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בעיית המקורות
נושא התפרשותם של השבטים הערביים בסוריה רבתי ( אלשאם ) זכה לתשומת  -לבם של
חוקרים לא  -מעטים החל מסוף המאה שעברה וראשית המאה הנוכחית  .גם בימינו המחקרים
המתפרסמים בנושא נדידת השבטים הערביים לפני האסלאם וכן התפרשותם והתיישבותם

בארץ  -ישראל  ,סוריה רבתי  ,עיראק או שאר הארצות שנכבשו על  -ידי המוסלמים  ,מעידים
על ההתעניינות הרבה בסוגיה זו  .לרוב  ,נושא זה מהווה פרק או פרק  -מישנה במסגרת מחקר
כללי

יותר .

ן

התעניינות זו גוברת בגלל סיבות שונות ,

שהחשובות בהן נעוצות במציאת

מקורות שלא היו ידועים עד כה  ,ושניתן להסתייע בהם לפיענוחן של תעלומות או קושיות
,

אחדות .
1

גם ההיבט הלאומי הערבי אינו נעדר ממחקרים

2

אחדים .

חלוץ החוקרים את תולדות ארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם הוא הרוסי מיידניקוב  ,בספרו ' פלסטינה
מהכיבוש הערבי עד מסעי הצלב על  -פי מקורות ערביים ' ( ברוסית )  ,שראה אור בסנט פטרסבורג

. 1903 - 1897

בין החיבורים המטפלים באספקטים שונים הנוגעים לדיוננו זה ראה

ע ' סאן ( תרגמו לערבית ב ' ג ' וזה וק '
927ן Fall, Calcutta
Yazld

,

and

זריק ) ,

ביירות

1933

( המקור הגרמני פורסם

ב Wellhausen , ; ) 1887 -

( The Arab Kindgomהמקיר הגרמני פורסם

908 ; idem", Le Califat deן " 1 , . Paris
)

( ] קעם ' Omayade 410

.

"

י,

:

ת ' נולדקה  ,אמראא

ב 11 . Lammens , ; ) 1902 -

ם [ )  regne duשEtudes sur 1

"

 Beyrouth 1910 - 1921י  [ 7 ,להלן  :למנם  ,יזיד ] ; Hartmann , .Paldsrina unter den Arabern 632 -
 Leipzig 1915י  ; ( 5 16א ' ראובני ' ,שבטי ערב בגבולות

ישראל ועתיקותיה בירושלים  ,א ( חרפ " ה)  ,עמ '

.

תל  -אביב תרצ " ה ולהלן  :אסף השלטון הערבין
בע ' דאד

; 1960 - 1951

New

 [ Inrerprerarion , Cambridge 1971להלן
Tie

.

oft Horses

מע

"י

ג ' ואד עלי  ,תאריח ' אלערב קבל אלאסלאם

שעבאן ,

 . Crone ,ע ; London 1971

,

"

י מ ' אסף  ,תולרות השלטון הערבי בארץ  -ישראל.

(  8כרכים ) ,

ע 32( ,נ  . 11 .ן)  . 600 - 750ננ  .ג Shaban , Islamic History ,
:

.

ארץ  -ישראל '  ,קובץ החברה העברית לחקירת ארץ -

167 - 153
;

.נ

היסטוריה ] ;

,

Dixon , The Umayyad

' Politicalג

M . A.

A.A.A.

Caliphare 65 - 86 / 684 - 705 ,

 the fslamic Pahty , Cambridge 1980ק  ; Evolurionע " ע אלרורי  ' ,אלערב ואלארץ ' פי כלאר אלשאם
פי

צרר אלאסלאם ' ,

אלמאתמר

אלרולי

לתאריח '

' אלאסתיטאן אלערבי כעד אלפתח אלאסלאמי ' ,

בלאד

אלשאס .

עמאן

 )? ( 1950ן
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' Col/oguium 'From Ja iliyya ro Isldm

2

.

~
בסוגית התפרשות השבטים הערביים בארץ  -ישראל בצורה מפורטת תוך כרי הצגת התיוות
החוקר שדן

העיקריות של החוקרים שקדמו לו  ,הוא מיכאל אסה בספרו  ' ,תולרות השלטון הערבי בארץ  -ישראל '

( לעיל  ,הערה

.) 1

סוגיה זו נדונה על  -ידו במספר פרקים ואף זכתה לפרק מיוחד ,

' התנחלות הערבים

/

קגך' 4

- .

ע

יי

-

ל

,,
,

".

ן

ענ /

ע

)

דף מתוך ספר גניאולוגיות בכתב ידו של אל
מירתצ ' א

יד

ה 5י
",ן

אל זבידי  ,מחברו של המילון

הערבי המפורסם
הי " ז )

' תאג '

אל  -ערום ( מן המאה

חוקר המאה הראשונה להג ' רה נתקל בבעיות וקשיים לא מעטים  ,שהעיקריים בהם הם

:

א  .החשש שהחומר הגיע לידינו אינו מהימן  .חומר זה הועלה על הכתב בתקופה מאוחרת

יחסית  .חלקו אבד וחלקו האחר זויף במטרה לפאר את העבר של קבוצה מסוימת או
להשמיץ קבוצה אחרת  .עצם הופעת מסורות זהות במספר גדול של מקורות מאוחרים

( מהמאה השלישית להג ' רה  -המאה התשיעית לספירה  -ואילך ) אין בו כדי להעיד על
כך  ,שהמידע הנמסר באותן מסורות הוא בהכרח

מהימן .

אפשר הוא  ,שכל המחברים

והתישבותם '  .אולם מחקרו זה של אסף נכתב כשנות השלושים  ,ומאז נתפרסמו מחקרים חשובים ונתגלו

טקסטים חיוניים להכרת התקופה האומיית  ,שחלקם פורסמו וחלקם עודם בכתבי  -יד  ,כגון ' אנסאב
אלאשראף ' מאת אלבלאך ' רי ( מת
 ' ; ) 827 / 212כתאב

ב  ' ; ) 892 / 279 -וקעת

אלפתוח ' מאת אבן

"

עת ' ם אלכופי ( מת

צפין ' מאת נצר ן ' מזאחם אלמנקרי ( מת ב -
ב , 926 / 314 -

ויש טוענים כי מוקדם

אלכליי

( מת ב -

ב ' , ) 848 / 233 -

ושסות

כן נתפרסמו ספרי גיניאלוגיה של שכטים ( נסב ) חשובים  ,כגון ' ג ' מהךת אלנסב ' של אבן
204

או

819 / 206

או

) 821

אלנסב ' של אבן חזם ( מת

 a1קוןש ' של אלמצעב אלדבןרי ( מת
במהדורת קסקל o ' ,
ב ) 1064 / 456 -

יותר ) .

כמו -

ואחרים  .ספרות זו מכילה שפע של חומר  ,אשר ברובו הגדול הוא

אותנטי  ,בעיקר בכל מה שנוגע לשבטים וחלקי השבטים שלקחו חלק במלחמות האחים שפרצו אחרי רצח
הח ' ליף האורתודוכסי השלישי עת ' מאן בשנת

בשנת

. 683 / 64

, 656 / 35

ואחרי מות הח ' ליף האומיי השני יזיד ן ' מעאויה

יצחק חסון

56

המביאים אותה מסורת  ,העתיקו ממקור אחד  ,שבמקרה זה לא דייק  ,או אף זייף בכוונה

תחילה .
ב  .תפיסות
3

לא  -מדויקות או לא  -בדוקות של חוקר זה או אחר  ,שקנו להן שביתה בקרב

החוקרים והתקבלו כהנחות שאינן טעונות הוכחה .
על קשיים אלה נוספים אלו הניצבים בפני חוקר השבטים הערביים בתקופה הנדונה
ובתקופה שקדמה לה

;

וזאת  ,מן הטעמים הבאים

:

א  .ריבוי המסורות המגמתיות  ,בעיקר בנושא השבטים  .מצב זה מקשה לקבוע אם מסורות
אלו משקפות את המציאות כמות שהיא או שמא את המצב  ,כפי שמפיצי המסורות הללו רצו
לראותו ולהראותו  ,על  -מנת שיתאים לתמונה שהיו מעוניינים לצייר  ,או על  -מנת שיתן
לגיטימאציה לתביעות של שבט מסוים על אזור

מסוים .

ב  .מסורות רבות ששרדו על השבטים אינן בעלות ערך היסטורי  ,שכן אלו הן מסורות

סם  ,אלב ( דברים שבגינם ראויים שבטים או אנשים מסוימים
( מעלות ,

שבחים )

של

השבטים .

חשיבותן של מסורות אלו היא בתיאור המאבקים הבין -

שבטיים והקנאות השבטית  ,אך לא במתן מידע

ג.

לגנאי )

או מסורות מנאקב

היסטורי .

העדר מסורות שבאמצעותן אפשר לצייר תמונה שלמה של המצב השבטי באזור

מסוים בתקופה מוגדרת  .על  -פי  -רוב  ,המסורות הינן מקוטעות ומתייחסות לאירוע מסוים או
לקבוצה שבטית קטנה  ,ולא תמיד אפשר לקבוע אם התיאור המובא במסורת נוגע לכלל
השבט או לקבוצה ממנו

בלבד .

בבואנו לדון בנושא התפרשות השבטים הערביים בארץ  -ישראל במאה הראשונה
להג ' רה ( המאה השביעית וראשית המאה השמינית לספירה )  ,מתעוררת במלוא חריפותה
הבעייה של קביעת הזמן אליו מתייחס המידע הרלבאנטי שבמקורות הערביים  .לעתים

נדירות בלבד מציינים המקורות את התאריכים  .לא פעם יתברר  ,לאחר בדיקה מדוקדקת של
החומר והשוואתו עם חומר אחר  ,שהדברים מתייחסים לתקופה מאוחרת יחסית  ,תקופה
הקרובה לתקופתו של המחבר או לכל המוקדם לתקופתו של הכרוניקאן ( אח ' בארי )  ,אותו
מוסר שממנו שאב המחבר המאוחר חלק מהמידע שלו  .אח ' סאךיון אלה חיו במאה השנייה

להג ' רה ( המאה השמינית

לספירה ) .

הם לא היו בני הארץ ולא התעניינו בה באופן מיוחד .

המידע שניתן לשאוב משפע הגרסות המצוטטות במקורות שהגיעו לידינו  ,הוא כללי .

התפרשות השבטים הערביים והתיישבותם בארץ  -ישראל או בפלסטין ובאלאךדן ( פלסטינה

פרימה ופלסטינה סקונדה הביזאנטיות ) לא העסיקו את המחברים המוסלמים

הקדומים .

