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מבוא

 מידה בידיהם שקיימו יהודים, סוחרים על המספרים רבים מכתבים נמצאים בגניזה
 לאלף. קרוב המכתבים של שמספרם נראה הבין־ארצי; בסחר שליטה של ניכרת

 בכתב האלה, הסוחרים שבפי הערבי הניב ערבית־יהודית, כתובים אלו מכתבים
 ערבי. בכתב האלה, הסוחרים שכתבום אחרים עוד נמצאים אלו ממכתבים חוץ עברי.

 ההבחן, נקודות גם אלא בו, חסרים הניקוד סימני רק לא סטנוגראפי, הוא זה כתב
 מכתבים של פענוחם יותר. ואף אופנים בשלרשה להתפרש יכול סימן כל כלל, ובדרך

ערבית. שלו ששפת־האם למי גם ביותר קשה אלו
 TS NS ומספרו: בקמבריג׳ הגניזה באוסף נמצא הזה במאמר בו שאדון המכתב

 ערבי. בכתב סוחרים שכתבום קאהיר, מגניזת רבים, ממכתבים אחד הוא .388.95
 לרוחב נכתב זה מכתב דוקטור.* התואר קבלת לשם בעבודתי פורסמו המכתבים

 הכתוב בחלק פרח. בן אסמעיל בן פרח של ידו בכתב מ״מ(, 260x160) העמרד
 מאכלסנדריה נשלח מכתבנו לפענוח. קשה והוא מוכתם המכתב עבריות באותיות

 העברי התאריך שבין החפיפה על־פי כתיבתו תאריך את לקבוע בידי ועלה לפסטאט,
3 שורה )ע״א, המוסלמי התאריך לביץ -  ג׳ למטה: ובע״ב, ב׳, ג׳מאדא ג׳ (:2

.1050 באוקטובר 22 ביום המכתב זמץ חל לפיכך, במרחשון;
 ועל אניות תנועת על ידיעות ;המרה לצורך לפסטאט דינרים משלוחי עניינו: עיקר
במצרים. היהודים של הכלכלית תעסוקתם על מידע גם במכתב סחררות. משלרחי

 אוניברסיטת עשרה׳, האחת במאה קהיר בגניזת היהודים הסוחרים של הערכיים ׳המכתבים*
גיל. משה פרופ׳ ורבי, מורי של בהדרכתו תשנ״ב, תל־אביב



עודה צביח

המכתב ותובן השולח א.

 שבמגךב, קאבסי העיר מן היגרה משפחתו אלקאבסי, פרח בן אסמעיל בן פרח
 משפחת האחת־עשרה. המאה של הראשונה במחצית ביטחוניות, מסיבות כנראה,

 2נסים. בן נהראי המפררסם היהודי הסוחר עם בשותפות ופעלה במסחר עסקה פרח
 הגניזה: מכתבי לנו ידועים האב, מצד פרח של דודיו וסלןמאן, יוסף אברהים,
 נסים בן נהראי של ונציגו סוחר 3אלאסכנדראני, אברהים אסחק אבו הוא — אברהים

 שישבו המגרבים הסוחרים בעברר סוכנות־דואר מעין הפעיל כנראה, באלכסנדריה;
 רבים מכתבים שכן האחת־עשרה, המאה של והשבעים השישים בשנות במצרים
4אלאסכנדראני׳. אברהים ׳תוג׳יה בהערה מלווים זו מתקופה שנמצאו

 ממהדייה הפליג כי יודעים, אנר ?עקוב, אבו בכינוי הידוע יוסף, הנרסף. הדוד על
 והוא באלכסנדריה, שכן אשר פרח, ושמו בן לו היה וכי ,1059 שנת אחרי לפסטאט

 :רחבה הייתה יוסף של המסחריים קשריו מערכת 5מסיציליה. סחורה לאביו העביר
 לכתוב נהג הוא עמנואל. בן יעקב ועם נסים בן נהראי עם התכתב הוא מאלכסנדריה

 אבו השלישי, הדוד 6׳כאתב׳. מעין שהיה אברהים, לאחיו בדומה לאחרים מכתבים
 אסמעיל בן יעקוב עם מסחר קשרי וניהל במגרב שכן פרח, בן סלימאן אלבשר

האב .י 1057-1053 בשנת למאזר ןיךואן7מ ברח סלימאן פאלרמוי. איש הספרדי,

 הפתוח ובנמלה באפריקה ביותר המשובח המשי בייצור מפורסמת תוניס, בדרום עיר קאבס, 1
 ואלמגרב, אפריקא בלאד כר׳ד פי אלמגרב, אלבכרי, עביד אבי :ראה כלי־השיט. סוגי לכל

אלמגרב[. בכרי, :נלהלן 17 עמ׳ ]דזש״ד־[, בגדאד
 S. D. Goitein, A Mediterranean Society — The Jewish Communities of:ראה נהוראי על 2

the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo Genizay Berkely, Los 
325 .Angeles-London, 1967,1, pp. 153-155; II, p ז חברה[ גויטיין, :]להלן id., Letters of 

