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האמיים מסביב למתחם הר הבית הקנתה לירושלים זהות אסלאמית
פעילות הבנייה הנרחבת של ֻ
1
כבר בתקופתם ,אף כי רוב תושביה היו נוצרים .לעומת התיעוד הקיים על תקופה זו ,האופן שבו
התפתח אופייה האסלאמי של ירושלים בכ־ 200השנים הבאות ,מראשיתה של המהפכה העבאסית
הפאטמים על העיר בשנת  ,970אינו מתועד היטב .מאמר קצר
ִ
בשנת  750לסה"נ עד השתלטות
זה ,המתמקד במקורות היסטוריים ובכתובות ,מטרתו לחקור כיצד בא לידי ביטוי העניין הדתי של
המוסלמים בירושלים בתקופה העבאסית במיזמי בנייה של השליטים ובבחירתם של מוסלמים לבקר
בעיר לתקופות קצרות או ארוכות ובמקרים מסוימים אף להיקבר בה .אוכלוסיית הרוב הנוצרית
בירושלים והאוכלוסייה היהודית בעיר ,שהייתה קטנה ממנה ,מצדיקות דיון נפרד 2,ואעסוק בהן
במאמר זה רק במה שנוגע לקשריהן עם המוסלמים.

מצבה הפוליטי של ירושלים בתקופה העבאסית
המצב הפוליטי של מחוז ִפלסטין ,שבירתו הייתה רמלה ,היה בלתי יציב במשך  220השנים הראשונות
של השלטון העבאסי ( 3.)970‑750עד היחלשותו המשמעותית של השלטון המרכזי באמצע המאה
אלמ ַתוַ ִּכל בשנת  ,861שלטו במחוז הח'ליפים
התשיעית ,במיוחד לאחר ההתנקשות בחייו של הח'ליף ֻ
העבאסים שישבו בעיראק .היחלשות השלטון המרכזי ִאפשרה למושל מצרים אחמד בן טולון ,שזכה
לחופש פעולה רב יחסית ,להרחיב את שלטונו בשנת  878למחוז פלסטין ,והוא היה נתון לשלטונו
'מארוַ יה ,עד מותו בשנת  ,896ואחריו שלטו נכדיו
עד מותו בשנת  .884לאחר מכן שלט במחוז בנו ֻח ַ
גַ 'יש והארון ,עד שנת .905
בשנת  905קנו להם שוב הח'ליפים העבאסים בעיראק שליטה מנהלית רופפת בסוריה לשלושים
אלאח'שידי ,מייסד השושלת האח'שידית ,מושל מחוז פלסטין משנת
ִ
שנה ,עד שמוחמד בן ֻטגֿ ג'
 928ומחוז אלשאם משנת  ,931נעשה גם מושל מחוז מצרים .הייתה לו עצמאות מרובה יחסית עד
מותו בשנת  .946לכאפור וליורשיו האחרים בני השושלת האח'שידית הייתה עצמאות דומה עד
ההשתלטות הפאטמית על מצרים בשנת .970
תרגם מאנגלית :אילון הרוי.
1

2
3

R. Schick, ‘A Christian City with a Major Muslim Shrine: Jerusalem in the Umayyad Period’, D. Schwartz,
N. McLynn & A. Papaconstantinou (eds.), Conversion in Late Antiquity: Christianity, Islam, and Beyond,
)Farnham, Surrey (in press
ראו :מ' גיל ,ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ( ,)1099‑634א ,תל־אביב תשמ"ג ,עמ'  ;277‑231י' פראוור
(עורך) ,ספר ירושלים :התקופה המוסלמית הקדומה  ,1099‑638ירושלים תשמ"ז.
לסקירה כללית של תקופה זו ראו :גיל (שם); פראוור (שם).
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המידע על אודות השפעת ההתפתחויות הפוליטיות הללו על ירושלים בתקופה העבאסית מועט.
למשל ההיסטוריון הנודע של ירושלים ֻמג'יר אלדין ,איש המאה החמש עשרה ,דילג על יותר מ־200
שנות היסטוריה פוליטית של העיר ,החל ממות הח'ליף אלמהדי בשנת  785עד תקופתו של הח'ליף
ִּ
הפאטמי
אלחאכם ִּב ַא ְמר אללה ,אשר החריב את כנסיית הקבר בשנת  4.1009ידיעותינו על הנוכחות
המוסלמית בעיר הן חלקיות ומקוטעות ומקורן בחיבורים היסטוריים וגאוגרפיים ובכתובות.

שם העיר
אלמ ְק ִדס 5.השם
במקורות היסטוריים ערביים העוסקים בתקופה העבאסית ירושלים מכונה לרוב בית ַ
להג'רה ( 830לסה"נ) :על
אלק ְדס מתועד לראשונה כשם רשמי של העיר בעשור שראשיתו בשנת ִ 210
ֻ
גבם של מטבעות ִפ ְלס מנחושת שהוטבעו בירושלים נכתב ֻ ֹ'ד ִר ַּב הד'א אלפלס
אתין' (פלס זה הוטבע בשנת מאתיים
ומ ַ
ִּבאלקדס סנת סבע [או תסע] עשרה ִ
ושבע עשרה או תשע עשרה [ 834לסה"נ]) .בידינו מטבעות כאלה שהוטבעו
בשנת  217להג'רה ( )833‑832ובשנת  219להג'רה ( 6,)835‑834כאשר כיהן
אלמ ְאמון כח'ליף ,מיד לאחר שהחליף בשנת  216להג'רה ( )831את שמו של
ַ
אלמ ִלךּ בשמו שלו בכתובות שבכיפת הסלע .המונח אלשריף (האציל) נוסף לשם אלקדס רק
ַ
ַע ְּבד
האיוּבית ,והעיר החלה להיקרא אז אלקדס אלשריף ,השם שבו היא נודעת עד עצם היום הזה.
בתקופה ַ

חשיבותה של ירושלים באסלאם
האמיית .עניין זה
המוסלמים בירושלים העבאסית ירשו את העניין הדתי בעיר שהתפתח בתקופה ֻ
נובע מפסוקי קוראן שהמסורת האסאלמית הקדומה פירשה כרומזים לירושלים .הביטוי אלמסגִ 'ד
אלאקצא ,הנזכר בקוראן (בסורה יז [המסע הלילי] ,א) כיעד שאליו בא עבד האל — הוא מוחמד על פי
אותה מסורת — במסע הלילה הנודע שלו לשמים ,פורש כמכוון לירושלים או למקום בתוכה .ירושלים
אלק ְּב ַל ַתין) שאליו פנו המוסלמים ,ומפני
נתקדשה גם משום שנחשבה כיוון התפילה הראשון (אוּ לא ִ
שחיו ופעלו בה נביאים קדם־אסלאמיים רבים .עם זאת בתקופה האסלאמית הקדומה לא נחשבה
ירושלים מקום קדוש ַ(חרם) בדרגתן של מכה ואלמדינה.
טעמים נוספים לעניין של המוסלמים בירושלים מצויים במסורות שבעל־פה (חדית') על אודות
סלם ואחרים שחוברו בתקופה העבאסית ,כוללים
אלבח'אריֻ ,מ ִ
ירושלים .קובצי החדית' הקנוניים של ֻּ
4
5
6

R. Schick, ‘The Umayyads and Abbasids in Mujir al-Din’s 15th-Century History of Jerusalem and Hebron’,
P. Cobb (ed.), The Lineaments of Islam: Studies in Honor of Fred McGraw Donner, Leiden 2012, pp. 209–232
לסקירה כללית ראוK. El-Awaisi, Mapping Islamic Jerusalem: A Rediscovery of Geographical Boundaries, :
Dundee, Scotland 2007
;L. Ilisch, Palästina, IVa: Bilād aš-Šām, 1 (Sylloge Numorum Arabicorum Tübingen) Tübingen 1993, p. 10
י' משורר' ,מטבעות ירושלים בימי שלטון בית ֻא ַמיה ובית ַע ַּבאס' ,פראוור (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .343

מטבע ברונזה נדיר
שנטבע בירושלים
בימי הח'ליף
אלמאמון832 ,
לסה"נ
מימין ,פנים
המטבע :במרכז,
כתובת בת שלוש
שורות' :מוחמד
שליח אללה',
ומסביבה הכתובת:
'בשם אללה נטבע
באלקדס,
ֻ
פלס זה
שנת מאתיים
ושבע־עשרה'
משמאל ,כתובת
בת שלוש שורות,
מוקפת עיגול
המעוטר בדגם של
קווים אלכסוניים
ומתחתיה שני
סהרונים' :אין אל
מבלעדי אללה לבדו
אין שותף לו'
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מסורות על אודות ירושלים ששורשיהן בדורות הראשונים של האסלאם .המסורות העוסקות בעיקרן
בירושלים נאספו גם בקבצים השייכים לסוגה המכונה שבחי ירושלים (פדֹ אאל בית אלמקדס)7.
ִ
אלמ ַרג'א 8ושל
הקבצים המוקדמים ביותר ששרדו מסוגה זו הם אלה של אבן ֻ
אלואסטי 9,בני התקופה
אלרמלי ,שמת בערך בשנת 10.912
הפאטמית .אך יש התייחסויות לקובץ אבוד מאת אלוליד בן ַחמאד ַ
בקבצים של אבן אלמרג'א ואלואסטי נכללו מסורות שקדמו לזמנם .מבחינה זו המסורות החשובות
קאתל בן ֻס ַלימאן לקוראן ,ושלאחר מכן הועתקו בידי אבן
ביותר הן אלה המשולבות בפירושו של ֻמ ִ
12
אלמרג'א 11.יש תיעוד לביקור של מקאתל בן סלימאן ,שמת בשנת  ,768בירושלים .ספרות שבחי
ירושלים מאגדת מסורות חדית' במגוון נושאים ,ביניהם פרשנות פסוקי קוראן הקשורים לירושלים,
מדרשים ,אסכטולוגיה ,שאלות הלכתיות ותיאור של אירועים היסטוריים כמו כיבוש ירושלים בידי
ֻעמר בן אלח'טאב ובניית כיפת הסלע13.