זאת  ,בניגוד לעיסוקם המפורט בהתיישבות השבטים הערביים בעיראק  ,למשל  ,או בחבל

 , 0ראסאן .
3

4

כך  ,למשל  ,ידוע המקרה שחשף ש " ד גויטיין בדיון על הסיבות לבניית

כיפת  -הסלע .

חוקרים רבים

וחשובים  ,ובראשם א " י גולדציהר  ,סמכו על מידע שהופיע במקורות ערכיים רבים  ,האומר כי הח ' ליף
האומיי עבד אלמלכ ן ' מרואן ( שלט ב 05 - 685 / 85 - 65 -ד ) התכוון להסיט את מקום העלייה  -לרגל של

המוסלמים ממכה לירושלים  .גויטיין הוכיח  ,שמידע זה  -למרות תפוצתו הנרחבת במקורות הערביים -

מקורו בהיסטוריון אחד  ,אל ? קובי  ,הידוע בגישתו השיעית העוינת את השושלת האומיית  .ראה S . D . :
 Islamic' .מ ! Islam ' , Studies

~

 arlyתofJerusalem :and Palestine 1

Goitein , 'The:

 . 135 - 148קק and Institutions, Leiden 1966 ,
4

ראה שפע המקורות המוזכרים במחקרים הבאים 1905 - 1926 ; :

] , Caetani , Annali ' dell'Islam ,

התפרשות שבטי הערבים בארץ  -ישראל

57

אחת התוצאות של העדר מידע ספציפי ומרוכז בנושא זה היתה  ,שחוקרים אחדים פטרו

עצמם מבדיקה של פרטי המידע שבידם  ,או הסתפקו באמירות כלליות  .בדרך  -כלל הם ייחסו
את מצב הדברים במחצית השנייה של המאה השלישית להג ' רה ( המאה התשיעית
למאה הראשונה להג ' רה ( המאה השביעית

לספירה ) .

לספירה )

אפשר היה לקבל זאת  ,לו נושא הדיון

היה הבטים מסוימים של המימשל  ,כגון גביית מסים  ,מאחר שהשמרנות איפיינה תחומים

אלה .

5

אך כשהמדובר הוא בנושא הרחוק מלהיות קבוע  ,כמו פיזור האוכלוסיה  ,על התנודות

כזה .

מרצון או בכפיה שחלו בו  ,אי  -אפשר לקבל תיאור מסוג

6

לרשותם .

גם חוקרים בעלי שם קבעו לא  -פעם תאריכים מוטעים למסורות שעמדו

7

נוסף

על כך  ,רבים הם המקרים שחוקרים התייחסו אל מקורות שאין בהם דבר כדי לרמוז על זמנו
של התיאור אותו הם מביאים  ,כאל תיאורים של תקופת הכיבושים האסלאמיים או התקופה
שבאה מייד

אחריה .

לאור האמור לעיל  ,חובה על החוקר את התפרשות השבטים הערביים בסוריה רבתי
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ראה  :מ ' גיל  ' ,המסים בארץ  -ישראל בתקופת הכיבוש המסלמי הראשונה '  ,ציון  ,מה ( תש " ם )  ,עמ ' . 272

6

לצורך הבהרת דברי  ,אביא את הדוגמה הבאה  :החוקר העיראקי ( היושב כעת בירדן )  ,עבד אלעזיז אלדורי ,
דן באחד ממחקריו בנושא התיישבות השבטים הערביים בסוריה רבתי בתקופה הידועה בשם ' צךר

אלאסלאם '  ,היינו המחצית הראשונה של המאה הראשונה להג ' רה ( המאה השביעית לספירה )  .בהתייחסו
לשני המחוזות העיקריים של ארץ  -ישראל הוא אומר  ' :באשר לג ' נד ( פרובינצית ) אלארדן  ,הרי ששם נמצאו

שבטי םצ ' אעה סלכ  ,המדאן  ,צ ' סאן מד ' חג ' וכן חית ' עם .
ץ ' אצה היו הדומינאנטיים באלארדן
ובאלבלקאא  .בג ' נד פל9טין התיישבו לף ' ם  ,ג ' ד ' אם  ,כנאקה  ,קןס  ,עאמלה  ,בלקןך ,כנדה ומעט מכלב .
ג ' ד ' אם מוזכרים בנפת בית  -גוברין וברפיח  ,ואתם מוזכרים גם לס ' ם ' ( אלדורי [ לעיל  ,הערה  , ] 1עמ ' . ) 27

"

המקור העיקרי שעליו מסתמך אלדורי בקביעתו זו הוא אליעקובי ( המקורות הנוספים המצוטטים על  -ידי
אלדורי אין בהם אישור לקביעתו הנ " ל )  .אך מקריאה מדוקדקת בספרו של אליעקובי ( כתאב אלבלדאן ,
ליידן

, 1883

עמ '

במאה הראשונה
7

) 329 - 327

ניתן להבין בוודאות  ,שהמדובר הוא בימיו של המחבר ( מת

להג ' רה .

ב ) 897 / 284 -

ולא

,

החוקר הגרמני פיק קובע  ,למשל  ,שאנשי כלב ה צ ' אעים הגיעו  ,בתקופה שקדמה לאסלאם  ,עד למפרץ
קושטא ( אל ' 0ליג ' אל
 . 492 - 493קק 1978 ,

,

סטנטיני ) .
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 I2מבדיקת שני המקורות שהסתמך עליהם
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החוקר הגרמני ( אבן ח ' לדון  ,כתאב אלעבר  ,ב  ,ביירות  , 1956עמ '  ; 521קלקשןדי  ,קלאאד אלג ' מאן  ,קהיר

 , 1963עמ '  ) 47מתברר שכתוב  ' :בני כלב נמצאים כעת [ ההדגשה שלי  ,י " ח ] במספרים גדולים במפרץ

קושטא  ( ' . . .ושקית בנו כלב שלטאן פי ח ' לק עט ' ים עלא
גם בחיבורו האנציקלופדי צבח אלאעשא  ,א  ,קהיר

ס ' ליג ' אל

 , 1913עמ ' . 316

,

סטןטיויה ) .

קלקשנדי מביא ידיעה זו

הן אבן ח ' לדון והן קלקשנדי מביאים

ידיעה זו מפי מוסר בשם אבן סעיד  ,כשכוונתם היא להיסטוריון והגיאוגראף הספרדי  ,בן המאה השביעית
להג ' רה ( המאה הי " ג

יותר  ,כטענת

פיק .

לספירה ) .

כלומר  ,תיאור זה מתייחס לתקופתו של אבן סעיד ולא לתקופה קדומה

יצחק חסון

58

בתקופה הנדונה  ,לאסוף בזהירות קטעים  ,שברי  -קטעים ופרטים  ,הנמסרים לרוב בדרך  -אגב
ואינם מהווים את עיקר המידע המובא במסורות

השונות .

גם אם המסורות העומדות

לרשותנו הינן מגמתיות או לא  -מדויקות  ,הפרטים הקטנים והשוליים המופיעים בהן הם
לרוב נכונים

;

שכן מפיצי מסורות אלה דייקו דווקא בפרטים אלה  ,על  -מנת לשוות אופי

מהימן יותר למסר העיקרי שהיו מעוניינים

להפיץ .

השבטים הערביים בארץ  -ישראל לפני האסלאם
במושג ' ארץ  -ישראל ' אנו כוללים את שלוש הפרובינציות הביזאנטיות  :פלסטינה הראשונה ,

והשלישית .

השנייה

הכובשים

שמרו

המוסלמים

על

קוויה

הכלליים

של

חלוקה

אדמיניסטראטיבית זו וכינו פרובינציות אלה בשמות ג ' נד פלקטיןי 9 ' 1ד אל ךך 7ואלסלקאץ .

"

בנוסף לכך  ,כללנו בדיוננו זה את הגולן  ,מאחר שהאזור היה בתקופה הביזאנטית חלק

מפלסטינה השנייה  .אלג ' אביה בגולן שימשה מרכז לטיפול בענייני ארץ  -ישראל בימי עקר ' 7
אלם ' טאב ( שלט בין

דמשק .

. ) 644 - 634 /23 - 13

מאוחר יותר היה הגולן חלק מהפרובינציה של

8

המושג ' שבט ' איננו בהיר דיו  ,בעיקר נוכח חוסר האחדות  -ולעתים קרובות חוסר
העקביות  -במקורות הערביים בכל מה שנגע לחלוקה השבטית  .ב ' שבט ' אנו מתכוונים
כאן למסגרת  -על  ,כגון כנדה  ' 1 ,ך ' אם  ,סלב וכדומה  ,למרות העדר אחדות הפעולה  ,ולעתים
קרובות העדר מנהיג מקובל על קבוצה

כזו .

במונח ' שבטים ערביים ' כללנו  -את השבטים הנומאדים  ,הסמי  -נומאדים והעירוניים .

לעתים שבט אחד כלל חלקים נומאדיים וחלקים סמי  -נומאדיים או עירוניים  ,כמו שבט
 ' 1ך ' אם למשל  ,דבר המקשה על קביעת מיקהמו של שבט זה  .במושג ' תת  -שבט ' אנו מכנים
פלגים גלולים מתוך השבטים .

השבטים הערביים הראשונים המופיעים בתחומי ארץ  -ישראל אחרי נפילת ממלכת
הנבטים  ,בשנת

105

או

106

לספירה  ,הם שבטים המשתייכים לקונפדראציית

קצ ' אעה .

9

מסופר על שבט בשם סליח  ' 7חלואן שיסד ממלכה ערבית על גבול ארץ  -ישראל  ,ממלכת

אלצ '  ' 2אעסה  .השטח שהיה נתון למרותה  ,השתרע  -בתקופות שונות  -מאלסלקאא
( מואב ) ועד לחוארין במדבר הסורי  .על  -פי התיאור המובא על  -ידי הגיאוגראף אלסכרי ( מת
ב , ) 1094 / 487 -

מפי אבן שסה ( מת ב  , ) 876 / 262 -אזור נדידתם היה אטואף אלשאם

יסשארססא ( קצוות סוריה רבתי

ומבואותיה ) .

בכתבי  -היד של ספרו של אלבכרי ,

8

9

ראה נולדקה ( לעיל  ,הערה
על

איגוד שבטים זה ראה

:

,) 1

בן

מופיעה המלה ' סשארקהא ' במקום ' משארפהא ' ,

עמ '  , 51ובעיקר הערה

. 140

 . Kister, art .ג 4 .ן ;  . 1093 - 1094קק , 11 ,

 . 315 - 318קק  ,ע 2 ' 8 ' ,, EP ,טעא '  .ראה גם

:

]

ושי

 ,י2 ' 8טטא Lammens , art . ,

י ' חסון  ' ,סוגיות נבחרות בשלטונו של מעאויה ן ' אבי ספיאן ' ,

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור  ,האוניברסיטה העברית  ,ירושלים תשמ " ג  ,עמ '

מעאויה ] .
10

ראה

:

מעג ' ם מא אסתעג ' ם  ,א  ,קהיר

]1 .

