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הרמב"ם ומינויו של ר' אנטולי למוקדם אלכסנדריה

מאת

מרדכי עקיבא פרידמן

שלא נמצא' א. התנגדות קהילת אלכסנדריה למוקדם זר והמכתב '

אנטולי  ר'  את  מאנדלוסיה,  המהגר  הרמב"ם,  מינה  בשנית,  מצרים  יהודי  ראש  ששימש  בזמן 

ם )ראה להלן( על אלכסנדריה, וזאת חרף התנגדותם הנחרצת  ֻמַקַדّ הדיין הצרפתי )הפרובנסלי( 

של אנשי הקהילה )'המורדים'( למינוי מי שאינו מבני מצרים. כך נלמד לדעתי ממכתב הגניזה 

 בערבית־יהודית המתפרסם להלן וממקורות אחרים הקשורים לו. אמנם במכתב עצמו לא נזכר 

ואף  בשנית,  ולא  בראשונה  לא  היהודים,  כראש  ולא  בשמו  נזכר  לא  והרמב"ם  אנטולי,  ר' 

אלכסנדריה לא נזכרה בהדיא. כדרכן של תעודות הגניזה מכתב זה מגלה טפח ומכסה טפחיים. 

דתי  ורב ממונה ששימש כמנהיג  דיין  היה  'ממונה',  מילולית  מוקדם(,  ואילך:  )מכאן  ם  ֻמַקַדّ  

ומנהלי בערים שונות.1 כיוון שמוקדם היה לפעמים הדיוט הממונה על ענייני המנהל של הקהילה 

בלבד, נקט הרמב"ם בתשובותיו גם ביטוי רחב יותר: 'מקדם אלשריעה', הממונה לענייני הלכה. 

ובנו ר' אברהם )הראב"ם( נקט את הביטוי ביתר הרחבה: 'מקّדם מנצוב לתוליה שרעי̈ה', הממונה 

694/10(. תודתי נתונה למנהלים ולעובדים של הספריות  מחקר זה נתמך על ידי הקרן הלאומית למדע )מס'   *

ש"ד  פרופ'  ורבי  מורי  הגניזה' שבעיזבון  ב'מעבדת  נעזרתי  להלן.  ונדונים  יד שברשותן מתפרסמים  שכתבי 

באתר   ,)http://www.jewishmanuscripts.org/  :FGP )להלן  פרידברג  שם  על  הגניזה  באתר  ז"ל,  גויטיין 

של  השו"ת  ובתקליטור   )http://etc.princeton.edu/genizaproject/( פרינסטון  שבאוניברסיטת  הגניזה 

אוניברסיטת בר־אילן. בתרגום מקורות בערבית־יהודית נדפסו בפיזור ביטויים שהועתקו מן המקור ל'תרגום' 

קיצורים  רשימת  להלן  הנאמנה.  עזרתו  על  אשור  אמיר  לד"ר  תודתי  מלא(.  בכתיב  )לפעמים  שהם  כמות 

קמבריג',   =  CUL בודליאנה;  אוקספורד,   =  Bodl. הבריטית;  הספרייה  לונדון,   =  BL היד:  כתבי  לאוספי 

ספריית האוניברסיטה; DK = בודפשט, האקדמיה הלאומית למדעים, אוסף קאופמן; ENA = ניו יורק, בית 

 המדרש לרבנים, אוסף אדלר; JRL = מנצ'סטר, ספריית האוניברסיטה על שם ג'ון ריילנדס; JTS = ניו יורק, 

קמבריג',   =  TS מוצרי;  אוסף  האוניברסיטה,  ספריית  קמבריג',   =  Mosseri לרבנים;  המדרש  בית  ספריית 

ספריית האוניברסיטה, אוסף טיילור–שכטר.

)תשס"ה(,  ע  ציון,  חרמות',  שלושה  של  סיפורם   – והמוקדמים  זוטא  'הרמב"ם,  פרידמן,  מ"ע  ראה:   1 

עמ' 497–498 והספרות שצוינה שם.
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המופקד למשרה בענייני תורה.2 המונח מוקדם שכיח במיוחד לציון מנהיג הקהילה באלכסנדריה.3 

הרגיל  בכינויה  )שנרמזה  אלכסנדריה  יהודי  על  חדש  ם  ֻמַקַדّ של  מינויו  הוא  המכתב  של  עניינו 

אל̇תגר, עיר הנמל( ודרישת חלק מן הציבור שלא למנות לתפקיד יהודי זר שאיננו מבני מצרים.

יהודי מצרים בעזרת רשת  במקום אחר כבר הראיתי כיצד הרמב"ם חיזק את מעמדו כראש 

של מוקדמים בעלי תורה שמינה או שהגן עליהם מפני הדחתם ממשרתם, שהיו נאמנים לו ולא 

'בני השישי'. למינוי המוקדם של  הלוי ממשפחת  היהודים, שר שלום  למתחרהו בתפקיד ראש 

חשיבות  הייתה  בוודאי  קהיר,  אחרי  ביותר  והחשובה  הגדולה  המצרית  הקהילה  אלכסנדריה, 

מיוחדת. ייתכן שבעיני הרמב"ם היה אף יתרון מסוים במינוי חכם שלא מבני מצרים, כי אפשר 

אלא  אבות,  ייחוס  שייחוסה  המסורתית,  הארצית  למנהיגות  תהיה  לא  שנאמנותו  להניח  היה 

למנהיגות הרוחנית, לגדול חכמי מצרים בזמנו, הוא הרמב"ם )'הרב הגדול בישראל'(, שייחוסו 
ייחוס התורה, 'והתורה היא אב לכול'.4

זרים  יהודים  בסוף המאה השתים עשרה ובראשית המאה השלוש עשרה הגיעו למצרים גלי   

מאירופה הנוצרית ובראשם רבנים. רבים מן המהגרים ובמיוחד הרבנים התיישבו באלכסנדריה. 

נמנו חכמים שמצד אחד העשירו  הרבנים  יהודי מצרים. עם  על  הייתה מעמסה כבדה  פרנסתם 

בתורתם את הקהילה אך מצד אחר החלו לתפוס משרות שערערו את המנהיגות היהודית המקומית 

השפה  את  החדשים  המהגרים  ידעו  לא  במצרים  הראשונות  בשנותיהם  לפחות  עליה.  ואיימו 

לקליטתם  ההתנגדות  את  חיזקו  אלה  וחסרונות  ומנהגיו,  המקום  תנאי  את  הכירו  ולא  הערבית 

במשרות ציבוריות.

אלכסנדריה  של  ובהנהגה  בדיינות  חשובות  משרות  הצרפתים  הרבנים  מילאו  כן  פי  על  אף   

לכמה דורות. הרמב"ם והראב"ם העריכו מאוד כמה מהם, והיו להם יחסים קרובים עם הרבנים 

הצרפתים שנתמנו לדיינות באלכסנדריה, ר' פינחס בר' משולם ור' אנטולי בר' יוסף. 

תשובות  בשינוי(.  )התרגום   514 עמ'  רסח,  סימן  תש"ך,  ירושלים  בלאו,  י'  מהדורת  ב,  הרמב"ם,  תשובות   2

רבנו אברהם בן הרמב"ם, מהדורת א"ח פריימן וש"ד גויטיין, ירושלים תרצ"ח. סימן קו, עמ' 184, ושם גם 

'אלמקדם אלמנצוב ל̇דלך אלאמר אלשרעי' )הממונה המופקד על העניין התורני ההוא; התרגום בשינוי(.

 S. D. Goitein, A Mediterranean Society: The Jewish Communities of the Arab World as  3

 Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza, II: The Community, Los Angeles, Berkeley
and London 1967–1993, pp. 71, 537, n. 15

על רשת המוקדמים של הרמב"ם ראה: פרידמן, הרמב"ם, זוטא והמוקדמים )לעיל הערה 1(. על תוארו של   4

הרמב"ם 'הרב הגדול בישראל' ראה: הנ"ל, 'עיונים בתרומת הגניזה לחקר הרמב"ם', הנ"ל )עורך(, הרמב"ם 

)ראה  לכול'  אב  היא  'והתורה  שם.  שצוינו  והמקורות  והספרות   395 הערה  יד  על  )בדפוס(,  קהיר  וגניזת 

ז,  ח,  עדויות  למשנה,  הרמב"ם  בפירוש  כך  לתורה'(,  אב  יש  'וכי   ;]79 ]עמ'  כה  ג,  מציעא  בבא  תוספתא, 

 ראה: משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון, סדר נזיקין, מקור ותרגום, מהדורת י' קאפח, ירושלים תשכ"ה, 

עמ' שלז )במקור: 'ואלשריעה הי אב אל̇גמיע'(, וראה: מ"ע פרידמן, הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד, ירושלים 

תשס"ב, עמ' 76. על הייחוס לתורה ראה עוד: שם, עמ' 29, 88, 101, 150. ועל ייחוסו של הרמב"ם לתורה 

למהפכנות',  שמרנות  בין   – הרמב"ם  בבית  'הרמב"ם  בן־ששון,  מ'  ראה:  היהודים  כראש  לסמכותו   כמקור 

א' רביצקי )עורך(, הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, מהפכנות, ירושלים תשס"ט, א, עמ' 47–49.
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ברכאת אחד סיפר במכתבו מאלכסנדריה לֻפסטאט, אל הדיין ר' אליה בן זכריה, שהיה מקורב   

לראב"ם, על המחלוקת שהתעוררה בציבור על מינוי מוקדם חדש לאחר פטירתו של ר' אנטולי:

אותה.  שינהיג  מי  בלי  עזובה  נותרה  העיר  באב.  בט"ו  רביעי  ביום  נפטר  אנטולי  ר' 

שמואל. )אבל( אחד מהם אמר: 'יש אצלנו  נכבדי הקהילה הסכימו למנות למוקדם את ר' 

תקנה5 האומרת שלא נמנה עלינו מוקדם רּומי או אפרנג'י'.6 )אך( הוציאו את התקנה ולא 

מצאו בה כמו שהוא אמר אלא מצאו שהיא אומרת שלא ימנו עליהם מוקדם אלא את מי 

שבקיא בשפה הערבית ולא את מי שדן דינים על ידי תורגמן. נכבדי הקהילה אמרו: 'ר' 

לקרוע  הסכימו  לכן  דינים'.  לדון  לתורגמן  זקוק  ואיננו  ערבית  לדבר  מיטיב  זה  שמואל 

ההיא. הם קרעו אותה לגזרים וכתבו תקנה חדשה על מינויו של ר'  לגזרים את התקנה 

שמואל – שלא בנוכחותו. וחתם עליה כל נכבד בקהילה מגדול עד קטון. והם רוצים שהוא 
יהיה המוקדם שלהם, כיוון שהוא )כבר( דן את דיני הבריות לתקופה של שלוש שנים.7

במכתב לא צוינה השנה אבל מן המשפט האחרון שבמובאה נלמד שבשלוש השנים האחרונות 

לחייו של ר' אנטולי כבר שימש ר' שמואל בדיינות. ר' אנטולי חתם על קיום בית דין המאשר את 

חתימות העדים על שטר משנת 1219/20. אחריו חתם ר' שמואל, והוא שכתב את נוסח הקיום.8 

מכאן עולה לכאורה שהשטר נכתב ונחתם בתקופת שלוש השנים. אם כן סביר להניח שר' אנטולי 

כאן ובהמשך כתוב 'תקאנא' או 'תקנא' במקור.  5

היינו מארצות אדום )ביזנטיון( או צרפת. לשימוש בשני המונחים רּום ואפרנג'ה ולגבולות שהם סימלו ראה:   6

גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, א, עמ' 43.

 A. Motzkin, ‘The Arabic Correspondence of Judge Elijah :שו' 20–31; פרסמו ,TS 18 J 3.15 כ"י  7

and his Family’, Ph.D dissertation, II, University of Pennsylvania, 1965, p. 161; מ' פרנקל, 
 582 עמ'  תשס"ז,  ירושלים  הביניים,  בימי  אלכסנדריה  יהודי  בקרב  מנהיגה  עילית  והנדיבים':  'האוהבים 

)התרגום הנדפס כאן הוא בשינויים, מקצתם על פי שינויים בקריאת המקור שבערבית־יהודית(. שו' 20–29 

 A. Cuffel, ‘Call and Response: European Jewish Emigration to Egypt and ידי  נדפסו גם על 

Palestine in the Middle Ages’, JQR, 90 (1999), p. 74 )ונפלו שם כמה טעויות בטקסט ובתרגום(.  
בשו' 28 'תקטיע ]...[ פקטעוהא' ]לקרוע לגזרים ... קרעו אותה לגזרים )פרנקל, שם, עמ' 583: לבטל ... 

 ,])that portion … decided that matter positively :ביטלוה, אבל שם, עמ' 135, אל נכון: לקרוע; קופל

ראה: R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, II, Leiden 1881, p. 374; א' שרוני, המילון 

לקרוא  צריך  אלמדינה',  זקני  שיך  'כל  במקום   30 בשו'   .1018 עמ'   ,1999 ירושלים  ערבי־עברי3,  המקיף 

במקור: 'כל שיך אן פי אלמדינה'. הטקסט שנדפס אצל מוצקין מדויק יותר מן הטקסט שנדפס אצל פרנקל. 

ההתנגדות למהגרים החדשים נדונה בעוד כמה מחקרים שיצוינו להלן. וראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, 

א, עמ' 67–68.

338. היא כנראה  20(, שפרסמה פרנקל, האוהבים והנדיבים )שם(, עמ'  TS 12.698 )ראה להלן הערה  כ"י   8

לא הבחינה בנוסח קיום בית הדין ונפלו שיבושים בהעתקתו )בשו' 16–21(, ושם, עמ' 134, הביאה את שמות 

העדים וחברי בית הדין בלי לחלק ביניהם. בשו' 11–12 יש לקרוא: 'פי אלעשר ]עשרת הימים ה...[ ]...[. 

משנת ̇ד̇ת̇ת̇ק̇פ ליצירה'. על פי האות שלפני 'משנת' או השריד ממנה יש לקרוא ']כסל[ו' או אולי ']שב[ט', 

היינו נובמבר–דצמבר 1219 או ינואר–פברואר 1220. הכתב של זיכרון העדות דומה מאוד לכתבו של צדוק, 
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נפטר בשנת 1221, שט"ו באב חל בה ביום רביעי )4 באוגוסט(.9 בהמשך המכתב ביקש ברכאת 

שכאשר יגיעו לפסטאט המכתבים 'מאצלנו'10 בעניינו של ר' שמואל יפנה ר' אליה אל הראב"ם 

)הנרמז בתארים 'אלריס סידנא ]הראש אדוננו[ שר הש]ר[ים ונגיד הנגידים'( ויבקש ממנו לאשר 

את המינוי. כיוון שר' שמואל אכן מילא את תפקיד הדיין באלכסנדריה אחרי מותו של ר' אנטולי, 

מתברר שהראב"ם נענה לפנייה ומינה אותו.11 

התנגדות קהילת אלכסנדריה לזרים ולמנהיגותם שנזכרה במכתבו של ברכאת בצבצה ועלתה   

שוב ביתר שאת כמה שנים לאחר מכן. בשנת 1234, במחלוקת החריפה בין הנשיא הודיה בן ישי 

לבין הרב הדיין יוסף בן גרשום, גידף וקילל הנשיא את ר' יוסף בחרון אף 'וקרא לכל בני צרפת 
מינים וכופרים ]...[ והחרים כל מי שיהנה מנכסיו לא רּומי ולא צרפתי'.12

במקורות שפורסמו ובספרות המחקר באה לידי ביטוי ההתנגדות העזה המפורשת למנהיגותם   

של המהגרים החדשים במצרים ובראשם הרבנים הצרפתים באלכסנדריה בימי הראב"ם אבל לא 

בימי הרמב"ם. כבר צוין במחקר הבדל מובהק בין זמנו של האב, שנחשב מי שעשה כל מאמץ 

שבו  הבן,  של  זמנו  לבין  הארץ,  שקטה  ושבימיו  שבאלכסנדריה,  הצרפתים  הרבנים  את  לכבד 

הביאו הנסיבות לתסיסה ולעימותים המרים ההם.13 

בזה מגיעים אנו למכתב המתפרסם להלן. כמעט כל מקורות הגניזה הנדונים במאמר זה ידועים   

מחבר המכתב המתפרסם להלן ויש להניח שהוא שכתבו. ר' שמואל כבר חתם כעד על זיכרון עדות מחודש 

מרחשוון, שנת 1214 )כ"י TS AS 147.24, ראה להלן הערה 20(, אבל אין משם ראיה ששימש בדיינות.

