
וצוואות ירושה דיני לחקר הגניזה תרומת

ריבלין יוסף

רקע א.

 הזדמנויות בכמה עמדתי כבר רבה. היא והצוואה הירושה דיני לחקר הגניזה תרומת
 ההלכה השתלשלות לחקירת הגניזה מן התעודות לחקר שיש הגדולה החשיבות על

 ניתן הגניזה מתעודות בפרט. הירושה לדיני הקשורים והעניינים בכלל ומנהגיה
 השתרשותם על והבתר־תלמודית; התלמודית ההלכה של קליטתה דרכי על ללמוד

1חדשות. מסורות צמיחת ועל עדכונם או דחייתם ומנהגים, תקנות של

ובת בבור בן ב.

 למשל, כך, הסבר. שדורשת תופעה מעלה מספר בסוגיות המצווה דברי תוכן בדיקת
 חלקים לשני זכאי הבכור הבן :ידועים ירושתם דיני והבת. הבכור הבן ירושת בסוגיית
 בנים שיש הבת ואילו 2לו׳, ימצא אשר בכל שנים פי לו ׳לתת :הכתוב על־פי בירושה,

 :התורה כלשון בירושה, דבר מקבלת אינה אבל רבות, לזכויות אמנם זוכה לצדה,
 מלמדות הגניזה תעודות ואכן, 3לבתו׳. נחלתו את והעברתם לו אין ובן ימות כי ׳איש

על מספר האחת־עשרה, במאה אחד, מקרה בקפדנות. נשמרו האלה ההוראות ששתי

 ,,הקהירית מהגניזה תעודות על־פי היהודית בהלכה ירושה וענייני ׳צוואות ריבלין, ,י ראה: 1
 ריבלין, :]להלן תשמ׳׳ו תל־אביב, אוניברסיטת לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם עבודה

 היהודית־הערבית התרבות לחקר החברה דברי ,,המוות בטרם ומשבר ׳מסורת הנ״ל, ;צוואות[
 העברי, במשפט והצוואה הירושה הנ״ל, ומשבר[(; מסורת ]להלן: )בדפוס הביניים ימי של

]הטקסטים בהעתקת המשמשים הסימנים אלו הירושה[. ריבלין, :]להלן רמת־גן)בדפוס( : ] = 
 ראה הקיצורים לרשימת הסופר; מחיקת = « >> השיטין; בין תלוי = < > המהדיר; השלמת

המאמר. בסוף
יז. כא, דברים 2
ח. כז, במדבר 3
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ריבלין יוסף

 את שווים. בחלקים ולאחיו לו שייך ביותר גדול כסף שסכום שמצהיר עשיר אדם
 אדם 4הבכור׳. ולדי נצר ׳ואבו :מוסיף והוא ילדיו לשני משאיר הוא לו ששייך הכסף
 ולא הראשונה אשתו היא הבכור, בנו שאם מצהיר, לילדיו רכושו את שמצווה אחר
 הכפול החלק את לבכור לתת נועדו הללו שההצהרות ספק כל אין 5לפניה. אישה נשא

 מגיעים הדין ומן בכור הוא זה שבנו 1222 בשנת אב במפורש שאמר כפי לו. המגיע
 בא כאשר למשל, כך. בהקפדה. נשמר התורה דין הבת, לגבי גם וכך 6חלקים. שני לו

 קדמיכון אנן ׳ומסהדין :העדים דברי את מתעד הוא הירושה את להעניק הדין בית
 בתו אלא עלמא בכל ירושתהי ולנחל נכסוהי לנסב דזכי מן יצחק בר לכלף דלית

 התמונה בצוואות, והציוויים ההוראות את לבדוק בבואנו אבל 7בלבד/ זו פלנית
 הבכור לבנו אב נותן למשל, כך, אחיו. פני על העדפתו נמשכת בכור, לגבי משתנה.

 בהוראות משתמש המצווה היה לעתים, 8האחרת. הדירה את ילדיו ולשאר אחת דירה
 :בצוואתו אב מצהיר כך בירושה. עודף חלק הבכור בנו בידי להשאיר כדי פיקטיביות

 אלמערופה בתגיב מצר בפסטאט אלתי אלדאר גמיע מן אלנצף גמיע אן ׳אעלמו
 געלתה קד אלאכר ואלנצף לה אבעתה כנת דוני אלברכאת אבו ולדי מלך בסכני
 משמשת הבת לגבי ואילו 9באלסויה׳. נצפין בינהמא יכון אולאדי ובהא לביאן

 להעניק האב בו משתמש רבות ובצוואות הירושה, דיני את המשנה מכשיר הצוואה
 של שלישים שני לבתו בצוואתו נותן אחד אב לבן. להשוותה ואף בירושה חלק לבת
 לבן: יהיה נוספות מתנות חלוקת לאחר הירושה מן והנותר גדול, כסף וסכום בית

 אלדאר תלתאי אלבכר אלבוגרת כרם בנתי אוהבת קד באנני מני ואקנו עלי ׳אשהדו
 מע מצר נקד סואד דרהם ותלתין מאה איצא ואוהבתהא תגיב... בכט והי לי... אלדי

את מאחיה שקיבלה אישה מצהירה דין בית במעשה 10אלמדכורה׳. אלדאר תלתאי

Bodl. MS. Heb. b 13, fol. 46:בתעודה וכן : TS 20.99 הבכור, ילדי הוא נצר ואבו :והתרגום 4
5 154.146 TS NS; :וראה S. D. Goitein, A Mediterranean Society etc., Berkeley-Los 

1967-1988 ,Angeies-London, 1-v :399 עמ׳ ב, ; 176 עמ׳ א, חברה[ גויטיין, ]להלן.
6 2558.159 ENA ; עמ ח)תשכ״ר(, ספונות, ,,הגניזה מתקופת ממצרים ׳צוואות גויטיין, ש״ר, 

.11 והערה קח ,עמ ושם, ספונות[, גויטיין, ]להלן: קז-קכו
 אלא ירושתו את וינחל בנכסיו שיזכה מי יצחק בן לכלף שאין בפניכם אנו מעידים,:והתרגום 7

 מהגניזה/ עתיקים ׳שטרות אסף, ש׳ ; Bodl. MS. Heb. d 66, fol. 121 ,,בלבד זו פלונית בתו
.213 ,עמ שם, ;218-196 ;34-11 ,עמ )תרצ״ח(, ט תרביץ,

8 16.241 TS; ,244 עמ׳ ג, חברה, גויטיין.
 הידוע תגיב בשכונת מצרים בפוסטאט לי אשר הבית כל של המחצית שכל ׳דעו :והתרגום 9

 נתתי השנייה והמחצית לו, אותה מכרתי כי שלי, ואינה אלברכאת אבו בני רכוש היא כדירתי
Bodl. m. .9 שווים׳, חלקים בשני להם שתהיה ילדיי ובהא לביאן s . Heb. a 2, fol; ,גויטיין 