מתחם הר הבית — חרם אלשריף
העניין הדתי של המוסלמים בירושלים התמקד במתחם הר הבית .לכן חלק ניכר מן העדויות על אודות
מוסלמים בירושלים בתקופה העבאסית קשור במתחם זה 14,והיה בכך המשך למגמה שהחלה בימי
שלטונם של הח'ליפים האמיים שהשקיעו משאבים ניכרים במיזמי בנייה מונומנטליים בעיר .המיזמים
הללו כללו שיפוץ כללי של מתחם הר הבית ,שהיה נטוש מאות בשנים ,הקמתה של כיפת הסלע ,בנייה
של מסגד אלאקצא כמסגד שמתקיימת בו תפילת יום השישי בעיר ,בניית כמה מונומנטים משניים
במתחם וכן הקמת שורה של מבנים מפוארים מדרום לו .למעשה השליטים האמיים השקיעו בהקמתם
של מבני ציבור בירושלים יותר מאשר בכל מקום אחר ,אפילו יותר מאשר במכה ובאלמדינה ,שתי
ערי הקודש הראשונות במעלה לאסלאם.
מיזמי הבנייה של השליטים בתקופה העבאסית התמקדו אף הם במתחם הר הבית ,אך היקפם היה
קטן בהשוואה לתקופה האמיית ,והם כללו בעיקר שיפוצים ותיקונים ,ולא בנייה נרחבת של מבנים
חדשים .העדויות המעטות על מיזמי בנייה של השליטים בחלקי העיר האחרים יוצגו בהמשך.
משימתם הראשונה של הח'ליפים העבאסים במתחם הר הבית הייתה תיקון הנזקים שנגרמו
עקב רעידת האדמה שאירעה בינואר  ,749במיוחד הנזק במבנה של מסגד אלאקצא .על פי דיווחים
7
8
9
10
11
12
13
14

הקראן וספרות המסורת' ,פראוור (שם) ,עמ'  ;313‑283וראו גם:
ראו במיוחד :י' חסון' ,ירושלים בראייה המוסלמיתֻ :
A. Elad, Medieval Jerusalem and Islamic Worship, Leiden 1995
אבו אלמעאלי אלמשרף אבן אלמרג'א ,פדֹ אאל בית אלמקדס ואלח'ליל ופדֹ אאל אלשאם ,מהדורת ע' לבנה־כפרי,
שפרעם .1995
אבו בכר מוחמד בן אחמד אלואסטי ,פדֹ אאל אלבית אלמקדס ,מהדורת י' חסון ,ירושלים .1979
חסון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .283
שם ,עמ' .310‑308
מג'יר אלדין ,אלאנס אלג'ליל בתאריח' אלקדס ואלח'ליל ,א ,עמאן  ,1973עמ'  .292וראו להלן בעמ' .75
(פצ'אאל ַביְ ת ַא ְל ַמ ְק ִדס)',
ִ
לסיכום של כמה ממסורותיו של אלואסטי ראו :י' חסון' ,ספרות שבחי ירושלים באסלאם
מ' שרון (עורך) ,סוגיות בתולדות ארץ־ישראל תחת שלטון האסלאם ,ירושלים תשל"ו ,עמ' .66‑55
A. Kaplony, The H.aram of Jerusalem 324–1099: Temple, Friday Mosque, Area of Spiritual Power, Stuttgart 2002
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היסטוריים שונים הח'ליף אבו ג'עפר אלמנצור ( )775‑754או הח'ליף אלמהדי ( )785‑775היה
אחראי לבנייה מחדש .מסופר שאלמנצור ביקר בירושלים והתפלל במסגד בתחילת שנת  141להג'רה
( 15.)758הוא טען כי חסרים לו אמצעים למימון שיקומו ,ולכן הסיר את עיטורי הזהב והכסף משער
הכניסה למסגד וטבע מהם מטבעות למימון התיקונים 16.בהתחשב במשאבים האדירים שהשקיע
אלמנצור בבנייתה של בגדאד ,הבירה שייסד בשנת  ,762טענתו בדבר מחסור בכספים לשיקום
ירושלים בעקבות רעידת האדמה ,נראית משוללת יסוד ,והיא רומזת על ירידת קרנה של העיר בסדר
העדיפויות שלו .אלמנצור ביקר בעיר פעם נוספת ,בשנת  154להג'רה (17.)771
 15אבו ג'עפר מוחמד בן ג'ריר אלטברי ,תאריח' אלרסל ואלמלוך ,ג ,מהדורת  M.J. de Goejeואחרים ,ליידן ,1901‑1879
עמ'  ;129ג'מאל אלדין אבו אלפרג' אבן אלג'וזי ,אלמנת'זֹ ם פי תאריח' אלמלוך ואלאמם ,ח ,בירות  ,1992עמ' .29
 16מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .282
 17אלטברי (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;372שמס אלדין אחמד אבן ח'לכאן ,ופיאת אלאעיאן ואנבאא אבנאא אלזמאן ,ו,
מהדורת אחסאן עבאס ,בירות  ,1977עמ'  ;322אבן אלג'וזי (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .174
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שחזור מסגד
אלאקצא בשנת 780
(על פי קרסוול)

מקורות אחדים מספרים כי רעידת אדמה נוספת החריבה את מה שבנה אלמנצור 18,ועל כן כאשר
ביקר אלמהדי בירושלים והתפלל שם בשנת  163להג'רה ( )780‑779הוא קיבל עליו לבנות מחדש את
מה שחרב 19.רעידה שנייה זו אינה מתועדת במקורות אחרים ,ואפשר שהדיווחים על שתי הרעידות
הם בעצם הכפלה של רעידת האדמה שאירעה בשנת  749ושל עבודת השיקום שהתבצעה בעקבותיה.
קד ִסי ,שכתב בערך בשנת  ,985תיאר אף הוא רעידת אדמה בראשית התקופה העבאסית שחרב
אלמ ִ
ַ
בה מבנה המסגד ,וציין שהח'ליף ,ששמו אינו מוזכר ,בנה אותו מחדש לאחר מכן20.
בנייתו מחדש של מסגד אלאקצא לאחר רעידת האדמה הקטינה את אורך המבנה והגדילה את
רוחבו .עם זאת קשה לעמוד על הזיקה הברורה שבין פעולות הבנייה המתועדות במקורות ההיסטוריים
ובין שלבי הבנייה הניכרים במבנה כפי ששרד21.
לאחר הבנייה מחדש בעקבות רעש האדמה ,עבודות הבנייה הבאות בירושלים ,בחסות ח'ליף
שיש תיעוד עליהן ,נעשו בזמן שלטונו של אלמאמון ( ;)833‑813אין ידיעות על עבודות בנייה בזמן
שלטונו של הארון אלרשיד ( .)809‑786כידוע הכתובות של עבד אלמלך בכיפת הסלע — כתובת
הפסיפס ושני לוחות הנחושת מעל השערים הצפוני והמזרחי — שונו במאי‑יוני ( 831רביע אלת'אני
עתצם.
אלמ ִ
ֻ
 216להג'רה) ,כאשר משל בסוריה אחיו של אלמאמון ,אבו ִאסחאק ,לימים הח'ליף
צאלח בן יַ חיא ,שהיה בן חסות ַ
השינויים בוצעו על ידי ִ
(מוְ לא) של הח'ליף 22.הדבר נעשה בסמיכות
18
19
20
21