 , 1945עמ '

. 26

84 - 47

[ להלן

:

חסון ,

שען

התפרשות שבטי הערבים בארץ  -ישראל

היינו

האזור המזרחי של סוריה רבתי  .מכל מקום  ,שלטונם לא כלל אלא את שולי הארץ והם

לא חדרו לפנים סוריה  -ארץ  -ישראל  .ממלכה זו החזיקה מעמד עד שהוכנעה בראשית
ה ? ' סאגים  ,ח

המאה השישית לספירה על  -ידי בני ג ' פנה
והיא

אלאןד .

2ן

שהשתייכו לקונפדראציה דרומית ,

נפילת ממלכת אלצ ' ג ' אעמה לא גרמה בהכרח לנדידת בני פליח הקצ ' אעים

מהשטחים בהם התגוררו  ,והם נשארו שם  ,על  -פי עדותו של אבן שבה  ,עד ימיו 3 .י
לדברי נולדקה

ממלכת ע ' סאן שלטה ,

 , Theodorבפלסטינה השנייה ,

) Ndldke

ואולי גם בצפון  -סוריה .

בפרובינציה ערביה  ,בפיניקיה בלבנון  ,ואף בפלסטינה השלישית ,

4ן

התואר ' הפילארך של פלסטינה ' הוענק לבנו של מייסד השושלת הע ' סאנית  ,אלחארת ' ן '
ג ' בלה  .בצדק מעיר מיכאל אסף ,

5ן

בהסתמכו על נולדקה  ,שהכוונה בתואר זה היא לחלק של

פלסטינה  ,לפלסטינה סקונדה או טרציה אשר בעבר  -הירדן ן וייתכן אפילו  ,שתואר זה -
' פילארך פלסטינה '  -לא היה קשור בשטח מוגבל  ,שכן היקף שלטון הפילארכים לא היה

הגלילות .

זהה עם גבולות

זכות הקיום של ממלכת  -חסות ביזאנטית זו היתה נעוצה במשימה שהוטלה עליה -
לשמור על היישוב מפני פלישת שבטי הבדווים  .הע ' סאנים מילאו משימה זו בהצלחה עד
לראשית המאה השביעית  ,עת התפוררה ממלכתם עקב סכסוכים פנימיים והפסקת התמיכה
הכספית הביזאנטית  .אולם נראה  ,שלמרות התפוררות הממלכה הע ' סאנית  ,גדודי הלוחמים
הע ' סאנים ששירתו את הביזאנטים  ,נשארו נאמנים לפטרוניהם ולקחו חלק פעיל בקרבות
אחדים נגד המוסלמים  ,ביניהם

קרב הירמוך ( שנת . ) 636 / 15

6ן

יחד עם הע ' סאנים היו לוחמים

משבטי בהראא  ,סליח  ,תנוח '  ,לח ' ם  ,ג ' ך ' אם וכלב  .כל הלוחמים האלה נקראו בפי המקורות
המוסלמיים בשם ' אלעךב אלצ ' אחיה ' או ' אלערב

האלה שייכים לקונפדרציה של קצ ' אעה

:

אלקסתערבה ' .

לן

ארבעה מבין השבטים

בהראא  ,סליח  ,תנוח ' וכלב  .מעצם השתתפותם

בכוחות הנאמנים לביזאנץ ניתן ללמוד  ,ששבטים אלה או חלקים מהם התגוררו בשטחי

אלשאם  -סוריה רבתי  -אך לא בהכרח בארץ  -ישראל עצמה  .כפי שמסביר אבן ח ' לדון ,
הם לא חדרו לערים ולא התערבבו עם תושביהן  .על שבט בהראא ידוע  ,שמקום התיישבותו
העיקרי השתרע מעיר החוף ינבע אשר על ים  -סוף ועד לאזור אילת 8 .י סביר להניח  ,שפלגים
משבט זה חדרו צפונה יותר ,

9ן

וחלק מלוחמי השבט היה בשירות הביזאנטים  .באשר לשבט

כלב  ,אין ידיעות על התיישבותו לפני הכיבוש האסלאמי בשטחי ארץ  -ישראל  ,על שלוש
הפרובינציות
11

שלה .

הכלבים חיו באזורים הגובלים בפרובינציות אלו מדרום  -מזרח ועד

ראה נולדקה  ,לעיל  ,הערה

 . 813 - 815 12קק , 1 ,

.1
1-

, EP

. 10

13

לעיל  ,הערה

14

נולדקה ( לעיל  ,הערה

'

Azd

 , ) 1עמ '

"

' art .

Strenziok ,

)3 .

 . 51הכוונה ביפניקיה

בלבנון ' ) ( Phoenicia ad Libanum

נולדקה  ,לפרובינציה שכללה את דמשק  ,תדמור  ,חמץ  ,בעלבך וכו '  .ראה שם  ,עמ '
15

ראה אסף  ,השלטון הערבי  ,עמ '  , 282הערה

16

17

שם  ,עמ '

, 2081

הערה

, 1901 - 1879

א  ,עמ '

2347

[ להלן

 . 2347ההיסטוריון המוסלמי המפורסם אבן ח ' לדון מגדיר המושג ' ערב

.5
18
19

ראה חסון  ,מעאויה  ,עמ '

. 54

 , ) 7עמ '

. 317

:

סכרי] .

אלצ ' אחיה '

באומרו  ' :הם לא התגוררו בערים ולא התערבבו עם תושביהם '  .ראה כתאב אלעבר ( לעיל  ,הערה
קלקשנדי  ,צבח אלאעשא ( לעיל  ,הערה

. 47

. 61

סברי  ,תאריח ' אלרסל ואלמלוכ  ,מהדורת דה ח ' ויה  ,ליידן

ראה

:

, 16

היא לדברי

,)7

ב  ,עמ '

סע

יצחק חסון

)

לצפון  -מזרח  ,מדומת אלג ' נדל אשר בוואדי סרחאן של ימינו

ועד לגולן .

ירדן לסעודיה -

20

( אלג ' לף ) -

אזור הגבול שבין

הביזאנטים הצליחו בזמנו לרתום אותם לשירותם באמצעות

.

הע ' סאנים י2
לגבי הקבוצה השבטית תנוח '  ,הן המקורות העתיקים והן המחקרים המודרניים

מסכימים  ,שבתקופה הנדונה  -לפני האסלאם  -ריכוזיהם הגדולים היו במרכז  -סוריה
ובצפונה ,

22

ולא בתחומי ארץ  -ישראל  .משמעות הדבר היא  ,שגם כלב וגם תנוח ' העמידו

כוחות צבאיים לרשות הביזאנטים במסגרת מה שמכונה ' אלערב אלצ ' אחיה '  -כוחות
שנלחמו בעיקר נגד הפולשים מדרום  ,מבלי שהם עצמם התגוררו בשטחים עליהם נלחמו .
שבט נוסף  ,כלי  ,המשתייך גם הוא לקצ ' אעה  ,התיישב באזור שבין חצי  -האי  -ערב לארץ -

ישראל  .שטחי מחיי תו ה גיעו עד אילת והנגב  ,וחלק מאנשיו נרתם לשירות
בקרב מואסה  ,למשל ( שנת

מבלי .

, ) 629 / 8

ה ביזאנטים .

23

מפקד הכוח הפרו  -ביזאנטי שנלחם במוסלמים היה איש

24

השבטים הערביים שחדרו לשטחי ארץ  -ישראל הם שבטי  ' 1ך ' אם  ,לשם ועאמלה .

בזה .

המקורות הערביים מופיעים שלושת השבטים האלה כרוכים זה

26

ברוב

25

הגיניאולוגים

הערבים מסבירים קשר זה בכך  ,שאלה היו צאצאי שלושה אחים מבניו של עדי ן ' אלסארת '
מכהלאן ן '

סכץ .

27

אך אין להתפלא למקרא שפע של מסורות שאינו תואם תפישה זו .

28

מכל

מקום  ,הקשר הזה בין שלושת השבטים אינו ברור דיו  ,ויש להניח שהשערתו של למנם

משקפת את המציאות  :היחסים המיוחדים ששררו בין לח ' ם  ,ג ' ד ' אם ועאמלה תאמו את
הבריתות הפוליטיות ביניהם בתקופה בה אנחנו דנים  ,היינו ערב הכיבוש המוסלמי .

29

קסקל

סבור  ,לעומתו  ,ששלושת השבטים היו אמנם בעלי מוצא שונה  ,ושהשבט העתיק בין
השלושה הוא עאמלה  ,בעוד שלח ' ם התהוו כשבט במאה השלישית לספירה

לכל המאוחר .

לדבריו  ,בני ג ' ד ' אם הם הצעירים ביותר  ,והם שהנהיגו את שני השבטים האחרים בארץ -

ישראל .

30

שטח התפרשותו של שבט ג ' ד ' אם ידוע בשם תסמא  .זהו אזור המקיף את העיר אילת
משני עבריה וגובל מצדו הדרומי בשטח ואדי אלקוא  .אנשי ג ' ד ' אם התישיבו גם בין מדין ,
סבוכ ואד ' רח ובמקומות שונים במחוז אלארדן  .י 3אחד הקשיים בקביעת אזור מחייתם של

הג ' ד ' אמים נעוץ בעובדה  ,שחלק לא  -מבוטל מהם היה עוד נומאדי  ,להוציא את אלה

20
21

שם  ,עמ ' . 55 - 54
ראה

492 :

.ק

"

FUck , art . ' Kalb 8 . Wabara ' , EP , 11

22

ראה

23

ראה חסון  ,מאעויה  ,עמ ' . 54

 . 227 - 230קק  , Supplement ,וו ]

:

1

"

ואקדי  ,מע ' אזי רסול אללה  ,מהדורת

24

ראה

25

ראה חסון  ,מעאויה  ,עמ ' . 93 - 89

26

:

 .עי

.נ

תוטת8ד ' Kindermann , art .

