
 עשרה האחת במאה ישראל ארץ בצפון היהודים עלידיעות
 עשרה השתים המאה של הראשונהובמחצית

'
-מאת - -

 אשתגרא.

 'וסף וה' ז"ל אסף שמחה פדופ. החלו השניה העולם מלחמת שלפנינשמם
 אודות על ידיעות הקהירית בעיזה שנמצאו התעודות מן ללקט יל"אברסלבי
 תוספת זה מאמר יהא הקדומים. הבעים בימי ישראל בארץ היהודיםהישובים
 למחקריהם.והשלמה
 בצפק היהודים על מידיעות שאספתי מה הנכבד לקורא שאגיש לשיאך
 דומני עשרה השתים המאה של הראשנה ובמחצית עשרה האחת במאההארץ
 באותו שנמצאו המסמכים של הגדול הרוב עקרונית. שאלה על להשיבשצריך
 היהודים לשיעי ונונע מצרים בבירת אמנם נכתב כפסטאט עתיק כנסתבית

 מכרים בהן אשר התעודות מאזתז להסיק איפוא אפשר האם בה.שההנזררו
 רמתם גדלם, הינו בארץ, הישובים למצב בנוגע מסקנות ישראל מארץלהודים

 בגתה שסע* התעודות של הגדול למסקר לב בשים והתרנותית?הכלכלית
 העתה בתעודות שעכרו. סביר זה אץ אכן כחיוב. זו שאלה על להשיבתתר
 הכלכלי שמצבם בבטחה להניח גם יש ולהפך. קטנה קהילה מבנירבים

 , נכון. אל ההן בתעודות ישתקףוהתרבותי

 רשימות הנן זה במאמר הבאות הידיעות לוקטו מהן אשר התעורות מן-רבות
 זה, מסמכים סם של החשיבות על להעיר הראת מן ואמנם אמים שמותשל
 של לעזך כולן כמעט שייכות שהיו אלה,  רשימות לעיבוד. כה עד זכה לאאשר

 בשביל..ההיסטוריה רב חומר טבילות פסטאט, קהילת של הסעקשירוהי
 במגביות שהשתתפו האנשים לשמות המזרח. היהודים.בארצות שלהחברתית

 מוצאם המגלים.לנו כינויים תכופות לעתים נוספו הקהל מן סעד שקיבלואו
 היי הרשימות נתחברו בו הזמן את בקירוב לקבוע ואפשר והיות ידם משלוחאו

 ועל היהודיים היישובים של החברתי הריבוד על אור שופכות אלהידיעות
 למדעה. ממדינה ההגירה שלהכיוונים
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 מקרי. איש העיזה מן  שונות בתעודות 1 כ ע ב היהודים על הידיעותריבוי
 הנמל כנית עשרה. האחת המאה משך ניכרת במידה התפתחה שהעיר להניחיש

 סבו ע"י )ש%3-8( טולל בן אחמד המצרי השליט בפקודת שבוצעההמבוצר
 אמנם העירי. בתולדות מפנה נקודת בודאי היתה אל-מקדמי הגיאונראףשל
 המוסלמים החופים ובי, הנוצריים החופים בק המסחר יקירי היו ההואבזמן
 הבמנטים כוח ,בר מאז אך רופפים. עוד חתיכת הים של המורחי האגןשל

 %63 )בשנת וקפריסין %61 ובשנת כרתים כבשו והם העשירית המאהבאמצע
 לשלטת בטחת. ביתר הים במרחבי לגוע הנוצריות הסוחר אניותיכלו

 מלכותם את 969 בש!ת שכת12 הפאטמים קץ. הושם התיכון הים עלהמוסלמים
 חזק, צי להם הקימו אמנם וסוריה ישראל ארץ גם כך אחר וכבשובמצרים
 היה שני ומצד בי,נטיון עם שלום יחסי ארוכות תקופות משך קיימו הםאבל
 אירופה. שבדרום הנוצריות המדינות עם מסחר קשרי של במיתוח רב rluלהם
 המזרח ובק איטליה ערי בין קשרים התהדקו שוב העשירית המאהבסוף
 שליחים 11 אירסיאולו מיאטרו ויניציאה של הדוננה שלח 991 בשנתהקרוב.

 שמאז ונראה עירו של הסוחרים על הבה מהם לבקש כדי המוסלמים שליטיאל
 העיר בני אף ומצרים. סוריה ובין ויניציאה בין המסחר קשרי כמעט הפסקולא

 השאר ובע הקרוב המזרת עם במסחר מאד פעילים ההיא בתקיפה הגילילקי
 הקימו עשרה האחת המאה של השביעי שבעשורתעיד-על-כך,הע(בדה

 מן רבה תועלת הפיקה עכו שהעיר להניח יש לצלייניפ. מחסה ביתבירושלים
 נאצרי הפרסי הנוסע שמספר כפי הבינלאומי, המסחר שלההתפתחות
 היתה ולכן כהלכהו מבוצרת היתה'העיר 1047, בשנת בעכו שבישךכ',סראי,
 למיניהם. המורדים ובין המוסלמיים השליטים בק המאבקים בעת מגיעהפחות
 מבטחים חוף הסוחרים אניות בשביל נהיה שרשרת ע-י בלילה שנסגרהנמל
 - מקודם בניתו. שחוללה השעו' על עומד אי-מקדסי כמשמעוואמנםפשוטו
 בגמל!. העיתות האניות ותוקפים פשיטות עורכים אויבים היו - מספרהוא

 מנזר של הנזירים אב אשתלף, ע-י 15"1 בשנת בערך שנכתב לסיניבחיבור
 הימית התרעה על אור השופכת מענעת פיסקה ישנה שבאשליה,קרוילנד
 אותו ישראל. וארץ סור:ה של הנמל ערי עשרה האחת במאה נבנושממנה

אישל~

 בני צליכם של גדולה חבורה עם ביחד 10% בשנת לירושלים עלה
.. אלה צליינים של קבוצה רצתה כאשר אלפים. שמנתה חבורה אגרופה,מערב
, 

 - .י ן. . ..
 כ': . Moslenu,I thel under~ Palesfine~ Stranga,I Le; .Guy .ק "ן,ר4 ר'י.
 נ"נ. עמ' אח-הקא",פ, אתןר. ר4. עמ' שפר הדגום?.
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 והי"ב הי"א במאה ישראי ארץ בצפון היהודיה לישות31[

 = מספר הוא כך ביטא. היכו הים בדרך למערב לחזור עצמו איחלףובה
 בנמלים מסחרם לרגל מקודם ביקרו אשר ני,ואזים של אחדות אנית שבאועד

 הערים אחת היתה שעכו להניח הוא רחוק לא בודאי 1: סוריה שלאחרים
 על בקלות עומד ההיא התקוטה של הערבית בכרוניקות שמעיץ מיהאלה.
 ישראל; וארץ סוהיה של החוף בערי אז שנתארעה הגדולה ההתעוררותסימני.
 הערים את מזכירים שאץ כמעט יותר קדומות תקופות של שההיסטורעניםבעוד
 ועל בהן שפרצו המרידות על ההוא הזמן של הכרומסטים ממפריט הריההן,
 המאה של האחרק בעשור בצור למשל ארע כזאת עצמאיות. ריפובליקותכתון

 עצמאות על עקיל אבן אד-דולה ?.ן בה הכריז כאשר 1070.  בשנתהעשירית,
 אבן עבידאללה השופט נהיה ששם "בלה בעיר ההיא המאה ובסוףהעיר
 .שכבות של לשאיפות ביטוי כמובן היו אלה מרידות עצמאי. מושלצליחה

 .:העירוניםאשרהתעשרומןהמסהרהמשגשג.
- 

'. 

 אם שאותן בעכו היהודים על הידיעות את ולהסביר להבין יש זה רקע על,
 -, - : .מצאיםבתעודותמןהמיזה.

-' 
.- 

 את המבליטות 'אחדות תעודות על העירו כבר ברסלבי וה' אסףפרופ.
 מצד צור ובע עכו בץ במסחר עשרה האחת במאה היהודים שמילאוהתפקיד
 שחרים מגה. כתוצאה שנתקשרו הנשוקק מצד.שנהוקשרי מצריםאהד:ובק
 מי לצמיתות, מי למצרים, ומעכו לעכו מצור מטהרם לרגל עברויהודיים
 ה' שפירסם ממסמך במצרים.. והאישה בעכו שהה והבעל "2 מהנ.לזמן

 בעכו התגוררה עשרה האחת המאה של  השניה שבמחצית למדים הננוברסלבי
 אחרים מסמכים רביפי. חכמים תלמידי וכן מטבריא 'הודים שלחבורה
 שחיברו ופיטניק חכמים בעכו ישבו עשרה האחת המאה כל שמשךמוכיחים
 בה התנשב כשכיל בן כמשה משכיל ממרדי שיהודי מכאן חיבורים!.והעתיקו
 דיפלומטים בתפקידים מקודם ששימש זה שאיש אלא זאת אין ימיו.בסוף

 ,, ,. Schaube,I~ יי(אסם8נאנ"ע ~Va~ker,I ronnanisChen' der ,ע 65 אצל ר'*.
.י ז. 49,טי, ספרה"שוב11,עמ, י, 6.י

 קי;ם.1-ן,החגהו-יבתימ,קא,עחהע,עף"יףעממ~,"ר,,שמי1"שלאג*
 ניי%. בן אי1"יא, מופמת עשרה, ~שהת "מאה ש, "שףה המהצית מן ,צנרה ג!1עמ'
 !ננה!-ז,ר'גמאמיוהנ-ןעמ.ננ"ינן.אשריקנ,עהממןשגונגתבהאנרהעמשנגעק

ניעתושינרתלמהמיתמךעי
 שונרים "מומיםימתןשיעיה,ירושויס.נאמתאץיה~יה "אקויים

 הצ,גמס. גילי ירושיימ גיבוש אחיי גנתנויאי"
 מאן, והשוה 1031 בשבת בעבד ספר שקונה אהרון בן החבר. יאשיה על 55 עמ' SaadyaDa. רי8.
 אליהו 1041 נשנת בעכו שהעתיק אלמקרא אלפאץ' של קולופון מאן אצל שם וע' 52 עמ' 5,11ש76

 : ( ~ . ' ,- אחיו. בודאיב"אהרו"
- 
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41[ אשתגרא.