.151-150 עמ׳ ה, חברה, הנ׳׳ל, קכה-קכו; ,עמ ספונות,
 הבית שלישי שני הבתולה, הבוגרת כרם לבתי נתתי אני באשר ממני וקנו עליי ׳העידו :והתרגום 10

 שני עם מצרי, בדוק, שחורים, דרהם ושלושים מאה לה נתתי וגם תגיב... ברובע והוא לי... אשר
TS 8 J 6.14 הנזכר׳, הבית שלישי
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וצוואות ירושה דיני

 שהוא לזה השווה חלק מבתו לנכדיו נותן סב כאשר1 ‘לה. לתת אמם ציוותה אשר כל
 יחולק ממנו שיישאר ׳ומה בתו: ובין בנו בין למעשה משווה הוא מבנו לנכדיו נותן
 גם ויש ‘2שווים׳. חלקים בשישה לבתי אשר הבנים ושני אפרים בני בני ארבעת בין

 אין ? הזה ההבדל את להסביר ניתן כיצד ‘3לנכדו. נכדתו את הסב משווה שבה צוואה
 אמנם המוסלמי המשפט שידוע, כפי שכן, מוסלמית, השפעה על זה בעניין לדבר

‘5אחיו. לשאר הבכור האח את משווה הוא ברם, ‘4הבנים, בין לבת גם ירושה מעניק

ובעל אישה ג.

 תופעה היא הבעל, לזכויות בהשוואה ולמעמדה האישה לזכויות ההתייחסות גם
 ולקבל בעלה בבית להתגורר להוסיף האישה זכאית הבעל במות אותה. לחקור שיש

 את יורשת האישה אין הירושה דיני על־פי אבל ‘6כתובתה. כסף את לגבות או מזונות
 לנכסי הבלעדי היורש הוא זאת, לעומת הבעל, ‘7לבניו. עובר ורכושו במותו, בעלה
 נוצרו הצוואה שבאמצעות מעלה, הגניזה תעודות בדיקת ‘8פניו. על שנפטרה אשתו

 נשואים גברים על־ידי שנעשו הצוואות של רוב־רובן יחד. גם הסוגיות בשתי שינויים
 אחר ‘9קטן, בית לאשתו מצווה אחד אדם לנשותיהם. מפליגות הענקות כוללות
 כסף. מתנת לאשתו הבעל נותן אחרים רבים במקרים 20בית. שליש לאשתו מצווה

 לאישה המגיע הסכום על נוסף היא שהמתנה בצוואתו להדגיש הבעל דאג ובכולם
 ׳דינאר 2‘כתובתה׳; עם חטים איפות >ארבעה< »שתי<< לילא ׳ולאשתי :בכתובתה

22אלמאוחר׳. מע ואחד

11 18.26 ENANS
12 8.143 TS הערבית(. מן )תרגום

13 T S 8J7 .7
.395 עט׳ ב, חברה, גויטיין, 14
.398 עט׳ שם, 15
 M. A. Friedman, Jewish Marriage in Palestine — A Cairo ראה: יב. ד, כתובות משנה 16

1981 ,Geniza Study, Tel Aviv — New York, I, 1980; II :עמ א, נישואין[, פרידמן, ]להלן,
.441-431 ,עמ שם, וראה הנוסחאות, שינויי בעניין ,6 והערה 428

ח. כז, במדבר 17
 ראה: מדרבנן, או מדאורייתא היא הבעל ירושת אם השאלה לעניין א. ח, בתרא בבא משנה 18

חמישי. פרק הירושה, ריבלין,
19 TSNSJ413

20 45.Bodl. MS. Heb. f56,fol
21 17.21 ENANS

 תוספת של הגדול החלק הוא ,ה׳מאוחר .TS 8 J 6.14 המאוחר/ עם אחד ׳דינר והתרגום: 22
 הכתובה תוספת ׳חלוקת פרידמן, מ״ע ראה: הכתובה. פירעון בעת לאישה שניתן הכתובה,
 ג, היהדות, למדעי השישי העולמי הקונגרס דברי הגניזה/ בתעודות ו״מאוחר״ ,,ל״מוקדם
ואילך. 271 ,עמ א, נישואין, הנ״ל, ;387-377 ,עמ תשל״ז, ירושלים
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ריבלין יוסף

 לכל לאיש אישה השוותה התורה 23נשים. בידי שנעשו צוואות מצויות גם בגניזה
 נכסיה את היא מחלקת שבה צוואה תערוך שהאישה מניעה כל אין ולפיכך הדינים,

 בגניזה ויש הלכתי־משפטי, קושי מעלה הנשואה האישה צוואת אבל רצונה. על־פי
 לאישה מניין )א( :לשניים נחלק הקושי נשואות. נשים בידי שנעשו צוואות לא־מעט
 שותף בעלה ישראל, דיני לפי והרי המוחלטת, בבעלותה שהוא רכוש הנשואה
 יחיד, כיורש לבעלה הרכוש שייך כאמור, במותה, מקום, מכל p)הפירות? באכילת

24לירש? בעלה של זכותו את היא מפקיעה שבה צוואה האישה עורכת וכיצד
 את לשנות הגניזה ליהודי להם גרם מה השאלה, נשאלת הללו הסוגיות בשתי גם

שונים? חלוקה הסדרי על בצוואתם ולהורות הירושה דין
 פרידמן הראה כבר ? להלכה בסתירה הגניזה יהודי פעלו הללו המקרים בכל האם

 אם ברור, 25ההלכה. ואי־ידיעת בורות מתוך פעלו כאשר מצויה, הייתה כזו שתופעה
 קושי יש זאת, עם הצוואות. מחקר בבירור גם בחשבון נלקחה כזו שהשערה כן,

 הצוואה שבעריכת העובדה בשל הזאת ההשערה על הללו התופעות את להשתית
 בעת נוכחים היו לפחות או הקהל, מראשי חכמים תלמידי כלל, בדרך חלק, נטלו

 26להלכה. בסתירה שהוא דבר לעשיית ידם את נותנים היו לא בוודאי והללו עריכתה,
 תקדים יש מהן אחת שלכל מלמדת הללו בסוגיות ההלכתיים המקורות בדיקת ואכן,

 בספרות שנידונה הצוואה הבתר־תלמודית. ההלכה ובספרות התלמוד בספרות הלכתי
 כרצונו, רכושו את לחלק המצווה בידי הנתון מכשיר משמשת 27בהרחבה, התלמוד

 ולאישה לבת נכסים נתינת על התלמוד מדבר כך 28הירושה. לדין בסתירה אף
 המוותר בעל על וכן 30הבכור, של חלקו חשבון על לבנים נכסים נתינת על 29בצוואה;

 להתפתחות גרם מה השאלה, נשאלת עתה 31במותה. אשתו נכסי את לירש זכותו על
המשנה לצוואה משפטי־הלכתי תוקף נתינת על מדבר התלמוד כלומר, ? הזו התופעה

ב. סעיף חמישי, פרק הירושה, ריבלין, ראה: 23
 בדיני ׳האישה במאמרי: בהרחבה עסקתי לפתרון ובהצעות זו לסוגיה הקשורות בבעיות 24

