
ת יחם על ת הקראיות הכתובו תובו  לכ
שראליות ה מן הארץ־י הגניז

פרידמן עקיבא מרדכי

ל בני מנהג לפי רבות כתובות הגניזה לנו הנחילה שרידיה שלל בין א ר ש ^  א
ל שנכתבו רבות קראיות וכתובות הרבניים א ר ש ^ א  אלו בין הדמיון ובמצרים. ב

 צוין כבר למדי, ברור הוא מהן שבכמה אחדות, נוסחאות של ובלשונן בתוכנן לאלו
 בבבל במזרח, נטועים הקראות של ששורשיה שחזקה כיוון המחקר. בספרות

 החלו, שקראים וכיוון יחסית, מאוחרת בתקופה התגבשה שהכת וכיוון ובשכנותיה,
 לפי הכתובות שכתיבת וכיוון התשיעית, המאה בסוף לארץ־ישראל לעלות כנראה,

ל בני מנהג א ר ש ^  כתובות בגניזה ששרדו וכיוון יומין, עתיקת מסורת המשיכה א
 הידועות, הקראיות הכתובות מן שנים בעשרות הקדומות ארץ־ישראל בני מנהג לפי

 יש הדומות בנוסחאות כי להניח, שסביר שנה, כעשרים לפני שיערתי, כך משום
ל בני מנהג של חותמו משום א ר ש ^ הקראים.' על שנטבע הרבניים א

 יהודית מידי ראשון מפורט למחקר לאחרונה זכו הגניזה שמן הקראיות הכתובות
 השטרות של נכבדה כמות שונות מזוויות ובדקה ההדירה שזיהתה, אולשובי־שלנגר,

 מקור זיהוי היא במחקרה אולשובי־שלנגר שהציבה העיקריות המטרות אחת הללו.
 לפי לכתובות הקראית הכתובה את השוותה היא כך לשם הקראית. הכתובה נוסח
 ברוב משלהם. אחרים ולשטרות בבל בני מנהג לפי ולכתובות ארץ־ישראל בני מנהג

 הקראיות הכתובות בין דווקא דמיון מצאה היא שסיכמה, ההשוואות ארבע־עשרה
 ארץ־ בני מנהג לפי הכתובות לבין בינן ושוני הבבליים והשטרות הכתובות לבין

ישראל.

 ,204-203,191,161,48-46 א, בא״י, נישואין הנ״ל, ; 77-75 עט׳ הכתובות, פרידמן, ראה: 1
 היהודים לתרבות הקתדרה בתמיכת נכתב זה מאמר .477 ,417-414 ,283-282 ,230-229

 למנהלי תודתי תל־אביב. אוניברסיטת מייזר, וסיל יוסף ע״ש הגניזה ולחקר האסלאם בארצות
שברשותן. בכתבי־היד שהשתמשתי הספריות
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פרידמן עקיבא מרדכי

 במבנן הקראיות הכתובות השוואת אולשובי־שלנגר, שבחרה הדרך כי דומה,
 הדומה מידת על לעמוד כדי שונות, בעדות השטר לנוסח לאחת, אחת ובפסקותיהן,

 הבניין חומרי את לזהות הרוצה החוקר בה שילך המלך דרך היא פרט, בכל והשונה
 לסייג יש אמנם שבכתובותיהם. המיוחד הנוסח בעיצוב הקראים את ששימשו

 הקראית לכתובה להשוות ראוי אם כי שנקטה. המדויקת ההשוואה שיטת את במשהו
 שטרות גם להשוות ראוי אין מדוע כתובותיהם, מלבד בבל בני של אחרים שטרות
? בני של אחרים ל א ר ש ^  העניינים ובין מהם, נכבדת לכמות בגניזה זכינו הרי א

 של אחרים שטרות לבין הקראיות הכתובות בין דמיון אולשובי־שלנגר בהם שמצאה
ם לשטרות גם בבל, בני שראליי  לענייננו משנה זה ואין 2דמיון, נמצא האחרים הא^
 לאו. אם בבל בני של מכוחם לארץ־ישראל הללו הדברים באו הגאונים בתקופת אם
 אנו ואין הגבולות, טושטשו כבר ובארץ־ישראל, בבבל נוסחאות אותן נמצאו אם כי

 השטר)ראה מבנה לגבי כך מכאן. או מכאן אותן נטלו הקראים אם בוודאות יודעים
 לנסח בבל יהודי החלו הגאונים בתקופת (.3,1 מספר שבמחקרה המסכמת בטבלה

 רבותינו הקנאה׳. ׳שטר טופס לפי כתובות)וגיטין(, שטרי למעט שלהם, השטרות את
 סביר אולם שתירצו, מה ותירצו הכלל מן אלו יוצאים מדוע תהו כבר הראשונים

 מבנה שגרמה. היא הללו השטרות כלפי אבותינו של היתרה ששמרנותם להניח
לי שקטע לקבוע ניתן ועל־פיו לארץ־ישראל, גם חדר החדש השטר א ר ש ^  מסוים א
 את לנסח הראשונים הקראים החלו תקופה באותה 3הגאונים. בתקופת נכתב

 עיצבו הם מדוע להבין קל ולכן עליהם, חלה לא השמרנות מידת אך כתובותיהם,
 בבבל, כבר כך עשו שהקראים להניח, סביר אמנם 4הקנאה׳. ׳שטר דגם על־פי אותן
ההשוואה. מעצם בפשטות עולה ואינו לימוד, צריך זה עניין אבל

