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 עבודה זו נעשתה בהדרכתה של פרופ' מרים פרנקל

 

 

 



 תודות

אנשים רבים סייעו, עודדו ותמכו בתהליך הארוך של כתיבת עבודה זו, וחובה נעימה היא להודות 

 להם בפתח העבודה.

ללמוד בהנחייתה של פרופ' מרים פרנקל עוד מן השלבים הראשונים בראש ובראשונה, זכיתי 

עותיה ורוחב עומק ידי פרשה בפניי את עולם הגניזה ואת מחקרו.בלימודי התואר השני. פרופ' פרנקל 

בכל שלב משלבי המחקר היא עודדה ואתגרה, סייעה דוגמה.  –מבטה היו לי להשראה, ונועם הליכותיה 

קר צעיר. אני מקווה להצדיק וחידדה, ופעלה בכל מרצה לקידום עבודה זו ולהתפתחותי האישית כחו

 .אלה מאמצים

שי, פרופ' שרה סטרומזה ופרופ' -פרופ' עודד עיר –את כתיבת העבודה ליוו שלושת חברי הוועדה 

, והעירו עליהם מרק כהן. הם העניקו לי בנדיבות מזמנם ומידיעותיהם, קראו חלקים נרחבים מן העבודה

 , ואני מודה להם על כך מקרב לב.תמכו ודרבנו

ום. , ומוריה וחוקריה הם שהביאוני עד הלאת כל מסלולי האקדמי עשיתי באוניברסיטה העברית

במיוחד אני רוצה להודות למוריי במהלך לימודי התואר השלישי, שאיתם העמקתי בסוגיות הקשורות 

ישירות למחקרי הנוכחי: לפרופ' סטיבן קפלן על המבט האנתרופולוגי על המרות דת, לפרופ' אלישבע 

ריאה על קבוצת הק וכןיום -באומגרטן על הצלילה לסוגיות של מגדר והיסטוריה, חקר חיי היום

יד, לד"ר מרים גולדשטיין על -המעשירה, לפרופ' שמחה עמנואל על ניתוח שאלות ותשובות וכתבי

דתי, ולפרופ' -יהודית ובפענוח קטעי גניזה, לפרופ' גי סטרומזה על המבט הבין-ההתמקצעות בערבית

 יאוגרפיה.תודה לד"ר עדנה אנגל על סיועה בענייני פאלראובן עמיתי על ההקשר ההיסטורי והמרחבי. 

במהלך לימודי נפתח בית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח באוניברסיטה העברית, ואני 

העניק אסיר תודה על היותי תלמיד במסגרת מעשירה זו. בית הספר סיפק את צרכיי הרוחניים והמעשיים, 

לראש בית יוזמות מחקריות והיה בית של ממש. תודתי , אפשר אינטלקטואלית-גרהת ומאוהדסביבה 

 לראשת התכנית פרופ' אילנה פרדסהספר גב' אירה דוסטוב, , למנהלת בית הספר פרופ' ישראל יובל

ו עמוד השדרה של תקופת הכתיבה, איתם ניתן היה ללמוד, . עמיתיי הדוקטורנטים היולצוות כולו

עמיתיי לחוג למיוחדת שלוחה לחבריי הקרובים לי במיוחד:  להתייעץ, להתלונן, לקרוא ולהתווכח. תודה

 עמית גבריהו, אופיר חיים, ייץ לנדס,ולנוימן, -תמיר קרקסון ואהובה ליברלסושותפי לפרויקט 'חברותא' 

 עמיר.-ורועי ונעמה דר יהונתן ורדי

 דתיים כמרכז-קר המרות דת ומפגשים ביןהתמזל מזלי ובמקביל לתחילת עבודתי נוסד המרכז לח

. לשמחתי הרבה חברי המרכז הסכימו לצרף אותי לשורותיהם, וכך ת של הקרן הלאומית למדעמצוינו

תקופתי, ללמוד -תחומי ורב-קיבלתי הזדמנות שלא תסולא בפז להשכיל בנושא המרות הדת במבט בין

 מחברי המרכז השונים ולהציג פירות ראשונים ממחקרי. אני מודה לפרופ' דני לסקר, ד"ר אורי סימונסון,

שתחומי  בי ואלון דר,זרו-חנה שחם שלום,-רם בןפרופ' , אשד-ד"ר אמיר אשור, ד"ר אביטל דוידוביץ'

שטיינר, שלצד -באופן המובהק ביותר. תודה מיוחדת לד"ר אפי שהם המחקרם משיקים לעבודתי ותרמו ל

פרופ' חיים התרומה המחקרית אף העניק אוזן קשבת ועצות טובות בכל עת. תודתי שלוחה לראש המרכז 

 חוזרת זו. -היימס ולכלל החברים על הזדמנות בלתי



בטחון בכתיבתו, ועל כן טוב שימצא לעצמו -דוקטורנט כותב עשוי למצוא עצמו לעיתים בודד וחסר

קבוצת כותבים כמוהו שיקראו, יעירו וישפרו את פרקי העבודה. היה לי העונג להיות חלק מקבוצת קריאה 

אטלנטיים וחלקנו בינינו טיוטות פרקים ומאמרים. -שבה גישרנו על פערים טרנס בנושאי גניזה היסטורית,

המרץ פרופ' איב קרקובסקי, -אני מודה למייסדת הקבוצה פרופ' מרינה רוסטאו, לממשיכתה מלאת

ד"ר קרייג פרי, ד"ר עודד זינגר, ד"ר ג'ני גרייסון וברנדן גולדמן.  , שהם גם חבריי,י הקבוצהמשתתפול

 חקר והכתיבה הפך למדויק, מעודכן ומהנה יותר בזכות כולם. תהליך המ

-מעגלים מחקריים נוספים סייעו בידי להרחיב את השכלתי בחקר עולם הגניזה והתרבות הערבית

שאותם יהודית של ימי הביניים, -חברה לחקר התרבות הערביתודות לחוקרי וחוקרות ההברצוני ליהודית. 

. וסייעו למחקרי כולם עזרו לי בחפץ לב בשאלותי –הגדיר פיל ליברמן במדויק כ"אצחאבנא", אנשינו 

 תודתי לפרופ' מרדכי עקיבא פרידמן, פרופ' אהרן ממן, פרופ' נחם אילן, ד"ר פיל ליברמן וד"ר דותן ארד.

חשובה נוספת ללימוד  ברסיטת חיפה סיפק מסגרתתחומי של הגניזה הקהירית באוני-המרכז לחקר בין

ולליבון של סוגיות שונות, ותודתי נתונה לראשיו, פרופ' אפרים לב וד"ר משה לביא, על פעילותם 

  הברוכה.

במקביל לכתיבת הדוקטורט נפלה בחלקי הזכות לעבוד עם פרופ' אורה לימור במחקרה על הר 

דתיים, סיפק -ת על מגעים ביןמחקר זה העניק לי ידע נוסף מזוויות חדשו ת שלוש הדתות.וסורהזיתים במ

 .ולהסתייע בה ללמוד ממנה, לי חיבור חיוני לשטח ולמרחב, ומעל לכל אפשר לי להכיר את פרופ' לימור

די בביצוע המחקר, אך כמה מהם ראויים לתודה מיוחדת. תודתי שים אלה ורבים אחרים עמדו לציאנ

ר, שיסכים עמי שעדיף לחלוק עניין משותף בחברת הגניזה מאשר בטנקים. עודד קרא לחברי עודד זינג

עבודתו והעיר בהרחבה על טיוטות עבודתי, ועזר לי יהודית, שיתף את -מסמכים רבים בערביתאיתי 

חף ראשונה למרכז לחקר המרות דת, ושתמך, עודד ודלשפרה. תודה לד"ר אמיר אשור, שבזכותו הגעתי ל

תודה לד"ר אורי סימונסון, איתו שוחחתי רבות במהלך רא טיוטות ומהדורות לילות כימים. וק, בכל דרך

 עבודתי לאור ענייננו המשותף בהמרות ובגבולות דתיים בעולם האסלאם הקלאסי.

תודתי לגופים השונים, מלבד הנזכרים לעיל, שהעניקו תמיכה חומרית במהלך עבודתי: למרכז 

, למכון שוקן למדעי היהדות, למכון נאה-ולמנהלו פרופ' ירון בן יטה העברית'משגב ירושלים' באוניברס

לחקר ארץ ישראל ויישובה ביד יצחק בן צבי, למרכז זלמן שזר, ולקתדרה לחקר מורשת יהדות מצרים 

 ע"ש יוסף ורשלין ברדה באוניברסיטת חיפה. 

בעידן אוטוסטרדת המידע אי אפשר עוד להתעלם מתרומתם של כלים דיגיטליים לעבודתנו. דומה כי 

ודה מקרב לב לד"ר דב פרידברג על מפעלו המדהים למחקר והנגשה של תעודות גניזת קהיר, ולכל ת

החוקרות והעובדים בפרויקט הגניזה של פרידברג, פרויקט שקשה לדמיין את מחקר הגניזה בימינו 

בלעדיו. תודתי לאתרי שיתוף הקבצים והמאמרים השונים, ולכל העמלים על הנגשת מידע לקהילת 

מגיבים ברשת החברתית 'פייסבוק', מהארץ עוקבים ולרים ולכלל הציבור. תודה מיוחדת להחוק

 מחקרי לקהל הרחב ואף הצילו אותי מכמה שגיאות. הרלוונטיות שלומהעולם, שהמחישו לי את 

אהובתי אפרת, שבלעדיה כל זה לא היה -: אין לי מילים מספיקות להודות לאשתיאחרונות חביבות

תודה מעומק והיכן לסייע. ברגעי ההצלחה וברגעי המשבר, תמיד ידעת כיצד לחזק אפשרי, או כדאי. 

זו מוקדשת לאפרת ולשתי בנותינו, עבודה . בכל זמן ובכל דרךתמיכה על העידוד וה הלב למשפחותינו,

 , שנולדו עם שלבי הכתיבה האחרונים, הוסיפו לחיינו אושר, והבהירו סדרי עדיפויות.תמר ואיילה



 
 

 תקציר

היהודיות במצרים ובסביבתה במאות העשירית  בעבודה זו אני בוחן את הזהות היהודית של הקהילות 

ן בו ניתן היה חברתיים של הקהילות, והאופ-עד השלוש עשרה, זאת באמצעות חקירת גבולותיהן הדתיים

באמצעות המרת דת על סוגיה השונים. תשומת הלב לגבולות הזהות ולאופני חצייתם  לחצות גבולות אלה

פנים בהם קבוצה מסוימת מפקחת על גבולותיה, מתחזקת מתבססת על התפיסה המחקרית הגורסת כי האו

אותם ומאפשרת חצייה שלהם פנימה והחוצה, עשויים ללמדנו על תפיסת הזהות של חברי הקבוצה. סוגיית 

המרת הדת, אם כן, נבחנת מנקודת מבטם של חברי הקהילה היהודית, ומתוך מטרה להבין את האופן בו תפסו 

 .הקהילתית-את זהותם היהודית

היא החברה היהודית במצרים, ובמידה פחותה בסביבתה הקרובה,  מחקר זההחברה העומדת במוקד  

רבתי ממזרח, ותוניס ממערב. מסגרת הזמן חופפת לתקופה הפאטמית והאיובית, -ישראל וסוריה-כלומר ארץ

ססת על עשרה. ליבת העבודה מתב מאה העשירית ועד אמצע המאה השלושכלומר מן המחצית השנייה של ה

ניתוח שיטתי של מאות תעודות שהשתמרו בגניזת קהיר. חשיבותן העצומה לחקר ההיסטוריה החברתית של 

ביניימי בכלל, זכתה להכרה עולמית בעיקר בזכות עבודתו -יהודי אגן הים התיכון, והמרחב האסלאמי הימי

זמן המשמשת בעבודה זו מכונה תיכונית'. מסגרת ה-הענפה של ש"ד גויטיין, ובמרכזה סדרת ספריו 'חברה ים

על ידי גויטיין וממשיכיו 'תקופת הגניזה הקלאסית', ובמהלכה נכתבו רוב התעודות הדוקומנטריות שהשתמרו 

בגניזה. נוסף לתעודות הגניזה, מתבססת העבודה על מקורות נוספים ממגוון סוגות, בהן הלכה, 

 רים של המרת דת וליחס אליהם.היסטוריוגרפיה, פולמוס ושירה, ככל שאלה מתייחסים למק

השער הראשון מורכב משלושה פרקים, כל אחד מהם מוקדש לסוג אחר של 'חוצי גבול' בקהילה  

היהודית. הפרק הראשון עוסק בגרים המצטרפים לקהילות היהודיות; הפרק השני דן בעבדים ושפחות, 

ביהודים שהמירו דתם לדת אחרת,  ובשילובם בחברה היהודית, לרוב לאחר שחרורם; והפרק השלישי מתמקד

בין מרצון בין בכפייה. השער השני, ובו שלושה פרקים נוספים, מבקש לנתח מספר סוגיות רוחב אשר חוזרות 

ועולות בהקשרים שונים בשער הראשון. הפרק הרביעי עוסק בטקסים שונים של המרת דת, נסיבותיהם 

רשמית, להמרת הדת ול'חוצי -רה הסובבת, הלאומשמעויותיהם; הפרק החמישי סוקר את יחסה של החב

 הגבולות'; והקשרים המורכבים שבין המרת דת ויחסים משפחתיים עומדים במוקד הפרק השישי והאחרון.

חציית גבולות הקהילה היהודית בכיוונים שונים. המרות דת ומקרי מגוון  לאורך העבודה נידונים 

בניגוד לסברה המקובלת במחקר, ניתן לראות כי המרת דת בין נצרות ויהדות לא נאסרה ברוב אסכולות ההלכה 

המוסלמיות, ואין סימנים כי איסור שכזה התקיים בפועל. עובדה זו, בצירוף כמה מקרים של המרה מקומית 

למסקנה כי הגרים הנזכרים בתעודות הגניזה לא באו רק או בעיקר מאירופה  המתועדים בגניזה, מובילים

הנוצרית, כפי שמניחים חוקרים רבים, אלא חלקם לפחות היו נוצרים מקומיים. נוסף למתגיירים מקומיים 

נכבד מכלל המצטרפים  חלקוזרים, אין להתעלם מאוכלוסיית העבדים והשפחות המשוחררים שהייתה 

מעמדם הלימינלי והמורכב של העבדים והשפחות בקרב החברה היהודית,  נסקר עבודהב. תלקהילה היהודי

נתיב נוסף, נסתר, שבו  כן נחשףהן במהלך עבדותם, בעודם נחשבים נוכרים, הן לאחר שחרורם וגיורם כדין. 

ת הצטרפו עבדים, ובעיקר שפחות, לקהילה היהודית ללא טקס שחרור וגיור רשמי, אלא בעיקר באמצעו



 
 

יהודיות ובין -קשריהם ההדוקים עם אדוניהם. מסלול זה כלל בעיקר מערכות יחסים זוגיות בין שפחות לא

 פקטו, בתהליך שניתן לכנותו 'גיור סוציולוגי'. -אדוניהן היהודים, אשר הפכו את השפחות לגיורות דה

מירו לדת אחרת. לצד התנועה פנימה במסלולים השונים, ניכרת גם תנועה 'החוצה' של יהודים שה 

סביר להניח שברוב המקרים מדובר בהמרה לאסלאם, אם כי לאור האמור לעיל אין לשלול על הסף גם המרה 

לנצרות, כפי שאכן מתואר בגוף העבודה. ברוב מוחלט של המקרים דת היעד של היהודים המומרים אינה 

עטה ביותר והוא היה בעל חשיבות מ כיים לא טרחו לתעד מידע זה, וידועה, ונראה כי חברי הקהילה היהוד

מבחינתם, לעומת עצם ציונו של המומר ככזה. האזכורים השונים למומרים, בהקשרים מגוונים, מעידים כי 

המרה לדת אחרת לא גררה בהכרח ניתוק קשרים מוחלט בין המומר לבין בני משפחתו וקהילתו. תעודות 

ת, מגעים משפחתיים ואף נוכחות של מומרים בבית הדין שונות מעידות על קשרים כלכליים, מגורים בסמיכו

היהודי או באתרי עליה לרגל. אף התא המשפחתי הגרעיני לא נפגע בהכרח מן ההמרה, ובעבודה מנותחים 

דתו. את אחד הצדדים המיר רק מקרים של זוגות מעורבים, ושל קשרים מתמשכים בין הורים וילדים בהם 

 המרה, אפשרות שנחשבה סבירה וזמינה. השרות של חזרה ליהדות לאחר נוסף לכך, נידונה בהרחבה האפ

-תופעה נוספת שחוזרת ועולה לאורך העבודה היא חוסר היכולת להוכיח זהות דתית באופן חד 

משמעי, והאפשרות להשתמש בזהות הדתית כקלף או כנשק במסגרת סכסוכים פוליטיים, כלכליים 

המירו את דתם, או מאיימים בהמרה שכזו, בהם גם נכבדי הקהילה  ומשפחתיים: אישים שונים מואשמים כי

ורבניה; אחרים מואשמים שהינם צאצאי גרים, או אף 'גבעונים', כלומר גרים לא כשרים ולא כנים, האסורים 

, או כי הם עצמם ילדים לבוא בקהל; אנשים שונים מואשמים כי נשאו לנשים שפחות שאינן משוחררות

 משוחררות, ומכאן שאינם יהודים אלא עבדים נוכרים.  לשפחות לא

התנועה הערה במרחב הגבול של הקהילה היהודית, מנצרות מקומית או אירופית ליהדות, מעבדות  

לכאורה הנרמזת -של נוכרים לחירות בחיק הקהילה, מיהדות לאסלאם או לנצרות, ואף חזרה, וכן התנועה

לצורך להבין את גבולות הקהילה באופן חדש ומורכב יותר.  הובילאשמות בדבר המרת דת, מבאיומים או בה

למעשה, בכל הנוגע לגבולות הזהות הדתית מוטב לדבר על 'מרחב' מאשר על 'קו'. במרחב זה נעו אנשים 

בכיוונים שונים ובמקצבים שונים, וזאת בכפוף לנסיבות ולאינטרסים רבים ומגוונים, משכנוע דתי, דרך לחץ 

אישיים. התנועה במרחב הגבול, ומעבר לו, לא הייתה תמיד חדה -ד משפטי, ועד ליחסים ביןכלכלי או מעמ

הפיכה. את -וברורה, לא גררה בהכרח ניתוק קשרים עם הנמצאים מעבר לגבול, ולא בכל מקום הייתה בלתי

המואשמים 'מרחב הגבול' גם אין למקם דווקא בשוליים הנורמטיביים של הקהילה: בין המומרים, המאיימים ו

גבוה -היו גם רבנים, מנהיגים ונכבדים, ובמרחב הפרטי והאינטימי של כל משפחה יהודית מהמעמד הבינוני

 נעו עבדים ושפחות בין זהות נוכרית ליהודית, תוך מעורבות משמעותית של אדוניהם היהודים. 

ניזה' בתקופת לסיכום, בחינה של גבולות הזהות של הקהילות היהודיות שהרכיבו את 'חברת הג 

הגניזה הקלאסית, באמצעות ניתוח מקרי חציית גבול של גרים, משוחררים ומומרים, חושפת תמונה עשירה, 

מורכבת ומפתיעה של הגדרות הזהות הדתית ומידת החפיפה בינה לבין מעגלי שייכות חברתיים שונים. ממצאי 

ית, התפקוד המשפחתי והסמכות הקהילתית, עבודה זו עשויים להעשיר את תובנותינו בנוגע לאופי הזהות הדת

 ביניימית.  -דתית ימי-ולחיים כמיעוט דתי בחברה רב



 
 

 תוכן עניינים
 1 .............................................................................................................................................. מבוא

 15 ................................................................................................................. שער א: חוצי הגבולות

 16 .......................................................................................................... הגריםפרק א: 

 16 ......................................................................................................... . המקורות1

 20 ........................................................................... . לשאלת זהותם של המתגיירים2

 30 ........................ . מוטיבים בתיאורי הגרים והתפיסה הנורמטיבית של הגר האידיאלי3

 37 ....................................................................................................... . טקס הגיור4

 44 ...................................................................................... . תמיכת הקהילה בגרים5

 49 ................................................................... ובם של הגרים בקהילה היהודית. שיל6

 59 ...................................... . סכסוכים ופולמוסים בעניין שילוב גרים בחברה היהודית7

 68 .................................................................................. . בין פאסיביות לאקטיביות8

 69 ................................................................................................ סיכום ומסקנות .9

 72 .............................................................................................. פרק ב: עבדים ושפחות

 72 ................................................................................. . סקירת הספרות ההלכתית1

 76 .................................................... בדים ושפחות בקרב הקהילה ובחיק המשפחה. ע2

 85 ....................................... המשוחררים, האדונים והקהילה –. עם השחרור ולאחריו 3

 101 ................................................... . יחסים מיניים בין אדונים יהודים לשפחותיהם4

 115 ......................................................................... . זהות מעורפלת ונתונה למיקוח5

 126 ........................................................................................... . סינתיזה ומסקנות6

 130 ............................................................................................................ . סיכום7

 132 ...................................................................................................... פרק ג: מומרים

 132 ........................................... . גישות הלכתיות להמרת דת בספרות חז"ל והגאונים1

 137 ....................................... . המינוח למומרים מהיהדות בתקופת הגניזה הקלאסית2

. המרת דת כטקטיקה בסכסוכים: איום בהמרת דת, ייחוס המרת דת לשם השמצה, 3

 143 ............................................................................................... הטלת ספק בזהות דתית

 157 ........................................................ מניעיהם ונסיבות המרתם . זהות המומרים,4

. הקשרים המתמשכים של המומר עם המשפחה והקהילה: בין עוינות, ענייניות 5

 176 ................................................................................................................. ואינטימיות

 193 .................................................................................. . אפשרות החזרה ליהדות6

 200 .............................................................................................. . סיכום ומסקנות7

 204 ............................................................................................... שער ב: סוגיות בחציית הגבולות

 205 ........................................ פרק ד: טקסי המרת דת ומשמעותם הסימבולית והחברתית

 205 ............................................................................................. גלגולי טקס הגיור1

 208 ............................................................. חזרה ליהדות לאחר המרת הדת. טקס ה2

 210 ................................................................... . טקס שחרור: האם הוא טקס גיור?3



 
 

 213 .................................................................................. . הפגנת זהות דתית חדשה4

 215 .......................................... רית המילה כסממן של זהות יהודית בחברה נימולה. ב5

 222 ............................................................................................................ . סיכום6

 224 ................................. פרק ה: יחס הסביבה כלפי המרות הדת וכלפי הממירים את דתם

 224 ...................................................... . יחסם ומדיניותם של השלטונות המוסלמיים1

 229 ............................................................................... . המומרים, הקהילה והקהל2

 243 ................................................................................................... . סיכום הפרק3

 245 ......................................................................... בזירה המשפחתית פרק ו: המרת דת

 245 ........................................................................ . המרת דת והקשר הזוגי הבסיסי1

 251 ......................................................... . המרת הדת כתוצר של מתחים משפחתיים2

 254 ................................................................................... . הדור השני להמרת הדת3

 264 ............................................................................................................ . סיכום4

 265 ......................................................................................................................................... סיכום

 278 ......................................................................................................... : רשימת התעודות1נספח 

 292 ...................................................................................................................... : מהדורות2נספח 

 349 ............................................................................................................................... ביבליוגרפיה

 

 

 רשימת איורים

 T-S 13 J 30.7r + T-S NS J 614r ....................................................................... 322: 1איור 

 T-S 13 J 30.7v + T-S NS J 614v ..................................................................... 323: 2איור 

 T-S AS 211.101-116 ......................................................................................... 331: 3איור 



1 
 

 מבוא

 מטרת העבודה 

ביניימי, כפי -למי הימימטרת העבודה היא לעמוד על הגדרות הזהות היהודית במזרח התיכון המוס 

ייתכן פער בין תפיסות חברים ידי חברי הקהילות היהודיות. בניסוח זה כבר מובלעת התובנה כי  שנתפסו על

הזמן, בין -חברתית בת-שונים בקהילה, בין תפיסות הלכתיות מתקופות קודמות לבין התפתחות הלכתית

תפיסות הלכתיות תיאורטיות לבין יישומן בפועל, וכן בין הגדרות הזהות העצמית של חברי הקהילות 

 רה שמסביב.היהודיות לבין הגדרות חוקיות, תיאולוגיות ואחרות של החב

כדי לבחון באופן מעמיק את ההגדרות השונות לזהות היהודית, את אופן ביטוין, ואת מידת החפיפה  

אלו המקרים בהם נחצו  –בין הזהות הדתית, האתנית והקהילתית, בחרתי לבחון את מקרי הקצה האפשריים 

מן הקהילה והלאה. בחירה זו  גבולות הזהות, בין אם חצייה 'פנימה' אל תוך הקהילה, או חצייה 'החוצה'

מבוססת על אבחנתו של האנתרופולוג פרדריק בארת', שהפכה זה מכבר למוסכמה בסיסית בחקר זהות 

חברתית, הקובעת כי "רציפותה של קבוצה אתנית תלויה בתחזוקת גבול. המאפיינים התרבותיים שמסמנים 

קבוצה עשויים להשתנות, ואף המבנה את הגבול עשויים להשתנות, המאפיינים התרבותיים של חברי ה

הארגוני שלה עשוי להשתנות... מנקודת מבט זו, המוקד החיוני לבחינה הופך להיות הגבול האתני שמגדיר 

  1את הקבוצה, ולא התוכן התרבותי שאותו הוא תוחם".

ם אבחנתו של בארת', שמקורה בחקר גבולות אתניים, כוחה יפה גם לגבולות זהות אחרים, וחוקרי 

בעבודה זו אבחן, אם כן,  2שונים כבר הצביעו על הצורך ליישם אותה במחקר ההיסטורי של המרות הדת.

יהודים לקהילתם הדתית, וכן למעבר של -כיצד הגיבו יהודים בזמן ובמקום הנידונים להצטרפות של לא

קרב הקהילה היהודית: יהודים לדתות אחרות. במסגרת העבודה ייבחנו כמה סוגים שונים של 'חוצי גבולות' ב

גרים, עבדים ושפחות משוחררים, ויהודים שהמירו לדתות אחרות. העבודה תבחן מה היה אופי היחסים של 

הממירים את דתם, הן פנימה הן החוצה, עם חברי הקהילה היהודית; מהם הטקסים אותם ביצעו לציון חציית 

ית ארוכת הטווח של מעשה ההמרה על הגבול ואלו תפיסות משתקפות בהם; ומה היתה ההשפעה החברת

 יהודים.-מעמדם החברתי של הממירים את דתם ויחסיהם עם יהודים ולא

   

 מסגרות המקום, הזמן והמקורות 

מסגרת המקום הנבחנת בעבודה זו חופפת באופן כללי את גבולות המדינה הפאטמית, ויורשתה  

ון אפריקה עד תוניסיה. באופן טבעי, העבודה האיובית, כלומר מצרים וסביבותיה, ובמידה פחותה גם צפ

גופא, שהיתה ליבן הפועם של הישויות המדיניות האלו ומרכז חייו של יישוב יהודי -מתרכזת בעיקר במצרים

 גדול, ותיק ומגוון במשך מאות רבות של שנים.

                                                 
 , בהקדמה לקובץ המחקרים שערך בנושא זה.14-15ראו בארת', הקדמה, עמ'   1
 , וראו להלן.xxiii; פאפאקונסטנטינו, הקדמה, עמ' 227-228ארנאל, מומרים יהודים, עמ' -ראו גארסיה  2
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די מסגרת הזמנים של שלטון הפאטמים י נתמקד בעבודה זו אף היא תחומה עלהתקופה בה  

ם את מצרים, ועד אמצע איובים, כלומר מן השליש האחרון של המאה העשירית, כאשר כבשו הפאטמיוה

  3דין, נפלו בפני הממלוכים.-עשרה, כאשר אחרוני השליטים האיובים, יורשיו של צלאח א המאה השלוש

בלבד, הגדרה זו של גבולות הזמן והמקום אינה מתבססת על ההיסטוריה של השלטון הפוליטי באזור  

ת בראש ובראשונה על תעודות שנמצאו בגניזת קהיר, נשענמקורות הרלבנטיים. עבודה זו אלא גם על זמינות ה

יחסית של החברה היהודית -יום של שכבה רחבה-רגיל לחיי היום-המספקות מידע עשיר באופן בלתי

חברתי -ם מחקר היסטורייר לשוהכללית. החוקר הראשון אשר ניצל את התעודות הדוקומנטריות של גניזת קה

הוא  שלמה דב גויטיין. גויטיין סימן את התקופה שבין שלהי המאה העשירית לאמצע המאה השלוש  שיטתי

עשרה כתקופה בה נוצר הרוב המכריע של תעודות אלה, וכינה אותה 'תקופת הגניזה הקלאסית'. מסגרת זו 

משנה בהתאם -רך להבחין בתוכה בתקופותזמננו, זאת מבלי לגרוע מהצו-עדיין משמשת גם את המחקר בן

  4לנושא הנחקר, ולקשר אותה לתקופות אחרות המתועדות אף הן במסמכי הגניזה.

'גניזת קהיר' הוא הכינוי המוכר לאוסף של מאות אלפי תעודות מסוגות שונות, שהשתמרו במספר  

על אף שכיום ברור כי  5זרא'.אתרים בפסטאט, קהיר העתיקה, בעיקר בחדר מסוים בבית הכנסת העתיק 'בן ע

'גניזת קהיר' היא למעשה חיבור של כמה גניזות וספריות שונות, לאורך עבודה זו נשתמש בכינוי 'גניזת קהיר' 

מתוך למעלה משלוש מאות אלף התעודות בגניזת קהיר, רק כמה אחוזים בודדים שייכים  6שהשתרש במחקר.

ספרותיות: מכתבים אישיים וציבוריים, -ומר התעודות הלאלמה שהגדיר גויטיין 'הגניזה התיעודית', כל

-השתמרותן האקראית 7מסמכים משפטיים משלל סוגים, רשימות שונות, וכן שאלות ותשובות הלכתיות.

יום ואשר נכתבו לרוב לצרכים מידיים -למחצה של תעודות דוקומנטריות אלה, המתעדות את חיי היום

יום של החברה שגויטיין -, מאפשרת לנו גישה לשפע נתונים על חיי היוםופרקטיים, ולא לצורך תיעוד ושימור

כינה 'חברת הגניזה'. לתיעוד עשיר זה אין מקבילה כמעט, הן בחקר חברות יהודיות אחרות עד ראשית העת 

  8החדשה, הן בחקר המזרח התיכון המוסלמי בכללותו.

מחקר של היסטוריה יהודית, ואף כללית,  לאור האמור לעיל, ברורה חשיבותן של תעודות הגניזה לכל 

יומיות, תפיסות חברתיות, -באזור הנידון. תעודות הגניזה חשובות אף יותר למחקר הנוגע לפרקטיקות יום

עדויות 'מלמטה' וסיפורי חיים של גברים ונשים מן השורה, כפי שנעשה בעבודה זו. אולם תעודות הגניזה 

זו. לצידן, נעשה שימוש נרחב בקובצי שאלות ותשובות של חכמי  אינן המקור היחיד עליו נשענת עבודה

( שחיו במצרים, וכן רב שרירא גאון )שלהי 1237-1186( ובנו הראב"ם )1204-1138התקופה, בעיקר הרמב"ם )

( שפעל במגרב ובספרד 1103( שפעלו בעיראק, הרי"ף )נפטר 1038המאה העשירית( ובנו רב האיי גאון )נפטר 

                                                 
; וולקר, אימפריה; וראו לאחרונה במהדורה השלישית של האנציקלופדיה של האסלאם 21-28, עמ' 2על הפאטמים ראו הודג'סון, אסלאם,   3
אדא, איובים. לסקירה היסטורית כללית בהקשר הגניזה ראו גויטיין,  –האלם, פאטמים. על האיובים ראו לאחרונה במהדורה השלישית לעיל  –

 .42-29, עמ' 1חברה, 
. על שימושיות 16-23, עמ' 1גויטיין, חברה,  –תיכונית -ראו בהרחבה בפתיחת הכרך הראשון של חיבורו המונומנטאלי של גויטיין, חברה ים  4

 .11-6; קרקובסקי, נעורים, עמ' 9התיקוף של גויטיין  גם בימינו ראו למשל פרנקל מ', האוהבים, עמ' 
 .1-22. וראו גם סקירתו והפניותיו של רייף, ארכיון, עמ' 1-28, עמ' 1, חברה, ראו הקדמתו הקלאסית של גויטיין  5
 שמאי, גניזות. -ששון, פירקוביץ'; בן-ראו אלקין ובן  6
 . 289-290סקירה ומספר עדכני ראו רוסטאו, היסטוריה קהילתית, עמ' ל  7
 מאמרו של כהן מ', אסלאמיסטים. מחקר שיטתי; גניזה כמקור. וראו –ראו מאמריו הקלאסיים של גויטיין   8
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רות השאלות והתשובות, הכוללת לרוב מקרים קונקרטיים שעוררו דיון הלכתי, הוכרה זה מכבר ספ 9ואחרים.

עם זאת, ככל טקסט  10ככלי חשוב עבור היסטוריונים חברתיים השואפים להבין את החברה אותה הם חוקרים.

ן על ידי אחר, אף ספרות השו"ת אינה נטולת בעיות, בהן עיבוד והפשטה של השאלות, השמטה של פרטים ה

השואלים עצמם הן על ידי עורכים מאוחרים, והקושי להבחין בין שאלה העוסקת במקרה קונקרטי לבין שאלה 

על אף זאת, ברור כי שימוש מושכל בספרות השו"ת מניב ידע משמעותי, ומעניק לנו אפשרות  11תיאורטית.

  12להעמיק בחקר הדילמות שעמדו בפני בני התקופה.

י המרה במקורות המוסלמיים הוא דל ביותר, כפי שכבר הכירו חוקרים שונים אזכור מומרים ומעש 

עם זאת, במקומות הספורים בהם אזכורים שכאלה בספרות מוסלמית או  13של הספרות הערבית מוסלמית.

נוצרית יכולים להעשירנו, נעשה בהם שימוש. שימוש מקיף יותר נעשה בספרות הלכתית מוסלמית, ובספרות 

מוסלמים בהקשר של המרות דת, לצורך הבנת המסגרת בה פעלו בני -תנאי החסות של לא מחקר אודות

התקופה. נוסף לכך, על מומרים ספורים ניתן היה להוסיף מידע או לשפוך אור חדש תוך שימוש במקורות 

 מסוגות נוספות: למשל, מידע על המרתו של יצחק אבן עזרא נמצא בחיבורו של יהודה אלחריזי הסוקר את

קורותיהם של משוררים ילידי ספרד, ולעומת זאת מידע על המרתו של הפילוסוף אבו אלברכאת אלבגדאדי 

לא נמצא כלל במקורות יהודיים אלא בחיבורים מוסלמיים, על אף שחיבוריו היו ידועים ופופולריים בעת 

 רמו לדיון העיקרי.לאורך העבודה הפניתי למקורות נוספים מעין אלה, ככל שהם ת 14המרתו וגם לאחריה.

 

  תולדות המחקר 

 א. המרות דת  

תופעת המרת הדת עומדת במוקד עניינן של דיסציפלינות מחקריות שונות, בהן אנתרופולוגיה,  

סוציולוגיה, פסיכולוגיה, היסטוריה ותיאולוגיה. המחקרים השונים מתפרסים על פני קשת רחבה לא רק מן 

מקובל להצביע על  15ההיבט הכרונולוגי, הגיאוגרפי והפנומנולוגי.ההיבט הדיסציפלינרי, אלא גם מן 

הפסיכולוג ויליאם ג'יימס ועל הרצאתו בנושא המרת דת כעל ראשית המחקר המדעי המודרני בנושא המרה. 

                                                 
ניזה ממשיכים שו"ת הרמב"ם. בג –שו"ת הרמב"ם יצאו בעריכה ותרגום של בלאו בארבעה כרכים, הכוללים גם פרסומים מן הגניזה   9

 מחקרים האחרונות עורך אמיר אשור ידו של הרמב"ם, ראו למשל פרידמן, קטעים חדשים; פרידמן, מילואים; בשנ להתגלות קטעים בכתב
שיטתי בגניזה לאיתור קטעים הקשורים לפועלו של הרמב"ם, כולל שו"ת, ראו למשל פרידמן ואשור, אוטוגרף. שו"ת ראב"ם יצאו במהדורה 
בעריכת א"ח פריימן, ובתרגומו של ש"ד גויטיין. למהדורות אלה יש להוסיף מספר שו"ת שהתגלו בגניזה לאחר פרסום המהדורות, ראו 

ת לאורך העבודה. מ"ע פרידמן עובד על כרך שיעסוק בראב"ם ובבני חוגו, וכבר איתר עשרות תשובות חדשות השייכות ההפניות הרלבנטיו
לחוג זה, ראו פרידמן, ראב"ם. אמיר אשור, העובד עם פרידמן על הכרך, הודיע לי כי טרם נמצאו באותם קטעים חדשים מקרים הרלווטיים 

במהדורה מדעית מסודרת, ויש להיעזר באוצר הגאונים ובמאגרים ממוחשבים. רשימה של שו"ת  לעבודה הנוכחית. שו"ת רש"ג טרם יצאו
יד שונים, שאין ביניהם חפיפה מלאה, ראו שו"ת -מאת רה"ג ערך גרונר, תשובות רה"ג. תשובות הרי"ף יצאו במספר מהדורות עפ"י כתבי

 הרי"ף.
 .ראו סקירתו הקלאסית של סולובייצ'יק, מקור היסטורי  10
על סוגיות שונות בשימוש בשו"ת ראו לאחרונה בהרחבה בספרו של גליק, אשנב. על עיבוד שו"ת והשמטת פרטים ראו למשל פרידמן,   11

 . 120-115קטעים חדשים, בעיקר עמ' 
המוסלמיות, ואופן וראו למשל את סקירתו העקרונית של סימונסון בנושא, והתבססותו על ספרות השו"ת היהודית ומקבילותיה הנוצריות ו  12

סימונסון, שו"ת; סימונסון, שתי הסעיפים. ראו גם מחקרה של ספרן, הגדרת גבולות, המשתמשת  –חברתי -השימוש בהן לצורך מחקר היסטורי
 אף היא בספרות שאלות מוסלמית לחקר המציאות החברתית בספרד האומיית.

 .109אצל פרידמן י', המרה וכפירה, עמ' ראו על כך למשל אצל בולייט, סיפורים; ולאחרונה בקצרה   13
 ב.4, סעיף ות המידע השונים עליהם ראו פרק געל מומרים אלה ומקור  14
לסקירה עדכנית של מצב המחקר והפניות רבות ראו רמבו ופרהדיאן, הקדמה. המחקרים עוסקים במגוון היבטים של המרות דת, מן ההקשר   15

סטטיסטי של קצב -דרך הצטרפות ועזיבה של 'כתות' במערב המודרני, ועד מחקר כמותני הקולוניאלי של התנצרות במערב אפריקה,
 התאסלמות העילית האיראנית במאות הראשונות לאסלאם.



4 
 

הדרגתי או פתאומי, שבו האני שהיה עד עתה מפולג,  דיר ג'יימס את המרת הדת כ"תהליך,בהרצאה זו הג

ות ואומלל, הופך לשלם, ומצפונו צודק, נעלה ומאושר, כתוצאה מאימוץ איתן יותר של ומצפונו טועה, נח

מחקר יסוד בנושא המרות דת, המצוטט עד ימינו, הוא מחקרו של ארתור דארבי נוק אודות  16אמיתות דתיות".

עות לכך המרה בעת העתיקה. נוק הגדיר את ההמרה כ"היפוך של הלב... פנייה מכוונת... אשר מעידה על מוד

(, שהיא "קבלת adhesionשמדובר בשינוי גדול, שהישן היה מוטעה והחדש הוא נכון". לעומתה 'הצטרפות' )

פולחנים חדשים כתוספות מועילות ולא כתחליפים, וללא בחירת דרך חיים חדשה במקום הישנה", היא המונח 

  17שאותו הציע נוק כניגוד להמרה.

תיאורטי להבנת תופעת ההמרה הולך ומעמיק, מתברר עם התקדמות המחקר, וככל שהרקע ה 

לחוקרים השונים כי המרת דת אינה 'אירוע', אלא תהליך מתמשך, מורכב ותלוי הקשר אישי, היסטורי 

תובנה זו מובילה חוקרים לנקוט משנה זהירות בבואם לקבוע קביעות סוחפות בנוגע לאופיו  18ותרבותי.

גדרותיהם של ג'יימס ונוק. חוקרים הצביעו על ההטיה הנוצרית ומהותו של תהליך ההמרה, מסוגן של ה

המובהקת בתפיסה הקלאסית של ג'יימס ונוק, ואף על המטען הערכי הטעון בעצם המונח 'המרה', 

conversionאף אם מתמקדים בחקר ההמרה  19נוצריות.-, והקושי להשתמש בו בחקר חברות ודתות לא

'המרה', הוא בעל תוקף בכל חברה נוצרית בהיסטוריה. במילותיה של לנצרות, עולה השאלה האם מונח אחד, 

אריאטה פאפאקונסטנטינו, בהקדמתה לקובץ מחקרים שערכה בנושא לאחרונה: "כל קבלה של התוקף 

המתמשך של תהליכים ותפיסות שניתן לזהות בהמרות לנצרות ברומא של המאה הרביעית עם, נניח, המרה 

עשרה, נשענת על  לנצרות במרכז אמריקה של המאה הששהתשיעית, או המרה לנצרות בבולגריה של המאה 

ההנחה הבעייתית באופן מהותי, הגורסת כי לדתות יש טבע מהותני הנותר ללא שינוי בהקשרים תרבותיים 

התפתחות זו של תהיות וספקות, שחלה במקביל למפנה הלשוני והספרותי במחקר ההיסטורי,  20שונים."

הובילה חוקרים לתהות עד כמה ניתן, אם בכלל, להגיע לחקר אירועים או תהליכים קונקרטיים של המרה, או 

  21שמא אנו מוגבלים לחקר הביטויים הטקסטואליים הרפלקטיביים של תהליכים אלו.

שלל הספקות והסייגים, ואולי בגללם, המרות דת עדיין משמשות נושא פורה למחקרים,  אולם למרות 

, תוך (conversionכנסים מדעיים ומכוני מחקר, ובהיעדר מונח חלופי, נמשך גם השימוש במונח המרה )

א לאור התובנות המחקריות העדכניות, אבקש בעבודה זו לבחון את ההמרה כתהליך ול 22מודעות למגבלותיו.

כאירוע ואמנע מן ההנחה כי ההמרה מחייבת בהכרח "פניה מעם ולֵעֶבר" באופן אשר גורר הפרדה חדה בין 

  23זהויות, עולמות ומעגלי השתייכות ישנים וחדשים.

 

                                                 
 .160ג'יימס, החוויה הדתית, עמ'   16
 .7ראו נוק, המרה, עמ'   17
 .1-12ראו למשל ספרו של רמבו, המרה, ובעיקר עמ'   18
 . 1-5; פוקס וישראלי, הקדמה, עמ'  xxii-xviנו, הקדמה, עמ' ראו למשל פאפאקונסטנטי  19
 .xviפאפאקונסטנטינו, שם, עמ'   20
 ראו ספרו של שפיץ', המרה וסיפר. וראו מוריסון, להבין.   21
אשון . קובץ זה הוא הר3הע'  16-17ראו רשימה חלקית של פרויקטים ופרסומים בתחום ההיסטורי אצל פוקס וישראלי, הקדמה, עמ'   22

במימון הקרן הלאומית למדע  2013-אוניברסיטאי שנפתח ב-דתיים, מרכז מחקר בין-בסדרת פרסומים של המרכז לחקר המרות דת ומגעים בין
(ISF )-   .דוגמה נוספת לפריחה המחקרית בתחום זה 

 . 3ביטויו של רמבו, המרה, עמ'  – Turning to and from –'פניה מעם ולעבר'   23
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 ב. תפעול ופיקוח של גבולות קהילתיים 

בין ת וים שונים, שעסקו כולם בגבולחוקרדריק בארת' אוסף מחקרים מאת פרסם פר 1969בשנת  

קבוצות אתניות ובאופן חצייתם. לקובץ זה היתה משמעות עצומה, ושורת חוקרים הקדישו מאז מאמצים רבים 

לחקר גבולותיהן של קבוצות חברתיות שונות, כדי לעמוד על הגדרות הזהות של החברה הנחקרת, והאופן בו 

מחקרים אלה משותפת ההנחה ל 24זהות זו מתווכת הן כלפי חברי הקהילה פנימה, הן כלפי החברה שמסביב.

כי זהות אתנית אינה נתונה, וכי אתניות, כארגון קהילתי, צריכה להיבחן בראש ובראשונה מצד גבולותיה, ולא 

חקר  25אישי, ולא כנתון סטטי.-מצד תוכנה. תובנה זו הביאה לחקר זהות אתנית כתהליך אינטראקטיבי ובין

ין 'גבול חברתי'. לכאורה 'גבול חברתי' הוא המימוש בפועל, הגבולות הוליד הבחנה בין 'גבול סימבולי' לב

למעשה היחסים בין גבולות סימבוליים וחברתיים  26בגישה למשאבים או במפגש חברתי, של 'גבול סימבולי'.

 חוד מזרח ומערב גרמניה, לא הובילמורכבים יותר, ולעיתים גם ביטולו של 'גבול חברתי', כמו למשל באי

  27גרמנים אלא דווקא להעצמה שלהם.-גרמנים ומערב-הסימבוליים בין מזרחלהחלשת הגבולות 

מחקרו של בארת' הוביל בין השאר לחקר האופן בו קבוצות שונות מבצעות 'עבודת גבול'  

(boundary work( 'או 'אחזקת גבול )boundary maintenance.)28  כך למשל, תומאס גירין חקר את האופן בו

מישל לאמון חקר  29מדענים'.-מם כבעלי סמכות ומסמנים את הגבול בינם לבין 'לאמדענים מבססים את עצ

הברית. לאמון -גבוה בצרפת ובארצות-את 'עבודת הגבול' באמצעותה מגדירים את עצמם בני המעמד הבינוני

מבהיר בהקדמה לחיבורו כי "עבודת גבול היא חלק מהותי מתהליך הבניית העצמי... באמצעות יצירת 

סוציולוגית, עבודת גבול משמשת לאשרור סדר בתוך -, אנו גם מסמנים את זהותנו... ברמה המאקרוהבחנות

( border patrollingקהילות באמצעות אישוש נורמות קבוצתיות". לאמון גם משתמש במושג 'סיור גבול' )

ול, חצייתו מטאפורת הגב 30לתיאור הטכניקה בה יחידים וקבוצות מסמנים ומתחזקים את גבולות זהותם.

מחקרו של ואן גנפ  31ועיצובו עומדת גם במרכז מחקרו של ארנולד ואן גנפ, שטבע את המושג 'טקסי מעבר'.

היה בסיס לסדרת מחקרים של אנתרופולוג אחר, ויקטור טרנר, כחצי מאה לאחר מכן, אשר דייק והרחיב את 

ודאי אחד מסוגי המעברים הדורשים המרת דת היא  32דרך בתחום.-ניתוח טקסי המעבר, ומחקריו הפכו לאבן

 טקסי מעבר, והדבר יודגם לאורך עבודה זו תוך שימוש בתובנותיהם של ואן גנפ, טרנר ואחרים.

מי בפרט, אסלארת דת בכלל, והמרת דת במרחב החשיבות הגבול, אחזקתו ותפעולו לצורך חקר המ 

אמרה על הסטיגמטיזציה המתמשכת ארנאל, במ-אכן נזכרו בכמה מחקרים חשובים בנושא. מרסדס גארסיה

של יהודים מתאסלמים במגרב, הבהירה כי הבחנתו של בארת' בנושא גבולות של קהילות אתניות רלוונטית 

גם לקהילות דתיות, בפרט במרחב הנדון שבו הדת היתה מרכיב חשוב, אף כי לא יחיד, בהבניית זהות 

                                                 
וגוורס, הקדמה. וראו עוד במחקר עדכני על הגירה  ןורמול -שנה לפרסום המחקר המקורי  25ראו בהקדמה לכרך מיוחד שיצא לאור לציון   24

 המרת דת על תובנותיו של בארת'. בנושאכמו כן ראו להלן התבססות המחקר . 23-21, 5-3וימר, גבולות אתניים, בעיקר עמ'  –וגבולות אתניים 
 רת', הקדמה. ראו בא  25
 . 168-169לאמון ומולנאר, גבולות, עמ'   26
 .186שם, עמ'   27
 לסקירה כללית של מחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים בנושא ראו לאמון ומולנאר, גבולות.  28
 גירין, עבודת גבול.   29
 . 11לאמון, כסף, מוסר והליכות, עמ'   30
 ואן גנפ, טקסי מעבר.   31
 ראו בעיקר טרנר, לימינליות; טרנר, תהליך טקסי.  32
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קובעת ארנאל, "סוגיית ההמרה היא בעלת חשיבות קהילתית. במסגרת בחינת תפקוד גבולות הזהות הדתית, 

תובנותיו של בארת' עומדות בבסיסם של מחקרים נוספים בנושא המרות דת בתקופה הנידונה, אף  33עצומה".

דוגמה עדכנית להתבססות על תובנתו של בארת' היא מחקרה של ספרן, שבחנה  34אם לא תמיד באופן מוצהר.

אי האיברי במאות התשיעית והעשירית כאמצעי ליצירה וחידוד של את ספרות ההלכה המוסלמית מחצי ה

דתיים עמוקים ומגוונים מחד גיסא, ורצון של האליטות הדתיות -גבולות חברתיים במציאות של מגעים בין

  35לצמצם, או למצער לשלוט, במגעים כאלה, מאידך גיסא.

 

 ג. המרת דת ב'עידן ההמרות' בראשית האסלאם 

הראשונות להתפשטות האסלאם מחוץ לחצי האי ערב מכונות במחקר 'עידן ההמרות' מאות השנים  

(age of conversions).36  מחקרים רבים הוקדשו לתהליך זה, בו הפכו רוב תושבי האזורים שתחת שליטתה

בתחום מחקרי פורה זה ישנן מחלוקות מתמשכות הנוגעות  37של האימפריה האסלאמית למוסלמים בדתם.

לנתונים, למתודולוגיות, ואף לעצם המינוח. המונח בו מתואר התהליך המדובר מכונה פעמים רבות לקביעות, 

אולם יש לשים לב כי מונח זה משמש למעשה לתיאור מספר תהליכים שונים: ( islamization'אסלאמיזציה' )

אזור מסוים המרת דת של יחיד או של קבוצה, הכללה של אזור תחת שלטון אסלאמי, הפיכת רוב תושבי 

למוסלמים, או הענקת אופי מוסלמי מובהק לאזור מסוים, למשל על ידי בניית מסגדים ומבנים ציבוריים 

  38אחרים בעלי אופי מוסלמי בולט.

-כמה חוקרים ציינו בעיות בחקר ההתאסלמות הרלוונטיות במיוחד לעבודה זו. מורוני וגארסיה 

סלמים לרוב מספרי באזור נתון, התמקדות שלדעת מורוני ארנאל הצביעו על התמקדות המחקר בהפיכת המו

ייתכן שמשקפת "הטיה דמוקרטית מערבית )העומדת( מאחורי ההנחות בדבר הסיבה לחשיבות רוב מספרי", 

שהרי יחסי הכוח ואופי החברה נקבעו באמצעות הגדרות פוליטיות ומשפטיות הרבה יותר מאשר באמצעות 

התמקדות זו בסוגיה של תיארוך וקצב היווצרות רוב מוסלמי הובילה  39ט.ביסוס רוב מספרי יחסי או מוחל

-ארנאל. אל-להזנחה של חקר ההמרה לאסלאם בתקופות מאוחרות יותר, כפי שמציינים מורוני וגארסיה

ליית'י, בעבודת הדוקטור שלו על התאסלמות הקופטים במצרים הממלוכית, הצביע על התמדתה של הטיה 

ליית'י מראה כיצד המחקר על 'התאסלמות מצרים' מנוסח באופן -של מצרים. אלזו במקרה הספציפי 

טלאולוגי ויוצא מתוך תמונת המצב המודרנית של מיעוט קופטי קטן, אשר יש צורך להסביר כיצד הגיע למצבו 

ליית'י גם חושף מספר סטריאוטיפים והנחות מוקדמות במחקר בנושא, מתפיסות בדבר שטחיות -הנוכחי. אל

                                                 
 .227-228ארנאל, מומרים יהודים, עמ' -ראו גארסיה  33
 .2015-, על כמה מן המחקרים המקובצים בכרך אותו ערכה, מxxiiiראו הערתה של פאפאקונסטנטינו, הקדמה, עמ'   34
 בהתייחסות לבארת'. 16-18ראו ספרן, הגדרת גבולות, לאורך המבוא, ובתמציתיות בעמ'   35
 ראו מורוני, עידן ההמרות.  36
ראו קובץ המחקרים הקלאסי שערך נחמיה לבציון: לבציון, התאסלמות. באותה שנה יצא ספרו החשוב ומעורר המחלוקת של בולייט,   37

השאר, אוסף המחקרים בעריכת המרה לאסלאם, שביקש לחקור את התהליך תוך שימוש במתודות סטטיסטיות. מחקרים עדכניים יותר הם, בין 
פאפאקונסטנטינו ואחרים, שלהי העת העתיקה;  – 2015-ארנאל, המרות; קובץ עדכני וחשוב שכמה ממחקריו עוסקים באסלאם יצא ב-גארסיה

 פיקוק, אסלאמיזציה.  –( יצא קובץ נוסף המוקדש כולו לחקר הסוגיה 2017ורק לאחרונה )
 . וראו על ההבדלים בין הגישות השונות, ועל 'התאסלמות אזורית', אצל אלנבלום, גיאוגרפיה. 1-4ראו פיקוק, הקדמה, בעיקר עמ'   38
 . 227ארנאל, מומרים יהודים, עמ' -. וראו גם גארסיה137הציטוט ממורוני, עידן ההמרות, עמ'   39
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קוק הצביע על הטיה אחרת  40תאסלמות, דרך הנחות על 'טבעם של הקופטים', ועד בחירה בסוג המקורות.הה

-מאסלאם לדתות אחרות, בין אם המרה של מוסלמים ההמרחקר השל המחקר, והיא היעדר כמעט מוחלט של 

המרות הדת באופן דומה הוזנח חקר  41מלידה לדתות אחרות, בין אם חזרה של מתאסלמים לדתם המקורית.

  42בין דתות החסות השונות תחת האסלאם.

עם זאת, בשנים האחרונות הולך ומתגבש גוף ידע חדש של מחקרים עדכניים על ההיבטים החברתיים  

ה הפילולוגית . מחקרים אלה, הבאים מן המתודוההיסטוריים המורכבים של תהליך ההתאסלמות

מן המחקרים האנתרופולוגיים. הם מדגישים את אופיה  וההיסטורית, מגיעים למסקנות דומות לאלו העולות

פעמי, ואת הלבטים בדבר המרת הדת, הן -של ההתאסלמות, ככל המרת דת, כתהליך מתמשך ולא כאירוע חד

בקרב המומרים עצמם הן בקרב החברה שסביבם. סטרומזה מדגימה כיצד חיבורים שונים מייחסים 

ה יהודית מספרד של המאה האחת עשרה, באופן המעיד על התאסלמות לכמה דורות עוקבים באותה משפח

בספרות המשפטית המוסלמית, הנוצרית  -לבטים באשר לזהותם; סימונסון מצביע על העיסוק הנרחב 

במקרים של מתאסלמים החוזרים לדתם המקורית; ספרן  -והיהודית של מאות השנים הראשונות לאסלאם 

ד האומיית ביקשו לעצב ולחדד את גבולות קהילתם לאור מציאות מנתחת את האופנים בהם אנשי הלכה בספר

קוד -דתיים מורכבים; כריסוסטומידס מצביעה על תופעה של 'החלפת-של זהויות מעורפלות ומגעים בין

דתית' בה בני קהילה דתית אחת מתנהגים או מדברים כבני קהילה דתית אחרת, אם באופן מודע לצורך מטרה 

 43ל של שילוב תרבותי, או אף כתוצאה של זהות היברידית.מסוימת, אם מתוך הרג

  

 ד. חציית גבולות דתיים בהיסטוריה היהודית 

דונה, יש להקדים ולסקור בקצרה את המחקר יטרם נתמקד בנושא הגיור והמרת הדת בחברה הנב 

כפילות  ניכרת כבר בעצם ההגדרה. בנושא עצם התופעה של חציית הגבולות הדתיים של הקהילה היהודית

לאופייה של הזהות היהודית בעת העתיקה כשילוב של זהות אתנית, גיאוגרפית  הבבסיס האו עמימות, הקשור

וכמערכת ציוויים ואמונות, ולשאלה המורכבת מתי לראשונה ניתן לדבר על הזהות היהודית כזהות 'דתית', 

ודית כזהות דתית שניתן לאמץ, שניתן להצטרף אליה או לעזוב אותה. מקובל כיום כי תפיסת הזהות היה

מחקרים  44ועיצובם של הטקס והדרישות המתלווים לתהליך המכונה גיור, התעצבו בשלהי ימי הבית השני.

רבים התמקדו בחקר תופעת הגיור בתקופה הרומית ובראשית הנצרות, וחלק מן העניין המחקרי בסוגיה זו 

הפכה הנצרות לדת מותרת באימפריה הרומית, וכן  נבע מהתפשטות הנצרות בעקבות מיסיון פעיל, עוד טרם

מן העדויות על קיומם של 'יראי שמיים' רבים ברחבי האימפריה, שהעידו לכאורה על תנועת מיסיון יהודית 

נרחבת. המחקרים בסוגיה זו חלוקים בנוגע לשאלות רבות: היקף תופעת הגיור, האם הגיור היה תוצאה של 

הודים, בעיקר סמכויות רבניות שדעותיהם משתקפות בספרות חז"ל, את תופעת מיסיון פעיל, ועד כמה ראו י

                                                 
. דוגמה ספציפית לראיה טלאולוגית ורטרוספקטיבית של תהליך 13-30ליית'י, קופטים, עמ' -ליית'י: אל-ראו בהקדמה לדוקטורט של אל 40

 . 2ההתאסלמות ניתן למצוא אצל בולייט, תהליך ומצב, עמ' 
 ראו קוק ד', יציאה מהאסלאם.  41
 .2על המרה בין דתות חסות ראו להלן, פרק א סעיף  42
 סטרומזה, אקולטורציה; סימונסון, שתי הסעיפים; ספרן, הגדרת גבולות; כריסוסטומידס, החלפת קוד. ראו   43
 .9-12; זוהר ושגיא, גיור, עמ' 109-139ראו כהן ש', התחלות, עמ'   44
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סוגיה נוספת הקשורה לכך היא אזכורם של 'מתייהדים' בכתבי אבות הכנסיה, אזכור אשר  45הגיור באור חיובי.

 נוצריים, אולם כיום נתפס ככלי-בעבר נתפס כראייה לקיומה של תנועת גיור, או לקיומם של זרמים יהודים

אזכור שכזה הוביל למשל את ח"ז הירשברג, יחד עם חוקרים אחרים, לטעון  46נוצרי.-רטורי בפולמוס פנים

לאזור זה אף נקשרה המסורת אודות ה'כאהנה', מנהיגת  47ל"עשיית נפשות" יהודית בצפון אפריקה הביזנטית.

הירשברג עצמו הוכיח  שבט ברברי שנלחמה בכובשים המוסלמים, ולכאורה היא ושבטה היו מתייהדים, אך

  48שכינויה נבע משיבוש בכתבי היד, וזיהוי שבטה כיהודי התבסס על שורה של הנחות שגויות.

יהיו אשר יהיו הנסיבות וההיקפים המדויקים של תופעת הגיור בשלהי העת העתיקה, נראה כי קיימת  

אם. תחת שלטונן של דתות הסכמה במחקר כי תופעה זו הלכה והתמעטה עם התבססות הנצרות ועליית האסל

 49אלה, כך סבורים החוקרים בין במפורש בין במשתמע, התקיים גיור של בודדים בלבד, זעיר פה זעיר שם.

ית הגיור בימי הביניים התפתח סביב שאלת גיורם של הכזרים, ובמידה פחותה יותר סביב יעיסוק ענף בסוג

ה מדובר בתהליך שונה בתכלית מן התהליך הנחקר גיורה של ממלכת חמיר בחצי האי ערב, אולם במקרים אל

המקרים של חמיר וכוזר שונים לא רק בטיב המקורות ואופיים, ובהקשר הכרונולוגי והגיאוגרפי  50בעבודה זו.

השונה, אלא בעיקר במהותו של הנושא: הם עוסקים בהמרה של ממלכה, או למצער עילית שלטונית, ועל כן 

ו על תפיסות דים, אחיקשה להסיק מהם על המרות דת של יצבאי בעיקרו, ו-מספקים מבט 'מלמעלה', פוליטי

  יומיים. -חברתיות ומגעים יום

נוסף להיבטים ההיסטוריים, שהם מוקד עבודה זו, ישנם כמה מחקרים המתמקדים בסוגיות  

ההלכתיות הנוגעות לגיור. מחקרים אלה יכולים להיות לעזר רב, אך עניינם הוא בעיקרו ניתוח דיאכרוני 

יחסים למציאות ההיסטורית אשר עיצבה את הגישות כמעט ואינם מתי הם וטקסטואלי של ההלכה, ועל כן

יה הפילוסופית של עצם היתכנות הגיור, כלומר חיובו מחקרים אחרים מתמקדים בסוג 51ההלכתיות השונות.