.א

מ ' ג ' ונס  ,אוקספורד  , 1966עמ '

ראה

:

אבן אלכלבי  ,ג ' מהרת אלנסב  ,מהדורת קסקל  ,ליידן  , 1966ב  ,עמ ' . 53

 27ראה

:

ח ' ליפה ן ' ח ' יאט  ,כתאב אלטבקאת  ,דמשק

 28ראה ,

למשל  ,קלקשנדי  ,צבת אלאעשא ( לעיל  ,הערה

, )7

. 69

א  ,עמ '

; 330

סברי  ,א ' ,

עמ '

. 225

. 273

29

ראה למנס  ,יזיד  ,עמ '

30

ראה אבן אלכלבי ( לעיל  ,הערה

31

 , 1966עמ '

. 760

 , ) 26ב  ,עמ '

. 54 - 53

 .ק  C . E . Bosworth , art . ' Djudhjm ' ,, EP , 11 ,וכן המדאני  ,צפת ג ' זירת אלערב  ,ליידן , 1884

ראה

573 :

עמ '

. 130 - 129

ןע

התפרשות שבטי הערבים בארץ  -ישראל

)

שהתיישבו בערים או בעיירות  ,כמו מעאן  ,אד ' רח  ,מדין ועמאן  .התיאור של למנם נראה
במקרה זה קולע  ' :מכלול שטחי ג ' ד ' אם מורכב משטחים בעלי גבול נייד  ,בהתאם ליכולתו
של

השבט .

32

בתי  -אב המתייחסים לשבט לח ' ם מופיעים באזור

שאחד מהם

הר  -חברון .

אלה הם בני אלדאר ,

 -תמים אלדארי  -התפרסם עקב ביקורו אצל הנביא מוחמד  ,התאסלמותו

וקבלתו את תברא ( חברון )  ,בית  -עןנון ומספר כפרים בסביבה כנחלה

( קטיעה )

מידי הנביא .

33

אנשי ג ' ד ' אם שירתו את הביזאנטים לא רק ' בתור לוחמים  ,כי אם גם בתור שומרי  -גבול

ומוכסים או גובי  -מסים  .המקרה של היתקלות עמר ן ' אלח ' טאב שרצה במאהליה להבריח
זהב מחצי  -האי  -ערב לארץ  -ישראל מבלי לשלם עליו מעשר  ,ותפישתו על  -ידי זנכאע ן ' רוח

אלג ' ך ' אמי  -מופיע במקורות שונים

ומעיד על פעילות זו של בני ג ' ד ' אם .

34

מצב זה מסביר

את העובדה  ,ששבטי ג ' ד ' אם  ,לח ' ם ועאמלה  ,למרות חדירתם לתוך ארץ  -ישראל  ,שירתו את

המדיניות הביזאנטית  ,שדאגה ליישוב מפני התנכלויות הבדווים המקומיים או הזרים .
מהאמור לעיל  ,מתבררת תמונה שהיתה ידועה לחוקרים

:

שבטי הערבים  ,להוציא את

לח ' ם וג ' ד ' אם  ,התיישבו בשולי ארץ  -ישראל ולא חדרו פנימה ובעיקר לא לערים  .הביזאנטים

הצליחו לרתום אותם לשירותם  ,מבלי לאפשר להם לחדור ולפגוע ביישוב  .לאחר הכיבוש
המוסלמי חדרו השבטים הערביים לשטחי המיזרע והיישוב ; אך שליט תקיף  ,כמו מעאויה ן '
טסי קקיאן  ,אשר שלט משנות העשרים להג ' רה עד שנת

60

(  , ) 680 - 640הצליח למנוע פגיעה

ביישוב  .מדיניותו דגלה בהמשך החיים הסדירים בשטחי הכיבוש שעליהם הופקד  ,על  -מנת
להגדיל את סכומי המסים שגבה  ,וגם יורשיו נהגו בדרך

פפירוסים שנמצאו בחפירות ניצנה ,

35

זו .

כוללים מסמכים מימי השלטון הביזאנטי  ,מן

המאה הששית וראשית המאה השביעית  ,ויחד עימם קבוצת מסמכים מן הרבע האחרון של
המאה השביעית  ,כלומר מימי ח ' ליפות מעאו? ה ועד לח ' ליפות עבד אלמלכ  .פפירוסים אלה
מלמדים על המשך שגשוג היישוב הזה בנגב  ,למרות חדירת השבטים הערביים אליו
ולסביבתו  .עובדה זו מלמדת יותר מכל על רצון השלטון האגמיי בהמשך החיים הסדירים

ובמניעת השתלטות הבדווים על היישוב ושטחי המיזרע  .ואכן  ,הצלחת האומיים היתה
ניכרת  ,ורק נפילת שושלתם והעתקת מרכז העולם המוסלמי מסוריה לעיראק הביאו לתהליך

הנומאדיזאציה .

36

קרמר סיכם תופעה זו במשפט הבא

הנגב עברו בוודאי לאזורים יותר מבטיחים  ,או אם

32

נשארו  ,ודאי ירדו שוב לדרגת בדווים ' .

ראה למנם  ,יזיד  ,עמ '
, EP

'

81 -

Djri

' Tamim

Levi Della Vida , art .

ראה  :אבן חג ' ר אלעסקלאני  ,אצאבה  ,ד  ,מצרים
ב  ,מצרים

 1131ה '  ,עמ '

 , 1907עמ ' ; 12

קרמר ,
ראה

:

0.

אבן אלאת ' יר  ,אלנהאיה פי ע ' ריב אלחדית ' ,

. 12

Papyri ( Excavations of Nessana , 111 ( , Princeton 1958 35

36

,

 -Literaryמ0

נ  . Kraemer ,נ  .כ ) [ להלן

:

פפירוסים ] .
מ ' שרון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה בארץ  -ישראל תחת שלטון האסלאם (  - 633ד , ' ) 1 51מ ' שרון

( עורך )  ,סוגיות בתולדות ארץ ישראל תחת שלטון האסלאם  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' 32 - 7

נומאדיזציה ] .
37

37

. 280

 . 646 - 647 33עק , 11/ ,
34

:

' בנסיבות כאלה  ,שבטי הערבים של

קרמר ( לעיל  ,הערה

, ) 35

עמ '

. 35

[ להלן

:

שרון ,

r

~

hhn

פפירוס כתוב בערבית וביוונית מניצנה משנת

674

לספירה  ,בעניין תשלום מס ביבולי שמן וחיטה  .המכתב

מופנה מטעם המימשל הערבי אל הקהילה של ניצנה שבחבל
( העליון בתצלום ) זהה לחלק היווני ( התחתון

בתצלום ) ,

שה  ,במתת של

חלוצה  .תוכן החלק הערבי

לשימושם של קוראי ערבית ויוונית כאחד .

מידות הפפירוס כ 33 -א ~ ו ס " מ  .בתחתיתו נשתמרה בולת החותם העשויה חרס .

63

הכיבוש האסלאמי
פלישת הכוחות המוסלמיים לארץ  -ישראל הביאה עמה גלים של לוחמים שנמנו עם שבטים
שונים  ,קןסיה וימאניה  ,או צפוניים ודרומיים  .המעקב אחר הרכב צבאות הכיבוש אינו
משימה קלה  ,שכן אלה הורכבו למעשה מקבוצות שבטיות שונות שנענו לקריאת הח ' ליפה ,
התייצבו בעיר מדינה  ,לרוב עם בני משפחותיהם  ,ויצאו לדרכם אחרי שהתאסף מספר

לוחמים .

מספיק של

38

הכוח הראשון שיצא לארץ  -ישראל היה מורכב

מ 7000 -

לוחמים

ממכה  ,מדינה  ,טאאף ושבטי קןס שבסביבה  ,ביניהם אנשי עכס וסלןם  .היו גם לוחמים מבלי
שהזכרנו קודם  ,ושהתגוררו בצפון  -מערב

חצי  -האי  -ערב .

בצבאות הנוספים היו

תימנים מחמיר  ,מד ' חג ' וכנוה  -כולם שבטים הנמנים עם השבטים

20 , 000

הדרומיים .

בני שבטים אלה לא התיישבו בארץ  -ישראל  .רובם המכריע המשיך בנדודיו עם כוחות
הכיבוש צפונה  -לעבר סוריה  ,או מערבה  -לעבר מצרים וצפון  -אפריקה  .הכיבושים
הקלים והשלל הרב שנפל בחלקם של הלוחמים משכו גם שבטים שישבו בשולי ארץ -

ישראל עוד מלפני האסלאם  ,להצטרף לצבאות האסלאם  .החלל שנוצר התמלא על  -ידי אנשי
הגלים המאוחרים של הלוחמים המוסלמים  ,אך גם אלה נמנעו מלהיכנס בהמוניהם
למקומות היישוב  .זאת עקב מספר סיבות  ,ביניהן
א  .הפחד מהמגפות

:

אשר הפילו בהם חללים רבים  .המגפה שפרצה בשנת

( טואעין ) ,

639 / 18

שפגעה בעיקר בעיר אמאוס שבשפלה ואף נודעה בשם מגפת אמאוס ( טאעון

עמואס ) ,

היא אחת המפורסמות  ,הן בגלל מספר החללים הרב שהפילה ( לפי גרסות מסוימות

-

25 , 000

נפגעים ) והן בגלל חשיבותם של רבים מקורבנותיה ( המפקד העליון אבו עבירה

ן ' אלנ ' ואח  ,ממלא מקומו מעאד ' ז ' ג ' בל  ,אלפצ ' ל ן ' אלעבאס בן דודו של הנביא מוחמד ,
שרחביל ן ' חסנה ורבים

אחרים ) ' .
9

ב  .העדר שטחים פנויים  ,מאחר שבעקבות הכיבוש לא באה תנועת 0גליה של האוכלוסיה

המקומית  .היחידים שגלו היו אנשי האצולה הביזאנטית ואנשי הצבא .
ג  .המדיניות של מעאויה ן ' אבי ספ ? אן  ,נציב סוריה רבתי ומאוחר יותר הח ' ליף

של העולם

המוסלמי דאז  ,ושל יורשיו  ,שהיתה למעשה המשך למדיניות הביזאנטית שהגנה על היישוב
מפני אנשי

המדבר .

40

כניסתם של בני שבטים רבים לטבריה ובית  -שאן  ,דמשק וחמץ

]4

הינה בבחינת יוצא מן

הכלל המעיד על הכלל  -אי  -כניסת בני השבטים האלה בהמוניהם ליישוב  -שכן אלו הן
דוגמות

בודדות .

 38תיאור מפורט של הכיבושים בסוריה רבתי והרכב הכוחות ניתן למצוא אצל קאטני ( לעיל  ,הערה  , ) 4ה

The

] . McGraw Donner ,

 S2ם1
; yrie , Leiden 1900

,

;

 . De Goeje , Meinoire surla! conguitFdeנ 4 .ן
~

Early Islamic Conguests , Princeton 1981
 39ראה למשל :

בלאד ' רי  ,פתוח אלבלדאן  ,ליידן

 , ] 866 - ] 863עמ '

. 139 - ! 38

ראה גם שרון  ,נומאדיזציה  ,עמ '

. 22
40

ראה שרון  ,נומאדיזציה  ,עמ '

. 21 - 2

קשריו של מעאויה עם השבטים שבסוריה רבתי וכן דאגתו לחקלאות

טופלו בהרחבה בעבודתי על מעאויה  ,בעיקר בפרקים א '  ,ג ' .
41

ראה

 Palestine during the Muslim Period ' :תן ; nd Settlement
4 . Elad , 'The Arab Population aנ

)  ~ ( llfipilblished paperתודתי נתונה

לידידי עמיקם אלעד  ,שהעמיד לרשותי עותק מעבודתו זו .