ט"ו באב חל ביום רביעי גם בשנים 1228, 1231, 1234, 1235, אבל שתי השנים )או שלוש השנים( האחרונות   9

'או   1228 אינן באות בחשבון מסיבות אחרות, שאין זה המקום לפרטן. לפי גויטיין ר' אנטולי נפטר בשנת 

)פרנקל, האוהבים   '1228 – ב'שנת  ולפי פרנקל   ,)71 ב, עמ'   ,]3 ]לעיל הערה  )גויטיין, חברה  בקירוב לה' 

את  מפחיתה  אחריה(  )או   1221 בשנת  אנטולי  ר'  של  פטירתו  שנת  קביעת   .)581 עמ'  ]שם[,  והנדיבים 

עבודת  יוסף',  בר  אנטולי  ר'  'שירי  הכהן,  )א'  לערך   1130 בשנת  נולד  שהוא  הכהן  של  השערתה  סבירות 

מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ו, עמ' 19(; השווה דבריו של פליישר: ח' שירמן, תולדות 

 השירה העברית בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, ערך, השלים וליווה בהערות ע' פליישר, ירושלים תשנ"ז, 

עמ' 442, הערה 66 )להלן: פליישר, שירי ר' אנטולי; ובעקבותיו חזרה בה הכהן וקבעה שהוא נולד באמצע 

המאה השתים עשרה ]א' הכהן, 'מבורך השם ומבורך כבודו – על חידת שם מן המאה השתים־עשרה לכבוד 

השר מבורך', ואלה שמות, ד )תשס"ד(, עמ' נג[(. ראה עוד להלן הערה 70, על נישואיו של ר' אנטולי ועל 

איגרותיו של ר' יחיאל בר' יצחק. 

 TS 18 J כנראה מתושבי אלכסנדריה. כך לדעתי יש להבין את המקור: 'אדא טלע̈ת כתב מן ענדנא' )כ"י   10

3.15, שו' 33; פורסם: פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 135, 583, בשינויים(.
תיאורו של רוס־פישביין על פי מכתב זה שר' שמואל טען שהוא בקיא בערבית, ושהראב"ם הוא שעשה פשרה   11

 E. R. Russ-Fishbane, ‘Between Politics and :על פי פרשנות התקנה, הוא שחזור ואיננו במקור. ראה

 Piety: Abraham Maimonides and His Times’, Ph.D. Dissertation, Harvard University, 2009,
pp. 82-83 )וראה להלן הערה 19(.

תשובות הראב"ם )לעיל הערה 2(, סימן ד, עמ' 15. התאריך שם, עמ' 24, הערה 3. יש לדון במחלוקת זו מכמה   12

בחינות אבל אין זה מקומו.

ראה: רוס־פישביין, פוליטיקה )לעיל הערה 11(, עמ' 82.   13
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לנו בראש ובראשונה ממחקריו של שלמה דב גויטיין. הוא שזיהה ותיאר את מכתבו של ברכאת 

אל הדיין ר' אליה בן זכריה בדבר המחלוקת בקהילה בעקבות מותו של ר' אנטולי ולרגל מינויו 

של ר' שמואל למוקדם החדש של אלכסנדריה, והוא שציין לראשונה את השייכות של המכתב 

חפצו  אלכסנדריה  אנשי  'כי  זה  ממכתב  אנו  למדים  לדבריו  פרשה.14  לאותה  להלן  המתפרסם 

במינויו של רבנא יצחק החסיד )בן חלפון( ולא ב"המשכיל שמואל הלוי" )הצרפתי('.15 'מבקשים 

אנשי אלכסנדריה למנות עליהם את הדיין יצחק החסיד. יצחק זה ביר' חלפון שימש באמת דיין 
בעיר ההיא'.16

שמתקופת  הראשון,  בהם.  קל  מעיון  כבר  עולה  שמאלכסנדריה  המכתבים  שני  בין  הדמיון   

הראב"ם )כנראה משנת 1221 כאמור(, מזכיר תקנה 'שלא נמנה עלינו מוקדם רּומי או אפרנג'י' 

)או שאינו 'בקיא בשפה הערבית'(, ועוסק במינויו של ר' שמואל, הוא הרב הצרפתי. השני מזכיר 

תקנה 'שלא ימנו עליהם מוקדם שאיננו מאנשי מצרים', ועוסק במינויו של המשכיל רבנו שמואל 

הלוי. לכאורה יש מקום לזהות את 'רבנו יצחק החסיד הרב', שגם במינויו עוסק המכתב השני, 

עם ר' יצחק ביר' חלפון הדיין שבימי הראב"ם, כי בתשובותיו קרא הראב"ם לר' יצחק ביר' חלפון 

 17. 'אלדיין אלא̇גל ]הדיין המפואר ביותר[ רבי' יצחק החכם החסיד'

נראתה  אחת  בפרשה  עוסקים  המכתבים  ששני  גויטיין  של  קביעתו  האלה  הדמיונות  פי  על   

פרשה  באותה  עוסק  איננו  שהוא  בעליל  מראה  השני  במכתב  נוסף  עיון  ואולם  בהחלט.  סבירה 

אלא בפרשה אחרת, כפי שאוכיח להלן. עם זאת יש ללמד זכות על גויטיין. כפי שעולה מכרטסת 

הגניזה שבעיזבונו, הערותיו על המכתב היו על פי רושם ראשון בלבד. באותם הימים טרם נקבע 

מקומו של כל קטע באוסף אדלר. בכרטיס )גדול( על אישים חשובים ייחס גויטיין למכתב מספר 

אחר ממספרו היום בספרייה.18 ובכרטיס )קטן( המסודר לפי סדר הקטעים בספרייה, ציין גויטיין 

את מספר הכרך שהמכתב כרוך בו עכשיו )ENA 2744(, אבל לא ציין את מספר הדף בכרך, כי 

זה טרם נקבע. ב־5 בינואר 1967 חזר גויטיין לספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק כדי לבדוק 
את הקטע בשנית אך גילה שהמכתב 'לא נמצא )לפי שעה('.19

ראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, א, עמ' 67, 407, הערה 36.  14

ירושלים  הגניזה,  כתבי  לאור  הצלבנים  ובתקופת  האסלאם  בראשית  בארץ־ישראל  היישוב  גויטיין,  ש"ד   15

תש"ם, עמ' 334; השווה: 'וחוששני שהוא אותו ר' שמואל הצרפתי ]...[ באותו מכתב, הצריך עדיין בדיקה, 

'חיי הצבור היהודיים לאור כתבי הגניזה',  מובעת באמת התנגדות למינויו של "המשכיל שמואל"' )הנ"ל, 

ציון, כו [תשכ"א], עמ' 172, הערה 12; וראה להלן הערה 19(. להלן אראה שאין התיאור הזה מדויק ושלא 

הובעה במכתב התנגדות למינויו של המשכיל שמואל.

)תשמ"א(,  נ  תרביץ,  הרמב"ם',  של  מחותנו  הנדיב,  שמואל  ביר'  הגדול  הדיין  חננאל  'ר'  גויטיין,  ש"ד   16 

עמ' 385, הערה 61, ושם ציין לתשובות הראב"ם )לעיל הערה 2(, המפתח, עמ' 224, על הדיין ר' יצחק ביר' 

חלפון )ראה בהערה הבאה(. וראה עליו: פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה 7(, עמ' 137–142.

תשובות הראב"ם )שם(, סימן קז, עמ' 192.  17

כ"י ENA 2740.4. ראה להלן הערה 97.  18

הכרטיס הקטן עכשיו נושא את המספר 100961. וראה הערתו של גויטיין שבה הזכיר את המכתב בלי לציין   19
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שנמצא' – הנמען משה הכהן עין העדה ב. קביעת זמן המכתב '

במחקר שפרסמתי בשנת תשמ"ו )לאחר פטירתו של גויטיין( הראיתי ששמו המלא של ר' שמואל, 

הרב הצרפתי שהתקשה בידיעת השפה הערבית שהיה פעיל בתקופתו של הראב"ם, היה שמואל 

בר יעקב, והוא לא היה לוי.20 אם כן הוא אינו יכול להיות 'המשכיל שמואל הלוי' שנזכר במכתב 

'שלא נמצא'. 

אבל אין אנו זקוקים לדיוק זה )וחסרון 'הלוי' אינו בהכרח הוכחה גמורה(, כי ַּבמכתב, שנמצא   

עכשיו כרוך במקומו, כתוב תאריך. בעיון ראשון מקשה קרע קטן בנייר את זיהוי התאריך אבל 

אין שום ספק שהוא 'י"א סיון קנ"ט', היינו שנת דתתקנ"ט ליצירה, שנת 1199 לסה"נ. אין מדובר 

אפוא בתקופת ראשותו של הראב"ם )שבעת ההיא טרם מלאו לו שלוש עשרה שנים( אלא בתקופת 

הרמב"ם, והוא 'רבנו יחי לעד' הנזכר פעמיים במכתב. 

שני החכמים הנזכרים ידועים היטב אף הם. רבנו יצחק החסיד הרב הוא בוודאי ר' יצחק בר'   

ששון הדיין, שהיה מקורב לרמב"ם וחבר בבית דינו.21 והמשכיל רבנו שמואל הלוי הוא בלי שום 

שום מספר: 'רמז לתקנה זו, המרחיק לכת ואומר שלא ימנו עוד באלכסנדריה דיין שאינו מארץ מצרים גופא, 

נמצא בקטע אחר של הגניזה, הצריך עוד בדיקה ]...[ באותו מכתב, הצריך עדיין בדיקה' וכו' )גויטיין, חיי 

 ENA 2744 וכ"י TS 18 J 3.15 הציבור ]לעיל הערה 15[, עמ' 172, הערה 12(. רוס־פישביין ציין את כ"י

כמקור לטענה של ר' שמואל שידע ערבית ולפשרה שעשה הראב"ם – כל זאת על פי שחזורו )ראה לעיל 

הערה 11( – והפנה לגויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, א, עמ' 67 )ולמוצקין, אליה הדיין ]לעיל הערה 7[(, וברור 

שהוא סמך על דברי גויטיין ולא בדקם. ראה: רוס־פישביין, פוליטיקה )לעיל הערה 11(, עמ' 83, הערה 54.

 .207 ותל אביב תשמ"ו, עמ'  ירושלים  ריבוי נשים בישראל: מקורות חדשים מגניזת קהיר,  מ"ע פרידמן,   20 

 TS בכ"י  וכן   )210 עמ'  )המתפרסם, שם,   16 TS 12.575, ע"ב, שורה  בכ"י  ר' שמואל חתם בשמו המלא 

12.698 ו־TS AS 147.24 )הנזכרים לעיל הערה 8( ו־ENA NS I.92 ועוד. בינתיים ראה עליו את הסקירה 
של פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה 7(, עמ' 133–136. יש בגניזה מכתבים ותשובות )כולם בעברית( 

מידי ר' שמואל בר יעקב, ואני מקווה לפרסם רבים מהם במחקר אחר. כמה מן המכתבים עוסקים בפעילות 

במחקר  בפרשה.  אחרים  ציבור  אישי  ושל  אליה  ר'  של  ובמעורבותם  באלכסנדריה  חרם  בהתרת  הראב"ם 

נגד  ולתקנה  באלכסנדריה  כמוקדם  שמואל  ר'  של  למשרתו  המכתבים  זיקת  על  לעמוד  אני  מתכוון  ההוא 

מינוי מהגר. כבר הערתי על קטע )כ"י JRL B 6459( המספר על בואו של 'ר' שמואל' מצרפת )שם 'בלאד 

אלאפרג' בלי נו"ן!(. ראה: מ"ע פרידמן, 'תשובת ר' יחיאל בר' אליקים המתירה את ה"רשות"', ע' פליישר, 

מ"ע פרידמן וי' קרמר )עורכים(, משאת משה: מחקרים בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל, ירושלים 

33. אולם דומה שהקטע ההוא כתוב בכתבו של עמרם הכהן בר אהרן, חתנו של  335, הערה  תשנ"ח, עמ' 

אביתר הגאון )על עמרם ראה: מ"ע פרידמן, '"הצרי אין במצרים אם רופא אין באלקאהרה" ]מסמך ממצרים 

 ;208 על גירושי אשת כהן בסוף המאה הי"א ותגובת חכם מארץ־ישראל[', דיני ישראל, ה ]תשל"ד[, עמ' 

720, במפתח  ג, תל־אביב תשמ"ג, עמ'   ,]1099–634[ גיל, ארץ־ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה  מ' 

בערכו(, וכיוון שעמרם היה פעיל בסוף המאה האחת עשרה, צריך לומר שנזכרו בתעודות הגניזה שני חכמים 

מצרפת הנקראים ר' שמואל.

ראה עליו: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 514, סעיף 25; פרידמן, הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד   21

)לעיל הערה 4(, עמ' 171; הנ"ל, הרמב"ם, זוטא והמוקדמים )לעיל הערה 1(, עמ' 487; הנ"ל, עיונים )לעיל 

הערה 4(, במקומות שונים.
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ספק 'הדיין המשכיל' ר' שמואל הלוי בר' סעדיה, שהיה גם הוא חבר בבית דינו של הרמב"ם.22 

קביעת זמנו של המכתב מתאשרת גם על ידי זיהוי נמענו. המכתב נשלח לפסטאט, לידי '̇כ̇ג̇ק מר̇נ   

ורב̇נ ]כבוד גדולת קדושת מרנו ורבנו[ משה הכהן השר הנכבד תפארת הכהנים פקיד הסוחרים עין 

העדה תפארת ישראל ויהודה ̇ש̇צ ]שמרו צורו[ בן ֻגַליב'. הוא היה עשיר ומחשובי הקהילה, כמוכח 

גם מתאריו: 'השר הנכבד', המלמד שכנראה הייתה לו משרה ממשלתית כלשהי, 'פקיד הסוחרים' 

בקהילה,23  מרכזי  כלכלי  תפקיד  בעל  הך(,  והיינו  הסוחרים'  'נאמן  לפעמים  שנקרא  להלן   )ראה 

ו'עין העדה24 תפארת ישראל ויהודה'. הוא נזכר בכמה תעודות ובכמה רשימות יוחסין של 'בית בן 

גליב כהנים'25 )וכיוצא בזה( בשינויים כלשהם בתאריו.26 מן התעודות לא תמיד ברור מה היה שם 

אביו. אני מניח שהנמען היה 'כג"ק מר' ור' משה הכהן השר הנכבד תפארת הכהנים חמדת השרים 

נאמן הסוחרים עין העדה בר כג"ק מר' ור' חלפון הכהן', שלידיו נמסר עיזבון לשמירה לפי תעודה 

משנת 27,1203 ואם כן יש לומר ש'בן גליב' שבמכתבנו מצביע לא על אביו אלא על שם משפחתו. 