145-146 .Medieval Jewish Traders, Princeton 1973, pp :מ״א ;מכתבים[ גויטיין, ]להלן 
 לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם עבודה .״/ נסים בן נהראי של ׳ארכיונו מיכאלי,

 A. Udovitch, גם: וראה נהראי[; מיכאלי, ]להלן: תשכ״ח ביררשלים, העברית האוניברסיטה
Formalism and Informalism in the Social and Economic Institution of the Medieval‘ 

Islamic World’, in: A. Banani&S. Vryonis(eds.), Individualism and Conformity in Classical 
65 .Islam, Wiesbaden 1977, p. הכלל. מן יוצאים יש אבל נהרי, חסר: כלל בדרך שמו כתיב 

ע״ב(, ,ENA 2805, f. 2)נהוראי׳ רבינו ׳חצרת)=הדרת( :כתוב אליו מבשר בן שלה של במכתב
התלמוד. כבימי שמו, את ביטאו שכך ומכאן

 מוסמך, התראר קבלת לשם עבודה אלכסנדריה/ איש פראח בן ׳אברהם עודה, צ׳ ראה: עליו 3
תשמ״ז. תל־אביב, אוניברסיטת

.20 הערה ,304 עמ׳ א, חברה, הנ״ל, ;24 הערה ,143 עמ׳ מכתבים, גויטיין, 4
 לא )עדיין 12 ,9 שורה ע״א, TS 16.13 ימין; שולי ,12 שורה ע״א, ,Dropsie 389 ב: נזכר 5

פורסם(.
6 8.26 TS :וגם ULC Or. 1080JI3f
7 13 .t s  8J27, f, ,אלסכרי סהל בן סעד אבו אל יוסף בן פרח מכתב ;פורסם )לא 5 שורה ע״א — 

והלאה. 118 עמ׳ מכתבים, גריטיין, תרגם ;3 שורה ,TS 20.76 בקירוב(; 1056
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ערבי בכתב האחת־עשרה המאה מן מיזה מכתבי

 ועמית־ חבר היה הוא ;*באלכסנדריה הוא אף התגורר אבח־זים, אבו הוא אסמעיל,
 גם לקיים, הוסיף האלה הקשרים את עמו. מכתבים קשר על ושמר נהראי של עסקים
 את מדריך האב כי למדים, אנו מכתבים מכמה 9פרח. הבן האב)אסמעיל(, מות לאחר

 ׳במלכודות׳ ליפול ושלא בסבלנות להיאזר לו מורה הוא ובמיוחד המסחר בהלכות בנו
 השמחה( אלסרור)=אבי אבו לעתים, נקרא, אסמעיל בן פרח 10מתחריו. לו שטומנים

 אסמעיל, הם: הלוא נוספים, בנים שלושה על יודעים אנו הבכור; בנו סרור, על־שם
 אלאנדלסי)־הספרדי( אסמעיל בן יעקוב עם מסחר בקשרי עמד פרח ויוסף." הבה

 מאלכסנדריה מנשה סהל לאבו במכתבו '3אלמגךבי. כלפה בן מימון ועם '2מפאלרמו
 המכתב ונזאריים. שאמיים ודינרים ךרהמים לאביו ישלח כי מבקש הוא לפסטאט,

 '4שמאר. המכתבים( הפיג׳)=נושא על־ידי הובל ובנו האב של נוספים כמכתבים הזה
 האם, מצד הדוד עם המשפחתיים הידידות קשרי את המשיך פרח כי הזכרתי, כבר

 של הפשתה גידול במרכז רבות פעל ובמיוחד, המסוזר, בחוגי נודע הוא ואף נהראי,
 ולשלוח הסחורה את לקנות ודאג נסים בן נהראי מטעם הממונה היה שם בוציר, העיר
 גידול באזורי גם אותו פוגשים אנו 15לאלכסנדריה. ישר לעתים, או, לפסטאט אותה

 לא כי למדים, אנו מכך עונתית. כמובן, שהייתה, עבודה לייצוא, המיועד הפשתן
 דמה ובזאת המתאימה, ובעונה הנכון במקום להיות ידע אלא אחד במקום שהה

 עסק אלא בסחר־הפשתן, הסתפק לא פרח התקופה. בני האחרים היהודים לסוחרים
 הוא פלפל. !עפראן, משי, שעווה, מסמרים, סכינים, ברזל, נחושת, :נוספים בענפים

ושליחת כספים כהמרת הזה למקצוע הנלוות בפעילויות ועסק במטבעות סחר אף
ספתג׳ות.