של אדם שמוצאו אינו מבני ישראל, ואינו מחויב במצוות, והפיכתו לכאורה למחויב בכך באמצעות המרת 

ונים עמוקים בקרב הוגים רבניים וקראיים כאחד החל מהמאה התשיעית, הדת. סוגיה זו עמדה במוקדם של די

                                                 
איות לגיור משמעותי לתיאור תופעה משמעותית של גיור לאורך ימי הבית השני ראו למשל פלדמן, גיור. לניתוח ספקני, אשר לא מוצא ר  45

 לפני המאה הראשונה, וכן לא מוצא ראיות ל'מיסיון' אקטיבי כלל, ראו גודמן, מיסיון והמרה. מחקרו הקלאסי של סימון, ישראל האמיתי, טוען
-305 ראו שם עמ' –לספירה(, ולמעשה עד בוא האסלאם  70היקף גם במאות השנים שלאחר תום המרד הגדול )-בתוקף למיסיון יהודי רחב

. יחס חיובי של חז"ל לגיור ולגרים מנותח בהרחבה כסימן לתופעת גיור רחבה במאות הראשונות לאלף הראשון אצל במברגר, גיור; 271
רוזנבלום, גיור. לעומתם מציע גפני, גיור, גישה ספקנית לגבי מידת היקפה של תופעת הגיור בבבל הססאנית. לאחרונה פרסם משה לביא סדרת 

 ביעים על יחס נוקשה יותר כלפי גרים וגיור במקורות הבבליים: לביא, מיסיון; לביא, ספחת; לביא, גבולות; לביא, המרה. מאמרים המצ
, יהדות '. על התופעה בכללותה ראו כהן ש175-197על הפועל היווני 'להתייהד' המשמש לרוב בטקסטים אלה, ראו כהן ש', התחלות, עמ'   46

 .134-87יהדות, עמ' -הרחבה אצל נירנברג, אנטיללא מילה; וראו לאחרונה ב
 . 53-54, 48, 25-30הירשברג, תולדות, א, עמ'   47
 . 9-13, וכן בכרך ב, עמ' 59-67שם, עמ'   48
; וראו הקדמתו של במברגר למהדורה השניה של 67-78; רוזנבלום, גיור, בעיקר עמ' 304-305ראו למשל סימון, ישראל האמיתי, עמ'   49

. וראו xxii-xxxiבמברגר, גיור, עמ'  –גיור בתקופת התלמוד, בה הוא סוקר מחקרים היסטוריים על גיור בתקופה שלאחר התלמוד  מחקרו על
, על התפיסה המקובלת במחקר. כמה חוקרים דווקא סבורים כי גם בימי הביניים התקיימה 2-1גם הערתו הביקורתית של גולב, גיור, עמ' 

 ואכהולדר, בעלי התוספות, וכן גולב, גיור. 'תנועת גיור', ראו בעיקר
סוגיית התגיירותם של הכזרים עדיין נתונה במחלוקת במחקר. ראו מצד אחד קובץ מחקרים הפורש עדויות רבות לגיורה של הממלכה,   50

ית לסיפור הגיור, ולו באופן ומנתח את היבטיה השונים: גולדן, עולמם. מנגד ראו שני מאמרים עדכניים השוללים מכל וכל כל אמיתות היסטור
מינימלי: גיל, הח'זרים; שטמפפר, האם גוירו. לסקירה עדכנית של עיקרי המחקר אודות ממלכת חמיר היהודית ראו בוורסוק, אדוליס; טובי, 

 חמיר.
. סקירה הלכתית 2-3' ראו זוהר ושגיא, גיור. בגרסה האנגלית והמורחבת של ספרם הם מציינים זאת במפורש: זוהר ושגיא, שינוי, עמ  51

 מקיפה ראו גם אצל פינקלשטיין, הגיור.
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דיון המתקשר לכך הוא שאלת  52קראית.-ומגוון הדעות בנושא לא תאם בהכרח את קווי המחלוקת הרבנית

קביעה הפסקנית של רבי יהודה ב כולל עיסוקמלידה, דיון אשר לרוב -היחס לגרים ומעמדם לעומת יהודים

הוא, -רי': "אמר הכוזרי: אם כן אני רואה שתורתכם אינה נתונה כי אם לכם. אמר החבר: כןהלוי ב'ספר הכוז

וכל הנלוה אלינו מן האמות בפרט יגיעהו מן הטובה אשר ייטיב הבורא אלינו, אך לא יהיה שוה עמנו". 

  53האופנים השונים בהם מתפרשת קביעה זו פרנסו, ועדיין מפרנסים, דיונים ענפים.

חב ההיקף על חיי היהודים כפי שהם משתקפים בתעודות גניזת קהיר, הקדיש ש"ד גויטיין בחיבורו ר 

דתיים', ובתוכם דיון מרוכז -כמה עשרות עמודים בכרך השני, העוסק בחיי הקהילה, לעיסוק ב'יחסים בין

דיונו  54יהודים.-הן המרת דת של יהודים לאסלאם, מרצון או בכפייה, הן גיור של לא –בתופעת המרת הדת 

של גויטיין הוא עשיר ובהיר, אך עם זאת, כדרכו בחיבורו הגדול, דיון זה הוא רק בגדר תיעוד ומיון ראשוני, 

בסיכום דיונו מביע גויטיין את דעתו על  55המחייב מחקר מעמיק בכל אחד מן הנושאים הרבים בהם טיפל.

אם: "בשלב מוקדם של מחקרי בגניזה, הפוטנציאל הרב של חקר תופעת הגיור, וראוי להביא את דבריו במלו

כאשר הופתעתי והתרשמתי מתדירות ההמרה ליהדות שעליה מעידה הגניזה התיעודית, הבטחתי לפרסם 

כיוון שחומר חדש ממשיך לצוץ כל הזמן, ויש ללמוד  - וטוב שכך ,וונה זומחקר מיוחד בנושא. טרם מימשתי כ

, ודבריו שצוטטו 1958-הראשונית פרסם גויטיין במאמר ב את הבטחתו 56את הסוגיה כולה בהקשר רחב יותר".

. למרות הזמן הרב שחלף, תחום המחקר שעליו הצביע 1971-לעיל נכתבו בכרך השני של ספרו, שיצא ב

גויטיין טרם זכה לדיון שיטתי ומקיף, והמחקרים הספורים בנושא גיור בחברה היהודית בארצות האסלאם הם 

  57במקרים פרטניים ובתעודות ספציפיות. מצומצמים בהיקפם, ועוסקים

נוסף על חקר התופעה של גיור 'קלאסי', התמקדו מספר חוקרים בעובדת גיורם של עבדים ושפחות  

אחד מן החוקרים אף טען כי כמחצית מיהודי  58בבעלות יהודית עם שחרורם, והשתלבותם בקהילה היהודית.

המחקר ההיסטורי  59ם במאות השנים הראשונות לאסלאם.צפון אפריקה מוצאם מעבדים ששוחררו בידי יהודי

השיטתי של תעודות הגניזה על ידי גויטיין כולל סקירה שלו על סוגיית העבדים והשפחות, שעסקה גם בשאלת 

לאחרונה נכתבה עבודת דוקטור שהוקדשה  60זהותם הדתית, שחרורם ושילובם בחברה, אך באופן כללי בלבד.

                                                 
; וביתר הרחבה: סקליר, 263-269סקליר,  יוסף אלבציר, עמ'  –שמאי, חובת האומות. מספר שנים לאחר מכן עסק סקליר בסוגיה זו -ראו בן  52

 . 176-173נוכרים. ראו בקצרה גם ארדר, אבו עיסא, עמ' 
(. ראו על סוגיה זו בפירוט אצל לסקר, גיור. לדעה הפוכה, ואפולוגטית, ראו גודמן 20-21ראו הכוזרי, מהד' צפרוני, מאמר א סעיף כז )עמ'   53

 , ושם הפניות נרחבות לתולדות הדיון בסוגיה זו.211-160מ', הכוזרי, לאורך הספר, ובעיקר עמ' 
 .299-311, עמ' 2גויטיין, חברה,   54
 .17הע'  174. וכן ראו על כך אצל גולדברג, קריאה, עמ' viii, עמ' 1גויטיין, חברה,  –ראו תיאורו את מחקרו כ'רשימת מצאי'   55
 .310-311, עמ' 2גויטיין, חברה,   56
ביוגרפית התגלו הגר המפורסם ביותר בחקר הגניזה הוא עובדיה הגר הנורמני, עליו פורסמו מאמרים רבים, ואשר קטעים ממגילתו האוטו  57

רוזה ופראני, ג'ובאני, וראו -לאורך המאה העשרים  ע"י חוקרים שונים. ראו מאמרים מסכמים על ההיבטים השונים בקובץ המאמרים של דה
ם את הנוסח המלא של מגילתו, ומסמכים נלווים, אצל גולב, עובדיה. סיפוריהם של גרים נוספים שהיו נוצרים במקורם, ובעיקר כאלה הכתובי

; וכן ראו אצל אנגל, גיורת, את הניתוח 13-; פרידמן, ריבוי, תעודה י5עברית, פורסמו ע"י גולב, גר צדק; אסף, גרים; ברקת, מכתבים, תעודה 
העדכני אודות מכתב המספר על גיורת מנרבונה, מכתב שזכה לפירושים שונים בתולדות המחקר. מספר פרסומים בודדים נוספים הוקדשו 

ם, ראו למשל שייבר, גרים; שייבר, מבורך. דיונים נוספים בתעודות המזכירות גרים הם תמציתיים ביותר, ונושא הגיור אינו מוקד לגרים אחרי
 עניינם. 

פני -נוספות. מאמרים אלה לא מתמקדים בסוגיות השחרור והגיור, ומתפרסים על –ראו מאמריו הקלאסיים של אסף, עבדים; אסף, עבדים   58
אורבך, הלכות עבדים.  :על עבדים ושחרורם בתקופת התלמודראו וד ועד שלהי התקופה העות'מאנית. שנה, מספרות התלמ 1500-תקופה של כ

. על כך שעבדים היו מרכיב משמעותי מבין הגרים בימה"ב 134-123על עבדים ושחרורם בתקופת הגאונים ראו אפטוביצר, מחקרים, עמ' 
 .84הע'  768מ' באירופה ראו ריינר, האמנם אחיך, ע

 .106ואכהולדר, גיור עבדים, עמ'   59
 .130-147, עמ' 1גויטיין, חברה,   60
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ת כפי שהם מצטיירים מתעודות גניזת קהיר וממקורות בני התקופה, אך עבודה כולה לחיי העבדים והשפחו

זו מתמקדת בעיקר בהיבטים של הרכישה ותקופת העבדות, ולא בחייהם של העבדים והשפחות לאחר 

  61שחרורם.

   

אם נעבור מתופעת הגיור לתופעה ההפוכה, המרת דת מיהדות לדת אחרת, הרי שאף לגביה, כמו  

הגיור, טרם הופיע מחקר שיטתי ומקיף המתמקד בתקופה הנידונה בעבודה זו, והידע המחקרי  לגבי תופעת

עיקר המחקרים אודות מומרים והמרת דת הדנים בימי הביניים  62בנושא מתמקד בהיבטים ואירועים מסוימים.

בארצות האסלאם התמקדו באירועים ספציפיים, בעיקר המרות המוניות בכפייה. הידועה ביותר והנחקרת 

ביותר היא המרת הדת של יהודי צפון אפריקה וספרד בעת גזרות המווחדון, החל מאמצע המאה השתים 

להמרות בעת  –גזרות השמד בתימן בשלהי אותה המאה, ובמידה פחותה יותר מחקרים הוקדשו גם ל 63עשרה.

מאמרים אחרים הוקדשו לחקר  64שלטונו של הח'ליפה הפאטמי אלחאכם בראשית המאה האחת עשרה.

היבטים מסוימים של תופעת ההמרה, כמו מחקרה של סטרומזה אודות אינטלקטואלים מומרים, או מחקרים 

  65תאסלמו וזכו לפרסום, כגון סמואל אלמגרבי.אודות אישים בודדים שה

מספר מאמרי מפתח נכתבו על הצד ההלכתי של התופעה ההיסטורית של יהודים מומרים בימי  

הביניים, בהם מאמרו המפורסם של כ"ץ על המימרה "אף על פי שחטא ישראל הוא", וכן דיונו ההשוואתי 

שי על המומר כיורש בספרות הגאונים; ומאמרו של -ירהחשוב ביחס היהודים לגרים ולמומרים; דיונו של ע

בלידשטיין 'מי לא היה יהודי?' העוסק אף הוא בתפיסות השונות בקרב הגאונים בנוגע לסוגיה זו, ולאחר מכן 

לאחרונה פרסם סימונסון שורת מאמרים הבוחנים את תופעת ההתאסלמות  66מתמקד בחכמי אירופה בלבד.

  67הם גם דיון בחומר רב מתקופת הגאונים הנוגע ליהודים שהתאסלמו.במאות הראשונות לאסלאם, וב

יהודיות לגבי חצייתם בימי הביניים נעזרתי -בדיון על עיצוב גבולות הזהות היהודית והתפיסות הפנים 

רבות במחקרים אודות סוגיה זו בקהילות יהודיות באירופה הנוצרית. המחקר הענף בסוגייה זו ממשיך 

נראה כי  68מרה בו המילה האחרונה, על אף שהנושא נמצא במוקד המחקר מזה זמן רב.ומתפתח וטרם נא

בשנים האחרונות, ואולי בדור האחרון, המחקרים מתרכזים בעיקר בסוגיית היחס למומרים, ולמומרים 

                                                 
 פרי, עבדים.  61
קרליבך, נפשות, על יהודים מומרים בגרמניה בראשית העת  :בעת החדשה באירופהראו, לעומת זאת, מחקרים על הסוגיה בכללותה   62

 דיקליים במאות התשע עשרה והעשרים.החדשה; אנדלמן, עוזבים, על מומרים ומתבוללים ר
ששון, -ארנאל, מומרים יהודים; בן-; קורקוס, אופי יחסם; גארסיה86-102עמ'  ,יים בנושא הם הירשברג, תולדות, אהמחקרים הקלאס  63

ראו דיונים חשובים ששון, זכרון ושכחה. לסקירה כללית של המחקר אודות מדיניות המווחדון ראו בניסון וגאייגו, מיעוטים. ו-לזהותם; בן
. ספרות מחקר ענפה 61-53; סטרומזה, הרמב"ם, עמ' 37-23; פרידמן, המשיח בתימן, עמ' 184-180בנושא גם אצל כהן מ', הסהר והצלב, עמ' 

דיון נוספת עוסקת בסוגיות ספציפיות, כמו שאלת התאסלמותו של הרמב"ם או יחסו של הרב אבן עקנין להמרה, ואין זה המקום לפרטה, ראו 
 ג. 4בנושא בפרק ג, סעיף 

רות אלחאכם ראו לב, רדיפות; גיל, א"י, א, עמ' ושם הפניות לספרות נוספת. על גז על תימן ראו בהרחבה אצל פרידמן, המשיח בתימן,  64
 ; וראו סיכום עדכני אצל וולקר, אלחאכם. 315-310

 . 94-98ארנאל, ביוגרפיות, עמ' -הכן ראו גארסי .15-24ראו סטרומזה, אינטלקטואלים; אפחאם, עמ'   65
, דיון השוואתי 75-88שי, מומר כיורש; בלידשטיין, לא יהודי. כמו כן ראו את דיונו של כ"ץ, בין יהודים לגויים, עמ' -כ"ץ, ישראל; עיר  66

חשוב בעיצוב גבולות הקהילה היהודית באשכנז של ימי הביניים, הן בנוגע לגרים הן בנוגע למומרים. דיונים השוואתיים מעין זה, הדומה 
, כמעט ולא מצאתי במחקר העדכני, על אף העיסוק הרב בסוגיות ספציפיות של המרה 311-299, עמ' 2דיונו של גויטיין, חברה, בגישתו ל

 , בדיון בעל אופי סיכומי וכמעט נטול הפניות.124-115וחציית גבולות. ראו יוצא דופן אצל גולדין, זהות יהודית, עמ' 
 ; סימונסון, בני זוג.ראו סימונסון, שו"ת; סימונסון, המרה  67
בשל ריבוי המחקרים אציין כאן רק לכמה מחקרים עדכניים הבוחנים באופן ספציפי את סוגית הגבולות והיחס אליהם במבט כוללני:   68

 ישות. גולדין, זהות יהודית; ג'ורדן, נעורים; טרטקוף, יהודים ונוצרים; פראם, תפיסה וקבלה; קנרפוגל, חזרה לקהילה; קנרפוגל, שינוי ג
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המבקשים לחזור לקהילה היהודית, או מנגד למומרים מתפלמסים, ופחות מכך למומרים מן השורה ושאלת 

עם קהילתם היהודית. דילמות, דפוסי חשיבה ואופני פרשנות מתרבות אחת עשויים לעזור לנו להאיר  יחסיהם

ולהבהיר את הקורה בתרבות אחרת, בעודנו זוכרים כי הנסיבות וההקשרים הם שונים. עם זאת, חשוב להבהיר 

יזה, קרי מצרים כי עבודה זו אינה השוואתית באופייה, אלא מתמקדת בקהילות היהודיות של חברת הגנ

 וסביבתה, וכל השוואה לקהילות ותקופות אחרות רלבנטית רק להקשר הספציפי אותו היא מאירה.

 

 מיקומה של העבודה על הרצף המחקרי 

עבודה זו נועדה להיות צעד בכיוון עליו הצביע גויטיין לפני למעלה מיובל שנים, כלומר ניתוח שיטתי  

 של חציית גבולות הזהות של הקהילה היהודית בארצות האסלאם.  של תופעת המרת הדת מתוך הקשר רחב

לאור תובנות המחקר האנתרופולוגי וההיסטורי על המרות דת, ייבחנו בעבודה זו דגמים ומקרים  

דתית היהודית, והעבודה לא תוגבל לדגם מסוים, למשל גיור -שונים של חציית גבולות הזהות הקהילתית

השונים בהם 'קלאסי' המונע מתוך רגשות דתיים חזקים ומנומקים היטב. כמו כן, העבודה תתייחס למונחים 

 משתמשים המקורות, ולמשמעותם המשתנה בהקשרים השונים. 

מוקד עבודה זו הוא, כאמור, התפיסות היהודיות של גבולות הזהות ואופן חצייתם, ומקרים של  

התאסלמות ייבחנו בה רק מנקודת מבטם של חברי הקהילה היהודית, ולא כחלק ממחקר כולל על תופעת 

ן שעבודה זו, ומחקרים נוספים שיעמידו במוקדם שאלות מחקר, תקופות ומקורות ההתאסלמות. עם זאת, ייתכ

 דומים, יוכלו להאיר באור חדש גם את סוגיית תופעת ההתאסלמות בכללותה.

הצורך לבחון בזהירות נרטיבים אודות המרה ינחה אותנו לאורך עבודה זו. אמנם, אופי המקורות  

להפצה או לשימור, מעניק לכאורה הגנה מסוימת מפני ההטיות של  הנידונים בעבודה, אשר לרוב לא נועדו

מחבריהם. אולם גם טקסט קצר, או טקסט בעל אופי משפטי או אף רשימתי, אשר לכאורה אינו 'ספרותי', כבר 

גשת פרטים מסוימים. כולל בכתיבתו הנחות מוקדמות, בחירות סגנוניות, הטיות אידיאולוגיות ואישיות והד

זהירות גם בקריאת שאלה הלכתית בנוגע לשפחה, בקשת צדקה מאת גר, או מכתב -נדרש משנהלכך  אי

עם זאת, מוקד עבודה זו הוא היסטוריה חברתית, ולא מחקר ספרותי, וההנחה  69המזכיר המרת דת של מכר.

ה את העומדת בבסיסה היא כי הטקסטים הנחקרים בה נכתבו בתוך מציאות חברתית מסוימת, ונועדו לפעול ב

 פעולתם. השאיפה להבין מציאות חברתית זו היא שמניעה עבודה זו.

  

 מבנה העבודה 

העבודה נחלקת לשני שערים: השער הראשון עוסק בחוצי הגבולות, והשער השני והקצר יותר  

 מוקדש לניתוח מספר סוגיות רוחב בחציית הגבולות.

באופן שיטתי גוף הידע שנצבר ונחשף השער הראשון מהווה את ליבת העבודה, ובו מוצג ומנותח  

במהלך עבודתי. שער זה נחלק לשלושה פרקים, כל פרק מוקדש לסוג אחר של חוצי גבולות. הפרק הראשון 

                                                 
, וביתר הרחבה פרנקל מ', ספרותיים. ובאופן כללי ותמציתי על סוגיה מתודולוגית עקרונית זו ראו שפיגל 4-5ראו פרנקל מ', האוהבים, עמ'   69

 ג', היסטוריציזם.
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דן בגרים, הפרק השני בעבדים ושפחות משוחררים, ואילו הפרק השלישי עוסק ביהודים שהמירו לדת אחרת. 

כתיות העיקריות לנושא, כדי להבין את מסגרת החוק כל פרק פותח במבוא קצר הסוקר את הגישות ההל

 הנורמטיבית בתוכה פעלו חברי הקהילה ומנהיגיה. 

בפרק הראשון, העוסק בגרים, אני בוחן את ידיעותינו על זהותם הדתית והגיאוגרפית של המתגיירים,  

וען כי אין בסיס להנחה ומראה כי פרטים אלה הוצנעו במתכוון על ידי כותבי תעודות הגניזה. עם זאת, אני ט

המקובלת כי המתגיירים המתוארים בתעודות הגניזה היו בעיקר מהגרים מאירופה הנוצרית, ומציע כי בפועל 

היו גם מתגיירים מקומיים, בעיקר נוצרים. לאחר מכן אני פונה לתיאורי הגרים בתעודות הגניזה, ומנתח את 

קדש לטקס גיור ייחודי, בו גולח שיער המתגיירים ונגזזו המוטיבים העיקריים המופיעים בהם. מקום נכבד מו

ציפורניהם. טקס זה, שהיה בעל מאפיינים מגדריים מובהקים, טרם זכה לתשומת לב מחקרית. בהמשך הפרק 

נבחנת מידת שילובם של הגרים בחברה. לצד עדויות לתמיכה כלכלית וחברתית בגרים, לנישואין עם יהודים 

פי ולשליטה בתרבות ובספרות יהודית, נבדקות גם עדויות לרתיעה מפני שילובם של מלידה, לפיזור גיאוגר

 ה זו.רה, ולסכסוכים מתמשכים סביב סוגיגרים בחב

הפרק השני עוסק בעבדים ושפחות משוחררים. בפרק זה אני בוחן את העדויות לשחרור עבדים  

וחרר' מצביע על ראייתם ככפופים ושפחות ומראה כיצד סימונם החברתי באמצעות שימור הכינוי 'המש

לשעבר גם שנים רבות לאחר השחרור הרשמי. לצד זאת, אני מצביע גם על האופנים בהם יכלו -לאדוניהם

המשוחררים להשתלב בחברה היהודית כבני חורין. נדבך משמעותי בסוגיית מעמדם של עבדים משוחררים 

ות המשפטיות והחברתיות של מציאות זו. לכך מוקדש נוגע לשפחות, לניצולן המיני על ידי אדוניהן, ולהשלכ

המשך הפרק, הסוקר עדויות למציאות זו, אופני תגובה שונים של חברי הקהילה היהודית, ואופני התמרון 

 האפשריים שעמדו בפני מנהיגי הקהילה, האדונים היהודים, והשפחות עצמן. 

בסוגיית  –לאחר המבוא ההלכתי  – הפרק השלישי עוסק ביהודים שהמירו לדת אחרת. הוא פותח 

המינוח, תוך פירוט המגוון הרחב של מונחים ששימשו לציון המומרים ומעשה ההמרה בתקופה הנידונה. 

לאחר דיון בשאלת המינוח, אני מצביע על תופעה אשר טרם זכתה לדיון משמעותי בחקר הגניזה, והיא 

השמצה כלפי אדם כלשהו כי המיר את דתו לדת ה תדירותה של תופעת האיום בהמרת דת, ומנגד ההאשמה או

אחרת. איומים והאשמות אלה לא הוגבלו לאנשים בשולי החברה או במצבי קיצון, ולא נחשבו למעשה יוצא 

דופן או לחציית קו אדום, אלא היו חלק כמעט מובן מאליו מחיי חברת הגניזה. בהמשך אני בוחן את הידוע 

להמרתם והנסיבות בהן התרחשה ההמרה, וכן את הדומה והשונה בין לנו על המומרים עצמם, המניעים 

מומרים מרצון למומרים בכפייה מבחינת יחסם של חברי הקהילה היהודית. המשך הפרק מוקדש לתיעוד 

הקשרים הקרובים, המתמשכים והמגוונים בין מומרים לבין חברי הקהילה, ולאפשרות ההמרה חזרה ליהדות 

 ל ילדיהם. של המומרים עצמם או ש

השער השני מתבסס על התמונה הרחבה שנפרשה בשער הראשון, ומוקדש לניתוח רוחבי והשוואתי  

שבתוכה ומקומה של שלוש סוגיות שעלו בעבודה: טקסי המעבר, היחס הקונקרטי של החברה לחוצי הגבולות 

 ה. אף שער זה מורכב משלושה פרקים. ההמרשל המשפחה בתהליך 
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זה, והרביעי בעבודה, בוחן טקסים שונים שציינו חציית גבולות. בפרק זה אני  הפרק הראשון בשער 

מעמיק את בחינתו של טקס הגיור הייחודי שתועד בפרק א, דן בנקודות הדמיון והשוני בין טקס השחרור 

חזרה -מעבדות לבין טקס הגיור, ומצביע על המשמעויות החברתיות של היעדר העדויות על טקס המרה

מומרים החוזרים ליהדותם. כמו כן אני דן בטקס המילה, מן הביטויים המובהקים של הזהות  במקרה של

תיכוני, בו מילה לא היתה ייחודית -היהודית, ובתפקודו של טקס זה כמסמן זהות בהקשר האסלאמי המזרח

 לגברים יהודים, ובמצרים נהגה אף אצל גברים קופטים. 

החברה הסובבת לחוצי הגבולות, מעבר לעמדתם הרשמית  הפרק החמישי בוחן את יחסה בפועל של 

של הגופים המוסדיים. אני בוחן בו כיצד עמדתה ויחסה של הקהילה ושל חבריה השונים השפיעו על חוצי 

-הגבולות. הפרק פותח בעדויות לאדישותו של השלטון המוסלמי כלפי המרות דת בין ובקרב בני דתות

לציד נפשות ולתחרות בין יהודים לנוצרים. לאחר מכן אני חוזר וממקד החסות, אדישות שהותירה מקום רב 

גבולות הקהילה, למשל  תעל תפקידם של חברי הקהילה בקביע את מבטי בקהילה היהודית, ומצביע

במעורבות אקטיבית של הקהל בטקס הגיור עצמו, ובסיוע בשילוב מוצלח של הגרים והמשוחררים בקרב 

לחשיבותם של רכילות ו'דיבור' קהילתי כאמצעי לאשרור ערכים קהילתיים,  הקהילה. מקום נרחב מוקדש

 לסימון גבולות ולהפעלת סנקציות חברתיות. 

-המרה ומשפחה. נידונה בו ההשפעה של יחסים פנים ביןהפרק השישי מתמקד ביחסי הגומלין  

בו ההשפעה הרבה שנודעה  הה ועל תהליך ההמרה, וכן נידונמשפחתיים על היתכנות ההמר-משפחתיים ובין

לעצם אפשרות ההמרה על אופיים של יחסים אלה, ועל מבנה המשפחה הגרעינית והמורחבת. לאורך הפרק 

מובאות עדויות לניתוק קשרי משפחה בעקבות המרת דת וליצירת קשרים חדשים בקהילה הקולטת, אך גם 

דיות שנשארו בדתן. את הפרק מסיימת עדויות על המשכיותה של זוגיות בין מומרים לבין נשותיהם היהו

בחינה משווה של גורלם של ילדי עבדים ושפחות משוחררים שגדלו בתוך החברה היהודית, עם גורלם של 

 .תיהודיהקהילה הילדי מומרים יהודים שנותרו בקשר עם חברי 

 את העבודה חותם סיכום קצר, הסוקר את ממצאיה העיקריים של העבודה ואת חידושיה לעומת 

מחקרים קודמים וביחס לתפיסות מקובלות. הוא ממקם את העבודה בתוך הקשר רחב של מחקרים עדכניים 

יהודים ועל אופייה של הזהות הקהילתית -מי, על יחסי יהודים ולאאלאסקהילות יהודיות במזרח התיכון העל 

 יים.ביניימית בכלל. לבסוף, הוא מסמן כיוונים אפשריים למחקרים עתיד-היהודית הימי

לעבודה נלווים שני נספחים: הראשון הוא רשימת תעודות גניזה המזכירות גרים, עבדים ושפחות  

משוחררים, ומומרים. רשימה זו מסודרת לפי סדר הפרקים בשער הראשון של העבודה. הנספח השני הוא 

מחציתן אף לא נספח מהדורות, בו מובאות עשרים ושבע תעודות מגניזת קהיר שטרם ראו אור, אשר קרוב ל

תועתקו עד כה. השיקולים לבחירת התעודות היו בראש ובראשונה מידת מרכזיות עניין המרת הדת בהן. מעבר 

לכך ניתנה העדפה לתעודות שעשויות לעדכן תפיסות מחקריות, כגון תעודות המזכירות משפחות מעורבות, 

ורפוס גטי השחרור. באופן טבעי, מצב או תעודות שפרסומן ישפיע על מצאי החומר הזמין לחוקרים, כמו ק

השתמרותן של התעודות, והיכולת לחלץ מהן טקסט קוהרנטי, אף הם השפיעו על הבחירה. התעודות מובאות 

בתעתיק ותרגום מלא, ובלוויית הערות טקסטואליות וביבליוגרפיות תמציתיות. התעודות הן מסוגות מגוונות: 
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חוזים, מכתבים, צוואות, רשימות, ושאלות ותשובות הלכתיות. תקוותי שטרות בית דין מסוגים שונים, גיטין, 

 היא כי פרסומן יקדם את המחקר גם בתחומים אחרים שאינם במרכזה של עבודה זו.
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חוצי הגבולות שער א:



16 
 

 גריםהפרק א: 

: סעיפיםאת הידוע לנו על הגרים בחברת הגניזה בתקופה הקלאסית. הפרק מחולק לשמונה  טבפרק זה אפר

מהם אנו שואבים את ידיעותינו ש ובו אני סוקר בקצרה את המקורות השונים ,הראשון הוא מתודולוגי סעיףה

וכלה בשילובו הגר טרם הגיור  חייו שלב; מכאן ואילך מתקדם הפרק על פי שלבי תהליך הגיור החל גריםה על

ה סהשלישי עוסק בתפי סעיףה .גיורםלחייהם של הגרים קודם סעיף השני עוסק בה .בחברה היהודית

הרביעי עוסק  סעיףה .הנורמטיבית של הגר האידיאלי, כפי שהיא עולה ממוטיבים חוזרים בתיאורי הגרים

השישי  סעיפיםה .הגריםמפרט את המנגנונים הקהילתיים שבהם הסתייעו  החמישי הסעיף .טקס הגיורב

 סעיףה .זהותםל בנוגעמחלוקות ללחלופין בעדויות למתחים וושל הגרים בחברה  םשילובוהשביעי דנים ב

 בגיור.  (agency)הסוכנות האקטיביות ות סוגיב דן והאחרון השמיני

 המקורות. 1

גניזת קהיר. למעלה משבעים תעודות מן הגניזה כוללות אזכור מהמקור העיקרי למידע בפרק זה הוא תעודות 

, מסמכים משפטיים, רשימות תורמים ציבורייםמכתבים אישיים ו גוןתעודות מסוגות שונות כ אלו הןגרים.  לש

הסוג הראשון  .כרון משפחתיות. מטעמים מתודולוגיים חילקתי את התעודות לשני סוגיםיונזקקים ורשימות ז

לשני זה; אף כאן יש חלוקה  סוגרוב התעודות באוסף הן מ. אקראירק ב מוזכריםבהן הגרים שהוא תעודות 

מיעוטן של לעומת זאת,  .של מקבלי צדקה רשימות למשל, ללא ציון שם הן תעודותסוגים: מרבית ה-תת

גט של  :בעיקר מסמכים משפטייםאלו הם  .הגיורתשל גר או השל ופרטים ביוגרפיים  שם כוללות תעודותה

 גר, כתובה של גיורת, עדות בבית הדין או חלוקת בעלות על בית משותף.

מכתב המלצה שנכתב עבור  :עשרה תעודות המעמידות את הגרים במוקד עניינןשלוש הסוג השני כולל 

 וערך אל . תעודות יקרותעצמם גיור או מכתב שנכתב בגוף ראשון מפי הגר או הגיורתטקס גר, תיעוד של 

בשל ו של תעודות מסוג זה במרכז הפרק. בשל חשיבותן קורפוס זה עומד .מהוות יחד קורפוס של סיפורי גרים

 .זהקורפוס מצומצם תעודות המרכיבות תכיפות השימוש בהן בחרתי לפתוח תחילה בתיאור ה

 קורפוס סיפורי הגריםא. 

של גר או גיורת. שמונה  םסיפוראת  המספרותעשרה תעודות שלוש בקורפוס סיפורי הגרים כלולות כאמור 

סופר ש בין ,או הכתיב את תוכנה לאחר הגר עצמו כתב את התעודהשבין  ,בגוף ראשון כתובות ן התעודותמ

 לע. ארבע תעודות נוספות הן מכתבי המלצה דבריואת או  של הגר את סיפורובאופן זה לתאר  בחר כלשהו

אחרונה היא מעשה בית דין המתאר במפורט גיור של שתי הם. תעודה ם, שאותם נשאו הגרים במסעותיגרי

מפי היהודים והוא נמסר גיור עצמו, התקופה לטקס ה זהו התיאור הישיר היחיד בגניזה ובספרות בת ;אחיות

אלא אם כן הן כללו קורפוס זה, -בתת יורלא כללתי שאלות ותשובות הלכתיות הנוגעות לג 1.טקסשנכחו ב

                                                 
רק בקווים כלליים,  בשניים ממכתבי ההמלצה מתוארות מילה וטבילה בפני בית דין, אך הכותב עצמו לא נכח בטקס הגיור, והוא מתאר אותו 1

 בהתאם למוסכמות ההלכתיות הבסיסיות.
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רים שאינם עוסקים ישירות בגיור או חיבורים או העתקות בידי גלא כללתי כן כמו  .של גיור מקרה ספציפי

בהם אני שמות שבהתעודות בקורפוס,  שלקצרה סקירה גיור. להלן הבנושא  תיאורטיים-חיבורים הלכתיים

 לאורך הפרק. ןמכנה אות

והתגלו בשלוש ספריות עשר עמודים ממנה השתמרו בגניזה  ארבעהמגילת עובדיה הגר, ש .'מגילת עובדיה'

ו להתגיירותו )אם כי א, מספרת על מוצאו של עובדיה הגר הנורמנדי, על הנסיבות שהבישונות ברחבי העולם

בהן בגדאד, ולא על הגיור עצמו( ועל קורותיו לאחר גיורו בנדודיו בין הקהילות היהודיות של ערים שונות 

חיבור להחשבתי את המגילה  .לכל המוקדם 1121-ב ה זוחיבר מגיל עובדיה עצמוסביר להניח כי  .חלב ודמשק

  2.אחד

מגולל את סיפורו א וה .נסיבות התגיירותו עלנמסר בגוף ראשון מפי גר הזהו חיבור נוסף  .'הכומר המתפלמס'

של כומר שמל את עצמו, ניהל פולמוס עם עמיתיו הכמרים, ולפי סיפורו אף נכלא וברח מכלאו בחסדי האל. 

במכתבו הוא מודיע כי  .אותם חלק עם עמיתיו הנוצריםוהכומר גם כתב קונטרסים פולמוסיים  ,לפי סיפורו

 3צירף העתקים של כמה מהקונטרסים האלה לנמעניו.

שה המבקשת להתגייר ופונה לנגיד לשם קבלת אישורו ימכתב שנכתב בגוף ראשון מפי א .שה מאתפח'י'הא

שה המגוללת במכתב את סיפורה טרם התגיירה, יומכיוון שהאיהודית, -לביצוע הגיור. המכתב כתוב בערבית

שה מספרת כיצד הופנתה לעיירה אתפח שבמעלה עמק ייש להניח שאדם אחר כתב את המכתב עבורה. הא

הנילוס מדרום לקהיר, אך שם הודיעו לה יהודי המקום כי לא יוכלו לגיירה ללא אישור מן הנגיד, ולשם כך 

 4היא כותבת אליו.

 למצבם כגרים: נוגעותבקשות שונות של גרים הים או מפיהם ועיקרן ידי גר דות אחרות כתובות עלחמש תעו

בבקשה לקבל צדקה מנמען אלמוני מרדכי הגר פונה  ובעברית, בגוף ראשון בתעודה, הכתובה. 'מרדכי הגר'

  5קשייו.את את נדודיו ו ובעל מעמד ואמצעים. מרדכי מפרט במכתב

                                                 
הנוסח המלא של המגילה: גולב, עובדיה. שני הקטעים שפרסם שייבר מאוסף קאופמן אינם בנמצא היום, אך את צילומיהם ניתן לראות  2

 TSם זה: הקטע המסומן אצל גולב רוזה ופראני, ג'ובאני. יש לעדכן את מספרי המדף של קטעי המגילה כפי שהוצגו בפרסו-בנספח לדה

Loan 31  הוא היוםCUL T-S Misc 35.31( הוא 7, דף 4208–3098. הקטע המסומן אצלו 'אדלר ')JTSA ENA 3098.7 ,דעת גולב .

המצוטטת רבות במחקר, היא שכל קטעי המגילה שקיימים היום הם חלק מאוטוגרף של עובדיה עצמו. לדעתי ניתן להטיל בכך ספק היות 

אינו מנוקד וראו הפניות  6מנוקד חלקית, קטע  5חלק מן הקטעים מנוקדים וחלק מהם מופיע כמעט ללא ניקוד או אינם מנוקדים בכלל )קטע ש

 , והוא ראוי לבחינה פליאוגרפית מדוקדקת.45מלאות בנספח(. על נושא זה כבר העיר שייבר, מחקרי גניזה, עמ' 
3 S 12.732-CUL T1הע'  71ים. כמה תיקוני קריאה קלים מוצעים אצל גולב, הערות, עמ' , פורסם אצל אסף, גר. 
4 S 8 J 27.3-TCUL  ,בנספח המהדורות. על אתפח ראו  2. ראו תעודה 310, עמ' 2. תרגום לאנגלית ללא תעתיק פורסם אצל גויטיין, חברה

 .119בקצרה גולב, טופוגרפיה )ב(, עמ' 
5 OX Bodl MS Heb e 107.19a531צל שייבר, מחקרי גניזה, עמ' , פורסם א. 
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יהודי פסטאט.  לאבו פונה גר בבקשת צדקה אל 'שתי הקהילות', כלומר ו ,תב בעבריתקטע מכ .'הגר הדורש'

 6פסוקים המחייבים יחס טוב לגרים.בציטוטי אזהרות ובהמכתב מנוסח בטון תקיף, ומלווה 

מכתב תודה של גר פלוני לגבירה אלמונית התומכת בו כלכלית. במכתב מודה לה הגר על  .'הגר והגבירה'

 7תמיכתה, מספר בקצרה על קשייו הכלכליים, ומבקש סוג מסוים של לחם.

, עבר באלכסנדריה שה שבעלה נטש אותה עם בנותיהימכתב בקשה לעזרה בעניינה של א .'רחל הרומית'

שה, רחל יה. העמוד הראשון של המכתב מנוסח בגוף ראשון מפי האישנישה ילקהיר, ומתכנן לשאת שם א

הגיורת הרומית. העמוד השני כולל תוספת מפי כותב המכתב, הנכבד האלכסנדרוני יהודה המלמד בן אהרן 

  1227.8-הרופא אלעמאני וכן מאת רבו שמואל בר יעקב. המכתב נושא תאריך מדויק מ

מרכז עיירה ב, מליג' קהילת שלושה גרים על קליטתם המוצלחת בקרב בו מודיםומכתב  .'''הגרים ממליג

מבקשים סיוע נגד אדם המבקש להשתמש בהם כדי להתחמק מחובותיו כלפי הקהילה. הם  עם זאת ה.הדלת

 1121.9וכנראה לא לפני  ,עשרה לכל המוקדם את המכתב יש לתארך לראשית המאה השתים

 ,את המכתבים בנדודיהםאיתם מלצה נכתבו עבור גרים מאת נכבדים או קהילות. הגרים נשאו ארבעה מכתבי ה

 אליהן הגיעו.שוהציגו אותם לקהילות 

הרב ברוך בן  ניתן לו מאת. המכתב , מחבר המגילהעובדיה הגרמכתב המלצה ל .'מכתב ההמלצה לעובדיה'

הערה בכתב ידו נמצאת האחורי של המכתב  ודיעשרה. בצ יצחק, מנהיג יהודי חלב בראשית המאה השתים

 10של עובדיה, המעידה על כותב המכתב ומטרתו.

נדודיה של גיורת סיפור את מגולל את צרותיה ומכתב ה .בשם קהל מניו בצפון ספרדמכתב  .'המכתב ממניו'

חו בשבי. אלמונית שנישאה ליהודי בנרבונה. מאוחר יותר נדדו השנים למניו, ושם נהרג הבעל והילדים נלק

גיור. ה עלאך אין בו פרטים נוספים  ,לגיורת זו נוגע אולי אף הואמכתב אחר, ששני קרעים ממנו שרדו בגניזה 

 11למסמך הראשון בלבד. לאורך הפרק מכוונתל'מכתב ממניו'  ההתייחסות

                                                 
6 S NS 325.7-TCUL  '271, פורסם שם, עמ. 
7 S 12.244-TCUL  ,5תעודה , פורסם אצל ברקת, מכתבים. 
8 S 12.575-TCUL 1-רסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ז, פו . 
9 S 8 J 14.6-TCUL  הביטוי "מנשקים את האדמה לפני אדוננו", בנספח המהדורות. תארוך המכתב נקבע לפי  1, לא פורסם, ראו תעודה

 .125–123וזה אינו מופיע לפני התאריך הנזכר. ראו קרקובסקי ורוסטאו, צורה כתוכן, עמ' 
10 OX Bodl MS Heb a 3.127עובדיה. וראו על הקשר ביניהם גם אצל פרנקל מ', הנהגת חלב, עמ'  ,, פורסם אצל גולב. 
11S 16.100-TCUL   הזיהוי הראשון של 'מניו' בפרובנס נמצא במאמר מקיף בנושא והוא מלווה במהדורה ובתרגום: גולב, רדיפות. זיהוי .

 CUL'מניו' בצפון ספרד ופרסום מחודש ראו בשני מאמרים צמודים: אנגל, גיורת; יהלום, מניו. איתו פורסמו גם שני קטעי המכתב השני: 

T-S NS 323.31ו ,-CUL T-S 12.532. 
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מכתב שכתב שמואל בר יצחק הספרדי לשמריה בן אלחנן, ממנהיגי יהודי מצרים בראשית  .'הגר מדמשק'

עשרה, ובו הוא ממליץ על הגר נושא המכתב ומגולל את סיפורו, שעיקר התרחשותו בדמשק.  המאה האחת

  12עשרה. לפי זהות הנמען יש לתארך את המכתב לעשור הראשון של המאה האחת

קרע מכתב הממוען ל'שני אחים משובחים' וממליץ על 'מבורך גר הצדק', שהתגייר בבית  .'מבורך גר צדק'

 , שכבר נפטר בעת כתיבת המכתב, יש לתארכודינו של הדיין מנחם )בן יצחק בן ששון( בקהיר. לפי זהות הדיין

 13.לכל המוקדם עשרה של המאה השלושעשור השלישי ל

והאחרון הוא כאמור התיאור הישיר היחיד של טקס גיור, מפיהם של המסמך השלושה עשר . 'מעשה האחיות'

 14.יםפורטמ אינםמקום התאריך וה בטקס התגיירו שתי אחיות. ו.תווניהלו א בטקס מי שהשתתפו

 יםנוספמקורות  ב.

של  הלכתיתלפנות גם לספרות ה ראוי, הגרים המקור העיקרי למידע בנושא שהןתעודות הגניזה,  לענוסף 

ל תפיסות על מקרים ספציפיים והן עלדלות מידע היסטורי הן ניתן  ממקור זה .תקופה אותהמשאלות ותשובות 

והעתקתן לאורך הדורות, פעמים רבות השאלות והתשובות זאת על אף עריכת  בנוגע לגרים.ומחלוקות רווחות 

של מעניין כי בספרות השו"ת  15תוך השמטת פרטים היסטוריים ספציפיים לטובת הדיון המשפטי המופשט.

רב שרירא גאון ובנו רב האיי  תתקופמהתקופה כמעט אין שאלות העוסקות בגיור. בכל הקורפוס העצום  אותה

הרמב"ם ובנו ראב"ם בראשית המאה  תקופת עשרה ועד ראשית המאה האחתבגאון בסוף המאה העשירית ו

שתי שאלות לרב האיי גאון, שאלה נוספת מן  :עשרה מופיעות רק שאלות בודדות הנוגעות לגרים השלוש

הגניזה שהופנתה לגאון שלמה בן יהודה, שאלות עובדיה הגר שהופנו לרמב"ם וכן שתי שאלות אחרות 

בדבר האפשרות ללמד תורה לגויים או למול אלו הן שאלות  ;בעקיפיןרק  נוגעות לגיורשנשלחו לרמב"ם ו

 16.אינם מתגייריםהם אם  אותם

                                                 
12 OR 1080 J 115 CUL.פורסם אצל גולב, גר צדק , 
13 JTSA ENA NS 21.10.פורסם אצל שייבר, מבורך , 
14 S 12.232-TCUL 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י . 
, גוי של חברתי, וראו את הקדמתו לספרו )כ"ץ-מחקריו של יעקב כ"ץ הם הדוגמאות הקלאסיות לשימוש בספרות ההלכה למחקר היסטורי 15

שבת( וכן את מאמרו בדבר הפלגה בנהרות בשבת ובו הוא מגן על שיטתו )כ"ץ, פלוגתא(. דוגמה קלאסית, גם היא מאשכנז, ראו אצל 

סולובייצ'יק, הלכה והיסטוריה, ושם הוא מנתח את מגע הגוי ביין במהלך ייצורו. אף במחקר ההיסטורי על קהילות עולם האסלאם נעשה 

פרות השו"ת, ובפרט בחקר מסמכי הגניזה. ראו דוגמה אחת מני רבות במאמרו של פרידמן, התנגדות לתפילה. על עריכת שימוש רב בחקר ס

 .225–223התשובות ראו גליק, אשנב, בעיקר עמ' 
על סמך בדיקה של מהדורות השו"ת הנדפסות של הרמב"ם, הראב"ם, הרי"ף והר"י מיגאש והשוואתם למפתח ההיסטורי של השו"ת  16

בעריכת מ' אלון )אלון, מפתח( וכן בדיקה של קטלוג שו"ת רה"ג אצל גרונר, תשובות רה"ג. זאת נוסף על סקירת כרכי אוצר הגאונים. יש 

לרה"ג, השאלה על גר שהתגייר כשהוא נימול, היא גלגול של דיון תנאי והיא חוזרת בתשובות הגאונים  לשים לב כי אחת משתי השאלות

ובספרות ההלכתית מתקופה מוקדמת יותר. לכן ייתכן שהיא חלק מדיון תיאורטי כללי ולא בהכרח מלמדת על מקרה ספציפי מימיו של רב 

 האיי.
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שאלות בדבר שחרור עבדים ושפחות או ריבוי הזה של שאלות בהשוואה ל פתיעמיעוט מלכאורה 

בתקופה תופעת הגיור כמעט לא התקיימה לסברה כי  יות יסודיכול לההיה בדבר היחס ליהודים מומרים 

 סברה זו, על כורחנו אנו מערעריםמסמכי הגניזה לאורך הפרק סקירת ב מתגליםדונה. מכיוון שהנתונים היהנ

ו כלומר סוגיות הנוגעות לגיור כמעט לא עורר שנושא זה לא הגיע לשולחנם של המשיבים, מסקנהנדחקים ל

בות או למצער שאלות ותשו ,ו משלוח שאלות לסמכויות הלכתיותהלכתיים שהצריכ-פולמוסים קהילתיים

 .תגלו בגניזההבנושא לא הועתקו ולא השתמרו או טרם 

נוגע בעיקר  המועט שישמידע הו ,מתייחסים להמרות דת לאסלאם אינםהמקורות המוסלמיים כמעט 

 הם של נוצרים בתקופה הנחקרת המקרים המתועדים ,ככל הידוע לי .לחזרה של מתאסלמים לדתם הקודמת

 17.בלבד

 לשאלת זהותם של המתגיירים. 2

 היעדר המידע על זהותם הקודמת של המתגייריםא. 

 בקהילות היהודיות וונקלט ותגיירשהיהודים -של לא זרם חלש אך יציבעל גניזה מעידות שנמצאו בדות תעו

מתגיירים משני . גם גברים וגם נשים התגיירו, אך קשה להעריך את היחס המספרי בין לכל אורך אותה תקופה

נשים  2לעומת גברים  18 :לעומת נשים שהתגיירו וב מוחץ לגבריםבשמם, יש ר זכריםהמינים. מבין הגרים הנ

 ןמאוזשל יחס מספרי . מבין האזכורים של גרים וגיורות ללא שם, בעיקר ברשימות צדקה, עולה תמונה בלבד

 של המתגיירים אזכורי נשים. עם זאת יש להביא בחשבון כי בשל אלמוניותם 14אזכורי גברים לעומת  16 :יותר

גרים הצאצאי  לשכל האזכורים ייתכן שמדובר באזכורים כפולים. כל הגרים הנזכרים כתורמים הם גברים, וכן 

, במסמכי הגניזה של אזכורי הגרים ההתפלגות המגדריתלפי כי נראה  ,ולא לגיורת. אם כן ,גבר ,מיוחסים לגר

ם, לרוב מבש זכריםנהכגון תורמים או אישים  מעמדד אם הם בעלי ויחיוב ,גברים לש יש אזכורים רבים יותר

אזכורים רבים  נםיש :לכלל אזכורי הגברים והנשים בגניזה אופייניפער זה  .מכתב מסחריבבמסמך משפטי או 

עדות עקיפה להשתלבותם של  דפוסים המגדריים הדומיםניתן לראות ב .אזכורי נשיםלעומת  גבריםיותר של 

 ., כפי שנראה בהמשךהגרים בחברה הסובבת אותם

 אתה אמונתם ומה הבייהי, מה המתגיירים הגיעו נרצה לדעת מאיזה רקעהמגדרית  םזהות נוסף על

הנמקות רוחניות, שכליות מהאם  ?רגע בןאם מדובר במסע ארוך או ב'היפוך הלב' ה – דתהת אותם לרגע המר

מידע לא קיים כמעט דא עקא,  ?לדת קרובה ומוכרת או רחוקה ואזוטרית ו את דתםריהמהאם  ?או חברתיות

להלן . אנסה ובעיקר על הסיבות להמרת הדתמוצאם הגיאוגרפי על על זהותם הדתית הקודמת של המתגיירים, 

ברר מה בכל זאת ניתן לדעת על זהותם הקודמת של ללעמוד על הסיבות והמשמעויות של מיעוט מידע זה, ו

 מתועד בגניזה.שסיפורם הגרים 

                                                 
; בולייט, סיפורים; על עזיבת 109מיים ראו בקצרה פרידמן י', המרה וכפירה, עמ' על מיעוט המידע על מתאסלמים במקורות המוסל 17

 האסלאם עיינו קוק ד', יציאה מהאסלאם.
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מז ר ולוכולל  אינוגרים נזכרים בלמעלה משבעים תעודות בגניזה, אך רובם המוחלט של האזכורים 

של שכמעט שליש מן האזכורים מופיעים ברשימות משום של הגרים. הדבר מובן במיוחד הגיאוגרפי למוצאם 

 לשרים וג לשנזקקים מקבלי צדקה, רשימות אשר מעצם טיבן ממעטות בפרטים. מתוך תשעה עשר אזכורים 

רק אזכור ו של הגר, ומתוכם מוצא מציינים אתעד עתה, רק שלושה  אלושמצאתי ברשימות ם יהתובני משפח

הנזכר ברשימת צדקה מפסטאט מן המחצית  ,'הגר הקאהרי' גיאוגרפי מפורש: מזההמצמיד לגר אחד 

 לצדברשימות צדקה  מופיעים םיאלמונ עוד שני אזכורים של גר וגיורת 18הראשונה של המאה השתים עשרה.

 ;כלומר הרומים, אלה הבאים מארצות הנצרות :המשנה 'אלרום' אחרים תחת כותרתרבים נזקקים  אזכורם של

 אינםאין להתעלם מן העובדה כי הגר והגיורת המדוברים  19אם מביזנטיון או מאירופה הקתולית. לא ידוע

מוצאם הגיאוגרפי על  הידע שלנו המשנה 'רומים' ולכן אלא רק כלולים תחת כותרת ממש, מזוהים כרומים

 מצד ארגון רשימת הצדקה בכללותה ולא בשל עניין מיוחד לשטכני ה הענייןבע מונ שנייםשל ה ומכאן הדתי

את של גרים ולא  גיאוגרפיהמוצא מציינים את ה ואזכורים אל שלושה 20הגרים. של מדויקם הבמוצא המחבר

 .הנצרות תהיהי 'אלרום'אזורי שהיגרו מדתם המקורית של הגרים  כידתי, אם כי ניתן להסיק ה םמוצא

 ו, גם אלמתעלמות ממוצאם הגיאוגרפי והדתי של הגריםאגב אורחא  המזכירות גריםמרבית התעודות 

גר הדתו הקודמת של  לשאינה כוללת אזכור  תעודהרשימות הצדקה התמציתיות. אף לעומת המפורטות יותר 

 לצדקה נזקקיםהגרים בגניזה ברשימות המוחלט של אזכורי הרוב במוצאו הגיאוגרפי ולו ברמז. מכאן ש לשאו 

 ציבורייםמכתבים אישיים וב ;וחוזים עסקיים ןטיימסמכים משפטיים כגון כתובות, גב ;צדקהל םתורמיהאו 

 זהותו הקודמת של הגר.  לש ציוןכל  ןאיבכל אלו  –

 .הגריםחיפוש בקורפוס סיפורי  באמצעותגרים האפשר למצוא מידע על זהותם הקודמת של לכאורה, 

את סיפורו, להציגו באור חיובי ומחמיא  לספריכולים היו  מנקודת מבטו של הגר,הכתובים , ומסמכים אל

רגשות הזדהות והערכה בקרב הקהל היהודי המאזין לסיפורו ולעיתים מזומנות נדרש לתמוך כלפיו ולעורר 

אף . רקע לגיור ומוצאו של הגרהרות יצוינו גם יניתן לצפות כי במהלך סיפור ההתגיאם כן, היה בו כלכלית. 

 הדתי והגיאוגרפי של הגר, ומוצא לשאין ציון בקורפוס כי בחלק ניכר מן התעודות  תברר כאמורעל פי כן, מ

דרך אגב. רק ארבע תעודות מציינות במפורש את דתם הקודמת של במוזכר רק ברמיזה או כ ולכל היותר הוא

 21.'ערלים', כלומר נוצרים נותן אותם בשםבכ הגרים

                                                 
18 S NS J 41r-TCUL  58תעודה . תרגום של המסמך לאנגלית פורסם אצל כהן מ', קול העניים, 19, הטור השמאלי, שורה . 
. המסמך מתוארך למחצית הראשונה של המאה השתים עשרה. הוא לא פורסם, אך 3רה , שו S K 15.113-TCULגר ושפחתו מבארכה:  19

. המסמך נכתב 2, ע"ב, הטור השמאלי, שורה T-S J 1.4. 'גרה' )כך!( תחת הכותרת 'אלרום': 445–444, עמ' 2הוא נזכר אצל גויטיין, חברה, 

  .64תעודה   יים,לערך. תרגום לאנגלית פורסם אצל כהן מ', קול הענ 1107כנראה בשנת 
 .85–82לרוב לא צוינו ה'זרים' בנפרד או אף ככאלה במפורש. ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  20
-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה יS 12.232-T'מעשה האחיות', המתאר את גיורן של שתי אחיות "שהיו מקודם היום גויות ערלות":  21

מסופר כיצד עזב את דת 'הערלים', התווכח עם 'הכומר הגדול', ונגזר עליו ש'אשתחוה לגילולים' ; מכתבו של 'הכומר המתפלמס' ובו 13

:CUL T-S 12.732 :פורסם אצל אסף, גרים ומכתב ההמלצה על 'הגר מדמשק' המפרט כיצד התנער מדת 'הערלים' וכיצד אלו רדפו אחריו ,

CUL Or. 1080 J 115אלו נוספת 'מגילת עובדיה'. במעמדה הייחודי אדון בהמשך. , פורסם אצל גולב, גר צדק. על תעודות 
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הרומית' מאפשרת לזהות את מוצאה של גיורת באמצעות כינויה, 'רחל הגיורת  מן הגניזה נוספת התעוד

מוצאו של הגר,  לשכולל אף ציון גיאוגרפי מפורש  אינומכתב 'הגר והגבירה'  22.ותיאור מוצאה מברצלונה

בדתו הקודמת  ם כאשר החזיקרמעמדו הומתוך תיאור  'לארץ ישמעאל'אך הגר מציין במכתבו את הגירתו 

 23שם באירופה הנוצרית, מחוץ לגבולות האסלאם. איממוצאו  ,בטרם היגר אנו יכולים להניח כי גם הואו

אופיין, שהרי 'מעשה עצם מחויב מ וניתן לטעון כי האזכור המפורש של הדת הקודמת בתעודות אל

אולם בניגוד לכך והקודמת. הדת  שלר ואזכהיה בו האחיות' מתאר את מעשה הגיור עצמו, ולכן אך טבעי שי

מסגיר את דתו הקודמת אף לא ברמז.  ינואהצדק', המתאר אף הוא את גיורו,  מכתב ההמלצה ל'מבורך גר

אולם יש לזכור ו, כלומר נוצרי, בטרם גיורו שמבורך היה ערל סבורמנם המכתב מתאר מילה ולכן ניתן לוא

הנוצרים הקופטים מלו גם הם את  כיכברית מילה סמלית ושלפי ההלכה גם גוי נימול צריך לעבור 'הקזת דם' 

שה להתגייר יט את בקשתה של האורישה מאתפח', המגולל בגוף ראשון ובפיגם מכתבה של 'הא 24בניהם.

נראה כי גם במכתבים אחרים  בהמשך הפרק. לעזובשה יואת נדודיה למטרה זו, אינו רומז איזו דת מבקשת הא

בחינה של תיאורי המתאסלמים  לשם השוואה, בחרו הכותבים להתעלם מהדת הקודמת בסיפור הגיור.