22

ראו למשל :מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .283
אלטברי (לעיל ,הערה  ,)15עמ'  ;500אבן אלג'וזי (לעיל ,הערה  ,)15עמ' .174
אלמקדסי ,אחסן אלתקאסים פי מערפת אלאקאלים ,מהדורת  ,M.J. de Goejeליידן  ,1906עמ' .168
K.A.C. Creswell, Early Muslim Architecture, II: Early ‘Abbāsidsd, Umayyads of Cordova, Aghlabids, T.ūlūnids,
and Samāmids A.D. 751–905, New York 1979, p. 119; R. Hamilton, The Structural History of the Aqsa Mosque,
Jerusalem 1949
M. van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, II: Syrie du Sud, 2: Jérusalem ‘H.aram’,
Cairo 1927, pp. 228–255, nos. 215–217
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למסעו של אלמאמון מבגדאד למצרים בשנת  216להג'רה ,ולא ברור מן המקורות אם אלמאמון בא
לירושלים בהזדמנות זו או לא23.
אפשר לשער ששינוי הכתובות נעשה במסגרת שיקום של המבנה ,שמטבע הדברים היה זקוק
לתחזוקה ולשיקום מפעם לפעם ,ברם השערה זו אינה נתמכת בתיעוד מפורש .על כל פנים אלמאמון
נתן את חסותו לחידוש השער המרכזי של מסגד אלאקצא וציפה אותו בנחושת .הדבר תועד בכתובת
שלא שרדה 24,ושמסופר כי נשלחה מבגדאד .על קיומה של כתובת זו העיד המלומד השיעי והנוסע
הנודע נאצר ֻח ְ'ס ַרו 25,שביקר בירושלים בשנת  .1047אלמקדסי הזכיר ,סביב שנת  ,985את ציפוי
הנחושת המוזהב של השער בלי לציין את אלמאמון ,ולדבריו עבד אללה בן טאהר ,מושל סוריה
בשנים  ,822‑820הוסיף מעל השערים של מסגד אלאקצא סטיו בנוי עמודי שיש 26.עם זאת המקורות
שבידינו אינם מבהירים אם שתי פעולות הבנייה הללו נעשו באותו זמן או בזמנים שונים.
חלף פרק זמן ארוך עד עבודות הבנייה הבאות בירושלים שיש עליהן תיעוד .אלה נעשו לאחר
שהעבאסים נטלו שוב לידיהם את השליטה המנהלית בעיר ,שהייתה בידי הטולונים כמה עשרות
שנים ,משנת  831עד  .905פרק זמן זה ארוך מכדי להניח שהמבנים השונים החזיקו בו מעמד בלי
פעולות תחזוקה ושיקום כלשהן .אך כאמור אין כל תיעוד לפעולות מן הסוג הזה .ידוע כי אבן טולון
השקיע בעבודות בנייה במקומות אחרים במחוז פלסטין ,לרבות בניית הנמל בעכו שתכנן סבו של
הגאוגרף הנודע אלמקדסי 27.בכתובת חלקית בקיר הצפוני־מערבי הפנימי של כיפת הסלע המתוארכת
כתפי ִבאללה ( )908‑905נזכרת תרומה של בית (דאר)
אלמ ַ
לימי ראשית שלטונו של הח'ליף העבאסי ֻ
הידוע כמאוזולאום ֻ(תרבה) 28,ואין בידינו פרטים נוספים על מבנה זה.

23
24
25
26
27
28

אחמד בן עבד אללה אלקלקשנידי ,מאאת'ר אלאנאפה פי מעאלם אלח'לאפה ,א ,מהדורת עבד אלסתאר אחמד פראג',
כוית  ,1980עמ' .223 ,215 ,213
ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,380מס' .274
Nasir-i Khusraw, Nās.er-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnāma), trans. W. M. Thackston, Jr. Albany 1986, p. 27
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .169
שם ,עמ' .163‑162
ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,259‑257מס' .218

הכתובת החלקית
של הח'ליף
כתפי בתוך
אלמ ַ
ֻ
כיפת הסלע

(צילום :מוחמד גֿ וֹ ֵשה)
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כמה שנים לאחר מכן ,בשנת  301להג'רה
קתדר ואמו את הגג
אלמ ִ
( ,)914‑913שיפצו הח'ליף ֻ
שמעל המעבר ההיקפי החיצוני שבתוך כיפת הסלע,
כפי שמתועד בכתובות שנכתבו בצבע על קורות
הגג .הכתובת הראשית עודנה במקומה על קורה
ארוכה 29,וכתובות קצרות נכתבו על עשר קורות
אחרות .אמו של אלמקתדר בנתה גם דלתות מעץ
ארז כפי שכתב אלמקדסי30.
כתובת נוספת של אלמקתדר נמצאת על גבי
שלוש אבני גיר ששולבו בדיעבד בצדה המערבי
של החומה המזרחית של מתחם הר הבית ,מצפון
למדרגות המובילות למקום הידוע בשמו עריסת
(מהד עיסא) .כתובת זו ככל הנראה קשורה
ישוע ַ
לעבודות שיפוץ שנעשו בהוראת אלמקתדר בין 301
להג'רה ( )914‑913ובין  304להג'רה (,)917‑916
אבל לא בהכרח בחומה המזרחית ,מקומה הנוכחי
של הכתובת31.
עוד כתובת של אלמקתדר על מבנה טרם
פורסמה ,ועל כן היא מוכרת למעטים בלבד .נוסח
הכתובת בת ארבע השורות )1(' :בשם אלוהים.
השבח מ[את] אלוהים ( )2לעבד אלוהים ג'ע[פר]
הא[מ]אם ( )3אלמקתדר באללה אמ[יר] המא-
( )4מינים ,יאריך אלוהים את ימי חייו' .כתובת
זו נמצאת כיום במוזאון האסלאם סמוך למסגד
אלאקצא בהר הבית .קודם לכן היא הייתה בשימוש
אלפארסיה ,מבנה ששימש מחסן
ִ
במדרסה
משני ַ
וסדנא ממזרח למסגד אלאקצא ,והיא התגלתה
כאשר הרסה המועצה האסלאמית העליונה את
המבנה בשנת  .1942לא ידוע היכן הייתה כתובת זו
ממוקמת במקור32.
הכתובת של הח'ליף
קתדר על קורת
אלמ ִ
ֻ
עץ בין הכיפה
הפנימית לחיצונית
בכיפת הסלע
(צילום :רוברט שיק)

29
30
31
32

שם ,עמ'  ,261‑259מס' .219
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .169
ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,9‑7מס' .144
)K. Salameh & R. Schick, Arabic Inscriptions in the Islamic Museum, al-Haram al-Sharif, Jerusalem (in progress
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אלמ ִ
ֻ
למעלה :הכתובת של הח'ליף
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(באדיבות רשות העתיקות)

הכתובת המוכרת הבאה היא זו של אחמד
בן אבי בכר אלבנאא' משנת  340להג'רה
( ,)952‑951בתקופה האח'שידית 33.היא מתעדת
המקמרת
את הבנייה או הבנייה מחדש של ִ
(הארקדה) המערבית ושל גרם המדרגות
המובילות למעלה ,אל הרחבה המוגבהת של
כיפת הסלע .הבונה הוא בנו של מי שבנה את
נמל עכו בתקופת אבן טולון ואביו של הגאוגרף
אלמקדסי 34.הכתובת מכנה את המקמרת מקאם,
מילה שבדרך כלל מציינת מקום מקודש.
הכתובת האחרונה המוכרת מירושלים מן
התקופה העבאסית מתפרשׂ ת על מספר אבנים
צמודות בחלק החיצוני של החומה המזרחית של

 33ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,11‑10מס' .145
 34אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .163‑162

למטה :הכתובת של אחמד בן אבי בכר אלבנאא' במקמרת ממערב לכיפת
הסלע (צילום :רוברט שיק)