 את אולשובי־שלנגר השוותה שאליה הבבליות, הכתובות שקבוצת להעיר, יש וכן
 הגאונים מכתבי הידועות מכתובות הקטן בחלקה מורכבת הקראיות, הכתובות
 הללו בגניזה. ושרדו שבמצרים, בפוסטאט שנכתבו מכתובות הגדול ובחלקה
 מיוחדים קווים גם בהן יש אבל בבל, גאוני מסורת את ענייניהן ברוב תואמות
ארץ־ישראל. מסורת של חותמה את אף בהן להכיר ניתן להלן, שנראה וכפי משלהן,
 בהן, ויש לזה, זה שווה הנרמזות הנוסחאות השוואות של משקלן אין ועוד,
 שנאת׳ אין שנא ׳אין ותנאי בית־דין תנאי כגון בלבד. מדומה או מועט שמשקלן
סעיפים בשני אצלה הרשומים האישה(, או האיש שנאת על־פי גירושין )שעניינו

 בו כיוצא להלן. ראה בראש, נכתב כשהקניין הקנאה׳, ׳שטר בתורת השטר מבנה למשל, כך, 2
הסיום. נוסחת

 פרידמן, :ראה הכתובה, שטר מבנה ושאלת שונים לשטרות הקנאה׳ ׳שטר מבנה חדירת על 3
 106 ׳עמ אליסאנה, ריבלין, ; 79 עמ׳ אונו, הנ״ל, ;472-471,125-124 עמ׳ א, בא״י, נישואין

ושם. שם שצוינה הספרות ואת הגט(, בניסוח השמרנות את גם לענייננו בקשר מזכיר )הוא
 אולשובי־שלנגר מסבירה שעל־פיה הערביים, המסמכים לדוגמת אפוא זקוקים אנו אין 4

הקראית. הכתובה מבנה את המסורת( מקור הנ״ל, ; 132 עמ׳ הקראיות, )הכתובות
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הא^שראליות והכתובות הקראיות הכתובות

 וחסרים ארץ־ישראל בני מנהג לפי בכתובות נמצאים הללו התנאים (.12,11 )מספר
ל בני מנהג לפי בכתובות אך והבבליות. הקראיות בכתובות א ר ש ^  השוני גדול א

 והם הנזכרים התנאים חסרים המכריע וברובן לסופר, סופר ובין למקום מקום בין
 ללמד כדי הקראיות בכתובות בחסרונם שאין אפוא דומה בלבד. במקצתן מופיעים

ת לכתובות הללו השטרות בין ממש של הבדל על אליו שר ^  דמיונם ועל הא
 ולא הבבליות הכתובות לכל הקראית הכתובה דומה זה שבעניין מפני וכי לבבליות.

 שהכתובה נסיק בלבד, שבהן המכריע לרוב רק אלא הארץ־ישראליות הכתובות לכל
ארץ־ישראל? מתורת כלום בה ואין בבלי, דגם על־פי רק עוצבה הקראית
 ההשוואות כל את מחקרה בסיכום הזכירה לא שאולשובי־שלנגר מתברר ועוד, זאת

 הדמיון על למשל, הצביעה היא בספרה הכתובות. סוגי בין שערכה לענייננו הנוגעות
ת שבכתובות הנישואין להצעת האישה הסכמת לשונות בין הבלעדי שראליו  הא^

 ׳ותרצה הקראית הנוסחה הבבליות: בכתובות למצוי כלל דומות שאינן והקראיות,
ת נוסחאות שתי בדיוק תואמת וחברתו׳ אשתו ולהיות לו להנשא אליו ר ש ^  ׳... א

זה ממתאם מוכח שם לדבריה לאנתה׳. ליה למהוי ו׳... ליה׳ להתנסבה/למיתנסב
S * ▼

 העתיקה מהן איזו מציעה היא אין אחד)אבל מקור המסורות שבשתי שלנוסחאות
5מחברתה(.

 נוסחאותיה שברוב הממצא, עצם את לקבל יכולים שאנו מסתבר אף־על־פי־כן
 הארץ־ הכתובה מן היא ושונה הבבליים ולשטרות לכתובה הקראית הכתובה דומה

 כי כלל, להפתיענו כדי בו אין אבל סיבות, מכמה ביותר מעניין זה ממצא ישראלית.
 תמה אין במזרח. הקראית הכת של ולידתה שהורתה היא המוסכמות מן שציינתי, כפי

 כתובות מלכתוב נמנעו לא ובסביבתה, בבבל שם, הקראים שישבו שבשעה אפוא,
 על־פי נוסחן את עיצבו אלא מאין, יש ניסחו לא שכתבו הכתובות ואת לנשיהם,
 המקרא בני את שימש זה טופס ויסוד ושטרותיהם, בבל בני הרבניים אחיהם כתובות

ל. מושבם את שקבעו לאחר גם א ר ש ^ א ב
 שווה גזרה אולשובי־שלנגר גוזרת ההשוואות מרוב העולה הממצא על־סמך

ת השפעה כל שוללת היא לכולן. לי א ר ש ^  שמקורן וטוענת הקראית, הכתובה על א
 הרבנים של הכתובה לבין הקראית הכתובה בין קרבה על המצביעות נוסחאות של
ל בני א ר ש ^  מכאן להלן(. מוסלמיים)ראה בשטרי־נישואין אחר, במקום נמצא א
 כולה. הקראית ההלכתית המסורת של מקורה על לכת מרחיקות למסקנות מגיעה היא