תה דתו הקודמת של ימה הי בירורראה כי בשטרות ההתאסלמות מצוין במבמקורות משפטיים מוסלמיים 

 25במסגרת טקס התאסלמותו. המתאסלם, והוא אף נדרש לדחות במפורש עיקרי אמונה של דתו הקודמת

דת השלושה מזכירים את  :של הגרים הדתי את מוצאם צייניםעד עתה מנינו חמישה מכתבים המ

הקודמת במפורש )בשימוש בכינוי 'ערלים' על נגזרותיו(, אחד מזכיר מוצא גיאוגרפי המאפשר להניח מוצא 

ניתן להעמיד  ואל מול תעודות אל. כללי גיאוגרפי-דתי ואחד מזכיר הגירה המאפשרת להניח מוצא דתי

מוצא הדתי של גיבוריהן. כבר ל רועמת בנוגע השתיקובהן תעודות אחרות מתוך קורפוס סיפורי הגרים, 

באתפח שה יאהשתי תעודות המתארות את גיורו של מבורך בקהיר, וכן את בקשתה של  לעיל הזכרתי

                                                 
: "דארהא ואמהא", והצעת המהדיר 11–10, ושם ע"ב, שורה 1-זורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה , פ S 12.575-TCUL'רחל הרומית':  22

כאן את האימפריה הביזנטית, אלא נועד  שהכוונה היא 'אמתהא', אומתה. מכיוון שמוצאה של רחל הוא מברצלונה, הציון 'רומי' אינו מזהה

( כי 'בלאד אלרום', ארץ הרומים, היא כינוי כולל ומעורפל 44–43, עמ' 1לזהותה כנוצרית. במחקר מקובלת קביעתו של גויטיין )חברה, 

-'אלאפרנג'' המערבי ביזנטי לבין-לאירופה הנוצרית עד המאה השתים עשרה; בתקופה זו מתקבעת הבחנה ברורה יותר בין 'אלרום' המזרחי

קתולי. היות שהמכתב המדובר הוא מראשית המאה השלוש עשרה, נראה כי יש כאן כיוון פורה למחקר של זיהוי וזהות ושל המשמעויות 

 השונות של הכינוי 'רומי' בתעודות הגניזה ובמקורות מוסלמיים מאותה התקופה וביתר דיוק של השאלות מתי זהו ציון דתי של אדם כנוצרי,

מתי זיהוי מוצאו הגיאוגרפי מן האימפריה הביזנטית )המכוון גם ליהודים( ומתי זיהוי כללי של המגיעים מאירופה הנוצרית, מביזנטיון ועד 

 נוצרי' כזה.-ספרד, אם אכן היה בתודעתם של בני התקופה זיהוי 'אירופי
23 S 12.244-TCUL  ,5תעודה , פורסם אצל ברקת, מכתבים. 
, פורסם אצל שייבר, מבורך. על שכיחות מנהג המילה אצל קופטים ראו למשל מיינרדוס, מצרים הנוצרית, NS 21.10 JTSA ENAראו  24

 בפרק ד להלן. 5. וראו את הדיון על חשיבות המילה בסעיף 219–218עמ' 
. ראו גם שצמילר, המרת 116–114גוברת לדחיית הדת הקודמת ראו פרידמן י', המרה וכפירה, עמ'  הלכתיתעל תהליך זה של מתן חשיבות  25

ודיון כללי בהשלכות הדת הקודמת של המתאסלם בהלכה המוסלמית לאורך המאמר. שצמילר סוקרת את הדוגמאות  239–238נשים, עמ' 

אלו כונסו בספר השטרות של אבן המפורטות והמוקדמות ביותר של 'טופסי התאסלמות', מספרד המוסלמית של המאה העשירית; דוגמאות 

, 145עמ'  9נווירי, נהאיה אלארב, כרך -. כן ראו דוגמאות ממצרים הממלוכית אצל א418–405סג'לאת, עמ' תאב אלות'אאק ואלעטאר, כאל

 , אך כאן ללא הפניות.51–50והשוו וסרשטיין, התאסלמות יהודים, עמ' 
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ברמז את  ףו במהלך גיורם, אין הן מסגירות אאף ששתי התעודות מתארות את הגרים טרם גיורם א ;להתגייר

אינם גם הם שלושה מכתבים נוספים  26הדת הנוכחית.את –שה מאתפח ידתם הקודמת, ובמקרה של הא

'הגר הדורש' אף  גרים ממליג' מתמקד בפרטי ההווה;ה' של המתגיירים: הדתי דבר בנוגע למוצאם מסגירים

מאריך בתיאור  'מרדכי הגר' ונזקק לעזרת האל והקהילה; כלכלית ל תמיכהנטו גרבו הוהוא מתמקד בהווה 

 27דבר בעניין מוצאו הדתי או הגיאוגרפי. מוסרנדודיו, ניתוקו מארצו והמחסור שפקד אותו ואת ילדיו, אך אינו 

של הגיאוגרפי והדתי מוצאם  בענייןאף הם שתיקה מוחלטת  נוהגיםשני מכתבי המלצה נוספים לגרים 

'המכתב אנו כחוקרים יכולים לשחזר זאת, אולי בניגוד לכוונתם המקורית של הכותבים.  על פי כן,ף א .הגרים

אף שהמכתב מתאר כיצד רדפו אחריה בני משפחתה  28'מארץ רחוקה'. לשםממליץ על גיורת שהגיעה ממניו' 

ת, אף לא דתה הקודמ עלאת גיורה, כפי שתואר גם במכתב 'הגר מדמשק', לא נמסר דבר  בטלבניסיון ל

רק מתוך אזכור  .כגון כינוי בני משפחתה 'ערלים', 'אדומים', 'עובדי עבודה זרה' או כינויים מעין אלה יןבעקיפ

נוצרית בת הדת התה יהי גיורתניתן להניח כי ה –נרבונה בפרובנס, מניו בצפון ספרד  –היישובים השונים 

כל רמז  מכיל אינוברוך בן יצחק, הרב  ,חלב במקורה. גם מכתב ההמלצה לעובדיה הגר שכתב מנהיג יהודי

יג בשבחי חר להפלובהכותב  ,במקום זאת .מוצאו הגיאוגרפי של עובדיה הגרלדתו הקודמת או ל בנוגע

רק בזכות מגילתו האוטוביוגרפית של  29הגר.את  לקבלהחיוב  תות ולפרט אעשרות שור על פניהקהילות 

בהם מודגמת ביתר שאת ששני מקרים  , אלו הם. אם כןהגיאוגרפי והדתיאת מוצאו עובדיה אנו יכולים לשחזר 

 מוצאם של הגרים, אך בחרו שלא לעשות זאת. פרטים על מסוריכלו בקלות ל אלה .המחבריםשתיקתם של 

דתם הקודמת של את  מזכיריםשה יעשר סיפורי הגרים בקורפוס, רק ש כללו של דבר, מתוך שלושה

בחמשת . בשתי תעודות ניתן להסיק את המוצא הדתי מתוך הנתונים, והם עקיפים הגרים, וחלק מן האזכורים

שאין לנו  שםבדיוק כ ,מוצא הדתי או הגיאוגרפי של הגריםאין לנו כל דרך לדעת מה היה ה אחריםהמקרים ה

 אין להסיק מסקנות סטטיסטיות עלהגם ש זאת בעשרות המסמכים האחרים המזכירים גרים. קבועיכולת ל

דתי מוצאו המספר כה קטן של תעודות, דומה כי אפשר להצביע כאן על מגמה שיטתית של טשטוש סמך 

 .מוצא זה לחלוטין או מחיקת הגיאוגרפי של המתגיירו

ומחיקה של זהותם הקודמת של הגרים,  העלמה אינה אלאהתעלמות זו, שבחלק מן המקרים  נראה כי

אידיאולוגית. עמדה זו  נבעה מעמדה דתיתכי זו ו נידוניםהמסמכים המצידם של מחברי היא צעד מכוון 

מחדש, זהותו  מכיוון שהגיור הוא לידהולפיה,  30כקטן שנולד דמי" –"גר שנתגייר  :בתלמוד כברמנוסחת 

זהות הקודמת לא במכתבי בקשה מקום להתייחס לאין ש מכאןהדתית הקודמת של הגר נמחקה ואיננה. 

                                                 
 2. ראו תעודה  S 8 J 27.3-TCULאתפח': , פורסם אצל שייבר, מבורך. 'האישה מJTSA ENA NS 21.10'מבורך גר הצדק': ראו  26

 בנספח המהדורות. 
, פורסם אצל  S NS 325.7-TCULבנספח המהדורות. 'הגר הדורש':  1, לא פורסם. ראו תעודה  S 8 J 14.6 -TCUL'הגרים ממליג'': 27

 .531קרי גניזה, עמ' , פורסם אצל שייבר, מחOX Bodl MS Heb e 107.19a. 'מרדכי הגר': 271שייבר, מחקרי גניזה, עמ' 
28 S 16.100-TCUL .ראו אנגל, גיורת; יהלום, מניו . 
29 OX Bodl MS Heb a 3.1.פורסם אצל גולב, עובדיה , 
 .176–166להרחבה על קביעה זו ומשמעויותיה בספרות חז"ל עיינו בדוקטורט של לביא, גר. סיכום קצר ראו אצל פורטון, הזר, עמ'  30
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חשיבות רבה לעובדת הגיור  ישזאת  עםבמסמכים משפטיים. וודאי שלא ם מיייו-יום םלצדקה, לא במכתבי

 על חשיבות העזרה לגרולכן הגרים יזוהו ככאלה, ובמכתבי בקשת הצדקה ישולבו פסוקי מקרא ואמרות חז"ל 

נטיים וו, הרלשלאחר הגיורכל אלה הם דגשים  ואולם. ונדודיהם ויודגשו נושאים כגון זרותם של הגרים

 עברו כבן דת אחרת נזנח ברוב המקרים.לעומת זאת, דש של האדם המתגייר כיהודי. למעמדו הח

השוואה בין סיפורי הגיור כפי שהם מתוארים בגניזה ובמקורות יהודיים ה מתוך נתמכתמסקנה זו 

 המקובלים באירופה הקתולית. בספרו 'המרה וסיפר' דתהת אחרים מן המרחב האסלאמי ובין סיפורי המר

כסיפר פולמוסי המוביל מטעות  דתהת , והוא מציע כי בימי הביניים ניסוח המרשפיץ' השוואה זוריאן רך וע

תיאורי  שלכלי חשוב בפולמוס הנוצרי. לאור זאת ולאחר בחינה משווה  הואלגאולה נפוץ בעיקר בנצרות, ו

ת המוצגת כסיפור היא שפיץ' כי "במרחב הים התיכון וסביבתו בימי הביניים, המרת ד טועןהגיור בגניזה 

ליהדות שנסקרו לעיל מצביעים על היסטוריה מקודשת שונה מאוד  ת דתתופעה נוצרית מעיקרה... תיאורי המר

מזו שבמקורות הנוצריים, בהדגישם את האמונה שלאחר ההמרה יותר מאשר את הכפירה החמורה שקדמה 

  31לה."

הן הכומר אולם הן עובדיה והכומר המתפלמס'. הם מגילת עובדיה ומכתבו של ' זה יוצאים מכלל

אם  המתפלמס הגיעו מאירופה הנוצרית, ולדבריהם השתייכו לעילית הדתית המשכילה של החברה הנוצרית.

ת היהודית נבעה מן דב דתם המקוריתהמרת מסעם ושבחירתם להעלות על הכתב בפירוט את סיפור נראה , ןכ

בחברה שממנה באו ולא מן המוסכמות המקובלות בחברה  המוסכמות הספרותיות המקובלות שהכירו

שהדגיש חינוך חינוכם הנוצרי, השפעה של פירוט היחסי על דתם הקודמת ב ראהאם נ 32היהודית שאליה עברו.

, תבלוט עוד יותר ההתעלמות היחסית מהדת החדשה כהוכחה לעליונות הדת דתהת המר רטיבנאת חשיבות 

בתעודות הגניזה האחרות. יש לשים לב כי מחיקת הזהות הקודמת אין  דתהת הקודמת ומנסיבות המר

משמעותה הסתרה של העובדה כי הגר הנידון היה במקורו בן דת אחרת. עובדה זו נלמדת מעצם הכינוי 'גר', 

 אולם בד בבד עם הזיהוי 'גר' מסתמנת כאן התעלמות ואף מחיקהווכאמור יש לה השלכות הלכתיות מסוימות. 

 תה ואיננה עוד.יאותה זהות דתית שהיפרטי של  מוחלטת

 מהגרים אירופאים בלבד? –הגרים בגניזה . ב

הם עם גיורם  וכיהדעה הרווחת במחקר היא כי רוב הגרים הנזכרים בתעודות הגניזה היו נוצרים אירופאים 

גויטיין: "רוב המומרים ליהדות  לדברי נמלטו מפחד השלטונות הנוצריים ומצאו מקלט תחת שלטון האסלאם.

                                                 
ארנאל, ביוגרפיות. -. על התייחסותם של מומרים לאסלאם לדתם הקודמת ראו את מאמרה של גארסיה119–118שפיץ', המרה וסיפר, עמ'  31

המחברת סוקרת כמה חיבורים פולמוסיים בעלי מאפיינים אוטוביוגרפיים של מומרים לאסלאם. עם זאת גם היא מעירה כי האלמנטים 

לעיתים קרובות. על צמצום הנרטיב של סיפורי התאסלמות ועל דלות המידע על מתאסלמים בכלל ראו גם  האוטוביוגרפיים אינם מופיעים

 בולייט, סיפורים.
(. אשר לרקע הנרטיבי הנוצרי במגילת 115( ובעניין עובדיה )עמ' 108כך קובע גם שפיץ' בעניין 'הכומר המתפלמס' )המרה וסיפר, עמ'  32

; רוטמן מצביע שם על מוטיב ההתגלות בחלום בסיפורי המרת דת נוצריים מדרום איטליה הביזנטית 916עמ'  עובדיה ראו גם רוטמן, איטליה,

 במאה העשירית.
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היו נוצרים, ובעיקר מ'רום', כלומר ביזנטיון ומערב אירופה. גרים זרים שעברו לארצות האסלאם משיקולי 

על  תחברת הגניזה, נשענ אתים חוקררבים מן ה ימצודעה זו, שא 33בטחון נזכרים במספר תעודות גניזה".

: "יש לציין כי המרה מסביר האסלאם. גויטייןשלטון  ההנחה בדבר ההיתכנות הנמוכה של המרת דת תחת

 בהמשך הדברים 34מנצרות ליהדות, ולהיפך, היתה אסורה תחת האסלאם, שהתיר המרה לדת השלטת בלבד".

 כידת לדת שאינה האסלאם אינה מבוססת על המקורות עצמם והאיסור המרת  עלראה כי ההנחה המקובלת נ

, ככל זהכ , ההנחה כי איסור הלכתיולפי רוב אסכולות ההלכה המוסלמיות לא היה כל איסור כזה. יתרה מז

 הוכחה בפני עצמה.טעונה אף היא  – נאכף ביעילות בפועל שהיה,

כי פטאל  מבהירי של בני החסות היהודים והנוצרים תחת האסלאם חוקבמחקרו הקלאסי על מעמדם ה

להמרות דת בין דתות החסות וכי החנפים והמאלכים מתירים זאת, לעומת השאפעים יש מחלוקת בנוגע 

 היבטיוחנן פרידמן פרסם את המחקר העדכני והמקיף ביותר בסוגיה זו מן ה 35.על כך והחנבלים האוסרים

בין אסכולות ההלכה הסוניות  הוא מפרט את המחלוקותבו התיאורטי של ההלכה והפרשנות המוסלמית, ו

בין  ת דתרק לדת האסלאם וכל המראת דתם בני החסות יכולים להמיר  ,לפי האסכולה השאפעית 36השונות.

לעומת  37.בסכנת גירוש החסות שהמיר דתו דתות שונות אסורה, מבטלת את תנאי החסות, ומעמידה את בן

הכפירה היא קהילה "רה בין דתות הספר מכיוון שלפי האסכולות המאלכית והחנפית, אין כל בעיה בהמזאת, 

לקהילה המוסלמית. מכיוון  עלולות להסב נבחנות בנזק שהן והמרות דת אל ,לפי האסכולה החנבלית 38."אחת

החסות עדיין משלמים את מס  בני –פוגעות במוסלמים  אינן או לנצרות חסות ליהדותהשל בני  הדת שהמרות

 מדברים אלו עולה כי 39הרי אין בכך כל איסור. –הג'זיה, מותר לאכול משחיטתם ומותר לשאת את בנותיהם 

בין נצרות  ת דתמטילות כל הגבלה על המר אינןיות שלוש מתוך ארבע אסכולות ההלכה הסוניות העיקר

 בכלל התיאורטי בעולם הסוני, הרי בעולם השיעי תה תמונת המצב של הוויכוח ההלכתיי. בעוד זו היויהדות

חסות אחת  ת ההמרה מדתיקשה למצוא התייחסות קונקרטית לסוגי בפרט פאטמית-ובהלכה האסמעאילית

 תה אסורה בתכלית תחתיהי בעולם המחקר שהמרה בין דתות הספר הרווחת יוצא מכאן שהסברה 40לאחרת.

                                                 
כאשר הוא דן בהמרות דת. תפיסה זו מובעת רבות במחקר, למשל אשתור,  305–304, עמ' 2ניסוח זה מופיע במפורש אצל גויטיין, חברה,  33

 .269; שייבר, סידורים, עמ' 125; כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 16; גולב, גיור, עמ' 376, עמ' ; ברקת, מכתבים69הקהילה, עמ' 
 .305, עמ' 2גויטיין, חברה,  34
. הכותב מייחד לסוגיה פסקה קצרצרה בלבד, ומזכיר רק את האיסור 185–184מוסלמים, עמ' -. טריטון, לא165ראו פטאל, מעמד חוקי, עמ'  35

 שאפעי.-של א
 .148–146פרידמן י', סובלנות, עמ'  36
, 13, עמ' 5; כרך 7–5שורות  367, עמ' 2שאפעי, כתאב אלאם, כרך -שאפעי ולתלמידיו. עיינו א-למעשה יש דעות מספר המיוחסות לא 37

 .192–191, עמ' 11. ראו גם אבן חזם, אלמחלא, כרך 16–9שורות 
, 3, ושם פולמוס מפורש עם השאפעים. ראו גם ג'צאץ, מח'תצר, כרך 13–6, שורות 84, עמ' 5בנוגע לחנפים ראו סרח'סי, אלמבסוט, כרך  38

 .506, 502עמ' 
 (.356–355)בעיקר עמ'  356–352ראו ח'לאל, אהל אלמלל, עמ'  39
. למשל אין התייחסות לכך בספרו של הקאצ'י נעמאן, איש ההלכה הגדול של האימפריה הפאטמית, דעאאם אלאסלאם )עמודי האסלאם( 40

יש לשים לב להערתו של פונאוואלה שבאופן כללי ההלכה האסמעאילית, שעיצב בעיקר נעמאן, הולכת אחר האסכולה המאלכית וזו כאמור 

. אזכורים של נושא המרת הדת בין דתות 129אינה מטילה כל הגבלה על המרת דת בין דתות ספר שונות; ראו פונאוואלה, אסמעאילים, עמ' 
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 כוללרוב האסכולות הסוניות התירו זאת במפורש,  נראה כייתר על כן,  .נכונה כללהאסלאם אינה  שלטון

 האסכולות השיעיות לא התייחסו לנושא במפורש. כאמור בין נצרות ויהדות, ו ת דתהמר

מחקרו עוסק בהשקפות התיאורטיות בנושאי כפירה  כי שפרידמן מדגיש בספרו ראוי להעיר כאן

שהדיון  שםאו אחרות. כ וות אלסשומן בפועל של תפייי עלוסובלנות באסלאם הקלאסי ואינו מחקר היסטורי 

יישומם בפועל מידת ואופן מוסלמים אינו מלמד בהכרח על -ההלכתי המוסלמי בדבר תנאי החסות של הלא

-מוסלמים, כך הדיון ההלכתי בדבר האיסור או ההיתר להמרות דת של לאה בשליטתבאזורים השונים ש

קיומו של איסור הלכתי על המרת מכאן ש 41כאלה. דת מצביע בהכרח על היחס בפועל להמרות אינומוסלמים 

לאכוף ה מגמה יתאין משמעותו כי הי כאמור, מוסלמים לדת שאינה האסלאם, רק אצל השאפעים-דת של לא

מצאתי טענה יתה יעילה. גם תחת שלטון הנצרות באירופה נאסר הגיור, אך לא יאיסור זה או כי אכיפה כזו ה

כי לא נערכו גיורים באירופה בימי הביניים או כי מוצאם של הגרים המתועדים בספרות היהודית האירופית 

 42הוא מעולם האסלאם.

יש מקום נכבד לתעודות  כאןלהתבסס על עדויות בנות התקופה, ויש בחינת המציאות ההיסטורית ב

בהם נוצרים כמעט ללא מעורבות ויהודים -שפחות לאשל עבדים ו םהגניזה. תעודות הגניזה מעידות על גיור

מסמכי התקופה מעידים כי במקרים מסוימים היה קושי באכיפה אף במקרים של  43.השלטונות מצד או עניין

אין סיבה להניח כי דווקא במקרה של גיור נוצרים תחת אם כן,  44.וחזרה לדת המקורית לאסלאם דתהת המר

 ןאיסור זה רק באחת מידוע לנו על שמשום  ייחוד, בת הדתאיסור על המרשלטון האסלאם נאכף ביעילות 

 העדויות מן הגניזה, ונראה מה הן יכולות ללמדנו בנוגע לסוגיה זו.את  כעת נבחן האסכולות הסוניות.

. של הגרים כל רמז למוצאם הגיאוגרפי ןרוב המוחלט של אזכורי הגרים בגניזה איב, לעיל כפי שראינו

גיאוגרפי. שניים מהם רשומים ברשימות ה םינים לפי מוצא, רק שלושה גרים מצוקורפוס סיפורי הגרים לבדמ

 מכונהשלישי גר ה. המאירופה הנוצרית מהגרים-צדקה תחת כותרת המשנה 'רום', ומכאן שאכן מדובר בגרים

ממנו נדד לקהיר כי חר ומקום אמקהיר אלא מ ינואשמוצאו  כהןעל אף כינוי זה הניח  ;במפורש 'הגר הקאהרי'

אין צורך  ,לדעתי 45ממנה הגיע אליהם.ששם העיר  כינו אותו היהודים המקומיים על בהוומשם לפסטאט, 

                                                 
יעית מועטים ביותר בספרות המחקר, ונראה שזו היא סוגיה שהמחקר עדיין לא העמיק בה. כך הואילו למסור לי פרופ' ספר שונות בהגות הש

 אשר ופרופ' איתן קולברג, ואני מודה להם כאן על זמינותם ועל עזרתם הרבה.-מאיר בר
ן חדשנית; היא טוענת כי היה גיבוש מוקדם יותר רובי-. גישתה של לוי112–99מוסלמים, בעיקר עמ' -רובין, לא-ראו את מחקרה של לוי 41

 ואכיפה נוקשה יותר של 'תנאי עמר'. עם זאת היא מדגישה כי היו פערים בין החוק לאכיפתו, פערים באכיפה בין אזורים שונים ופערים באכיפה

מוסלמים -ו )למשל שירותם של לאבין איסורים מסוימים שנאכפו ביתר יעילות )למשל הלבוש, לטענתה( לבין איסורים שכמעט לא נאכפ

 בעמדות בכירות בממשל(.
על גיור באירופה הנוצרית ראו למשל ואכהולדר, בעלי התוספות; ריינר, האמנם אחיך. אף תחת פעילות האינקוויזיציה האפיפיורית בספרד  42

 .26–24היו מקרים של גיור: ראו טרטקוף, יהודים ונוצרים, עמ' 
 .5עיינו גם בפרק ב, סעיף  43
 .6עיינו גם בפרק ג, סעיף  44
 .126כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  45



27 
 

תושב קהיר שהתגייר ועבר לפסטאט, מרכז הקהילה  –את 'הגר הקאהרי' כפשוטו  קבללהניח זאת וסביר יותר ל

 היהודית.

גרים שהיו מהגרים מאירופה  ובמוקדם שזכו לפרסום רב, חמישה מקרים כוללקורפוס סיפורי הגרים 

המעיד על  ,הגר ממכתב 'הגר והגבירה' ;הגיורת ממניו ;שהגיע מדרום איטליה ,עובדיה הנורמני :הנוצרית

רחל הרומית, ו הגיע מארצות הנצרות ככל הנראהש ,'הכומר המתפלמס' ";באתי בארץ ישמעאל"עצמו 

ברשימות הצדקה, הם  הנזכרים שני הגרים הרומים נוסף על, וגרים אל שנישאה ליוסף מברצלונה. חמישה

 46הגרים אשר אנו יודעים כי היגרו לארצות האסלאם מארצות הנצרות. סך כללמעשה 

שה מאתפח, מצרית יהא וכמה גרים שמוצאם מארצות האסלאם: ניתן למנות כמה וגרים אל לעומת

להניח שהגיעה מאירופה הנוצרית כדי להתגייר דווקא בעיירת  איןואתפח, עיירה מקומית שנדדה מכפרה ל

רצות אין סיבה להניח שהגיע מאשהגר הקאהרי,  ק"מ מדרום לפסטאט; 70-ק הנילוס, כמחוז במעלה עמ

הגר שנזכר ב'מכתב שגויר בבית דינו של מנחם בן יצחק בן ששון בקהיר;  ,מבורך כינויו; בשלד ויחיהנצרות, ב

רדפה אחריו לדמשק ו'הערלים' קיללו אותו בירושלים. מן המכתב עולה כי הגר היה משפחתו ומדמשק', 

 47.תו ונכבדי קהילתו רדפו אחריו לשםמוכר בסביבה הנוצרית של דמשק וירושלים וכי משפח

עובדיה 'הגר המשכיל',  זהו .דות הגניזה אלא בתשובות הרמב"םנזכר בתעו ינואגר נוסף מאותה תקופה 

זיהוי עובדיה כמוסלמי במוצאו נזכר בכמה  .ת בדבר מעמדו כגרבהן שאלוולות שונות ששלח לרמב"ם שא

שהיו תחת האסלאם גיורים על כך מעידים  הלאההמקרים  כל 48.היד של השאלה, ומקובל כיום במחקר-מכתבי

 .מוסלמיםשל וכנראה אף  של נוצרים מקומיים

בהם אין שההנחה בדבר מוצאם האירופי של רוב הגרים הובילה לשחזור נסיבות גיורם גם במקרים 

בכמה מקרים. אלכסנדר שייבר פרסם מכתב קרוע ובו זאת לכך כל רמז בתעודות הגניזה עצמן. ניתן לראות 

ונוקטת בשימושי הפרנקים,  כלומרשה המבקשת תמיכה כלכלית מזכירה את 'ארץ אדום' ואת ה'אפראנג', יא

                                                 
 TCUL-יש להזכיר גם את 'היהודי הגר' )אליהודי אלגר( שהיה בספינה אשר הגיעה לאלכסנדריה מטראפני "אשר בקצה האי סיציליה":  46

S 10 J 31.13 אולם המכתב עוסק כולו בענייני 1208-ושא תאריך מ. המכתב נ8–6, ע"ב, שורות 4, פורסם אצל זלדס ופרנקל, סיציליה, תעודה .

מסחר ובספינות שונות, ולא ברור ממנו אם הגר הוא מסיציליה במקורו או שרק הגיע בספינה שהפליגה מטראפני. כמו כן הניסוח התמציתי 

ק ממעגל הסוחרים היהודים ומקורביהם. מלמד ש'היהודי הגר' היה מוכר לנמען, ולכן ניתן להניח שהוא כבר היה יהודי זה זמן ואולי היה חל

דבר זה עשוי להסביר את הכינוי המוזר מעט 'היהודי הגר'. אם מדובר בגר שהיה מכר ותיק, הרי לא ניתן לראות באזכור זה עדות להגירה של 

 מתגייר משלטון הנצרות לשלטון האסלאם. 
. גולב, שפרסם את המסמך, זיהה אדם זה עם וסלינוס, כומר נוצרי אין להניח כי מרדף זה התנהל כל הדרך מארצות הנצרות ללב המזרח 47

שהתגייר בקיסרות הרומית הקדושה וסיפורו נודע לנו מתוך חיבור פולמוסי נוצרי הדוחה את טענותיו של הכומר המתגייר. אף על פי כן, אין 

א גיאוגרפי קרוב לזה של הגר הנזכר ב'מכתב מדמשק'. סיבה מיוחדת לסבור ששני הגרים הללו חד הם, וכאמור הסיפור דווקא מצביע על מוצ

 .43הע'  593, עמ' 2מוצא זה אפשר מרדף וניסיונות שכנוע מצד משפחתו וקהילתו. ראו גם את הסתייגותו של גויטיין, חברה, 
; שם, עמ' רלא. בחלק מכתבי היד שבהם השתמרו תשובותיו של הרמב"ם לשאלות עובדיה 4אגרות הרמב"ם, מהד' שילת, א, עמ' רלג הע'  48

נכתב על עובדיה כי "היה ישמעאל ונתגייר", באחרים נזכר שהיה 'בארץ ישראל', אולי תחת שלטון הצלבנים. על זיהויו כמוסלמי במחקר ראו 

. אם צודקים החוקרים 311; קרמר, הרמב"ם, עמ' 83–81; הלברטל, הרמב"ם, עמ' 304, עמ' 2עיל וכן אצל גויטיין, חברה, בהקדמה של שילת ל

 בקביעתם, הרי לפנינו עוד מתגייר מקומי ואם אכן היה עובדיה מוסלמי במקורו, הרי זו עדות יוצאת דופן לגיור מוסלמים.
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 אולם גרותה אינהו ,גיורת מאירופההיא שה יאהכי  קובעהה שייבר כאירופאים. שייבר זמאותם שלשון עברית 

 1121בשנת  49.ולא גיורת הימהגרת יהודיפשוט תה יהיהיא נרמזת בשום מקום בטקסט, לכן סביר להניח ש

גויטיין  50מחלה.-חילקו ישועה בן ישועה "מן בלאד אלרום" ואברהם הגר בר משה את זכויותיהם על בית באל

תב כי "אפשר להניח בוודאות ששניהם היגרו יחדיו כאשר הנוצרי אימץ את האמונה היהודית, או לאחר וכ

רהם הגר, אלא שגם מוצאו הגיאוגרפי אולם כאמור לא רק שאין כל עדות לדתו הקודמת של אותו אבו 51מכן".

ציין את מוצאו הגיאוגרפי של ישועה היהודי אך לא את מוצאו של אברהם רח לוטנזכר. כותב המסמך  אינו

האריך בנוסחאות זה  ;ההתעלמות ממוצאו של הגר לא נבעה מקצרנותו של סופר בית הדיןנראה כי הגר. 

ת מוצאו הגיאוגרפי של ישועה בן ישועה וכן ציין במסמך זה מעבר למקובל, טרח לתעד אשהמשפטיות 

אברהם הגר היה 'רומי' במוצאו, אך לנו אין אכן ייתכן ש 52שאברהם הגר הוא 'בר משה', זיהוי שאינו מובן לי.

אותה הוא שנובעת מן ההנחה הכללית  אולי קביעתו הפסקנית של גויטיין במקרה זה ;כל דרך לדעת זאת

משה גיל טוען שאשתו של טוביה בן משה, יהודי מביזנטיון, "נטשה את מולדתה , דומה לכךמבקש להוכיח. ב

  53.מוטעה מיסודושחזור הנראה כי בהמשך   .ועברה לאזור מוסלמי כדי שתוכל להיות יהודיה"

 ,שהיגרו מארצות הנצרות לארצות האסלאם. לעומתם ,לכל היותר מצאנו שבעה גרים, או שמונהאם כן, 

מצאנו לפחות  ועשר מקרים אל . לעומת שלושהסביר להניח שמוצאם מארצות האסלאםגרים ש חמישהמצאנו 

 כן קיימים עוד למעלה מעשרים אזכורים .מזוהים בשמם אשר אין לנו כל מידע על מוצאםהעשר גרים  שבעה

עצמם. וייתכן שחלק מהאזכורים חוזרים על  ,מזוהים לפי מוצא ינםאגרים וגיורות אלמוניים שאף הם  לש

היגרו מארצות הנצרות ובין אלה שמקורם כנראה בארצות האסלאם כי היחס המספרי בין הגרים שידוע לנו 

 םינאחלט של הגרים שמוצאם נותר עלום בין הרוב המוו ובין מספר הגרים בשתי קטגוריות אלהיחס ו

 הגרים הנזכרים בגניזה היו נוצרים אירופאים במקורם. רובלהמשיך להחזיק בטענה כי  יםמאפשר

שהתגלו  עשרה המתועד במכתבי סוחרים מן המאה האחת ןתיכוה יםבבספרה המנתח את המסחר 

מצביעה על נטייתם של חוקרים להדגיש את חשיבותם של המגעים עם האירופאים גולדברג  , ג'סיקהבגניזה

זאת בניגוד  ,טרנזיט של מוצרי יוקרה בדרכם לאירופה סחרכבמכתבי הגניזה ולתאר את המסחר המתועד 

. גולדברג טוענת כי גורם אפשרי לסתירה בין ממצאיהם של החוקרים ובין לממצאים העולים מתעודות הגניזה

השפיעה הן על בחירת הנושאים הנחקרים והן על תפיסות  אשראירופוצנטריות של המחקר, המסקנותיהם הוא 

                                                 
49 S AS 119.69-TCUL 281ים, עמ' , פורסם אצל שייבר, גר. 
50 S 16.140-TCUL  ,מחלה, במזרח הדלתה, ראו גולב, -. על אל82–81, עמ' 4. תרגום של המסמך לאנגלית פורסם אצל גויטיין, חברה

 .132טופוגרפיה )ב(, עמ' 
 .305, עמ' 2גויטיין, חברה,  51
ה 'בן משה', המצביע על כבוד ועל למדנותו של הגר. . גויטיין מציע את ההסבר שמדובר בשם המשפח179הע'  371, עמ' 4גויטיין, חברה,  52

 לעת עתה לא מצאתי שם כזה במשמעות זו במסמכי הגניזה או בכרטיסיות של גויטיין.
בפרק ו להלן אני מנמק בהרחבה מדוע לדעתי אין בסיס לסברה שאשתו של טוביה הייתה  3. בסוף סעיף 939, סעיף 658גיל, א"י, א, עמ'  53

 ף לא הייתה יהודייה מביזנטיון אלא מקומית.גיורת וסביר שא
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תה יאני מציע כי אף במקרה שלפנינו התעניינותם של החוקרים במגעים בין אירופה ל'מזרח' הי 54במחקר. יסוד

כך, התעודות העוסקות בגרים  לעמקומיים. נוסף האירופאים לעומת הגורם חשוב בדגש שניתן למתגיירים 

-בערבית בשלבים מוקדמים יותר מאשר התעודות במחקר נידונוהן עברית, ולכן בממוצא אירופאי נכתבו 

. המחקר הענף סביב עובדיה הגר הנורמני הוא דוגמה נאה למגמות הונגשו לקהל רחב יותר הן הודית וכןי

 55.ואל

ליהדות התקיימה תחת שלטון האסלאם. הדת  תהמראכן על פי העדויות מן הגניזה שנסקרו לעיל, 

העובדתי היבש  , למשל הדיווחחסות בין בני דתות ת דתהמר על נתמכות גם בעדויות מחוץ לגניזה ועדויות אל

 56קרקסאני על התנצרותו וחזרתו ליהדות של הפילוסוף היהודי דאוד בן מרואן אלמקמץ.של ההוגה הקראי אל

של אבו אלפכר אבן  הצטרפותובחיבור ההיסטוריוגרפי הקופטי 'ההיסטוריה של הפטריארכים' מסופר על 

שתים באמצע המאה הנצרות הקופטית שורות הל, אלאזהר, המתואר כאחד מגדולי היהודים ונכבדיהם

 57.עשרה

אכן שאין לקבוע מסמרות בנושא מוצאם הגיאוגרפי של המתגיירים הנזכרים בגניזה.  נראה, לסיכום

מתוך אילוץ. גרים אחרים היו מקומיים שהתגיירו בארצות  ביןחלק מן הגרים הגיעו מאירופה, בין מבחירה 

איסור הלכתי  , כי ישהסברה המקובלת במחקרניכר כי נוצרים.  ככולם היוסביר להניח שרובם  ,האסלאם

איסור כזה מתועד רק באסכולה הסונית השאפעית,  היא: מוטעית ,מוסלמי גורף על המרה לדת שאינה אסלאם

 המרתאת , אין לשלול על כך נוסף ואין להניח מראש שאף במסגרת זו האיסור התיאורטי גם נאכף בפועל.

העדויות  58עונש מוות. תה עלולה לגרוריהיתה בניגוד לחוק ויפעולה כזו היש אףוסלמים ליהדות, ם של מדת

על יתרון מספרי מהותי  אינן מספיקות כדי להצביע הנזכרים בגניזה גריםהלמוצאם של בנוגע המפורשות 

כל מידע אשר  פקמס וינא, והרוב המוחלט של אזכורי הגרים גרים מקומיים לעומתלגרים ממוצא אירופי 

תה חלק ממהלך נרחב, מכוון ואידיאולוגי של יהי ו, סביר שהשמטת פרטים אללעיל למוצאם. כפי שראינו

 התעלמות מפרטי חייהם של הגרים קודם לגיורם.

                                                 
בנוגע לסחר הטרנזיט ולמוצרי היוקרה ומודלים כלכליים והיסטוריים המוצגים בהרחבה  21–19ראו דיון קצר אצל גולדברג, מסחר, עמ'  54

 לאורך אותו פרק.
מלבד זאת, ראו גם את מאמרו של פראוור,  על חשיבות המסמכים הנוגעים לעובדיה הגר הנורמני ועל ייחודיותם ראו גולב, עובדיה. 55

היותה סוגה  –. העיסוק הנרחב במגילה נתמך מעצם ייחודיותה מבחינות רבות 31–21אוטוביוגרפיה וכן את הרצאתו של גולב, גיור, עמ' 

 ה.שכיחה, היקפה הרחב, עושר הפרטים ההיסטוריים בה וזיקתה למסמכי גניזה נוספים פרי עטו של עובדי-ספרותית לא
 .185–183ראו דיון קצר אצל סטרומזה, אינטלקטואלים, עמ'  56
 להלן.  4. ועיינו גם בפרק ג, סעיף 54, עמ' 1, 3ההיסטוריה של הפטריארכים,  57
ראו מאמרו של קוק ד', יציאה מהאסלאם. המאמר מצביע על המחסור במחקר היסטורי שיטתי של תופעת ההמרה מאסלאם לדתות אחרות  58

ג אוסף עדויות לתופעה זו, ומראה כי ברבים מהמקרים והמקורות יש עדות להיעדר אכיפה מצד השלטונות והיעדר מודעות של וכן הוא מצי

 השלטונות לתופעה זו. 
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 ה הנורמטיבית של הגר האידיאליסמוטיבים בתיאורי הגרים והתפי. 3

בפני הקהילות היהודיות, בין השאר לצורך גיוס  םיההגרים או דורשי טובתם נדרשו לא אחת להציג את סיפור

משמעותי אם נסיט את  מידעעשויה להניב  ותמיכה כלכלית. בחינה של המוטיבים החוזרים בתיאורים אל

בו ביקשו להצטייר בעיני החברה היהודית שתשומת הלב מחייהם העלומים של הגרים טרם גיורם אל האופן 

מטבע שאפו  ,נעזרו לשם כך ביהודים אחריםשאת סיפוריהם בעצמם ובין  כתבושבין  ,לאחר גיורם. המתגיירים

זיהוי המוטיבים אם כן, לאידיאלים המקובלים בחברה הקולטת.  באופן שיתאיםלהציג את סיפורם הדברים 

עם זאת  דמות 'הגר האידיאלי' בחברת הגניזה. על הידע שלנול להעשיר את והדומיננטיים בתיאורי הגרים, יכ

כי מקורותינו מצומצמים, ועל כן אין להסיק מסקנות גורפות מן התעודות ששרדו ויש לבחון את ור יש לזכ

 התקופה. ניב יםנוספ מקורותלאור  ןהעולים מההמוטיבים 

בין האידיאלים המקובלים בחברה וחפיפה בין המוטיבים החוזרים בתיאורי מומרים  כי יש תובנהה

בו 'מגוייסים' לזרם 'עדי שממחקרו של ג'יימס בקפורד על האופן העולה הקולטת היא המסקנה העיקרית 

יהוה' בבריטניה תיארו את המרתם. מסקנתו העיקרית של בקפורד היא כי מומרים מספרים את סיפור המרתם 

האידיאלים שלה על קהילה שאליה הצטרפו, ולכן הם יכולים ללמדנו על הקהילה ובבתבנית המצופה מהם 

את מסקנתו של בקפורד  להלן איישם 59ספציפיים.המומרים היהם של קורותיותר מאשר על  ת הדתהמר בנושא

אינה לשחזר 'כיצד היו הדברים באמת' אלא  אפואעל תיאורי הגרים בקורפוס סיפורי הגרים בגניזה. מטרתי 

 הוצגו לאחר מעשה.אלו כיצד 

 דחיית הדת הקודמת א. 

מנם ומפורשת של הדת הקודמת של הגר. אהה ידחיהים' הוא אחד המוטיבים הבולטים לעין ב'סיפורי הגר

מילולי הניסוח האולם וחדשה, הדת ההדת המקורית ואימוץ  שלבפועל דחייה עצם מעשה ההמרה מחייב 

ומדגיש זאת. יש לזכור כי בטקס הגיור הבסיסי, כפי שהוא  עניין זה מפורש של דחיית הדת הקודמת מעציםה

עולה  זו עובדה .עיקר ולמעשה אין התייחסות אליה כל ה של הדת הקודמתימתואר בספרות חז"ל, אין כל דחי

מילולית התחייבות , אף ו. יתרה מזלעיל , שתוארהההתעלמות מחייו של הגר קודם לגיורובקנה אחד עם 

ספרות חז"ל, על פי תה חלק מהותי ממנו יחלק מטקס הגיור, לא היל תהינהילשמירת מצוות, שלימים מפורשת 

למרות זאת, אנו מוצאים  60עשרה. שתיםהעשרה ו מאות האחתבימי הראשונים, בונראה שמעמדה התקבע רק 

ה מפורשת של הדת הקודמת, מתוך יבכמה וכמה תעודות מקורפוס סיפורי הגרים תיאורים מפורטים של דחי

ה יכאמור לעיל, דגש זה על דחי .דת הקודמת ו'טעותה'השל  וידיעה מקיפהדת החדשה הת קבצדשכנוע עמוק 

                                                 
בקפורד, דין וחשבון. בקפורד מראה כיצד תיאורי הסיבות להמרה ושלביה השונים לא רק סופרו בתבנית ברורה שתאמה את האידיאולוגיה  59

עם שינוי אלמנטים מסוימים באידיאולוגיה זו השתנו בהתאם לכך גם סיפוריהם של מומרים חדשים. על הנרטיב שאלא גם  ,יהוה' של 'עדי

 במסמכים משפטיים ראו בספרה הקלאסי של זימון דיוויס, בדיון.
 .231–228. כן ראו כהן ש', התחלות, עמ' 146–106ראו זוהר ושגיא, גיור, עמ'  60
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אף  61התאסלמות.הנוגעות למפורשת של הדת הקודמת עולה בקנה אחד עם דרישות ההלכה המוסלמית 

ה מפורשת ידחי: הביזנטי ומספרד הויזיגותית יהודים מתנצרים מן המזרח לש בנצרות ידועים נהגים דומים

 62ומפורטת של מה שנתפס כעיקרי אמונה יהודיים.

"מנעוריו הכיר כי הערלים הולכים בחוש]ך[...  ,נושא המכתב ,צהר כי הגרומכתב 'הגר מדמשק' מב

לעובדיה הגר ברוך בן יצחק הרב מכתב ההמלצה שכתב  63ורצה בדין ישראל... כי קרבו הק'ב'ה' לעבודתו".

מתאר כי "ה[איש הזה בקי בקריאת ס]פ[ריהם ומפני בינתו ממה שקרא ]בס[פרי טעות]ם ש[ב אל אלהי ישראל 

נמצאת ב'מעשה  דחיית הדת הקודמתדוגמה מובהקת למוטיב  64בכל לבבו ובכל נפשו ]ובכ[ל מאדו".

האחיות ניגשו  ,וב סופרי המפ האחיות', מעשה בית דין המתאר את טקס גיורן של שתי אחיות 'ערלות'. על

לקבוצת יהודים "ובכו בכי גדול ואמרו דעו רבותינו כי רצוננו להיכנס בכלל ישראל ולהיות מכם, ולצאת מן 

הכלל שהיינו בו מקודם היום, ושלא לעבוד פסל ומסכה, ואנו חפצים להכלל עמכם לעבוד את יי לבדו ולקבל 

נות ישראל הכשרות הטהורות." כאשר ניגשו היהודים לביצוע עלינו עול מלכות שמים ועול מצות כדרך כל ב

והאחיות המתגיירות "בכו על מה שעבדו מעבודה  ,ה המילולית המפורשתיטקס הגיור עצמו שוב חזרה הדחי

 65."אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועילהזרה ]ומעבו[דת פסל]ים ואמרו[ 

הפסוק מספר ירמיהו, ש'מעשה האחיות' מצטט מפיהן של האחיות המתגיירות עוסק באחרית הימים, 

דונה. י. פסוק זה צוטט גם בחיבורים נוספים בני התקופה הנכירו אומות העולם בשקריות דתותיהןי זמן שבו

בוא הגוים תאר כי לעתיד למ: במשנה תורה בדיונו בימות המשיח הוא מספר שתמש בו פעמיםמהרמב"ם 

תאר מבאיגרתו לחכמי מונפליה בדבר משיח השקר בתימן הוא  ;"חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם"

כיצד השליט המוסלמי הבטיח למשיח השקר כי אם אותותיו יתקיימו "אני וכל העולם נאמין ונדע כי שקר 

ם לב כי יש לשי 66אותו הפסוק.צטט את מעבודה זרה 'הבל' ו מכנההוא  'מורה הנבוכים'נחלו אבותינו" וב

אין כאן התייחסות לדת ספציפית  - כ'הבל' כלליותבמתוארת  . היאמצוינת במפורש אינההדת הקודמת גנרית ו

הפסוק. גם במכתב 'הגר והגבירה'  דבריאלא לכל דת שאינה יהדות, דתם של כל ה"גויים מאפסי ארץ", כ

 אדם שזה אך התגיירהמתווכח  ,שצוטט לעיל ,מדמשק' ב'מכתב 67מתאר הגר את דתו הקודמת כ"דת של הבל".

"והוא אמר להם כי חקותיהם הבל  ושם נכתב: עם נכבדים בני דתו המנסים לשכנעו לשוב לדתו המקורית,

                                                 
; וסרשטיין, התאסלמות יהודים, עמ' 145עמ'  9נווירי, נהאיה אלארב, כרך -; א418–405סג'לאת, עמ' אבן אלעטאר, כתאב אלות'אאק ואל 61

 .239–238; שצמילר, המרת נשים, עמ' 116–114; פרידמן י', המרה וכפירה, עמ' 51–50
 .400–394ראו פרקס, עימות, עמ'  62
63 1080 J 115 Or. CUL בדילוגים(. גולב במהדורתו כותב "הערלים הולכים בהב]ל[", אולם  13, 8–7, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורות(

קשה להסכים עם קריאה זו. אני נוטה לקרוא שם 'בחוש]ך[', כאשר הקצה התחתון של האות שי"ן קרוע.  FGPמקריאת תצלום התעודה באתר 

 אני מודה לאמיר אשור על הצעת קריאה זו.
64 OX Bodl MS Heb a 3.1 48–47, פורסם אצל גולב, עובדיה, שורות. 
65 S 12.232-TCUL בדילוגים(. המילים המודגשות הן ציטוט של ירמיהו  25–24, 6–3, שורות 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י(

 טז, יט.
 .650–649ה הנבוכים, מהד' שוורץ, חלק ג, פרק מט, עמ' . מור41הע'  91ראו הפניות אלו ונוספות אצל פרידמן, המשיח בתימן, עמ'  66
67 S 12.244-TCUL  ,9, שורה 5תעודה , פורסם אצל ברקת, מכתבים. 
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היא אסלאם )כמו שהיא נצרות )כמו ב'מעשה האחיות'( ובין שהדת הקודמת, בין אם כן,  68ואלהיהם בל".

 ,מחיקת הדת הקודמת ה שלהמשך למגמ יש בכך .'הבל' אלאהרמב"ם( אינה שליט תימן אצל בתיאורו של 

 שעליה הצבעתי לעיל.

הסיטואציה המתוארת במכתב מדמשק, פולמוס גלוי בין הגר שברח לדמשק לבין קרוביו ובני דתו 

 , אך הוא קיים גםפחותנפוץ שרדפו אחריו, היא שכלול ופיתוח של מוטיב דחיית הדת הקודמת. שכלול זה 

מטרת מכתבו היא לתאר כיצד "ידעו והבינו הערלים  כותב המכתב מעיד כי ;במכתב של 'הכומר המתפלמס'

והגדתי בהם מענותי ושאלותי ונתתי !( במקור )כךכי עזבתי דתם ובחרתי דת ישראל... וכתבתי י'ד' קוטרסים 

אלו השאלות והטענות אשר לכומר הגדול והכומרים ואמרתי לו ידע תדע אדני כי עזבתי דת הערלים בעבור 

בני בקרב לא רק הכומר המתפלמס מדווח על כתיבת קונטרסי פולמוס והפצתם  69הם כתובים בספר הזה".

"ומקצת הספר ההוא כתבתי הנה ו' קוטרסים וחפצתי אתן אותם לכם  :יהודים ם, אלא אף לנמעניו הקודמתדת

 תחיחכמים ונבונים' לעומת 'הערלים', ובשלהנמענים היהודים הם ' 70היודעים והנבונים שתקראו אותם."

מתוארים אלו  ;פך אותם לשותפים בפולמוס עם בני דתו הקודמתוהוא ה גם להם מקצת מטיעוניו הפולמוסיים

הוא הרקע לחיבור הפולמוסי ו ,גיור לאחר בחינה מעמיקה בספרים מתאראחר  כמי שנותרו חסרי מענה. סיפור

נודע בתרגומו העברי 'סיפור נסתור הכומר'(. ברם בהתאם לימים אלאסקף' )שיהודי 'קצה מג'אדלה -הערבי

דמותו של הכומר  ;עלילתי שלם שפיץ', נושא המרת הדת אינו מפותח במקור זה לכדי נרטיב יההלדפוס שז

 71כלל.בלפני גיורו נותרת עלומה, והגיור עצמו אינו מתואר 

 אזהרת הגרב. 

 מנסיםהמוטיב נוסף החוזר בכמה מן הסיפורים הוא בחינה מדוקדקת של הגר על ידי חברי הקהילה היהודית, 

 ם. מוטיב זהייהודיהכרוכים בחיים בדבר הקשיים  מזהירים אותועל כנות כוונותיו בבואו להתגייר, ו לעמוד

בזמן הזה אומרים לו מה ראית נשען על המסורת ההלכתית התנאית, הקובעת כי "גר שבא להתגייר  של אזהרה

הדוברים במסמך 'מעשה האחיות', שהם היהודים שגיירו בסופו של דבר את שתי האחיות,  72שבאת להתגייר".

מתארים כיצד ")ו(כששמענו אנו העדים דבריהם אמרנו דעו אחיותנו כי לא תוכלון להיות עמנו בכלל ישראל 

 ממשיכיםהם עוד  .פלים מעוטים מכל העמים מעונים"לפי שקשה הוא ועלינו עול מלכות ואנו בזויים ש

לאחיות כי אם הן מבקשות תמיכה כלכלית גרידא ניתן לסייע  מבהיריםאת קשיי החיים כיהודים, ו מפרטיםו

                                                 
68 1080 J 115 Or. CUL בל. על בל כסמל לאל זר -. וראו הערתו של גולב שם על משחק המילים הבל12, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורה

 , א; ירמיהו נ, ב; ירמיהו נא, מג.ישעיהו מוולעבודה זרה ראו גם 
69 S 12.732-TCUL  4–2, פורסם אצל אסף, גרים, שורות. 
. כאמור, פיתוח דרמטי כל כך של מוטיב הפולמוס אינו נפוץ במקורות הנידונים, וסביר יותר שהוא משקף השקפה נוצרית. ראו 7שם, שורה  70

 .916; רוטמן, איטליה, עמ' 108שפיץ', המרה וסיפר, עמ' 
, וראו שם מבוא 27סטרומזה, פולמוס, עמ' יהודית מופיע בשתי גרסאות אצל לסקר ו-. המקור בערבית110–108שפיץ', המרה וסיפר, עמ'  71

 (.86בעניין מקור החיבור וזמנו: כנראה המאה התשיעית. המרת דתו של הכומר נזכרת שוב רק במשפט הסיום של הספר )שם, עמ' 
שלה ושל  הברייתא המפורסמת, שהיא הבסיס ההלכתי התנאי לרבים מכללי הגיור, מופיעה בבבלי, יבמות, מז ע"א. ראו ניתוח מעמיק 72

 ואילך. 198מקבילתה המאוחרת ב'מסכת גרים' אצל כהן ש', התחלות, עמ' 
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את היהודים "אם  תזהירומואף  להתגייר תתעקשומאת דבריהם, ודוחות גם כשהאחיות  73להן גם ללא גיור.

שוב היהודים להניא את האחיות  יםנסמאין אתם עוזרים אותנו על זה הדבר אנו קובלים עליכם לשמים", 

ן כוונותיה היהודים בכנות יםשתכנעמשתי האזהרות,  למרותבבקשתן  תתמידומרק לאחר שהאחיות  74.כךמ

ט במפורש המקור ההלכתי הרבני, טוניסוח האזהרה ב'מעשה האחיות' מצבטקס הגיור.  את לבצע יםוניגש

אמינותן של על תה להצביע על כשרות הליך הגיור ויבמסמך שלפנינו הי פירוטהכללתו במטרת ונראה ש

 המתגיירות.

לשון שהיא ציטוט דברי , גם כאן בבמכתב ההמלצה לעובדיה הגרגם  מופיע אזהרת הגרמוטיב 

"כאשר בא לה]תגיי[ר הודיעוהו כי ישראל דוויים ברוך בן יצחק, מבהיר כי הרב . כותב המכתב, התנאים

 ]...[ ודחופים... ואמר הוא למודיעיו וכי איני יודע כי ישראל בזויים ומחור]פ[ים ואף על פי כן איני כדאי לה

אזהרת הגר מתוארת בלשון חופשית גם במכתב  75וכאשר נראה כי מאהבה ]בא[ הודיעו מקצת מצות".

הפולמוס עם בני דתו הקודמת מתואר מפגשו של הגר עם הקהילה היהודית בדמשק:  תיאור לאחר .מדמשק

"מיום אשר בא אליהם לא יצא מבית ה]כנ[סת ובק]ש[ו לבחון אותו למצוא עליו ]טענה[ בעולם ולא נתגלה 

 ומטרתם להבהירכלל התיאורים האלה עולים בקנה אחד עם המתואר בספרות חז"ל,  76להם מ]מנ[ו ס]וד[ רע".

הוא ראוי  אכן כךכי משום ו את רצונו להתגייר ועמד בניסיון לערער וכי הגר המדובר לא נרתע מאזהרות אל

 'גר האידיאלי'.ה יותולגיור בה

 'כי הוא ממשפחה גדולה'ג. 

בכך הודגשה משמעות הצעד  .על כמה וכמה מן הגרים נאמר כי הגיעו ממשפחות מכובדות ומבוססות כלכלית

ברוך בן יצחק הרב תב עליו ושנקטו, ונשלל בעקיפין מניע כלכלי לגיורם. במכתב ההמלצה לעובדיה הגר כ

אותן מילים  תעל הגר ב'מכתב מדמשק' נאמרו 77"כי ממשפחת גדולה האיש הזה ואב]יו ש[ר גדול הי]ה[".

על הגיורת כי היא "יצאתה מבית אביה מעושר ב'מכתב ממניו' נכתב  78בדיוק: "כי ממשפחה גדולה הוא".

עושרה, אך כאשר הוא מספר את גדולת משפחתו ואת במפורש  אינו מזכיר במגילתו עובדיהמנם וא 79הרבה".

 80על התגיירותו של הארכיבישוף אנדריאס מבארי הוא מתאר זאת במילים "ויעזב ארצו וכהונת]ו וכ[ל כבודו".

כי בעת שהיה 'בשררותו' "היו מגישים לפני יב מטעמים ויותר... וגם לחם  במכתב 'הגר והגבירה' מטעים הגר

                                                 
73 S 12.232-TCUL 9–7, שורות 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
 .17–16שם, שורות  74
75 OX Bodl MS Heb a 3.1 52–49, פורסם אצל גולב, עובדיה, שורות. 
76 1080 J 115 CUL Or.,15–14גר צדק, שורות  , פורסם אצל גולב. 
77 OX Bodl MS Heb a 3.1 47–46, פורסם אצל גולב, עובדיה, שורות. 
78 1080 J 115 CUL Or. 11, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורה. 
79 S 16.100-TCUL  15, פורסם אצל אנגל, גיורת, שורה. 
 .12–11, ע"א, שורות 1ראו גולב, עובדיה, קטע  80
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, כוונתו בבואו להתגייריוקרתו וייחוסו של המתגייר לא רק איששו את כנות  81חמודות טוב עד למאד לבן".

 את נכבדי הדת המתחרה. שורותיהשצירפה למתוך כך כבוד לקהילה היהודית  הוסיפואלא גם 

האיתן של המתגיירים נרמז בצורה מעודנת יותר גם בשני מסמכים אחרים: ב'מעשה הבסיס הכלכלי 

 82האחיות' מבהירות השתיים בתגובה להצעת תמיכה כלכלית כי "אין אנו חסירים כל דבר אשר בארץ".

את בניתוחו את העוני ו 83נזקקת "לא לדינאר ולא לדרהם". ן היאדגישה אף היא שאימשה מאתפח' י'הא

מדגישים  ; אלוכה של נזקקים בגניזה מבחין כהן במוטיב דומה אצל הסובלים מ'עוני נסיבתי'בקשות התמי

, אלא מוטיב זהל דומההמוטיב שלפנינו אינו  ,לדעתי 84פעמים רבות את מעמדם המקורי המבוסס והמכובד.

ר. לכן חוזר ענייני, בהחלטה להתגייבלתי הוא בא להדגיש בעיקר את היעדר המניע הכלכלי, הנתפס כשלילי ו

'מעשה למשל ב ,מסמכים אחריםמוטיב זה לא רק במכתבים שעניינם המלצה ובקשת תמיכה, אלא גם ב

 בתיאור התגיירות הארכיבישוף אנדריאס במגילת עובדיה.כן גיור וטקס  של תיאור ואשה האחיות'

 סכנה פיזית ונדודיםד. 

ן אף מה כוללות את מוטיב נדודי הגר וזרותו, וחלקשבע מתוך שלוש עשרה התעודות בקורפוס סיפורי הגרים 

. לא שנשקפה להםפיזית הסכנה בשל הו אחר הגרים רדיפההנגרמו בשל  וכי נדודים אל וטוענות מפרטות

באו כי סכנה פיזית הן תעודות העוסקות בגרים שידוע לנו מזכירות שלוש מתוך ארבע התעודות השמפתיע 

' מפרט כי הגיורת "יצאתה מבית אביה מעושר הרבה ומארץ רחוקה מארצות הנצרות. כך 'המכתב ממניו

]... וברחה מפני[ אחיה וגדולי משפחתה והיא יושבת בנרבונה ונשא  ובאתה לשם אלהינו ולחסות תחת כנפי

במגילת בדומה לכך  85אותה ר' דוד... ]ומאחר[ שהיו מבקשים אותה ברח עמה אל מקומינו", כלומר אל מניו.

כי על הארכיבישוף המתגייר אנדריאס עברו "צרות רעות ויקם ויברח לנפשו מפני הערלים  עובדיה מסופר

לשעבר:  גם הכומר המתפלמס קובל על עמיתיו 86המבקשים אתו להרגו וימלטהו ייי אלהי ישראל מידם".

חרב  יהרגוני או יוליכוני בגלות על אי –"גזרו עלי שאחלל השבתות והמועדים ואשתחוה לגילולים ואם לא 

 ו,שלושה גרים אל לענוסף  87שאמות שם, ושמו לי בבית האסורים... וברחתי מבית האסורים עירום ועריה".

של נוצרים דם ימצבני משפחתו ו מצדשנאלצו לברוח מארצות הנצרות, גם הגר מדמשק סבל מרדיפות 

.. והסיתוהו לשוב מקומיים: "וברח מפניהם אל דמשק... ונקבצו אליו זקני הערלים התושבים הגדולים.

                                                 
81 S 12.244-TCUL 11–10שורות , 5תעודה אצל ברקת, מכתבים,  , פורסם. 
82 S 12.232-TCUL 15, שורה 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
83 S 8 J 27.3-TCUL  בנספח המהדורות.  2, ראו תעודה 14, שורה 
. חשיבות התמיכה ב'עניים נסיבתיים' שירדו מנכסיהם ניכרת גם במחשבה ההלכתית המוסלמית בת 53–33כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  84

 התקופה. בעניין זה ראו מאמרה של מטסון, סטטוס. על תהפוכות תפיסה זו בספרות חז"ל ראו מאמרה של גריי, העשיר לשעבר.
85 S 16.100-TCUL  יהלום, מניו. לאחר מכן נהרג בעלה, ואולם אין עדות כי מותו קשור להתגיירותה.  ;ו אנגל, גיורת, רא17–15, שורות

אנגל ויהלום אף משחזרים, על בסיס המכתב הנוסף שהם מצרפים לעניין מכתב זה, כי לאחר מכן האישה עמדה להיות מוצאת להורג בנג'ארה 

המכתבים; ראו מאמריהם גם בעניין זה, וראו הערתו של גולב, יהודי אירופה, עמ'  שבצפון ספרד. ואולם יש כמה אי התאמות בין תוכן שני

37. 
 ובשוליים. 14–13, ע"א, שורות 1ראו גולב, עובדיה, קטע  86
87 S 12.732-TCUL  13, 11–9, פורסם אצל אסף, גרים, שורות. 
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אליהם.. ]..ו[צוחו ע]לי[ו... כי הערלים מגדפים אותו ומחרפים בכל שעה ושעה ופחד מהם על עצמו כי 

 88בעונותינו יש להם רב סופרים שליטים בארצות".

תלישותם ללא את גרים אחרים מדגישים את נדודיהם ו ,של בריחה בעקבות רדיפה וסיפורים אל לצד

מבקש תמיכה כלכלית ובו הוא לרדיפה. דוגמה מובהקת לכך היא מכתבו של מרדכי הגר,  מפורשת התייחסות

ציג את עצמו כך: "הגר עבדך מרדכי הצעיר השפל האביון הגר העני המסכן הרש מאלמוני. מרדכי הגר  בןמנד

קנה הדך הדל המר נפש המוגלה ממקומי המטולטל מארצי כמו העוף נודדת מקינה ככתוב כצפור נודדת מן 

ה, אך שמה דגש ישה שניינה בעניין בעלה העומד לשאת אורחל הגיורת הרומית פ 89כן איש נודד ממקומו".

