טחרח  ,טומאה וגנ9זח של טפרי
בין אסלאם ליהדות

8

( ונזף ששזיר

השורות הבאות  ,המועלות על הכתב בעקבות כנס במלאות עשור לפטירתו של ש " ד
גויטיין ( ' חברה ים  -תיכונית '  ,יד יצחק בן  -צבי  ,אביב תשנ " ה )  ,תעסוקנה בפרשה של הקבלה
והשוואה  ,שתכליתן היא הבנה ומיצוי רקע  ,לאו דווקא התחקות אחר השפעות  .יועלו

בהן היבטים מוסלמיים ויהודיים הנוגעים לסוגיית ה ' היפטרות ' מכתובים שבלו  ,נפסלו
לקריאה  ,או שכבר אין בהם צורך  -סוגיה המובילה ישירות לפתרונות כגון ' גניזה ' ,
כמושג וכמונח עברי בתרבות היהודית  ,בעוד האסלאם מכיר גם הוא את הפתרון הזה
( אם כי לא את המונח )  ,אך לא כפתרון בלעדי  .היבטים אלו הודגשו על ידינו בשני

מחקרים קודמים  ,אולם במישור אחד בלבד  :הבעיה הסבוכה של טיפול בכתובים שבלו .
ככל שיטרח האדם למצוא לכתובים אלה פתרונות  ,תתעוררנה מחלוקות  ,שיש להן גם
מימד אנתרופולוגי  ,שכן בכל פתרון שיאשרו חכמי דת מוסלמים מסוימים  ,יראו חבריהם
פגם  .לפחות בתרבות האסלאם רבו הפתרונות וסותריהם עד כי אין אנו מוצאים פתרון
ללא עוררין .

לעומת זאת  ,ברשימה שלפנינו יתגלה מישור שני  :בעיית כתבי קודש שנטמאו  .מישור
זה מרוחק יותר מאפשרויות ההשוואה הפשטנית בין יהדות ואסלאם  .ולמרות זאת  ,יש
בו כדי ללמד לקח רב על רקען של ההוקרה והקדושה שרוחשים לכתוב ועל הרקע
הכללי של בעית ההיפטרות מכתובים שנפסלו .

.

א הבערה הב999ה
חשיבותה של הגניזה הקאהירית היהודית היא מן המפורסמות ואוצרותיה השופעים
תרמו וממשיכים לתרום להכרת תחומים יהודיים רבים  ,כגון כתבי קודש  ,כתבי הלכה ,
הגות וספרות  .מסמכי הגניזה תרמו להכרת החברה והכלכלה בקהילות ישראל ומאפייניהן
החברתיים והכלכליים של ארצות האסלאם ואגן הים  -התיכון  .בשל חשיבויות אלו נתנו
חוקרים רבים את דעתם על מקור ה ' אוסף ' הזה  ,התהוותו והתפישה המסתתרת מאחורי

התהוותו  .במלים אחרות  ,התעורר עניין בעצם המנהג ' לאסוף ' דפים וכרכים כתובים

באות עברית  ,המשרתת  -כמנהגם של יהודים  -גם כתיבה בלשונות אחרות  ,כגון

טהרה  ,טומאה וגנחה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות
ערבית  .וכמובן  ,עם נטילתם של חומרים אלו על ידי יהודים  ,כדי להובילם

ן

5

ו ' לזורקם '

במקום המיועד  ,בגניזה  ,בבית הכנסת עזרא ( או בן עזרא )  ,נשתרבבה לידיהם כמות לא
מועטה של גליונות וקבצים שאינם באות עברית .
כותב שורות אלו  ,שאומנותו אינה מדעי היהדות כעיקר  ,אלא מדעי המזרח  ,מתיר

לעצמו נקיטת לשון פשטנית  ,המסתכמת כך  :הרקע הכללי לכל הבעיות הללו הוא יחס

הכבוד והקדושה ליצירות מסוימות גם מבחינה חומרית ( הגווילים  ,הכתב וכיוצא

בהם )

והחשש שכאשר נפטרים מהן עם התיישנותן  ,התבלותן או היפסלותן  ,עלול הדבר להיעשות
באורח בלתי מכובד .
הבעת חשש לגורל של כתובים מקודשים שנפסלו מצויה כבר במקורות יהודיים
עתיקים  ,שקדמו לזמנה של גניזת קאהיר  .בסופו של דבר חלה התרחבות של הרגשת
הקדושה על פני כל הכתובים העבריים  ,או כתובים לועזיים הכתובים באותיות עבריות ,
ואשר עשויים להיות בהם ציטוטים של פסוקי קודש  ,שמות מקודשים

וכיוצא בהם  .י

לפיכך נוצרה בעיה כללית נושאת חותם דתי ומעשי  ,המביאה  -מעצם טבעה  -לידי
התלבטות אצל בני אדם מאמינים בני דתות שונות  .הבעיה היא איך להיפטר מהחומר

בצורה מכובדת והולמת  .וכפי שחוזר ומעיר לקוראיו  ,עד היום  ,כתב  -עת פקיסטאני
מודרני  ,יש להקדיש מחשבה לשאלה

dispose of properly

)0

ftow

~

)

שכן  ,לדברי

המערכת  ,למרות העובדה שאנגלית היא לשונו של כתב  -העת  ,משובצים בגליונות פסוקי
קוראן  ,ולעתים אף באותיות ערביות  2 .ניתן להתרשם אפוא שמדובר בבעיה אנושית של

%

הסברים על הגניזה הקאהירית מצויים במחקרים רבים  ,סקירות באנציקלופדיות וכיוצא בהן  .נסתפק
בהזכרת פריטים אחדים  :גויטיין  ,גניזה  ,נותן תיאור ממצה  ,כמשתמע מהיות מאמרו ערך
באנציקלופדיה ; גויטיין  ,חברה (  , ) 1967א  ,עמ '

%

ואילך ; ראה גם גויטיין להלן  ,הערה

;5

הופקינס ,

גילוי ; רייף  ,רוח ; כהן  ,מסמכים  -בהסבר קצר ; כהן  -סטילמן  ,גניזת  ,המאזכרים בחטף גם את ההקבלה

יהדות -איסלאם

( עמ ' 45

הערה  . ) 47זכות ראשונים בניסיון לגולל סוגיות של הקבלות מגיעה לאלוני ,

גניזה  -וראה ביחוד עמ ' קצד  -קצה והערות  , 8 - 2אולם החומר שבידו עדיין התחלתי ודל ובחלקו
עדות שבעל -פה  .לסוגיית ההקבלה המוסלמית ראה סדן ( שלושה סימוכין )  ,להלן  ,הערה  . 4שמות
חוקרים ותיקים יותר  ,מהדורות הקודמים שעסקו במשמעות ' גניזה '  ,ראה להלן  ,סוף הערה . 4
2

על ההשלכות האקטואליות  ,ראה המדראד  ,הערות מערכת  ,כגון בכרך ז '  ,חלק
דוגמה אחרת וטריה ( ראה ח ' צ ' ר  ,גירה

. .

[ ) ] 6 5 94

2

(  , ) 1984עמ ' . 61

המעידה על האקטואליות של כללי שמירת הכתוב

המקודש  :בפקיסטאן לכד המון זועם ומתפרע אדם ששרף עותק קוראן  .ההמון ביצע בו מעשה

לינץ ' .

חכמי הלכה סעודיים הזדרזו להגיב לעצם מעשה ההריגה וטענו שייתכן שהאיש רק טרח

להיפטר מעותק קוראן בלוי באורח מכובד ( שכן שריפה אינה פתרון פסול  ,לדעת כמה חכמים ,

כבר במקורות ימי  -הביניים  ,וראה להלן )  .לכותרת הרשימה אשר מדווחת זאת יש חשיבות  ' :קנאות

לדת  -דבר חיובי  ,אך יש לה גבולות '  .בתורכיה של היום ( לפי דברים שאמר לי חוקר תורכיה

הקנדי פרופ ' א ' בירנבאום ) יש אנשים בעלי תודעה דתית עמוקה הנוטלים כל פיסת נייר כתובה
בערבית הנקרית על דרכם  ,וטומנים אותה בגדר או בקיר  .מאז הוחלף האל " ף-בי " ח התורכי לאות

הלטינית  ,מועטים התושבים הבקיאים באל " ף -בי " ת הערבי ששימש את התורכית העות ' מאנית ,
לפיכך עשויים מלקטי הנייר הנזכרים להרים פיסת עתון ערבי שהביא תייר ערבי או אף פתק

חילוני  .כך  ,בשל החלפת הכתב  ,הגיעו כמה אנשים שם לאותה הרחבה שהגיעו אליה ' יהודי הגניזה ' .
יהודים אלו  ,בימי  -הביניים  ,הרחיבו את הטיפול בכתובים לכל גליונות וכרכים הכתובים באות
עברית והתורכים הנזכרים הרחיבו לכל הכתוב בערבית ( ! )  .גניזה נמצאה בין קירות מסגד

באיראן ;
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יוסף סדן

אמונה וקדושה  ,אשר בסיסה עשוי להיות משותף לבני אמונות ותרבויות שונות  .הרי

כמעט כל פתרון אפשרי לבעיית ה ' היפטרות ' יש בו  ,בעת ובעונה אחת  ,צד של רחישת
כבוד וצד של מגרעת העשויה להתפרש כזלזול וכחילול קודש  .קשת אפשרויות זו מתפרסת
על פני מבחר עשיר במיוחד בעולם האסלאם  .הפרדוקס של הקרבה בין טומאה וקדושה
אכן יופיע בהמשך דברינו .

