מ ווחלוה להוזילה ומשיחווה מוסלמוה

"

הל " ט -

בהלמד במאה
הדומעה בין  -הרבוהלה
בת  -ציוד עראקי קלורמד

המחקר המודרני העלה שגם בתחום האמונה וההתנהגות הדתית לא היתה היהדות
 .מחוסנת מפני השפעות סביבתה  -לא בעולם הנוצרי ולא בעולם המוסלמי  .המדובר

בראש ובראשונה בתחום האמונה העממית והציפיות האסקאטולוגיות  .ן בתימן הופיעו
במאה

ה 19 -

שלושה הטוענים האחרונים למשיחיות בקרב היהדות בתפוצה

כלשהי ,

שם גם ניכרה באותה מאה השפעה הדדית של יהודים ומוסלמים הן בתנועות
המשיחיות והן בביטוייהן הספרותיים  .החברה המוסלמית בתימן היתה ערה למתיחות
המשיחית בקרב היהודים ויחידים מתוכה לקחו חלק בכל אחת מן התנועות המשיחיות
הידועות

ברובד

; 2

לעומת זאת  -וזה עניינו של מאמר זה  -היתה החברה היהודית  ,לפחות

העממי  ,נ

פתוחה לקלוט אמונות ורעיונות אפוקאליפטיים מוסלמיים מובהקים

ולשלבם בתוך האמונה האפוקאליפטית היהודית  .בחברה מוסלמית זו באותו זמן באו
הציפיות

המשיחיות

לידי

ביטוי

בתנועות

מהדיות

ובתפוצתם

של

חזיונות

אפוקאליפטיים  .אלו גם אלו השאירו את רישומם על הקהילה היהודית .

א  .תנועות מהדיות בתיבון במאה הי " ט
האסלאם ,

כמו הרבה חברות אחרות  ,מכיר את האמונה בגואל שיופיע בקץ הימים

וינהיג תקופה חדשה של צדק  ,שגשוג ורווחה  4 .תוארו של גואל זה הוא בדרך  -כלל
ן

השווה  :פרידלנדר  ,מאמר העוסק בהשפעות אסלאמיות שיעיות על המשיחיות היהודית  :ועיין :

ליבם .
2

עמ ' . 303 - 300

על מוסלמים שתמכו בשלושת הטוענים המשיחיים -
. 186 , 176

הרמב " ם
3

:

:

ראה  :עראקי קלורמן  ,משיחיות  .עמ ' . 140

מוסלמים בתימן הצטרפו לתנועה משיחית יהודית גם בזמנו של הרמב " ם  -ראה אגרת

.

דינור עמ ' . 429

על מגעים והשפעות בחוגים עממיים מוסלמים ויהודים בתחום המאגיה  -ראה

 :שקד  ,עמ '

. 26 - 15
4

לרעיון המהדי באסלאם ראה  ,למשל
הולט ,

פרק

המבוא .

עמ '

באסלאם  .עמ ' . 176 - 169
40

: 31 - 22

 :מאקדונאלד  ,עמ ' : 115 - 111

השווה

:

לצרום

יפה .

.

מרגוליות עמ '

: 340 - 336

וכן

הממעיטה בחשיבות הרעיון המשיחי

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

אל  -מהדי ,

כלומר

:

המונחה ( על  -ידי

אלוהים )

בדרך הנכונה  .האסלאם

41

לגוניו ,

ובהשפעות מקומיות  ,פיתח דעות שונות בדבר זהותו של גואל זה  .השיעה לכיתותיה

מצפה לרוב להופעת אישיות ספציפית  -כגון מחמד אבן אל  -חסן אל  -עסכרי הוא
האמאם השנים  -עשר אצל השיעה האת ' נא  -עשריה  -אשר ישוב

תקופה של העדרות ( ג ' יבה ) .

5

ואילו דמות המהדי באסלאם הסוני  ,בדומה למשיח

היהודי  ,היא הרבה יותר ערטילאית  .כך מסכם אבן ח ' לדון במאה
המהדי באסלאם הסוני

( רג ' עה )

לאחר

ה 14 -

את התאוריה על

:

מפורסם ומקובל בקרב המון המוסלמים בכל הדורות שבאחרית הימים יופיע

בהכרח איש ממשפחת הנביא מחמד  ,שיתמוך את הדת ויביא לנצחון הצדק

;

המוסלמים ינהו אחריו  ,והוא ישתלט על הממלכות האיסלאמיות  .איש זה מכונה
' אל  -מהדי ' ,

בעקבותיו יופיע אל  -דג ' אל [ מעין אנטי כריסטוס  -בע " ק ] ויהיו

שאר האותות המבשרים את התקרבות יום הדין  ,שנקבעו בקבצי המסורת

המהימנים  .אחריו יירד משמים עיסא [ ישו  -בע " ק ] ויהרוג את אל  -דג ' אל -
או שהוא יירד יחד עימו ( עם המהדי ) ויסייע בידו להרגו ( את

אל  -דג ' אל )

והוא יתייצב אחרי המהדי בתפילה ויקבל אותו כאימאם שלו .

-

6

הכוללניות שבהגדרת המהדי הסוני פותחת פתח לאפשרויות שונות בדבר זהותו
ונסיבות הופעתו העתידה  .ואמנם כמה מן הציפיות המשיחיות באסלאם מבטאות
שאיפות אתניות או מקומיות  .למשל  ,תליית הציפיות המשיחיות באל  -ספיאני  ,דמות
המייצגת את הענף הספיאני של

האמיים ,

שהודח בשנת

 64 ( 683להג ' רה )

על ידי

המרואנים  .אל  -ספיאני הפך להיות הסמל המבטא בעיקר את שאיפותיהם של אנשי

סוריה  ,אך
כדמות

לעיתים ,

.

למשל בחיבור אפוקאליפטי יהודי שידון להלן הוא מצטייר

אנטי  -משיחית .

מעין אנטי  -כריסטוס  .תארים אחרים של הגואל המוסלמי

מסמלים את השבט שממנו הם יצאו  :אל  -קחטאני המייצג את שבטי דרום ערב ; אל -
מנצור  -גם הוא תואר לגואל הדרום ערבי  ,המופיע לעיתים במשמעות של מבשר
משיחי

ולעיתים

הן

כמבשר

משיחי

האפוקאליפסות שיידונו בהמשך

ואל  -תמימי .

;

והן

מקומי .

כגואל

כפי

שנראה

באחת

אל  -כלבי  -גואלם של בנו  -כלב הדרום ערביים

;

7

תקוות משיחיות וטענות מהדיות היו הכוח המניע  ,ואולי הלגיטימאציה  ,לכמה

וכמה תנועות פוליטיות באסלאם  ,אשר ראשיתן בשלב מוקדם מאוד בהיסטוריה של
האסלאם  .בין הידועות ביותר היו הפאטמים האסמאעילים בהתחלת המאה

מוחדון

במגרב .

באמצע המאה

ה , 12 -

בהנהגת מחמד אבן תומרת  ,וקרוב לזמננו

המדינה המהדית שקמה בסודאן ברבע האחרון של המאה ה 9 -ן .
5

6
7

לאופיה של המשיחיות בסיעה האת ' נא  -עשריה  -ראה
אבן ח ' לדון ,

ראה

עמ ' . 230 - 229

 :מאקדונאלד  ,עמ ' ; 114

ואן

ה,9 -

אל -

ולוטן  ,עמ '

. 61 - 60

:

סח ' דינה .

:

בהנהגת מחמד אחמד

ן

42

ב " צ עראקי קלורמן

אבן עבדאללה  .תנועות מהדיות מעין אלו ידועות בתימן  ,ביניהן
אל  -פצ ' ל בסוף המאה
ה 12 -

9.

יהודית

ו.

במאה

ה 19 -

ותנועתם של עלי אבן מהדי ובנו עבד אל  -נבי במאה

ה 89 -

קמו בתימן שתי תנועות מהדיות  ,ובשתיהן יש עניין מבחינה

תנועתו של פקיה סעיד

:

:

תנועתו של עלי אבן

ותנועתו של פקיה סעיד

ב 1840 -

ותנועתו של שריף אסמאעיל

ב . 1846 -

( ס84ו )

המיסיונר המומר יוסף וולף  ,שפעל בין היהודים בתימן  ,מספר ביומנו על מתח משיחי
במדינה בקרב מוסלמים  .ברשימותיו לנובמבר

נאמר  ' :בכל רחבי תימן הם מצפים

1836

להופעתו במהרה של האדי  ( HaadeJגיבורם המופלא של בני ארחב ( כלומר

שיהיה הסןף של תימן ' ( כלומר המצביא של תימן

) 0 .ן

במקום אחר

בעיירת הנמל חודידה  ,הוא כותב על תושביה הערביים

:

ביומנו  ,לאחר

רכב ) ,

שביקר

' והם מצפים שמאורעות

גדולים יתחוללו בשנת  . ' 1840מ
אווירה כזאת היתה עשויה להכין את הרקע להופעת דמות בעלת טענות מהדיות .

ואמנם זמן קצר לאחר ביקורו של וולף בתימן  ,קם פקיה סעיד אבן מאלח וטען שהוא
אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר  ,כלומר המהדי המיוחל  .ממקור יהודי שבידינו  ,הקדמה לשיר

מאת ר ' יצחק יפת  ,המוקדש כולו לעניין פקיה סעיד ותנועתו  ,מלמד כי הלה  ,קודם

שהכריז על עצמו כעל מהדי  ,נודע כמטיף דתי המזהיר את המוסלמים בתימן לקיים
כהלכה את כל מצוות דתם
בדתם

וטעו אחריו " ' . . .

:

' בתחילה היה פקיה מוכיח לא " ה ולאומות העולם ] לעמוד

כך הוא פעל

כ 17 -

שנים  ,עד שקם והודיע בשנת

1840

שהוא

הוא המהדי המיוחל  .ההיסטוריונים אל  -ואסעי ואל  -ערשי  ,ששניהם אינם מתארים
באהדה את פעולותיו  ,מודים שפקיה סעיד הצליח למשוך לצידו תומכים רבים  ,עד
שתוך שנה אחת הפך להיות כוח פוליטי בעל חשיבות בתימן .
פלייפר  ,המתאר

3ן

ההיסטוריון הבריטי

.

ביתר הרחבה את תנועתו ואת טענותיו של פקיה סעיד מציין

:

הוא הכריז שיש לו שליחות קדושה לטהר את דת מחמד  ,לבטל את המיסים בכל
תימן ולגרש את הכופרים מעדן ; והוא הבטיח לכל מי שיצטרף אליו במשימה זו
חסינות מוחלטת ממכת חרב או מפצעי רובה .
ראה

:

אל  -ואסעי  ,עמ ' . 23 - 22

ראה

:

עמרה  ,עמ ' . 134 - 124

וולף  ,עמ '

 . 381ארחב  -אחד משבטי תימן  ,שתחום מושבו מצפון לצנעא  .וולף דימה שבני

ארחב היו צאצאי בית הרכבים  ,המוזכרים בירמיהו לה
גם

:

וולף .
.

]4

:

א  -יא  .על המתח המשיחי בתימן  -ראה

עמ ' . 392

וולף עמ ' . 337

כתב  -יד מב " צ
 -ראה

ראה

:

, 3132

.

דף 28א  -ב  .השיר של ר ' יצחק בן יפת וכן הקדמת המעתיק ר ' סעיד אלחדד

 :טובי  ,עמ ' . 221 - 215

אל  -ואסעי  ,עמ ' : 66

אל  -ערשי .

עמ ' . 72

ראה  :פליפר עמ '  . 147התרגום מאנגלית שלי  .הבטחת החסינות מפגיעה פיסית שנתן פקיה סעיד
למאמיניו קשורה בפרסומו כבעל יכולת כשוף וככותב קמיעות  -ראה

:

סרג ' נט  .עמ ' . 87

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

43

ברוח הציפיות באסלאם למהרי שהוא גם רפורמאטור דתי ובהמשך לפעילותו רבת

פקיה סעיד את עצמו לוחם להחזרת האסלאם למקורו הטהור  .לכך

השנים  ,ראה

קשורה  ,כנראה  ,הבטחתו לבטל את

המיסים בתימן  .נראה שהוא קרא לא לביטול

מוחלט של המיסים  ,אלא לביטול אותם מיסים אשר כבר אנשי  -הלכה מוסלמיים בזמן
קדום ראו בהם

' מכוס ' ,

כלומר מיסים לא חוקיים שהוטלו על  -ידי הרשות המבצעת

בנוסף למס הזכאת  ,שהוא המס החוקי

היחיד  .מ

המטבעות שטבע פקיה סעיד מרמזים  ,כי הוא ראה את עצמו כנושא שליחות לא רק

לתימן אלא הרבה מעבר לה  .בצידו האחד של כל מטבע נרשם  :אל  -מהדי

אל  -מנתט ' ר ,

ומצידו השני  :סלטאן אל  -בר ואל  -בחר ( שליט היבשה והים  ,כלומר  :שליט

העולם ) .

