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ידיעות עלהיהודיםבצפוןארץ ישראל במאה האחת עשרה
ובמחצית הראשונה של המאה השתים עשרה
'

-

-

מאת

-

א .אשתגר

נשמםשלפני מלחמת העולםהשניה החלו פדופ .שמחה אסף ז"ל וה''וסף
ברסלבייל"א ללקטמן התעודות שנמצאובעיזההקהיריתידיעות עלאודות
הישוביםהיהודיםבארץישראלבימיהבעיםהקדומים.יהא מאמרזה תוספת
והשלמהלמחקריהם.
אך לשי שאגיש לקורא הנכבד מה שאספתי מידיעות על היהודים בצפק
הארץ במאה האחת עשרהובמחצית הראשנה של המאההשתים עשרהדומני
שצריךלהשיב עלשאלהעקרונית .הרובהגדול של המסמכיםשנמצאובאותו
בית כנסת עתיק כפסטאט נכתב אמנם בבירת מצריםונונעלשיעיהיהודים
שההנזררובה .האם אפשר איפוא להסיקמאזתז התעודות אשר בהן מכרים
להודיםמארץישראלמסקנותבנוגעלמצבהישוביםבארץ,הינוגדלם ,רמתם
הכלכליתוהתרנותית?בשים לב למסקר הגדול של התעודותשסע* בגתה
תתר להשיב על שאלהזוכחיוב .אכן אץזה סבירשעכרו.בתעודות העתה
רבים מבני קהילה קטנה ולהפך .יש גם להניח בבטחה שמצבם הכלכלי
והתרבותיישתקף בתעודותההן אלנכון.
רבותמן התעורות אשרמהןלוקטוהידיעות הבאות במאמרזההנןרשימותשל שמותאמים ואמנם מן הראת להעיר על החשיבות של סם מסמכים זה,
אשר לאזכה עד כהלעיבוד.רשימות אלה,שהיושייכות כמעטכולןלעזך של
שירוהי הסעק של קהילת פסטאט ,טבילות חומר רב בשביל..ההיסטוריה
החברתית של היהודים.בארצות המזרח .לשמות האנשים שהשתתפו במגביות
אושקיבלו סעדמן הקהלנוספו לעתים תכופותכינויים המגלים.לנו מוצאם
אומשלוחידםוהיותואפשר לקבועבקירוב אתהזמןבונתחברוהרשימות
ידיעות אלה שופכות אור על הריבוד החברתי שלהיישובים היהודיים ועל
הכיוונים שלההגירהממדינה למדעה.
,

היי
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ריבוי הידיעות על היהודים בעכ 1בתעודות שונותמן העיזה אישמקרי.
ישלהניחשהעיר התפתחהבמידהניכרת משךהמאה האחתעשרה.כניתהנמל
המבוצר שבוצעה בפקודת השליטהמצרי אחמד בן טולל (ש)%3-8ע"יסבו
של הגיאונראף אל-מקדמיהיתה בודאי נקודת מפנה בתולדותהעירי .אמנם
בזמן ההואהיויקירי המסחר בקהחופיםהנוצרייםובי
 ,החופים המוסלמים
של האגן המורחי של הים חתיכת עוד רופפים .אך מאז,בר כוחהבמנטים
באמצע המאה העשירית והם כבשו כרתים ובשנת %61וקפריסין (בשנת %63
יכלו אניות הסוחר הנוצריות לגוע במרחבי הים ביתר בטחת .לשלטת
המוסלמים עלהיםהתיכון הושםקץ .הפאטמים שכת 12בש!ת  969את מלכותם
במצרים וכבשו אחר כך גם ארץ ישראל וסוריה אמנם הקימו להם צי חזק,
אבל הםקיימו משך תקופות ארוכותיחסי שלום עםבי,נטיון ומצדשניהיה
להם rluרבבמיתוח שלקשרי מסחר עםהמדינותהנוצריותשבדרוםאירופה.
בסוף המאה העשירית שוב התהדקו קשרים בין ערי איטליה ובק המזרח
הקרוב .בשנת  991שלח הדוננה שלויניציאה מיאטרו אירסיאולו  11שליחים
אלשליטיהמוסלמיםכדי לבקש מהם הבה עלהסוחרים שלעירוונראהשמאז
לאהפסקו כמעטקשרי המסחרביןויניציאהוביןסוריהומצרים.אףבניהעיר
לילק
יהגיבתקיפה ההיאפעילים מאד במסחר עם המזרת הקרובובע השאר
תעיד-על-כך,הע)בדה שבעשור השביעי של המאה האחת עשרה הקימו
בירושליםבית מחסהלצלייניפ.ישלהניחשהעיר עכוהפיקה תועלת רבהמן
ההתפתחות של המסחר הבינלאומי ,כפי שמספר הנוסע הפרסי נאצרי
כ',סראי,שבישך בעכו בשנת  ,1047היתה'העיר מבוצרת כהלכהוולכןהיתה
פחותמגיעה בעת המאבקים בקהשליטיםהמוסלמייםובין המורדיםלמיניהם.
הנמל שנסגר בלילה ע-י שרשרתנהיה בשביל אניות הסוחריםחוף מבטחים
פשוטו כמשמעוואמנםאי-מקדסי עומד על השעו' שחוללהבניתו .מקודם -
הוא מספר -היואויבים עורכים פשיטות ותוקפים האניות העיתות בגמל!.
בחיבורלסיני שנכתב בערך בשנת  1"15ע-י אשתלף ,אב הנזירים של מנזר
קרוילנד שבאשליה ,ישנה פיסקה מענעת השופכת אור על התרעה הימית
שממנה נבנו במאה האחת עשרה ערי הנמל של סור:ה וארץ ישראל .אותו
עלה לירושלים בשנת  10%ביחד עם חבורה גדולה של צליכםבני
אגרופ
.ה,ן.חבורה שמנתהאלפים .כאשר רצתה קבוצה שלצליינים אלה
..
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ישות

]31

להיהודיה בצפון ארץ

ישראי

במאה הי"א והי"ב

ובהאיחלף עצמו לחזור למערב בדרך הים היכוביטא.כך הוא מספר=
עדשבאואנית אחדות שלני,ואזים אשרביקרומקודםלרגל מסחרםבנמלים
אחרים של סוריה :1בודאי לא רחוק הוא להניח שעכו היתה אחת הערים
האלה.מי שמעיץ בכרוניקות הערבית של התקוטה ההיא עומד בקלות על
סימני.ההתעוררותהגדולה שנתארעהאזבעריהחוף שלסוהיהוארץישראל;
בעודשההיסטורעניםשלתקופותקדומותיותרכמעטשאץמזכירים אתהערים
ההן,הריממפריט הכרומסטיםשלהזמן ההוא על המרידותשפרצובהן ועל
כתוןריפובליקותעצמאיות .כזאת ארע למשלבצורבעשור האחרק של המאה
ן אד-דולה אבן עקיל על עצמאות
העשירית ,בשנת .1070כאשרהכריז בה?.
העיר ובסוף המאה ההיא בעיר"בלה ששם נהיה השופט עבידאללה אבן
צליחה מושל עצמאי .מרידות אלההיו כמובןביטוי לשאיפות של .שכבות
'.
העירוניםאשרהתעשרומןהמסהרהמשגשג.
:.
 ,על רקעזהישלהבין ולהסביר את הידיעות עלהיהודים-בעכושאותן אם
מצאיםבתעודותמןהמיזה. .
,- :
'-
פרופ .אסף וה' ברסלבי כבר העירו על תעודות 'אחדות המבליטות את
התפקידשמילאוהיהודים במאה האחת עשרה במסחר בץעכוובעצור מצד
אהד:ובק מצרים מצד.שנהוקשרי הנשוקק שנתקשרו כתוצאה מגה .שחרים
יהודיים עברו לרגל מטהרם מצור לעכו ומעכו למצרים ,מי לצמיתות ,מי
לזמן מהנ 2" .והבעל שהה בעכו והאישה במצרים ..ממסמך שפירסם ה'
ברסלביהננולמדיםשבמחציתהשניה של המאה האחת עשרההתגוררה בעכו
חבורה של 'הודים מטבריא וכן תלמידי חכמים רביפי .מסמכים אחרים
מוכיחים שמשך כל המאה האחת עשרהישבו בעכו חכמיםופיטניקשחיברו
והעתיקוחיבורים! .מכאןשיהודי ממרדימשכיל כמשהבן כשכיל התנשב בה
בסוףימיו.אין זאת אלא שאיש זה ששימש מקודם בתפקידים דיפלומטים
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.
~
בודאיאחיו.
)
:
-,
-

ב"אהרו"

'

491

www.daat.ac.il

e e~ b , hu

,In

'I

אתר דעת  -מכללת הרצוג

א.