לשון אחר, ייתכן שלאביו היו, כרגיל, שמות כפולים, השם העברי חלפון והשם הערבי ֻגַליב. 

תעודות הקשורות לנמען המכתב המתפרסם להלן גם זורעות אור חדש על אישים הנזכרים   

בו, וששמם עולה ַבדיון. מתקבל על הדעת שהנמען הוא אותו משה הכהן 'השר הנכבד תפארת 

מאלכסנדריה  מכתב  אליו  שנשלח  ויהודה'  ישראל  תפארת  העדה  עין  הסוחרים  פקיד  הכהנים 

למשה  הודיע  הכותב  הרופא.  אלעזר  בר  אברהם  מאת  בערך(   1200–1195 בשנים  )כמשוער 

ידיעה חשובה בעניינו של הרמב"ם, על אודות אנייה שהגיעה ממרסיי 'ובה שליח מן ר' אפרים 

ראה עליו ועל זיהויו עם הדיין המשכיל: מ"ע פרידמן, ספר הודו, ד )א(: חלפון הסוחר ויהודה הלוי: לקורותיהם   22

של סוחר משכיל ומשורר דגול על פי תעודות גניזת קהיר, ירושלים תשע"ג, עמ' 36–37; ובייחוד פרידמן, 

עיונים )שם(, מהערה 431 ואילך. וראה עוד להלן הערה 77, על שאלות ותשובות בכתבו.

על פקיד הסוחרים, ראה מחקריהם של גויטיין ושל גיל ומרגריטי שצוינו אצל ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן,   23

ספר הודו, א: יוסף אלֶלְּבִדי סוחר־הודו הגדול, תעודות מגניזת קהיר, ירושלים תשס"ט, עמ' 20, הערה 53; 

ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן, ספר הודו, ב: ַמְ̇צמּון נגיד ארץ תימן וסחר־הודו, תעודות מגניזת קהיר, ירושלים 

תשע"א, עמ' 6–7. על הברכה לחי ש"צ = ְׁשָמרֹו צּורֹו ראה: גויטיין ופרידמן, ספר הודו, ג: בן ִי̇גּו סוחר ויצרן 

בהודו, תעודות מגניזת קהיר, ירושלים תש"ע, עמ' 47.

התואר עין העדה, היינו מנהיג הקהילה, היה נדיר למדי. בכ"י Bodl. Heb. d. 79, fol. 34, ע"ב, שו' 8: 'ומרי   24

 J. Mann, The( והעיר מאן שמשמעו של 'עיני העדה' מנהיגי הקהילה ;)ועיני העדה נט ̇ר' )נטריהון רחמנא

 Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs2, II, New York 1970, p. 218, n. 9
והפנה אל א"א הרכבי, זכרון כמה גאונים וביחוד רב שרירא ורב האי בנו והרב ר' יצחק אלפסי, ברלין תרמ"ז 

]ד"צ ירושלים תשכ"ו[, סימן לז, עמ' 13, ושם נכתב: 'וידוע שהוא עין העדה'(, וכן העיר גיל: 'כנראה הכוונה 

לפרנסים' )מ' גיל, ארץ־ישראל ]לעיל הערה 20[, ב, עמ' 588, לשו' 8 והפנה למאן, היהודים ]שם[(. המקור 

הוא בדברי חז"ל, למשל: 'כת' "והיה אם מעיני העדה" )במ' טו 24( מי שהוא עשוי עינים לעדה' )ירושלמי, 

 E. W. :הוריות א, ד ]מו ע"א; טור 1416[(. ויש להעיר שמשמעות זו של עיניים משמשת גם בערבית )ראה

.)Lane, An Arabic-English Lexicon, London 1895, p. 2216
TS AS 148.5 כך בכ"י  25

ראה את הנתונים שריכז גויטיין בכרטסת שלו, בכרטיס גדול )על אישים חשובים( 00344.  26

Bodl. Heb. c. 28, fol. 54 כ"י  27
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הצעיר, שהיה כאן בשנה שעברה, ועמו שאלות מארץ רחוקה אל רבנו משה ירום הודו, ומבקשים 

ממנו התשובות ]אלפתאוי[ עליהן'.28 בעמוד ב )שלא פורסם( כתב אברהם ידיעות מעניינות על 

החכמים הנזכרים, ר' אנטולי ור' פינחס. מתברר שר' אנטולי היה באותו זמן בפסטאט.29 אברהם 

לרגל  שמחתו  ועל  עליו  געגועיו  על  הגדול'(  הרב  ]כך![30  )'אנטלי  לרב  להודיע  ממשה  ביקש 

נישואיו: 'וכוני סררת במא וצלנא פי חקה וכונה תזו̇ג אללה תע' יגעלהא אבתדא אלכיר' )ושמחתי 

בידיעה שהגיעה אלינו על אודותיו ועל שנשא אישה, ה' יתעלה יעשה אותם ]את נישואיו[ ראשית 

הטובה(.31 וכן כתב אברהם ידיעה על מחלתו הקשה של ר' פינחס: 'אקעד לא יטיק ימשי ולא יקעד 
אי̇צא' )הוא משותק, אינו יכול ללכת וגם לא לשבת(.32

בקטע ממכתב שנשלח מאלכסנדריה לפסטאט באחד הימים של חול המועד סוכות שנת 1200   

הקשה  הרעב  את  הכותב  תיאר  פרסמה,  פרנקל  ומרים  זיהה  שגויטיין  קטע  ]ליצירה[(,  )'קס"א' 

שפקד את אלכסנדריה, ושפגע בו במיוחד – בגלל משפחתו הגדולה ובגלל הרבים הנלווים אליו, 

ושעליו לפרנסם33 – וביקש מן הנמען לקנות לו חיטה. בעמוד ב נשלחה דרישת שלום אל 'רבנו 

יחי לעד', הוא הרמב"ם, ואל ר' אנטולי.34 בקטע לא שרדו שם השולח ושם הנמען. לאחר שזיהיתי 

את כתבו ַּבכתב של המכתב המתפרסם להלן, שמחברו צדוק אחד, מצאתי באוסף תצלומי הקטעים 

הגניזה  מן  תעודות  'ארבע  קרמר,  י'  פרסם  א  עמוד  את  בשינוי(.  )התרגום   29–26 שו'   ,TS 20.133 כ"י   28

המזכירות את הרמב"ם', פליישר, פרידמן וקרמר, משאת משה )לעיל הערה 20(, עמ' 394–398. על זמנו של 

המכתב )ועוד( ראה: מ"ע פרידמן, 'הרמב"ם "רייס אליהוד" )ראש היהודים( במצרים', א' ארליך, ח' קרייסל 

וד"י לסקר )עורכים(, על פי הבאר: מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה מוגשים ליעקב בלידשטיין, 

באר שבע תשס"ח, עמ' 435 )ושם הפניתי גם לתאריכים של הדיינים פינחס ואנטולי שציינה פרנקל, האוהבים 

והנדיבים ]לעיל הערה 7[, בלי שבדקתי אותם, וראה להלן הערה 72(. תאריו של משה הכהן שהעתקתי בפנים 

הם כפי שנכתב שם בעמוד ב. מסתבר שבעמוד א, שו' 6–7, לא דייק הכותב: 'עין העידה תפארת בני ישראל 

 TS 8 J ויהודה'. הביטוי האחרון מופיע בכמה שינויים בתעודות המזכירות את משה הכהן עין העדה – בכ"י

7.9, שו' 15: 'נר ישראל ויהודה'; בכ"י ENA 2739.8, שו' 5 )המובא להלן(: 'שר ישראל ויהודה'.
קרמר כתב: 'דורש הכותב בשלומם של מלומדים באלכסנדריה כגון ר' אנטולי' )קרמר, ארבע תעודות ]שם[,   29

עמ' 395(, וצ"ל: מאלכסנדריה, וראה עוד להלן.

אף על פי שהתיבה תוקנה )באות אל"ף(, כתוב בבירור 'אנטלי' במקום הכתיב הרגיל 'אנטולי' בווי"ו. בקשר   30

לכתיב החסר יש לציין שבכרטסת של גויטיין )כרטיס גדול 00126( רשום שבשנת 1204 חתם הרב את שמו 

'אנטלי' על קיום בית דין באלכסנדריה בכ"י TS 16.126; אבל זו טעות ברישום, ובכתב היד הוא חתם בבירור 

'אנטולי'. 

3–7. האותיות 'וכוני סרר' אינן קיימות עוד במקומן, אבל אפשר לקרוא אותן  TS 20.133, ע"ב, שו'  כ"י   31

מתי"ו  כנראה  תוקנה,  'וצלנא'  בתיבה  הווי"ו  לשורה.  שמתחת  הדיו  בכתם  ראי  בתמונת  למעלה  מלמטה 

)'תצלנא' ]שתשלח אלינו[(. 

שם, שו' 9–11.  32

 40 הערה  ליד  להלן  ראה  בפנים(.  בסמוך  )ראה  לצדוק  שהיו  הנשים  ושתי  הבתים  לשני  רמז  שזה  ייתכן   33 

והערה 111.

גויטיין קבע שכאן זיהוי 'רבנו' עם הרמב"ם הוא למעלה מכל ספק, כיוון שר' אנטולי נזכר מיד אחריו. ראה:   34

גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, ד, עמ' 437, הערה 92.
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בעלי כתב דומה שבאתר הגניזה על שם פרידברג את הקטע העליון של אותו מכתב. עדיין חסר 

מעט מראש המכתב, אבל החיבור בין שני הקטעים רציף. אין בקטע החדש שם הכותב אבל יש בו 

שם הנמען, והוא אותו 'מר̇נ ורב̇נ משה הכהן השר הגדול בישראל תפארת הכהנים ומעוזם פקיד 
הסוחרים כותרת השרים עין העדה שר ישראל ויהודה'.35

ופר ג. תוכן המכתב: תקנת המורדים ובקשת הכותב בדבר זכויותיו כס

בחלקו הראשון של המכתב משנת 1199, המתפרסם להלן, באה ידיעה, שהגיעה לאוזני הכותב, 

על התרחשות דרמטית בקהילת אלכסנדריה. 'אלמורדין' כתבו 'תקנה', החתימו עליה חלק מבני 

החליטו  הם  מצרים'.  מאנשי  'שאיננו  מוקדם  שום  עליהם  יקבלו  שלא  בה  והתחייבו  הקהילה, 

לשלוח את התקנה ל'רבנו יחי לעד', שהוא כאמור הרמב"ם, ולדרוש ממנו לשלוח להם את רבנו 

יצחק החסיד, שהוא כאמור הדיין ר' יצחק בר' ששון, ואם אין הוא רוצה, את המשכיל רבנו שמואל 

הלוי, שהוא כאמור הדיין ר' שמואל הלוי בר' סעדיה. כדי למשוך את לבו של הדיין הבטיחו לו 
מתקני התקנה הכנסה טובה, וכתשלום ראשון – סכום גדול של חמישים דינרים.36

חרף השינויים בפרטים ואף על פי שאפשר להעלות על הדעת אפשרויות אחרות, מניח אני   

שהתקנה המתוארת היא אותה תקנה שעליה סיפר ברכאת במכתבו, שיותר מעשרים שנה לאחר 

מכן עיכבה את מינויו של ר' שמואל הרב הצרפתי )בר יעקב(, עד שנבדק נוסחּה ונקבע שאין 

היא אוסרת למנות למשרת מוקדם כל יהודי מאירופה הנוצרית )'רּומי או אפרנג'י'( אלא דווקא 

יהודי זר שאיננו שולט בערבית. צדוק לא זיהה את המורדים )אלמורדין( שתיקנו את התקנה, כי 

ר' משה הכהן עין העדה, מקבל המכתב, בוודאי כבר ידע מי הם. אני משער שהם מרדו בראשותו 

של הרמב"ם או בסמכותו הבלעדית. לשון אחר, משער אני שצדוק לא ידע את נוסחּה המדויק 

של התקנה או שאפיין אותה בכלל ולא בפרט. מכל מקום על פי דבריו, הייתה בתקנה של יהודי 

אלכסנדריה, שלא יקבלו עליהם מוקדם שאיננו מאנשי מצרים, משום קריאת תיגר על הרמב"ם 

הן על סמכותו הבלעדית למנות מוקדם זר הן על מנהיגותו של המהגר מאנדלוסיה עצמו. 

מינוי דיינים היה מתפקידיו המובהקים של ראש היהודים הרשמי במצרים, אבל בדרך 

נדון הרבה  יהודי מצרים  כלל נדרשה גם הסכמת הקהילה. שימושו של הרמב"ם במשרת ראש 

ו־1172   1171 בשנים  היהודים  ראש  שימש  שהוא  חזקות  ראיות  הובאו  כבר  המחקר.  בספרות 

)ואולי נהג בראשות קצת לפני תקופה זו ולאחריה(. שר שלום הלוי ממשפחת בני השישי, משפחה 

הקטע התחתון, כ"י ENA NS 19.10; פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה 7(, עמ' 282–285,   35

ENA 2739.8 ושם ציונים למחקר של גויטיין. הקטע העליון הוא כ"י

)לעיל  והמוקדמים  זוטא  הרמב"ם,  פרידמן,  ראה:  למוקדם  שכר  לתשלום  הרמב"ם  של  התנגדותו  על   36 

הרמב"ם  במשנת  הכנסת  שבבית  בטלנין  'עשרה  הנ"ל,  שם;  שצוינו  והמקורות   498–497 עמ'   ,)1 הערה 

והראב"ם', צ' הבר וכ' כהן )עורכים(, מברכת משה: קובץ מאמרים במשנת הרמב"ם לכבודו של הרב נחום 

אליעזר רבינוביץ, מעלה אדומים תשע"ב, עמ' 817 ועוד.
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לסירוגין  שימש  ישראל,  ארץ  ישיבת  של  המצרי  הסניף  בראשות  חשובים  תפקידים  שמילאה 

ראש היהודים לפני זמן זה ואחריו. הראיות שהרמב"ם שירת כראש היהודים בשנית בשנות חייו 

המכתב  באמצעות  הראשונה.37  לתקופה  הראיות  מן  במשקלן  פחותות  אבל  טובות  האחרונות 

משנת 1199, המתפרסם להלן, סיפקו יהודי אלכסנדריה המורדים ראיה חזקה ביותר לדעתי, אולי 

ראיה מכרעת, שהרמב"ם אכן שימש כראש היהודים בשנית.