יצחק חסון

64
בכלל ,

השבטים

התיישבות

הערביים בסוריה רבתי נשאה אופי שונה לחלוטין

מהתיישבותם בעיראק  .בעיראק הוקמו שתי ערים צבאיות  ,במטרה לבודד את הלוחמים
המוסלמים ובני משפחותיהם ולמנוע מהם להתערב
במסגרת שכונות ( אסבאע  ,אח ' מאס ,

אךסאע ) ,

ולהעמיד במקומה מנהיגות הנאמנה

במקומיים .

חלקי השבטים שוכנו

מתוך נסיון לפורר את המנהיגות המסורתית

לשלטון .

בסוריה רבתי התפרשו השבטים במרחבים גדולים יותר  ,וחלקים גדולים מהם שמרו על

האופי הנומאדי שלהם  ,כגון שבטי כלב וג ' ד ' אם  .הקרקעות שזכו בהן מטעם השלטון
וההקצבות הנדיבות שהחלו לקבל מידי מעאויה  ,הביאו לרגיעה פנימית וליצירת קבוצת
שבטים בשם ' ימאגית

אלשאם '  ,שהורכבה מהשבטים הוותיקים והשבטים שהתיישבו באזור

אחרי כיבושו  .שעבאן סבור  ,שהאינטרסים ההדדיים של השלטון והשבטים התמצו בשמירה
על הקיים ובמניעת הגירתם של שבטים חדשים לסוריה רבתי  .הוא מרחיק לכת בסברתו זו
וטוען  ,שיש מקום להאמין שחילוקי הדעות בין עלי  ' 7אבי טאלב  ,הח ' ליף האורתודוכסי
הרביעי  ,לבין מעאויה התרכזו סביב המעמד המיוחד של סוריה  ,שאיננו מאפשר הגירה
חופשית

אליה .

42

אולם גם אם נקבל את טענת שעבאן  ,אין ביכולתנו לצייר מפה של התפרשרת השבטים

הערביים בארץ  -ישראל במאה הראשונה להג ' רה אך ורק על סמך מסורת בודדת החוזרת

במקורות שונים ומצוטטת על  -ידי חוקרים שונים  .המקורות על מלחמות האחים שפרצו
אחרי רצח עת ' מאן ואחרי מות הח ' ליף יזיד הראשון  ,הם  ,כאמור  ,בעלי חשיבות רבה לנושא

הנדון  ,בכל מה שנוגע להרכב השבטים שנמצאו ולגודלם .
לפני התיאור של קרב צלין ( שנת
אלמנקרי ( מת ב , ) 827 / 212 -

43

בין עלי למעאויה  ,מוסר נןר

) 657 / 37

ן ' מ ? אחם

אחד המחברים הקדומים ביותר שייחדו חיבור נרחב

למלחמת  -אחים זו  ,רשימה של המפקדים של צבא מעאויה והיחידות השבטיות שמהם

צבאו .

הורכב

בארץ  -ישראל

א.

44

מתוך רשימה זו ניתן ללמוד על קיום השבטים או חלקי השבטים הבאים

:

בג ' ד פלקטיל

:

שבטי אלאזד  ,כנאנה  ,מד ' חג '  ,לח ' ם וג ' ד ' אם .
שבטי סלקןן ( שע ' אעה )  ,המדאן וע ' סאן .

בג ' ~נד אלאר7ן
ב.
מתוך תיאור ההיערכות השנייה של כוחות מעאויה בצפין  ,כפי שמופיע בחיבור האנונימי
:

שפירסם מרטין היינדז ,

45

מתברר שרשימת השבטים שלקחו חלק בצבא מעאויה שהבאנו

לעיל  ,הינה נכונה  ,למעט הבדל אחד  -שבט מד ' חג ' מתגורר בג ' נד אלארדן ולא בג ' נד

פלסטין .
מתוך ידיעות בודדות  ,ניתן במקרים מסוימים לדעת את שמות בתי  -אב אחדים שישבו

בארץ  -ישראל  ,כגון משפחת ד ' ו לעוה ההמדאנים שהיו

באלארדן .

46

על  -פי ידיעות מהסוג

הזה  ,קשה ליצור פסיפס  ,שיש בו כדי לתאר את מצב התפרשות השבטים הערביים בארץ -

. 74

42

ראה שעברין  ,היסטוריה  ,עמ '

43

עליו ועל חשיבותו כהיסטוריון של תקופה זו  ,ראה

44

ראה

:

45

ראה

 :י ןן

נצר ן ' מזאחם  ,כתאב וקעת צפין  ,קהיר 1365
אןג  ] -ם

' ,ן( .ץ~ .ן ךSiffin 65

 . 3 - 33קק" XXIV ) 1971 ( ,

"

)8

Arabs

חסון  ,מעאויה  ,עמ ' . 6 - 5
להג ' רה  ,עמ ' . 234 - 233

the

] Hinds , kThe Banners and Battle Cries 0

 46ראה נצר ן ' מזאחם ( לעיל  ,הערה  , ) 44עמ '  ( 191שם מופיע דו לקנה ויש לתקן

לדק

לעוה ) .

.א

לנן)

התפרשות שבטי הערבים בארץ  -ישראל

ישראל בתקופה זו  ,וזאת עקב נדירות הידיעות  ,העדר פרטים על האזור המדויק בו ישבו
והעדר רציפות .
בתקופת קרב מרג ' ראהט

( , ) 684 / 64

שקבע את המשך שלטון האנמיים  ,וכן בתקופת

הח ' ליף עבד אלמלכ  ,חלו שינויים מעטים בהתפרשות השבטים  .שבט כלב הקצ ' אעי אולץ ,

תחת לחץ השבטים הצפוניים  -הקיסיה  -לעקור מאזור מחייתו מזה דורות רבים במדבר

אלססאוה  ,המפריד בין סוריה לעיראק  ,ולמצוא מחסה בעמק  -הירדן  ,או לדברי אחת
המסורות  ,בשני העמקים של פלסטין ( ע ' ורן פלסטין )  ,כשהכוונה בכך היא אולי  ,לעמק -

החולה  .הכלבים חשו את עצמם בגלות ועשו כל מאמץ לשוב למדבר הסורי .

47

גם בני פזארה הצפוניים נאלצו לגלות בתקופה זו  ,וחלקים מהם התיישבו בדרום ארץ -

ישראל .

48

מסופר על בני כנדה  ,שתבעו וקיבלו את מחוז אלסלקאא בתמורה לתמיכתם במרואן ן '
אלחסם האומיי בקרב מרג '

ראהט .

49

בתקופה זו  ,ולקראת סוף המאה הראשונה להג ' רה  ,מוזכרים שבטים או בתי  -אב שישבו

בארץ  -ישראל  ,כגון האשערון במחוז אלארדן ,
שבט סלןם הצפוני במחוז אלארדן ,

52

50

שבט ע ' דרה הקצ ' אעי בסביבת ג ' רש ,

שבט טןא הדרומי באזור אלבלקאא ,

חמיר התימני ישבו בפלסטין  ,וכן קבוצות משבט

.

לסיכום הדברים נציין את הנקודות הבאות

כנדה .

53

ן5

בתי  -אב משבט

54

* *
:

א  .המסורות המדברות באופן כוללני על שבטי הערבים בארץ  -ישראל במאה הראשונה
להג ' רה אינן אמינות  ,כי לרוב הן מייצגות את המצב בתקופה מאוחרת

יותר .

ב  .המקורות ששרדו  ,הן אלה העוסקים במסים והן אלה הדנים בקבוצות הלוחמות  ,הינם
אותנטיים  ,אך מצריכים עבודה רבה  ,שתהיה לוקה בחסר עקב העדר מסורות על כל
השבטים במשך כל התקופה הנדונה .
ג  .בהעדר מחקרים מפורטים על כל אחד מהשבטים שהיו באזור  ,אין אפשרות לצייר
מפה כוללת של התיישבותם

47

בארץ  -ישראל במאה הראשונה להג ' רה .

ראה  :בלאד ' רי  ,אנסאכ אלאשראף  ,ה  ,מהדורת ש " ד גויטיין  ,ירושלים תרצ " ו (  , ) 1936עמ '  ; 308אצפהאני ,
כתאב אלאע ' אני  ,כ  ,בולאק

להג ' רה  ,עמ ' . 126

1285

. 95

48

ראה דיקסון ( לעיל  ,הערה

49

ראה בלאד ' רי ( לעיל  ,הערה  , ) 47עמ ' . 149

 50ראה קרון ( לעיל  ,הערה
51

ראה ' סברי  ,כ  ,עמ ' . 478

52

ראה קרון ( לעיל  ,הערה

53

ראה שם  ,עמ ' ן. 12

54

ראה שם ,

שם .

 , ) 1עמ '

 , ) 1עמ '

. 126

 , ) 1עמ '

. 125

יצחק חסון הציג לפנינו עבודה יסודית הבנויה על  -פי המסורת שהייתי מכנה אותה

:

' האסכולה הירושלמית ' בחקר האסלאם  .היא מציבה דרישה לעשות שימוש במספר מרבי

של מקורות  ,העולה כאז עד מאות  ,לצורך בניית התמונה הכללית  .קו  -אופי אחר של
' אסכולה ' זו  ,שיצחק חסון מייצגה נאמנה  ,הוא המאמץ הבלחי  -נלאה להגיע אל המקורות

הראשונים  ,תוך השוואה מתמדת וברירת ' הבר מן התבן '  .אין ספק  ,שכאן הכמות הופכת

לאיכות .
אם אנו מבקשים מבט היסטורי כללי על הכיבוש המוסלמי  ,דומה שאפשר לראות בו

פלישה של אותם שבטים אל ארצות המיזרע  .ן במשך דורות רבים  ,מתקופה קדומה ביותר
ועד שקיעת האימפריה הביזאנטית הקדישו הממלכות שבאזור מאמצים רבים לשמירה על

השטח המעובד והמיושב מפני חדירה מבחוץ  .חדירת השבטים האלה היא  -היא המהפכה

המוסלמית  .ולכן חשוב כל  -כך להבין את מהות החדירה הזאת ולהכיר את החודרים .
גם מוחמד  ,אחרי שהתפנה ממלחמותיו בחצי  -האי  -ערב פנימה  ,ביקש לקרב אל המחנה

את השבטים שישבו בגבול הארץ  -ישראלי והיו קשורים בתרבות הביזאנטית או הפרסית .
הפשיטות הראשונות לתוך ארץ  -ישראל שנערכו בימי מוחמד  ,כוונתן היתה לאלץ בדרכים
שונות  -בעיקר בדרך הצבאית  -את שבטי החןץ  ,שישבו בין המדבריות ובין האימפריה

הביזאנטית או הממלכה הפרסית  -סאסאנית  ,להצטרף

לאסלאם .