־ %•

 פרח בן יוסף של גיסו היה אלציךפי, דאוד)=דויד( בן מנשה סהל אבו הנמען,
 עומד הוא סהל. אבו של רבים מכרים על שומעים אנו 16אלכסנדריה. מסוחרי קאבסי,
בן ישראל עם התכתב הוא ,7נתן. בן וישועה הספרדי אסמעיל בן יעקוב עם בקשר

ל גיל, מ׳ 8 א ר ש ^  עמ׳ תשמ״ג, תל־אביב א, (,1099-634) הראשונה המוסלמית בתקופה א
.158-153 עמ׳ מכתבים, גו*טיין, א״י[; גיל, ]להלן: 384 הערה ,229

.371 עמ׳ ב, שם, מיכאלי, ראה: זו התכתבות על 9
10 12 .t s  10J29, f, ,(.1056 בספטמבר 23 )מיום 13-10 שורה ע״א
u 12.372 :ראה 11 l c  Or. 1080J13 ;t s, 4 שורה ימין, שולי - 3.
12 61 .Bodl. Ms Heb. c, 28, f, ,23 שורה ע״א.
13 DK22, ,26 שורה ע״ב -25.
.48 הערה ,460 עמ׳ ; 88 הערה ,387 עמ׳ א, חברה, גדטיין, 14
.21 הערה ,157 עמ׳ ;2 הערה ,154 עמ׳ שם, גויטיין, 15
 וכסף זהב של בדרהמים והתמחה הבנקאות במקצוע נתייחד הוא ; 292 עמ׳ מכתבים, גויטיין, 16

 לנהראי פרח בן יוסף של )מכתבו 5 שורה העליונים, השוליים ,TS 8J, f. 18 גם ;ויקרים עתיקים
 אבו השיך לאדוני תמסור ]= אסלם׳ אפצל צהרי מנשה סהל אבו אלשיך סידי ׳ותבלג :נסים בן

השלום[(. דרישות מיטב את גיסי מנשה סהל
TS 16.7 17

1דל



עודה צביח

 ששלח במכתב גם נזכר סהל אבו 19.הו־ון בן כהן אכלאבו הרון אבו ועם 18יוסף.
 שאבו לשער, ניתן זה מכתבנו על־פי 20נסים. בן לנהראי ג׳נתי בן ישראל בן מבורך

 הכתוב ועל־פי לעסקים, שותפו היה גם וכנראה, פו־ח, של לאביו בשכנות גר סהל
 שהוא נראה זכריא, אבו ושמו בץ עוד היה סהל שלאבו מסתבר, העליונים בשוליים

 מכתבנר של המען מנוסח זכריא. אבו הרא יחיא ששמו מי כל כלל, בדרך שכן, מזיא,
 כך על ;בחיים עדיין היה מנשה של אביו דויד כאשר נכתב המכתב כי מסיק, אני זה,
.La$ju1 4111>^ הברכה בלשרץ הזוגי מצורת למד אני

 כגון בו, הנזכרים המסחר מעולם נושאים של רחב במגוון המכתב של ייחודו
 ימית, ותנועה ימיים קווים מטבערת, סוגי סחורות, משלרחי והמרתם, כספים העברת

עולם־העסקים. של השונים בהיבטיו נגיעה למכתב יש כלומר, ומשלחי־יד. תעסוקה

החלפנות)וזציראפה( ב.

 אבו 21ב׳ציראפה׳)=החלפנות(. עסקו היהודים כי למדים, אנו המכתב של המען מן
 בזה. הוא אף עסק 22אלכסנדריה, מסוחרי קאבסי יוסף של גיסו דויד, בן מנשה סהל
 ׳פצאת בשם הידועים עתיקים בךרהמים במירחד והתמחה מקצועי, חלפן היה הוא

 והוא ה׳ציראפה׳ של טיבה על עמד העשירית, המאה בן היסטוריון מקדסי, 2דהב׳\
 מן רבים כי עולה, הגניזה ומכתבי 24היהודים. במיוחד עוסקים זה במקצוע כי מציין,

 נהראי הידוע והבנקאי החלפן היה מהם אחד מנוסים, בנקאים היו היהודים הסוחרים
 הגיעה ידם רכי מקצועות, של רחב במגוון עסקו היהודים כי לצייץ, יש אמנם נסים. בן

 הרמב״ם, ובית הגאונים בימי חינוך לסדרי במבוא גויטיין, ש״ד כמעט. עבר לכל
 מקצועות, וחמישים מאות כשלוש נזכרו הגניזה שבכתבי מציין, תשכ״ב, ירושלים

מלאכות־יד. ועשרים כמאתיים מהם

)הופיל( הסוחרים פקיד ג.