 מפריון. בחיבור לעסוק פחה אררה בעכו מצא מוסלמי נסיך שלבשירות
 רמלה לצד עכו נזכרת 1%1, בשנת בערך  שנכתבה אברהם, בן נתן שלבארת
 על אביתר במגילת שמסופר סמה 'שראלוי. בארץ חשובה קהלהבתור

 לעק נראה דניאל בן דוד ובין הארץ-ישראלית הישיבה ראשי ביןהמחלוקת
 בארץ ההשובות הקהלות אחת עכו קהלת היתה עשרה האחת המאהשבסוף

 נוכרים במצרים עשרה האחת במאה שהתישבו מעכו יהודיםישראלי.
 אלמעלם כגת חכמים, תלמידי ומהם רכוש בעלי מהם שליוה, שנמצאובתעודות
 פסטאט קהילות של קודש כלי של ברשימות המומיע מעכו(, והמורהאלעכאו'

 בידי 11% בשנת נכבשה שעכו אחרי גם ת. ההיא המאה של השמה המחציתמן
 הקהירית nrun מן תעודות קיומו. את בעיר היהודי היישוב המשיךהצלבנים
 יהודי ובין עכו יהודי בץ החיתך וקשרי המסחר קשרי נמשכו שאףמעידות
 ין. בה והשתקעו למצרים מעכו יהודים באו כמקודםמצרימם.
 עכו קהלת של החברתי שההרכב מוכיחות, התפרסמו שטרם אחרותתעודות

 הסבה צואתו אשר יוסף בר אפרים כאותו רכהט בעלי בה היו רב-יוני.היה
 במסחר עסקו עכו יהודי מקצת שנהגרש,י. מצרים בבירת ומ בץלמדנים
 במסחר השתתפו אחרים יי. הבשפ - אלעטאר אלעכאוי סעד כאבוקמעוני,
 ריבת ומכאן מצרים עםהגדול

 הנשואי
 בא4-ת מצרים. יהודי ובין עכו יהודי בין

 במשלוח מדובר בה אשר יע יוסף בן נצר אבו אל ... בן אלסרור אבושל

 ~גון )יא גוו עמ' ם, "מזעמיה גריז המהווים קוריה גיייי יי' !"3 עמ' י. ש"ז מ,,".

 י,פי" -"ייי" שס' יישרי נירי ינ'", יפ' "ייייי שמיקי י'י"ת"בניםמ1ג1:ז;:ן:ב::בנ.'י"'
 ו' ן:ב':1"שהמן2,:גבב,ן4;

 חייי. "4י ים.
 זמ, מך עיי =ת" שזיקי משיי מ'

.11,Saadyaaa '91, עמ 

 ע,;י.
 וי!. עמ' (ס, תרביץ עתיקים, שרות אסף, שפויות ";"! משנה "העוז"

 מוש %"ז,! נגויי. איענאוי סעד אנו ור' "",,( ישנה ג"מוךשנת"נךה רשים" 11 )וום ," מסניפה קמגריזב, גופייה גהעויה נס נוגר הוא "124י4!. עמ' י!, מאן17.

-De1 

 ,The HINhteld אצ, ענו מן איסי מושג בן מנשה "והם נ" 13"! משנת העויה ור. !1 סי'", עמ' 11, הי,שונ
 ArabicI, שיש"ע (ס .ש ~Gcmzah~ Cairo יCarnbridie,i 4 10% 1 ,. .ק74נ

 מן משוה ,JQR documenU, leg~ Judaeo-.-Arablo Some fti~Khfcld .5.א .16 .ע ""2 ר'14.
 "סו. 5.1%.א .ק4ן

 אי נאורה איענאוי אניאהים עי ר'י1.
 נפממא6 שננהנה אגרה ווו .5-)ז ,ן ופו הגניז שמם,

 "צ, ,ו והן אגיאהים ושאותו מצוקהו עי הנותב מספרנה
 ער, עי פקה קטע. גרייבי, )אצ1 ר.נאי

 .5-.!(. נ"1 רנן nlvw1 נרשת נ,1 עמ' ונב, ענושוף
 א.. נספה ר'"!.
 )נ,נר ,,,ז,; גווי.זן.

~DOQ' 
 היו(. משנו" שיצוין מנוי קאויי ,פ. "" עמ' וו, ",,שוב
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 והי"ב ההא במאה ישראל ארץ בצפור היהודים עליית"ע[

 - קטארה למוען שלת אלעכאוי אלמרג' שאבו השאר בין נאמר ביםסחורות
 )7 לשטרות את"ה שבט י-ח יום תאריכה אשר בתעודהתחליף'לסוכר!י.

 ואמר שלמה בר השמש הכהן יוסף דק בבית שהומיע !אמר ה"1(בפברואר
 הלל בת מרוה לאשתו גט להביא שליח מוהוב בן הכהן פתן( הבה אוהושסיגה
 האישה ושמע,מאם בירושלים בעתים ביקר הוא הגט. מסירת השההושהוא
 זו מתעודה מעכוט. מנשה בן כ'ליפה ממזה הוא ולכן הנט בקבלת רוצהשהיא
 לשם. מסחרו לרגל uos שליפה חואותו בעכו התפררה שהאישה להסיקמותר
 שנהנו אמרם ברשימת אמידים. היו במצרים שהשתקעו עכו יהודי ביןגם

 אלעכאוי" "דאר נזכר 1100 שנת במניבות פסטאט קהלת של הסעדמשירוה'
 במסמכי ושנזכרים למצרים שהערו עכו מיהודי רבים אך !!. מעכה האיש)בית
 וככל .ניחס מכר הנו אלה מהגרים של המספר מרודים. שים היוהעיזה

 תשלומי של ברששות שספים. שמות מגלים אלה תעודות לפענחשמוסיפים
 אם עשרה האחת המאה לאמצע השיכות בפסטאט ההקדש מבתי דירהשכר

 מבתי אחד מעכלן!. האיש של הקטן )החדר אלעכאר כ'וץ' למשלמוצאים
 על נקרא אלחפאר( דאר )או אלחפאר" "בית בשם ידוע שהיה האלהההקדש
 ש!תחברו במסמכים אחרתם. מתעודה שמתברר כפי מעכו מהגר שלשמו
 פסטאט קהלת של הסעד גררותי ע"י והמזונות, הבגדים הנדבות, חלוקתלרגל
 ברשימה סתסמ. "אלעכאוי" השם לפעמים נמצא עשרה האחת המאהבסוף
 מעכו(א האיש של החתן או המס ויחיא אלעכאוי צהר יחיא מופיעאחת

 כנראה !תחברו האלה הרשימות כל מעסוי!. האישה - אלעכארהובאחרת
 המאה של השניה במחצית נושאי שנתחגר דומה כמסמך 11%. לשנתבסמוך
 )כלומה תשלומים של וברשימה אלעכאף,! סבאע השם !מצא עשרההאחת

 מוקי !1! עמ. ,הוז".תהמאןם, בן שימה הנאון שי ושנרה שנר "נסן סוווג !.!!. סרס.י1, !!~(. עם. ו, ישרא, ארו בקונץ ניס,גי ע-י בקיצור )מונא .1-5 "[ י,11![.
 "נ". שי אגיעזה

 ". "נ[ מא."!.
 . 0.188ג. ג-י. יו 1545 מ-ס. 21,,

'.. ;. 

מ פיהיה מרור איסיור אנו א,שיך' אקנא "צ.ר "רזת: בוו,.!ו.  י,ת "נרנס שקג 41 מר 
 . . . א,מבן

~ 
 י,מוצ'ע עשויה נא,עתק"ן א,מעד~5ה אינמנה ולאק מ. חד ,י ,מ וקאן

 עמ' מאיר, ביפר גו,טיין שפירים נתעולה והשוה איחפאר; איענוי קמחה גינן אמאןא,פרוף
 2.ה לוזות ייוד יש יע.ז. אי"פאר. נואר תעריה ה'מ א,נ."חט מימון ניאר הערף גאן יאר4,:
 ה;-,. א,-עטשי הר עםזה

 5רי.,[נ,,ו![א,מסציניאהןו25.

 :ו. ,(!ן ט--ס.4?.

% ש!15 מ-254.  ר. 804ה ר28.- 
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61ן אשתזרא.