ב 9האפשיו וה הטפשות במגוון המוקצפי  ,לעופם צמצום הבעפו
ב9הדוה '
היהדות מצמצמת מאוד את מגוון הפתרונות לסילוק כתובים מכובדים וגווילים קדושים .
כתבי ההלכה היהודיים לא שימרו לעתים את ההיסוסים והשקלא וטריא שקדמו לשלב
שבו הבשילה תפישת ההלכה  .בעוד ההלכה והמנהגים היהודיים מצביעים על פתרון
של היפטרות מכתובים בדרך של קבורה  3 ,נשאלות שתי שאלות  :האם פתרון לה הוא רק
אחד מתוך מבחר פתרונות  ,אשר נופה ונקבע לבסוף על ידי חכמים  ,לאחר שהדרכים

האחרות נראו בלתי מכובדות ? על שאלה זו יענה  ,להלן  ,מגוון האפשרויות שהיו בימי-
הבינייים המוסלמיים ומגוון הדיונים ההלכתיים בהן  ,שישמש לנו תחליף כלשהו לחסרונם
של דיוני שקלא וטריא במקורות היהודיים .
השאלה השנייה היא  :האם הגניזה היהודית היתה פתרון חלופי לקבורה  ,או שמא
מהווה היא איסוף ארעי של חומרים  ,עד שתצטבר כמות חומר מספקת והזדמנות נאותה

כדי לקוברו ? כאן ראוי להבדיל בין מנהג הנהוג לכשעצמו ( כך אצל המוסלמים  ,סגירה

סופית של חומרים בחלל נתון  -כאחד ממנהגיהם הידועים )  4לבין מטרה זמנית שהביאה

בסופו של דבר למנהג קבע .
בין התקרה לגג של ספרית אלח ' אלדיה בירושלים ( שהיתה קודם מסדר של דרוישים ) נמצאו

ספרים ;

זאת  ,בלי להזכיר כאן את גניזות דמשק וצנעא בנות ימי  -הביניים שתתוארנה להלן  .גם לפי מנהג
ששורשיו עתיקים  ,אצל יהודים דתיים  ,יש מקום גניזה בימינו  ,ליד בתי כנסת  ,וממנו ( כמו גויטיין ,
להלן הערה

)6

מובל החומר לקבורה  .על התרחבות הבעיה לספרים שאינם קוראן  ,באסלאם  ,ראה

להלן  ,הערה . 24
3

ראה בהערה הקודמת ובייחוד אלוני  ,שם  ,עמ ' קצו פיסקה

של העלמה והסתרה ) ועמ '

ר שורות . 15 - 14

6

( השורש גנ " ז המפורש על ידו כעניין

כפי הנראה מתייחס הכתוב שם למקורות כגון תלמוד

בבלי  ,מגילה בו ע " ב  .האטימולוגיה של השורש אינה פשוטה ונהירה  ,אך לצרכינו כאן ראוי שנסתפק

במשמעות המעשית ( קבורה וכיוצא בה ) ונוכל להתקדם גם בלעדי האטימולוגיה  .אלוני מונה חוקרים
שראו בגניזה מקום להיפטרות מגווילים וניירות  :קאופמן  ,שטיינשניידר  ,גוטהייל ווורל  ,מרקס ,
קאלה  ,הברמן .
4

סדן  ,על גניזה ; וראה גם סדן על רייף  ,וביחוד סדן  ,מנהגי גניזה ,

עמ ' 43 - 40

( נשים לב להערה , 19

על שמירת ארגזי מסמכים  ,שלא הגיעו לידינו  ,על יציע המסגד הגדול של דמשק ( ראה גם להלן ,
עדות כתב -היד של אבן כנאן )  ,בלי קשר לרבבות המסמכים של גניזת דמשק שנטמאו במבנה בחצר
המסגד ( גם גניזה זו מבוארת שם  ,שם ) וראה במיוחד עמ ' , 50

בטקסט

הערבי ) :

53

( סעיף

6

למעלה ) ,

55

( למעלה ,

השארת ספרי קודש שבלו במקום מיוחד הבטוח מפני ידים זדוניות  -כפתרון

אפשרי ( פחות מומלץ ,

אמנם )

בעיני ההלכה המוסלמית .

טהרה  ,טומאה וגנתה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

,

7

ש " ד גויטיין  ,שבדרך כלל הרחיב את הדיבור על סיבות הגניזה  ,אך נמנע מהכביר
מלים על מניעים  ,סטה ממנהגו זה והזכיר מניע לגניזה והוא הסכנה שארבה להולכת

הספרים לקבורה בתקופות מסוימות  5 .מאחר שיש להניח כי מצוות קבורת המת קוימה

תדיר וכי הלוויות יצאו גם לבתי עלמין פחות קרובים  " ,ייתכן לראות בדברי גויטיין
הסבר למניע ארעי  -צבירת חומרי גניזה עד שתהיה הזדמנות לצאת עמהם למקום
קבורה  .מניע ארעי זה השפיע בסופו של דבר על היווצרות מקום קבע להטלת חומרי
הגניזה ששכחו לטרוח על הרקתו המסודרת  .דומה כי את ההכרעה בסוגיה זו של סיבות
ומניעים ראוי להשאיר לחוקרי תולדות ישראל  ,משום שלמרות ההקבלה עם מנהגי

המוסלמים ( השארת כתובים בחלל נתון  ,כאחד מהפתרונות האפשריים ) הגיע כל צד
באורח שונה אל מנהג דומה  ,ולפיכך יש גם נתיב ייחודי פנים  -יהודי להתחקות אחר
התופעה .
כוונתן של השורות הבאות אינה עיסוק בגניזה היהודית הקאהירית לכשעצמה  ,אלא
הרחבת היריעה לעבר הרקע האנושי  ,על ידי פנייה אל תרבות האסלאם  ,שבצילה הסתופפו
יהודי הגניזה  .הטעם להרחבה זו אינו בשום אופן ניסיון להוכיח את מציאותן של השפעות ,
כי אם מציאת דרך להבנה של מנהגים בעלי יסוד מקביל  .למטרה זו שני פנים  :הפן
האחד  ,הקבלתה והבנתה של הגניזה על רקע אנושי  ,סביבתי ואמונתי דומה ; הפן האחר ,

בדיקת אפשרויות הבחירה  .ביהדות נקלטו  ,כאמור  ,בזיכרון ההלכתי  ,והועלו על הכתב ,
אפשרויות מצומצמות במספרן לפתרון בעיית ההיפטרות מכתובים מקודשים שנמצאו
פגומים ומשומשים .
ייתכן שבתקופת יצירת מסורות התלמוד וליקוטן היתה תרבות הספר היהודית בשלה
למדי  ,ולפיכך נשתמר והועלה על הכתב  ,מבין כל האפשרויות שניתן היה להעלות על
הדעת  ,רק הפתרון שנתקבל על דעת חכמים  .כך הונצחה גניזה כקבורה וכיוצא בה .
אולם ההלכה המוסלמית  ,הדומה להלכה היהודית בכמה מאורחותיה  ,שימרה לנו קשת
עשירה יותר של אפשרויות  ,שחלקן היו מקובלות על חכמי האסלאם וחלקן נדחו על

ידם ( אך חשיבות הדחייה היא ברומזה שמנהג מסוים היה קיים בקרב לבלרים  ,מעתיקים

וכורכים  -שאלמלא כן לא היו יוצאים אנשי ההלכה נגדו ) .
יתר על כן  ,כמו ביהדות  ,נוספו ( על דרך ההרחבה ) סייג ועוד סייג להגדרתם של
כתבי קודש שאין להיפטר מהם באורח בלתי מכובד  .בהלכה המוסלמית מצוי איסור
שימוש בדפים משומשים לשם יצירת כריכה באמצעות הדבקתם זה לזה  ,אם הדפים הם
מתוך ספרי השכלה ודקדוק שהתבלו  ,אך עשויים מטבע הדברים להכיל ציטוטים מהקוראן ,
שמות האל ושמות מלאכיו  .הרחבה זו אינה שכיחה  ,אך ניתן לגלותה בשקלא וטריא

עמ ' 6 - 5

( על אירועים בשנת . ) 1011

5

גויטיין  ,מגורים ,

6

מרק כהן הדגיש בפני שהיה גם בית עלמין קרוב יותר לקהילה היהודית של קאהיר וראה מכל

מקום עמדתו הסופית בכהן  -סטילמן  ,גניזת ,

עמ ' 4

ואילך ( לעניין מיקום שכונות  ,ראה במפתחות

אצל קוביאק  ,פוסטאט  ,ערכים ' יהודים ' ו ' בתי קברות '  ,עמ ' , 84

; 110

גם אלוני  ,אינן זהות ; הופקינס  ,גילוי  ,המתייחס למספר גניזות .

מקנזי  ,איובית  ,עמ '  . ) 150ראה

8
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1

סביב פרטי

הלכות  7 .כאן בולט הדמיון לתפישה המנחה את ' יהודי הגניזה '  .מפסקי דין

הלכתיים של כמה מהחכמים הבולטים של האסכולה המאלכית יתחוור לנו  ,כי הם מקבלים
באופן עקרוני רעיון  ,שלא כל אסכולות חכמי האסלאם התייחסו אליו באהדה  .הרעיון
הוא למחוק בשטיפה את הכתוב על הגליונות ולהשתמש בגליונות הקלף לתועלתו או
רווחיו של בעל הספר המקודש  .יתר על כן  ,אותם חכמי האסכולה המאלכית משתמשים
בלשון הכללה בהגדירם את דין הכתובים המקודשים  ' :מצחף [ כרך הקוראן ] או

ספר ' ,

וזו הרחבה מפורשת  ,אם כי רחוקה היא עדיין מאוד מההרחבה היהודית לכל הכתוב
באות עברית  " .גם באסלאם בולטת אפוא תחילתה של התרחבות לעבר כתובים דתיים
שאינם כתבי קודש מובהקים  .עצם ההתחלה של תהליך התרחבות זה  ,בבחינת ראשית
גרידא  ,במציאות המוסלמית " ובקרב אנשי ההלכה המוסלמים  ,היא עדות אנושית המסייעת
להבנת דרכי הגניזה שקנו להן שביתה בקרב יהודי קאהיר .
בהלכה המוסלמית אפשרויות ה ' היפטרות  ,מכתובים מקודשים באורח מכובד  ,מחשש

ביזוי השלכה באשפה ודומן  ,משתרעות על פני קשת רחבה  ,שכבר תוארה במחקר אחר  " ,י
אך תסוכם כאן

א.