שאיפותיו של פקיה סעיד ניכרות גם מקריאתו לג ' האד כנגד הבריטים בעדן  .קריאה זו

ודאי שירתה מטרה נוספת  :להיות גורם מלכד למוסלמים

שבתימן  ,מעל

לאינטריגות

וליריבויות מקומיות ושבטיות  .במשך זמן רב היתה תימן חופשית מכל שלטון זר -
לבד מכסאה שנות הכיבוש העות ' מאני

העובדה שהחל מיאנואר

1839

( 538ו 630 -ן )

ועל  -כן היא נסערה נוכח

-

שלטו כופרים בחלק מן הטריטוריה שלה  .נוכחות

הכופרים על אדמה מוסלמית הפכה להיות מטרד ממשי לתושבי תימן  .וכך  ,גירוש

הכופרים מעדן היה הסיסמה המאחדת גם  -כן בתנועה המעין  -משיחית של שריף
ב , 1846 -

אסמאעיל

והופיע ,

.

כפי שנראה בהמשך בחיבורים אפוקאליפטיים כחלק

מתקוות המוסלמים לעידן האסקאטולוגי .
ברם  ,קודם שנקט המהדי פעולות כלשהן נגד הבריטים בעדן  ,הוא ביסס את כוחו
בדרום תימן בקוראו תגר על מנהיגותו של אסאם אל  -האדי

אוקטובר

1840

( . ) 1841 - 1840

בהתחלת

כבש פקיה סעיד את העיר החשובה תעז שבדרום תימן ואת סביבותיה

וקבע את בירתו בדנוה ( כפר קטן ליד העיירה עודיין  ,צפונית לתעז )  .הוא הגיע
להסכמים ולבריתות עם שיח ' ים של שבטי הדרום  ,עד שרוב הערים והכפרים בדרום

.

תימן הצטרפו למחנהו ביניהם הסולטאן של לחג ' וכן שבטי דו ' חוסיין ודו ' מחמד .

פקיה סעיד  ,שהפך להיות איום ממשי על שלטונו של אמאם אל  -האדי  ,אילץ את
האמאם לארגן את כוחותיו ולהתמודד עם הסכנה מדרום  .הקץ לתנועה בא בדצמבר

840ן .

כאשר נכבשה דנוה ופקיה סעיד הוצא להורג .

מאורעות
היהודית .

בחיי

6ן

אומות העולם השפיעו מאז ומתמיד על האפוקאליפטיקה

גם ההתעוררות הדתית  -פוליטית סביב פקיה סעיד לא חלפה בלי להשאיר

7ן

פון

גרונבאום  ,עמ '  : 182ויליאמס  ,עמ '

15

ראה

:

16

ראה

 :פליפר  ,עמ ' . 147 , 146

פליפר מוסר על

. 95

.

 20 000לוחמים

שגייס אל  -האדי מול

.

12 000

איש

מתומכי פקיה סעיד  .ראה גם את שירו של ר ' יצחק בן יפת  ,שבו באים בפרוטרוט שמות הכפרים

והשבטים שתמכו בפקיה סעיד  :כתב  -יד מב " צ

, 3132

דף

 31עמ '

א ) צויין תאריך מדויק לכיבוש דנוה בידי צבא אמאם אל  -האדי

. ) 1840
17

למשל

וראה
:

 :אל  -ואסעי  ,עמ '

א  .בהקדמה לשיר זה ( דף
:

 29עמ '

כ " ה בכסליו הח " ר  31בדצמבר

. 66

הכיבוש הפרסי של ארץ  -ישראל בשנת

614

והחיבור האפוקאליפטי ' ספר זרובבל ' :

פעילותו של מחמד אבן תומרת במגרב והופעת הטוען המשיחי בשנת . 1128 - 1127

ן
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ב " צ עראקי קלורמן

את רישומה על יהודי תימן  .שירו הנזכר של ר ' יצחק בן יפת מלמד על תקוות משיחיות

.

שנעורו בקרב היהודים בעקבות תנועה זו  .יתרה מזאת השיר הנדון  -שנכתב בעצם

מהלך המאורעות והוא מתאר את פעולותיו של פקיה סעיד  -רואה בטענותיו
המהדיות ,

בהצלחותיו ובמלחמתו נגד כוחות הממשל

המרכזי ,

את ראשיתם של

מאורעות אפוקאליפטיים אשר בשיאם יופיע משיח בן דוד  .בסיום השיר נאמר

:

ומן בעד יאתי כ ' ליפה מורתכי מורשד
קומה עסיר ותרך ויאמן וקחטאני
ובעדה יכ ' רג ' אלפרנג ' י באקואם לא תעתד
יג ' מע אלרבא ואלרהם וכל טעאני
ובעדה יצ ' הר אלמהדי אלמונתצ ' ר
יום ירכז רומתה פי וצט חובאני
יא סעד מא יוסעד
ואסבח אללה עלא אל " ף ואבג " ד

וחדאני " .

ד ' י הו באלערש קדוס
תרגום

ן

:

ואז יבוא ח ' ליפה מהיר והולך בדרך הנכונה
ואנשיו מעסיר ומתורכיה מתימן ומבני קחטאן
ואחריו יבוא האירופי בעם רב
יאסוף את השרים ואת אנשי רום
ואחריו יופיע אל  -מהדי

[ תורכים ]

ואת כל הלוחמים

אל  -מנתצ ' ר9ן

היום שבו יתקע את רומחו בחובאזס

?

הוי איזה אושר הגורם לאושר
ואשבח לאלוהים על  -פי סדר אותיות אלף ואבג " ד
אשר הוא בכסאו קדוש ויחיד .
זהו תיאור אפוקאליפטי  ,שעיקרו מופיע גם במקומות אחרים  ,המשקף את אמונותיהם
של בני התקופה  ,שציפו כי לאחר תהפוכות מקומיות ינואו השלבים הנוספים בתהליך
המשיחי  ,ובהם יקחו חלק שתי המעצמות העולמיות האחרונות  :התורכים בשקיעתם

18

מקור השיר

:

כתב  -יד מכ " צ

. 3132

דף 32ב  .התרגום מערבית  -יהודית של טקסט זה וטקסטים

אחרים במאמר הם שלי  .אלא אם כן צוין אחרת .
19

ר ' יצחק בן יפת משתמש במונח המוסלמי

:

אל  -מהדי אל  -מונתט ' ר לתאר את המשיח היהודי .

.

.

בהמשך נראה שאין זה מקרי או יוצא  -דופן  .בשיר זה כמו במקורות אחרים שיצוטטו להלן נכתב

.

במקור מנתצ ' ר  .חילוף האותיות צ ' במקום ט ' הוא שכיח בכתבי  -יד תימניים  -ראה  :גויטיין עמ '

 , 270הערה . 2
20

חוכאן  -אזור מצפון לתעז  .באותה סביכה פעל פקיה סעיד .

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

וכוחות אירופיים המופיעים במלוא עוצמתם ( ודאי הכוונה כאן

לבריטים ) .

45

אלה יכינו

את הדרך לשלב האחרון  ,להופעת המשיח היהודי  .י2

 . 2תנועתו של שריף אסמאעי9

( ) 1846

תנועתו הכמו  -משיחית של שריף אסמאעיל החלה זמן קצר לאחר אירוע אסטרונומי
שהשאיר רושם עז על מוסלמים ויהודים  .ההיסטוריון התימני אל  -ואסעי
שבחודש רביע אלאול שנת

1262

להג ' רה

( , ) 1846

מספר ,

נפל כוכב גדול מכיוון מערב למזרח

.

ובשעת העלמו נשמע קול רעם גדול  .אורו של אותו כוכב היה  ,לפי התיאור חזק מאור
הירח והוא שלח קרני אור לבנות ואדומות  .קודם נפילתו עצר הכוכב במזרח והאיר
למשך פרק זמן שהיה די בו לקריאת סורה ארוכה מן הקוראן  .בחודשים שלאחר אירוע

זה ירד גשם עז מלווה סערות וברקים ואבני ברד  ,שגודל כל אחת מהן  ,לפי אל  -ואסעי .
כגודלה של ביצת בת  -יענה .

22

השינויים בסדרי הטבע המתוארים על  -ידי אל  -ואסעי כמו מרמזים על תוכנית

.

שמימית המכינה ומבשרת את בואו של שריף אסמאעיל  .בהמשך נאמר שבחודש

של אותה

שנה ,

ארבעה חודשים לאחר התופעה האסטרונומית

הפלאית ,

רג ' ב

הגיע

.

אסמאעיל אחד השריפים של מכה  ,לתימן  .כמו פקיה סעיד לפניו  ,הוא קרא בבואו
למוסלמים בתימן להתאחד ולצאת לג ' האד נגד הבריטים בעדן  .סביבו התקבצו
והם עלו יחדיו לעדן והטילו מצור עליה  .לדברי

אסמאעיל הורעל ומת

,

אל  -ואסעי ,

אנשים ,

רק לאחר ששריף

הוסר המצור מעדן  .אל  -ואסעי מדבר באהדה על שריף

אסמאעיל  ,בניגוד גמור לדעתו על פקיה סעיד  ,המכונה בפיו מורד  .ונראה

מדבריו ,

שבעיניו היה הג ' האד נגד הבריטים עשוי לנחול הצלחה לולא הסתלקותו הפתאומית
של שריף אסמאעיל .
שיר שהקדיש ר ' יצחק בן יפת לשריף אסמאעיל וההקדמה לשיר מאת ר ' סעיד

אלחדד מאירים באור נוסף את התנועה  .בהקדמה נאמר  ,ששריף אסמאעיל הגיע לתעז
שבדרום תימן והטיף לא רק נגד הנוצרים בעדן אלא גם לעקירתם של יהודי תימן .
ובלשון השיר

:

' הנה זה בא מצווה אותנו להתאסלם ולמכור את דתנו '  .בהקדמה נאמר

עוד  ,שסביב השריף התקבצו ' כמה אלפים מעמי הארץ הזאת ' והשיר מדבר בפירוש על
גדודים ( ג ' יוש ) שהלכו עימו לעדן  .אך במסעם לעדן לא היו הלוחמים מצוידים בלחם
או במזון אחר ' רק בוטחים על כשפיו ושקריו '  .אמצעים אלה לא עמדו בפני הבריטים ,
שהפגיזו את אנשי השריף בתותחיהם ' באבני בליסטראות '  .ההקדמה לשיר מספרת גם

21

החזון האפוקאליפטי הזה דומה לדברים שנכתבו באמצע המאה
מנצורה ב ' ספר המחשבה ' שלו  .השווה

בדמיון זה  -ראה

:

:

עראקי קלורמן .

ה 19 -

בידי ר ' סעדיה בן יהודה

מוטיבים  ,עמ ' , 31 - 10

 . 33גם טובי הבחין

טובי  .עמ '  220הערה  . 31אותה אמונה אפוקאליפטית עולה גם באחת

האפוקאליפסות שנדון בה להלן 1אפוקליפסה מס ' . ) 5
22

ראה

:

אל  -ואסעי  ,עמ '  . 68והשווה

:

עראקי

קלורמן  .מוטיבים .

עמ '  34הערה . 45

46

ן

ב "צ

עראקי קלורמן

.

היא על הרעלה ועל רבים מאנשי שריף אסמאעיל שמתו בעקבותיה  .וגם כאן כמו

בדברי אל  -ואסעי  ,אין זה ברור על  -ידי מי הם

הורעלו  .אך כאן באה גירסה אחרת בדבר

מותו של המנהיג  .שריף אסמאעיל אמנם הורעל  ,אלא שהחלים ממחלתו ' ואחר

שנתרפא בא לארץ חוג ' ריה [ דרומית מתעז ] לגזור ע " י [ על ישראל ] וגזרו תענית בשבת
ושמע האל צעקתם ועמד חסיד אחד

מא " ה

[ מאומות

העולם ]

והרגו

בשבילם '  .נ2

פעולותיו של שריף אסמאעיל נגד היהודים  ,ובמיוחד השאיפה לאסלמם  ,מעידות

על כוונתו לטהר את אדמת תימן כולה מלא  -מוסלמים  ,יהודים ונוצרים כאחד .