קתדרה

הכתובת של עלי
אבו אלחסן בן
אלאח'שיד ואבו
אלמסך כאפור
אלאח'שידי בקיר
המזרחי של מתחם
הר הבית
(צילום :רוברט שיק)
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מתחם הר הבית ,מתחת לאשנב ה־ 136מן הפינה הדרומית־מזרחית של המתחם (איור  35.)5בכתובת
נזכר שיפוץ החומה על ידי עלי אבו אלחסן בן אלאח'שיד ואבו אלמסך כאפור אלאח'שידי בשנת 350
להג'רה (.)962‑961
כתובת נוספת בלתי מפוענחת בחומה המזרחית של מתחם הר הבית ניתנת לתיארוך למאה
העשירית בקירוב36.
יש לציין שכל עבודות הבנייה שנזכרו בכתובות נעשו בתוך מתחם הר הבית .רק מאוחר יותר ,מן
התקופה הפאטמית ,יש כתובות אסלאמיות על מבנים במקומות אחרים בעיר ,כמו הכתובת בכנסיית
הקבר המנציחה את דריסת הרגל של המוסלמים שם באמצעות הקמת מסגד37.
נוסף על עבודות הבנייה המתועדות בכתובות ,בוצעו מגוון עבודות אחרות במתחם הר הבית
במהלך התקופה העבאסית ,אף כי לא תמיד קל להבדיל בין מה שנעשה בתקופה זו למה שנעשה
בתקופה האמיית.
 35ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,15‑11מס' M. Burgonye, ‘The East Wall of the Haram al-Sharif: A Note on ;146
Its Archaeological Potential’, S. Auld & R. Hillenbrand (eds.), Ottoman Jerusalem: The Living City: 1517–1917,
I, London 2000, p. 487, no. 146
 36בורגוין (לעיל ,הערה  ,)35עמ'  ,488מס'  ;LXIVעמ'  ,485איור .31.4
M. van Berchem, Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, II: Syrie du Sud, 1: Jérusalem ‘ville’, 37
Cairo 1922, pp. 53–67, no. 24
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כיום מתחם הר הבית מתוחם בצפונו ובמערבו על ידי סטווים .תאריך הקמתם שנוי במחלוקת;
אלה הקיימים כיום הם מן התקופה הממלוכית .אלמקדסי כתב ,בערך בשנת  ,985שאין סטיו בצד
הצפוני 38,ואילו נאצר ח'סרו קבע שהסטיו היה קיים בשנת  39.1047אלמקדסי הזכיר שדרת עמודי
שיש לאורך צדו המערבי של המתחם40,
ואילו נאצר ח'סרו תיאר שתי שדרות
שבכל אחת עשרים ותשעה עמודי שיש
לסלה
אלס ִ
מדרום לבאב דאוד (כיום באב ִ
[שער השלשלת]) ,ושדרה ארוכה של
שישים וארבע קשתות מצפון41.
בניית הרחבה המוגבהת של כיפת
הסלע הייתה כפי הנראה חלק מן התכנון
מחדש של המתחם בידי האמיים .כיום
יש גישה לרחבה דרך שמונה גרמי
מדרגות; שישה מן התקופה האסלאמית
המוקדמת (צפון־מערב ,צפון ,מזרח,
דרום ,דרום־מזרח ומערב) ,ושניים מן
התקופה הממלוכית (צפון־מזרח ודרום־
מערב) .אבן אלפקיה ,בשנת  ,903הזכיר
לראשונה שישה גרמי מדרגות 42,בעוד שאלמקדסי ,בערך בשנת  ,985הזכיר ארבעה גרמי מדרגות
רחבים 43,ונאצר ח'סרו ,בשנת  — 1047שישה44.
במעלה גרמי המדרגות יש כמה מקמרות ובכל אחת שלוש או ארבע קשתות .מקמרות אלה הוקמו
לא בהכרח בזמן שהוקמו בו גרמי המדרגות .כפי שצוין לעיל ,על המקמרת המערבית מצויה כתובת
בת שורה אחת; היא חקוקה מתחת לראש העמוד הצפוני ביותר וכוללת תיאור של הבנייה או השיפוץ
בידי אחמד בן אבו בכר אלבנאא' בשנת  340להג'רה ( 45.)952‑951לעומת זאת המקמרת הצפונית־
שתכין אלגֿ ורי ,בשנת  421להג'רה ( ,)1030כפי
מזרחית היא בת התקופה הפאטמית ,מימיו של נוּ ַ
שמעידה הכתובת שמעליה46.
38
39
40
41
42
43
44
45
46

אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .170
נאצר ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .25‑24
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .169
נאצר ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .25‑24
אבו בכר אחמד בן מוחמד אלהמד'אני אבן אלפקיה ,כתאב אלבלדאן ,מהדורת  ,M.J. de Goejeליידן  ,1885עמ' .100
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .169
נאצר ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .34‑33
ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  ,11‑10מס' .145
M. Burgoyne & A. Abul-hajj, ‘Twenty Four Medieval Arabic Inscriptions from Jerusalem’, Levant, 11 (1979),
pp. 115–117
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גרם המדרגות
ומקמרת הקשתות
מדרום לרחבה
המוגבהת של כיפת
הסלע
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הכניסה למתחם הר הבית התאפשרה דרך מספר שערים ,וגאוגרפים שונים כינו אותם בשמות
שונים .השערים בתקופה העבאסית היו ככל הנראה זהים לאלה שהיו בתקופה האמיית ,ולענייני אין
אלאסבאט שבצפון המתחם
צורך לדון עוד בפרטי כל אחד מן השערים; 47הזיהוי של באב חטה ובאב ַ
ייבחן בהמשך .לא ברור מה היה מעמדם של השערים הצמודים שער הרחמים ושער התשובה — שכונו
יחד שער הזהב — בחומה המזרחית של המתחם ,ששימשה בתקופה העבאסית גם כחומת העיר.
שער כפול זה היה בשימוש בתקופה האמיית ,ואילו בזמנו של נאצר ח'סרו 48,בתקופה הפאטמית,
היה סגור ,והוא תיארו כאולם שהוסב למסגד .אבל אין תיעוד ברור המאפשר לקבוע אם השער היה
פתוח או סגור בתקופה העבאסית .הסיפור הבלתי סביר על כניסתו של הרקליוס לירושלים דרך שער
הזהב בהחזירו את הצלב האמתי בשנת  ,630סופר לראשונה על ידי הסופר המערבי רבנוס מאורוס
( ,)Hrabanus Maurusלימים בישוף מיינץ ,אשר עלה לירושלים כצליין בסביבות  49.817‑814סיפורו
של מאורוס אולי משקף ניסיון להציע הסבר נוצרי לעובדה שהשער היה סגור כבר בראשית המאה
התשיעית50.

פעילויות בנייה 'חילונית'
נוסף על מיזמי הבנייה השונים בעלי האופי הדתי המובהק במתחם מסגד אלאקצא ,ודאי ביצעו
העבאסים מיזמי בנייה חילוניים ,אך התיעוד עליהם מועט .מסופר שהח'ליף האמיי האחרוןַ ,מרוַ אן
השני ,הרס חלק מחומת העיר בשנת  ,746‑745לאחר שדיכא מרד 51.לכאורה אפשר להניח שהשליטים
העבאסים הראשונים שיקמו כל חלק מן החומה שהרס מרואן השני או שנהרס ברעידת האדמה בשנת
 ,749אך אין לכך כל תיעוד במקורות ההיסטוריים .כפי שהציע גרגורי וייטמן ,ייתכן שחומות העיר
נותרו הרוסות עד התקופה הפאטמית 52.המבנים המפוארים מדרום למתחם הר הבית נבנו לאחר
רעידת האדמה בשנת  ,749ונראה כי היו בשימוש במשך כל התקופה העבאסית ,אולי אפילו עד
רעידת האדמה בשנת  53.1033דיון נרחב בעדויות הארכאולוגיות להתיישבות בעיר באופן כללי
בתקופה העבאסית חורג מהיקפו של מאמר זה.
47
48
49
50
51

52
53

קפלוני (לעיל ,הערה .)14
נאצר ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .25
Rabenus Maurus, ‘Reversio sanctae atque gloriosissmae crucis Domimi nostri Jesu Christi’ (ed. J.P. Migne
)[PL, 110], Paris 1864, cols. 131–134
R. Schick, ‘Christian Identifications of Muslim Buildings in Medieval Jerusalem’, A. Hoffman & G. Wolff
(eds.), Jerusalem as Narrative Space / Erzählraum Jerusalem, Leiden 2012, pp. 367–389
Theophanes, Chronographia, AM 6237 (The Chronicle of Theophanes Confessor: Byzantine and Near Eastern
History, AD 284–813, trans. & ed. C. Mango, R. Scott & G. Greatrex, Oxford 1997, p. 584); G.J. Wightman, The
Walls of Jerusalem: From the Canaanites to the Mamluks (Mediterranean Archaeology Supplement, 4), Sydney
1993, pp. 227–235
וייטמן (שם) ,עמ' .239‑237
J. Magness, ‘Early Islamic Urbanism and Building Activity in Jerusalem and at Hammath Gader’, J. Haldon
(ed.), Money, Power and Politics in Early Islamic Syria, Farnham, Surrey 2010, pp. 147– 163
קתדרה