.154-135 עמ׳ יג)תשנ״ז(, תעודה, הגניזה׳, מן תעודות על־פי הירושה
25 M. A. Friedman, ‘The Minimum Mohar Payment as Reflected in the Geniza 

(,1976) Documents’, Proceedings o f the American Academyfor Jewish Research, XLII1 
37-38 .pp

 ;TS 13 J 22.2 נתן, רבי בנוכחות נערכה הישיבה( מוסמך החבר)היינו, נתן רבי אשת צוואת 26
נוספות. ובצוואות ואילך, קיא ,עמ ספונות, גויטיין,

ט. פרקים בתרא, בבא משנה 27 ח. פרק בתרא, בבא תוספתא ח-
ה. ח, בתרא בבא משנה קיימים, יהיו דבריו מתנה של בלשון אמר אם 28
 ז; ג, פאה משנה אישה: ע״א. ע״ב-נג נב כתובות בבלי ז; ט, ב; ט, בתרא בבא משנה בת: 29

ע״ב; קלב ב;,,ע קכח בתרא בבא בבלי ; 155 ,עמ ליברמן, מהדורת יג, ז, בתרא בבא תוספתא
ע״א. קלג

ה. ח, בתרא בבא משנה 30
א. ט, כתובות משנה 31
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 תדיר. שימשו הרכוש בחלוקת ששינויים מלמד הצוואות מחקר אך הירושה, דין את
הללו? התופעות כל את שניתב אחד גורם על להצביע ניתן האם

 לגבי לא אך לבת הענקה לגבי רק להיות יכולה הייתה מוסלמית השפעה כאמור,
 הצד מן הזאת: המשולבת ההשערה את להציע ניתן אולי כן על 32הסוגיות. שאר

 הולך האישה ושל הבת של שמעמדן ספק אין חברתית. השפעה צאן1 הייתה האחד
 על לנשים, שהיה הרב הרכוש על מצביע במחקריו גויטיין הגניזה. בקהילת ומתחזק
33עצמאיות. כלכליות זכויות כבעלות אף או הבעל כבאות־כוח מעמדן
 שלהתחזקות לשער אפשר 34מתעצם. היהודית המשפחה בקרב הבת של מקומה גם

 והן לבת הן להעניק שיש תחושה אפוא הייתה החיים. תחומי כל על השפעה הייתה זו
 זו מגמה המוות. שלאחר הנכסים חלוקת את להסדיר באים כאשר נכסים לאישה
 בהא הא שהרי הבעל. של מעמדו ירידת על במקביל השפיעה והתחזקה שהלכה

 הוא רכוש, לה העניק נישואיה ובעת בתו, את כלכלית להעצים האב רצה אם תליא.
 לבעלה שתהיה מבלי והמוחלט הפרטי קניינה יהיה הזה שהרכוש להבטיח רצה

 נישואיהם בימי הנכס פירות את לקבל זכותו על הן אפוא מוותר היה הבעל, בו. רשות
 לא הגניזה, מחקר מתוך זאת, לעומת אשתו. במות הנכסים את לירש זכותו על והן

 קופח לא בצוואה גם ולכן 35הבכור, הבן של מעמדו ירידת על כלל להצביע ניתן
 שהשפיע. אחר גורם גם שהיה אפשר שני, מצד אך האחרים. הבנים לטובת חלקו
 את היטב לקרוא הם ידעו אלא להלכה, בסתירה פעלו שלא בלבד זו לא הגניזה, יהודי

 התלמודית ההלכה ספרות את שמנתח מי כל בה. הנרמז ואת ההלכה בספרות הנאמר
 והן לבת הן ברכוש חלק להעניק המגמה עידוד על לעמוד יכול הגאונים, וספרות
 לאישה רכוש נתינת של בתופעות למעשה הכרה רק לא ישנה הללו במקורות לאישה.

 הגניזה שקהילת מאשרים רק הגניזה מן הממצאים 36להלכה. הכרזה אלא ולבת,
 יותר נתנו המצווה כבעל כמוהו המצווה והאב ומסורת, רוח באותה ללכת המשיכה

 וירידת האישה כוח העצמת בין קשר שראו חושבני זה בעניין גם ולאישה. לבת ויותר
של מגמה לראות היה ניתן גם הנשים של חלקן את להאדיר וברצון הבעל, של כוחו

M. Shatzmiller, ‘Women and Property Rights in Al־Andalus and the Maghrib — : 3 2  ראה 
Social Patterns and Legal Discourse \  in: Islamic Law and Society , II (1995),

pp .219-257
S. D. Goitein, ‘A Jewish Business Woman of the Eleventh Century’ in: The :33 ראה 
; Seventy-Fifth Anniversary Volume o f the Jewish Quarterly Review (1967), pp. 2 25-242

ואילך. 344 ,עמ ג, חברה, הנ״ל,
.341 ;229 ,עמ ג, חברה, גויטיין, ראה: 34
.280-279 עמ׳ שם, ראה: 35
 כדי דכרין? בנין כתובת התקינו מה ׳מפני ע״ב(: )נב כתובות במסכת הגמרא דברי למשל, 36

 הבת חלק את להשוות כרצון נתפסה שההוראה ספק אין .,כבנו לבתו ויכתוב אדם שיקפוץ
שם. בסמוך הגמרא, שאלת תעיד כך ועל בירושה, הבן של לחלקו
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 נכסי שעניינו התנאי על כאן להסתמך היה ניתן ועוד: זאת הבעל. של כוחו צמצום
 הבתר־ בתקופה יותר עוד ושכיח 37התלמודית, בתקופה שכיח שהיה העקרה,

 הרחבת 38אשתו. נכסי את לירש הבעל של זכותו נפגמת שעל־פיו תנאי תלמודית,
 ובלא ׳בזרעא התנאי: בלשון מוצאים אנו )וכן המקרים שאר כל לגבי גם זה תנאי

 האישה. של הכלכלי כוחה הגברת לנוכח במיוחד חריגה, בעיניהם נראתה לא זרעא׳(,
 המקורות מן ללמוד שניתן כל שונה. הייתה הבכור הבן לגבי בתלמוד ההתייחסות

 תוקף יש בניו, לשאר הבכור את והשווה צוואה ערך אדם שאם הוא התנאיים
 נתינת של מגמה לעודד שבאות הוראות התלמודית הספרות בכל מצאנו לא למעשיו.

 של מגמה למצוא אין הגאונים בספרות גם הבכור. לבן להשוותם כדי לאחים רכוש
 ההלכתיות להוראות אפוא נשמעו הגניזה יהודי לבכור. השוואתו או הפשוט העדפת

להניח. והיכן להשוות היכן להעדיף, היכן מהן ולמדו הללו

משבועה פטור ד.