 של בתחילה אולי ונתחברה יותר קדומה כנראה שהיא במגבית(משתתפים

 מעכו: אנשים שלושה אפילו רשומים עשרה האחת המאה של השמההמהצית

 עכאף". יוסף בן מנשה עכאוי, אסחאק בן באן . . . עכאוי, יוסף בןמנצור

 ואף הראשון הצלב מסע שלפני שבתקופה מוכיחות האלה הידיעותכל
 גדולה קהלה בעכו התקיימה עשרה השתים המאה של הראשונהבמחצית

 ובעלי סוחרים היו עכו יהודי שבקרב להסיק 'ש המחה של המסמכים מןביחס.
 י צור. קהלת משל נמוכה בודאי היתה הכלכלית רמתם כי אםרכוש,
 העתה מן בתעודות ידיעות וכמה כמה ישנן בחיפה היהודים עלאף

 האחת במאה אמנם היתה חיפה הדאבון. הצלב מסע שלפם לתקופהשמיכות

 בה היתה כ'וסראו נאצר, הפרסי הסופר-הנוסע לפי אבל קטן, ישובעשרה
 הפרנסה היתה כנראה וודיא.  שנקראו מיוחד מסוג אניות בע שבהמספנה

 המסופר לפי מבוטלת. בלתי שהיתה קהלה בה והתקבצה מצווה זהביישוב

 הסמיכה ואת הגאונות את בה וחידש לחיפה אליהו הנאת אביתר-הלךבמגילת
 בץ המחלוקת בעת שנכתבה באגרת גם נזכרת חיפה קהלת ,ו. הועד"ב"בית
 את המשיכה הקהלה הארץ-ישראלית,ו. הישיבה ראשי ובק דניאל בןדוד

 גדלה שלה בנמל שהתנועה גם ומה הצלבנים בידי הכיבוש אחרי, גםקיומה

 המשך על י!. אל-אדריסי המפורסם הערבי הגיאוגראף שמעיד כפי ההוא,בזמן
 שעשה צואה זוהי 1182. משנת תעודה למשל מעידה בחיפה ' היהודיהישוב

 איפוא להתפלא אין אלחיפיע. אלכ'יר אבו נזכר בה ואשר משה בןאלמרו
 משך פסטאט קהלת של הסעד וררותי של במסמכים נזכרים מחיפהשיהודים

 עמאר קודש. כלי ומקצתם סער שקיבלו עמים היו מקצתם ההיא. התייפהכל

 המאה באמצע כנראה במגבית, שהשתתפו אישים של ברשימה נזכראלחיפי

 "אמראת מופיע )כגדים( סעד שקיבלו אנשים של ברשימה ג'. עשרההאחת
 ". 1190 לשנת בסמוך כנראה ם זו רשימה החיפאי(. של )האישהאלחיפי"

 שנכתב פתק על ואילו י! למגבית תורמים של ברשימה כלול אלחיפי פריגהשם

 שמות 182 מכילה היא בגנחה. שנמצאו "ארוכוה הרשימות אחה בודאי זוהי (1. 1598 ט.-ט.ד2,

 ,' - המוצא. או היד משלוח נרשם מעסים לאוליד

 פ6. עמ' שפר, הרגום 1.28
.29.S~adyana ,80. עם '

.~. 

 181. עמ' 1, יהשוה  דג2 ממ,  מל(ננו, מאן,80..

 440. עמ' Guyi, פס 'Strange אצל ר'81.

 45א. דף 282116, בליל.32.

" (ו. 1598 ט-ם,23.

 7. 420 ת. ס. ט.-ס.95. (1. 1548 מ.-ט.84.
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 והי"ב הי.א במאה ישראי ארץ בצפור היהודיה עיידיעות]ד[

 האחת למאה בודאי הנשיך בקהל משרות בעלי שהיו לאמיים לתשלומיםבקשר
 חיפה קהלה שאף למדים נמצאים אם מכאן ,ו. "אלחיפ'" של שמו. רשוםעשרה
 :' וו" : ..~ . קודש. וכלי חכמים תלמידי במצרים היהודי לקיבוץסיפקה

 ביחס. גדול יישוב הצלב שלפני'מסעי בתקופה היה חלב גושהכפה
 של עיה.ראשות כשל כמעט היה  שגדלו אומר אלדמקדסי הערניהמאוגראף
 גוש של שחשיבותה נראה יאקות הניאוגראף שמספר מה לפי עיטרובינציה
 צורע. מטבריא.אל הראשית הדרך על שחשבה העיתדה מן לה.חלב.באה
 יהודים אז התפררו חלב שביש ללמוד 'ש המתה שבתעודות שונותמידיעות
 ברשימה מושיע חלב( משש )החזן אלגשי אלחזן השם תורה. בג, ובסיהםרבים

 של השננה למחצית המסיכת פסטאט בקהלת קודש כלי של שמותיהםהמכילה
 אחרת בתעודה מאן,ו. יעקב ע"י, פויסמה זו רשימה עשרה. האחתהמאה

 מדאוד שנלקחו כלים של רשימה השאה בין כלולה הקהל של חשבונותהמכילה
 או קודש כלי של תפקיד איפוא מילא זה מהנר אף ש. אלכהן" "אלגשי חסןבן

 הסעד לגררותי שיכות להם ש"ס במסמכים גם פסטאט. של בקהל משרהננשא
 של ,בקששה למצרים. חלב מנגש שהיגרו יהודים מופיעים פסטאט קהלתשל

 מרואן -אבן השאר בין רשום האחת.עשרה המאה באמצע למגביתתורמים
  השניה במחצית שנכתב הסעד לפעולות בקשר במסמך יי. מגוש" האישהבשביל
 1100 שנת מסביבות ובמסמך חלב" שהש "האיש מופיע עשרה האחת המאהשל

 .. .אננ.מוצאיםאת"האישהשרשהלב"ם.
- 

 מן נודע כבר לצפת, מצפת היא.דלאתה, לתון ד בכפר קהלה של הקיום- -- _- .
 מוכיחים . האלה המסמכים ברסלבי. וה' אסף מרופ. שפירסמוהטכסטים
 שהיה יהודי ישוב זה בכפר היה עשרה האחת המאה של  הראשונהשבמחצית
 הארץ שבצפת אחרים בכפרים יהודייט יישובים עם הדוקיםבקשרים

 . . י . .. 7. ס.ח.-436 ט.4ס.-38.

 ת- - , -. ,4 183. עם.ל3.

 .. 88. עמ, 88,11.

 ועה,קו- א-י 1"קייה מנרה."עגרית ,ייענה ר' נרס,נ., ש, ,ספקנה מקופ שין י4ר עמ' 9,11נ.
 שמות נס אלא נס,ם' בן נהרתי שי השם רק יא ו". מסמך שי ",מן ,קניעה נקשר "", עמ' או,הש

 גציי 51PD ששה שגניה גן זוד גן .5ה החון נוראה הוא שנמה נ, ~עוז. מענו "מורה שנ;,",י, ימשי פרי עשרה, "ארת המאה מסוף אהריס ממסמנם ינו יצועים אי" גרשימות הרשומיםאסרים
 81. עמ, 11, ייינ מאן, ר' עשרה, האחה המאה של השגי ברבע שוד טססאט סולהקהל

(_.., , 3. וש ה. ס. ס.--ס.40.
.' 

 י -
 ........ ב'. יספח ר'41.
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81[ אשתירא.

 הסברה ובעבודהפ. בתורה שענינם חכמים תלמידי בו שהיו כן וכמוובעלן
 של הנובחי במצב כי אם גחקלאות, קשור היה זה כפרי יהודי שישובצתנה

 נתפרסמו לא שעוד אחדות תעודות מידה. באיוו לקבוע ביכלהנו אעידיעותעו
 של הסעד שירותי של ברשימה הרי דלתת. יהודי על נוספות ידיעותמכילות
 מופיעים סופה או עשרה האחת המאה של  השגיה המחצית מן פסטאטקהלת
 המסמך א. אחיו( צאלח מדלחת, )הארת אכוה צאלח אלדלאתי, הארתהשמות
 לשמות. שעממו הכשיים שהשמטו אלא היישוב בספר צוטט כבר ~280בודל.
 אבו בן אלתאיר אלבקא אבו בן אליהן עמראן אבו שנתן "בראאה" שסרזהו

 אלדלאתי אלחסן אבו בן אלבהא לאבו רע אלנחאל אלדלאתואלחסן
 אבו של סבו 4)11. שנת בתחילת נכתבה התעודה לדודה. )כלומר מעאלנחאל
 איפוא עשר והע מסמך דבורים. כעדל פירושו אשר אנ-נחאל נקראעמראן
 ישוב למחות בחלקו היה בדלתון היהודי שהיישוב ,,להנחה סימוכיןלשמש

 יספת הוכחה הבקה מסמכי של אחרת שבשורה בדף יש מאידךחקלאי
 עליו שכתוב מדרש של דף זהו חכמים. תלמידי היו בדלתון היהודיםשבקרב

 !4. דלאתי" הכהן"לשמואל
 עשרה והשתים עשרה האחת המאה מן הקהירית בעינה שנשתמרוהתעודות
 בכפרי קטנים יהודים יישובים על ידיעות וכמה כמה עודמכילות
 על העיר כבר ברסלבי ה' ידועים. בלתי ומקצתם ידועים מקצתםהגליל,
 חתיה מכפר יהודי של אלמנה אותה חנניהי(. בכפר יהודי ישובמציאות
 כ, גם ששיכת אחרת ברשימה גם מופיעה ברסלבי שפירסם בתעודההנזכרת
 "האישה רשומה ששם אלא פסטאט, קהלת של הסעד שירותי שללמסמכים

 ושנכתבה יותר קדומה זאת שרשימה נראה אמנם 4. חעיה" מכפר האיש בןשל

 ,הקירה העגובה יגר" ג.העוה גרס,ני "zas; עמ' הרצ-,(, מיושי,ס טונים ססירוה אסף,וי.
 ועורקותי"א-י

 ,ו-ר ה,1ג1 ס5ר ,שיאי, נאיץ היזוזי הנשוב יתו,7וה יציף. ואיקד "12 עמ' ץ,
~Qtan'הזמן(. באותו נדפסו האלה הנשמרים )שני ואילך 8 עמ 
 ג'. נספח ר'44.
ף ", ש, ע. "ישונ סי31  אש" צן 

 'ענ'שכ"לניל )"חף zsa עמ' 1, ג,אק( ית.
 יית .גן שארפה גן משה היה: עמדכן אגו שי העגי. השם ,2,11. קיומי וטיונ נם ור, תו' וע4ן,
 בהעור ניתן "הייך משה". ונגוד משה: מ נגוד גמק~ם שקיא קאוי' ש, גקט,~נ יהקן צריך)נך
 ו". גמול וזאוה אי, ויגן הדף ש, ה"משיצר
 טרי,%קא.י4.
 -יסקר שלו נ,2ץ גשניה OD71 ואילך; !4 עמ' וי, היגיץ הננ.ה, ~גיר נגמז" ענ"ס רשימהז4.

