
בהודו יהודי סוחר יגו בן אברהם

פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש״ד

גויטיין של התגלית א.

 ש״ר פרופ׳ מו״ר של המדעי פועלו ללא היום הגניזה חקר מצב היה מה לשער קשה
 מאה מציינים שאנו בשעה זה מעשהו את בפירוש להזכיר הראוי ומן ז״ל, גויטיין

 הגניזה מן מסמכים — הודו אל ׳בדרך גויטיין של הגדול למחקר הגניזה.' לחקר שנה
 כבר במפעלו. במינו מיוחד חלק שלו, הודו׳ ׳ספר הוא הביניים׳, בימי הודו סחר על

 שינוי על גויטיין החליט לערך שנה וחמש ארבעים לפני כיצד הסיפור מפורסם
 את ראה שמקודם תחום הגניזה, לתחום נכנם והוא שלו המדעית הקריירה במוקדי

 המוסלמי המשפט על אור שיזרעו בגניזה מסמכים שחיפש בשעה לו. זר עצמו
 הדין בית של לתיק השייכות בתעודות גויטיין נתקל העברי, במשפט ומקבילותיו

 שעסק סוחר אללבך, דויד בר יוסף נגד משפטיות תביעות שעניינן בפוסטאט, הרבני
 הממצא האחת־עשרה. המאה בסוף התיכון הים לארצות הודו בין וייבוא בייצוא

 שמן התעודות את ולחקור לאסוף לדרכו יצא הוא כדבריו. גויטיין, את ׳דושמל׳
 האסלאם בארצות היהודית החברה כחוקר לדרכו ומשם הודו לסחר השייכות הגניזה

הגניזה. תעודות על־פי בכללותה הביניים בימי
 על בניו־יורק, היהדות למדעי האמריקנית באקדמיה גויטיין, הרצה 1954 בשנת

 מצא אם 1שאל ז״ל ליברמן ש׳ פרופ׳ בהודו. היהודים לסחר הקשורים המסמכים
 גויטיין הודו. בים טבע שכידוע הרמב״ם, של אחיו מימון, בן דוד ר׳ מאת מכתב
 להמציא יכול אינו אבל דוד, ר׳ של מסעותיו על סיפור לכתוב מוכן שהוא השיב
הגניזה מסמכי את לבדוק והתחיל לקמבריג׳ גויטיין חזר העיון יום לאחר עליו. מסמך

 של המדעי בעיזבונו נמצא בניינו ורוב מניינו שרוב חומר על־פי זה מאמר כתב פרידמן מ״ע 1
 היהודים לתרבות הקתדרה בתמיכת נכתב המחקר להלן. שיובהר כפי ז״ל, גויטיין פרופ׳

 למנהלי תודתי תל־אביב. אוניברסיטת מייזר, וסיל יוסף ע״ש הגניזה ולחקר האסלאם בארצות
שברשותן. בכתבי־היד שהשתמשתי הספריות
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 למצרים, שכטר ש״ז פרוס׳ של ההיסטורי מסעו לפני האוניברסיטה ספריית שרכשה
 דוד ר׳ שכתב מכתב הוא ידו שהעלתה הראשון כתב־היד סודרו. טרם ההיא העת שעד

2להודו. בדרכו בסודאן, עמ־אב הנמל מעיר לרמב״ם
 ספרן ביקש ,1955 באוקטובר 7 תשט״ו, רבא הושענה ביום מכן, לאחר רב לא זמן

 ששלח גניזה קטעי מלאים אחדים ארגזים לבדוק מגויטיין קמבריג׳ אוניברסיטת
 נשארו בניו־יורק, באמריקה לרבנים לבית־המדרש נסיעתו ושלאחר ממצרים שכטר

 את משך בייחוד גדול אחד ארגז בספרייה. חדר בעליית וגנוזים וחתומים סתומים
לבו. תשומת

In huge letters the address Alexandria-Liverpool was written on it, 
but also, in another script, of course, the word: Rubbish... The 
Librarian said: ‘We have had this material for about sixty years 
and now must decide what to do about it. Could you tell us whether

it has any value.י

 המאה של השלושים משנות מכתב הוא הארגז מן גויטיין שדלה הראשון הקטע
 בן אברהם אל תימן׳, ארץ ׳נגיד בנדאר, בן חסן בן מצמון ר׳ שכתב השתים־עשרה,

 אפשר ובזכותו, ,TS NS J 1 הוא עכשיו זה מסמך של מספרו בהודו. שישב לגו,
3החדשה׳. ׳הסדרה חקר קמבריג׳, גניזת בחקר חדש עידן נפתח לומר,

 ערבית־ כתובים רובם גניזה, מסמכי כארבע־מאות גויטיין אסף השנים במשך
 וכותב בידו, המלאכה להשלמת זכינו לא כידוע אך הודו׳, ל׳ספר המיועדים יהודית,

 מימוש לקראת ראשון פומבי צעד בתור לפרסום. הספר בהכנת עוסק אלו טורים
 השלישי הפרק גיבור לגו, בן אברהם של לדמותו קווים בסרטוט פותח אני זו, משימה
 החשוב החלק הם משפחתו ובבני בו הקשורים המסמכים כי הספר, פרקי משבעת

 מספר ומשפחתו, עו בן על תעודות כשמונים שרדו בגניזה כולו. שבספר ביותר
 מאוד. מרתק חייו סיפור בהודו. בסחר שעסק אחר סוחר לכל בנוגע המצוי על העולה
 ולהודו, לעדן למצרים, שנסע הגדול, העולם איש שבתוניסיה, אלמהדייה מן יהודי
 בבעלותו. שהיה ברונזה לכלי מלאכה ומבית וייבוא ייצוא מעסקי התפרנס ושם

 ובינם בעדן היהודים עמיתיו לבין בינו קשרו עצום כלכלי בהיקף מסחריות שותפויות
 לעצמו לקח בהודו הארוכה שהותו בתחילת נוצרים. ואולי ומוסלמים הנדים לבין

 לעדן לגו בן חזר בקירוב, שנה שמונה־עשרה של תקופה לאחר ושחררה. שפחה
 בינתיים שנדדו משפחתו מבני כמה עם והתאחד שב ושם במצרים, התיישב ולבסוף

כתב הוא חכם, תלמיד נחשב הוא ומקומו דורו אנשי בעיני השכלה, בעל לסיציליה.

=4ו הודו׳ ׳ספד 2  בסוף ראה .3 הערה ,209-208 עמ׳ מכתבים, גויטיין, :ראה : (4 תעודה ו, פרק )
הביבליוגראפיים. הקיצורים ורשימת הודו׳ מ׳ספר הנזכרות התעודות מפתח המאמר

.146-145 עט׳ מעורבות, גויטיין, ראה: הקודמים, הסעיפים לעניין .24ב הודו׳ ׳ספר 3
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לגו בן אברהם

 ביקורת לחצי מטרה היה אך ועוד. שירה בכתיבת קצת עסק וגם הלכתיות תשובות
 ואכזבות. צרות למוד היה ואף והעסקיים, האישיים בחייו מעלליו על נוקבת

 שבו, המרכזית לדמות כללי תיאור או זה לפרק מבוא כתב לא שגויטיין אף־על־פי
 בשנות שהכין המהדורות על־פי ובייחוד מחקרו על־פי בעיקר עשויים שלהלן דבריי

4יגו. בן שעניינן התעודות לרוב החמישים

בהודו לגו בן ב.

 כאילו נדמה הודו, אל לאברהם עדן בני מקצת ששלחו מכתבים על־פי וייחוסו. שמו
 מתו ]= ור מר ׳ליקר :מצמון ר׳ כותב למשל, כך, יגו. היה אביו של הפרטי השם

 ור מר קדושת[ גדולת כבוד ]= כגק בר לחי[ ברכה לטובה, זכור ]= זל אברהם ורבנו[
 ׳חצרה במכתבו: יוסף בן אברהם המען את רושם וכן 5גן[׳. עדן נוח ]= נעג יגו

 אולם 6נעג׳. יגו בן אברהם אדוני[ האדיר הזקן הדרת ]= מולאי אלאגל אלשיך
 בן דידיע נע פרחיה בר ׳אברהם לעצמו קורא הוא 1132 בשנת שכתב בשטר־שחרור

 את 7יגו׳. בן פרחיה בר ׳אברהם למשל: לאחיו, שכתב 1149 משנת ובמכתב יגו׳
 היינו, יפרח׳, ונין נתן נכד המערבי ׳אברהם :שכתב השירים באחד רושם הוא ייחוסו
 ׳בן לעצמו קורא הוא שם ובהמשך נתן, בן בן( = פרחיה)׳נין׳ בן המגרב איש אברהם

 אברהם ׳אני :קלים גרסה שינויי ובהם עותקים, בשני אלינו שהגיע אחר, ובשיר 8יגו׳.
 של סבו שנתן, משמע מכאן 9יגו׳. נין[ אחר: ]נוסח בנו פרחיה בר[ אחר: ]נוסח נין

 ומוכח בלבד, ׳יגו׳ או יגו׳ ׳בן :סתם אברהם נקרא לפעמים יגו. גם נקרא אברהם,
^ ערבי ׳יגו׳)ובכתב במקום 10משפחה. כשם שימש שהוא או ׳ישו׳ כתבו לפעמים (1•

 של במאמרו התרגום( טיב על להלן בתרגום)ראה מצוטטות הללו התעודות מן מובאות כמה 4
 אצל קצר זמן לפני פורסמו אחדות תעודות עתיקה. הנ״ל, של המרתק ובסיפורו העבד, גוש,

א, סיציליה, יהודי סימונסון, :והשווה ואילך, כו ׳עמ שם, הדיון וראה סיציליה, וגיל, סימונסון
סיציליה. ופרנקל, זלדס ואילך! xlii עמ׳

 לחיים לברכה ׳ז״ל׳ על ׳כגק׳. חסר ששם אלא בכתובת, ע״ב, שם, הוא וכן ,13ב הודו׳ ׳ספר 5
 שצוינה והספרות ,139 הערה ,169-168 עט׳ מו״מ, פרידמן, :ראה בתימן)ועוד(, )המכובדים(

שם.
 התוניסאי)ראה המשפחה שם את הכירו לא ותימן עדן בני שמקצת ייתכן, .8ג הודו׳ ׳ספר 6

אביו. שם הוא שיצו הניחו יגו, בן אברהם נקרא שמיודעם וכיוון להלן(,
.3 שורה ע״ב, ,29ג שם, המכתב: ! 10 שורה ,17ג הודו׳ ׳ספר שטר־השחרור: 7
 ׳אבו ע״ב: ,16ג שם, יצחק, בן צלף מאת מעדן אליו במכתב המען השווה .37ב הודו׳ ׳ספר 8

׳.iSi אלמהדייה[ איש ]= אלמהדוי יגו בר פרחיה וי כגק בר אברהם אסחאק
.39ב שם, :38ב הודו׳ ׳ספר 9

 יערף ׳אברהם דודו על לשאול כדי לאלמהדייה מסיציליה כותב יוסף בן פרחיה ,30ג הודו׳ ׳ספר 10
 בר מלמד ׳יוסף :במען וקוראו לאביו כותב הוא ,45ג אחר, במכתב (.7 יגי׳)שורה בן ]=הידוע[

׳יגו׳ כתוב היה לאברהם הודו אל אברהם בן יוסף ששלח חבילות על יגו׳)ע״ב(. נע פרחיה
נוספות. דוגמות להביא אפשר .6 שורה ,6ג :יגו׳ ׳אברהם אחרת חבילה על . 18 שורה ,3ג :סתם
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 אשר(. לשו! השם:לגו)או את שביטאו אפוא ברור ״ו״£>(. >;2.1 ערבי: ׳אשר)ובכתב
 חסותו תחת היה בוודאי שלנו פרחיה בן אברהם של וזקנו ברברי, שבט של שמו ׳הוא
 יהודי בין השם קיים )בן־אישו( Benichou בצורת שמו. את וקיבל הנ״ל השבט של

12ימינו׳. עד צרפת( )ואחר־כך אפריקה צפון
 בנים שלושה היו לגו בן בערבית( סרור ]אבו[ בעברית, שמחה )הוא לפרחיה

 13ימן)מזל(. בת, עוד ואולי ברכה, אחת, ובת ומבשר, אברהם יוסף. באלמהדייה,
 שני של במען כי ׳סופר׳, שהיה היא אלינו שהגיעה פרחיה על היחידה הידיעה

 ׳בר קוראו הוא להודו, אברהם אל יצחק בר צלף העתי העסקים איש ששלח מכתבים
 ביותר, נאה כתב היה לאברהם 14הסופר׳. פרחיה רבי[ קדושת גדולת כבוד ]= כגקר

 הוא כי בצעירותו, זה במקצוע עסק אף ואולי סופר להיות הוכשר הוא שגם ומתברר
להלן. עוד נידרש ובניהם אחיו של לקורותיהם 15׳הלבלר׳. עצמו את מכנה

 במערב שהותו בזמן לגו בן אברהם על כלום יודעים אנו אין בהודו. ראשונים ימים
 בלתי היא ואף עליו, אלינו שהגיעה הראשונה הידיעה למזרח. נסיעתו בעת ולא

 לא בו שרדו לא להודו. מעדן שנשלח ,1133 משנת כנראה במכתב, נמצאת מפורשת,
 האישי הסופר של ידו בכתיבת כתוב הוא אולם הנמען, של שמו ולא הכותב של שמו
 הכותב לגו. לבן נשלח שהמכתב להסיק, ניתן הכתוב ומתוכן הנזכר, מצמון ר׳ של

 23 בין שחלה להגרה, 526 בשנת כלשהו בזמן בעדן הנמען של שהותו את מציין
 הפלפל בדבר כבודו שהזכיר לסה״נ)׳ולעניין 1132 בנובמבר 11ל־ 1131 בנובמבר

 בשנת ה׳, ישמרה בעדן, בידו מזה קיבל אדוני בהאר: שלושים והוא בשבילו, שנקנה
 בדרכו יצא לגו שבן מסתבר ...׳(.דינר ושישה חמישים — בהארים ארבעה בעד ,526

על מתקבל לכך, הוכחה שאין ואף־על־פי שנה, אותה של הראשון בחלקה להודו

 אשר. בן 'אברהם ,1 שורה ובע״ב, ישו/ בן ׳אברהם ,1 שורה בע׳׳א, למשל, ,22ג הודו׳ 'ספר 11
.14ב ,17ב ע״ב, ,3ג שם, הנזכרים, הערביים הכתיבים מן אחד כל של דוגמה

 מחקרים, ; 17 הערה ,206 עמ׳ מכתבים, הנ׳׳ל, השווה: .29 הערה ,99 ,עמ התימנים, גויטיין, 12
 יהודי אצל הידוע השם ומן הללו הכתיבים מן המוכח על־פי ושם ,3 הערה ,337-336 ,עמ

 יעקב השם מן ,Yago לקרוא בנעט ד״צ של הצעתו את עוד לקבל שאין צוין צפוךאפריקה,
 : 12 לשורה תרגום ,76 ,עמ מסחר, הנ״ל, וכן ; 17 הערה ,191 ,עמ התיכון, הים מן )גויטיין,
 )במפתח(, 857 עמ׳ ד, במלכות, גיל, :ראה הגניזה, בכתבי עו שנקראו אחרים לאישים ׳יאגו׳(.

.11 הערה כז, ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון והשווה:
.11 הערה ,204 ,עמ מכתבים, גויטיין, ראה: ימן, על 13
 ‘a scholar and religious היה שפרחיה כותב (187 עמ׳ )העבד, גוש .10aג ,10ג הודו׳ ׳ספר 14

’teacher, ,(154 עמ׳ עתיקה, או)הנ״ל ’a Rabbi, a respected scholar/ ללמוד)שם, רצה וזאת
(.192 עמ׳ מכתבים, גויטיין, אצל 10ג של התרגום ׳ר׳)על־פי קוראו שצלף ממה (,368 עמ׳

 להוציא אין בוודאי פרטי, לשם לוואי בתור שלא לחוד הבא ׳רבנו/ או ׳הרב׳ כתואר שלא אולם
גרידא. נימוס לשון בתורת שימושו מידי פרטי, לשם לוואי שהוא רבנו(, או ׳ר׳)רבי התואר את

נאה. כתב היה יוסף בני ומשה פרחיה לאחייניו גם . 12 שורה ע׳׳ג, ,37ב הודו׳ ׳ספר הנזכר, בשיר 15
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ר5ן בן אברהם

 מצמון ר׳ של במכתביו כמקובל שלא לשם. הראשונה נסיעתו הייתה שזאת הדעת
 הנמען של ביתו מבני אדם לשום שלום דרישת המכתב שבסוף בברכות אין לגו, לבן
 ר׳ אמנם להודו. בא מקרוב אך שהוא רמז שמכאן ואפשר בלבד, עצמו הוא אלא

 ר׳ בים. תלאותיו את המתאר הנמען, מן קיבל כבר שהוא מכתב על משיב מצמון
 לומר, כאן זו שגרתית ברכה מבין ואני לטובה׳, האחרית את ׳ישים שה׳ מנחמו מצמון
 עוסק המכתב עיקר לשם. בדרך סבלו על ה׳ אותו יפצה בהודו לגו בן שירוויח שבהון

 623 של אדיר לסכום הגיעו כבר הללו הצעיר. לידידו הוותיק הסוחר בין בחשבונות
 כספים דרכו בתחילת לגו בן השיג מניין יודעים אנו ואין מלכי, דינר שלישים ושני

,6רחב. כה בהיקף עסקים שאפשרו

 את בהודו? לגו בן של הראשונים צעדיו היו מה ברכה(. אשו)=חאישה השפחה
 של העתק או טיוטה שלו, בארכיון ביותר המוקדם המפורש התאריך בעל המסמך

 שחל לשטרות, אתמ״ד שנת במרחשוון, ו׳ שני, ביום כתב הוא שפחה, שטר־שחרור
 עיר דמליבאראת בתלואי הודו דבארץ מנגרור, ׳במדינת ,1132 בנובמבר 17ב־

 בחוף ידועה נמל עיר (,Mangalore)מנגלור היא רבא׳, ימא כיף דעל ... המלוכה
 זו, תעודה גילה גויטיין .Tuluva של ארץ בחבל המערבית־הדרומית, בהודו מליבאר

 הוא ובו ,1965 בשנת פטרבורג בס״ט בביקורו בחינות, מכמה עניין מלאת שהיא
 משם. הגניזה תעודות של המחודש למחקר בימינו, לרווחה שנפתח חדש, פתח פתח

 הודית שפחה לגו בן ושחרר קנה להודו המשוער הגעתו זמן לאחר אחדים חודשים
 אשו (.Tuluva מן התלויא׳)כלומר הגיורת השפחה ׳אשו זה במסמך לה קורא שהוא

 לשון ששמן שפחות היו במצרים )גם לשפחה נאה שם זריזה, משמעה בסנסקריט
 עתה שזה צעיר, יהודי שסוחר הדעת על להעלות אין בערבית(. חדק — ׳זריזות׳

 שמים)על לשם ורק אך ומשחררה כספו׳ ׳במיטב שפחה מיד קונה היה להודו, הגיע
 נשאה ושחררה, קנאה יגו שבן שלאחר וההשערה מצווה(, זה במעשה שראו אלו דעת

17מתחילה. כוונתו הייתה שזאת ומתברר ממש, לאמת קרובה בוודאי לאישה, לו

 שיק בהאר)בהאר(, .10-7 שורה ע״א, שם, הכתוב של תרגום היא המובאה .20ב ,הודו ׳ספר 16
מילון, דחי, ; 13 הערה ,64 ,עמ מכתבים, גויטיין, ראה: (;pound)ליטרה 300 משקל בו שיש

 פאטמי דינר של שלישים שני שווה היה המלכי הדינר .42 ,עמ מילון, פיאמנטה, ;121 ,עמ
לערך.