והיא במינה מיוחדת למשרה ררמזת ע״ב של שמאל בשולי הראשונה השורה

18 12.92 TS; ,317 עמ׳ א, חברה, גויטיין.
19 TS NS J432

20 25 .TS 10J10, f
 S. D. Goitein, 'Bankers Accounts from the Eleventh :גם ראה ; 234 עמ׳ א, חברה, גויטיין, 21

53 .Century A.D.’, JESHO, IX (1967), p
22 18 .TS 8J 20,f, 5 שורה.
.293 ,292 עמ׳ מכתבים, גויטיין, 23
 ,1906 ליידן אלאקאלים, מערפת פי אלתקאסים אחסן אלמקדסי, אחמד בן מחמד אלדין שמס 24

.189 עמ׳ א, א״י, גיל, וכן ; 183 עמ׳
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ערבי בכתב האחת־עשרה המאה מן גניזה מכתבי

 מקרצרת צורה שהיא juSjji למילה כורנתי יבוא. עסקי שעניינם למכתבים ארפיינית
 של המודרנית למשמעות הכוונה אין .,׳פקיד־הסוחרים — אלתג׳אר׳ ׳וכיל של

 בעל ממונה, — מילא זו משרה שנושא התפקיד על־פי פירושה אלא ׳פקיד׳, המילה
 משרד)או לו שהיה נראה שר,3 בן עבד הוכיל: שם במכתבנו אפיטרופוס. ייפוי־כוח,

 חוזרים ׳וכיל׳ רהתואר עבד השם פרח. p אסמעיל האב של לחנותו בשכנות חנות(
 מכתב כל על כי במפורש, מורה נהראי :ועוד זאת נהראי. אל אסמעיל במכתבי רבות

 פפסטאט לפקיד־הסווזרים והכרונה עפד׳ ׳דאר לציין יש מוסלם עם הנשלח
25.(.u* j Ij  4 ^  flu* JS) כאהין (C. Cahen, ‘Review 

.of S. D. Goitein, A Mediterranean Society, I’, JESHO, XII (1969), pp
 או הסוחרים נציג אינו אלתג׳אר׳ ׳ופיל כי סברר, ביקורת[( כאהין, ]להלן: 212-217

 המשרה, חשיבות ובשל היפוא, על מטעמו המפקח השלטרן נציג אלא איגודם, ראש
 מעין משרה הייתה עירוני מרכז בכל וכי השלטונות, על־ידי נתמנה פקיד־הסוחרים

 מכס; — היבואנים מן המם בגביית עסק שהוא מניח, אני תפקידו ומתרקף 26 25זו;
 עמלה קיבל זה שפקיד סבור, מיכאלי 27עשר. — ונוצרים יהודים על מוטל וכשהוא
28הסחורה. ממחיר אחרזים שני בשיעור

הסחרהחיצוני ד.

 912 בשנת )הוקמה מאלמהדייה הים דרך החיצוני הסוזר על מעיד הזה המכתב
 הראשונים הפאטמים הח׳ליפים של מושבם שימשה לספאקס; סוסה בין לסה״ב

 עלי אבו ׳קאןב׳ על־ידי לאלכסנדריה וחשובה( גדולה יהודית קהילה בה והייתה
 בני לשני ׳רזמה׳ הגיעה בקאו־ב (;5-3 שורה העלירנים, השוליים אלשאמי)ע״א,

 מתאהרת, מוצאה זו התאהרתי)משפחה מוסא)משה( בני וליוסף לברההן :התאהרתי
 הם בארץ־ישראל; שפעלו הראשונים המגךבים הסוחרים מחבורת ;בצפון־אפריקה

לפסטאט(. מ?ןי.רואן עברו

★ ★ ★

 רואים, אנו ארלם למוסלמים, שנתייחדה תופעה (,1 ב׳בסמלה׳)שורה פרתח המכתב
השימוש כי לי, נראה זאת עם זו. בפתיחה השתמשו ימי־הביניים בתחילת היהודים כי

.26 ,16 עמ׳ נהראי, מיכאלי, 25
.217 עמ׳ ביקורת, כאהין, :205 עמ׳ א, א״י, גיל, 26
 הכיבוש בתקופת ישראל בארץ ׳המסים הנ״ל, :259-258 הערה ,129 עמ׳ א, א״י, גיל, 27

.285-268 עמ׳ מה)תש״ם(, ציון, (,1099-634) הראשונה המוסלמית
.95 עמ׳ נהראי, מיכאלי, 28



עודה צביח

 בנוסחה והשתמשו נקטוה שלא סוחרים מכתבי הרבה שיש נדיר, הוא ב׳בסמלה׳
 שמוו־ה כפי יפה ובכתב נפרדת בשורה כתובה שה׳בסמלה׳ המעניין אחרת. דתית

בשם הכרתב כל )= *<11 <111 >־!>,w> 1>0 וע< ^ ^ החדית׳:
 מסגנון למדים אנו ועוד 29אלהים(. לו ייטיב יפה בכתב הרחום הרחמן אלהים

 הוא ההפכפכות, המסחר ונסיבות הדרך סכנות את מכיר שהכותב מתרך כי המכתב,
7 שורה הברכה)ע״א, למשל, כמו, שמים, בחסדי תלוי שהכול מדגיש - 6) : 

*!״_< <jiu 1.011;גבורתו( תתהלל אלהים חסדי את ביקשתי <)=0,03 <011
J1>£ם?*״ שוליי  הכול שיגיע לגזור מאלהים מבקש אני )= (5 שורה העלירנים, )וז

שורה העליונים, באלהים()השוליים ביטחוני וך־יני *)=010 בשלום(;
 יש המכתב שאת הוראה, מצורפת רתאריו, הנמען שם מפורטים שבה לכתובת (.6