 אייך. וי עם. השי.1(, אגיג )חיארצנו-
 א. ~lSSO ערס."4.
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 והי"ב ההא במאה ישראי ארץ בצ19ן היהודים עלידיעות :91ן

 התימות( לא כאף תאריך לה שאיו בתעודה !*. עשרה האתת המאה בסוףעוד
 לשנ, חיב היה אלצפורי ג'ע אברהם בן )?( אלאעז אבן המכונה שמבורךנאמר
 של שהקיום בעוד %. דיוארים 239 נ"ע אלבשר אבן משה בני ייעקב אחרתאחים
 ידוע כבר ההיא, התקופה של ממקורות כה עד גודע לא בציפורי יהודיישוב

 שהערו זה מכמר יהודים על מספת ידיעה והרי " בעבלק אז התמררושיהודים
 בית חצי לקנית המתיחסת תעודה זוהי למצרים: עשרה האחת המאהבסוף

 תרפה - הקונה ושט מבורך גן נהור סי המלמד לחלפון שיך שהיהבפסטאט
 גיתן מן'הגנתה תעודות בכמה ם. 1112 שנת הקניה תאריך אלעבלאני. טיב4ת

 נזכיר זה; בכינוי עצמם מכנים שהם או "הגליל'" הכעף ישראל מארץליהודים
 וי. החסיד ישועה בן יוסף אל הכיילי אברהם בן הכהן ישועה של ארתלמשל.
 י3~~=  השנים מן בערך עשרה, השתים המאה של הראשונה המחצית מןבמסמך
 כסף סכום שקובל הגלילי אהרת בן הכהן ברכות של עסקה על מדוברטוו,
 . בדמשק~. סחורה ולקנות כדילמכור הלואהבתור

.- ; . 
. 

 משך החשובה העיר א י ר ב ט נשארה הארץ צפת של המזרחי, השני, בקצה.
 אזוה שכללה פרובינציה של הראשית העיר היא כמקודם הזאת. התקופהכל
 אל-מקדמי לפי תעורה. של עיר גם היתה .טבריא לירדן. וממערב ממזרחגדול
 עשרה: האחת המאה נאטצע בה שביקר כ'וסראו, נאצרי ולפי ניר בהשצרו

 מתאה הפרסי הפסע-הסופה אחרות. ארצות אל ייצאו שאותן יקרותמחצלאות
 על שעמדו חוילות האגם פני על להם בס שתושביה ומספר כעשירה העיראת

 פחות שסבלה להניח איפוא ויש יפה מבוצרת גם היתה העיר שדויי. שלעמודים
 אזורים עשרה האחת במאה שהחריבו הבדואים של המרידות מן אחרותמערים

 ו '( ' . ..,אחדי~שלארץישראל.

 דשאה של "שגיה המהציהמן ברשימות נם רשום שהוא אלנאמכי נן למשל מזיע יו ברשים"49.
 .ל ,"4?,ז4ן. עמ' נ; פן ר' ונס, נן ג"רא, שי שמו נמצא נדן אשר עשרי"אהה
 . . .,י.. ~ . סר2.!אנ59.11.
 58. עמ' (ם, וכו' ההכיח בידיעות כרסלני ר'נ3.

 . .,. 8.31. ס.--ס.83. 24.44. ט,--ט.?5.
- 

. 

 חלפון והגה החבר שמואל בר ונתן מגשה בר הלוי חלטון ההומים דו1עודה על י8.24נ. ט.-ס.54..
 בציון שלי ברשימה ר' 1188, עד 1088 השנים מן מתעודות פסטאט קהלת של כדיין ידוע מגשהבר
 מגשה, בר עלפון של לפעולהו האחרונות בשנים כדיין מופיע שמואל בר נתן ואילו 145, עמ'11ץ,

 )סרס. 1138 ובשנה 215( עמ' )מאן.11ן 1120 בשנה מגשה בר חלפון עם ביחד העודוה על חותםהוא
 140נ 3(, 218 ה. ס. )ט.--ש. 1108 13ל,. עמ' 11, )לאן 1134 השנים מן מתטודות וידוע ג( 22 ".ס.

 1141 משנת ומאגרות 388( עמ' ע, )מאן ד*!116 ו( 56 ח, ם. )ט.-ס. 45ע ט, 184 ה. ס.)ט.--י.

 , י .. . 228ואילך(. 1224אילך, עמ' שמו,)ר'
"" 

 עט, אחסואח-תקאסים,45
 .נ. 58. עמ' כ'וסראו, 180;נאצרי
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101[ אשחור א. ...ן,

 במחצית העיר. של הכלכלים בחיים מעורה היה בטבריא היהודי' היישוב,
 המקומי במסחר מאד פעילים היהודים היו עשרה האחת המאה שלהראשונה

 בטבריא ההוא בזמן שנכתבו מסמכים נשתמרו בעיזה !י. משלהם שוק להםוהיה
 קהלת אל ובמצרים בירושלים היהודיות הרשויות של אגרות וכןעצמהז!
 ובפסטאט. בירושלים היהודי הציבור ראשי אל שלה אגרות שני ומצדטבריא
 saI מטבריא אליה שהושו שאלות על הישיבה של תשובות ישנן אלה אגרותמבין

 שבאו נצרכים בחולים לתמיכה  בקשר מסמכים היאר בקשה מכתביוביחוד
 בהן אשר תעודות גם הקהירית בעיזה שנמצאו ברי ,sg. טבריא בחמילהתרפא

 . , -מדוברעליהודימשהיגרולמצרים".
. - 

 קצת וכהנה. כהנה להוסיף "ש מקצת! או כולן שפורסמו אלה תעודותעל
 בטברנה, יהודים של המסחריות לפעולות מתיחסות בבתה שזשתמרותעודות

 אדם בן מצד נוספות( תביעות על )רתור מיצוי שטר של תאריך( )בלי קטעכגת
 התעודות מסמר במיוחד גדול אך י(. המפוצה של שותף בטבריא היה אביואשר
 או קודש כלי בתור שם ושימשו מצרים אל שהיגרו מטבריא יהודים נזכריםבהן
 פעילים שהיו אמצעים בעלי גם המהגרים בז היו אולם הקהל. מן לסעדנזקקו
 או עשרה האחת למאה שייכת האלה התעודות מרנית והתעצרה. המסחרבחיי

  n~smnI והמחצית האמצע מן כמסמכים גם יש אבל עשרה,  השתים המאהלתהילת
 רציפות את שמוכיח דבר מטבריא, יהודים על ידיעות עשרה השתים המאהשל

 מאת מכתב למשל נזכיר הצלבנים. ע"י שנכבשה אחרי בעיר היהודיהי-רב
 המובנן, מן המבקש התחתית, במצרים שדה בעיה רב החבר, קמעה בהשלמה
 ממנו ויבקש בקהיר העיד אל שיפנה "השביעי", נתן בן אבראהים אסחאקאבו

 לתפופ בוורוצה מתחרה כלומר צעדיו, המצר מטבריא יהודי עד לצדולעמוד
 ימ שאגרת מסתבר מבורך, הביד אל מקורב היה !תן בן ואברהם היות .eg.משרתו
 "הסומא עשרה. השתים המאה בתחילת או עשרה. האחת המאה בסוףנכתבה

 ברששות פ. עשרה האחת המאה מאמצע עניים של ברשימה נזכרמטבריא"

 !1,"1. עם, או, עיי. ""גי" ייי'ע~" גרס,גי י.",.
 שם את להקן צריך )ששם 29 עמ' 1%, בתרביץ אסף שפירסם 035ג משנת הנשואין הסכם ר' ז5.;

 יזם. עמ' 111,, נ-HUCA מאן אצל 1451 משנה הרשאה כהב נאעמוי; שמההאישה.
 . .. ., 04,03. עמ' הגאונים, מספרות אסף,58:
 12.218. ט.-ס. להוסיף ויש ואילך 11 סי' 11, ית' 11, התשוב ספר ר'58.

 80. סי' 12 עמ' גו, היישא נספר ר' 86;1

 12.498. ט,-ס.61.

