
הגניזה מסמכי לאור למוסלמים יהודים בין יחסים

ינון)פנטון( יוסף

 לא הקאהירית הגניזה שתגלית והיהודים היהדות בחקר אחד תחום ולו אין כמעט
 על נוסף לא־מופרות. פנים וחשפה חדשות משמעויות בו והכניסה מהפכה בו חוללה
 האסלאם, בעולם ישראל חכמי גדולי של הדמויות את שמשחזר הספרותי החומר
 התיכון. הים באגן החברה של היוס־יום לחיי הנוגעים מסמכים רבבות הגניזה שפעה

 תלונות, חשבונות, ועסקיים, פרטיים מכתבים — שנחשף התיעודי החומר שלל
 שייכת שאינה הביניים, ימי של הריאליה את משקף — משפט בתי רשומות שטרות,

 לימינו מסר קרובות, לעתים הנושאים, קולות מח;ה היא אלא הרחוק, לעבר דווקא
 בהבנת מפתיעים אופקים ופותח העין מן הסמויות פינות על אור מגיה זה חומר אנו.

המזרח. יהודי של והרוחני התרבותי והכלכלי, החברתי העולם
 למוסלמים יהודים בין היחסים מכלול היא חדש באור שהוארו הללו הפינות אחת
 עניין בעל שהוא תחום הביניים, בימי התיכון המזרח של אחרות ובארצות במצרים

 לנו מאפשרים שהם הגניזה, מסמכי של ייחודם המודרנית. הישראלית לחברה רב
הרשמיים. ההיסטוריה לספרי נועדו לא שמלכתחילה מתעודות בעולה להתבונן

גרידא, פנימיים יהודיים עניינים בעיקר משקפים הגניזה מסמכי שרוב אף־על־פי
 המזרחית בחברה הבין־דתיים היחסים בתחום חשובה תרומה להרים כדי בהם יש

 תרבותיים חברתיים, כלכליים, בתחומים מידע של יבול הניבה חקירתם הביניימית.
ודתיים.

 של פועלו בזכות לרשותנו עתה עומד והחברתיים הכלכליים בתחומים רב חומר
 Mediterranean Society הכביר שספרו ז״ל, גויטיין ש״ד הדגול, הגניזה חוקר
 ללמוד ניתן ובראשונה, בראש הגניזה.' במסמכי הכמוסים הסודות את גילה

הדתית שהקנאות חברתיים, ונידוי אפליה של השליליות שהדרכים אלו, ממסמכים

S. D. Goitein, A Mediterranean Society — The Jewish Communities o f  the Arab World 1 
as Portrayed in the Documents o f  the Cairo Geniza, I-VI, Berkeley-Los Angeles-

.[ חברה להלן: ] London 1969-1993
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 המציאות על־ידי ובטלו עברו קרובות, לעתים האוכלוסיה, לבבות אל להחדיר ניסתה
יותר. סובלניות עמדות שעודדה הכלכלית־החברתית

 מיוחדות, לשכונות הוגבלו מגוריהם אשר הביניימית באירופה לאחיהם בניגוד
 שכונה הייתה שלא משום מגוריהם. מקום בדבר בחירה מחופש נהנו מצרים יהודי

 אוכלוסיה מוסלמים. דיירים וגם שכנים ליהודים היו בפוסטאט, בלעדית יהודית
 ממנ?ת מכתב וכך, הכללי. הציבור בתוך היהודים השתלבות את מסמלת זו מעורבת

2רב. של ולבנו מוסלמי לקאדי משותפת הייתה שבעלותו בית מציין זפתה
 לא־רווחיים ספורים בעיסוקים לעסוק היהודים הוגבלו לא הכלכלי בתחום גם

 פרט — מקצועותיהם בדבר בחירה חופש להם היה אלא הנצרות, בארצות כמצבם
 הודחו היהודים שעקרונית אף־על־פי הממשלתי. השירות בתחום מסוימות למגבלות

 הממשל תחת יותר רבה במידה הועסקו הם הפלא, למרבה ממשלתיים, מתפקידים
 יהודים פקידים 3הליבראליים. הפאטמים כת תחת משהועסקו האורתודוקסי האיובי

 אך היהודית, החברה עילית את היוו והשפעה, אמצעים בעלי היו שמהם אלו,
ת הדת חברי על עליונות ^ #  הממשלתי לשירות בהמון כניסתם להם. הייתה לא ה

 ודחייתם מכן לאחר שעוררו התקיפה ההתנגדות והאיובית, הפאטמית בתקופות
 הסובלנות באווירת חברתית תמורה של תוצאה רק אינן המוסלמים, בידי הסופית
 במציאות מרובה במידה תלויות היו הן אלא יותר, קיצונית לאווירה שהפכה

 ההזדמנות שערי המוסלמים לפני נפתחו שבה בתקופה הכללית. החברתית־הכלכלית
 הלא־בטוח, הממשלתי לשירות נמשכו מהם מעטים רווחיות, כלכליות לפעילויות

 את לשאת כדי אמנם חסות(. )=בני ךמיים של גדול מספר נתקבלו שעה ובאותה
 אבן יעקב כדוגמת להתאסלם, כלל, בדרך היהודים, חויבו ביותר, הגבוהות המשרות

 השיג אך אביו, שנהרג אחרי לגדולה שעלה סעד, אבו המלכה יועץ של ובנו כיליס,
דתו. את שעזב אחרי רק הווזירות את

 היו בחקלאות, גם ובהם הענפים, בכל ידם ששלחו אף־על־פי הכלכלי, בתחום
 שהעסקים היות והרוקחות. הצביעה האריגה, במסחר במיוחד פעילים מצרים יהודי

 בעת העולמי במסחר חיוני תפקיד מילאו ערב ארצות יהודי בין־לאומיים, להיות נטו
 מסוימים, בענפים התמחותם בשל הרחבה. המוסלמית באימפריה פעילותו שיא

 במדינות בעסקים הכרחית חוליה היהודים היוו בשפות, ושליטתם הנרחבים קשריהם
ההודית. המסחר ברשת במיוחד בלטה וחשיבותם הים,

 מסוימת, דתית קבוצה בתוך העסקים את לשמור ההעדפה של קיומה על־אף
הייתה ימים באותם 4ולהפך. מוסלמים בידי יהודיים עסקים הופקדו קרובות, לעתים