 את שם. שצוינה והספרות ואילך, 175 ,עמ העבד, גוש, ראה: ,Tuluva על .17ג ,הודו ׳ספר 17
 על דלהי, ניו ,H. p. Ray לד״ר מודה אני אליי. אישי במכתב גויטיין כתב אשו השם משמעות
,433,137 ,עמ א, חברה, גויטיין, ראה: חךק, ששמה נובית שפחה על זה. בעניין אליי תשובתו

 ; 20 ,עמ ב, שם, הנ״ל, :ראה בניו, אם והייתה לאישה אשו את נשא לצר שבן ההשערה .40 הערה
 שם שהובא וכיוון אשו, על בדפוס היחידים המקורות היו אלו עכשיו )עד 202 ,עמ מכתבים,
 מעיר גויטיין שם, (.,'עשו כז: ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון אצל בטעות הודפס ,Ashu בתעתיק

להיותה רמז בכך שיש לומר רצה וכנראה, ,,הודו ׳ספר במסמכי לצו בן של לאשתו זכר שאין
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 שעוררו התגובות מקצת לשחזור יסוד ואף זו להשערה אישוש יימצא להלן בדברינו
הללו. הנישואין

 על משהו להעיר הראוי מן יגו, בן שכתב שטר־השחרור משמעות את להבין כדי
 לבת אותה הופך שפחה שחרור בהלכה. ושחרורה הלא־יהודייה השפחה מעמד

 השפחה ׳אשו לשפחתו לגו בן קרא זה בשטר דבר. לכל לגיורת, כלומר ישראל,
 מתברר אלא בכך, דייק שלא לומר ואין השחרור. נוסחת את שכתב לפני עוד הגיורת׳

 בשעה אם שחרורה, לפני גיורת של מעמד יש שלשפחה ידועה, לשיטה שהתכוון
 בטבילה יש שהרי בהלכה, שנדרש כפי עבדות׳, ׳לשם הטבילה אדוניה, אותה שקנה

 עבדות לשם שטבלה שלשפחה שאמרו מי היו המצוות. מקצת עול קבלת משום זו
 הותרה שאפילו סברו אחרים גיורת. מעין והיא ליהדות, הגויות בין מעמד־ביניים,

כפי 18וכול. מכול הגאונים דחו שאמנם סברה המיטה, לתשמיש לאדוניה השפחה
1  T

 שחרורה לפני עוד גיורת מעין בשפחה הרואה שהשיטה ייתכן להלן, שנראה
 שם לגו בן לה קרא אשו, את ששחרר בשעה אשו. לבין לגו בן בין היחסים על השפיעה
 כל של אביהם אבינו, לאברהם כמובן )הכוונה, אברהם׳ בת ׳ברכה בישראל:
 שראיתי היחיד וזה שפחות, של שטרי־שחרור הרבה שרדו בגניזה ,9הגרים(.

 שניתן אחר ממקום זוכר איני 20המשוחררת. לשפחה שניתן חדש שם בו שמפורש
 אחותו אף לגו)שכנזכר, בן לאברהם הוא ונאה לה הוא נאה אבל ברכה, השם לגיורת
בהודו. החדש במקומו ברכה לו תביא המשוחררת ששפחתו שקיווה ברכה(, נקראה

סוחרים מכתבי ג.

 עניינים על נעמוד לגו, בן של האישיים שבחייו המרתקות בפרשיות שנדון לפני
או בתימן אחרים סוחרים לבין בינו ולהתכתבות בהודו לעסקיו הקשורים אחדים

 יצחק, בן צלף העדני הסוחר מאת לצו לבן מכתב ,15ג הודו׳ ב׳ספר אולם משוחררת. שפחה
 לי ואמרו ]= גרבתן׳ פי ואולאדה ביתה אן לי ׳פקאלו : 28-27 שורה ,1147 בשנת אלול, מחודש
 :לאישה)ראה כינוי הוא כמקובל, ׳בית׳, כי דומה וכאן ([׳,Jurbatan)בגרבתן הם וילדיו שביתו

מכתבים, גויטיין, אצל (.230-229 עמ׳ עתיקה, גוש, מכאן וסמי ; 164 עמ׳ ג, חברה, גויטיין,
 כתיבת כנראה, לומר, רוצה ,‘with so much ado’ היה אשו של ששחרורה כתוב ,202 ׳עמ

 תפח ,201 עמ׳ העבד, גוש, אצל והמנהג. בהלכה המקובלים הכללים כל על־פי שטר־שחרור
‘And since he seems to have celebrated the occasion of her manumission :העניין

,with some fanfare, it seems as though he was issuing public notice of a wedding 
’or betrothal, כל אין בוודאי אשו, את לצו בן נשא שאמנם להניח, סביר שכאמור, ואף־על־פי 

.19 הערה ,29 ,עמ ישראל, בני אייזנברג, גם: ראה שטר־שחרור. כתיבת בעצם לכך ראיה
זה. בעניין והדיון המקורות ואילך, 296 ,עמ נשים, ריבוי פרידמן, ראה: 18
 בן פלוני גרים, של וגטין בכתובות לכתוב נוהגין 'כך ד: סימן טו, כלל הרא"ש תשובות ראה 19

כלם׳. אבי הוא ח( ד, יז, )בראשית גוים המון ואב כותבים, המובהק ושמו אברהם,
קאהיר. גניזת לפי והגירושין הגיטין על מחקר הכותב דוד, יחזקאל תלמידי לי מעיר וכן 20
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לגי בן אברהם

 הודו אל לו ששלחו מסחריים מכתבים הם ער לבן הקשורים המסמכים רוב בעדן.
 אישיים. מכתבים וגם אחרים למקומות שנשלחו מכתבים גם יש אבל מעדן, שותפיו

 ניתן אף במקצתם החברה. ועל הסחר על לידיעות נדלה בלתי מקור הם המכתבים
 אי (,Qais)כיש מושל התקפת תיאור כגון היסטוריים, אירועים על ידיעות למצוא

 ענייני לפני 21ער. לבן מצמון ר׳ של במכתב ,1135 בשנת עדן על הפרסי, שבמפרץ
 שאורכו הכותב, קורות של ובתיאור נימוס, בדברי תמיד המכתבים נפתחים המסחר,
 על בתודה יגו לבן במכתב יצחק בן כלף פותח למשל, כך, הנסיבות. לפי משתנה

 תימנים צעירים שני של טביעתם את מזכיר הוא אביו, פטירת על התנחומים דברי
 ביישובים היהודים הסוחרים בין התקשורת כי המלמדת, ידיעה — הודו של בימה

 התקשורת מן יותר טובה לפעמים הייתה עדן לבין הודו של המערבי שבחוף השונים
אמו: גם נפטרה אב שבחודש מוסיף והוא — עצמם לבין בינם

 ימ]צא[ אבי חי על אדוני שפירש התנחומים לדברי דעתו[ את ]נתן עבדו
 שמה יודע עבדו באהבתך. אסחאק, אבו שיך לספק, מקום אין 22רחנמים[.

מרסי, בני נערים שני אותם אצלנו. שאירע מה כמו הוא בזה אדוני אצל שאירע
^. האנייה ונפגעה (,Broach)ברוג אל נסעו והארון, יהודה שהם בכור)במפ
אותם. לשכוח לנו חלילה 23אלמחלי. אלפרג אבו הזקן עם אבדו הנערים שני

 וכל אבל. על אבל לעבדו נוסף כך אב. בחודש אמי מות השנה אירע ועוד
 מה לו יאמר ומי יעשה יחפץ אשר כל ה׳. מאת ואחריהם, לפניהם הדברים

24לטובה. הדברים בכל האחרית את יהפוך יתעלה ה׳ ד(. ג, ח, תעשה)קהלת

 להודו. ולמשלוחים לעדן המגיעות לסחורות כמובן, מיוחד, המכתבים של עיקרם
 מחמת הפסדים, על מספר הוא הנמען, ששלח הסחורות קבלת את מאשר הכותב
 הסחורות למכירת שנקט הפעולות את ומפרט שודדי־הים, ומידי האניות טביעת
 סחורותיו, ולמשלוחי שלו לעסקיו נדרש הוא מכן לאחר הנמען. הוראות על־פי

 על מספר הוא קרובות לעתים בשבילו. ומכירות בקניות לטפל הנמען מן ומבקש
 שולח שהוא האישיות המתנות ברשימת הכותב ממשיך תמיד כמעט הקהילה. קורות
 דכר׳, ולא כטר ׳לא שהם לומר חייב שהנימוס דברים אותם משפחתו, ולבני לנמען

לנמען, שלום דרישות נשלחות בסיום להיזכר. ראויים ואינם חשיבות ללא כלומר,

.523 ,67 עם׳ ה, חברה, הנ״ל כיש: גויטיין, ראה: .24-21ב הודו׳ ׳ספר 21
 לשון ׳שימוש הודו׳. ב׳ספר תעודות בכמה הוא וכן התימנים, אצל כמקובל ׳חי׳, נקרא המת 22

תימן. יהודי של בדיבורם המת שם לפני ״חיאת״ לערבית והמקביל בימינו עוד המצוי תימני
כג, ב׳ חי)שמואל איש ״בן רע״ב: יח ברכות מסכת הבבלי בתלמוד זה שימוש של מקורו אולי

רצהבי, :השווה : 25 שורה ,71ב הודו׳ ל׳ספר גויטיין של חי׳)הערתו קרוי במיתתו שאפילו כ(,
(.91 עמ׳ אוצר,

הודו. של הצפון־מערבי בחופה Broach שבמצרים. אלמחלה מן 23
.10-1 שורה , 11ג הודו׳ ׳ספר 24
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 ולמכרים ולמכובדים בשמו, אחד לכל כלל בדרך האחרים, ביתו ולבני משפחתו לבני
אחרים.

 מבית אף אלא בלבד המסחר מן לא בהודו התפרנס לגו בן לברונזה. המלאכה בית
 כלים אצלו הזמינו בעדן שישבו לקוחות כאמור. לו, שהיה ברונזה לכלי המלאכה
המתכות את סיפקו הם במדויק. אותם ותיארו שלו, המלאכה בבית שיעשה

 שעבדו המלאכה, לבעלי ושילמו — ישנים כלים שברי כלל ובדרך ובדיל נחושת —
 שמשתמע וכפי עבדים, עבדו המלאכה בבית הכלים. משקל על־פי בקבלנות

 כלי את סיפק המלאכה בית בעל 25תימנים. כנראה אחדים, יהודים גם משמותיהם
 יגו בן של חשבונותיו המסמכים בין אורז. קליפות כגון להסקה, החומר ואת העבודה

הכנסותיו. ועל המלאכה בית הוצאות על

 השיך אל שלחתי ע]דן[. נ]וחו[ אברהם בן יוסף עבדו רחמננא[. בשמנך[
 ה׳נאכדא׳ באניית הסוחר, הגוי מלמון השיך על־יד לגו פרחיה בר אברהם
=מנגרור אל 26מחרוז  ארבע ובה נחושת, חבילת שלומה, ה׳ יגזור מנגלור(, )

 רטל ואחד ארבעים זה של המשקל פליז, 28ומגש 27נחושת שברי של חתיכות
 חמישים הכול סך רטל, י״ב המשקל נפרדת, בחבילה גבוה וקומקום 29וחצי,

 מידת לפי מגש לעבדו עשה בשלום, ה׳ בעזרת כשיגיע, וחצי. רטל ושלושה
 לו קוראים שאנו קליעה, בעבודת המקושט 30׳מרפע׳ וגם אליו, המגיע המגש

 מנאד אליו ימזגו שאם כדי המגש, לאמצע שייכנס לשולחן(, ׳זירכואן׳)כד
 סלי כמו הקליעה עבודת ותהיה המגש. על ייפול המים מן שמטפטף מה מים,

 משקל ויהיה יותר, או פחות רטל כשמונה ה׳זירכואן׳ משקל יהיה 31חזרן.
בצורת רטל, כשלושה במשקל קטנה, מנורה וגם רטל. כארבעה המגש

 בני אייזנברג, :וראה מקומיים, יהודים העובדים בין שהיו באפשרות גויטיין דן הודו׳ ב׳ספר 25
.17 הערה ,29 ,עמ ישראל,

26 Nakhudha, ז ועוד 177 ,עמ מכתבים, גויטיין, :ראה רב־החובל, או אנייה לבעלי פרסית מילה 
 במאמר ועל־פיהם שונים בכתיבים המילה מופיעה הגניזה בתעודות .476 עמ׳ מילון, פיאמנטה,

 בין הנוסעת אנייה בעלי והיה הודו/ ׳ספר בתעודות פעמים כמה מופיע יעקב בן מחרוז להלן.
לעדן. הודו

 מילון, פיאמנטה, :ראה .morceau ,242 ,עמ ב, מילון, לדוזי, גויטיין מפנה בהערתו 'פגר/ 27
המוסלמית(. הצנעאנית )בעגה pure copper ,366 ,עמ ב,

 )שם 65 הערה ,393 ,עמ ד, חברה, גויטיין, ראה: כן, על המונח שולחן, מעין מגש, ׳מעשרה/ 28
 או מפליז עגול )מגש 328 ,עמ מילון, פיאמנטה, השווה: צלעות(; עשר היו שלמעשרה כתוב
רגליים(. שלוש בן כן על המונח ״מ,0 5 שגובהו זר ולו כסף,

.183 ,עמ מילון, פיאמנטה, ;361-360 ,עמ א, חברה, גויטיין, ראה: (,pound) ליטרה רטל, 29
.185 ,עמ שם, פיאמנטה, ; 147 ,עמ ד, שם, גויטיין, ראה: 30
. 141 ,עמ שם, פיאמנטה, :השווה ;217 הערה ,389,138 ,עמ שם, שם, גויטיין, :ראה ׳כוזראני/ 31

פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש״ד
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לצי בן אברהם

יותר, לא וחצי, טפח יהיה שפתחו קטן ידוע[ לא ]משמעו ו׳תאלם׳ מדרגות.
 מן שנשאר ומה טובה. עבודה שלו ידוע[ לא ]משמעו ה׳אסבאדר׳ ויהיה

 יקנה והיתרה, המלאכה. בעל לשכר ממחירו ויוציא אותו ימכור הנחושת,
 אגוזי להשיג אין ואם טריים, 32)פופל( אריקה אגוזי מעט לעבדו במחירו
33...1מנג או הל יהיה אריקה,

 למצרים לייצוא או שם לצריכה עדן לסוחרי מהודו סחורות שלח לגו בן וייבוא. ייצוא
 לא ממצרים, חדשות ׳והגיעו לגו: לבן מצמון פלפל)ר׳ וביניהן המערב, ולארצות
 סחורה שום ולא פלפל לא דורש היה ולא הסחורות, את למכור ניתן ולא מלבבות:

 מצמון ברזל)ר׳ של שונים סוגים בשמים, שונים, תבלינים פופל, 34בדרהם׳(, אפילו
 יהיה הבאה ובשנה הברזל, מיני כל בעדן, זו בשנה יפה נמכר היה ׳והברזל לגו: לבן
 ועוד 35בכך׳(, הודעתיך הנה דבר, ממנו בעיר נותר לא כי בעדן, לסוחר עובר כן גם

 קוצר מפאת כאן נביאם לא אבל מדוקדק, ודיון גדול פירוט המחייבים רבים, מוצרים
היריעה.