 עליית לפני בבבל הסופית בצורתו הקראית הכתובה נוסח התגבש שלדבריה כיוון
סימן שום בה להכיר ניתן ולא התשיעית, המאה בסוף לארץ־ישראל הקראים

 הכתובות בין מתאם של נוספות דוגמות יש .210 ׳עמ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, 5
 שאילו לציין, יש אולם כאן. בהן אדון שלא האח־ישראליות, הכתובות מקצת לבין הקראיות

 לא אז כי הקראיות, הכתובות לניסוח דגם האדץ־ישדאליות הכתובות ששימשו מניחים היינו
ת כתובה של טיפוס לאיזה בדיוק לקבוע יכולים היינו לי א ר ש ^  יתקע ומי זה. תפקיד היה א

.85 ׳עמ מוסר, פרידמן, למשל, עיין, כמיעוטם? ולא השרידים כרוב היה שהדגם לידינו
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פרידמן עקיבא מרדכי

 הקראית ההלכתית למסורת טוענת, היא הדין, הוא ־ישראל,pא מסורת של מחותמה
 בבליים, אלה היו — רבניים מקורות על נסמכת שזאת כמה עד בשלמותה.
ת ההלכתית ומהמסורת אלי ר ש ^ א 6כלום. הקראים קיבלו לא ה

 דמיון שבהן המעטות הנוסחאות אותן היא זה בטיעון החלשה שהחוליה דומה
 נדון להלן הארץ־ישראליות. הכתובות לבין הקראית הכתובה בין דווקא מובהק
יותר. ברורות למסקנות על־פיהן להגיע ונשתדל דוגמאות, בשתי בקצרה

 מנהג לפי נכתבה אחרים וממקורות הגאונים מספרות מכבר הידועה הכתובה
 במובהק. חד־צדדי שטר היא זאת כתובה כמעט. pהא כל פני על נפוצה ומשם בבל,
 אותה, ולהוקיר לזון לעבוד, — החובות ובין לכלתו, שונות חובות עליו מקבל החתן
 בקושטא׳. ...דפלחין יהודאין גוברין כהלכת יתיכי ואיזון ואוקיר אפלח ׳ואנא :מעין

 החתן בין דו־צדדי, הסכם של אופי קווי כמה כן, לעומת הארץ־ישראליות, בכתובות
 נגד שקולות שהן כלפיו, חובותיה את המפרט נוסח בייחוד בולט הכלה. לבין

 פסקה ושוויון. הדדיות של כלשהו מראה לשטר הן משוות ויחדיו הנזכרות, חובותיו
ל, מנהג לפי בכתובות ביותר הטיפוסיות הלשונות אחת היא זו א ר ש ^  והיא א

אל, ובכפרים בערים שנכתבו בכתובות מצויה ר ש ^ א  ולפחות ובסוריה, במצרים ב
 כרגיל האחת־עשרה. המאה סוף עד העשירית המאה של הראשונה המחצית מן

 מטבע נשאר המקרים ברוב אבל רבים, נוסח בשינויי זו פסקה באה הללו בשטרות
יותר. או פחות אחיד הלשון

 ואין ארץ־ישראל, מנהג טוהר על שהיא כתובה בטופס נמצאת ייצוגית נוסחה
 ׳... :החתן חובות בסוף מתחילה שלהלן המובאה בבלית. השפעה כל בה להכיר

 ן נשיהון ית ומלבשין ומפרנסין וזאינין ומיקרין דמוקרין יהודאיין גוברין כהלכת
 I מוקרא דתהוי נפשה על וקבלת שמעת פלוני מרי ברת פלונית הדה וכן בקושטה.

 בנתהון כשירתה נשייה כהלכת בטהרה בעלה קודם ופלחה !(ומשמש) ומיקרא
 במקום 7ובנקיו׳. בדכיו בעליהון קדם ופלחן ומשמשן ומיקרן דמוקרן דישראל

 1 ובמקום ׳צניעתה׳)הצנועות(, אנו: מוצאים כתובות בהרבה ׳כשירתה׳)הכשרות(
8ובקדושה׳. ׳בטהרה ובנקיות(: ובנקיו׳)בטהרה ׳בדכיו

 ! במצרים נכתבו מקבילה פסקה בהן שנשמרה ביותר הקדומות הקראיות הכתובות
ל א ר ש ^ א ב  I באה שהיא כפי נוסחה לשון להלן האחת־עשרה. המאה בתחילת ו

 דברי את זאת סרוה ׳ותשמע :1028 בשנת בירושלים שנכתבה קראית בכתובה
 ן ולשמוע ויראה וקדושה בטהרה וחברתו אשתו ולהיות לו להנשא ותרצה זה חזקינה[

עושות הכשרות ישראל שבנות כ[כל בןביתו ולעשות ולעזרו וליקרו ולכבדו בקילו

המאמר. בסוף המסורת, מקור הנ״ל, ; 271-269 ,עמ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, 6
 ,עמ ב, בא״י, נישואין פרידמן, אצל אור ,ראה 10-1 שורה ע״ב, א, דף ,CUL Or. 10801.3 כ״י 7

ן ואילך. 99
.187-186 ,עמ א, שם, פרידמן, ראה: 8
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הא^־שראליות והכתובות הקראיות הכתובות

 9תשנוקתהך. ואליו ממשלתו תחת ולהיות וחיסה באהבה עמו ולהתנהג בעליהן בבתי
 יחס בה, ונזכרו הארץ־ישראלית, הרבנית הכתובה של מזו ארוכה הקראית הנוסחה