זרותה: "והוא עזב אותי מנותקת וזרה... ואני גיורת, זרה. כולנו מנותקים... שמא הוא יבוא וירחם  בענייןרב 

, את הדברים ניסחדאי וה המלמד, שוכותב המכתב, יהוד 90עלי, מפני שאני זרה במקום שאיני מכירה אותו".

דגיש את זרותה של הגיורת: "מאז שיצאה הנערה מזר ווחהוא משלו מעברו השני של הדף, ונופך הוסיף 

שה מאתפח' מתארת י'האגם  91מביתה ואמה אל ה]ד[ת, סבלה מדלקת בעיניה מרוב שהיא בוכה על ניתוקה".

'הגר הדורש' מתאר אף הוא את מעשהו  92.'זרה'הפיכתה לאת מסעה לקהילת אתפח, ומזכירה את טרחתה ואת 

מתאר את "דלותי ומרירות נפשי" ומצטט פסוקים כגון "וגר לא הוא במילים "אצעק אל יי אשר ברחתי אליו", 

הוא "כי גרים הייתם בארץ של פסוקים אלו המשכם המיידי  .תונה וגו' ואתם ידעתם את נפש הגר וגו"

 93מצרים".

משתלבים בתמונה הכללית של נדודיהם  , נדודיהם וזרותם של הגריםהתמיכה שלהםכמתואר בבקשות 

לכן אין לראות בתיאורי ה'זרות'  .של נזקקים רבים, לעיתים במשך שנים, בחיפוש אחר תמיכה כלכלית

לשימוש ראיה או רמז למידת קליטתם בחברה כגרים, אלא רק  ייחודית להםה'ניתוק' של הגרים סיטואציה הו

המוטיב השגרתי של במקרה של הגרים  94מלידה. צדקה של יהודיםהבבקשות גם נפוצים הם מוטיבים באות

נדודים בעקבות האמונה  :תואסוציאציות חיובי המעוררת ,קבל משמעות נוספת, עמוקה יותרמנדודים וזרות 

 95להלן. זאת נראה .שיצא מארצו וממולדתו אבינו, של אברהם סיפורומזכיר את ההנכונה באופן 

                                                 
88 1080 J 115 CUL Or. בדילוגים(. 19–18, 11–9, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורות( 
89 OX Bodl MS Heb e 107.19a '9–5, שורות 531, פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ. 
90 S 12.575-TCUL 16, 10, 8, ע"א, שורות 1-רסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ז, פו. 
 .11–10פרידמן, ריבוי, ע"ב, שורות  91
92 S 8 J 27.3-TCUL  בנספח המהדורות.  2. ראו תעודה 14–13, שורות 
93 S NS 325.7-TCUL  'וגר לא תונה": שמות כב, כ. "ואתם ידעתם את נפש 8–6, שורות 271, פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ" .

 הגר": שמות כג, ט.
–354; פרנקל מ', צדקה, עמ' 152–150תד, עמ' על נדודי הנזקקים כמוטיב וכמציאות ששירתה את העילית ראו במאמריה של פרנקל מ', י 94

 .108–72. על היחס לנזקק הנודד ועל השיקולים ההלכתיים המעורבים בכך ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 358
 יש לזכור כי גם בחברה המוסלמית, שבתוכה חיו הכותבים, הנדודים היו נפוצים ובפרט נדודים בהקשר דתי של חיפוש אחר חוכמה או של 95

 63–54חשיבות העזרה לזר שירד מנכסיו. ראו על כך במאמרו של רוזנטל, הזר, ובפרט עמ'  תת. כן רווחה בחברה זו תודעניסיון לשיפור מידו

 על ההקשר הדתי.
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מופיעים גם בתשובתו של הרמב"ם לעובדיה הגר,  בתיאור הגר המפורטים לעילרבים מן המוטיבים 

תה יתשובתו של הרמב"ם לגר הי 96אחד החיבורים הידועים והמפורסמים העוסקים בגיור וביחס לגר.

ברשימת ספרים רבות לאחר חיבורה:  שנים לא כלומרמפורסמת כנראה עוד בראשית המאה השלוש עשרה, 

הרמב"ם עונה  97נזכר חיבור בשם 'תשובת ר' משה לגר'. ,שפעל באותה תקופה ,בכתב ידו של יוסף ראש הסדר

יחוס 'אבותינו' י אפשרות דיון על במסגרת מעמדו של הגר ביחס לשאר היהודים באיגרתו בין השאר על שאלת 

בון שהטיח מורו של עובדיה עקב עלגר פי לכ יחס הראויה בנוגע לשאלעל הוא עונה או 'ארצנו' לגרים, וכן 

בכך . לקראת סוף האיגרת מוכיח הרמב"ם את המורה שעלב בגר ומחזק את רוחו של הגר תלמידו זההגר ב

 דמותו במילים הבאות: שהוא מתאר את

אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה, והבין בעין לבו ובא ונדבק 

מתעב גוי עבד מושלים, וידע שדתה דת אמת וצדק והכיר דרכי באומה זו שהיא היום 

ישראל וידע שכל הדתות גנובות מדתן, זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מכזב... והכיר 

הכל וידע ורדף אחר יי ועבר בדרך הקדש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק בעפר רגלי 

יך העולם הזה מלבו ולא פנה משה רבינו ורבן שלכל הנביאים וחפץ במצותיו... והשל

אל רהבים ושטי כזב... לא כסיל קרא יי שמך אלא משכיל, מבין ופקח והולך נכוחות, 

 ותלמידו שלאברהם אבינו שהניח אבותיו ומולדתו ונטה אחרי יי.

של הגר ש'הניח  ושל הרמב"ם. נדודיזה לעיל מובלטים גם בנרטיב נסקרו כמה מן המוטיבים שכאמור, 

שאף הוא 'הניח אבותיו ומולדתו'. העושר והמעמד הכלכלי  ,אברהם אבינונדודי תו' מושווים לאביו ומולד

והחברתי של הגר טרם גיורו ניכרים בתיאור הגר כמי שעזב את 'מלכות עמו וידם הנטויה' וכן 'השליך העולם 

בא לידי ביטוי  הדבר :הזה מלבו'. הגיור מוצג כמובן כשיא של תהליך שכלי שהוביל לדחיית הדת הקודמת

מתואר במכתב ההמלצה כמי שהיה "בקי בקריאת ס]פ[ריהם ומפני בינתו ממה ה ,שעובדיה הגר הנורמני בכך

הגר מדמשק "מנעוריו הכיר כ]י[ הערלים הולכים בחוש]ך". פולמוס  בדומה לוחליט להתגייר ומ ,שקרא"

מס עם כלל הדתות בשמו של הגר נזכר כאן, אך הרמב"ם מתפל אינומפורש של הגר עם בני דתו הקודמת 

 ההבנה 'שכל הדתות גנובות מדתם' של ישראל.של ומתאר את התגיירותו כתוצאה 

מסקירת המוטיבים הבולטים בקורפוס סיפורי הגרים והשוואתם במידת האפשר לידוע לנו ממקורות 

בחירה תוך היהודית מאחרים בני התקופה עולה כי דמותו של 'הגר האידיאלי' היא של אדם שהצטרף לדת 

בדתו הקודמת. גר זה חייב להיות נטול  הרבה בקיאותו מתוךחופשית, מתוך אמונה והיכרות עם היהדות ו

פעמים רבות כמי שבא ממשפחה מיוחסת ועשירה. הגר סובל,  טיירתמריצים כלכליים להתגייר, ולכן הוא מצ

ת הרושם כי התגייר מתוך אמונה ולא בשל לא רק מחזק א הדברנודד ולעיתים אף נרדף בשל התגיירותו, ו

, בנדודיו ומולדתו. יתרה מזמשהיגר מבית אביו ו ,הגר לאברהם אבינו אתתמריץ חיצוני, אלא גם משווה 

                                                 
ת ן על מהדורתו של שיללהלבות נפרדות ופזורות. אני מסתמך התשובה מופיעה בכמה כתבי יד כאיגרת אחת רציפה, ובאחרים כשלוש תשו 96

 רמא. כתבי יד נוספים ראו בהפניות של בלאו בתשובות הרמב"ם, סימנים רצג, תלו, תמח.–לאיגרות הרמב"ם, עמ' רלג
97 S Misc 36.148r-TCUL  155, ע"ב, ב, שורה 98, הטור השמאלי למטה: "ג'ואב ר' משה ללגר". פורסם אצל אלוני, הספריה, תעודה. 
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, כפי שנאמר לגר הפוטנציאלי וסבלותיו הגר מתמזג עם היהודים, שאף הם "דווים דחופים סחופים"

 98.בתלמוד

 טקס הגיור. 4

הביצוע בפועל של טקס גיור, והמידע העולה מתוך החיבורים על מעט מאוד ידוע לנו מתוך מסמכי הגניזה 

מתוך כלל דבר על פרטי הטקס כפי שהם מופיעים במקורות חז"ל.  ההלכתיים שמחוץ לגניזה אינו מוסיף בדרך

מבין שלושת אלו שני כלל המסמכים המזכירים גרים, רק שלושה מסמכים מזכירים את טקס הגיור עצמו. 

אלא רק  ,נכתבו בידי מי שלא היו נוכחים בטקס עצמואלו  .לעובדיה ולמבורך –מסמכים הם מכתבי המלצה 

הלכתיות הבסיסיות הזכירו אותו כחלק מהמלצתם. בהתאם לכך, תיאורם הוא סכמטי ועוקב אחר הדרישות ה

של טקס הגיור לתיעוד של טקסי שחרור  מילה וטבילה. ניתן להנגיד את התיעוד החסר ,הנזכרות בתלמוד

בשלב מאוחר טקס והשתמר בגניזה בזכות גיטי השחרור שנכתבו ונחתמו במסגרת התיעוד זה  .עבדים ושפחות

מוחלט של תעודות דומות לטקסי הגיור מאפשר להניח שלרוב לא הופקו ה החוסר 99הושלכו לגניזה.יותר 

 ,זאת בניגוד לקביעה התלמודית בדבר הצורך להביא ראיה לגיור ,מסמכים או אישורים כחלק מטקס הגיור

 100חוזרת גם אצל הרמב"ם.הקביעה 

המסמך היחיד  . ייחודה בכך שהיאהיא 'מעשה האחיות' המזכירה את טקס הגיור התעודה השלישית

הראשונית מן הבקשה לשלבי הטקס  וים ברטוהמתאר טקס גיור מפי היהודים שניהלו אותו והשתתפו בו ומפ

תנאי  פירוטבמסמך שלפנינו, עד כמתואר  ,יהודיות המעוניינות בגיור ועד תום הטקס ולמעשה-של הלא

 החתונה של אחת הגיורות עם אחד ממגייריה.

פרידמן באמצע שנות השמונים, אך מאז פרסומו כמעט ידי מרדכי עקיבא  על'מעשה האחיות' פורסם  

האחיות  -שם מקום או שמות של הדמויות ולא נכללים בו יך, נושא תאר אינו חיבורלא נזכר בספרות המחקר. ה

הוא נושא מאפיינים  ;קשה לייחס במובהק לאזור מסוים היד . גם את כתבהמתגיירות או העדים והמגיירים

צידו  101עשרה. עשרה או השתים 'מזרחיים' ו'ספרדיים' כאחד, וניתן לתארכו בכלליות בלבד למאות האחת

 .בחוף המצרי של הים האדוםש ,נזכרת בו העיר קוץואותיות ערביות בכתוב ההשני של המסמך הוא מכתב 

                                                 
 ואילך. 198יק של מסכת זו ושל מקבילתה המאוחרת 'מסכת גרים' אצל כהן ש', התחלות, עמ' בבלי, יבמות, מז ע"א. ראו ניתוח מעמ 98
 .3ראו להלן פרק ב, סעיף  99

מז ע"א, וראו רמב"ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יג הלכה י. בדומה לכך, אין בידינו –ראו בבלי, יבמות, מו ע"ב 100

דואליים, אלא יש רק כמה טפסים של אישורים כאלה, כולם מספרד המוסלמית מסוף המאה העשירית: ראו על 'אישורי התאסלמות' אינדיבי

 כך במאמרה של שצמילר, המרת נשים. על כך הצביע גם דיויד וסרשטיין, המרה לאסלאם.
, פורסם אצל פרידמן,  S 12.232-TCULזוהי ההערכה הנוכחית של מהדיר המסמך, פרידמן, והיא בבחינת עדכון של השערתו הראשונית:  101

. כתב יד 'ספרדי' בתקופה 2014-ו זאת בתכתובת אישית איתי באישראוגרפית ד"ר עדנה אנגל. שניהם . זו גם הערכתה של הפאלי336ריבוי, עמ' 

 זו יכול להגיע מספרד עצמה או מצפון אפריקה.
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מוצא הטקסט העברי, בקביעת או המסמך בתארוך  המסייעיםלא זיהיתי בצד זה שמות או תאריכים  מעבר לכך

 102שנכתב לאחר הטקסט הערבי.

כל אחת נזכרים בו ו אינםמעיד על מעשה שהיה, שמות האחיות ואף שהטקסט מנוסח כמעשה בית דין 

הועתק בשל העניין שבו. עם וכי זה נראה כי לפנינו העתקה של המעשה המקורי, לפיכך 'פלונית'.  ההן מכונמ

שטקס גיור ייראה או ראוי בדיוני המתאר כיצד  נרטיבזאת אין לשלול על הסף את האפשרות שהמעשה הוא 

 ינהאלנו כל ראיה לכך. גם אם התעודה  אין עם זאת. בלתי שגרתיות טקס גיור ייחודי וכיצד עשוי להירא

 עלהזמן והמקום אותו מייצגת גיור 'אמיתי', היא עדיין מייצגת לכל הפחות מחשבות של יהודים מסוימים בני 

הטקס המתואר ן אכלהלן כי נראה לענייננו. רבות בנוגע טקס הגיור הראוי ועל כן עדיין ניתן ללמוד ממנה 

 מידע העולה ממקורות אחרים בני התקופה.את ה תואם תעודה זוב

לקבוצת יהודים שהגיעו  תב'מעשה האחיות' מתואר כיצד שתי אחיות 'ערלות', כלומר נוצריות, ניגשו

של דתן וברורה מפורשת  הדחיי כוללתלהתגייר. בקשתן, שכבר צוטטה לעיל,  תבקשומלמקום מגוריהם ו

ככל "ולהיות  "לצאת מן הכלל שהיינו בו"את רצונן  . כן כוללת בקשה זושהיא עבודת 'פסל ומסכה'הנוכחית, 

כי בהתאם לדרישות ההלכה התלמודית, היהודים ניסו לעיל ראינו  כבר. "בנות ישראל הכשרות הטהורות

 כדי ,יםאת מצבם הקשה של היהודובתחילה לדחות את בקשת הגיור בהדגישם את ריבוי החובות הדתיות 

לשלול מניע כלכלי לגיור. רק לאחר שהיהודים ניסו לדחות את האחיות פעמיים והאחיות שבו וביקשו 

 מתואר כך:וזה להתגייר, ניגשו הצדדים המעורבים למעשה הגיור עצמו, 

וכשראינו זה הדבר צוי]נו וגלחו[ בתער ראשם ועשו צפרניהם ובכו על מה שעבדו 

פסל]ים ויאמרו[ אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מעבודה הזרה ]ומעבו[דת 

 103מועיל... וטבלו כדת וכהלכה והקראינו ]להם שמע[ ישראל.

הטקס  –ראשן ועשו את ציפורניהן שער פי המתואר בתעודה, לפני טבילתן של האחיות הן גילחו את  על

המופיע בספר  ,המקראיציווי בשה שבויה יפת תואר שלוחם ישראלי חשק בה. יפי המקרא מא הנדרש על

 אר התהליך כך:ודברים, מת

י ְלָחָמה ַעל-כִּ ְבָיה ֵאֶשת -ֵתֵצא ַלמִּ יָת ַבשִּ ְביֹו. ְוָראִּ יָת שִּ ֹאְיֶביָך ּוְנָתנֹו ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ְבָיֶדָך ְוָשבִּ

ָשה-ְיַפת ְלָחה ֶאתתֹוְך ֵבי-ַוֲהֵבאָתּה ֶאל .ֹתַאר ְוָחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ ֹראָשּה -ֶתָך ְוגִּ

ָפְרֶניָה.-ְוָעְשָתה ֶאת יָרה ֶאת צִּ ְבָיּה ֵמָעֶליָה ְוָיְשָבה ְבֵביֶתָך ּוָבְכָתה ֶאת-ְוֵהסִּ ְמַלת שִּ יָה -שִּ ָאבִּ

ָשה-ְוֶאת ים ְוַאַחר ֵכן ָתבֹוא ֵאֶליָה ּוְבַעְלָתּה ְוָהְיָתה ְלָך ְלאִּ ָמּה ֶיַרח ָימִּ  .אִּ

                                                 
ה עדיין רוב נוצרי במאה השתים עשרה כמו בחלקים נרחבים של הספר בעיירה קוץ, שעל נתיב המסחר בין הנילוס לנמלי הים האדום, הי 102

המצרי: ראו גרסן, קוץ. השורות האחרונות בטקסט העברי נכתבו בצד השני של הדף, בין שורות הטקסט הערבי, ומכאן שהטקסט העברי 

 מאוחר לערבי.
103 S 12.232-TCUL 26–23, שורות 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
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שה, תקופה יתקופת מעבר בין הדחף הראשוני של הגבר הישראלי לבין לקיחתה של השבויה לאהמקרא יוצר 

הראש, עשיית שער )גילוח  יםפיזי שינוייםבמעשים )הסרת השמלה, בכי( ובכתקופת אבל ומעבר שגם מסומנת 

יפת תואר'  שהימדרשי ההלכה התנאיים, הובן הציווי בעניין 'אב כברבספרות חז"ל הקלאסית,  הציפורניים(.

עם זאת בשום מקום בספרות התנאים והאמוראים לא נרמז כי יש ליישם את  104כטקס גיור בנסיבות ספציפיות.

 פרטי הטקס המקראי של יפת התואר על כלל המתגיירים.

ציפורניהם את שער ראשם ולקצוץ את למרות זאת, קביעה גורפת כי כלל המתגיירים צריכים לגלח 

מופיעה בספרות ההלכתית של תקופת הגאונים ונזכרת גם במקורות מאוחרים יותר עד ראשית העת החדשה. 

בארמית המקור הקדום ביותר המחייב את כלל הגרים במנהג זה הוא 'הלכות פסוקות', חיבור הלכתי שנכתב 

ר זה בפרק העוסק בהלכות ההלכות הנוגעות לגיור מובאות בחיבו 105.לערך אמצע המאה השמיניתבבבבל 

 מילה. כך נאמר שם על הגר:

]תרגום: וגוזזים לו משערו  קלין ליה מן טופרי דידיה ודכרעיהוגיזין ליה מן מזייה וש

 106ונוטלים לו מציפורני ידיו ורגליו[

לה במילה גם ב'הלכות גדולות', חיבור מקיף יותר מן המאה התשיעית, שנפוץ ברחבי יקביעה זו חוזרת מ

עשרה, מזכיר את המנהג  גם רבי יצחק אלפסי, בפירושו המקיף לתלמוד מן המאה האחת 107ם היהודי.העול

נזכר החיוב אצל  גם בשנים שלאחר מכן 108ב'הלכות פסוקות' וב'הלכות גדולות'. המופיעותבאותן מילים 

אשכנז של המאה עשרה, דרך  כותבים שונים ברחבי אירופה הנוצרית, מפרובנס וביזנטיון של המאה השתים

 עשרה ועד הגהות הרב משה איסרליש לשולחן ערוך, בפולין של המאה השש עשרה והארבע השלוש

 109עשרה.

במזרח נפוץ  חיבור 'הלכות פסוקות', שהוא מקור הקביעה ההלכתית בדבר הגילוח והגזיזה, היה

 שלו גם עיבוד עברי 110.על כך מעידים הקטעים הרבים ממנו ששרדו בגניזה .כאןדונה יבתקופה הנהמוסלמי 

וגוזזים מן שערו "יום בשם 'הלכות ראו', וגם בו מופיעה הקביעה ההמוכר  ,מתקופתנו שרד בכתב יד יחיד

                                                 
על 'אישה יפת תואר' בספרות חז"ל ראו בקצרה מאמרו של שטרן, שבויה, והפניות נוספות שם. על ההיבטים ההלכתיים של הנושא בהקשר  104

 .90–85של גיור ראו פינקלשטיין, הגיור, עמ' 
 הספר. והשוו ברודי, מחקר.ולכל אורך  113–109עוד על החיבור עיינו בחיבורו של דנציג, הלכות פסוקות. על תיארוכו ראו שם, עמ'  105
 הלכות פסוקות, מהד' אהבת שלום, הלכות מילה, עמ' לו. 106
 (.216הלכות גדולות, הלכות מילה )מהד' הילדסהיימר, כרך א, עמ'  107
 הלכות הרי"ף, שבת קלז ע"ב )מהד' זק"ש, ירושלים תשכ"ט, עמ' קמא(. 108
-)מהד' מצגר, ירושלים תשע"ב, כרך ב, עמ' תפא(; מדרש שכל טוב, פרשת לך דוגמאות מספר: חידושי רבי יהונתן מלוניל, שבת קלז ע"ב 109

לך, פרק יז, טו )מהד' בובר, עמ' כ(; ספר הפרנס השלם, סימן שלו )מהד' שלמון, מכון ירושלים, ירושלים תשע"ד, עמ' שא(; הגהות רמ"א 

רוך השלם, כרך ז, עמ' תקפח(. אזכורים נוספים ראו במאמרי לשולחן ערוך, יורה דעה, סימן רסח, סעיף קטן ב )מהד' פריעדמאן, שולחן ע

 'שבויות, גיורות ושפחות'.
 .636–625, ורשימה מלאה בעמ' 82–77דנציג, הלכות פסוקות, עמ'  110
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, הן תורגם לערבית החיבור כיגניזה מעידים אף היתר על כן, קטעי  111."ונוטלין לו צפרניו שלידיו ורגליו

עניין רב מכיוון  מעוררקטע אחד כזה  112נרחבים יותר.פירושי מילים והן בתרגום קטעים בבצורה תמציתית 

 נוסחהיהודית. -חובת הגילוח והגזיזה למתגיירים, בארמית, עברית, וערבית לשלשונית -שהוא גרסה תלת

הקטע . מאריך מעט ומוסיף פרטים שאינם נמצאים בנוסח הארמי או העברי הידועים לנו תיהודי-תערביב

 :יהודית-הנוסח בערביתהמצוטט כאן הוא תרגום של 

ול חובה להטיף ממנו דם ברית בזמן גיורו, וחובה שיידע הגר מקצת ואם היה הגר נימ

עד שיתרגל בהדרגה. וכאשר  –הציוויים, לחיוב ולאיסור, הקלים והכבדים, לא כולם 

מלים אותו, וגוזזים את כל שערו, וגוזזים מזקנו ומשפמו, וקוצצים את  –יקבל עליו 

וכאשר יבריא מן המילה טובלים אותו במים שנאספו ממי גשם או מים ציפורניו. 

 113נובעים או זורמים. וכאשר יעשה זאת הוא נהפך כאחד מישראל.

ההקשר ההלכתי למנהג הנזכר ב'מעשה האחיות', ו'מעשה  מלמדים עלו לעיל צגהחיבורים ההלכתיים שהו

. בהמשך ים כנראה לא היה בבחינת אות מתההאחיות' מעיד כי חיוב הגילוח והגזיזה שנמצא במקורות ההלכתי

שה יפת תואר יציווי המקראי בדבר אל זיקתוהעבודה אצביע על עדויות נוספות למנהג הגילוח והגזיזה, על 

  גיור.לעבדות ולשבי, ל משותפיםם הועל ההיבטים המגדריי

ינם מנמקים אציפורניים הגזיזת בשיער והם בגילוח המקורות מתקופת הגאונים המחייבים את הגרי 

מתייחסים להיעדרו בספרות ההלכתית הקודמת להם. הסבר אפשרי,  אינםרומזים על מקורו ו ינםאאת המנהג, 

 114נועדו למנוע חציצה בין מי הטבילה לגופו של הגר הטובל.הוא כי הגילוח והגזיזה למנהג זה טכני באופיו, 

אולם הספרות ההלכתית אינה דורשת גילוח שיער כדי להימנע מחציצה, ודאי שלא בתער כפי שמתואר ו

חובה. יתר על כן, בבחינת יום בחלק מן המקומות אינה הנהוגה הב'מעשה האחיות', ואף גזיזת הציפורניים 

סור החציצה, נזכרים בנפרד בהמשך הפסקאות שצוטטו לעיל מ'הלכות פסוקות' דיני הטבילה, ובכללם אי

הסיבה למנהג הייחודי. משנפסל ההסבר הטכני, נראה  איסור זה הוא'הלכות גדולות' ולכן קשה להניח כי מו

נראה כמו במקור המקראי,  :כי יש לפנות לטקס המקראי כמקור לציווי בדבר גילוח השיער וגזיזת הציפורניים

 גם כאן מטרת החיוב היא ליצור תקופת מעבר ברורה וגלויה לעין בעת טקס הגיור.כי 

                                                 
 . על 'הלכות ראו' ותיארוכו למאה העשירית בערך, עם השפעות מן החיבור 'הלכות1, עמ' 1886הלכות ראו, מהד' שלאסבערג, וורסאי  111

 .72–69, 66–64, 61–58גדולות' עיינו דנציג, שם, עמ' 
 .70–64דנציג, שם, עמ'  112
113 JTSA ENA 2630.2r של הקטע התחתון. התעודה טרם נידונה במחקר, מלבד אזכור אצל דנציג המפנה לנוסח העברי  16–10, שורות

ינקט מנה דם ברית וקת דכולה ויגב אן יערף אלדכיל בעץ' וצאיא יהודית: "ואן כאן אלדכיל מכתון פאל ואגב אן -בלבד. תעתיק המקור בערבית

אלאמר ואלנהי אלכפאף ואלתקאל לא כלהא חתי יתדרג פאדא קבולהא עליה וכתנוה ויחלקון שערה כלה ויאכדון מן לחיתה ומן שארבה 

 פאדא פעל דלך פקד צאר נט'יר ישראל". ויקלמון אט'פארה פאדא אסתרחת כתאנתה גמסוה פי מא מגתמע מן מא מטר או פי מא נביע או גארי
ארבעה טורים, כך למשל טוען יואל סירקיש במאה השבע עשרה בפירושו 'בית חדש' על ארבעה טורים, יורה דעה, סימן רסח, סעיף קטן ב ) 114

 .245–243מהד' וגשל, דף ריג ע"ב(, וראו על כך אצל זוהר ושגיא, גיור, עמ' 
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הוא  זההחסרים בו. טקס מספר י המוכר אלמנטים חז"לטקס הגילוח והגזיזה מוסיף לטקס הגיור ה

לטקס  בניגודזאת  .נשיםהן בגיור גברים ו הן בגיור לשימוש באופן שווההוא מתאים נייטרלי מבחינה מגדרית ו

לטקס המילה הגברי. גילוח השיער יוצר רושם פיזי נראה לעין שנעלם נשית שבו אין מקבילה  ,הרבני הקלאסי

 אינו קיים בטקס הגיור הרבני. נוסףזה סממן  .זמן, וכך הטקס כולל סממן פיזי בעל נראות ציבוריתה בחלוףרק 

שה יפת התואר יהא על מצווההב'בכי'  יוצגתמזו ה ידחי :ה מפורשת של הדת הקודמתי, הטקס כולל דחיעל כך

עימו נראה כי כותבי 'מעשה האחיות' חלקו  115.רבי עקיבא כבכי על 'עבודה זרה' כבר פירשבמקרא. בכי זה 

הם ו "בכו על מה שעבדו מעבודה זרה"האחיות  ,כחלק מטקס הגילוח והגזיזה ,כיצד הם מתארים :תובנה זו

יש לציין כי אף הרמב"ם, בעוסקו בדיני  116שבו דנתי לעיל. ירמיהו מספרהמקראי פסוק את ה שמים בפיהןאף 

 117'יפת תואר', כותב "וכן בוכה על דתה".

יוצר עבורן 'תקופת מעבר' המקבילה הוא , ועבור הנשים תחליף לטקס המילההוא טקס הגילוח והגזיזה 

הלימינלי, המתואר במחקריהם של לתקופה שבין המילה לטבילה אצל הגברים. תקופת מעבר זו היא השלב 

טקס כולל הסרה טקסית ה 118האנתרופולוגים ואן גנפ וטרנר, השלב שבין הגדרת הזהות הקודמת לזו החדשה.

את דה מן הזהות הקודמת ויהסרה המסמלת את הפר –ציפורניים ושיער  –של חלקים מתחדשים משולי הגוף 

 נתמעניי 119ר נכלל בטקסי מעבר של תרבויות רבות.שיעהשגילוח לא מפתיע צמיחת הזהות החדשה. אם כן, 

 .בקש להתאסלםמבא לפני הנביא מחמד והאדם  על ספרתהממאותה תקופה מסורת מוסלמית  בהקשר זה

זהות כלומר השיער מזוהה עם הזהות הקודמת,  120נה לו: "השלך מעליך את שיער הכפירה, והימול".והנביא ע

 זהותו החדשה לאחר שיימול. הכפירה, והסרתו מכינה את המומר לקבלת

 הם טוענים ו.בחשיבות הם ממעיטיםאולם ו ה,ז ענייןל מתייחסיםזוהר ושגיא בנתחם את טקס הגיור 

 121אלא מוצנע ואישי. אינו פומבי ככללטקס הגיור כי , ובטקס הגיור כי אין חשיבות מרובה לשלב הלימינלי

וקא בכך שהוא מנכיח ומעצים את השלב ווהגזיזה היא ד, אני סבור כי חשיבותו של טקס הגילוח לזאתבניגוד 

ליהדות, הופך את תהליך הגיור לפומבי או לפחות לנראה לציבור ומשווה את  מרת הדתהלימינלי בתהליך ה

 ולפיה. בהקשר זה יש לציין את הביקורת על תיאוריית הלימינליות, המשתתפים בותפקודם של גרים וגיורות 

                                                 
וראו , (284יונתן לפסוק יג )מהד' רידר, עמ' -(. פירוש זהה מופיע גם בתרגום פסאודו246ספרי דברים, פסקה ריג )מהד' פינקלשטיין, עמ'  115

 .257על כך אצל כהן ש', התחלות, עמ' 
 יג.–דברים כא, י 116
 משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק ח הלכה ה. 117
 בר; טרנר, לימינליות; טרנר, תהליך טקסי.ואן גנפ, טקסי מע 118
 וכן ראו ברטלט, שיער. 150–149; דאגלס, טאבו וסכנה, עמ' 287–284; פרייזר, טאבו, עמ' 167–166ראו ואן גנפ, טקסי מעבר, עמ'  119
 .10עמ'  6, כרך 9835אלמצנף, מהד' ביירות, מסורת  120
ים בקצרה להיבט המגדרי של הטקס הרבני, ובו אין מקבילה נשית למילה ככניסה . בספר זה הם מתייחס246–237זוהר ושגיא, גיור, עמ'  121

לשלב הלימינלי. לעומת זאת, בספר שפרסמו לאחר מכן באנגלית לא מצאתי התייחסות לנקודה זו בעת דיונם בנושא. ראו זוהר ושגיא, שינוי, 

 . 285–280, 162–158עמ' 
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טקס הגילוח בניתן לראות  122.יהןחוויותאת ו שעוברות נשים המעבר לתיאור טקסיפחות מודל זה מתאים 

 .בימי הביניים ת המעבר של נשים מתגיירות לאלה של גבריםיוהגזיזה ניסיון להשוות את הטקס ואת חווי

של  שחרור של שפחות. שחרורםהטי יס הגיור הקלאסי מתועדים דווקא בגשני אלמנטים נוספים בטק

הן במציאות החברתית בחברת הגניזה. בניגוד השלב האחרון בגיורם, הן להלכה  היה למעשה עבדים ושפחות

טי שחרור, ים ברור יותר בגניזה, בדמותם של גשחרור של עבדים ושפחות הותירו חותהגיור, טקסי הלטקסי 

וודאי נכללו גם בטקסי בכאלה מעידים על שני אלמנטים ש ןטיילמעשה מעין תעודת גיור. שלושה ג שהם

 123מצוות ואימוץ שם חדש.ההודעת  :אינם נזכרים בתעודות הנוגעות לגיורש ף על פיהגיור א

פי ההלכה המופיעה כבר בברייתא בתלמוד הבבלי, עם טבילת הגר מלווים אותו שני תלמידי חכמים  על

מנהג זה  124הזהירו אותו קודם לכן.ומודיעים לו שוב "מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות", אף שכבר 

אולם בניגוד למכתב המלצה זה, החוזר על לשון הברייתא, גט שחרור ו 125נזכר גם במכתב ההמלצה לעובדיה.

 חתומים עליושילוב פרטים טכניים, ובעל הטקסט, ומורחבת כולל פרפרזה חופשית  1198של שפחה משנת 

השחרור של סעאדה, שפחתו של הסוחר המכובד אבו גט  זהושני עדים שאף היו עדים לשחרור עצמו. 

רת", הצד האחורי של הגט כולל עדות על מסירתו לידי "סעאדה המשוחר 126אלמעאלי הלוי בן כלף אלדג'אג'י.

, העדות על גב גט זה מפורטת ביותר, ואל טיןיאולם בניגוד לגוטין אחרים. יג כמהעדות המופיע גם בגב נוסח 

 ל אזהרתה בדבר המצוות:שבבית הכנסת של העיראקיים בפסטאט, וכאמור גם  טבילתה תיאור שלוכוללת 

תבנה ותכונן אותה לאחר מכן אנו בית הדין ]...[ בבית הכנסת של הבבליים  127והטבלנו

אחרי שהודענוה מה שהיא מחויבת בו מן העונשים ]...[ ממה שמחויבות בנות ישראל 

 128לשמרו, והשכר המגיע לה עבור השמירה על כך.

ידי המתגייר. אימוץ שם חדש אינו מחויב מבחינה הלכתית,  אלמנט נוסף הנקשר לגיור הוא אימוץ שם חדש על

אך הוא עולה בקנה אחד עם התודעה של ביטול הזהות הקודמת, 'לידה מחדש' ואימוץ זהות חדשה. עד עתה 

ודאי בואותם שמות עבריים בשמם, ורובם נושאים ש מצויניםזיהיתי בתעודות הגניזה למעלה מעשרים גרים ה

                                                 
 יות., ושם הפנ56ראו בקצרה אצל בל, טקס, עמ'  122
 .3ראו להלן פרק ב, סעיף  123
 ע"ב.–בבלי, יבמות, מז ע"א 124
125 OX Bodl MS Heb a 3.1 61–59, פורסם אצל גולב, עובדיה, שורות. 
126 S 12.872-TCUL   ב.5בנספח המהדורות. תעודה זו נידונה גם בפרק ב, סעיף  9, ראו תעודה 
אזכור טבילתה של המשוחררת 'בבית הכנסת' מעלה את הסברה שמדובר בטבילה במקווה של ממש ומכל מקום לא בטבילה בנהר או  127

בבית המרחץ. אם כך, זוהי עדות מוקדמת עוד מימיו של הרמב"ם לטבילה במקווה. לעומת זאת, חסרים אזכורים של מקווה במצרים בתעודות 

וכן את הערותיו והסתייגויותיו של פרידמן, מציאות חברתית,  155–154, עמ' 2דיון על כך אצל גויטיין, חברה, גניזה קדומות יותר. ראו את ה

. אולי לא מקרה הוא שאחד משני העדים בגט השחרור שלפנינו, המעיד על טבילה, הוא גם אחד החותמים לצד הרמב"ם על 232–230עמ' 

"ם, מהד' בלאו, סימן רמב. המסמך המוקדם ביותר שאליו מפנה גויטיין כאזכור למקווה, התקנה המחייבת טבילה במקווה. ראו שו"ת הרמב

CUL T-S J 1.47 ,מזכיר אף הוא "ברכה אלעראקיין". האפשר שזה אותו מתקן שבו טבלה סעאדה? המסמך נערך אצל גיל, ההקדשים ,

 .131תעודה 
128 S 12.872-CUL T בדילוגים(. 11–4, ע"ב, שורות( 
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את שמם כחלק מטקס הגיור. הגרים בו קיבלו שהאופן  עלבמעט הידוע לנו להלן אימצו לאחר גיורם. אעסוק 

טי השחרור כוללים בדרך ישחרור של שפחות. גהטי ימג לקוחהשמות הה הידועה עד כה למתן העדות היחיד

הוא  מהם כוללים עדות לאימוץ שם חדש בפועל. אחד טיןישות למשוחרר לשנות את שמו. שני גכלל את הר

במחצית הראשונה של  בהודו שפעליהודי  שטר שחרורה של אשו, שפחתו ההודית של אברהם בן יג'ו, סוחר

השם )"ואית לך רשותא מני  ת אתעשרה. גט השחרור של אשו כולל לא רק את הרשות לשנו המאה השתים

ויש לך רשות ממני לקרוא לעצמך בשם אחר כבנות ישראל(,  –ישראל" למיקרא //ליכי// שום אחראן כבנ]ת[ 

הדגשת מעמדה של השפחה המשוחררת כגיורת במעמד קיום  מתוךהשם מוזכר  .אלא גם את השם החדש

ומסירתו "לאשו הגיורת המשחררת הדא בת אברהם דידיע יהא  עליו חתימת בית הדיןומתוך התיאור של הגט 

שמה ברכה בגו בנת ישראל" )לאשו הגיורת המשוחררת הזו, בת אברהם, שידוע שיהא שמה ברכה בת 

 129ישראל(.

תיעוד נוסף למתן שם חדש לשפחה משוחררת נמצא בגט שחרור שהעניק יפת בר יוסף לשפחתו בקהיר 

(. שמה המקורי של השפחה נרשם בקטע שנקרע מן 1030שטרות )ינואר ן המנייל 1341שנת ב ,בחודש שבט

נוסח מתוך האך ניתן לשחזר את  ,"ו. אמצעו של השטר קרועיהשטר ואבד, אך ברור כי הוא מתחיל באות ו

השוואה לשטרות אחרים, והוא כנראה כולל את הרשות לשנות את השם. לאחר הנוסח הרגיל, המסתיים 

: "]ור[שמנא שמה בישראל מברכה וכתבנא מפי הנוכחיםישראל", נוספו המילים הבאות במילים "כדת משה ו

וחתמנא ויהבנא לה למברכה דה" )וקבענו שמה בישראל מברכה, וכתבנו וחתמנו והבאנו לה למברכה 

 כאןמברכה, הוא מתעד פעולה זו בשטר, ומ –כלומר בית הדין 'רושם' או קובע שם חדש לשפחה  130הזאת(.

שפחה המשוחררת 'מברכה'. לא ברור אם מדובר בשם הערבי הנפוץ 'מבארכה' הכתוב כאן את ה מכנהוהלאה 

הרי יש כאן תופעה מעניינת של אימוץ  ,של שם זה. אם מדובר בשם הערבי צורה עבריתללא אל"ף או במעין 

 גיור.-עברי כחלק מהליך השחרור שם חדש לא

שהגיעו לידינו מצביעות  שינוי שםהעדויות היחידות ל השמות היא ששתי הנוגעת למתןנקודה מעניינת 

במקרה של מברכה נכתב במפורש כי בית הדין הוא ש'רשם' את  .על מעורבות של בית הדין בקביעת השם

בית  שכתבבשמה החדש רק בתוספת לקיום הגט  כאמור המכונה ,גם במקרה של אשו .שמה החדש בישראל

 הקובעים כי מעתה ואילך "יהא שמה ברכה". הדין, נראה כאילו חברי בית הדין הם

נלמד מתעודות  כךעל  ן המידעמעט מאוד ידוע לנו על מהלכו של טקס הגיור עצמו. חלק מ ,לסיכום

אנו למדים על הודעת המצוות למתגיירים  אלותעודות הלכה. מעל פי ה גיורות נחשבותה ,השחרור של שפחות

של שינוי השם בכל  אין בידינו עדויות ישירות לאופן קיום המנהג עם זאת .ועל אימוץ או הענקה של שם חדש

עניין גילוח השיער וגזיזת הציפורניים, שנזכר במקורות הלכתיים בני התקופה, נזכר  ,אכן. הנוגע לגרים ככלל

                                                 
129 55.10SPIOS D 'כפי שמעיר פרידמן, 25–24, 19–18. הציטוטים לקוחים משורות 166–162, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, עמ .

 התיבות "דידיע יהא" מטושטשות וכן לא ברורה משמעות המילה 'בגו'. על בן יג'ו ושפחתו המשוחררת נרחיב בפרק ב.
130 S NS 320.63-T הציטוט על קביעת 7פח המהדורות. שמה המקורי הקטוע של השפחה מופיע בשורה בנס 10, לא פורסם. ראו תעודה .

 .19–18שמה החדש מופיע בשורות 
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אולם מכיוון שמדובר בעדות יחידה לא ברור עד כמה היא משקפת מנהג רווח וגם במעשה אחד מן הגניזה, 

 דונה.יהנ בתקופה

 תמיכת הקהילה בגרים. 5

הן  ,ם באה לידי ביטוי בכמה אופניםדת לאחר המרתשתמיכת הקהילה היהודית בגרים בשלבים הראשוניים 

בבקשה אישית  נדבניםה ישירה של גרים נזקקים ליהן בפנימאורגנת במענה לצרכים שונים  בתמיכה קהילתית

 לצדקה.

 לימודא. 

עקרונות בסיסיים ופרטים  גם ללמוד חייביש להניח כי אדם שבחר להתגייר ולהצטרף לקהילה היהודית היה  

שאלה שנשלחה לרמב"ם מצור הצלבנית . ביהודיתוכחבר מתפקד בקהילה ה לחיות כיהודי כדישימושיים 

תלמידי רבי אפרים הדיין אם האיסור ללמד תורה לגוי "הוא הלכה" ומה ההבדל לעניין זה בין  יםאלוש

תיר מדווקא  הוא דבריו תורה לגוי, אך בהמשך ללמד תסר הרמב"ם תיאורטיומוסלמים לנוצרים. בתשובתו א

י עד כה זה הוא האזכור היחיד שמצאת מסמך 131ללמד נוצרים )ולא מוסלמים( מכיוון ש"אפשר שיחזרו".

הרמב"ם  עם זאת .וגם בו אין התייחסות מפורשת ללימוד כחלק מתהליך הגיורללימוד תורה בהקשר של גיור, 

עצמה נדירה ביותר ולכאורה לששהיא כ עמדה ,על הגיור כתוצאה אפשרית של לימוד תורה לגוי כאמור מצביע

 גבריםמסביר כי  ,לאחר הגיור התור אשר ללימוד 132.ליהדות מעידה על אפשרות לעשיית נפשות אקטיבית

היכרות מסוימת עם השפה העברית, ולו לצרכים לפחות נדרשה  ,המשכילים שבהםמן ובעיקר  ,שהתגיירו

מעידות על כמה גרים  כאן הנידונותגניזה התעודות אף שאכן נראית סבירה ו זואולם אף שהנחה וריטואליים. 

ייתכן כי לימוד  133גרים. לשששלטו בעברית וביצירות יהודיות, אין לנו כמעט ראיות על 'לימודי קליטה' כאלה 

לימוד אישי וישיר של הגר מסביבתו זהו שאינה משאירה עקבות דוקומנטריים בגניזה, כלומר  צורהזה נעשה ב

 הקרובה ולא במסגרות רשמיות.

ראשון של  מקורי מכוללת תיאור יחידא . המגילהמן הכלליוצאת ההיא לת עובדיה' במקרה זה 'מגי גם

 תמכה בו ,עברית. עובדיה מספר כי כאשר הגיע לבגדאד במהלך נדודיואת הגר  מדאחריות קהילתית לל

"ויצו יצחק ראש הישיבה להיות עבדיה הגר עם הנערים היתומים ללמדו תורת משה ודברי הנביאים  :הקהילה

לפי עדות מעניינת זו, עובדיה הגר למד עברית במסגרת קהילתית  134במכתב האלהים ובלשון העבריים".

ק מהאזור המרוח ממקום. עם זאת עדות יחידה זו, המגיעה מים, וזאת בהוראה של ראש הישיבהלילדים יתו

                                                 
 ראו שו"ת הרמב"ם, סימן קמט )קד ימכן רג'ועהם(. והשוו לתרגומו של שילת באגרות הרמב"ם, א, עמ' רטז. 131
 .55–54ראו על כך קלנר, הרמב"ם, עמ'  132
133 S NS 325.50r-TCUL  '188.6, 187; ראו להלן הע' 301–299, פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ-JTSA ENA 2229.1 ;CUL 

T-S NS 325.64 '301, נזכר אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ. 
גאון  . לא ידועים לי פרטים נוספים על אותו 'יצחק ראש הישיבה'. אולי הוא אותו 'יצחק6–3, ע"א, שורות 4ראו גולב, עובדיה, קטע  134

 .372עמ'  א, , וראו גיל, מלכות,T-S 6 K 2.2מחסיה' הנזכר ברשימת הזיכרון 
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היא שאפשר לגרים בחברת הגניזה, ו הוראהללמדנו על מנגנוני ה כדימספיקה  אינהליבת עבודה זו,  שהוא

על נעוריו במגילתו וכפי שעולה  עולה מדבריוכ"איש דורש דעת ובינה בספרים", כפי ש וקשורה לרקע של

 מיצירותיו שנמצאו בגניזה.

 מגוריםב. 

עם יתומי קהילת בגדאד מספר עובדיה על מגוריו: "ויושב המשרת את בצמידות לתיאור לימודי העברית 

ם בבית הכנסת, סביר להניח יעובדיה קיבל מגורים זמני 135עבדיה הגר בבית אשר היהודים יתפללו בו".

שבמתחם אירוח כלשהו שהיה חלק ממכלול בית הכנסת. על תמיכה זו יש לנו עדויות גם מחברת הגניזה. 

נזכרים הנזקקים  ,גלימות הנקראות ג'וכאניה ,עשרה המתעד חלוקת צדקה השתיםבמסמך מראשית המאה 

 :לגרים רקלא ניתן שקיבלו את הגלימות. אחד מהם הוא "הגר בבית הכנסת של העיראקיים". סיוע במגורים 

הגר, נזכר נזקק אחר, "החלבי אשר בבית הכנסת של אזכורו של באותה רשימה ממש, שתי שורות מעל 

באמצעות אירוחם בבית שברשימת הנזקקים אם כן, התמיכה בעובדיה הגר ובגר האלמוני  136העיראקיים".

 137נודדים המבקשים מגורים זמניים.-בשל היותם גרים, אלא בשל היותם נזקקים ניתנה להם הכנסת לא בהכרח

 חלוקה לנזקקים )קמח, לחם, בגדים, כסף(ג. 

ללא כל הפרדה בינם  שם רשימות צדקה בגניזה. הם נזכרים כמהם בכפי שכבר צוין בראש הפרק, גרים נזכרי

כסף. גויטיין של בגדים או של חיטה, של . הרשימות השונות מפרטות חלוקה של לחם, הנזקקים לבין השאר

 35-ויבות )כ 3הפנה את תשומת הלב לאחת מרשימות אלו, הכוללת 'רומיים' בלבד, ובה נזכר גר אשר קיבל 

כמות גדולה משמעותית ביחס לשאר הנזכרים ברשימה. גויטיין שיער שההשקעה המיוחדת בגר זה  –ק"ג( 

שכלל הנזקקים  משוםראה בעייתי אולם הסבר זה נוגר מהגר. בהיותו נבעה מהרגלי התזונה השונים שלו 

עצם זהותם כגרים מאלטרנטיבי שגרים קיבלו יותר מנזקקים אחרים ההסבר הברשימה היו 'רומיים' כמותו. גם 

בהם נזכרים גרים: ככל הידוע לנו הם קיבלו תמיכה שאינו עולה בקנה אחד עם הנתונים מרשימות הצדקה 

ראה שככלל, הצדקה שהוענקה מולצדקה בחברת הגניזה מחקרו של כהן בנוגע לעוני גם ממוצעת בלבד. 

הסקת מיש להיזהר  לכן .לנזקקים השתנתה תדירות לפי שיקולי הפרנסים ולפי האמצעים שהיו בהישג יד

צדקה. מסקירה של כל רשימות הצדקה היחסית של אזכורי גרים ברשימות  הקטןמספר ן המסקנות מכלילות מ

עשרה, עולה  עשרה ועד ראשית המאה השלוש כה, מסוף המאה האחתהמזכירות גרים שתועדו במחקר עד 

כלל את הסכום הממוצע אשר חולק לרוב הנזכרים ברשימה. כמו כן עולה  קיבלו בדרך וכי הגרים ברשימות אל

לגרים שונים באותה שהוענקו לעיתים נזכרים סכומים שונים  :מן הרשימות כי היקף התמיכה לא היה קבוע

 138רשימה.

                                                 
 .2–1גולב, עובדיה, שורות  135
136 S K 15.48-TCUL   שני השמות האלה 156–152. תרגום לאנגלית פורסם אצל כהן מ', קול העניים, עמ' 9, 7, ע"ב, הטור הימני, שורות .

 המופיע בשורה שמעליהם. סיבת המחיקה אינה ברורה. מחוקים וכן הצירוף 'הפרנס מכרתים'
 .235–233; כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 154–153, עמ' 2גויטיין, חברה,  137
 ראו פירוט מלא בנספח התעודות. 138
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 ה שלמשרתי ציבור שאינם גרים מדגימים את המודעות לחשיבות עבורבקשת צדקה ל םמכתבישני 

לעזרה לעניים ולמשרתי הציבור. מכתב אחד אינו נושא ערך  תמציגים אותה כשוו בו בזמןהעזרה לגרים ו

ינו מתלונן 'החזן בן השופט' כי א במכתב זה .מקומות ולכן קשה לתארכושל דמויות ושל תאריך או שמות 

מקבל דבר מלבד הפסיקה של יום שני, ולכן הוא מבקש מן הנמען, 'נשיאם של כל ישראל', "כי תטפל במצבי 

 ממועןובערך  1092מכתב שני נכתב בצור בשנת  139כפי שאתה מטפל במצבם של הזרים והגרים והשבויים".

על כולל תלונות רבות על מנהיג יהודי צור והוא לדוד בן דניאל, שהיה אז בשיא כוחו כנשיא ו'ראש הגולה', 

 אינוהיהודים בצור,  מנהיגשאינו מספק תמיכה כלכלית לכותב האלמוני. הכותב מדגיש כי בעוד ה'רייס', 

ונותן כיבודים  ואלמזונותמטפל במצבו, "הרומים והפרנקים והגרים נהנים ממנו והוא ממציא להם פסיקות 

מר לו "לא נהגת עמי לא כמו עם חזן והכותב ישירות עם אותו רייס וא תעמתמלראויים שבהם". בשלב מסוים 

הניסוח בשני המכתבים ממחיש כי בתודעתם של בני התקופה נחשב  140ולא כמו עם גיור ולא כמו עם עני".

בדומה של חברי הקהילה  תםיעד ראוי לתמיכלנפרד מן הסיוע לשאר הנזקקים ו חלק בלתילהסיוע לגרים 

 '(.ניםחזהציבור )'המשרתי ב תמיכתםל

 מכתבים אישיים לבקשת צדקהד. 

כמו במקרה של הצדקה הקהילתית, גם המכתבים הפרטיים של גרים לבקשת צדקה הם חלק מקורפוס נרחב 

 ביןהכותבים הם הנזקקים עצמם שצדקה לנזקקים שונים, בין  שהם בקשותמכתבים אישיים  ובו הרבה יותר

כתבו הגרים מהם בקורפוס סיפורי הגרים יש שבעה מכתבים כאלה. שלושה  141סופרים מטעמם.שכתבו אותם 

מכתבו של הגר מרדכי, מכתב הגר לגבירה ומכתבו  :בגוף ראשון מנוסחת בהם הגריםפניית עצמם או לפחות 

ההמלצה לעובדיה, ההמלצה  :ליהם יש להוסיף את ארבעת מכתבי ההמלצה על גריםעשל 'הגר הדורש'. 

למבורך, המכתב ממניו ומכתב הגר מדמשק. מכתבי הבקשה נכתבו לעיתים בשמה של קהילה )כמו המכתב 

 ככלל ממניו( או בשמו של יחיד בעל מעמד )כמו מכתב הגר מדמשק(, והם הופנו לעיתים לקהילות יהודיות

או לנכבדים ספציפיים אשר יכלו לסייע לגר  )המכתב ממניו, מכתב ההמלצה לעובדיה, ומכתב 'הגר הדורש'(

 142)מכתב הגר מדמשק, מכתב ההמלצה למבורך, מכתב מרדכי הגר ומכתב הגר לגבירה(.

מראה כי כותביהם ציינו את עובדת היותו של המבקש גר  וניתוח התוכן והסגנון של מכתבים אל

גם השוו לכך הם במקביל  .רה לגראמרות חז"ל בדבר חובת העזלולעיתים אף הפנו במפורש לפסוקי מקרא ו

                                                 
139 S 8 J 15.3-T אלגרבא ואלגרים ואלשבויים'(, לא פורסם. 17–16, שורות'( 
140 S Misc. 35.35-Tאלרום 19–18, 10–9. הציטוטים לקוחים מע"א, הצד הימני )ד אצל גיל(, שורות 603 , פורסם אצל גיל, א"י, תעודה" :

 גיור ולא עני".  ואלפרנג )!( ואלגרים"; "לא תגריני מגרי חזן ולא מגרי
–174, עמ' על ניתוחם של מכתבים אלו ועל קריאתם כעצומות הקוראות ליחסים הדדיים ולא כ'מכתבי עניים' ראו אצל כהן מ', עוני וצדקה 141

188. 
, פתיחתו של מכתב מאת 'משה הגר', לנכבד כלשהו המכונה 'מופת החכמה, S AS 148.93-Tעל תעודות אלו יש להוסיף ככל הנראה את  142

, שפורסם אף T-S AS 119.69. מסמך נוסף, 282מעין התבונה... היה ככלכל ודרדע', כנראה בבקשה לצדקה. פורסם אצל שייבר, גרים, עמ' 

(, הוא קטע מבקשת תמיכה של אישה אלמונית מטבריה, ובקשה זו מופנית אל נכבד שזהותו לא ברורה. ואולם, 281צל שייבר )שם, עמ' הוא א

 הגרים לעיל.מוצא כפי ששייבר עצמו כותב, אין במכתב כל רמז לכך שהאישה הייתה גיורת, וראו גם את הדיון על 
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את הגר הנזקק לנזקקים אחרים ולעיתים הדגישו היבטים אחרים בסיפור חייו של הנזקק ולאו דווקא את 

העובדה כי בחר להצטרף לדת היהודית. דוגמה טובה למכתב המבליט את גרותו של הנזקק כמניע מרכזי, 

דיה. לאחר פתיחה ארוכה, נמלצת ומלאת פאתוס ולמעשה בלבדי, לקבלת התמיכה הוא מכתב ההמלצה לעוב

גיורו את לתאר את חוכמתו של עובדיה הגר,  בן יצחק, ברוךהכותב, הרב נה ושורות, פ 40-לאורך יותר מ

תמקד בדברי חז"ל המדגישים את חומרת וא מההקפדה ההלכתית על טקס הגיור, ומכאן הואת "מאהבה" 

נוגע באלמנטים אלו כלל.  אינומכתב בקשת התמיכה של מרדכי הגר  לעומת זאת, 143'אונאת הגר'. על איסורה

בו "חמשה נפש" ובשל כך  ותנדודיו ואת העובדה שתלוישל מרדכי, את במקום זאת הוא מדגיש את זרותו 

ד לאחר מכן עוסקים בערך הצדקה יהוא "ביגון גדול בעבור מחייתנו ופרנסתינו". הפסוקים המצוטטים מי

 144סיוע לגר.באופן כללי ולא ב

בתוך המסכת הכללית של המכתב. כך במכתב הגר גר של הנזקק  היותומכתבים אחרים משלבים את 

מיום " :היותו מהגראת  וכן מעמדו הנכבדאת בדתו הקודמת ו כי היה בעל שררההגר מזכיר לגבירתו  :לגבירה

"תוציאי על  :העולם הזה בהוצאת כסף על הבלישמזכיר את חוסר הטעם  הוא כן ".אשר באתי בארץ ישמעאל

כל זאת  145נפשך ועל ביתך במזונותיך ובמלבושיך ולא ישאר מהם דבר כי אם המעשים הטובים והצדקות".

תה היכרות קודמת בינו לבין הגבירה והיא כבר תמכה בו בעבר. 'המכתב ממניו' מתאר יתב הגר אף שכבר היוכ

רצח בעלה  –שה לאחר מכן יצרותיה של הא ראה כינאת בחירתה של הגיורת "לחסות תחת כנפי" השכינה, אך 

עיקר הבקשה. קטע המכתב ששרד מסתיים בבקשה לעשות עם  הןו תריוהיותה גמ חשובות –חטיפת ילדיה ו

גם 'המכתב מדמשק', אף שהוא מתאר  146הגיורת "כמידתכם הטובה כמו שאתם עושים עם כל עובר ושב".

נדודיו, מסתיים בבקשה כי הנמען, את נרדפותו ואת פולמוסיו עם בני דתו, את באריכות את נחישותו של הגר, 

ביטוי זה נפוץ  147ממנהיגי יהודי פסטאט, יעשה עם הגר חסד "כמו שעשה עם כל עובר ושב מגמילות חסדיו".

ה הכוללת של עזרה מגמאת הטענה כי העזרה לגרים נתפסה כחלק מן ה היטבמדגים ובמכתבי צדקה רבים, 

 148רבים מהם נדדו מקהילה לקהילה עם מכתבים בידיהם.וולנזקקים, לעניים 

                                                 
143 OX Bodl MS Heb a 3.1 ,ואילך. איסור 'אונאת הגר' נזכר במקורות רבים, ראו למשל בבלי, בבא  63עובדיה, שורה , פורסם אצל גולב

 מציעא, נט ע"ב.
144 OX Bodl MS Heb e 107.19a 'ושם גם מראי מקום לפסוקים. 531, פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ 
145 S 12.244-TCUL  ,6–5, ע"ב, שורות 5תעודה , פורסם אצל ברקת, מכתבים. 
146 S 16.100-TUL C 23, פורסם אצל אנגל, גיורת; יהלום, מניו, שורה. 
147 1080 J 115 CUL Or. 22–21, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורות. 
על ביטוי זה, המתבסס על דמותו של אברהם במדרש. יש לשים לב לקשר בין דמותו של אברהם כעושה  101ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  148

חסד לבין דמותו כמגייר על סמך אותה דרשה: "מלמד שהקריא אברהם אבינו לקב"ה בפה כל עובר ושב" )בבלי, יומא, י ע"ב(; "שהיה עושה 

שב, ולאחר אכילתו היה אומר לו אמור ברוך מי שאמר והיה העולם שאכלת משלו... לפיכך היה כל עובר ושב קורא בשם סעודות לכל עובר ו

ה' אל עולם" )מדרש לקח טוב לבראשית יח, סימן יט ]מהד' בובר, כרך א, עמ' מג[(. לאחרונה העיר מיכה פרי כי מוטיב זה בדמותו של אברהם 

. על 41הע'  280ראו פרי מ', מכתבי המלצה, עמ'  –ואילך, קרי ממש בתקופה הנדונה  11-ם, מן המאה הנמצא רק בקובצי מדרשים מאוחרי

 הקשר בין נדודים, בקשת צדקה ועלייה לרגל ראו מאמריה של מרים פרנקל: פרנקל מ', צדקה; פרנקל מ', עליה לרגל וצדקה.
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ובלשונו הבוטה המכתב שלא בכדי כיניתי אותו מכתב 'הגר  ריףבולט באופיו הח אלועל רקע דברים 

גר אלמוני ל'שתי הקהילות', כלומר ליהודי  שמפנהבקשה לצדקה  ובוהדורש'. מדובר בקטע של מכתב עברי 

כותב המכתב מבקש שייתנו לו "די מחייתי ופרנסת]י[", ובהמשך הוא מצטט שורת פסוקים  149פסטאט.

מאיימת: כמקראיים המחייבים עזרה לגר. הכותב נוקט לכל אורכו של קטע המכתב שבידינו לשון הנשמעת 

. והוא "חמלו על נפשי ועל נפשכם... ]ל[א אוכל אכריח אתכם יותר מזה אבל אצעק אל יי אשר ברחתי אליו..

יו]שיעני בצרתי[ ובדלותי ובמרירות נפשי וינקום מן האנשים אשר ישליכו דבריו אחר גום... וכן אמר וקרא 

מאשים את התורמים הוא  :''מרירות נפשו משקפים אתשל הגר הנזקק  דבריועליך אל יי והיה בך חטא". 