 אחרות בסחורות מהודו שהזמינו הסחורות בעד שילמו לא כלל, בדרך עדן, סוחרי
 הם אמנם המסחרי. במאזן ניכר ר50 אפוא והיה ובכסף, בזהב אלא לשם, שייצאו

 על־ידיו לך ׳ושלחתי לגו: לבן מצמון ובגדים)ר׳ משי כגון רבים, מוצרים להודו ייצאו
 סודר ממני, ]מתנה[ כן גם הדיאקון[ ׳אלשמאס׳, אלמסיח עבד הנוצרי ]על־ידי

 למלבוש יצלח והוא יפה, 37״שלשלת״ צד בכל בו שיש חדש, דק לא־מלובן, 36דביקי
 שטיחים כמו בית כלי ועוד: וזכוכית כסף של ותכשיטים כלים 38שיכים׳(; של

 בנמצא היה שלא ונייר, סבון ;ותרופות כימיים חומרים ;לטיגון ומחבתות ושולחנות
 גבינות כמו מזון מצרכי ;אלמוגים ;לברונזה המלאכה לבית מתכות ;וספרים בהודו,
זית. ושמן וצימוקים וסוכר

 כך, נקרא והוא ,Areca catechou ההודי התמר של הזרע ,beteinuts באנגלית פל,1פ ׳בערבית 32
 עלי בצירוף ממנו, עושים הדרומית שבאסיה מפני שונות, אירופיות בשפות לכך, בדומה או

 ומשכרת. מעוררת פעולה לשם אותו שלועסים מסטיק, סיד( אבן )וקצת betel ההודי הצמח
 שלנו במסמכים חוזרת זו הודית יצוא סחורת וקוסמטיקה. רפואה לצורכי גם משמש הפופל

382 עמ׳ מילון, פיאמנטה, :ראה (.8 הערה ,95 עמ׳ התימנים, גויטיין, :קרובות׳)מתוך לעיתים
.(Piper longum L, ambrosiana)

.15-1 שורה תרגום ,2ג ,הודו ׳ספר 33
.24-22 שורה תרגום ,23ב ,הודו ׳ספר 34
.97 ,עמ התימנים, גויטיין, ראה: ,35-30 שורה תרגום ,14ב ,הודו ׳ספר 35
(.12 הערה ,96 ,עמ שם, )גויטיין, מצרי' יקר ׳בד־פשתים 36
 אחרים( כאן)ובמקומות המובן וכנראה צווארון, המשמעות גם יש זו למלה סלסלה. 'במקור: 37

(.13 הערה שם, שם, )גויטיין, ,מקושטים שוליים
 נשלח כאמור, כאן, .96-95 ,עמ שם, גויטיין, ראה: ,18-15 שורה תרגום ,14ב ,הודו ׳ספר 38

מלא. במחיר בגדים נשלחו קרובות לעתים אבל מתנה, בתור הסודר
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פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש״ד

 את לציין אפשר כקוריוז למכירה. בפירוש יועדו להודו שנשלחו המוצרים מקצת
 וגם רפואיים לצרכים גם הרחוק המזרח בני בו שהשתמשו (,arsenic הזרניך)ארסן

 מעדן יוסף בן אברהם כותב צהוב׳, זרניך של חבילה אצלי ׳הייתה פליליים. לצרכים
 מבקשים (Ceylon)סילון אנשי ובייחוד מבוקש, אצלכם שהזרניך ׳ושמעתי לגו, לבן

 זרניך שלו, האריזה כולל רטל, 160 המשקל אדוני, אליך, אותה ושלחתי מאוד. אותו
 מחלק שה׳ בכמה בחסדך, היית שרגיל כפי הכול, את למכור אדוני, תשתדל, עדין.

 בתעודות שבעדן. חברו של הסחורה את למכור סוכן לגו בן משמש כאן 39כפרנסה׳.
 אחדים במכתבים למכרו. כדי זרניך להודו ייבא עצמו הוא שגם קוראים אנו אחרות

ההיא. בשנה זרניך שום שם למצוא יכלו שלא עדן סוחרי ציינו
 בכמויות אלא מכירה, לצורכי גדולות בכמויות להודו מוצרים נשלחו לא לרוב

 מן חלק בעד ביתו. ולבני שם השוהה היהודי הסוחר של אישית לצריכה קטנות
 למשלוחי כמתנה. לו נשלחו אחרים לגו; בן של חשבונו חויב הנזכרים המצרכים

 רגילים היו לא בהודו כי רבים, במכתבים נזכרו והם מיוחדת, חשיבות הייתה הנייר
 ׳]ושלחתי שם. שישבו המערב מן הסוחרים על העיק בו והמחסור נייר, על לכתוב

 צלטאני(, ממשלתי)ורק נייר ויפות, גדולות נייר של סדרות שתי כן גם על־ידיו לך[
 :אומר הוא אחר ובמכתב 40לגו. לבן מצמון ר׳ כותב אדם׳, שום אצל כמוהו יימצא לא

 י׳ אליך: ממני מתנה להלן[, עליו ]ראה ובמה אלכיר אבו השיך על־ידי לך ׳ושלחתי
 שנתיים, )בשוק( חסר והנייר לבן: נייר של אחת וסדרה וצימוקים סוכר 4רבאעי'

42אצלי׳. שמור שהיה ממה זה לך ונתתי
 הקשורים המסמכים של הגדול למספרם חלקי הסבר מספק בנייר החמור המחסור

 בהרבה. גדול בוודאי היה המקורי שהיקפם היום, עד ושרדו לגניזה שהגיעו לגו לבן
 ניצל הוא שקיבל שבמכתבים הריקים החלקים את נייר. פיסת כל שמר שהוא מתברר

 מיוחדת חשיבות להם שהייתה — שנה לוחות שונות, רשימות חשבונות, לכתיבת
 מתשובותיו וטיוטות ופיוטים שירים — העולם בסוף בהודו, היושב ליהודי

 כל במשך בהודו שקיבל מכתב מאותו עותקים שני שמר לגו שבן מפליא, ההלכתיות.
 שבאחד מפני ביותר, תמוה הדבר לשם. כשנסע למצרים ולקחם בה, שישב השנים

 כדי גם הנייר את ששמרו להסיק, אולי ניתן ׳מכאן דבר. לכתוב מקום שום אין מהם
ח, שבת קטנה״)משנה צלוחית פי על ״לכרוך כגון כתיבה, בשביל שלא בו להשתמש

)תרגום(. 2-1 שורה ,5ג !9-7 שורה ,6ג הודו׳ ׳ספר 39
 לעניין הסבר ,14 הערה ושם, .96 ׳2ענ שם, גויטיין, :ראה ,21 -18 שורה תרגום ,14ב הודו׳ ׳ספר 40

 כגון מסוימות סחורות מוכרים היו שבו כולל סכום המציינת פרסית מלה ויסת, :׳במקור :׳סדרה׳
 אולי היה השימוש נייר לדפי בנוגע אך תריסר, מציינת המלה ובמצרים בתימן תריסר. או שש

שונה׳.
 :ליטרים)ראה כשמונה כלומר קךח, רבע היבש, מידת שהוא , 173 עמ׳ מילון, פיאמנטה, :ראה 41

(.388 ׳עמ שם,
.11-7 שורה תרגום ,24ב הודו׳ ׳ספר 42
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לצו בן אברהם

 ע״א, יג מציעא בבא בבלי, צלוחיתו״)תלמוד פי על ״לצור מחוק(; נייר שם: ב.
 הניירות בין בד. על כתב הוא לכתיבה, נייר לגו בן מצא שלא בשעה 43לשטר(׳. בנוגע

 בן של ידו בכתב הוא עליהן שהכתוב בד חתיכות שתי גויטיין גילה בגניזה ששרדו
 ולא בהודו כתבם שהוא מוכיחה נייר ולא בד עשויים הללו שכתבי־היד העובדה לגו.

הכתוב. לתוכן נידרש כאשר להלן שנראה כפי בכך, רב עניין ויש במצרים, או בתימן

 לבין בינם פיתחו בהודו הבין־לאומי בסחר שעסקו היהודים ושותפויות. הדדי סיוע
 הסוחרים על היהודים עדן סוחרי סמכו כלל, בדרך הדדי. וסיוע ידידות יחסי עצמם

 בן )יוסף להפך. וכן אחרות, ויקנו בשבילם סחורותיהם את שימכרו בהודו, היהודים
 שמזדמן, מה ברזל, מעט לעבדך תקנה ׳בתמורה בהודו: לגו לבן מעדן כותב אברהם

 שאין מה רואה הנוכח כי לנכון, רואה שאתה מה או בוראקס מעט יכול, אתה ואם והל
 היה ולפעמים הדדית, כטובה לזה זה חברים וקנו מכרו לפעמים 44רואה.׳( הנעדר

 סחורותיו במכירת לגו לבן מצמון ר׳ שסייע כשם אחוזים. כחמישה עמלה נוטל סוכן
 לקרובו שם לסייע מצמון ר׳ ביקשו בהודו, ותיק לגו בן נהיה שכבר אחרי כך, בעדן,

 באלעצביה אללה ׳ואללה אליו: קרבתו בזכות ובייחוד בעסק, החדש מחרוז, הצעיר
 עם המשפחתית הקרבה לפי נהג בשם, בשם, ]= אמורה׳ גמיע פי מחרוז אלשיך מע

45עסקיו[. בכל מחרוז השיך
 בין שותפויות, באמצעות נעשו הגדולות, העסקאות לפחות העסקאות, רוב

 ממונו כל את להשקיע רגיל אדם היה לא מורכבת. שותפות בין פשוטה שותפות
 שבעסקים הרב הסיכון את לצמצם כדי שותפויות, כמה בין לפזרו אלא אחת בעסקה

 אנייה טביעת מחמת גדולים, הפסדים גם בהם היו הגדולים הרווחים בצד כי הללו,
 עם בשותפות יימכרו או ייקנו שסחורותיו רצה לא שמשום־מה סוחר בזה. כיוצא או

 בן יוסף העתי לסוחר הייתה כזאת התנגדות בפירוש. זאת לציין צריך היה אחרים
 שום עם שותפות בו שיש דבר לי לשלוח יוסיף ׳לא לגו: לבן כותב הוא כך אברהם.

 שנקנה מה וכל לבד אדם כל ליחד אלא שנקנה, סחורה)אחרת( ולא פןפל לא אדם,
 בנו את יוסף שהכניס בשעה 46עמי׳. לעשות שתוכל ביותר הגדולה הטובה וזאת לבד,

 וזאת, שלו, חשבונו עם הבן חשבון את ירשום שלא לגו מבן ביקש הוא לעסקים,
47וילמד. יתנסה וכך הצעיר על אחריות־יתר להטיל כדי כנראה,

 לצו, בן של שחתנו כותב הוא (186 עמ׳ מכתבים, אחר)הנ״ל, במקום .93 עמ׳ התימנים, גויטיין, 43
 הם כך ומשום חמיו, של המסחריים בניירות עניין מצא לא להלן(, עליו הדיין)ראה פרחיה

לגניזה. הושלכו
ג3 שורה תרגום ,5ג הודו׳ ׳ספר 44 .1 שורה ,4-
.23-22 שורה ,30ב הודו׳ ׳ספר 45
 התנגדותם על ,6 הערה ,194 עמ׳ מכתבים, גויטיין, :ראה .22-20 שורה תרגום ,1ג הודו׳ ׳ספר 46

לשותפויות. בימינו תימן יהודי של
.9 הערה ,561,192 עמ׳ ב, חברה, גויטיין, :ראה ; 12-11 שורה ,3ג , 18-17 שורה ,2ג הודו׳ ׳ספר 47
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 ואפילו בוויכוחים הסוחרים שבין ההתקשרויות נסתיימו אחת לא ותביעות. ויכוחים
 — ׳כארדאל׳ ה׳כארדאר׳)או: עם בהודו לגו לבן היה ביש עסק משפטיות. בתביעות

 מתברר הל. יגו בן אצל הזמינו מעדן אחדים סוחרים מנהל(. שמשמעה פרסית מילה
 על מציאה, במחיר זמן לאחר לגו לבן אותו לספק הבטיח בהל, שסחר שהכארדאר,

 של מכספיהם לגו בן שילם המקדמה את החשבון. על מקדמה לו ישלם שהלז מנת
 סופקה. לא והסחורה הבטחתו את קיים לא הכארדאר אולם בעדן, שותפיו המזמינים,

 בנימוס, יצחק בן כלף השיב כך על ממונם. הפסד על בצער לגו בן בישר בעדן לידידיו
 בן של כולו שההפסד טען הוא העיקר, אך הכארדאר, על לאיים כיצד לגו לבן ויעץ
המזמינים. הנחיות על־פי ושלא אחריותו על הסחורה את שהזמין הוא כי לגו,

 שוחחתי ה׳[. אותו יקלל ]= אללה׳ ׳לענה הכארדאר, שאצל ההל לעניין ואשר
 אלא כלום. בו לנו ואין לך, מיוחד הוא שההל אמר והוא כך, על מישהו עם

ההפסד( אותו)את וגלגלת לו, אבד הזה והדבר הכארדאר, לבין בינך עסק היה
 לקנות עליך וסומכים אליך)סחורות( שולחים ואחרים, הוא עבדך, כי עלינו.
 דבר אלא למקדמה, ולא בסחורה סחורה לחילופי לא זקוק שאינו דבר משהו,
אותו, להניח יש — לא ואם ;]מוטב[ — משהו לקנות נוח ואם בעין. שנמצא

 על מקדמה בשבילי ׳תשלם אומר הוא אין לך)הזמנה(, שולח מישהו כאשר כי
ואתה, אותו׳. ותשלח לפרנסה מחלק שה׳ במה ׳תקנה לו אומר אלא משהו׳,
48הדברים. בכל ביותר הטובה היא דעתך אדוני,

גדול. בהפסד אחר מסוחר לגו בן קנה האבוד ההל את דבר, של סופו
 מוסי, בן מכלוף למדי. חריפות היו בהן מעורב לגו בן שהיה אחרות מחלוקות

 רב. ממון לו חייב לגו שבן טען למרחקים, מספרד ונוסע וייבוא בייצוא העוסק סוחר
 ואף החוב, בגביית עזרתו את בהם וביקש מכתבים, עשרים מצמון לר׳ שלח מכלוף

כלפיו נימוס מתוך ספק — לגו לבן כותב מצמון ר׳ לערכאות. לפנות איים
 למכלוף מצמון ר׳ שילם בסוף למדי. רציני היה העניין אך סנילי. הוא שמכלוף —

 והן ישראל בדיני הן בכתב, מכלוף אישר וכנגדם דינר, שלוש־מאות לגו בן בשם
49לגו. בן על נוספות תביעות לו שאין העולם, אומות של בערכאות

 ראה: נוספות, בתעודות נזכרה הכארדאר פרשת )תרגום(. 34-26 שורה ,12ג הודו׳ ׳ספר 48
 עמ׳ עתיקה, ;208- 206 עמ׳ גוש)העבד, מציג הכארדאר סיפור את . 191 עמ׳ מכתבים, גויטיין,

הכארדאר, על־ידי אשר את הכיר ו5ל שבן משער, הוא למשל, כך, יצירתית. בצורה (277-275
 למשל, כאן, קרובות; לעתים מדויקים אינם גוש שמביאם המקורות תרגומי קרובה. שהיה

 ההפסד( אותו)את וגלגלת לו, אבד הזה והדבר הכארדאר, לבין בינך עסק היה 'אלא במקום
‘It’s a matter [to be decided] between you and the kardar: deal with:גוש מתרגם עלינו/

’this thing individually with him, separately from us עמ העבד, הנ״ל, של דבריו את )ראה,
מכן(. לאחר הבאות השורות בתרגום לו שהיו הקשיים על ,237 הערה ,208

ע״ב, ,21ו ואילך, 12 שורה ,25ב ואילך, 12 שורה ,24ב ואילך, 1 שורה ,21ב הודו' ׳ספר :ראה 49
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ו1ן בן אברהם

מכלוף. אותו אולי — אחד חוב בעל מצמון לר׳ ששלח לגו בן על תלונה במכתב
:קוראים אנו

 הזמן וכל אותו, וראיתי בהאר. חמישה של משא על לגו בן בשיך דובר כבר
 הזמן כל לי אומר הוא עליו. ממורמר ואני עבדך, אל דבריו על חוזר הוא

 בי, שתתמוך מבקש אני פעמים. מאה ונעלם נעדר הוא קצר וביום 50׳לך,
 5,ממנו. 1ל?ןח שאחר בדבר זולתי ועם עמי הנעלות מידותיך וכפי כהרגלך

 ואני לך׳. אדאג ׳אני לי, אמר והוא בכך, ה׳נאכדה׳ עם קודם שוחחתי וכבר
)דינרים( מת׳קאלים ... שתיקח עד בזה, לטפל הנשגבה מהדרתך מבקש
אח, 52בצרכיי... הטיפול את אשלים בעזרתך שיישאר. כמה יישאר ב

 קוראים כאמור, קרובות, ולעתים סכנות, רצופה הייתה בים הנסיעה שמם. הסכנות
 מחק או לעדן, שממזרח אבלן בחוף אלמנדב, בבאב וטבעו, שנשברו אניות על אנו

 ובממון. בנפש אבדות היו 53הודו. של חופה על־יד או גליפקה, התימני לנמל
 ניכר חלק משליכים המלחים היו מהרה להימלט שיוכלו וכדי אניות, תקפו שודדי־ים

 היו וההפסדים תאונות, ביטוח היה לא ובייצוא בייבוא לעוסקים 54המטען. מן
 משלוחים לכמה גדולים משלוחים מחלקים היו הסיכון את לצמצם כדי גדולים.
 הבשורה את לשותפיהם שהודיעו הסוחרים אחרת. באנייה נשלח אחד וכל קטנים,
על מהצער גדול חברם הפסד על שהצער לומר היו רגילים אנייה, טביעת על המרה