 174. עמ. 11, "יג; עמי ו, מאן רא" "שניע,. נהל בן אנרכים עי ""1"!. נוזי.גי.
 י.-י" (1. 1593 ט.-*43
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 והי"ב הי"א במאה ישראי ארץ בצפ~ז היהודיב עיידיעות111ן

 "שומר מודיע עשרה האחת המאה מסוף כולן כנראה סעד, מקבלישל
 באותו שהמדובר לודאי וקרוב השחיטה(" כשרות על שומר )היינומטבריא"

 רשום 1100 שנת בסביבות כנראה  שנתחברו סעד מקבלי של רשימות בשתיאיש.
 1100, שנת מסביבות כנראה תבואה, הלוקת של ברשימה ~es. מטבריא""האיש

 לתשלום בקשר במסמכים ואילו ורבעיי ויבה שקיבל טבראני כרים בןרשום
 "אלאעור השם מופיע 1183 משנת פסטאט קהלת של ההקדש מבתי דירהשכר

 מטבריא מהגרים של שמותיהם כאים כמוכן ". מטכר"ל והסומאאלטבראמ"
 ו"האישה מטבריא ה"שיך"' למשל הרי למגביות. התורמים של ברשימותנם

 טבראני אלפצ'ל אבו והשם עשרה האחת המאה מתהילת בתעודהמטבריא"
 לזה, דויה במסמך ,ן. עשרה האחת המאה באמצע בודא: שנתחברהברשימה

 יהוריס סר  ועול, שם אותו נמצא עשרה, האחת המאה של האמצע מן הואאף
 השם מטבריא(ש. )הרב אלטבראני ואלהבר אלטבראנימטבריא:,יהש.בן

 ברשימה ההיאר. התקופה מן היא גם דומה, ברשימה כלול אלטבראני""בן
 עשרה,. האחת המאה באמצע קטנים תשלומים ששילמו אנשים שלאחרת
 תעודה לבסוף נזכיר יי. מטבריא יוסף בן ומוהוב מטבריא אבראהיםרשומים
 בחיי פקילים היו מטבריא שמהגרים המראה עשרה השתים המאהמאמצע

 כקשר שכשהכר 11% משנת מסמך זהו התהמית: במצרים השדההמשק.נערי
 מצד אחר נכס לגבי תביעות על וויתור בית( )"צי .נכס ניהול שללהעברה
 אבד בן עלי אבו אשת אש-שיגורי, אבן כ'לף בת את-הג'אר( טת )היינוהג'אר
 בקירוב" אלחריה צבג צ'אמן כאן אלדע באלטבראני "אלמערוףאלחסן
 מתעודה בקליוב(. המשי צביעת של חוכר היה אשר טבריא אוש בתור)הידוע
 משפחה לשש והרי עסק אותו כבעלי זה על' אבו של אבי11אחי1 ידועיםאתרת
 ". התחתית במצרים בעיר מסים בחכירת שעסקו טבהיאניםשל

. ,!. ם ו: ופו ". ס. ס=ס. ש, ,ונ, a-b.4ן.

 .247,, עמ' 11, מאן שפירסם ברשימה נם רשומים שהם שמות כלולים זו )ברשימה 7 14 ט,=ם.85.

 אלא חנניה, מכפר האיש כאשת 13 בתרביץ ברסלבי שפירסס העניים וברשימת אלקצ'אעי. בןכנון
 והשוה אלרקי אלמגח כרסלבי של ובישימה אלרקי מטללה נזכרה בתהודה יומר. קדומה זדשרשימה
 49(;ט.--ש.1548(ו. למעליוהערההגאזה

- 
 -'~ '4 ז *. ו'

-  

 -ז
 . . ,_-, .- - 28184.._88..מסצלגיאה

__. 
 (?. צ131 ט.-ס,ל6.
 סה.ן"4ר;נ0ע"ג..!6.

-
 --י . -י , -. . ..

. 
 (1. .ן15 מה.י..
 (1. 1596 ט.-ס.71. 55498. אור. מוטעים בריטישסי,
 התקווה ההימנת:(. אין באך )ן.1!( אהע'א גשגס Q1~s ע-י קוימה התעוות "יז,!; גווך.גל,
 .. .7.7,51. 19 , .ע 21 כמצרים היהודים מספר על גשורי ושפירסמתי (1 6118 ט.-ש. דכאהשגיה
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121[ אשתתא.

 ימצאו נשכן ארעיות מסקסת כמה להסיק אמשר האלה הידיעות שמכל דומה.
 נוספות(. ידיעותבודאי

 הראשון, הצלב מסע שלמגי בתקופה ניכרת במידה נדלה עכו שקהלת נראה'

 המסהר קשרי של החידוש מן נהנתה אשר כולה העיר גידול של כתוצאהבודאי

 שבצפת החשובות הערים בשתי ישראל. וארץ סוריה חופי שלהבינלאומי
 טבריא של ופרנסתה היות אך במסחר, יהודים עסקו בטבריא"ובעכו,הארץ,
 המוצרים שיווק על היינו המקומי, המסחר ועל תעשיתה על יותרהיתה

 משל נמוכה טבריא יהודי של הכלכלית הרמה היתה הסביבה, שלהחקלאיים

 התעודות פי על לדק מותר אמ טבריא, יהודי של המספר אולף עכו.יהודי
 בהרבה. גדול היה בהן, הנזכרים הטבריאנים כלומר פסטאט, קהלתשל
 במחצית שהגיעו בגליל כפרים מיישובים מהגרים של ביחס הגדול המספר.

 עוד היה ההיא שבתקופה מהד מוכיח למצרים עשרה האחת המאה שלהשניה
 נידלדלו כיצד מראה הוא שני ומצד מבוטל בלתי הגליל בכפרי היהודיםמספר
 במרידות קשורה שהיתה הנירה של כתוצאה התחסלו אף אולי או אלהיישובים
 . ' . . הצלבנים. בכיבושי 4ך ואחרהבדואים

,ן  התפקיד את מבליטים האלה המהגרים נזכרים בהן אשר ה%יזה,1תעודות'
 הקיבוץ של והרוחניים בהים'הדתיים הארץ מצפון יהודים שמילאוהחשוב
 גדול מספר מצריב לקהלות סיפק המנוסה( )או ההגירה זרם במצרים!היהודי
 . קודש. כלי ושאר ורבניך מוריםשל

נסים
 בהעלא"

 תושביהם ע"י הגליל כפרי  שנטישת 'כול.להיות השערה:
 היות זמנית, ת61עה היתה עשרה האחת המאה של השניה במחצותהילודים
 של חדשה התפתחות על אולי המצביעות תעודות הקהירית בפיזהונתגלו
 שנכתבה תעודה פירסם מאן יעקב עשרה. השלוש במאה לגליל היהודיהישוב
 ה. הלב במש היהודי היישוב על מדובר בה ואשר עשרה השלוש במאהכנראה

 בן הרופא אלעזר טנאח אשמום המצרית בעירה 1228 בשנת שנתן כה יפויעל
 בתול חתום אישה לו לקדש בפסטאט, דתן זכריה, בז לאליהו הרופאתקוה
 לרציפות סימוכין לפנינו ההי ,ז. אלדלאתי" "ידיע הכהן שלמה בר מבורךעד
 של שגשוגה גם החלה עשרה השליש במאה נדלתק. היהודי היישוב לחידושאו

 יי. שבה היהודי היישוב ושל צפתהעיר

 ..-- ' י.- 204. 9שמנמ.,עמ'73.

 ..~ . ' 16.335: ט.נס.74:

 - "ר1,זנ1: עמ' 1, הממיוגיס- שיטו הגת ונסוחה נמסרים היהודים -ושליוה ר'נ4שרי5ז.
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 והי"ב הי"א במאה ישראי ארץ בצפק היאדים עיידיעות131[

 ....נספחים .,,

,

-.,,-~,.- 
,." ,-,,,:, ,:" 

 ........ ,. .. ג.. דףמפנקסשלקהלפסטאטא(

 של הפנקס מ! דף מועטים.בשחה שנשתמרו הפנקסים שרידי swl .137 6סרס.
 בידיעות אסף פרופ. ע"יפורסם 933  משנת רשימות המכיל דמשקקהלת
 בקובץ )ואח"כ 45-42 עמ' 11, ועתיקותיה א"י לחקירת העבריתהחברה
 קהיר, קהלת של הפנקס מן דפים שני ואילך(, א עמ' ומהקרים","מקורות

 שלטון תחת ובסוריה במצרים היהודים תולדות בספרי 129911289, השניםמן
 התעודות גם זה לפנקס שייכות וכנראה ל"ג( )סי' ואילך % עמ' 111,הממלובים
 ואילך 112 עמ' התעודה אף ואולי נ"ד( נ"נ, )סי' ואילך 91 עמ' שםשפירסמתי

  שנהה כמו אלה. בפנקסים לרישומים בצולתו דומה שלפרנו הדף ס"ד(.)סי'
 או קווים ע-י זה דף שייך אליו אשר בפנקס גם הבדילו בפנקסיםברישומים

 השונות. הרשימות בין מרחקע"י

-
 וגם השמאלי בצד גדול חלק ובמיוחד הרבה הסר מאד. ניזוק הזה הדף

 שיש משום יותר עוד קשה הקריאה שנטשטשו. ומלים שורות יש שנשארבמה
 , השורות. בק והוספותמחיקות

ן

 יחיי וכיל גע' סעדיה 5י הלל סף אליגא חפר כתוב: הראשונה בשורה
 אחריה ואילו ובתרגום במקור להלן הניתנת' הרשימה באה כך אחר . . .מ

.. בקהיר. זוילה בשכונת "בית חלק של המכירה בדבר רשימהבאה

 --טכסט
 _. ., שמואל בן מחאסן מר ענדנא חצרי2

 -. ; ' , ברוכיה בת קואמה זוגתה קדמתה . . .י

מבלגה

 .י ).ת..הדאאלזמאן(
.. קואמהדא........כתאב.בהלמטלקתה ן.