אשתגר

]41

בשירות של נסיך מוסלמי מצא בעכו אררה פחה לעסוק בחיבור מפריון.
בארת שלנתןבן אברהם ,שנכתבה בערך בשנת ,1%1נזכרתעכו לצד רמלה
בתור קהלה חשובה בארץ 'שראלוי .סמה שמסופר במגילת אביתר על
המחלוקתבין ראשיהישיבה הארץ-ישראליתובין דודבן דניאל נראה לעק
שבסוף המאה האחת עשרה היתה קהלת עכו אחת הקהלות ההשובות בארץ
ישראלי .יהודים מעכו שהתישבו במאה האחת עשרה במצרים נוכרים
בתעודותשנמצאושליוה ,מהםבעלירכושומהםתלמידיחכמים,כגתאלמעלם
אלעכאו'והמורהמעכו),המומיעברשימות שלכליקודששלקהילות פסטאט
מן המחצית השמה של המאה ההיאת.גם אחרי שעכו נכבשה בשנת 11%בידי
הצלבניםהמשיךהיישובהיהודיבעיר אתקיומו .תעודותמן nrunהקהירית
מעידות שאף נמשכו קשרי המסחר וקשרי החיתך בץיהודי עכווביןיהודי
מצרימם .כמקודם באויהודים מעכולמצרים והשתקעו בהין.
תעודות אחרות שטרם התפרסמומוכיחות ,שההרכב החברתי של קהלתעכו
היהרב-יוני.היו בה בעלי רכהט כאותו אפרים בריוסף אשר צואתו הסבה
למדנים בץ ומ בבירת מצרים שנהגרש,י .מקצת יהודי עכו עסקו במסחר
קמעוני ,כאבו סעד אלעכאוי אלעטאר  -הבשפיי
 .אחרים השתתפו במסחר
הגדולעםמצריםומכאןריבת
ביןיהודיעכווביןיהודימצרים .בא-4ת
של אבו אלסרורבן ...אל אהבנושונאצירבןיוסףי
ע אשר בה מדובר במשלוח

" .מ ,,ש"זי
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ע]

יית" עלהיהודים בצפור ארץ ישראל במאה ההאוהי"ב

סחורות בים נאמרבין השאר שאבו אלמרג' אלעכאוי שלת למוען קטארה -
תחליף'לסוכר!י.
בפברוארה"! )1אמר שהומיע בבית דקיוסף הכהן השמש בר שלמה ואמר
שסיגהאוהו הבהפתן)הכהןבןמוהובשליח להביאגט לאשתו מרוה בת הלל
ושהוא השהה מסירת הגט .הוא ביקר בעתים בירושלים ושמע,מאם האישה
שהיא רוצה בקבלתהנטולכן הוא ממזהכ'ליפהבןמנשה מעכוט .מתעודהזו
מותרלהסיקשהאישה התפררה בעכוחואותושליפהuosלרגל מסחרולשם.
גםבין יהודי עכו שהשתקעו במצרים היו אמידים .ברשימת אמרם שנהנו
משירוה' הסעד של קהלת פסטאט במניבותשנת 1100נזכר "דאר אלעכאוי"
(ביתהאישמעכה!! .אךרביםמיהודיעכושהערולמצריםושנזכרים במסמכי
העיזההיו שים מרודים .המספר של מהגרים אלה הנו מכר.ניחס וככל
שמוסיפים לפענח תעודות אלה מגלים שמות שספים .ברששות של תשלומי
שכרדירה מבתי ההקדש בפסטאט השיכות לאמצע המאה האחת עשרה אם
מוצאים למשל כ'וץ' אלעכאר (החדר הקטן של האיש מעכלן! .אחד מבתי
ההקדש האלהשהיהידוע בשם "בית אלחפאר"(או דאר אלחפאר) נקרא על
שמו של מהגר מעכו כפי שמתברר מתעודה אחרתם .במסמכים ש!תחברו
לרגל חלוקתהנדבות,הבגדיםוהמזונות,ע"יגררותי הסעד של קהלת פסטאט
בסוף המאה האחת עשרה נמצא לפעמים השם "אלעכאוי" סתסמ .ברשימה
אחת מופיע יחיא צהר אלעכאוי ויחיא המס או החתן של האיש מעכו)א
ובאחרת אלעכארה -האישה מעסוי! .כל הרשימות האלה !תחברו כנראה
בסמוך לשנת  .11%כמסמך דומה שנתחגר נושאי במחציתהשניה של המאה
האחת עשרה !מצא השם סבאע אלעכאף!,וברשימה שלתשלומים (כלומה
בתעודה אשר תאריכה יוםי-ח שבט את"ה לשטרות (7

!]
י בקונץ ארוישרא ,ו,עם.)~!! .
 .1י( 1-5. ]"11,מונאבקיצורע-יניס,ג
י
 ,סרס .!!.! .סוווג"נסן שנר ושנרה הנאוןשימהבן ,הוז".תהמאןם,עמ.
זהאגיע "נ".
"! .מא" .נ]".
,

שי

,21

מ-ס1545 .יוג-י.

שי

0.188ג. .

'.

.

!!1מוקי
;.

!ו .בוו" .,רזת":צ.ר אקנאא,שיך' אנואיסיור מרורפיהיה מ מר  41שקג"נרנס י,ת
בן א,מ ...וקאן,מ,י חדמ
 .ולאקאינמנה א,מעד~5ה נא,עתק"ן עשויהי,מוצ'ע
יאיחפאר; והשוה נתעולהשפיריםגו,טייןביפר מאיר ,עמ'
א,פרוף אמאן~גינן קמחהאיענו
.
ר
א
פ
"
י
א
:,4יאר גאן הערףניאר מימוןא,נ".חט ה'מ תעריהנואר
יע.ז.ישייוד לוזות.2ה
זה עם הרא-,עטשיה;.,-
5 .25רי],.נ,,ו!]א,מסציניאהןו
 .?4ט--ס!),.ן:ו.
 .25מ 4-ש!% 15

-

 .28ר 804ה ר.
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61ן

א .אשתזר
משתתפים במגבית) שהיא כנראה קדומה יותר ונתחברה אולי בתחילה של
המהצית השמה של המאה האחת עשרה רשומים אפילו שלושה אנשים מעכו:
מנצורבןיוסףעכאוי...,באןבן אסחאקעכאוי ,מנשהבןיוסף עכאף".
כל הידיעות האלה מוכיחות שבתקופה שלפני מסע הצלב הראשון ואף
במחצית הראשונה של המאה השתים עשרה התקיימה בעכו קהלה גדולה
ביחס.מןהמסמכים שלהמחה'שלהסיק שבקרביהודיעכוהיוסוחריםובעלי
רכוש ,אםכי רמתם הכלכליתהיתהבודאינמוכה משל קהלתצור.
אף על היהודים בחיפה ישנן כמה וכמה ידיעות בתעודות מן העתה
שמיכות לתקופה שלפם מסע הצלבהדאבון.חיפההיתה אמנם במאה האחת
עשרה ישוב קטן ,אבללפי הסופר-הנוסע הפרסינאצר ,כ'וסראוהיתה בה
מספנה שבה בע אניות מסוג מיוחד שנקראו וודיא .כנראה היתה הפרנסה
ביישוב זה מצווה והתקבצה בה קהלה שהיתה בלתי מבוטלת .לפי המסופר
במגילתאביתר-הלךהנאתאליהולחיפהוחידש בה אתהגאונות ואת הסמיכה
ב"בית הועד",ו .קהלתחיפה נזכרתגם באגרת שנכתבה בעת המחלוקת בץ
דוד בן דניאל ובק ראשי הישיבה הארץ-ישראלית,ו .הקהלה המשיכה את
קיומה גם אחרי,הכיבושבידי הצלבנים ומה גם שהתנועה בנמל שלה גדלה
בזמןההוא,כפישמעידהגיאוגראףהערביהמפורסםאל-אדריסיי!.על המשך
הישוב היהודי'בחיפה מעידה למשל תעודה משנת .1182זוהי צואה שעשה
אלמרובן משה ואשר בהנזכר אבואלכ'יראלחיפיע.אין להתפלאאיפוא
שיהודים מחיפהנזכרים במסמכים שלוררותי הסעד של קהלת פסטאט משך
הההיא .מקצתםהיועמיםשקיבלו סערומקצתםכליקודש .עמאר
כלהתייפ
אלחיפי נזכר ברשימה שלאישים שהשתתפו במגבית ,כנראה באמצע המאה
האחת עשרהג' .ברשימה של אנשים שקיבלו סעד (כגדים) מופיע "אמראת
כנראה בסמוך לשנת ."1190
אלחיפי"(האישה שלהחיפאי) .רשימהזום
השםפריגאלחיפיכלולברשימה שלתורמיםלמגביתי!ואילועל פתקשנכתב

י

בודאי אחה הרשימות "ארוכוה שנמצאו בגנחה.היא מכילה  182שמות
ד ,2ט-.ט.1) 1598 .זוהי
וליד לא מעסים נרשם משלוחהיד אוהמוצא.
',
 .28 1הרגום שפר ,עמ' פ.6
 .S~adyana .29עם.80 ,

.