 על האיש של וממשלתו יד( ב, החברות)מלאכי גם הכתוב ועל־פי ו׳חיסה׳ אהבה של
טז(. ג, אשתו)בראשית

 כפי שם, המוסלמי. לשטר־הנישואין דמיון האחרונות בתכונות ראה כבר גויטיין
 שלשונה נוסחה כאן, ג׳ לאחרונה שפרסם הגניזה מן בכתב־יד למשל מוצאים שאנו

 חייב שהוא כמו לו חייבת והיא ...עמה החברות את וינעים)החתן( :כך מעין בתרגום
הקוראן)סורה מן ציטוט הוא האחרון הביטוי 10נוספת. דרגה לו חייבת( אך)היא לה,

 המוסלמיים שטרי־הנישואין בין המתאם את לראות יש גויטיין לפי (.228 ב,
 במזרח שהתפתח הבינוני המעמד בני וליהודים לערבים המשותף רקע על והקראיים

 לדבריו ההוא. המעמד בני של והמתוחכם המעודן טעמם ולפי הביניים, בימי התיכון
 בגלל הרבניות לכתובות שבנישואין החברות את המזכירות הנוסחאות חדרו לא

הזה." לשטר ביחס הרבנים שנקטו היתרה השמרנות מידת
 נוסחת בין ובלשון, בתוכן הבלעדי, המובהק הדמיון את להסביר עלינו כיצד אולם

ל בני מנהג לפי בכתובות הכלה חובות א ר ש ^  הקראיות, בכתובות זו נוסחה לבין א
 בביתו, לעשות או לשמשו בעלה, את ולכבד לייקר עצמה על מקבלת היא שבשתיהן

 דברים לבעליהן, ביחסן הכשרות ישראל בנות שעושות כשם )וקדושה(, בטהרה
 לעיל, המפורטים השיקולים על־פי המוסלמי? בשטר־הנישואין כלל נזכרים שאינם

ל, בני מנהג לפי הכתובות על במחקרי שיערתי א ר ש ^  ברורה דוגמה זו שבפסקה א
ת שהכתובה אלי שר א^ 12הקראית. לכתובה מקור שימשה ה

 והארץ־ הקראיות לנוסחאות הראשון המקור שבתור משערת אולשובי־שלנגר
 המשותף למאפיין אשר האישה. לחובות המוסלמית הנוסחה שימשה ישראליות

 חובות כאמור, שהוא, הארץ־ישראליות, לבין הקראיות הנוסחאות בין בלעדי שיתוף
 הארץ־ישראליות: )בכתובות ובקדושה בטהרה בעלה את ולייקר לכבד האישה
 שדרוש אולשובי־שלנגר כותבת והצנועות, הכשרות ישראל כבנות ובנקיו׳(, ׳בדכיו

עצמאי ובאופן במקביל אצלן זו פסקה התפתחה אם לקבוע כדי נפרד׳ מעמיק ׳דיון

 ארץ־ישראל, גיל, :414 ׳2ענ ביבליוגראפיה, רייף, ראה: : 15-13 שורה ,CULAdd. 3430 כ״י 9
 388 ׳עמ ,39 מספר הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, ואילך: 555 ׳עמ ,305 מספר ב,

ואילך.
ts 1.10כ״י 10  18 j, ואילך,ג׳ 193 ׳,עמ32 מספר ערביים, מסמכים כאן, אצל פורסם ,4-3 שורה 

 עניין בזה יש .1036-1028 השנים בין המוסלמי שטר־הנישואין של זמנו את קובע כאן
 בשנים הגניזה. אל דבר של בסופו ושהושלך היהודים את ששימש הכתיבה חומר לתולדות
 הנייר הגיע בעלה, או היא שמתו או כלה אותה שנתגרשה לאחר בוודאי הנזכר, הזמן שלאחר

 נכתבה 1072 ובשנת לרוחבו, נחתך הוא :היהודים לידי הנזכר שטר־הנישואין האחד צדו שעל
שלמה. מרע שכיב צוואת השני בצדו

ואילך. 50 עמ׳ ג, חברה, גויטיין, 11.
.191 עט׳ א, בא״י, נישואין פרידמן, 12
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ת והכתובה הקראית הכתובה זה בעניין שמא או המוסלמי המקור מן אלי שר א^  ה
 אחר במקום המקבלת. ואיזו הנותנת היא איזו לבדוק צריך כן, ואם בזו, זו תלויות

 תחילה, הקראים שאלו הערבית הנוסחה שאת להניח, יותר שסביר קובעת, כבר היא
ל. בני הרבנים קיבלו ומהם משלהם, נדבך עליה הוסיפו אפוא הם א ר ש ^ 13א

קשה, נראית שהיא אף־על־פי וכול, מכול זו השערה מתחילה לפסול אין לכאורה
ת הנוסחה צוין, שכבר כפי כי, אלי ר ש ^ א  באזור שנכתבו מכתובות ידועה ה

 שהגיעו ביותר הקדומות הקראיות הכתובות לפני שנים עשרות למדי רחב גאוגראפי
 המפורש, על הסתום רב שונות, בחברות משפטיות ולשונות מנהגים בחקר אלינו.
 מקבוצה שאילה של יוצא פועל להיות שיכול בדבר ברורות מסקנות להסיק וקשה

 נוסחת שבמקרה דומה אולם משותף. רקע מתוך מקבילה התפתחות או לקבוצה
 הקושי במידת אולשובי־שלנגר הפליגה וכו׳ בעלה את ולכבד לייקר האישה חובות