אבדו ראמשת של האניות ששתי הידיעה אלינו הגיעה ׳וכבר עצמם. שלהם ההפסד
1• ־ 1

 על לבי על עבר מה אדוני ישאל ואל ההפסד. את ולך לנו הקב׳׳ה יחזיר כליל.
 שגזר מה נגד תחבולה ואין בקרוב, חסרונך את ימלא הבורא אבל שאבד. משלוחך

 הן המקורי העותק את הן שולחים היו ליעדו, יגיע שמכתב להבטיח כדי 55השם׳.
 במכתב. שמותיהן שצוינו אחרת, באנייה אחד כל שלושה(, ממנו)עד העתקים כמה

האחד הזהירות, לשם וזאת אחד, בנוסח מכתבים שלושה הנעלה להדרתו ׳נשלחו

 על ,247 עמ׳ ושם, ואילך, 246 ,עמ ה, חברה, גויטיין, ראה: מצלוף, על ואילך. 6 שורה
ו.5ל בן נגד תביעותיו

כך(. )אחר בוא :לתרגם ואפשר אדהב, 50
מאחר. שלקחו־ בדבר במילה: מילה גירה׳, מן אכדה שי ׳פי :20-19 שורה 51
 קשה, הלשון מצלוף. לשל דומה הכתב אין ושוליים)תרגום(. 23-11 שורה ,37ג הודו׳ ׳ספר 52

למשל, , 178 עמ׳ עתיקה, גוש, אצל בתרגום שיבושים כמה נפלו מקום. בכל ודאי התרגום ואין
.‘should turn to you 1’ אצלו: לך[, אדאג אני ]= לך׳ ננ$ר ׳אנא

 ,10ג ; 13 שורה ,9ג ;ואילך 8 שורה ,1ג למשל, הודו׳, ב׳ספר מקומות בכמה נזכרה אניות טביעת 53
.25ג ואילך; 5 שורה ,11ג ואילך; 28 שורה

.22ג הודו׳ ׳ספר ראה: 54
 אנייה בעלי היה ראמשת ואילך. 15 שורה ,22ב השווה: ; 12-8 שורה תרגום ,1ג הודו׳ ׳ספר 55

 והספרות , 1 הערה ,193 עמ׳ מכתבים, גויטיין, :ראה ;הודו׳ ׳ספר בתעודות פעמים כמה שנזכר
שם. שצוינה
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 העותקים עשויים למקוטעין, אלינו הגיעו רבים שמכתבים כיוון של.״׳. באנייה
56המקור. בשחזור רבה לתועלת לנו להיות הללו הכפולים

 ושמו בעסקיו, לו שסייע הודי, עבד נאמךבית, היה לגו לבן ההודי. העבד במה
 מעמד להיות היה יכול ולעבד ההם, בימים מקובל נוהג הייתה העבדות 57במה.

 אליו שנשלחו השלום בדרישות נמצאת במה של למעמדו ראיה אדוניו. בבית מכובד
 הוא כאילו במה׳, ׳השיך בתור אפילו העבד נזכר ובהן לגו, לבן שנכתבו במכתבים

 בתחילת כנראה 58דבר. לכל בן־בית הוא כאילו במה׳, ׳האח אפילו או נכבד, סוחר
 סחורותיו במכירת האישי נציגו להיות כדי לעדן במה את לגו בן שלח בהודו דרכו
 באמון שגה לגו שבן לימדה, במה של הלא־אחראית שהתנהגותו סבר מצמון ר׳ שם.

בו. שנתן

 לי׳. שיספיקו הוצאות לי ׳תן אמר הוא 59לעצמו. מקום ושכר יצא הוא כך אחר
 הימים ורוב להוצאות. ויותר דינרים שמונה ממני לקח הוא חודשים בארבעה

 היה מה יודע אינני אליו. מדבר שאני דבר שומע ולא שיכור, אליי בא הוא
60בשליחתו. אדוני של הצורך

איש־הרוח לגו בן ד.

 סוחר המעשה, איש בתור ובראשונה בראש לנו ידוע לגו שבן אף־על־פי המשורר.
 ואיש־רוח. משכיל גם היה הוא הון, לעשות כדי למרחקים המפליג ויצרן

 היותו בזכות כך על לנו ידוע ׳לבלר׳. נקרא והוא ביותר, נאה כתב לו היה כאמור,
 כמקובל, הכתובים, בגניזה, ששרדו משיריו באחד עצמו את מכנה הוא כך כי משורר,
 הכותב גדול עסקים איש למצוא כלל מפתיע זה אין האסלאם בתרבות עברית.
אותנו מעניינים שיריו אבל פיוטיים, בכישרונות הצטיין לא לגו בן אמנם 61שירה.

24ב ואילך. 2 שורה של תרגום ע״ב, ,6ג הודו׳ ׳ספר 56  שלושה מתוך קטעים ארבעה הם 21-
לצו. לבן שנשלח אחד מכתיב של העתקים

 :השווה ;ברהמה של קיצור והוא במה, לבטא יש ,21 הערה, ,97 עמ׳ התימנים, גויטיין, לפי 57
(.Prof. A. L. Basham בשם הידיעה מובאת שם ,Bama) 18 הערה ,191 עמ׳ מכתבים, הנ״ל,
 שעדיף למסקנה ואילך( 246 עמ׳ עתיקה, :ואילך 171 עט׳ גוש)העבד, הגיע יסודי מחקר לאחר

.Brahma אל כנראה קשור, הוא שאף ,Bomma לתעתק
.13 עמ׳ מכתבים, גויטיין, ראה: 58
 ‘And after that he [Bomma] started on other: (259 עט׳ עתיקה, ; 188 עט׳ גוש)העבד, אצל 59

’.things שם. התרגום המשך את גם והשווה
)תרגום(. 6-1 שורה ,23ב הודו׳ ׳ספר 60
 מכתבים, גויטיין, :ראה הנאה, כתבו על לצו. לבן בקשר ,1 הערה ,249 עט׳ כיש, גויטיין, כדברי 61

.186 עט׳
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לצו בן אברהם

 אחד מבית־שיר שנראה כפי ,1עמ הקשורים האנשים ועל עליו מהם הלמד בגלל
 הוא, הרושם זאת עם שקולים, אינם אך נחרזים, שלו בתי־השיר להלן. שיובא

 חתם משיריו בכמה משקל. מעין לשיר לשוות ניסה הוא מקומות שבכמה
 חשב אברהם גם זמנו בני אחרים מחברים מקצת כמו יגו. חזק אברהם באקרוסטיכון

 גם ומשלו ]= איצא׳ ׳ולה שלו שיריו בראש רשם והוא דיואן, במעין שיריו את לאסוף
 לגו בן כתב 1132 משנת הנזכר שטר־השחרור נוסח שעליו שבדף הריק הנייר על כן[.

 שבח שירי שני תימן. נגיד מצמון לר׳ שבח שירי ארבעה או שלושה של טיוטות
 בשירים קלים. שינויים וביניהם העתקים בשני מהם אחד מצמון, לר׳ כתב אחרים

 בית נביא ולהלן בתימן, היהודים ועל משפחתו על מצמון, ר׳ על חשוב מידע הללו
 שבח לשיר נידרש להלן מצמון. ר׳ של מותו על קינה הוא נוסף שיר אחד. משיר
 בשני שרד השיר מאלמהדייה. הדיין משה ר׳ בן הדיין לברט לר׳ אברהם שכתב

62לפחות. העתקים

 שירי גם לגו בן כתב הללו החול שירי מלבד ואחדים. ריה״ל פיוטי מעתיק לגו בן
 רשם הוא שטר־השחרור, של השני הצד שעל הנזכרים השבח לשירי מתחת כי קודש,

 ואדברה הגדולים אל לי ׳אלכה סליחה׳)ופתיחתה: כן[ גם ומשלו ]= איצא ׳ולה
 למטה מלמעלה הדף בהיפוך כתב הוא האחרים השבח שירי מדפי אחד על אליהם׳(.
 פיוטים העתיק שהוא אפשר בהם[. צורך שיש פיוטים ]= אליהא׳ יחתאג ׳פיוטים

 העתיק אליו שנשלחו המכתבים אחד גב על הכנסת. בבית בתפילה לשלבם שרצה
 / עולמך ימי כל ולחי גיאת)׳היום בן יצחק ר׳ מאת ׳נשמת׳ לתפילת ׳רשות׳ אברהם
 לגו בן העתיק שקיבל אחר מכתב בסוף הריק הנייר על שמך׳(. את תברך חי כל נשמת

 עד אנוש תןשיב[ / במלוכה אדיר כמוך אל כיפור[)׳מי ליום ]= ללכיפור׳ ׳מעריב
 עזרא פרופ׳ בטובו שמסר כפי לאירופה, גם והגיע בגניזה, מאוד נפוץ והוא דכא׳(,

 יהודה ר׳ מאת פיוטים שני לגו בן העתיק הנזכרות, הבד מחתיכות אחת על 63פליישר.
ותחילתו: הסוכות, לחג אופן הוא הראשון הלוי.

 לו יאמר קדושי / קדושים בפי לה
לו ממעל עומדים / שרפים ובפי ---------- • I • T J • I

לעינים נראה / לו אעזר היקר
• -  t  ▼ : • v ־ : I t !  -

־ה#מים וצבא / זבולו זהרו  • T ־  T J : Tt  T

ומלם אש חיות / בצלו השלמו

.ts G 2.59v כ׳'י ,29aa ,41-37ב הודו׳ 'ספר 62
 ,עמ ב, אוצר, רוידסון, :ע״ב)ראה 13ג :,׳רשות ;37ב :וכר ,'פיוטים ;40ב ,הורו פר0' :הסליחה 63

.94 הערה להלן, ראה בחזנות, ו5י בן ששימש סביר ע״ב. 29-28ב :,'מעריב (;229כ. ,472
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 במקום נראה׳ ׳לו :מעניינים)במובאה בשינויים כאן מופיע והוא מאוד, ידוע הפיוט
 שנים הועתקו ריה״ל שפיוטי המפתיעה העובדה ׳שהדו׳(. במקום ׳זהרו׳ נראה׳: ׳לא

 בתימן אפילו או במצרים לא לגו, בן בידי בחייו, עוד ואולי שחיברם, אחרי מעטות
 מאלפת תופעה היא בד, על שכתבם מכך כאמור, שנלמד, כפי הרחוקה, בהודו אלא

 ריה״ל פיוטי בהפצת כלשהי זכות נזקפת לגו לבן שגם אפוא, לומר אפשר ביותר.
 שיצא לאחר לגו בן שכתב 1149 משנת לאחיו שבמכתב לציין יש אולם ארץ. לקצווי
 ממצרים. לשם שנסע גבאי אבן סללמאן את שפגש מזכיר הוא לתימן, והגיע מהודו

 בשנת מזרחה מספרד בנסיעתו ריה״ל של רפיק( לדרך)בערבית: חברו היה סלימאן
64הרחוק. למזרח שיריו את שהפיץ שהוא וייתכן ,1140

 הלכתיות תשובות השיב והוא חכמים, תלמיד היה לגו בן והרפואה. ההלכה איש
 ערב שטר־מתנה, ירושה, דיני עניינן נמצאו שלהן שהטיוטות התשובות בתימן.
 בכתב שנכתבו אחרות תשובות בתימן. החברה על מעניינות ידיעות בהן ויש וקניין,

 חתיכת על להלן. להן ונידרש העתיקן, רק שהוא ייתכן :שפחה בנישואי עוסקות ידו
 קוראים ובו בהודו, דין)?( בבית מדיון זיכרוךדברים כתב הוא הנזכרת השנייה הבד
 בברוג כנראה, שנכתב, דין׳( בית ׳מעשה ׳מעשה׳)היינו: עמו הביא שפלוני אנו,

(Broach) המורכבת מאישיותו אחר פן מגלות הבד חתיכות שתי הודו. בצפון־מערב 
 האחרת של השני ובצד רפואי, ׳מתכון׳ נמצא האחת של השני בצד כי יגו, בן של

 נכתבו הללו שגם מסתבר ערביות. באותיות שניהם אוזניים, כאב לשיכוך מרשם
 סוחר של זה צירוף כלשהי. רפואית השכלה לו שהייתה כן, אם ודומה, ידו, בכתב

 לא בעינינו, מפתיע הוא כי אף רפואית, השכלה בעל משורר, חכם, תלמיד )ויצרן(,
65ימים. באותם דופן יוצא היה
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 לא ומשום־מזז הודו׳, ׳ספר של הישנה ברשימה )המספר 341b הודו׳ ב׳ספר הם הפיוטים 64
 800י. מספר והוא ואילך, 176 עמ׳ ריה׳׳ל, ירדן, אצל נדפס הראשון החדשה(. לרשימה הועתק

 ונדפס עליון׳, באל אומץ יוספים יגון ׳יסף הוא השני .295-294 ׳עמ ב, אוצר, דוידסון, אצל
 אבן סלימאן עם הפגישה בעניין. תשובתו על פליישר לפרופ׳ תודה .515 עמ׳ שם, ירדן, אצל
 ראה: ריה״ל, מלווה גבאי אבן עם הזיהוי על : 13-12 שורה ,29ג הודו׳ ב׳ספר נזכרת גבאי

ה, חברה, הנ״ל, ; 345 ׳עמ מכתב, גויטיין, :ראה הלז, ועל : 7 הערה ,204 עמ׳ מכתבים, גויטיין,
עמ׳ המוסלמית, ספרד שירמן־פליישר, : 269 ׳עמ בירורים, פליישר, :השווה : 460-459 ׳עמ

436, 472.
 ראה השפחה בדבר התשובות )על 35-34ג שוליים, 3ג הודו׳ ב׳ספר הן שכתבן התשובות 65

הערה ,561 המקצועית(, רמתן על )ושם 195 ׳עמ ב, חברה, גויטיין, תשובותיו: על ראה להלן(.
 :ראה ה׳מתכון׳, )על36ג שם, וה׳מתכון׳ הדברים זיכרון .437 הערה ,423,210 עמ׳ ד, שם, : 13

.341b שם, המרשם (.30 ׳עמ רפואיות, תעודות איזאקס,
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יגו בן אברהם

מערבה והשיבה לגו בן של משפחתו ה.

 לו נולדו בהודו לגו. בן אברהם של משפחתו לקורות נחזור לגו. בן של ילדיו שלושת
 היא אשו, המשוחררת שפחתו הייתה שאמם כאמור, להניח, ויש ובת, בנים שני

 אנו שומעים אברהם, של אביו פרחיה, שם על הנקרא סתר, בכורו בנו על ברכה.
 בשלום דורש הוא ובו מעדן, 1134 בשנת מצמון ר׳ אליו שכתב במכתב לראשונה

 אבל ההוא, המכתב שנכתב בשעה סתר היה כמה בן בדיוק לדעת אי־אפשר 66הילד.
 יכול אחד וכל הבן, הולדת על מצמון לר׳ לגו בן שבישר מאז זמן־מה עבר כבר בוודאי
 בשנת .1132 בשנת אשו שנשתחררה מאז עבר בערך זמן כמה ירצה, אם לשער,

 בשביל אלמוגים ת0]=פי סתר׳ לולדך מרגאן ׳קטעה מצמוץ ר׳ ששלח בשעה ,1135
 לקישוט לא השתמשו באלמוגים בשנים. רך עדיין הילד היה בוודאי סתר[, ילדך

 הבית׳. ׳בעלת אלדאר, סת לגו בן קרא לבתו 67הרע. עין מפני ילד לשמירת אלא בלבד
 במכתב שריד. לו נשאר לא וכמעט נקרע, המכתבים שאחד במקום נזכר השני הבן

 ׳אלולדין אל שלום דרישת נמסרה ,1146 בשנת כנראה להודו, לגו לבן שנשלח
 הצעיר. ולאחיו לסתר הכוונה הסתם ומן האדונים, הילדים)הבנים( שני אלסידיך,

 בנך. אדוני ולדך, ׳סיידי בשלום הכותב דורש , 1148 בשנת אב, מחודש אחר, במכתב
68השני. לבין האחד המכתב בין שעבר בזמן בהודו נפטר הקטן שהבן אפוא, דומה

 לענייני לעדן לגו בן הגיע הנראה ככל בהודו, הארוכה שהותו במשך מהודו. היציאה
 ׳אם בערך: 1139-1136 שזמנו במכתב אברהם בן יוסף כותב למשל, כך מסחר.
 קרוב עברו אבל 69בעצמך׳. זה)הסחורה( את הבא לעדן, להגיע הזדמנות לך תהיה

 מהודו, מערבה ביתו את ולהעתיק לשוב שהחליט לפני כאמור, שנה, לשמונה־עשרה
 ביךלאומי כסוחר דרכו בתחילת ארוכה. כה שהות שם שהה מדוע יודעים אנו ואין

 בהודו רב זמן לו נדרש ואולי אניות, שתי של בטביעתן עתק סכום לגו בן הפסיד
70שם. בשכת הפסדו שיצא כדי נוספות, שנים ונשאר שהפסיד, הממון את להחזיר
 פעמים כמה הכתב על לגו בן העלה כבר מערבה משפחתו עם לשוב כוונתו את
שלא תירוץ מצא הוא פעם בכל אולם השתים־עשרה, המאה של הארבעים בשנות

 שהוא גויטיין קובע בו הכתוב מתוך אולם למכתב, תאריך אין .8 שורה ע״ב, ,26ב הודו׳ ׳ספר 66
.1135 לשנת בוודאות קובע הוא זמנו שאת ,24-21ב לפני שנה נכתב