'

 .80 .מאן ,מל)ננו ,ממ ,דג2יהשוה  ,1עמ' .181
עמ' .440
r
 Sפסt ,Guyi
 .81ר' אצל
 .32בליל ,282116 .דף 45א.
 .23ט-ם)1598 ,ו.

 .84מ-.ט.1)1548 .

a

n

 .95ט-.ס.ס.ת.7420 .
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[ד]

ידיעותעי

היהודיה בצפור ארץ

ישראי

במאההי.אוהי"ב

בקשרלתשלומיםלאמייםשהיובעלימשרותבקהלהנשיךבודאילמאה האחת
עשרה רשוםשמו.של "אלחיפ'",ו .מכאן אםנמצאיםלמדיםשאף קהלהחיפה

סיפקהלקיבו
ץהיהודיבמצריםתלמידי חכמיםוכליקודש :~....וו" ':
הכפה גוש חלב היה בתקופה שלפני'מסעי הצלב יישוב גדול ביחס.
המאוגראף הערני אלדמקדסי אומר שגדלוהיה כמעט כשל עיה.ראשות של
טרובינציהעי לפי מה שמספר הניאוגראף יאקות נראה שחשיבותה שלגוש
.חלב.באה לה מן העיתדה שחשבה על הדרך הראשית מטבריא.אל צורע.
מידיעות שונות שבתעודות המתה 'ש ללמודשביש חלב התפררו אזיהודים
רביםובסיהםבג,תורה .השם אלחזןאלגשי(החזן משש חלב)מושיע ברשימה
המכילהשמותיהם שלכלי קודש בקהלת פסטאטהמסיכתלמחציתהשננה של
המאה האחת עשרה .רשימהזו פויסמה ע"י,יעקב מאן,ו .בתעודה אחרת
המכילהחשבונות שלהקהלכלולהבין השאהרשימהשלכליםשנלקחומדאוד
בןחסן"אלגשי אלכהן"ש.אף מהנרזהמילאאיפואתפקיד שלכלי קודשאו
ננשא משרה בקהל של פסטאט.גם במסמכיםש"ס להםשיכותלגררותי הסעד
של קהלת פסטאטמופיעיםיהודיםשהיגרו מנגש חלב למצרים,.בקששה של
תורמים למגבית באמצע המאה האחת.עשרה רשוםבין השאר -אבן מרואן
 .במסמך בקשרלפעולות הסעדשנכתבבמחציתהשניה
בשבילהאישהמגוש"יי

_--

של המאה האחת עשרה מופיע "האיש שהש חלב"ובמסמךמסביבותשנת1100
אננ.מוצאיםאת"האישהשרשהלב"ם.. . .
-

.

-

הקיום של קהלה בכפר דלתון היא.דלאתה ,מצפת לצפת ,כברנודעמן
הטכסטים שפירסמו מרופ .אסף וה' ברסלבי .המסמכים האלה.מוכיחים
שבמחצית הראשונה של המאה האחת עשרההיה בכפרזהישוביהודישהיה
בקשרים הדוקים עם יישובים יהודייט בכפרים אחרים שבצפת הארץ
 .38-ט4.ס .ס.ח.7436-.

ל .3עם.

.

.

.183

4

,

.

-

 ,11 .88עמ.88 ,

.י

. .
ת

-,
.

-

.

9נ,11 .עמ'י4רשין מקופ,ספקנהש,נרס,נ ,.ר',ייענהמנרה".עגרית"1קיי
הא-יועה,קו-
א רק השם נהרתיבן נס,ם'אלא נס שמות
הש או ,עמ'"" ,נקשר,קניעה",מן מסמךו".י

ש
אסרים הרשומים גרשימותאי"יצועיםשיי
נ
ו ממסמנם אהריס מסוף
יהמאה "ארת עשרה,פרי
י
מצש
י
 ,שנ;" ,",מורה מענו ~עוז.נ
יי
 ,שנמה הוא נוראה החון5.ה גן זודגן שגניה ששה יג
הקהלסול טססאטשוד ברבעהשגי של המאה האחה עשרה ,ר'מאן,ייינ
 .וש.3
 .40ס--.ס.ס.ה
 .41ר'יספחב'.

,

,

.

.
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א .אשתיר
ובעלן וכמוכןשהיו בותלמידי חכמיםשענינם בתורה ובעבודהפ .הסברה
צתנהשישוביהודיכפריזההיה קשור גחקלאות ,אםכי במצבהנובחי של
ידיעותעואעביכלהנולקבועבאיוומידה .תעודותאחדותשעוד לאנתפרסמו
מכילותידיעותנוספות עליהודידלתת.הרי ברשימה שלשירותי הסעד של
קהלת פסטאטמן המחציתהשגיה של המאה האחת עשרהאו סופהמופיעים
השמותהארתאלדלאתי ,צאלח אכוה(הארתמדלחת ,צאלחאחיו)א .המסמך
בודל 280~ .כבר צוטט בספרהיישוב אלא שהשמטוהכשיים שעממו לשמות.
זהו שסר "בראאה"שנתןאבועמראןאליהןבןאבו אלבקאאלתאירבןאבו
אלחסן אלדלאתו אלנחאל רע לאבו אלבהא בן אבו אלחסן אלדלאתי
אלנחאל מע(כלומרלדודה .התעודה נכתבה בתחילתשנת .11(4סבושל אבו
עמראן נקרא אנ-נחאל אשר פירושו כעדל דבורים .מסמך והע עשראיפוא
לשמש סימוכין,,להנחה שהיישוב היהודי בדלתון היה בחלקו למחות ישוב
חקלאי מאידך יש בדף שבשורה אחרת של מסמכי הבקה הוכחה יספת
שבקרבהיהודים בדלתוןהיותלמידיחכמים.זהודף של מדרש שכתובעליו
"לשמואלהכהןדלאתי"!.4
התעודות שנשתמרובעינההקהיריתמן המאה האחת עשרה והשתים עשרה
מכילות עוד כמה וכמה ידיעות על יישובים יהודים קטנים בכפרי
הגליל ,מקצתםידועים ומקצתם בלתיידועים .ה' ברסלבי כבר העיר על
מציאות ישוב יהודי בכפר חנניהי) .אותה אלמנה שליהודי מכפר חתיה
הנזכרת בתעודהשפירסם ברסלבימופיעהגם ברשימה אחרתששיכתגםכ,
למסמכים שלשירותי הסעד של קהלת פסטאט ,אלא ששם רשומה "האישה
שלבןהאיש מכפר חעיה" .4אמנם נראהשרשימהזאת קדומהיותר ושנכתבה

]81

העגובה,הקיs
a
וי .אסף,ססירוה טוניםמיושי,סהרצ ,),-עמ' ;גרס,ניג.הzעוה
רה
גיר
,שי
יא
א-יועורקותי" ץ ,עמ'" 12ואיקדיציף
",ס5ר ה1,ג,1ו-ר
.יתו7,וה הנשובהיזוזינאיץ

"

 ~Qtanעמ' 8ואילך (שני הנשמרים האלה נדפסו באותוהזמן).
 .44ר' נספח ג'.