ינון)פנטון( יוסף

2 8.4 t s ; 292 ׳1ענ ב, חברה, :ראה.
.380-374 ,עמ א, חברה, ראה: לא־מוסלמים, ממשל פקידי על 3

4 20.180 t s — מוסלמים: על־ידי שהובלו ממשלוחיו ארבעה מזכיר מקירואן, יהודי סוחר 
147-153 .S. D. Goitein, Letters o f  Medieval Jewish Traders, Princeton 1973, pp
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למוסלמים יהודים בין יחסים

 גבולות לה היו לא המסחר ובעולם ביותר, השגרתית ההשקעה דרך השותפות
 לחנות הנוגע מסחרי הסדר מתיר הרמב״ם בתשובותיו, ברם, 5ודתיים. חברתיים
 ניתן שבת ערב של הרווח בשבת: פתוחה הנשארת ולמוסלמים, ליהודים משותפת
 שאר רווח ;המוסלמים שותפיהם על־ידי נלקח השבת מעסקי הרווח ואילו ליהודים,

 מסחריות התכתבויות קרובות, לעתים 6למוסלמים. היהודים בין חולק הימים
 היהודי לשותפו ששיגר יהודי של מקרהו ידוע מוסלמים. ומתווכים שותפים מזכירות

 לקראה וביקשו המוסלמי, לשותפו המיועדת עבריות, באותיות ערבית כתובה איגרת
 אחת, לא הסתייעו יהודים של יזמות 7יהודי. מכר על־ידי שתיקרא כדי כנראה לו.

 ,1182 בשנת אלכלאם אבן אלפרג׳ אבו היהודי נפטר כאשר מוסלמים. של בכסף
 והחכם)׳פקיה׳( אלמלך סנא אבן הקאדי המוסלמים, למלוויו מעיזבונו כסף הוחזר

צולה. אבן
 מוסרית אחריות מתוך נוהל המוסלמים עם והמתן שהמשא מעידות התעודות

 של קיומו את במפורש אוסר תורה במשנה הרמב״ם אכן, פעולה. ובשיתוף עמוקה
 ׳עוגלו׳, החוק פינות לעתים, אם, 8אחרות. דתות בני עם בעסקים כפול מסחרי מוסר

 פעולה שיתוף של למדי ערמומית דרך המוסלמים. השותפים בסיוע נעשה הדבר הרי
 בידי לזולתה אחת מארץ יהודים של סחורות העברת הייתה החוק מן לחמוק שאפשר
 על שהוטל המכס של הכפול השיעור מתשלום להימנע כדי מוסלמים מתווכים
 הודו, עם הסוחר לאחיו, מציע מאלכסנדריה מכתב כותב לכן אפליה. כגזרת היהודים
9המציקים. המסים תשלום את לעקוף כדי מוסלמים בידי סחורתו את להפקיד

 שכפתה האכזרית הכפייה ממסכת חלק היו הנוספים המסים שאותם היא עובדה
 מקומות בניית ואיסור מיוחד מלבוש לבישת כגון הד׳מיים, על המוסלמית ההלכה
 בעיקר במאמציהם, התמידו שהיהודים אחדים ממסמכים נתברר חידושם. או פולחן

 המיוחד הלבוש שגזרת העובדה הללו. הגזרות את לעקוף שוחד, תשלום על־ידי
 בשנים )שלט אלחאכם הקנאי הפאטמי הח׳ליף בתקופת כגון לעת, מעת חודשה

 ,0שעה. ובכל עת בכל קיומה על הקפידו לא שהיהודים מלמדת (,1021-996
במאה באזורו חדש כנסת בית בניית איסור צו הוציא מוסלמי שופט כאשר

 תל־אביב-ירושלים ג, הגאונים, בתקופת ישמעאל במלכות גיל, מ׳ אצל עכשיו פורסם )כתב־היד
ישמעאל[(. במלכות גיל, ]להלן: 281-276 עמ׳ ,379 מספר תשנ״ז,

אלו. מעין שותפויות על רבות ידיעות מספק נסים בן נהראי של הארכיון 5
.360 עמ׳ רד, סימן תש״ך, ירושלים בלאו, י׳ מהדורת הרמב״ם, תשובות 6

7 TS 8 J  עמ׳ ,597 מספר ג, ישמעאל, במלכות גיל, אצל פורסם ; 294 עמ׳ ב, חברה, :ראה ; 18.33
981.

 גוים ואחד דעתם, את לגנוב או וממכר במקח אדם בני את לרמות ׳אסור :א יח, מכירה הלכות 8
זה׳. בדבר ישראל ואחד

9 28.15 TS 13 J: :295 ׳עמ ב, חברה, ראה.
10 104 .A. Fattal, Le Statut legal des non-musulmans en pays d ’Islam, Beirut 1958, p
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ינון)פנטון( יוסף

 כנסת כבית לא הבניין תיאור על־ידי ערמה של בדרך הבעיה נפתרה האהת־עשרה,
 בתור “השופט. מאותו שנקנתה קרקע על הוקם הוא דבר של ובסופו כדירה, אלא

 וגם לניצול יותר אף חשופים היהודים היו הנוצרי, המיעוט מן יותר עוד קטן מיעוט
 ומשבר רעב מלחמה, כגון כללית, מצוקה של בתקופות במיוחד להתנכלויות,

פוליטי.
 האוכלוסיה כן, ועל כנועים, להיות היהודים נדרשו לד׳מה שנגעו החוקים לפי

 בהזדמנות ציבוריות. ללוויות כגון פומביים, לטקסים בהתמדה התנכלה המוסלמית
 ידוע. לחזן אחרון כבוד לחלוק כדי יהודים של רב המון נקבץ ,1011 בשנת מסוימת,

 וסקלם אותם קילל האבלים, תהלוכת את מוסלמי אספסוף תקף הקברות, לבית בדרך
 ממון, השחידו מהם נחבאו, ומהם ברחו מהם נפשם, על וינוסו העם ׳ויבהלו באבנים.