 על־פי רעייתו־אלמנתו. למען ולפעול להוסיף הבעל שכח לא דווי ערש על בשכבו
 האומרת דין בבית שבועה מתן ממנה דורשת האישה על־ידי הכתובה גביית הדין

 הנוהג השתרש כבר 39בשלמות. לה מגיעה והיא נפגמה ולא נפרעה לא אכן שהכתובה
 אנו הצוואות ממחקר 40נישואיו. בעת הזאת השבועה מן אשתו את פטר שהבעל
 חיזוק. לשם רק הדבר שבא אפשר פטירתו. בעת גם זה פטור שנה שהוא למדים
 בעת כבר הניתן כזה לפטור תוקף שאין שטענו הפרשניות השיטות שגברו ואפשר
 צוואות מקום, מכל 41להלכה. כך שנוקטות גאונים תשובות ומצויות הכתובה, כתיבת

 נוספת היא שהמתנה וההכרזה לאישה הניתנות המתנות בצד כוללות גברים של רבות
42להיפרע. בבואה להישבע האישה על חובה שאין פטור נוסחת גם הכתובה, על

 :בהרחבה כך על ראה ע״ב(, ה״ו)טז פ״ח בחרא בבא ;ע״א( ה״א)לג פ״ט כתובות ירושלמי 37
.418-394 עט׳ א, נישואין, פרידמן,

 656 ׳עמ שעד, סימן ב, שם, תשמ״ו, ירושלים א-ד, בלאו, י׳ מהדורת הרמב״ם, תשובות 38
(.24 הערה )לעיל, הירושה בדיני האישה ריבלין, וראה: ;הרמב״ם[ בלאו, ]להלן:

ז. ט, ב: ט, כתובות משנה 39
.267-262 ׳עמ א, נישואין, פרידמן, ראה: ה, שם, 40
 תשנ״ו(, ירושלים האסלאם, בארצות היהודית הקהילה ק־ששון)צמיחת מ׳ שם. פרידמן, ראה: 41

 כל לדעת (.129-128 ׳עמ :בכתובה)ראה הניתן זה לבין בצוואה הניתן הפטור בין מבחין אינו
י. סימן ד, ד, צדק, שעדי הגאונים, תשובות :ראה תקף. הצוואה, בעת הניתן כזה פטור הגאונים,

ע״ב, נג דף ר, סימן ומערב, מזרח גאוני תשובות ; 276 ׳עמ כתובות, הגאונים, אוצר :קכב ׳עמ
ועוד.

ts 18 J ופירוש׳, סתם חרם ולא שבועה ׳בלא 42 ena 17.21 אלה׳, ולא שבועה לא עליה ׳ואץ ; 1.4  NS, 
 מן ימין עליהא ורתאי סאיר מן לאחד לים נאמנים כשרים עדים כשני נאמנת... געלתהא ׳וקד
=גלגול׳ ידי על ואפילו וכפיפהא תקילהא אלאימאן צנוף סאיר אין נאמנת... עשיתיה ׳וכבר )
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וצוואות ידושה דיני

 והבתר־תלמודית התלמודית בספרות לאפוטרופוס. בנוגע גם נמצא דומה פטור
 מהות מותו. לאחר עיזבונו את לנהל האב על־ידי שמונה לאפוטרופוס היחס הוקשח

 את בסיימו עליו שבועה ובהטלת האפוטרופוס על בהחמרה הייתה ההקשחה
 מונה שבהם המקרים בכל התאוריה. על חזקה שהמציאות מתברר אבל 43תפקידו.

 הצורך מן האפוטרופוס את לפטור המצווה דאג מרע, השכיב בצוואת אפוטרופוס
44יעשה. אשר בכל מפליגה נאמנות לו והעניק בשבועה

בירושה שיור ה.

 נזיפת על מלמדת המשנה התנאים. את כבר העסיקה לקרובים, נכסים השארת בעיית
 ירושת את בכך ומפקיע לאחרים רכושו את שמצווה האב של לחובתו הנזקפת חכמים

 מלמדת שבגניזה הצוואות לשון 45קיימת. וצוואתו למעשהו, תוקף יש זאת עם בניו.
כל יהיה לא זאת אלמלא שמא מחשש הטבעיים, ליורשיו דבר משאיר שהמצווה

:

 את שולל אינו התנאי המקור כאמור, הרי, כזו? חרדה נובעת ממה לצוואתו. תוקף
 בין הנאמר את קראו הגניזה שיהודי לומר ניתן כאן גם כזו. צוואה של תוקפה

 בתלמוד כך האמוראים. בספרות התעצמה במשנה, שנזכרה חכמים נזיפת השיטין.
 על עוונותם ׳ותהי אומר: הכתוב עליו מבניו נכסיו את שמפקיע שמי נאמר הירושלמי
 את הפך שכבר גאון, סעדיה רב של שיטתו נפוצה הגאונים בספרות 46עצמותם׳.

 רכושו שציווה מרע ששכיב והורה משפטית לחובה ליורשים לשייר המוסרית החובה
 שבסופו ואף 47תוקף. כל לצוואתו ואין כלום עשה לא ליורשיו דבר שייר ולא לאחרים

 49הגניזה. יהודי בצוואות רב הד לה מצאתי 48זו, כשיטה ההלכה הוכרעה לא דבר של
 על־פי שהרי מוסלמית, השפעה בדבר השערה לצרף בהחלט אפשר זו בסוגיה

50לאחרים. רכושו משליש יותר אדם חילק שבה לצוואה תוקף אין המוסלמי המשפט

(,,גלגול על־ידי ואפילו וקלה חמורה השבועות סוגי מכל שבועה עליה יורשיי מכל לאחד
Bodl. MS. Heb. b 13, fol. 46

אחד־עשר. פרק שם, הירושה, הנ״ל, :וראה ;שם ומשבר, מסורת ריבלין, :ראה ודיון מקורות 43
=,יפעלה מא פי אעתרץ עליה אלנאם סאיר מן לאחד ׳וליס 44  עליו האנשים מכל לאחד ׳ואין )

 ומן ופירוש [תם0 ושמ]תא וגזרתא שבועה כל /..מן ;TS 13 J 34.5v (,,שיעשה מה בכל טענה
t 146.2 ,ונידוי... וחרם וקללה אלה s  a s

ה. ח, בתרא בבא משנה 45
 ירושלים ליברמן, ,וש רוזנטל א״ש מהדורת נזיקין, ירושלמי ע״ב, טז ז,,,ה פ״ח בתרא בבא 46

.217 ,עמ שם, ליברמן, הערת וראה ,103 ,עמ תשמ״ד,
47 50.205 .TS Ar; העדות מספר ׳שרי^מ בךששון, ,מ ראה: לרס״ג, המיוחסת ובנוסחה 

.218-216 ,עמ )תשמ״ד-תשמ״ו(, יא-יב העברי, המשפט שנתון ,,לרס״ג והשטרות
א. רפב, מ,,חו שו״ע ;יא ו, נחלות הלכות רמב״ם, 48

49 1.25 e n a  n s  16.11 ;TS 18 J צוואות. ובעוד
; 161 ,עמ תשי״ח, ירושלים ישראל, במדינת המוסלמי המשפט בן־שמש, ,וא גויטיין ש״ד :ראה 50
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הדידותה — מרע שכיב צוואת ו.