 הכלל מן יוצאים לה שאין כשיטה שיטתה את לקיים ורצונה נפרד, בדיון והצורך
הביקורת. בפני עומדות שאינן ובפרשנות בהשערה לשגות אותה הביא

 והנחות. השערות לשום ולא חדש לדיון לא זקוקים אנו אין אני, אומר זה, במקרה
 מאנטינואופוליס בכתובה הנזכרת התלות לשאלת מדויקת תשובה אנו מוצאים

 דומים מנוסחה ניכרים ושחלקים ,1986 בשנת אור שראתה ,417 משנת שבמצרים,
 קשות, ניזוק שהפפירוס אף־על־פי בגניזה. ששרדו ארץ־ישראל בני של לכתובות

 והיא האישה, חובות לנוסחת וחד־משמעית ברורה עדות לדעתי, זו, בכתובה נמצאת
 יש דנן בנידון כי לדעתי, אמרתי הארץ־ישראליות. בכתובות הנוסחה את תואמת

 י הנוסחה את פענח שהוא כיוון בדבר. נוגע הללו הטורים שכותב לטעון, לטוען מקום
 שהקראים הציע לכן שמקודם והוא והשלימה, לקטע קטע צירף הניזוק, בפפירוס
ל, בני הרבנים מן הנוסחה את העתיקו א ר ש ^  ושורת עצמו, אצל קרוב אדם הרי א

 הכתובה פרסום את כמובן, שהכירה, אולשובי־שלנגר ואכן בדבריו. מתקלקלת הדין
 למהוי ]קבלת האישה חובות נוסחת בה לקרוא ׳הוצע כי: טוענת מאנטינואופוליס,

 מילה רק ולו לראות ניתן ולא הזה, במקום נשתמר לא כתב־היד אולם, יתה[. מוקרה
14הזאת׳. השורה מן אחת

 ואם ממנה, חסר ומה בה יש מה הקורא וישפוט בה, ונעיין הכתובה את נוציא הבה
 המסתיימת החתן, חובות נוסחת לאחר תכף אחרים. ושחזור קריאה יציע ירצה

 התחייבות ובה מקוטעת, נוסחה (13-11 )שורה בפפירוס באה ׳בקושטה׳, בתיבה
 כבנות וב]קדו[שה׳ ׳בדכו אישה עצמה על שמקבלת סמפטי, בר שמואל החתן לטובת
 ׳בדכיו׳ קל( )בשינוי היא והיא בשלמותה נשמרת ׳בדכו׳ התיבה הצנועות. ישראל

ת לכתובה הטיפוסית אלי שר א^ מוקרה למהוי ׳קבלת המילים הנזכרת. בנוסחה ה

 מזכירה היא אין המסורת. מקור הנ״ל, ; 269-268 עמ׳ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, 13
לעיל. הנסמנים גויטיין, דברי את

.210 עמ׳ הקראיות, הכתובות הנ״ל, המסורת: מקור אולשובי־שלנגד, 14
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=יתה׳  ורווח האותיות שרידי על־פי אבל אמנם, קשות ניזוקו אותו( לכבד קיבלה )
 בתצלום מעיון הקורא שייווכח כפי למדי, סבירה שהקריאה־ההשלמה דומה החסר

 בקריאת טעות חלה אם גם אולם אותה. קיימו הפאליאוגראפים גם ואכן המצורף.
 שהיא כולה, הפסקה בהבנת פוגמת היא אין בהשלמתן, או הללו במילים כלשהי אות

בקלות. עינינו רואות שאותם היסודות שאר על־פי מתקיימת
 לענייננו. השייכות שבפפירוס השורות שלוש חלקי את העתקתי שלהלן בטקסט

 באותיות נדפסו בקריאתן ספק ושאין בשלמותן כמעט או בשלמותן שנשמרו אותיות
 קטנות באותיות נדפסו בקריאתן ספק ושיש בחלקן רק ששרדו אותיות רגילות,
מרובעים: סוגריים בתוך נדפסו לגמרי שחסרות ואותיות

.בקושט]ה[ . ]...[ י[תה מוקנרה למ]ה[וי קבלת .
בנת[ כהלכת ובןטהרה ובןקדו[שה בדכו סמפטי בר !(ברת) לשמואל

15צניעתה ישראל

 שאין אני, אומר הללו, לשורות אחרים וביאור והשלמה קריאה יוצעו שלא עוד כל
לעין. הגלוי פשוטן מידי להוציאן

 המאה מן הגניזה קטעי סוגיהם, שני על המצריים שהשרידים למדים, נמצאנו
 קטעי אלמלא זה. את זה ומבהירים משלימים והפפירוס, והאחת־עשרה העשירית

 עכשיו מוכח שם הכתוב ועל־פי שבפפירוס. הלשון את מבינים היינו אם ספק הגניזה,
ל, בני מנהג לפי בכתובה קדומים שורשים האישה חובות שלנוסחת א ר ש ^  מן א
 אם לפנינו, והקראות. האסלאם לעולם שבאו לפני שנים מאות הביזאנטית, התקופה

 ולפי המקובלים הפילולוגיים הכללים כל לפי כלום. אחריה שאין חותכת, ראיה כן,
 בני הרבנים מן זו נוסחה העתיקו שהקראים אפוא, לומר חייבים הישר, השכל

ל א ר ש ^ לשם. שעלו לאחר א
^ בקיצור כאן, אזכיר מ  הם הנראה, שככל הקראים, של בכתובה אחרת פסקה נ