ספק שמניעים

דתיים ,

ואולי

מהדיים .

24

אין

.

עמדו מאחורי כוונה זו  .מעניין האמון או

האמונה  ,של האנשים אשר התקבצו סביב שריף אסמאעיל והלכו להילחם בכוחותיה

של האימפריה הבריטית ללא צידה ואספקה נאותים  ,לבד מבטחונם

ב ' כשפיו ' ,

כלומר

אמונם ביכולתו לגייס כוחות עליונים למלחמתם .
פעילותו של שריף אסמאעיל חידדה בקרב יהודי תימן את התקוות להופעת המשיח

היהודי  .תקוות אלו משתקפות גם הן בשירו של ר ' יצחק בן יפת  .לאחר שהוא מתאר את
נסיונו של השריף לאסלם
ובהמשך

:

יהודים ,

אומר המשורר

:

' נודע שמועד הגאולה

הגיע ' ,

' צדיק וצדק מדך  .שכלל לנו היכלך  .נראה פני משיחך  .לובש לכתר אבן

החן '  .י2

.

הופעתם של טוענים מהדיים  ,או מעין  -מהדיים אלה לא רק שהשפיעה על הציפיות
האפוקאליפטיות

היהודיות .

היהודית

:

הראשון

( , ) 1863 - 1859

אלא היא ניכרת כתופעה שיש לה מקבילות בחברה

בסמיכות לתנועות אלו הופיעו שלושה טוענים משיחיים יהודים  :שכר כחיל

וככר כסיל השני

( ) 1875 - 1868

ויוסף עבדאללה

( ) 1895 - 1888

התנועות המהדיות מבטאות פן אחד של המשיחיות המוסלמית בתימן במאה

26 .

ה . 19 -

בקרב המוסלמים בתימן רווחו אמונות אפוקאליפטיות שונות  ,אשר כמה מהן ננסה
לבחון מתוך עיון בספרות אפוקאליפטית יהודית .

ב  .השפעת מסורות מהדיות
על חיבורים אפוקאליפטיים יהודיים
יהודה רצהבי במאמרו המקיף ' אפוקליפסות וחישובי קץ ביהדות

תימן '

27

דן ביסודיות

בספרות האפוקאליפטית של יהודי תימן  .אנסה להלן להאיר היבט נוסף המתגלה
ראה

:

ראה

:

כתב  -יד מב " צ . 3132 .

ההקדמה  :עמ ' 29א 29 -ב  .השיר  :עמ ' 32ב 35 -א  .השיר ותרגומי בדפוס .

טובי  ,עמ ' . 226 - 221

בדומה לזמן גלות מוזע

.

בימי אסאם אחמד  ,אל  -מהדי כאשר הועמדה בפני היהודים

( , ) 1679

הברירה בין שמד לגלות  .הגזרה הקשה שעה כנראה מקנאות דתית ומהטענה שתימן היא המשכו
של הג ' אז  ,חבל הארץ הקדוש לאסלאם  ,וכאן כמו שם אין להרשות לבני דת אחרת לשהות ולטמא
את הארץ  .השווה

כתב  -יד
ראה

:

מב " צ ,

:

.

רצהבי  ,גלות עמ ' שמא  -שמב .

. 3132

עמ ' 33א 34 ,א .

עראקי קלורמן  ,משיחיות  .פרק . 5

רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ '

רצה  -שכב .

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

ן
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בספרות זו והוא רישומן של מסורות מוסלמיות מהדיות על האסקאטולוגיה של יהודי
תימן  .כבר ראינו שתנועות מהדיות בחברה המוסלמית השפיעו על יהודי תימן והגבירו

את המתח המשיחי בתוכם  .עיון באפוקאליפסות יהודיות  ,מרביתן מן המאה

ה . 19 -

מראה  ,שכמה מסורות ודימויים מהדיים מובהקים אומצו על  -ידי מחברים יהודים
ונשזרו בחזיונותיהם  ,כחלק מן המאורעות האפוקאליפטיים ההכרחיים שיקדימו את
הופעת המשיח היהודי  .הדיון בהשפעה הבין  -קבוצתית הזאת יתבסס בעיקר על
האפוקאליפסות הבאות
()1

הפתיחה

:

' למו נאחום אלבוני ז " ל '  ,כתובה ערבית  -יהודית [ להלן

:

:

אפוקאליפסה

מס ' . ] 1
()2

מס '
( )3

מס '

הפתיחה

".]2

' מן דולת בני שרף אלדין '  ,כתובה ערבית  -יהודית [ להלן  :אפוקאליפסה

:

2

הפתיחה

' סירת אבא בכר אלעמאר '  ,כתובה ערבית  -יהודית [ להלן  :אפוקאליפסה

:

פיסקת הסיום

.]3

שלה ,

שפורסמה בידי רצהבי

29 ,

כמעט זהה לסיומת של

אפוקאליפסה מס '  . 2פיסקה זו מתארת את המאורעות האפוקאליפטיים האחרונים ואת
הופעת משיח בן יוסף ולאחריו  -המשיח האחרון  .גם השמות של שתי הדמויות להן
מיוחסים החיבורים דומים  .אפוקאליפסה

מס ' 2

אומרת

:

' תסיירתל 3מחמד אבן אבו

בכר אלפארסי '  ,ואילו אפוקאליפסה מס '  3פותחת כאמור  ' :סירת אבא בכר אלעמאר ' .
גופי שני החיבורים שונים בפרטים

רבים .

ולכן מוצע להתייחס אליהם כאל שני

חיבורים עצמאיים .
( )4

הפתיחה

' אם נפלה תקופת ניסן בתחילת

:

וגוף החיבור ערבית  -יהודית [ להלן
( )5

הפתיחה

' נבואת

:

אפוקאליפסה מס '
( )6

הפתיחה

:

סעיד

:

אבן

הלילה ' ,

אפוקאליפסה
דוד

אלכהן ' .

ההקדמה לחיבור כתובה עברית

מם '  . ] 4י3

כתובה ערבית  -יהודית [ להלן

:

32 . ] 5

' אד ' א תקארנא אלזהרתין '  ,כתובה ערבית  -יהודית [ להלן  :אפוקאליפסה

מס '

.]6

28

ראה  :כתב  -יד מב " צ

33

( דף

 59עמ '

. 1192

שתי האפוקליפסות כתובות על אחד הדפים של תכלאל לימים נוראים

א )  .בדף זה מרוכזים חמישה עניינים

ששניים מתוכם 1אפוקאליפסות מס '
29

רצהבי .

30

חזון .

31

כתב  -יד

)2 , 1

שונים  ,מהם

שלושה חיבורים

אפוקליפטיים .

יידונו כאן .

.

אפוקליפסות עמ ' שז  -שט  .המובאות מאפוקאליפסה זו מבוססות על תרגומו של רצהבי .
מב " צ ,

 . 3202אפוקאליפסה זו הובאה פעמיים לדפוס  -ראה

רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ ' שה ~ TW -

:

שלום ,

עמ ' : 242 - 240

כ " י מכון בן  -צבי הוא כ " י שלישי  -השלם יותר מאשר הנוסח

של שלום וכמעט זהה עם נוסח רצהבי .
32

כתב  -יד מב " צ  . 3206 ,אפוקליפסה
נוסחים

זו  ,שהיתה פופולארית מאוד

שונים  .גירסה חסרה שלה כדפוס  -ראה

:

גרידי ,

בקרב יהודי

תימן  ,ידועה בארבעה

עמ '  : 179 - 173החיבור הובא

שנית

לדפוס על סמך שני נוסחים שונים  -ראה  :רצהבי  ,אפוקליפסות  .עמ ' רצט  -שה  .כתב  -יד מב " צ
33

3206

דומה לנוסח ב ' של רצהבי והוא מלא יותר משלושת הנוסחים האחרים .

ראה :

רצהבי  .אפוקליפסות  ,עמ ' שט  -שי  .המובאות מאפוקאליפסה זו מבוססות על תרגומו של

רצהבי .

48

ן

ב " צ עראקי קלורמן

(  ) 7חזון אפוקאליפטי בעברית מפי שכר כחיל הראשון  ,כפי שנמסר על  -ידי סלימאן בן
סלימאן עמר [ להלן

אפוקאליפסה מס ' . ] 7

:

34

עיון באפוקאליפסות הנ " ל מלמד  ,כי מחבריהן היהודים הכירו מקרוב מסורות
וציפיות אסקאטולוגיות מוסלמיות  .אציין כבר עתה דוגמה בולטת  ,ואולי

מפליאה ,

להכרות זו  .מחברים יהודים לא היססו לאמץ ו ' ליהד ' את המונח המוסלמי המובהק
לגואל האסקאטולוגי

אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר  .הדבר בולט גם אם נזכור שמדובר

:

בחיבורים הכתובים בלשון הערבית  .שלוש פעמים מופיע מונח זה באפוקאליפסה מס '
5

לציון המשיח היהודי .

35

השימוש במונח מוסלמי זה אינו מיוחד לאפוקאליפסה זו

בלבד  ,כבר ראינוהו לעיל בשיר של ר ' יצחק בן יפת והוא גם נזכר בשירים יהודיים
אחרים מתימן הכתובים ערבית .

36

באפוקאליפסות עצמן אפשר להבחין ברישומן של

מסורות מהדיות כלליות ובמסורות מהדיות מקומיות וגם באופן השתקפותם של כמה
אירועים היסטוריים בעיני החברה המוסלמית  .יש להסתייג ולאמר  ,שאם כי אבחנה

החלטית בין מסורות מהדיות כלל  -מוסלמיות למסורות המיוחדות לתימן אינה

אפשרית  -כיוון שהרעיונות שזורים אלה בתוך אלה ומזינים האחד את משנהו -
ניתן בכל זאת לזהות כמה עניינים בולטים המשותפים לציפיות של מוסלמים במקומות
אחרים ,

ולעומתם כמה עניינים הנגזרים מתנאיה המיוחדים של תימן .

כל האפוקאליפסות  ,מעצם מהותן  ,מתארות בגירסות שונות סידרה של מאורעות
קאטאסטרופאליים ,

המהווים שלבים מוקדמים להופעת המשיח  .במאורעות אלה

נוטלים חלק כמה דמויות אסקאטולוגיות כלל  -מוסלמיות בולטות  .האחד הוא אל -
ספיאני  ,שכבר הזכרנוהו כדמות משיחית שבאה במקורה לייצג בעיקר את שאיפותיהם
של האמיים ושל אנשי סוריה  .באפוקאליפסה מס '  2הוא מופיע כמהדי המיוחל
' ולאחר זה יופיע מן החג ' אז אלספיאני יפה התואר  ,כליל המסירות ויביא את הצדק ' .
מס '

באפוקאליפסה

 , 4לעומת

זאת ,

מתגלה אל  -ספיאני כדמות

המסמלת אולי את אל  -דג ' אל  ,והמעוררת את חמת העם

:

37

אנטי  -משיחית .

' ויתערב בעניני הדת של

:

יהודים ומוסלמים והוא ישלוט תשעה חודשים ביד חזקה  .ובמצוות האל אשר אין שני

.

לו ייצאו אנשים רבים כעורבים ויהרגו את

אל  -ספיאני ' " .

3

אישיות בולטת אחרת היא אל  -נעמאני אשר בשלוש האפוקאליפסות שהוא מופיע

ראה

 :ספיר ,

כתבי  -יד

אגרת .

מב " צ ,

עמ ' . 34

 . 3206משפט הפתיחה השני של האפוקאליפסה ( בדף

 3עמ ' ב ) אומר :

אלאמור אלד ' י וקעה אלאן פי וקת וצול אלמהדי אלמנתצ ' ר [ ואלה הדברים אשר יקרו

אל  -מנתצ ' ר ] .

בזמן כואו של אל  -מהדי
המשיח היהודי נאמר

:

ובחלק האחרון של

האפוקאליפסה ,

המתאר את בוא

.

ראה לעיל הערה  19ועיין

דף

כתב  -יד מב " צ  . 3202 ,דף

:

[ ויופיע המהדי הוא וחרבו ] .

 :רצהבי  ,גאולה  ,עמ ' 228

[ וידוע במקומות אחרים התואר המוסלמי

אלמסיח אלמנתט ' ר המיוחס למשיח היהודי ( למשל דוד אלרואי ) ראה

כתב  -יד מב " ב

עכשיו .

' ייצ ' הר אלמהדי אלמנתצ ' ר ' [ ויופיע אל  -מהדי אל  -מנתצ ' ר ] ואחר כך

ויצער אלמהדי הוא וסיפהו

. 1192

והולא

 59עמ '
 36עמ '

א.
א.