 בדין רבות להקלות זכאי המוות, פני צופה כשהוא מחלתו בעת צוואה שעורך אדם
 שכיב ׳דברי בתלמוד: חכמים שאמרו כפי בלבד בדיבור תוקף לה יש )א( :הצוואה

 אם p)5,קניין! למעשה זקוקה הזאת הנתינה ואין וכמסורים׳, ככתובים הם הרי מרע
(52,-בטלה הצוואה רגליו, על ועמד ממחלתו הבריא המצווה החולה ג  בעודו גם )

 רשאי וכן לעצמו. כולו הרכוש את ולהחזיר מתנתו את לבטל המצווה רשאי חולה
 ביותר קצר זמן עבר הגניזה שמן רבות בצוואות 53לזה. מזה הנכס את להעביר הוא

 הצוואה כתיבת בעת לציין העדים טרחו תמיד הפטירה. ועד הצוואה עריכת משעת
 תוקף יש שנתבאר, כפי אז, רק שהרי זו, מחלתו מתוך מת שהחולה הסופית
 למשל, כמו, הפטירה יום את לציין העדים דאגו מסוימים במקרים 54לצוואה.

 ונפטרה בשבוע חמישי ביום ציוותה שפלונית העדים העידו שבו אחד בשטר־צוואה
 ׳פטירתו :העדים העידו שבו אחר בשטר־צוואה או 55מכן. לאחר יומיים השבת ביום

 את ציינו לא העדים אחר במקרה 56זו׳. ממחלתו צוואתו למחרת ראשון ביום הייתה
 אדם רב. היה שלא לשער ניתן אך המצווה, מות לבין הצוואה עריכת בין שחלף הזמן
 העדים מחלתו. לצורכי דינרים חמישה הוציא הוא טבת חודש שבסוף בצוואתו מציין

 לאחר וחותמים, שנה, אותה של שבט חודש של הראשון בעשור זאת כותבים
 אחרים מקרים גם בוודאי היו אמנם, 57חודש. אותו של השני בעשור כנראה, הפטירה

 למשל, כמו, זו. ממחלתו שנפטר עד זמן ועבר דווי ערש על בשכבו אדם ציווה שבהם
 בחודש שבת ביום עדותו את לקבל נכנסו שהעדים הצורף אלמעאלי אבו של במקרהו

 דווי ערש על השוכב מצווה אותו או 58טבת. בחודש בכ״ה הייתה ופטירתו כסליו,
היה החוב סכום שבוע. בכל דינר מחצית של בתשלומים חובו את לפרוע שהתכונן

 עם׳ )תשמ״ו-תשמ״ח(, יג-יד ישראל, דיני ליורשים׳, לשייר החובה ׳על ריבלין, י׳ :וראה
דכרין. בנין שבסוגיית הדינר מותר ובין השיור סכום שבין הקשר על קפג בעט׳ ושם קסז-קצב,

ע״א[. קנא בתרא נ=בבא ע״א יג גיטין בבלי 51
 מרע שכיב צוואת קיימת ישראל, במדינת הנוהג החוק לפי גם אגב, ו. ט, בתרא בבא משנה 52

,1965—תשכ״ה הירושה חוק :ראה המצווה, של החלמתו מאז יום שלושים בחלוף בטלה שהיא
)ג(. 23 סעיף

.158-157 עט׳ ליברמן, מהדורת י-יא, ח, בתרא בבא תוספתא 53
 קנג בתרא בבא עולמו׳, לבית נפטר חוליו ׳ומתוך = עולמיה׳ לבית איפטר מרעיה ׳ומגו 54

 ראה בצוואות, וכן השטרות, ספרי בנוסחאות וכך כז. ח, ומתנה זכיה הלכות רמב״ם, ע״א,
ועוד. ,ENA NS 17.16 ;Bodl. MS. Heb. f 56, fol. 45 למשל:

55 16.44 TS 12.613+ TS
56 3.2 TS 13 J, הערבית. מן תרגום

57 1.25 TS 18 J
58 1.21 TS 18 J
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וצוואות ירושה דיני

 היה 59חודשים. כשמונה עוד להישרד ציפייה היא וזו דינרים, מחמישה־עשר יותר
 בזכותו דווי, ערש על בשכבו החולה, המצווה השתמש אם לבדוק מאוד מעניין
 כזה. תהליך על להתחקות לנו ניתנה מיוחדת אחת הזדמנות הצוואה. את לשנות

 .1126 שנת של אייר בחודש צוואות משלוש פחות לא ערכה עלי אבו של אלמנתו
 כולל הרכוש המשוחררת, לשפחתה רכושה כל את מעניקה היא הראשונה בצוואה
 היא מיהרו הצוואה, דבר על המצווה של אחייניתה שמעה כאשר ונכסים. בית מחצית
 בצוואה ואכן הצוואה. את שתשנה כדי עליה לחצו הנראה וכפי דודתה אל ובעלה
 ובעלה. האחיינית לטובת הבית מן שמינית מעבירה היא אישה אותה של שנייה

 אנו שכן המצווה על ללחוץ ובעלה האחיינית המשיכו הזו הצוואה לאחר גם כנראה,
 שווים. בחלקים בבית והאחיינית השפחה חולקות כבר ובה שלישית צוואה מוצאים
 והאישה שישי בליל נערכה השלישית הצוואה רבע. והשפחה רבע, האחיינית כלומר,
 השאר מן גם להיפרד נאלצת הייתה שבוודאי השפחה של למזלה שבת, ביום נפטרה

60ימים. מאריכה המצווה הייתה לו

הדירות מניעת — מרע שביב צוואת ז.

 יד תחת שעברו שטרות של רישום נערך 6,שבתימן, צנעה העיר של הדין בית בפנקס
 נוסחה ראיתי בו שמצויות מרע שכיב בצוואות השמונה־עשרה. במאה הדין בית

 דהיינו, המקובל, כפי היא צוואה כל של הפתיחה נוסחת לבי. תשומת את שמשכה
 דעתו אך במיטתו חולה שוכב ומצאוהו פלוני אל נכנסו שהם מעידים העדים

 שהמתנה שאומרת נוסחה נוספה זאת, עם 62כשירות. מבחני לו ערכו ואף מיושבת,
 על המצווה ויתר התימניות בצוואות ממחלתו. החולה יחלים אם אף תקפה תהא

 כזו שאפשרות ברור, לאלתר. תוקף למתנה וניתן קניין מעשה בוצע בו. לחזור זכותו
 חוזר עיון לכן. קודם כזו תופעה נמצאה שלא היה נדמה אך 63לגיטימית, היא

 אין אמנם מעולם. דברים היו שכבר מלמד הגניזה שמן מרע שכיב בצוואות ומדוקדק
מדובר שבהן מספר צוואות לפניי מצויות אך בתימן, שמצאנו כפי רחבה התופעה

59 24.T S I 8 J I
60 16.11 ENA n s; :16.44 וכן TS 12.61 + TS אחת. צוואה של קטעים שני

M. Piamenta, Dictionary o:,)ראה קרוי'מסוודה' זה פנקס 61 f  Post-Classical Yemeni Arabic 
237-238 .1, Leiden 1990, pp,) הספרים בית יד שעל העבריים כתבי־היד לתצלומי במכון 

 גימאני ,א לד״ר מודה אני ;Heb 8 3281/2 מספרו: בירושלים, והאוניברסיטאי הלאומי
זה. לפנקס לבי תשומת את שהפנה על בר־אילן מאוניברסיטת

 פרק הירושה, ריבלין, ראה: ציוויו, בעת מרע לשכיב שנעשו שכלית כשירות מבדקי על 62
שלושה־עשר.