מצרים  מאנשי  מוקדם  להם  ימנה  שהרמב"ם  דרישתם  ועל  המורדים  תקנת  על  הידיעה  את   

הביא צדוק כרקע לבקשתו הנמרצת בחלקו השני של המכתב, ואותה הציג כעיקר עניינו. צדוק 

ביקש ממשה הכהן להשפיע על הרמב"ם שיורה למוקדם החדש שלא לקחת מצדוק את פרנסתו 

ב'ִוראקה', היינו מלאכת הסופר, כלומר כתיבת שטרות, זיכרונות עדות ומעשי בית דין,38 אלא 

לאפשר לו להמשיך בהסדר הקיים של חלוקה לשניים, חצי לו וחצי למוקדם.39 צדוק התלונן על 

מצוקתו, שהייתה קשה במיוחד בשל הצורך לפרנס שני בתים, כלומר שתי נשים. לפנינו אפוא 

עדות נוספת למשפחה פוליגמית אצל יהודי מצרים בתקופה זו.40 צדוק טען שאם תילקח ממנו 

הִוראקה, לא תהיה לו בררה אלא לעזוב את משפחתו במצרים ולנדוד לארצות הרּום, לאירופה 

הנוצרית )ביזנטיון(, ששם סבר שתימצא דרישה לכישרונותיו. ברור מן המכתב שצדוק לא היה 

בעדת המורדים שנזכרה בו. עולה מן הדברים שהוא קיבל עליו את סמכותו של 'רבנו יחי לעד' 

ולא דאג אלא לפרנסתו.

ויחסיו עם הדיין ר' אנטולי ד. צדוק כותב המכתב 

חושפת  הִוראקה  בדבר  הכותב  צדוק  של  בקשתו  הגניזה.  בתעודות  שכיח  איננו  צדוק  השם 

אהרן  בר  המלמד  יהודה  של  )עّם(  אביו  אחי  דודו  היה  הוא  המשפחתית.  שייכותו  את  בוודאות 

הרופא אבן אלעמאני, מחשובי יהודי אלכסנדריה במחצית הראשונה של המאה השלוש עשרה.41 

ראה מחקריי הרמב"ם רייס אליהוד )לעיל הערה 28(; הרמב"ם, זוטא והמוקדמים )לעיל הערה 1(.  37

ראה הגדרת 'ִוראקה' אצל דוזי, מילון )לעיל הערה 7(, ב, עמ' 797, ולהלן הערה 51.  38

אחד המקורות הרגילים לפרנסת דיין היה כתיבת שטרות בבית הדין. ראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(,   39 

)שם(,  חברה  גויטיין,  ראה:  שונים  שטרות  כתיבת  על  ששולמו  לסכומים   .79 הערה  ולהלן   ,125 עמ'   ב, 

 CUL עמ' 230–231. חלוקת כתיבת השטרות בין שניים בארץ ישראל בתקופה מוקדמת יותר נזכרת בכ"י

Or. 1080 J 106, שו' 10: 'וכי יקח חצי שכר השטרות' )המקור בעברית; ציין לו גויטיין, חברה ]שם[, עמ' 
546, הערה 19; פרסמו: גיל, ארץ־ישראל ]לעיל הערה 20[, ב, עמ' 279, וראה להלן בהערה 79(.

ויש להוסיפה על העדויות המתפרסמות בספרי ריבוי נשים )לעיל הערה 20(. ראה עוד לעיל הערה 33.  40

על יהודה ראה: פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה 7(, עמ' 142–149. הנתונים שם מחייבים בדיקה.   41

בכרטסת  נכון  אל  שנרשם  כמו   ,1243–1201 השנים  מן  נמצאו  יהודה  של  לפעילותו  מתוארכות  עדויות 

נדפס   ,142 עמ'  )שם(,  והנדיבים  האוהבים  פרנקל,  אצל   .00200 חשובים,  לאישים  גדול  בכרטיס  גויטיין, 

147 נדפס בטעות שהתאריך הראשון, שהוא על פי שטר שידוכין שעליו חתם  1199–1244, ובעמ'  בטעות 

יהודה, הוא שנת 1191, ושהשטר נדפס בתשובות הראב"ם )לעיל הערה 2(, סימן פח, ואולם השטר הוא משנת 

1201 כאמור, ונדפס בתשובות הרמב"ם )לעיל הערה 2(, א, סימן פח. 
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באחד המכתבים של יהודה, שיידון להלן, נזכרת המחלוקת בין דודו לבין המוקדם ר' אנטולי על 

חלוקת הִוראקה. ממכתבים אחרים של יהודה אנו יודעים שדודו ר' צדוק היה כלי קודש בקהילת 

אלכסנדריה – 'חבר', כלומר תלמיד חכמים שהוסמך על ידי ישיבת ארץ ישראל,42 סופר )כידוע 

מעניין הִוראקה ועוד(, חזן ופייטן.43 

בן  הדיין  החבר  אהרן  של  נכדו  בוודאי  היה  יהודה,  של  אביו  אלעמאני,  אבן  הרופא  אהרן   

ישועה הרופא אבן אלעמאני, והוא, הסב אהרן החבר, היה מארחו של יהודה הלוי בזמן שהייתו 

באלכסנדריה.44 לאהרן החבר אבן אלעמאני ידידו של ריה"ל היו חמישה בנים, ישועה, מבורך, 

יהודה, שמואל וצדוק. עד כמה שידוע לי טרם נמצאה ראיה שתבהיר נכדו של מי מהם היה יהודה 

המלמד בר אהרן. גם במכתב של דודו צדוק המתפרסם להלן, לא צוין שם אביו. 

גויטיין רשם בכרטסת שלו השערה סבירה לכאורה, שצדוק דודו של יהודה הוא שחתם בשמו   

ובשם אביו בשנת 1214 כעד על זיכרון עדות מאלכסנדריה: 'צדוק ביר' שמואל הרופא זצ"ל'.45 

אפשר לשער שצדוק בן אהרן החבר אבן אלעמאני נפטר בצעירותו, ושאחיו שמואל קרא לבנו 

הבכור אהרן )והוא אבי יהודה(, על שם אביו של שמואל, ולבן השני צדוק, על שם אחיו המת, 

כמקובל בחברת הגניזה.46 אולם גויטיין לא הכיר שום מסמך שכתב צדוק דודו של יהודה ועל כן 

ראה: כ"י TS 16.305 )פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 365–368(, שו' 20, ע"ב, שו' 32–33   42

̇ר צדוק'(. על התואר חבר בארץ ישראל ובמקומות אחרים, במזרח  'עמי ]דודי אחי אבי[ אלחבר  )בשניהם 

ובמערב, ראה: פרידמן, ספר הודו, ד )א( )לעיל הערה 22(, עמ' 94–99 והספרות שצוינה שם. פרנקל ציינה 

שצדוק היה דיין )פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 365(, אבל לא רשמה מקור לידיעה. לא כל חבר היה 

דיין, ועד כמה שראיתי אין ראיה שהוא שימש בדיינות.

 ,)567 עמ'  ]שם[,  והנדיבים  האוהבים  פרנקל,  )פרסמה:   TS 13 J 27.11 בכ"י   1214 משנת  במכתבו   43 

שו' 27–33, כתב יהודה על קשייו ומאמציו – עד פנייה לעיר מרסיי שבצרפת – להשיג את הטקסט של פיוט 

הצליח  ולא  לכתבו,  יכול  בזמן שלא  בליל שבת,  או  ב'ליל העקדה'  נזכר( קרא בתפילה  לא  )ששמו  שדודו 

לראות אלא את התחלתו, 'אמונתך יודיעו'; ראה את תרגום המכתב: ש"ד גויטיין, סדרי חינוך בימי הגאונים 

ובית הרמב"ם: מקורות חדשים מן הגניזה, ירושלים תשכ"ב, עמ' ק–קא; הנ"ל, חברה )לעיל הערה 3(, א, 

לוין,  י'  ראה:  עזרא;  אבן  אברהם  של  לפיוט  הכוונה   .338 עמ'   ,)15 הערה  )לעיל  היישוב  הנ"ל,   ;221 עמ' 

את  ביקש  לא  שיהודה  מתברר   .138–135 עמ'  תשל"ו,  ירושלים  א,  עזרא,  אבן  אברהם  של  שירי־הקודש 

 הנוסח מדודו בגלל היחסים המעורערים שביניהם. במכתבו משנת 1208 בכ"י TS 16.287, שו' 6–10 )פרסם: 

 א' שטראוס־אשתור, תולדות היהודים במצרים ובסוריה תחת שלטון הממלוכים, ג, ירושלים תש"ל, עמ' 101; 

70–71(, כתב יהודה  תיקן: ש"ד גויטיין, 'כתבי גניזה מן התקופה הממלוכית', תרביץ, מא ]תשל"ב[, עמ' 

על משלוח פיוטים ובהם 'שי עמל עמי ̇ר צדוק ̇ש̇צ' )דבר שחיבר ]מילה במילה: שעשה[ דודי ר' צדוק ש"צ 

]בשינוי בפענוח הטקסט ובתרגום[( )בראש שו' 7 במקום ']יא[ אכי אל]יו[ם', צ"ל: ']ת[חכי להם' ]אתה מספר 

להם[; ובשו' 8 במקום ']צרת[ פי ]אלעשייה[', צ"ל: 'צבת פי אלעשרה' ]מצאת/השגת מתוך עשרה[(.

ראה: פרידמן, ספר הודו, ד )א( )לעיל הערה 22(, עמ' 400 )במפתח( והמקורות והספרות שנרמזו שם.  44

ציינה  פרנקל   .)100270 )כרטיס  שלו  בכרטסת  גויטיין  רשם  המשוער  הזיהוי  את   .TS AS 147.24 כ"י   45

 ,535 עמ'   ,]7 הערה  ]לעיל  והנדיבים  האוהבים  )פרנקל,  הרופא  שמואל  בר  צדוק  היה  יהודה  של   שדודו 

ההערה לשו' 20–21( וכן במפתח )שם, עמ' 698( שצדוק היה בן שמואל, אבל לא ראיתי שהעירה על מקור 

הידיעה. 

ראה: ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן, ספר הודו, ג )לעיל הערה 23(, עמ' 43. מסתבר כי כשם ששמואל קרא לבנו   46
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לא יכול היה לזהות את כתבו של העד, והוא ביסס את ההשערה על שם העד בלבד. באותו מקום 

ציין גויטיין השערה אחרת, שסבו של יהודה בן אהרן ואביו של דודו צדוק היה יהודה. משנתברר 

עכשיו שהמכתב המתפרסם להלן נכתב על ידי צדוק דודו של יהודה ונחתם בשמו )'צדוק'(, צריך 

להודות שהזיהוי המוצע עם צדוק ביר' שמואל העד איננו פשוט. הכתב של צדוק כותב המכתב 

דומה לכתב שבגוף זיכרון העדות יותר ממה שהוא דומה לכתב של העד שחתם עליו. לא זו בלבד 

בו שינויים במורפולוגיה של האל"ף ושל אותיות  יותר, אלא שיש  שהכתב בחתימת העד עבה 
רבות אחרות ובמאפיינים אחרים.47

העניין למעשה מורכב עוד יותר. כאמור, באחד ממכתביו של יהודה מפורש שדודו ר' צדוק   

חיבר פיוטים. בגניזה ומחוצה לה שרדו שירים החתומים בשם צדוק או 'צדוק עמאני חבר'. מימיו 

של יום טוב ליפמן צונץ הניחו החוקרים שמחברם היה צדוק בן אהרן אבן אלעמאני. שרה כהן, 

שחקרה את שירי צדוק, מצאה שפיוט תוכחה אחד )'שובו נא שובבים'( ששרד בגניזה חתום: 'אני 

צדוק בר שמואל בר א]ה[רן החבר חזק'.48 עד כמה שראיתי אין שום ראיה שצדוק הראשון, בנו 

של אהרן אבן אלעמאני, כתב שירה, כהנחתם של צונץ והבאים בעקבותיו, או היה חבר.

בסיכום ביניים אפשר לומר שההנחה הפשוטה ביותר היא שכל השירים שבחזקת צדוק אבן   

אלעמאני חוברו על ידי נכד )או נכדים( של אהרן אבן אלעמאני ידידו של ריה"ל ולא על ידי בנו 

האומר  אלעמאני  אבן  יהודה  של  מכתבו  זו:  במסקנה  התומכות  עדויות  שתי  בידינו  אהרן.  של 

יש לפקפק  והפיוט החתום בשם שמואל בר אהרן החבר. כאמור  פיוטים,  ר' צדוק חיבר  שדודו 

בזיהוי כתבו של צדוק הדוד עם כתבו של העד צדוק ביר' שמואל הרופא. ואם אכן אין לזהותם, 

אפשר שצדוק דודו של יהודה ואהרן אביו של יהודה היו בני שמואל בן אהרן, והעד היה אולי בן 

המשפחה המורחבת )כגון ששני שמואל הנזכרים היו בני דוד( או שהעד היה אדם אחר מן השוק. 

ואפשר שאביהם של צדוק דודו של יהודה ושל אהרן אביו של יהודה לא היה שמואל אלא אחד 

מאחיו, למשל יהודה, ואם כן היו שני צדוק פייטנים נכדים של אהרן אבן אלעמאני, אחד בנו של 

שמואל ואחד בנו של יהודה )או של אח אחר(.49 ועדיין צריכין אנו למודעי.

בשם אחיו המת כמשוער, כך עשו אחיו של שמואל בקריאת שם בניהם; ראה להלן. בכ"י DK 123e תחילת 

איגרת בעברית חרוזה שכתב שמואל ביר' צדוק בן אלעמאני זצ"ל אל יצחק בר נתנאל אחד. שייבר, שפרסם 

 A. Scheiber, Geniza :את כתב היד, הניח שאביו של שמואל, צדוק, היה בנו של אהרן אבן אלעמאני. ראה

Studies, Hildesheim and New York 1981, Hebrew Section, pp. 89-91. אבל לדעתי לא מן הנמנע 
ששמואל ביר' צדוק זה היה בנו של צדוק בן שמואל שאנו עוסקים בו.

מודה אני לד"ר עדנה אנגל, שעזרה לי בהשוואת כתבו של צדוק בעל המכתב לכתבו של צדוק ביר' שמואל   47

העד.

)שם,   82–81 עמ'  )תשע"ה(,  כג  יד,  על  קבץ  אלעמאני',  צדוק  לר'  'סליחות  כהן,  ש'  אצל  הדיון  את  ראה   48

החתימה  ופענוח   TS NS 124.9a בכ"י  התוכחה  פיוט  שם.  שצוינה  והספרות  ']א[הרן'(  בטעות:   ,9 הערה 

ושונים במקצת ראה:  ופענוח ראשוניים  )תיאור   143–140 )שם(, עמ'  פי כהן, סליחות  שבאקרוסטיכון על 

הנ"ל, שירי ר' אהרן אלעמאני, ירושלים תשס"ח, עמ' 36(.