 עמדה ובעל בקהילה ומוכר ידוע איש אלוכיל, בשר בן עבד דכאן של לכתובת למסור
 אישית( הנמען את מכיר )שאינו נושא־המכתבים על יקל זה דבר במסחר. בכירה
 )פיקדון נכונות הקריאות שתי ־>?!< 3ג1ו* הביטוי הוא מעניין יעדו. את למצוא

 כי המעיד, דבר השולח, שם אחרי שניתוסף מתמדת( )אמונה *<u למוסרו(,
 ד שבקוראן)סורה המצווה את לקיים שעליו לו, מזכירים מוסלם, הוא המכתב נושא

J 10*1 (:57 ]אלנסאא[, i  o o u v i ijjp  0' *011 a  מצווכם אלהים הנה )= 1
30לבעליו(. הפיקדון את להשיב

 עמ׳ ,1919-1913 קהיר ר, אלאנשא, צנאעה פי אלאעשי צבח אלקלקשנדי, עלי בן אחמד 29

224-221.
מע״פ[. — בערבית־יהודית שכיח ,אמאנה ׳אדא ]הביטוי 30
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ערבי בכתב האחת־עשרה המאה מן גניזה מכתבי

המקור*

)ע״א(:

»■  1 Mil r “» ,1

4im lj> j 4ILa}Lujj <Gj Lx-ujj 6Jkul5j * jx  aI j l j  ^V j-» UL, dill JUal Cw3£ .2

(j-0 ( j j l i .  1*11*11 4jji.1*î  mV I (jA Aaa&Ij
Ajj1n*»1l 4̂251 C>a U1"i (jl ^Jxl <uJj  Laj AJjuulj 4a£j j  <111 4 jjj£  j> V l ^04>• ,3

J lj» .| AaILuj AJ£
6Ja <̂6 ^ jJljJ  La jI y ;jl <±111J { f lf  JU9j U^> 4J ukilj Laj 4Ja1 Laj /£ jJlj .4

LqJ4 jJ^ ia£
^ a llj JL> j <UL> <ui ^ IaIx J  ^1 <uLî  j l l l L  .̂>8111 6̂ uL> 41)1 1̂ j l  ^ Vj^  JLu l lil j  .5

, j l j
(j-0 וץן1ד r (jl* L ׳—>*»«** 41)1  i (jl 1*11101 ■̂uifl'1 (j^ .in j (^jls ( j i jlo&uVl ,6 ור18»

& \ C1jV1.nl aSj <±Uj

 במכון באוקספורד, הבודליאנה שמספריית הגניזה באוסף חיפוש שבשעת לציין, ברצוני *

 שמתי בירושלים, והאוניברסיטאי הלאומי הספרים בית יד שעל העבריים כתבי־היד לתצלומי

 Bodl. Ms Heb. b3, f. 21 לבין: זה במכתב ע״א של והסגנון הנוסח בין הקיימת לחפיפה לב

0* האותיות: משייכול חוץ עברי(; )בכתב L חלמת. — (7 שורה )ע״א

וזההדרה לשיטת
במקור. לשורה מעל שנכתבו מילים או מילה לציון // //

הנוסח. ולהשלמת דהוי או קרוע מקום לציון [ ]

]ע״א[
3 שורה - בין חפיפה spבמרחש ג׳ רושם: הוא בע״ב, המכתב, בסוף ואילו ב׳; ג׳מאדי ג׳[ :2

שוון ובין ב׳ ג׳מאדי פי גם מתאים והזמן ,1050 בשנת הייתה מרח ל־  שבמכתב העניינים שבין הדמיון ע

T. 9 ובין זה S13J19, f, שוון ג׳ כן, לפני נכתב זה מכתבנו בנובמבר, 19 שזמנו  ביום חל דתתי״א במרח

להג׳רה. 442 שנת ב׳, בג׳מאדא ג׳ = 1050 באוקטובר 22

לן. וכן פרח, בן אססעיל הוא ואלדי[ : 4 שורה ר [ ן ל ^ ידע ולא &ג\ בצורה השתמש הכותב ו

,.J השלילה מילת בשל ע צ״ל דקדוקית שמבחינה

:׳אסתכארה׳ הערך (,Goidziher, £/>, 11, pp .1. 561 -526)גולדציהר :אצל ראה אסתכרת[ : 6 שורה

 לפני באסלאם, ארוכה תסילה מעין והיא ;חא״ר :השורש מן ! 331 עמ׳ ה, ! 346 עמ׳ א, חברה, גויטיין,

l* 4111־c,״vl למסע למלחמה, יציאה i ;  6,l הדרכים ואחת אלהים בתמיכת לזכות כדי
) 1nftl1<4 הקוראן ספר פתיחת לה j t.)■
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עודה גביח

a />!• . jl  a*. ^\ a LLu> ^uLj) <Jj LjJ AjJj J-lA La ^Jl CjLâ ■̂ <̂-»j J-A Cj 1 ״y■ ♦7
)̂LaJI ^̂ juiJjjV! uil*» U^ioj ^ J l  yjujLftJI u&Aiijj J3La |kjit> < 1 ב>  j j  .8