'.-נא1יסינקענדוי . ..

 לזוגתין כנתבת אלדי אלכתבה מן . ברית אמי. תכתבו אן אריריסלב
 -:; ,., .,,, .י אלא ולאמן להאשילאמןאלכתבה עלי לםיכקקואמאדאואן

 במקור. מחוק*

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



]14[י אשחורא.

 . .................................... לאןלי כאנתתטאלבניבהא10
 היתדין..........;.......קדמתה.ן.::רבנויאורהואב

 כלסאן בעכא עלל כתבתה אלדי אלכתאב בהדא עארףלאנה
 . . . נע הלר יוסף ביר אפרים אלי דכלנא הוהכן
 ב.. ומגדעיה ודעתיה בערסיה ורמי קצירכד

ן'.- אנשא( בנני כשאר בפומיה ומתקןותריץ15
. 

 '.תרים
-

2
י שמואל בן מחאסן מדי אליסגא".
 ברכות בת קואמה אשתו שהגישה . . .,-

- שלוהסך
5.- --...........

.-- 
 :.'" . . . . הזההזמן,ן.

 : ' '.. קואמהזו..~.....כתב.. המגורשת לאשתון

 .שיאנשיאניייגי,1
 אשר הכתובה מן פטור. שאני בכתב לי שתתנו אבקשודורש

 לאשתי[כותבתי
 מן:...... ולא מןהכתובה לא כלפי תביעה שום נשארה ר2לא זו,ואמא

 .................................... ש משום ממני תובעת שהיתה10
 דין בית אב יאשיהו רבנו ......... הגישה....................

 הלשה[ בזזו בעכו ]ע4ל שכתבתי הכתב את מכיר הואכי

פירושים
 הגרושה אשתו ובין שמהאל בן אל-מחאסן( אבו של לקיצור מחאסן בין המחלוקתנושא
 ואילו יוסף בן אסרים שהשאיר רכוש על לזכויות טוענת היא ברור! ברשת בתקוסמה
 תוכל לא שהיא באומן למישהו בצמגה אוחו העכיר שאפרים ~שיב לשעברבעלה
 -שטר של הנוסח את מכילות הרשימה מן שנשתמרו האחרונות השורוה שתילטעת.

פקדתא-
 היות ואילך. 2 ש' 31, עמ' אסף, הוצ' גאון, האי לרב השטרות ספר ר' )צואה()

 מוצא גם וכנראה שמוצאו להניח יש בעכו המצות בשם זה שטר נכתב הבעלולדגרי
 זו.:ו מעירהאישה
 לפני שבא מה כתוב בדיוק, שלממש ברשימה העתק פקדתא שטר של שהגוסתבעוד

 בא' 7( )ש' אהת ופעם  בסוף בה' ז( 3, )ש' פעמים שתי כתוב  קואמה השם ברשלנות.כן
 למילה התאם לא לאחריה שבא הזיקה ובעוי 9( )ש'  ר*ו חסרה -כתובה-  המילהבסוף,

 דיקדוק בלאו, ר' יהודים-עבריים, בטכסטים רמלה תופעה ואת אמנם 'הזוקקת.
 למעלה( )ר'  289~1290 משנת הפנקס שרירי שגם לציין יש 235. עמ'הערבית-היהודות,

 הערבית. בלשז  הסופר של הבקטיח  חומרמבליטות

:  גמקור. מחוק*
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 והי"ב הי"א גמאה ישראי ארץ בצפון היהודים עי ידיעות]15[

ן.'יז-'-"--ע,- רורמהשלשמותב(

 בצירוף בטוחים להיות 'כולים איבו ולכן נקודות שום אין 7. 191 ח. ס.ט.-ס.
 חטם אדם של שמו רשם כאשה ."ב," כתב הרשימה שמחבר דומה מ"מהשמות.
 קט עוד עקביות. כאן אץ אולם משפחה שם שזה במקרה -אבן" ואילואביו

 האותיות. בסדר אדדות טעמים כנראה טעה זן רעימה שרשם שהסופרלהעיר
 סיד the of xrac~ Social במאמרו גויטיין ע-" נזכרת הרשימהביבל.
500.

~evv.; 
records,. (ieniza 0ן;אם the( תן refhxtedi תעשומס0 5א;)ו Jewistl 

 שום בה נוכר ושלא קליגראפית רשימה שזאת נאמר ששם אלא .!5 ,26 .ק.81
 בפירושים. להלן ור' נכון אינו זה ותאורתשלום

-, 

 ~. י
 ק-

. 

 ..,.,., . .._.טכסט

 . טבראגי אלפצל אבו פ, אבןמוסי1
- -:.. 

 ..: ";, . . - - סעיד רבאעי וזן אלאשקרסבאע
 . .; . ,- . ,.. הלאל., אכו אבן מחפויןאלמקדסי

 _תאבתאבןשמעוןוסהוילאכו
... ,.. .,.. ... 

 אלחסץ אבו אלתניסיה אבן5
  סלאמנה1 בן אברהם  אלחזאןסעדן
אבן

 אוקיי
 בן  יחוקאל

 .. אלארנאוני כרים יהרא בן  :מימתי אצתי

 מוסי אלסכר' ען מהל בןחטן

ע-
"- מטברהש. אל-פצ'לחבו 1
 ההיס- לחקר -תעודות במאמרי הרשימה ,ר' שכיח סבאע השם רבאעי; שילם האדמוניסבאע 2עו'

 י14 עמ' ושם 144, עמ' יגע, ציון הקרוב-, במזרת  היהדר"פ טול  והחברחיח  הילבליתטוריה-

 אנ-גג'ום והשוה 8!; ש( א' עמ' ג' נספח להלן ור' סבאע אס (נ 548נ ט.-ס: עזי וא' 4ש'-
י *ריות.  משלף  טהמרבו  59ג  פמ' ע,  פופר,  יוי'  או-זאהרה,-
- הלאל.  בואחי  ספירמירושליבןמהפון'ס'ב

-: " , 

 שזה הנהה הוך ין, ש' ר' סופיי, ,ה11 ?יזך ראוי, ""1,, ואפיו שמעזן אנ, היאנה; .ש.

 ע, מהניס: מישה בן - י" א,המ" אג! ,ש'
 ימאמה ר' ההההיה שנמסרים . הנ," נעיר הקהי"

 ' ,י . ,5,!. י4.ע.18 במצרים היהווים מספרעל

סעדאן 6קד
 התז"

.

 נת"( גתמיל-%רל,25""םםם )צ-לאררואנה,הקוה םוחרדארבמןכריםש'8
 סטותם"

,FagmaibI 

-

 יי ''- אלארמואר. ערום אבואלאפראח טמע ,
 מציים עוה של הפעילה על הסוכר; מבשל בשמע( שילם "לנמר בשביל סהל ותחסןש'9

 גרך הממלבים, שלטק החת ובסוריה במצרים [תוהם וטלוית בספרי ר' הפכר הבתעש
 . . : ,ף1,עמ'85ב
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161[ אשחורא.ק.,

. לבוא בן הבה ואכוה אללאדקיאבן10 יוי
~ 

- 

 אלאסכנדראני טיב וצר אכוצמץ
 עיאש אבן מנצור אלצידה עץמוסי

, סברה בן בןיחי עיאש בןנבאתכלוף4
- 

, 

 . תאבת בן על( חמץאבןןףיראם.:

 מוסנק בן אמראת בן צדקהאלטבאך15
 אסמאעיל בן כלף הרון בןסוהיל
 אלבהורנה נלאם אמחקאלסקא

 .... בןולאב מימתעןצמאןברכאתבן
 אלשמי חסן אלקלתלוליערכאת

 אלמוצלי אלמעלם מרו צהרהען20
 - שכניה אבן אלדסתרי אברהםצמק
 אלחשי ען מראת אבן אלמהיגיען

הרי
 בן פוריג אלוואר הלאל ע,
 אלסירקתי נצר אבו ואבנהטבךבה

 מאמרי ר' הצפוניה שבסוריה זו בעיר היהודי היישוב על ואביו; מלטקיה האקש בן מוסא 1110'
 476 עמ' ברסלבי, לי. יובל ספר הצלב-, מסעי של בהקופה בלטקיח היהודים יל-יריעות

מילו.
 מאלכסנדריה. טייב נצר; אבו של הערב 11ש'
' ריקשה.-כזנוי. האבן -עין מוסע 12ש'

- 

. 

 684. עמ' 11, וקקט8 דחי, ור. בארות? חופר - נבאת 3נש'

 מוטא. בן אשת בן צדקה 14; שבש' השבח בן לעלי הכונה אם ברור לא -'השוחט, אלטבאך' 16ש'
 משוחרר( עבר גם או )משרח הגפר אמחאו אותם; ומובר מים מביא או מים שלוב - .אלמקא 17ש'

 חלשיך, ט8: עמ' גוטהיל-תרל שפירסם ברשימה גם בלול אל-בהורי השם אל-בהורי;של
 אלבהורי. אבן אלעלאאבו

 - מלאב נלהב לבן ערבות בתור מימון בן בדכאתש'-18
 ייבואן(.