 31סי"ישוורנ,ע .ש ,",ף צן אש"ית .ג,אק)  ,1עמ' "( zsaחף'ענ'שכ"לניל
4ן,וע תו' נםוטיונקיומי .2,11,השםהעגי.
יאגועמדכןהיה :משהגן שארפה.גןיית
(נך צריךיהקןגקט~,נש,
'שקיא גמק~ם נגוד מ
שמשה :ונגודמשה"".הייךניתן בהעור
איקאוי
 ,וזאוה גמולו".
שיצרה"מש ,הדףויגן
י .4טרי%,קא.
ז .4רשימה ענ"סנגמז"ע~םג.ירהננ.ה,היגיץוי ,עמ' !4ואילך;  OD71גשניהנ2,ץ שלו-יסקר
ארצנו(-חיאגיגהשי ,)1.ויאייך.
" .4ערס l .א.
O
S
S
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91ן:
ידיעות עלהיהודים בצ19ן ארץ
במאה ההאוהי"ב
ישראי
עוד בסוף המאה האתת עשרה!* .בתעודהשאיו לה תאריךכאף לא התימות)
נאמרשמבורךהמכונהאבןאלאעז(?)בן אברהםג'עאלצפוריהיהחיבלשנ,
אחיםאחרתייעקבבני משהאבן אלבשרנ"ע 239דיוארים.%בעודשהקיום של
ישוביהודיבציפורי לאגודע עד כה ממקורות שלהתקופהההיא ,כברידוע
שיהודים התמררואז בעבלק" והריידיעה מספתעליהודים מכמרזהשהערו
בסוף המאה האחת עשרה למצרים:זוהי תעודה המתיחסת לקנית חצי בית
בפסטאטשהיהשיך לחלפון המלמד נהורגןמבורךושט הקונה  -תרפה
4ת טיבאלעבלאני .תאריךהקניה שנת 1112ם .בכמה תעודות מן'הגנתהגיתן
ליהודים מארץישראל הכעף"הגליל'" או שהםמכנים עצמםבכינויזה;נזכיר
למשל .ארת שלישועה הכהןבן אברהםהכיילי אליוסףבןישועה החסידוי.
במסמךמןהמחציתהראשונה של המאה השתים עשרה ,בערךמןהשניםי=~~3
טוו ,מדובר על עסקה של ברכותהכהןבן אהרתהגלילי שקובל סכום כסף
.; .- .
.
בתור הלואה כדילמכורולקנות סחורה בדמשק~.
.בקצההשני,המזרחי ,שלצפת הארץ נשארה טבריא העיר החשובה משך
כל התקופה הזאת .כמקודםהיא העירהראשית שלפרובינציה שכללה אזוה
גדולממזרח וממערבלירדן..טבריאהיתהגםעירשלתעורה.לפיאל-מקדמי
שצרו בהנירולפי נאצרי כ'וסראו,שביקר בה נאטצע המאה האחת עשרה:
מחצלאותיקרותשאותןייצאו אלארצותאחרות .הפסע-הסופההפרסי מתאה
אתהעירכעשירה ומספרשתושביה בס להם עלפני האגםחוילות שעמדו על
עמודים שלשדויי.העירהיתהגם מבוצרתיפהוישאיפואלהניח שסבלהפחות
מערים אחרותמןהמרידותשלהבדואיםשהחריבו במאה האחת עשרהאזורים
')
,..
.
ו
אחדי~שלארץישראל.

סי

'

ומזיע למשל נן אלנאמכי שהוא רשום נם ברשימותמן המהציה"שגיה של דשאה
 .49ברשים"י
.
,
אשרנדן נמצא שמו ג"רא,נן ונס ,ר' פן נ;עמ'"4
"א9ה.5העשרי
י,?.ז4ן. . ,. .
סר!.2אנ .11שי
.
ל

.

~

בידיעותההכיח וכו' )ם ,עמ' .58

נ .3ר' כרסלני
? .5ט--,ט.24.44 .

 .83ס--.ס.8.31 .

 .54 .ט-.ס .י8.24נ .על דו1עודה ההומים חלטון הלוי

. ,.

.

.

בר מגשה ונתן בר שמואל החבר והג-
ה

חלפון

בר מגשהידועכדיין של קהלת פסטאט מתעודות מןהשנים  1088עד  ,1188ר' ברשימהשליבציון
ןבשנים האחרונות לפעולהו של עלפון בר מגשה,
11ץ ,עמ' ,145ואילו נתן בר שמואל מופיעכדיי
הוא חותם על העודוהביחד עםחלפון בר מגשה בשנה ( 1120מאן11.ן עמ'  )215ובשנה ( 1138סרס.
,
1
1
22 .ג)וידוע מתטודותמן השנים ( 1134לאן עמ' 13ל( 1108 .,ט--.ש.ס.ה
140 ,)3 218 .נ
ס".
(ט--.י.ס.ה 184 .ט45 ,ע (ט-.ס.ם
 .ח 56 ,ו) ד*!( 116מאן ע ,עמ'  )388ומאגרות משנת 1141

.

(ר' שמו ,עמ' 1224אילך228 ,ואילך).
 45אחסואח-תקאסים ,עט;180 ,נאצרי כ'וסראו ,עמ' .58
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
..ן,

.

א .אשחור

]101

,היישובהיהודי'בטבריא היה מעורה בחיים הכלכלים של העיר.במחצית
הראשונה של המאה האחת עשרההיו היהודים פעילים מאד במסחרהמקומי
והיה להםשוק משלהם!י.בעיזהנשתמרומסמכיםשנכתבובזמןההואבטבריא
עצמהז! וכן אגרות של הרשויות היהודיות בירושלים ובמצרים אל קהלת
טבריא ומצדשני אגרות שלה אל ראשיהציבורהיהודיבירושלים ובפסטאט.
I
a
ה מטבריא s
מביןאגרות אלהישנןתשובות שלהישיבה עלשאלותשהושואלי
וביחוד מכתבי בקשההיאר מסמכים בקשר לתמיכה בחוליםנצרכים שבאו
ן,
ה הקהיריתגם g
להתרפא בחמי טבריא .ברי שנמצאובעיsז
תעודות אשר בה
,
-.
מדוברעליהודימשהיגרולמצרים".
על תעודות אלה שפורסמו כולן או מקצת!"ש להוסיף כהנה וכהנה .קצת
תעודות שזשתמרו בבתה מתיחסות לפעולות המסחריות שליהודים בטברנה,
כגת קטע(בליתאריך)של שטרמיצוי(רתור עלתביעותנוספות) מצדבן אדם
אשראביוהיהבטבריאשותף שלהמפוצהי).אךגדולבמיוחד מסמרהתעודות
בהןנזכריםיהודיםמטבריאשהיגרו אלמצריםושימשו שם בתורכלי קודשאו
נזקקו לסעדמןהקהל .אולםהיובזהמהגריםגםבעליאמצעיםשהיופעילים
בחיי המסחרוהתעצרה .מרנית התעודות האלהשייכת למאה האחת עשרהאו
לתהילת המאההשתים עשרה ,אבלישגםכמסמכיםמןהאמצעוהמחצית I n m s ~ n
שלהמאההשתים עשרהידיעותעליהודיםמטבריא ,דברשמוכיח אתרציפות
הי-רבהיהודי בעיר אחרי שנכבשה ע"יהצלבנים.נזכיר למשל מכתב מאת
שלמה בה קמעה החבר ,רב בעיהשדה במצרים התחתית ,המבקשמןהמובנן,
אבו אסחאק אבראהיםבןנתן "השביעי",שיפנה אלהעידבקהירויבקשממנו
לעמוד לצדו עדיהודימטבריאהמצר צעדיו,כלומרמתחרהבוורוצהלתפופ
משרתו .היותואברהםבן!תןeהיה מקורבאלהביד gמבורך ,מסתברשאגר.תימ
נכתבה בסוף המאה האחת עשרה.או בתחילת המאה השתים עשרה" .הסומא
מטבריא" נזכר ברשימה שלעניים מאמצע המאה האחת עשרהפ .ברששות
.

י.
" .,גרס,גיייי'ע~"""גי"

עיי
 .או ,עם.1",1!,

; ז .5ר' הסכםהנשואין משנת 035ג שפירסם אסףבתרביץ  ,1%עמ' ( 29ששם צריך להקן את שם
האישה .שמהנאעמוי; כהב הרשאה משנה  1451אצל מאן נ ,,111HUCA-עמ'יזם.
,
 :58אסף ,מספרותהגאונים ,עמ' .04,03
... .
 .58ר' ספר התשוב,11ית
' ,11סי' 11ואילךוישלהוסיף ט-.ס.12.218 .
' .80
 ;86 1ר' נספרהיישאגו ,עמ' 12סי
 .61ט-,ס.12.498 .

גי.נוזי.!"1"".
 .1)1593אנרכיםבןנהל"שינ"יע.,רא"
43
ט*-.

עי

מאןו ,עמי"יג
; ,11עמ.174 .
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111ן