Liul

ימין(: )שולי

.iiLcj ^  Jl^ 4Aĥ  . 1
(giyA u.*>*fcÂ I9l> jjlL <&l L» ,2

l^j ^]gy L̂JLitl , 3

^ a llj l$_cL> j L3- Lajj£I .4 
*iy 4-l>V1 ^LÎ Sj .5

Laic <21113 ĵA ^Vj-A jix  (jl <2Lui .6 
ju <Gs1ajI ^jJÎ  .7

jLou! ♦ 8

העליונים(: )השוליים

j-utX ('Pjt < a!> JU jLljJ . 1
■ A.̂ \j IjliiJ

Ijlljj jla ,2
J[$*oj ^V$-a <U ^jxl La-aj .3

ב השתמש הכותב [£1ב : 7 שורה ^ :ב נזכר ;הלאל בן חיים של אחרתו בן שמאר[ ן .^ במקרם 1ב־
7 .ENA NS 1, f, 2; 7 שורה 1 .Bodi. Ms Heb. b.3, f, ראה האדזות׳ ׳בן בציררף השימוש על ; 5 שורה: 

 עמ׳ לז)תשכ״ח(, תרביץ, עשרה׳, האחת המאה בתחילת התיכון בים היהודים ׳מסחר גויטיין, ש״ד
26 עמ׳ ג, חברה, הנ״ל, ;3 הערה ,179 -24.

| עראים. של משפחה וזו אלגזאל)הטווה(, אלקארי)הקרא( הלאל הוא הלאל[ בן חיים : 8 שורה
 ג׳מאל ראה: השוחט — ^011 — אלד־פי המילה על הכהן. עלי בן יוסף הוא כי[1אל אלפאסי יוסף

 בן כלף עם לזהותו אין אלאנדלסי[ כלף | .288 עמ׳ ,1300 בירות יד, אלערב, לסאן מנט׳ור, אבן אלדין

יעקב.

ימין[ ]שרלי
חא$ר. = חאט׳ר[ : 2 שררה

מטבעות נזאריה[ ן דינר. כל על החלפן שכר חבה, פחרת קיראטים שני חבה[ אלא בקראטי : 5 שורה
 דינרים ביותר. המבוקשות זמן באותו והן ;אלעזיז הפאטמי הח׳ליפה נזאר, בימי בדמשק שנטבעו זהב
ENA 1822 A. 67 ב: נזכרר אלו , f, ומסתנצריים(. בנזאריים רק )וזשימוש 5 שורה

132



ערבי בכתב האחת־עשרה המאה מן גניזה מכתבי

^ L£JI ^  s-ijii .4
<u j _̂aJI (j-0 .5 

<y* ^  lA? ♦ 6

)ע״ב(:

4^9l^J 6 ^  1 (j *° <dJI Lŝ duĵ > jVy ^ Aiajj J j . 1

ljj <LjL0 LhJJX IaJ aV  ̂ 4_jL0 4JJI .2
A * y X l * > .A  <Ll c L 1 «  4 j i h j I o l ' N i i i

h  y  h  * y /־  «* *

JUIa îAjuu Lajl i l u  j j j ± £ . j J  Cildjj i!Uj 4*jft!p.l l*iit* Ijj l*»l> ^u> j>uLj^ *3

JiP*
-'l -_׳ jjl j ,_̂31 4-± i>$j f . , 'tin II / £ב11_4/  u& j£ j  ^;jluu i-il̂ jl Jjjj-0 .4

^  tfl1 ■ ^ 4 J a ^ f i^  yduj^dui j j i b j j  4 JJI Lmi j l

העליונים[ ]השוליים

,TS 1OJ15, f. 4:נהראי אל פרח בן אסמעיל במכתבי נזכר ;שבל בן מחמד הוא עלי[ אבו : 4 שורה
ENA n (22.10.1050. 7 ;3 שוו־וז ע״א, s  1, f.)

פפרי, האחת־עשרה, המאה של השנייה המחצית כרוניקאי אצל שלמה תמונה מהליה[ : 5 שורה

3 עמ׳ אלמגרב, 0 - 2 9.

נע״ב[

2 עמ׳ א, גיל)א״י, עמיתינו, אצחאבנא[ : 1 שורה 1 ך[ ן אנשינו. :מתרגם (7 היו זקנים, שיכ׳ים, שיו

 ברובע שונות פיסקאליות פעולות לביצוע ודאגו הציבורי הסדר שמירת של שונים היבטים על ממונים

 בני | .274 עמ׳ ,1970,1960 בירות אלתאריך, פי אלכאמל אלאת׳יר, אבן מחמד בן עלי :ראה היהודי,

 מוצא המגרבים. הסוחרים של במכתביהם נזכרים הם מוסא. בני וליוסף לברהון כוונתו התאהרתי[