בקצרה :

הטבעה במים  .למרות דעת הממליצים  ,קיימת התנגדות לכך  ,בשל אי  -טהרתם

של מי נהרות ומקורות רבים בעולם המוסלמי .

שטיפה במים מטעמים הלכתיים  -ריטואליים  ,כשלב מקדים  ,לפני קבורה ( או הטבעה ,

ב.

או פתרון

אחר ) י

כדי שהטקסט המקודש לא יגע בקרקע ויהיה בכך חילול קודש .

רחיצת הכתוב לצורך מעשי ורווחי  ,לשם שימוש בגיליון לכתיבה חדשה ( ובדרך

ג.

זו נוצרו פלימפססטים )  .יי
ד.

גזירת הגליונות לפיסות .

ה.

הכנסת הגליונות לכריכות של ספרים אחרים או שימוש לעטיפה  .מנהגים אלו

פסולים  ,אך עצם הזכרתם יש בה כדי להעיד על קיומם בעולם המוסלמי  .יש דמיון

7

סדן  ,על גניזה ; וביתר פירוט  ,סדן  ,מנהגי גניזה  ,עמ ' 56 , 49 - 44
הדרוש  :ספרי דקדוק  -ולא ספרי איצטגנינות  ,כמתחייב מהערה  , 133שם  ,וראה גם עמ '  46למעלה ) .

( הטקסט הערבי  ,תוך קבלת הוואריאנט

התרחבות על פני כל הכתוב באות ערבית  ,ראה לעיל  ,הערה
8

2

ולהלן  ,הערה . 24

בעניין שימוש חוזר בקלף ועניין הפלימפססטים  ,ראה להלן  ,הערה  , 11וראה ביחוד להלן  ,פרק ג

( והערה

, ) 45

נוסח פסקי דין הלכתיים של אבן מהל ( או  :אבן חדיד  /אבן ג ' דיד )  ,אלשאטבי  ,אלברזלי ,

אלחטאב  .גם כמה מחכמי האסכולה התנפית ( דעת מיעוט  ,ככל הנראה ) מאפשרים זאת  ,וראה סדן ,
מנהגי גניזה  ,עמ ' , 48

55

( פיסקה

חמישית  ,הטקסט הערבי של מחמד אבן תמזה גיזלהיסארי ,

המצטט את התתארח ' אניה של עאלם אבן עלא אלדין אלחנפי ) .
9

יש לשים לב לעובדה שבפועל יש בגניזות המוסלמיות ( תופעתן עוד תפורט להלן ) ספרי קוראן

בעיקר  .ראה סורדל ואחרים  ,להלן  ,הערה . 13
10

11

הטבלה המובאת בסדן  ,מנהגי גניזה  ,עמ ' . 53 - 52
שם ,

עמ ' 45

( למטה )  , 46 ,הערה  . 53אצל סורדל  ,מסגד  ,עמ '  , 84נזכרים החוקרים ויולט  ,שולטהס

ואחרים  ,בהקשר של איסוף כמה קטעים ביוונית  ,סורית וכיוצא בהן  ,ממסמכים כמות שהם  ,או
בצורת פלימפססט .

טהרה  ,טומאה וגנתה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

'

9

ל' גניזת' גליונות בכריכות על ידי יהודי תימן  ,וגם פרשת העטיפות יש לה מקבילה הקשורה
לחומר יהודי שטופל בידי בלתי

יהודים  .מ

קבורה  ,שהיא אחד הפתרונות המומלצים  ,אולם יש בה גם פגם  :על מקום הקבורה

ו.

עלולים אנשים לפסוע ויש בכך זלזול בקדושת הכתובים הקבורים  .קיימת גם בעיית
המגע עם רגבי האדמה  ,שאינו הולם ספר קודש  .לנוכח זאת יש המסתפקים בעטיפה
בתכריך ( הרי גם בני אדם  ,לרבות נביאים וצדיקים  ,מובאים כך לקבורה ) ויש המתירים

בניית קבר שהוא בבחינת מבנה תת -קרקעי מצופה אבן ( המצרים מצטיינים בנטייה
לקברים מפותחים מאוד מתחת לפני הקרקע  ,אך רבים אחרים יסתפקו בשוחת עפר

גרידא ) .
ז  .שריפת הכתובים  .יש הרואים בכך פתרון מושלם שיש לו תקדימים היסטוריים
פתרון זה קרוב במקצת לתפישה ה ' גניזה ' היהודית .

באסלאם  ,אך בעת ובעונה אחת קיים גם הנוהג לשרוף ספרי מינים וכופרים  ,עד כי ראוי
היה להעלות גם במישור האנתרופולוגי את בעיית כפילות יחסם של חכמי הלכה מוסלמים
לעניין .
ח.

השארת הכתובים במקום בטוח ' אשר יד מחללי קודש לא תשיגם בו ' ( אם נרשה

לעצמנו תרגום חופשי במקצת )  .כאן לפנינו הקבלה ברורה לתפישה ' גניזה ' אצל יהודי
קאהיר  .פתרון זה אינו מוזכר בהלכה המוסלמית לעתים תכופות  .במציאות המוסלמית ,
כפי שנראה להלן  ,היו גניזות עתיקות שממדיהן מרשימים והן התגלו בזמן המודרני .
כבר הזכרנו עד כמה צירוף המקרים של היווצרות הגניזה היהודית הקאהירית בארץ
מוסלמית  ,שהכירה אולי את נוהג הגניזה המוסלמית  ,אינו מחייבנו לדבר על השפעות ,

שבהחלט תיתכנה  .הרקע המשותף וההקבלה חשובים יותר .
מלבד התחום ההלכתי המוסלמי  ,קיים גם תחום המציאות  .גניזות מוסלמיות ( לא
במונח זה  ,כמובן  ,אלא בצורה ובפונקציה ) נתגלו בפועל  ,בראש ובראשונה גניזת דמשק ,
במבנה מחצר המסגד הגדול מראשית המאה השמינית  .בתקופה זו החלו לזרום אליה
ראשוני החומרים  ,בעיקר ספרי קוראן פסולים  ,אך גם תעודות ומעט ספרות אחרת .
הגניזה הדמשקאית נתגלתה בסוף המאה הי " ט  ,כאשר הוצרכו שומרי המסגד לכבות
אש שפרצה במקום  .מעטים ראו את החומרים שניצלו משריפה ואילו השלטונות

העות) מאניים מיהרו לשולחם לאיסתנבול ובה נשתכחו שוב  ,עד שזוג מווי  ,ז ' אנין ודומיניק
סורדל  ,גילו אותם 3 .י

2ן

לוי נחום  ,חשיפת  ,למשל  ,מתוך מאה עמודי הספר

הראשונים  :עמ ' , 79 - 76 , 70 , 38 , 30 , 19 , 1

, 80

 . 100 , 99 , 95 - 93 , 90 , 89שימוש בגליונות לכריכה היה שכיח באירופה וראה  ,למשל  ,מזי  ,קטע ,
עמ '  , 42 - 41הערות

;2- 1

מוברג  ,חימיירים ( , ) 1924

עמ '

ו  .בעניין העטיפות  ,נזכיר את הנוהג

~
באיטליה  ,אשר לצורך שימוש ארכיוני נטלה
להשתמש בהן ככריכה רכה ואת ספריית קרמונה

ספרי יהודים והשתמשה בגוויליהם ( הנחשפים ומתועדים
13

עתה )

לעטיפת ספריה ומסמכיה .

סורדל  ,מסמכים ; סורדל  ,מסגד ; אורי  ,מצחף  .ראה גם סורדל  ,שלוש תעודות ; סורדל  ,רכוש ; סורדל ,
עליה לרגל ; סורדל  ,ירושלים ; דרוש  ,קוראן  .כולם מדגישים שגניזת דמשק מורכבת ברובה מספרי
קוראן  .עואד  ,אקדם  ,עמ '  , 53טוען כי היה ראשון ששם לב לקוראנים הללו ( או לפחות יש ניסוח

עם נימה כזו בספרו ) וכי הם היוו את עיקר הגניזה .

10
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בימי -הביניים המאוחרים היה במסגד דמשק גם מקום נוסף של מין גניזה שלא הגיע
לידינו  .ארגזים ובהם חומר כתוב ניצבו ביציע המסגד ; בארגזים היו גם קמיעות נגד
זוחלים  ,מכרסמים וחרקים  ,לבל יפגעו בחומר  .על כך מספר לנו כתב  -יד מחיבור של
אבן כנאן ( חי במאות הי " ו  -הי " ח ) 4 .י התפישה המשתקפת בהצבת הארגזים ושמירה על
החומר צריכה להזכיר לנו מעין ארכיון  ,ומצד שני  ,את מיקום הגניזה היהודית בבית
הכנסת עזרא ( או בן עזרא ) בקאהיר  ,עם פתח ליציע בית הכנסת  ,עזרת הנשים  .שוב
לפנינו הקבלה העשויה לעניין  ,אף אם יש בה מקריות .
גם גניזת צנעא ראויה להזכרה  .יש הבדל בין צורתה לצורת הגניזה היהודית  .תמונה
שצולמה בשביל מחקר של פ ' קוסטה מראה כיצד מסירים מרצפות אבן  ,כדי לחדור

לחלל שאליו הורדו הספרים הגנוזים  ' .י

ייתכן שניתן היה למנות בהקשר זה גניזות קטנות

אחרות ( דוגמת אלו הנמנות לעיל  ,בהערה

,) 2

אך גניזות דמשק וצנעא הן כה גדולות

בממדיהן  ,עד כי אין לערבבן עם דוגמאות אחרות .