 רגליהם׳. וכובלו ידיהם רותקו ומהם לבור, הושלכו ומהם בגדיהם הופשטו מהם
 ההמון של בלעגו מלווים הכלא לבית והובלו נעצרו הקהל נכבדי ושלושה עשרים
 התרחשו אלו מעין שהתנכלויות מעידים הגניזה מסמכי 12למוות. ונדונו הקנאי

 14היהודית. ההלכה לפי בהמות שחיטת נאסרה שבפוסטאט קרה 13וברמלה. בירושלים
 המוסלמי. הציבור מצד היהודים חשופים היו שאליה האיבה הד עולה התעודות מן

 כי, אם ׳שנאות׳. והוא דווקא היהודים נגד לשטנה מיוחד מונח היה אף הגניזה לאנשי
 במיוחד שכיחות היו ׳שנאות׳ של התפרצויות כללית, תופעה זו הייתה לא כנראה,

15ביותר. רגיש היה עלילות, עליהם הועללו שתדיר יהודיה, שמצב אלכסנדריה, בעיר
 למס הקשור בכל היה ביותר הגדולה בחריפות בו הורגש היהודים שדיכוי התחום
 גרם זה מס הלא־מוסלמים. על כפה המוסלמי שהחוק השנתי התשלום הגולגולת,

 עזרה בקשת של מכתבים שימרה הגניזה הציבור. של העניים לרבדים כבד סבל
 שנרדפו, היו 16לגבירים. הפנו מסיהם, את לשלם מסוגלים היו שלא שעניים, כספית

 לא נאלצו, נפדו, לא אם ושם הסוהר לבית נזרקו המוסלמים, הגובים בידי הרף, בלי
עליהם. מוות דין גזר של באיום להתאסלם פעם,

או, כפייה על־ידי שנומקה יחסית נדירה תופעה הדת עזיבת הייתה זו סיבה מלבד

11 4. (2)18 .TS Ar; עמ׳ תש״ו, ירושלים ישראל, בתולדות ומחקרים מקורות אסף, ש׳ פרסם 
 ארץ־ישראל גיל, מ׳ אצל נדפס כתב־היד בחברון. כנסת לבית שהכוונה פירש ]אסף 48-46

 561-556 עט׳ ,617 מספר תשמ״ג, תל־אביב ג, (1099-634)הראשונה המוסלמית בתקופה
 מבלביס, נשלח שהמכתב קובע הוא ,315 הערה ,172 ׳עמ א, ושם, ארץ־ישראל(, גיל, )להלן:
 M. R. Cohen, Jewish Self-Government in)קבע, כהן גם ;שם הכנסת בבית ועוסק מצרים,

74 .Medieval Egypt, Princetom 1981, p. 121, n,) מחברון.[ המכתב שאין
 J. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs, Oxford :ראה 12

31-37 .1920-1922,1, pp. 30-31; 11, pp :היהודים[. מאן, ]להלן
.285 עמ׳ ב, חברה, ראה: 13
.282 ,עמ שם, 14
.279 ,עמ שם, 15
.382 ,עמ ב, חברה, ראה: ;TS Or 1081 J 13 למשל, 16
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למוסלמים יהודים בין יחסים

 לעומת 17פראגמאטי. טכסיס של עניין אחדים, לגבירים שנגעו דופן יוצאי במקרים
 18כתובותיהן. גביית את ומשומדות בירושה חלקם את תובעים משומדים היו זאת,

 הקאדי בפני להעיד מקומי דיין על אוסר ידו, כתב בעצם שנכתב במסמך הרמב״ם,
 ר׳ בנו, ואילו 19כתובתה, את לגבות שהתאסלמה לאישה לסייע שעשויה עדות

 ההלכה לפי בנם את למול שביקשו משומדים זוג בשאלת דן מימוני, אברהם
 יהודים מהזכרת בתעודות יותר שכיחה שהתייהדו נוכרים הזכרת ואולם, 20היהודית.

 על עדויות אין וכמעט נוצרי, היה אלו מתייהדים של רוב־רובם מוצא שהתאסלמו.
 מחמת האסלאם ארצות את לעזוב אולצו שהללו משום מוסלמי שמוצאם מתייהדים

 מתשובות למדים שאנו כפי כאלה, בודדים מקרים היו זאת בכל נפשות. סכנת
21הרמב״ם.

 האישית, ברמה מגעים הרשמית, ההיבדלות למרות החברתיים, היחסים במישור
 ביקור על עדויות בידינו יש למדי. אינטימיים היו הבינוני, המעמד בני בקרב בייחוד

 כנהוג הדדי, זה היה הסתם, ומן חגיהם, בימי המוסלמים שכניהם בבתי היהודים
 האחת־עשרה, המאה של הראשונה המחצית מן במכתב 22אלה. ימינו עד ערב בארצות

 אסתר מגילת של ביותר חגיגית קריאה רוח בן ברכה לתלמידו מתאר הגאון נתן ר׳
 בנוכחות גם אלא וקראים רבנים של רב עם במעמד רק לא שנערכה הפורים בחג

23מוסלמים.
 יין שמשתאות ידוע היחידה. ההזדמנות לא אך יין לשתות ההזדמנות היה פורים

 התקופה מן יין שירי אפילו שרדו דפיה ובין הגניזה, בעולם החברה בחיי נפוצים היו
 ברשימות למכירה מוצעים ׳כמריאת׳, שנקראים זה, מסוג שירים אוספי 24הביניימית.

בגניזה. שנשתמרו ספרים

האסלאם׳. בעולם ואנוסים דת ל׳המרות שיוחד )תש״ן(, 42 פעמים, ראה: 17
.301 עמ׳ ב, חברה, 18
 משו״ת הגניזה מן חדשים ׳קטעים פרידמן, מ״ע ע״י פורסם (:L246) V11,178.1 מוצרי כ״י 19

.452-444 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים בלאו, ליהושע מוגשים ועךב ע?ר חקרי בתוך: הרמב״ם׳,
 סימן תרצ״ח, ירושלים גויטיין, וש״ד פריימן א״ח מהדורת הרמב״ם, בן אברהם רבנו תשובות 20

.55-54 עמ׳ נג,
 שעשה ׳תשובה : 728-725 עמ׳ תמח, וסימן 550-548 עמ׳ רצג, סימן (,6 הערה )לעיל, שם 21

 D. Novak, ‘The Treatment of Islam and:ראה זה עניין על שנתגייר׳. אחר לישמעאל הרב
Muslims in the Legal Writings of Maimonides’, in: Studies in Islamic and Judaic 

233-250 .Traditions (W. Brinner & S. Ricks [eds.]), Atlanta 1986, pp
22 t s  13 J  ,,עשרה האחת המאה בתחילת התיכון בים היהודים חר0׳מ גויטיין, ש״ד פרסם ; 17.11

.390-388 ,עמ לו)תשכ״ז(, תרביץ,
e 4020.6 ניו־יורק י,,כ 23 n a ; חזר 173-172 ,עמ ב, ; 150-149 ,עמ א, היהודים, מאן, פרסם[ 

ל, גיל, והדפיסו א ר ש ^ שם[. עיין ,316-313 ,עמ ,183 מספר ב, א
 מוגשים — מחקרים קובץ — סדן דב ספר בתוך: ,,ספרד תקופת מלפני יין ׳שירי פגים, ,ד 24

.255-245 ,עמ תשל״ז, ירושלים שנה, וחמש שבעים לו במלאת
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ינון)פנטון( יוסף

 מפני מוגנות היו לא הן כך גם אבל הבית, כותלי בין כמובן, נערכו, כאלה מסיבות
 נוכחים היו מוסלמים שלעתים, להסיק, ניתן הרמב״ם של אחת מתשובה סכנות.