.11 שורה ,24ב הודו׳ ׳ספר 67
 לבנו לדעתי והכוונה בבניו, שלם מהודו לעדן שהגיע י5ל בן כותב ,4 שורה ,29ג הודו׳ ב׳ספר 68

׳עמ מכתבים, גויטיין, :ראה : 1149 בשנת תשרי, בחודש נכתב אלדאר)המכתב סת ולבתו סרור
 שורה , 16ג :בנך אדוני ; 47 שורה , 12ג :האדונים הילדים שני בפנים. להלן ראה ,41ג על (.203

22.
ג1 שורה ,4ג הודו׳ ׳ספר 69 .5 שורה תרגום ,5-
.14 הערה ,24-21ב האנגלית, המהדורה הודו׳, ב׳ספר ניתן זה הסבר 70
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 בשנת אב, בחודש יצחק בן כלף לו כותב לעדן׳, שתצא מזכיר אתה שנה ׳וכל לשוב.
 האיץ מצמון ר׳ גם 71לטובה׳. הדבר אחרית את יעשה וה׳ כלום, לך קורה ׳ולא ,1148

 הייתה מהודו שיציאתו הבריות יאמרו שמא לגו בן של דאגתו לעדן. לשוב בו
 שמא לחשש הכוונה ואולי שעה, לפי הצורך די לנו נהירה אינה כשרים לא ממניעים

 והוא מצמון, ר׳ מבטל החשש את מקום, מכל חובות. מחמת בורח שהוא יאמרו
 עדן, מושל גךיר, בן בלאל בריתו ובעל לעסקים משותפו ערבות שנטל מבטיח

 ניתן בהודו, יישאר אם לגו, בן של ילדיו גורל על מצמון ר׳ מדברי לגו. בן של לשלומו
למדי. מבוגר אדם היה כבר התוניסאי שהסוחר להבין

 זאת ממנו שמנע דבר היה ושלא לעדן לנסוע שהחליט הזכירו)אדוני( אשר
 72שיא׳(. לה בחיפזון)׳כרט לצאת לו גרם שמשהו יאמרו שמא חששו אלא

 לכן ערבותו. את ממנו וקיבל 73המאושר׳, ׳האדון עם עליו שוחח כבר עבדו
 והיא לחשוש. ממה לו ואין ה׳, ירצה אם הנסיעה, על בדעתו יגמור)אדוני(

 הקצוב הקץ ושלום, חס אותו, ישיג אם כי הודו, בארץ מישיבתו טובה יותר
 בחסות שתלויים ]מי[ מכלל יהיו וילדיו יאבד, עמו שיש מה כל לחיים,

ח ואל אליו. עצתי זאת המדינה. ת 74העילות. מן בעילה י

 לעדן, משפחתו עם והגיע הודו את עזב לגו בן שלו. את עשה מצמון ר׳ של מכתבו
 מכתב משם שלח הוא ,1149 בספטמבר 11 לשטרות, אתס״א שנת בתשרי. בז׳ וכבר

 כיבוש על קשות ידיעות אליו הגיעו מכבר לא זה מהם. שנים רב ניתוק אחרי לאחיו
 ואלמהדייה 1146 בשנת לידיהם נפלה טריפולי שמסיציליה. הנורמנים בידי תוניסיה
 ג׳ךבה, טראבלס, אפריקייה חוף בארצות אירע מה ׳שמעתי .1148 בשנת וספאקץ
 וה׳ חי. ומי מת מי לדעת מכתב שום קיבלתי ולא וסוסה, אלמהדייה ספאקץ, קרקנא,

 מכתבו גוף המרות, הידיעות חרף 75לבי׳. וישקוט נאמן, אדם ביד ותשלחו תכתבו ה׳,
ותקווה. בשורה מלא

.25-23 שורה ,16ג הודו׳ ׳ספר 71
ועוד. שיקר רימה, גם עניינו צרט 72
 1136/38 השנים בץ עדן ומושל וזיר שהיה גו־יר, בן לבלאל הכוונה אלסעיד׳. ׳אלמאלך 73

 התארים את הפאטמי הה׳ליפה לו העניק 1139/40 שנת שלאחר בלאל, גדס, :ראה .1151/53ל־
 הנ״ל, ; 346 עמ׳ מכתבים, גויטיין, :גם ראה בלאל, על אלסדיד׳. אלמופק אלסעיד ׳אלשיך

 בתיבה התימנים השתמשו בכתביהם הנזכרים(. לספרים במפתח שניהם )כך, 364 עמ׳ התימנים,
בתימן, המשיח פרידמן, :אחרים)ראה מכובדים אדנות לבעלי ככינוי אלא למלך לא ׳מאלך׳

(.155 הערה ד, פרק
ב16 שורה תרגום ע״א, 28ב הודו׳ ׳ספר 74  אצל 28ב הודו׳ מ׳ספר הקטע בתרגום .2 שורה ,29-

 פי גלוסה מן אצלח האחרון)׳והי החלק את כך, יסוד. שיבושי כמה נפלו ,160 עמ׳ עתיקה, גוש,
‘[the king] will resolve:מתרגם הוא הודו[( בארץ מישיבתו טובה יותר והיא ]= אלהנד׳ בלאד

’everything in his court in the country of India
.206 ,עמ מכתבים, גויטיין, ראה: ואילך; 5 שורה תרגום ע״ב, ,29ג ,הורו ׳ספר 75

פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש״ד
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לגר בן אברהם

 ובנפשי בממוני — בשלום ה׳, עליה יגן עדן, אל והגעתי הודו מארץ יצאתי
 ח קז, אדם)תהילים לבני ונפלאותיו חסדו לה׳ ידו כך, על לשם תודה ובילדיי,

 רדה ...ממנה לחיות נוכל שכולנו רבה פרנסה עמי שיש אודיעך, ועתה ועוד(.
ובת. בן עמי ויש 76יא(. ט, מה, שם)בראשית אותך וכלכלתי תעמוד אל אלי

 לטובה משאלותי ימלא המקום והטוב. הממון כל את עמם ותיקח אותם תיקח
 אנשים משייקחוהו טוב וזה הזה. הממון את תיקח מהר ותבוא ומשאלותיך,

 לבתי. אשיאנו ברכה, אחותך מבני או יוסף אחי מבני המובחר מי ותראה זרים.
 ללכת נוכל לא אם באלכסנדריה, או בפוסטאט נגור או בעדן נגור וכשתבוא,

 את המסובב הוא וה׳ קירואן, או תוניס או אפריקייה אל או אלמהדייה אל
77העניינים.

 למצרים נסיעתו שעל מבשר, הצעיר לאחיו לשלוח לגו בן אברהם התכוון המכתב את
 ושאר מבשר נמצאים היכן לגו בן ידע לא לעדן שהגיע בשעה אולם בהודו. שמע כבר
 בארצות אחר מקום אל או ה׳, ירצה אם אלמהדייה, ׳אל נשלח ומכתבו משפחתו, בני

אפריקייה׳.

 יוסף לסיציליה. מתוניסיה גלו לגו ומבשר יוסף ואמנם לגו. ומבשר יוסף האחים
 עם לחיות שיוכל קיווה הוא (.Mazara del Vallo) מאזר הנמל בעיר התיישב

 בין נמצא קצר זמן לפני קבע. דירת שם לדור ונערך בשלווה, במקום משפחתו
 שכר שעל־פיו חוזה־שכירות בניו־יורק, אדלר אוסף של החדשה שבסדרה המסמכים

 ארבעים של לתקופה ז״ל, זרעה בת אלעז אם של דירתה את לגו בן פרחיה בר יוסף ר׳
 כל רבאעי חצי דוקיא, רבאעי סיציליים, דינרים עשרים של כולל בשכר־דירה שנה,
 סך הביא לא שהוא וייתכן אמצעים, חסר כאדם אחרות מתעודות ידוע יוסף 78שנה.

 אברהם, אחיו שביקש דינרים עשרים אותם הם אלא מאלמהדייה, דינרים עשרים של
79לו. לשלוח מצמון מר׳ בהודו, שישב בשעה

 מצמון ר׳ כתב כבר רבות. צרות לאחיו גרם והוא אחראי, אדם היה לא מבשר
 טורח היה שלא ואמר טובים, לא דברים מבשר על שמע כי להודו, לגו בן לאברהם

 80לו. רוחש שהוא הכבוד אלמלא אברהם, שביקשו כפי דינרים, ארבעים לו לשלוח
 במסינה מבשר לידי אמנם הגיע משפחתו, לבני מעדן אברהם ששלח המכתב

(Messina) ,העבירו לא הוא אבל (,1149/50) ליצירה דתתקי״א בשנת בסיציליה

אביו. יעקב אל יוסף דברי 76
20-13 שורה תרגום ע״א, ,29ג הודו׳ ׳ספר 77 ,6-3.
 עמ׳ א, סיציליה, יהודי סימונסון, כוז, עט׳ סיציליה, וגיל, סימונסון לפי .ENA NS 16.27 כ״י 78

xiiii, זו. ידיעה מניין יודע אינני אבל כך, לומר סביר ואמנם במאזר, התיישבה ברכה האחות גם
.19-18 שורה ,30ב הודו׳ ב׳ספר כנזכר 79
ואילך. 2 שורה ע״א, ,29ב שם 80
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 מכתב אברהם ששלח ובניו יוסף שמעו כבר בינתיים במאזר. היושב יוסף לאחיו
 ושאל לאלמהדייה אביו בשם יוסף בן פרחיה כתב מכן שלאחר בשנה מעדן. אליהם

81הוא. היכן ידע או דבר ממנו שמע אברהם, דודו את ראה הנמען אם

 בתימן. לגו בן אברהם עשה שנים שלוש לפחות שפחה. קידושי על מתימן תשובות
 מי ביניהם היו כנראה יפות. פנים בסבר קיבלוהו ועדן תימן יהודי כל שלא מתברר

 לשפחה נישואיו את גינו והם בציבור, והצניעות המוסר על מופקדים עצמם את שראו
 למדים ההודיס־היהודים. ילדיו ומעמד מעמדה בדבר ספקות והשמיעו המשוחררת

 מתשובה חלקים הן ואולי חלקים, שני בת מהן אחת כל תשובות, משתי כך על אנו
 מתוך שלושה בתימן. שישב בשעה הנראה, ככל לגו, בן בידי שנכתבה ארוכה, אחת

 אך בשפחות, העוסק בפרק נשים׳, ׳ריבוי בספרי נתפרסמו כבר החלקים ארבעת
 התשובות הרביעי. לחלק וקשרם שלהם האישי הרקע נתחוורו טרם הפרסום בשעת

 ובת בן שהוליד מי ועל הודו, pבא שפחה שקידש ׳ראובן׳ על סתמית בלשון כתובות
 אלא אינו זה שראובן סבירות, של רבה במידה לומר ניתן עכשיו משוחררת. משפחה

 בתימן תשובות כתב לגו שבן אף־על־פי ובתו. בנו ואלה אשתו זו עצמו, לגו בן
 העוסקות הללו, התשובות שאת להניח סביר כאמור, אלינו, הגיעו מהן שטיוטות
 אפשרות לבטל שאין לעצמו)אף־על־פי חיבר לא הוא ובילדיו, ראובן של בנישואיו

82ברבים. והפיצן העתיקן כלשהו, חכם אצל שהזמינן וייתכן וכול(, מכול זו
 את להוציא חייב שהוא טענו לגו, בן דברינו על־פי הוא הלוא ראובן, של מבקריו

 הראשונים הקידושין שמא שניים, קידושין ולקדשה המשוחררת אשתו־שפחתו
 בן שכתב שטר־השחרור מלשון משתמע שראינו, שהתגיירה)כפי לפני היו שקידשה

 מוכן אם גם ואולי שנשתחררה(. לפני ׳גיורת׳ הייתה היא שבעיניו אשו, לשפחתו לגו
 על ׳הנטען כי עכשיו, עמה לחיות לו אסור שניים, קידושין ולקדשה להוציאה הוא

 ח(, ב, יבמות יכנוס׳)משנה לא זה הרי ונתגיירה הנכרית על או ונשתחררה השפחה
 אותה לשאת לו אסור איסורה, בזמן זו אישה עם מין יחסי שקיים החשוד כלומר,

אותו. לרשת ראוי אינו השפחה לו שילדה שהבן אמרו, ועוד אדם. לכל משהותרה

.30ג שם 81
t 25.285 וכ״י ts G 2.59 כ״י 82 s  k. ואילך. 299 ׳עמ נשים, ריבוי פרידמן, אצל פורסמו שניהם 

 מקור שהוא כך על מורים בכתב־היד שהתיקונים ,302 ׳עמ שם, שכתבתי ממה בזה בי חוזר אני
 כל ואין רגילים, העתקה מתיקוני חורגים אינם שהתיקונים לי נראה עכשיו העתק. ולא התשובה

 בכ״י התשובה חלק על לצו. בן שכתב התשובות שבטיוטות הרבים ולתיקונים לטעויות דמיון
2.59 t s  g, ,יבם שומרת בדבר גאון יהודאי מר לתשובת ערבית גרסה והוא פורסם, שלא ע״א 

 צ״ל: ׳וכלאם׳, שם הנדפס במקום )ובע״ב 299 עמ׳ שם, ראה חליצה, בלא לאחר שנישאה
 את מבעלה להוציא שאין כשם :שווה גזרה זו מתשובה לגזור רצה שהמשיב דומה ׳אלכלאם׳(.

 מבעלה להוציא אין כך בניה, על לעז לידי הדבר יביא אם חליצה, ללא שנישאה היבם, שומרת
בניה. על לעז לידי הדבר יביא אם לשחרורה, קדמו שקידושיה השפחה את

פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש״ד
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לצו בן אברהם

 אף־על־פי מתמיהים. טיעונים ועל לכאורה פשוטים טיעונים על מסתמך המשיב
 את מבטלות הן אין המתמיהים, לטיעונים כלשהן אסמכתות למצוא אולי שניתן

 על־פי שבתימן. חכמים בתלמידי לתמיכה רב ממון לגו בן פיזר הסתם מן התמיהות.
 עמדה להם נתן שהוא שהצדקה לומר, אפשר שבתשובות, ההלכתיות ההוראות

 ממזרים׳ מטהר ׳כסף זה, בכגון חכמינו אמרו וכבר התשובות, שנכתבו בשעה לזכותו
 לברט ר׳ אלמהדייה דיין בידו שסייע אפשר המרחק חרף אולם ע״א(. עא )קידושין

 האדמה את ׳ותנשק :לגו בן כותב למשפחתו, הנזכר במכתבו לברט. בן משה בן הדיין
 שבעודו לומר, סביר הדין׳. משה ורבינו מרינו כבוד בר הדין לברט רבינו אדוני לפני

 לברט[ ׳]ר׳ על תהילה שיר כתב אף לגו בן לברט. ר׳ אצל תורה לגו בן למד בתוניסיה
 אחד גבי על כתובה השיר של אחת וטיוטה התלמוד׳, פירש אשר לברט נין משה בנו

 משפחה אדם של שבנו שבתשובה ההוראה 83בה. עוסקים שאנו התשובה מדפי
 זו שיטה על אדם חלק לא שמעולם וכמדומה פשוטה, נראית אותו יורש משוחררת
 ההכרחי התנאי את לציין שכח שהמשיב בעלמא מקרה זה אין שמא אולם שבהלכה.
 הייתה הבן של שהורתו והוא עליו, ויתייחס הביולוגי אביו של לבנו הוולד שייחשב
84אותו. שהרתה לפני נשתחררה השפחה, שאמו, כלומר, בקדושה,
 לפני שפחתו את קידש שהוא הודה עצמו שראובן בתשובה, כתוב תמיהה. ועוד

 עשוי אדם שתשתחררי׳. לאחר לי מקודשת את ׳הרי תנאי: על קידושין ששחררה,
 בעודה עמה מין יחסי לקיים החל כאשר שתשתחררי׳, ׳לאחר שפחתו, את לקדש היה

 אותה וקידש שפחה שרכש שמי דומה, משחררה. היה שהרתה ובשעה לו, משועבדת
 השקעתו, את להבטיח כדי כך עשה שתשתחררי׳, ׳לאחר הקידושין שיחולו תנאי, על
 ואלמלא כלום, לו חייבת ואינה דבר, לכל בת־חורין הריהי שנשתחררה שפחה כי

 אדם שהיה בגניזה אנו מוצאים בזה כיוצא לו. להתקדש צריכה אינה בוודאי התנאי
 של ראשון תשלום או קידושין כסף ייחשב הפדיון שכסף מנת על שבויה לפדות עשוי

 למפרע תקפים הנזכר התנאי על השפחה קידושי המשיב, לדברי המוהר)׳המוקדם׳(.
 את הרי לאשה ׳האומר :ה ג, קידושין במשנתנו ששנינו היא וזו שתשתחרר, אחרי

.לי מקודשת . שהיא כפי המשנה לשון כך מקודשת׳. זו הרי ...שתשתחררי לאחר .