ג4

העבים לשופטי פרפרים שיוגמאו

פרשת היטמאותם של כתובים היא פרשה שטרם נגענו בה ברשימות קודמות  ,בין לכשעצמה
ובין בקשר עקיף  ,כרקע לגניזה הקאהירית היהודית  .לגומיתו של דבר  ,ראוי היה להסיק
שאין כאן צד שווה בין עולם היהדות לעולם האסלאם  .היטמאותם של ספרים היא בעיה
שכיחה בהלכה המוסלמית והיא מצריכה שורה של פתרונות שתכליתם להבהיר מה

לעשות בספר שנטמא  .ההלכה היהודית אינה ממהרת להכיר בהעברה שכיחה ופשוטה ,
במובן הרגיל  ,של טומאה לדף  .אולי היה גורלו שונה אם לא היה בבחינת חפץ שטוח
שאינו כלי קיבול  ,ואולי היו צריכים להתקיים בו תנאים אחרים כדי שיהיה טמא במובן
שהמוסלמים תופשים  .בהגדרה מטושטשת כזו אנו מבליעים כאן בחטף את ההבדל בין

יהדות לאסלאם  .ברם  ,בכל זאת ראוי להדגיש כי הפרשה מורכבת וכוללת ביהדות גם

סוגיית ' טומאת ידיים '  .פרדוקס זה של טומאה המועברת לידיים על ידי החפץ המקודש

הוא מורכב ביותר וראוי להניח לחוקרי יהדות למצותו  " .י

אנו מתעניינים כאן רק בעובדה

14

אבן כסאן  ,מואכב ( כ " י )  ,פוליו 164א .

15

קוסטה  ,מסגד  ,התמונה בלוח  , 30בין עמ '  . 501 - 500לפי ידיעות שסופרו לי בעל -פה  ,חוקרים

מסוימים המתעניינים קצת בגניזה המוסלמית של צנעא  ,כגון פוין )  . Puinי ) ) 3 . 1ואולי גם נוט
 , ( Nothנוטים להדגיש את קדמות ספרי הקוראן הגנוזים בצנעא  ,אך באופן מפורש  ,בכתב  ,ניתן

(1 .

לציין את ההתבטאויות המחקריות
16

הבאות  :מצאחף צנעא ; בוטמר ,

קוראן .

אין צורך להפליג בפרטי ' מסכת ידים ' הנוגעים לגליונות וספרים ( כגון השאלה אם ספרי שיר

השירים וקוהלת מטמאים  ,הראשון בין השניים  ,או השני  ,או אף לא אחד ; ראה משנה  -רמב " ם  ,עמ '
תשיב  -תשיג ; תוספתא  ,עמ '  , ) 683כדי להיווכח שההלכה היהודית מתרכזת בהעברת טומאה מהספר

לידיים ואילו ההלכה המוסלמית  ,מתוך ההנחות הריטואליות המיוחדות לה  -בהעברת טומאה

אל ספרי הקודש ( ואין העברת טומאה נמשכת מספר קודש אל האדם בגדר רעיון שבכלל עולה על

טהרה  ,טומאה וגניזה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

שספר מקראי ' קאנונ " הגורם

11

1

לטומאת ידיים אינו מסולק ואינו מועמד להשמדה כלשהי .

המוסלמים לא יעלו על הדעת שהעברת טומאה תתחולל מן הספר הקדוש לידיים  .לדידם ,
ניתן לדמות רק העברת טומאה לספר מידיים  ,או מטומאה של חומרים ובעלי חיים
בסביבה  ,ולפיכך הבעיה היא מה לעשות בספר

שנטמא .

הרחקת כתבי קודש ממגע אישה נידה בחברה היהודית של ארצות האסלאם אנו
מוצאים רק בשכבות עממיות  .חשש זה כה חזק  ,עד כי יהודייה מסוימת שהיה לה אורח
כנשים נצטוותה בחלומה שלא להיכנס לחדר  ,שפעם היתה בו ספרייתו של רב נערץ ,
שהלך לעולמו  .ספרייה זו הכילה  ,בשעתה  ,מבחר ספרי קודש וחכמת ישראל  ,ומשום כך
הוחזק החדר כמקום קדוש  .לי
האסלאם שומר בקנאות על המותר והאסור במגע עם כתבי קודש  .מן המפורסמות
שאין לגעת בספר קוראן אלא אחרי היטהרות  .כידוע  ,העוגן לאיסור זה הוא בדברי

הקוראן עצמו  ' :כי הוא אכן קוראן נכבד  ,בספר ספון  ,לא יגעו בו כי אם

המטוהרים '

( סורה  , 56פסוקים  . ) 78 - 76ידיים טמאות  -ויש מוסיפים  ,בהקשר זה  ,ידיים של מי
שאינם מוסלמים  -אסור שתיגענה בו  .יש אמנם הקלות באיסור חמור זה  ,שכן חכמי
הלכה מסוימים התחשבו במורה שעיסוקו בלימוד קוראן לדרדקים  ,המגיש להם לוחות
עץ ועליהם פסוקי קוראן  ,ונאלץ  ,לפי תפישה מחמירה יותר  ,ליטול ולטהר טהרה ריטואלית

את ידיו כמעט מדי רגע  .החכמים שהתחשבו בו התירו לו שלא יטול את ידיו לפני כל
נגיעה בלוחות  ,כיוון שאמצעי המחשה ולימוד זה מסייע לתלמידים במלאכת לימוד
הקריאה

והשינון  " .י

למרות ההבדל שבין יהדות לאסלאם בתפישת טומאה בכל הנוגע לספרים  ,קל לחשוף

הקבלה ( רק ברקע ) בין שתי הדתות הללו  ,כאשר חכמי האסלאם עוסקים בשאלות

כגון :

מטומאתו ?

האם

מה לעשות בספר
לפוסלו ? לקוברו

שנטמא ?

בתכריך ?

האם לנגבו  ,עד כמה שאפשר  ,ולהתעלם

לשורפו ? האם לטרוח ולמצוא לו פתרון אחר ? מבחינה זו ,

הדעת ועל הכתב )  .על קדושה מידבקת וטומאה מידבקת  ,ראה פרידמן  ,כתבי קודש  ,שפיתח  ,בכיוון
מסוים  ,רעיון שגרעינו במחקר ישן יותר של

מ ' הרן  ,אך ראה המחקר

החדש יותר  :הרן  ,אסופה

( בדפוס )  ,פרק רביעי  .הנסיונות להתמקד בעניין טומאת הידיים המשנאי בהקשר של כתבי קודש ,
תוך העשרת הנושא הפרדוקסלי המורכב הזה בהסברים השונים מהנימוק התלמודי  ,נובעים מצורך

לחקור את תהליך הקאנוניזציה של המקרא  ,שסוגיית טומאה  -טהרה זו משמשת לו חומר הוכחה .
17

לעניין מסורות האסלאם על אודות נגיעה מטמאה  ,ראה מ " י קיסטר  ,לא יגעו ( מאמר בהכנה ) .

לעניין השפעת האסלאם על יהודים בארצות האסלאם ראה סטילמן  ,שפה  ,עמ ' , 65
, 85 - 83 , 67

; 105

66

הערה , 5

אני מודה למחבר שגם שוחח עמי על הנושא  .לעומת זאת  ,על ענייני טומאה

דומים  ,ביהדות  ,ראה דינרי  ,חילול הקודש  .לדעתו היה מנהג קדום של חילול קודש על ידי נידה ,
אף שלא היה לכך בסיס הלכתי ' רשמי ומדי פעם יצאו הפוסקים כנגד מנהג זה .
%8

מאחר שאנו מתעניינים במסגרת מאמר זה במלומדי צפון  -אפריקה ואנדלוס  ,נצטט את המלומד
האלג' ירי בן האסכולה המאלכית  ,אלונשריסי  ,מעיאר  ,א ,

וללבלרים מעתיקי ספרי קוראן שלא לטהר ידיהם בכל
א  ,עמ '

44 - 43

רגע ) ;

המלומד האנדלוסי אבן רשד  ,ביאן ,

( אין המדובר באבן רעד הפילוסוף )  .על צורות פעילותם של מורים המלמדים מלוחות

כאלו  ,ראה ג ' אחט '  ,צנאעאת ,
; 519

עמ ' 50 - 29

( שני היתרים למלמד דרדקים

לאו אפריקנוס  ,עמ '

2% 5

עמ ' ; 387

בגדאדי  ,מעונה  ,א  ,עמ '

( על מרוקו בראשית המאה

הט " ז ) ;

; 162

אבשיהי  ,מסתטרף  ,ב ,

ליין  ,מנהגים  ,עמ ' . 61

עמ '

12

יוסףסדן

1

חוזרים אנו אפוא למסגרת מקבילה לפתרונות הרבים המוצעים לספר קודש שהתבלה ,

אשר תכליתם לעזור למוסלמי להיפטר ממנו בדרכים מכובדות ( וביניהן  ,כזכור  ,גניזתו

של הספר ) .

רקע זה הוא גם רקעה של הבעיה הקיימת גם ביהדות אשר בחרה בפתרון

הגניזה .
בכל זאת קיים הבדל בין הגישות לספר קודש מוסלמי שהתבלה לבין ספר קודש
מוסלמי שנטמא  .במקרה האחרון מתגלה ליברליות רבה יותר מאשר במקרה הראשון ,
והסיבה לכך פשוטה  .ספר קודש שנפסל משום שהוא קרוע  ,בלה או מטושטש וקשה
לקריאה ( לא כל שכן להעתקה )  ,אין בו נוסח ברור ונכון  ,ולפיכך אין לו תקנה  .מספר

קודש אשר רק נטמא ניתן לקרוא בדיוק רב  -אם רק ינוגב ולא יושמד  ,עדיין יוכלו
לקרוא בו  ,אם כי ראוי שלא לקיים ממנו את הקריאה הריטואלית במסגד .
אולם כאן ראוי להבדיל בין טומאת כרכי קוראן רגילים לבין טומאת כרכי קוראן
הידועים בטיבם ואשר עליהם מסתמכים בהעתקה והגהה  .האחרונים דרושים למעתיקי
הספרים  ,לפיכך את אובדנם  ,שהוא נדיר  ,אין הקהילה המוסלמית יכולה להרשות לעצמה ,
ועל כן ראוי לשמרם לצורך מלאכת ההעתקה וההגהה  ,גם אם נטמאו  ,אם כי ניתן  ,וראוי ,
להימנע מקריאה ריטואלית בהם .