ייתכן שאף משפט הסיום של  .להפוטנציאליים בחטא ובהתעלמות מציוויי התורה ומאיים עליהם בנקמת הא

איומו של הגר  150מאחל לתורמים כי האל "ישמרכם מכל רע ויצילכם", נאמר במרירות.ובו הכותב המכתב, 

במפורש לפסוקי התורה המורים "וגר לא תונה ולא תלחצנו... כי אם  מכוון ,בצעקה אל האל שתיענה בנקמה

  151יצעק אלי... וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, והיו נשיכם אלמנות ובניכם יתומים". ָצֹעק

ברוב המכתבים האחרים,  אינם מופיעיםמופיעים כל אותם פסוקים ותפיסות אשר במכתב זה אם כן, 

את הרושם כי הגר  הקוראים אצל יצורלאלא שהם משולבים בטקסט בעל אופי מאיים, הנועד  זו בלבדולא 

. סביר כי כותב המכתב בשל גיורו מיוחד אצל האלה ומעמד :מחזיק בידו נשק אולטימטיבי צדקה המבקש

שתי  מגייריו ב'שתי הקהילות' רגשות הזהים לאלה שהתעוררו בקרבם של מכתב ביקש לעורר בקרב נמעני

, ןע לגיורהאחיות הנוצריות ב'מעשה האחיות'. כזכור, משנתקלו ביחסם הראשוני המסויג של היהודים בנוג

"אם אין אתם עוזרים אותנו על זה הדבר אנו קובלים עליכם לשמים". תגובתם של היהודים אותן אחיות: קראו 

לקריאה זו מתוארת ב'מעשה האחיות' כך: "וכששמענו זה הדבר פחדנו מדבריהם ]שלא ימצא[ אלהינו עלינו 

 152עולה מן השמים".

האם גר זה אכן נתקל בחומת אדישות ונאלץ להשתמש  כיצד יש להבין את סגנונו הבוטה של מכתב זה?

 לעזרתו סופר בעל שליטה כזואו יכולתו לגייס שליטתו בעברית ובמקורות בלשון חריפה במיוחד? או שאולי 

אולי העזרה שהקהילה הגישה לו לא נראתה לו מספיקה לאדם בשל כך רומזות כי היה בעל מעמד מכובד ו

 ההבעהגר שאינו מעורה בדקויות  סגנון אישי של סופר חד לשון או שלאין כאן אלא ש אפשרבמעמדו? ו

יניעו את הנמענים ודבריו יפעלו את פעולתם ברור כי כותב המכתב ידע והבין כי  מכל מקוםהמקובלות? 

עזרה חומרית הן ממוסדות  הגרים כלל המסמכים שהוצגו לעיל, קיבלוכפי שנראה בלפעולה בכיוון הרצוי. 

יש להבין את מכתבו של 'הגר הדורש' על רקע זה  .באופן פרטי הן מכמה מעשיריהן מאורגן הקהילה באופ

, םכדי להשיג את מבוקש לא כעדות לאטימותה של הקהילה ולהזדקקותם של גרים ללשון בוטה ומאיימת

 זו. ה, בתודעתוקפניר לגרים ולשימוש מיטבי, אף אם ועזל החובהאלא כעדות להשתרשותה של תודעת 

                                                 
 .54–51, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  149
150 S NS 325.7-TCUL בדילוגים(. 10, 7–5שורות  271רסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ' , פו( 
 כב.–שמות כ, כ 151
152 S 12.232-TCUL 18–17, שורות 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
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 הנזקק כתיבת בקשה, זיהוי הגר –עצם בקשת הצדקה, קבלתה והמנגנונים שהיו כרוכים בכך  ,לסיכום

גרים ב תומכים בהשערה שחברי הקהילה ראוכל אלו  –ידי הפרנס  על ת הצדקהחלוקוידי חבר בקהילה  על

מעצם זהותם  ייתכן כי הגרים נחשבו זכאים לצדקהאף נזקקים הראויים לתמיכה בתוך שאר עניי הקהילה. 

כגרים ללא קשר למידת הזדקקותם לצדקה בפועל, בדיוק כפי שעולים לרגל נחשבו זכאים לצדקה אף אם היו 

נזכר הפיסות מידע שעשויות לתמוך בהשערה זו הן התמיכה יוצאת הדופן שקיבל הגר הרומי  153מבוססים.

קרון הצדקה יעל ביסוסו של ע המעידים ,והציטוטים לעיל 154עם שפחתו מבארכה, זין בן אבו אלכיר הגר,

שלא בהתאם למצבם  ,אולם בשלב זה של המחקר אין די עדויות על עזרה כלכלית לגרים באשר הםול'גרים'. 

מכלל הסיוע  כחלקהשתרשותה של נורמת הסיוע לגרים ל עדויותמסמכים שלעיל בלראות הכלכלי, וניתן 

 .מנגנוני הסעד הקהילתיים מטעם באשר הם לנזקקיםהניתן 

 שילובם של הגרים בקהילה היהודית. 6

הסיוע להם  הוגששלאחר  ובשילובם בהן זה ידון בקליטתם של הגרים בקהילות היהודיות השונות סעיף

גרים  שללעיל. העדויות שיוצגו בחלק זה לשילובם של הגרים בקהילה יעסקו בנישואין  תוארהראשוני ש

חברתית של גרים בקהילה ובהשתלבותם של גרים ביצירה הכלכלית והמלידה, במוביליות -ליהודים

 יהודית.הספרותית ה

 נישואיןא. 

מלידה. מסמך המפרט את -גרים ליהודים שלנישואין מניעה לתה יעל כך שלא הי יםמסמכי הגניזה מצביע

התחייבויות סכומי הכתובה והנדוניה של 'אלחתן עובדיה בר אלעזר' ו'אלכלה מבארכה בת אברהם גיורת' 

בני משפחות  לשעדות נוספת כזו היא רשימת זיכרון  155מלידה.-גיורת ליהודי של הלנישואי ברורהעדות  הוא

ברשימה היא משפחת  מוזכרותכלומר משפחתן. אחת מן המשפחות הבה נזכרות הנשים ואף 'ביתן', ושונות, 

נשים נישואיהן של בדומה ל 156נכתבו הפרטים הבאים: "בית אשתו, גיורת: אברהם". השיכלף הלוי, ואשר לא

מלידה, כפי שמעיד הגט שמסר -התחתנו עם יהודיות שהתגיירו גם גבריםגברים יהודים מלידה ל שהתגיירו

בין גרים ליהודים ניתן לראות  ןעדויות נוספות לנישואי 1153.157פסטאט בשנת 'מנשה הגר' לאשתו ב

 עשרה אמצע המאה האחתבלמשל ברשימת מסמכים שכתב סופר בית הדין בפסטאט  ,גיסי גרים לשבאזכורים 

סכסוך בבית הכנסת של גם  158הוא 'כתובה לגאלב, גיסו של הגר'. הנזכרים ברשימהאחד המסמכים  .לערך

                                                 
 .61–59ראו פרנקל, מ', עליה לרגל וצדקה, בעיקר עמ'  153
 להלן. 6ראו סוף סעיף  154
155 S K 25.166-TCUL .לא פורסם , 
156 ENA 2592.22v JTSA קרועה(. על חשיבות הייחוס לאברהם נעמוד בהמשך. 17, שורה( 
157 S 10 J 2.26-TCUL  למניין השטרות, פסטאט. 1464בנספח המהדורות. הגט נושא את התאריך י"ט אדר ב'  4, לא פורסם, ראו תעודה 
158 S 13 J 20.17-TCUL  12, שורה. 
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חרם שהוכרז על "זכרי, גיסו של המכונה אבו אלכיר  עלנסב  1081שנת של העיראקיים בפסטאט בחנוכה 

  159אלגר, וגיסו אבי אלכיר".

תשובה שכתב הגאון שלמה בן יהודה ושקטע ב נמצאתמלידה -יהודיםודוגמה אחרת לנישואי גרים 

שחשדו בה ש"לא נתגיירה  מי עוסקת בגיורת מסוימת שהיו זו .ידו של בנו אברהם ממנה השתמר בגניזה בכתב

שטרות מניין הל 1451באחת מרשימות מקבלי הצדקה שנידונו לעיל, משנת  160כי ]א[ם בשביל האיש הזה".

נמצאו בחברת הגניזה גרים שנישאו ליהודים על כך נוסף  161( נזכרת "אשתו של הגר הקברן".1141–1140)

כך כנראה רחל הרומית שבעלה, יוסף מברצלונה, לקח נכללת ב :רכם למצריםבאירופה הנוצרית ומצאו את ד

הגיורת האלמונית ב'מכתב מניו' שנישאה בנרבונה לדוד, מבני  ןמה באלכסנדריה וכיאותה מארצה והתיישב ע

מתגיירים, ל להינשא מניעהתה יכי הי קשה להניח ואל על רקע עדויות 162.טודרוס משפחתו של נשיא הקהילה

 בין נשים.בין גברים 

 מעמד כלכלי איתןב. 

רשימות התורמים לצדקה. מלמשל  למודזאת ניתן ל .ם אף היו מבוססיםמה חלק .לא כל הגרים היו נזקקים

צנועים תרמו  היו םקיומ אמצעיש מיתה מצווה מוערכת ומקובלת בחברה הגניזה, וגם יתרומה לעניים הי

אולם יש בכך כדי ו 163עשירים. ולכן אין הכרח שכל הגרים שנזכרו ברשימות התורמים לצדקה הי .כשיכלו

שיש  חשיבותעל השתתפותם בפעילות קהילתית בעלת  –ויותר מכך  של הגרים להעיד על מצב כלכלי שפיר

, אבו הנזכר בתעודות הגניזה קשריהם בקהילה. הגר המבוסס והמצליח ביותראת את מעמדם ו בה כדי לחזק

היה מקורב לחוגי ההנהגה היהודית ואף לבכירי הוא  .אלכיר הגר, נזכר בכמה רשימות של תורמים לצדקה

אבו  164עשרה. הממשל הפאטמי, ובנו היה מקושר לכמה מבכירי הסוחרים היהודים בראשית המאה השתים

היו מבוססים אלו בידינו אפשרות לקבוע אם גרים  אלכיר אינו הגר היחיד שנזכר ברשימות תורמים לצדקה. אין

 ,חיו ברווחהמספר עוד בדתם הקודמת והצליחו לשמר את הונם או שעשו את הונם בקהילתם החדשה. גרים 

גר אלמוני נזכר כתורם של שמינית דינר )'תמן'(, יותר מרוב התורמים  .להם לתרום לצדקה והדבר אפשר

ק"ג(  12-שתרם ויבה אחת )כ נזכר גר לערך, 1100שנת מרומת קמח תשל  ,ברשימה אחרת 165באותה רשימה.

 אנשים אחריםבהם גם סוחרים, בעלי תפקידים בקהילה ובממשל, חלפני כספים ווכמו רוב התורמים ברשימה 

                                                 
159 S 18 J 1.11-TCUL  ,10–9שורה  ,46–44מסמכים משפטיים, עמ' , פורסם אצל גולב. 
160 S G 2.66-TCUL לפי פירושו של פרידמן, התשובה באה להכשיר את נישואיה האפשריים 12-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י .

 של בתה של אותה גיורת לכהן.
161 S NS J 293a-TCUL  לא פורסם.3, ע"ב, שורה . 
, פורסם אצל אנגל, גיורת;  S 16.100-TCUL. המכתב ממניו: 1-רסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ז, פו S 12.575-TCULרחל הרומית:  162

 על ייחוסו של בעלה. 27יהלום, מניו, וראו שם עמ' 
 .55כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  163
 דמותו הייחודית של אבו אלכיר מתוארת בהרחבה בסוף סעיף זה. 164
165 S Misc. 26.37v-TCUL  ,מפרש 'תמן' כשמונה דינר, אך אין הכרח לפרש  299השורה התחתונה. שייבר, מחקרי גניזה, עמ' , הצד הימני

 כך.
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יחסית,  מאוחרתמתקופה , כנראה תורמיםבנו של גר אחר נזכר גם הוא ברשימת  166גבוה.-מהמעמד הבינוני

 167צדקה.ל לו לתרוםמעמד כלכלי שאפשר להגיע לומכאן שהתגיירותו של אביו לא מנעה מבנו 

. בעוד קיבלו חיטה שפחתו מבארכהו הואבגר מ'בלאד אלרום' ש כאמורברשימות הצדקה נתקלנו 

של 'שפחתו' מעלה שאלות.  אזכורההכללתו ברשימת הצדקה מעידה על הזדקקותו למערך הצדקה הקהילתי, 

דינר, סכום מכובד שהיה מספיק לו  20-ן בבעלותו, הרי היה יכול למוכרה ולקבל על כך כיתה עדייאם אכן הי

לדאוג ווהוא העדיף לשמור על שפחתו איתו תה זמנית, יייתכן כי נזקקותו הי 168למחיה לתקופה ארוכה.

ררת, ורק נקראה שפחתו בשל ייחוס המשוחררים תה משוחישמבארכה כבר הי ת אחרת היארואפש. לפרנסתה

סביר שהיו גרים שחיו את חייהם כבני מעמד  מי שחיו בעוני מתמידבין המיעוט העשיר ל 169לאדוניהם.

 מחלהיין בן שלוש קומות בעיר המחוז אלבנבהביניים. אחד מאלה היה אולי אברהם הגר בר משה, שהחזיק 

ה יניומבארך הגר, שנזכר כי הגיע בא אף ייתכן כי 170עם יהודי מהגר מ'בלאד אלרום'. בבעלות משותפת

היה מעורב  ,לכיוון הים האדום והודובמעלה הנילוס מרכז מסחרי  ,לקוץבראשית המאה השלוש עשרה 

ה מטראפני לאלכסנדריה בערך באותה יניוייתכן כי גם 'היהודי הגר' שהגיע בא דומה לכך,ב 171במסחר שם.

פעילה בתקופה  והיתהבין אלכסנדריה, סיציליה וצפון אפריקה נעה תקופה היה חלק מרשת המסחר היהודית ש

 172זו.

 קשרים ומעגלים חברתייםג. 

זמן. כדי ה, ועל אחת כמה וכמה קשה לבחון זאת ממרחק ולכמתה קשה למדוד התערות של יחיד בחברה

לבדוק עד כמה יכלו גרים להשתלב במעגלים החברתיים של יהודי מצרים אפנה כעת לאזכורים של גרים 

יהודים מלידה. יש לזכור כי אזכור שמות, דיווח על נסיעות, מסירת דרישות  עם שלהםהמעידים על היכרות 

על את רשתות הקשר בין חברי שלום וביצוע שליחויות לא היו מחוות של נימוס בלבד, אלא הם שיצרו בפו

פס מכתב נתיתר על כן, ומי מחוצה לו.  החברתי והם שסימנו מי נמצא בתוך המעגל ושימרו אותן העילית

לביטויי דאגה, צער וחרדה מניתוק הקשר.  אהתקבל בנשיקות, והיעדר מכתבים הביו קשר אישיביטוי של כ

                                                 
166 S AS 145.21r-TCUL  158הע'  65. לתיאור קצר של הרשימה ותארוכה ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 9, הטור השמאלי, שורה. 
167 S 12.573v-TCUL  הסכום שנתרם, בניגוד לרוב השמות ברשימה. בצד השני של הדף  . מתחת לשמו לא נרשם4, הטור הימני, שורה

 .1378מופיע הסכם על מכירת דירה משנת 
168 S K 15.113-TCUL  ייתכן שכלל לא היה נזקק, אלא קיבל את החיטה 139, עמ' 1דינר: גויטיין, חברה,  20-. מחיר שפחה כ3, שורה .

. וראו באותה רשימה 59ם, פרנסים ומשרתי ציבור נוספים: כהן מ', עוני וצדקה, עמ' עבור פעילות קהילתית כלשהי, כפי שקיבלו זאת חזני

 .15; 'אברהם הפרנס' מקבל חיטה בע"ב, הטור השמאלי, שורה 25'הבה הפרנס' מקבל חיטה בע"א, הטור הימני, שורה 
 .3לשעבר ראו פרק ב, סעיף -על המשך ייחוס המשוחררים לאדוניהם 169
170 S 16.140-TCUL 82–81, עמ' 4תרגומו לאנגלית אצל גויטיין, חברה, , ו. 
171 S 13 J 26.6r-TCUL  2, וראו גויטיין, חברה, 1234למניין השטרות, קיץ  1545. המכתב נושא את התאריך כ"ג בתמוז 10–5, שורות ,

 .308–307עמ' 
172 S 10 J 31.13-TCUL  וראו שם, עמ' 1208-. המכתב נושא תאריך מ8–6, ע"ב, שורות 4, פורסם אצל זלדס ופרנקל, סיציליה, תעודה ,

, שכולן מן המחצית הראשונה של 9–5צב, ק, על המסחר בין מוקדים אלו בראשית המאה השלוש עשרה וכן בנספח למאמר בתעודות –צא

 המאה השלוש עשרה.
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, ולעיתים נמסרו הודעות, דרישות שלום, בקשות מכתבים הזכירו רבים אחרים מעבר לכותב ולנמעןכותבי 

 כדי לשמר את רשת הקשרזאת  ., במכתבים שנשלחו דרך גורם שלישי ורביעיבמכוון והוראות בדרך עקיפה

 שיםנלפיכך אזכור של גר כלשהו במכתבי הגניזה, בפרט אם הוא נקשר לפעילות מסחרית או לא 173.ולהרחיבה

ברשתות  שילוב הגר לע מעידהוא אלא  ,זכור בעלמאא הנמען, אינושל הכותב והחברתי של  מעגלבמוכרים 

ובקשרים עם הממשל  דתתה מעורבת במסחר, בתפקידי הנהגה ויהחברתיות של העילית היהודית שהי

או מאזכורי  ,שניתנו להם בשל מצבם הייחודי ,ממכתבי המלצה לגרים והמוסלמי. בכך שונים אזכורים אל

 גרים כגרים גרידא.

נווד עני  בבקשתו שללמשל  תבמעגל החברתי של העילית היהודית נמצא ות גריםלהשתלב עדות

 (Ceuta)עשרה להתלוות ל"שיך הנכבד אברהים הגר" במסעו מאלכסנדריה לסבתה  בראשית המאה השלוש

לא  עצמו שימליץ עליו. נראה כי אברהים הגר כדי נה לצורך כך לנכבד אלכסנדרוני אחרופהנווד  .שבמגרב

 כדיממכתבים אחרים,  מוכרלבקשתו של הנזקק, ולכן נשלח מכתב זה אל הנכבד האלכסנדרוני, ה השיב

דוגמה  174היה אדם מכובד, אולי סוחר. בו מדוברשכי הגר  תבררהגר. מכאן מברהים אשיתערב וישתדל אצל 

ם אולי 'יוסף גר הצדק', שנשלח למליג' מטעם 'אדון' כלשהו לטפל שם בענייני היאלשילוב חברתי אחרת 

 .ספרי קודש. על מסעו אנו לומדים ממכתב של בן הקהילה במליג', כנראה הממונה על הקהילהל הנוגעים

מכתב זה מלמדנו על  175מדווח כיצד הוא והקהל כיבדו את יוסף גר הצדק "כפי שמחויבים כל ישראל".לה ה

וד ו את המנהיג המקומי לתאר את הכבאשל יוסף גר הצדק עם אותו נמען אלמוני ומכובד, קשרים שהבי קשריו

 .שהוא וקהילתו הפגינו כלפי הגר

עשרה, נמסרת בתוך כלל דרישות השלום  במכתב שנשלח ממצרים לירושלים, אולי במאה הארבע

שבמזרח עשרה שנשלח מבלביס  מכתב מראשית המאה השלוש 176גם דרישת שלום מאברהים הגר. פובסוש

"הגיע בן אלמקדסי מעזה ועימו אבן חלאב הגר".  ה בן זכריה בפסטאט כולל אזכור כילדיין אלי ההדלת

סביר שאותו אבן חלאב היה מוכר גם לכותב וגם לנמען, אולי ואך מזהה את הגר בשמו,  סתמיהאזכור 

לנמענו  המדווחשל סוחר אלכסנדרוני  סביר להניח שכך הוא הדבר גם במכתבו 177מהתכתבויות קודמות.

עשרה "והגיעה אניה מטראפני אשר בקצה האי סיציליה והגיע בה היהודי  בפסטאט בראשית המאה השלוש

ועד כה לא פגשתי באיש מהם". נראה כי הן הכותב והן הנמען הכירו את  –הגר אשר הגיע לפני ימים אחדים 

 כותבשהרי ה –א גם אותם אלמונים שדיווחו לכותב על הגעתו אל הכירוהו 'היהודי הגר', וכנראה לא רק הם

                                                 
 .162–158. ראו גם יודוביץ', בין שתי ערים, בעיקר עמ' 231–207ראו פרנקל מ', 'האוהבים', עמ'  173
174 CUL Add. 3345 82, לא פורסם. וראו תיאור קצר אצל כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 49–48, שורות. 
175 S 8 J 36.5-CUL T בנספח המהדורות.  3, לא פורסם. ראו תעודה 
176 S 13 J 21.32r-TCUL  188. המכתב נזכר בקצרה אצל גויטיין, סדרי חינוך, עמ' 4–3, שורות. 
177 S 10 J 30.10v-TCUL  106–103, עמ' 2: "וצל בן אלמקדסי מן גזה ומעה אבן חלאב אלגיר". תועתק אצל מוצקין, אליה, 6–4, שורות ,

לח לדיין בשבתו בפסטאט, הרי ניתן לתארכו לשנות בעניין ההנחה על היכרות מוקדמת. אם המכתב נש 308, עמ' 2וראו גויטיין, חברה, 

העשרים או השלושים של המאה השלוש עשרה. על הכותב, דאוד בן יהודה, וקשריו הענפים עם הדיין אליה וכן תכתובתו עם הראב"ם ראו 

 פרידמן, פתוה.
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מבארך נזכר במכתב שנשלח מקוץ לפסטאט בקיץ  ושמוגר נוסף  178מאז שהגיע. את הגרעצמו טרם פגש 

. כותב המכתב מדווח על הגעתו של "מבארך הגר... והעיד עליו אבן אברהים אלעריף ואנשים אחרים 1234

משך כל  ,בסביבתו כי היה בספינה עמהם, מתפלל וצם ומשכים קום לאכול לפני עלות השחר ותחילת צומו

מניסוח זה ברור כי לא  179ו לאכול את לחם השוק", כלומר לחם גויים.הנסיעה, וזאת כיוון שאינו מתיר לעצמ

 עליו ועל צדיקותו הרבה. ורק שמבארך היה מוכר לכותב, לנמען ולאחרים, אלא גם שאותם אחרים העיד

נלמד מתוך אזכור חרם שהטיל נשיא אלמוני "בעבור הגר במעגל החברתי גר נוסף  שילובו של על

מנהיג הקהילה, החבר עלי בן יהושע אללאד'קי,  אותו כתב .רקה שבצפון סוריהלאעיר מהונשיאותו" במכתב 

חרם 'בעבור הגר' טיל האם היה צורך לה –פרטי המקרה אינם ברורים  180עשרה. כנראה באמצע המאה האחת

כיוון שהיו מי שהתנכלו לו? או שמא זה היה 'חרם סתם' שנועד לשפר את מצבו של הגר בסכסוך משפטי מ

מכל מקום ברור כי בעיני הכותב, החרם 'בעבור  181באותה תקופה? פעמים רבותאו כלכלי כלשהו, כפי שנעשה 

כשבח לנמען,  הנחשבא הי שראוי לציינה. חיובית בבחינת פעולה ההי של הנשיא 'בעבור נשיאותו'וכן הגר' 

 182לבצר את מנהיגותו של אותו נשיא "ואשר קמו בפניו, גם בן אחתו, כולם נגנזו במיתות משונות". הסייעו

במערכת הקשרים של מספר הם בבחינת רמזים, הצצות חטופות, לשילובם של גרים  ואזכורים אל

התכתובת הפרטית שנשארה בגניזה. גבוה של חברת הגניזה, אותו מעמד שיצר את מרבית -המעמד הבינוני

 בעניינםם מעידים כי סוחרים, חזנים ודיינים הכירו גרים באופן אישי, היו בקשר איתם, התכתבו אזכוריה

ם, ולא רק חלק מן 'ההמון העני' הראוי כותביה ם היו חלק מהמעגל החברתי שלגריה אם כן, .ודרשו בשלומם

העדויות על הצלחה כלכלית, נישואין ויצירה תרבותית  וסף עלנ. אינו נכלל באותו מעגל חברתיאך  לצדקה

 להצביע על שילובם של חלק מן הגרים בשכבה חברתית זו. ויכולים אזכורים אל

 פיזור גיאוגרפיד. 

 טבעמעדות עקיפה נוספת לשילוב הגרים ברבדים השונים של הקהילה היהודית היא פיזורם הגיאוגרפי. 

בו היה להם סיכוי טוב יותר ש, גרים אלמונים מתועדים בתוך קהל הנזקקים בבירה פסטאט, מקום הדברים

נראה להלן, גם גרים מבוססים חיו בבירה כפי שהקהילה הגדולה והמבוססת. כפי שראינו ו מצד זכות לתמיכהל

של הקשת החברתית  ושני קצוות אל לענוסף  אולםופסטאט והיו חלק מהעילית המנהיגה של יהודי מצרים. 

עיירות אחרות במצרים. רחל הגיורת הרומית גרה בגרים גם בערים והימצאות אנו מוצאים עדויות ל

'השייך הנכבד אברהים הגר', גם באלכסנדריה עם בעלה, המהגר מברצלונה. סביר שבאלכסנדריה התגורר 

                                                 
178 S 10 J 31.13-TCUL  4, פורסם אצל זלדס ופרנקל, סיציליה, תעודה . 
179 6.6rS 13 J 2-TCUL  308–307, עמ' 2. ראו גויטיין, חברה, 10–5, שורות. 
180 S 8 J 15.27-TCUL  לאחרונה זיהה מיכאל רנד את כותב . 283, ותעתיק חלקי בעמ' 279. נזכר אצל שייבר, גרים, עמ' 14–13, שורות

עוד על דמותו של עלי, משפחתו ומעמדו  מכתב זה כעלי בן יהושע אללאד'קי, שחיבר והעתיק פיוטים רבים בגניזה, ועל כך ראו רנד, עלי.

 כמנהיג מקומי ראו פרנקל מ', כלנה.
 .341–340, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  181
182 S 8 J 15.27-TCUL  15–14, שורות. 
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מסעו לסבתה שבמרוקו. עת אלכסנדרוני התבקש להשתדל אצלו שייקח תחת חסותו יהודי עני בהנמען הש

הוא מנחם בן יצחק בן הלוא מכתב ההמלצה למבורך גר הצדק מציין כי הוא התגייר בבית דינו של מנחם, 

בנו, היה דיין בקהיר החדשה ולא בפסטאט, ייתכן כי  לימים גםששון. מכיוון שמנחם, כמו אביו וסבו לפניו ו

 183גם מבורך התגורר בקהיר.

 מחלה-בניין בן שלוש קומות באלבהשדה: אברהם הגר בר משה, שהחזיק  היו גרים שחיו בעיירות

כן ייתכן שגם  184"גרים במליג'". כי הםהמעידים שלושת הגרים  ,גם אשר, יששכר ודןו, בבעלות משותפת

ברור כי  על כל פנים .קהילה יהודית שיש בהאו בעיירה אחרת  זה שה מאתפח התכוונה להתיישב במקוםיהא

בשלב הראשון לא שמה פעמיה לעיר הבירה אלא לקהילה יהודית קטנה, ככל הנראה בקרבת מקום מגוריה. 

 נמוך של חברת הגניזה.-היו חלק מן המעמד הבינוני או הבינוני שחיו בעיירות השדהגרים האפשר להניח כי 

 גרים ויצירה יהודיתה. 

סידורים. של העתקה של פיוטים ובבעיקר  ,יהודיתהכמה מן הגרים הנזכרים בגניזה היו מעורבים ביצירה 

מקום של כבוד שמור בנושא זה לעובדיה הגר. דף אחד מסידור שאותו העתיק עובדיה שרד בגניזה, ועליו 

ל הדף שרד הקולופון יהודית. בצידו השני ש-בערביתלמתפלל תחילתה של תפילת ערבית לשבת כולל הוראות 

שטרות ולבריאת הן ירשם את התאריך המלא לגיורו למנישם בו חתם עובדיה "עובדיה הגר הנרמנדוס" ו

דו במוקדם של ידו שרדו בגניזה, והם עמ שני דפים ועליהם פיוט ופסוקי מקרא מולחנים בכתב 185עולם.

פיוט נוסף שנמצא  186ללחניו של עובדיה.ביצועים מודרניים של חזורים ושבמוקדם של מחקרים רבים ואף 

יד  עובדיה עצמו. פיוט זה נמצא בכתב אותובר יבגניזה נושא את האקרוסטיכון 'עבדיה הגר', ומן הסתם ח

 187, ומכאן כי יצירתו של עובדיה השתמרה והועתקה אף בידי אחרים.אחר

פיוטים של רבי יהודה הלוי לאורך שישה דפים, וחתם עליהם  כמה מיומן גר אחר העתיק בכתב לא

עסק בחומשי ש ,לעיל את יוסף גר הצדקהזכרנו  188"אברהם הגר הקטון כתב בידו שנת אלפא וארבע מאה א".

                                                 
183 JTSA ENA NS 21.10 ,פורסם אצל שייבר, מבורך. על זמנו ומקומו של מנחם בן יצחק בן ששון ראו בתמציתיות גויטיין, חברה, ב ,

 .26–24סעיפים  514, עמ' Dנספח 
184 S 8 J 14.6-TCUL  בנספח המהדורות.  1, 'הגרים ממליג'', ראו תעודה 
185 HUC 1008 '9, פורסם מחדש אצל גולב, עובדיה, מס. 
186 JTSA ENA 4096.b  ,כולל פיוט המכונה 'מי על הר חורב'. הפיוט ידוע לנו מתוך כתב יד מולחן זה וכן מתעודת גניזה נוספת-TCUL 

S NS 298.51 'אך לא נזכרה מעבר לכך בספרות המחקר, ככל הידוע לי. אף בדיקה  391–387. תעודה זו פורסמה אצל אלוני, מחקרים, ד, עמ

אני מודה לגב' שרה כהן  במפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה שבספרייה הלאומית לא העלתה ממצאים נוספים בעניין הפיוט או מחברו.

כולל פסוקי מקרא מולחנים בצד א ושתי שורות של טקסט עברי מולחן  CUL T-S K 5.41שירה והפיוט בגניזה על עזרתה. מהמפעל לחקר ה

 בצד ב. סיכום קצר של הסוגיות המוזיקליות הנוגעות לתווים אלו, הרישום הקדום ביותר של מוזיקה יהודית, ראו אצל אדלר, עובדיה.
187 S NS 325.50r-TCUL הפיוט קטוע לקראת סופו, ונוספה הערה בערבית. 299-301–299יבר, מחקרי גניזה, עמ' , פורסם אצל שי-

 יהודית: "מא הי תאמה" )לא שלמה(.
188 6-JTSA ENA 2229.1 החתימה המלאה בעמוד ב ו'אברהם הגר הקטון' רשום גם בתחתית דף א מתחת 5. חתימתו נמצאת בדף מספר :

, וכולל העתקה של פיוטים. לפי שייבר, המעתיק חותם בשם 301צל שייבר, מחקרי גניזה, עמ' , נזכר אCUL T-S NS 325.64לפיוט אחר. 

(. אני נוטה להסכים 54הע'  594, עמ' 2'יהודה גר טהור סט'. לעומת זאת, גויטיין שולל את הקריאה של שייבר וקורא 'יהודה בר טהור' )חברה, 
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מאה ב שחי ,גר נו שלבדוד בן סעדיה, במדבר ודברים במליג'. מן הצד השני של הים התיכון ידוע לנו על 

נזכר ברשימות ספרים החיבור  .חיבור הלכתי מקיף שקטעים רבים ממנו השתמרו בגניזה וכתבעשרה,  האחת

'חיבור בן הגר'  עצמו מכונה שם החיבורש יש, ו'בן הגר' הוא מפורש שמחברו בציוןמן הגניזה, לעיתים 

הרי הוא אף על פי כן,  .גר ולא במי שהתגייר בעצמו נו שלמקרה זה עוסק בב 189.)מקאלת בן אלגר( בעלמא

, אלא גם על גר להשתלב ביצירה היהודית ולא רק על התקבלות חיבורוהמלמדנו לא רק על יכולתו של בן 

 כותביכינוי 'בן הגר'. לו היה נתפס הייחוס 'בן גרים' כייחוס שלילי, סביר להניח כי ב תשלילי נימההיעדר כל 

 ו, אלא היזה צירוףבואת מחברו  לריהפופו רשימות הספרים במצרים לא היו בוחרים לכנות את החיבור

 גיאוגרפי.ה ומוצאאת או המחבר שם כינוי הכולל את בוחרים כינוי נייטרלי יותר, כגון 

 דיוקנו של גר בעילית היהודית בפסטאט –אבו אלכיר ו. 

בפסטאט בשלהי  חישאדם עשיר ומכובד כאן את דמותו של אבו אלכיר הגר,  מציג ניזה, א סעיףלסיכום 

עשרה והיה פעיל בקהילה ומקושר לממשל הפאטמי. בשל מעמדו ופעילותו הוא הותיר אחריו  המאה האחת

דמותו. אופי הגניזה ומחקרה  את תחלקי רשחזלשל אזכורים בתעודות גניזה שונות, דבר המאפשר  ארוךשובל 

חייהם של גרים נוספים שהשתלבו בצמרת העילית החברתית של הקהילה על  ללמודעד כה  ולא אפשר

את האפשרות שגם גרים נוספים הלכו בדרכו של אבו אלכיר.  לחלוטיןאולם אין בכך כדי לשלול והיהודית, 

לעת עתה, סיפורו של אבו אלכיר ישמש לנו דוגמה ממעלה הסולם החברתי לאפשרות שילובם של גרים 

 ודית של מצרים.בעילית הקהילה היה

השם 'אבו אלכיר הגר' נזכר בארבע רשימות שונות של תורמים לצדקה בפסטאט. שלוש מן הרשימות 

עשרה, לפי התורמים הנזכרים בהן ולפי זיהוי כתב היד של  ניתנות לתיארוך לעשור האחרון של המאה האחת

גויטיין כבר נוספות מאותה תקופה. אבו אלכיר בתעודות מסוגות  מוששנזכר גר מיוחס  עליהן נוסףמחבריהן. 

, והציע ני מפנה כאןזיהה את ההיקרות החוזרת של השם ברשימות הצדקה ובמסמכים הנוספים שאליהם א

שמכיוון שכל המסמכים המזכירים את 'אבו אלכיר  סבוראני  ,זאת ש'אבו אלכיר' היה כינוי נפוץ לגרים. לעומת

הגר' מקורם בשני העשורים האחרונים של המאה ומכיוון שבכולם אותו אבו אלכיר הוא דמות מוכרת, 

מכובדת, עשירה ופעילה חברתית בקהילת יהודי פסטאט, סביר להניח כי כל האזכורים עוסקים באדם אחד, 

 אלץ אותנו להניח כי היו בפסטאט בשלהי המאה האחתירים הללו ישזה היה כינויו. כל פירוש אחר לאזכו

הן ברשימות  בכינויים זה נזכריםו עשרה לפחות שני גרים עשירים ופעילים שנשאו את אותו כינוי בדיוק

 ביניהם. חיןקהילתיות והן במסמכים משפטיים באופן שלא אפשר לפרנסי הקהילה להב

שימות התורמים שנזכרו לעיל מכוונות לאותו אדם, גר אם נקבל את ההנחה הסבירה שכל שלוש ר

תורם ביד רחבה לצדקה, ומעורב בקהילה ה ,אדם אמיד דמותו של פנינולצטייר תשנשא את הכינוי אבו אלכיר, 

                                                 
)פיה( ט)ב(' לשם 'טהור', המרמזת שמדובר בשם האב. אני מודה לאמיר אשור על הערתו עם קריאתו של גויטיין, גם לנוכח הוספת הצירוף 'ס

 בעניין. שלילת זיהויו של שייבר אינה פוסלת את הטענה הכללית בדבר השתלבותם של חלק מהגרים ביצירה הספרותית היהודית.
 וני, הספריה.ראו סקליר, דוד בן סעדיה, וראו את רשימות הספרים לפי המפתח בספרו של אל 189
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אולי לכך הכוונה בכינוי אבו אלכיר, "בעל  .שים הנכבדים ביותר בקהילת פסטאטנבשורה אחת עם הא

המספיק סכום דינר,  2את הסכום הגבוה ביותר, תרם אבו אלכיר  מצוין כיה". באחת מן הרשימות טובה

שלישית, רשימה התרם דינר ובמצוין כי הוא ברשימה אחרת  190ה של משפחה ממוצעת במשך חודש.יתלמחי

דמת בשלושים ורשימה רביעית של תורמים לצדקה, הק 191המפרטת תרומות חיטה, לא ברור גודל התרומה.

אותו תרמו מעל מחצית שמזכירה את 'אבו אלכיר הגר' שתרם רבע דינר, הסכום , האחרותלערך לרשימות  שנה

 192מדובר באותו אדם.אף כאן סביר ש מהנזכרים ברשימה, ולא בלתי

עושרו וקשריו של אבו אלכיר הגר ניכרים גם בצוואתו של משה הכהן בן אהרון, קראי עשיר שעבד 

הפאטמי 'סני אלדולה' )נכבד המדינה(, כונה בפי היהודים 'השר בשירות הממשל הפאטמי, נשא את התואר 

על מעמדו הנכבד של משה בן  193האדיר' ו'רוזן הזמן' והיה מן הנכבדים החשובים של קהילת יהודי פסטאט.

בה הוא מכונה "דגל היהודים ו, 1082-ארי הכבוד שהוצמדו לו בכתובת בתו בואהרון ניתן ללמוד גם מת

, נקרא אבו אלכיר הגר 1085כאשר שכב משה בן אהרון על ערש דווי בקיץ  194תם".ומעוזם ומשוש תפאר

למעמד חתימת הצוואה, והוא זה שהופקד על ביצועה. משה בן אהרון ציווה כי אבו אלכיר הגר יטפל ברכושו 

לאבו  הייתה אמורה לעבורסכום מחצית ה .דינר 145לפחות  ושווישלאחר מותו. מדובר היה במכירת רכוש 

אבו אלכיר נדרש גם לגבות חובות לטובת משה בן אהרון,  195והטיפול בו. ת הרכושלכיר, כנראה תמורת מכירא

כל ל בנוגע .תועצמו, למכור את כלי הבית ולדאוג לרכוש המגיע לאלמנ בן אהרוןלהסדיר את חובותיו של 

הצוואה בוצעה במלואה, כפי אכן  196זאת הוצהר בצוואה כי אבו אלכיר הגר הוא "נאמן כשני עדים כשרים".

אם  197שניתן ללמוד משטר בית דין שבו פוטרת אלמנת משה בן אהרון את אבו אלכיר הגר מכל חובה נוספת.

                                                 
 .359, עמ' 1ראו גויטיין, חברה,  190
191 S Misc. 8.102v-TCUL  נספח 2. ראו גויטיין, חברה, 5, שורה ,C19בערך. אבו אלכיר תרם  1095-, ושם הוא מתארך את הרשימה ל

בערך. אבו אלכיר  1090-, ושם הוא מתארך את הרשימה לC124, נספח 2. ראו גויטיין, חברה, 21, שורה JTSA ENA 2591.1vשני דינר. 

 1100-. הרשימה מתוארכת לC21, נספח 2. ראו גויטיין, חברה, 12, הטור השמאלי, שורה OX Bodl MS Heb d 79.35vהגר תרם דינר. 

 בערך. גודל התרומה )בחיטה( נמחק ככל הנראה.
192 Freer 1908.44Mv ,נספח 2, השורה התחתונה. ראו גויטיין, חברה ,C7 הוא מתארך רשימה זו לאמצע המאה האחת עשרה, ועיינו .

, על התייחסותו של גויטיין לעניין זהותו של אבו אלכיר הגר. גויטיין שולל זהות בין שני האזכורים בשל פער השנים. C19בנאמר שם, נספח 

אף כי אין ודאות בכך  –גדול כל כך, וייתכן  ואולם יש לציין כי הפרש השנים בין אמצע המאה האחת עשרה לשנות השמונים של מאה זו אינו

כי מדובר בראשית דרכו של אותו גר שכונה אבו אלכיר. אם בכל זאת לא מדובר באותו אבו אלכיר שבו אנו דנים, הרי לפנינו עדות לקיומו  –

 של גר נוסף התורם לצדקה.
 והפניות למסמכים השונים המזכירים אותו.על דמותו של משה הכהן בן אהרון  336–335ראו רוסטאו, פוליטיקה, עמ'  193
194 S 24.1-TCUL  פורסם לראשונה אצל שכטר, כתובה.14, 4, שורות . 
 S 8 J -TCUL. הסכום: 18-19פורסמו אצל ריבלין, הירושה, תעודות   S 8 J 21.14-TCUL  ,S 8 J 8.12-TCULשני חלקי הצוואה:  195

 .341בינה באלסויה". ראו ריבלין, שם, עמ' , "ורבחהא וכסארתהא ביני ו13–12, שורות 21.14
 מסמכים משפטיים בגניזה, כך שאינו ייחודי כאן. 20-. הביטוי 'כשני עדים כשרים' כשלעצמו חוזר בלמעלה מ12שם, שורה  196
197 JTSA ENA 4100.15 'אבו אלכיר  , הפנה למסמך זה אך מציין מספר מדף שגוי. אף שהמסמך דהוי ביותר, שמו של339. ריבלין, שם, עמ

 הגר נראה בו בבירור בשורות התחתונות.
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לעילית היהודית של פסטאט, עד כדי ביצוע  יותראבו אלכיר היה לא רק אדם מבוסס אלא גם מקורב בכן, 

 הבכיר.צוואתו של "רוזן הזמן, דגל היהודים", הפקיד הפאטמי 

לאבו אלכיר היו כנראה גם קשרים משל עצמו בממשל הפאטמי. זאת ניתן ללמוד מעדות חתומה 

, המגוללת את סיפורו של סכסוך בבית הכנסת של העיראקיים בפסטאט. לפי עדות זו, במהלך 1081משלהי 

ניתן לכיר". מכאן תפילת השבת בבית הכנסת הוכרז חרם על "זכרי, גיסו של אבו אלכיר הגר, ועל גיסו אבי א

שהיו לאבו אלכיר  מתבררמכאן גם  198קשריו עם אחיה. לעה וינישואיו של אבו אלכיר הגר ליהודי ללמוד על

במעמדו בקהילה: מששמע על החרם, נכנס מספיק אבו אלכיר הרגיש בטוח  עם זאת. הלימתנגדים בקרב הקה

נגדי על כל מי שהחרים אותו.  והכריז על חרםלבית הכנסת עם סיום התפילה, הוציא ספר תורה מן ההיכל 

כנגד אבו  יהודה בן חיים ושמודין ודברים בבית הכנסת ומחוצה לו, ובמהלכו טען פלוני  התפתחמתוך כך 

אלכיר כי לא היה צריך להכריז על החרם הנגדי. נותני העדות מדגישים כי יהודה לא הכה את אבו אלכיר, 

ה כזו. תגובתו של אבו אלכיר הגר לא איחרה לבוא: עוד באותו הלילה ועדותם מלמדת שכנראה נטענה טענ

הוא הולקה  לאחר מכןפשטו שוטרים מטעם השלטונות על ביתו של יהודה, עצרו אותו והשליכו אותו לכלא. 

הן מול בית הכנסת בפסטאט, וקנס עצום נגבה ממנו. עדות זו מצביעה על מעמדו של אבו בפומבי, הן בקהיר 

הילה היהודית, על קשריו האיתנים בממשל הפאטמי ועל העובדה שכמו נכבדים אחרים בעילית אלכיר בק

 199קהילתיים. בעת סכסוכים פנים והיהודית הוא לא היסס להשתמש בקשרים אל

בו הפעיל אבו אלכיר הגר את קשריו שלא היה המקרה היחיד המתועד בגניזה  1081-מקרה זה מ

. באותן שנים ממש הגיע למצרים דוד בן דניאל, שאביו היה גאון אחר בממשל הפאטמי כנגד נכבד יהודי

עשרה ו'נשיא', כלומר מיוחס לבית דוד. דוד בן דניאל פתח במערכה  הישיבה בירושלים באמצע המאה האחת

קרא  זועמדה מ .שנים ספורות להנהגת יהודי מצרים כנשיא וכ'ראש הגולה' מקץמתוכננת אשר הביאה אותו 

אחד ממהלכיו הראשונים של דוד בן דניאל במצרים היה  200יתר, גאון הישיבה הירושלמית הגולה.תיגר על אב

הנכבד בתו של  נישואין עםה כשבא בבריתזאת עשה  –עם העילית היהודית של פסטאט  משפחהקשרי  קשורל

למצוא דרך  יוהקראי משה הכהן בן אהרון, כפי שניתן ללמוד מן הכתובה שצוטטה לעיל. בהמשך היה על

בה מגולל בדיעבד שלסלק את מנהיגם הנוכחי של יהודי מצרים, הנגיד מבורך בן סעדיה. במגילת אביתר, 

צחונו, הוא מתאר כיצד "בן אלכיר הגר" יהגאון הירושלמי את השתלשלות האירועים מנקודת מבטו לאחר נ

מן הבירה  של הנגיד רם למנוסתובכך ג .היה זה ש'קבל למלכות' על הנגיד מבורך "ויליצהו להרוג אותו"

 סביר 201מעורער של יהודי מצרים. היה דוד בן דניאל המנהיג הבלתי ך זמן זהבמהל .ולגלות של כמעט עשור

                                                 
לעת עתה אין פרטים נוספים בנוגע לזהות אשתו של אבו אלכיר ולזהות גיסו. ההשערה הסבירה היא כי הם היו יהודים מקומיים. לפי עדות  198

ר הייתה אף היא משפחה מבוססת שקשרי זו נראה כי אבו אלכיר וגיסו פעלו במשותף, ולכן סביר להניח כי המשפחה שעימה התחתן אבו אלכי

הנישואין עימה הולמים את מעמדו, את הונו ואת קשריו החברתיים של אבו אלכיר עצמו. לחלופין ייתכן שאת הונו וקשריו השיג אבו אלכיר 

 באמצעות נישואיו, אך בנושא זה אין לנו כרגע מידע אלא השערות בלבד.
199 S 18 J 1.11-TCUL ,46–44מסמכים משפטיים, עמ'  , פורסם אצל גולב. 
 .624–606; גיל, א"י, עמ' 212–78ועיינו על כך בספרו של כהן מ', שלטון עצמי, עמ'  200
 .559. פורסם אצל גיל, א"י, ג, תעודה 12עמוד ג, שורה   S K 7.1-TCULהציטוט מתוך 'מגילת אביתר':  201
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 הפוליטית מן הבמה בן סעדיה ש'בן אלכיר הגר' שיכול היה באמצעות קשריו עם השלטונות לסלק את מבורך

 נצלםעם השלטונות ויכולת ל םקשרי כי יש לוכן ל קודםזמן קצר היה אותו אבו אלכיר הגר שכבר הוכיח 

 202לטובתו.

דמותו של אבו אלכיר הגר, כפי שהיא מצטיירת מן המסמכים המזכירים את דמותו, היא של גר אם כן, 

מבוסס המשולב באופן מלא בעילית הקהילה היהודית של פסטאט. הוא תרם למוסדות הצדקה הקהילתיים 

חרים, היה מעורב בפוליטיקה היהודית המקומית והאזורית וידע לנצל את קשריו למכובדי הקהילה הא בדומה

עם השלטונות הן לביסוס מעמדו האישי )מול יהודה בן חיים( והן כחלק ממאבקי ההנהגה של יהודי האזור 

 מאזכור למודה, כנראה מקומית, כפי שניתן לי)בסילוקו של הנגיד מבורך(. אבו אלכיר גם היה נשוי ליהודי

שמו היה זין, וגם הוא כאביו היה אדם מבוסס כלכלית.  –זכרי. לפחות אחד מילדיו מוכר לנו אף הוא  ,גיסו

סוחרים עשירים  מהם, שנמצאו בגניזה עשרה הוא נזכר בארבעה מכתבי סוחרים מראשית המאה השתים

 203ופעילים בקהילת פסטאט. באחד מן המכתבים הוא נקרא 'זין בן אבו אלכיר הגר', ובאחרים 'זין בן הגר'.

בהן פעל בנו. 'זין בן הגר' שמוכרת ומכובדת גם בשנים דמות כי אבו אלכיר הגר היה  אזכור זה תומך בסברה

אין להסיק מכאן שזין לא היה אדם  204ערך.ב 1141לשנת  כהלתאר ןמופיע גם ברשימת מקבלי חיטה שנית

משרתי ל שלםמבוסס כלכלית, אלא שהוא קיבל תשלום מן הקהילה בשווה כסף, כפי שהיה מקובל ל

 205ציבור.ה

בשכבות הגבוהות של החברה  האפשרית של גרים םסיפורו של אבו אלכיר הוא המחשה להשתלבות

פני גרים או שמא הוא יוצא לדוגמה מייצגת לאפשרויות הפתוחות  היאהיהודית. האם דמותו של אבו אלכיר 

סביר כי  .המוכרת לנו כלכליתהחברתית וההצלחה ה פסגתאין ספק כי אבו אלכיר מייצג את דופן בהצלחתו? 

אם כן,  .זו הגדרתה של עיליתהרי אולם ום נותרו נזקקים ונתמכים. מה רוב הגרים לא הגיעו למעלתו, וחלק

 כי בנסיבות הנכונות גם גרים יכלו למצוא עצמם בצמרת הקהילה. ראהאבו אלכיר מסיפורו של 

                                                 
 .610זיהוי זה הוצע כבר אצל גיל, שם, עמ'  202
203 24.7r S 8 J-TCUL  לערך. 1100-, והוא מתארכו ל304: "זין בן אבו אלכיר אלגר". המכתב נידון בקצרה אצל גיל, מילואים, עמ' 12, שורה

CUL Or. 1080 J 178 זין בן אלגר'. מכתב זה ממוען לאבו אלאפראח ערוס בן יוסף אלארג'ואני, מראשוני היהודים שסחרו עם 22, שורה' :

: "זין בן 17, שורה Penn. E 16517. 452–450שרה. עוד על מכתב זה עיינו במאמרו של גויטיין, דיוקן, עמ' הודו בראשית המאה השתים ע

 CUL. 48–44אלגר"; מכתב זה העתיק חלפון בן מנשה, ואולי הגיע מאחיו של חלפון. המכתב נידון בקצרה אצל גויטיין, פנסילבניה, עמ' 

T-S NS J 301 מכתב זה טרם נידון בספרות המחקר, ונראה שהוא עוסק בסכסוך או בעסקים עם השלטונות )נזכרים : 'זין בן אלגר'. 18, שורה

 קאצ'י, אלצלטאן, אלאמרא(. ייתכן שאף התגלע סכסוך עסקי בין זין לבין כותב המכתב.
204 S Misc. 28.184v-TCUL  15, הטור הימני, שורה. 
; 'אברהם הפרנס' מקבל חיטה 25הבה הפרנס' מקבל חיטה בע"א, הטור הימני, שורה , וראו באותה רשימה '59כהן מ', עוני וצדקה, עמ'  205

 .15בע"ב, הטור השמאלי, שורה 
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 בחברה היהודית שילוב גרים בענייןסכסוכים ופולמוסים . 7

 זהות המתגייר על מניעיו ועל כשרות הגיור, על שאלות הלכתיות א. 

אופיינו  ותדאחהתנגדות. תפיסות  עוררגם שילובם של הגרים בקהילה לצד קבלת הגרים והתמיכה בהם 

 כמהבלהלן נעסוק  206מלידה.-בין יהודיםויצירת הפרדה ברורה בין הגרים בגרים ומניעיהם וה בחשדנות כלפי

מוצאם. יש לשים לב לגיורם או ל ות הנוגעיםאו לחשד מלידה-ם מיהודיםולבדלגרים עדויות לניסיונות לסמן 

. עד עתה לא נמצאו בגניזה תעודות ומחוצה להגניזה ב שנמצאושאלות הלכתיות מ לקוחותשכל הדוגמאות 

. כמו כן סיבהלשפוך אור על תופעה זו, וייתכן שיש לכך  עשויותהו לות ותשובות הלכתיותאנוספות שאינן ש

השאלות ההלכתיות העוסקות בגיור  רובכאן הן  המובאותיש לשים לב כי השאלות ההלכתיות הספורות 

כי הסכסוכים  השערהלה הוצירוף שתי העובדות עמכלומר מדובר במספר שאלות מצומצם ביותר.  ,ובגרים

השתמרו רק בסוגה ההלכתית הם ולא שיקפו תופעה חברתית רחבה, ולכן  מועטיםקבלתם של גרים היו  בעניין

  207של שאלות ותשובות ורק במקרים בודדים.

השאלה  208שלמה בן יהודה שנמצאה בגניזה.תשובה קטועה של הגאון ב נמצאתהדוגמה הראשונה 

שה מסוימת יעצמה לא שרדה, אך מן התשובה ניתן להבין כי היו מי שניסו להטיל ספק בכשרות גיורה של א

הגאון שלמה בן  209בשל ההנחה כי התגיירה "בשביל האיש הזה". . זאתאו בכשרות נישואיה או נישואי ילדיה

לחזק את  כדיביא שפע של מקורות תלמודיים משה ויור של אותה אין לפקפק בכשרות הגיבהיר כי אמיהודה 

 210שה שהתגיירה 'לשום איש' גיורה כשר.יטענתו, כולל דברי התלמוד שגם א

שנכתבו שאלות הלכתיות  כמהגיור עולה גם מתוך דף שנמצא בגניזה ובו הכשרות נוגע לספק ב

האיי גאון. הדף המדובר רב עשרה,  האחת הופנו לגאון ישיבת פומבדיתא בראשית המאהויהודית -בערבית

ן. השאלה הראשונה עוסקת מה חלק לערב האיי גאון  יו שלמכיל העתקות של ארבע שאלות ואת תשובות

. לאחר תשובתו של רב האיי גאון מועתקות שלוש אל חיק הדת בחזן שעזב את הדת בצעירותו ואחר כן חזר

עוסקת בתפילה של 'מי שהוא מן  הראשונה :יני זהות דתיתגם הן לעני נוגעותשאלות רצופות, שתיים מהן 

נושא המרת  211שה שלא המירה את דתה.יבין גבר שהמיר את דתו לדת אחרת לא ןה בנישואייהגבעונים' והשני

השאלות. השאלה על הגבעונים מציגה  יןהחוט המקשר באפוא הדת וחציית הגבולות פנימה והחוצה הוא 

                                                 
חשדנות ומתח בין המשויכים לדת מלידה לבין מצטרפים חדשים מתועדים בחברות, בדתות ובתקופות רבות ומגוונות. התופעה נזכרת  206

ששון, לזהותם, ושם הוא כותב על היהודים שהמווחדון -של התופעה ראו למשל אצל בן בהרחבה בפרק ג להלן. השוואה בין מקרים מספר

ליית'י, קופטים, כותב על מתאסלמים קופטים במצרים הממלוכית; טרטקוף, יהודים ונוצרים, מספרת על על -אסלמו בצפון אפריקה; אל

 ה ביהודים מתנצרים בגרמניה בעת החדשה המוקדמת.יהודים מתנצרים בספרד של המאה הארבע עשרה; קרליבך, נפשות חצויות, דנ
 בתחילת הפרק. 1ראו את הדיון בחקר הספרות ההלכתית בסוף סעיף  207
208 S G 2.66-TCUL 12-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
 . לפי פרידמן, התשובה באה להכשיר את נישואיה האפשריים של בתה של אותה גיורת לכהן.8שם, שורה  209
 למקבילות. 5הע'  333י, יבמות, כד ע"ב, וראו אצל פרידמן במהדורתו לתשובה שלעיל, ריבוי, עמ' בבל 210
211 S NS 90.2-TCUL  'השאלה השלישית עוסקת בירושה ואינה קשורה לנושא. השאלה בעניין 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ .

 .27–24החזן 'מן הגבעונים' נידונה בע"א, שורות 
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ספק אם מותר לו להצטרף לישראל ה מתעוררבו יש 'בישראל' אדם שהוא "מן הגבעונים", ולכן שמצב 

 212חזן שעשה "תועבות" בצעירותו. בענייןדומה לשאלה הקודמת שאלה זו  שלהם.בתפילותיהם ולהיות חזן 

להילחם. היו חלק מעמי הארץ שאיתם היו בני ישראל אמורים הגבעונים לפי ספר יהושע )פרק ט(, 

וכרתו עימם ברית שלום. בשל ברית זו הגבעונים הפכו ל'חוטבי עצים  אולם הגבעונים הערימו על בני ישראלו

 יםאסורוהיו קבוצה נפרדת,  בבחינתנספחים לעם ישראל אך הם היו  .'נתינים'כונו בלשון חז"ל וושואבי מים' 

השתמרה  כלל ישראלקבלת הגבעונים ל האוסרת עלהקביעה ההלכתית החז"לית  213בחיתון עם שאר היהודים.

 ומופיעה בחיבורים אלהמהתקופה המוסלמית הקדומה. קביעה מעניינת  של הגאוניםגם בחיבורים הלכתיים 

, בימי הכותבים, ומכיוון ההיא עתבאף  היו מוכריםדונה כאן היא שהגבעונים יומשתמרת אף בתקופה הנ

המאפשר קבלת  ,הכלל ההלכתי החז"לי של 'בלבול האומות'ניתן ליישם עליהם את היה לא  ,שמקומם ידוע

כך למשל קבע תנחום הירושלמי בפירושו לספר יהושע כי הגבעונים "נמצאים עד היום  214גרים מכל העמים.

 215בחלק מבלאד אלשאם".

מעוניין להטיל רפש באדם שעימו היה מסוכסך היה בעניין שיתוף גבעוני בתפילה יש להניח כי השואל 

אם אכן  . אין ביכולתנו לדעתמבחוץ ראויים' בלתיחשש מפני חדירה של גורמים 'את הלשם כך הזכיר  לכןו

גרים והשואל ניסה לנצל עובדה זו או שמא היה מדובר בניסיון  בן למשפחתהאדם שאליו כיוון היה גר או 

'מי  ייצג, המונים''גבע נחכי השואל ניסה להשתמש במוברור . עם זאת במציאות השמצה בלבד ללא כל בסיס

רב האיי ממילוי תפקידים בה. לפוסלו כלפי אדם מסוים במטרה להדירו מהקהילה או  יהודים',באמת שאינם 

אינו יכול להיות חזן בישראל. הוא כי אם יתברר שאדם מסוים אסור לבוא בקהל, הרי בתשובתו סק וגאון פ

"מי שפוסל את מי שנראה כי ראיה ברורה בלבד ואמצעות אין לפסול אדם כזה אלא ב מדגיש כי ואולם רב האיי

 216פסול". )עצמו( כישראל כשר... יש לגנות אותו, לגעור בו, והדעת נותנת שהוא

 נמצאת במכתב תלונה של אלמוני ל"שרים הדיינים" הפניה נוספת ל'מוצא מגבעונים' כתכונה שלילית

". הכותב טוען כי יריבו לא תחמודשל הכותב אשר "דבקה בו קנאה במידה שגרמה לו לעבור על  ויריב על

                                                 
: "יט'ם ביש' ]רגל[ מן אלגבעונים" והעיר כי ייתכן שהאות טי"ת אינה אלא צד"י. אני מסכים עם 25פרידמן השלים את הטקסט בשורה  212

הצעתו השנייה של פרידמן, וקורא "יצם ביש' ח]ז[ן ]מ[ן אלגבעונים": החלק התחתון של הנו"ן הסופית שבמילה 'חזן' ניכרת וכן גם החי"ת, 

ים 'חזן' לפי המשך אותה שורה, "ואדא כאן אלחזן מן יש'", וכן לפי תשובתו של רה"ג המובאת להלן והעוסקת ב"אלתקדם וסביר שיש להשל

 ביש' פי אלצלואת".
 על איסור החיתון עם הגבעונים, כלומר הנתינים, ראו משנה, קידושין, פרק ד, משנה א. 213
(. וכנראה משם אף הגיע 523ות, סוף הלכות נחלות )מהד' הילדסהיימר, ב, עמ' אזכור הגבעונים כמציאות היסטורית לכאורה: הלכות גדול 214

. על הכלל החז"לי של 107הע'  60(, וראו על כך דנציג, הלכות פסוקות, עמ' 37להלכות ראו, סוף הלכות בכורות )מהד' שלאסבערג, עמ' 

 'בלבול האומות' ראו משנה, ידים, פרק ד, משנה ד ומקבילות.
–8ב, שורות 32, דף Arab I 4545-RNL Yevrא( וכן בכתבי היד, למשל 17)מהד' מוטיוס, דף  27ושלמי, פירוש ליהושע ט, תנחום היר 215

13. 
 . התרגום כאן לפי פרידמן, בשינוי קל.24–19, ע"ב, שורות 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ'  S NS 90.2-TCULהתשובה:  216
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אותו מצטט שפסוק ב 217".ה אלא מיתר האמורילא מבני ישראל המ "אין הוא אלא מן האנשים שעליהם נאמר

מי ש"לא מבני ישראל  ,המבקשים מהמלך דוד להוקיע שבעה מבני משפחת שאול ,גבעוניםה מכוניםהכותב 

שונים בדבר מדרשים ובקובצי  בתלמוד הירושלמימספר פסוק זה הוא הבסיס למדרש החוזר פעמים  218.המה"

אשר לא מבני "היותם של בני ישראל ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, בניגוד לאכזריותם של הגבעונים 

קובע  כחלק מ'הלכות איסורי ביאה' .הרמב"םה זו אף מצאה דרכה ל'משנה תורה' של תפיס 219."ישראל המה

: "כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד חוששין לו ביותר הרמב"ם

שמא גבעוני הוא, שסימני ישראל האומה הקדושה ביישנין רחמנים וגומלי חסדים, ובגבעונים הוא אומר 

נמצא הבהמשך המשפט הוא אותו הפסוק  מצטט הרמב"םשסוק הפ 220".והגבעונים לא מבני ישראל המה

 במכתב התלונה שלעיל.