והיא שעّם עשוי לפעמים להורות לא רק על אחי האב  נוספת,  יש לסייג את הדיון בהערה  למען השלמות   49
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מכתב של יהודה משנת 1216 כולל פרטים על סכסוך גדול בין דודו לבין הדיין אנטולי. צדוק   

)שלא נזכר בשמו במכתב( הורה לעצמו היתר להחתים כמה ממנהיגי הקהילה על תקנה אחרת, 

ל ש'יעלה על ראשיהם' של יהודי אלכסנדריה. את נוסח התקנה שלח צדוק  בדבר מינוי בנו ֻמַפַ̇צّ

הוא  שהציגו  כפי  שהמינוי  שיורה  בתקווה  בוודאי  הראב"ם,  הוא  הרייס,  אל  הלכתית  בשאלה 

כדת וכדין. לדברי יהודה כתב הרייס תשובה בעניין התקנה כאילו קיבל אדם את פניו של אורח 

באמירת 'ברוך הבא' )מרחבא(. כתיבת התקנה, החתמתה והפנייה אל הראב"ם נעשו בלי לומר 

מילה לר' אנטולי. 'והיה מאוד קשה בעיניו איך נעשה דבר ]כזה[ בעיר בלי שהתייעץ בו אדם. 

אינני יכול לתאר לך50 מה קרה בינו לבין דודי. היה אצלו מושב גדול והדיין דרש מדודי את חלקו 

בִוראקה'. ר' אנטולי השיב אפוא על טענותיו של צדוק בטענה משלו: תביעה לקבל את חלקו 

בִוראקה שלא שולם לו.51 

אם כן בשנת 1216 ניסה צדוק לסדר לבנו מפ̇צל מינוי וקרא תיגר על הנהגתו של ר' אנטולי.   

לבין  הוותיקה  העילית  משפחות  בין  המאבק  את  משקפת  זו  שמחלוקת  פרנקל  של  השערתה 

1199 המתפרסם להלן אין רמז לשום  המהגרים החדשים בהחלט סבירה.52 אולם במכתב משנת 

עוינות בין צדוק לבין ר' אנטולי, וכאמור צדוק דרש בשלומו של הרב כעבור שישה עשר חודשים, 

בחול המועד סוכות שנת 1200. היחסים בין יהודה לדודו צדוק לא היו תקינים, ויהודה לא תמך 

בצדוק במחלוקתו עם ר' אנטולי הדיין ומתח עליו ביקורת שהוא 'מן כפויי טובה', אבל גם יהודה 

חלק על ר' אנטולי והתלונן עליו.53 

כרגיל, אלא בהרחבה על חותן או קרוב או מקורב אחר האהוב כאחי האב. ראה: פרידמן, ספר הודו, ד )א( 

)לעיל הערה 22(, עמ' 230 והמקורות והספרות שצוינו שם.

במקור: 'מא נחסן נצף לך' )ראה: י' בלאו, מילון לטקסטים ערביים־יהודיים מימי הביניים, ירושלים תשס"ו,   50

עמ' 124; מ"ע פרידמן, מילון הערבית־היהודית לתעודות ספר הודו ולטקסטים אחרים מגניזת קהיר ומחוץ 

לה ]בדפוס[, הערך 'חסן IV'(, כלומר היה סכסוך כל כך גדול שאי אפשר לתארו במילים.

)המובאה   485–480 עמ'   ,)7 הערה  )לעיל  והנדיבים  האוהבים  פרנקל,  פרסמה:   ;TS 10 J 25.3 כ"י   51 

ובפירוש. החתמת כמה ממנהיגי הקהילה  17–18( על פי שינויים מסוימים בפענוח הטקסט, בתרגום  בשו' 

צ"ל:   11 ובשו'  )וקבוצה;  'ו̇גמאעה'  לקרוא:  יש  ומעה',  'נ'ע'  במקום   10 שבשו'  אלא   ,10–9 בשו'  נזכרת 

12 במקום 'אלא', צ"ל: 'מא'(. ב'מושב' הייתה בוודאי התקהלות  ̇ו]רבנו[ אנטולי'; ובשו'  'ק̇ד]ושת[ ̇מ]רנו[ 

גדולה של אנשים אצל הדיין. פרטים מסוימים באשר לתקנה שכתב צדוק למינוי בנו ובאשר לסכסוך בין 

להלן  המתפרסם  במכתב  הִוראקה  בדבר  צדוק  בקשת  פי  על  דיים.  ברורים  אינם  עדיין  אנטולי  לר'  צדוק 

ברור שפרנקל צדקה בהסברה שהִוראקה שאנטולי דרש את חלקו בה מצדוק הייתה כתיבת מעשי בית דין 

)שם,  הסברּה  את  לבטל  ויש   ,)18 לשו'  תרגום   ,483 עמ'  ]שם[,  והנדיבים  האוהבים  )פרנקל,  בזה   וכיוצא 

ִוראקה(,  של  משמעויות  הם  )שאף  ומכירתם  ספרים  בייצור  שותפות  ברווחי  לחלקו  שהכוונה   )180 עמ' 

בשותפות משוערת בינו לבין צדוק )והשווה שם, עמ' 131: עבודות העתקה(. 

פרנקל, האוהבים והנדיבים )שם(, עמ' 132.   52

 .481 עמ'  )שם(,  והנדיבים  7; פרסמה: פרנקל, האוהבים  שו'  TS 10 J 25.3, ע"ב,  כ"י  טובה':  כפויי  'מן   53

במכתב זה משנת 1216 התלונן יהודה שהראב"ם כתב תשובה התומכת בדודו אבל לא כתב תשובה בעניינו 

12: 'אנא מא פעל יפתי לי פי מתאעי' ]אשר לדידי, הוא לא הסכים לכתוב לי תשובה בענייני[;  שלו )שו' 

I: מא פעל'(. תשובה על אודות  50[, הערך 'פעל  מא פעל, 'לא הסכים', ראה: פרידמן, מילון ]לעיל הערה 
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ה. ר' אנטולי ומינויו על ידי הרמב"ם

הרמב"ם לא נענה לדרישת המורדים שלא למנות למוקדם עליהם יהודי זר אלא את הדיין ר' יצחק 

החסיד בן ששון או את הדיין המשכיל שמואל הלוי בר סעדיה. עד כמה שידוע לנו שני הדיינים לא 

נסעו לאלכסנדריה ולא קיבלו בה תפקיד. אדרבה, הם נשארו במקומם, זה בקהיר וזה בפסטאט. 

אין אנו יודעים לפי שעה כיצד פעל הרמב"ם בדחיית הדרישה. מכל מקום תקנת המורדים נגנזה 

וכאמור נזכרה שוב במקורותינו רק אחרי שנפטר ר' אנטולי. התקנה שתיאר צדוק הייתה נגד כל 

מוקדם שאינו מצרי, ואין רמז שהמורדים התכוונו לאדם מסוים. לא נוכל אלא לשער אם הם ידעו 

על מועמדותו של ר' אנטולי למשרה או אם היו מועמדים זרים אחרים. מכל מקום כעבור זמן קצר 

מוצאים אנו את ר' אנטולי בתפקיד מוקדם אלכסנדריה. מתבקשת מאליה המסקנה שהרמב"ם, 
ראש היהודים בשנית, הוא שמינה את ר' אנטולי, וקשה להעלות על הדעת שום אפשרות אחרת.54

'ומבקש אני   :21–17 TS 13 J 21.25, שו'  1208, כ"י  מריבתו עם הדיין נזכרה במכתבו של יהודה משנת 

]'אלתא̇ג'[  הכתר  במצחף  שבדקת  המילה  בו  שיש  המכתב  את  פעם  עוד  ]=לי[  למשרתך  לשלוח  מחסדיך 

]...[ והתשובה האחרת – שנשארה אצלך מזמן שנסעתי – בעניין מריבתי עם הדיין, שלקחת עם התשובה 

 1216 בשנת  כן  אם  בשינויים(.  התרגום   ,534–533 עמ'  ]שם[,  והנדיבים  האוהבים  )פרנקל,  היין'  בעניין 

1208 הוא הזכיר תשובה אחרת בדבר מריבתו עם  המתין יהודה לתשובה מן הראב"ם, אבל במכתבו משנת 

148, ולא כהסברה, שם,  הדיין )'כצומתי מע אלדיאן', כהסברה של פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 

21, 'אלפתוה מתאע  עמ' 535, שהכוונה למריבתו של צדוק עם הדיין(. התשובה בעניין היין, במקור, שו' 

'אלנגיד',  העתיקה  פרנקל  האחרונה;  המילה  של  הנכונה  הקריאה  על  לי  העיר  אשור  אמיר  )ד"ר  אלנביד' 

תרגמה 'התשובה של הנגיד', והעירה שהכוונה לראב"ם, ואולם הוא לא נקרא נגיד עד שנת 1213(. הכוונה 

בוודאי לתשובת הרמב"ם על יין הקראים, שיהודה חיפש ומצא, ושהזכיר במכתבו משנת 1212 לאותו אדם: 

זצ"ל  משה  רבינו  הראש  של  )התשובה  נביד אלקראיין'  ק̇צייה  פי  ̇ז̇צ̇ל  משה  רבינו  אלרייס  מתאע  'אלפתוי 

בעניין יין הקראים; כ"י TS 12.299, שו' 19; פרסם: גויטיין, היישוב ]לעיל הערה 15[, עמ' 342(. לתשובה 

 ,338 729–732; גויטיין, היישוב )שם(, עמ'  2(, ב, סימן תמט, עמ'  זו ראה: תשובות הרמב"ם )לעיל הערה 

 339, הערה 11; מ"ע פרידמן, 'קטעים חדשים של שאלות ותשובות הרמב"ם', ש' מורג וי' בן־עמי בהשתתפות 

;116 עמ'  תשמ"א,  ירושלים  גויטיין(,  ש"ד  לכבוד  היובל  )ספר  וגניזה  עדות  מחקרי  )עורכים(,  סטילמן   נ' 

 M. A. Friedman, ‘Responsa of R. Abraham Maimonides from the Cairo Geniza: A Preliminary
Review’, PAAJR, 56 (1990), pp. 33-34 )גם הראב"ם כתב תשובה או תשובות על יין הקראים, ראה: 
תשובות הראב"ם ]לעיל הערה 2[, סימן פ, עמ' 104–105, וכ"י Bodl. Heb. d. 66, fol. 84 ]ושני מאמריי 

הנזכרים[; TS 6 J 2.17. ועל הוראת המילה נבי̇ד ראה: ש"ד גויטיין ומ"ע פרידמן בסיוע א' אשור, ספר הודו, 

ד ]ב[: חלפון הסוחר המשכיל והנוסע הגדול: תעודות מגניזת קהיר, ירושלים תשע"ג, עמ' 535, הערה 28(. 

55; פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים )שם(,  TS 24.67, שו'  תלונות של יהודה על ר' אנטולי גם בכ"י 

יהודה לר' אנטולי בהתנגדות למהגרים החדשים גרידא, כי   עמ' 412. אי אפשר לתלות את התנגדותו של 

ר' שמואל הרב הצרפתי היה רבו המובהק של יהודה, ויהודה ניסה לעזור לו )כ"י TS 13 J 27.11, שו' 13–20; 

פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 567–568(. 

 J. L. Kraemer, ר' אנטולי לדיין באלכסנדריה. ראה:  יואל קרמר כבר שיער שהרמב"ם מינה את  ואמנם   54

 Moses Maimonides: The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds, New York
p. 283 ,2008. ראה גם: פרנקל, האוהבים והנדיבים )שם(, עמ' 167.
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לשחזר  אנו  יכולים  לה  ומחוצה  הגניזה  מן  נוספים  ומקורות  לעיל  שנסקרו  המקורות  פי  על   

ובפרשת  במצרים  אנטולי  ר'  של  היקלטותו  בתהליך  מרכזיות  תחנות  סבירות  של  רבה  במידה 

מינויו על ידי הרמב"ם.55 

ר' אנטולי בר יוסף היה חכם מובהק ומשורר בעל שיעור קומה.56 על פי חתימתו באחד משיריו   

אנו יודעים שהוא היה מן העיר מרסיי בפרובנס. לפי ההיסטוריון ר' יוסף סמכרי )הנקרא בטעות 

הוא שהה  בדרכו למצרים  זו.57  לידיעה  קיום  יש  אם  ספק  מלוניל, אבל  אנטולי  ר'  היה  סמברי( 

אליו  שנשלחו  כיוון  שלו.  שבדיואן  האיגרות  ורוב  השירים  ומשם  בסיציליה,  מסוימת  תקופה 

שאלות הלכתיות שנכתבו בסיציליה,58 סביר להניח שהוא כבר שימש שם בדיינות.59 ההתכתבות 

 בינו לבין אחרים כולה בעברית, וברור שהוא לא ידע היטב ערבית לפחות לא כדי לכתוב בה. 

ר' אנטולי היגר לאלכסנדריה בשנות התשעים של המאה השתים עשרה.60 זמן לא רב לאחר מכן 

לסקירה על אנטולי לפי כתבי הגניזה ראה: פרנקל, האוהבים והנדיבים )שם(, עמ' 128–133.   55

 S. M. Stern, ‘A Twelfth-Century Circle of Hebrew Poets in בייחוד:  ראה  המשורר  אנטולי  על   56

Sicily’, Journal of Jewish Studies, 5 (1954), pp. 60-79, 110-113; פליישר, שירי ר' אנטולי )לעיל 
הערה 9(, עמ' 440–452 )תודתי לפרופ' טובה בארי שהפנתה אותי למחקר זה(; הכהן, שירי ר' אנטולי )לעיל 

הערה 9(; הנ"ל, מבורך השם )לעיל הערה 9( )מחקרה 'שירה עברית על אם הדרך: שירה עברית מסיציליה 

של המאה הי"ב: שורשיה, נופה ופירותיה', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ז, אינו נמצא ככל 

הנראה בספריות ולא היה זמין לי(.

שטובר,  ש'  מהדורת  סמברי,  יצחק  ב"ר  יוסף  לר'  יוסף  דברי  )ספר  יוסף'  הר'  אנטולי  ר'   ]...[ לוניל  'חכמי   57

]מאן,  'בר''  במקום  סופר  טעות  הוא  ש'הר''  להניח  יש  מאן,  שכתב  כפי   ;218–217 עמ'  תשנ"ד,  ירושלים 

היהודים )לעיל הערה 24(, ב, עמ' 325, הערה 7[, ויש להוסיף ציון לשם אצל שטובר(. שמו של ר' אנטולי 

צורף שם בסוף רשימה ארוכה של חכמים מלוניל. על השם סמכרי ראה בדברי שטובר )שם(, עמ' 14; פרידמן, 

עיונים )לעיל הערה 4(, הערה 51. לחתימה 'מעיר ]מ[רשיליא' ולדחיית דברי סמכרי על מוצאו ראה: שטרן, 

חוג משוררים )שם(, עמ' 63. פליישר קיים את שתי הידיעות: ר' אנטולי נולד במרסיי וחי )'כנראה שנים לא 

440, 442; וכן כתבה בעקבותיו הכהן, מבורך השם  מעטות'( בלוניל )פליישר, שירי ר' אנטולי ]שם[, עמ' 

]לעיל הערה 9[, עמ' נג(. לדברי פליישר 'ר' אנטולי נזכר על שם עיר מולדתו גם בתעודות הגניזה הנדונות 

על ידי גויטיין' וכו' )פליישר, שירי ר' אנטולי ]שם[, עמ' 442, הערה 65(, אך זו טעות, כי מרסיי אמנם נזכרה 

בדברי גויטיין על ר' אנטולי אבל לא בתעודות שעוסקות בו עצמן. פרנקל דחתה את דברי סמכרי על מוצאו 

431(, אבל לא ראיתי  7[, עמ' 128, הערה  של ר' אנטולי מלוניל )פרנקל, האוהבים והנדיבים ]לעיל הערה 

מאחת  לאלכסנדריה  'הגיע   :128 עמ'  )ושם,  בכלל  הפרובנסלי  מוצאו  את  או  ממרסיי  מוצאו  את  שהזכירה 

מארצות אירופה הנוצרית'(.