:

פרידלנדר  .עמ ' . ] 491

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

בהן

( מס ' , ) 4 , 3 , 2

49

הוא מצטייר כדמות אנטי  -משיחית  .לא עלה בידי לזהות דמות זאת

או למצוא התייחסות אליה מחוץ לאפוקאליפסות שבדיון זה  .אולם משמעותה
מתפענחת כנראה מתוך הנאמר עליה באפוקאליפסה

מס '  , 4שבה

אל  -נעמאני הוא שמו

של שליט בגדאד  .הוא כובש את ארץ תימן ושולט עליה במשך תשעה חודשים  .אתר -

.

כך מופיע אל  -ספיאני שעליו להאבק באל  -נעמאני ולהכריעו כדי שיוכל הוא לשלוט
בארץ כדמות האנטי  -משיחית הבאה  .יתכן שמאבק זה הוא הד ליריבות שבין
שבסיסם

בסוריה ,

האמיים ,

ובין העבאסיים שבירתם בגדאד  .וכך נאמר באפוקאליפסה זו

:

' וייצא שליט בגדאד וימלוך על הארץ תשעה חודשים ואחר  -כך יצא אל  -ספיאני ויהרוג
את אל  -בגדאדי  ,בעל התופים ההודיים  ,והוא המכונה
מס '  2ו , 3 -

שהסיומת שלהן כמעט זהה  ,אל  -נעמאני האנטי  -משיח פועל כפי שפעל

אל  -ספיאני באפוקאליפסה

מס ' : 4

הוא

אפוקאליפסה

דמות

זו ,

' ואחר זה יופיע הנוכרי אל  -נעמאני והוא יטריד את

הדת '  .ב '

המוסלמים ואת היהודים בשם

הדרויש

אל  -נעמאני ' ' " .

באפוקאליפסות

אסקאטולוגית

המתגלה

נוספת

שהיא היותר יהודית בין אלו
ל 15 -

האחרונים ערב הגאולה

באפוקאליפסה

שבדיוננו ,

מס '

.5

מחלקת את המאורעות

שלבים  ,שכל אחד מהם מתרחש במשך שנה אחת  .השנה

השמינית מתארת את פעולות הדרויש כדמות משיחית יהודית  ,המזכירה גיבור של
אגדה עממית  .אך בשנה השלוש  -עשרה הדרויש הוא כבר דמות אסקאטולוגית

מוסלמית אנטי  -משיחית

' ובשנה הי " ג יופיע אדרויש בהר דומר והוא יבטל את דתם

:

של בני ישראל שבארץ  ,אשר הם מכבדים את
ויבטל את דתם ויעשוק

אותם ' .

ן

שבתם ,

והוא יפנה אל דת האסלאם

'

פעולות הדרויש גורמות סבל רב למוסלמים  .מלחמה ושפיכות דמים יהיו בכל

מקום  .המוסלמים חוזרים בתשובה ומתפללים לריבון העולם  ,ותפילתם מכינה את

.

הדרך להופעת מושיע המכונה ' בעל האוהל הירוק '  .הוא מציל את המוסלמים ממצב

העושק והדיכוי שהיו שרויים בו  ' :ולאחרי כז יצא בעל האוהל הירוק מן המזרח והוא
יבטל את כל העניינים
דמותו

של

האלה ' .

' בעל האוהל

42

הירוק '

מושפעת כנראה

ממסורות אסקאטולוגיות

מקומיות  ,החוזות את הופעתה של אישיות אסקאטולוגית מן המזרח  .מושיע שדמותו

הכלל  -מוסלמית ברורה לגמרי עולה באפוקאליפסה

מס ' , 4

שבה הוא נקרא פשוט

:

' אלמהדי אלמנתצ ' ר '  .הוא יוצא ממכה ובמשותף עם אל  -מנצור  -דמות משיחית
מקומית  ,שנדון בה מיד  -שולט שלטון של חסד
39

כתב  -יד

מבש . 3202 .

41

כתב  -יד

מב " צ . 3206 .

דף

דף

 36עמ '

א.

 5עמ ' ב  .אצל

40

רצהבי .

בתימן , .
כתב  -יד

4

מב " צ . 119 ? .

דף

 59עמ '

א.

אפוקליפסות  ,עמ ' ש  -שא  .מייחסות פעולות דיכוי

אלו ל ' בעל האוהל הירוק '  .אולם אין זה מתיישב עם הנאמר כסוף השנה השלוש  -עשרה  .שבה

מופיע .

גם אצל

רצהבי .

כעל האוהל הירוק כדמות משיחית

ממעשי הדיכוי .
42
43

כתב  -יד מב " צ  , 3206 ,דף  5עמ ' ב  -דף 6
כתב  -יד

מב " צ .

, 3202

דף

 35עמ ' ב .

עמ '

א.

חיובית .

המצילה את המוסלמים

ן

50

ב " צ עראקי קלורמן

דמות אסקאטולוגית אחרת המוזכרת באפוקאליפסה מס '  , 1שהיא קצרה מאוד ,
מכונה סתם הקאדי  .פעולותיו של הקאדי מתוארות כאן בקצרה  ,כנראה בהשראת

המסורות הידועות על מעשיהן של הדמויות שהזכרנו לעיל  ,ומתברר שהוא אישיות
שבאה מחוץ לגבולות תימן  ' :ויבוא אל הארץ קאדי וישלוט על כל הערבים בכפיה ' .

44

המשותף לכל הדמויות הללו ( לבד מ ' בעל האוהל הירוק ' ) הוא שהן מתוארות כמי
שבאו לארץ תימן מן החוץ  ,וארבע מהן פועלות במאורעות האפוקאליפטיים כדמויות

אנטי  -משיחיות  .שלטונן בארץ מיוסד על כפייה ודיכוי ( אל  -ספיאני באפוקאליפסה
מס '

הקאדי באפוקאליפסה מס '

;4

)1

ומלווה התערבות מטרידה בענייני הדת של

מוסלמים ויהודים ( אל  -ספיאני באפוקאליפסה מס '
מס '

; 3 ,2

מס '

,2

הדרויש באפוקאליפסה מס '
' בעל

באפוק ' מס '

הירוק '

האוהל

;4

אל  -נעמאני באפוקאליפסות

שלוש דמויות ( אל  -ספיאני באפוקאליפסה

.)5

באפוקאליפסה

.5

מס '

ו ' אלמהדי

אלמנתצ ' ר '

.

מופיעות כמושיע מיוחל מפסיקות מעשי דיכוי ומשליטות צדק .

)4

כמה מן הדמויות האסקאטולוגיות האחרות באפוקאליפסות אלו מצטיירות
כבעלות גוון מקומי תימני  .אחת  ,אולי הבולטת שבהן  ,היא ' אל  -משרקי ' או שליט

המזרח  .בכל האפוקאליפסות ( לבד ממס '

,)7

תופסים שבטי מזרח תימן  ,השוכנים על

הגבול של מדבר רובע אלח ' אלי  ,מקום חשוב במאבקים ובמלחמות המקדימים את
הגאולה האחרונה  .כמעט לכל אורך ההיסטוריה המוסלמית של תימן היה מזרחה של
הארץ חופשי משליטתו של ממשל מרכזי כלשהו  .אי היכולת לשלוט על חבל ארץ זה
העלה השערות רבות בדבר כוחם הצבאי של אנשי ההבל המזרחי  .הפחד מפני
התנפלויות

שבטים

של

אלה

מכוחם

והיראה

הרב

משתקפים

היטב

בכל

האפוקאליפסות  .אל  -משרקי  ,מנהיגם של אנשי המזרח  ,הוא דמות אסקאטולוגית
דומינאנטית בחיבורים שבדיון זה  .אפוקאליפסה
האפוקאליפטיים

רבים '  .י '

:

מס ' 1

פותחת את סדר האירועים

' ויופיע הפלא אשר יצוא יצא מן המזרח ותתמלא הארץ באנשים

אפוקאליפסה מס '

6

מחלקת את המאורעות האפוקאליפטיים לשבע

שנים ,

ו ' בחמישית יופיע " אלמשרקי " ויכניע את הבריות ברוב לגיונותיו  .ויחריד את צנעא
ואת גדוליה ואת מי שנתקרב ושכן בגכולה ' .

לפני הגאולה האחרונה

:

' ויופיע מלך  ,מלך המזרח  ,מכיוון החול האדום  ,והוא יהוא

בלווית עם חזק בעלי חרבות

ולמנהיגיה ' .

47

46

באפוקאליפסה מס '

,5

בשנה

ה , 15 -

ממש

נ

אפוקאליפסה מס '

?]

3

וחמושים בברזל  .ובימים

האלה ,

אוי לצנעא

מציגה את שליט המזרח כטוען מהדי

המצליח לשלוט זמן  -מה על אזורים נרחבים של תימן

ממש ,

:

בראשית הכל יבוא איש ה ' משרק ' בראש עם פרועי שיער אל הפלכים  .ויעלה
מתוכו חיל על עדן בעצת האל  .איש ה ' משרק '

יטען ,

44

כתב  -יד

מב " צ , 1192 ,

דף

 , 59עמ '

45

כתב  -יד

מב " צ .

, 1192

דף

 59עמ '

א.

46

רצהבי .

47

כתב  -יד

 , 6עמ '

ב  .המלה החסרה [ בסוגריים

אפוקליפסות  ,עמ '
מכ " ג , 3206 ,

דף

שהוא ממלא מקומו

א.

שי .
מרובעים ]

אינה ברורה .

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

[ במקור

:

51

ח ' ליפה ] של מחמד נביא הדת  .יציב לעצמו שני ריכוזים באחד

המבצרים  ,ויתפשט שלטונו עד צנעא  ,צעדה  ,ד ' מאר
בהמשך אפוקאליפסה מס '

ובאפוקאליפסה מס '

3

2

וכוכבאן " .

4

זהו אל  -משרקי  ,אשר הורג את

אל  -נעמאני הזר שהשתלט על תימן והכביד את ידו על תושביה  .הוא עצמו יהרג אתר -
כך בידי אישיות אסקאטולוגית אחרת .
דמויות

אסקאטולוגיות

באפוקאליפסה מס '

,3

אחרות

את

משקפות

אחד השריפים של צנעא  ,המכונה חסן בעל השם

כובש את הארץ מידי נציגו של הסולטאן התורכי

תימן

מאווייהם

של

תושבי

49

תימן .

המשולש ,

ועולה בידו להשתלט גם על מזרח

:

אחרי כן יצא אציל [ במקור  :שריף ] מצנעא ויכבוש את הפלכים ולו ייקרא

חסן ,

בעל השם המשולש  .ויתמכו בו עאמר ואיש כ ' ולאן  .ישלוט  -בשדים ויבנה שני

בניני כיפה במבצר צ ' וראן  .הוא ועוזריו ישביתו את שלטון התורכים  ,ויחדש את
התפילה והצדקה בפקודה שניה  .ויכנס את צבאו מכל הפלכים  .ויכבוש את
ה ' משרק 0 ' . . .י
אפוקאליפסה

מס ' 2

מעלה גם היא דמות בשם חסן  ,ויתכן שזו גירסה אחרת לפעולותיו

של אותו ' חסן בעל השם המשולש '  .הוא ילחם כנגד

הכביר '  -כנראה הכוונה

' השם

לסולטאן התורכי שצבאו שלט ברמת ההר של מרכז תימן ובשפלת החוף
-

ובעזרת שבטי תימן הלוחמים יכבוש את העיר צנעא

( התהאמה )

:

ואחר כך ימלוך השם הכביר ויסורו למרותו אנשי ההרים ואנשי השפלה .
ותתגבר בינו לבין אלחסן מחלוקת ומלחמה ויעזרו לו בני השבטים ויתפוס את

.

האוצר  .ויקיף את יזאל י 5במערבה ויכנס דרך שערה ונאמר שהוא שער חסום .
ויכנסו דרכו כל החיילים .

52

הפיסקה המסיימת של אפוקאליפסות

מס ' , 3 , 2

מייעדת תפקיד לשריף אחר מצנעא .

שיקום לפעול ממש קודם הופעת משיח בן יוסף  .גם כאן מתגלית יריבותם של בני
מרכז תימן עם אנשי המזרח

:

' ויצא שריף מצנעא ויהרוג את המשרקי בארצו בין שתי

הערים '  .נ '

.

.