באשר לשבטים הנזכרים בארכיון הפפירוסים של ניצנה

:

2

ניסיתי למנות את בתי  -האב

המוזכרים בפפירוסים בשמותיהם והעליתי לא פחות מחמשים ותשעה בתי  -אב  ,ביניהם נזכר
שבט ג ' ד ' אם וכן בני שבט קים .

השתמשתי בשיטה של איתור השבטים שנכנסו לתחום ארץ ישראל על  -פי שמות
האישים שמילאו תפקידים שונים  ,אם נושאי מישרות במינהל או קאצים ואנשי  -הלכה
בתחום השיפוט והדת  .יש סבירות שהם פעלו במקומות בהם ישבו שבטיהם  .השיטה של
חלוקת השלטון והמינהל במקומות התייחסה בעיקר לעניין גביית המסים  .הם הקימו

1

על המהלך הכללי של הכיבוש המוסלמי והעניינים הקשורים בו ראה  :מ ' גיל  ' ,ארץ  -ישראל בימי השלטון
המוסלמי

( , ' ) 1099 - 634

י ' פראוור ( עורך )  ,ההיסטוריה של ארץ  -ישראל  ,י  ,ירושלים  , 1981עמ '  . 151 - 15וראה

עתה דיון נרחב ומפורט בסוגיות הנדונות כאן  ,בליווי מראי  -מקום מן המקורות הערכיים  ,בספרי  ,ארץ -

ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה
2

( , ) 1099 - 634

תל  -אביב . 1984

אולי ראוי שתיערך השוואה בין תופעה זו לתופעה מוכרת אחרת  -הקוזקים  ,שחלקם הזדהו עם

הממלכות שאותן שירתו ואף הפכו חלק מהן  ,בעוד חלקם האחר המשיך לנהל אורח  -חיים פראי  -לבין
השבטים שאנו דנים בהם .

תהליכי התיישבות שבטי הערבים

)( 7

שכבה של בתי  -אב שונים או שבטים  ,ששלטו למעשה על תחום מסוים ודאגו למהלך התקין

של העניינים  .ראשי השבטים או בתי  -האב מילאו את התפקידים במקום  ,ונראה לי שהם גם
גבו את המס  -את הג ' זיה ואת מס הקרקע  -מהתושבים  .בכספים השתמשו לצרכיהם ,

כמובן אחרי שהפרישו את החלק המגיע לשלטון המרכזי ( ח ' מס  ,כלומר החומש  ,או אף
יותר

מזה ) .

על  -פי שמות האישים ( אף  -על  -פי שלא כולם

נזכרים ) ,

אפשר למנות בערך שלושים

שבטים שישבו באזור שלנו  .דוגמה טובה היא אותו איש משבט לח ' ם  ,תמים אלדארי ,
שאותו הזכיר יצחק

חסון .

על מעמד משפחתו

( אלדאריון )

באזור בית  -לחם וחברון יש

ידיעות עוד מימי הביזאנטים  ,ובעצם הונצחה בימי האסלאם חזקה שהיתה קיימת בתקופה

הקודמת .

הזכויות שתמים אלדארי קיבל באזור הזה כפי הנראה אינן זכויות  -קניין על

הקרקע  ,אלא הזכות להיות גובה המסים והנהנה מן ההכנסות באותו מקום  .גם בית  -האב

משבט כנדה שהוזכר כאן  ,המבקש להתיישב בדרום  -עבר  -הירדן  ,הוא הכלקא  ,מהווה
דוגמה מעניינת

;

המקור הערבי המתאר את הפרשה אומר שהם מבקשים שתינתן להם

מאכלה  .בערבית השורש הזה פירושו כמו בעברית  -אכילה  ,אבל דומה שיש לו עוד
משמעות קדומה הכרוכה במושג של שלטון וגביית מסים  .פירוש זה הוא בעל משמעות
רבה  .בני השבט מבקשים בעצם שיינתן להם מה שניתן לשבטים אחרים  -לשבת בבלקא ,
באזור מואב  ,לשלוט שם  ,לגבות את המסים מהכנסות החקלאים היושבים שם .
מכאן אנו מגיעים לשאלת המישטר הקרקעי והחקלאות בתקופת שלטון בית אומייה  .בני
אומייה ראו עצמם יורשי המישטר הביזאנטי  ,ויש ידיעות על מפעלים ופעולות שעשו

לטובת הארץ  .הם פיתחו את החקלאות  ,סללו דרכים  ,הציבו אבני  -מיל ובנו בניינים  .אצל

טברי מצויה ידיעה שהם הקימו מפעלי  -השקייה על הירדן  ,וכבר שם לב ברסלבי שהדברים
מקבילים למה שנאמר ב ' נסתרות

רבי שמעון בר יוחאי ' .

3

אך לדעתי  ,אין להחיל תיאור זה על

כל התקופה ; דומה שהשגשוג והפריחה הוגבלו למחצית הראשונה של

תקופת בית אומייה .

אותם פפירוסים של ניצנה נפסקים בערך בשנת  700לספירה  .יש בכך בהחלט סימן להפסקת
היישוב ; כלומר  ,התופעה כאן מקבילה בזמנה  ,פחות או יותר  ,להתגברות מלחמת האזרחים
הגדולה

באסלאם .

לעניין הדמיון בין מקורות מוסלמיים ויהודיים  ,כדאי להזכיר  ,כי גם המקורות היהודיים
מן התקופה הביזאנטית אינם לגמרי אילמים כנושא הערבים  .במקום אחר עמדתי על הקבלה
די בולטת בין מסורות מוסלמיות על אותו שבט ג ' ד ' אם  ,שאנחנו מוצאים במדיין ובדרום
ארץ  -ישראל  -בערבה  ,ובין מסורות חז " ל על בני יתרו המדיינים שנודדים בדרום ארץ -

ישראל .

4

הן מקורות מוסלמים והן מקורות חז " ל רומזים לכך  ,שחלק מבני השבט הזה

התגיירו וקיבלו את היהדות  ,כשם שידוע על חלק אחר ממנו שקיבל את הנצרות .
בעניין ההתיישבות של בני השבטים  :אמנם יש ידיעות  ,שהיו גם תופעות של התיישבות -

קבע של השבטים בתקופה קדומה זו  .אף  -על  -פי  -כן  ,נראה לי שיש להסתייג מהערכת  -יתר
של היסוד ההתיישבותי והעירוני אצל בני השבטים הראשונים  .השבטים ככלל שמרו על
אורח חייהם ולא התקשרו לחקלאות  .השינוי העיקרי שחל באורח חייהם הוא שעכשיו נעשו
3

י ' ברסלבי  ,לחקר ארצנו  -עבר ושרידים  ,תל  -אביב תשי " ד  ,עמ '

4

ראה מאמרי על מוצא יהודי אלמדינה  ,בכרך החדש  ,העומד לצאת של  Arabicתן Jerusalem Studies
and 1 slam

. 55 - 53

משה גיל

68

לא רק אנשי  -מלחמה לעת מצוא  ,כלומר בעת שהיו קטטות בינם לבין עצמם  ,אלא שהם היו
אלה שהרכיבו את הצבא המוסלמי  .הם ראו עצמם אנשי  -צבא  ,וחקלאות או כל עבודה בכלל
נחשבה בעיניהם דבר

בזוי .

על כך יש מקורות ברורים מאוד  ,כמו האימרה

כאילו יושב בקברים '

וכדומה .

:

' אל תשבו בכפרים  ,כי היושב בכפרים

אמת  ,מסופר על מעאוויה ועל שליטים אחרים שקיבלו

אחוזה או קנו אחוזה בארץ  -ישראל ולכן היו חייבים להתמודד עם השינוי באורח חייהם ; אך
לא ברור כל  -כך אם אותה אחוזה היתה קניינם או שהיתה מקור להכנסות דרך גביית המסים

על  -ידם .

מסורת זו של קיום ' אדמות המלך ' או ' אדמות ממשלתיות ' קיימת היתה בארץ

מתקופות עתיקות  ,וכידוע  ,יש שמרנות בעניינים

אלה .

ייתכן מאוד  ,לפיכך  ,שאדמות

שבתקופה הביזאנטית היו ' אדמות ממשלה ' או ' אדמות המלך '  ,בהמשך לתקופות הקודמות ,
עברו עתה לידי השליטים החדשים

ומקורביהם .

רוב האדמה נשאר בכל זאת בידי התושבים  ,ועליהם הוטלו מסים  .אוכלוסיה זו היתה

מורכבת בתקופת הכיבוש מנוצרים ומיהודים  ,ואפילו במאה הי " א מוצאים עדיין ב ' גניזה '
תעודות ומכתבים ברורים מאוד  ,המדברים על שדות ובתים שהם קניין של יהודים  .כנגדם
יש מקורות המעידים שהכפרים מצויים בעצם בידי האוכלוסיה הנוצרית  ,אפילו בסוף המאה
הי " א  ,סמוך מאוד לכיבוש

הצלבני .
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אנו חייבים תודה ליצחק חסון על הנתונים הרבים והמפורטים שהוסיף לשאלת השבטים

הנומדיים וארץ  -ישראל .
למרות העטיפה המלומדת  ,המדעית והמאופקת מאוד  ,אנו דנים כאן בשאלה מרכזית
ביותר בתולדות הארץ

:

דילדולה של ארץ  -ישראל

;

מעין צד אחר של שאלת יישובה  .זו

שאלה שזכתה להתעניינות רבה ויש לה משמעות גדולה גם בעניינים החורגים לחלוטין מן

המסגרת המדעית ; במידה מסוימת אף נוגעת היא בשאלות הקיומיות העיקריות של חיינו
בישראל  .כמובן  ,שלא זה המקום לגעת בעניינים אלה  ,אבל אציין רק את התזכיר המפורסם

של פרופ ' אבי  -יונה  ,שלאחר  -מכן פורסם כמאמר  ,אשר עסק באיכלוסה ובמספר אוכלוסיה
של ארץ  -ישראל  .ן במקודו הוגש מאמר זה כתזכיר לוועדה מטעם האו " ם בקשר להקמת בית

לאומי יהודי בארץ  -ישראל  .במלים אחרות  ,השאלה היא כמה אנשים יכולים לחיות בארץ

?