 גיסלנ )או חהגו בשביל הפרמי חסן 20,19ש'
 פרג', 20ש'

 המור"
.:.: אנשים. שני ממוצל-ביראה

 "לדוסהרי. מנצור אבו אלשיך' 88: עמ' גוטהיל-וורל השוה אד-דמתרי, אברהם של הערב 21ש'
 . . . בשביל שכגיח אבן 2121גש'
 11, ,95ינ מאן, אצל הכהן מרואן ר' שכיח מרואן השם חלב; מגוש האיש בשביל מרואן אבן 22ש'

 עוד ור' 25 סי' :.Ar 11מ שטיגשגידר איל אלרקי מרואן בן ודוד מטבריא באגרת 198עמ'
 IntroductionI. ש פצם JQR lews,; fht: 0) littrature~ Ar~bic1 11 . ,ע 147שנךנשנידה

 הקצב.. = חלגזאר 23ש'
 ובנד. טביובה בן שריג 24ש'
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 והי"ב הי"א במאה ישראי ארץ בצפף היהודים עי ידיעות171[

 -" אלמעלם אבן סעדן תדידהאבן25
 אלחמאל יעקב אבן אלתמאלוסיד
 אלאחול עמאר אלויאת מרדאבן

 ,"פירושים
 אשם לשבית. שתרמו אדם בנ' של רשימה 11 רבאעי- . -שילם 2: מש' שמסתברגפי
 יותר. קטנים היו התשלומים ששאר להניח הוא וווקרוב בשורה רק נוגר התשליםמדל

 וגמה גמה ומא.דך מבוטל בלח. סכום הע הפאטמ.ס שטבעו הד.נאר רבע -הרבאעי
 וסכלות. מים אספקת ג1ת צדעים, 'ד במשלחי עסקו וו ברשימה הרשומים האנשיםמן
 מופיעים שכן תשלומים ששילמו מפסטאט יהודים של רשימה שזו סמק להיות יכוללא
 "(, )ש' ארגמן מוכר שון למיניהם, וסוחרים 4 בש' סוכר מבשלי כנץ תעש;ה, בעליבה

 הגולגולת. מס בשביל ששילמו אנשים של רשימה ואת ואולי אחרתה(, )ש' שמןמוכר
 שילם כולו המס את עצמו לשלם יכול שלא ומי ה-הל מטעם מגבית לערוך היהבנוהג
 הנצרכים. קל בשביל לשלם לקהל לאפשר צריכה שהנתה למ;בית מסעחלק

 ברש.מה 1ם גלולים זו ברשימה המופיעיב אחדים( כערים דיוק )ביתר אחדיםשמות
 ההיא הרשימה אף שלהם. הקובץ של י-נ סי' בחור 3וטהיל-ערל שפירסמו תורמ.םשל

  המאפשרים אחרים שמות שלפמצ כרשימה יש אולם עשרה: האחה למאה כודאיעייפת
 אטר דומות ברשימות ום מופיעים ובס היות דיוק, ביתר שלה  הזמן את לקבוע117

 !(, )שי כבראני אל-פצ'ל אבו פמטאט. קהלת של הסער שירותי של  הבזךמוצאז

 )ש' ממוצל המורה 19(, )ש' אל-ערמי חסן 6( )ש' החון סעדאן ", )ש' את-תניסיהאבן
 בוראי ששייכת ין 'י15 ט.-ס, ברשימה 1ם כלולים לל )ש' השמן מוכר סיד ואבן"2(

 רשום !1 )ש' הסבל יעקב אבן עוקל(ן אבן נלאם בה )נזכר עשרה האחת המאהלאמצע
 ששייכות רשימות שת. (ו, "15 בס.-ס. רשום סביבה בן ופרע 1  15% ט.-ס.  ברשימהנם
 שכיה אבן השם נם נמצא שלפנינו ברשימה אמנם עשרה. האחת המאה לאמצע הןאף
 הראשונה למחצית או ההיא המאה לטוף ששייכות ברשימות מוצאים אנו שאותו 21()ש'
 בהחלט יתכן אך יו. "15 וט=ס. ,9 ,", מסצלניאה כנץ עשרה, השתים המאהשל

 זו לרשימה המשותפים השמות ריבוי מ-מ משסחה. אותה בר אנשים בשנישהמדובר
 מכריע. עשרה האחת המאה של האמצע מן ספק ללא שהן אחרותולרשימות

 שמות של רשימה"
 ימץ מצר קרועה התעודה .14(. .3 79 כתוב )בצד  .ו 179 ח. ס.ט.-ס.

 ' התחילה. מן  חמרות שורות כמה לדעת שאז באופןומלמעלה

  .ימו .,80 .81 ב הנ"ל במאמרו !רטיץ ע"י מכית התעודהביבל:
 וליתא. שמות 125 בת רשומים תשורו לפי אבל 81 26,-עמ'כרך

 .... ,-,ל,..,

 .- אנשים. שבי המורה-כבראה בן סעדאן,ש'2%

י" הסבל. יעקב אבן 20(; ה ה-באה בשורה ר' לתקן, כנראה צריך )בך סויד 26ש'
 ' . ' הפחל. עמאר השמן; ניכר סויד אבןש-ד2

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



יק אשחורא.
 אלבאראבשחאק ן:עידן

בן,,,

 אלקרא...,.,,.,...:.....בואלעלא
 אלצבאג צדקהאלמנבר

 ב. אלדמשקי אלפצל אבו ..
-[לדה'כלףאלחדאנד[ואכוה'5'
.

"..עלאאלאכאף.אבוכתיראלאכאף.אסחאקבןא"א ;.
 נעמאןאלדבש'אבועליבןאלמ1במ'מ"יאלעמי ['-'
במ:תס1'צשה'אבואלמרצאת."'

 בזא,ד.בןהרתאלקראאבלאלפצלבןאלמ"'אברהש --- אבואלפצלבןאלמ"
 בןבמאס'אבונצרבןאלעקאדה.אבו,לרצא0~-

 אגואםחאק.י.1ף1
 אלילא אבו מוזק; משהרהר שם ננקום כנראה ש, לרף 1 ש' בץ כתובות ... בןהמליםש'2

 ...הקראי.

 עלי, בן שמואל אגרות ר' זו בעיר היהודים יל מוריהן כצפון מנבג, העיר --מןאלמננג" 3קף
 ריבה על הצבע. צדקה נ18; עמי א', שם במבוא והשוה 38 עמ' ג, 1, תרביץ אסף,הוצ'

-
 תחח ובסוריה במצרמם היהודים תולדות בספרי ר' המזרח בארצוה היהודים בקרבהצבעים

 ב:טמגעיי:ש,4
 שהיו. המסור נ'יף ננו;ש.',
 אוכפים. -עושה אל-אכאף 8ש'
 הבורסקאות 94; עמ' מגאונים, מספרוה אסף, אצל ר' רגיל, היה נעמאן השם הבורסי; נעמאן 7ש'

 1, הנ-ל כסערי ר' היהודים, של אפיינית לפרנסה המוסלמיות הארצות בכל כן גסנחשנה
 גשיטליהש(. לאו מניינטיון -בוטא אר-רומי טוסט 182. 7י1, 178,עמ'

 הפועל, אלבייר אבו צמח; העברי צימח-השם אנשים(; )כנראה )יוגד(-שלשה יונסבגי 8ש'
 זה, בתרגום במתזן אין כי אם )י41'"ם(' כבאוה ההולך כינוי; בנראה - אלמג'ץ משרת;נם
 ג'צא(, נקרא זה מועל 17כן גבסי מ-עושה יוהר נראההוא

 בעזה יחודי חשוב של הקיום על מעזה: האיש בן אבראהים דיסוגראפיה; אלפצ'ל-זואבו 9ש,
 ירושלמים של עדות 12.147 ט.-ס. ר' שבגמזה, העודות וכמה כמה מעידות עשרה האחה,במאה

 0%2ג(; מרץ )5 443 'ד'ול-קערה 1 ביום ענה במחוז מאזן בסוק שנזדמנו מעזה ויהודים:
 אפרים כת-יר אנו אל הזומאליח( המחצית רק נשתמרה ממנה לאשר אגרה 7 119 חלן ס.ט,-ס.
 ScSJematia~ 6. EphraUnI ס6 פוזננסקי ית שמריה בן אפרים בודאי וזה אלגזי, מתפוץ' בןהחבר

 ור. ~RE]- ;Foata .41 ." 141 ש : ,Ifagmen~,. Geniza; Bodteian Cowley 104 ,19 , 14גי
 אלכהן סאהר ובה שמות רשימת 7 418 ח. ס, ס.-ש. מעזה, ארוכה אגרה kabicI י0פי73
 מננס, ספר לפוסטמה, עזה מקהלת מכתב אסף, במיוהד ור' אלגזי נ28342 בודל. אלגזי,בן
 על תלונה שטס 18 ג 8ג  ה--ס. ואילך(, 31 עמ' ומחקרים, במקורות כך ונאחר ואילך ןעמ'

 147. עמ' 12, ,7 .נ 51 יהטיין ע-ץ מצוטט געזה,  הקהל רחש סלמעשיו
 ממשי, הגורות עקאדה-עושה 0באע; בן בניאס 7 5ז ם. ט.- ר' רגיל, שם היא בגיתם 10ש,

 ,,- - ? שדכנית אולי או 161, עמ' Suppl. ,11דוזי, ר-
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 ארץ בצפנן היהודים עיידיעות]19ן
 קוראי

 והי"ב הי-א במאה

 ' אלמסך אבו אלשיך ' אלמסך אבו אכו בן עליאבו

 - . : שנדאגה בן ' אלשיאד בלף ' אלשיאדמלמאן
 אלטא נצר אבו אלדב' בן מוהוב אלכתאנ''..ס..ל

 אלכהן צדקה אלמסך. אבו אכו בן מעמר . מכתאר בן .ן')
 יי ב' במאלעאבד במאסאלאטראבלסי' סהקק' נן ה , . ).15

 ' אכוה מוסי . אלקלקאס בן יוסף ' אלמעט בןסרור

 ' אלמודם נן ברכאת ' צאלה בן . אכרדךם בן אלמניאגל[

 ' אלנשאוי. בן ' אלמסקי בן ' אלעכאויסבאע
- 

 ' וולדה דרך בן סלמאן ' אלטויל סרור אכומעאלי

 .. אלקריאני בן עבדאללה ' אלמעט בן אלפצל]א[בו20
 1 - רעים בן סקיר' בן נצר אבו בןאלזקן'...