 לצו בן כי שאומר ,16 הערה מכתבים, גויטיין, ראה: : 4-3 שורה ע״ב, ,29ב הודו׳ ׳ספר המכתב: 83
 שאולי משער ,186 עמ׳ מכתבים, גויטיין, .29a ב הודו׳ ׳ספר :השיר לברט. אצל למד ספק ללא
 ל׳ספר הקשורות ברשימות כתב־היד בתיאור אבל באלמהדייה. בעודו השיר את לצו בן כתב

 ושכנראה מערבה, בדרכו בעדן שהה לצו שבן בעת השיר שנכתב שיער הוא שבעיזבונו, הודו׳
ts 2.59 בכ״י השיר של בטיוטה לכך ראיה .29ב למכתב צירפו  g, ,ריבוי פרידמן, ראה: ע״ב 
:241-240 עמ׳ סגמאר, הירשברג, ראה: לברט, ר׳ על .299 לעמ׳ בתוספת ,352 עמ׳ נשים,
.168 ׳עמ א, תולדות, הנ׳׳ל,

 אחת אברמסון, :עוד ועיין שם, שצוינה והספרות ,5 הערה ,300 עמ׳ נשים, ריבוי פרידמן, :ראה 84
ואילך. 397 עמ׳ רנ״ג, בדודי, :34-33 עמ׳ שאלה,
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 היא הגרסה לנו הידועים עדי־הנוסח ובכל נעשה, מה אלא בתשובה, מצוטטת
 85מקודשת׳! ׳אינה הפוכה:

 ונשתחררה השפחה על ׳הנטען להלכה אשר חירפוני׳. ובזוטי זוטא ורב זוטרא ׳במר
 נאמר ח( ב, )יבמות המשנה של שבסיפא מעיר, כבר המשיב יכנום׳, לא זה הרי

 המשיב מחזק המשנה דברי את מידו׳. מוציאין אין כנס, ׳אם בדיעבד, כי בפירוש,
 פאפי׳)כך רב דבי ׳זוטי החכם בשם ע״ב( סוף כה בגמרא)יבמות המובאת בברייתא

 זוטרא. כמו קטן, לאדם כינוי הוא כידוע, זוטי, 86מוציא׳. אין ׳כנס :בתשובה( הגרסה
 הגרסות 87זוטא. רב :מינכן ובכ״י זוטי, רב :כתוב שם ביבמות בגמרא שלנו בספרים
 בבית־שיר אחד טור לשון לבין שבינן האפשרי הקשר בגלל כאן נזכרו השונות
 ובזוטי זוטא ורב זוטרא ׳במר בתימן: בהיותו לגו בן שכתב מצמון לר׳ תהילה

 חירפוני׳.

היכוני ובלשון / הלמוני הממוני T -X T - J • ־ I T

 הקיפוני מרעים עדת / ובויססוני ושיסוני
88כאמנוני אף1נ וכל / ומלשיני רע איש כל

T • ־ * • : T ־ I ** • * — *

 המיני ונתן / וביתוסי וצדוקי
89וגבעוני ס1ר1אפיק / אל בתורת כופר וכל ן . ן | . - .. - ן T ן

 ראה השבויה, פדיון .353 ,302-301 ,עמ נשים, ריבוי פרידמן, אצל והדיון המקורות את ראה 85
t 13.11 כ״י s  8 K, בעניין והדיון המקורות ,97 ,עמ שם, וראה ואילך, 95 ,עמ שם, שנתפרסם 
 איסור על מתשובה, אולי מקוטע, דיון ובו ,Westminster Misc. 11 לכ״י לציין יש ועוד זה.

 אחת דוגמה נרשמת אמנם אותן. לפודה אלסלטאך, ׳מן בעל־כורחן שנפדו שבויות נישואי
 ושם ב,,,ע צב שנו)ליבמות ,עמ ג, יבמות, השלם בדק״ס ,,מקודשת זו ׳הרי הנזכרת, לגרסה

..., :שם להיות צריך ואולי סופר. טעות שזאת שברור ,38 הערה שם, וראה המשנה(, מצוטטת
 מקודשת אינה ..., :מינכן י,,כ גרסת מעין ,,מקודשת זו הרי [,או מאיר ,ר מקודשת ]אינה יבמיך

עיון. וצריך הסופר, ודילג ,39 הערה שם, ראה ,,מקודשת ,או מאיר ,ר
 :עיין .,מוציא ׳אין :במובאה ,,מידו מוציאין ׳אין ובמקום המשנה מובאת שם הסוגיה בהמשך 86

.64 והערה שג, ,עמ א, יבמות, השלם, דק״ס
 :לשאילתות מכתב־ייד גרסה מובאת ,56 הערה שג, ,בעמ שב. ,עמ א, יבמות, השלם, דק״ס :ראה 87

.,׳זוטי של קל גראפי שיבוש אלא ,׳יוסי שאין ופשיטא ,,פפא רב דבי יוסי ׳רב
יג. פרק ,,ב שמואל תמר, אחותו את שאנס אמנון למעשה הכוונה 88
.ומואבי ׳עמוני ג: ח, יבמות משנה ראה .,׳וגבעוני ותוקן: ,׳ועמוני נכתב 89 .  ונתינין. ממזרין .

 עליהם, גזר דוד נתינים אדא, בר חנא רב ׳אמר ב)ובמקבילות(:,,ע עח ביבמות .,וכו ,אסורין
שורה מו, ,עמ פסוקות, הלכות .,ב( כא, ,ב המה)שמואל ישראל מבני לא והגבענים ...שנאמר

 אחרי שבאה בשאלה .526-525 ,עמ מבוא, תציג, וראה: ,,כממזרים הן הרי גבעונים,: 12
t 90.2 י,,בכ גאון, האיי רב מאת תשובה s  NS ביר הסדר ראש יוסף ,ר של בכתיבתו כתוב )והוא,
 וז5י ׳הל : 25-24 שורה א,,,ע (,331,329 ,עמ מחקרים, שרייבר, אצל נכון אל שצוין כפי יעקב,

התיבה לפני יעבור הגבעונים מן שאיש מותר האם ותרגומו: ,,וכו ,אלגבעונים מן ...בי&ז יאם אן
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280



ו5ל בן אברהם

חירפוני ובזרטי / זוטא ורב זוטרא במר
J T 1 “  I ־ I •• • I T

 90הלבישני במלבושיו / ה;מון מצמרן וקם
91הציגני ולפניו / הודיע פוח ורוב T T X -  • -  J ״ • - •

 היה אפשר וכר, כופר וכל נתן( ושמו והמיני)׳מין׳ וביתוסי צדוקי על האמור מן
 והם לגו, בן השתתף שבו בתימן, שהיו קראים עם בוויכוח עוסק זה שבית לשער
 ורב זוטרא מר קטנים: אנשים של גנאי שמות ששמותיהם התלמוד, חכמי על לגלגו
 בתקופה בתימן קראים של להימצאם נוספים רמזים להביא ניתן ואמנם 92וזוטי. .זוטא

 מובאה תימן׳, ב׳איגרת הקראים מפני הרמב״ם של אזהרתו כגון בקירוב, ההיא,
 ציון׳ ו׳אבלי השירים, לשיר קראי מפירוש התימני אלמראקי׳ ׳כתאב בעל שציטט

 שלשון מסתבר, אולם 93ועוד. מטודלה בנימין ר׳ של עדותו על־פי שם שהיו
 הגן מצמון שר׳ לגו, בן על אישית התקפה על מצביעה ׳ומלשיני׳( ׳חירפוני׳)ואולי

 הוא והגון וכשר מקורבו הוא לגו שבן ובמעשיו בדבריו ברבים, והודיע מפניה עליו
 לגו בן שאויבי בעלמא, השערה אלא כאן שאין ופשיטא כמדומה, כן, ועל בעיניו.
 נגדם, התריס והוא כשרים, יהודים שאינם באמרם משפחתו, ובבני בו דופי הטילו

 עצמם הם משוחררת לשפחה נישואיו על והמלשינים פוסל, במומו הפוסל שכל
 ברבים, בקול נקראה להגנתו לגו בן שהביא שהתשובה ייתכן כאמנון. נואפים

 שבה הראיה על ולגלגו חירפוהו מינים( גם בהם היו )שאולי ששמעוה והליצנים
הרע. לשון בעלי של מפגיעתם והצילו בו תמך מצמון ר׳ אולם מזוטא. או מזוטי

 בדו תימן, שבפנים ההררי באזור לגו בן נמצא מכן שלאחר בשנים תימן. בפנים לגו בן
 כמה בדיוק יודעים אנו אין אחרים. ובמקומות ימים, באותם תימן של בירתה גבלה,

 ׳במר שחירפוהו המלשינים של לעגם אם עדן, את לצאת הניעו ומה שם שהה זמן
 שקיבלוהו היו תימן בפנים כך, ובין כך בין אחר. דבר אם וזוטי׳ זוטא ורב זוטרא
 פטירתו על המרה הידיעה את מודיע יעקב בן הכהן ישועה שבו במכתב רב. בכבוד

 גןדולת[ ׳לצ]בוד[ מופלגת: הערצה בלשון לגו בן אל הוא פונה מצמון, ר׳ של
בכל והנעים הנחמד והנבון החכם אברהם ורבינו מתו ]פארת[1ו צ]פירת[ קנדושת[

שם, בתשובה ועיין ,79,77 עט׳ רה״ג, משו״ת פרידמן, אצל ותורגם שהועתק כפי ולא בישראל,
 הלכות מרגליות, ואצל (,23 עט׳ רשימה, בדודי, אצל חסר הפרסום )ציון 58 הערה ,79 ובעט׳

 פסילין מולד דאינון ומה יבוא בלוא דמפרשין אלין כל ׳ברם : (TS NS J 521 סה)כ״י עט׳ א״י,
.עמוני אינון והיילן צלותה מן . וכר. וגבעוני׳ נתין .

הנגיד. מצמון ר׳ של מהודר ׳מלכותי׳ ללבוש הכוונה אולי 90
.14-7 שורה ע״ב, ,37ב הודו׳ ׳ספר 91
 זה למסמך שהכין במהדורה הנזכרת, התשובה את שעה באותה הכיר שלא גויטיין, שיער וכך 92

הודו׳. ב׳ספר
 ג, פרק בתימן, המשיח פרידמן, ראה: קסה. עט׳ אלמראקי, כ׳ קאפח, ;58 עט׳ תימן, איגרת 93

שם. והנסמן 151 הערה
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 קןדושת[ ג]דולת[ כ]בוד[ בן צןורו[ [1ש]מר הקהילה ראש והנכבד הזקן מדותיו
 הדעת על להעלות אין הקהילה׳, ׳ראש לתואר אשר תנצב״ה׳. פרחיה ורבעו[ מתנו[

 מה של דבר היו לא כאלו תארים בימיהם כי יד, כלאחר לגו בן לראש קשרו שישועה
 ששהו מהודו, הביתה בדרכם תוניסאים סוחרים של לקהילה שהכוונה אפשר בכך.

 ׳קהילה׳ שכאן וייתכן, ראשם. עשוהו והם בתוניסיה, האירועים בגלל בתימן
 המקהילות׳( עטרת הקהילות ׳שר גם מצמון)שנקרא ר׳ ושמא יותר. כללית משמעותה

 או בגדאד ישיבת מטעם בו שיעטרוהו כדי פעל או זה כבוד תואר לגו לבן העניק
 ׳ירא לגו לבן הכהן ישועה קורא אף סתם, מדותיו׳ בכל והנעים ׳הנחמד מלבד קאהיר.

 דחיית אלא בעלמא, שבח דברי לראות אין זה שבביטוי לשער ניתן מרע׳. וסר ה׳
94רעה. דיבתו את שהוציאו המלשינים האשמת

 היא תימן. לפנים עמו לגו בן לקח לא אלדאר סת הצעירה בתו את אלדאר. סת בתו
 ר׳ של אחיו בנדאר, של בנו כלף עדן, מבני נכבד סוחר של בביתו שנים שלוש נשארה
 בן שידך כלום, ממנו שמע ולא לאחיו מכתבו שליחת אחרי זמן עבר כאשר מצמון.

 כאמור, האחת, לגו. בבן פגעו קשות מכות שתי מכן לאחר כלף. של לבנו בתו את לגו
 בנו עליו מת הכול, מן הכבד והאסון מצמון. ר׳ הוותיק בריתו ובעל פטרונו נפטר

 עליו נהפך פתאום עוד. התאושש לא שממנה מכה הייתה שזאת דומה סרור. האהוב
 זר אדם ייקח ממונו כל את והנה היחידה, יורשתו נעשתה אלדאר סת בתו עולמו.
 אותה שביטא משפחתו, בני עם ולהתאחד לשוב שאיפתו אותה. לשאת העתיד

 גדול, בן יוסף שלאחיו שמע כבר לגו בן תוקף. משנה עתה קיבלה לאחיו, במכתבו
 המת שלו בנו כשם סרור. בערבית)אבו( וכינויו פרחיה, ששמו תורה׳, ׳בעל והוא

 לבין בתו בין השידוכין את לבטל אומר גמר אברהם ויוסף. אברהם של אביהם וכשם
95למצרים. לדרך לצאת ומיהר בתו את לקח הוא צלף. של בנו

 שורה שם, המקהילות׳: עטרת הקהילות ׳שר .8-5 שורה ,38ג הודו׳ ׳ספר וכו׳: ׳לכגק^ת׳ 94
 האפשרות על .9 שורה ,33ג וכן בכתובת, ע׳׳ב שם, :וכו׳ ה״ ׳ירא תעודות. כמה ובעוד ,16-15

 כמובן .31 ג הודו׳ ל׳ספר בהקדמה גויטיין כתב קהילתם לראש לצו בן את עשו שהתוניסאים
 ׳קהילות׳)בשיר של ומקבילתה תמורתה אלא אינה ׳מקהלות׳ מון4מ ר׳ של בתוארו מאליו,

ts בכ׳׳י לצו, בן שכתב לברט, לר׳ הנזכר התהילה  G 2.59v, ישראל׳, קהלות ׳ראש קוראו הוא
עתיקה, גוש, אצל שנמצא אלמלא הדבר את מזכיר הייתי ולא ישראל׳(. מקהלות ׳ראש :ומתקן

 על וסמך עברית למד לא )גוש ,Crown of the Choirs’:המקהילות׳ ׳עטרת תרגום ,315 ׳עמ
 אמנם חזן. אברהם נקרא כט, עמ׳ סיציליה, וגיל, סימונסון לפי מומחים(. של עזרתם

 לכך ראיה אין אולם (,284 עמ׳ ולהלן, ,273 ׳עמ לעיל, בחזנות)ראה שימש שהוא להניח סביר
 שנשלח (,405-404 עמ׳ א, סיציליה, יהודי סימונסון, השווה: מ: עמ׳ )שם,44ג הודו׳ מ׳ספר

 כי וכו׳[, הידוע מבשר אחי החזן הזקן ]= יגו׳ אבן אלמערוף מבשר אכי אלחזן ׳אלשיך אל
סיציליה. במאזר, היושב יוסף, לאחיו אלא בעדן, היושב לאברהם, לא נשלח ההוא המכתב

 ׳עמ ג, חברה, גויטיין, :ועיין להלן. עוד ראה ;41ג הודו׳ ׳ספר על־פי בעיקר זו בפסקה הידיעות 95
56-55.
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לצו בן אברהם

 מבית לגו בן של החפוזה יציאתו הקשתה בלבד הצעירים והחתן הכלה על לא
 נחשד לגו בן חבריו. או חברו לבין לגו בן בין אמון למשבר גרמה אף היא צלף.

 היה הבין־לאומי שהסחר כיוון כסף. חייב שהוא מפני בורח ושהוא פסולים, שמניעיו
 רבות בעסקאות ושותף מכובד שסוחר ההאשמה הדדי, אמון אל כאמור, מושתת,

 עליה יודעים אנו למדי. חמורה הייתה חובות בגלל בורח ארוכה, תקופה במשך
 תיאר הוא בסודאן. הנמל עיר לעלדאב, שהגיע לאחר לגו בן שחיבר לעדן ממכתב
 מן בו. שהוטחו הטענות את הכחיש ובייחוד בתו של הקשה הנפשי מצבה את במכתב
 הצורך השידוכין. את לבטל כוונתו את הסתיר הוא שאולי החשש, עולה הכתוב
 של שובה על מדבר והוא מעדן, לנסוע לדבריו, אותו, שאילץ הוא סחורתו את למכור

לשם. הבת

 חסדו לה׳ יידו גמור. בשלום 96!( לעדאב) שהגעתי אדוני, לדעת, שתרצה מה
 על ויום לילה בוכה כבר בתי, הצעירה, אדוני, ועוד(. ח קז, וגמ׳)תהילים

 ירצה אם עמכם, שוב 97>שלה< ההתאחדות על יקל ה׳ ממנה. שלכם הפירוד
 מצאתי ולו מאוד. בכך משתדל כבר ואני ביותר. הטובות בנסיבות ה׳,

 שגוזר מה אלא יהיה לא אבל וחוזר. מוכר הייתי !(,בעדאב) למכור אפשרות
 ושהסחורות חשבון, יתרת לך חייב שאני שאמרת אליי)ידיעה( הגיעה וכבר ה׳.

 אני כך: הוא אדוני, חשבונך, זה. סכום שוות אינן במחסן שנשארו הקטנות
עליהם. עמי חשבון עשית וכבר פחות. ולא יותר לא דרהמים, חמישה לך חייב

 שתואיל לאחר — טוב ברזל — הסכום ששווה מה במחסן יש אם ועתה,
 עבדך ואם ]טוב[. — שבמחסן הקטנות הסחורות את למכור מישהו על לצוות

 שראוי ערך לו אין עליי שיישאר והחוב !בורח אינני הרי משהו, לך חייב עוד
 הסכום את אשלח או לך, ואשלם לעדן ה׳, ירצה אם שאגיע, או עליו. לדבר
מך או מעאלי הנאצודה מאצל שתיקח או הזה, 98צלף... השיך האדון מ

 החליט שהוא לשער וניתן השורה, באמצע דבריו, את לגו בן קטע כאן אמון. משבר
 החשדות את יחזק רק שהוא החשש בגלל אותו, שניסח כפי המכתב, את לשלוח שלא
 בעדן הסוחרים של במחסן שהחיפוש כמדומה הדדיים. החשדות נעשו ואמנם נגדו.