קביעה , אלא השתמש בממש שיריבו הוא ממוצא שאינו יהודילטעון כי כותב המכתב לא התכוון  נראה

אם כך, ניתן  החז"לית המנגידה את רחמנותם של ישראל לאכזריותם של 'הגבעונים' כדי להשמיץ את יריבו.

 'קיימים בימינו'הקביעת הרמב"ם לאזכורי הגבעונים את המכתב לדיינים, ואת לחבר את השאלה לרה"ג, 

ש תכונות נעלות בחברה ילהדגמצד אחד  :כפול שתפקידה חברתית כי 'הגבעונים' היו קטגוריה מהם ולהסיק

לכאורה מעמידה  ולכן התנהגותו פסולהש את מי מי ש"חוששין לו שמא גבעוני הוא"כ לסמןהשני  דמצו

התפילה בציבור ולא בכדי.  עלהשאלה העוסקת בגבעוני נסבה  221.היהודית בספק את השתייכותו לקהילה

. התפילה בציבור מעלה תפילה הופכים היחידים לקהל ומתפללים בנוסח אחיד, בגוף ראשון רביםעת הב

מלידה, בעיקר בכל אותם מקומות -הגר לעומת היהודי שאתשאמור להתפילה  נוסחל גם בנוגעשאלות 

בתפילה העוסקים בהיסטוריה המשותפת ובמוצא הגיניאלוגי המשותף והכוללים מונחים כגון 'אבותינו', 

'אשר הוצאתנו מארץ מצרים'. לסוגיה זו נדרשו כבר חכמי המשנה והתלמוד, ונחלקו  וצירופים מעין'ארצנו', 

דונה בשאלותיו של עובדיה ינמשכו לתוך ימי הביניים, והן משתקפות בתקופה הננושא בביניהם. המחלוקות 

 222עשרה. הגר לרמב"ם בשלהי המאה השתים

באיגרת תשובתו של ש בנוסחאלא  השתמרוכפי שכבר נכתב לעיל, שאלותיו של עובדיה הגר לא 

"היש לך לומר אלהינו ואלהי  :בו ראוי לעובדיה הגר להתפללשהנוסח  עלהראשונה שבהן נסבה  223הרמב"ם.

                                                 
217 S 10 J 20.2-TCUL  .אני מודה לברנדן גולדמן על שהפנה את תשומת 302–301, עמ' 5המכתב נידון אצל גויטיין, חברה, , לא פורסם .

 ליבי לתעודה זו.
 שמואל ב כא, ב. 218
 .134ראו ירושלמי, סנהדרין, פרק ו הלכה ז. כן ראו מקבילות במדרשים שונים, למשל מדרש שמואל, מהד' באבער, פרשה כח )ז(, עמ'  219
 ' קאפח, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יט הלכה יז.משנה תורה, מהד 220
עיקרון דומה אפשר לראות בתשובה הלכתית של רש"י בעניין גבר המבקש לגרש את אשתו שהתכערה. בתשובתו רש"י נוזף בו וכותב:  221

שטיינר, -דיון בתשובה זו אצל שהם "והראה האיש מעשהו לרעה, והראה עצמו שאינו מזרעו של אברהם אבינו שדרכו לרחם על הבריות". ראו

 על היבט זה. 86–85חריגים, בעיקר עמ' 
על הצדדים השונים בדיון זה בצרפת ואשכנז במאות השתים עשרה . משנה, ביכורים, פרק א הלכה ד; ירושלמי, ביכורים, פרק א הלכה ד 222

 והשלוש עשרה ראו ריינר, האמנם אחיך.
 רמא.–אגרות הרמב"ם, מהד' שילת, עמ' רלג 223
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 :אבותינו ואשר קדשנו במצותיו וציונו ואשר הבדילנו ואשר בחר בנו ושהנחלת את אבותינו". הרמב"ם קובע

"יש לך לומר הכל כתקנן ואל תשנה דבר אלא כמו שיברך ויתפלל כל אזרח בישראל כך ראוי לך לברך 

לקראת סוף תשובתו מפנה הרמב"ם גם לפסיקת  ולהתפלל בין שהתפללת יחידי בין שהיית שליח ציבור".

אולם לפני ו. קביעתו, אך מביא בהמשך נימוקים וציטוטים המבססים לדעתו את קביעתוהמשנה המנוגדת ל

הבאת המקורות החז"ליים מקדיש הרמב"ם חלק נכבד מתשובתו לביסוס רעיוני ועקרוני של מעמדו של הגר, 

 ומבהיר:

שלמד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת ויחודו  ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא

של הקב"ה... לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקב"ה 

תלמידו של אברהם אבינו ובני ביתו הן, וכלן החזיר למוטב.  –כמו שכתוב בתורה 

מצא כשם שהחזיר אנשי דורו בפיו ובלמודו, כך החזיר כל העתידין להתגייר... נ

אברהם אבינו אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ואב לתלמידיו, והם כל גר שיתגייר. 

לפיכך יש לך לומר אלהינו ואלהי אבותינו שאברהם הוא אביך... מאחר שנכנסת תחת 

כנפי השכינה ונלוית על ה' אין כאן הפרש בינינו ובינך, וכל הנסים שנעשו כאילו לנו 

כלל בינינו ובינך לכל דבר. וודאי יש לך לברך אשר בחר ולך נעשו... אין שום הפרש 

בנו ואשר נתן לנו ואשר הבדילנו, שכבר בחר בך הקב"ה והבדילך מן האומות ונתן לך 

  224התורה.

מלידה, אף שאכן -יהודיםמעמדם של ניכר שיש כאן מאמץ מודע של הרמב"ם להשוות את מעמדם של גרים ל

שעליו נסבה  ,רים לבין תפילת יהודים מלידה, כולל נושא הברכותיש בסיס הלכתי להבחנה בין תפילת ג

 רואההרמב"ם  .אבינו השאלה. ניכר כי חלק חשוב ממהלכו של הרמב"ם נסמך על השוואת הגר לאברהם

יציאתו של אברהם  וביןנדודיו של הגר האידיאלי  ביןרואה את הדמיון וחוקר -אברהם מודל לפילוסוףב

 מופיעה בסוף איגרתו, וכבר נידונה לעיל. השוואה זו 225ממולדתו ומבית אביו.

ההסתמכות על דמותו של אברהם כ'אבי הגרים' מקורה קדום, והיא חוזרת למדרשי האגדה של חז"ל 

היחיד בתקופתו הפוסק הרמב"ם לא היה  226ואף לברית החדשה ולספרות היהודית של שלהי ימי הבית השני.

שבין אברהם לבין הגרים. שני אוספים מדרשיים מאוחרים, שנערכו כנראה בתקופה  דמיוןשביקש לבסס את ה

הנדונה בעבודה זו, מקשרים את דמותו של אברהם לגרים ולגיור באמצעות אזכור המנהג לקרוא לגרים בשם 

 בביזנטיון, הובא עשרה שכל טוב', שנערך בראשית המאה השתיםאברהם או לכנותם 'בן אברהם'. במדרש '

                                                 
; 140–131שם, שם. ראו ניתוח של מהלכו ההלכתי והמחשבתי של הרמב"ם בתשובה זו ובחיבוריו האחרים אצל הכהן, האחר, עמ'  224

 .57–49; קלנר, הרמב"ם, עמ' 362; טברסקי, מבוא, עמ' 96–95, 83–81הלברטל, הרמב"ם, עמ' 
מזה, אברהם; רביצקי, העקדה והברית. רביצקי טוען שאברהם מייצג על חשיבות דמותו של אברהם בהגותו של הרמב"ם ראו למשל סטרו 225

(. טיעון זה מבהיר עוד 19–14את היסוד האוניברסליסטי והפילוסופי בהגות הרמב"ם לעומת משה, המחוקק של האומה הספציפית )שם עמ' 

 יותר את מהלכו של הרמב"ם בתשובתו הנידונה לעיל.
 ניקלסבורג, אברהם. על אברהם כמודל לגרים בספרות חז"ל ראו לביא, מיסיון. על אברהם כגר בספרות בית שני ראו 226
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ב סיפור מילת אברהם ובנו קובץ הלכות מילה, ושם נאמר "וקורא לו שם, כדמצינו באברהם אבינו שקרא אג

ב'מדרש אגדה', שמקובל לתארכו לאותה תקופה, נאמר  בדומה לכך, 227לאותן שגייר אברהם לשם חניכה".

ן לדמותו של אברהם המקום המרכזי שנית 228"'והיית לאב המון גוים': כל מי שימול ויתגייר תקרא אתה אביו".

גרים שניתנו לסקרנות אשר לשמות מעוררים  גרים על שמול הכגר אידיאלי והאזכורים בני התקופה לקריא

 גניזה.חברת הבנו לשמות הנפוצים בקרב הגרים ביאת תשומת ל נפנה כעת ככלל.

 גריםל בנוגע תהחברתימחלוקת ככלי ב םומוצא גרים שמותב. 

 שמות גרים

השם שם זה, האם  גרשל הגר ידוע לנו מדובר בשם עברי. לא ידוע לנו מתי ניתן ל ושמבהם ברוב המקרים ש

. ולמשל מגייריאדם אחר, או  ועצמ גרהאם ה – והקודם ומי בחר את שמ והוא גרסה עברית הקרובה לשמ

בהם מתועד מתן שמות חדשים לשפחות משוחררות עם שחרורן נראה כי בית הדין הוא שבשני המקרים 

הם גברים, והדבר עולה בקנה  מן הגניזהרוב הגרים אשר שמם ידוע לנו  229הגיורת.-ובע את שם המשוחררתהק

נשים. לעת עתה של הרבה יותר מאשר בשמות  ככלל נוקבים בשמם של גבריםשהכותבים אחד עם הממצא 

כלומר אחד מכל , נקראים 'אברהם' שבעה מתוכם 230ם.מבשהנזכרים ידוע לי על עשרים ושניים גרים גברים 

לגרים, השם היחיד שנתקלתי בו יותר מפעם אחת שניתנו  האחרים מבין השמות 231.שמם ידועש ריםשלושה ג

לגברים  נפוץ הרבה יותר השם 'אברהם' ואולם .'מבארכה' השם בגניזה הוא 'מבורך' או 'מבארך', ולנשים

 232.שהתגיירו

                                                 
(. מדרש זה כמעט לא נחקר מעבר למבוא של בובר למהדורה, וראו על כך אצל 20מדרש שכל טוב, בראשית יז, יד )מהד' בובר, עמ'  227

 .73–71אלבוים, שכל טוב, עמ' 
(. מקובל לתארך מדרש זה למאה השתים עשרה, ואולם לאחרונה נכתב דוקטורט המבקש 37מדרש אגדה, בראשית יז, ד )מהד' בובר, עמ'  228

. עם זאת קוסופסקי מזהה את מרחב יצירתו 294–293לאחר את כתיבתו לאמצע המאה הארבע עשרה: ראו קוסופסקי, מדרש אגדה, עמ' 

מקורותיו הקדומים והמגוונים. לדעתי, אף לאור מסקנותיה של קוסופסקי משקפת המסורת שהובאה במדרש  במזרח, אולי בחלב, ומצביעה על

זה תפיסה רחבה יותר בדבר הקשר ההדוק שבין אברהם ושמו לבין גרים. כך עולה גם מן המקורות האחרים שצוינו לעיל וממסמכי הגניזה 

 שלהלן, ולכן מצאתי לנכון להזכיר כאן את מחקרה.
; 17, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה גSPIOS D55.10על מתן שמות לשפחות משוחררות המתועד כחלק מגט השחרור:  229

cul T-S NS 320.63 לעיל. 4בנספח המהדורות. וראו דיון על כך בסוף סעיף  10, לא פורסם, ראו תעודה 
וכן  –אבו אלכיר ואבן חלאב  –בתשובת הרמב"ם, גרים הידועים רק בכינויים עשרים ושניים גרים אלו כוללים את עובדיה הגר שנזכר  230

 JTSA ENAו'מבורך גר הצדק' הנזכר במכתב ההמלצה  cul T-S 13 J 26.6נמנים עימם 'מבארכ' שנזכר במכתב המתאר את מסעו לקוץ, 

NS 21.10א הנוגע לשם 'אברהם' למובהק עוד יותר., כאילו היו שני גרים שונים. כמובן, השמטה של דוגמאות אלו תהפוך הממצ 
שבעת 'אברהם' אלו הם דמויות שונות, לפי הזמן שבו נזכרו או הכינויים הנוספים הייחודים להם, כמו 'אברהם הגר הקטון' או 'אברהים  231

 הגר הקברן'.
ו'מבארכה בת אברהם גיורת',  , בהתאמה( ENA NS 21.10 JTSA-ו  S 13 J 26.6-TCULשני הגרים מבארכ ומבורך שנזכרו לעיל ) 232

(, מבארכה CUL T-S 20.47ובה נדון להלן. השם חוזר גם אצל כמה עבדים ושפחות משוחררים )עיינו פרק ב(: מבארך מולי יוסף בר יאשיהו )

בנספח  10ראו תעודה , CUL T-S NS 320.63( ומברכה השפחה המשוחררת בגט השחרור )CUL T-S AS 145.1המשוחררת בחלב )

 ברכה, ששמה יוצא מאותו שורש. גם בה נדון להלן.-(. עליהם אפשר להוסיף את אשוהדורותהמ
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להפגין את ייחוסן ל'אב  כדילעצמן את הגיניאלוגיה 'בת אברהם'  אימצו שהתגיירו נשיםבדומה לכך, 

'מבארכה  כך למשל נזכרתנשים. אצל מעניין שעד עתה מצאתי ייחוס זה של גרים לאברהם רק  .המון גוים'

נזכרת ברשימת השה אחרת היא גיורת אלמונית יא 233בת אברהם גיורת', שהתחתנה עם עובדיה בר אלעזר.

יוחסין של משפחה בתור אשתו של כלף הלוי. ברשימה זו נזכר גם ה'בית', כלומר המוצא המשפחתי של 

שה שלישית יא 234נכתב "בית אשתו, גיורת: אברהם". ל אשתו של כלףעהנשים שהתחתנו עם בני המשפחה. 

כבר נזכרה לעיל. גט ויג'ו  הודו אברהם בןהיהודי שחי בסוחר הנקראת 'בת אברהם' היא אשו, שפחתו של ה

במפורש 'גיורת' נקראת בו משוחררת הש משוםטי השחרור יברכה ייחודי בתוך כלל ג-אשו השחרור של

ם במסמכים גרים 'בן אברהם' גכנות דונה המנהג לייש לזכור כי בתקופה הנ 235לאברהם אבינו. מיוחס ומוצאה

לעיל הם האזכורים  תוארוההלכה, והמקרים שטין עדיין איננו מופיע בספרי ירשמיים כגון כתובות וג

 236הראשונים לקיומו של מנהג זה בפועל.

לאברהם אבינו באמצעות הכינוי  את הפופולריות של השם 'אברהם' ואת ייחוסם של הגרים והגיורות

תומכיהם לבסס את מעמדם בקהילה היהודית כנגד טענות של 'בני אברהם' יש לראות לדעתי כרצון של הגרים ו

אפשרות תיאורטית בלבד אלא בגדר לא היו אלו טענות ואכן,  .גיורם או על מעמדם תקפותאפשריות על 

שצוטטו לעיל, ההלכתיות במציאות. הגישה החשדנית או הבדלנית כלפי גרים עולה מתוך השאלות הושמעו 

 המתעדות את אותו מתח חברתי.וו"ת שסוגה של משויכות לגניזה שאינן  וכאמור עד עתה לא נמצאו תעודות

ם  ס ו ח י י י ת ח פ ש מ ם ה י ר ג ל   ש

ברשימה אחת  :דונה. שניים מהם נזכרים ברשימות צדקהישישה בני גרים נזכרים בתעודות הגניזה בתקופה הנ

ן מאמצע המאה הרשימות ה שתי .'אבו סעיד בן הגר' ברשימה אחרת מופיעבת גר עם בנה ובתה ונזכרים 

 מתגורר בדירה השייכת להקדש בשנות השלושים של המאה השלושדייר הבן גר נוסף נזכר כ 237עשרה. האחת

אנשים כסוחרים וכשהיו נזקקים, צאצאים אחרים של גרים נזכרים כתורמים,  ובניגוד לצאצאים אל 238עשרה.

                                                 
233 S K 25.166-TCUL . 
234 JTSA ENA 2592.22v קרועה(. לא פורסם. 17, שורה( 
235 SPIOS D55.10 'ועיינו גם בפרק ב.166–162, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, עמ , 
, 749על גרים באירופה שנקראו 'אברהם בן אברהם אבינו', אך רק מסוף המאה השתים עשרה, ראו מאמרו של ריינר, האמנם אחיך, עמ'  236

. יש לשים לב שאזכורים אלו ניתנים כדוגמאות לגישה חדשה וחיובית לקליטת גרים בקהילה אגב פולמוס עם אחרים הדוחים את הגרים 759

עוד על גרים שנקראו אברהם כחלק מעליית קרנם של גרים ביהדות אשכנז, אם כי רק במאות השתים  שליחי ציבור.או מונעים מהם להיות 

. למיטב ידיעתי, על קריאת הגר 'בן אברהם' כמנהג המחייב בכתיבת שטרות 108–106עשרה והשלוש עשרה, עיינו גולדין, זהות יהודית, עמ' 

עשרה, בשו"ת הרא"ש, כלל טו, סימן ד. וראו שו"ת הרשב"א )סוף המאה השלוש עשרה(, חלק ב, סימן אין אזכור לפני ראשית המאה הארבע 

 יז, שממנו ברור שאין כל הכרח לציין בגט שמדובר בגר או 'בן אברהם'.
 ראו נספח רשימת התעודות. 237
238 S J 1.47r-TCUL  ע , קט131. פורסם אצל גיל, ההקדשים, תעודה 14–9, הטור הימני שורותd לפירוש שונה של הרשומה, כאזכור .

. אין חובה להניח כי כמו הדיירים האחרים הנזכרים ברשימה זו ובאחרות, 96לחיבור המתואר כ'תאריך בן אלגר', ראו אלוני, הספריה, תעודה 

 .235–233וני וצדקה, עמ' בן הגר היה נזקק בהכרח, אם כי מגורים )תמורת תשלום( היו חלק מהסיוע הקהילתי לנזקקים, וראו כהן מ', ע
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לאבו אלכיר  239יחסית. מאוחרתמתקופה יוסף בן אלעודי הגר נזכר כתורם לצדקה ברשימה למשל מכובדים. 

כאמור הגר, שבדמותו עסקנו לעיל כדוגמה לגר שהצליח להשתלב כלכלית וחברתית בקהילה היהודית, היה 

מסחר עם כמה מהמכובדים והחשובים שבסוחרים היהודים בראשית המאה  קשרי והיזה לבנו  .בן ושמו זין

סכסוך  בשלבדיון בבית הדין  240מן הגניזה. מספר ביםבמכתבמפורש כ'בן הגר' נזכר  הואעשרה, ו השתים

אחד האנשים שהגיעו לבית הדין להעיד בנושא נקרא עשרה,  עסקי בין שני סוחרים בשלהי המאה השתים

 241שלמה או סלימאן בן אברהם הגר.

 242אזכור מוצאם של גרים.ל לוויתהנ תשלילי משמעותעל  מרמזים אינםצאצאי הגרים  ם אלו שלאזכורי

 . על כל פנים מוצאםמוצאםנוגע לבכך כדי לרמוז על פסול באין שלושה מבני הגרים שנזכרו היו נזקקים, אבל 

של  לא מנע מהם לקבל צדקה או אפשרות למגורים מן הקהילה. בשלושת המקרים האחרים אזכור מוצאם

פעלים, ונראה -זין הסוחר היה מוכר בקרב עמיתיו כבנו של גר רב :מובן כאות כבודאף מגרים  אותם אנשים

, והעובדה ונחשבו חלק ממעמד הסוחרים שגם יוסף ושלמה בני הגרים היו אנשים מבוססים ומוכרים בקהילתם

מספרד של שחי יש לצרף את המחבר דוד בן סעדיה הגר,  ו. לעדויות אלמעמדםשהיו בני גרים לא פגעה ב

 שכבר נזכר לעיל.ו עשרה המאה האחת

גנאי מוצאו של אדם מגרים ב הה מפורשת של גרים כשווים לישראל ולראייילדחי יחידההדוגמה ה

דמותו ופועלו של הרב סעדיה גאון במחצית הראשונה של המאה  בענייןנלמדת מן הפולמוסים  דופיו

קדומה מעט היא  דוגמה בודדתבכמה אופנים: מלבד היותה מן האזכורים האחרים העשירית. דוגמה זו שונה 

הגיאוגרפי  תחוםדמותו של גאון שפעל בבבל, אזור שאף הוא מחוץ לל נוגעתדה זו ודונה בעבוילתקופה הנ

פולמוסים חריפים, אידיאולוגיים ואישיים כאחד,  נלמדת מתוךהיא  . נוסף על כךמתמקדת בו שעבודה זו

מכיוון שהיא יכולה  כאן דוגמה זו למרות זאת אני רואה לנכון לשלב 243סוגיית הגיור עצמה.שאינם נוגעים ל

מקורות מוקדמים מובאים כאן תפיסה הדוחה בפועל גרים וצאצאיהם. יש לזכור כי אף ש על בקירוב ללמדנו

                                                 
239 S 12.573v-TCUL  4, הטור הימני, שורה. 
240 S 8 J 24.7r-TCUL  1100-, והוא מתארכו ל304: "זין בן אבו אלכיר אלגר". המכתב נידון בקצרה אצל גיל, מילואים, עמ' 12, שורה 

"זין בן אלגר"; מכתב זה העתיק חלפון בן מנשה, : 17, שורה Penn. E 16517: "זין בן אלגר". 22, שורה CUL Or. 1080 J 178לערך. 

 : "זין בן אלגר".18, שורה CUL T-S NS J 301. 48–44ואולי הגיע מאחיו של חלפון. המכתב נידון בקצרה אצל גויטיין, פנסילבניה, עמ' 
241 S 12.491r-TCUL  בי עובדיה הגיר", החתום ( מציע ש"אליה בר249. שייבר )מחקרי גניזה, עמ' 10–9, 5, הקטע התחתון, שורות

(. ואולם אלוני )סבור OX Bodl MS Heb f99.36בקולופון על דף בודד שמצידו השני מועתק פיוט עברי, הוא בנו של עובדיה הגר הנורמני )

בסיס (. זוהי גם חוות דעתה של ד"ר עדנה אנגל על 350–347שהכתב מאוחר יותר מן המאה החמש עשרה או השש עשרה )מחקרים, ד, עמ' 

 .2016-בדיקה ראשונית שערכה, כפי שמסרה לי בתכתובת אישית ב
. נזכר שם 'בן אלערל' לפי תעתיקו של גיל, ולכאורה אפשר 282, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 17–16, ד, שורות  S J 1.1-TCULראו  242

. ואולם לדעתי סביר יותר לקרוא כאן 'בן אלעדל', בן העד, להסיק מכך שזהו גר או בן גר וכי לאזכור האב כ'ערל' נלווית בוודאי נימה שלילית

, פורסם 16, שורה CUL T-S 20.96כמו במסמכים נוספים. ראו למשל 'אפרים בן אלעדל', בן העד, במסמך שיפוץ בית הכנסת בפסטאט: 

, JTSA ENA 4010.43vית הדין: , וראו הערתו שם. בשר, בנו של אפרים בן אלעדל, מופיע גם בעדות בב3אצל גיל, ההקדשים, תעודה 

, והיא תעתקה 'בן אלערל'. גם מוסלמים נקראים כך במסמכי הגניזה. ראו 'מחמד בן אלעדל' 100, פורסם אצל ברקת, ארכיון, תעודה 1שורה 

 .691, פורסם אצל גיל, מלכות, ד, תעודה 10, ע"א, שורה CUL T-S 13 J 25.8במכתב סוחרים מאמצע המאה האחת עשרה: 
 .111–108על המאבקים בעניין מוצאו של רס"ג וייחוסו ראו פרנקלין, צאצאים, עמ'  243
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מקורות יתר על כן,  .הנידון הגיאוגרפי ממש היו מוכרים במרחב ומעט, הרי גם דמותו של רס"ג וגם מקורות אל

מנם היה ראש ישיבת ורס"ג א ראוי לציין כי כמו כן 244עשרה. בראשית המאה האחת ושובשוב  הועתקו אלו

ן התחום אינו מנותק ממקום פעולתו  ולכןהגיע ממצרים והיה פעיל גם בארץ ישראל הוא סורא בעיראק, אך 

 עבודה זו. ה שלמוקדהגיאוגרפי שהוא 

על רקע ניסיונן עם ישיבות בבל  חריפותהתפלמס ב ,ישראלית בן מאיר, בנו של גאון הישיבה הארץ

קף בבוטות והוא תבאיגרתו הראשונה  .ישיבת ארץ ישראל ה שלן ולהתעלם מקביעתבעצמלקבוע לוח שנה 

הוא הגורם  ,ם מוצאו במצרים העליונהושמהמכונה אצלו "בן פיומי הדלאצי"  ,סעדיה טענתואת רב סעדיה. ל

כי "נתברר לפנינו בעדים ברורים  בן מאיר טוען ,סעדיה רבבנוגע לירות. למחלוקת ולכן הוא תוקף אותו יש

ואכל מרק פיגולים ונדחף מארץ שהיה אביו מכה בפטיש בארץ מצרים לעבודה זרה )כך!( וכשרים היעידו 

"וזה חרבן עולם הוא  מסכם:תלונן בן מאיר על נמעניו "והחשבתם לדברי מצרי" ומ דבריו בהמשך 245".מצר

 246שהוצרכתם לדברי כנעני".

צחונן של ישיבות בבל, וסעדיה הפך לגאון ישיבת סורא. כמה שנים לאחר ימחלוקת הלוח הסתיימה בנ

מכתב פולמוסי  247סעדיה הודח וגלה ובמקומו נתמנה כלף בן סרג'דו.רב מכן התגלע סכסוך בהנהגת הישיבה, 

 סעדיה במחלוקת הלוח:רב הועלו נגד כבר אותן האשמות שעל דויק זר במושל כלף כנגד רס"ג ח

ויבא כתב ]עדות מאר[ץ ישראל והעיז עליו הרשע ]כי בן גרים ה[וא ולא מזרע ישורון 

הוא ]כעדות בני ארץ[ ישראל וגם כתבו רבים ]מבני בגדאד[ אל הסוחרים הנאמנים 

עידו[ הכל כי מבני ושאלום ]אודות אבותיו ו[ישיבו אותם בכתבי ידיהם ]וחתימותם וי

 248הגרים ]הוא ואבותיו שמ[לו וטבלו.

של רס"ג "שהוא שוטה רשע וגס רוח וזר ונכרי מכפתורים היוצאים מכפתור...  וכרז נידויוהמשך קטע זה מב

מי שהוא מיוחש באבותיו ולא  –הרי הוא ירוד כאבותיו, ואני בורר אחד מן החכמים וממנה אותו גאון מחסיה 

י שהוא נכבד במשפחתו ולא כנבל הזה שהוא מבני בלי שם, ומי שהוא אזרחי ודאי מזרע ככפתורי הזה, ומ

כינוי הגנאי 'כפתורי' רומז למוצאו המצרי של רס"ג,  249ישורון ולא כעוכר הזה שאומרין עליו שהוא בן גרים".

שלא בשמו  רס"ג במקום אחר נזכר 250לפי הפסוק מספר בראשית "ומצרים ילד את לודים... ואת כפתורים".

                                                 
 .93–91ראו רוסטאו ושטרן, פולמוס הלוח, עמ'  244
245 S 13 K 2.4r-TCUL  קטעי דפים אלו שפרסם שכטר מתחברים לקטעים הנמצאים באוקספורד, וראו פרסומם אצל גילאם, 8–6, שורות .

 .555–546בן מאיר, עמ' 
, שורה  Bodl MS Heb d 74.30rOX S 13 K 2(4r) + -TCUL. "הוצרכתם לדברי כנעני": 12"והחשבתם לדברי מצרי": שם, שורה  246

 .554לפי גילאם, שם, עמ'  16
 .232–223עמ'  א, על מחלוקות אלו ראו אצל גיל, מלכות, 247
ספו הפרטי, הוא לא פורסם תחת מספר מדף ולא ידוע מיקומו . הקטע היה באו24–18ראו הרכבי, זכרון לראשונים, ה, עמ' רכט, שורות  248

 היום. הקטע כולל השלמות רבות, אך הן הגיוניות לפי המשך הטקסט להלן.
 .13–8, 2–1שם, עמ' רלג, שורות  249
 יד.–בראשית י, יג 250
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, ובמקום נוסף הוא מכונה "סעיד בן אלפיומי וחביריו הזידונים, המצרים ציים"כ"אפיקורוס מן הנכרים הדיל

שסעדיה הוא בן גרים ושאביו היה  מלמדים על הטענההציטוטים שלעיל  251.והמינים... מבני ערקים וסינים"

כה בנאקוס, כמנהג הנוצרים המקומיים מהיא "מכה בפטיש בארץ מצרים לעבודה זרה", ככל הנראה הכוונה 

  252בקריאה לתפילה.

מוקע כ'מצרי', 'כפתורי', והוא סעדיה, רב בביוגרפיה של  דופימטילה אביו של סעדיה גר ש הטענה

 דופילכי אזכור מוצאו של אדם כגר יכול היה להיחשב  ואל דבריםמכרי', 'כנעני'. לכאורה ניתן להבין ו'זר', 'נ

אולם יש לזכור כי ולא היו הכותבים מגייסים נתון זה לעזרתם.  שאם לא כן,בקרב הקהילות היהודיות, 

כי ו הקהילבקרב השאלות של הנהגה וסמכות להציטוטים שלעיל לקוחים מחיבורים פולמוסיים הנוגעים 

על התפיסות בהכרח להשתמש בלשון חריפה שאינה מלמדת  נוטים הכותבים כי עידיםחיבורים בני התקופה מ

ממנה יצאו 'אחז, שהמוקיעה את שושלת בית דוד כשושלת  ,המקובלות בחברה. כך למשל מגילת אביתר

אין  לכך בדומה 253הייחוס לבית דוד. בענייןמלמדת על תפיסות מקובלות בחברה  שאינהמנשה ואמון', ודאי 

ע את מנהגי ארץ ישראל כ"מנהגי ללמוד מלשונו החריפה של כתב התעמולה של פירקוי בן באבוי, המוקי

השמד", על תפיסות רווחות בציבור היהודי בנוגע לתורת ארץ ישראל או אף על עצם זיהוי המנהגים שהוא 

  254ישראליים. מתאר בחיבורו כמנהגים ארץ

למשל  ,בקטע הנידון כאן ניתן לראות שימוש באסוציאציות נוספות מלבד הטענה שרס"ג הוא 'בן גרים'

גמר עבודה  הביטוי: אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת, ומשמעותלהיא הכוונה כאן  ."מכה בפטיש"שאביו 

'מרק פיגולים' הוא שאביו של רס"ג ייצר כלים לעבודה זרה. מופיעה כאן ההאשמה כלומר אולי  ,על כלי

רב הגנאי ב דברי חתסיכומו של דבר, הט 255ישעיהו נגד "העם המכעיסים אותי על פני תמיד".ספר ציטוט מ

לעיתים כל האמצעים  היו אישית אשר במסגרתה-תה חלק מספרות פולמוסיתיהי ,'בן גרים' , כגון היותוסעדיה

יש להיזהר מהסקת מסקנות כלליות  לכן .עברהאשמות מכל הטחת לשון חריפה ביותר ושימוש ב, כולל כשרים

 תה מבוססתיהיש, בין מוצאו בדברשל יריבי רס"ג בהאשמה השימוש  מדוגמה יחידאית זו.על היחס לגרים 

תה זו תפיסה יהי לובאדם בשל מוצאו מגרים, אך  דופילהטיל הניסיון  על או האפשרותלאו, מעיד על שובין 

 מקובלת, הרי היינו מוצאים דוגמאות נוספות לניסיון לתקוף ולהשמיץ אישים שונים בטענה זו, ולא היא.

כשונים ואף פקפקו ולסמנם ראינו כי היו גורמים ששאפו לבדל את הגרים  זה לסיכומו של נושא

 מצאנו ,כןאף על פי מצד סמכויות רבניות.  ושל ניסיונות אל יהבמוצאם או במניעי גיורם. מנגד ראינו דחי

 רקמצאנו . יום-היוםהגניזה הנוגעות לענייני תעודות בספרות השו"ת בלבד ולא בה ידחיהעדויות לניסיונות 

                                                 
 פי בראשית י, יז.  בני כנען, על'ערקים וסינים' הם  .9-11; שם, עמ' רכ שורות 15הרכבי, זכרון לראשונים, ה, עמ' רלד, שורה  251
 .343גיל, מלכות, א, עמ'  252
על הפולמוס הנוגע למגילה ובה הייחוס לבית דוד  126–123, וכן ראו פרנקלין, צאצאים, עמ' 185–182ראו כהן מ', שלטון עצמי, עמ'  253

 ושם השוואה מפורשת לניסיון לפגום בייחוסו של רס"ג. 
רנג. עוד על אופיו התעמולתי של החיבור ועל –לפי פירקוי ראו אצל שפיגל, הפולמוס, בעיקר עמ' רמטעל תורת ארץ ישראל והשפעתה  254

 .244–241ששון, קירואן, עמ' -א"י עיינו אצל בן-העובדה כי ההלכות הנזכרות בו אינן בהכרח מחלוקות בבל
 "ב. 'מרק פיגולים': ישעיהו סה, ד.על 'מכה בפטיש': ראו למשל משנה, שבת, פרק ז הלכה ב וראו בבלי, שבת, יב ע 255
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 לעומת זאת .סרון, אך זאת במסגרת פולמוסית חריפהימוצא של אדם מגרים פגם וחב העדות אחת לראיי

אישים מכובדים שהיו מוכרים כ'בן גר'. המתח בכללם מצאנו דוגמאות לאזכור נייטרלי של 'בני גרים', 

רהם' לגרים גם בתפוצתו הרחבה של השם 'אב שתקףת קליטתם של הגרים בקהילה היהודית מיסוגי שעוררה

גיניאלוגי המוצא את הלהפגין  במגמהייתכן כי הדבר נעשה  .נשים גיורותלמוצא אברהמי גברים ובייחוס 

 .בדלניותאל מול גישות  ההיטמעות בקהילה אתלהקל בכך וולהדגישו  משותףה

 בין פאסיביות לאקטיביות. 8

 את מבצעיוזם ומי  כלומר לשאלה ,מתח שבין אקטיביות ופאסיביותלסוגיה חשובה במהלך הגיור נוגעת 

 שאלה זו אינה בינארית, אלא מדובר בקשת של תגובות ומצבים מן האקטיבי ?הגר או הקהילה ,ולת הגיורפע

המגולל בגוף ראשון  ,'הכומר המתפלמס' . אולי הדמות האקטיבית ביותר היא דמותו שלפחות לאקטיבי יותר

המתגייר הוא הגיבור  .דתהת את סיפור המרתו ויוצר נרטיב של יחיד המתקדם מטעות לגאולה באמצעות המר

. כפי שהעיר שפיץ', נרטיב זההפולמוס הוא חלק מהותי מ .מל את עצמו וחוגג שבתות וחגים והוא ,בו הראשי

והוא שונה מאוד מרוב התיאורים ר נוצרי מיהודי" הוא "יותאינו משאיר מקום לקהילה היהודית, נרטיב כזה 

  256.האחרים

כוללים תיאור של הגיור כאינטראקציה בין לעומת 'הכומר המתפלמס', רוב תיאורי הגרים מן הגניזה 

למימושו המוצלח של מעשה הגיור  אבימשיתוף ביניהם הרק  .שני סוכנים, המתגייר והקהילה היהודית

 .חגי ישראלאת יא אינה מחללת שבתות ושה מאתפח' מספרת כי היולאימוץ הזהות החדשה. כך למשל 'הא

ליהודים  הנולהתגייר היא פ כדין אינה גיורת. יאולם היא עדיו, מר המתפלמסדיוק כמו הכוהיא נוהגת בזאת ב

גיעה לאתפח משה יהא 257"שם יש יהודים והם יגיירו אותך". :אותה לעיירה אתפח מפניםאלה ומסוימים 

 לכך שהקהילה תבצע את הגיור עצמו. בדומה כדיקשר עם הקהילה, אך כעת נדרש אישור של הנגיד  וצרתוי

גיע הגר במטרה מלשם  –תקיים ביניהם בדמשק מרח מביתו וממשפחתו ועימות מילולי חריף ו'הגר מדמשק' ב

ושלם בטרם היהודים "בק]ש[ו לבחון אותו למצוא עליו ]טענה[ ולא מ אינו'להסתופף בכנסת'. אך המהלך 

 עם יהודים נוספים הגר לירושליםאותו של לרגל עלייתו באפשר גם לראות  258נתגלה להם מ]מנ[ו ס]וד[ רע".

ידי  הדת, בדומה לביצוע החג' עלוהפגנה ציבורית של המרת  של תהליך הגיור בתקופת החגים השלמה

 מתאסלמים.

 אפייניםנכללים במוטיבים הממעשים אלו  .כוללות מעשים אקטיביים של הגרים אלהשתי הדוגמאות ה

 .אך הם אינם מספיקים בפני עצמם –, נדודים, היעדר מניע כלכלי העמוק תדתי אמונה –הגר האידיאלי  את

 .בטוהר הכוונות אינטראקציה עם הקהילה היהודית ושכנוע חבריהנדרשת הגיור תהליך כדי להשלים את 

אולם בית הדין, ו"בא לבית דינו של רבינו מנחם"  מבורך .באופן דומה מתואר גיורו של 'מבורך גר הצדק'

                                                 
 .108שפיץ', המרה וסיפר, עמ'  256
257 S 8 J 27.3-TCUL  בנספח המהדורות.  2: "אטלעי אלי אתפיח אן ת'ם יהוד יגירוכי". ראו תעודה 6–5, שורות 
258 1080 J 115 CUL Or. תעתיקו של גולב בשינוי קל(. 15–14, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורות( 
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לפיכך  .הנוכחים הם ש"מלו אותו לפניו וטבלו אותו" –המייצג את הקהילה, אינו קולט פאסיבי אלא אקטיבי 

תיאור זה מתאים מילולית ורעיונית לגישה הרבנית  259במעשה הגיור. עצמו הם אקטיביים לא פחות ממבורך

תיאורים  ביןהשוואה  260ברוך בן יצחק לעובדיה הגר.הרב הוא מופיע גם במכתב ההמלצה של לכן הקלאסית, ו

ורים של המרה פאולינית או תיאבינם ובין שמל את עצמו, או  ,תיאורו של 'הכומר המתפלמס'בין ו ואל

בתיאורי הגיור מן  אינטראקציהאת חשיבות ה ממחישהדרמטי האישי והאוגוסטינית של 'היפוך הלב' 

 261הגניזה.

, במעשה הגיור אינטראקטיביותלבות יחש כי יש 'מעשה האחיות' ממחיש באופן מיטבי את טענתי

ראשון של מעשה גיור בימי הביניים, בגניזה או מחוצה לה. האחיות  מקורהתיאור היחיד מ בשל היותוובפרט 

פעולה אקטיבית בפנייתן לגברים היהודים ובבקשתן להתגייר, המנוסחת כרצון "להיכנס בכלל ישראל  תקטוונ

הרצון "לעבוד את יי לבדו ולקבל עלינו עול מלכות שמים". לפי המתואר  וכןולהיות מכם... ולהכלל עמכם" 

 .: "כבר השתטחנו לפניכם ובקשנו מכם לעזור אותנו"שכבר ננקטו פעולותהאת  מפרטותהאחיות  במעשה,

עצם מעשה הגיור  262'לקבול לשמיים' על הגברים היהודים אם לא יעזרו להם להתגייר. תאיימומ הן אףלבסוף 

 –המתגייר והמגייר. האיזון בין שני הצדדים הוא עדין  –מנוסח מתוך התובנה שיש צורך בשני צדדים לגיור 

. האחיות הן ועל היהודים לבחון אותן ולהפגין גישה מסתייגתעל האחיות ליזום את המהלך הראשוני 

משתנים  בדבר הגיור בלת ההחלטה הסופיתאולם עם קוהפועלות, והן נדרשות לדרבן את היהודים 'לעזור'. 

מקריאים הדרישות הספציפיות של טקס הגיור, והם ל כל הנוגעהתפקידים, וכעת היהודים הם ה'מצווים' ב

ציפורניהן,  ת אתשווערן, עישאת  תגלחוהמהן  –אולם האחיות אינן הופכות בכך לפאסיביות ו .'שמע ישראל'

 .תבלוווט תראוו, קתכווב

מעשה הגיור בתעודות השונות מעלה תמונה של איזון עדין בין אקטיביות מצד הגר  תיאורבחינה של 

 אתזה מאפשר  שיתוף פעולה .המסכימה לקבלו מצד הקהילה היהודית ותבבקשו להתגייר לבין אקטיבי

 לאחר מכן.בקהילה קליטת הגר את השלמת מעשה הגיור עצמו ו

 סיכום ומסקנות. 9

מתמיד של גרים, הן מקומיים והן חלש אך הרושם הכללי העולה מן העדויות שהובאו בפרק זה הוא של זרם 

 משתקפת הגרים בחברה היהודיתאת  לקלוט זרים, הן גברים והן נשים, שנקלטו בקהילות היהודיות. השאיפה

חייהם טרם גיורם. רובן המוחלט של תעודות הגניזה המזכירות גרים  עלדווקא במיעוט המידע הנמצא בידינו 

 לע מבוססתזו  קביעהנמנעות מלציין את דתם הקודמת, את המניעים לגיורם ולרוב גם את מוצאם הגיאוגרפי. 

מכתבי המלצה לגרים, סיפורי גיור מפי הגר או מפי המגיירים, מכתבים אישיים  –תעודות מסוגות שונות 

                                                 
259 NA NS 21.10JTSA E 5–4, פורסם אצל שייבר, מבורך, שורות. 
260 OX Bodl MS Heb a 3.1 בדילוגים(: "בא להתגייר... הודיעוהו... מלו אותו... הטבילוהו". 61–49, פורסם אצל גולב, עובדיה, שורות( 
 .58–30ראו שפיץ', המרה וסיפר, עמ'  261
262S 12.232-CUL T  13-י, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה.   
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כי היעדר בולט זה של נתונים ביוגרפיים הוא מכוון, ונובע מן לעיל משפטיים של גרים. הצעתי ומסמכים 

התפיסה שהגר נולד מחדש עם גיורו ולכן אין כל תוקף או חשיבות לחייו הקודמים. גם דפוס זה הוא חלק 

ים בקהילה גורמ מבחינתהן  –מקליטת הגרים בקהילה היהודית, וייתכן שהוא נועד לסייע בקליטת הגר 

 של הגר במטרה להמחיש את מחיקת עברוזאת  .הגר עצמו מבחינתמן הגיור ומן הגרים והן  הסתייגוש

 למשפחתו, לדתו ולחייו הקודמים. לחזור יולהקשות עלכן ו ולהדגיש זאת ביתר שאת

גיורם של -שחרורם טקסזאת בניגוד ל .טקס הגיור עצמו כמעט לא הותיר אחריו תיעוד כתוב בגניזה

טי שחרור. התיעוד שהשתמר חושף את קיומו של מנהג גילוח השיער יו הופקו גמסגרתעבדים ושפחות, שב

מן  כמהוגזיזת הציפורניים, לפחות לחלק מן המתגיירים, ואולי בעיקר למתגיירות. שמותיהם העבריים של 

 .דל וחסר שבו אומץ השםתיעוד לאופן או לזמן האולם וו שם חדש, צאימ כיהגרים מעידים 

עם גיורם נקלטו היהודים החדשים בקהילות היהודיות. חלק מהם נקלעו לקשיים כלכליים, אולי 

נזקקים ל בדומהמקום מגוריהם, והם זכו לתמיכה כלכלית מהקהילות היהודיות השונות  עזיבתבעקבות 

ר את ההון שצברו בחייהם הצליחו לשמיהודים אחרים. גרים אחרים דווקא עשו חיל בחייהם החדשים ואולי 

בפוליטיקה היהודית ואף גבוה של חברת הגניזה -השתלבו במעמד הבינוני והבינוני וגרים אל הקודמים.

יהם המקומית והאזורית. גרים התחתנו עם בני ובנות הקהילות היהודיות, התיישבו במקומותיהם, וצאצא

ואת הניסיון זהותם הדתית של גרים  החשדנות בעניין את משקפים ורות ספוריםנטמעו בקהילות השונות. מק

. העדויות לנישואין עם יהודים מלידה צאצאיהםשל על כשרות גיורם או על זכאותם של גרים ולערער 

רב סעדיה גאון ומתוך שלוש תשובות הלכתיות שבכולן ל הנוגעיםהבודדות לכך עולות מתוך כתבי פולמוס 

ספרות השו"ת נעדר ב. כאמור, ן הקהילהם מולהדיר גרים חכמי ההלכה בכל תוקף את הניסיון לסמן יםחוד

ניתן להנגיד זאת לעיסוק המרובה  גיור.ה בענייןספקות  ובכלל זה עיסוק בסוגיות של גיורהכמעט לחלוטין 

יחס ליהודים או ב ולאחר מכן ם ושפחות לפני שחרורםספרות השו"ת בסוגיית זהותם הדתית של עבדישל 

 מומרים.

אותם פרטים ביוגרפיים שהודחקו בנרטיבים הרשמיים של  עלכלל  גרים נסבו בדרך לסמןניסיונות ה

רס"ג 'מצרי' ונזכר שאביו היה "מכה בפטיש  מכונהשל הקהילות היהודיות הקולטות. כך בתודעתן הגרים ו

סיון ינגאון בנוגע ל"מי שהוא מן הגבעונים" ושאלה לרב האיי עולה גם מן הבארץ מצרים לעבודה זרה", כך 

השתמשו הגרים ותומכיהם  וכלימו. כנגד ניסיונות סימון אלמשל עובדיה הגר  כאשר מורוגם  כזה ניכר

 .בפרקטיקה של מחיקת הזהות הקודמת וכן באימוץ ייחוס חדש המחבר את הגר למוצא האתני והדתי המשותף

 לאברהם.  וייחסהוספת כינוי המאו  אבינו גר על שם אברהםל הבאמצעות קריאזאת 

בתעודות הגניזה, עדות לכך שלעיתים השתמר  גם הם כמה בני גרים נזכרים סימון הגרים עצמםמעבר ל

, בטבעם גר אינם שלילייםמוצאו של פלוני מ לש ות אזכורים אלזכר הגיור גם בדור שלאחר מכן. עם זא

ומחציתם אף מוצמדים במובהק לאישים שהיו מבוססים ומקובלים בקהילה היהודית. אין לנו עדויות על 

שימור זכר המרת הדת בכל הנוגע להמצב בקהילה היהודית אם כן, שימור זכר המוצא מגר מעבר לדור אחד. 
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של סלאם ומומרים קופטים לא מצבם שלבהשוואה ללמשל מהמצב בדתות אחרות, היה שונה מהותית 

 263צאצאיהם.

ניתן אכן  .לחלוטין ת הגריםיתה נטולת סכסוכים ומחלוקות בסוגייקשה להניח כי חברת הגניזה הי

בפולמוסים הנוגעים לרס"ג, אך מרבית העדויות מצביעות על כך כי הגרים בדרך  קיומם של אלולראות רמז ל

. לא הגרים או לכל היותר בחיי ילדיהםההיטמעות הושלמה עוד בחיי כי טו בקהילות היהודיות ונקלכלל 

גרים, והתיעוד שהשתמר לכך בספרות  בענייןפולמוסים  לשהשתמר בגניזה הדוקומנטרית תיעוד מובהק 

 בגניזה ומחוצה לה מצומצם מאוד בהיקפו.שהשו"ת 

  

                                                 
 .275–140ליית'י, קופטים, עמ' -של תאמר אל רחבה על כך עיינו בעבודת הדוקטורלה 263
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 פרק ב: עבדים ושפחות

נפרד ממרקם החיים ונתפסה כתופעה טבעית  תה חלק בלתייחזקת עבדים ושפחות במשקי בית יהודים היה

בתקופות קודמות. עדויות למציאות זו עולות הן מתעודות כמו  הקלאסית הגניזה תומובנת מאליה בתקופ

 ומעטים מבין עבדים ושפחות אל לא 1.ו"תהיסטוריות הן מן הספרות ההלכתית לסוגיה, ובפרט מספרות הש

גרים  בתור כרטיס הכניסה שלהם לקהילה היהודית היה זהשחרור  .ידי אדוניהם שוחררו בשלב מסוים על

 יהודים בני חורין.

בסוגית שילובם של עבדים ושפחות בקהילה היהודית ובשאלת זהותם בזמן העבדות,  פרק זה עוסק

, סקירה תמציתית של עמדת ההלכה היהודית הקלאסית הואהפרק הסעיף הראשון של בעיקר לאחר שחרורם. ו

כלפי זהותם של עבדים. הסעיף השני יעסוק בזהותם של העבדים  שקדמו לתקופה הנדונה,בתקופות 

עבדותם. בסעיף תקופת ובקשריהם עם משפחות אדוניהם ועם הקהילה היהודית שבקרבה חיו במהלך 

השלישי, נדון בשחרור עצמו ובמעמדם ואופן שילובם של המשוחררים בקהילה היהודית לאחר השחרור. 

סוגיה הסבוכה הנוגעת למעמדן בנפנה לעסוק בהיבט המגדרי של העבדות ונמקד את המבט  מכאן ואילך

שפחותיהם הנוכריות, תופעה וזהותן של שפחות בחברה זו. הסעיף הרביעי, יעסוק ביחסי מין בין אדונים לו

. הסעיף החמישי יעסוק בתמרוני ושילובן בחברה עניין שחרור השפחותבתה לה חשיבות רבה ינפוצה שהי

דיון כולל בילדיהן. הסעיף השישי ישלב את הממצאים של זהות של שפחות ובזהות מעורפלת של שפחות וה

 דתית של עבדים ושפחות.הזהות הבהיבטים של המרת 

 הלכתית ה ת הספרותסקיר. 1

היא אינה מחקר  .והמרת דתת גבולות דתיים יעבודה זו מתמקדת בחקר התופעה החברתית של חציכאמור, 

התפתחות ההלכות השונות העוסקות בכך. עבודה זו גם אינה מבקשת לבחון את 'הפער  הלכתי על-משפטי

משתנה. עם זאת כל מחקר מחויב  הלכה ברורה, מוכרת ובלתי כי קיימתבין הלכה למציאות' או להניח מראש 

להיטיב להבין מהן הדילמות שעמדו  כדי הנחקר לסקור את הסוגיות העקרוניות בספרות ההלכתית בנושא

  2לנסיבות החיים בתקופתם. תפיסות הלכתיות קודמותשאפו להתאים  הםשבהנחה  ,פני בני התקופהל

                                                 
. לאחרונה העמיק 147–130, עמ' 1ש"ד גויטיין הניח את הבסיס לידע על עבדים ושפחות במסמכי הגניזה בסדרת ספריו: ראו גויטיין, חברה,  1

והרחיב את המחקר בנושא קרייג פרי בעבודת הדוקטורט שלו: פרי, עבדים. על מציאותם של עבדים בחברה היהודית בארץ ישראל בימי הבית 

והתלמוד ראו מאמרו של אורבך, הלכות עבדים. על עבדים בספרות הגאונים ומאוחר יותר ראו אסף, עבדים ואת השלמותיו: השני, המשנה 

על עבדים בבעלות יהודים באירופה הנוצרית בימי הביניים המוקדמים ראו בספרו החדש של טוך היסטוריה כלכלית,  נוספות. –אסף, עבדים 

. למבט כללי על עבדות בעולם האסלאם ראו לואיס, עבדות. על עבדות ושחרור באימפריה 190בעמ' , בעיקר את סיכומו 190–178עמ' 

 הביזנטית עד המאה האחת עשרה ראו רוטמן, עבדות.
 מחקרים בנושא הקשר בין היסטוריה והלכה: כ"ץ, גוי של שבת; כ"ץ, פלוגתא. דוגמה קלאסית מאשכנז: סולובייצ'יק, הלכה והיסטוריה.  2
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. בספרות חז"ל שראשיתה עוד במקרא ,בין עבד נוכריובהלכה היהודית קיימת הבחנה בין עבד עברי 

שנימול ונטבל עם כלומר עבד מכונה עבד נוכרי שנקנה מן הגויים ומוטבל לעבדות 'עבד כנעני'. 'עבד כנעני', 

ה ולמעשה הוא "יצא מכלל נוכרי". רכישתו של ישה יהודיירכישתו, הופך למחויב במצוות שבהן מחויבת א

ידי אדוניו.  סתיים אם וכאשר העבד ישוחרר עלעתיד להתחילתו של מעין תהליך גיור, תהליך אשר  היאהעבד 

פי המקורות התנאיים והאמוראיים, עבדים "נכנסים תחת כנפי השכינה" ומעמד העבד הוא מעמד לימינלי  על

ההגדרה המדויקת של  בענייןבספרות חז"ל יש מחלוקות  3של מי ש"יצא מכלל נכרי ולכלל ישראל לא בא".

מה  ,ואם כן ?ה של העבדיומלת במילה ובטבילה, משמעה גיור בכפיהעבדים: האם ההכנסה לעבדות, המס

ידי גוי? מי מחויב  בישול עלללעניין יין נסך או האם היא תקפה למשל  ?ה זו ומה תוקפהיצידוקה של כפי

מול ולטבול? היאו אדוניו? האם מותר להחזיק בעבד המסרב ל עצמו העבד –העבד  מצדבשמירת המצוות 

  4ם?ימותר למכור עבד כנעני לגוי האם ובאילו תנאים

יהודיות אף במאות ההחזקת עבדים במשקי בית וסחר בעבדים היו חלק ממציאות החיים בקהילות 

בין השאר בספרות ההלכתית של תקופה זו, תקופת  משתקפתזאת מציאות  .הראשונות לשלטון האסלאם

הגאונים המשיכו להתלבט בסוגיות שהעסיקו את  5תשובות.ההלכתיים והן בשאלות וההן בחיבורים  ,הגאונים

המציאות החברתית הנגזרת מקיומם של עבדים ושפחות בקרב הקהילה  עלחז"ל וכן נשאלו שאלות 

עבדים, זהותם ה מצדמצוות ההטבלה ושמירת ה בעניינילדילמות מספר והמשפחה. נפרט להלן דוגמאות 

כאן  .טבילת הנוכרי לעבדות ניגע בענייןרם. ראשית עבדותם, מכירתם לגויים ושחרו תקופת הדתית במהלך

במהלך היום או להתבצע האם טבילה זו צריכה להיות בפני בית דין, כלומר שלושה אנשים, ו עלתה השאלה

מצריכה והאם הטבלת הנוכרי לעבדות היא כטבילת גיור  והיא עומדת שאלה אחרת השאלהביסוד למעשה  .לא

חלוקות: זה אומר "עבדים ושפחות הרי הן כגרים והלכתא משקפות דעות התנאים. תשובות הגאונים  םתוא

גר צריך שלושה" וזה אומר "אינו צריך עבד לשלושה, גר הוא שצריך שלושה כשמבקש להיכנס תחת כנפי 

גיה אם העבד לשאלה זו נקשרת גם הסו 6השכינה ויוצא מגיותו לישראלית )!( אבל עבד אינו צריך שלושה".

כלומר האם הגר הוא המחויב במצוות או  – מברך הוא המברך על טבילתו לעבדות כמו גר או שמא אדונו

 7אדונו.

                                                 
 סה תחת כנפי השכינה: בבלי, עבודה זרה, יג ע"ב. יצא מכלל נוכרי ולכלל ישראל לא בא: בבלי, סנהדרין, נח ע"ב.כני 3
ואילך וכן עיינו בספרה של השר, עבדות, ושם היא גם  156ראו דיון בסוגיות אלו בספרות חז"ל הקלאסית אצל אורבך, הלכות עבדים, עמ'  4

מתבסס על הסוגיות התלמודיות, אף שעיקר דיונו הוא ספרות הגאונים.  134–123פטוביצר, מחקרים, עמ' משווה לחוק הרומי. גם דיונו של א

 .85–64לתמצות בהיר של המחלוקות ההלכתיות בנושא ראו פינקלשטיין, הגיור, עמ' 
עבדות בתקופת הגאונים: עוסקים בסוגיות ההלכתיות, וחלק מהם אף מנסים לשחזר את המציאות החברתית הנוגעת ל הבאים מחקריםה 5

; ואכהולדר, גיור עבדים. רשימה זו, הכוללת מאמרים ספורים 134–123נוספות; אפטוביצר, מחקרים, עמ'  –אסף, עבדים; אסף, עבדים 

 ושהאחרון בהם פורסם לפני כשישים שנה, מלמדת כי עדיין נחוץ מחקר שיוקדש כולו למוסד העבדות בקהילה היהודית בראשית האסלאם.
 ראו אוצה"ג יבמות, סימנים רסה, רמה, בהתאמה. 6
 .129–127ראו על כך בתמצות אצל אפטוביצר, מחקרים, עמ'  7
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לעבדות המשיכו הגאונים את מחלוקות התנאים והאמוראים והחזיקו  הבכפיי אף בשאלת ההטבלה

 ,לגעת ביין ולבשל או שמא בדעות שונות. כמה וכמה גאונים נשאלו אם שפחה שהוטבלה בעל כורחה רשאית

ויין שתיגע בו יהיה יין נסך? גם כאן חלוקים  יהכריונלהשפחה עדיין נחשבת  ,היתה בכפיימכיוון שהטבילה הי

"שפחה גויה שיודעת בטיב ע"ז של נוצרים והטבילה אדונה בעל  :שיבמגאון אחד  בפסיקותיהם. הגאונים

כיוון שאין מזכרת ע"ז ואין נודרת בשם ע"ז הרי היא כעבד כשר ואין עושה יין נסך... ואם תאמר מפני  –כרחה 

"וששאלת  :שיב גאון אחרמאין טבילה בעל כרחה פוסלת אלא ביפת תואר". לעומתו  –שהטבילה בעל כרחה 

שלא קבלה על עצמה להיכנס בדת והטבילה בעל כרחה... הלוקח עבד מן השוק לדברי הכל  שפחה נוצרית

ואין מספיק לו[ בהיכנסו בדת בטבילה בעל כרחו, וזאת השפחה תרגום: צריך לקבל עליו, ולא סגי ליה ]

  8.הנוצרית היא כנוצריים לכל דבריה בעשיית יין נסך ובתבשיל, לא תועיל טבילתה בעל כרחה שום דבר"

 .שמירת המצוות על העבדיםשל ה של הגיור ויתשובות אחרות מעידות על היעדר כפי וכנגד מקרים אל

אם מותר להחזיק עבדים ושפחות ששמרו על דתם המקורית ולכמה זמן: "מי שיש לו כאן הפוסקים נשאלים 

גישה מחמירה לפי ו עבד נצרי וגלגל עמו שנים עשר חדש ולא רצה למול אסור לו להשהותו ומוכרו לאלתר",

"כל ישראל שקנה עבד או שפחה ואינו רוצה להתייהד אסור להשהותו אפילו חדש אחד ואפילו יום  :אף יותר

"מקומות שאין  נשאלים:הם . מעט מבטאים עמדה שונה ורב האיי גאון גאון רב שרירא, זאת לעומתאחד". 

מהן מי שמתגייר לאלתר ויש מהן מי שמתגייר היהודים מוצאין שפחות לקנות אלא מצריות )נוצריות(... יש 

לאחר זמן, ויש מי שאינו רוצה לחזור כלל... ויש מהן מי שאומרין המתינו לנו עד שנראה דיניכם ונלמוד אותן 

ואנו חוזרין. ונותנים להן זמן אחר זמן ואינם חוזרים והם בדיבורם הראשון... וישראל השרויין באותן 

"אבל לגייר את העבד והשפחה אין  :הגאוניםמשיבים בתגובה על שאלה זו  ."המקומות נצרכין להן ביותר

 9עלינו... הולכך מותר לקיים את השפחות הללו אע"פ שאינן מתגיירות".

לעיתים  .מצוותהה, לא הקפידו על שמירת יכי חלק מן העבדים והשפחות שהוטבלו, אולי בכפי תבררמ

ם למרות האיסור החז"לי על מכירת עבדים נימולים לגויים. כך יבאישור מכירתם לגוי חשוב הדבר שיקול היה

סק גאון אחד בדבר "עבד שנמצא שהוא אוכל נבילות וטריפות או מחלל שבתות ייסרהו רבו פעם ולמשל פ

לפסיקתם של גאונים  מנוגדתפסיקתו של הגאון  10ראשונה ושניה... ואם אינו חוזר בו מותר למוכרו לגוי".