אם ועדה ממין זה באה בשנות הארבעים ורואה חלקים ניכרים ממנה ריקים מיישוב  ,בייחוד

בנגב  -צריך לשכנע שאין זה כך מטבע הדברים ולא כך היה תמיד  .עלינו ללמוד את
התהליכים המתחוללים באותה ' מלחמה '  ,שאנחנו בדרך מליצה שגורה קוראים לה ' מלחמת
המיזרע בישימון '  .כלומר  ,אנו עוסקים כאן בתהליכי כיבוש הארץ הנושבת בידי המדבר ,

בימי  -הביניים .

שחדר לאזורים הטובים והדשנים ביותר של ארץ  -ישראל

ההיסטוריונים והגיאוגראפים בתקופתנו דחו את התיאוריה של הנטינגטון מן העשור
הראשון והשני של המאה העשרים  ,לפיה אקלים הארץ  ,או אקלימן של ארצות בכלל  ,קובע
את קיומן או ירידתן של הציביליזאציות הקיימות בהן .
המניחה

של

קיומם

כוחות

חיצוניים

מבחוץ

2

זוהי תיאוריה דטרמיניסטית ,

המעצבים למעשה את ההתרחשויות

ההיסטוריות  .אמנם ידועות עבודות המנסות להחיות בצורה יותר מתוחכמת וממותנת את
הדיעה הזאת על ' חילופי אקלים ' שעיצבו את ההיסטוריה של הארץ בתקופות ההיסטוריות ,
אך לדעתי  ,אין לכך כל הוכחה  .מכל מקום  ,מאז שנדחתה התיאוריה הזאת עלינו להסכים ,

שגורלה של ארץ נחרץ על  -פי ההתרחשות האנושית המתהווה בה ; כלומר בידי האנשים
שחיים בארץ  .ב ' אנשים ' הכוונה היא לבני  -אדם  ,ממדרגת השלטון הגבוהה ביותר ועד
לאחרון התושבים

;

אולם ברור  ,שהשלטון הוא הכוח הדומינאנטי  .לנו יש עניין מיוחד

בחקירת התהליכים הללו בארץ .
דומה  ,שכיום הכול מסכימים כי התקופה הביזאנטית היא תקופת השיא ביישובה של

1

( פורסם

בעילום  -שם )  . 3 - 16קק Hisrorical Memoranda , Jerusalem 1947 ,

 . Thl--~ eeבתרגום עברי
,

:

' סקירה על צפיפות האוכלוסים וכמותם בארץ ישראל העתיקה '  ,מ ' אבי יונה  ,מסות ומחקרים בידיעת

הארץ  ,תל  -אביב  -ירושלים תשכ " ד  ,עמ ' . 124 - 114
2

London , 1911

.

 ) 3 Tl~ ansformationן ] . Huntington , Palestine and

יורם צפריר

()7

ארץ  -ישראל עד הרבע השני של המאה העשרים  .לעומת זאת  ,בתקופה המוסלמית ובימי -

הביניים בכלל חל תהליך ניכר ביותר של דלדול במצב היישובי של

ארץ  -ישראל .

משה שרון  ,בעבודתו על תהליכי נומדיזאציה בארץ  -ישראל  3 ,הביא כנתון שני מספרים

:

הראשון  ,למעלה מארבעה מיליון נפש משני עברי הירדן  ,כלומר בשלוש הפלסטינות
ובפרובינקיה ערביה  ,בתקופה הביזאנטית  .לעומת מספר זה  ,הוא העמיד את המיפקדים
המפורסמים מן המאה הט " ז שעיבד ברנרד לואיס  ,לפיהם הגיע המספר לשלוש מאות אלף
תושבים .

כיום מקובל על רוב החוקרים  ,שאין להגזים במספר התושבים בארץ בתקופה

4

הביזאנטית  .מספר נמוך בהרבה הציג לאחרונה מגן ברושי  .לדבריו  ,מספר תושבי ארץ -

ישראל המערבית בתקופה הביזאנטית לא עלה על

מיליון .

5

יכול להיות  ,שצריך להגדיל

במקצת את המספרים האלה ולהעריך את האוכלוסיה בפרובינקיות שמשני עברי הירדן
בכדי מיליון וחצי או למעלה מזה  .אינני מוסמך לשפוט את ההערכות לגבי המאה הט " ז  ,אם
במספר שלוש מאות אלף אין משום המעטה בגודל האוכלוסיה ; על  -כל  -פנים  ,המגמה היא

די ברורה  :התמעטות ניכרת ביותר של אוכלוסיית הארץ בימי  -הביניים  ,עד כדי רבע ויותר .
אני מבקש לבחון את הדברים מנקודת מבטו של הארכיאולוג  ,המנסה ללמוד על יישובה

של ארץ  -ישראל מתוך מפת הסקרים ותוצאות החפירות  .מן המימצאים האלה מתקבלת
התמונה  ,שתקופת המשבר הגדולה היתה התקופה העבאסית  ,כלומר מאז אמצע המאה
השמינית לספירה  .ודאי שלא בימי האומיים חלה המפולת היישובית  ,אף  -על  -פי שתהליכי

זו .

הירידה ניכרים כבר בתקופה

לפי שעה  ,אנו מנסים ללמוד את עצם ההתרחשות ולעמוד על קיום התהליך  ,וטרם נחקרו

הנסיבות המדויקות של השינוי .

אבל הסיבות הכלליות מוכרות

:

במקום ראשון עומדת

העובדה  ,שארץ  -ישראל נעשתה יחידה שאינה חשובה לעצמה  ,כפי שהיתה בעיני היהדות
והנצרות  .אין היא ארץ  -קודש ואין מפנים אליה אותם המשאבים ואותה ההתעניינות שזכתה
להן בתקופות הקודמות  .תחת שלטון הערבים היא חלק ממערך גדול יותר  ,מן היחידה
הסורית

הגדולה .

עובדה היא  ,על  -כל  -פנים  ,שהאומיים הצליחו לשמר במידה רבה את

ההתיישבות הביזאנטית  ,אף  -על  -פי שאבדן משמעותה וחשיבותה המיוחדות של הארץ גרם
לראשית הירידה כבר בתקופה זו  .גם ההתרחקות הפיסית של השלטון לדמשק  ,ואחר  -כך

לבגדד  ,דחקה את ההתרחשויות בפרובינקיה של ארץ  -ישראל מתודעתם של

השליטים .

6

תהליך אחר הוא צמיחתן של נטיות אנטי  -נוצריות ו ' פרו  -ערביות '  ,אשר באו לביטוי בחיי

המעשה כאשר הערבים חשו בטוחים יותר מבחינה מינהלית  .דברים אלה התבטאו  ,בין
השאר  ,בהשתחררות מן האדמיניסטראציה הנוצרית  ,שבראשונה ניחלו

3

מ ' שרון  ' ,תהליכי חורבן ונומאדיזציה בארץ ישראל תחת שלטון האסלאם '  ,הנ " ל

בה .

( עורך ) ,

סוגיות בתולדות

ארץ  -ישראל תחת שלטל האסלאם  ,ירושלים תשל " ו  ,עמ ' . 29 - 7
4
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מ ' ברושי  ' ,אוכלוסיית ארץ ישראל בתקופה הרומית  -ביזאנטית '  ,צ ' כרס  ,ש ' מפראי  ,י ' צפריר ומ ' שטרן

( עורכים )  ,ארץ  -ישראל מחורכן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי  ,א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ ' . 455 - 442
6
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הכיבוש הערבי והדילדול היישובי
התמונה הנראית

71

לי היא תמונה של ירידה שהחלה עם הכיבוש הערבי .

משה גיל כבר העיר  ,שמשנת

700

נעלמים הפפירוסים של ניצנה ; אבל קראמר המהדיר

מציין שדרך הפפירוסים הערביים בניצנה שמסוף המאה השביעית אפשר ללמוד על ירידה

בתקופה זו .

ניכרת שכבר היתה קיימת בניצנה

7

ניצנה הביזאנטית היא כל כולה עיירה או כפר

גדול  ,שאת מספר תושביה מעריכים באלפים ספורים  ,לכל היותר כשלושת אלפים  .אך

בתקופה הערבית מוצגת ניצנה כעיירה שכבר נמצאת בשלב הדלדול  .נראה  ,שהתמונה דומה
במידה רבה בכל היישובים האחרים בהר  -הנגב  .מצב ההתיישבות בהר  -הנגב מאפשר לראות

את התהליכים בבירור  ,כי זה השטח הקיצוני ביותר מבחינת תנאי הקיום  .המחסור במים
ובקרקע וחוסר הבטחון מפני שבטי המדבר הפכו את היישוב שם למעין אינדיקטור
לתהליכים הכלליים  .מה שבקושי יורגש דרך חקירת הערים במרכז הארץ  ,הינו מוחשי יותר
באזורי הספר  .במקומות אחדים נראה כאילו היה קיום גם בתקופה הערבית  ,כגון בניצנה
עצמה  ,שבה נלקטה קראמיקה ערבית אופיינית  ,ויותר מכך בשבטה שבה נמצאו מעט חרסים
מזוגגים המייצגים מאות מאוחרות מעט יותר בתולדות האסלאם  ,ואף נבנה בה מסגד
( שבטה היא הדוגמה היחידה המראה  ,שהערבים חדרו לתוך שטח ' עירוני ' ופעלו בערים
לצד הכנסיות

הנוצריות ) .

בדרך  -כלל מוצאים אותן כתובות ערביות חקוקות על הקירות

בתוך הכנסיות ההרוסות  ,לאחר שכבר פירקו את הגגות לצורך הבערת מדורות  ,ואת השיש
שרפו לעשיית טיח לבורות  -מים  .תמונה זו מאפיינת  ,למשל  ,את רחובות בנגב ואת מרבית
היישובים באזור

זה .