בהקשר זה אין לשכוח את הדרכים שבהן הואחד נוסח הקוראן  .לפי המסורת ההיסטורית
המקובלת על המוסלמים ( והמוכרת כאותנטית גם על ידי חלק גדול מהמזרחנים )  ,היה

זה בימי הח ' ליף עות ' מאן ( שנרצח בשנת

 656לסה " נ )

וביוזמתו  .מן הנוסח הקאנוני המאוחד ,

שליקט עות' מאן מנוסחים שונים  ,נשלחו עותקים מוסמכים  ,עותקי מופת ודוגמה  ,לכמה
ערים ראשיות 9 .י זו התפישה ההיסטורית הרווחת  ,וניתן לומר שבכל ארץ מוסלמית חשובה

היה עותק ששימש מופת  .תחילה היו אלו נוסחיו של עות' מאן ואחרי כן טפסים שהועתקו
מהם בקפידה רבה  .גם בזמנים מאוחרים החזיקו כל ארץ ועיר בעותק כלשהו שנחשב
מדויק ובנוסח עותקי ה' מופת'  ,הן מבחינת קביעת הנוסח של עוח) מאן והן מבחינת ההשלמות
שעשו מלומדי ה ' קריאות ' השונות שהכריעו  ,אחרי עות ' מאן  ,בין הואריאנטים הקיימים
לפי כמה שיטות קריאה

מקובלות .

נוסח ה ' מופת ' של עות ' מאן נקרא  ,בערבית ,

זה ראה וקדש70

' אימאם ' -

כעין ראש לכתובים  ,בבחינת

ואילו עותקי המופת הנחשבים והנשמרים באזורי האסלאם  ,כפי שנראה

להלן בתרגומי פסקי ההלכה  ,נקראו ' אמהאת ' ( אימהות ; ביטוי הדומה במקצת

ל  ,כתר '

בפי יהודים  ,ככינוי לנוסח מסוים של המקרא בדמשק ובארם  -צובה )  .אין דינן של ' אימהות ' ,
מבחינת טומאה ופסילה  ,כדיניהם של יתר טופסי קוראן  .קיימת השתדלות  ,כאמור  ,שלא
להשמידן .

יתר על כן  ,המסורת המוסלמית גורסת שבידי הח ' ליף שהאחיד את הקוראן היה
נוסח שהרבה לקרוא בו ואשר החזיק בידיו כאשר רצחוהו  ,וכתמי דם הנרצח כיסו את
19

ווט  -בל  ,קוראן  ,בעיקר פרק , 3

בייחוד עמ '
20

404

עמ ' ; 56 - 40

ברטון  ,קוראן  ,בייחוד פרק

;7

ולץ '  -פירסון  ,קוראן ,

ואילך .

ראה  ,למשל  ,דאגי  ,מקנע  ,עמ' . 17

ראה הטקסט של אלברזלי  ,להלן  ,והערה

. 43

טהרה  ,טומאה וגניזה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

1

13

הספר  .אף על פי שניתן היה להכריז שעותק חשוב זה נטמא בדם  ,החליטו מנהיגי הדור ,
חבריו וממשיכיו של הנביא מוחמד  ,שלא לפוסלו  .לפי מסורות ואגדות  ,התגלגלו פה

ושם  ,במשך ימי -הביניים ולאחריהם  ,עותקים של העותק של עות' מאן  .לפי מסורתם של
הסולטנים התורכיים  -ובניגוד לדעת פליאוגראפימי

? -

התגלגל עותק זה לידיהם והוא

שמור כיום במוזיאון של ארמון טופקאפי סאראי באסתנבול  .ניתן לראות אפוא כי דיני
הטומאה עשויים לגרוס השמדה  ,שרפה וקבורה של עותק קוראן  ,אך דינים אלו עשויים
גם להידחות כליל בשל חשיבותם הדתית ונדירותם של עותקים מסוימים  .בכל ענייני
המסורת הללו ניתקל להלן  ,עם קריאת פסקי ההלכה המתורגמים .
אבו אסחאק אבראהים אלשאטבי ( מת בשנת

1388

לסה " נ )  ,מלומד הלכה מהאסכולה

המאלכית  ,שחי ופעל בממלכת גרנאדה המוסלמית  ,חיבר פסק הלכה ברוח ההסברים
הניתנים לעיל .

22

תודות להסברים אלו  ,עשויים דברי אלשאטבי להיות מובנים  ,על אף

הקיצורים המקובלים בהלכה והסגנון הטכני המקובל בה  .נבדקו גם דבריו של אלונשריסי
( מת ב  , ) 1508 -המצטט את אלשאטבי  ,כמעט

מלה במלה ' .

[ אלשאטבי ] נשאל על ספר וכרך קוראן '

2

2

וזה נוסח

הדברים :

שטומא  .השיב [ אלשאטבי ]  -יתרצה

האל לזכרו  -לאמור  :אם כרך הקוראן או הספר הינו אחד מעותקי היסוד [ אמהאת ]
הנחשבים בעיני כל ואשר עליהם מסתמכים ועל פיהם שוקלים את תקינותם של

עותקים אחרים  -ואם אין עותק אחר פרט לעותק שטומא  -יש לפסוק כך  :עד
כמה שאפשר יוסר מקור הטומאה עצמה ואין פגם בהישארות סימן [ = צבע הדיו ,
רישומו של הדיו ]  .הרי חבריו של הנביא [ מוחמד ]  -יתרצה האל לזכרם  -השאירו ,

כמות שהוא  ,את ספר הקוראן של עות ' מאן  -יתרצה האל לזכרו  -עם סימני
הדם [ של עות ' מאן בהירצחו ] ולא שטפוהו במים .
פסק הלכה זה נוטה אפוא לוותר על פסילת ספר מקודש אך ורק במקרה מיוחד  .ברור כי
דעתו של הפוסק בולטת במיוחד  .ראשית  ,על רקע הפסילה של כתבי קודש רגילים
( שאינם בחזקת נוסח ' מופת ' למעתיקי ספרים ומגיהים )  ,ושנית  ,על רקע העובדה שיש

פוסקים הדנים לפסילה גם נוסח ' מופת ' של קוראן .
המשך פיתוח מקרהו ההלכתי של ספר קודש שנטמא נעשה בנסיבות תיאורטיות
גרידא  .הפרשה פותחה לכיוון שאינו פרי המציאות וקשה להניח כי התגשם בפועל ,
ומטרתו היתה הגות הלכתית תיאורטית ופלפול גרידא  .במקרה זה הועלתה

מה יהיה הדין כאשר מסתבר שנוסח קוראן הועתק בדיו שדבקה בה

השאלה :

טומאה ?

כוונת

הדברים היא למקרה שבו כבר הושלמו מלאכת ההעתקה והטרחה הארוכה הכרוכה

והערות . 5 - 4

21

רייס  ,צ ' סטר ,

22

מובא באוסף המשוחזר מתוך כתבי המלומד  :שאטבי  ,פתאוא  ,עמ '

עמ ' 1

. 125

החוקר  -המקבץ של האוסף

מסתמך על האסופה המשפטית של מחבר אנונימי  ,אלחדיקה אלמסתקלה ( כ " י אסקוריאל , 1096
פוליו
23

) 45

וכן על אלונשריסי ( ראה ההערה הבאה ) .

ונשריסי  ,מעיאר  ,א  ,עמ ' . 29

14

ו

יוסף סדן

בהתקנת ספר הקוראן  ,ורק ברגע זה התברר לפתע כי הדיו נוגעה בטומאה כבר בתחילת

ההעתקה  .וכיצד ידגימו אנשי ההלכה מקרה כזה ? טענתם היא שעכבר מת נמצא בקסת
לאחר השלמת התקנת נוסח הקוראן  .כל המתעניין בצורתה של הקסת  ,הנקראת

' דואת '

( דיותה  ,בעברית )  ,יודע כי ממדיה קטנים והיא נתלית בשרשרת או ברצועת מתכת

המוצמדת לחגורה  ,בעוד יד ימין מטבילה בה את הקולמוס  .בכך היא שונה מן הקסת
הגדולה יותר והנקראת ' מחברה '  ,אשר אותה מציבים על הרצפה או על גבי כן נמוך ,
ומולה יושב המעתיק על השטיח  ,או על כר  ,רגליו משוכלות ועל ברכיו לוח עץ המשמש
לו כעין

שולחן .

איך תוכל נבלתו של עכבר ( ואפילו עכברון ) להסתתר ב ' דואת ' כל כך

25

זעירה ? יתר על כן  ,איך לא יובחן בעכבר במהלך פעולות מילוי הדיו הרבות שכלי כה
קטן מצריך

בתכיפות ?

תמיהות אלו ניתן לתרץ כאשר מפענחים את התפתחות שפת ההלכה המוסלמית

וסמליה  .העכבר  ,או שארית שנפלטה מפיו ( מואר ) וכיוצא בה  ,הם סמל לטומאה  .לפיכך ,
במקום השאלה ' מה הדין כאשר בחומר פלוני דובקת טומאה ? '  ,מתארים חכמי ההלכה
מקרה מוחשי של נפילת עכבר אל תוך החומר וגילוי העובדה רק לאחר מעשה ואף
לאחר שימוש בחומר  .למשל  ,הם שואלים מה הדין כאשר עכבר נופל למאגר שמן או
למאגר של עיסת סבון  ,או מתארים מקרה מעניין יותר ובו מתגלה עכבר בבור מים ,
לאחר שכבר נטלו ממימיו לאפייה ולבישול ותהליך הכנת האוכל בעיצומו  ,או כבר

הסתיים .