על שאלה שנשלחה אליו מסיציליה, וששלח לרמב"ם, ראה את הדיון שלהלן ואת הציון שבהערה 73.  58

TS AS 152.360 איגרת עברית  7(, עמ' 128. בכ"י  וכן שיערה פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה   59

קטועה שעניינה קשריו של הכותב עם אישה שהתנצרה, ושהוא רצה להחזירה 'לייחוד השם' )פרסם: ז' פלק, 

'מן הגניזה של קאהיר', סיני, פה ]תשל"ט[, עמ' קמז–קמח(. בשו' 20–23 במקום 'ומיום ליום היא מכנסת על 

ב]גדים[ ליין וחטאת עמה ואחר כך הלכתי אל הדיין אנטי והתודיתי אותו כך וכך ע]...[' )פלק, מן הגניזה 

]שם[, עמ' קמח(, צ"ל: 'ומיום ליום היא נכנסת על ביתי וחטאת עמה ואחר כך הלכתי אצל הדיין ̇ר אנטולי 

והתודיתי אותו כך וכך עשיתי'. לא מן הנמנע שהאיגרת נכתבה בסיציליה )תודה לד"ר אמיר אשור על הערתו 

ואחר כך ראיתי שכבר רשמתי את תיקון שם הדיין שבמהדורת פלק(. 

ראה: איגרות הרמב"ם, ב, מהדורת י' שילת, ירושלים תשמ"ח, עמ' תסו, וזאת על פי זמן חיבורו של 'מורה   60
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)'וֵאחרתי עד פה'( שלח משם אל הרמב"ם שבפסטאט 'איגרת מהללים' בעברית חרוזה ונמלצת 

מאוד, ובה שיבח את גדולתו וחכמתו וכן את ספרו 'מורה נבוכים' שבערבית )ערבית־יהודית( – 

'רזי היצירה לפניו נגלו / ומעשה מרכבה מפיו שאלו / אף כי בצחות הערביים / מפיו אנו חיים'. 

הוא אף שטח באיגרת את בקשתו להסתופף בצלו של הרמב"ם:

המחזיקים  כאחד  או   / ביתיך  פתחי  מזוזות  השומרים   / ממשרתיך  כאחד  עֹוֵׂשני  יתנני  לּו 

בשוליך / הקרובים אליך / ומן המתאבקים בעפר רגליך / ללחוך עפרות נעליך / ואחלי / 
ואולי / ִיָּקֵרא שמך עלי / ואמצא חן לפני הדרת ִמְׂשָרְתָך / ותמשוך חסד לעבדך בן אמתך.61

ר' אנטולי את הרמב"ם פנים אל פנים. את בקשתו  בשעה שכתב את הדברים הללו טרם הכיר 

שיפרוש עליו את חסותו העדיף ר' אנטולי להגיש לרב תחילה באיגרת המהללים, שבה הציג את 

עצמו, ולא להתייצב בפניו במישרין. כך חייבו השכל והנימוס. אבל ההימנעות מלנסוע אישית 

אל הנשר הגדול חייבה גם היא התנצלות: 'ולולי שמנעוני זקני קהלי יצ"ו לא הגיעה אגרתי זאת 

לפני רגליך זולת אני בעצמי'.62 אין הכוונה ב'זקני קהלי' ברורה דיה. על סמך המקורות המונחים 

)וראה  לשם  בואו  עם  מיד  לדיין באלכסנדריה  אנטולי  ר'  נתמנה  שכבר  לומר  אפשר  אי  לפנינו 
להלן(. ייתכן שבדבריו רמז לקהל מהגרים צרפתים שבעיר.63

לאיגרתו אל הרמב"ם צירף ר' אנטולי שאלות הלכתיות.64 לא ברור אם שרדו השאלות האלה.   

אינן  אנטולי  מר'  שהן  לחשוב  היה  שאפשר  שאלות  וששמונה  בידינו,  שאינן  טען  שילת  יצחק 

משלו. אחד מנימוקיו לקביעה זו: 'בשאלה הראשונה כותב השואל: "שהרי הדיין אשר בעיר אומר 

יכולין לחזור בו" וכו', והוא מבקש חות־דעת על פסקו של הדיין. ולא מסתבר שר' אנטולי, שהיה 

בעצמו דיין באלכסנדריה, ישאל בלשון כזו'. קושיה זו נסמכת כנראה על ההנחה המפוקפקת שר' 

אנטולי שימש בדיינות מיום בואו לאלכסנדריה ועד מותו.65 אמנם באיגרת התשובה העברית, 

החרוזה והנמלצת, שכתב הרמב"ם, ושבה בירך את ר' אנטולי על בואו למצרים )'וישמחו כולם 

נבוכים' )ראה בהמשך(. לדברי פליישר סביר שר' אנטולי בא למצרים אחרי שנת 1190 כדברי שילת, 'ואף 

על פי שהטעם שהוא נותן לדבריו מפוקפק' )פליישר, שירי ר' אנטולי ]לעיל הערה 9[, עמ' 442 והערה 66(, 

אך לא פירש פליישר את פקפוקו. 

קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו, לייפציג תרי"ט, דף לז ע"א.  61

שם; וראה עוד: 'אשר באתי למול שכלו בכלי דלות / כי לא לבשתי בגדי עצלות / אך אמרתי להביא בכורים /   62 

זו מנחת העומר שעורים'. 

וכן כמה שנים לאחר מכן כתב ר' שמואל הרב הצרפתי מאלכסנדריה לפסטאט על 'אנשי עירנו שהם הנה'   63 

)TS Misc. 36.176, ע"ב, שורה 23(.

איגרות הרמב"ם )לעיל הערה 60(, ב, עמ' תע, שו' 10: 'ומכתבך ושאלותיך'.  64

1199, מיד  4. אמנם לדברי פרנקל, 'מדבריו של אנטולי עצמו מתברר שכבר בשנת  שם, עמ' תסו, הערה   65

 עם הגיעו לאלכסנדריה, הוא מונה לדיין קבוע ורשמי בעיר זו' )פרנקל, האוהבים והנדיבים ]לעיל הערה 7[, 

עמ' 129(. אך דבריו הנרמזים של ר' אנטולי על שימושו כדיין קבוע בעיר לא מתייחסים בכלל לשנת 1199 

אלא לשנת 1209, ואין ללמוד מהם כלום על מינויו לדיין עם הגיעו לאלכסנדריה.
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על ביאתך לארצנו'(, שיבח אותו גם על היותו דיין )'ואם בדרך השופטים דרך', 'הדיין המהיר'(, 

רמז  שהרמב"ם  וייתכן  למצרים,  שהיגר  לפני  בדיינות  שימש  כבר  אנטולי  לדעתי  כאמור  אבל 

לדיינות ההיא.

על בקשתו של ר' אנטולי שהרמב"ם יפרוש עליו את חסותו השיב הרב באיגרת נמלצת מאוד   

וארוכה, שהיא המפוארת באיגרותיו מבחינה ספרותית. הדברים מופנים אל ר' אנטולי אבל נאמרו 

כאילו אל האיגרת ששלח:

ואומר לה: אני גואלך ]על פי רות ג 12[ / ומעלה מעלה אעלך / הראיני את מראיך השמיעיני 

את קולך ]שה"ש ב 14[ / הרימי בכוח קולך ]יש' מ 9[ / על כל שונא ובוזה66 / כי דבריך ערבו 

לי כדברי החוזה / וגם לא תעבורי מזה ]רות ב 8[ / ולפני עמדי בכל עתותי / שומה כחותם 

על לבי כחותם על זרועותי ]שה"ש ח 6[ / ופה תדבקין עם נערותי ]רות ב 8[ / אבל אם כראוי 

ליפיך אשר חננך היוצר / ישאל אביך מוהר לנו מצר / עת להאריך ועת לקצר / ואם בין 

 העמרים תלקטי ]על פי רות ב 15[ כשאר הנשים / ימים או עשרה חדשים ]על פי בר' כד 55[ / 

האל  גבולנו  ירחיב  אשר  עד   /  ]34 כד  ]בר'  עדשים  ונזיד  לחם   / הרשים  כאחד   ותאכלי 

 ]על פי שמ' לד 24[ / ולהריק ברכות לנו יואל ]על פי מלא' ג 10[ / כי ה' ִדבר טוב על ישראל 

14[ לפניך  ו  וי'   ;19 טז  יח'  פי  ]על  יביאנו  ֻמרבכת  ודבש  ֹסלת בשמן  / אז תאכלי   ]29 י  ]במ' 
המרביך / שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ]תה' מה 11[.67

במליצות שנקט הרמב"ם שובצו לשונות אהבים על פי כמה מקורות, ובהם שיר השירים ובעיקר 

פרשת גאולת רות על ידי בועז. את רצונו לקרב את ר' אנטולי 'הכלה' דימה הרמב"ם במפורש 

מר'  ביקש  לפיכך  כעת.  כראוי  מוהר  לשלם  בידו  שאין  הודה  אבל  'נישואין',  להצעת  במשלו 

אנטולי להסתפק במועט כאחד הרשים וכשאר 'נערותיו', עד אשר ירחיב לו האל, ואז יאכילנו 

כראוי לחכם חשוב כמוהו.

פנייתו של ר' אנטולי ותשובתו של הרמב"ם בפסקה זו נתפרשו כאילו עניינן 'במליצה חריפה'   

'משאלותיו הלימודיות' של הראשון ותשובת השני שבגלל דוחק שעתו צריך ר' אנטולי להיאזר 

בסבלנות ולהסתפק ב'תועלת לימודית מעטה' עד שיתפנה הרב, ואז יקדיש לו את מלוא תשומת 

הלב בלימודו.68 מוטיב זה אמנם מצוי באיגרות הרמב"ם, אולם במקרה הזה פשוט יותר בעיניי 

לקרוא את הדברים בלי 'להחריף את המליצה'. ר' אנטולי לא הטעים באיגרתו בקשה לבוא אל 

הרמב"ם ללמוד תורה מפיו, והרמב"ם לא הודיעו באיגרת תשובתו שאין לו זמן לקבל את פניו. 

חסותו  את  עליו  יפרוש  שהרמב"ם  ביקש  אנטולי  ר'  ארציים.  בעניינים  לפרש  אפשר  הכול  את 

בהמצאת משרה שתיתן לו פרנסה. הרמב"ם הזמין את ר' אנטולי לצאת את אלכסנדריה ולבוא 

ייתכן שהכוונה למתנגדים למהגרים החדשים.  66

ב, עמ' תסט. על רמתה הספרותית הגבוהה של איגרת הרמב"ם ראה:   ,)60 )לעיל הערה  איגרות הרמב"ם   67

פליישר, שירי ר' אנטולי )לעיל הערה 9(, עמ' 441.

איגרות הרמב"ם )שם(, ב, הערה 33.  68
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או  )'ימים  הקרוב  שבעתיד  אמר  אך  קולך'(,  את  השמיעיני  מראיך  את  )'הראיני  לפסטאט  אליו 

ונזיד  לחם   / הרשים  )'כאחד  מועטת  בפרנסה  להסתפק  החדש  המהגר  יצטרך  חדשים'(  עשרה 

עדשים'(; לאחר שירחיב האל את גבולו יוכל הרמב"ם לשלם את המוהר ולפרנס את ר' אנטולי 

ר'  את  שימנה  בשעה  לדעתי  וזאת  יביאנו'(,  מרבכת  ודבש  בשמן  סלת  תאכלי  )'אז  ליה  כדחזי 

למגבלות  רומזת  הרמב"ם  שהזכיר  העתים  מצוקת  כן  אם  באלכסנדריה.  )מוקדם(  דיין  אנטולי 

בסמכותו ובכוחותיו הפוליטיים. ייתכן שבמועד ההוא טרם חזר הרמב"ם למשרת ראש היהודים, 

שהוא כאמור שמינה דיינים ומוקדמים. פירוש אחר, הוא כבר שב לראשות, אלא שבגלל נסיבות 

שאין אנו יודעים את טיבן לא יכול היה באותו זמן לממש את רצונו למנות את ר' אנטולי דיין. 

ועוד, כבר ציינו ונראה להלן, שתקופה זו הייתה תקופת רעב.

אינני מכיר ראיה חותכת לפירוש זה אבל יש לו ידיים מוכיחות בתעודות הגניזה. ר' אנטולי   

יצא את אלכסנדריה ונסע לפסטאט. כאמור ממכתבו של צדוק מאלכסנדריה עולה שבחג הסוכות 

1200 נמצא ר' אנטולי בפסטאט במחיצתו של הרמב"ם )כפי שנלמד מן הברכות שנשלחו  שנת 

ר' אנטולי  ישב  זו, כאשר  יותר בתקופה  או  ופחות  זה(.69  בזה אחר  ר' אנטולי  ואל  אל הרמב"ם 

בפסטאט, הוא נשא אישה.70 

עדות ישירה מן הגניזה על עיסוקו של ר' אנטולי בזמן שהייתו בפסטאט אינה ידועה לי. הוא   

זו. ברשימה אחת  והוצאות בפסטאט מתקופה  או של מגביות  נזכר בארבע רשימות של הקדש 

)כנראה משנת 1201( נכתב: 'ר' אנטולי ען ]בשביל[ תמוז נ"ב ]דרהם['. ברשימה אין משמעות 

הסכום מפורשת. לפי גויטיין חמישים ושניים דרהם היו משכורתו של ר' אנטולי לחודש תמוז, 

רק  נרשמו  בדיינות,  הוא  אף  ששימש  יפתח,  לר'  שם.  בדיינות  ששימש  בזמן  לדבריו  והכוונה 

עשרים דרהם. לדברי גויטיין הסיבה להפרש בין השניים קשורה למוצאו הצרפתי )הפרובנסלי( 

של ר' אנטולי. חלק חשוב מהכנסתו של הדיין היה מכתיבת שטרות בבית הדין, וכיוון שר' אנטולי 

היה  דין,  בית  ומעשי  עדות  זיכרונות  שטרות,  לכתיבת  העיקרית  השפה  ערבית,  היטב  ידע  לא 

ENA NS 19.10 ראה לעיל הערה 34, על זיהוי 'רבנו' בכ"י  69

מכמה  מעניינים  הזאת  בעת  בפסטאט  לאישה  נישואיו   .)31 הערה  )לעיל   7–3 שו'  ע"ב,   ,TS 20.133 כ"י   70

1216, זקני אלכסנדריה דרשו שמי ש'יעלה על ראשם' )במקום  TS 10 J 25.3, משנת  בחינות. על פי כ"י 

9–10; פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים  'רוחהם', יש לקרוא: 'רוסהם'( יהיה נשוי. ראה: שם, ע"ב, שו' 

)לעיל הערה 7(, עמ' 482, וראה: שם, עמ' 132. במכתבו בכ"י TS 8 J 14.27 שלח 'יחיאל ב̇ר יצחק ̇ז̇ל̇ה̇ה 

הצרפתי ירושלמי' דרישת שלום 'למרתנו אלמנת אדוננו הרב ̇ר אנטולי ̇מ]נוחתו[ ̇כ]בוד[ ובתה גסתי ]גיסתי[ 

ובת בתה תחיה ל̇ת]ורה[ ̇ח]ופה ו[̇מ]עשים[ ̇ט]ובים[ ותזכה לבנים זכרים' )פרסם י' ברסלבי, 'קטעי גניזה על 

חכמים מצרפת ואשכנז בא"י ובמצרים בתקופת הרמב"ם ובנו', ארץ ישראל, ד ]תשט"ז[, עמ' 159; וראה: 

גויטיין, חברה ]לעיל הערה 3[, ג, עמ' 462, הערה 9(. על ר' יחיאל בר' יצחק ראה: א' ריינר, 'עלייה ועלייה 

לרגל לארץ ישראל 1099–1517', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ח, עמ' 61–65. 