הנוודים ניצלו את העיר הנטושה כמקום של מגורים מזדמנים או

כמיכרה לחומרי  -בניין  .התהליך באזור היישובי העיקרי של הנגב הוא תהליך של הידלדלות

ועזיבה והשתלטות הנומדים על היישובים  .נוודים אלה  ,כפי שציינו קודמי  ,חיו בסמיכות

לערים ואפילו בתוך הערים עצמן .
האומיים פעלו במיוחד בבקעת  -הירדן ובערבה  .פעילות זו ניכרת בצורה ברורה  ,והיה

כאן מוקד יישובי שלא נפל משני היישובים העיקריים  ,רמלה וירושלים  .בבקעת  -הירדן
האתרים הידועים  ,בין היתר  ,הם

:

חרבת אל מיניה  ,ליד הכנרת  ,חמת גדר  ,שנבנתה מחדש ,

ושרידי צינברי  -סנברה  .בבקעת  -יריחו נבנה ארמון

' הישאם ' וכן ה ' פוגארות '

-

מערכות  -השקייה מתוחכמות מאוד המבוססות על חפירת מנהרות תת  -קרקעיות  .זוהי
טכניקה שיובאה מפרס והשתמשו בה גם בערבה בדרום  ,עד עין  -יהב  ,יוטבתה ' או עברונה

הסמוכה לאילת  .אלה אזורים קשים ביותר ליישוב  ,ובכך הגדילו הערבים לעשות אפילו מן

הביזאנטים  ,שאנחנו כל  -כך מתפעלים מכושרם להתיישב במדבר  .באזור זה ניכרת עשייה
אינטנסיבית והיאחזות אומיית חדשה

הכללית היא של

;

אבל לגבי אזורים אחרים של ארץ  -ישראל התמונה

ירידה .

לאחר מלחמת ששת הימים נערך ' סקר החירום ' ביהודה  ,בשומרון

ובגולן .

8

הסקר נערך

במהירות ולא כיסה את האזורים כיסוי של ממש  ,אבל הישגיו מאפשרים התרשמות כללית .
לעומת

470

יישובים ביזאנטיים  ,מנו עורכי הסקר

76

יישובים ' ערביים קדומים '  .באופן כללי

הכוונה לתקופה האומיית והעבאסית  ,עד ימי  -הביניים  .מאלה מצויים

50

באזור  -סקר אחד

של בקעת  -הירדן ומדבר  -יהודה  .כלומר  ,בסך  -הכל הפער בשאר אזורי הארץ הוא הרבה יותר

 .ק 111 1958 ,

 .ך,

7

31

8

מ ' כוכבי ( עורך )  ,יהודה שומרון וגולן  -סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ " ח  ,ירושלים תשל " ב .

3 . Kraemer , Excavations ar Nessana

תצלום  -אוויר של מערכת

' פוגארות ' מן התקופה

האומיית ליד פצאל שבבקעת  -הירדן  .בתצלום  -ערמות

העפר המציינות את מקום חפירתם של פירים אנכיים  ,ששימשו לספירתה של מנהרה בשכבה נושאת  -מים
תת  -קרקעית  .מוצאה של המנהרה למרגלות ההרים במערב והיא יוצאת אל פני הקרקע בשטחי העיבוד
המצויים במזרח  ,במרחק מאות או אלפי מטרים ממקור המים  .מאחר שהמיפלס של מקור המים הינו גבוה
במקצת ממיפלס השדה המצוי בלב הבקעה  ,מובטחת הולכת המים בכוח הכבידה אל השדה  ,מתחת לפני
האדמה .

מיסגד מן המאות ח '  -ט ' לספירה בשבטה  .בחזית התצלום  -החצר הקדמית ובה אגן אבן  .במעבר ממנה אל
אולם המיסגד מצויים בסיסים של שני עמודים  .אולם המיסגד רבוע ותקרתו נסמכת על ארבעה עמודים  .בקיר

הדרומי  ,במרכז התצלום  ,אפשר להבחין במחראב הפונה למכה .
המיסגד הקטן יחסית מוקם בצמוד למכלול המיבנים של הכנסייה ונראה ששני המיבנים הדתיים

שימשו ,

לפחות בראשית התקופה  ,זה לצד זה  .יש בכך עדות לחדירה השקטה של האסלאם אל הנגב וחיזוק

להנחה .

שנטישת ערי הנגב על  -ידי הנוצרים לא באה בשל פעולה אלימה של המוסלמים  ,אלא בגלל השתנות הדרגתית
של תנאי הקיום בנגב .

ק7 :

הכיבוש הערבי והדילדול היישובי

גדול  .תוצאות אלה חזרו על עצמן בכל האזורים הנסקרים  ,והתמונה היא של ירידה בתקופה
האומיית בכל

הארץ .

9

בחוברת הסקר  ,שנערך מטעם סקר  -ישראל  ,של מפת שדה  -בוקר -

אזור שמצאו בו אפילו שני מסגדים של נוודים ערביים קדומים  -נמנו

ביזאנטיים לעומת

8

אתרים ערביים

קדומים .

0ן

45

אתרים

כאמור  ,אף מבין אלה ספק אם אחד התקיים

לאחר עליית בית עבאס .
העניין האחרון שאני רוצה לגעת בו  ,הוא היחס בין הנוודים לבין המתיישבים

והערים .

בעבודתו הנזכרת של שרון ובדברי גיל המובאים לעיל  ,בוטאה העוינות של הנומדים או

הבדווים העתיקים  -ה ' סראקנים ' בפי אנשי העולם העתיק  -כלפי חיי העיר  .על  -פי
התיאור הזה  ,הנוודים חמדו את ארץ היישוב הריקה מיישוביה  .מכאן עולה אפוא תמונה של
יריבות גמורה  .הנווד יימנע מישיבה בעיר מפחד המגפות או מתוך איבה בסיסית לאורח
החיים בה  ,כדברי שרון
במספרים גדולים ' .

ן ]

:

' לבדווים לא היה כל עניין להתיישב בעריה ובכפריה של סוריה

ההדגשה היא על המנטאליות השונה

;

אבל תמונה זו אינה מקבלת

אישור מן המציאות בנגב ובחורן  ,בהם היה מגע מוקדם בתקופה הביזאנטית  ,ואפילו
בתקופה הרומית  ,בין השבטים שהוזכרו כאן  ,אשר התקיימו בשולי היישוב  ,לבין תושבי

הקבע העירוניים ומינהל הפרובינציה בכלל  .יש רושם ברור  ,שאמנם השבטים באו מ ' העולם
המדברי ' עם תפיסת  -עולם של נוודות  ,אבל ניכר כאן תהליך מתמיד של התחברות עם העיר

וחדירה פנימה  .כאשר יחסי הכוחות לא היו מעורערים  ,וברור היה לבדווים הללו  -בין אם
הם בשרות המתיישבים או שאינם בשירות המתיישבים  -מיהו השליט וכאשר השלטון

היה יציב ולא  -מעורער  -התהליך של התחברות ליישובים היה עקבי  ,עמוק ויסודי  .אל
ההתחברות החברתית נלווית בדרך  -כלל גם התחברות לעולם

הדתי .

בתקופה הרומית המעבר החברתי מלווה בדרך  -כלל באיזו שהיא טרנספורמאציה דתית
של השתלבות הערבים בפגאניות הרומאית  .בחורן  ,למשל  ,יש כתובות רבות ביותר של
אנשים עם שמות ערביים הנזכרים במפורש כבני ' שבט ' או ' משפחה ' ששמה ערבי  ,אשר

הקדישו כסף  ,מקדשים ובנייני  -פולחן  .אנשים אלה  ,כך מוצאים  ,תורמים גם אמות  -מים
ומיבנים חילוניים בערים  .למרות כל ההסתייגויות  ,אין הם עומדים בפני הפיתוי והסיכוי של

החיים בעיר  ,ועל כן הם נכונים לוותר על ' עקרונות ' ( אם מלכתחילה ה ' עקרונות ' האלה אינם
אידיאליזאציה כפויה של מציאות

חייהם ) .

בתקופה הביזאנטית עוברים החורן  ,ובעיקר הנגב  ,תהליך של ניצור  .על כך יש עדוית
רבות בפפירוסים של ניצנה ובמקורות הספרותיים  .למשל  ,מאוויה מלכת הסראקנים
במחצית השנייה של המאה הרביעית  ,שכפי הנראה חייתה בסיני  ,עליה מסופר שהיתה
ביריבות עם השליטים הביזאנטיים  ,אך בסופו של דבר השלימה עמם וקיבלה את

מרותם .

אם אנחנו מבינים נכון את המקורות  ,התנאי שמאוויה הציעה תמורת התנצרותה היה  ,שהיא

תקבל בישוף אורתודוכסי ולא אריאני  ,אף  -על  -פי שהדבר אירע בזמן שלטון ואלנס
האריאני  .על כן הסופרים הנוצרים מעוניינים בסיפור הזה  ,ולא כדי לספר על עצם העובדה

9

ראה  :י ' צפריר  ' ,הסקר הארכיאולוגי ביהודה  ,בשומרון ובגולן כמקור לתולדות

יישובה של ארץ  -ישראל ' ,

מ ' ברושי ( עורך )  ,בין חרמון לסיני  -יד לאמנון  ,ירושלים תשל " ז  ,עמ ' . 185 - 181
כהן  ,סקר ארכיאולוגי של ישראל  ,מפת שדה בוקר  -מזרח
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ראה לעיל  ,הערה
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( , ) 168

ירושלים תשמ " ב .

יורם צפריר

74

שבישוף נוצרי בא לנצר שבט בדווי  .בעצם התופעה לא היה כל רבותא לגבי בני

התקופה .

קירילוס מסקיתופוליס מספר על התנצרויות של סראקנים באזור מדבר  -יהודה  ,והדוגמות

רבות גם בחלקי הארץ האחרים  .עולה מכאן  ,כי בזמן שיחסי הכוחות היו ברורים  ,והשלטון

הביזאנטי  -כלומר שלטון הציביליזאציה היישובית  -היה תקיף ויציב  ,הנומדים
השתדלו לחדור פנימה ולהשתלב

ביישוב .

השוני שחל עם הכיבוש  ,הוא הישברות המערכת השלטונית הביזאנטית  .כוחם של
הנוודים  ,שקודם שימשו כ ' לוויינים ' סביב היישובים  ,הלך וגבר  ,והאוכלוסיה העירונית

הסתלקה כי לא היתה מסוגלת להחזיק מעמד  .בהיותם בלתי  -נתמכים ובלחי  -מוחזקים וללא
הנחות במסים בעת בצורת והגנה נאותה  ,לא היה ליישובי הקבע כל סיכוי להתקיים והם

ניטשו .

השלטון שהתרכז רק במימוש זכותו לגבות את המסים גרם לירידת היישובים .

הנוודים נטלו את עושר הארץ ויישוביה  ,אך ניהלו אורח  -חיים נומדי בארץ  -ישראל ,
שיישוביה

מעטים .

הדברים חלו בעיקר כתוצאה מהתרחקות העבאסים מן הארץ וחוסר

העניין או חוסר היכולת שלהם לפעול ולשלוט בארץ בצורה הנכונה  .האומיים ניסו לעשות

זאת  ,ועל כן בימיהם הירידה היתה מתונה יותר  .בימי העבאסים התהליך קיבל ממדים של

מפולת .