דמות משיחית מקומית מעניינת במיוחד בשם אל  -מנצור מתגלה באפוקאליפסה
מס ' . 4

כזכור זהו תואר ידוע למשיחם של שבטי דרום ערב  ,ואילו כאן הוא מופיע

בהתחלה כאחד האמאמים של תימן  .אפוקאליפסה זו מעניקה לאסקאטולוגיה

.

48

רצהבי  ,אפוקליפסות עמ ' שח .

49

האפוקאליפסה נכתבה לאחר כיבוש תימן כידי התורכים

.

.

50

רצהבי אפוקליפסות עמ ' שח  -שט .

51

הכוונה כנראה לאוזל היא צנעא .

. 1192

52

כתב  -יד מב " צ ,

53

שם  :וכן רצהבי ,

דף

 , 59עמ ' א .

אפוקליפסות .

עמ '

שח  -שט .

ב 1872 -

ן

52

ב " צ עראקי קלורמן

.

המוסלמית גוון מעין  -יהודי שכן היא שואלת מן האסקאטולוגיה היהודית את הרעיון
בדבר שתי דמויות משיחיות המזכירות בתפקידיהן את משיח בן יוסף ומשיח בן דוד .

.

עולה כאן האבחנה  ,שאין דומה לה באסקאטולוגיה המוסלמית בין משיח לוחם שהוא
גם נראק כמבשר משיחי  :אלמנצור  -ובין דמות משיחית נעלה יותר ופאסיבית יותר
אל  -מהדי
הכתוב

אל  -מנתט ' ר .

:

שניהם מסייעים זה לזה להביא טובה וצדק לעולם  .בלשון

:

ואחר

אלמתוכל ,

כך ,

ואלהאדי .

ולאחר העליה לשלטון [ של

ואלמהדי הוא אלמנצור יוכרזו כשליטים .

אלמנצור ]

הוא יעזוב את מקום מגוריו  ,לאחר

בנייתם של המבצרים והערים  ,לכיוון המבצר המכונה ד ' מרמר  ,שם הוא ישהה
מספר ימים  .והוא יצא ממנו וישהה בהר צ ' ין שמונים וששה ימים ואחר כך יכנס
לרירה  .ויקבץ שבעה דגלים  . . .הוא ילך לערוך את החג '  ,והוא יביע אמונים

לאלמהדי אלמנתצ ' ר  .והוא יצא ממכה ויכבוש את ארץ הצפון [ צפון

תימן ] ,

והוא יטהר את צעדה ויחריב את נג ' ראן  .והוא ישלוט יחד עם אלמהדי

.

אלמנתצ ' ר והוא ינהג בו

[ באלמנצור ]

ותהיה בכך טובה גדולה לצנעא .

54

לא רק אישים מן האסקאטולוגיה המוסלמית שולבו באפוקאליפסות היהודיות  .גם
מכה  ,העיר הקדושה למוסלמים  ,מוזכרת בחמש מתוך שבע האפוקאליפסות שבדיוננו

ו .5 .4 ,2 ,

( מס '

. )7

כבר ראינו לעיל  ,באפוקאליפסה

מס ' , 4

את אל  -מנצור עולה לרגל

למכה לערוך את החג '  ,פוגש שם את אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר ומביע לו אמונים  .לאחר

צאת אל  -מנצור ממכה הוא פותח במסע הכיבוש והטיהור של צפון תימן  .דברי
הפתיחה באפוקאליפסה

מס ' 2

.

מלמדים כי כל המאורעות האפוקאליפטיים שיפורטו

בהמשכה יחלו לאחר העלייה לרגל לאבן השחורה אשר
מס '

7

במכה ' .

5

גם באפוקאליפסה

ראשית המאורעות האפוקאליפטיים קשורה בכעבה של מכה או בתום העלייה

.

לרגל לכעבה  .שם חוזה שכר כחיל  ,כי תוך זמן קצר תצא דמות אסקאטולוגית המכונה
מלך  ,ועמה צבא עצום וכבד מכיוון הכעבה לעבר תימן  .לאחר בוא המלך יתחוללו כל
האירועים שיובילו להופעת משיח בן יוסף .
)5

6

'

בשתי האפוקאליפסות האחרות ( מס ' ו

,

המזכירות את מכה אין אזכורה נובע מהשפעה של האסקאטולוגיה המוסלמית אלא

בא לסמל את תבוסת המוסלמים ואת נצחון היהודים  .באפוקאליפסה

מס ' , 1

בשלב

האחרון שלפני בוא המשיח היהודי  ,יופיעו גוג ומגוג  ,והמחבר מתרה את מכה להיזהר
מפניהם 57 .

באפוקאליפסה מס '  , 5בשנה התשיעית למאורעות האפוקאליפטיים  ,נאמר

' אם יופיע כוכב בין שתי הקבלית

:

( " אלקבלתין " ) אוי לצנעא ולמנהיגיה '  .הופעת כוכב

בין שתי הקבלות  -כלומר  :כיוון התפילה של המוסלמים למכה וכיוון התפילה של

היהודים לירושלים  -מציינת את ראשיתה של סדרת מלחמות הרסניות בכל ארץ
תימן ,

קרבות

בין הערבים

לתורכים

הזרים

וכן

,

תקופה של עצירת גשמים .

.

54

כתב  -יד

מכ " ג , 3202 ,

דף

 , 35עמ ' ב .

56

ספיר אגרת  ,עמ ' . 34

55

כתב  -יד

מכ " צ .

, 1192

דף

. 59

א.

57

מב " צ . 1192 .

עמ '

כתב  -יד

דף

, 59

עמ ' א .

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

באפוקאליפסה זו  ,בשנה

ה 14 -

53

עובר מסע הנצחון של המשיח היהודי לירושלים  ,דרך

צפון תימן  :צעדה ונג ' ראן  ,משם למדבר  ,דרך עסיר  -מחוזה הצפוני מערבי של תימן

 -למכה ורק אחר  -כך לאסתאנבול

מושב הממשלה  ,ולבסוף

( רום ) ,

בכמה מן האפוקאליפסות הנדונות ( מס '

)5 , 3 , 2

לירושלים ' .

5

מצויות התייחסויות אל מאורעות

שהשפיעו על ההיסטוריה המקומית של תימן  ,ובחלק מהן ניתן להכיר בבירור את
ההשתקפות של יחס המוסלמים בתימן למאורעות אלה  .אפוקאליפסה מס '

תימן .

מלכותו של ' השם הכביר ' על ארץ

השפלה ' " .
החל

5

2

חוזה את

' ויסורו למרותו אנשי ההרים ואנשי

כפי שהזכרנו קודם  ,הכוונה היא כנראה לסולטאן התורכי שחילותיו שלטו

מ 1872 -

ברמת ההר המרכזית של תימן ובשפלת החוף

מתחזקת אם נשווה את האמור כאן לדברי אפוקאליפסה מס '

3

.

:

התהאמה  .סברה זו

שלפיהם לאחר הופעת

אל  -משרקי  ,שליט המזרח ( אשר טען כזכור שהוא הח ' ליפה של הנביא מחמד והצליח
להשתלט על מרכז תימן עד העיר דמאר
תורכי ] ,

בדרום ) :

' יקום פאשה מזרע עם זר [ כלומר

:

ויאמר שהוא נציג הסולטאן ולו כלי מלחמה נוצצים כאש וברק  .וצבא יכבוש

את הארץ ותושביו יוכו בתדהמה רבה '  .הדמות המשיחית הבאה באפוקאליפסה

זו ,

אשר גם גוברת על התורכים הזרים והאימתניים  ,הוא השריף מצנעא  ,חסן ' בעל השם
המשולש '

:

' הוא ועוזריו ישביתו את שלטון התורכים ויחדש את התפילה והצדקה ' .

60

נוסף לשאיפה לסילוק התורכים חוזה אפוקאליפסה זו את חידוש התפילה ומס

הזכאת  .דברים אלה משקפים כנראה את המאבק שבין הממשל העות ' מאני שלאחר
הכיבוש בשנת

1872

.

ובין האוכלוסיה המוסלמית זיידית  ,ובמיוחד הפוקהא חכמי

ההלכה הזיידיים  .על  -פי הנוהג בפרובינציות העות ' מאניות החליף הממשל החדש את
חוקת המדינה בתימן מן השריעה הזיידית לקאנון העות ' מאני  .עניין זה עורר את
התנגדותם העזה של הפוקהא וגרם להגליית כמה מאנשיהם לעיר הנמל חודידה .

ן6

נראה אם  -כן שסילוקם של התורכים מתימן והחזרת הסדר הישן על כנו הפכו להיות
חלק מן התקוות האסקאטולוגיות של מוסלמים בארץ זו .
שתיים מן האפוקאליפסות מזכירות את הנוצרים כלוקחים חלק במאורעות
האפוקאליפטיים  .אפוקאליפסה

מס ' 3

מתארת את אל  -משרקי כמי שמנסה לממש את

מה שלא הצליחו פקיה סעיד ושריף אסמאעיל  .קודם כיבושו את מרכז תימן  ,פונה אל -

משרקי לבצע משימה דחופה יותר ועולה על העיר עדן  ,מאחזם של הנוצרים בדרום
חצי  -האי ערב  .בהמשכה של אפוקאליפסה זו  ,אחד מצאצאי חסן ' בעל השם המשולש '
עולה גם הוא על העיר עדן .

62

אפוקאליפסה מס '

5

מתארת את האמונה האפוקאליפטית

שהיתה רווחת בין יהודים בתימן  -כפי שראינו בשיר שהקדיש ר ' יצחק בן יפת
לעניינו של פקיה סעיד  -לפיה  ,באחד השלבים טרם הופעת המשיח האחרון תהיה

58

כתב  -יד

מב " צ , 3206 ,

דף

.5

59

כתב  -יד

מב " ג .

, 1192

דף

 59עמ ' א ~

60

ראה  :רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ '

61

אל  -ואסעי  .עמ ' . 117 - 115

עמ ' א  ,דף  6עמ ' א .

של  -שח .
62

ראה

:

רברבי  .אפוקליפסות .

עמ '

שז  -שט .

ן

54

ב " צ עראקי קלורמן

מלחמה בין התורכים ובין כוחות
עשרה ,

אירופיים  ,ובסופה

ינצחו האירופים

:

בשנה האחת

אם יופיע כוכב במערב יצאו האירופאים לתימן בצבא  ,בסוסים  ,בתותחים

ובספינות מעופפות  ,והערבים והזרים [ כלומר
היחם אל

הנוצרים ,

באפוקאליפסה מס '

,5

 :התורכים ]

יכנעו .

63

כפי שהוא בא לידי ביטוי במאורעות השנה השמינית

.

נובע מאירועים שמקורם מחוץ לתימן אך יתכן שחריפות

ההתבטאות נגד הנוצרים מושפעת מיחס המוסלמים לנוצרים בעדן  .בחיבור זה התיאור

האפוקאליפטי בשנה השמינית מרמז על העלייה היהודית המוגברת לארץ  -ישראל
במשך המאה

ה . 19 -

ועל התדהמה שאחזה בעולים בהיווכחם כי הנוצרים טוענים

הדרויש .

בארץ  -הקודש .

לזכויות

ל ' אלחברה '

64

הפועל

כדמות

כאן

יהודית ,

משיחית

הולך

ממלכתם האגדית של עשרת השבטים הנשלטים על ידי סולטאן

-

יהודי  -ומגיע לשם בעיצומו של סכסוך בין היהודים לנוצרים על הארץ הקדושה .
הנוצרים טוענים

' היהודים הבאים מקצות העולם אינם בני ישראל ' ומבקשים מן

:

הסולטאן היהודי את ספרי היוחסין של היהודים  ,כהוכחה להיותם מזרע

יעקב  .לשם

.

כך הובאו ספרים עתיקים שנמצאו בארץ תימן אלא שהנוצרים אחזו בספרים העתיקים
וסירבו להחזירם עד שיקבלו תמורתם סכומי כסף עצומים  .בכעסו אומר סולטאן
היהודים

:

' הנוצרים מאבדים אותנו את דתנו ואת ארצנו ' .

65

בסופו של דבר כובש

סולטאן היהודים את ארץ  -הקודש ומודיע על  -כך לתימן .

ראינו עד כה  ,כי אפוקאליפסות יהודיות בתימן שילבו בתוכן רעיונות  ,דימויים
וסמלים ששאבו מן האסקאטולוגיה המוסלמית  .ראוי לבדוק עתה כיצד מתמודדים
חיבורים יהודיים אלה עם הבעיה של היחס שבין אישים מן האסקאטולוגיה המוסלמית
ובין  -דמויות מן האסקאטולוגיה היהודית  .כל האפוקאליפסות  ,ואין זה משנה מהו
היקף הדימויים המוסלמיים המשוקעים

בתוכן .