 ידוע יוסף הבן נסים. בן נהראי של אמו היא פרהון של בתו שבצפון־אפריקה. מתאהרת המשפחה
2 עמ׳ א, א״י, גיל, אצל בהרחבה ראה סעיד, אבו בכינוי 1 8 - 2 1 .181 עמ׳ א, חברה, גויטיין, !7

t!מכתבים ראה רי[3אלס בני ! 2 שורה s  Misc. 28.37 ;t s  8J27, f. 13 ;t s  N S J 1 )שורה 563 0 - 8 : 

ENA 1822a. 67 פרי(;5אל בן אלפצל אבו אל ולאסין קלופים שקדים של משלוח , f, 17 שורה. | 
 פרי,3 ראה! בצפון־אפריקה! לסה״ב( 757)להג׳רה 140 בשנת נוסדה ?ג׳למאסה העיר ?ג׳למאסה[

t. 2 במכתב גם נזכרים אלו דינרים .152 עמ׳ אלמגרב, s  13J, f, תעאלה אללה ׳אסתכרת ! 5 שורה 

תי מע ושדתהא סגלמאסיה ואקפה דנאניר לך ואשתרית ש ק ך)־ובי תי  יתעלה. אלהים מאת הדרכה סר

כיסים(. בשני אותם וארזתי ]ואקפה[ ?ג׳למאסיים דינרים בשבילך וקניתי

אוויר, לאהואז צפונית ק״מ 100כ־ שכנה תסתו־[ :4 שורה בדרך בערך, מזה כפול ובמרחק בקו־
טן)דגץל(, בחידקל המים, ק אביב והכת, המשפחה התסתרים, גיל, מ׳ ראה: ה  21 עמ׳ תשמ״א, תל־

בתקופה האריגים תעשיית של ביותר החשובים דמרכזים אחד הייתה היא !נוספים מראי־מקום ושם
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עודה צביח

5, j  *«f Aaĵ JI 4J 1«״| *Lâ Luj ■ _***̂  4-UI JLuI^a> A ] *
Jl J.A1 <jl^

ימין(: )שולי

<Lô-a1 ^  ^ 1  (̂ JLixu .1
6ĵ aJI jLajI ^  ,2

^}l^J iJiL&a *3
^ j ב£ ,14<_4 11^1^ |

4JJI Li, ^1 ^ ..!*Ji .5
4 ixaifl'v 4J1I Lit J  4aJLu Loj 6י

^3tuJI ^jL» .7

העליונים(: )השוליים

1. 3<J (/ iy6 ״Jj LySj
2. J-Afll 6jx 4JLII)
3. ylalx! 3̂LxJI

4. .JLa
5. A<
6. ill V ^ i i j*

ימין(: )למטה;

 אן רתעלמה אלסלם ואלדי תבלג .1
תאכד הניס בץ בענאיה

 הדא וסט פי רלי שכרה פיה אלדי .2
לה כתאב אלכתאב

מתפצל אלאעדאל מן לה בקי ומא בחאלה אליה תכתב .3

שמאל(: )למטה;

<jlij ^duajlill (Jj (JiXAaiV .1
J ^ J | ^iu  JUA

J. Obermeyer, Die Landschaft Babylonien — im Zeitalter der Talmuds ; הקדומה המוסלמית  
und des Gaonats, Frankfurt a.M. 1929, pp. 212-213; G. Le Strange, The Lands of the Eastern 

עמ׳ ,1907 בירות א, אלבלדאן, מעג׳ם יאקות, 848.  ; Caliphate, Cambridge 1905, p. 234

[למטה]
e n a  n s  1, f. 7 שביל מכתב הנוצרי. מזאנס בן כררנתר הניס[ בן : 1 שורה שבילו)ב הוא אביו(, ב

1 ^



ערבי בכתב האחת־עשרה המאה מן גניזה מכתבי

 אלנצראני בדר מן אלקפה קבצת .2
 וצלת מא דפעתהא אלדי ואלתכות

אלי אלתדכרה
 ואן צרה לה תנפז־נהא[ לך ודכרת .3

[ אלי] תנפד שי אנפדת

ימין(: )הפיך;

Jjlj !ji I hi*1 n <J4»« •1
4211 .2

)שמאל(:

1 ctf Jt,1* o i £<*
2. 4io>* ■ uu מהם פיה
אלצנדק פי תטרחה ולא .3
מרחשון מן כלון לג׳ .4

התרגום

 אלהים לך ייתן השיך, אדוני — לך כותב אני (2)הרחום. הרחמן אלהים בשם (1)
 ראת שלומך ואת אושרך ואת לך חסותו ואת גדולתך את ויתמיד ימים אריכות
ג׳ מאלכסנדריה, — לך חסדו ואת לך( לך)דזגנתו שמירתו  יודיעך ב׳, בג׳מאדא (3)ב־

 לך, כתבתי כן שלפני אדוני, מודיעך, הנני להלן לך. אושרו ואת ברכתו את אלהים
 אך מעשיו, ומה אבי (4)מצב מה לי שתודיע ממך, ביקשתי ;אחדים מכתבים אדוני,