 על מספר השלוש־עשרה, המאה בתחילת מעדן שנשלח אחד, מכתב אלו. במשתאות
 גבירים שלושה על־ידי זהירות בחוסר שנערכה כזאת מסיבה במהלך שאירעה תקרית
 שנכח מוסלמי מנגן רמדאן. צום בסיום המוסלמים שחוגגים אלפטר עיד בזמן יהודים
 התנפלו כך בשל המקומי. הקאדי לפני היהודים מעשי על הלשין מעשה בשעת

25עליהם. הוטל כבד קנס וגם באכזריות בם והרביצו היהודים על שוטרים
 היהודית שההלכה בשעה 26חתנות׳. ׳משום כאלה מעורבים משתאות אסרו חז״ל

 עם להתחתן מוסלמי לגבר מתיר האסלאם וכול, מכול תערובת נישואי אוסרת
 נישואי על המעידות תעודות בגניזה שאין על לתמוה יש זה איסור על־אף יהודייה.
מצוקה. בעקבות שהתאסלמו יהודים על יחידות מעדויות חוץ תערובת,

 עמיתיהם עם ידידותיים יחסים היהודים הפקידים קיימו תערובת, נישואי באין גם
 של בשלומם דורשים הם רשמיים מכתבים בחליפת לפעמים, האסלאם. דת בני

 מפציר הכהן, אליהו אח־ישראל, שגאון עולה אחת מתעודה 27מוסלמים. מכרים
 של זה סוג 28מוסלמי. מכר בעד המוסלמי המושל אצל להשתדל החצר, רופא ביהודי,
 המשפטי, במישור דתיים. ומלומדים נכבדים בין במיוחד בולט היה הדדית ערבות

 העדות בקרב שבוצעו פליליים בפשעים מלהתערב נמנעו מוסלמיים דין בתי
 — ולהפך — יהודים לדיינים כאלו פליליים מקרים מפנים הם ולפעמים הלא־מוסלמיות

 29זה. מעין מקרים גם הרמב״ם בתשובות קהילתי. היה המשפט אופי כאשר
 בה שהאשימוהו אשמה דבר על היהודי לדיין מודיע הראשי הקאדי באלכסנדריה,

30היהודית. הקהילה חברי
 ידוע בין־דתיים. מגעים עודדה ואולי ניעורה ההשכלה האיובית התקופה בתחילת

 הקאדי (,1211-1155)אלמלך סנא שאבן רוזנטל, פרנץ שפרסם אחד, מטקסט לנו
עם הוא — ידוע בשיר הרמב״ם את ששיבח — מפורסם ומשורר קאהיר של הראשי

.40 עמ׳ ה, חברה, השווה: .516-515 עט׳ רסט, סימן (,6 הערה )לעיל, הרמב׳׳ם תשובות 25
 עיניו ויתן כוכבים עובד אצל משתאות לעשות ירגיל ׳שלא :אתר על רש״י ע״ב. לא זרה עבודה 26

בבתו׳.
d קויפמן, אוסף בודפסט, כ״י 27 k  VI. :298 עט׳ ב, חברה, השווה.

28 14.5 T S 13 J ! עט׳ ,99 מספר ב, ארץ־ישראל, ]גיל, 83 ׳עמ ב, ! 85 עט׳ א, היהודים, מאן, פרסם 
186-185.]

 בעניין מוסלמי לשופט פונות אחיות )שתי 145 עט׳ צ, סימן (,6 הערה הרמב״ם)לעיל, תשובות 29
 ללחוץ הקאדי מן מבקשת )אם 353 עט׳ קצו, סימן ! 348-347 עמ׳ קצא, סימן רכוש(! מכירת

 במצרים היהודים תולדות שטראוס)אשתור(, א׳ :גם ראה פסקי(. את שיחרוץ יהודי דין בית על
.153 עט׳ תש״ל, ג, !201-195 ׳עמ תשי״א, ירושלים ב, הממלוכים, שלטון תחת ובסוריה

30 16.272 TS! :298 ב, חברה, השווה.
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למוסלמים יהודים בין יחסים

 התאולוגיה על פומבי בוויכוח חרמב״ם עם השתתפו יחדיו אחרים מוסלמים משכילים
 סנא אבן כמו משפטנים המקצועיים, מגעיהם בזכות 31אלכלאם(. )עלם העיונית
 הרמב״ם, בן אברהם ורבי אציבעה אבי אבן כמו רופאים, ועוד והרמב״ם אלמלך

 בני עם אישיים יחסים הסתם מן קיימו חולים, בית באותו יחדיו עבדו שלפעמים
אחרות. דתות

 אחת בשורה בו שנזכרו ,1182 משנת ממסמך עולה לזה בקשר מיוחד עניין
 משכילים בחברת ג׳ומיע אבן היהודי והרופא אלמלך סנא אבן הקאדי הרמב״ם,

 היו שיחסיהם הדבר רומז ואולי מסחרי, בעסק כשותפים הדתות משתי אחרים
 ומדעיים רפואיים לימודים ואילו אחת עדה לבני מוגבלים היו דתיים עניינים הדוקים.

מסוימים. לחוגים הצטמצמו כי אם בין־דתיים, בעיקרם היו
 חולים בבתי במשמרות לעבוד מהם ונדרש רשמיות משרות נשאו יהודים רופאים
 הרמב״ם בן אברהם רבי מתלמידיו, לאחד שהופנה 1235 משנת במכתב מוסלמיים.