היהודיב בצפ~ז ארץ

ידיעותעי

ישראי

במאה הי"אוהי"ב

של מקבלי סעד ,כנראה כולן מסוף המאה האחת עשרה מודיע "שומר
מטבריא"(היינו שומר על כשרות השחיטה)"וקרוב לודאי שהמדובר באותו
איש.בשתירשימותשלמקבלי סעדשנתחברוכנראהבסביבותשנת  1100רשום
sבותשנת ,1100
"האיש מטבריא"  .ברשימה של הלוקתeתבואה ,כנראה מסבי
רשוםבןכרים טבראנישקיבלויבהורבעייואילו במסמכים בקשרלתשלום
שכרדירה מבתי ההקדש של קהלת פסטאט משנת 1183מופיע השם "אלאעור
אלטבראמ" והסומא מטכר"ל".כמוכן כאיםשמותיהם שלמהגרים מטבריא
נם ברשימות של התורמים למגביות .הרי למשל ה"שיך"' מטבריא ו"האישה
מטבריא" בתעודה מתהילת המאה האחת עשרה והשם אבו אלפצ'לטבראני
ה לזה,
ברשימה שנתחברהבודא :באמצע המאה האחת עשרה,ן .במסמךדוי
אף הואמן האמצע של המאה האחת עשרה ,נמצאאותו שם ועול,סריהוריס
מטבריא,:יהש.בן אלטבראני ואלהבר אלטבראני (הרב מטבריא)ש .השם
"בן אלטבראני" כלול ברשימה דומה ,גם היאמן התקופה ההיאר .ברשימה
אחרת של אנשים ששילמו תשלומים קטנים באמצע המאה האחת עשרה.,
רשומים אבראהים מטבריאומוהובבןיוסף מטבריאיי
 .נזכיר לבסוף תעודה
מאמצע המאה השתים עשרה המראה שמהגרים מטבריאהיו פקילים בחיי
המשק.נערי השדה במצרים התהמית:זהו מסמך משנת  11%שכשהכר כקשר
י בית)וויתור על תביעותלגבי נכס אחר מצד
להעברה שלניהול.נכס("צ
הג'אר(היינו טת את-הג'אר)בת כ'לף אבןאש-שיגורי ,אשת אבועליבןאבד
אלחסן "אלמערוף באלטבראני אלדע כאן צ'אמן צבג אלחריה בקירוב"
(הידוע בתוראושטבריא אשרהיה חוכר שלצביעתהמשיבקליוב) .מתעודה
אתרתידועיםאבי11אחי1שלאבועל'זהכבעליאותו עסקוהרי לשש משפחה
שלטבהיאניםשעסקובחכירתמסיםבעיר במצרים התחתית".
.
.!,
4ן,.a-b .ונ ,ש,ס=ס.ס".
 .ופוו :ם

שהם רשומים נם ברשימה שפירסם מאן ,11עמ' ,,247.
 .85ט=,ם( 7 14 .ברשימהזוכלולים שמות
כנון בןאלקצ'אעי .וברשימתהעניים שפירסס ברסלביבתרביץ  13כאשת האיש מכפרחנניה ,אלא
ובישימה של כרסלבי אלמגחאלרקי והשוה
שרשימהזד קדומהיומר .בתהודה נזכרה מטללה
אלרקי ו' *.
ז '4
זהגאזהלמעליוהערה ;)49ט--.ש)1548.ו.
..28184
-_, .
.. ,

_..88מסצלגיאה

ל .6ט-.ס ,צ.?)131

_.

~'-

-

-

-

. ..

י..

! .6סה.ן"4ר;נ0ע"ג..

-

.-

-י

,

-- .י.

.1) 1
מה..ן5
 .71ט-.ס.1)1596 .
סי ,בריטישמוטעיםאור.55498 .
גל ,גווך".יז ;!,התעוות קוימהע-י  Q1~sגשגס אהע'א(ן )!1.באךאיןההימנת .):התקווה
השגיה דכא ט-.ש 1) 6118 .ושפירסמתי גשורי על מספרהיהודים כמצרים .21ע7.7,51. 19,
...
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א .אשתת
.דומה שמכלהידיעות האלה אמשרלהסיק כמה מסקסתארעיותנשכןימצאו
בודאיידיעותנוספות).
'נראה שקהלת עכו נדלה במידהניכרת בתקופהשלמגי מסע הצלב הראשון,
בודאי כתוצאה שלגידולהעירכולה אשרנהנתהמןהחידוש שלקשרי המסהר
הבינלאומי של חופי סוריה וארץ ישראל .בשתי הערים החשובות שבצפת
הארץ ,בטבריא"ובעכו ,עסקויהודים במסחר ,אךהיות ופרנסתה של טבריא
היתה יותר על תעשיתה ועל המסחר המקומי ,היינו על שיווק המוצרים
החקלאיים של הסביבה,היתה הרמה הכלכלית שליהודיטבריאנמוכה משל
יהודי עכו .אולף המספר שליהודי טבריא ,אמ מותר לדק עלפי התעודות
של קהלת פסטאט ,כלומרהטבריאניםהנזכרים בהן,היהגדול בהרבה.
.המספר הגדול ביחס שלמהגריםמיישובים כפרים בגלילשהגיעו במחצית
השניה של המאה האחת עשרה למצריםמוכיח מהד שבתקופהההיאהיה עוד
מספרהיהודיםבכפריהגלילבלתימבוטלומצדשניהוא מראהכיצדנידלדלו
יישובים אלהאואוליאף התחסלוכתוצאה שלהנירהשהיתה קשורהבמרידות
. .
.
הבדואים ואחר4ךבכיבושיהצלבנים.
,
ןאשר בהן נזכרים המהגרים האלה מבליטים את התפקיד
תעודות'ה%יזה1,
ם מצפון הארץ בהים'הדתייםוהרוחניים של הקיבוץ
החשוב שמילאויהודי
היהודיבמצרים!זרםההגירה(או המנוסה)סיפק לקהלות מצריב מספרגדול
.
שלמוריםורבניך ושארכליקודש.
השערה' :כול.להיות שנטישת כפרי הגליל ע"י תושביהם
נסים
הילודיםבהבעמלחא
"ת השניה של המאה האחת עשרה היתה ת61עהזמנית ,היות
צו
ונתגלו בפיזה הקהירית תעודות המצביעות אולי על התפתחות חדשה של
הישובהיהודילגליל במאה השלוש עשרה.יעקבמאן פירסם תעודה שנכתבה
כנראה במאה השלוש עשרה ואשר בה מדובר עלהיישובהיהודי במש הלבה.
עליפוי כהשנתן בשנת  1228בעירה המצרית אשמום טנאח אלעזר הרופאבן
תקוה הרופא לאליהובז זכריה ,דתן בפסטאט ,לקדשלו אישה חתום בתול
עדמבורך בר שלמההכהן"ידיע אלדלאתי",ז.ההילפנינוסימוכיןלרציפות
אולחידושהיישובהיהודי נדלתק .במאההשליש עשרה החלהגםשגשוגה של
העיר צפתושלהיישובהיהודי שבהיי.
]121

'

9 .73שמנמ,.עמ'  .204י' -.
.
'
 :74ט.נס:16.335 .

~
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ידיעות היאדים בצפק ארץ
במאה הי"אוהי"ב

עי
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ישראי

נספחים
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-,,,

..

",:

א)
דףמפנקסשלקהלפסטאט
-.,,-~,.סרס.137swl6 .שרידיהפנקסיםשנשתמרו בשחהמועטים .דףמ! הפנקס של
קהלת דמשק המכיל רשימות משנת  933פורסם ע"י פרופ .אסף בידיעות
החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה  ,11עמ' ( 45-42ואח"כ בקובץ
"מקורות ומהקרים" ,עמ' א ואילך) ,שנידפיםמןהפנקס של קהלת קהיר,
מן השנים  ,129911289בספרי תולדותהיהודים במצרים ובסוריה תחתשלטון
הממלובים  ,111עמ' %ואילך(סי'ל"ג)וכנראהשייכות לפנקסזהגםהתעודות
שפירסמתי שם עמ' 91ואילך(סי'נ"נ,נ"ד)ואוליאף התעודה עמ' 112ואילך
(סי'ס"ד) .הדףשלפרנודומה בצולתו לרישומים בפנקסים אלה .כמו שנהה
ברישומים בפנקסיםהבדילו גם בפנקס אשר אליו שייךדףזהע-יקוויםאו
ע"י מרחקביןהרשימותהשונות.
הדף הזהניזוק מאד .הסר הרבה ובמיוחד חלק גדול בצד השמאליוגם
במה שנשאר יש שורות ומלים שנטשטשו .הקריאה קשה עודיותר משוםשישמחיקותוהוספות בק השורות.
בשורה הראשונה כתוב :חפר אליגא סף הלל סעדיה גע'וכיליחיי
מ ...אחר כך באה הרשימה הניתנת'להלן במקור ובתרגום ואילו אחריה
באהרשימה בדבר המכירה של..חלק"בית בשכונתזוילהבקהיר.
ג..
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חצרענדנא מר מחאסןבןשמואל,.
ה ,
י ...קדמתהזוגתה קואמה בתברוכי
מבלגה

_.
'
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;

י.

הדאאלזמאן) (.ת..
בהלמטלקתה קואמהדא........כתאב.
נא1יסינקענדוי

.

-

..

אלכתבה אלדי כנתבת לזוגתין
יסלב אריר אן תכתבו אמי.ברית מן
קואמאדאואן לםיכקעלי להאשילאמןאלכתבה ולאמן אלא.י
.
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א .אשחור

[]14

י

 10כאנתתטאלבניבהא לאןלי.....................................
.......;..........קדמתה.ן::.רבנויאורהואבהיתדין
לאנה עארף בהדא אלכתאבאלדי כתבתה עלל בעכא כלסאן
כןהוה דכלנאאלי אפריםביריוסף הלרנע...
כדקצירורמיבערסיהודעתיהומגדעיה
ותריץומתקןבפומיה כשארבנניאנשא)
15

-.
תרים
2

5

".

,-

ן
,
ן
.

1
,

.