 זכיה הלכות רמב״ם, ;ע״ב קנא בתרא לבבא יוסף נימוקי ;צו סימן מיגאש הר״י שו״ת :ראה 63
שם. משנה, ובמגיד יח, ח, ומתנה
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 לצוואתו, לאלתר תוקף נתן הוא בו, לחזור זכותו על שוויתר מיתה מחמת במצווה
 אישה ממחלתו. יחלים הוא אם אף יתבטל לא הצוואה שתוקף לכך גרם והוא

 של בסופו אך לקבורתה, בקשר אחותה לבת הוראות נותנת דווי ערש על שנמצאת
 ולא תעתל לא בארי מחמת אלצואה הדה חכם געלת איצא ׳וכדלך אומרת: היא דבר

 בריאת אך הגוף חולת מיטתה, על בהיותה אברהם בת מהרה האישה 64תנפסך.
 מעכשיו׳ ממני וקנו עליי ׳העידו :לעדים אמרה אבל מיתה, מחמת ציוותה השכל,

 שכיב צוואת עודך הזקן אלעזר גם 65הדירה. לבלתי הצוואה את עושה זו נוסחה וכו׳.
 לחזור לי ׳ואין ואומר: ומסיים וכו׳, ממני׳ וקנו עליי ׳העידו ואומר: ומוסיף מרע

 והן שראינו, כפי המצווה, על לחץ הפעלת של התופעות שהתרבו ייתכן 66זה׳. בעניין
 הזכות את מעצמו שולל המצווה שבהן צוואות של הזה החדש הדפוס את הצמיחו

הצוואה. את לבטל או בו לחזור

ריבלין יוסף

בריא צוואת ח.

 ומעניין חשוב ממצא גיליתי לאחרונה רק הפוכה. התפתחות חלה בריא בצוואת
 של הנוסחה את הכוללת התלמודית בריא צוואת שידוע, כפי הגניזה. מן בתעודה
 אל קניין, מעשה ביצוע לאחר מיד, עובר הנכסים שגוף קובעת מיתה׳ ולאחר ׳מהיום
 מותו, יום עד הנותן־המצווה בידי נשארים הפירות ואילו המתנה, מקבל של בעלותו

 החולה במתנת כמו שלא זו, במתנה 67המקבל. של לבעלותו הם גם עוברים אז ורק
 משקפות הגניזה צוואות 68ממתנתו. בו לחזור יכול הנותן אין מותו, פני נוכח המצווה

 שכיב צוואות הן בגניזה שנתגלו הצוואות שרוב פלא אין ולכן הזו, ההבחנה את עדיין
 הם מעטים שהרי שמישות, אינן הדירות, בלתי כאמור שהן בריא, צוואות מרע.

 חרטה, של אפשרות ללא חייהם, שירת באמצע מנכסיהם, להיפרד שירצו האנשים
 ואילך, הרי״ף של תקופתו השתים־עשרה, המאה מן רק ביותר. קטן מספרן ולכן

 הזאת המתנה את להסב שמטרתן בריא בצוואת שחלו התפתחויות על אנו שומעים
 שנועדה הזו לצוואה התניה של בשילובה עוסקות ההתפתחויות כל הדירה. ולעשותה

 מצאתי זו למגמה הראשונים הניצנים את מותו. יום עד בו לחזור לנותנה לאפשר
והתנה בריא צוואת שערך אדם על נשאל הוא ובה הרי״ף אל שהופנתה בשאלה

TS 8 J4.18d תופר׳, ולא תיפגם לא בריא, מחמת הצוואה דין שמתי כן ׳וכמו והתרגום: 64
65 1.25 TS 18 J הערבית(. מן )תרגום

66 146.2 TS AS עלי יתיה וקבילית הואיל עיניאנא בהדין למיהדר לי ׳ולית :הארמית( מן )תרגום 
מעכשיו׳. ]...[

 בבא ירושלמי :ע״ב[ קלה בתרא ]=בבא ע״א יט מציעא בבא בבלי :ז ח, בתרא בבא משנה 67
ע״ד([. ה״ג)מח פ״ז גיטין ]= רע״ג( )טז ה״ט פ״ח בתרא

.157 ׳עמ ליברמן, מהדורת י, ח, בתרא בבא תוספתא 68
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 הרי״ף זו. לקרקע הנותן יצטרך לא אם רק תקפה תהא בזה הניתנת הקרקע שמתנת
:והתשובה השאלה נוסח וזה לגיטימי, הוא כזה תנאי אם נשאל

 כל עמו והתנה 69מיתה לאחר או מחיים במתנה לחבירו קרקע שנתן מי שאלה
 או לחזור הדין מן לו היש הקרקעות באותן שיחזור מיתה קודם שיצטרך זמן
 או לקרקעות צריך שהוא עדים בשני ברורה ראיה שיביא הוא וצריך ? לא

 בו לחזור ויכול קיים תנאו שבממון תנאי כל תשובה. צריך. אם אותו משביעין
 ראיה אבל ושכיניו קרוביו אצל צריך שהוא שיתברר עד בו חוזר שאינו אלא

70ממנו... מבקשין אין ברורה

 של בריא במתנת שנעשה תנאי לראשונה שתיעדה הרי״ף תשובת אפוא זו הייתה
 , 1100 משנת מסמך לידי נתגלגל בקמבריג׳ בספרייה בשהותי מיתה׳. ולאחר ׳מהיום

 ולאחר ׳מהיום היא המתנה נוסחת נישואיה. לרגל בריא מתנת לבתו אב נותן ובו
 התניה, שם שנוספה אלא הבלתי־הדירה, התלמודית המתנה כמו בדיוק מיתה׳,

 הניצן את לראות אפוא ניתן 71חייו. ימי כל לה יזדקק לא אם רק קיימת תהא שהמתנה
הגניזה. מן בתעודה זו מעניינת להתפתחות הראשון

ושפחות עבדים ט.

 עבדים ושעבוד הזולת מן חירות שלילת של מציאות כל דוחה בימינו הנאור העולם
 כל ישראל בקרב וגם העמים בין הזו בתופעה היה לא הגניזה בתקופת אבל ושפחות.