 ,1 5 1נ י ס ן ת ש ע " ד  ,ע מ ' 8 2 - 6 1

אסלאם ומוסלמים בירושלים בתקופה העבאסית

היקף פעילויות הבנייה בתקופה העבאסית
נראה כי ההשקעה של העבאסים בעיר הייתה קטנה מהשקעתם במכה ובאלמדינה ,שידוע כי בוצעו
בהן כמה וכמה עבודות בנייה ושיפוץ גדולות 54.במכה הכפיל הח'ליף אלמנצור בשנים  758‑754את
גודלו של המסגד הראשי (אלמסג'ד אלחראם) ,בשנים  784‑783הרחיב אותו עוד הח'ליף אלמהדי,
עת ִ ֹדד בשנים  902‑892ובידי אלמקתדר
אלמ ַ
אלמוַ ַפק שיקם אותו בשנת  ,885והוא הוגדל עוד בידי ֻ
ֻ
בשנת  .918במקביל לכל זה חילקו כמה מן הח'ליפים העבאסים מענקים כספיים לתושבי העיר ,ויותר
מכולם בלט בנדיבותו הארון אלרשיד .מצבה של מכה לבטח התערער כאשר כבשו אותה הקרמטים
בשנת  ,930טבחו באוכלוסייתה ,ולקחו את האבן השחורה של הכעבה ,וזו נותרה בידיהם עד שנת
 .950חותמם של העבאסים ניכר גם בעיר אלמדינה .מסגד הנביא מוחמד ,שהוא לבה הפועם של
העיר ,הורחב בידי אלמהדי בשנים  ,781‑778ושופץ על ידי הארון אלרשיד בערך בשנת  ,808על ידי
אלמ ַתוַ ִּכל בשנים  862‑860ועל ידי אלמעתדֹ ד בשנת .895
אלמאמון בשנים  ,818‑817על ידי ֻ
עם כל זאת עבודות הבנייה והשיפוץ בירושלים ,במכה ובאלמדינה היו דלות בהשוואה לעבודות
הבנייה הנרחבות שבוצעו בערי הבירה בגדאד וסאמראא ,שתי ערים ענקיות שהוקמו במהירות לפי
אלראפקה ,הסמוכה
ִ
צו של הח'ליף ,וכן בהשוואה לעבודות שבוצעו בערים חדשות קטנות מהן ,כמו
לאלרקה ,בצפון סוריה .ח'ליפים ומושלים נתנו את חסותם גם לעבודות בנייה בסדר גודל דומה
למה שנעשה בירושלים בערים גדולות ומבוססות ברחבי האימפריה ,כמו ֻפסטאט במצריםַ ,ק ַירוַ אן
באפריקיה (מגֿ רב) וקורדובה בספרד.

אתרים אחרים בירושלים בעלי חשיבות דתית למוסלמים
העניין העבאסי בירושלים התמקד כאמור במתחם הר הבית ,בגלל חשיבותו הדתית המיוחדת .אולם
היה להם עניין דתי גם בכמה מקומות בחלקים אחרים של העיר55.
קבר דוד בהר ציון עניין את המוסלמים מבחינה דתית ,אך כנסיית ציון הקדושה המשיכה למלא את
ייעודה הנוצרי ,לפחות עד ששרפו ובזזו אותה מתפרעים מוסלמים ויהודים בשנת 56.966
למצודה בצדה המערבי של העיר הייתה חשיבות דתית למוסלמים ,משום שזוהתה עם מקום
(מחראב דאוד) המוזכר בקוראן (סורה לח ,כא‑כד) .אתר זה נזכר בכתביהם של
התפילה של דוד ִ
59
58
57
ואלא ַ
ִ
גאוגרפים עבאסים :אבן אלפקיה הזכירו בשנת ,903
סתח'רי ואבן ַח ַוקל — במאה העשירית.
54
55
56
57
58
59

ראו את הכרונולוגיה עד שנת  907עם הערות מלאות אצל קרסוול (לעיל ,הערה  ,)21עמ' .391‑373
R. Schick, The Christian Communities of Palestine from Byzantine to Islamic Rule: A Historical & Archaeological
Study (Studies in Late Antiquity and Early Islam, 2), Princeton, NJ 1995, pp. 335–336
Yahya ibn Sa‘id Al-Antaki, Histoire de Yahya-Ibn-Sa‘id d’Antioche, continuateur de Sa‘id-ibn-Bitriq, I, trans.
& eds. J. Kratchkovsky & A. Vasilliev (PO, 18, 5), Paris 1957, pp. 103–104
אבן אלפקיה (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .101
אלאסתח'רי ,כתאב מסאלך אלממאלך ,מהדורת  ,M.J. de Goejeליידן  ,1927עמ' .57
אלקאסם בן עלי אלנציבי אבן חוקל ,כתאב צורת אלארדֹ  ,מהדורת  ,J.H. Krämersליידן  ,1938עמ' .171

73

קתדרה

קתדרה

74
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אלמקדסי הזכיר את האתר לקראת סוף אותה מאה כמצודה המוקפת תעלה 60.המצודה נבנתה מחדש
בתקופה האמיית 61,ואפשר להניח כי שימשה בסיס לכל כוח צבאי שהוצב בעיר בתקופה העבאסית.
קבר מרים בעמק קדרון (ואדי גַ ַ'הנַ ם) היה מקור עניין למוסלמים מן ההתחלהֻ .מעאוִ יה ,הח'ליף
הראשון בשושלת בני אמיה ,ביקר בכנסייה שבמקום כאשר מונה ח'ליף ,בשנת  62.661עם זאת נראה
כי הכנסייה נותרה בידיים נוצריות לאורך כל התקופה העבאסית .אלמקדסי הזכיר את הכנסייה 63,וכן
אלמ ַה ַלבי בין שנת  975ל־64.990
הזכיר אותה ֻ

קבר מרים בעמק
קדרון בתצלום של
פליקס בונפיס מן
המאה התשע־
עשרה

(ארכיון התצלומים ,יד
יצחק בן־צבי)

אתר עלייתו של ישו לשמים בהר הזיתים היה אף הוא מקור עניין למוסלמים ,אך הכנסייה שם
נותרה בשימוש נוצרי כל התקופה העבאסית ,ואלמקדסי הזכיר אותה65.
המקום היחיד באזור ירושלים ומחוץ למתחם הר הבית שלמוסלמים היה עניין בו ,ושאפשר לראות
בו שימוש מוסלמי מוקדם ,הוא כנסיית הקתיסמה ,מקום מנוחתה של מרים הבתולה בדרכה לבית־
לחם66.
60
61
62
63
64
65
66

אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .167
וייטמן (לעיל ,הערה  ,)51עמ' .234‑233
אלטברי (לעיל ,הערה  ,)15ב ,עמ' .4
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .171
אלחסן בן אחמד אלמהלבי ,אלכתאב אלעזיזי או אלמסאלך ואלממאלך ,מהדורת תיסיר ח'לף ,דמשק  ,2006עמ' .80
אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .172
R. Avner, ‘The Kathisma: A Christian and Muslim Pilgrimage Site’, ARAM, 18–19 (2006–2007), pp. 541–557
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מוסלמים שביקרו בירושלים
המקורות ההיסטוריים מזהים מספר מוסלמים שגרו בירושלים בתקופה העבאסית או ביקרו בה בגלל
חשיבותה הדתית .ירושלים משכה לא מעט מבקרים מוסלמים ,אך חשיבותה כמוקד של לימודים
אסלאמיים בתקופה העבאסית הייתה פחותה מחשיבותן של אלמדינה ובגדאד.
הח'ליפים העבאסים היחידים שבאו לירושלים היו אלמנצור ,שביקר בעיר בשנת  141להג'רה ()758
ובשנת  154להג'רה ( ,)771ואלמהדי ,שביקר בה בשנת  163להג'רה ( ,)780‑779כפי שכבר צוין .הארון
אלרשיד לא ביקר בירושלים ,אף כי עלה לרגל למכה בתכיפות רבה ובילה זמן רב בסוריה .בתיעוד
שבידינו לא צוין במפורש אם אלמאמון ביקר בירושלים בדרכו מבגדאד מצרימה ובחזרה ,ומכל מקום
אף אחד מיורשיו לא ביקר בירושלים .כמו כן אין תיעוד מפורש לביקור של מי מן השליטים הטולונים
או האח'שידים בירושלים ,אף כי שלושה מן האח'שידים בחרו להיקבר בירושלים67.
מספר אנשי דת בולטים באסלאם באו לירושלים בתקופה העבאסית .ההיסטוריון בן המאה החמש־
עשרה ֻמג'יר אלדין העמיד רשימה של תושבים ומבקרים מוסלמים בעיר 68.מספר האנשים שהזכיר
מחברי הנביא ובני התקופה האמיית ואף התקופה הפאטמית גדול ממספר האנשים בני התקופה
העבאסית ,אף שתקופה זו נמשכה זמן רב יותר מן התקופות הללו .מג'יר אלדין העיר על כמה מן
מאנשי הדת ברשימתו שהם ביקרו במסגד אלאקצא .כולם היו סונים ,ורבים מהם היו צוּ פים בולטים.
מג'יר אלדין פתח את רשימת אנשי הדת המוסלמים שגרו או ביקרו בירושלים בתקופה העבאסית
ַ
בראבעה
ִּ
אלעדוִ יה 69,הצופית המפורסמת שמתה בשנת  135להג'רה ( )753‑752או בשנת  180להג'רה
70
שקברה נמצא בהר הזיתים מוטלת בספק רב ,כפי שיוסבר בהמשך .לאחר מכן
ּ
( .)797‑796קביעתו
טאפיה ואת ֻלבאבה ונשים אלמוניות אחרות שבאו לירושלים בתאריכים בלתי ידועים71.
הזכיר את ִ
אלהית'מי ,שמת בשנת  143להג'רה
אחריהן כלל מג'יר אלדין ברשימתו את ֻסלימאן בן טרח'אן ַ
74
( 72,)761‑760את מקאתל בן סלימאן 73,פרשן הקוראן שנזכר לעיל ,ואת עבד אלרחמן בן ֻעמר
אלאוְ זאעי 75,חכם הלכה שמת בשנת  157להג'רה (76.)774
ַ
77
ַ
אחר כך מופיעים ברשימתו ֻספיאן בן סעיד בן מסרוק
אלת'וְ רי ,חכם הלכה שמת בשנת
 161להג'רה (ִ 78,)778אבראהים בן אדהם בן אסחאק 79,מיסטיקן צופי שמת בשנת  161להג'רה
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