1219 אבל כאמור   ריינר קבע את זמן איגרותיו של ר' יחיאל )ואירועים מסוימים הקשורים להן( לפני שנת 

לעיל  ראה  יותר;  מאוחר  לא  )אם   1221 בשנת  הנראה  ככל  ונפטר   1219/20 בשנת  בחיים  היה  אנטולי   ר' 

הערה 9(. מכל מקום לא מן הנמנע שהאישה שנשא ר' אנטולי בפסטאט לא הייתה אשתו הראשונה.
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צורך להשלים את הכנסתו. ברשימה שנייה צוינו הכנסות והוצאות לשבוע אחד )'שבת נשא'(. 

התורמים הראשונים היו 'רבינו' )הרמב"ם(, שתרם ח' )דרהם(, ואלשי̇ך אל̇תקה )חותנו(, שתרם 

ו'.   – יפתח  ור'  הרמב"ם(  שתרם  סכום  )אותו  ח'   – אנטולי  ר'  היו  ההוצאות  מקבלי  בראש  י"ב. 

גויטיין שיער ששמונת הדרהמים לר' אנטולי נוספו על משכורתו הרגילה )ושמא יש לתלות את 

שלישית:  ברשימה  העתים(.  בצוק  לשבוע  לשמונה  לחודש  דרהם  ושניים  מחמישים   הצמצום 

'ר' אנטולי ש"צ ען ]בשביל[ מרחשון מ''. וברשימה רביעית מחודש אב )כנראה שנת 1201(, צוין 

שר' אנטולי דר בדירה השייכת להקדש אבל הוא לא שילם את שכר הדירה. בצד ידיעה זו נרשמה 

האות ה"א, וייתכן שהכוונה שערך דמי השכירות היה חמישה דרהמים )על יד שמו של ר' יפתח 

נרשמה האות וי"ו, וגם הוא לא שילם את שכר הדירה(.71 

אין אנו יודעים מתי בדיוק החל ר' אנטולי לשבת על כס הדיינות באלכסנדריה,72 אך מתשובות   

 ,466 ,420 ,)B102 :ראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, ב, עמ' 125 )יש לתקן שם את מספר הרשימה השנייה  71

515 )שם ֵהעיר שר' אנטולי שימש בדיינות בפסטאט על פי הידיעה באותה רשימה(; הנ"ל, חינוך )לעיל הערה 

 M. Gil, Documents of TS K 15.54 )פרסם:  43(, עמ' פו–פז. הרשימה הראשונה, מחודש תמוז, בכ"י 

 the Jewish Pious Foundations, Leiden 1976, pp. 378-385; ראה על ר' אנטולי: שם, עמ' 384–385, 
הערה 21; הסברו בעמ' 386 שחמישים ושניים הדרהם היו שכר דירה לחודש אחד אינו נראה לי(. הרשימה 

זוכים  רשימת  שזאת  ציין  )כהן   466–465 עמ'  )שם(,  חברה  גויטיין,  ראה:   ;ENA 2591.18 בכ"י  השנייה 

למגבית  התורמים  אחד  היה  שהרמב"ם  העיר  לא  אבל  אנטולי,  ור'  הרמב"ם  בה  ושנזכרו  מגבית  בכספי 

 M. R. Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, Princeton[ 

 and Oxford 2005, p. 60, n. 110[(. הרשימה השלישית, מחודש מרחשוון, בכ"י TS Ar. 4.7 )הדפיסה: 
א' ואזה, 'ההקדש היהודי על־פי מסמכי הגניזה הקהירית: נספח למחקרו של פרופ' משה גיל', עבודת מוסמך, 

אוניברסיטת תל־אביב, תשנ"א, עמ' 240, וראה שם, עמ' 241–242, הערה 1–2, השערתה שהרשימה נכתבה 

בשנת 1199(. הרשימה הרביעית, מחודש אב, בכ"י BL Or. 5549, fol. 6 )פרסם: גיל, מסמכי הקודש ]שם[, 

156–157, 159, ושם שיער שאולי סכום  עמ' 386–388; פרסום חלקי: ברסלבי, חכמים מצרפת ]שם[, עמ' 

 )TS Ar. 51.144 חמשת הדרהמים היה לתמיכה כספית(. רשימה חמישית, מחודש מרחשוון שנת 1201 )כ"י

אינה מזכירה את ר' אנטולי, אבל גויטיין השווה אותה לרשימה הרביעית )גויטיין, חברה ]שם[, עמ' 430(, 

וגיל פרסמּה וסידר אותה מיד אחרי שתי התעודות הנזכרות מן החודשים תמוז ואב )גיל, מסמכי הקודש ]שם[, 

עמ' 388–390(, ומכאן ההשערה שגם הרשימות ההן נכתבו בשנת 1201. לפי גויטיין רק לעתים נדירות לא 

שולם שכר דירה להקדש )גויטיין, חברה ]שם[, עמ' 132(, וגיל תלה את סיבת הדבר ברעב שהיה אז במצרים 

)גיל, מסמכי הקודש ]שם[, עמ' 386(. חמש הרשימות נכתבו כולן בכתבו הטיפוסי של סופר בית הדין והדיין 

הוא הדיין  ר' שמואל הלוי בר' סעדיה  בנו של  1181–1207 לפחות(  )שנות פעולתו  ביר' שמואל  יוסף הלוי 

המשכיל הנזכר לעיל )על יוסף ראה: גויטיין, חברה ]שם[, עמ' 514, מס' 23; פרידמן, ספר הודו, ד ]א[ )לעיל 

'יוסף הלוי ביר' שמואל הדיין זצ"ל' ]אין   :TS 10 J 3.11 22(, עמ' 36–37, וראה את חתימתו בכ"י  הערה 

גויטיין[(. ברסלבי שיער שר'  רמז  1215 בערך, שאליה  JTS MS 8254.18, משנת  'לוי' בחתימה שבכ"י 

 אנטולי ישב בסוף ימיו בפסטאט, והביא ראיה מכך שאיגרותיו שרדו בגניזה )ברסלבי, חכמים מצרפת ]שם[, 

עמ' 157(, אך על פי הנתונים שבידינו עכשיו אי אפשר לקיים השערה זו. לחתימות הדיין יפתח ברבי יעקוב 

 JTS MS 8254.18 16 )וכתב היד שרמז אליו שם הוא  28; 546, הערה  515, מס'  ראה: גויטיין, שם, עמ' 

הנ"ל(; כ"י TS Ar. 30.47; אבל בכ"י TS AS 149.91: יפתח בן רבי/בירבי יהודה.

7(, עמ' 128–129, שגויים ואי  כל התאריכים על ר' אנטולי אצל פרנקל, האוהבים והנדיבים )לעיל הערה   72

אפשר ללמוד מהם כלום על תולדותיו.
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הרמב"ם מוכח שר' אנטולי כבר שימש בדיינות שם בחיי הנשר הגדול. מתברר שבזמן ששלח 

בחתימת  הרב  בשיטת  בקיא  היה  הוא  שבסיציליה  מסירקוזה  שקיבל  השאלה  את  הרמב"ם  אל 

ולכן ביקש ממנו לחתום על תשובתו, שתישלח  )'וכתב משה'(,  ידו  שמו בתשובות שכתב במו 

לסיציליה, לא רק בשמו אלא גם בשם אביו )'ובחתימת יד הקודש עם שם יקר הורו זצ"ל'(, כי שם 

מן הסתם לא הכירו את חתימתו המקוצרת. ר' אנטולי גמר את ההלל על הרמב"ם בלי שמץ של 

סייג. בתשובתו שיבח הרמב"ם מאוד את ר' אנטולי ובה בשעה ביקר אותו על שאלת שאלה שלא 

הנכבד  הדיין  הגדול  זאת השאלה ששאל החכם  גדול תמהתי על  )'תמה  הייתה צריכה להישאל 

המהיר ]...[ אחיך נאמנך השש והשמח בהצלחתך עלז על מעלת תורתך'(. ייתכן שמבקיאותו של 

ר' אנטולי בשיטת החתימה של הרמב"ם ומשמחתו של הרמב"ם בהצלחתו של ר' אנטולי יש רמז 

שהוא כבר שימש דיין באלכסנדריה.73 

בשאלה שנשלחה אל הרמב"ם מאלכסנדריה מפורש שר' אנטולי היה דיין שם. השאלה עוסקת   

באלמנה שביקשה לגבות את נדונייתה אך לא תבעה את דמי כתובתה. על פי פרשנותו החדשה 

לתקנת הרמב"ם בטבילת הנידה החמיר ר' אנטולי בשבועה שיש להשביע את האלמנה, ובני הקהילה 

מתחו עליו ביקורת: 'וחייבה ב]ית[ ד]ין[74 והוא רבינו אנטולי החכם המופלא שבועת אלמנה וג]ם[ 

כ]ן[ שתשבע שהיא טבלה לנדתה ]...[ ואמרו לו העומדים שם שזה לא נשמע מעולם ולא דנו בו 

באלכסנדרייא מקודם היום הזה ]...[ והוקשה זה הדין על כל מי שיש לו בת להשיאה'.75 

אשר לתעודות הגניזה, בעשרת הימים האחרונים בחודש מרחשוון שנת 1204, כלומר חודשיים   

לפני פטירת הרמב"ם, נכתב באלכסנדריה זיכרון עדות. המסמך נכתב בערבית־יהודית ונחתם 

בידי שני עדים; הראשון היה יהודה המלמד ביר' אהרן הרופא אבן אלעמאני הנזכר לעיל. מתחת 

לחתימות העדים נכתב קיום בית דין של שלושה – הדיין הראשון היה אנטולי ברבי יוסף עמש"י 

מאוד  שדומה  בכתב  נכתב  העדות  זיכרון  זכריה.76  ביר'  אליהו  הדיין  ואחריו  ינוח(  משכבו  )על 

לכתבו של צדוק, כותב המכתב המתפרסם להלן, וסביר להניח שהוא הסופר שכתבו. 

25; איגרות הרמב"ם  620–623; וראה: שם, ד, עמ'  2(, ב, סימן שמו, עמ'  תשובות הרמב"ם )לעיל הערה   73

)לעיל הערה 60(, ב, עמ' תעא–תעג. על חתימת הרמב"ם 'וכתב משה' ראה: גויטיין ופרידמן, ספר הודו, ג 

)לעיל הערה 23(, עמ' 60, ודיוני שם בהערה 139.

רגילים היו לקרוא לדיין 'בית דין'. ראה: פרידמן, ספר הודו, ד )א( )לעיל הערה 23(, עמ' 35.  74

תשובות הרמב"ם )לעיל הערה 2(, ב, סימן שעא, עמ' 648–649. הכהן התלבטה בטעם התנגדות בני הקהילה   75

פרנקל,  גם:  ראה   ;77 הערה   ,39  ,29 עמ'   ,]9 הערה  ]לעיל  אנטולי  ר'  שירי  )הכהן,  אנטולי  ר'  של  לפסקו 

בחלקם  צוטטו  )שכבר  בדבריהם  מפורש  הוא  ואולם   .)131–130 עמ'   ,]7 הערה  ]לעיל  והנדיבים  האוהבים 

יפסדו  כן  גם  נאמר שהפסידה כתובתה,  ואמרו:  לו בת להשיאה  מי שיש  כל  הדין על  זה  'והוקשה  בפנים(: 

]צ"ל מעין: גם כן יופסדו כליה?![, ואם יהיה הבעל רשע, יתבע מאשתו לכתשמשנו ]צ"ל: שתשמשנו[ נדה' 

וכו', ועיין שם. כלומר בני הקהילה חששו שכתוצאה מפסקו של ר' אנטולי יאבדו את הממון והכלים שנתנו 

לנדוניות בנותיהם. בתשובתו דחה הרמב"ם את הפרשנות של ר' אנטולי לתקנתו, וקבע שהתקנה עוסקת לא 

בגביית הנדוניה אלא רק בכסף הכתובה שהיה על הבעל לשלם משלו, 'וכל המוסיף גורע'.

כ"י TS 16.126 )התיאור אצל פרנקל, האוהבים והנדיבים ]שם[, עמ' 129, אינו מדויק(.  76
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מסתבר שבשעה שמינה הרמב"ם את ר' אנטולי לדיין באלכסנדריה הודיעֹו הנשר הגדול או   

בא כוחו על דרישת צדוק להמשיך במלאכת סופר בית הדין, למחצה, ולתת רק חצי מהמלאכה 

'גזוין  ר' אנטולי היה אמנם סופר שהעתיק ספרים. ברשימת ספרים אחת נרשם:  לדיין החדש. 

מועד בכתבו  סדר  ̇ז̇צ̇ל' )שני קונטרסים שבהם פירוש  ̇ר̇ב אנטולי  פיהם שרח סדר מועד בכט 

זצ"ל(.77 אולם מסתבר שהוא ויתר על החצי שלו בכתיבת מסמכי בית הדין,  אנטולי  של רב' 

כנראה בגלל מגבלותיו בידיעת הערבית, וזאת עד שבשנת 1216 קרא צדוק תיגר על הנהגתו, ור' 

אנטולי דרש את חלקו בִוראקה כנזכר לעיל.78 שמא סבר ר' אנטולי שבחמש עשרה השנים לערך 

לכתיבת  מספקת  במידה  בערבית  ידיעותיו  השתפרו  באלכסנדריה  לדיין  שנתמנה  מאז  שחלפו 

אליקים,  בר'  יחיאל  ר'  הדיין  שעשה  כפי  בעברית,  הכול  את  לכתוב  התכוון  ושמא  התעודות, 

שהיגר למצרים מאירופה הנוצרית בתחילת המאה השלוש עשרה.79 גם בזמנו של הראב"ם הוסיף 

כבר  בחלקן  האלה  והפרשיות  אלכסנדריה,  בקהילת  לפעם  מפעם  התנגדות  לעורר  אנטולי  ר' 
נזכרו לעיל.80

כ"י Bodl. Heb. d. 76, fol. 53, שו' 8 )מובאה חלקית ראה: מאן, היהודים ]לעיל הערה 24[, ב, עמ' 326(.   77

בשו' 10: 'גזוין פיהם שאלות ותשובות בכט אלדיין אלמשכיל ̇ז̇ל' )שני קונטרסים שבהם שאלות ותשובות 

ז"ל(, והכוונה כאמור לעיל לדיין שמואל הלוי ביר' סעדיה. המשכיל  בכתבו של הדיין 

כ"י TS 10 J 25.3, שו' 18; ראה את המובאה )בתרגום( לעיל לפני הערה 51.  78

ראה: פרידמן, תשובת ר' יחיאל )לעיל הערה 20(, עמ' 335 )ושם גם על כתביו המועטים בערבית־יהודית(;   79

– מכתב מאת הרמב"ם אל ר' שמואל החכם ואיגרת ברכה אל הרמב"ם לרגל  הנ"ל, 'שני כתבים מימוניים 

הביניים  בימי  ישראל  של  הרוחני  בעולמם  עיונים  שערים:  מאה  )עורכים(,  ואחרים  פליישר  ע'  נישואיו', 

211–213. גם לא מן הנמנע שר' אנטולי דרש מצדוק חלק מן  לזכר יצחק טברסקי, ירושלים תשס"א, עמ' 

התשלום על כתיבת השטרות אף על פי שרק צדוק כתבם. על נוהל כזה ראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, 

ב, עמ' 39, 231, וראה לעיל הערה 39, לשון כ"י CUL Or. 1080 J 106, שו' 10. טרם זוהו שטרות שכתב 

1219/20 – שר' אנטולי חתם על קיום בית הדין  TS 12.698, משנת  ר' אנטולי. את זיכרון העדות שבכ"י 

לחתימות עדיו – כנראה כתב צדוק, ראה לעיל הערה 8. צדוק לא חתם כעד על מסמכי בית הדין מידו שזוהו 

לפי שעה, ואין בהם זכר לשמו. קרוב לוודאי שבבדיקה שיטתית של מסמכי בית הדין שנכתבו באלכסנדריה 

בתקופה זו יימצאו קטעים נוספים שהוא כתב.