 במשמרת לעבוד היה חייב יום שבאותו מאחר התלמיד מחתונת היעדרו על מתנצל
 ומכתביהם הרפואה, בחיל גם שירתו יהודים 32הממשלתי. החולים בית בבימאריסתאן,

 כגון יהודים, שלרופאים ידוע 33נדירים. אינם בצבא ששירתו יהודים רופאים של
 לגבירים להם שנתאפשרה הגישה בשל גדולה השפעה הייתה משה, בן נתנאל

אותם. שהעסיקו החצר לאנשי או מוסלמים
 את בהתלהבות דרשו מוסלמים וחולים הרפואה במקצוע התבלטו היהודים
 באמצע במצרים, מוסלמי מבקר של מפורסמת מימרה לצטט מרבים שירותיהם.

 היו pא אותה של והיהודים הנוצרים נכבדי שרוב המזכירה, השלוש־עשרה, המאה
 לעורר כדי עד הזה בתחום להם רב הייתה ידם 34רופאים. או ממשלתיים פקידים או
 השפעתם נגד פלסתר כתבי וכמה כמה הערבית בספרות ויש המוסלמים, איבת את
ספרי של אדירה כמות שרדה הגניזה קטעי שבין פלא אין מכאן 35יהודים. רופאים של

F. Rosenthal, ‘Maimonides and a Discussion on Muslim Speculative Theology’, in: 31 
Studies in memory o f  Professor Walter J. Fischelt Los Angeles-London 1981, pp.

109-112
לג תרביץ, ,,החסידי וחוגו הרמב״ם בן אברהם ׳רבנו גויטיין, ד״ש פרסם  ;TS 10 J 14.5 32 

D. M. Dunlop, Bimaristan, e p , 1, pp. : , ) ראה בימאריסתאן על .195-192 ,עמ תשכ״ד )
1222-1224

.380 ,עמ ב, חברה, 33
 S. D. Goitein, ‘The Medical Profession in :ראה .367 ,עמ א, צטט, אלמגרבי, עיד0 אבן 34

177-194 .the Light of the Cairo Geniza Documents’, H UCA , XXXIV (1963), pp וגם:
.261-240 ,עמ ב, חברה,

 E. Ashtor, ‘Prolegomena to the Medieval History of Oriental Jewry’, II, JQR, ראה: 35
151-156 .L (1959), pp
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 36אייזקס. יחזקאל בידי האחרונה בעת קוטלגו מהם שחלק למיניהם, רפואה
 רופא זפאן, אבן שאפרים מוסר אציבעה, אבי אבן הערבית, הרפואה היסטוריון

 אלאפצל, למלך מספרייתו כרכים אלפים כעשרת מכר ספרים, חובב וגם מובהק
37.1121-1096 בשנות מצרים למלך מש?ה

 על אור המפיץ ביותר העשירים המקורות אחד הן יהודים של ספריות על ידיעות
 הגבולות את טשטש המדע אכן מוסלמים. לבין יהודים בין התרבותיים היחסים
 מגוריהם למקום שהוגבלו מאוחרות בתקופות ערבית דוברי ליהודים בניגוד הדתיים.

 לא הפאטמית מצרים יהודי העברית, הדתית לתרבותם וגם מסוימות ולמלאכות
 ילדים, ידי מעשה רבים תרגילים אינטלקטואליים. או גאוגראפיים גטאות הכירו

 את בבד בד למדו הספר בית ילדי שמנעוריהם מעידים הגניזה, על־פני המפוזרים
 המדעיות היצירות את הכירו הוריהם שבין והמלומדים והערבי, העברי הכתב

המוסלמית. סביבתם של והספרותיות
 דתיות מוסלמיות, יצירות של כתבי־יד גם מספקים ההדדיים היחסים על עדויות
 של העשיר המגוון ערביות. באותיות הן עבריות באותיות הן שהועתקו וחילוניות,

 מעידים הגניזה באוצר נחשף מהן רב שמספר הספרים רשימות וגם הספרים שרידי
 לכל קרבתם על גם אלא היהודים וקוניהם בעליהם של ההשכלה רוחב על רק לא

 חיבורים מצויים רפואה, ספרי של רב מספר מלבד 38הערבית. התרבות מכמני
 נמצאו ואפילו יפה ובספרות בפילוסופיה הכלאם, במחשבת המוסלמית, בתאולוגיה

 ימי של הספריות את חלקי שחזור לשחזר לנו מאפשרים אלו פריטים מאגיה. ספרי
 ספריות של אופיין בעליהן. של האינטלקטואליים ההתעניינות תחומי ואת הביניים

 החברה בחיק היהודים של התרבותית האינטגראציה דרגת את לראות מאפשר אלו
מוסלמים. לבין יהודים בין אינטלקטואליים יחסים על מעידה והיא הערבית,

 הגניזה. כתבי־יד בין מיוצג שאינו הערבית הספרות תחומי מכל תחום כמעט אין
 שלעתים הסוחרים בהתכתבות אפילו לפעמים, משתקפת, הזאת התרבותית המעורבות

 במכתביהם מגלים והם נרחבת, השכלה ובעלי מובהקים חכמים תלמידי היו
 של ברשימות גם מתבטאת זו התעניינות הערבית. בספרות לכת מרחיקת התעניינות

 ספרים רשימות עשרות על המבוססת סקירה על־פי למכירה. המוצעים ספרים
היחסי חלקם את המסכם שלהלן, הלוח את ערכנו שונים חוקרים על־ידי שפורסמו

ינון)פנטון( יוסף

H. Isaacs, Medical and Para-Medical Manuscripts in the Cambridge Genizah 36
Collections, Cambridge 1994 

M. Meyerhof, ‘Medieval Jewish Physicians in the Near East’, Isis, XXVIII (1938), 37
pp. 442-443

 מהן רב מספר פורסם ומאז אלו, רשימות של בחשיבותן הוכר הגניזה מחקר בראשית כבר 38
 בקרוב אור לראות עתיד זה לעניין שייחד מקיף מחקר אלוני. נ׳ ובמיוחד שונים, חוקרים על־ידי

הזה[. בקובץ פרנקל מרים של מאמרה את ]ראה
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למוסלמים יהודים בין יחסים

 כך על להסיק שניתן ככל הספרים, עוסקים שבהם השונים התחומים של
מכותרותיהם:

9% רפואה
4-5% מדעים

3-4% פילוסופיה
1% יפה ספרות

1% תלסמנים מאגיה, אלכימיה,
1% שונות

19-21% הכול: סך
יהודית. דתית ספרות והשאר

 בספריית שהיו הגניזה מן הספרים רשימת את בנעט דויד פרסם שנה, כארבעים לפני
 בתוכנה התאפיינה היא . 1190 בשנת במצרים, למכירה הוצעה הספרייה יהודי. רופא

 מלבד 39התקופה. אותה של המשכילים אופי את משקף הוא שאולי המדעי־הספרותי,
 התקופה מן יצירות מהם היוונית מן ומתורגמים קדומים מהם רפואה, ספרי שפע

 אלכסנדר איגרת כגון ומוסר, פילוסופיה ספרי של למדי נכבד מספר בה היה הערבית,
 והערות אלכנךי, איגרת לגלינוס, הנפש( )מידות אלנפס אכלאק גלינוס, נגד

 צרב כגון מאגייה, ספרי גם בספרייה היו מדע ספרי שלצד לציין ראוי לאלפאראבי.
 )פיסיוגנומיה(. הפרצוף בחכמת ואלפראסה )גאומאנטיה(, החול בחכמת אלרמל
 המיוחס הבריאה( )סוד אלכליקה סר כגון הרמטיים, טקסטים מצויים אף בגניזה

 אלכימיה כתבי למג׳ריטי, החכם( )תכלית אלחבים גאיה טיאנה, מן לאפולוניוס
 על ברורה עדות מעידה זו ספרות באסטרולוגיה. וטקסטים חיאן, אבן לג׳אבר

40יותר. העממית הערבית בתרבות גם היהודים של מעורבותם
 כתאב הוא הלוא מאוד, חשוב ספר על־ידי וזאת מיוצגת, היפה הספרות גם

 ערביים משוררים על בלום אוצר אלאצפהאני, אלפרג׳ לאבו השירים( אלאגאני)ספר
 משום מסתבר וזאת בביבליוגראפיה התעניין רופא אותו ועוד: זאת ושיריהם.

החכמים(. ספרי )מפתח אלחפמא כתב פהדסת את בספרייתו שהחזיק
 אחד — לאריסטר ׳התאולוגיה — בספרייתו שהיו המיוחדים הספרים מן

 של עיבוד בעצם שהוא זה, ספר הנאו־אפלאטונית. ההגות של הקלאסיים הטקסטים
 תורת של היסוד מספרי אחד היה פלוטיניוס, של ה׳איניאדות׳ מן חלקים

הערות בלוויית עברי בתעתיק בגניזה נתגלו ממנו העתקים ברם, האסמאעילים.

עט׳ )תש״ך(, ל תרביץ, הגניזה(׳, מן )מסמך הרמב״ם בימי במצריים רופא של ׳ספרייתו 39
.185-171

P. Fenton, ‘Judaeo-Arabic Mystical Writings of the XIHth-XIVth Centuries40 י, :ראה  
in: Judaeo-Arabic Studies (N. Golb [ed.]), Oxford 1997, pp. 87-101
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 נאו־אפלאטוניים חוגים עם קשרים היו שליהודים שברור כך היהדות, רוח על־פי
 שושלת כי להזכיר, ראוי 41האסמאעילית. התעמולה במסגרת פעילים שהיו במצרים,

 הלא־מוסלמים נתיניהם כלפי סובלנית יותר עמדה נקטה האסמאעילית הפאטמים
 לישיבה העניקה שהיא בלבד זו לא והמנהלתיים. החינוכיים לצורכיהם דאגה ואפילו

 הקהילה בשביל הממסד, במסגרת יצרה גם היא אלא 42כספית, קצבה בפוסטאט
 טקסטים נחשפו בגניזה 43הנגיד. או אליהוד ראיס משרת את במצרים, היהודית

 המוסרית הצוואה מתוך עבריות באותיות ארוך קטע כגון אחרים, אסמאעיליים
 >=תועמלן ׳דאעי׳ שכתב בערבית מקורית איגרת וגם חוסין, לבנו כתב עלי שהח׳ליף

44קאהיר. של הראשי לקאדי אסמאעילי(
 קוראן דפי ובכללם מוסלמית דתית ספרות קטעי של מציאותם את לציין ראוי
 בני בין היחסים על נוספות עדויות לספק עשויה גם זו עובדה אמונה. וספרי וחדית׳

 לטענות להשיב מה לדעת כדי זאת ספרות היהודים קראו הסתם מן הדתות. שתי
 שכניהם עם בפולמוסים עסקו גם כי להניח, אפשר ומכאן היהדות, נגד האסלאם

 גם אלא פולמוסיים כתבים מספר תגלית על־ידי רק לא מתחזקת זו הנחה המוסלמים.
דתיים. ויכוחים למטרת בין־דתיות התכנסויות על ישירות מעדויות
 הרשו לא המזרח שיהודי טענו שההיסטוריונים מאחר גדול חידוש הוא זה דבר
 מפני האסלאם של התאולוגיות הטענות נגד פולמוס ספרי בגלוי לכתוב לעצמם

 בנושא יחסית מאוחרות יצירות על רק ידענו כה עד 45ה^לטת. הדתית הקבוצה אימת
 הללו החיבורים שני לרשב״ץ. ומגן׳ ו׳קשת לרשב״א ישמעאל׳ ׳מאמר כגון זה,

 סאנט בגניזת ערבית. ידעו ולא נוצריות מארצות שבאו מחברים בידי בעברית נכתבו
 תורת לדחיית בערבית שנכתבו פולמוס ספרי של מספר קטעים נתגלו פטרבורג

46אחרים. באוספים יימצאו נוספים שקטעים לקוות ויש למשל, הנסך,

P. Fenton, ‘The Arabic and Hebrew versions of the Theology o: :ראה 41 f Aristotle\  in 
Pseudo-Aristotle in the Middle Ages (J. Kraye, W. Ryan & C. Schmitt [eds.]), London 

241-264 .1985, pp
עמ ב, חברה, ראה: 42, 202.