 כאשר שאמר. ממה בהרבה קטנה הייתה שם, לגו לבן שהיו הסחורות, שכמות העלה
 ויוצאת חריפה אשמה אברהם בן יוסף הוותיק בחברו הטיח הוא כך, על לגו בן שמע
 ממכתב אנו למדים זו פרשה על שנסע. לאחר סחורתו את לעצמו נטל שהלז דופן,

שחל להגרה(, 547)]תק[מ״ז שנת רגב, לחודש האחרון ביום לגו לבן יוסף ששלח

צרות! ׳עדיאב׳: של משמעה ביו״ר. ׳עידיאב׳, להיות צריך 96
 הרגילות, הנימוס לשונות את (5-4 למעלה)שורה כתב כבר לצו בן השיטין. בין נוספה המילה 97

ה׳. בעזרת עמו, ולהתאחד לשוב ומקווה לנמען מתגעגע שהוא האומרות
.17-6 שורה תרגום ,39ג הודו׳ ׳ספר 98
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 אבל בקטע, נשתמרו לא והנמען הכותב שמות אמנם .1152 בשנת באוקטובר, 31 ב־
 בתפילות לגו בן ושל עצמו, במכתב יוסף של ידם, מכתב זהותם על לעמוד אפשר
 שבארון הודה יוסף שקיבלו. לאחר הנייר של השני בצדו שכתב ולשבועות לפסח

 ידיעה נמרצות הכחיש הוא אולם יגו, בן של סחורה ובה חבילה, נמצאה במחסן שלו
 פתח לא ומעולם היא מי של ידע לא אותה כשמצא לשם. שהגיעה הדרך על כלשהי
אותה.

 את שגזר מי של ובאמתו אותך וברא אותי שברא מי של באמתו אני( מנשבע
 ידעתי או שמעתי אם בשלום, והגעתי בהם נסעתי אשר וביבשה, בים שלומי
 שנהג כפי למחסן אותה השליך ספק ללא אדוני להדרתו. שייכת שזאת

 ללא ממנו. אותו מנע לא ואיש במחסן, להשתמש רשאי היה הוא כי לעשות,
99כך. על ידיעה לי ואין שלי, בארון החבילה את הניח העבד ספק

למצרים שב לגו בן ו.

 לאחיו ממצרים יגו בן אברהם כותב ,1153 בשנת ספטמבר, בחודש מכן, לאחר כשנה
 בקצרה חוזר אברהם כלשהו, מכתב ממנו קיבל שטרם כיוון בסיציליה. שבמאזר יוסף

 והצעות בעדן בנדאר בן כלף של לבנו אלדאר סת שידוכי לרבות סיפורו, על
 שכתבה הפיוטית בכתובת למצרים. שהגיע מאז בשבילה שקיבל הרבות הנישואין

 ׳יגיע :אלמהדייה את לעזוב שנאלץ מאז יוסף, על שעברו לתלאות רומז הוא עברית
לח׳. עודנו /והוא ובפח באש הובא אשר / הנאלח האח אל

פוסטאט, אל והגעתי בשלום. בואי את וגזר יתעלה, ה׳ סייע כבר אחי, ועתה,
 והוא גדול[, בן לך ]יש כי לי נודע וכבר ועוד(. ח קז, חסדו)תהילים לה׳ יידו

 דינר, מאה וכך[ כך י( לי) אבדו / לי ]יש אחרים. ילדים ושני תורה, בעל
 ענפי כמו בנים, שני בהודו[ נולדו ]ולי אמצעים. בעל נשארתי( ונעשיתי)או:

אותו... לתאר אוכל ולא בעדן... מת והגדול בהודו[, הקטן ומת הריחנן.
 לידך ]כשיגיע ה׳, ה׳ ממוני. כל את[ לה כמ]ו...ואתן אחותם, בת, לי ונותרה
 יגיעו ואשיא]ם[.... ובו, בה ואשמח הנגדול[, בנך את שלח זה, מכתבי[
 סרור)הוא בנך בידי המכתבים ויהיו ה׳, ירצה אם לפוסטאט, אליי מכתביך
.פרחיה(. . לב. נוגה אני וכמה מצבי את לך יודיעו ואברהם וסלימאן .

 של רשלנותו בגלל דינר)עדני( 1040 של עתק סכום שהפסיד במכתבו מזכיר לגו בן
 זכר אין אולם הכלכליים, אמצעיו את מציין הוא עוד זה מקוטע במכתב מבשר. אחיו

הצנוע השי על מתנצל והוא ,1149 משנת מעדן שבמכתבו מוגבל הבלתי לשפע

התאריך. בירור הטקסט במהדורת .10-4 שורה תרגום ,ENA 4045.9 כ״י 99
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לצו בן אברהם

 האניות, הפלגת שעת אלמלא יותר שולח שהיה ואומר מכתבו, עם שולח שהוא
 המערביים־ לחופיו ממצרים הפליגו שהאניות ידוע, אמנם שהגיעה. ה׳צליבייה׳,

 ל׳עיד הסמוכים בימים המנשבות העונתיות הרוחות בזמן התיכון הים של הצפוניים
 שבמקרה ייתכן אולם בספטמבר. 27ב־ או 26ב־ שחל הקופטי. הצלב חג אלצליב׳,

 הבטיח, לבוא, לעתיד לנסיבותיו. אף קשורה הייתה לגו בן ששלח המתנה צניעות זה
 גם השנה אבל להם, הוקרתו על שילמדו יותר, מכובדות מתנות משפחתו לבני ישלח

 מוכה לגו בן אברהם את כאן אנו רואים )דינר(. מתקאלים 300 בסך ׳קרן׳ הפסיד
 בנו שבור. אדם למצרים חזר הוא שנה, לעשרים קרוב של היעדרות בתום ונחלש.
 והוא השעה, לו דחקה עוד. קם ולא נפל ממונו. רוב את הפסיד והוא מת האהוב
 שמעבירים במכתבים ומיותרת, ארוכה בהתכתבות יקר זמן יבזבז שלא באחיו הפציר
 ישלח אלא המשפחה, איחוד של הרצוי המהלך את בכך יעכב ושלא שליחים, אותם

 שיוכל כדי עצמו, המיועד החתן סרור, בנו בידי להצעה תשובתו שבהם המכתבים את
100דחייה. כל ללא הנישואין תכנית את מיד לממש

 משה אחיו, ושני סרור( )]אבו[ פרחיה אלדאר. סת עם ונישואיו יוסף בן פרחיה
 מתועדות ובמצרים בדרך שמצאום הרבות התלאות למצרים. יצאו יוסף בני ושמואל,

 על הבנים פרדת הייתה מאוד קשה מסוימת. לתקופה נשבה אף משה מסמכים. בכמה
 ניתוקם ועל אמם, וסבל סבלו על קשות מתלונן הוא אליהם שכתב ובמכתב יוסף,

 ׳שומר תפילה: עליהם נושא בנכר)והוא יושבים כולם הבנים, כמו ושהם, מבניהם,
 הדבר שיעלה עד לפחות — לסיציליה הכלה עם בניו שישובו רצה יוסף אמן׳(. גרים
 ובת אתם אליי, ותבואו מהר שתלכו עז רצון בי ׳היה למצרים. הוא גם לנסוע בידו

 ובה׳)כלשון בכם ואשמח ברשותי, חינוכה את ואשלים 101בט>ו<בה, יזכריה דודכם,
 כחסד לא פרחיה לבנו תיאר המיועדים הנישואין את אליו(. במכתבו אברהם אחיו

 כל את לזרים, ולא לו, ונותן יחידתו בתו את לו המשיא אברהם, דודו 1עמ שעושה
 שלקחת בכך גדולה, במצווה אותך זיכה שה׳ ׳דע :הבן שמקיים כמצווה אלא ממונו,

 דוברים יוסף בני מטה כן ואמר, יוסף שבט על הכתוב שהעיד כפי ועשית דודך בת את
 ידבקו אבותיו בנחלת איש כי אחר, למטה ממטה נחלה תסוב ולא וגם ה(, לו, )במדבר

ובנים בפרנסה אתכם ויצליח בטוב שניכם את יחבר ה׳ ט(. שם, ישראל)שם, בני

 אצל המצוי מן ובתרגומו הטקסט בקריאת כלשהם בשינויים כאן מובא .41 ג הודו׳ ׳ספר 100
 למשמעות ואילך. 402 עט׳ א, סיציליה, יהודי סימונסון, ואילך; לו עמ׳ סיציליה, וגיל, סימונסון

 דים, ! 69 עמ׳ ו, חברה, גויטיין, אצל הרשום את ראה עשיר[, אמצעים, בעל ]= ׳מסתור׳ של
 .532 עמ׳ ספנות, טיבטס, ועיין: :317 עמ׳ א, חברה, גויטיין, ראה: ׳צליבייה׳, .96 עמ׳ מילון,

 נשלח כאילו ותיאורו זה, למסמך הכוונה ,202 עמ׳ מכתבים, גויטיין, אצל שבכתוב מסתבר
קולמוס. פליטת הוא תימן, מפנים

השיטין. בין תלויה הווי״ו לטובה. ה׳ ץכ!ה היינו: 101
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 על עולם ושמחת ברנה ציון ובאו ישובון ה׳ ופדויי :בכם ויקיים ארוכים ובחיים זכרים
‘02וכו׳. יא(׳ נא, אמן)ישעיהו ראשם

 יוסף בן פרחיה של משפחתו בני נתנו קצר זמן לאחד איש. בלב מחשבות רבות
 שלא דבר משום־מה, הכלה את מזכיר הוא אין אליהם, שבמכתביו כך על דעתם את

 ומה עושה הוא מה לנו הסביר לא פרחיה( אלסרור)הוא אבו ׳ואחי להבינו. יכלו
 של בקטע אנו מוצאים לשתיקה הסבר 103...׳.דודו בת את להזכיר שהפסיק לכך גרם

 חנניה, בן שמואל ר׳ לנגיד בוודאי הכוונה אדוננו[, ]= ל׳סיידנא׳ פרחיה שכתב מכתב
 בקצרה מסכם פרחיה אברהם. דודו לבין בינו שנפלה במחלוקת עזרתו את ביקש ובו
 בנו את אליו לשלוח מאביו הדוד ביקש שבו לאביו, דודו ממכתב ומצטט הפרשה את

 את לו ייתן אליו, ישלחנו שאם ליוסף והבטיח אלדאר, סת בתו את לשאת כדי פרחיה
בו זלזל למצרים בהגיעו אבל בסיציליה, ההוראה משרת את עזב פרחיה עושרו. כל

 האהוב שהמלמד מסביר והוא עצמו, יוסף בידי שגיאות, בכמה נכתב, המכתב .49ג ,הודו ׳ספר 102
 מו(. מד, ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון אצל ככתוב ושלא ,21 שורה בשבילו)ע״א, לכתבו סירב

במקום, זרים הכללית, במשמעותה ,׳גרים תיבת אני מבין ,28 שורה , שם אמך, גרים 'שומר
 סימונסון בנכר; יושבים 'גריבוך, היותם על במכתב מקומות כמה ובעוד שם כותב הוא שהרי
 או גיורת בת הייתה אלדאר שסת רמז בזה רואים ,8-7 לשורה הערה מה, מד, כח, ,עמ שם, וגיל,

 תרביתהא ׳ונתם , 11 שורה ואילך. 9 שורה תרגום ע״א, ,,וכו ,רצון בי ׳היה גיורת. נשא עצמו שיוסף
*and [we shall] :328 ,עמ עתיקה, גוש, מתרגם ברשותי[, חינוכה את ]=ואשלים ,חוגרי פי

’prepare a couple of rooms for her. את 'ונשלים מה: ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון אצל 
 שעל רשות במשמעות ,׳חגר על .408 ,עמ א, סיציליה, יהודי סימונסון, השווה, ;,בדירתי גידולה

,348-347 ,עמ קצא, סימן ב, הרמב״ם, תשובות ; 126 ,עמ מבוא, שאכט, :ראה כיו״ב, או קטן
 פך ׳... : 10 שורה ע״ב, ,ts Ar. 50.198 בכ׳'י קאפח; הרב של בהערה ,127 ,עמ ג, שם, ועיין,

 חפני בן שמואל רב של חיבורו על ;הנערים[ מעל הרשות את התיר ]= אלצביאך ען אלחגר
 אלדאר שסת כאן הכתוב מן ללמוד אין זה. בקובץ ליבסון ,ג של מאמרו ראה ,,אלחגר ׳כתאב
 גויטיין, :ראה מד. כז, ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון כדברי לפרקה, הגיעה לא שעוד ילדה הייתה
 ,ר הנ״ל, :השווה ;הצעירה הכלה את לחנך רצתה החתן שמשפחת כך על ,361 ,עמ ג, חברה,
הנישואין. גיל פרידמן, ועיין: ;84 הערה ,392 ,עמ חננאל,

 לאחיו בסיציליה, ישב עדיין שעה שבאותה יוסף, בן שמואל מאת )מכתב 48ג ,הודו ׳ספר 103
 זלדס אצל קצר זמן לפני פורסמה זו תעודה ואילך. 13 שורה תרגום א,,,ע ומשה(, פרחיה

שורה שם, כך מסוימים. שיבושים ובתרגום בתעתיק ונפלו ואילך, קט ,עמ סיציליה, ופרנקל,
,עמ ושם, .,עדול פסיקים ...,הועתק תדול', >ו<קים0פי ופיה וראש אחי משה ׳כתאב במקום , 11
 נישאה היא ו.,יג בני של דודם בת וראש, של אחיה הוא זה משה :וראש אחי ׳משה :בהערה קי,

 הדוד, בת את לשאת ׳כדי קט: ,עמ לטקסט, )ובהקדמה ,פרחיה דודה, לבן דבר של בסופו
 כפי (.‘the brother of Warash’ :413 ,עמ א, סיציליה, יהודי סימונסון, אצל ומשם ;,ורא^ז
פרטיים, שמות הם ,׳אחיורא^ז כא, מו, בבראשית אלדאר. סת היה הכלה של שמה ראינו, שכבר
=וודיי אחי שהוא ׳אחי נדרש: , 1179 ,עמ ח, צד, ר,,בבר׳ אולם  ראש לי שהיה וראש ממש(, )
,30-29 שורה ב,,,ע ,49ג וכן משה. הגדול לאחיו בפנייתו שמואל בו משתמש וכך ,,ראש והוא
.וראש אחי ]=בת[ את'אבנת מזכיר יוסף .  קוראו שהוא אברהם, של בתו כלומר ,,אלדאר סת .
וראש. אחי
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 הצעקנות, ומיעוט בי שיש החיצוני הקישוט מיעוט ׳בגלל פרחיה, לדברי הזקן, הדוד
104ושוב׳. בלך אותי דוחה והוא — בה יכולת כל לי שאין

 כך על קןםל ובוודאי ורעשן, גנדרן הוא שאין מפני דודו ךחאו פרחיה דברי על־פי
 היותו ואת מידותיו את ולא החיצוניות תכונותיו את רק רואה שאברהם הנגיד, לפני
 בנו, מקום את בביתו ימלא שפרחיה קיווה לגו בן שאברהם להניח יש תורה׳. ׳בעל
 גדולה אכזבה התאכזב הוא אולם שלו. המסחרי פועלו את להמשיך החתן יוכל ואולי

 הדרושות התכונות מן ממולח, היה ולא מכובדת הופעה לו הייתה לא שכן אחיו, מבן
 תיארן לנגיד ובמכתבו בהן זלזל עצמו שפרחיה תכונות מצליח, עסקים לאיש

 הביךלאומי. בסחר לעסוק חדלו לגו משפחת בני ואמנם וצעקנות. חיצוני כקישוט
 הכול בסך אלא מזהיר, חכם תלמיד פרחיה היה לא אף לגו בן אברהם שבעיני ייתכן
ברק. ונטול בינוני אדם

 ושמא לכך. ראיה כל אין אבל אחיו, בן פרחיה עם לגו בן אברהם שהשלים אפשר
 אברהם, בת אלדאר וסת יוסף בן פרחיה לגו, הזוג של שנישואיהם בלבד מקרה זה אין
 התייתמה שכבר בשעה (,1156 )אוגוסט לשטרות אתס״ז אב חודש עד נערכו לא

 אלדאר סת יגו, בן ידיע יוסף בן >פרחיה< אלסרור בו אלשניך[ מאביה)׳תקוים הכלה
.הזקן בשביל הנדוניה ]=רשימת אברהם׳ זל עמה בנת .  כלי ...[(. זל דודו בת .