ו'כניסה תחת כנפי השכינה'. המתח בין ההגדרה המשפטית  ממש טבלה לעבדות גיורהב רואיםה ,אחרים

"שפחה שאומרת אני יהודית וכל מעשיה  עלהפנים משתקף גם בשאלה אחרת, רבת היבשה ובין המציאות 

                                                 
האם  –רסד. כן ראו קטע גניזה המכיל תשובות של גאון אלמוני ובהן עיסוק נרחב במידת טומאתן של שפחות –אוצה"ג, יבמות, סימנים רסג 8

דיון זה, כמו השאלה אם מותר להן לגעת ביין ולבשל, נתלה בשאלה אם "מקבלין עליהון מצוות" אינן מטמאות כגויים או מטמאות כגרים. 

 בעיקר. 9–7, שורות 247–246, הקטע פורסם אצל גינצבורג, גנזי שעכטער, ב, עמ' CUL T-S Misc. 36.197ואם מטבילים את השפחות: 
 אוצה"ג, יבמות, סימנים רעג, רעה, רעו. 9

 שם, סימן רפא. 10
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בהם ההתנגדות לגיור העבדים הגיעה דווקא מצד אדוניהם שייתכן שהיו אף מקרים הפוכים,  11מעשה גויים".

 12"עבד ערל שהיה ביד ישראל ולא רצה רבו למולו". עלמשתקף בשאלה  הדבר .היהודים

המשך דיוננו בחשיבות מיוחדת ל לה יש, ות יחסי המין עם שפחות נוכריותיסוגיה נוספת היא סוגי 

מיחסים כאלה הנולדים ברור כי מדובר בעבירה וכי צאצאים  ,ספרות התנאים והאמוראיםעל פי  .הפרק

אולם אם כבר ורשאי לשאתה לאחר שהשתחררה,  אינואדם ש'נטען על השפחה'  13עבדים נוכרים.נחשבים 

 –"בר ישראל שנתפש עם שפחתו לשום זנות  :בתקופת הגאונים נשאל גאון 14אין מפרידים ביניהם. –נשאה 

יה לעניי "כך הוא הדין, שמוציאין אותה ממנו ומוכרין אותה ומפזרין דמ :שיבהגאון ממה דין יש עליו?" 

"אותו ישראל שבא  :ובניסוח חריף אף יותר נאמר 15ישראל ומלקים אותו ומגלחין שערו ומנדין אותו ל' יום".

על שפחתו או על גויה זנות זינה עמהן, וחייב משום נשג"ז )נידה, שפחה, גויה, זונה( ואם ראה אותו ישראל 

  16ו פנחס לזמרי".קנאין פוגעין בו והורגין אותו כשם שהרג –אחר בתוך המעשה 

"שהרבו  :. רב נטרונאי גאון נשאלכבר בתקופת הגאונים נשמעו גם דעות אחרות בנושא לעומת זאת

אנשים ממקומות לקנות שפחות יפות מראה, והם אומרים כי הם קונין אותן לעבדות, וחושדין אותם שקונים 

אותן לדבר אחר, אם ראוי להניחם על החשד. ואם יש מי שאומר על שפחתו 'כבר שחררתיה והיא אצלי כמו 

כתב לה ויביא ראיה שקדשה". פילגש', אם נהיה שומעין לו, אם נחקור על הדבר עד שיוציא גט שחרור ש

לא הגאון  תשובתמאולם והשאלה היא של 'חשד' נרחב וטשטוש גבולות הזהות,  לפיהמציאות המצטיירת 

"לא מצאנו שהיו חוקרין על מי שחזקתו שהוא כשר  :שיבוא מל השאלה הראשונה העמודאג. י הוא כ יכרנ

"לפי העיקר יש לשמוע  :היהשאלה השני ובתו עלתשכשלא היו העם מרננים עליו, ובמעשיהם החזקנו אנחנו". 

לו... ואם הרב תלמיד חכם די לנו משהוא יודע, ואם הוא עם הארץ וכיוצא בו, נודיעהו התנאים שצריכין 

בשחרור שפחה וטבילתה כדי שיהיה מותר לישא אותה, ואם הוא אומר כבר עשיתי כך, אין אנו חייבין להצריכו 

 17להביא ראיה על זה".

ואחרות מעידות לא רק על הימצאותם של עבדים ושפחות במשקי הבית של היהודים  ואל שאלות

הזהות  ותובגבול ומתמיד בזהותם של עבדים ושפחות אלהעיסוק הבתקופה המוסלמית המוקדמת, אלא גם על 

ם של זהות בעניין. האמביוולנטיות האחרצד ן השבינם לבין יהודים מצד אחד ובינם לבין גויים מ יםהחמקמק

עבדים ושפחות, שכאמור קיימת בהלכה עצמה ולא רק בפער שבין ההלכה התיאורטית למציאות החברתית, 

 עת שעסקשל הרמב"ם ב כתביותנסחה בההקביעה התלמודית חזרה ו .נמשכה גם בתקופת הגניזה הקלאסית

                                                 
 שם, סימן רסה. 11
 שם, סימן רסז. 12
ראו משנה, כריתות, פרק ב משנה ג. משנה זו מפרטת מביאי "קרבן אחד על ביאות הרבה" ובהם "הבא על השפחה ביאות הרבה", וראו  13

 .201–197דיון בנושא אצל השר, עבדות, עמ' 
 משנה, יבמות, פרק ב משנה ח. 14
 שערי צדק, חלק ג, שער ו סימן יג. 15
 שם, סימן מב. 16
 .401–399תשובות רנ"ג, מהד' ברודי, ב, סימן רסב, עמ'  17
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יצאו  –"העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות, וקיבלו עליהם מצוות שהעבדים חייבים בהם  :בהלכות עבדים

זהותם של העבדים והשפחות ה'כנענים' היא זהות לימינלית  ,אם כן 18מכלל הגויים, ולכלל ישראל לא באו".

 הן י ביטויבאה ליד של זהותם לימינליות זו .ולא נוכריםהם לא כאן ולא שם, לא יהודים מקומם  –מובהקת 

למחצה. מעמדם -מבחינה הלכתית, בהיותם מעין גרים הן, מעמדם כעבדים בקרב בני חוריןב ,מבחינה חברתית

תרבויות  תהוא תופעה חוצאלא הלימינלי והפרדוקסאלי של העבדים והשפחות אינו ייחודי להלכה היהודית, 

לתופעה זו גם הקשר ההדוק בין כניסה אולם בחברה היהודית נוספו ו 19הנובעת ממהותו של מוסד העבדות.

יש לזכור כי בחברה  ,יחסי המין עם השפחות נושאלאשר בין שחרור לגיור מלא. כן לעבדות לגיור, ולו חלקי, ו

 .פי האב פי האם ולא על הזהות הדתית נקבעת עלולפיו היהודית התקבע זה מכבר העיקרון המטריליניאלי, 

 20ת יחסי המין בין אדונים יהודים ושפחותיהם הנוכריות.יקרון זה חשיבות קריטית בסוגיילע

מתוך כלל הסוגיות הנוגעות לזהותם של עבדים ושפחות, נראה כי כמעט לא היו מחלוקות הלכתיות 

 –מצריך כתיבת מסמך רשמי הוא ספרות התנאית נקבע כי שחרור מלווה בטבילה וכן ב כברבנוגע לשחרורם. 

הטכניים  פרטיםל נגעו , נראה כי הןבתקופות מאוחרות יותר בנושאמחלוקות  קיומן של גט שחרור. למרות

יש לעומת זאת,  .דין אם טבילת השחרור צריכה להיעשות בפני ביתלשאלה למשל  ,ים של השחרורספציפיה

הסכמה כללית כי לאחר השחרור העבד והשפחה המשוחררים נתפסים כיהודים לכל דבר, בדומה לגרים 

מלידה, ונחשבים לחלק מכלל ישראל. כמו -מחויבים בכלל המצוות, רשאים להתחתן עם יהודיםאחרים, והם 

 21לשעבר.-כן בניגוד לחוק הרומי או להלכה המוסלמית, אין כל קשר חוקי ומחייב בינם לבין אדונם

לסיכום הסקירה ההלכתית התמציתית, עולה כי מעמדם של העבדים והשפחות במהלך עבדותם היה 

אנשים שחיו בקרב הקהילה היהודית ובחיק  לשינלי שבין יהודים לגויים. מעמד מעורפל זה מעמד לימ

בנוגע לקביעת ו םזהותל בנוגעחיכוכים למקרי קצה ולמעצם טבעו כר פורה לדילמות,  היהמשפחות יהודיות 

זהותם של עבדים ושפחות. למרות  עלעולה מן השאלות המגוונות בספרות הגאונים  ךכ .גבולות הקהילה

בפועל של עבדים  צביע על שילובאפשר להממבט כללי על העדויות הערפל האופף את המקרים הספציפיים, 

 יותר עם שחרורם. עודיהודים בחברה היהודית עוד במהלך עבדותם ו לא

 עבדים ושפחות בקרב הקהילה ובחיק המשפחה. 2

בין שושפחות משוחררים בקהילה היהודית יש לבחון גם את הקשר  לבחון את אופן שילובם של עבדים כדי

בין שהעבדים לבין החברה שבתוכה מצאו את עצמם טרם השחרור. בסעיף הנוכחי אבחן את מידת הקרבה 

                                                 
 משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יב הלכה יא, בעקבות הקביעה התלמודית: בבלי, סנהדרין, נח ע"ב. 18
; שטיין, שפחה, 51–45טרסון, עבדות, עמ' עבדים ככלל, ובפרט במשק הבית, היו בעלי מעמד לימינלי, "רכוש מדבר". על כך ראו אצל פא 19

 .379–377עמ' 
העיקרון המטריליניאלי כבר היה קיים בתקופה הנידונה כנתון שאין עליו עוררין. על הדעות השונות אשר למוצאו עיינו בדיונו הנרחב של  20

 .307–263כהן ש', התחלות, עמ' 
–72; בנוגע לפרטי טבילת השחרור ראו פינקלשטיין, גיור, עמ' 314–304על ספרות חז"ל והשוואתה לחוק הרומי ראו השר, עבדות, עמ'  21

76 ,81–85. 
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כללה עבדים ושפחות זו  :העבדים לבין הקהילה שבה חיו. קרבה זו באה לידי ביטוי גם בתודעה הקהילתית

, בתפקוד משק הבית והמשפחה שאליהם השתייכו העבדים והשפחות. עוד יותרבמסגרת הקהילה וגם, ואולי 

 בקרב התא המשפחתי. חיםקרבה זו מתגלה בתעודות הגניזה הן בביטויי חיבה הן בהתפרצויות של מת

 עבדים כחלק מן הקהילה היהודיתא. 

הן מהבחינה הכלכלית הן מהבחינה הדתית, נתפסו העבדים והשפחות  אף כי היו בעלי מעמד משפטי נחות

כחלק אינטגרלי של הקהילה היהודית. על כך מעידה הכללתם במסמכי הקהילה הרשמיים. למשל הם נזכרים 

הקהילה היהודית מקרב  םנפטריהבתעודת גניזה המפרטת את שמות  22מקבלי צדקה.של לא אחת ברשימות 

גברים, נשים וילדים, מקומיים וזרים  –, נזכרים הנפטרים לפי סדר פטירתם מספר בפסטאט במשך חודשים

השפחות והשפחה המשוחררת אינן נזכרות בשמותיהן שלוש  23נוספות. שפחה משוחררת ושלוש שפחות וכן

גם הנשים  אף על פי כן ושמות האדונים הם הנזכרים ברשימה. משויכות לאדוניהן,הן ברשימה זו אלא 

הבעל. שם האח, או שם שם האב,  –ת החופשיות אינן נזכרות בשמותיהן אלא רק בייחוסן המשפחתי היהודיו

ניתן למצוא בטופס של נוסח חרם שנמצא בגניזה. והשפחות בקהילה  היכללותם של העבדיםלנוספת  הדוגמ

 :קהילהב הפרטיםהחרם מציין את האיסור ליצור קשר עם המוחרם, ומפרט את תחולתו של האיסור על כלל 

העבדים  24ארור הוא לאלהי ישראל". –"בין אישה בין גבר, בין נערה בין נער, בין שפחה בין עבד בין משרתת 

 שםכזאת ממש  .מחשבתו של כותב טופס החרם המדוברלפי בקהילה המחרימה  אפוא והשפחות נכללים

  .שנכללו ברשימות הצדקה של הגבאים שםכום מקרי המוות ושישנכללו בר

עבדים שעסקו במסחר כסוכנים של אדוניהם סחרו לעיתים גם בשם עצמם ובסכומים נכבדים. בכמה 

הסוכנים ששימשו את הסוחרים -העבדים 25עבדים בתור תורמים.אף רשימות תרומה לצדקה נזכרים 

                                                 
ובו ניתנת צדקה ל"גאריה חכים". על  S K 15.17-CUL T. שם הוא מביא כדוגמה את המסמך 112הע'  147, עמ' 1ראו גויטיין, חברה,  22

, נכתב "גאריה 18שורה  4, רשימת צדקה מראשית המאה השתים עשרה. שם, בטור CUL T-S Misc. 8.25הוסיף למשל את כך ניתן ל

. אותה שפחה של מכתאר נזכרת בשלוש רשימות צדקה נוספות מאותה 146מכתאר". ראו תרגומו של המסמך אצל כהן מ', קול העניים, עמ' 

ברשימה  .64–62ושלושתן נערכו אצל כהן מ', שם, מס'  – CUL T-S K 15.39 ,CUL T-S K 15.50 ,CUL T-S J 1.4 –( 1107שנה )

: "גאריה אלפרנס". ברשימה מסוף המאה השתים עשרה, 3, הצד השמאלי, שורה CUL T-S Misc. 28.184rמאמצע המאה השתים עשרה, 

CUL T-S NS 324.132v עלם גאריה אלשבראוי".8, הצד הימני, שורה" : 
23 NS 320.7S -CUL T 18–16: "ומתה גם שפחה לאבן ציריה" )ומאת איצ' גאריה לאבן ציריה(; ע"א, שורות 16, לא פורסם, ע"א, שורה :

עשר מחודש אדר מנצור הנשוי לבת נפע, חמותו של אבן חלאל, ושפחה לאבן )!(, ומתו שתי נשים ולכל אחת מהן בת..." -"ומת ביום השבעה

: "בעשיריה 23זוג בנת נפע חמאת אבן חלאל וגאריה לאבן ומאתת אמראתין ולכל ואחד מנהן בנת(; ע"ב, שורה )ומאת יום אליז מן אדר מנצור 

האמצעית )לחודש שבט( מתה שפחה לסעאדה אלנדיב" )ופי עשר אלאוסט מאת )!( גאריה לסעאדה אלנדיב(. נוסף על שפחות אלו נזכרת גם 

אהרן , המשוחררת" )ומאתת גאריה גאליה בת דןעוחו שפחת גאליה בת אהרן הכהן נ: "ומתה 6–5שפחה משוחררת שנפטרה. ע"א, שורות 

 (.שוחררתנע אלמ   הכהן
24 S 13 J 12.5-CUL T 'אלדי אבדל קאים הדא אלסיף אלמדכור 17–15, שורות 111–110, ותרגומו 105–104, פורסם אצל וייס, חרם, עמ" :

 גלאם אלי וציפה ארור הוא לאלהי ישראל". מן מרה אלי רגל אלי בנת אלי צבי אלי גאריה אלי
. ראו לדוגמה את אזכורו של 'דרי, גלאם אלרייס' ברשימות מהשליש האחרון של המאה 133–132, עמ' 1ראו על כך אצל גויטיין, חברה,  25

, נספח 2ויטיין, חברה, , השורה התחתונה, וראו על רשימה זו אצל גCUL T-S K 6.177cהשתים עשרה עם נכבדים אחרים, בעיקר סוחרים: 

C31  'דינר באותה תקופה:  5. אזכור נוסף של 'דרי', כנראה אותו אדם, התורם 483–482עמCUL T-S K 6.149r 8, הצד השמאלי, שורה ,
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אחד  26במסעותיהם היו בעלי מיומנויות נדרשות ומעמד מכובד, והם היו מודעים לעובדה זו ואף הסתייעו בה.

הוא של העבד צאפי, שהאשים סוחר מכובד בעדן כי הלה הכניס את המלמדים על כך המקרים הידועים 

פסק וזה לבית הדין המוסלמי,  לשם כך ופנה מאשימובשפחתו להיריון ואז נטש אותה עם בנה. הסוחר נלחם 

ניסו  לאחר מכן ."אני עבד הרייס ראש הישיבה" בקוראו:כי יש להלקות את צאפי. צאפי הזדעק כנגד הפסיקה 

להתערב לטובתו סוחרים יהודים בעיר, וככל הנראה הם גם שכתבו את זיכרון העדות המלמד אותנו על פרטי 

סוכנים של נכבדי הקהילה היהודית, היו בעלי מעמד בזכות -מכאן שעבדים מסוימים, כגון עבדים 27המעשה.

השגת לרתום את שמות אדוניהם ליכלו בעת הצורך  ויוחסים. עבדים אלקשריהם הקרובים עם אדוניהם המ

ואף אל מול השלטונות המוסלמים,  בקהילה אל מול נכבדים אחרים אדוניהם מטרות שונות ואף לזכות בהגנת

נראה כי מעמדם המכובד של העבדים הגברים ששימשו  הדברים בהמשך 28גם אם לא תמיד הצליחו בכך.

עבדים אלו של למספר אדוניהם, דומים במאפיינים משפחות כסוכנים וכן הקרבה בין עבדים ושפחות ל

 מטעםבמשרות אמון שהחזיקו  עבדיםכן לו שמסביבששירתו במשקי הבית של העילית בחברה המוסלמית 

 .בחברה זו אדוניהם

עבדיהם ושפחותיהם עוד במהלך עבדותם משתקפים גם  כלפיאדונים  מצדביטויי קרבה וחיבה 

זניחת כינויים מפורשים כגון 'עבד' לטובת כינויים רומזים כמו 'נער', 'משרת'  :בתופעה שעליה הצביע גויטיין

את המצב המשפטי  חברתיתבחירה זו של בני התקופה מצביעה על ניסיון מודע לעמעם מבחינה  29וכדומה.

וכי שפחה בל כי מדובר בעבד או ודות באמצעות שימוש בביטויים מעודנים יותר, אף כי היה ברור לכשל העב

על אמביוולנטיות כלפי  למדניסיון עמעום זה מ 30.שמסביבתופעה זו התקיימה בחברה  גם .הם רכוש אדוניהם

                                                 
, CUL T-S K 15.6r: 1178. גם 'בו סעיד בן גלאם אלרייס' נזכר כתורם דינר ברשימה משנת C30וראו על רשימה זו אצל גויטיין, שם, נספח 

. 'גלאמנא פרג'' נזכר 6שורה  aלעיל, חלק  C31, והוא אף נזכר בנספח C33. ראו על כך אצל גויטיין, שם, נספח 16הטור השמאלי, שורה 

דינר  2. עבד ושמו צאפי משלם 524, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה CUL T-S 13 J 28.2בעסקיו במכתב מאמצע המאה האחת עשרה: 

)פסטאט  4, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה OX Bodl MS Heb d66.78יסוי חובות של אדונו לאלמנה זו: לאלמנה במסגרת כ

1161.) 
 .133–131, עמ' 1. וראו דוגמאות נוספות אצל גויטיין, חברה, 82ושם הע'  138ראו גולדברג, מסחר, עמ'  26
27 S 12.582-CUL T(, וראו את תרגומו לאנגלית ודיון נוסף 10–9לרייס ראס אלמתיבה", שורות , פורסם אצל גויטיין, עידאב )"אנא גלאם א

 .1144, ושם הוא מתארך את המסמך לשנת 338–335אצל גויטיין, מכתבים, עמ' 
סוגיית מעמדם של עבדים בחברה המוסלמית בימי הביניים, בפרט שלא בהקשר הצבאי, טרם נחקרה ביסודיות. ראו על כך אצל מרמון,  28

וכן סורדל, גלאם. לתיאור מפורט של מסלולם של הממלוכים  81–74לוחמים' ראו קרונה, עבדים, עמ' -ביתית. על עלייתם של ה'עבדים עבדות

מעבדות לגדולה, אומנם בימי המדינה הממלוכית אך הוא תקף גם לתקופות קודמות, ראו איילון, ממלוכ. כן ראו את הדיון להלן על הראייה 

 צאים פרקטיים של האדון.בעבדים ובשפחות צא
 . כינויים לדוגמה הם גלאם, גאריה, צבי או צביה וציפה.132–131, עמ' 1גויטיין, חברה,  29
על המונחים הרומזים אצל עבדי העילית המוסלמית ראו זאבי, עבדות ומשפחה. העמעום הנזכר כאן אף משפיע על המחקר בנושא מכיוון  30

שהוא מחייב הבחנה בין עבדים 'אמיתיים' לאחרים ולא תמיד היא אפשרית. כך למשל גויטיין עצמו נותן דוגמאות מספר לשליחת דרישות 

המשפחה. ואולם מתברר כי לפחות חלק מדוגמאותיו מוטעות, משום שמדובר למעשה בבני המשפחה ואלה  שלום מבני משפחה לעבדי

(. ראו גם מהדורותיו של גיל בנוגע לשניים מהמסמכים הנזכרים 83הע'  435, עמ' 1מכונים מתוך צניעות 'עבדך' או 'הנערה' )גויטיין, חברה, 

. אף חלפון הלוי בן מנשה, 619, שם, תעודה CUL Or. 1080 J 71; 617לכות, תעודה מופיע אצל גיל, מ CUL T-S 16.179בהערה זו: 
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ומאידך  קנייתם ומכירתםיומי בעבדים ואף -שימוש יוםמחד גיסא  :מצב העבדות ועל מגמות סותרות בחברה

כי ביטויי כבוד וחיבה במכתבים לא רק שיקפו יש לזכור חיים בקרבתם במשק בית משותף. בהקשר זה  גיסא

לאור העובדה כי המכתבים נקראו והועברו מיד ליד.  ייחוד, באלותפיסות  אלא אף חיזקותפיסות חברתיות 

כגון כלליות  אמירותב הןם לעבדי המשפחה, כפי שנראה בהמשך, מכתבים אישיים כללו דרישות שלום ג

הנכחת העבדים והשפחות  31.באזכורים מפורשים באופן פרטני הן "דרישת שלום לכל המצוי תחת חסותך"

 מקומם בחברה.של  התפיסה אתגם היא  שיקפה זובצורה  ובמכתבים אל

ניתן למצוא גם במעמד מיוחד נמצאים חלק מן הקהילה אך הם תפיסה שהעבדים והשפחות עדות ל

דונה. האחת היא שאלה לראב"ם בדבר הבעלות על שפחה יבניסוחן של שתי תשובות הלכתיות מן התקופה הנ

משוחרר עבד הלו. סכסוך ממושך בין ה חבהלשעבר תמורת חוב ש-שהוענקה לעבד משוחרר מאת גבירתו

ת הבנות את הכתה אחלשעבר הוביל לטלטול השפחה מיד ליד. בשלב מסוים -לבין בנותיה של גבירתו

מייד לידי מוסלמי,  למוכרהאת השפחה להתאסלם. ההתאסלמות כפתה על אדוניה  הביא, ואירוע זה השפחה

מוסלמי להחזיק עבד או שפחה מוסלמיים, וכך הצילה השפחה את -שכן על פי החוק המוסלמי אסור היה ללא

התאסלמותה  תיאור לענייננו חשוב האופן שבו מנוסח 32עצמה מהמשך הסכסוך הכלכלי בין הצדדים השונים.

אולם בתיאור המעשה עצמו השתמש הכותב בביטוי ויהודית, -של השפחה. השאלה עצמה כתובה בערבית

אין לראות  33בשפחה חלק מכלל ישראל עוד במהלך עבדותה.הכותב ראה העברי "יצאה מן הכלל". אם כן, 

בלבד, שהרי בשלב מוקדם יותר בסכסוך ביקשה גבירתה של השפחה  בניסוח זה פליטת קולמוס או שגרת לשון

כרה כדי לשלם את חובה לעבד המשוחרר אך "לא נמצא יהודי שיקֶנָה בזמן הקשה ההוא ונמכרה לערלים". ולמ

אף לאחר  – ותה להשאיר את השפחה בתוך 'הכלל', בקרב היהודים. יתרה מזיהיההעדפה הראשונית אם כן, 

וציאה מידי הערלים" והחזירה לגבירתה הראשונה, כלומר הדבר נחשב כמעשה הראוי מכן "היה מי שה

 34בהם נמכרו שפחה או עבד לנוכרים.שלעשותו במקרים 

הוא חריג מבחינת התפיסה ההלכתית הרווחת באותה תקופה. בשו"ת של אין יחיד והזה אינו  מקרה

ברית וחזר לגיותו ומכרו, ולאחר מכן חזר  גאון אלמוני עולה השאלה אם "עבד שמלו רבו והטיף ממנו דם

)תרגום: או שמא טבילה  "צריך להטיף ממנו דם ברית פעם שניה, או דילמא בטבילה סגי ליה? –ישראל ולקחו 

                                                 
, ולכן הוא מזוהה בטעות כעבד 2, השוליים הימניים שורה T-S 13 J 20.22סופר בית הדין, נזכר במכתב כ"עבדך אבו סעיד בן אלקטאיף": 

 .76מלמד, חיי נשים, עמ' -אצל לוין
ענאיתך' או 'ישמלה ענאיתה' ודומיהם חוזרים מאות פעמים בתעודות הגניזה, רבות מהן במכתבים אישיים.  צירופים כגון 'לכל מן תחוטה 31

 .PGP-ו FGPזאת על פי חיפוש בקטלוג הממוחשב של 
 .132ראו ברונשוויג, עבד; שכט, חוק, עמ'  32
 להלן. 2למומרים ולהמרה בפרק ג, סעיף . על הביטוי 'יצא מן הכלל' ראו בדיון על המינוח 152שו"ת ראב"ם, סימן צח, עמ'  33
שם. בספרות ההלכה נאסרה מכירת עבד או שפחה לגויים אם הוטבלו והוגדרו 'עבד כנעני'. עם זאת כמה שאלות ותשובות הלכתיות  34

יהודים: -לידי לא מבקשות היתר לכך מנימוקים שונים. אף בגניזה ניתן למצוא עדויות למכירת עבדים ושפחות מידי יהודיםהגאונים  מתקופת

. על פי צידו האחר CUL T-S 18 J 1.17 – 1114-ראו למשל את שטר מכירתה של השפחה נעים מאלמנתו של נהראי בן נסים לפקיד נוצרי ב

של השטר, אלמנת נהראי רכשה את נעים מאישה יהודייה אחרת שש שנים קודם כן, כלומר השפחה הייתה במשקי בית יהודיים במשך שש 

 חות. ראו תרגום של המסמך וניתוחו אצל פרי, נעים.שנים לפ
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לכן  .התפיסה העולה מנוסח השאלה היא כי עבד יכול 'לחזור לגיותו' ואף להימכר לגויים 35מספיקה לו(.

 לשה כסמל למילה יהשאלה אם צריך להטיף ממנו דם ברית בפעם השני יהודי, עולה אותו שוב רוכשכאשר 

 כל עבד נוכרי או שמא יש להסתפק בטבילה בלבד. תשובת הגאון סותרת את ההנחות העולות מן השאלה:

כך ראינו. שכיון שמלו והטבילו לשום עבדות של ישראל פעם ראשונה הכניסו תחת 

ל פי שחזר לגיותו אינו חוזר לערלתו כנפי השכינה לקבל שבת ועול מצות, ואף ע

הראשונה, אלא דומה לישראל משומד שכל ישראל שנשתמד כיון שחזר בתשובה אינו 

 צריך ]לא[ טבילה וכל שכן מילה. 

לא רק שאין צורך במילה מחודשת אלא גם טבילה אינה נחוצה, והעבד לא 'חזר לערלתו' גם אם  ,לפי הגאון

מעמדו הנוכחי ישראל לכל דבר, גם אם "ישראל משומד". הגאון מזכיר ב ראותיש ללכן  .חזר למנהגי 'גיותו'

"תחת כנפי השכינה". יש העבד כי העבד כבר נכנס תחת עול מצוות, והוא אף מוסיף ומבהיר כי בכך נכנס 

 :מעמד לימינלי חדשבאותם  ציבהלזכור כי על פי דברי התלמוד שהובאו לעיל, טבילת העבדים והשפחות מ

מכלל גויים ולכלל ישראל לא באו". בשאלה נוספת מתקופת הגאונים שהופנתה לרב נטרונאי גאון "יצאו 

של עבד, טבילה במקווה, גילוח  ובאמצע המאה התשיעית נשאל הגאון אם הכללים התקפים בעת שחרור

כיוון דבעי "נימוקו: זה חיוב, וב משיב לעבדות. הגאון כאשר הוא נכנסציפורניים, תקפים גם השיער וגזיזת ה

כיוון שמעוניין לצאת מגיותו ולהיכנס למקצת מצוות[, כגון תרגום: לאפוקי מגיותיה ולעיולי למקצת מצוות ]

תשובה באולם ו 36שימור שבת ומילה ואכשורי לאפות ולבשל ומגע ביין ובשאר מצוות הנוהגות בעבדים".

כי העבד "לא ישראל הוא", אם כי שם  נקבעהמיוחסת לרנ"ג, בדבר עבד שברח מאדוניו ועבר עבירות  ,אחרת

תשובות הגאונים השונות, אם כן,  37האדון לעבירות שביצע עבדו. ו שלמוקד השאלה הוא מידת אחריות

תשובות ראב"ם וקטעי הגניזה מראים כי לפחות חלק מן היהודים תפסו את העבדים והשפחות כחלק מ'כלל 

כי השואל  מלמדקטע של תשובת גאון אלמוני מן הגניזה אכן, ו. לגמריישראל', גם אם עדיין אינם יהודים 

כאן המקורות שנזכרו  38בקש לטעון כי שפחות וילדיהן נחשבים יהודים "כי משמרות הנדות והמצות".מ

תפיסה להעבדים והשפחות נחשבו חלק מהקהילה היהודית, וכי המשפטי היה שונה,  םמעמדאף שכי  מראים

 בנימוקים הלכתיים. נמצא צידוקזו 

 עבדים ושפחות בקרב המשפחהב. 

היו העבדים  לעיתיםו ,עם עבדיהם ושפחותיהם תחת קורת גג אחת לעיתים לאורך שנים רבות חיואדונים ה

 ומחויבותהיו עשויים ליצור יחסי קרבה, הערכה חיים אלו  .אותה משפחהשל בשירות כמה דורות והשפחות 

                                                 
רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רס )החלק  שובותתאוצה"ג שבת, סימן שצה. ראו גם ראו אוצה"ג יבמות, סימן רן )שם התשובה מיוחסת לרה"ג(;  35

 השני של התשובה(.
א אזכור נוסף של מנהג גילוח שיערם של גרים וגזיזת רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רנט, ושם הפניות למקבילות. במקור זה נמצ שובותת 36

 .3ציפורניהם, שבו דנתי לעיל בפרק א, סעיף 
 ת רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רס )החלק הראשון של התשובה(.ראו  37
38 S AS 91.190-TCUL S G 2.137 + -TCUL 2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
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בין הצדדים. מובן כי לא תמיד היה הדבר כך, ואין כאן ניסיון לצייר תמונה אידילית של חיים שוויוניים 

בין  של רגשות חיבה ואכפתיותמספר מקרים באולם לצורך ענייננו די וושיתופיים של אדונים ועבדיהם. 

קשר ה את יתחלק סבירלה יכול אלויחסים  כינונם שללבסס את הטענה שיחסים כאלה היו אפשריים.  הצדדים

אחד  הםיחסים כאלה  ייתכן כי ,יתר על כן .בהמשךקשר זה נדגים  .לשעבר למשוחררים-המתמשך בין אדונים

 39שפחות מלכתחילה.העבדים ואת ההמניעים לרצון לשחרר 

ר החשובים' העידה כי השפחה מנא "נהגה עמי בטוב, במחלה הזאת סת אלדלאל בת חננאל 'גבי

שלא נהגה עמי לא אמי ולא אחותי", ולכן היא מצווה ששפחתה "לא תימכר ולא תיקנה ולא  ובאחרות, כפי

מלשון הדברים לא ברור אם התכוונה בדבריה שיש לשחרר את שפחתה או להבטיח שתישאר  40יונו אותה".

גם אם לא התכוונה הגבירה לשחרר את  41בסביבה מוכרת, בקרב משפחתה, ולא תטולטל מאדון לאדון.

ה אלא רק להשאירה בידי משפחתה, הרי מנקודת מבטה של הגבירה יש כאן ניסיון לגמול טוב לשפחתה השפח

, שכנראה לא נשלח. מאת אישה גוססת לאחותה מכתבב מסופרמשפחתי. מקרה דומה -על יחסה המסור, הכמו

, סעאדה, כי "לא תזניחי את האומנת שלה תרשומאחותה לדאוג לחינוך בתה הצעירה וכן ד מבקשתהאישה 

ולא את בנה, ולא תפרידו ביניהם, מכיוון שהיא אהובה עליה, וכבר הורשתי לה את הסודאנית". בהמשך 

 תזרושה את 'השפחה הצעירה' )אלוציפה אלצגירה( לבתה הבכורה, ובסיום מכתבה היא חיהא מצווההמכתב 

בין בתי הצעירה, לא במכירה "ובאשר לשפחה הגדולה )אלגאריה אלכבירה(, ארור מי שיפריד בינה ל תתבווכ

הרצון להישאר  43ורה בצוואתו כי שפחתו לא תימכר אלא אם כן תרצה בכך.מסוחר אחר  42ולא באופן אחר".

בעת משבר כלכלי  כי כותב מכתבמספר השפחה. כך למשל  אצלגם  להיות קייםעם משפחת הבעלים יכול 

 44אחד, אללה אללה!"למכור את שפחתו החולה, אך היא אמרה "לא אמכר לאף שקל 

                                                 
, ושם הוא כותב על חשיבות העבדים והשפחות למבנה המשפחתי בחברה העות'מאנית 34–24וראו למשל טולידאנו, אילמים ונעדרים, עמ'  39

 המאוחרת, על אופי הקשרים בין אדונים לעבדים ועל שחרורם של העבדים.
40 S Misc. 25.107-TCUL  60. פורסם אצל ריבלין, הירושה, תעודה 15, שורה . 
 OX Bodl MSו שו"ת מן הגניזה העוסק במקרה שבו הנוטה למות מצווה כי עבדו או שפחתו "לא יהיו בבעלות אף אחד אחרי": ורא 41

Heb c 18.38r ראו גם תקדים תלמודי  ,195–192. כן ראו את הדיון אצל פרי, עבדים, עמ' 83, עמ' 2, פורסם אצל גינצברג, גאוניקה, כרך

 מ ע"א. אפשרי לעניין בבבלי, גיטין,
42 ENA NS 48.6JTSA  'ע"ב, שורות 13–11)תעתיק(. הציטוטים מע"א, שורות  101–100)תרגום(,  86–84, פורסם אצל גויטיין, אור, עמ ;

 –. כותבת המכתב נוקטת שלושה מונחים שונים כדי לתאר את שתי השפחות 68–66. השוו לתרגום ודיון עדכני אצל פרי, עבדים, עמ' 10–8

ה, גאריה. מנוסח המכתב עולה כי לא מדובר במשרתות שכירות אלא בשפחות נוכריות הנמצאות בבעלותה של האישה )הגדולה דאדה, וציפ

היא 'סודאנית'(. האישה עוסקת בהורשתן, ומתוך כך היא אוסרת על מכירת הבכורה: "לא תפרטי פי דאדתהא סעאדה ולא פי ולדהא ולא 

אוציתהא בהא באלסודאניה... ואמא אלגאריה אלכבירה ארור מן יפרק בינהא ובין אבנתי אלצגירה תפרקו בינהם לאנהא תהנוא עליהא וקד 

 לא בביע ולא בגירה".
43 S 13 J 14.4v-TCUL  לא פורסם: "ואלגאריה לא תבאע גמלה, פאן היא אשתהת אלביע". ראו תיאור קצר של המסמך 5–4, שורות ,

 .46, עמ' 3רה, לערך אצל גויטיין, חב 1100ותיארוכו לשנת 
44 S 13 J 36.11-CUL T מא נבאע לאחד אללה אללה", ועל השימוש בלשון רבים ראו הערתו של גויטיין, חברה, 21–20, ע"א, שורות" :

 .81הע'  435, עמ' 1
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היו כינויים רומזים ולא כאלה שהדגישו במכתבים , הכינויים לציון העבדים והשפחות לעיל כפי שראינו

שפחות. במכתב ששלח גבר לדרישות שלום הוחלפו בין בני משפחה לעבדים וגם את עבדותם.  פורשבמ

אותו  45דותיו, והוא כנראה עבדו.מבארך, המשרת אותו וחוסך לו כסף בעבו עלט ופירמספר בלמשפחתו הוא 

לא פעם במכתבי  גם הוא דרישת שלום לנמענים, הורי הכותב. דרישות שלום לעבדים חוזרותמוסר מבארך 

עבדי המשפחה  יםכונמלעיתים  46שה לבעלה לקנות מתנות לבן ולשפחה.יזכירה אמ דסוחרים. במכתב אח

 47במה, עבדו של אברהם בן יג'ו, מכונה במכתבים שונים 'האח' או 'השיך'. למשל .בכינויי חיבה מקרבים

טופסי מכתבים לאירועים שונים  כוללזאת ניתן ללמוד מדף ה .כאשר נפטרה שפחה נשלחו תנחומים לאדוניה

שיר תנחומים קצר ששלח רבי יהודה הלוי לנכבד אלכסנדרוני  48ל"גבר שמתה שפחתו".מכתב טופס בהם ו

עצמם, תנחומים על מות שפחה ל כאשר הם עומדיםיש לציין כי  49בנסיבות דומות מעיד גם הוא על המנהג.

לעיתים להפך,  ם.משפחתבהם חלק מ אוכי אדוניהם רמרמזים בהכרח  אינםאו ברכות על רכישת עבד חדש 

בהמשך.  זאת נראהוניצול מיני,  היה לעיתים –וקרתו של האדון ובמקרה של שפחה י את יםלהעצ היה תפקידם

הדוגמאות שלעיל נראה כי התפיסה הדומיננטית הכלילה את העבדים והשפחות הן  מכלולתוך מעם זאת 

 50מורחבת., ובה הם נחשבו לחלק מן המשפחה הביחידה המשפחתיתהן  הרחבה בקהילה היהודית

ת  ו ח פ ש ו ם  י ד ב )ע  ' ם י י ט ק ר פ ם  י א צ א צ ' Pכ r a c t i c a l  k i n ) 

העבדים והשפחות ליותר מסתם 'בני  יוהבהם נוצרו יחסים חיוביים בין אדונים לעבדים ושפחות שבמקרים 

 דרכיםבניכר הדבר  .של האדון או הגבירה (practical kin)ל'צאצאים פרקטיים' הפכו הם לעיתים  .בית'

קרב המשפחה או שימוש בקשרי עם אדם מ ןשחרור, נישואיאדונים, ה מצדפטרונות ותמיכה  – ותשונ

 51ם פרי בעבודתו.יב והדגיהאדון לצורך שילוב חברתי. על כך הצביעה פרנקל, ונושא זה הרח ו שלמשפחת

כמתואר לעיל, גבירותיהן דאגו  מקרים של השפחות סעאדה ומנא מקרים של 'צאצאים פרקטיים'.ב רואהפרי 

הוא מציין את המקרה של הגבירה סת  אלו יםמקרל ענוסף  ויזכו לתמיכה.לכך שיישארו בקרב המשפחה 

רכוש )נדל"ן ומיטלטלין( וזכויות מגורים, להן  השיהורושחררה את שתי שפחותיה הבתולות הגבירה  .אלחסן

                                                 
45 ENA 2727.28JTSA  עבד, אך מביא תרגום חלקי של המכתב וסובר שמבארך הוא  132, עמ' 1. גויטיין, חברה, 18–13, ע"ב, שורות

כפי  שאין לשלול שמבארך הוא עבד משוחרר. 49הע'  85הדבר אינו מצוין במפורש במסמך. לכן אני מסכים עם סברתו של פרי, עבדים, עמ' 

שאני טוען בהמשך, טשטוש הגבול בין עבדים לבני חורין אינו רק תוצאת ריחוקנו כחוקרים מן המציאות המתוארת כאן, אלא הוא היה קיים 

 זו וחלק בלתי נפרד ממנה. במציאות
46 DK 238.3 '15–14, שורות 28–26, תרגומו לעברית פורסם אצל גויטיין, סדרי חינוך, עמ. 
, פורסם שם, NLI 577.3.6. "האח במה": 48שורה  148, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, עמ' S 18 J 4.18-CUL T"השיך במה":  47

 ובמפתח. 15–14עיינו שם, עמ' . על העבד במה 23שורה  159עמ' 
48 S 28.8-CUL T ,הציע שאולי המקור לכך הוא מוסלמי, אך ראו את המקורות החז"ליים שאליהם מפנה פרידמן,  143, עמ' 1. גויטיין, חברה

 .63וראו על כך גם אצל רוקח, עבדות, עמ'  352ריבוי, עמ' 
 .143, עמ' 1, וראו גויטיין, חברה, 41–40ראו דיואן יהודה הלוי, מהד' ברודי, א, עמ'  49
 .18, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 34–32ע"ב, שורות  Freer 1908.44i ,ל ברכות על רכישת עבד: ראו למש 50
ראוי לעיין גם בהשוואה שהוא עורך בהמשך הדברים בין , ובעניין זה 75–69; פרי, עבדים, עמ' 254–252פרנקל, בחינה מגדרית, עמ'  51

 .104–98יתומות לשפחות לעניין נישואין ופטרונות: שם עמ' 
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במקרים נוספים. אחד  לטענת 'הצאצאים הפרקטיים' קוזיחמצוא ניתן ל 52וזאת "על תנאי שיישארו יהודיות".

 כן .אף הוא שחרר את שתי שפחותיו והורה שיהיו "כשאר כשירי ישראל" .מהם הוא המקרה של אבו אלחסן

הוא הורה כי הצעירה שבהן תישאר להתגורר עם אחותו הצעירה, שלה הוריש דירה, עד שתגדל ותוכל לבחור: 

 53תעזוב". –"אם תרצה להישאר, תישאר, ואם תבחר לעזוב 

מקרה של נג'ים, שפחה "אדומיה", הדוגמה אפשרית נוספת לקשר מתמשך בין אדונים לשפחתם היא 

והוראות לכתיבת  מספר כלומר נוצרית, כנראה ביזנטית. המידע על שפחה זו הגיע אלינו מהעתקה של שטרות

ואכן,  54(.המכנים אותה "שפחת ביתנו" )גאריה ביתנאושם הם שטרות נוספים שכתבו אדוניה של השפחה, 

 עם מותה עברהכי פאצ'לה בת מנצור אבן קריטה ו ושמהשה יתה בבעלות איהי נג'יםכי  תבררמן השטרות מ

העבירה לאשתו, בהיה. בהיה בתורה העבירה את הבעלות על וזה לרשות אחיה של פאצ'לה, מוהוב,  השפחה

החירות. מעניין כי לנוסח הגט דודו של בעלה, והוא כתב לה את גט  נג'ים ליוסף בן בשר אבן קריטה, בן

השגרתי לשפחות משוחררות הוסיף הכותב גם כי "רשאין בנך ללמד ולמילף דת אוריתא" )רשאים בנייך 

נוגע לבניהם, אך למיטב ידיעתי והוא  גבריםעבדים  לשמופיע בחלק מטופסי השחרור  נוסח כזה .ללמוד תורה(

זכויות של משוחררות. ייתכן כי פירוט זה של זכויותיה של נג'ים ו נשיםזהו האזכור היחיד ללימוד תורה לבני 

בניה ללמוד תורה כיהודים נבעו מן היחסים הקרובים והמתמשכים שלה עם כמה וכמה מבני המשפחה, שראו 

 55בה 'שפחת ביתם'.

 יחסי קרבה בין העבדים למשפחות אדוניהם, אימוץ העבדים –כלל המאפיינים שנזכרו לאורך סעיף זה 

בתפקיד רשמי הנושאים עבדים  לשכ'צאצאים פרקטיים', הורשה, מעמד מכובד  כןואף לפני שחרורם אחרי 

השימוש במנגנון  תהעילית. על תופע ם ששירתו אתעבדיה, ובעיקר אצל שמסביבהתקיימו גם בחברה  –

הצביעו במאמריהם פורנד, זאבי, ובעקבותיהם למעשה  העבדות, השחרור והפטרונות כמסלול של אימוץ

                                                 
52 S 13 J 22.2-TCUL  קיג ושוב באנגלית אצל גיל, –אן כאנו יהוד'. פורסם אצל גויטיין, צוואות, עמ' קיא 'על תנאי: 28–27, שורות

 .1151-ארך את המסמך ל, ושם הוא מציע לת55ההקדשים, תעודה 
53 S Misc. 24.137.4r-TCUL  ובשוליים הימניים של הטקסט: "אן אראדת אלקעוד תקעד/ ואן אכתארת אלרואח תרוח". ראו  16, שורה

למניין  1471בנספח המהדורות. הטיוטה אינה מתוארכת, ואולם שני הטקסטים האחרים על אותו דף נושאים את התאריך שבט  12תעודה 

כי מדובר בשחרור על תנאי וכי למעשה מדובר בהעברת בעלות על השפחה  97(. אני חולק על פירושו של פרי, עבדים, עמ' 1160) השטרות

(: "משוחררות כשאר כשירי ישראל" )"אנהמא 14-13מידי אבו אלחסן לידי אחותו הצעירה. לטעמי, לשון השחרור ברורה ומובהקת )שורות 

 "(. לפיכך אני סבור גם כי בכך הפכה השפחה ליהודייה.ראלכשירי ישמעתוקתין מתל סאיר 
54 S J 3.44-CUL T שפחת ביתנו".3, ע"ב, שורה 224, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה" : 
א. ציון ההיתר לבני המשוחררים )הגברים( ללמוד תורה מופיע בכמה טופסי שטרות שחרור, 3על נוסח גיטי השחרור ראו להלן בסעיף  55

ר השטרות של רבי יהודה הברצלוני: "ורשאין את ובנך למילף אוריתא" )ללמוד תורה(. ראו ברצלוני, ספר השטרות, מהד' למשל בספ

, ע"ב, תחת הכותרת 'גט CUL T-S 28.21. כן נזכר ההיתר בכמה טופסי שטרות שנמצאו בגניזה, למשל 29האלברשטאם, שטר ט"ו, עמ' 

: "ורשאי 18–16, ע"א, שורות CUL T-S J 3.20לפן אוריתא" )ורשאים בניך ללמוד לימוד תורה(; : "ורשאין בנך למילף אי8חירות' בשורה 

, 15, שורה CUL T-S J 3.16 + CUL T-S NS 211.1את... ולמילף אוריתא ולאלפא בנך אוריתא" )וללמוד תורה, וללמד בנך תורה(; 

אילפן אוריתא" )ורשאים בניך ללמוד לימוד תורה(. אני מודה לאיב קרקובסקי  פורסם אצל מרגליות, הלכות א"י, עמ' כז: "ורשאין | בנך למילף

 ולקרייג פרי על שהפנו את תשומת ליבי לפירוט הלא שגרתי בגט השחרור של נג'ים.
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רלוונטי זאבי מבהיר כי ה'מוות החברתי' המאפיין את מצבם של עבדים בתרבויות רבות היה  56אחרים.חוקרים 

 החזיקו המוסלמיתהעבדים בחברה להבדיל מעבדים אחרים וכי פחות לעבדים של העילית המוסלמית, 

חורין במידה כזו  בניאנשים חתי וטושטשו הגבולות בינם לבין לעיתים במשרות אמון, שולבו במבנה המשפ

את חשיבות קשרי המשפחה במבנה החברתי של  בהיריוסף מ 57שלעיתים אף לא נדרש הליך שחרור רשמי.

'תחליפים' בדמות קשרי אחווה בין עבדים וקשרי בקשרי דם הן בהן ודן העילית השלטונית הממלוכית, 

בהם ששאימוץ עבד או עבד משוחרר כבן היה נפוץ במיוחד במקרים  הוא טוען .פטרונות בין עבדים לאדונם

של  במשקי הביתכי היחסים בין העבדים והשפחות  סבוראני  58לאדון לא היו צאצאים ביולוגיים משל עצמו.

 דיוןגבוה בחברה היהודית לבין אדוניהם דומים בכמה מהקריטריונים למאפיינים שנזכרו ב-המעמד הבינוני

ייתכן כי היותם של אדוניהם היהודים בני קהילת  על כך די העילית המוסלמית, בעיקר הממלוכית. נוסףעבב

למחצה של העבדים והשפחות עוד במהלך עבדותם חיזקו עוד יותר את רמת הקרבה האפשרית -מיעוט והגיור

 שפחותיהם.לבין האדונים היהודים לעבדיהם ו

מתוך תעודות המבליטות את המתח שבין עבדים ושפחות 'צאצאים פרקטיים' עולה גם של תפקוד ה

בין גבר, אשתו והשפחה. נוצר משולש שהגניזה הוא הלבין בני משפחה. המתח הבולט ביותר לעין במסמכי 

הולידו פעמי או מתמשך ואף -באופן חד ותיהםיחסי מין עם שפחגברים קיימו לעיתים כפי שנראה בהמשך, 

דוגמה למתח כזה ניתן לראות למשל בשתי פניות לנגיד  59.נשותיהן החוקיות תוך החלשת מעמד –ילדים  מהן

ובמקום  כלומר למוכרה, סירב 'להוציא' את שפחתו, . אדם זהשמואל בן חנניה בדבר אבו אלפרג' אלקזאז

של  ללתוה להכאתדירות התופעה הבי 60זאת הושיב אותה בבית אחותו "והוא מבלה יותר ויותר זמן איתה".

רבות מן הכתובות במצרים בהמבהיר כי אין להשאיר בבית שפחה שלא בהסכמת האישה מפורסם' 'התנאי ה

 61עשרה. במאה השתים

מתח פוטנציאלי התקיים לא רק בין בני זוג אלא גם בין בני משפחה אחרים. דוגמה אחת היא המקרה 

-קיבלה בירושה חלק מהדירה של גבירתהגם היא כמו השפחות שנזכרו לעיל  .של השפחה המשוחררת נשו

אחותה של הגבירה, והיא ובעלה נכחו בשני  תה מקובלת על בתישהורשה זו לא הי תברראולם מולשעבר. 

                                                 
 ראו פורנד, יחסי עבד ואדון; זאבי, עבדות ומשפחה. 56
 .80זאבי, שם, עמ'  57
 אישיים, על מגוון הקשרים האישיים, המשפחתיים והקבוצתיים בקרב הממלוכים.-ראו יוסף, קרבה חלופית. ראו גם סיוורט, קשרים בין 58
 .153–107ודיונו הנרחב של פרי, עבדים, עמ'  258–255ראו פרנקל מ', בחינה מגדרית, עמ'  59
. לא פורסם. את החיבור בין  S 10 J 17.22-TCULהיג מקומי בעניינה: פנייה של מנ ; לא פורסם.DK 232.1פנייתה של האשה לנגיד:  60

מכיוון ששם אני  CUL T-S 10 J 17.22-ב 9. לדעתי, ניתן למצוא לו חיזוק נוסף בשורה 111–107שני המסמכים הציע פרי, עבדים, עמ' 

סמך השני. בהמשך פרק זה נעסוק בהרחבה בדוגמאות מזהה את המילה 'אלקזאז' לאחר השם 'אבו אלפרג', בדיוק כמו שמו של הגבר הנזכר במ

 CUL Or. 1080 Jרבות ליחסים מיניים בין אדונים לשפחותיהם למורת רוחן של נשותיהם. ראו למשל במקרה המתואר בשו"ת לראב"ם: 

 .7-, פורסם שם, תעודה יCUL T-S 10 K 8.13; 10-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י27–26, שורות 281
, וראו למשל שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, ב, סימן רלד, על סכסוך קשה 34–32פירוט על תנאי זה והפניות נוספות ראו פרידמן, ריבוי, עמ'  61

 בין בעל לאשתו, בין השאר בעניין שפחה. סכסוך זה הביא להתפתחות מחלת נפש אצל האישה.
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מקרים  62מחדש של הצוואה באופן שהקטין שוב ושוב את הנתח המגיע לנשו המשוחררת. מעמדות של ניסוח

, והם יידונו סוגיות של זהותבסוגיות של רכוש בין ב, בין נוספים כוללים גם הם מתח בין בני משפחה ושפחות

 שעשרה נפר ראשית המאה האחתמסוף המאה העשירית או מ. בשאלה לגאוני בבל בהרחבה בהמשך העבודה

ייבום אלמנת אחיהם ואפשרות מכירת בנו שנולד לו משפחתו, שהוא למעשה  בענייןאחים  כמהסכסוך בין 

לרמב"ם מסופר על סכסוך ירושה שהופנתה שאלה ב המתואראחיינם של האחים המסוכסכים. במקרה 

ואילו  ,יהודיות כשרותהעלמות טוענות כי הן  .לבין דודן האחד ובנות דודן האחר עלמותמתמשך בין שתי 

 בהיותןולכן לא רק שאינן זכאיות לירושה אלא ש ,לא שוחררו כדיןואמן כי הן  יםענוטהדוד ובנות הדוד האחר 

סכסוך בין שני אחים להלשנה של אחד  מביאשפחות הן חלק מן הרכוש שבמחלוקת. בשאלה נוספת לרמב"ם 

איתה בלא כתובה. יש לציין כי  גייר את שפחתו הנוצרית וחי אותו אחטענה כי ולהעלאת המהם על האחר 

אולי מו ושלוש בנותיה )כנראה מגבר אחר(, אולי אביו החורג ויהאח חי עם שפחתו באותה חצר שבה גרו גם א

 .את הטענה שלעיל עלההשאף האח 

 רק העבדים והשפחות הנידונים כאן לא היו ,היא שבניגוד למקרים אחרים וחשיבותן של דוגמאות אל

במחלוקת. לעיתים  היו צד הםרכוש הנמצא במוקד סכסוך משפחתי רגיל בין בני משפחה יהודים, אלא בבחינת 

כך, כמו במקרה של ללעיתים אין לנו עדות מפורשת ובסכסוך המשפחתי בעל חשיבות העבדות טיעון  הייתה

ות בני משפחה נשו המשוחררת. בין כך ובין כך ברור כי בסכסוכים המדוברים עמדו לצד העבדים או השפח

על מידת  גם הן , העדויות על מתח וסכסוכים בקרב המשפחה רומזותןאחדים כנגד בני משפחה אחרים. אם כ

 יום שלה וסכסוכיה.-מסגרת האינטימית של המשפחה, על חיי היוםבשילובם של העבדים והשפחות 

 המשוחררים, האדונים והקהילה –עם השחרור ולאחריו . 3

, זה נושאב ותמיוחד מחלוקותבהם לא ידוע לנו על שאת העדויות למהלך השחרור במקרים להלן נסקור 

ואת אופן שילובם  ם של המשוחררות והמשוחררים בתוך הקהילה היהודיתקליטתולאחר מכן נבחן את מידת 

ידי עדים. גיטין כאלה שנמצאו  נחתם על . מסמך זהאדוניומכחלק מטקס השחרור נכתב למשוחרר גט  .בה

ניתן להוסיף צוואות שכיב מרע המורות על  על גיטי השחרור 63עדות ישירה למעשה השחרור. הםבגניזה 

מסמכים המזכירים אנשים מסוימים עוד יש  ,על שחרור ועדויות ישירות אל לעשחרור עבדים ושפחות. נוסף 

, ותעודות אל 64'עתיק' או 'מעתוק'. של המילים, ביתהער ןבתואר 'משוחרר' או 'משוחררת' ולעיתים בגרסת

השחרור, מאפשרות לנו הצצה להמשך חייהם ולמידת קליטתם  לאחרשנכתבו לאורך חייהם של המשוחררים 

 בקהילה.

                                                 
62 ENA NS 16.11JTSA   וכןS 12.613-S 16.44 + CUL T-CUL T ועיינו בדיון בעניין זה בתיאור המקרה של נשו השפחה בהמשך ,

 ב, תחת הכותרת 'כפיפות'.3הפרק, סעיף 
 עיינו בפירוט גיטין אלו בנספח. 63

 .423, עמ' عتقראו בלאו, מילון, ערך  64
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 טקס השחרורא. 

עוד שני גיטין קרועים. נוסחיהם לפחות הם ילע פיםעשר גיטי שחרור שלמים התגלו עד כה בגניזה ונוס אחד

שטרות השחרור בספרי השטרות של רב סעדיה גאון, רב האיי גאון, יהודה  ם שלזה לזה ולנוסחי דומים

 הדומים למסמכיםהתגלו בגניזה גם העתקות של 'טפסים', כלומר תבניות שטרות,  כןהברצלוני ואחרים. 

נועדו לשימושם של סופרי בית הדין בבואם לכתוב מסמכים שונים העתקים אלו  .בספרי השטרות יםנמצאה

היחסית של גיטי השחרור ושל הטפסים  התפוצה הרחבה והאחידות 65שפחות.לשחרור לעבדים ו יטיבהם גו

 –תגלו בגניזה עשויות להעיד על הטמעתן של התפיסות הבאות לידי ביטוי בגיטין ההשחרור ש יטיג לש

שם מלידה. נביא כאן ל-לנישואין עם יהודיםוזכאותו לשם חדש ו כלל ישראללחרר של המשו כניסתוחירותו, 

 66הדגמה תרגום של גט שחרור אחד שטרם פורסם:

הוא חמישה עשר יום לחודש כסלו שנת אלף וארבע מאות ושישים ש, ועבשלישי בשב

בפסטאט מצרים שעל נהר הנילוס מושבה, אני חסב בת שלה  67ותשע שנים לשטרות,

, בלא מרצוניבקשתי ים נ)וחו( ע)דן( וכל שם וכינוי שיש לי והלוי השר האדיר שר הלו

צלף, שהיית אמתי את שחררתי אותך, ולא בטעות, אלא בלב שלם, ]ו[ בשגגהלא אונס, 

נפשך, ואת רשאית הרי את בת חורין, הרי את ל, שחררתי אותך עתמקדמת דנא, וכ

ל, ולעשות כרצונך כשאר בני חורין. ואין בישרא םשלהיכנס בקהל ישראל, ולשנות לך 

שעבוד, ולא על זרעך  יךיעל בוא בשמי,ולא ליורשי אחרי, ולא לכל מי שי לי אני חסב

כדת משה  ,וזה יהיה לך ממני גט שחרור וגט חירות ושטר חירות זה שתקימי בישראל.

וישראל. )חתימות( מבורך בר שר שלום נ)וחו( ע)דן(. מבורך בר נתן החבר ס)פיה( 

ט)ב(. )צד אחורי(: מסרה סת אלחסב בת אד]וננו[ שלה הלוי שר הלויים פאר הנדיבים 

לשטרות. )חתימות(  1469 נסתיים.ידיה. העדים ב]...[ ט זה לצ]לף[ המשוחררת בין ג

 בר נתן. מבורך בר שר ]שלום[ מבורך

גיטין שנמצאו הפסי וט נוסח גיטין אחרים שנמצאו בגניזה ועםנוסח עולה בקנה אחד עם הגט  נוסח ,כאמור

בנוגע את המוסכמות הכלליות בקהילה היהודית בגט זה גם ניתן לראות  .הן בספרות ההלכתיתהן בגניזה 

וללא  לשעבר או בזרעו-באדוןשפחות משוחררים: שחרורם הופך אותם לבני חורין, ללא תלות ללעבדים ו

; עם השחרור הם אינם רק בני חורין אלא רשאים כלפיהםמוותר במוצהר על כל טענה עתידית  וזה ,קשר אליו

'להיכנס בקהל ישראל', כלומר להינשא ליהודים; הם רשאים לשנות את שמם ולהקים לעצמם 'זרע בישראל'. 

-את חתימות העדים וכן עדות על מסירת הגט לידי השפחההגט שלפנינו כולל בדומה לכמה גיטין אחרים, גם 

 בשמה הקודם.נקראת כאן 'המשוחררת' אך עדיין  מכונהכבר זו  .לשעבר

                                                 
, ושם ניתוח של ההבדלים המינוריים בנוסחים השונים וכן רשימה לא מלאה של גיטי שחרור וטופסי 176–171ראו אצל דוד, הגט, עמ'  65

 שחרור. נזכרים אצלו שבעה קטעי גניזה שונים הכוללים טופסי שחרור.
66 S 10 J 28.16-T 138, עמ' 1ין, חברה, בנספח המהדורות. גט השחרור נידון בקצרה אצל גויטי 8, ראו תעודה . 
67 19.11.1157. 
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נשים, ונמצאו עד כה רק שלושה גיטי  םבקורפוס גיטי השחרור הרוב המוחלט של המשוחררים ה

כלל ביותר של הזהות המגדרית  מעמיקהבחינה לאחר שחרור לעבדים גברים, שניים מהם קטועים ביותר. 