מתארות את השלבים האחרונים

בתקופה ההיסטורית הנוכחית המקדימים את הופעת המשיח היהודי  .מעניין שבשום
מקום בתיאורים אלה אין מוצאים מלחמה או עימות אלים מסוג אחר בין דמות
משיחית מוסלמית אחרונה ובין הדמות המשיחית היהודית הבאה לרשת אותה  .הדבר
בולט הן בהשוואה עם ההתנגשויות הצבאיות המרובות בין דמויות אסקאטולוגיות
מוסלמיות ובין עצמן המתוארות בחיבורים אלה

;

והן בהשוואה של האפוקאליפסות

היהודיות תימניות שבדיון זה עם חיבורים אפוקאליפטיים יהודיים אחרים  ,שבהם

מב " צ .

דף

63

כתב  -יד

64

אלחברה או חבור הוא שם המיוחס בדרך  -כלל לישוב חייבר שבצפון החג ' אל  .שם ישבו יהודים

, 3206

 5עמ '

ב.

עוד קודם עליית האסלאם  .אמונות שונות איתרו את מיקומה של אלחברה מעבר למדבר  ,מצפון

.

מזרח לתימן וקבעו שם את מקום הימצאותם של עשרת השבטים  .אגדות אלו עוררו את דמיונם

.

של רכים ביניהם דוד הראובני  ,שטען בשנת  1523כי הוא אחי המלך יוסף  ,מלך היהודים אשר
בחבור  -ראה

:

.

אשכולי עמ '  : 7על תלמידי הגר " א ששלחו בשנת  1833את ר ' ברוך בן ר ' שמואל

לתימן וכידו איגרת אל ' מלך היהודים '  -ראה
קנך  -קנז .
65

כתב  -יד

מב " צ . 3206 .

דף

,4

עמ ' ב  -דף

 5עמ '

א.

:

יערי .

עמ ' 357 - 342

וכן

:

ספיר .

מסע  ,עמ '

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

ן

55

לוחם משיח בן יוסף בדמויות אסקאטולוגיות המייצגות את אומות העולם  .כגון

העימות שבסופו נהרג משיח בן יוסף בידי ארמילוס ואחר  -כך הכרעת ארמילוס בידי
משיח בן דוד בחיבור האפוקאליפטי ' ספר
האמונות והדעות ' מאת רב סעדיה גאון .

6

'

זרובבל ' ,

או במאמר הגאולה

שב ' ספר

כך  ,באפוקאליפסות מס '  2ומס '  , 3הדמות

המשיחית המוסלמית האחרונה היא שריף מן העיר צנעא  .השריף הכניע את מנהיג
המזרח בארצו וחזר לצנעא  ,כאן הסתיים תפקידו ובא תורם של משיח בן יוסף ואחריו
של משיח בן דוד  .אך לא משיח בן יוסף הוא האחראי להכנעת השריף אלא גורם אחר
' ויחזור השריף ויהרג בשערי צנעא על ידי אחד
נאמר

מאנשיו ' .

ורק אחר  -כך  ,מיד

:

בהמשך ,

:

ויופיע משיח מזרע יוסף הצדיק בעוצמה ובשליטה  .והוא יכבוש ארצות בחרבו
בקלות והוא יכבוש בכוח האמונה את תימן  ,את אלרום ואת הודו ואז יהרג
ויופיעו גוג ומגוג הכופרים ויעבדו אלילים ויופיע משיח החסד ויבנה את בית
המקדש ותיכון הארץ למלכות האלוהים ואשרי האיש אשר יחיה עד אותו
Tn

e7

~
באפוקאליפסה מס '

חוזרת תבנית דומה  .הדמות האסקאטולוגית המוסלמית

4

האחרונה המוזכרת קודם הופעתו ( השנייה ) של משיח בן יוסף היא אל  -ספיאני  ,וגם

.

כאן אין בן יוסף נאלץ להתמודד איתו שכן
אנשים שמספרם רב כעורבים ויהרגו את

:

' במצוות האל אשר אין שני לו  ,יצאו

אספיאני ' " .

6

ורק אחרי כן

:

' ויצא משיח בן

יוסף במהרה בימינו מארמון גמדאן ויהרוג את כל המלכים וישלוט באזורה של צנעא
שנה ' .

ארבעים

69

באפוקאליפסה

אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר  ,המשיח היהודי  -כאן במובן של

מס ' , 5

משיח בן יוסף  -יעבור במסע נצחון מתימן צפונה דרך מכה ואסתאנבול ולבסוף

.

לירושלים  ,מבלי שנאמר שהיה עליו להילחם בכוח כלשהו  .אחרי כן בהתאם לאמונות
אפוקאליפטיות יהודיות הידועות ממקומות אחרים ( כמו ב ' מאמר הגאולה ' מאת

רס " ג ) .

יבוא שלב של נסיגה במעמדם של היהודים
ה 15 -

הערבים והזרים '  .בשנה

:

' וצרות תפולנה על היהודים מידי

יופיע ' מלך המזרח ' בלווית אנשים חזקים בעלי חרבות

וחמושים בברזל ' ובימים

אלה אוי לצנעא ולמנהיגיה  ' . . .ואחר  -כך  .שוב ללא עימות .

:

' ויופיע המהדי ובחרבו יקבץ אותם מן הכפרים ויערכם

מופיע המשיח האחרון

במצעד  . . .ותהיה הדרך לירושלים מצנעא כמשב רוח מזרחית להולך ולבא ' .

באפוקאליפסה

מס ' 6

70

מופיע משיח בן דוד בשנה השביעית  ,והופעתו אינה קשורה

כלל בדמותו של אל  -משרקי שהכניע בשנה החמישית את העיר צנעא ושלט משם ברוב
אבן

שמואל  ,עמ '

66

עיין

67

כתב  -יד

מב " צ , 1192 ,

דף

. 59

68

כתב  -יד

69

כתב  -יד

מב " ג . 3202 ,
מב " צ . 3202 .

דף

 , 36עמ '

דף

 36עמ '

70

הציטוטינ שבפיסקה זו  -כתב  -יד

:

~

 : 88 - 71רס " ג  ,עמ '

רמו  -רמח .

עמ ' א .

א.
א.
מכ " צ , 3206 ,

דף

 6עמ '

א -ב .

ן

56

ב " צ עראקי קלורמן

עוצמה  .י 7כמו כן  ,באפוקאליפסה מס '  7חוזה שכר כחיל את הופעת משיח בן יוסף  ,בלי
לפרט מהם יחסיו עם המלך החזק שעלה על תימן מכיוון מכה .
התייחסות

אל

האפוקאליפסות

הכוח

מעבר

מן

7:

הדמויות

האסקאטולוגיות

המוסלמיות ליהודיות היא אם כן  ,כמו מתחמקת ולגמרי לא ברורה  .אפשר שסיבה אחת
לכך היא אי יכולתו של המחבר היהודי לחולל התמודדות בין שני הכוחות  ,המוסלמי

והיהודי  ,אשר הוא מכיר באמיתות המסורות האפוקאליפטיות הקשורות בהם ושניהם
נתפסו כבעלי תפקיד הכרחי ובלחי נמנע בעידן האסקאטולוגי  .אולם סיבה נוספת
וחשובה יותר

ל ' התחמקות '

זו היא העובדה  ,שמרבית האפוקאליפסות היהודיות

הנדונות מאמצות קטעים של מסורות אפוקאליפטיות מוסלמיות מובהקות ויוצרות
מהם אפוקאליפסה חדשה  .כדי לתת משמעות יהודית לחיבור
האפוקאליפסות ( מס '

,2

)3

החדש ,

שתיים מן

בסיומן ' הודבקו ' התקוות הידועות להופעת המשיחים

.

היהודיים והגאולה היהודית ואפוקאליפסות אחרות שולבו בהן המסורות המוסלמיות
בתוך המסורות והתקוות היהודיות .

כך .

הופעתו של המשיח היהודי היא לפעמים

תוספת מסיימת ולא פועל יוצא מתוך המסורות שנעשה שימוש בהן  ,ולכן אין מוצאים
עימות בינו ובין דמות אסקאטולוגית קודמת .
אפוקאליפסות מס '

3 ,2

מגלות בפירוש בדברי הפתיחה שלהן את מקורן המוסלמי .

בדברי הפתיחה לאפוקאליפסה מס '  2נאמר  ' :ממה שנמצא מחזיון מחמד אבו בכר אל -
האחרונה ' .

73

פארסי בדבר המלחמה

קודמתה  ' :חזון אבו בכר אלעמאר ' .

74

הפתיחה של אפוקאליפסה

מס ' 3

מזכירה את

לבד מהסיומת היהודית המובהקת  ,שהיא כמעט

זהה בשתי האפוקאליפסות  ,לא נראה בגוף חיבורים אלה מוטיבים שאפשר לזהותם
כיהודיים אופייניים  .גוף החיבור של שתי אפוקאליפסות אלו הוא שונה בעיקרו ובכל
אחד מהם אוסף של אירועים אפוקאליפטיים שתמציתן תובא להלן .
מיד לאחר דברי

הפתיחה ,

מספרת אפוקאליפסה מס '

2

על המלחמה האחרונה

.

שתפרוץ לאחר העלייה לרגל לכעבה במכה  ,אשר אחריה ישלוט ' השם הכביר ' כלומר

הסולטאן התורכי  ,על השפלה ועל אזור ההר  .אחר  -כך תפרוץ מלחמה בינו ובין אל -
חסן  .במלחמה זו ייעזר חסן בשבטי תימן  .הוא יכנס עם אנשיו לתוך צנעא דרך אחד

משעריה  ,ואז יתקוף אותם בכוח רב מפקד הצבא ( התורכי

?),

ששכן במבצר העיר .

תוצאות הקרב יהיו הרס רב  ,אובדן חיי אדם והתמוטטות מתקפת השבטים  .אחר  -כך
תהיה תקופה של בצורת ותחלש יראת השמים  .והשליט ' אשר ימלוך בארץ ישפיל את
בני האדם ויחלל את הקודשים וירבו מעשי

העושק ' .

אחרי כן  ,יופיע אל  -ספיאני מן

החג ' אז ויביא צדק על פני הארץ  .אחר  -כך יתאספו אנשי המזרח ואנשי ארץ קחטאן

וקאיי

ייהרג בנג ' ראן אשר בצפון תימן .

רצהבי .

שט  -שי .

71

ראה

72

ראה :

74

ראה  :רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ ' . TW

:

אפוקליפסות  ,עמ '

ספיר  ,אגרת  .עמ ' . 34

73

כתב  -יד מב " צ

) 92 ,

.1

רצהבי ( שם  ,עמ ' רצז ) סכור שהאפוקאליפסה מיוחסת לאבו

בכר  ,הח ' ליפה הראשון לנביא מחמד .

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

אפוקאליפסה מס '

3

57

פותחת בכך  ,שראש לכל יופיע על הארץ שליט המזרח בראש

אנשיו  .הוא ישלח כוח צבאי על העיר עדן ויטען שהוא הח ' ליפה של הנביא מחמד  .הוא

יכבוש את מרכז תימן ואת צפונה וישלוט שם  .אחר  -כך יופיע פאשא תורכי  ,יטען
שהוא נציג הסולטאן ויכבוש את הארץ בעזרת צבאו החמוש בנשק חדיש  .אחר  -כך

יופיע שריף מצנעא  ,ושמו חסן ' בעל השם המשולש '  ,יכבוש את הארץ מידי התורכים
' ויחדש את התפילה והצדקה ' וגם ישלוט בשפלת החוף התימנית .
השם המשולש ' ימשול אחד מצאצאיו במשך

36

עם מות חסן ' בעל

75

שנים ויעלה על העיר עדן  .בפיסקת

הסיום ממשיכות שתי האפוקאליפסות ומתארות את הופעת אל  -נעמאני כדמות אנטי -

משיחית הפוגעת בענייני הדת של יהודים

ומוסלמים  ,את הריגתו

בידי

אל  -משרקי  ,את

הריגת אל  -משרקי בידי שריף מצנעא  ,את מות השריף בידי אחד מאנשיו ולבסוף את
הופעתם של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד .
גם באפוקאליפסה הקצרה מס '

שהיא יותר

,1

מוסלמיות  .החיבור מיוחס למחבר יהודי

בקרב יהודי
הקץ

76 ,

תימן ,

:

' יהודית ' ,

מצוי גוף נככד של מסורות

' למו " נאחום אלבוני

ז " ל '  .בהתאם למסורת

שהרבו להסתמך על אותות מגרמי השמים כמבשרים את קרבת

הופעת כוכב בעל שני זנבות היא האות באפוקאליפסה זו לראשית המאורעות

האפוקאליפטיים  .בהתחלה יופיע שליט המזרח עם אנשיו הרבים  ,אחריו ישלוט קאצי
אחד בכפייה על כל הערבים ותהיינה מלחמות ושפיכות דמים בקרב הערבים עד

הופעת אמאם אחד בעיר הצפונית צעדה  ,שימשיך גם הוא במלאכת הדיכוי  .בסוף חוזה
אפוקאליפסה זו את הופעת גוג ומגוג ואחרי כן את הופעת המשיח היהודי .
אפוקאליפסה מס '

4

דומה למס '

2

ומס '

3

בדומינאנטיות של מסורות מוסלמיות

.