S. D. Goitein, ‘The Title and Office of the Nagid — a Re-examination’, JQR, LIII: 4 3 ראה 
(1962-1963), pp. 93-119 

S. M. Stern, Studies in Early Ismctllism, Jerusalem- : 4 4 וגם ,399 ,עמ ה, חברה, :ראה 
Leiden, 1983, pp. 243-245 

M. Perlmann, ‘The Medieval Polemics between Islam and Judaism’, in: Religion : 4 5  ראה 
in a Religious Age (S. D. Goitein [ed.]), Cambridge, Mass. 1974, pp. 103-138

 של השני האוסף תשנ״א, ירושלים בלנינגרד, בערבית־יהודית כתבי־יד רשימת ינון)פנטון(, ,י 46
 הנסך־; נגד ,1.3021 אלרוג׳י[(; ]קרא: אלדוג׳י סלימן בן מנחם בו )נזכר 1.3020 :,פירקוביץ

 :האסלאם נגד פולמוס אלבציר, יוסף ; 1.3158ו־ 1421 בשנת שנכתב פולמוסי, חיבור ,1.3029
 נסך־ כתאב חפני, בן שמואל ,ר ;3042 ,2828,1155,992 החדשה הסדרה ,1.3022 ,1.2133

.2486 החדשה הסדרה אלשרע:
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למוסלמים יהודים בין יחסים

 העשירית, במאה מאלאנדלוס לבגדאד שנסע סעדי, אבן של מתיאורו ידוע
 תאולוגיות( כלאם)=אספות במג׳אלס יחדיו השתתפו ויהודים מוסלמים שבמזרח,

 בן עלי הווזיר במג׳לס השתתף גאון סעדיה שרב ידוע, גם 47דת. בענייני לדון כדי
 בספר נזכרת בגדאד וזיר שארגן בוויכוח חפני בן שמואל ר׳ של השתתפותו 48עיסי.

 נתגלה החיבור אלבציר. יוסף הקראי החכם שכתב אלמת׳יבה, ראם שמואל עלא נקץ
49סקליר. דוד ידידי בידי בגניזה האחרונה בעת

 דומים מג׳לסים על נודע היהודית, הדת על להגן שמטרתו אנונימי, מחיבור
 נדון שבו כיליס אבן הפאטמי השר של המג׳לס כמו הפאטמית במצרים שהתכנסו

50היהודים. תפילות סדר בזלזול
 של הדתיות באמונות היהודים של העמוקה להתעניינות ביותר המרשימה העדות

 אסלאמיות ופרישות מיסטיקה כתבי עשרות של הימצאותם היא המוסלמים שכניהם
 אלא גרידא, אינטלקטואלית סקרנות של דוגמה אינם אלו חיבורים הגניזה. באוצרות

 מזרמים הרוחנית השראתו את ששאב חסידי־יהודי בחוג עיון חומר שימשו הם
 מסדרים בצורת התקופה באותה במצרים חזקים שורשים הכתה הצופיות מוסלמיים.

 אלמורסי. עבאס ואבו אלבדוי מוחמד כמו כאריזמאטיות, דמויות על־ידי שנוסדו
 בקאהיר, ובעיקר המצריות בערים היהודית האוכלוסיה על השפיעו אלו קבוצות

 בצופים ראו היהודים החסידים במזרח. ביותר הגדולה היהודית הקהילה הייתה שבה
 ממקור נלקח הצופית המסורת מן שחלק טענו, אף והם לחיקוי דגם המוסלמים

 מה עברי. בתעתיק או ערביות באותיות צופיים כתבים נחשפו בגניזה 51ישראל.
 קדושים כתבים בהם ראו שהיהודים הוא אפשרי הסבר ולגניזהי בערבית לטקסטים

 למצוא אף ניתן היהודיים. הקודש כתבי לצד להניחם נכון אל שמצאו כך כדי עד
 ובהם הצופית, המיסטיקה מעקרונות שהושפעו יהודים בידי שחוברו כתבים בגניזה

 הוחלפו קרובות, לעתים המיסטית. הדרך עלבי כלומר, ב׳טריק׳, הדרכה ספרי
 פירושים אף קיימים התנ״ך. מן במובאות והחדית׳ מהקוראן המובאות אלו בכתבים

הצופיות. ברוח שנכתבו לתורה
 במצרים. היהודית הקהילה בקרב שולית תופעה בבחינת היה לא החסידי החוג
 הפילוסוף — ההלכה בעלי גדול של צאצאיו עם נמנו ממנהיגיה כמה אדרבה,
 שהיה (,1237-1186)מימוני אברהם ר׳ בנו הרמב״ם. — מימון בן משה ר׳ והרופא

על־ידי זמנו יהדות של הפולחן במערכת שינויים להכניס ניסה מצרים, יהודי נגיד

.102-101 עט׳ ,1952 קאהיר אלתנג׳י, מהדורת אלמקתבס, ג׳ד׳וה אלחמידי, מוחמד ראה: 47
.114-112 עמ׳ ,1894 ליידן גויה, דה מהדורת ואלאשראף, אלתנביה אלמסעודי, ראה: 48
א.38 דף ,1.3025 (,46 הערה השני)לעיל, האוסף פירקוביץ׳, 49
 בלשון מחקרים — שבטיאל ספר :בתוך קהיר׳, מגניזת פולמסי חיבור ׳קטעי סומך, ש׳ :ראה 50

.159-141 עט׳ תשנ״ב, רמת־גן קיסר(, וצ׳ גלוסקה י׳ העדות)ערכו: ובמסורות העברית
 Deux traites de mystique תשמ״ז: ירושלים הפרישות, מורה מימוני, דוד ספרינו: ראה 51

1987 juive, Lagrasse
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 המוגדרת חדשה, חיים דרך הציג הוא בכתביו מסוימים. צופיים מנהגים סיגול
 למשל, כך, הצופיות. של הרוחנית ההשקפה מן שהושפעה ליושנה, עטרת כהחזרת

 המנהג על־פי והשתחוויות כריעות של רב מספר היהודית בתפילה להכניס ניסה הוא
 בתקופת ננטש אך היהודים בקרב קדם בימי קיים היה זה מנהג לדעתו, המוסלמי.
התלמוד.