 ;יום עשרים זה מכתב, קיבלתי לא מאבי וגם רב, זמן זה למכתביי, תשובה קיבלתי לא
 כדי מכתבך, את שתשלח לך, חסותו את אלהים יתמיד אדוני, ממך מבקש ואני (5)

 לבי את וישקיט ;לנסוע עומד (6) הוא ואם אבי שלום ואת שלומך את לי שתודיע
 מאת הדרכה וביקשתי העניין, מן מאוד מודאג אני כי ה׳, ירצה אם נפשי, ותירגע
 אנשים בידי דינרים כיסי שלושה אבי אל ושלחתי גבורתו, תתהלל (7)אלהים,
 יוסף הלאל; בן חיים של אחותו בן (8)אותו, מכיר שאתה שמאר, מהם: אחדים,

שולי הפקיד; הספרדי וכלף אלז־כי; אלפאסי  ואם מכירו. הוא גם (1) :(ימין שאבי)
 לפי הדינרים(, כיסי אותם)את למכור (3)תואיל נמצא, אינו (2)אלהים, ישמור אבי,

)עיניך ראות  פחות קיראטים בשני (5)אבי מכר מהם ;טובים שמרביתם דומני (4;
 ששלחתי ומה (7)אלו. בעניינים מבין שאדוני ספק, (6)ראין ;נזאריים בדינרים חבה,
 שנים־עשר כלף ועל־ידי דינרים חמישים (1)העליונים:( )השוליים שמאר בידי

אדוני, לך אודיע כן וכמו (3)דינרים. ארבעים אלדכי יוסף רעל־ידי (2)וחצי דינרים
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עודה צביח

 :(איש)ע״ב בו היה (6)ולא ;ממהדייה (5)אלשאמי עלי אבו ׳קאךב׳ (4)של בואו על
 ישמרם התאהרתי, בני השיכ׳ים, לשני חבילה בו יש אבל מאנשינו)עמיתינו־(; (1)

 ישמרם אלסכרי, בני שני (2) השיכ׳ים, לרבותיי השייך כיס־כספים ובה אלהים,
 דינרים ושישים מאה הוא מניינם אשר דינרים)שקולים(, וחמישים מאה ובו ;אלהים

 בדינרים מעורבים פגומים ודינרים (3) וחאכמיה רבאעיה סג׳למאסיים, ושמינית
 מת׳קאלים תשעים גם תמאם, עם )עוד( אחרים ושלחתי זאת, לך מודיע אני שונים.

 אל שהפנית הקודם, במכתבך הזכרת אתה תסתריים. בגדים וחמישה טווי (4)משי
 קצרת־ קיצית וחולצה ׳סוסיות׳ אדרות ושתי האל; בעזרת אותם, שתמסור אבי,

 יריעות עשר כוללת אליך, נשלחה אשר הראשונה, החבילה לו. שלחתים (5)שרוולים
 שיגיע ממך, רוצה אני בשלום. הכול שיגיע לגזור מאלהים אבקש אדומות; ׳סוסי׳

 ממנו תדרוש (2)סלאמה; בן חסן עלי אבו אדוני, (1)ימין:( )שולי אל זה מכתבי
שלוח )אבי של החנות אל (3)כיס־הכספים, את ל  אבו לאדון מכתבך הגיע וכבר (4;

 אני ה׳; ירצה אם ממנו, ביקשתי אשר את (6) יביא ה׳, ירצה אם והוא, אלחסין (5)
השלום. דרישות מיטב (7) לך מוסר

 את אלהים ישמור (2) בנך, זכריא, אבו ולאדוני, (1) העליונים:( )השוליים
 ; (6)מצבו ומה (5)אבי שלום את (4)לי הודע השלום דרישות (3)מיטב גדולתו,

 לו והרדע שלום דרישות לאבי מסור (1) :(ימין ;)למטה לבדר. באלהים ביטחוני וז־ייני
בו נוסף ארגז (2)נמצא הניס בן של שבהשגחתו  נמצא זה מכתב ובתוך שיק)דינרים(, ו

 האמתחות. מן לזכותו שנשאר ומה שלומו; מה לי כתוב (3)בשבילו; שלי מכתב
 בשר בן עבד של בחנות אלקאבסי, בן אסמעיל לידי יימסר (1))המען:( בטובך.

 לא שמסרתי לאריזות אשר הנוצרי; בדר מן הסל את קיבלתי (2)פקיד־הסוחרים.
 שלח דבר־מה, תשלח ואם בכיס אותן שתשלח לך מזכיר ואני (3)אליי, תזכיר הגיע
 ישמרם (2)השולחני, דויד בן מנשה סהל אבו ומרי, לאדוני (1))הנמען:( אל...

 עניינים במכתב למוסרו, פיקדון (2) פרח בן אסמעיל בן פרח (1))השולח:( אלהים.
ג׳ (4)הארון[, ]שבתוך לארגז תשליכו ואל (3)חשובים, במרחשוון. ב־
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