המשוקעות בה  .אך כאן  ,משולבים  ,ממש בתוך מהלך האירועים מוטיבים
המוסיפים נופך יהודי לחיבור כולו  .משיח בן יוסף מופיע בתוך שלשלת

יהודיים ,

מאורעות ,

שלוקחות בהם חלק דמויות אסקאטולוגיות מוסלמיות  ,ולא רק בסופה  .חיבור זה גם
מעלה את הקשר שבין חזרה בתשובה של עם ישראל ובין התגשמות חלק מן האירועים
האפוקאליפטיים  .פיסקת הפתיחה בחיבור כתובה עברית

:

' אם נפלה תקופה ניסן

בתחילת הלילה אז האוכל נעשה בזול כל אותה שנה והמטבע ישתנה  .ויעמוד מלך
הדרום וימלוך על כל העולם בחוזקה . .

 .וינוסו מפניו כל בני

ישמעאל ' .

77

אחר  -כך

יקומו אנשי המזרח וינצחו את מלך הדרום וישדדו את חילותיו  .מכאן ממשיך התיאור

בשפה הערבית  -יהודית וחוזה את עלייתם של כמה אמאמים לשלטון  .האחרון
אל  -מנצור ,

הוא שעולה לערוך את

בהם ,

במכה ונשבע אמונים שם ל ' אלמהדי

החג '

אלמנתצ ' ר '  .אחר  -כך יוצא אל  -מנצור את מכה וכובש את צפון תימן  .הוא ישלוט על

75

נראה

שזו גירסה אחרת למאבק המתואר באפוקאליפסה מס ' 2

בין

חסן .

הדמות המשיחית

המקומית  ,ובין נציג האימפריה העות ' מאנית .
76

כך גם באפוקליפסה
-

77

ראה

כתב  -יד

מס ' : 5

כתב  -יד מב " צ .

 :רצהבי  ,אפוקליפסות  ,עמ '

מב " צ .

, 3202

דף

. 35

עמ ' א .

דף

, 3206

שט  .וראה

:

4

עמ ' א  ,דף  5עמ ' ב  .ובאפוקאליפסה

.

מס ' 6

עראקי קלורמן  ,התנועה עמ '  , 55הערה . 60

ן

58

ב ' צ עראקי קלורמן

ארץ תימן בהדרכת אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר ושלטונם יביא ברכה על צנעא ומחוזותיה .

אחר  -כך ייהרג אל  -מנצור ואז יופיע משיח בן יוסף וישלוט באזור צנעא במשך
ארבעים שנה  .בהמשך האפוקאליפסה מתנה את מהלך המאורעות בתשובתם של
ישראל

:

' ואם

לא זכו ישראל ולא עשו תשובה ' יופיע שליט בגדאד  ,אל  -נעמאני ,

וימלוך על צנעא וסביבותיה במשך תשעה חודשים  .את הקץ על שלטונו של שליט

.

בגדאד מביא אל  -ספיאני ההורג את קודמו  ,שולט ביד חזקה ופוגע בענייני הדת של

יהודים ומוסלמים  .אחר  -כך נהרג אל  -ספיאני בידי העם המתקומם  ,ואז מופיע שוב
משיח בן יוסף  .הוא יהרוג את כל

ה ' מלכים ' ,

כלומר את שכבת הנכבדים

והמנהיגים ,

ישלוט בצנעא ארבעים שנה ויקבץ אליה את כל ישראל  .באותו זמן ישובו עשרת

השבטים לארץ  -ישראל  .הסיומת של האפוקאליפסה כתובה עברית ומתארת את נקמות

משיח בן יוסף באויבים ואת מותו  ,את הופעת משיח בן דוד  ,את השיבה לארץ  -ישראל
ואת תחיית המתים .
אפוקאליפסה מס '
צז

ע"א),

6

מזכירה בתוכנה בריתא אסקאטולוגית בתלמוד ( בבלי סנהדרין

המתארת את שבע השנים קודם הופעת משיח בן דוד  .גם באפוקאליפסה זו ,

שנכתבה כנראה בהשראת הבריתא  ,שזורים רעיונות מן האפוקאליפטיקה המוסלמית -

תימנית  .על  -פי הבריתא  ,בשלוש השנים הראשונות ב ' שבוע שבן דוד בא ' תהיה בצורת .
אנשים רבים ימותו מחמת הרעב הכבד ' ותורה משתכחת מלומדיה '  .בשנה הרביעית
יהיה המזון

מצוי ,

בשנה החמישית יהיה שפע של מזון ותשוב התורה

ללומדיה ,

' בשישית קולות  .בשביעית מלחמות  .במוצאי שביעית בן דוד בא '  .גם אפוקאליפסה
מס '

6

עוסקת בשבע השנים שקודם הופעת משיח בן דוד  .היא פותחת באות משמים

המבשר את ראשית המאורעות האפוקאליפטיים

:

תנועתם החריגה של הכוכבים נוגה .

לכת וכוכב צדק  .תיאור המאורעות בארבע השנים הראשונות דומה לתיאור שבבריתא

:

בשלוש השנים הראשונות סבל ואסונות יהיו מנת חלקם של תושבי תימן  .אנשים ינדדו

בארץ ( כנראה ) בחיפוש אחר מזון  .בעלי הנכסים יתרוששו וחורבן יהיה בארץ  .בשנה

הרביעית צימוקים  ,תמרים ותבואה יהיו בנמצא  ,ואלה שנשארו בחיים יימצאו מפוצים .
השנה החמישית והשנה השישית הן תימניות מובהקות

בחמישית יופיע אל  -משרקי .

:

ישתלט על כל האנשים בעזרת חייליו הרבים ויטיל מורא על צנעא ועל נכבדיה  .בשנה
השישית ' יהרג שבט הנביא הירא

בדתו ונכבד בייחוסו ' " ,

7

והכוונה לאובדנה של שכבת

הסיידים ששלטה בתימן הזיידית מכוח טענתם להיותם צאצאי הנביא מחמד  .מענין
שהאפוקאליפסה מציינת בחיוב את יראת השמים של הסיידים ואת ייחוסם הנכבד .

.4

בדומה לאמור באפוקאליפ ה מס '
~
ושולט בצנעא  ,גם כאן אובדנם של-הסיידים השליטים מפנה את הדרך להופעת משיח

שבה הורג משיח בן יוסף את כל ה ' מלכים '

בן דוד במהלך השנה השביעית .
אפוקאליפסה מס '  5הארוכה היא החיבור היותר יהודי מבין שש האפוקאליפסות
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ראה

:

רצהבי .

אפוקליפסות  ,עמ '

שט  -שי .

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

59

הראשונות שבדיוננו  .אף שגם בתוכה שזורים כמה מתוך האמונות האפוקאליפטיות

של הסביבה  ,היא נכתבה במקורה למען יהודים ועניינה בראש ובראשונה מקומם של
יהודי תימן באירועים האפוקאליפטיים  .משפט הפתיחה מייחס את החיבור ל ' נבואות
סעיד ו ' דוד אלכהן ממשפחת פינחס הכהן ' .

79

החזון כולו עוסק

ב 15 -

השנים שלפני

בוא המשיח  .בשנה הראשונה יקרו ניסים רבים ויהיה שפע של מזון וכל טוב .

אחר  -כך ,

בלילה של יום ראשון תהיה רעידת אדמה שתפגע בתושביה הזיידים של תימן והם ירדו
מעמדותיהם הרמות ומבצריהם ייחרבו .

1

בשנה השנייה  -ירבו מריבות בין בני  -אדם .

בשנה השלישית  -רכוש יירד לטמיון  .בשנה הרביעית  -יעלו לגדולה אנשים שהיו

מבודדים  .בשנה החמישית  -יהיה מחסור במזון ושערו יעלה  ,ודרויש יתהלך בארץ

חאשד  .בשנה השישית  -יופיע כוכב מן המזרח שיזרח שבעים יום  .אז יהיה נס גדול

לישראל ורבים מן היהודים ילכו לארץ  -ישראל  .זהו אולי רמז לראשיתה של העליה

לארץ  -ישראל בשנות השמונים של המאה

ה 9 -ן .

בשנה השביעית  -יתרוששו בני -

.

אדם ויאבד כספם  .בשנה השמינית  -תתחולל רעידת אדמה בחודש רמדאן אנשים

יחלו במחלות מדבקות והדרויש  -כאן כעין מבשר משיחי יהודי  -יישלח מתימן
לארצו של הסולטאן  .מכאן עד סוף התיאור של השנה השמינית משולבים בחזון
קטעים מתוך סיפורים עממיים  ,ואולי גם שני סיפורים שלמים  .קטעים אלה שונים
מחלקים אחרים של האפוקאליפסה בסגנונם  :זמן עבר במקום זמן הווה  /עתיד  ,הנהוג
האחרים

בחלקים

של האפוקאליפסה

וכן בדיאלוגים המתנהלים

בין הדמויות

הפועלות  .הסולטאן  ,נאמר בהמשך  ,שאל את הדרויש מדוע הוא הורג את עמו  .הדרויש

ענה  ,כי במצוות האל יש לו חלק בשלטון  .הסולטאן ציווה את משרתו למשוח את גוף
הדרויש בדם חזיר ( כדי להסיר את כוחות הכישוף

שבו ) .

]8

הדרויש נדרש לתת אות

שיוכיח את כוחו והוא הפך את הבית  ,התקרה למטה והרצפה למעלה  .אחר  -כך ציווה
הסולטאן על הדרויש לעלות על כיסא המלך שלמה בן

דוד ,

שאש שורפת את כל

היושב עליו  .הדרויש עלה על הכיסא ולא אחזה בו אש  .אז ציוה הסולטאן להשליכו

.

לים ומשקלות ברזל לצווארו  .אולם זמן קצר לאחר שהשליכוהו מצאו הסולטאן יושב

על כיסא שלמה בן דוד  .הסולטאן הציע לדרויש את מחצית מלכותו  ,אך הלה סירב  ,כי
טרם הגיעה העת .
ההמשך של מאורעות השנה השמינית נראה כאילו לקוח מאגדה עממית אחרת .

.

המחבר איחד את שני הסיפורים על  -ידי משפט קישור המאזכר את הדרויש אך לא
הכניס כל שינוי אחר בסיפור כדי להתאימו לעלילה שהחלה בראשית השנה השמינית .
האפוקאליפסה ממשיכה

79

כתב  -יד

מב " צ , 3206 ,

:

דף

אחר  -כך הלך הדרויש לסולטאן היהודים אשר באלחברה

3

עמ ' ב  .רצהבי  ,אפוקליפסות ( עמ '

רצט ) .

.

סבור שסעיד בן דוד הכהן

הוא המעתיק בלבד .
80

הזיידים  ,שליטי תימן  ,מנו יותר ממחצית התושבים בה  .השאפיעים בתימן היו פחות ממחצית
האוכלוסיה .

81

ראה

:

.

רצהבי אפוקליפסות  ,הערה

 38עמ '

שב .

60

ן

נ "צ עראקי קלורמן

והגיע אליו בשעה שהיו היהודים בעיצומו של סכסוך עם הנוצרים על ארץ הקודש .