ראו על כך להלן.
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .297‑291
EI2, VIII, pp. 354–356
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .292‑291
שם ,עמ' .292
שם.
EI2, VII, pp. 508–509
ראו לעיל ,ליד הערה .12
EI2, I, pp. 772–773
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .292
EI2, IX, pp. 770–771
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .293‑292
EI2, III, pp. 985–986
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(82.)791

(80,)778
ואללית' בן סעד בן עבד אלרחמן אלפהמי 81,חכם הלכה שמת בשנת  175להג'רה
ַ
בהמשך הרשימה מופיעים וַ כיע בן אלג'ראח אבו ספיאן ַ
אלרואסי 83,חכם חדית' שמת בשנת
85
ִ
 196להג'רה ( )812‑811או בשנת  198להג'רה ( 84,)814‑813מוחמד בן ִאדריס
אלשאפעי ,מייסד
האסכולה השאפעית ,שמת בשנת  204להג'רה (( 86)820שלושת המייסדים האחרים של ארבע
אמל בן אסמאעיל אלבצרי ,שמת בשנת  206להג'רה
ואלמ ִ
ֻ
האסכולות האחרות לא הגיעו לירושלים,)87
(88.)822‑821
ִ
אחריהם מוזכרים ִּבשר בן
אלחארת' אלחאפי 89,קדוש מוסלמי שמת בחודש רביע אלת'אני
90
אלפידֹ ַת'וְ באן בן
בשנת  226להג'רה ( )841או בשנת  227להג'רה ( ,)842ד'ו אלנון אלמצרי אבו ַ
אבראהים 91,מיסטיקן צופי שמת בשנת  245להג'רה (92,)860‑859
אלס ַקטי,
ַ
ואלסרי בן אלמגֿ לס
ִ
מיסטיקן צופי שמת בשנת  251להג'רה (93.)865
הדמות הבאה ברשימה של מג'יר אלדין היא אבן ַּכראם ,מייסד כת הכראמיה 94,שמת בחודש צפר
בשנת  255להג'רה ( 95.)869מוחמד בן כראם חי בירושלים ופעל בה כעשרים שנה ,עד מותו .הוא נהג
להטיף ליד עמוד שניצב בהר הבית בסמוך לעריסת ישוע ,ומשך אליו חסידים רבים.
אלואסטי ,שמת בשנת  282להג'רה
ִ
אלמ ַקנע
ֻ
יוסף אבו ׁ ֻש ַעיב
צאלח בן ֻ
ִ
לאחר מכן מוזכרים
אלאוַ ל בשנת  289להג'רה (97,)902
אלד ְמיאטי ,חכם חדית' שמת ברביע ַ
( 96,)896‑895בכר בן סהל ֻ
ואחמד בן יחיא אלבזאז אלבגֿ דאדי 98,שהצטער על שבא לירושלים ולא למכה ,משום שזו קדושה יותר,
אך בשנת  341להג'רה ( )952הופיע בחלומו הנביא מוחמד וציווה עליו להישאר בירושלים עד מותו.
אבן אלגַ 'וְ זי סיפר אף הוא על מוסלמים יראי שמים ועל מוסלמיות צדיקות בירושלים בתקופה
העבאסית ,כמו הרופא הירושלמי אדריס בן אבי ַח'וְ לה אלאנטאכי ,עבד אלעזיז אלמקדסי ,ועוד כמה
דמויות שלא ידוע מתי בדיוק חיו99.
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מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .293
EI2, V, pp. 711–712
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .294‑293
EI2,XI, p. 101
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ'  ;294גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .241
EI2, IX, pp. 181–185
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .294
שם ,עמ' .295
שם.
EI2, I, pp. 1244–1247
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .295
EI2, II, p. 242
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .295
שם.
EI2, IV, pp. 667–669, 1025
מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .296
שם.
שם.
שם ,עמ' .297
ג'מאל אלדין אבו אלפרג' אבן אלג'וזי ,צפת אלצפוה ,ד ,מהדורת מחמוד פח'ורי ,בירות  ,1986עמ' .254‑244
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רשימות כמו זו של מג'יר אלדין התמקדו במוסלמים דתיים ובעיקר בצופים .הנוכחות של צופים,
שחלקם נודעו כסגפנים (זֻ האד) ,בעיר ,במקביל למסורת הנזירות הנוצרית 100,הקנתה לירושלים
מעמד דתי ורוחני .בו בזמן בזכות שהייתם של אותם צופים בעיר יצא שמם למרחוק .עם זאת
עליית מעמדה של ירושלים לדרגה זהה לזו של מכה ואלמדינה נתקלה בהתנגדות בחוגים מסוימים,
במיוחד בקרב המוסלמים באלמדינה 101,וגם חלק מן השיעים התנגדו למעמדה הנישא של
ירושלים102.
רבים מן המוזכרים ברשימה של מג'יר אלדין ביקרו בעיר לפרק זמן קצר בלבד .יוצא דופן בעניין
זה היה מוחמד בן כראם 103,הראוי לתשומת לב יתרה .כפי שצוין ,הוא היה אבי כת הכראמיה ,שדגלה
בחיי סגפנות ועוני וחי ופעל בירושלים שנים רבות .חסידיו הרבים התגוררו בכמה מעונות (ח'אנקאה)
(מ ִ
בירושלים והיו להם מקומות מפגש ַ
ג'לס) בעיר 104.אפשר שראשיתו של מוסד הח'אנקאה בכת
הכראמיה ,שמקורה במרכז אסיה 105,ואם כך זוהי אולי העדות הראשונה בירושלים למה שהפך
במרוצת הימים למוסד צופי מוכר בעיר ,במיוחד בתקופה הממלוכית.
106
מוחמד בן כראם נהג כאמור להטיף ליד העמוד שניצב בקרבת עריסת ישוע .זהו ככל הנראה
העמוד היוצא מן החומה המזרחית של הר הבית בסמוך לפינה הדרומית־מזרחית של המתחם.
מוחמד בן כראם נקבר סמוך לשער יריחו (שער האריות) ,ליד קברי הנביאים וקבר יחיא בן זכריא107.
לדברי אבן אלג'וזי היו לאבן כראם  20,000חסידים בירושלים .אם נתון זה מדויק ,מדובר במרבית
האוכלוסייה המוסלמית .לא נותר כיום שריד לשום ח'אנקאה מתקופתו או לקברו.
אבראהים בן אדהם ,איש דת שנזכר ברשימתו של מג'יר אלדין ,נחשב אחד מאבות הצופיות .תיאור
היסטורי נוסף שלו שופך אור על קהילת המוסלמים בירושלים .בשלב מסוים הוא נעצר בגין כפירה,
אך תושבי ירושלים מיהרו להתלונן על כך בפני סגן מושל טבריה ,והלה שחרר אותו108.
בידינו מידע על תושבים מוסלמים בירושלים בתקופה העבאסית וכן על מושלים ועל אנשים שהיו
קשורים לשלטון או לצבא 109,אך אין טעם למנותם כאן משום שכל שניתן ללמוד מעדויות אלה הוא
שהיה מוקד ממשל מנהלי בירושלים שמשך מבקרים רבים .בכל זאת כדאי להזכיר את תוארו של
אלהואא נַ סים בן עבד אללה אלשראבי,שהיה ַמוְ לא (כהן דת)
אחד מפקידי הממשל בסביבות  :910אבו ַ
O. Livne-Kafri, ‘Early Muslim Ascetics and the World of Christian Monasticism’, JSAI, 20 (1996), pp. 105–129; 100
S.D. Goitein, ‘The Sanctity of Jerusalem and Palestine in Early Islam’, idem, Studies in Islamic History and
Institutions, Leiden 1966, pp. 135–148
 101חסון (לעיל ,הערה  ,)7עמ' .294‑291
O. Livne-Kafri, ‘The Early Shī‘a and Jerusalem’, Arabica, 48 (2001), pp. 112–150 102
 103גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ .249
 104אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ'  ;182 ,179שהאב אלדין אבו עבד אללה בן עבד אללה אלחמוי יאקות ,מעג'ם
אלבלדאן ,ב ,מהדורת  ,F. Wüstenfeldלייפציג  ,1873‑1866עמ' .393
EI2, IV, p. 1025 105
 106מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12עמ' .296
 107שם ,עמ'  ;296אבן אלג'וזי (לעיל ,הערה  ,)15יב ,עמ' .98
 108אסמאעיל אבו אלפדאא אבן כת'יר ,אלבדאיה ואלנהאיה ,י ,בירות  ,1981עמ'  ;139גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .233
 109גיל (שם) ,עמ' .261‑260 ,249 ,245‑244 ,234‑233
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של הח'ליף אלמקתדר באללה ,שהיה אמון על ענייניו של מסגד אלאקצא 110.כמו כן אפשר להניח
כי אנשים שחיו במקומות אחרים בפלסטין ,כמו בבירה אלרמלה ,ביקרו בירושלים בשלב כלשהו של
חייהם.
דיווח בודד נוסף על העניין המוסלמי בירושלים נוגע לקרמטים ,פלג של השיעה האסמאעילית,
שמעוזו המקורי היה באזור כופה שבעיראק 111.מסופר כי כיוון התפילה ִ(ק ְּבלה) שלהם היה ירושלים,
וכי עלו לשם לרגל בשנת  278להג'רה (112.)891‑890