'

גאאליסמדימחאסןבןשמואל
...שהגישה אשתו קואמה בת ברכות
הסךשלו

-...........
הזמן הזה....
לאשתוהמגורשתקואמהזו.....~..כתב..

שיאנשיאניייגי

ן'-.
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.

י
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ודורש אבקש שתתנולי בכתב שאני פטור.
כותבתילאשתי]
,ואמאזו ר2לא נשארה שום תביעה כלפי לא מןהכתובה ולאמן......:
 10שהיתה תובעתממני משום ש....................................
 ....................הגישה  .........רבנו יאשיהו אב בית דין
כיהואמכיר את הכתבשכתבתי[ע4ל בעכובזזוהלשה]
מן הכתובה אשר

פירושים
נושא המחלוקתביןמחאסןלקיצור שלאבואל-מחאסן)בן שמהאלוביןאשתוהגרושה
קוסמה בת ברשת ברור!היא טוענתלזכויות על רכוש שהשאיראסריםבןיוסףואילו
בעלה לשעבר ~שיב שאפרים העכיר אוחו בצמגה למישהו באומן שהיא לא תוכל
לטעת .שתי השורוה האחרונות שנשתמרו מן הרשימה מכילות את הנוסח של -שטר
(צואה)( ר' ספר השטרות לרבהאיגאון ,הוצ' אסף ,עמ'  ,31ש' 2ואילך.היות
פקדתא-הבעל נכתב שטר זה בשם המצות בעכויש להניח שמוצאו וכנראהגם מוצא
ולדגרי
האישה מעירזו:.ו
בעוד שהגוסת של שטר פקדתא העתק ברשימה שלממש בדיוק ,כתוב מה שבאלפני
כןברשלנות .השם קואמה כתובשתיפעמים (ש' ,3ז) בה' בסוף ופעם אהת (ש'  )7בא'
חסרהר*ו(ש')9ובעויהזיקה שבאלאחריה לא התאם למילה
בסוף,
ואתבה-
המילה -כתו
תופעה רמלה בטכסטים יהודים-עבריים ,ר' בלאו ,דיקדוק
הזוקקת'.אמנם
הערבית-היהודות ,עמ'.235ישלצייןשגםשרירי הפנקס משנת (1290~289ר' למעלה)
מבליטות חומרהבקטיח שלהסופר בלשזהערבית.
*מחוק גמקור.

:

www.daat.ac.il

אתר דעת  -מכללת הרצוג

ידיעותעי

היהודים בצפון ארץ

[]15

ב) רורמהשלשמות
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ישראי

גמאההי"אוהי"ב
ן

'.יז-

'-

ט-.ס .ס.ח.7191 .איןשוםנקודותולכןאיבו'כוליםלהיותבטוחיםבצירוף
השמות .מ"מדומה שמחברהרשימה כתב".ב",כאשהרשםשמושל אדםחטם
אביוואילו-אבן" במקרה שזה שם משפחה אולם אץכאןעקביות .עוד קט
להעירשהסופרשרשםרעימהזןטעהכנראהטעמיםאדדותבסדרהאותיות.
ביבל .הרשימה נזכרת גויטיין במאמרו Social xrac~ of theסיד
500.

;~evv.

ע"-

cתן
0e(ieniza rן;אם(the
ו);תעשומסsJewistl 0
d
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. 81.ק  5!.26,אלא ששםנאמרשזאתרשימהקליגראפית ושלאנוכר בהשום
~. .
תשלוםותאור זהאינונכוןור'להלןבפירושים.
ק-

י

טכסט
1

_.

-,

..

מוסיאבןפ
,אבו אלפצל טבראגי .

.

סבאע אלאשקרוזןרבאעיסעיד --
אלמקדסימחפויןאבןאכוהלאל,.
..,

-

5

אבןאלתניסיהאבו אלחסץ
סעדןאלחזאן אברהםבןסלאמנה1
יחוקאלבן
אבן
צרתני
אובקןייהראכריםאא
אוני
לא
י:מימת
חטןבן מהלען אלסכר'מוסי

-:..

:..,;".

.

תאבתאבןשמעוןוסהוילאכו_

,.,.,..

;.
.. .
... .,.. ,.. ...

-,

.

.

 1חבו אל-פצ'למטברהש.
"-
ע 2 -סבאע האדמוני שילם רבאעי; השם סבאע שכיח ,ר' הרשימה במאמרי-תעודות לחקרההיס-
עו'
טוריההילבלית והחברחיח טולהיהדר"פ במזרתהקרוב,-ציוןיגע ,עמ'  ,144ושם עמ' י14
ט-.ס548 :נ )נ אס סבאע ור' להלן נספח ג' עמ' א' ש)  ;!8והשוה אנ-גג'ום
ש'  4וא'
עזי פופר ,ע ,פמ' 59ג טהמרבו משלף*ריות.
י
 -או-זאהרה,

יוי'
ס'ב ספירמירושליבןמהפון'בואחיהלאל.
,
י
ו
א
ר
,
,
1
"
"
?יזך,ה11סופיי
 ,ר' ש' ין ,הוך הנהה שזה
ש .היאנה;אנ ,שמעזן ואפיו
בן מישה מהניס:ע,
שנמסרים ההההיה ר' ימאמה
נעיר
ם במצרים י.4ע 18.הקהי" הנ",
ש' ,אעגל!מאס,פהרמה"ייה"
.!,5,
ווי
,י

.

-

-:

"

,

.

.

'

.
קד  6סעדאן
דארבמן(צ-לאררואנה,הקוהגתמיל%-רל""25,םםם נת")
ז"
,
תר
הח
ש' 8כריםםו
סטותם"
'' -
 ,ט מ ע אבואלאפראח ערום אלארמואר.
י
ש' 9חסן ות סהל בשביל "לנמר שילם בשמע) מבשל הסוכר; על הפעילה של עוה מציים
בתעש ה הפכר ר' בספרי וטלוית ]תוהם במצרים ובסוריה החת שלטק הממלבים ,גרך

י

ף

,1עמ'85ב
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10

4

:.

15

20

א .אשחור

ק

]161

יבוא
אבןאלוליאדקיואכוה הבהבןל
צמץאכווצרטיבאלאסכנדראני
מוסיעץאלצידהמנצוראבןעיאש
כלוף בןנבאתעיאשבןיחיבן סברה
.
אבןןףיראם חמץ על)בן תאבת
אלטבאך צדקהבן אמראתבןמוסנק
סוהילבןהרוןכלףבןאסמאעיל
אלסקא אמחקנלאםאלבהורנה
ברכאתבןמימתעןצמאןבןולאב....
ערכאתאלקלתלוליחסןאלשמי
עןצהרהמרואלמעלםאלמוצלי
צמק אברהםאלדסתריאבןשכניה
עןאלמהיגיאבן מראתעןאלחשי
הלאלאלווארפוריגבן
טבךבהואבנהאבונצראלסירקתי

~

.

-

,

,

-

-

ע,

הרי
10 '11

מוסא בן האקש מלטקיה ואביו; על היישובהיהודיבעיר זו שבסוריה הצפוניה ר' מאמרי
יריעותיל היהודים בלטקיח בהקופה של מסעי הצלב ,-ספריובללי .ברסלבי ,עמ' 476

מילו.

ש'  11הערב של אבו נצר;טייב מאלכסנדריה.
ש'  12מוסע-עיןהאבןריקשה-.כזנוי.

ש' 3נ

נבאת  -חופר בארות?ור .דחי,

.

'
-

וקקט ,11 8עמ' .684

ש'  16אלטבאך''-השוחט ,לא ברור אם הכונהלעליבן השבח שבש'  ;14צדקהבן אשת בן מוטא.
ש' . 17אלמקא -שלובמים אומביאמים ומובר אותם; אמחאו הגפר (משרח או גם עבר משוחרר)
בלול גם ברשימה שפירסם גוטהיל-תרל עמ' ט :8חלשיך,
של אל-בהורי; השם אל-בהורי
אבו אלעלא אבןאלבהורי.
ש' 18-בדכאתבןמימון בתור ערבותלבןנלהב מלאב ייבואן).
ש'  20,19חסן הפרמי בשביל חהגו (אוגיסלנ
.:.
ש'  20פרג',
ממוצל-ביראהשניאנשים.
:
ש'  21הערבהשמלורא"ברהם אד-דמתרי ,השוהגוטהיל-וורל עמ'  :88אלשיך' אבו מנצור"לדוסהרי.
ש' 2121ג אבןשכגיח בשביל...
ש'  22אבן מרואן בשביל האיש מגוש חלב; השם מרואן שכיח ר' מרואן הכהן אצל מאן95, ,ינ ,11
עמ'  198באגרת מטבריא ודוד בן מרואןאלרקיאיל שטיגשגידר 11מ Ar.:סי'  25ור'עוד

.