 נמצא למוסלמים יהודים בין היחסים קרבת של נוסף ביטוי האירוניה, למרבה
 של פטירתו לאחר המוסלמים לשופטים היהודית הקהילה ששיגרה המחאה במכתב

 שהנהיג, ההשתחוויות חוקיות לגבי שאלה עולה זה במכתב הרמב״ם. בן אברהם ר׳
 חברי המוסלמיים, השלטונות היהודית. המסורת את סותרות שהן טוענים ושמתנגדיו

 טוהר על רק לא לשמור לחובה להם ראו ביותר, השמרנית הסונית האיובית השושלת
 חסותם. שתחת האחרות הדתות בני של הפולחן על גם אלא האסלאמי הפולחן

 שאלה שלבים. בשני נתגלתה בגניזה, ביותר המשונות אחת שהיא זו, התכתבות
 בתקווה המנהג, בשינוי החסידים את מאשימה אלו טורים כותב שפרסם ראשונה
 לא־חוקית סטייה כלומר, — ׳בדעה׳ בהשתחוויה יראו המוסלמים ההלכה שפוסקי
הישן. המנהג אל לשוב החסידים את ויחייבו הדת מהלכות

 יהודי בריב ולשפוט להתערב המוסלמיים השלטונות מן דורש השני, המכתב
 קדום, מנהג של תחייה מהווה בה, שחלוקים שההשתחוויה, מדגיש השואל פנימי.

 האלה הפולחניים שהחידושים יחליטו האיובים שהשופטים כנראה, הניח, והוא
 באותיות שנכתב השני המכתב תרגום את להלן, נביא חשיבותו בשל הם. חוקיים

ערביות:

הרחמן. הרחום האל בשם
המוסלמים, ומופתי הדת אמאמי האמאמים, השופטים, אדונינו, יאמרו מה

 יהודים קהל בדבר רצונו, את להשיג ויעזרם אמונתם, בעד דרכם האל יצליח
 הולכים אשר והחכמים ]הנגיד[ היהודים ראש כלומר סמכותי, דיבורם אשר

 שזה טענו בעבודתם. וההשתחוויה הכריעה מנהג את הקימו אשר אחריו,
 והנהיגו הקימוהו שימוש. מכלל יצא אשר מאמונתם צד ושהחיו קדום מנהג

בערך. שנה עשרים של ארוכה תקופה במשך בו
 ]דעת[ נגד ודיבר מלומד, איננו אשר אחד איש קם הנגיד, נפטר כאשר

 אותו משפט יהיה מה וההשתחוויה. הכריעה נגד ומיחה הקדומה חכמיהם
52עליכם. ירחם האל יורונו, הזה[? ]למנהג יתנגד אם התנגדותו בגלל איש

ינון)פנטון( יוסף

52 182.291 TS AS; :פרסם G. Khan, Arabic Legal and Administrative Documents 
293-294 .An the Cambridge Genizah Collections, Cambridge 1993, pp השאלה את 

t. 41.105 הראשונה, s  Ar, :התפילה בעד ורשות הרשות בעד ׳תפילה ינון)פנטון(, ,י פרסם
.21-7 ,עמ )תשמ״ד(, ד וממערב, ממזרח ,,הגניזה מן זוטות —
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 עוד להתקיים החסידי החוג המשיך זה, בעניין קיימת שהייתה ההתנגדות על־אף
 מרתקת דוגמה מצויה הגניזה כתבי בין זה, מעניין ועוד מכן. לאחר שנה כמאתיים

 אחרון השני, מימוני יהושע בן לדוד שהופנה במכתב בין־דתיים. יחסים של נוספת
 יהודי של כנגיד הוא גם וכיהן החמש־עשרה במאה שחי לנו, הידוע הרמב״ם צאצאי
 את המשפחה לחיק להחזיר בעדה להשתדל יהודייה אישה לפניו מתחננת מצרים,
 כדי ילדיה את ולקחת אותה לעזוב מאיים שהוא מאחר הפעמונים, יוצר בציר בעלה,
 הרוחני המנהיג אלכוראני, מוחמד השיח׳ אצל הדרוישים בין מגוריו את לקבוע
קאהיר: העיר מעל אלמקטם בהר צופי מנזר שניהל

 מערבית[ ]תרגום

רחמנא בשמך
 כבודו. ויגדל הודו ירום דוד, נגידנו אדוננו מושב אל

 על שיש ומוסרת האדמה את מנשקת הפעמונים, יוצר בציר אשת שפחתו,
 אצל ההר על בחיים לגמרי נתאהב בעלה וכי ילדים, שלושה צווארה

 על השם זכירת ולא תפילה ולא תורה בו אין מקום ולריק, להבל אלכוראני
 ואין לבד הנגלה אלא להם שאין הצופים עם ומתערב להר עולה הוא האמת.

 הדת מן שיוציאו רע אדם שם יפגוש שמא חוששת ושפחתו הנסתר. להם
הילדים. שלושה ויצאו

 תקווה היא לקטנים. מחיה וביקוש בדידותה בשל מתה כמעט שפחתו
חכמתו... מיטב כפי אתו ויעשה בעלה אחרי ירדוף שאדוננו

 על וירחם ההרה מלעלות יפסיק שבעלה הוא חפצה שהיא היחיד הדבר
הקטנים.

 בהתמדת הכנסת בבית זאת את שיעשה לאל עצמו את להקדיש בחפצו אם
עולם. בהבלי יעסוק ולא תורה, דבר ושמיעת ומעריב ומנחה שחרית תפילת

בהר. ולדור מישראל להיפרד הבית את למכור בשפחתו מפציר הוא וגם
תורה. מתלמוד יפסיקו שהקטנים כלומר

 אינו יראה אשר כל הרי בכך אותה ויחייב כן לעשות לשפחתו מורה אדוננו אם
 הנכון. אלא

53ושלום.

 S. D. Goitein, ‘A Jewish Addict to Sufism in the Time of the ;TS 8 J 26.19 ראה: 53
37-49 .Nagid David 11 Maimonides’, JQR , XLIV (1953), pp :סדרי גויטיין, ש״ר ]וכן 
 ,עמ תשכ״ג, ירושלים הגניזה, מן חדשים מקורות — הרמב״ם ובית הגאונים בימי חינוך

עב-עד[.
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 בעבר שהוקפאו הללו, האנושיים הקולות שבו לאופן נוספת דוגמה הוא זה מכתב
 היהודית הקהילה בין הדינאמית האינטראקציה על מעידים הגניזה, דפי בין הרחוק

 בתחום הן הרוחני בתחום הן הביניים, בימי קאהיר של המוסלמית הקהילה לבין
 לעידן תקווה של מ?ר הזמן מעומק שנושאת בת־קול, לאוזנינו מחזירים הם החומרי.
 ולייסדה הים־תיכונית החברה את מחדש לבנות לשנים, מעבר לנו, וקוראת המודרני

הדדיים. וחיבה כבוד על
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