קבורה מוסלמית בירושלים
הרצון של מוסלמים להיקבר בירושלים משתקף בכמה מסורות חדית' העוסקות במעלותיה של העיר.
לפי המסורות הללו מיתה בירושלים שקולה למיתה בגן עדן .כיוצא בזה מי שנקבר בירושלים ייחסכו
הצראט ,הנמתח בין גן עדן לגיהינום113.
ממנו ייסורי הקבר או שהוא יוכל לחצות את גשר ִ
מספר שליטים שלא היו תושבי ירושלים בחרו להיקבר בה .זיַ אדת אללה ,הח'ליף האחרון בשושלת
האגֿ לבית ,ששלטה בצפון אפריקה ,הודח על ידי הפאטמים ונקבר בירושלים בשנת  909‑908או
תכין ,מושל מצרים מטעם הח'ליף העבאסי אלמקתדר באללה לפני
ברמלה בשנת  114.916אבו מנצור ּ
השתלטות האח'שידים ,מת בשנת  933וארונו הובא לירושלים115.
השליטים האח'שידים בחרו אף הם להיטמן בירושלים .מייסד השושלת ,מוחמד ֻטגֿ ג' אלאח'שיד,
נפטר בדמשק בשנת  ,946וגופתו הובאה לירושלים על מיטה ונקברה שם 116.יורשו ,אנוּג'וּ ר בן
מוחמד אלאח'שיד ,מת בשנת  ,960וגופתו הובאה לירושלים ונטמנה ליד אביו 117.אחריו שלט אבו
אלחסן עלי בן אלאח'שיד ,ולאחר פטירתו בשנת  966הובא ארון הקבורה שלו לירושלים ,והוא נקבר
ליד אחיו ואביו ליד באב אלאסבאט 118.לעומתם כאפור נקבר בקהיר בשנת 119.967
שלושה קברים בלתי מסומנים הסמוכים לקברים חדשים של שהידים פלסטינים מודרניים מעט
מצפון לבאב אלאסבאט ,השער הצפוני־מזרחי של מתחם הר הבית ,מזוהים כיום בשלט בן זמננו
כקבריהם של השליטים האח'שידים .מקומם של הקברים הללו מדרום לשער האריות ,שאף הוא
 110אבו בכר אחמד בן עלי אלח'טיב אלבגֿ דאדי ,תאריח' בגֿ דאד או מדינת אלסלאם ,יג ,בירות  ,1966עמ' .437
EI2, IV, pp. 660–665 111
 112אלטברי (לעיל ,הערה  ,)15ג ,עמ' .2128
O. Livne-Kafri, ‘Burial in the Holy Land and Jerusalem according to Muslim Tradition’, Liber Annuus, 53 113
(2003), pp. 417–425
 114אבן ח'לכאן (לעיל ,הערה  ,)17עמ' Ibn Khallikan’s Biographical Dictionary, I, trans. W. MacGuckin de ;322
Slane, Beirut 1970, p. 466
Abu ‘Umar Muhammad b. Yusuf al-Kindi, The Governors and Judges of Egypt, ed. Rh. Guest, Leiden 1912, 115
p. 281
 116אבן ח'לכאן (לעיל ,הערה  ,)17ד ,עמ'  ;99ה ,עמ'  ;59הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)114ב ,עמ'  ;524ג ,עמ' .220
 117אבן ח'לכאן (לעיל ,הערה  ,)17ד ,עמ'  ;99הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)114ב ,עמ' .524
 118אלכנדי (לעיל ,הערה  ,)115עמ' .296
 119אבן ח'לכאן (לעיל ,הערה  ,)17ד ,עמ'  ;105הנ"ל (לעיל ,הערה  ,)114ב ,עמ' .528
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הקברים המיוחסים
לאח'שידים ליד
שער האריות
(צילום :רוברט שיק)

מכונה בערבית באב אלאסבאט .זיהוי זה של הקברים הללו הוא מן התקופה המודרנית והוא נסמך
על העדות המופיעה במקורות שהקברים היו מצויים ליד השער של מתחם הר הבית המכונה באב
אלאסבאט ,והממוקם בפינה הצפונית ביותר של המתחם החל מן התקופה הממלוכית .אולם בתקופה
האח'שידית השער שכונה באב אלאסבאט היה ממוקם מערבה יותר ,בשער המכונה כיום באב חטה.
אבוַ אב אלאסבאט (שער או שערי שבטי ישראל) במקורות מכוונים
נראה כי האזכורים של באב או ְּ
למקום כלשהו לאורך החומה הצפונית של מתחם הר הבית .האזכור של אבואב אלאסבאט אצל
אבן אלפקיה בשנת  903מכוון אולי לבאב אלעתם (שער האופל) ולבאב חטה (שער המחילה) של
רב ִה ,שכינה
היום ,השערים המערבי והמרכזי בחומה הצפונית של המתחם 120.נדמה כי גם אבן עבד ִּ
בערך בשנת  913שישה שערים בשם אבואב אלאסבאט ,התכוון לבאב אלעתם ולבאב חטה של
היום 121.האזכור של אבואב אלאסבאט אצל אלמקדסי מכוון כפי הנראה לבאב חטה 122.נאצר ח'סרו
 120אבן אלפקיה (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .101
 121אבו עמר אחמד בן מוחמד אלאנדלסי אבן עבד רבה ,כתאב אלעקד אלפריד ,ו ,מהדורת אחמד אמין ,אבראהים אלאביארי
ועבד אלסלאם הארון ,קהיר  ,1949עמ' .264
 122אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .170
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הזכיר גם את באב אלאסבאט וגם את באב אלאבואב מצפון למתחם 123,ואין ודאות איזה משני
השערים הוא באב אלעתם של היום ואיזה מהם הוא באב חטה ,אף כי סביר יותר שבאב אלאבואב
הוא באב אלעתם.
מסתבר שהשער למתחם הר הבית המכונה כיום באב אלאסבאט ,הוא השער שכינה אלמקדסי באב
ִּברכת בני ִאסראיל (שער ברכת בני ישראל) ,בשל הברכה הממוקמת ממש מחוץ לשער; 124ואת שער
האריות כינה אלמקדסי שער יריחו 125.על כל פנים אין שריד לקברים אח'שידיים באזור באב חטה
של היום או בכל אזור אחר בעיר.
נדירות העדויות על מקומות קבורה של מוסלמים אחרים בעיר .עדות כזאת נוגעת לקברה של
ראבעה ,שחייתה בירושלים בתקופה העבאסית ,ושבשלב מאוחר יותר זוהתה בטעות עם אלראבעה
אלהרוי זיהה בשנת  1173את ראבעה הקבורה שם
ַ
אלעדויה ,הצופית הידועה בת התקופה האמיית.
126
עם סגפנית אחרת בשם דומה ,ראבעה אשתו של אחמד בן אבי ַ
אלחוארי ,שמת בשנת ֻ .860מופק
אלקדסיה ,שמתה אולי
אלדמשקיה ֻ
בן ֻעת'מאן ,שמת בשנת  ,1218זיהה אותה כראבעה בת אסמאעיל ִ
בשנת  796או  ;801היא מתה בירושלים ונקברה בהר הזיתים127.
העדות על קברו של מוחמד בן כראם ליד שער יריחו בסמוך לקברי הנביאים ,היא מקרה יוצא דופן
נוסף .מג'יר אלדין לא ידע היכן נמצאים שני המקומות הללו 128,משום שמיקומם נשתכח בעקבות
מסעי הצלב .לדברי אבן אלג'וזי נקבר מוחמד בן כראם ליד שער יריחו ,סמוך ליחיא בן זכריא,
הלוא הוא יוחנן המטביל בן זכריה 129.נראה ששער יריחו הוא שער האריות .אבן אלפקיה הזכיר
את קברי הנביאים בהר הזיתים 130,אך זו רק השערה שכוונתו הייתה לקברים שם המכונים בימינו
אלהרוי הזכיר בשנת  1173קברים רבים של מוסלמים בני הדורות הראשונים בהר
ַ
קברי הנביאים .גם
הזיתים 131,אך אלה אינם ניתנים לזיהוי מאז שבאו הפרנקים.
במקורות ההיסטוריים כמעט אין תיעוד למקומות קבורתם של מוסלמים אחרים בתקופה העבאסית.
רק מצבה אחת שרדה מן התקופה הזו :מצבתו של יוסף מדמשק מן ה־ 27ביוני  132,937שנעשה בה
שימוש חוזר .ארבע מצבות אחרות מתקופה זו הנמצאות כיום במוזאון שליד מסגד אלאקצא הובאו
ממקומות אחרים בפלסטין.
 123נאצר ח'סרו (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .25‑24
 124אלמקדסי (לעיל ,הערה  ,)20עמ' .170
 125שם.
Abu al-Hasan ‘Ali ibn Abi Bakr al-Harawi, Guide des Lieux de Pèlerinage, ed. J. Sourdel-Thomine, Damascus 126
1953, p. 28
 127מוחמד בן עת'מאן ,מרשד אלזואר אלא קבור אלאבראר אלמסמא אלדר אלמנזֹ ם פי זיארת אלג'בל אלמקתם ,א ,מהדורת
מוחמד פתחי אבו בכר ,קהיר  ,1995עמ'  ;172על פי R. Abu Raya, ‘Al-Mawaqi‘ al-Islamiyah ‘ala Jabal al-Zaytun /
Tur Zayta, Dirasah Mi‘mariyah, Athariyah, Tarikhiyah’, M.A. thesis, al-Quds University, 1999
 128מג'יר אלדין (לעיל ,הערה  ,)12א ,עמ' .296
 129אבן אלג'וזי (לעיל ,הערה  ,)15יב ,עמ' .98
 130אבן אלפקיה (לעיל ,הערה  ,)42עמ' .101
 131אלהרוי (לעיל ,הערה  ,)126עמ' .28
 132ון ברשם (לעיל ,הערה  ,)22מס' .7
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אפשר להניח כי מוסלמים בתקופה העבאסית הובאו לקבורה בבית הקברות באב אלרחמה ,המצוי
לאורך חומתו המזרחית של מתחם הר הבית ,המקום שנקברו בו שניים מחברי הנביא .ברם אין לכך
תיעוד מפורש ,מלבד אולי מוחמד בן כראם ,ואין שם קברים מתקופה זו .לא נראה כי בית הקברות
בממילא ,ממערב לעיר ,ובית הקברות אלסאהרה ,מצפון לשער הורדוס ,היו בשימוש לפני התקופה
האיובית.