26

מקרה זה כמעט זהה למקרה העכבר שנפל לקסת ונתגלה רק לאחר גמר

מלאכת העתקת הקוראן  .לפיכך נפילת העכבר אינה אלא המחשה לבעיה ההלכתית של
טומאה שנתגלתה לאחר מעשה  .זאת  ,כאמור  ,במקום ניסוח תיאורטי של מקרה אפשרי
שאולי לא אירע במציאות  .המנסחים של הסוגיה ההלכתית התעצלו אפוא להפוך את

24

כאן  ,סדר המלים הוא ספר וכרך קוראן  .להלן  ,תובאנה בסדר הפוך  :כרך ( קודקס ) הקוראן או
הספר  .מעניינת ההבחנה ( שקשה לחקותה בעברית ) בין ' כתאב ' ( תרגמנו ' ספר ' ) לבין ' מצחף ' ( תרגמנו
' כרך קוראן ' )  ,אף שברור כי בעיית הקוראן היא המעסיקה כאן את איש ההלכה  .ייתכן שמשתקף
כאן תהליך ההתרחבות ( כלומר  ,לא רק הקוראן אלא גם ספרים אחרים )  ,במקצת דיוני ההלכה
המוסלמית  ,מקוראן ליתר ספרי קודש ( ואצל יהודים  ,התרחבות המגיעה לכלל כל הכתוב עברית ) ,
לעיל  ,פרק א וכן הערה

.2

יודגש שגם כותרת איגרתו של גיזלהיסארי בנושאים המעסיקים אותנו

כאן מדברת לא רק על ' כרכי קוראן '  ,אלא גם על ' ספרי דת ' ( סדן  ,מנהגי גניזה  ,עמ ' . ) 54
25

ראה סדן  ,לבלרים ,

עמ ' 54 , 47

( הערה

, ) 68

 . 75 - 72 , 62השרשרות של סוג זה של קסת מתוארות

על ידי משורר המצוטט בהערות  ,שם  .ראה גם הוארט  ,קליגראפים ,
, 35

215

עמ ' 5ן ; 16 -

המתארים סוגים שונים של קסת  ,כולן קסתות שתכולתן קטנה  .על הלוח וצורת הישיבה

של הלבלר ראה מוסא  ,אמנות הספר ,

עמ ' 24

פריט  . 16יש הבדל בין לוח זה ללוחות הנזכרים

לעיל  ,הערה  . 18ראה הדגמה גם על עמוד השער של כתבי  -יד מזרח  -תיכוניים
26

ליין  ,מנהגים ,

עמ '

( . ) 1992

אבן רשד ( על מחבר אנדלוסי זה ראה לעיל הערה  , ) 18ביאן  ,א  ,עמ '  , 43 - 42על עכבר שמת בבאר ,
שם ,

עמ ' 106

והשווה שם  ,עמ '  , 38 - 57וכן כרך ג ,

עמ ' : 297

עכבר שנפל לכד שמן ,

ועמ ' : 304

חיפושית שנפלה לחלב ; ונשריסי  ,מעיאר  ,א  ,עמ '  . 18 , 12 , 9 - 8השווה ( אצל החנפים ) סרח ' סי ,
מבסוט  ,א  ,עמ '

פתאוא  ,א ,

90

עמ ' 91

ועמ ' , 92 - 91

ואילך  ,על עכברים הנופלים לבארות ומאגרים  ,ואצל השאפעים  ,אלח ' לילי ,

( מאגר שמן שנפל בו עכבר ותכולתו מותרת לשימוש לתאורה  ,אם כי לא במסגד ) ,

מאגר שמן שהשתמשו בכמות משמנו ורק אז הסתבר שהיה בו עכבר .

טהרה  ,טומאה וגעה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

1

15

נבלת העכבר לחומר מטמא קטן יותר ( כמו ה ' סואר ' הנזכר לעיל ) והשאירו את העכבר
המת כפי שהוא מופיע בסוגיות ההלכתיות של בור המים  ,מאגר השמן ומאגר עיסת
הסבון  -הגדולים מן הקסת בשיעור ניכר  -ואשר נפל בהם עכבר .
אולם התפתחותם הניכרת של פסקי ההלכה הללו קשורה בשמו של המלומד הצפון -

אפריקני אבו אלקאסם אחמד אלברזלי  ,שמת בשנת

% 438

לסה " נ  ,ועלינו לשחזר כאן את

הטקסט המלא הנותן לה ביטוי  .להלן נפרט את שלבי עבודתנו המעידים גם על שלבים
שונים בצמיחת החומר ההלכתי

כטקסט :

הטקסט  ,שראינו לעיל  ,מאת אלשאטבי וכן בציטוט אלשאטבי דרך אלונשריסי .

2- %

ניתנת דוגמה אך ורק לספר קוראן שדבקה בו טומאה ומה דינו  .העכבר טרם הוכנס ,
בשלב זה  ,לדיון .

קיצור מתומצת מאוד וחלקי של הפסק ההלכתי של אלברזלי על ידי אלונשריסי

4-3

ב ' מעיאר ' המפורסם שלו  .הוא אינו מזכיר את שמו של אלברזלי  .כאן מובא כבר עניין

העכבר  .בעקבות ה ' מעיאר ' של אלונשריסי מופיע טקסט קצר דומה ב ' מעיאר ' של אלוזאני .

:7

הטקסט של אלברזלי  ,דרך קיצור הלכותיו של מלומד זה שערך חכם ההלכה

5

הצפון  -אפריקני אבו אלעבאס אחמד אלזילטי  ,הידוע בשם חלולו ( כתב בסביבות

לסה " נ ) " .

:

1490

כאן מופיעה פרשת העכבר והקסת בצורה כמעט מלאה  ,חסרות ההשוואות

ההלכתיות החשובות ( שנראה להלן  ,בתרגום עברי ) הניתנות על ידי אלברזלי  .המוציא
לאור הסתמך על קיצורים ואוספים חלקיים מהלכותיו ופסקיו של אלברזלי .

29

מנוסח

הכתוב מסתבר כי לאלברזלי קדם  ,בפרשת העכבר והקסת  ,חכם הלכה בשם אבן ג ' דיר
( זו הקריאה של המוציא לאור  ,אך להלן נראה שהיו ארבע ואריאציות שונות בנוגע

לזהות השם ואופן קריאתו ) ואילו אלברזלי רק נטל את דבריו ; אולם לאחר ציטוט המקור
הוא מוסיף המשך לדיון ההלכי  .דווקא החלק החשוב לדעתנו  ,תוספותיו של אלברזלי ,
הוא החסר בקיצורו של חלולו .
6

נבדק גם נוסח של אלברזלי עצמו  ,בכתב  -יד של ספרו ' ג ' אמע מסאאל אלאחכאם ' ,

מאוסף האסקוריאל"  3בספרד  ,כתב  -יד אשר טרם זוהה בקטלוג  ,או רשימה

נדפסת  .יי

במקום אבן ג ' דיר  ,יוזם הדיון בעכבר ובקסת  ,נראה הכתוב בכתב  -יד זה ( שלא בבירור ,
אמנם ) כאבן

חדיד  : .י
עמ ' ; 30

וזאגי  ,מעיאר  ,א  ,עם . 15 - 14 ,

27

ונשריסי  ,מעיאר  ,א ,

28

ברזלי  -חלולו ,

29

שם  ,עמ '

30

ברזלי ( כ " י אסקוריאל )  ,פוליו

31

ברישום הישן  ,קזירי  ,קטלוג  ,א ,

עמ ' . 72

17 - 16

( בדברי המבוא ) וראה גם עמ '

, 360

פריט . 20

41ב 42 -א .
עמ ' 461

מספר

1097

( מספר קטלוגי היום  , ) 1102יש רק קריאת

הכותרת  ,ללא זיהוי עם אלברזלי ועם עוד כרכים מספרו זה  ,באותו האוסף  .בקטלוגים מאוחרים ,

אין א ' לוי  -פרובנסאל  ,רנו או דרנבורג  ,מטפלים בכתב -יד זה  .במאמרה על ספרי הלכה מוסלמיים

באוסף זה  ,זיהתה החוקרת ארנאל ( פקה ) כתבי  -יד אחרים של יצירתו זו של אלברזלי בתוך האוסף ,
אך דווקא הכרך המעניין אותנו כאן  ,המצוי באוסף ( ושנמצא בו פסק ההלכה הדרוש לנו כאן ) ,
נשמט מתשומת לבה .
32

היתה משפחת שופטים בשם זה וראה פירו  ,ברע  ,עמ ' . 44

ו

16

יוסף סדן

כתב-יד אחר של אותה יצירה ואשר נבדק הוא מאוספי ספריית אלהיאה אלמצריה

7

( דאר אלכתב ) בקאהיר  33 .שם מיוחסת התחלת הטיפול בפרשת העכבר והקסת  ,לא לאבן
ג ' דיד ולא לאבן הדיד  ,אלא לאבן מהל  .פסקי הלכה של המלומד האנדלוסי מהאסכולה

המאלכית  ,אבן סהל  ,הוהדרו רק בעבודת דוקטור שלא נדפסה ( מיקרופילם שלה מצוי
ב) . -

.ו

5.