 מקרים תיעד גויטיין ושפחות. עבדים שימשו רבים יהודים ובבתי דופן, יוצא דבר
 לתת כדי שפחה שקנה אדם על מסופר אחד במקרה 72כנדוניה. שפחה ניתנה שבהם
 רבות שותפויות 73אותה. למכור מיהר השידוך, משהתבטל אך לבתו, נדוניה אותה

של הימצאותם 74העבדים. בידי הופקדו הבית מענייני והרבה ובשפחה בעבד היו

מיתה. ולאחר מהיום להיות: שצריך לי נראה 69
ע״א. לו דף פו, סימן תשי״ד, פיטסבורג לייטער, ז׳ מהדורת הרי״ף, שו״ת 70

71 TS 10 J 7.6a שאין... זמן כל מיתה ולאחר מעכשו תנאי על היתה זו חצר רביע של המתנה )׳וזו 
ממנו׳(. להתפרנס למכרו נצרך

 משנה כט; כט, כד; כט, בראשית ראה: הוא, קדום זה מנהג למעשה, .140 עמ׳ א, חברה, 72
 בימי להיסטוריה כמקור עבדים ׳הלכות אורבך, א״א :וראה ע״ב. מד גיטין בבלי :ה ה, כתובות

 R. Yaron, Gifts in : 178 עמ׳ )תש״ך(, כה ציון, והתלמוד׳, המשנה ובתקופת השני הבית
164 .Contemplation o f Death in Jewish and Roman Law, Oxford I960, p ; אסף. ש׳ 

 ,עמ ה)ת״ש(, ; 125-91 ,עמ ד)וזרצ׳׳ט(, ציון, ,,בימה״ב היהודים אצל עבדים וסחר ׳עבדים
.18 והערה 295 עמ׳ א, נישואין, פרידמן, עבדים[; אסף, ]להלן: 280-271

.140 עמ׳ א, חברה, גויטיין, 73
.142 עמ׳ שם, 74
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 אף 75ושפחות. עבדים של שחרורם תופעת את מיסדה יהודים בבתי ושפחות עבדים
 ידוע כבר הנראה, כפי ב׳עשה׳, עובר עבדו המשחרר התלמודיות, ההוראות שעל־פי

 76איסור. כל אין העבד, של הטובים למעשיו בתמורה הוא השחרור שאם הפסק היה
 המונוגאמיה, בתנאי שנייה לאישה שפחה לקשירת שהרקע במחקריו הראה פרידמן

 פני על אותה ונושאים שפחתם את משחררים היו שלעתים הבעלים במעשה הוא
 ליום במתנה שפחה לה הביא שבעלה יהודייה אישה ולכן, 77הראשונה. האישה

 באדיבות. המתנה את דוחה הייתה משמע( הנולד)תרתי את רואה הייתה לו הולדתה,
 יש 78בצוואות. גם ביטוי לה מצאה השפחה או העבד כלפי הטובה הכרת שראינו, כפי

 לבין המצווים בין אמיצים ידידות קשרי נקשרו שבהם במקרים שמדובר להניח
 לכדי הגיעה זו הענקה לעתים כלשהי. הענקה להם להעניק ביקשו ובמותם עבדיהם,
 של הבת או הבן שבהם מקרים באותם בוודאי היו אלו תופעות מעבדות׳. ׳שחרור
 או העבד ורק כיום, גם לצערנו, שקיימת, תופעה החולים, הוריהם את הזניחו המצווה
 האחד הישגים. שני המצווה השיג השחרור בהענקת במסירות. בהם טיפלו השפחה
 המצווה טרח אלו במקרים שלו. בנו בזכות פגיעה והאחר פועלו, על לעבד תגמול

 העדיפה שבה למעלה שנזכרה בצוואה למשל, כמו, למעשיו. הרקע את להדגיש
 אולי או ובעלה האחיינית של בלחצם ורק אחייניתה, על־פני שפחתה את המצווה

 שתי את אישה משחררת שבה בצוואה וכן 79הצוואה. את שינתה הפחד, מחמת
 לה דאגה ששפחתה אישה אומרת אחרת בצוואה 80בית. רבע להן ונותנת שפחותיה
 מן בחלק חד־משמעית אינה השחרור שלשון אף 81ומאחיותיה. מאמה יותר במחלתה
בשעת שאמר מי ׳והלכתא :העבדים את לשחרר שיש הגאונים הורו כבר המקרים,

ריבלין יוסף

.145-144 ׳עמ שם, 75
א.,,הרשב בשם יא, ט, ומתנה זכיה הלכות משנה, מגיד ראה: 76
.293-291 ,עמ ו,,,תשמ ירושלים בישראל, נשים ריבוי פרידמן, מ״ע 77
 הגאונים תשובות :לכאן הקשורים ההלכה בענייני דנות גאונים של רבות תשובות לעיל. ראה 78

 סימן א, הרמב״ם, בלאו, :ראה ;ג0םב- ,עמ לח, סימן שם, ;נו-נז ,עמ טו, סימן ו, ג, צדק שערי
 דיני ,,מקודשת זו הרי שתשתחררי לאחר לי מקודשת את ׳הרי פרידמן, מ״ע ; 182-178 ,עמ קו,

ש,,)תשל ט ישראל, ואילך(. 291 ,עמ נשים, ריבוי הנ״ל, )= קסה-קפה ,עמ מ(,,,ח-ת
ENANS 16.11 79

 על־ידי נעשתה זו צוואה .135 ,עמ א, חברה, הנ״ל, :גם וראה ואילך. קיח ,עמ ספונות, גויטיין, 80
נשים. בידי נעשה שפחה, או עבד שחרור של הצוואות רוב אגב, החבר, נתן רבי של אשתו
 הגיור נעשה לא שלעתים מלמד ,,יהודיות שתהיינה מנת ׳על המצווה: שם שהציבה התנאי
 תשובות :ראה כאלה תופעות על לסורו. העבד יחזור שמא חשש וקיים העבד, של הגמור ברצון

 זה היה לפעמים אמנם, נח. ,עמ יח, סימן שם, נג-נד; ,עמ ו, סימן ו, ג, צדק שערי הגאונים
נח, ,עמ כ, סימן שם, צדק, שערי בשבת, ממלאכות הפסד בשל עבדו בגיור רצה שלא האדון
.94 ,עמ עבדים, אסף, וראה:

81 25.107 .TS Misc; :144 ,עמ א, חברה, גויטיין, ראה.
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 82שחרור/ גט לה וכותבין היורשין את כופין בה ישתעבדו לא שפחתי פלונית מיתתו
 השפחה של בניה מבני שהיה הגולה, ראש ממשפחת שהריאר בן נתן למשל, כך,

 רב מותו. לאחר שלו בעבד ישתעבדו שלא מותו לפני ציווה לבוסתנאי, שנישאה
 לכתוב נתן, של יורשו שהיה יצחק הגולה ראש של בנו שמעיה את חייב צדוק

83לעבד. גט־שחרור

תינשא׳ ׳שלא התנאי י.