יש בגניזה עוד חומר מעניין על אודות ר' אנטולי אבל אין זה המקום לדון בכלל המקורות. בגניזה תלונות על   80

ר' אנטולי לא רק על התנהלותו כדיין אלא גם על אמונו במשא ומתן. בכ"י BL Or. 5542 fol. 32 יש תלונה 

 ,Mosseri V.339 על שעדיין לא שילם בעד ספרים )'אלפירוש ומסכת נדה'( שהזמין ובעד כריכתם. בכ"י

)לא נסתר מהדרתו  וצ̇גרה'  ̇ר אנטולי  וכלק  יוכפא מן ח̇צרתך מא חדת ענדנא מן אלמסרות  'מא   :9–7 שו' 

המסרות ]מלשינות[ שאירעה אצלנו וכעסו ]ֻ̇כלק, ראה: בלאו, מילון )לעיל הערה 50(, עמ' 195; פרידמן, 

אנטולי וחוסר סבלנותו(. במכתב יש תלונה ובקשה לפנות אל  מילון )לעיל הערה 50(, הערך 'ֻ̇כלק'[ של ר' 

'רבינו', ובמקום אחר שם: 'ללרייס ]לראש[ ירום שמו ביש̇ר]אל[' )לפי קטלוג של אוסף ז'אק מוצרי, ירושלים 

תש"ן, עמ' 157, נזכר שם ר' אברהם בן הרמב"ם, אבל הוא לא נזכר בפירוש בקטע זה(. קטע זה הוא המשכו 

הישיר של כ"י TS Ar. 54.61 )בעמוד ב חשבונות משנת 1218(. בכ"י TS NS J 380, ע"ב, שו' 6: 'תערף 

אכלק נטולי ויבסה' )אתה מכיר את מידותיו/כעסו של נטולי ]כך![ ואת קשיחותו(; פורסם: פרידמן, ריבוי 

נשים )לעיל הערה 20(, עמ' 190, וראה: גויטיין, חברה )לעיל הערה 3(, ג, עמ' 209, 470, הערה 216. טענת 

'מסרות' מופיעה בכמה תעודות, וצריך עיון אם הפרשה הזאת קשורה לטענה על פנייה לאמיר במכתב שבו 
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ו. ההדרת המכתב

81)FGP No. C25824–5( ENA 2744.2 כ"י

]ע"א[

1                                             ממלוכהא רהין82 אחסאנהא

2                                                      צדוק

3  ב̇ש ר̇ח

4  בעד מא כאן קד כתב ל̇גלאלהא כתאב מדכל83 עלי

5  אלשיך אלא̇גל אבי אלמפ̇צל בן נאנו ̇ש̇צ והי בפ̇צלהא תקף

6  עליה בלגה בעד דלך אן אלמורדין כתבו תקנה ואכדו

7  פיהא כטוט84 בע̇ץ אל̇גמאעה באנהם לא יקדמו עליהם 

8  מקדם מן גיר אהל דיאר מצר אלבתה ואנהם ירסלוהא

9  לרבנו יחי לעד ויטלבו מנה מ̇גי רבנו יצחק החסיד 

10 הרב ̇ש̇צ אליהם מקדם וסאלוה פי דלך גאי̈ה אלסואל

11 ואנה אן לם יטיעהם ולא ינחדר85 יכלפון אלמשכיל רבנו

12 שמואל הלוי ̇ש̇צ אלמ̇גי אליהם ו̇צמנו לה כמסין דינ'
13 יע̇גלון בהא86 לה ענד מ̇גיה פאעלם אלכאדם מאלך רקה87

14 בדלך פאדא אתפק מ̇גי אחד מן אלמקדמין אלי אלת̇גר

15 פתתפ̇צל אלח̇צר̈ה אלמאלכה תערפה אן אלוראקה הי

16 כבז אלממלוך וכל מא יאכד פיהא אלנצף פקט ואלנצף אלאכר

17 למקדם אלבלד ותבסט ללממלוך פי דלך בסאט כביר

18 מע רבנו יחי לעד פאנה אן ̇גאי מן יאכד אלוראקה

התלונן יהודה המלמד על ר' אנטולי בכ"י TS 24.67, ע"ב, שו' 15–16; פרסמה: פרנקל, האוהבים והנדיבים 

)לעיל הערה 7(, עמ' 412.

חומר הכתיבה: נייר; מידות: רוחב 13.5 ס"מ, אורך 45.8 ס"מ.   81

 H. Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic4, ed. J. M. Cowan, Urbana, Ill. 1994, :ראה  82

p. 421
אף על פי שהאותיות דל"ת וכ"ף קרועות נראית לי הקריאה כמעט ודאית.  83

ראה: פרידמן, מילון )לעיל הערה 50(, הערך '̇כّט: א̇כ̇ד ̇כّטה'.  84

.'VII ראה: בלאו, מילון )לעיל הערה 50(, עמ' 114; פרידמן, מילון )שם(, הערך 'חדר  85

ראה: פרידמן, מילון )שם(, הערך 'ע̇גל II ב־'.  86

ראה: פרידמן, מילון )שם(, הערכים 'עלם IV', 'רّק'.  87
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JTSL ENA 2744.2r ברשות ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה
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]שוליים[

)1( מן אלכאדם )2( סאפר אלי בלד )3( אלרום ̇צרורה לאנה )4( ר̇גל מעיל יריד88 )5( יקום בביתין89 

פתכון  אהלה93  מן   )9( ויפתרק  יסאפר   )8( באל̇צרורה92  פהו   )7( ̇צאיקתה91  יצף  יערף90   )6(  ומא 

)10( אלח̇צרה תרקב הדא )11( אלפן ותפעל פיה )12( מא ٓאלפה אלכאדם

]ע"ב[

1  מן אצטנאעהא94 ו̇גמיל ראיהא פלא עדמהא95 אבדא ולא עדם

2  תפ̇צלהא ויצל אלכאדם כתאבًא96 ישתמל עלי דכר מא תפ̇צלת

3  בה ואצטנעת לא זאלת אנואר בעדהא ُמשרקה

̅קנט 4  ואפעאלה סדידה מופקה אמן נצח ̇י̇א סיון 

]בכיוון הפוך בראש הדף[

1  הדרת ̇כ̇ג̇ק מר̇נ ורב̇נ משה הכהן השר הנכבד תפארת הכהנים פקיד
2  הסוחרים עין העדה תפארת ישראל ויהודה ̇ש̇צ בן גליב במצר97

תרגום

]א. התקנה והבקשה שהרמב"ם ישלח את ר' יצחק החסיד או המשכיל ר' שמואל הלוי[

)1( )מאת( עבדו התלוי בחסדו )2( צדוק.

רח]מנא[ )3( בש]מך[ 

)5( השי̇ך המפואר ביותר  )4( אחרי שכתב ]=שכתבתי[ להדרתו מכתב המציג את / המלצה על98 

.'IV ראה: בלאו, מילון )לעיל הערה 50(, עמ' 265; פרידמן, מילון )שם(, הערך 'רוד  88

ראה: פרידמן, מילון )שם(, הערך 'קום I בה'.  89

ראה: פרידמן, מילון )שם(, הערך 'ערף I יפעל'.  90

ראה: בלאו, מילון )לעיל הערה 50(, עמ' 392.  91

ראה: ור, מילון )לעיל הערה 82(, עמ' 629.  92

ראה: פרידמן, מילון )לעיל הערה 50(, הערך 'פרק VIII מנה'.  93

.'VIII ראה: בלאו, מילון )לעיל הערה 50(, עמ' 377; פרידמן, מילון )שם(, הערך 'צנע  94

.'I ראה: פרידמן, מילון )שם(, הערך 'עדם  95

תאבًא'. ראה פרידמן, מילון )שם(, הערך 'וצל I כِ  96

והודבק שלא במקומו. הנייר היה עדיין שלם כנראה בשעה  הצד השמאלי של שתי שורות הכתובת נקרע   97

שגויטיין העתיק את השורות האלה בכרטסת שלו בכרטיס )גדול 00342( של משה הכהן בר גוליב, ושם רשם 

ENA 2740.4 )loose( את המספר של כתב היד

הביטוי 'כתאב מד̇כל' אינו ידוע מן המילונים ולא ראיתי אותו במקום אחר. וראה לעיל הערה 83.  98
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)6( אותו – נודע לו ]=לי[  ש"צ – הוא בחסדו יקרא ]=בחסדך ְקרא[  נאנּו99  בן  ל  ַ̇צّ ַפ אלֻמ אבו 

עליהם  ְיַמּנּו  שלא  מהקהילה,  חלק  עליה   )7( שהחתימו  תקנה,  כתבו  שהמורדין  זה   אחרי 

ממנו  וידרשו101  לעד  יחי  לרבנו100   )9( אותה  ישלחו  ושהם  מצרים  מאנשי  שאיננו  מוקדם   )8(

ש"צ אליהם להיות מוקדם וביקשו ממנו זאת בתכלית  החסיד )10( הרב102  יצחק  שיגיע רבנו 

 )12( רבנו  המשכיל  על  יטילו  לאלכסנדריה103  ייסע  ולא  להם  ייענה  לא  ושאם   )11( הבקשה 

ש"צ להגיע אליהם. והבטיחו לו חמישים דינר )13( שישלמו לו דמי קדימה עם  הלוי104  שמואל 
בואו. הודיע המשרת את אדון עבדו ]=הודעתיך[ )14( על כך.105

]ב. הבקשה להשפיע על הרמב"ם שהמוקדם החדש לא ייקח מן הכותב את פרנסתו כסופר[

אדוניו  הדרת  יואיל   )15( לפועל,  תצא  לאלכסנדריה106  המוקדמים  )משני(  אחד  של  הגעתו  ואם 

]=תואיל[ להודיע לו107 שמלאכת הסופר היא )16( לחם חוקו108 של עבדו ]=לחם חוקי[. והוא ]=ואני[ 

לוקח בה רק את החצי והחצי השני )17( הוא למוקדם של העיר.109 ויבאר ]=תבאר[ את הדבר הזה 

לעד. כי אם יגיע מי שייקח את מלאכת  יחי  בשביל עבדו ]=בשבילי[ באר היטב )18( בפני רבנו 

]=אני[  הוא  כי  )3( הרּום בהכרח.  ]=ממני, אסע[ אל ארצות  ייסע   )2( )1( מעבדו,  ]שוליים[   הסופר 

/ שתי נשים.111  )5( לפרנס שני בתים  ובעל משפחה גדולה110 שצריך  )4( אדם ממועט אמצעים 

ואין )6( הוא ]=אני[ יכול לתאר את מצוקתו ]=מצוקתי[. )7( ובעל כורחו )8( ייסע וייטוש )9( את112 

משפחתו. ויהא )10( הדרתו מתחשב נא )11( בנסיבות האלה. ויעשה בו )12( ]ע"ב[ )1( כגמילות חסדו 

סוחר יהודי חשוב הידוע מתעודה לאחר שנת 1205. ראה: גויטיין ופרידמן, ספר הודו, ב )לעיל הערה 23(,   99

3(, ו, עמ'  13. ראה גם: גויטיין, חברה )לעיל הערה  513, הערה  עמ' 512–514 והספרות שצוינה שם, עמ' 

76, המפתח, הערך 'Mufaḍḍal I (b. Adōnīm) Ibn Nānū'. כאן צדוק נימק מה ראה לכתוב בשנית לאחר 

שזה עתה שלח מכתב. 

כאמור הכוונה לרמב"ם.  100

אפשר לתרגם גם: ויבקשו.  101

כאמור הכוונה לר' יצחק בר' ששון הדיין.  102

מילה במילה: ֵירד. מילה זו משמשת לנסיעה מפסטאט לאלכסנדריה.   103

כאמור הכוונה לר' שמואל הלוי בר' סעדיה שנקרא 'הדיין המשכיל'.  104

היינו אנא שים לב לידיעה חשובה זו.  105

תרגום מילולי של המקור )אל̇תגר(: עיר הנמל, והוא כאמור, כינוי רגיל לאלכסנדריה. ראה: פרידמן, מילון   106

)לעיל הערה 50(, הערך '̇תגר'.

למוקדם שיגיע או לרמב"ם כמפורש בהמשך.  107

לא ראיתי במילונים '̇כבז' במשמעות זו.  108

ספק את חצי המלאכה ספק חצי השכר. ראה לעיל הערה 79.   109

חמש המילים האחרונות מתרגמות את 'מעיל' שבמקור; ראה: ליין, מילון )לעיל הערה 24(, עמ' 2202.  110

'בית' משמעו גם בית ממש גם אישה )ראה: פרידמן, מילון ]לעיל הערה 50[, בערכו(, ומכל מקום משתמע   111

שזו הכוונה כאן. ייתכן שיש רמז לזה במכתבו של צדוק מחול המועד סוכות שנת 1200 על משפחתו הגדולה 

והרבים הנלווים אליו )כ"י ENA NS 19.10, שו' 7(. ראה לעיל על יד הערה 40.

או: יהיה מרוחק מן. והכול בלשון נסתר ומוסב על הכותב.  112

26[           
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ועצתו הטובה שהתרגל להן עבדו. הלוואי לא יחסר לו ]=תחסר לי[ לעולם ולא יחסרו )2( לו ]=לי[ 

חסדיו. וישלח לעבדו ]=ְׁשלח לי[ מכתב המפרט מה הואיל )3( לעשות והחסד שעשה. אל יחדלו 
קנ"ט.113 סיוון  נצח. י"א  אורותיו מרחוק להזריח / )4( ומעשיו הישרים להצליח. אמן 

]ג. הכתובת[

הנכבד  השר  הכהן  משה  ורבנ]ו[  מרנ]ו[  ק]דושת[  ג]דולת[  כ]בוד[  )אל( הדרת   )1(

תפארת הכהנים פקיד

ַלְיב בפסטאט ֻג הסוחרים עין העדה תפארת ישראל ויהודה ש]מרו[ צ[ורו בן   )2 (

יום שני, 7 ביוני 1199.  113

          ]27