 .ש של

מדריד  ,למשל )

34

ונראה שקשה לאתר בה סוגיה זו  .אף על פי כן ייתכן

שבאמת אבן סהל הוא הראשון שטיפל בסוגיית העכבר והקסת  ,הן בשל זמנו המוקדם

יחסית לאלברזלי והן משום ש ' פסקי הדין ' ( אחכאם  ,בערבית ) המצוטטים  ,כפי שנראה
להלן  ,היא באמת כותרת קובץ פסיקותיו  ,אך המדובר הוא באלמנט שכיח בכותרות
המופיעות בענף ספרות דתית זה .
9-8

אבו עבדאללה מחמד אלחטאב ( מת בשנת

% 547

לסה " נ ) מצטט ביצירתו ' מואהב

אלג ' ליל' את כל הסוגיה כדברי אלברזלי  ,ובכך כלולה גם ההסתמכות על אבן ג ' דיר

/

אבן חדיד  /אבן סהל  ,אבל אלחטאב מסתפק בציון  ' :אחד המלומדים '  .לפנינו אפוא גירסה
רביעית לזהותו של יוזם קושיית העכבר והקסת  .בדיקת המהדורה המודפסת בקאהיר
בראשית המאהב אינה יכולה לספקנו כאן ולפיכך נוספה בדיקת

כתב -יד ' ,

3

אשר לפי

הוואריאנטים שלו ( והעובדה שפסק הדין ההלכי המעניין אותנו נכתב בשוליים ) אינו

כתב -היד שממנו נעשתה המהדורה המודפסת .
השוואת הנוסחים מעמידתנו על אי -הבהירות ששררה סביב זיהוי השם ( ארבע גירסאות
שונות ) של המלומד הראשון אשר צירף לבעיית טומאתו של כרך קוראן את העכבר

שכביכול נפל  ,בהחבא ובאין רואה  ,לקסת הדיו בעיצומה של מלאכת ההעתקה  .מאחר
שהסוגיה לובנה מכל צדדיה  ,יובן  ,ללא ספק  ,גם תרגום הנוסח המלוקט  -המשוחזר שלה ,
להלן  ,אף שהוא ניתן בלשון אנשי הלכה ובקיצורי המחשבה

שלהם :

[ נוסח מואחד של פסק ההלכה על תוספותיו ] :
בסוף פסקי הדין

שלל

אבן ג ' דיר  /אבן חדיד  /אבן סהל  /אחד המלומדים38

מובא :

נשאל אחד המלומדים על אדם שכתב עותק [ קודקס ] קוראן 39ובסיימו  ,מצא עכבר
מת בקסת שבה השתמש לכתיבתו  .מה דינו [ של קוראן

זה ] ?

ענה  :אם הסתבר שהעכבר אכן היה בכלי מאז תחילת הכתיבה  ,מחובתו [ של אותו
אדם ] שלא לקרוא בו [ בקוראן ]  .על בעל הספר לחפור באדמה ולטמון אותו בתוכה .

33

ברזלי ( כ " י קאהיר )  ,פוליו 28א .

34

אבן סהל  ,אחכאם  .אמנם ע ' ח ' לאף פרסם  ,בצורה נושאית  ,דיונים שונים ופסיקות של אבן סהל

בסדרת ספרים  ,אך לא בנושא המעניין אותנו כאן ( על אבן סהל וסדרה זו  ,ראה סדן  ,זהות ,

הערה . ) 26
א  ,עמ ' . 119

35

חטאב

36

חטאב ( כ " י )  ,פוליו 90ב  .תוספת שנכתבה במהופך  ,כנגד כיוון הכתיבה בספר .

37

מלים אלו חסרות אצל חטאב ( כ " י ) וחטאב ( דפוס )  .במקומן

( דפוס ) ,

מובא  :סיפר

38

כאן בחירתו של הקורא תלויה בחילופי הגירסאות ( סעיפים

39

השמטה בברזלי ( כ " י קאהיר )  ,מכאן ועד ' מה דינו ' .

)8- 1

אלברזלי .

שפורטו לעיל .

עמ ' 353

טהרה  ,טומאה וגניזה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

17

1

אך אם אין וודאות שכך הדבר [ כלומר  ,שהעכבר המת היה בקסת בשעת הכתיבה ,
או  ,ליתר דיוק  ,למן תחילת הכתיבה ]  ,עליו לנהוג בו [ בספר ] כבדבר טהור  .בעזרת
האל  ,הסתיימו דבריו [ של החכם שטיפל ראשונה בסוגיית העכבר

והקסת ] " .

4

[ מוסיף המלומד המאוחר  ,כנראה אלברזלין 4עצמו ]  :אשר לקבורתו של הספר ,
אין הכרח בדבר  .יתר על כן  ,אם רוצה הוא  ,יוכל למחקו במקום טהור .

42

כמו כן ,

מותר לו לשרוף את דפיו  ,כפי שעשה [ הח ' ליף ] עות ' מאן  -יתרצה האל לזכרו -
אשר נהג כך בחומר שאסף מנוסחי הקוראן ואשר לא שילב בנוסח הקאנוני
[ האימאם ] .

43

לפי דעתי [ אומר אלברזלי ]  ,הפתרון הנכון '

4

הוא לשטוף  ,אם אפשר  ,את דפיו -

כאשר מדובר בקלף וכיוצא בו  -שהרי הדיו אינו מחזיק מעמד בשטיפה .

45

ואז

אצל ברזלי  -חלולו .

40

נשמט

41

המצוטט ( ראה לעיל ) כבעל הפסיקה בכללותה ( כלומר  ,יסוד הפסיקה הוא מאת אבן ג ' דיר  /אבן
חדיד  /אבן סהל  /אחד המלומדים * תוספות של אלברזלי )  ,לפי הנוהג הקיים בספרות ההלכית יש
במקרה כזה למחבר המאוחר זכות יוצרים וגילוי מקוריות .

42

ברזלי ( כ " י

קאהיר ) :

יוכל לעשות כדבר הזה ( נחוה ) במקום טהור  .נתחלפו לו ' נחוה '  ,שפירושו

' כדבר הזה '  ,עם המלה ' מחוה '  ,שפירושו ' מחיקתו '  .בהמשך יביא כתב  -יד זה את המלה
ללא שגיאה  .הסיבה שבגללה הולכים למקום טהור כדי לשטוף  -למחוק את הכתוב היא שנתזים ממי

' מחיקה '

השטיפה עלולים ליפול אל שטח לא טהור ובכך ייגרם חילול קודש ( סדן  ,מנהגי גניזה  ,עמ '
52
43

44

, 51 , 47

ובייחוד  . ) 55על השטיפה במים  ,ראה גם לעיל אלשאטבי  ,בתרגום שהבאנו .

ראה לעיל  ,מעט לפני תרגום הפסיקה של אלשאטבי וראה הערה . 20

' צואב '  ,שפירושו  :העניין הנכון  ,האמיתי  ,אך בברזלי ( כ " י

קאהיר )  ' :צרם '  ,שפירושו :

ההכרעה ,

הפסיקה החותכת בעניין .
45

דיו  ,בעולם המוסלמי  ,היה עשוי לעתים מחומרים שונים וכמה מסוגיו היו ניתנים לשטיפה  .על טיב
הדיו שאינו מעשה ידי יהודים ושאינו מתאים לכתיבת סת " ם ( אפילו דיו עשוי מפיח נזכר )  ,כבר
עמד הרמב " ם  ,שו " ת  ,א  ,עמ '

264 - 257

( ההקפדה על הדיו מעפצים לכתיבת התורה היא עיקר

מעייניו כאן ; ונעיר כי גם מחברים ערביים  ,דוגמת מט ' פר  -בסוף הערה זו  -מקדישים פרק לדיו
המתאים לכתיבת הקוראן )  .על הדיו בימי  -הביניים ראה לויי  ,כימיה ; זרדון  ,דיו  .גם יצירות ערביות

מימי  -הביניים מבדילות בין סוגי דיו ( ראה סדן  ,לבלרים  ,עמ '

46

[ והערה  . ) 78 - 75 , 63 , ] 26אולם

החכמים המוסלמים מוכנים במפורש גם לכך שסימני הדיו לא יוסרו ואז  ,מבחינה הלכית ריטואלית ,
הבעיה נפתרה ( חכמים רבים לא יסכימו עמהם וכבר הערנו לעיל  ,הערות , 8

, 11

על נוהג מחיקה

והיווצרות פלימפססטים )  ,כפי שאנו רואים כאן  ,ועוד נראה בתוספות ( דוגמאות שמביא

אלברזלי )

בסוף הפסיקה שלפנינו  .מעניינת הופעת המלה מים  ,שטיפה במים  ,במפורש ואילו נוזל חריף יותר
אינו נזכר  .מט ' פר  ,מח ' תרע  ,עמ '

, 200 - 179

טורח במיוחד להסביר איך מסירים כתמי דיו  ,ביייחוד

מבגדים  .על ההבדל בין שטיפה ריטואלית לפני קבורה או שריפה  ,לבין שטיפה לשימוש ממשי
בגליונות ( כמה שורות לעיל  ' :לשם הפקת

תועלת ' )

ראה גם סדן  ,מנהגי גניזה  ,עמ '  . 47 - 45וראוי

לשים לב שמדובר לעתים בפפירוס ( שם  ,שם וכן עמ '  , 55הטקסט הערבי המצוטט מן התתארח ' אניה ,
הגורס ששוטפים ואחר כך ' לוקחים ' את

ה ' קראטיס ' )

ולעתים בקלף ( כפי שאלברזלי מציע

לעיל )

ואפילו פורט שם עניין נייר ( כואגד )  .ברור שבתקופת אלברזלי היו גליונות כתיבה שונים ( ובכך

כלול נייר )  ,ולכן ראה לנכון לציין שלשימוש חוזר מתאים ' למשל קלף '  .ההלכות המוסלמיות התפתחו
כאשר רק קלף ופפירוס היו בנמצא  ,אולם דורות מאוחרים חוזרים על מושגי העבר לא רק בתור

אנכרוניזם ( לגבי תקופה שיש בה כבר נייר )  ,אלא אולי גם משום שספרי קוראן של אנשים אמידים
המשיכו לפעמים להיכתב על קלף  .מכל מקום הדיוק המקורי היטשטש  ,כי החשוב בעיניהם הוא
העניין ההלכי ולא השחזור ההיסטורי של המינוח  .בנוגע לתפישה של שטיפה ריטואלית בלבד ,
ראה גם בקובץ ( השיעי ) מאת כליני  ,כאפי (  1381להג ' רה )  ,ב  ,עמ '  . 674 - 673לעומת זאת  ,המקור
מדגיש מחיקה על ידי גרידה אסורה בכתבי קודש ואפילו כתובים המזכירים את שמו של האל .
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יוסף סדן

יוכל אותו אדם להשתמש בו [ או  :להפיק תועלת מהגליונות ] ולראות בהם חומר
טהור .