שנךנשנידה , 147ע JQR 11

ש'

23

ש' 24

חלגזאר =הקצב..
שריג בן טביובה ובנד.

l

0) f

l e
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ידיעותעי

היהודים בצפף ארץ

ישראי

במאה הי"אוהי"ב

אבןתדידהסעדןאבן אלמעלם
וסיד אלתמאלאבןיעקב אלחמאל
אבן מרדאלויאת עמאר אלאחול

"-

",
פירושים
גפי שמסתבר מש'- :2שילם.רבאעי 11 -רשימה שלבנ' אדם שתרמולשבית .אשם
מדלהתשליםנוגר רק בשורהוווקרובהוא להניח ששאר התשלומיםהיו קטניםיותר.
הרבאעי  -רבעהד.נאר שטבעוהפאטמ.ס הע סכוםבלח .מבוטלומא.דך גמהוגמה
מןהאנשים הרשומים ברשימהוו עסקו במשלחי'ד צדעים ,ג1ת אספקתמיםוסכלות.
לאיכוללהיות סמקשזו רשימה שליהודים מפסטאטששילמותשלומיםשכןמופיעים
בהבעלי תעש;ה,כנץ מבשליסוכרבש' 4וסוחריםלמיניהם,שוןמוכרארגמן(ש'"),
מוכר שמן (ש' אחרתה) ,ואולי ואת רשימה של אנשים ששילמו בשביל מס הגולגולת.
בנוהגהיה לערוךמגבית מטעם ה-הלומי שלאיכול לשלם עצמו את המסכולושילם
חלק מסעלמ;בית שהנתהצריכה לאפשר לקהל לשלםבשביל קלהנצרכים.
שמות אחדים(ביתרדיוקכערים אחדים)המופיעיב ברשימהזוגלולים 1םברש.מה
שלתורמ.ם שפירסמו3וטהיל-ערל בחורסי'י-נ שלהקובץ שלהם .אף הרשימה ההיא
עייפתכודאי למאה האחהעשרה:אולםיש כרשימה שלפמצשמותאחריםהמאפשרים
 117לקבוע את הזמן שלה ביתרדיוק ,היות ובס מופיעים ום ברשימות דומות אטר
מוצאז הבזך שלשירותי הסער של קהלת פמטאט .אבו אל-פצ'ל כבראני(שי !),
אבןאת-תניסיה (ש'"
 ,סעדאןהחון(ש' )6חסן אל-ערמי (ש' ,)19המורה ממוצל(ש'
")2ואבןסיד מוכר השמן(ש' לל כלולים 1ם ברשימה ט-.ס',י 15ששייכת בוראי
לאמצע המאה האחת עשרה(נזכר בהנלאםאבןעוקל)ןאבןיעקב הסבל(ש' !1רשום
נםברשימהט-.ס 1 15% .ופרעבןסביבה רשוםבס-.ס)15" .ו,שת.רשימותששייכות
אףהן לאמצע המאה האחתעשרה.אמנם ברשימהשלפנינונמצאנם השםאבןשכיה
(ש')21שאותואנומוצאיםברשימותששייכותלטוף המאה ההיא או למחצית הראשונה
 .אךיתכן בהחלט
של המאה השתים עשרה ,כנץ מסצלניאה 9, ,",וט=ס15" .יו
שהמדובר בשני אנשים בר אותה משסחה .מ-מריבוי השמות המשותפים לרשימהזו
ולרשימות אחרות שהן ללא ספקמן האמצע של המאה האחת עשרהמכריע.

ין

רשימה של שמות
ט-.ס .ס .ח. 179 .ו (בצד כתוב  .)14.3. 79התעודה קרועה מצר ימץ
ומלמעלה באופן שאז לדעת כמה שורות חמרות מן התחילה.
ביבל :התעודה מכית ע"י !רטיץ במאמרו הנ"ל ב . 80,.81.ימו
כרך -,26עמ'  81אבל לפי תשורו רשומים בת  125שמות וליתא.
,
,ל.,
,.
.. ..

"

'

-

ש' 2%סעדאן ,בן המורה-כבראהשביאנשים.
ש'  26סויד(בךצריך כנראה לתקן ,ר' בשורה ה-באה ה  ;)20אבן יעקב הסבל.
.
ש-ד 2אבןסוידניכר השמן; עמאר הפחל.
'

-

'
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יק

א .אשחור

עידן

ן
:
אבשחאק
אלבאר

בן,,,

.....:...,.,,.,...בואלעלא אלקרא
אלמנבר צדקה אלצבאג
..אבו אלפצלאלדמשקי
]-לדה'כלףאלחדאנד]ואכוה'

'5
.

;.

'] '-

"..עלאאלאכאף.אבוכתיראלאכאף.אסחאקבןא"א
נעמאןאלדבש'אבועליבןאלמ1במ'מ"יאלעמי
במ:תס'1צשה'אבואלמרצאת.

"'

- --~0

אבלאלפצלבןאלמ"'אברהש בזא,ד.בןהרתאלקרא
אבואלפצלבןאלמ"
אבו,לרצא בןבמאס'אבונצרבןאלעקאדה.

אגואםחאק.י.

1ף1

ש'2

המלים בן ...כתובות בץ ש'  1לרף ש ,כנראה ננקום שם משהרהר מוזק; אבואלילא

הקראי.
קף 3

ש4,

.

ב

.

. .

אלמננג"--מן העיר מנבג ,כצפון מוריהןי
ל היהודים בעיר זו ר' אגרות שמואל בן עלי,
הוצ' אסף ,תרביץ  ,1ג ,עמ'  38והשוה במבוא שם א' ,עמי נ ;18צדקה הצבע .על ריבה
הצבעים בקרב היהודים בארצוה המזרח ר' בספרי תולדות היהודים במצרמם ובסוריה תחח

טףמגעיי:
ב:
נ'י

ש ,'.ננו;
המסורשהיו.
ש'  8אל-אכאף -עושהאוכפים.
ש'  7נעמאן הבורסי; השם נעמאןהיהרגיל ,ר' אצל אסף ,מספרוהמגאונים ,עמ'  ;94הבורסקאות
נחשנה גס כן בכל הארצות המוסלמיות לפרנסה אפיינית שלהיהודים ,ר' כסערי הנ-ל ,1
עמ' 7 ,178י .182 ,1טוסט אר-רומי -בוטאמניינטיוןלאוגשיטליהש).
ש'  8בגייונס (יוגד)-שלשה (כנראה אנשים); צימח-השם העברי צמח; אבו אלבייר הפועל,
נם משרת; אלמג'ץ -בנראהכינוי; ההולך כבאוה (י"'41ם)' אם כיאין במתזן בתרגום זה,
הוא נראהיוהר מ-עושה גבסי 17כן מועל זה נקרא ג'צא),
ש,
 9אבו אלפצ'ל-זו דיסוגראפיה; אבראהים בן האיש מעזה :על הקיום של חשוב יחודי בעזה
במאה האחה ,עשרה מעידות כמה וכמה העודותשבגמזה ,ר'
.
ס
.
ט
12.147
עדותשל ירושלמים
 :ויהודים מעזה שנזדמנו בסוק מאזן במחוז ענה ביום ' 1ד'ול-קערה  5( 443מרץ 0%2ג);
ן  7 119אגרה לאשר ממנה נשתמרה רק המחציתהזומאליח) אל אנוכת-יראפרים
ט-,ס.ס.חל
החברבן מתפוץ'אלגזי,וזהבודאי אפריםבן שמריהי
תפוזננסקי ס6
Ui at ra h m p eE J S c6
.S
י
.
ר
ו
14ג 19,
;
a
z
i
n
e
G
Bodteian
104
Ifagmen~,.
]
 :Cowley,ש E;Foata~ R 41. 141
.
י73י0פ
I
c
 7 418 .רשימתi
מעזה ,ס-.ש .סb ,
 kאגרה ארוכה a
ח
"שמות ובה
סאהר אלכהן
בן אלגזי,בודל .נ28342אלגזי ור' במיוהד אסף ,מכתב מקהלת עזה לפוסטמה ,ספר מננס,
עמ' ן ואילך ונאחרכך במקורות ומחקרים ,עמ' 31ואילך) ,ה--ס8 .גג  18שטס תלונה על
ן .51נ  ,12 7,עמ' .147
מעשיו סל רחשהקהל געזה ,מצוטט ע-ץיהטיי
ש 10 ,בגיתםהיא שם רגיל ,ר' ט-.ם5 .ז  7בניאס בן 0באע; עקאדה-עושה הגורות ממשי,
ר-
דוזי,
 ,11עמ' ,161

,

Suppl.