 הנדוניה החזרת על תנאי בפסקה ארץ־ישראל. בני הרבנים של הכתובה מן שאלוה
 בדיון התנאי בעניין הארכתי כבר ולד. בלי מתה אם אביה מבית האישה ליורשי
 הרבניות, לכתובות הקראיות שבכתובות התנאי יחם בשאלת גם עסקתי ובו מפורט,
 אחדות. נקודות אזכיר עיוננו לצורך “שם. ומונח שכתוב במה לעיין יוכל והקורא

הירושלמי בתלמוד הוא הכתובה לתנאי ההלכה בספרות ביותר הקדום המקור

 המקור תצלום ההוא לפרסום מצורפים .13-11 שורה ,22 עמ׳ אנטינואופולים, פרידמן, ראה: 15
 מובאה, אולשובי־שלנגר הביאה שממנה ,11 לשורה שביחס אפשר פאליאוגראפי. ושחזור
 שלא אות הנזכר: בפרסום שנהגו הסימנים מן הוטעתה היא מרובעים, בסוגריים שכולה

 אחרת, בדרך הפסקה את העתקתי כאן ]ב[, :נדפסה בחלקה רק אלא בשלמותה נשתמרה
זה. בשינוי ממש אין אבל כמבואר,

 זכר אין .220-218 עמי אישות, הלכות הנ״ל, !419-391 עמ׳ א, בא״י, נישואין פרידמן, 16
.245-241 עמ׳ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, שכתבה התנאי על בדברים הללו לדיונים
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 מדלה יהא בנין דלא מיתת ״אין דכתבין ואילין יוסי ר ׳אמר :ע״א( א)לג ט, כתובות
 ו)טז ח, בתרא בבא שם, במקבילה קיים׳. ותנאו הוא ממון תנאי אביה״, לבית חזר

 תנאי לאביה״, יחזור דלה כל בנין דלא מיתת ״אין דכתבין וילין יצחק ד ׳אמר :ע״ב(
 בתקופה בתוכנו או כלשונו נזכר בירושלמי כמצוי התנאי קיים׳. ותנאו הוא ממון

 שמן ארץ־ישראליות בכתובות הלכתיים. אח־ישראליים במקורות התלמוד, שלאחר
 והחשוב מהותיים, שינויים כוללים הללו לשון. שינויי בכמה התנאי נכתב הגניזה,
 שנכסיה הללו בכתובות מותנה אביה, לבית האישה נכסי כל חזרת שבמקום שבהם,

 להניח סביר זה שבשינוי שיערתי כבר אביה. משפחת לבין בעלה בין בשווה יתחלקו
 ללא שנפטרה אישה של שבעלה הקובע המוסלמי, המשפט חותם את להכיר שניתן
 לם אן אזואגכם תרך מא נצף ׳ולכם : 12 ד, סורה נכסיה)בקוראן, חצי את יורש בנים

,7ולד(. להן יהיה לא אם נשותיכם, שיניחו מה חצי ולכם ]= ולד׳ להן יכן
 מאמצע במצרים שנכתבו בבל מנהג שלפי בכתובות גם מופיע הנידון התנאי

 בלי שנפטרה האישה של הנדוניה את לשניים חילקו שם וגם השתים־עשרה, המאה
ל שיהודי מתברר ולד. א ר ש ^  את שהנהיגו הם ההיא בתקופה למצרים שירדו א

 קלים(: )בשינויים בנותיהם של בכתובות בפירוש שצוין וכפי שם, התנאי כתיבת
 בני כמנהג ]= דילהון׳ בגמרא דאיתמר וכמה דישראל ארעא דבני '8׳כמנהגא

ל, א ר ש ^  הותנה כאמור, שבירושלמי, אף־על־פי שלהם[, בגמרא שנאמר וכמו א
 עצם את אפוא הגדירו הם בלבד, מחציתם ולא אביה לבית האישה נכסי כל שיחזרו
ל בני כמנהג התנאי א ר ש ^ 19תלמודם. על־פי א
 למשפחת הנדוניה החזרת על תנאי נכתב הגניזה שמן הקראיות בכתובות אף

 תקופה אותה בנות הרבניות לכתובות שבניגוד אלא ולד, בלי נפטרה היא אם האישה,
הנזכרת בכתובה למשל, כך, בלבד. מחציתה ולא כולה הנדוניה החזרת על הוסכם

 עמ׳ ב, הממלוכים, לשטראוס, הפניתי ,31 הערה שם, .403 ,עמ א, בא״י, נישואין פרידמן, ראה: 17
 נתפשטה הכתובה, תנאי של מאוחר גלגול שהיא ,,דמשק ש׳תקנת המשער ,48 הערה ,347

 שהערתי כפי אבל, הקוראן. מן לפסוק מציין והוא המוסלמי, החוק בהשפעת ישראל בקהילות
 אביה, לבית חוזרים האישה נכסי שכל הקובע שבירושלמי התנאי את מזכיר שטראום אין שם,

 הכתובות אולשובי־שלנגר, למחצית. הכול מן בתנאי השינוי על מדבר הוא אין וממילא
 והיא הערבי, המנהג מן לשניים הנדוניה חלוקת הושפעה שאולי כותבת ,245 ,עמ הקראיות,

שלי. הדיון את מזכירה היא אין כאמור, אבל, לשטראום, ,22 בהערה שם, מפנה
 ,עמ כתובה, שכטר, נכון אל שהעתיק וכפי ,12 שורה ,TS 24.1 בכ״י גם וכן ׳כמנהגא/ תמיד כך 18