[ מכאן ואילך השמטה באחת הגירסאות ] " '
הדבר מקביל להיתר ללבוש ,

47

שלא בעת התפילה  ,בגד שנוגע על ידי טומאה  ,או

להשתמש למאור בשמן שנוגע על ידי

טומאה " .

4

והרי דברי אלוהים [ שהם הטקסט

הקוראני  ,לפי תפישת האסלאם ] טהורים וטובים ומאומה לא יאונה להם .

אם לא ניתן לשטוף אותו [ לשטוף  -למחוק את ספר הקוראן ]  ,אפשר לבצע קבורה
או שריפה וכיוצא בהם  ,או שישתמש [ יפיק תועלת ] שימוש חוזר [ בגווילים ] .
[ הדיון מתארך וכולל דוגמאות של שימושים אפשריים למרות קרבת הטומאה ,
כגון טבעת של אדם הרוחץ את אחוריו  ,לפי דיני האסלאם  ,לאחר עשיית הצרכים ,
ועל הטבעת שחותמה עשוי לשאת נוסחה מקודשת והמופגשת במקרה זה עם

דבר טמא  ,או הזכרת שם האלוהים במקום מטונף  -ולא מצאנו טעם להמשיך
בפירוט העניינים כאן ] .
פסיקה הלכתית זו מלמדת אפוא על יחם קצת יותר ליברלי לכתובים מקודשים שטומאו
מאשר לכתובים מקודשים שהתבלו ונטשטשו  .השימוש החוזר בגווילים מקובל על המחבר ,

אך שימוש זה הוא ( כפי שכבר הודגש לעיל ) לצנינים בעיני חכמי הלכה אחרים  .אמנם
מופגן כאן העיקרון שדברי אלוהים אינם נטמאים או מתבזים וכי הבעיה אינה בעיית
דברי האל הרוחניים ( הטקסט הקוראני ) אלא רק הצדדים החומריים  ,כגוויל  ,או הנייר ,

או הדיו  .אך מצד שני  ,אין זה מבטל את החשש הכבד מבעיית התבזותם של כתובים
מקודשים והחשש הכבד שיסולקו בדרך שאינה מהווה פתרון הולם

ד .פסקנות וי

'

ומכובד .

כופ ם

'

הן היהדות והן האסלאם נתקלות באותן בעיות הקשורות בכתבי קודש שיש למצוא
פתרון הולם לסילוקם  .היהדות מצמצמת את התבטאותה ההלכית בסוגיה זו  ,אולם האסלאם
פורש רשת רחבה יותר של אפשרויות  ,פתרונות  ,היסוסים ופחדים  ,ובכך מאיר גם את

עומק התעניינותנו ברקע המסתתר מאחורי הפתרון הנקוט בידי יהודים  ,ה ' גניזה ' .

46

ברזלי  -חלולו (  , ) 199 %שם .
( כ " י אסקוריאל ) :

לבאס  ,כשם עצם ( לבוש  ,בגד )  ,היכול להיות גם שם פועל ( לבישה  ,ללבוש ) .

47

ברזלי

48

ברזלי ( כ " י
הכוונה היא שבגד שנטמא על ידי חומר הצביעה נשטף ועדיין הגוון שהוענק לו בצביעה קיים -

קאהיר ) :

אלתבאס  -וזו צורה משונה במקצת .

מותר להשתמש בו שימוש יומיומי  ,לא בעת תפילה ( כפי שיוסבר להלן בהמשך הפסק )  .שמן שנטמא

( בעניין טיהורו יש ויכוח ) ישמש למאור  ,אך לא למאכל .זאת יש להדגיש ! השווה פסיקת אלשאטבי
שתורגמה לעיל וכן סדן  ,מנהגי גניזה ,

עמ ' : 51

שטיפה -מחיקה  ,מסיבה ריטואלית  ,כשלב לפני קבורה

וכיו  -ב  ,על מנת למנוע ביזוי הכתוב המקודש העלול לבוא במגע עם העפר .

טהרה  ,טומאה וגניזה של ספרים  -בין אסלאם ליהדות

1

%9

בשתי התרבויות חלה התרחבות של מושג הקדושה מן הספר המקודש המרכזי של
הדת אל ספרים שיש בהם ציטוטי קודש  ,ענייני דת וכדומה  .אולם היהדות הרחיקה לכת
בכך והגיעה להכללת כל הכתוב באות עברית  ,ואילו דיוני ההלכה של האסלאם אינם
עוסקים כמעט בהרחבת הבעיה לעבר ספרי דת אחרים והם מתרכזים בקוראן ורק במקרים
בודדים מביאה בפנינו המציאות ( כמודגם לעיל בהערות

24 , 7

ובמיוחד הערה

)2

הרחבות

המזכירות במקצת את היסודיות של היהודים בנקודה זו .
בעוד שבאסלאם פרשת כתבי קודש שהתבלו כוללת גם קבורה וגניזה ( כפתרון
לכשעצמו ולא רק כאגירה בדרך להבאה לקבורה )  ,הדיון בכתבי קודש שנטמאו מזכיר ,
במקרה  ,רק קבורה  .המחשבה על עצם יכולת היטמאותם של כתובים אינה קו של דמיון
בין יהדות לאסלאם  ,אבל הבהרתה של פרשת טומאת כתבי קודש באסלאם היא החושפנית
ביותר  ,מבחינת הרגישות והפחדים  .אפשרות של פתרון בלתי הולם לכתובים שיש לסלקם
היא  ,לאמתו של דבר  ,מקורו של החשש מחילול הקודש  .לפיכך מהווים הדיונים רקע
מוצלח מאוד להבנת מניעים הקיימים גם מאחורי תופעת הגניזה היהודית  .דיונים הלכתיים
אלו  ,על עושרם הרב בפרטי חומרי הכתיבה  ,שימושיהם החוזרים  ,היחס לספר והחששות

האופפים אותו  ,מן הראוי שיפרנסו  -ולו במקצת  ,או במרומז  -את קולמוסיהם של
חוקרי יהדות ואת קולמוסיהם של אנתרופולוגים ופליאוגראפים .
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אבן כנאן  ,מואכב ( כ" י ) אבן כנאן  ,מהמד אבן עיסא זין אלת קאת  ,אלמואכב אלאסלאמיה ( כ " י )  ,אוסף יסטר
בטי ( דאבלין )  ,ערבית . 3548 ) 4 ( ,
אבן מהל  ,אחכאם

אבו אלאצבג עיסא אבן סהל  ,דיואן אלאחכאם  ,עבודת דוקטור ( לא נדפסה ) ,

אוניברסיטת סנט אנדריוס ( מוגשת על ידי /)] -Nuaimy

אבן רשד  ,ביאן

( Rashid

. 1987

אבו אלוליד מחמד אבן אחמד אבן מחמד  ,אלביאן ואלתחציל למא פי אלמסתח ' רג ' ה

מן אלתוג ' יה ואלתעליל  ,בירות

1987

( אינדקס ב . ) 1991 -

אבשיהי  ,מסתטרף

שהאב אלדין אלאבשיהי  ,אלמסתטרף מן כל פן מסתט ' רף  ,הוציא לאור מפיד קמיחה ,
בירות . 1983
 , evue des Erudes. Islumiyues 33הבליטות  nouveau tyve deחט 5 . Ory ,
 . 87 - 149 .קע ( ) 1965

אלוני  ,אינן זהות

נ ' אלוני  ' ,גניזת קהיר ובית כנסת עזרא אינם זהים [ כך ! ] '  ,בית מקרא  ,כ " ג ( תשל " ח ) ,

אורי  ,מצחף

.

"

.

עמ ' . 493 - 480
אלוני  ,גניזה
ארגל  ,פקה

,--

' גניזה אצל היהודים '  ,סיני ,

/l andalusies ( norteafricanos

nrara

1 ) ] 980 ( ,

] -Escorial ,

1) ] -

'

e

~

בגדאדי מעונה
בוטמר  ,קוראן

ברזלי

( כ " י אסקוריאל )

ברזלי

( כ " י קאהיר )

עט ( תשל " ו )  ,עמ ' קצג  -רי .
' Algunos manascritos de

,

Arenal
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 . 9 -26 .עק
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אלברזלי  ,אלמסאאל אלמח ' תצרה מן כתאב אלברזלי  ,הוציא לאור אחמד מחמד
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אזהרה  ,מטעם המערכת  ,בעמודים שונים של כתב -העת הזה .
הרן  ,אסופה

מ ' הרן  ,האסופה המקראית  ,מוסד ביאליק  ,ירושלים ( בדפוס ) .

וזאני  ,מעיצור
ווט  -בל  ,קוראן

אלמהדי אבן מחמד אלוזאני  ,אלמעיאר אלג ' דיד  ,הוצאה ליטוגראפית  ,פס . 1910
 . Bell ] , Bell 's Introduction ; 0 the Qur' dn , Edinb ~ rgh 1970א ] W . hd . Watt

וולץ '  -פירסון

( new

Encyclopaedia of

.

. .

' חג ] טנ) ' earson ,

A . T . Welch , T . D .

 . 400 - 432 .קק ~ ,
edition ) , 5 , Leiden 1986
ונשריסי ,

מעיאר
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