 ר׳ הדין בית סופר של בכתבו בפוסטאט הדין בית בפנקס נרשמו הכלה של הנדוניה
 בביקורו השני פירקוביץ׳ באוסף הרשימה את גילה גויטיין ופרופ׳ נתן, בן מבורך
1 °5.1965 בשנת פטרבורג בס״ט
 שווים היו והם התכשיטים, רשימת רק אלינו הגיעה אלדאר סת של הנדוניה מן
 ר׳ כתב הרשימה בראש דינרים. 150 של פליאה( מעורר לא מאוד)אבל נכבד סכום

 התנתה אלדאר שסת ואפשר המפורסמים׳, ישראל בנות ׳תנאי שיחולו נתן בן מבורך
 ההון מן שנותר מה השקיעו הזוג שבני ייתכן ועוד לרשותה. רק יעמדו הנדוניה שכלי

 פרחיה לר׳ כך, ובין כך בין משכרו. מרובה היה שהפסדו בעסק לגו בן אברהם של
 דיין ולימים מורה משרת מצא הוא אדרבה, זה. מכסף מרובה הנאה הייתה לא כנראה

 אלפכר אבו המשפחה של לפטרון כתב כאשר בדוחק. והתפרנס באלמחלה
 הצעיר לאחיו הלז שהלווה דרהם ארבעים לו מחזיר שהוא שבפוסטאט, אלאמשאטי

משפחת בני 106מפי׳. אותם להוציא צריך הייתי היודע, הוא ׳ה׳ אומר: הוא שמואל,
 מקדרה פיה לי ולא אלצת קליל אלבהרגה קליל אנני ׳לחאל שוליים: ,50ג הודו׳ ׳ספר 104

.‘to yell, to make a fuss’: 277 עמ׳ מילון, פיאמנטה, ראה ׳צת׳, וידאפעןני[׳.
 (,220-219 עט׳ ג, חברה, הנ״ל, עט)השווה עט׳ חינוך, גויטיין, אצל האמור .54ג הודו׳ ׳ספר 105

 לפני נכתב אלמחלה, דיין בת אחרת, אישה אלא אלדאר, סת דודו בת את נשא לא שפרחיה
 גויטיין, :ראה תנא׳, ׳יאם במקום ,6 שורה ע״ב, ,56ג הודו׳ )ב׳ספר הנדוניה. רשימת את שמצא
גברתי[(. ]הוי, סתנא׳ ׳יא אני: קורא שם, חברה,

7 שורה תרגום ע״א, ,52ג הודו׳ ׳ספר 106  נ עט׳ סיציליה, וגיל, סימונסון אצל פורסם המסמך .6-
 את ולא למורה, שמואל ר׳ אחיו את למנות הציע שהקהל פרחיה מודיע ואילך 8 בשורה ואילך.
.416 ׳עמ א, סיציליה, יהודי סימונסון, ואצל שם, וגיל, סימונסון אצל שכתוב כפי הנמען,
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 סעדיה אלפכר לאבו הודו. בסחר גם עסקו אשר גדולים, כסוחרים ידועים אלאמשאטי
 סחר והוא הבשמים[, ]= אלעטארין בשוק חנות הייתה אלאמשאטי אבן אברהם בן

 ערך דברי הפקיד למצרים, לגו בן אברהם שהגיע בשעה רוקח. ומעשה בבשמים
 הייתה בפוסטאט לגו יוסף בן שמואל ר׳ של הכתובת ,07אלפכר. אבו אצל מסוימים

 נשאל הרמב״ם שגם הלכתית שאלה נשאל פרחיה ר׳ אלפכר. אבו של הבשמים חנות
 דברים כמה לומר יש 108הרמב״ם. של דינו בבית דיין שמואל ר׳ נעשה לימים :עליה

 בקשרים לדון עוד ויש הרמב״ם לבין לגו יוסף בני שמואל ור׳ פרחיה ר׳ בין הזיקה על
לכך. המקום כאן אין אבל ואלאמשאטי, והרמב״ם לגו משפחות שבין

★

 חייהם בהוויי תימן, יהודי בקורות גם ידיעותינו את מעשירות הודו׳ ׳ספר תעודות
 אל שנשלחו אחדים מכתבים של בסופם הבאים הברכה בדברי נחתום ובלשונם.

 או: שלום׳ ישיג לך ׳ושלום או: שלום׳ ישיג ׳שלום להודו: מתימן לגו בן אברהם
 אינה שעה שלפי זו, סגולית שברכה להניח, סביר שלום׳. ישיג שלום לך, ׳ושלום
 ובציר בציר את דיש לכם ׳והשיג הכתוב: במתכונת עשויה אחר, ממקור לנו ידועה
 בארץ׳ שלום ונתתי בארצכם. לבטח וישבתם לשבע לחמכם ואכלתם זרע את ישיג

 כאן ׳ושלום׳, הגניזה במכתבי השגורה החתימה במקום ובכן, ה-ו(. כו, וכו׳)ויקרא
 שלום שלום. תוכף שלום שלום. בה שמרבים ברכה ומשולש. כפול בשלום חותמים

109תמיד. שלום מצרים. בלי שלום שלום. ורק

.42ג הודו׳ ׳ספר 107
 לפי .191-190 ,עמ תשובות, גויטיין, ראה: .655 עמ׳ שעג, סימן ב, הרמב״ם, תשובות 108

(,xiiii ,עמ א, סיציליה, יהודי סימונסון, )השווה: 15 הערה כט, ,עמ סיציליה, וגיל, סימונסון
 דינו בבית דיין ונתמנה לפוסטאט עבר פרחיה שר׳ היא ,193 ,עמ אוטוגראף, גויטיין, של דעתו

שם. זאת מוצא אינני אבל הרמב״ם, של
 יהודה ,פרופ זה(. סדר )לפי 31ג ,32ג ,37ג ,הודו ב׳ספר נמצאת נוסחיה שלושת על הברכה 109

הנזכר. לפסוק הברכה את לקשור שיש שיער תשנ״ה, בשבט מח׳ אליי במכתבו רצהבי,
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במאמר הנזכרות הודו׳ מ׳ספר התעודות רשימת

TS 6 J 4.14 = 13ב 
TS 18 J 2.7 = 14כ 
TS NS J 5 = 17ב 

TS NS J 241 = 21ב 
TS NS J 240 = 22ב 

TS 20.137 = 23ב 
TS NS J 1 = 24ב 

ENA 3616.19 = 25ב 
ENA 1822.43 = 30ב 

TS 8 J 31.1 = 37ב 
AIU IV.C.486 = 38ב 

TS 8 J 16.23 = 39ב 
RNL (INA) D55.10V = 40ב 

Mosseri VIII. 119.2 (P474) = 41ב 
PER H 161 = 71ב 

TS 12.320 = 1ג 
TS 8 J 7.23 = 2ג 

TS 10 J 9.24 = 3ג 
TS 10 J 12.5 = 4ג 
TS NS J 181 = 5ג 

TS AS 146.12 = 6ג 
TSNS 324.114 = 8ג 

TS 12.235 = 9ג 
TS 26.64 = 10ג 

ENA 2727.7b = 102U 
TS 18 J 5.1 = 11ג 

TS 18 J 4.18 = 12ג 
TS NS J 21 = 13ג 

TS Misc. 25.103 = 15ג 
JNUL Heb. 4° 577.3/6 = 16ג 

RNL (INA) D55.10 = 17ג 
TS 18 J 2.14 = 22ג

TS 8.19r = 25ג 
TS 10 J 10.15 = 29ג 

TS Misc. 29.4 = 29aA 
Bodl. MS. Heb. d. 66 = 30ג 

(Cat. 2878), fol. 139
ENA 1822A.75 = 31ג 

TS 10 J 14.2 = 33ג 
TSAr. 41.81 = 36ג 
TS 13 J 24.2 = 37ג 
TS 10 J 13.6 = 38ג 

TS 12.337 = 41ג 
Dropsie 472 = 42ג 
TS Ar. 7.18 = 44ג 
TS 8 J 36.3 = 45ג 

TS 13 J 20.7 = 46ג 
Bodl. MS. Heb. b. 11 = 48ג 

(Cat. 2874), fol. 15
TS 16.288 = 49ג 

ENA NS 4.13 = 50ג 
ENA 4020.1 = 52ג 

RNL Firkovitch II, 1700.27 = 54ג 
CUL Or. 1080 J 23 = 56ג 

CUL Or. 1081 J 1 = 4ו 
Bodl. MS. Heb. d. 66 = 21ו 

(Cat. 2878), fol. 137
TS 16.31 = 341b

לאוסף: שנוספו תעודות
ENA 4045.9 

ENA NS 16.27 
TS G 2.59 

TS K 25.285
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הביבלירגראפיים הקיצורים רשימת

 המשפט שנתון תשובות׳, ושתיים שאלה ׳אחת אברמסון, ש׳ = שאלה אחת אברמסון,
 .40-1 עט׳ יא-יב)תשמ״ד-תשמ״ו(, העברי,

 תשי״ב. ניו־יורק הלקין, א״ש מהדורת מימון, בן משה לרבנו תימן אגרת = תימן איגרת
 H. D. Isaacs, Medical and Para-Medical Manuscripts = רפואיות תעודות איזאקם,

1994 in the Cambridge Genizah Collections, Cambridge 
 Shirley Betty Isenberg, India's Bene Israel, Bombay 1988 = ישראל בני אייזנברג,

 תשנ״ד. ירושלים ברודי. י׳ מהדורת גאון, הילאי בר נטרונאי רב תשובות = רנ״ג ברודי,
R. Brody, A Hand-List o = רשימה בתדי, f  Rabbinic Manuscripts in the Cambridgs 
1998 Genizah Collections, I, Cambridge

. תשכ״ה ירושלים א-ג, ,2אלבק וה׳ תיאודור י' מהדורת רבא, בראשית מדרש = בר״ר  
C. L. Geddes, Bilal b. Djarlr, The Encyclopaedia o f  Islam2, 1, pp. = ,בלאל גדס

1214-1215
 מרים אחותו מאת אליו ומכתב הרמב״ם של ׳אוטוגראף גויטיין, ש׳׳ד = אוטוגראף גויטיין,

 .194-184 ,עמ )תשכ״ג(, לב תרביץ, חרמב״ם(/ תשובות לספר השלמה )עם
 S. D. Goitein, A Mediterranean Society — The Jewish — הברה גויטיין,

Communities o f  the Arab World as Portrayed in the Documents o f  the Cairo 
1967-1993 Geniza, I-VI, Berkeley-Los Angeles-London

של מחותנו הנדיב, שמואל ביר׳ הגדול הדיין חננאל 'ר׳ גויטיין, ש״ד = חננאל ר׳ גויטיין,
עמ׳ נ)תשמ״א(, תרביץ, הרמב״ם׳, 395-371.

S. D. Goitein, ‘Two Eyewitness Reports on an Expedition of the = ,כיש גויטיין  
King of Kish (Qais) against Aden’, Bulletin o f  the School o f  Oriental

and African Studies, XVI (1954), pp. 247-257 
S. D. Goitein, Studies in Islamic History and Institutions, Leiden = ,מחקרים גויטיין

1966
והביקורת שיריו אסיפת על הלוי יהודה רבנו אל ׳מכתב גויטיין, ש״ד = מכתב גויטיין,  

עמ׳ )תשי״ט(, כה תרביץ, עליהם׳, שנמתחה 361-343.
S. D. Goitein, Letters o f  Medieval Jewish Traders, Princeton = ,מכתבים גויטיין

1973
S. D. Goitein, ‘From the Mediterranean to India’, = ,התיכון הים מן גויטיין

Speculum, XXIX (1964), pp. 181-197
 עשרה/ האחת המאה בתחילת התיכון בים היהודים ׳מסחר גויטיין, ש״ד = מסחר גויטיין,

 .77-48 עמ׳ לז)תשכ״ח(, תרביץ,
S. D. Goitein, ‘Involvement in Geniza Research’, in: Religion = מעורבות גויטיין,
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ו5ל בן אברהם

in A Religious Age (S. D. Goitein [ed.]), Cambridge, Mass. 1974, pp.
139-146

 מבחר הרוח, חיי חברה, סדרי היסטוריה, — התימנים גויטיין, ש״ד = התימנים גויטיין,
תשמ״ג. ירושלים בךששון(, מ׳ )ערך: מחקרים

 כח תרביץ, הרמב״ם׳, של בכתב־ידו חדשות ׳תשובות גויטיין, ש׳׳ד = תשובות גויטיין,
.196-190 עמ׳ )תשי״ט(,

 A. Gosh, ‘The Slave of MS. H6\ Subaltern Studies, VII (1992), pp. = העבד גוש,
159-220

A. Gosh, In an Antique Land, New York 1993 = עתיקה גוש,
 תל־אביב-ירושלים א-ד, הגאונים, בתקופת ישמעאל במלכות גיל, מ׳ = במלכות גיל,

תשנ׳׳ז.
 R. Dozy, Supplement aux dictionnaires arabes, I-II, Leiden- = מילון דוזי,

(Paris 1967 (reprint
. תרפ״ט ניו־יורק ב, והפיוט, השירה אוצר דאווידזאן, י׳ = אוצר דוידסון,

W. Diem & H. P. Radenberg, A Dictionary o f  the Arabic Material o f מילון דים, =   
S. D. Goitein’s A Mediterranean Society, Wiesbaden 1994

 פסוקות, הלכות תשלום עם פסוקות הלכות לספר מבוא תציג, נ׳ = מבוא תציג,
תשנ״ג. ניו־יורק-ירושלים

 ירושלים ליס(, א׳ )ערך: א-ד נוסחאות, שינויי עם יבמות מסכת = יבמות השלם דק״ס
תשמ״ג-תשנ״ו.

 עמ׳ כב)תשי״ז(, ציון, באל־מהדיה׳, אשר סגמאר ׳בני הירשברג, ח״ז = סגמאר הירשברג,
241-239.

 ירושלים א-ב, הצפונית, באפריקה היהודים תולדות הירשברג, ה״ז = תולדות הירשברג,
תשכ׳׳ה.

 ירושלים ששון, ם׳ מהדורת זצ״ל, גאון יהודאי לרב פסוקות הלכות ספר = פסוקות הלכות
תשל״א.

 יד מיכאל, סיציליה׳, עם ׳המסחר פרנקל, ומרים זלדס נדיה = סיציליה ופרנקל, זלדס
פט-קלז. עמ׳ )תשנ״ז(,

 G. R. Tibbets, Arab Navigation in the Indian Ocean before the = ספנות טיבטס,
1971 Coming o f  the Portuguese, London

ז י1?זי ירדן, ד׳ = ריה״ל ירדן, תשל״ח. ירושלים א, הלוי, ןהוךה לרבי הק̂ד
תשל״ד. ירושלים הגניזה, מן ישראל pא הלכות מרגליות, מ׳ = א״י הלכות מרגליות,
S. Simonsohn, The Jews in Sicily, I, Leiden 1997 = א סיציליה, יהודי סימונסון,
 בתקופה בסיציליה היהודים לתולדות ׳עוד גיל, ומ׳ סימונסון ש׳ = סיציליה וגיל, סימונסון

 ואניטה רוזן מינה פורת, דינה קארפי)ערכו: לדניאל יובל ספר בתוך: הנורמאנית׳,
כג-נז. עמ׳ תשנ״ו, תל־אביב שפירא(,
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M. Piamenta, Dictionary o f  Post-Classical Yemeni Arabic, I-II, = ,מילון פיאמנטה
Leiden 1990-1991

ת בירורים — הלוי יהודה ,׳ר פליישר, ,ע = בירורים פליישר, רו תו/ חייו בקו ר צי ך: וי תו  ב
ת מחקרים קובץ — לוין ישראל ספר ערבו: לדורותיה, העברית בספרו טובה צור ר׳ א)  ו

 .276-241 עמ׳ תשנ״ה, תל־אביב רוזן(,
 M. A. Friedman, ‘On Marital Age, Violence and Mutuality as = הנישואין גיל פרידמן,

Reflected in the Genizah Documents’, in: Fragments Found and Fathomed— 
Essays on the Contents and Importance o f the Cambridge Genizah Collections 

((S. Reif [ed.]) (accepted
 בסף על הרמב״ם בן אברהם ,לר מתימן חכם בין ומתן ׳משא פרידמן, מ״ע = מו״מ פרידמן,

 .192-139 ,עמ )תשנ״ח(, יד תעודה, המסורת/ סמכות ועל הכתובה
 הגניזה/ מן חדשים קטעים — גאון האיי רב ׳משו״ת פרידמן, מ״ע = רה״ג משו״ת פרידמן,

 .82-71 ,עמ ג)תשמ״ג(, תעודה,
 באיגרת עיונים — והשמד בתימן המשיח הרמב״ם פרידמן, מ״ע = בתימן המשיח פרידמן,

 אור(. לראות )עתיד הגניזה מן ובתעודות תימן
 י קהיר, מגניזת חדשים מקורות — בישראל נשים ריבוי פרידמן, מ״ע = נשים ריבוי פרידמן,

I תשמ׳׳ו. ירושלים-תל־אביב
 ימות רתב אלי אלמראקי ]כתאב המשיח ימות לדרגות המעלות ספר = אלמראקי כ׳ קאפח,

 קמא-קעב. ,עמ תשמ״ד, אונו קריית ,2קאפח י׳ מהדורת המשיח[,
ן תשל״ח. תל־אביב תימן, #לבני הקדעז זוץ0ל אוצר רצהבי, י' = אוצר רצהבי,
 J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford 1964 = מבוא שאכט,

 המוסלמית בספרד העברית השירה תולדות שירמן, ח׳ = המוסלמית ספרד שירמךפליישר,
 תשנ״ו. ירושלים פליישר(, ע׳ בהערות: וליווה השלים )ערך,

 A. Schreiber, Geniza Studies, Hildesheim-New York 1981 = מחקרים שרייבר,
תשי״ח-תשמ״ו. ירושלים א-ד, בלאו, י׳ מהדורת הרמב״ם, תשובות = הרמב״ם תשובות

AIU = Alliance israelite universelle, Paris 
CUL = Cambridge University Library
Dropsie = Center for Judaica Studies (formerly Dropsie College, Annenberg 

Research Institute), Philadelphia 
ENA = E. N. Adler Collection, Jewish Theological Seminary of America 

1 JNUL = Jewish National and University Library, Jerusalem
PER = Papyrus-sammlung Erherzog Rainer, Osterreichische Nationalbibliothek, 

Vienna
RNL = Russian National Library, St. Petersburg 
TS = Taylor-Schechter Collection, CUL 

I Westminster = Westminster College, Cambridge

פרידמן ומ״ע ז״ל גויטיין ש׳׳ד
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