אואולי שדכנית?
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ידיעותעי

היהודים בצפנן ארץ

קוראי

במאההי-אוהי"ב

אבועליבן אכואבו אלמסך'אלשיךאבואלמסך
מלמאן אלשיאד' בלף אלשיאד'בןשנדאגה-.:
..ס..ל אלכתאנ''מוהובבן אלדב' אבונצר אלטא
'( .ןבן מכתאר .מעמרבןאכואבו אלמסך .צדקה אלכהן
, . .( 15
הנן סהקק' במאסאלאטראבלסי' במאלעאבד ב' יי
אכוה'
סרורבן אלמעט'יוסףבן אלקלקאס.מוסי
ן אלמודם'
אגל]אלמניבן אכרדךם.בן צאלה' ברכאתנ
'בןאלמסקי'בןאלנשאוי
' .
סבאעאלעכאוי
ן דרךוולדה '
מעאליאכוסרוראלטויל' סלמאןב
[א]בו אלפצלבן אלמעט' עבדאללהבןאלקריאני..
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 ...בןאלזקן' אבונצרבןסקיר'בןרעים-
 ליאלהרירי' ש]ב[האלרצא. ..~..יד
'

עמודב'
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,,.
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ש,ע1

.
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,חסוןכןב"סר'אנונצר
אלשיך אבואל..צל'אל~...
כלף בןנעצוראל אבועליבן _.אלמ...טא. ..

אגד ע4כן אמו של אבואכלסךששך-מרשי.
שחי-מכסהתמהבמ%4נעמהאתע,

~,

ש'13יאלמאף-קץכרפשק;אלת-הת.

ש"נ גניאםמטריפולי;

השנים.

גני "החסיר-
ש 18 ,אב=1441 ,בלי שערוה;
יוסף בן ה-קלקאם-
ן השוב ,כרוגמת תפוח האדמה בעת החדשה.
כי

ש'י 1ברכאתבןה-מתנשא.-
ש' 14סבאע מ*כו;בןה"מקקר*.
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29ג

בןאלבנד[קי]'בן בנשם.
אלשי.ך אבוסעיד...........
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י ששימש לחושכי המדינה
שורש פולמצי .ןץ'
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(:ב::ב":ךבנן.2:מי";ס""ייתיתן  .נ
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ש' 1בןאלבגיקיי-חק שלמוכראתויהלחאוהף1יצאמ.
. :י
ר' אעל אסף ,ממפתת קשתים ,עמ'  zaeועל בשרבן ;עתם ק שעע ף
נשר
ש' נ
'
~
.
שטינשנידר .א! Ar.סי'ענש.
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
א .אשתזר
עמראןכןאלקדסי .צדקה אלקטאזפי' אבו על...
אבוגלעלאאלצידאני'יעקוב אלקדסי'בןן....
אבוסעידבןאלנר'יעקובבן אלקלקאס'בןדניא.
ן-
ן..ן אבוסן'יעקובבן שבת' צאעדבן אלעקרבאני
 . . ]0אברהים בן אלמגץ .אבו אלרצא.בן אלחגילה' אברהים בן

]20,

'.-

,
ן

אלמשט[ב]

ן אלמשטב'בןב...ע]א~חבןאבו טעאלה' אבו טאהרב
הבה[ב]ןאביבטינה בן אלעאבד'יחייבןאלצנאנירי
אבוכתיר אלגלאב.כל[ף]בן אלבלוטי'חסן....
'
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.
'
בניהגילה יוסףבן אלבכאוה הבהבן בזל-
ברהאן '.אברהים צאנע '
כלף':בן שבת'בן
עבז,ללהבןשמעה' אבואלחסיןבןצליחה אבר[הים]
הארקןאלדלאתי' צאלח אכוה .הלאלבןאביסעיד

ש 4 .עמיאןגןהירושלמי; צוקה "עושה עונוה ונד השםש ,משיהיז ;המופיע נםנתעויוה
אהרוה מןה(1י~ה תפ-ר נקרא העוסק בנךאי:קטאיף ולא אל-קרצפי כלנןאין צורך
יהק
ן אל-קטאיפי נפ' שאומר ה;משטוס-א,.יון נצרן ח ,עם .יו )1ר' מנחס גן ימק
יויונעא,קט"יףאו ,אסף,תרנ.ן )ת,עם.יו; אנו סעדאנן
"~,
 fאצל? ? a

וור ,עמ;.,:

אגו

נוס"יי
בן אנומה ,נןאיקטא,ף נהעווה שפייס
ם שפיראMElanges ,

)

n

:

& iDnbourעמs .סzעlר
;
י",פון נזר מנשה נע נן אלקטאיףאצ ,מן lews ,ת ,עמ' "וו.

ש'ז איצ,יאנ-.מןועי ונוון;.עקב".רוש,מ..
ש'  1אגוסעידגן,הגר; ע
ילגריסי1יורוה)וגניגריס ר'הנהוניםשקיבזנ
.גולג ,ורציק שנרה
גראש,תש" ,מאה הי-א" ,פונוה ועץ ,עמ'ק ".וע ,,נישימה גמאמרי.קוים
ם שלו"ך,ההי"וי.הנמיר,סב"מ",גירים,-צירן"ו ,עמ'"יחז
ןגן דגש  -דגש
פירושו חחחוגה וגם עולם (עם ה'הידיעון וכאן זהובמובןבינוי.
ש' ם על יישור יהודי בכפערמ.עקרבה ,כנראה בגולן ,ר'בתעייה משגת  1025שפירסם ברסלבי
ביריעות החצרה וכו'
 55והרי לפגינו עדות נוספת.
..
ש'" 1בןאלחג'ילה -בן "הקורא  ;'lbpnאל-מאטב -מי שיש לו שרימותבפגים.
ש' גג אכו פעאלהלגעל מעשה.
:
; ,
..
ש'  12אבו בטינה-נאבי האישה בפלח הבטן הגדולה;יחייבן -איש הצינורות".
ש' שב אלג'לאב-הייבהאן; אל-כלוטי ה %בד-כ כינוי ע"שש"ץ אל-בלוט ,מחוו באנללוסיה ,ר'
יאקותנ ,עמ'  ,133אולםיתכן בההלם שכאן הכונה לבלוט(פרי האלוח ממש.
ש'  14כנראה צ"ל אלכ,באזה -האופה ,כמקוס אלככ-אזה -יוקרתהיניס.
ש'"ן צייתה (נך צריך ננךאה ,נקד -שטערג .שבנת גהקנה""הנא;ע ,אנו ממועג,ואייה
בן מנצור בן צליחה ,קאצ'י וראש העיר בג'בלה שבצפון סוריה ,בסוף המאה האחת עשרה

,מיייס

( .ר'ימעידור'המאליי;";. 1"",

ש'ז ,ואיוןמו,אהה ,צאנהאציו.
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אתר דעת  -מכללת הרצוג
[21ן

היהידים בצפון ארץ

ידיעותעי

.שראי
י

במאההי"אוהי"ב

הבהבןאלחלבי 'וסףולדה צאנעה ס
יחייאלתרמסאני .עבדאללהבן מבארך' אברהים
מבארך בןמכתאר' סאלם בןאלא....גאלב בןאלט
ג~ועמראןבן%ףאלמנרבי:;/:5.:לך :ן י"
אברהים אלאטראבלסי ...',.,....ב

20

פירושים

'

..

ברשימה 11איןנתונים ברוריםשנותנים לע האפשרות לקבוע לשם מהחוברה .אולם
' הנם בבחעת
מציאותמשרתיבוטועלים מחדוהעדרבעלי מעמהחברתיגבוה מצדשי
ס.מוכ.ן שוו רשימה של ענ'יס שנתחברה לשם מעשה צדקה .אף הריבם של אנשים
הנוכר.םבבינרים עממיים ואףגסים מורה עלכך.
נם בנתע לנמן אשר בו נרשמה רשימה  11אעזקוקים להשערותשאינןודאיותלנמרי.
)
8
יש כרשימה שם אנשים מירושלים (עמ' ב' ש' ן,)1 ,גן שלגרושםש' ושן של'הודי
מכפר עקרבה (שם ש'ו) והוכרת אנשים אלה תואמתיותר את המאה האחת עשרה
מתקופה מאוחרת 'ותר .עורים להעיר על שמות המופיעים ברשימה שלפניוו ומצד
גויבשתי רשימותמן המחצית השרה של המאה האחת עשרה שמירטם סאitlJews 4
עמ' )(241124ישבהן כלולשמושלנהראיבןנסים ,דבר שאעומשאיר ספקבנתעלנמנה;
השם ...בןאלבנדנקין ,עם :ב' ש'  ,1שהואנדיר כלול בשתיהרש.מותשלגמאן; בן
אלמשטב נמצא ברשימה  utiD~eעמ' ב'ש' )( 1אברהם'בן אלמשטב),נ
ם ש' ( 11אבו
טאהרבן אלמשטג)ואילו אצל מאן  ;11עמ' 241בן אלמשטב .מסחבה איפוא שאף
רשימהוו שיכת לתקופה ההיא.
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