 העתיקה ,245 עמ׳ הקראיות, הכתובות ואולשובי־שלנגר, מטושטשת, קצת האל״ף .221
׳כמנהג/

 ,245 ,עמ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, .414 עמ׳ א, בא״י, נישואין פרידמן, ראה: 19
 ארץ דבני הקטוע)'כמנהגא TS 24.1 כ״י על־פי זו, פסקה של הראשון החצי את רק מעתיקה

 המקור את לציין באה שהפסקה אומרת היא ולפיכך מהמשכה, מתעלמת והיא ישראל׳(,
עצמו. התנאי של התלמודי המקור את ולא לשניים הנדוניה לחלוקת
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 20העולם מן זאת סרוה ותצא ושלום חם שאם ביניהם ׳והתנו : 1028 משנת מירושלים
 יהיה ולא 22ממשפחותיה יורשיה אל עמה שהביאה כל ישוב ממנו 21ולד בלא

23מאומה׳. המאוחר המוהר מן זה חזקיה על ליורשיה
 מן שבמצרים, מיב לפפירוס אפשטיין י״נ נדרש 1908 בשנת שכתב חלוצי במחקר

 את בעלה יירש ולד בלי האישה תמות שאם נקבע שבו לפה״ס, החמישית המאה
 של זו אז, ידועה שהייתה הנידון התנאי בה שיש הגניזה מן היחידה ולכתובה נכסיה,

 !(,קראית אישה עזריה)שנשא בר׳ דניאל בר׳ ישראל׳ כל גליות נשיא ׳הנשיא דויד ר׳
 הכתובה שתנאי שיער אפשטיין 24שכטר. ושפרסמה ,1082 בשנת בפוסטאט שנכתבה

 אותו כותבים ושהיו בבבל, מקורו יוסי, ר׳ בשם שכותבים׳( בירושלמי)׳אלה הנזכר
 מוצאם על רק לא אפשטיין סמך בכך דויד. ר׳ ובזמן בזמנו בכתובותיהם שם היהודים

 המשפט לבין התנאי תוכן שבין הדמיון על אף אלא דויד ר׳ ושל יוסי ר׳ של הבבלי
25הקדום. המסופוטאמי

 על מתקבלת זו סברה אין שבבבל לכתובות שביחס אסף ש׳ טען תרפ״ו בשנת כבר
 בבל גאוני של ההלכה בחיבורי ולא הבבלי בתלמוד לא לתנאי זכר אין הדעת.

 השגתו את אסף כתב מאז 26גאון. האיי רב של השטרות בספר ולא ובתשובותיהם
 קטעים ובו טענתו, את המחזק רב חומר לה ומחוצה הגניזה כתבי בין התגלה

 מכתובות גאון, סעדיה רב של השטרות מספר ומחיבוריהם, הגאונים מתשובות
 יש זה במקרה ראיה, אינה ראינו שלא לטעון ניתן שלעולם ואף־על־פי ועוד. בבליות

 את להזכיר צריך היה מהם וכמה שבכמה הללו, הבבליים המקורות כלל בשתיקת
 כתובות נתגלו ועוד, זאת ממש. של הוכחה ידוע, היה לו שעל־פיו הדין את או התנאי
 ובהן הנידון, התנאי את הכוללות בבל, בני מנהג לפי בפוסטאט שנכתבו רבות

 מקורו את מציינות כאמור, והן, הבבלי, דויד ר׳ של כתובתו לפני שנכתבו כתובות
הירושלמי. התלמוד על־פי התנאי של ־ישראליpהא

 כדברי ,,נפשה ׳בצאת המקראי לביטד קשר לו חז״ל)ואין בלשון שכיח העולם׳ מן ׳יצא הביטוי 20
ת, בכתובות לכתוב להשוותו יש (.243 עמ׳ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, שראליו הא^

.410 עט׳ א, בא״י, נישואץ פרידמן, ראה: ההוא, הביטוי על עלמה/ מן)דן( עברת ׳אן
 :בטעות הראשונה במהדורה (,76 הערה ,415 ׳עמ א, בא״י, נישואין הערתי)פרידמן, שכבר כפי 21

 הדין הקראי)והוא שבתנאי ספק אין (243 ׳עמ הקראיות, לאולשובי־שלנגר)הכתובות ׳ילד׳.
 אולם .walad הערבית המילה בהשפעת ׳ולד׳ התיבה משמשת רבים( בשטרות הרבני בתנאי
 שתי בין תז״ל בלשון בידול שיש ודומני חז״ל. בלשון ׳ילד׳( הרגילה)במקום הצורה הוא ׳ולד׳

הילדות. בגיל הנער הוא ו׳ילד׳ נקבה, או זכר הנולד, הוא בארמית( ׳ולד׳)הרגיל התיבות:
׳יורשיה/ לאחר גררא, אגב ברבים באה הכינוי סיומת 22
c. 3430 כ״י 23 u l  Add, 30-28 שורה.
.TS 24.1 כ״י 24
.373-371 עט׳ הערות, אפשטיין, 25
.82 עט׳ התקנות, אסף, 26
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 של ולכתובות בבל בני של לכתובות הקראיות שבכתובות התנאי יחם אפוא מהו
? בני ל א ר ש ^  של הנזכרת השערתו על ידיה את סומכת אולשובי־שלנגר א

 מסתבר ולדבריה בכתובותיהם, הנידון התנאי את כתבו בבל שיהודי אפשטיין,
ל. ולא מבבל אותו נטלו שהקראים א ר ש ^ א  הקראיות שהכתובות טוענת גם היא מ