 של השכיחות 84נישואיהם. לפני לאישה הבעל בין ממון הסכמי לערוך כיום מקובל
 השונים שלילדיהם כשם בשנית. הנישאים זוגות בקרב במיוחד רבה הללו ההסכמים

 כזה הסכם של תוכנו לכן, רכושם. לגבי שיהיה הזוג בני רוצים כך מוגדר, ייחוס יש
 למוסד מכניס צד כל כלומר, פירוד. של במקרה מוחלטת נכסים הפרדת על מושתת

 יהא כוחו, בא או צד וכל זה רכוש על שיתוף כל יחול לא אך רכושו, את הנישואין
 שכזה הסכם של ניצניו הפטירה. בעת או הגירושין בעת רכושו את רק ליטול זכאי

 בן לה שיש אישה מברחת. שטר של בסוגיה התלמודית, בספרות כבר מצויים
 לא שבעלה כדי לבנה, רכושה את נותנת בשנית, להינשא ועומדת קודמים מנישואין

 בצוואות שמצאתי תנאי ובין זו סוגיה בין קשר שיש אפשר 85במותה. הרכוש את יירש
 הוא לאשתו נכבדה מתנה נתן המצווה הבעל כאשר המקרים מן בחלק הגניזה. מן

 אדם מצווה למשל, כך, תינשא. לא שהיא בתנאי לה ניתנת שהמתנה ואמר הוסיף
 הזהובים חמישים את רק תקבל כן לא שאם תינשא, לא אם לאשתו זהובים מאתיים

 יישארו תינשא אם אבל בית, של שליש לאשתו בעל נותן אחר במקרה 86כתובתה. של
 יעבור תינשא שהאישה שברגע לזכור יש 87שבכתובתה. הדינרים עשרת רק לה

אם זרות. לידיים הבית נחלת תעבור וכך לילדיו, וממנו החדש בעלה לידי הרכוש

ע״ב. מ גיטיץ הגמרא דברי על־פי זאת נט, ,עמ כה, סימן שם, צדק שערי הגאונים תשובות 82
 גיל, ,מ :ראה בוסתנאי מעשה על .L. Ginzberg, Geonica, II, New York 1968, p. 83 :ראה 83

ל ל,,,הנ ;ואילך 36 ,עמ מח)תשל״ט(, תרביץ, ,,הבבלי ׳המיפגש א ר ש ^  המוסלמית בתקופה א
 שחרור של ההלכתיים היסודות על .774 הערה ,447 ,עמ תשמ״ג, א, (,1099-634)הראשונה

 שחרור בעניין בעל שערך שטר־מודעה על .195-190 ,עמ צוואות, ריבלין, עוד: ראה עבדים
 M. A. Friedman, ‘Master and Slave Girl: Two Geniza Documents’,:ראה אשתו של השפחה
56-63 .Gratz College Annual o f  Jewish Studies, I (1972), pp% הוא כיום התעודה מספר: 
246.28 TS NS

.1973 — תשל״ג זוג בני בין ממון יחסי חוק :ראה 84
א.,,ע עט כתובות 85

86 TS18J1.4
87 45 .Bodl. MS. Heb. f 56, foi. ניתנות הצוואות שברוב להעיר יש נוספות. צוואות ובמספר 

.251 ,עמ ג, חברה, גויטיין, שכתב כפי ולא שכזו, התניה ללא המתנות
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 בקרב הרכוש יישאר וכך ילדיו, — ילדיה יירשוה במותה תינשא, לא האישה
 ביקורת מצאתי ולא כזאת, בהתניה מוסרי פגם חכמים ראו לא זאת, לאור המשפחה.

88כזה. תנאי על

מוסלמית השפעה יא.

 הסוגיות את לצרף אפשר מוסלמית, השפעה על להצביע ניתן שבהם נוספים לעניינים
 שמהדר מי ננזף התלמודיים במקורות — הקבורה בבגדי ההידור )א( האלה:

 מוצאים שכן חכמים, נזיפת על חזקה הסביבתית שההשפעה נראה המת. של בלבושו
 על גויטיין הצביע כבר קבורתו. לצורכי כסף מועיד המצווה שבהם רבים מקרים אנו

 אומרת ואחרת לבוש, פריטי ואחד בעשרים להיקבר אחת אישה ביקשה שבה תעודה
 מהם. מרוצה איננה שהיא תכריכים לה יש כי תכריכים לקניית כסף מועידה שהיא

 יועד הקבורה. לטקס הקשור לכל גם אלא הלבוש לפריטי רק לא ניתנה הלב תשומת
 אישה למקוננות. ואף לחזנים הקבר, לחופרי המיטה, לנושאי הקבורה, לארון כסף
 היו כנראה, המוסלמיות, שכן יהודיות ולא מוסלמיות נשים לה שיקוננו מבקשת אחת

 כספים מועידה נשואה שאישה העובדה תמוהה ההלכתית הבחינה מן יותר. מיומנות
 אפשר קבורתה. צורכי את לספק שחייב זה הוא שהבעל ידוע שהרי קבורתה לצורכי
 זה בעניין במיוחד יתאמץ לא שבעלה חששה לעיל, שנזכרה זו כמו שהאישה, לשער
 מבקשת היא לכן חברותיה, מפני בושה הרי והיא ירודה שאיכותם תכריכים לה ויספק

 שהזכרתי אחרת לסוגיה היה קשור זה שעניין אפשר גם מעולים. תכריכים לה לרכוש
 את לקבל הבעל של לזכותו בתמורה באה אשתו את לקבור הבעל של חובתו למעלה.
 חובתו פקעה שגם אפשר לרשת, זכותו על הנישואין בעת ויתר הבעל אם ירושתה.

 דעתו צלילות — המצווה של דעתו צלילות בדיקת (1:)השטר נוסחאות )ב( ;לקבור
 ביטוי לידי שבאו שונים מבחנים באמצעות העדים על־ידי נבדקת הייתה המצווה של

 למנוע יכולה כזו עדות לאד. לאו ועל הן הן על ׳והשיב :בצוואה הכתובה בנוסחה
 הלכה שהבדיקה מגלה הצוואה נוסח מחקר הטבעיים. היורשים מצד ערעור בעתיד

 אותו ושאלנו ובייחוסו. בצורתו בשמו איש איש הנוכחים כל את ׳והכיר והתרחבה:
 בערבית, תמיד כולן הללו הנוספות הנוסחאות ועוד. המשיבים׳, כדרך והשיב

 ספק כל אין — התאריך נוסחת (2)מוסלמית: השפעה כאן שיש כאמור, ואפשר,
 לקוחה אחרון, או אמצעי ראשון, שבחודש: העשור את המתארת התאריך שנוסחת

89המוסלמי. המשפט מן

ריבלין יוסף

קיב-קיג. עמ׳ לג, סימן ג, ד, צדק שערי :ראה הגאונים, בספרות כבר הובא כזה תנאי 88
שם. ומשבר, מסורת ריבלין, :ראה האלה בעניינים הרחבה 89
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