הנוצרים מאשימים את היהודים הבאים לארץ  -ישראל מקצות הארץ כי אין הם מזרע
יעקוב ודורשים מהם להראות את ספרי היוחסין שלהם שנמצאו בארץ תימן  .הנוצרים
הספרים ,

קיבלו את

אך סירבו להחזירם ליהודים אלא תמורת סכום עצום

:

ספינות מלאות מטבעות  .סולטאן היהודים התמלא כעס  ,ולשאלת אימו  ,על מה
הוא עונה

:

שלוש
כעסו ,

' הוי אמי הנוצרים הורסים אותנו  ,את דתנו ואת ארצנו '  .אחר  -כך הלך

סולטאן היהודים לירושלים והתפלל ליד הכותל המערבי לאלוהים  .לאחר תפילתו הוא
היכה בהר פעמיים  ,מילא את ספינותיו במטבעות כסף ( כנראה כדי לשלם לנוצרים
המחזיקים בספרי היוחסין ) וכבש את ארץ  -הקודש  .בשנה התשיעית  -כוכב שיזרח

בין מכה לירושלים ( בין שתי

הקבלות ) ,

יהיה האות לפרוץ מלחמות בכל אתר ואתר

ולמלחמות שבין התורכים ( הזרים ) לערבים  .הרס יהיה

בכל  ,תהיה עצירת גשמים ורעב .

בשנה העשירית  -יתייקרו מחירי העורות  ,והאירופים יקנו אותם כדי לבנות מהם
ספינות ולצאת בהן לתימן  .בשנה האחת  -עשרה  -כאשר יופיע כוכב במערב ייצאו
האירופים לכיוון תימן עם צבא  ,סוסים  ,תותחים וספינות מעופפות  ,והערבים
והתורכים

( הזרים )

מספינותיהם ,

יכנעו  .לכאן שוב משתרבבת אגדה עממית

:

בני דן ייצאו

ושני אנשים מביניהם יחוללו פלא גדול  .אחד מהם יחתוך את חברו

בפגיון לשניים ואחר  -כך יאחז בידו והאיש יחיה  .בשנה השתים  -עשרה  -יחולו
מלחמות בצנעא ובדרום תימן  .בשנה השלוש  -עשרה  -יופיע

הדרויש  ,כאן כדמות

מוסלמית אנטי  -משיחית  ,וידכא את הדת היהודית והדת המוסלמית  .אז תפרוץ מלחמה
ושפיכות דמים תהיה בכל  .המוסלמים יחזרו בתשובה ויתפללו לריבון העולמים  .אז
יבוא מן המזרח המושיע המוסלמי ' בעל האוהל הירוק ' ויפסיק את מעשי הדיכוי  .בשנה

הארבע  -עשרה  -ילכו בני  -ישראל אל צנעא ואל תנעם .

82

וישתלטו על כל ארץ תימן .

איזכורה של תנעם  ,העיירה שהיתה מרכז לפעילותו של ה ' משיח ' שכר כחיל השני
( , ) 1875 - 1868

מרמז אולי שהאפוקאליפסה נכתבה בידי איש מחוג תומכיו  .בהמשך

נאמר  :ואז יופיע המשיח  ,בכינוי כאן

:

.

אל  -מהדי אל  -מנתט ' ר ויקבץ את בני  -ישראל

החיים במזרח תימן  .המשיח יגיע לצנעא והעיר תיכנע לפניו  .אחר  -כך ילך לירושלים
ובדרכו יעבור בצפון תימן במכה ובאסתאנבול  .השלב הבא מתאר נסיגה במצב

.

היהודים  .צרות ורדיפות יירדו עליהם מידי הערבים והתורכים  .וכאן בפעם הראשונה

באפוקאליפסוה שבדיוננו  ,באה התייחסות שלילית מפורשת נגד המוסלמים ונגד דתם .
עובדה זו מעמידה באור ברור יותר את אפוקאליפסה מס '

5

שבדיוננו כאן  ,שבאה

ממקור יהודי והיא נשענת פחות על מסורות מוסלמיות בהשוואה לאפוקאליפסות

אחרות שעסקנו בהן  .יהודי מזרח תימן  ,נאמר בהמשך  ,ייצאו ממקומותיהם  ,חמושים

בחרבות ורמחים " ' ,

' והם יקחו את האבנים אשר בשער המסגד  ,יסח שמו וזכרו  ,ואשר

82

עיירה במרכז תימן  ,מצפון מזרח לצנעא .

83

תאור זה מתבסס על מצב עובדתי  .יהודי מזרח תימן וכן יהודי צפון תימן היו רשאים ונוהגים

לשאת נשק במקומותיהם  -ראה  ,למשל

 :חבשוש  ,עמ '  : 129טביב  ,עמ '

. 28 - 27

ן

משיחיות בתימן  -יהודית ומוסלמית

ו6

בעמודי [ומכאן במקור בעברית ] בית הטעות שלהם ויבלבלו דתם ויתמוטט כבודם
במהרה בימינו אמן '

84

בשנה החמש  -עשרה  -יזעקו בני  -ישראל בשל העבודה הקשה

ומעשי הנבלה שיקרו להם וייצאו למדבר  .אז יופיע מלך המזרח בראש אנשיו
החמושים  .כאן שוב משתרבב רכיב מן האגדה העממית התימנית

:

בצנעא ייפתח שער פלאי ודרכו ייצאו היהודים לירושלים  .שוב יתגלה

בהר נקום אשר
' אלמהדי ' ,

חגור

בחרבו  ,ויקבץ את היהודים מכפרי תימן ומעריה  .כל הערים יחרבו וכל היהודים יצאו
מצנעא לירושלים .

85

ראינו עד כה רעיונות ודימויים  ,ואפילו קטעים שלמים מן המסורת האסקאטולוגית
המוסלמית שזורים בתוך אפוקאליפסות יהודיות תימניות  .אולם בעוד ששילוב זה
נעשה שלא במודע בידי המחברים היהודים  ,הרי באפוקאליפסה מס '
שכר כחיל

הראשון  ,נעשה

פוליטית ברורה

:

,7

בחזונו של

שימוש מודע בדימויים מוסלמיים כדי להשיג מטרה

את ההכרה והתמיכה בשכר כחיל כמבשר משיחי  .כחיל גילה את

חזונו האפוקאליפטי בהתכנסות שהקהיל באחת השבתות של חודש סיוון התרכ " א
( . ) 1861

הוא משתמש במוטיבים מוסלמיים ידועים  ,שכבר ראינו באפוקאליפסות

קודמות  :הופעתה הפלאית של דמות אסקאטולוגית מוסלמית  ' ,מלך '  ,בראש צבא גדול
מכיוון הכעבה אשר במכה  :פעולותיו של המלך נגד יסודות הדת  .רעיונות אלה משלב
שכר כחיל בתוך ציפיות אפוקאליפטיות יהודיות ידועות

:

המלך יגרש את היהודים

למקום גלות  ,וכן הטפה לחזרה בתשובה העשויה להקל על חבלי הגאולה .

86

מכאן נובע

תפקידו של משמיע החזון  :להתריע ולהזהיר את שומעיו שיחזרו בתשובה  .אלה דברי

שכר כחיל לפני רבנים ונכבדי קהילת צנעא  ,כפי שנמסרו על  -ידי סלימאן עמר  ,אחד
הנוכחים בהתכנסות אשר התנגד לטענות כחיל

:

דעו לכם שזה האיש אשר מלך עתה בקרוב אין המלכות שלו לנחלה

87 ,

כי אם

פקיד לדבר מילה ולשפוט על עושי עוולה  .אך המלך העיקרי  ,אשר המלכות לו

תאות באותות ונפלאות מאת ה ' צבאות  ,הוא יוצא בזאת

השנה  ,מארץ אשר

.

חוגגים הישמעאלים בכל שנה ובוא יבוא בחיל כבד וקול הרנה  ,ויציאתו מאבן
התועים אשר שם קבועה  .ויבקש להכחיש דת ויסוד תקועה  .ויושבי עיר צנעא
לא ימצאו מנוחה ומרגעה עד כי יגרשם אל הר שחורה  ,עד אשר יזעקו בנפש

מרה  ,שלושה ימים בלא אכילה ואורה  ,ואז יתגלה משיח בן אפרים  .ואני באתי

להזהיר ולהזכיר על התשובה ועל הגאולה  ,כי השעה צריכה

לכך  .אולי יקל ידו

84

כתב  -יד מב " ב  , 3206 ,דף  6עמ ' א  -ב .

85

על  -פי אגדה האומרת  ,שעם בוא הגאולה ייפתח שער בהר נקום המוליך למערה שסופה מגיע

לארץ  -ישראל  -ראה
86

 :רצהבי ,

אפוקליפסות .

עמ ' שד .

בדומה למשל על הגליית ישראל למדבר העמים הכלול כתיאור האפוקאליפטי מאת רס " ג  .וכן
הקשר שמעלה רס " ג בין חזרה בתשובה ובין מניעתם של מאורעות קאטאסטרופאליים הקשורים
בהופעת משיח בן יוסף  -ראה

87

 :רס " ג  ,עמ '

סלימאן עמר מציין קודם לכן  ,שבאותה שנה

רמה  -רמז .
( ) ) 861

עלה מלך חדש לשלטון בתימן וממשלתו

עמדה והתחזקה  .היה זה אמאם מחסין אכו אחמד  ,אלמתוכל  .והשווה  :אל  -ואסעי  ,עמ ' . 103 - 102
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מרוב הגזירות והשמדות שזה המלך עתיד לגזור  .ודעו לכם שלא יועיל התשובה
והתפילה לבטל מכל וכל כי גזירת הגרוש הנז " ל [ הנזכר לעיל ] לא ימוט  ,כי
מוכרח להיות כן  .אבל התועלת של התפילה הוא שיניח אותנו ליקח כל כלי
בתינו  ,ואם לא נעשה כן יוציא אותנו ערומים ויחפים מבלי כל .

88

ראינו כיצד האמונות האפוקאליפטיות של יהודים בתימן לא רק אינן מנותקות

מאמונות המוסלמים שבסביבתם אלא גם מושפעות על  -ידן  .תסיסה משיחית בתימן
המוסלמית  ,כמו בעקבות פעולותיהם של פקיה סעיד ושל שריף אסמאעיל  ,מחד גיסא

חידדה בקרב היהודים שם את הציפיות לבוא המשיח היהודי  ,ומאידך גיסא נתפסה

כחלק הכרחי במסכת האירועים האפוקאליפטיים המקדימים את הגאולה  ,ואולי גם
עודדה את הופעת ' המשיחים" היהודים .
אשר להבט הספרותי  :האפוקאליפטיקה היהודית אימצה דימויים ורעיונות מתוך
האסקאטולוגיה המוסלמית ושילבה אותם בתוך התיאור האפוקאליפטי המבשר את
בוא המשיח היהודי  .האפוקאליפסות שנדונו כאן חוזות את הופעתן של דמויות
אסקאטולוגיות כלל  -מוסלמיות או מוסלמיות מקומיות  ,מהן דמויות

אנטי  -משיחיות ,

אך הן גם צופות את הופעתן של דמויות המייצגות את הגואל המוסלמי ואפילו מכירות

בתמורות החיוביות שיחולו לאחר הופעתו  .במקום אחד אף ניתן גוון מעין  -יהודי
המוסלמיות ,

למסורות

האפוקאליפסה

כאשר

היהודית

מעניקה

לדמויות

האסקאטולוגיות המוסלמיות תפקידים דומים לאלה של משיח בן יוסף ומשיח בן דוד .
האמונה היהודית העממית הכירה בחשיבותה של סכה כנקודת  -מוצא במאורעות
האפוקאליפטיים  .היא גם הושפעה מהתייחסות המוסלמים לאירועים היסטוריים

מקומיים  ,כמו  :אימוץ היחס השלילי אל הנוצרים  ,שבו השתקף תיעובם של המוסלמים
את

הבריטים

העות ' מאנים

שהתיישבו

בעדן ,

מתימן  ,שהושפעה

או

אימוץ

השאיפה

האסקאטולוגית לסילוק

מן הפגיעה במוסלמים הזיידים בעקבות השינויים

במינהל ובמשפט שהנהיגו התורכים בתימן לאחר כיבושה בשנת

. 1872

האפוקאליפסות השתמשו אם  -כן בציפיות מהדיות ידועות  ,ואפילו אימצו קטעים
שלמים של מסורות מוסלמיות והפכו אותם לחלק מן הציפיות היהודיות  .השימוש
הנועז ביותר במוטיבים מוסלמיים כאלה נעשה בידי הטוען המשיחי שכר קחיל
הראשון  ,שהשתמש במודע ברעיונות מן האסקאטולוגיה המוסלמית כדי לקדם את
מטרותיו הפוליטיות  .אולם בחזון כחיל  ,כמו גם בחזיונות האפוקאליפטיים

האחרים ,

מתגלה בסיומת החיבורים  ,כי כל מה ששאלו מן האפוקאליפטיקה המוסלמית לא בא
אלא להכין את הדרך לבואו של המשיח היהודי .
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