 . ש[ב]האלרצא..~.. ליאלהרירי' -יד

 ב'עמוד
 . בנשם בן ' אלבנד]קי[בן

 . . . . . . . . . . . סעיד אבואלשיך
 ,. ,ז.. .,,,~
,..,חסוןכןב"סר'אנונצר-.

 אבואל..צל'אל...~אלשיך

 . _.אלמ...טא.. אבועליבן בןנעצוראלכלף-1

 ששך-מרשי. אכלסך אבו של אמו כן ע4 אגדש,ע1
 . "4 שחי-מכסהתמהבמ%4נעמהאתע,29ג

~,ש'13יאלמאף-קץכרפשק;אלת-הת. -
 "החסיר- גני מטריפולי; גניאםש"נ

-1 השנים.
 המדינה לחושכי ששימש מציי פול -שורש ה-קלקאם- בן יוסף שערוה; בלי 1441= אב, 18ש,

 . ןץ' . החדשה. בעת האדמה תפוח כרוגמת השוב,כין

. ברכאתבןה-מתנשא-.ש'י1
-

1 ')";. - 
 ילל .. ' 'ן מ*כו;בןה"מקקר*. סבאעש'14

 ." נ.:)ב::ב:"ךבנן:2.מי";ס""ייתיתן

 .י: שלמוכראתויהלחאוהף1יצאמ. בןאלבגיקיי-חקש'1
 רמי נשרישם נש'

ף שעע ק ;עתם בן בשר ועל zae עמ' קשתים, ממפתת אסף, אעל ר'  

 ~' . ענש. סי' .Ar .א!שטינשנידר
- - 
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,20[ אשתזרא.

 . . . על אבו ' אלקטאזפי צדקה . אלקדסי כןעמראן
 . . . ן. בן ' אלקדסי יעקוב ' אלצידאני גלעלאאבו
 . דניא בן ' אלקלקאס בן יעקוב ' אלנר בן סעידאבו

 אלעקרבאני בן צאעד שבת' בן יעקוב אבוסן' .ןן. -ן
 בן אברהים אלחגילה' אלרצא.בן אבו אלמגץ. בן אברהים . .0[

 אלמשט]ב[ - ן,'-.
 . . . ב בן ' אלמשטב בן טאהר אבו ' טעאלה אבו בןע[א~ח
 אלצנאנירי בן יחיי ' אלעאבד בן ' בטינה אבי ]ב[ןהבה
 . . . . חסן אלבלוטי' בן כל]ף[ אלגלאב. כתיראבו
 - בזל בן הבה . אלבכאוה בן יוסף ' הגילהבני

 ' צאנע אברהים ברהאן.' בן ' שבתכלף:'בן15

 אבר]הים[ צליחה בן אלחסין אבו ' שמעה בןעבז,ללה
 סעיד אבי בן הלאל . אכוה צאלח ' אלדלאתיהארקן

 נתעויוה נם מופיע ;ה יז משיה ש, השם ונד עונוה "עושה צוקה הירושלמי; גן עמיאן 4ש.
 צורך אין כלנן אל-קרצפי ולא אי:קטאיף בנך העוסק נקרא תפ-ר ה1)י~ה מןאהרוה
 ימק גן מנחס ר' יו1( עם. ח, נצרן ;משטוס-א.,יון ה שאומר נפ' אל-קטאיפייהקן
 MElanges שפירא, שפייסם נהעווה איקטא,ף נן מה, אנו בן סערי אגו ,.; עמ:וור, נוס"יי- אצל :f?a?)n אנן סעד אנו יו; עם. (ת, תרנ.ן אסף, או, א,קט"יף ויונע",~י

iDnbour&.עמ ;lzs מן, אצ, אלקטאיף נן נע מנשה נזר ",פון lews ,וו. עמ' ת" 
 ".רוש,מ.. .עקב ונוון; ועיי מן - איצ,יאנ. זש'
 ק." עמ' ועץ, "פונוה הי-א, "מאה ש, גראש,ת,מיייס שנרה ציק ור גולג, נ. שקיבז הנהונים ר' גריס וגני י1יורוה( גריס על גן,הגר; סעיד אגו 1ש'

 .קוים גמאמרי נישימה וע,,
 דגש - דגש גן "יחזן עמ' "ו, צירן "גירים-, ב"מ, נמיר,ס הי"וי.ה ו"ך,ה שלם

 בינוי. במובן זהו וכאן הידיעון ה' )עם עולם וגם חחחוגהפירושו
 ברסלבי שפירסם 1025 משגת בתעייה ר' בגולן, כנראה עקרבה, בכפר יהודי יישורעל םש'

 .. נוספת. עדות לפגינו והרי 55 עמ. וכו' החצרהביריעות

 בפגים. שרימות לו שיש מי - אל-מאטב lbpn'; "הקורא בן - אלחג'ילה בן "1ש'
 ;,: מעשה. פעאלהלגעל אכו גגש'

 .. הצינורות". -איש בן יחיי הגדולה; הבטן בפלח האישה בטינה-נאבי אבו 12ש'

 ר' באנללוסיה, מחוו אל-בלוט, ש"ץ ע"ש כינוי בד-כ ה% אל-כלוטי -הייבהאן; אלג'לאב שבש'
 ממש. האלוח )פרי לבלוט הכונה שכאן בההלם יתכן אולם 133, עמ' נ,יאקות

 היניס. יוקרת - אלככ-אזה כמקוס האופה, - אלכ,באזה צ"ל כנראה 14ש'
 עג,ואייה ממו אנו ע, "הנא; גהקנה" שבנת ערג. שט ,נקד- ננךאה צריך )נך צייתה "ןש'

 עשרה האחת המאה בסוף סוריה, שבצפון בג'בלה העיר וראש קאצ'י צליחה, בן מנצורבן
 ~urbaine~ L'admindstraLion י. RSO: rnediEvale,I Syrie1 11 . .ק ;";,""1 המאליי ר' ימעידו )ר'.
 ן ל: . אציו. צאנה מו,אהה, ואיון ז,ש'
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 והי"ב הי"א במאה ישראי ארץ בצפון היהידים עיידיעות]21ן

 ס צאנעה . ולדה 'וסף ' אלחלבי בןהבה
 אברהים ' מבארך בן עבדאללה . אלתרמסאנייחיי

 בןאלט בןאלא....גאלב סאלם בןמכתאר'מבארך20
 י" ן .5:/;:לך:ג~ועמראןבן%ףאלמנרבי:

 ב ...,.,'... אלאטראבלסי.אברהים

..פירושים

 אולם חוברה. מה לשם לקבוע האפשרות לע שנותנים ברורים נתונים אין 11ברשימה
 בבחעת הנם שי' מצד גבוה מעמהחברתי בעלי והעדר מחד וטועלים משרתיבמציאות
 אנשים של הריבם אף צדקה. מעשה לשם שנתחברה ענ'יס של רשימה שווס.מוכ.ן
 כך. על מורה גסים ואף עממיים בבינריםהנוכר.ם

 לנמרי. ודאיות שאינן להשערות זקוקים אע 11 רשימה נרשמה בו אשר לנמן בנתענם
 'הודי של ושן 8( ש' ושם גר של גן 1(, ן, ש' ב' )עמ' מירושלים אנשים שם כרשימהיש

 עשרה האחת המאה את יותר תואמת אלה אנשים והוכרת ו( ש' )שם עקרבהמכפר
 ומצד שלפניוו ברשימה המופיעים שמות על להעיר ים עור 'ותר. מאוחרתמתקופה

 itlJews סא4 שמירטם עשרה האחת המאה של השרה המחצית מן רשימות  בשתיגוי
 לנמנה; בנתע ספק משאיר שאעו דבר נסים, בן נהראי של שמו כלול )ישבהן (241124עמ'
 בן שלגמאן; הרש.מות בשתי כלול נדיר שהוא 1, ש' ב' עם: אלבנדנקין, בן . . .השם

 )אבו 11 ש' ,נם אלמשטב( )אברהם'בן (1 ש' ב' עמ' utiD~e ברשימה נמצאאלמשטב
 שאף איפוא מסחבה אלמשטב. בן 241 עמ' 11; מאן אצל ואילו אלמשטג( בןטאהר
 ההיא. לתקופה שיכת וורשימה

- 
 .ה ";ק . ;

 : " ). :ז גנ4 ואישמה,נ,,וסף גן "ן"ש,;1

- 

 ן " ;ך

 - 1144 ,ה,אמהרמםן,ג5ד1-י"מ,,ד'יאקותו,1מ'1'.1,
,. '-

 ( .י.

":
(. . .,-. ."י. .  

,.,.,.
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