 שלא לדבריה, וזאת, ושלום׳, ׳חס בלשון בשימוש הבבליים לשטרות דומות
ת, כבכתובות שראליו  הדמיון מן חוץ שראינו, כפי זה. ביטוי חסר שבהן הא^

 השערתו תלויה דויד, ור׳ יוסי ר׳ של הבבלי ומוצאם הקדום המסופוטאמי למשפט
 את נטלו שהקראים לטעון אין וגם לסמוך. מה על לה ואין בלימה, על אפשטיין של

 שם, לראשונה הוא מופיע כאמור, כי, במצרים, שישבו ׳הבבליים׳ היהודים מן התנאי
אלי, מקורו בציון ר ש ^ א  נמצא שכבר אחרי האחת־עשרה, המאה באמצע ה

 לפי גם זו ללשון משקל־יתר שיוחס דומני ושלום׳, ל׳חס אשר הקראיות. בכתובות
 הטענה שעצם מראה פשוטה בדיקה כך, ובין כך בין אולשובי־שלנגר. של שיטתה
ת. בכתובות חסר שהביטוי נכון זה אין יסודה. בטעות שראליו  של זה חלק הא^
 האחת בצור(, נכתבו כנראה, הללו)כולן, הכתובות מן בשלוש הכול בסך שרד התנאי
 אותו בידי נכתבה היא אבל התאריך, חסר ובאחת 1079 משנת אחת ,1023 משנת
 כאן יש כן, ואם סופרים, שני בידי אפוא נכתבו הכתובות שלוש .1079 שמשנת סופר
 התנאי נפתח 1023 שמשנת בזו הארץ־ישראלית. הכתובה לנוסח בלבד עדויות שתי
 הכתובה זו. אף אלא זו לא !וכו׳ עלמא׳ מן עברת ושלום חס ׳ואן :הלשון בזה

 הכתובה היא זה, בתנאי ושלום׳ ׳חס ובה תאריכה, שנשמר ביותר, הקדומה הקראית
 את הקראים שהעתיקו ראיה בכך שיש לטעון שניתן אף־על־פי .1026 משנת הנזכרת
ל מבני התנאי א ר ש ^  כלום ללמוד שיש סבור איני דבר של לאמיתו הרבנים, א

27הנזכר. הביטוי מן לענייננו
 בני מנהג של חותמו ניכר זה בתנאי שאף הנזכרים, השיקולים על־פי שיערתי, כבר

ל א ר ש ^  הירושלמי בתלמוד כמו הקראית, בכתובה ועוד, הקראית. בכתובה א
ם ובמקורות אליי ר ש ^  כולה, הנדוניה החזרת על הותנה הגאונים, שמתקופת א

ת לכתובות בניגוד וזאת אליו שר ^  את לחלק שיש הקובעות הגניזה, שמן הא
בני שהנהיגו לפני התנאי את שאלו שהקראים אפוא, מתברר לשניים. הנדוניה

 . 132-131 עט׳ המסורת, מקור הנ״ל, : 265,245-244 עט׳ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, 27
jn. 98 כ״י ,1023 משנת הכתובה u l  Heb. 4 577/4, no, בא״י, נישואין פרידמן, אצל אור ראה

Per H כ״י ,1079 משנת הכתובה .41 עט׳ ב,  כ״י תאריך, ללא הקטע ; 134 עט׳ שם, ,26 שורה ,1
16.136 t s, העתק .23 הערה לעיל, ,1028 משנת הקראית הכתובה .321 עמ׳ שם, ,10 שורה( 

זה, בתנאי ושלום׳ ׳חס בה ואף שנים, באותן יותר או פחות שנכתבה אחרת קראית כתובה של
 ,398 עמ׳ הקראיות, הכתובות אולשובי־שלנגר, .8 שורה ,Bodi. Heb. a. 3, fol. 4v בכ״י

 ומשום השורות, סדר לגבי [4 הערה ,416 ׳עמ א, בא״י, ]נישואין העדתי המחברת מעיני ונעלמה
במהדורה.( שיבושים כמה נפלו כך
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 זו בסוגיה שנתחדש כלשהו חידוש על לי ידוע לא 28החלוקה. מנהג את ארץ־ישראל
 את עוד ולהעריך אפשטיין של הדחויה השערתו את מחדש לשקול אותנו יביא אשר
ת לכתובה הקראית הכתובה של יחסה אלי ר ש ^ א  לתנאי בקשר הבבלית ולכתובה ה

הנידון.
 הזיקה בדבר אולשובי־שלנגר של ממצאיה את לקבל אנו יכולים דבר, של קיצורו

 לרוב בקשר הגאונים שמתקופת הבבליים ולשטרות לכתובה הקראית הכתובה בין
 כבר הידועה האישה חובות בדבר הפסקה לכולן. בקשר לא אבל הכתובה, פסקאות
 בכתובותיהם ניסחוה שהקראים בבירור מוכיחה הביזאנטית, התקופה שמן מכתובה

 למשפחתה האישה נדוניית החזרת על והתנאי ארץ־ישראל, בני הרבנים מנהג על־פי
 מן אפוא מנוס שאין דומה משם. הוא גם נלקח הנראה, ככל ולד, בלי מתה אם

 בה נהגו לא אולם בידם. שם, שניסחוה וכתובתם, מבבל עלו הקראים הזאת: המסקנה
 ארץ־ישראל בני מנהג על־פי ולשכללה לעצבה המשיכו אלא תוסיף׳, ׳בל דין

הרבניים.
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