הנוצרים בירושלים
למרות חשיבותה של ירושלים למוסלמים ,רוב תושביה בתקופה העבאסית היו נוצרים — ולצדם
הייתה קבוצת מיעוט של יהודים — ועל כן ראוי להעיר כמה הערות על יחסי הגומלין בין המוסלמים
לאוכלוסייה הנוצרית בעיר 133.האוכלוסייה הנוצרית בירושלים בתקופה העבאסית מתועדת טוב יותר
מזו המוסלמית ,ויש לציין במיוחד את התיעוד המפורט בדבר מצבם של מוסדות הכנסייה בתחילת
המאה התשיעית במסמך שהוכן עבור קיסר האימפריה הרומית הקדושה קרל הגדול 134במהלך חילופי
המשלחות בינו ובין הארון אלרשיד הח'ליף בבגדאד והממונה על ירושלים135.
השליטים העבאסים אימצו במהרה מדיניות תוקפנית יותר מזו שנקטו האמיים כלפי הנוצרים136.
למשל לדברי תאופנס ,נזיר וכרוניקן ביזנטי שנפטר בשנת  ,818הח'ליף אלמנצור בביקורו השני
בירושלים ,בשנת ' ,771ציווה לסמן את כל הנוצרים והיהודים בידיהם .נוצרים רבים ברחו למדינה
הרומית דרך הים' 137.תיאור זה של תאופאנס הוא הראשון בשורת דיווחים על נוצרים ,בעיקר נזירים
מן המנזרים שממזרח לעיר ,שנמלטו מן הארץ לביזנטיון כפליטים.
לאחר מותו של הח'ליף הארון אלרשיד ,בשנת  ,809הורע מעמד הנוצרים בעיר .מלחמת האזרחים
בין בניו עבד אללה אלמאמון ומוחמד אלאמין גרמה לראשונה להרס כנסיות בתוך העיר 138ולגל נוסף
של נזירים שנמלטו מן הארץ לביזנטיון139.
סמוך מאוד לאחר מכן ביצע פטריארך ירושלים תומס הראשון ,שמת בשנת  ,820שיפוצים נרחבים
בכיפה של כנסיית הקבר בסיוע כספי ממצרים .השיפוצים נעשו בתקופה שבה בכיריה המוסלמים של
ירושלים עזבו את העיר בגלל מגפה שפרצה בה ,ובשובם נדהמו מן המעשה ,אך לא עלה בידם להשיג
 133א' לינדר' ,קהילות הנוצרים בעיר' ,פראוור (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;132‑97גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .398‑355
M. McCormick, Charlemagne’s Survey of the Holy Land, Washington 2011 134
 135לסקירה כרונולוגית של המשלחות הללו ושל מסעות אחרים בין אירופה לירושלים בשנים  900‑700ראו:
M. McCormick, Origins of the European Economy: Communications and Commerce, A.D. 300–900, Cambridge
2001, pp. 852–972
 136גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ' .392‑391
 137תאופנס ,כרונוגרפיה ,לשנת  6264לבריאת העולם (מהדורת מנגו ,סקוט וגרייטרקס [לעיל ,הערה  ,]51עמ' .)616
 138שם ,לשנת  6301לבריאת העולם (מהדורת מנגו ,סקוט וגרייטרקס [שם] ,עמ'  ;)665לשנת  5305לבריאת העולם (שם,
עמ' .)683
 139לפרסום עדכני בעניין זה ראוM. Auzépy, ‘Le role des émigrés orientaux à Constantinople et dans l’empire :
(634–843): Acquis et perspectives’, Al-Qantara, 33 (2012), pp. 475–503
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רוברט שיק
המשופצת140.

מייקל מקורמיק טען כי לשם ביצוע השיפוץ

מן השלטון אישור להרוס את הכיפה
נעשה שימוש בכספים שתרם קרל
מצבם של הנוצרים השתפר בתקופות אחרות .למשל מינויו של אבן טולון למושל שם קץ לתקופה
שבה נרדפו הנוצרים ,והוא ִאפשר לפטריארך אליאס השלישי להתחיל לשקם את הכנסיות בעיר,
ולשם כך ביקש סיוע כלכלי מן המערב בשנת 142.881
אולם באמצע המאה העשירית החלו המוסלמים לדחוק בעוינות בנוצרים באופן שלא העזו לעשות
בתקופה האמיית .הם החלו לתקוף נוצרים מן המסגד שהוקם ממזרח לכנסיית הקבר ,במקום שבו
על פי המסורת המוסלמית התפלל הח'ליף ֻעמר אבן אלח'טאב בעת כיבוש העיר בשנת  638בקירוב.
בשנת  939הבעירו מוסלמים את שערי הבזיליקה של כנסיית הקבר ,העלו באש את שערי הרוטונדה
שמעל קבר ישוע ,פגעו בכיפה ובזזו את הכנסייה .בשנת  ,966כאשר כאפור היה השליט האח'שידי
אלסנאג'י היה המושל התקיף ,בזזו שוב מתפרעים מוסלמים ויהודים את
ַ
ומוחמד בן אסמאעיל
הכנסייה ושרפוה ,ואף הרגו את הפטריארך בחצר הכנסייה ,ומשם פנה ההמון לכנסיית ציון בהר ציון
ובזז ושרף אותה באותו היום143.
ההתקפות במאות התשיעית והעשירית סימנו את סוף תור הזהב של הנוצרים בירושלים ובמנזרים
ממזרח לה .הנוצרים המשיכו להיות רוב האוכלוסייה בעיר ,אולי אפילו עד תקופת מסעי הצלב ,אך
בשלב זה כבר ביססה האוכלוסייה המוסלמית את אחיזתה במקום והייתה תקיפה מאוד .אמנם הגאוגרף
אלמקדסי התלונן לקראת סוף המאה העשירית 'שהנוצרים והיהודים בולטים כאן ,ואילו במסגד אין
אספות והתקהלויות' 144,אך במרבית התיאורים של ירושלים פרי עטם של מחברים מוסלמים רק
לעתים רחוקות יש לנוכחות הנוצרית חשיבות.
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 141מקורמיק (לעיל ,הערה .)134
Elias III, ‘Epistola Heliae Patriarchae Jerosol’, Recueil des historiens des Gaules et de la France, IX, Paris 1897, 142
 ;pp. 294–296גיל (לעיל ,הערה  ,)2עמ'  ;255מקורמיק (לעיל ,הערה  ,)135עמ' .957‑956
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