רוב הממצא כי . עדיין נשמר אזכורי המשוחררים, עולה שיעורם של המשוחררים הגברים אם כי הרוב הנשי

בתעודות הגניזה הם  המשועבדים קנה אחד עם ההערכה כי ככלל, רוב אזכוריעולה ב הם נשים המשוחררים

משחררים ומשוחררים חושף מציאות מעניינת: בשני עבדים. ניתוח מגדרי של זהותם של  לששפחות ולא  לש

אף שלכאורה  הםשהחזיקה בה יהמקרים המתעדים שחרור של עבדים גברים המשחררת היא גבירה יהודי

עשרה, שחררה סת  אמצע המאה השתיםמבמקרה אחד  68:ממין זכרשה על עבד יההלכה אוסרת בעלות של א

המקרה השני מתועד בגט שחרור שהעניקה הגבירה מדללה בת שלמה  69אלגרב את עבדה מונג'ב לפני מותה;

 70., בסוף המאה האחת עשרהלעבדה מכלוף

גט  71שניים מגיטי השחרור מעידים על מתן שמות חדשים לשפחות משוחררות כחלק מטקס השחרור.

בישראל של הגט את התיאור "]ור[שמנא שמה הרגיל מוסיף לאחר נוסח הסיום  1030שחרור מקהיר משנת 

מציין את שינוי גט השחרור שלה גם ו 1132-שוחררה במנגלור ב ,אשו, שפחתו של אברהם בן יג'ו .מברכה"

לא השפחה המשוחררת היא שבחרה את שמה  ונראה כי בשני מקרים אל 72"דידיע יהא שמה ברכה". :שמה

. מתן שם ולכל הפחות מאשרשם או את האלא הוא ניתן לה, ומאופן הניסוח עולה כי בית הדין הוא המעניק 

מעמדה של השפחה עם שחרורה בשינוי  כי חלנוסח הגט, עשוי לחזק את התפיסה ב כמתועדחדש בפועל, 

שם עם השחרור או אחריו נעדרת האולם עדות מובהקת לשינוי וכלל ישראל. ל את כניסתה הסופיתלהמחיש ו

מות חדשים עם רכישתם, ונראה כי לפחות לעבדים ולשפחות ש האדונים מרוב התעודות. פעמים רבות נתנו

  73גם לאחר שחרורם. ושמות אלבלחיות  העבדים והשפחות בחלק מהמקרים המשיכו

לנוסחי השחרור שבספרי השטרות אין גיטי השחרור שבגניזה כוללים התייחסות לדרישות  בדומה

גט שחרור אחד יוצא מכלל  74מצוות.ההלכתיות אפשריות מן המשוחררים, כגון טבילה במקווה או הודעת 

גיטי שחרור בכמה  למצוידומה העדות על מסירת הגט לידי השפחה המשוחררת ב כתובה צידו האחוריב .זה

מתועדת גם טבילתה של השפחה המשוחררת בבית הכנסת העיראקי  כחלק מהעדות על מסירת הגט .נוספים

                                                 
 ראו למשל רמב"ם, משנה תורה, ספר קנין, הלכות עבדים, פרק ט הלכה ו. 68
. קטעים אלו הם דף טיוטה ששימש אחד מסופרי  S NS J 614-TCUL-ו  S 13 J 30.7-TCULזאת ניתן ללמוד מחיבור של קטעי הגניזה  69

יכרון עדות, המעיד על כך שהשחרור נעשה בפני שני עדים אלמונים. הקשר בין שני הקטעים השונים בית הדין ועליו ארבע גרסאות שונות של ז

 בנספח המהדורות.  13לא זוהה עד כה. ראו תעודה 
70 S Misc 36.151-TCUL  434, פורסם אצל מרקס, הרכבי, עמ' 1085, פסטאט. 
 .4על תופעה זו הרחבתי לעיל בפרק א, סעיף  71
, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, SPIOS D55.10בנספח המהדורות. אשו:  10, לא פורסם, ראו תעודה S NS 320.63-TL CU: 1030קהיר  72

 .4דיון על כך בפרק א, סעיף  , וראו17, תעודה גבן יג'ו
 .78–75על שמות העבדים ראו פרי, עבדים, עמ'  73
יב. בניגוד לקביעה ההלכתית, לא מצאתי עד כה כל אזכור בתעודות –משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יג, הלכות יא 74

; פרי, 147–130, עמ' 1, וכן אין אזכור לכך בעבודותיהם של גויטיין ופרי )גויטיין, חברה, בעת רכישת העבדהגניזה לטבילה או לחיוב במצוות 

 עבדים(.
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להעיד על  יש בו אולי כדי של גט שחרור סח מורחב זהונ 75בפסטאט והודעתה את שכרן ועונשן של המצוות.

סח יחידאי מקשה על הסקת מסקנות ואולם היותו נו .השחרור כהשלמת גיור שלהשתרשותה של התפיסה 

ניסיון להדוף מכלליות ממנו, וייתכן שהסיבה להרחבה המיוחדת בגט זה נובעת ממנהגו של הסופר או 

 76משוחררת.שפחה  האותזהותה של  בענייןחשדות של  תםותעוררהאת למנוע האשמות ו

הרחבה של תפיסת השחרור כגיור ניתן למצוא בשתי צוואות הכוללות  החיזוק לטענתי בדבר התקבלות

התייחסות מפורשת לזהותן היהודית של  הצוואות כוללות בשני המקרים .שחרור שפחותל הנוגעותהוראות 

"הרי  זו: השפחות עם שחרורן. באחת מורה אלשיך אבו אלחסן על שחרור שתי שפחותיו, גרץ וכשף, בלשון

ה מורה סת אלחסן על שחרור שתי שפחותיה הבתולות, דהב יבשני 77".כשירי ישראלהן משוחררות כמו שאר 

סח גיטי ו, ננוסח צוואות אלונראה ש 78שיישארו יהודיות". איעל תנוסת אלסמר, ומצווה להן רכוש ונכסים "

עדויות על הספרות ההלכה ו של גיטי השחרור, , נוסחי הטפסיםשונות שפחותל שניתנו בפועלהשחרור 

מעידים כי בקהילה היהודית רווחה כל אלו  –מלידה -נישואין בין עבדים ושפחות משוחררים לבין יהודים

 .הליכשרים לנישואין ולשילוב בקה יהודים התפיסה שראתה במשוחררים

נימוקים אפשריים כאלה  79לא מצאתי בתעודות הגניזה נימוקים מיוחדים לשחרור עבדים ושפחות.

כן הם  80".תה לי קורת רוח, עשו לה קורת רוחשפחתי עש" למשל:נמצאים בספרות ההלכתית התלמודית, 

מאש  הצלהב מזכההרואה בשחרור עבדים ושפחות מעשה צדקה זו  .המוסלמיתההלכה בספרות  נמצאים

אנשים  לאדונים. אם כך, צאצאים''היכולת ליצור מעין  –מניע נוסף לשחרור עבדים דנו לעיל ב 81הגיהנום.

נישואין עם יהודים, לפעמים אף עם בני הבברית  יםליהודים ואף באכעת  יםפכושהיו חלק ממשק הבית ה

 .שירתואותה המשפחה 

 סימון, כפיפות ושילוב –לאחר השחרור ב. 

 הוצמד , והואעבדים ושפחות משוחררים המשיכו לשאת שנים רבות את הכינוי 'המשוחרר' או 'המשוחררת'

אנשי חברת הגניזה בהצמדת הכינוי  הם שללשמם במסמכים רשמיים ולעיתים גם במכתבים אישיים. על מניעי

                                                 
75 S 12.872-TCUL  והוא יידון גם בהמשך פרק זה.4בנספח המהדורות. עסקתי בגט שחרור זה בפרק א, סעיף  9, לא פורסם, ראו תעודה , 
על סיבות ל'חשד' כלפי שפחות משוחררות ואדוניהן ואולי אף כלפי שפחה משוחררת זו ואדונה באופן ספציפי ראו את הדיון על זהותן  76

 מעורפלת של השפחות בהמשך הפרק.
77 S Misc. 24.137.4r-TCUL  גויטיין בנספח המהדורות.  12. ראו תעודה כשירי ישראל": "אנהמא מעתוקתין מתל סאיר 14–13, שורות

 CUL: שלה הובא לעיל מעיר שגם אחותו הגדולה של אבו אלחסן, סת אלחסב, שחררה את שפחתה צלף שנים ספורות קודם לכן. גט השחרור

T-S 10 J 28.16 על הקשר המשפחתי 138, עמ' 1בנספח המהדורות. גט השחרור נידון בקצרה אצל גויטיין, חברה,  8, לא פורסם, ראו תעודה .

 .121הע'  456, עמ' 4ין, חברה, ראו גויטי
78 S 13 J 22.2-TCUL  קיג ושוב באנגלית אצל גיל, –אן כאנו יהוד". פורסם אצל גויטיין, צוואות, עמ' קיאעל תנאי : "28–27, שורות

 .1151-, ושם הוא מציע לתארך את המסמך ל55ההקדשים, תעודה 
עיתות מצוקה נזכרים דווקא בשני מקרים שבהם לא מתועד במפורש השחרור נימוקים רלוונטיים כגון יחס טוב של השפחה או עזרתה ב 79

 עיל 'עבדים ושפחות בקרב המשפחה'.אלא חיזוק הקשרים עם המשפחה. ראו הדיון ל
 בבלי, גיטין, מ ע"א. 80
 ראו ברונשוויג, עבד.  81
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איננו גם שנים רבות לאחר שחרורם ארחיב להלן. יש להדגיש כי  לשעבר-'המשוחרר' או 'המשוחררת' לעבדים

 ,אנשים נוספים ששמותיהם נזכרים במסמכי גניזה שונים היו אף הם משוחרריםשלשלול את האפשרות  יכולים

בשל סיבה זו או אחרת לא צוין הדבר במפורש בצמוד לשמם. חשוב לזכור עובדה זו ולהכיר במגבלות  ואולם

סימונם  –בתופעות העולות מן התעודות המזכירות משוחררים  כעת ובעות מכך. נדוןהסטטיסטיות הנ

 .ואופן השילוב מידת שילובם בחברהכן כמשוחררים, כפיפותם של המשוחררים למשחרריהם ו

ן  ו מ י  ס

. הסימון בא לידי ''משוחרריםהסוגיה הראשונה העולה מן המקורות היא עצם סימונם של המשוחררים בכינוי 

זאת אף עשרות שנים ודין וכתובות הן במכתבים אישיים, הבית בהן במסמכים רשמיים כגון עדויות  ביטוי

, כפי שעולה 1184-התחתנה במני  .הוא סיפורה של מני המשוחררת המדגים זאתלאחר שחרורם. מקרה 

שנה  19-כ מרשימת מתנות ה'מוקדם' שהתחייב להעניק לה החתן, ישועה הלוי בן אברהם. במסמך שנכתב

שמני  אףשנה ו 19חלפו ש אףאלפרג' בן אלתניסי אלפרנס.  לאחר מכן, נזכרת מני כאשתו של אדם אחר, אבו

באופן דומה,  82כנראה התגרשה או התאלמנה ואחר כך התחתנה בשנית, היא עדיין נזכרת כ"מני המשוחררת".

כתובה מן המאה  83המשוחררת".אשת הבעלים "תופיק של  הבשטר המתעד מכירת דירה מתועדת הסכמת

 84כלה.פי הלכעשרה מפרטת את התחייבויות החתן, "סלאמה המשוחרר",  השתים

שותפות עסקית בין "מבשר דמתקרי בשארה המשוחרר" לשני נכבדים בעניין  1092משנת חוזה 

יש בידינו להשוות  זה. במקרה ימונם של עבדים משוחרריםסמדגים אף הוא את בקהילה היהודית בפסטאט 

שנה לאחר מכן.  40-קרוב למסמך שנכתב עדות נוספת, בין וכמשוחרר של בשארה עדות זו על סימונו בין 

העובדה כי בית הדין  85בגט גירושין שניתן לסת אלדלאל היא נזכרת כבת "מבשר הנקרא בשארה המשוחרר".

מעידה על  הסובבים אותו בפינקרא בו הוא שלשמו של אביה את האופן  להוסיףאו הסופר ראה לנכון 

גברים ונשים  אף הם השתמרות הכינוי 'המשוחרר' במשך שנים רבות. שלושה מסמכים נוספים מזכירים

למיטב  87כינוי 'משוחרר' נמצא גם הכינוי 'מעתוק' או 'עתיק'.ה לענוסף  86שלאביהם נצמד התואר 'המשוחרר'.

הן לנזקקים, רים מבוססים הן לגברים, הן למשוחרינוים אלו וכולם ניתנו הן לנשים הבנתי אין הבחנה בין כ

הן במסמכים משפטיים. בשאלה הנוגעת לחלוקת ירושה של מצאים בשימוש הן במכתבים פרטיים נהם ו

                                                 
, לא פורסם. המסמך המאוחר, שבו נזכר בין השאר כי למני המשוחררת הוחזר OX Bodl MS Heb f 56.53רשימת מתנות ה'מוקדם':  82

, לא פורסם. המסמך נזכר בקצרה אצל רוסטאו, התערבות ממלוכית, עמ' 11–10, שורות OX Bodl MS Heb c 28.54rחוב המגיע לה: 

147. 
83 Heid. Or. 79 35–23. פורסם אצל מרקס א', פאליאוגרפיה, עמ' 1124, פסטאט. 
84 S 24.5-TCUL  ,1111, לא פורסם. פסטאט . 
85 ENA 972.3JTSA  1128, פסטאט, 7, שורה 6, פורסם אצל בלאו ל', גירושים, תעודה. 
, את החיבור הציע אשור, והוא פרסם את המסמך  TS NS 259.37CUL TS 8 J 5.3 + CULשידוכי דלאל בת יוסף הזקן המשוחרר:  86

. מסמך משפטי של אבו אלחסן עלי בן יכין המשוחרר: CUL T-S 10 J 2.15אלבית בת מופק המשוחרר: . גירושי סת (6תעודה )שידוכין, 

CUL TS AS 211.101-116.בנספח המהדורות. 17ראו תעודה  . למיטב ידיעתי, המסמך טרם נידון בספרות המחקר  

 .423, עמ' عتقיהודית, וראו על כך בלאו, מילון, ערך -'מעתוק' למשוחרר או משוחררת מתועדים רק בערבית 87
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יש להניח כי חותנתו המתה, אם אשתו,  .נפטרת מכונה חתנה של הנפטרת "הלאל, בעלה של בת השפחה"

סימונם של בני חורין  88מכונה 'בת השפחה' אף לאחר נישואיה לגבר יהודי.עדיין מן, אך בתה שוחררה מז

 סימון ההוריםולעיתים אף  ,כ'משוחררים' גם שנים רבות לאחר שחרורם, נישואיהם והשתלבותם בקהילה

, לפחות בהיבטים רי הקהילהבמשאר ח מצביע על תודעה המבחינה אותם ,צאצאיהם אזכוריב כמשוחררים

 מסוימים. 

מידע על יחס החברה לאותם אנשים  וסרתיש לציין כי אף הצורה הדקדוקית של הכינוי 'משוחרר' מ

לא י לרמוז כי דיש בה כפעול, צורה פאסיבית. -בינוניהבו נתפסה זהותם. 'משוחרר' הוא צורת שהאופן על ו

בחר להשתעבד לאדון יהודי, ובכך שלא הוא  ;המשוחרר ביצע את הפעולה שהפכה אותו ליהודי אלא בעליו

, אלא בעליו החליט על כך. ומתי בחר אם להתגיירש'לצאת מכלל גויים' לפי ניסוחו של הרמב"ם ולא הוא 

לקבל את היהדות, למשל  בסירובהשפחה יכולים לבוא לידי ביטוי רק של למעשה, האקטיביות של העבד או 

מן העבדים והשפחות המשוחררים משתקפת ( gencya)שלילת האקטיביות והסוכנות  89בעת הכניסה לעבדות.

בהמשך הפרק. בכל האזכורים של שחרור  נדון בכך .גם בניסוח של פעולת השחרור בשו"ת מאותה התקופה

שורש ן המהגזור הפועל מופיע עבדים ושפחות בשו"ת הרמב"ם ובנו ראב"ם הן בגניזה הן בכתבי יד אחרים 

מעטים נזכרו  כי עבדים ושפחות לאניתן לראות אם כן,  90אך מבצע הפעולה הוא תמיד האדון. ר,"גי

סביבתם. כמו כן הצבענו על אסוציאציות של בגם שנים רבות לאחר שחרורם, וכך היו מוכרים כ'משוחררים' 

. משמעות הסימון והתפיסה העומדת בבסיסו מתבררים עצמו לוות לכינוינהיעדר בחירה השל פאסיביות ו

 לשעבר.-משוחררים לאדוניהםהכאשר מבחינים בכפיפות של 

ת ו פ י פ  כ

לפי ההלכה היהודית מרגע השחרור אין כל קשר מחייב בין  91כי בניגוד להלכה המוסלמית, כאן יש להדגיש

לעצמו ואין אדון המשוחרר הוא  כי ,מצוין במפורש בגיטי השחרור שנמצאו בגניזהאכן המשחרר למשוחרר, ו

לעיל  צגניתן לראות בגט השחרור של צלף שהולמשל יו. כך פלכותביעה  עליו למשחרר או ליורשיו כל זכות

בקהיר: "ולית לי אנא טוביה ולא לירתאי  1110-בגט השחרור שנתן טוביה הרופא בר יפת לשפחתו ב כןו

בתראי ולא לכל מא דייתי מחמתי עליך שיעבודא ולא על ]זרע[ך דמוקמת בישראל" ]ואין לי אני טוביה, ולא 

                                                 
88 S 8 J 5.18(1r)-TCUL  באותו מקור עוסק בנושא אחר: סכסוך  2: "הלאל זוג אבנה אלגאריה אלמתופיה". דף מספר 6, לא פורסם, שורה

 ב.5הפושעים קרובי הנפטר". עיינו על כך בפרק ג, סעיף ירושה או סכסוך כלכלי אחר ומעורבים בו גם "
ראו למשל את המקרה של שפחה נוצרית שסירבה להתגייר וכעת היא דורשת מאדוניה לאפשר לה לפגוש גברים נוצריים ולהינשא לאחד  89

הוא מחויב  –ציאה מנימוסיה" מהם: שו"ת הרי"ף, מהד' לייטער, סימן קסו. הרי"ף פוסק כי אם אכן התנתה השפחה עם אדוניה "שלא יו

 לאפשר לה זאת.

על משמעותו והשימושים בו. על הופעותיו של השורש בהקשר של שפחות בצורת הסביל מלבד  107, עמ' جيرראו בלאו, מילון, בערך  90

 .8-יבוי, תעודה י)שאלה לראב"ם(, פורסם אצל פרידמן, ר 11, שורה DK 231fההפניות שם ראו שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא; 
 בנוגע לשחרור עבדים באופן ספציפי ושם הפניה למקורות אחרים. 38–35ראו קרונה, חוק, עמ'  91
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אולם נראה כי ו 92[.ליורשי אחרי, ולא לכל מי שיבוא מטעמי, שעבוד עליך, ולא על זרעך שתקימי בישראל

. בכמה וכמה מן המסמכים נזכרים המשוחררים המרות יחסישל ניתוק  בפועל לא תמיד יושמה תפיסה זו

שבהם נקראים המשוחררים  ומשוחררים של' אדוניהם לשעבר. המקרים המובהקים ביותר הם אל'במפורש כ

לשעבר, הפטרון, לבין -דון'מולא', כלומר בכינוי המשפטי המוסלמי המבטא את יחסי החסות בין הא

פי ההלכה המוסלמית נותר קשר פטרוני, הדדי ומחייב בין המשחרר  החסות. על המשוחרר 'שלו', בן

בין  .לשעבר-היה חייב להגן על המשוחרר והמשוחרר היה משויך לאדוןהמשחרר במסגרתו ולמשוחרר, 

 93לשעבר היה אחד מיורשיו החוקיים של המשוחרר.-השאר האדון

המשוחרר של עבדו פרג', סוחר נכבד, מכנה עצמו במכתביו ליוסף בן עוכל "מולא ברהון", כלומר 

ברהון. במסמך משפטי הנוגע לחוב מוצג מבארך "המש)ו(חרר" כ"מולי יוסף בר יאשיהו". אף כי המילה 

וברור כי  משוחרר של יוסף בר יאשיהו,עבדו ה'מולי' נמחקה בקו אופקי, המסמך עדיין מציג את מבארך כ

משוחרר עבד  מכונהשל האחים בני ברכיה  םבמכתבגם בתודעת כותב המסמך היה מבארך ה'מולא' של יוסף. 

השפחה  סוף המאה העשירית, מכונהמ"פרג', המשוחרר של דודי" )פרג עתיק עמי(. בכתובתה של מעתז, 

מעבר לשיוכם  שלהםמ משוחררים זהותאין ל"משוחררת ר' משה בר פלטיאל נע". לעיתים  המשוחררת

כותב  .לשעבר-נזכר משוחרר אלמוני רק בייחוסו לאדונוובו מכתב אחד מלמשל עולה לשעבר. כך -לאדוניהם

  94"בידי המשוחרר של אבן פצל". יישלח תשובההמכתב שהמכתב מבקש 

–במסמך מיוחד במינו המכיל רשימת נפטרים של הקהילה היהודית בפסטאט במשך החודשים שבט

נזכרת בין השאר גם "ג'אריה )כלומר שפחת( גאליה בת אהרן הכהן נע המשוחררת". הניסוח  1127שנת בניסן 

 יחידהמקרה המשוחררת' אך גם 'ג'אריה', שפחה. זה אינו '–כאן מעניין במיוחד: הנפטרת נזכרת בכינוי כפול 

עבדו כי גם בני ברכיה כינו את פרג',  לעיל ראינו של סימון עבד משוחרר בכינוי שיש בו סתירה פנימית.

בצורה  מאוזכרתדודם, "עבד זה, פרג', משוחרר דודי" )הדא אלגלאם פרג עתיק עמי(. העבדות  שלשוחרר המ

כרון עדות כמי שהופיעה בבית הדין כדי לייפות ימשוחררים אחרים. סת אלרום מצוינת בזל בנוגעמעודנת יותר 

מתוארת בבית הדין כמי "שהיתה שפחת המכונה אבו עמראן היא  .יע להכוחו של שליח בגביית חוב המגאת 

                                                 
92 S 8 J 12.1-TCUL  וראו השוואות לגיטין ולטפסים נוספים אצל דוד, הגט, בנספח המהדורות.  5ראו תעודה , 13–11, לא פורסם, שורות

 .175עמ' 
הן את המשחרר הפטרון. כן הוא מסמן במקורות גם וא מסמן הן את המשוחרר בן החסות משמעויות מספר. ההמונח 'מולא' נושא  93

בנוגע לעבדים  ערבים שקיבלו חסות משבטים ערביים. על המחלוקת המחקרית בנוגע למקור המונח והמוסד המיוצג בו, בפרט-מתאסלמים לא

, וראו עוד על הערפול המושגי בהקדמה לקובץ זה: ברנרדס ונוואס, 80–70עיקר עמ' עתק(, ראו אצל מיטר, התפתחות, במשוחררים )ולאא אל

 .38–35. כן עיינו במחקרה של קרונה, חוק, עמ' ix–xiפטרונות, עמ' 
. מבארך 167–166, פורסמו אצל גיל, מלכות, תעודות  DK 246 ,S 8.12-TCULשני מכתבים שנושאיהם זהים:  –פרג' מולא ברהון  94

, פורסם אצל גיל, 21, שורה CUL T-S 12.175. "פרג משוחרר דודי": 5החלק התחתון, שורה לא פורסם, , CUL T-S 20.47: המשוחרר

, וראו גם גיל, מלכות, 84–82. גויטיין סבר ששני המשוחררים ששמם פרג' הם אדם אחד. ראו על כך גויטיין, מכתבים, עמ' 150מלכות, תעודה 

–12, שורות CUL T-S 18 J 3.19, לא פורסם. 'משוחרר אבן פצל' )"ביד עתיק אבן פצל"(: CUL T-S 16.105. כתובת מעתז: 609א, עמ' 

 , לא פורסם.13
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בן אחות חכים לאחר ששחרר אותה קודם מיתתו". תיאור אחר מבית דין מזכיר את "מכתאר המשוחרר, שהיה 

  95עבד אדוננו אביתר הכהן גאון".

ם אלא גם מעטים מתוארים במפורש ובמפורט לא רק כמי שהיו עבדי כללו של דבר, משוחררים לא

המוסד האסלאמי של 'ולאא', חסות, שבאמצעותו ראוי לציין שלשעבר. -כבעלי זיקה מתמשכת לאדוניהם

מוסלמי, כבר פינה מקומו בתקופה זו -השתלבו עבדים משוחררים ומומרים חדשים בעולם הערבי

מערכות יחסים בין ים התרבותיים הקשורים בו שימשו לתיאור כללי יותר של נחלהתאסלמות מסודרת, והמו

מעניין עם זאת  96חסותם, כפי שמתאר מותחדה וכפי שמדגימה רוסטאו גם בקורפוס הגניזה. פטרונים ובני

והמוסד  נחשתמר המוהתלות הדדית  ם של' לתיאור יחסיא'מולגון כ נחיםבמו החופשי שלצד השימושלראות 

 קבלת חסות בחברה החדשה.לרת דת והמלגם במובנו המקורי כנתיב לשחרור עבדים,  המיוצג בו החברתי

שים נהטלת ספק בעובדה המשפטית שהאכהאזכורים שלעיל כפחיתות כבוד או אין הכרח לפרש את 

הנזכרים היו בני חורין וחברים בקהילה. סת אלרום הופיעה בבית המשפט כדי לגבות חוב המגיע לה, מכתאר 

ופרג' המולא של ברהון  מנוחמאשר הגאון ה המשוחרר אולי זכה לכבוד בשל היותו המשוחרר של לא אחר

נתפסו כבעלי קשר מתמשך  ואולם האזכורים מלמדים שגם משוחררים מכובדים אלו .בעל קשריםהיה סוחר 

לשעבר היה גבר, וברובם גם -לשעבר האדון-לשעבר. מעניין כי בכל המקרים של שיוך לאדון-לאדוניהם

סביר להניח כי  ,. לדעתישציינו, רוב המשוחררים הם נשים , זאת למרות שכפישהיהמשוחרר הוא גבר ולא א

 –גיון החברתי של היררכיה פטריארכלית ילשעבר נובע מן הה-םשה לאדוניאשל ייחוס זה של גבר ולעיתים 

ראינו שעולם העבדות יכול לגרום  אמנםהמשוחרר כפוף לאדונו בעל הממון. כך שה כפופה לגבר יהאכשם ש

בעלים של עבד למרות האיסור השה תהיה יבו אשצר מצב וויהליכול הפטריארכלי המקובל ומצב ההיפוך ל

-נראה שמערכת יחסים זו לא שרדה את שלב השחרור, ואין לנו עדויות על יחסי פטרון עם זאת על כך. ההלכתי

-אדונן נזכרות כ'משוחררות של'השפחות  כמהלשעבר לעבדה המשוחרר. לעומת זאת יש -חסות בין גבירה בן

משוחררים  ם שלשל עבדים משוחררים לפטרוניהם הגברים. תדירות אזכור ייחוסםיותר  הרבה רווחלשעבר, ו

משוחררים במישור עבדים לשעבר נובעת ככל הנראה מפעילותם של אותם -שיוכם לאדוניהםתדירות גברים ו

 אזכורים במסמכים משפטיים. גם ה ומכאןהציבורי או העסקי, 

לשעבר מדובר בשיטת זיהוי נוחה בלבד -ניתן לטעון כי בחלק מהמקרים של שיוך המשוחרר לאדונו

כאשר האדונים המשחררים כבר נפטרו כמו במקרה של  ייחוד, בשני הצדדיםולא בטענה לקשר מהותי בין 

קיומה מכך על אולם אף אם מדובר בצורך טכני בזיהוי ותו לא, עדיין ניתן ללמוד וסת אלרום או של מכתאר. 

אמצעי הזיהוי לא היה יעיל.  – אילולא הייתה קיימת .לשעבר-התפיסה המשייכת משוחררים לאדוניהםשל 

                                                 
, 21, שורה  S 12.175-TCUL, לא פורסם. העבד פרג' 'משוחרר דודי': 6–5, שורות  S NS 320.7v-TCULרשימת הנפטרים בפסטאט:  95

. 42, הע' 433, עמ' 1, וראו גויטיין, חברה, 13–12שורות לא פורסם, , CUL T-S 10 J 4.9אלרום:  . סת150פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

 .363, פורסם אצל מאן, היהודים, ב, עמ' 3–2, שורות CUL T-S 10 J 23.1"מכתאר המשוחרר אלדי כאן גלאם אדונינו אביתר הכהן גאון": 
. אשר למסמכי הגניזה עיינו במאמריה של רוסטאו בנושא. 93–82ראו על כך בספרו הקלאסי של מותחדה, נאמנות והנהגה, ובעיקר עמ'  96

 בנוגע לחברת הגניזה, וראו הפניות נוספות שם. 27–24העדכני שבהם : רוסטאו, חסות, בעיקר עמ' 
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משוחררים מקושרים בתודעה החברתית עם משחרריהם לאורך זמן ניתן לזהות משוחרר הרק בחברה שבה 

נראה שלעיתים השחרור  םבהמשך הדבריאם האדון נפטר זה מכבר.  ייחודובלשעבר, -בעזרת אזכור אדונו

לשעבר. עדות מסייעת -לנתק את הקשר בין המשוחרר לבין האדון כדילשעבר לא הספיקו -אף פטירת האדוןו

כדי של בעל המנסה לפייס את אשתו  ולשעבר ניתן למצוא במכתב-לתפיסה המקשרת משוחררים לאדוניהם

 97המלכה, אני עבדה והמשוחרר שלה".לחזור אליו, ומבטיח "אני אהיה המשרת, והיא הגבירה, להניעה 

עדויות על קשרים יש לשעבר אכן -אדוניהםל כמשויכיםמעבר לזיהוי החברתי של המשוחררים 

כך למשל מתנה "צאפי המשוחרר"  .אחדות מהן כבר ראינו לעיל .מתמשכים בין המשוחררים למשחרריהם

ר איתו בבית אבו סעיד חלפון בן שמריה בהסכם השידוכין כי אשתו, אף היא ככל הנראה שפחה משוחררת, תגו

הורישה להן וסת אלחסן שחררה את שתי שפחותיה הבתולות  98לשעבר.-אבן ג'מיהר, שכנראה היה אדונו

אבו אלחסן, ששחרר בצוואתו את שתי שפחותיו, מצווה כי  99כמעט את כל רכושה, כולל הזכות לגור בביתה.

 100שלה הוריש דירה.הצעירה שבהן תישאר לגור עם אחותו הצעירה, 

 מצדבא לידי ביטוי בכפיפות של ממש  חררושחרר למשבין המ לפחות בחלק מהמקרים הקשר

זאת כאמור בניגוד להלכה היהודית וללשון גיטי השחרור, המבהירים במפורש את  .המשוחרר לאדונו לשעבר

ה נשו ואף ציוותה לה בעליו הקודמים. כך למשל שחררה אלמנה את שפחתכלפי של המשוחרר  חובותיוסיום 

הופעלו עליה לאחר מכן עשרה. ככל הנראה  מחצית מביתה לפני מותה ברבע הראשון של המאה השתים

ה, שנערכה בנוכחות בת האחות ובעלה. אחרי שנכתב ילחצים מצד בת אחותה, כפי שעולה מצוואה שני

"לשפחה אשר היתה לי ושחררתי אותה ושמה נשו",  עבורתה אמורה ליכי מחצית הבית הי בצוואה זו במפורש

יש לשים לב ללשון  101נכתב "אני דורשת משפחתי" שמינית מן הבית, כלומר רבע מירושתה של נשו.

אין בו כדי ין כי היא שוחררה. עצם שינוי הצוואה ומסמך עצמו מצבה'דרישה', ולכינוי 'שפחתי' אף שכאמור 

של  עניין ירושתה ם. בכך לא תבין הצדדים תלות-סמכותיחסי עידה על מ נהבחירותה של נשו, אך לשו לפגוע

נשו המשוחררת, כפי שעולה מנוסח שלישי של הצוואה, שרק חלקו שרד. נוסח אחרון זה נכתב יומיים לפני 

ירושת הדירה בשווה בינה ובין  תחולקמכעת  יותר: עודבירושה מצטמצם נשו  ובו חלקה שלמות הגבירה, 

                                                 
97 II 195 Moss. מגרבי: "ואנא אלממלוך והי אלסתי אלמלכה אנא עבדהא עתאקתהא"., פורסם אצל גויטיין, 9–8, ע"ב, שורות 
98 S K 15.65r-CUL T גויטיין הציע שהעבד המשוחרר )שהוא  . התעודה טרם פורסמה אך כבר נידונה במחקר.6–5, הצד השמאלי, שורות

. אין לכך הוכחה מפורשת בטקסט, וראו 336–335ראו גויטיין, מכתבים, עמ'  –אינו נוקב בשמו( היה עבדו של אבן ג'מיהר, סוחר הודו חשוב 

. אבן ג'מיהר טבע בסוף שנות הארבעים של המאה השתים עשרה, וסביר 4הע'  470הערתו של פרידמן על כך: גויטיין ופרידמן, מצ'מון, עמ' 

 כי המסמך שלפנינו נכתב לפני כן. 
99S 13 J 22.2-TCUL 55וב באנגלית אצל גיל, ההקדשים, תעודה קיג וש–, פורסם אצל גויטיין, צוואות, עמ' קיא . 

100 S Misc. 24.137.4r-TCUL  בנספח המהדורות. 12, ראו תעודה 
101 ENA NS 16.11JTSA  13, 9, שורות 36, פורסם אצל ריבלין, הירושה, תעודה. 
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כי גבר מסוים התחייב לשאת את נשו המשוחררת גם באותה צוואה נכתב  102גבירתה לשעבר. בת אחותה של

 103לביטחון כלכלי במקום ירושת הנדל"ן המדולדלת. ערובה", אולי כלעולם ועדולא לגרשה "

 1201גם הנישואין והיכולת להשיא הנרמזים בתעודה זו היו ביטוי של אדנות. במסמך שנכתב בשנת 

במקום השיא -כיצד אדונה של שפחה שחרר אותה ובו –נוסח ההלכתי המקובל לפי הלא ש –בחלב מתואר 

כך העביר האדון את שפחתו  104כתובתה.המובטח לה באותה לכהן ואף העניק לה מתנה העולה בהרבה על 

 עבנוגמרשותו לרשות הבעל שייעד לה. מקרה נוסף בעל מאפיינים דומים מתועד בשאלה ותשובה קטועות 

לכאורה מכחישים זאת. מקרים -הן הגבר הן האדון אם כי ,תה שפחתו של אחריהיכי שה שנטען ינשא אשגבר ל

-יחסים ביןבסס לכדי גברי וסטטוס כסמל נראים כהתגלמות של עיקרון "הענקת נשים במתנה"  ואל

 105עמדה רובין.של עיקרון זה על חשיבותו  .משפחתיים

לשעבר עוסקות במקרים של פגיעה -חסות של אדונו שתי דוגמאות מובהקות לתפיסת המשוחרר כבן

נמצאות בשתי תשובות של רבנו ולשעבר -של ממש בזכויותיהם הכלכליות של משוחררים לטובת אדוניהם

 106אברהם בן הרמב"ם. בשאלה בקובץ תשובותיו נפרש מקרה מסובך ומפותל של סכסוך בעלות על שפחה.

ה שהיו לה עבד ושפחה מכרה את עבדה לאחר, והוא שחררו. איש חשובה לענייננו:רק תחילתו של הסכסוך 

לשעבר. החזרה כשלעצמה מדגימה את היחסים הנמשכים -מצוקה, חזר העבד לבית גבירתו עת, בלאחר מכן

אולם בשלב זה ובין המשוחרר לגבירתו לשעבר, שכאמור כלל לא שחררה אותו אלא מכרה אותו לאחר. 

 מכספו לצרכיההוציא  עבדהשני בני חורין, ולכן לאחר ש ביןיות יחסים היחסים ביניהם כבר היו אמורים לה

 של העבד . לפי סיפור המקרה בשאלה לראב"ם, נראה כי הגבירה לא חלקה על זכותואת הכסף הוא תבע ממנה

הסכסוך הכלכלי, שלכאורה נפתר ואולם אף הציעה את שפחתה למכירה. היא , ולצורך כך כספי להחזר

לשעבר. ייתכן כי יש בכך -בין המשוחרר לבין בנותיה של גבירתו מספר נמשך עוד שניםבמכירת השפחה, 

לשעבר ובני משפחתם את מעמדו -כדי ללמד כי בניגוד להגדרה המשפטית היבשה, לא תמיד הפנימו האדונים

 .הרשאי לתבוע מהם כספיםאדם וכחורין  החדש של עבד המשפחה כבן

ממחישה ביתר שאת את הכפיפות הכלכלית והחברתית של שאלה אחרת לראב"ם שנמצאה בגניזה 

 התפקיד הנהגה בעיירה מנית גמר בדלתבכותב השאלה נשא ככל הנראה  107לשעבר.-משוחררים לאדוניהם

מתאר כיצד נפטרה במקום "אישה משוחררת השייכת לזקן 'אלהדר' שארית נ"ע, אבי השיך והוא של הנילוס, 

 'שייכת'מזוהה בשמה אלא כמשוחררת ה אינהכלומר, גם במקרה זה האישה  .'אלהדר' אבי אלטאהר ש"צ"

 תברראולם מוחיים. משוחררת זו הורישה סכום כסף לקבוצת נשים, ין הה כבר אינו בזלשעבר אף ש-לאדונה

                                                 
102 S 12.613-S 16.44 + CUL T-CUL T מסמכים תועתקו שם )בנפרד( ושני ה 183. זוהה אצל וייס, חלפון, כרך א, עמ' 22–18, שורות

 .123–122, 100–99בכרך ב, עמ' 
 .34שם שורה  103
104 S AS 145.1-CUL Tוראו להלן.   350-352, ובשינוי קל אצל פרנקל מ', חלב, עמ' 11-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י . 
 .177–171ראו רובין, טראפיק, בעיקר עמ'  105
 .157–154צח. השאלה נידונה אצל פרי, עבדים, עמ'  תשובות הראב"ם, מהד' פריימן, סימן 106
107 S 8 J 16.4-CUL T '268–262, פורסם אצל שטובר, שאלות, עמ. 
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-אבו אלטאהר, בנו של האדון ל כן,עיתר  .רכי עירם'וכי אל הסכום לטשו עיניהם גם חלק מאנשי העיר ל'צ

כותב השאלה( מאז ל כלומרהמכונה בשאלה "אדון הנפטרת" )סיד אלמתופיה( כבר "רמז לעבד ) ,לשעבר

מתה הנזכרת, מספר פעמים" כי הוא מעוניין בכסף ואף איים לפנות ל"דיני גויים". אותו אבו אלטאהר היה 

 כספיים לקשייםנקלע הוא את התואר 'הדר', אך  נשא אדם עשיר ובעל מעמד מכובד בקהילה, וכאביו לפניו

תה יחובות. נראה כי הרמיזות והאיומים של אבו אלטאהר עשו את שלהם, וברור כי דעת הכותב היהסתבך בו

 וכי יש למצוא דרך להעביר את ירושת השפחה לידי אבו אלטאהר, שלו זכויות ותכונות חיוביות רבות ומצב

רוצות לקחת זאת". מדוע ויתרו הנשים  הנשים שלהן צווה סכום הכסף "לאש נטען כלכלי קשה. מעניין כיה

זכיר משהגיעו לכותב השאלה? ראב"ם בתשובתו  שםעל ירושתן והאם גם אליהן הגיעו 'רמיזות' או איומים כ

אולם אם הן מוותרות על הכסף מרצונן, ו. םמחזיק בהם, כלומר הנשים, זכאי להכי נכסי הגר הם הפקר ומי ש

המשוחררת  שפחההלא רק ששל דבר,  לסיכומו. בשאלה ר הנזכרהן רשאיות להעבירו לאותו אבו אלטאה

הסכום כי ובפועל צוואתה לא קוימה כי  נראהלשעבר ולבנו אחריו, אלא גם -נתפסה בחברה כ'שייכת' לאדונה

 לפילשעבר, בעל הקשרים והממון. כל זאת שלא -אותו הורישה לחברותיה מצא את דרכו לבנו של אדונהש

של הדיין המקומי ושל הראב"ם  והראב"ם אך בהתאם להלכה המוסלמית ובאישוראותה ציטט שהלכה ה

 עצמו. 

 ,לשעבר-מוסדות הקהילה לטובת אדונה מצד הנפטרשנראה כי מקרה זה של החרמת רכוש המשוחררת 

 יש לו בסיס איתן בתקופת הגאונים. בשאלה לרב נטרונאי גאון,כי אינו כה יוצא דופן ו ,וליתר דיוק לטובת בנו

כלומר  108רבו יורשו". –"במקומנו נהגין המשחר' עבדו ומת אתו עבד בלא בנים  כתבבן המאה התשיעית, נ

הקשר בין  ולפיו נמשךהלכה המוסלמית עם ה בקנה אחד עולהאנו לומדים על מנהג ה שאלההת פתיחמכבר 

ך מנהג זה נשאל כיורש של עבדו המשוחרר אם אין לו צאצאים. על סמ מוגדר והמשחרר ,המשחרר למשוחרר

הגאון "מהוא שיעמוד בית דין ויטול דמים מן העבד במקום שמתיארין )שמתיראין( שמא ישתמד ]ויכ[תבו לו 

בית דין גט שח')רור( על שם אותו היותם )היתום( ויהא עבד קרוי על שם היתום ]ויש[ ליתום שבח בכך ויש 

משוחרר "על ל לקרואמנהג הנלמד גם על  כלומר מהמשך השאלה .לו צוותא בעלמא ]יש לו חבר בעולם["

שחרר את לוכאפוטרופוס של היתום  לפעולסמכות לבית הדין להעניק שם" המשחרר, והשואלים מבקשים 

חרים את רכושו. בכך תצליח הקהילה לוודא שרכושו של העבד יעבור לידי היתום להזמנית  העבד אך בו

רור: יבקובע בחיוב ומשיב בדתו. הגאון  את אפילו ימירושהוא אדונו, וזאת אף אם יהיו לעבד צאצאים 

 "מותר... ואין לחוש לכלום, ומותר התר גמור, שטובה היא להם וזכות היא ליתומים".

ב  ו ל י  ש

כי  הדבר אין משמעות לשעבר,-כפיפותם לאדונםגם במידת מה נשמרה סומנו ו והשפחות אף שהעבדים

בו שולבו שהעבדים והשפחות המשוחררים לא שולבו בקהילה היהודית, אלא הוא מצביע על האופן המורכב 

                                                 
108 RNL Yevr. III (Ant.) B 493 550–549ב, סימן שעא, עמ'  מהד' ברודי, תשובות רנ"ג,ב; פרסום עדכני נמצא. 
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מלידה -יהודיםל הםנישואי מעידיםהתפיסות בדבר מעמדם. על שילובם של המשוחררים בקהילה על ו

 .בקהילה מחייתםלפרנסתם ול מקורות להםמצאו נהעובדה כי ו

 מלידה-של משוחררים ומשוחררות ליהודים הםכמה וכמה מסמכי גניזה מעידים על נישואי .נישואין

המעידה מעתז משוחררת שפחה ה. הזכרנו את כתובתה של המספרדוגמאות כאן בסתפק נ, ואו על גירושיהם

נשא נערה סלאמה משוחרר עבד ה. כתובה אחרת מעידה כי ה986כי נישאה לבשר בר כלף בפסטאט בשנת 

דרך אגב  זו נזכרתעובדה ושה את בתו של אבו אלחסן, י. כלף המשוחרר נשא לא1111ה בפסטאט בשנת בתול

ד נישאה לכהן. מקרה זה מעניין יומי 1201השפחה מבארכה שוחררה בחלב בשנת גם במכתב שנושאו אחר. 

שעדות זו נכתבה  במיוחד שכן לכהן אסור לשאת משוחררת או גיורת. יש לשים לב להערתו של פרידמן

 –צבע, כובס, בורסקי  –בה את תשומת הלב למקצועות העדים ימס פרנקלנוסף על כך, . "כמעשה הדיוטות"

כי מדובר "באנשים חסרי כל כמעט, מהמעמד הכלכלי  למדיםמאלו  .המוהר והנדוניה שלולסכומים הנמוכים 

 109הנמוך ביותר".

. בידינו ןבגירושי לעיתים משוחררים הסתיימוויהודים  שלם האחרים נישואינשואים זוגות לבדומה 

התחתנה עם  אכתרא משוחררתהשפחה המשוחררות. שפחות בהן נזכרות מגורשות שהיו תעודות ששלוש 

אנו לומדים ממסמך  וזאתאבו אלמרג'א, סוחר נכבד ובנו של "החבר המעולה". מאוחר יותר הוא גירש אותה, 

בתם המשותפת, פכר. דהב המשוחררת קיבלה את גיטה לה עבור טיפול בלם בו הוא מתחייב לשו ,1154משנת 

, כפי שנלמד מדף מפנקס בית דין. מרים המשוחררת קיבלה מבעלה, 1242מידי שליח, ככל הנראה בשלהי 

תשלום חלק מהסדר גירושין או זהו אולם לא ברור אם וצדקה בר עלי, קצבה חודשית בסך עשרה דרהם, 

                                                 
  10–9, שורות  S 10 J 17.16-TCUL. כלף המשוחרר:  S 24.5-TCUL. סלאמה המשוחרר:  S 16.105-TCULמעתז המשוחררת:  109

. פרנקל תעתקה ותרגמה את 11-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה יCUL T-S AS 145.1. מבארכה: בנספח המהדורות( 21)ראו תעודה 

השטרות ולא אתק"ב כפי שקורא  . פרנקל קוראת את תאריך המסמך א'תקי"ב למניין352–350המסמך מחדש. ראו פרנקל מ', חלב, עמ' 

יום שלישי י"א באייר. הערותיה של פרנקל על עיסוקיהם של הנזכרים בו ועל עוניים  –פרידמן, וקריאה זו מתאימה גם לתאריך וליום בשבוע 

עתיד התחייב על ל-דרהם עם שחרורה וטרם נישואיה, ואילו חתנה 150. אבו אלפרג', אדונה של השפחה, העניק לה 57, 50עיינו שם, עמ' 

דרהם בלבד. הזכרנו לעיל מסמך נוסף המעיד אף הוא על נישואין או על התחייבות לנישואין בין גבר לבין  40 –סכום כתובה נמוך ביותר 

ושני המסמכים  183; זוהה אצל וייס, חלפון, כרך א, עמ' 22–18, שורות CUL T-S 16.44 + CUL T-S 12.613השפחה המשוחררת. נשו: 

 .123–122, 100–99קו שם )בנפרד( בכרך ב, עמ' תועת
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על נישואיהם של משוחררים ניתן ללמוד גם מאזכור שמם במסמכים הנוגעים לצאצאיהם,  110מסיבה אחרת.

 111לעיל. ראינוכפי ש

הן נשים. דה, הן גברים מלי-בין משוחררים לבין יהודים ןמתוך כלל המסמכים ברור כי רווחו נישואי

 צע המאה השלוש, מסוף המאה העשירית ועד אמכאן דונהיאורך התקופה הנכל מתועדים ל ואל ןנישואי

מעטות על נישואין  מלידה יש עדויות לא-נישואין בין משוחררים ליהודיםלעשרה. מעבר לעדויות הכלליות 

מכיוון שהוא חלק מתופעה רחבה וחשובה הפרק לשעבר. נושא זה יידון בהמשך -בין משוחררות לבין אדוניהן

 בין פילגשות, שחרור, גיור ונישואין.שמגעים מיניים אסורים בין אדונים לשפחותיהם והקשר ההדוק  –ויותר 

ל מידת שתעודות הגניזה חושפות תמונה מורכבת  .משוחררים ופרנסתם: בין מסחר לנזקקּות

. תעודות ל מידת הצלחתם הכלכליתשו הודיתבקהילה הי השתלבותם של העבדים והשפחות המשוחררים

את  כנהלעיל הזכרנו את פרג', המבדיוננו . בקהילה מציגות משוחררים שהצליחו כלכלית והתבססומספר 

לנו משני מכתבים  מוכר . אדם זהכנראה ברהון התאהרתי ,עצמו 'מולא ברהון' כלומר המשוחרר של ברהון

ניכר  ,המכתבים לפיעשרה.  מגדולי הסוחרים היהודים במאה האחתליוסף בן עוכל, לערך  1015שנת בששלח 

כי פרג' עמד בקשר מסחרי רציף עם בן עוכל ועם אחרים וסחר במגוון סחורות מפסטאט ועד ספרד. פרג' זה 

 112עליו אנו יכולים לומר בוודאות כי הגיע לשגשוג כלכלי.שהוא ככל הנראה המשוחרר היחיד 

היו שותפים בעסקאות או הם  .רים היו כנראה חלק מן המעמד הבינונימשוחררים ומשוחררות אחכמה 

מפרט את הסכומים שהשקיעו  1092-הלוואות ונטלו חלק במסעות מסחריים. חוזה שותפות )שרכה( מבמתן 

ותפים אלו ש .השותפים העיקריים, נכבדי קהילת פסטאט יחיי הכהן בר שמואל ועולה הלוי בר יוסףבה 

הנוסע "מבשר דמתקרי בשארה המשוחרר" שיצא -דינר מכספי השותף 20לשותפות נוספו ודינר,  155השקיעו 

ד ישותפות ומיה מןשני השותפים העיקריים פרשו למחוזות חלב ואנטאכיה בצפון סוריה. שנה לאחר מכן 

                                                 
, קרא את המסמך כאילו 38–37. גויטיין, גאסטר, עמ' 177–176, פורסם אצל דוד, הגירושין, א, עמ' BL OR 10588.3אכתרא ובתה פכר:  110

על "אבנתה אלתי רזקהא מן  , כנראה בעקבותיו. ואולם המסמך מדבר206–205פכר היא המשוחררת המגורשת וכך קרא גם פרי, עבדים, עמ' 

(. כך קרא 6–4מטלקתה אלמס]מא[ פכר", כלומר "בתו שנולדה לו מאכתרא המשוחררת גרושתו, ששמה פכר" )שורות  אכתרא המשוחררת

לדעתי יש לקרוא 'אכתרא' כמו השפחה המשוחררת א קורא את שם המשוחררת 'אבתרא'. (, אלא שהו177–176גם דוד )הגירושין, א, עמ' 

רי' שנישאה באשקלון לעלי בן יפת. עיינו גם בדיון להלן על נישואין ושחרור כפתרון המעשי לתופעת הפילגשים. יש לשים לב כי במסמך 'אכת

 CUL T-S NS Jלא נאמר במפורש שאכתרא הייתה שפחתו של אבו אלמרג'א דווקא, אם כי כך מניחים גויטיין ופרי. דהב המשוחררת: 

226v , ,שלהי  –נישואין מופיע על אותו דף ונושא את התאריך תשרי אתקנ"ד למניין השטרות -מאלי התחתון. הסכם קדםהחלק השלא פורסם

 .108, הע' 436, עמ' 1וראו על כך גויטיין, חברה,  לא פורסם, ,CUL T-S J 1.11. מרים המשוחררת: 29, ראו גויטיין, סדרי חינוך, עמ' 1242
 S 8 J 5.3 + -TCUL, לא פורסם. שידוכי דלאל בת יוסף הזקן המשוחרר: S Heb f 56.53OX Bodl Mרשימת מתנות ה'מוקדם':  111

CUL T-S NS 259.37 (.6המסמך )שידוכין, תעודה . את החיבור הציע אשור, והוא שפרסם את 
. במכתב 167–166, פורסמו אצל גיל, מלכות, תעודות  DK 246 ,S 8.12-TCULשני מכתבים שנושאיהם זהים:  –פרג' מולא ברהון  112

הראשון והמפורט יותר מבין השניים הוא כותב מן המגרב לאבן עוכל במצרים, ומבקש ממנו לקנות פנינים שם. כמו כן הוא מדווח על שליחת 

 סחורה אחרת מהמגרב 'ללאנדלס'.
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גם  113שאם'.רכוש השותפות 'באל פירוטגם בה נזכר 'בשארה' ב .חתמו בבית דין על שותפות מסחרית חדשה

ארך "המשוחרר של יוסף בר יאשיהו" היה מעורב בפעילות עסקית עם אברהם הלוי בר טוביה, כפי שעולה מב

חתו של המכונה אבו מטיוטת עדות בבית הדין. אל בית הדין באלכסנדריה הגיעה "סת אלרום, שהיתה שפ

סכום המגיע לה. שיגבה עבורה  כדיחכים, ששחרר אותה קודם מיתתו", ומינתה אפוטרופוס  עמראן בן אחות

 114זבונו של עושה בשמים.יתה זכאית לו מעידינר שהי 23חוב של החזר מני המשוחררת קיבלה לידיה 

מצביעה הן על מצבם הכלכלי השפיר והן על זו פעילות  .כמה משוחררים נזכרים כמי שתרמו לצדקה

בנדאר המשוחרר, איש השתלבותם במנגנוני הקהילה והשתתפותם בפעילות קהילתית מרכזית ומוערכת. 

לעניי ירושלים, כפי שעולה ממכתב שנשלח מסיציליה  דינר 35-פלרמו, הותיר בצוואתו סכום נכבד של כ

 . נגיב אלמעתוק, כלומר המשוחרר, נזכר ברשימת תורמים מתחילת המאה השלושלערך 970שנת בלירושלים 

רבנים, דיינים  לצדוחרת יותר מאמתקופה אלמוני נזכר ברשימת תורמים נוספת  'אלמעתוק'עשרה. 

 115ושוחטים.

שפחות. משוחררים לנראה כי חלק מן המשוחררים המשיכו לבצע מטלות שהיו אופייניות לעבדים ו

 משוחררים מבוססים לשהאזכורים הספורים וכן , ונראה שאזכורים אל 116נזכרים כמעבירי מכתבים ומסמכים.

הגם שאין בהם הוכחה ברורה למצבם  – לשעבר-לאדוניהםהמשוחררים כפופים היותם של ותיאור  כלכלית

לצייר תמונה כוללת של שילוב כלכלי  הם מאפשרים לנו ,או לתחומי העיסוק שלהם של המשוחררים הכלכלי

 .של עבדים ושפחות משוחררים בקהילה היהודית מוגבל

הקהילתיים. חמש תעודות בתחתית הסולם הכלכלי היו משוחררים שנזקקו לתמיכת מנגנוני הצדקה 

 ן זהעשרה, מעידות על מתן צדקה לאנשים המזוהים כמשוחררים. אולי אי שונות, רובן מסוף המאה השתים

ייתכן כי אותן משוחררות שלא נישאו  117המשוחררים הנזכרים כמקבלי צדקה הם כולם נשים. כי מפתיע

סוכנות או  היותל – הגברים המשוחררים שעמדה לפני פניהן האפשרותללא עמדה שלאדוניהן או לגבר אחר ו

                                                 
, 385יברמן, זהות, עמ' ל-ראו אקרמן –  S 8 J 4.11+12-TCUL S NS J 6 + -TCUL – 1092מבשר דמתקרי בשארה המשוחרר, שנת  113

ניתן ללמוד על יעד המסע המסחרי: 'דיאר חלב ודיאר אנטאכיה'. שנה  CUL T-S NS J 6בקטע האמצעי של המסמך  11. משורה 454הע' 

 .115ליברמן זהות, עמ' -, וראו אקרמן10–9, שורות CUL T-S Misc. 27.4.29לאחר מכן בשארה נזכר בעת חידוש השותפות ביניהם: 
. 42הע'  433, עמ' 1, וראו גויטיין, חברה,  J 4.9S -CUL TS 12.8 + -TCUL 10. סת אלרום:  S 20.47-TCULרך המשוחרר: מבא 114

, לא פורסם. המסמך המאוחר, שבו נזכר בין השאר כי למני OX Bodl MS Heb f 56.53מני המשוחררת: רשימת מתנות ה'מוקדם': 

, לא פורסם. המסמך נזכר בקצרה אצל רוסטאו, התערבות 11–10, שורות OX Bodl MS Heb c 28.54rהמשוחררת הוחזר חוב המגיע לה: 

 .147ממלוכית, עמ' 
טרי, שהם רבעי דינר סיציליאניים. נגיב  139. הסכום הוא 32ששון, סיציליה, תעודה -, פורסם אצל בן S 16.133-TCULבנדאר:  115

 .129, מס' 505, עמ' 2, וראו גויטיין, חברה, 3, שורה  JTSA ENA 2348.5r. אלמעתוק: 4, שורה CUL T-S Ar. 7.13vאלמעתוק: 
, שורות  S 10 J 23.1-TCULמכתאר, עבדו המשוחרר של אביתר גאון, נזכר בזיכרון עדות בבית הדין כמי שהביא שטר מינוי מדמשק:  116

, לא CUL T-S 18 J 3.19. על מכתב שנשלח ביד 'עתיק אבן פצל' מלבדה שבלוב למצרים: 363. פורסם אצל מאן, היהודים, ב, עמ' 3–2

 , לא פורסם.Moss. VII 160.1פורסם. על 'יוצרות' לחג הפסח שחזן מתבקש לשלוח 'ביד אלעתיק': 
 ראו רשימת המסמכים בנספח.  117
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לא  כאשר הקהילה ת, היו מועדות יותר להתדרדר לעוני ולהזדקק לתמיכשל נכבדי הקהילה שליחות מסחריות

 מצאו פרנסה במשק בית כלשהו.

 'מוצא מעבדים' כהשמצה בסכסוכים אישייםג. 

וקשרים מתמשכים מלידה -ליהודיםלצד נישואין  ם של המשוחררים בקהילה היה חלקי:שילובראינו לעיל כי 

פן נוסף המעיד על שילובם החלקי של המשוחררים בקהילה  .גם תפיסות של סימון, כפיפות והדרההתקיימו 

 מכימסבהוא השימוש בטענת מוצא מעבדים כהשמצה יעילה בסכסוכים אישיים בקהילה היהודית.  היהודית,

'בן עבדים'.  ואבמסגרתם הוטחה באחד המעורבים הטענה כי השעדים סכסוכים אישיים ומת אחדים גניזה

על כי סוחר אחר האשים אותו מתרעם סוחר מכובד  מסופר כי מעשה בית דין ובה ה שלטיוט היאדוגמה לכך 

אה בשוליים העליונים של הדף כתב הסופר "ואמר לי אתה בן עבד רע", כנר 118הוא ואביו הם "בני עבדים".ש

הסוחר  של ציטוט נוסף של ההשמצה, כפי שנמסרה לבית הדין מפיו של התובע. מעמדו החברתי והכלכלי

 הביע חרטה על דבריוהמשמיץ זומן,  .הפעיל את השפעתו על בית הדיןאה כי הוא נרוהיה איתן המושמץ 

  119ואף איום בחרם עתידי אם יחזור שוב על האשמותיו. מספר בפומבי, וקיבל עליו הגבלות

כהאשמת שווא עולה מתוך מכתב שנשלח מפסטאט ליאשיהו גאון  נדחיתמקרה נוסף של השמצה ה

רכו, אך ברור ממנו כי אחיו של דניאל בן סהל ועשרה. המכתב מקוטע ולא ברור כל צ בראשית המאה האחת

רור כי הטוען לבעלות על אחיו של דניאל יבעולה בכן א עבדו. המלמד נאלץ להתמודד עם פלוני הטוען שהו

"וחס ושלום יהיה בר ישראל עבד  מעיר ,המתנגד להאשמה ,בן סהל הוא עצמו יהודי מכיוון שכותב המכתב

נדרשה  .ואף על פי כן, נראה כי לא היה פשוט להדוף האשמות אל 120קל וחומר לישר]אל[ כמוהו". –לנכרי 

כדי לבטל את  נדרשו ואף כתבים מן הגאון עצמו 121יהודי מצרים, אלחנן ראש הסדר, התערבותו של מנהיג

 ההאשמות.

שנמצאה בגניזה. הקטע שאלה קטועה להטחת האשמות בדבר מוצא מעבדים מצוטטת ב אחרתדוגמה 

"יא  אחרהאחד קרא ל זה את זה:שני אנשים שקיללו ל בנוגעמכיל ציטוט של שאלה שנשלחה לרב האיי גאון 

                                                 
118 28.41 MS Heb c OX Bodl ,253–252, עמ' 2, פורסם אצל מאן, היהודים . 
, כותב: "נראה 610שבעמ'  340אין ביכולתי לקבוע על סמך מה הטיח המאשים את ההאשמה והאם הייתה מבוססת. גיל, מלכות, בהערה  119

'בן עבדים' הוא אבו אלפצ'ל  שהיה איזה גרעין של אמת בדבר 'המשמיץ'", אך הוא אינו מפרט מדוע הוא סבור כך. הסוחר שהואשם שהוא

יוסף בן פרחיה. על מרכזיותו במסחר באלכסנדריה ניתן ללמוד מתוך המכתבים הרבים המזכירים את שמו, ראו במפתח של גיל, מלכות. 

כימיה: המאשים, צביאן הכהן בר סעדיה, מצטייר כדמות בעייתית: בראשית המאה האחת עשרה האשימו אחיו כי פיתה את בן אחיו לעסוק באל

CUL T-S Misc. 35.18 ,CUL T-S 12.212 נאלץ  1044בהתאמה. בשנת  230-ו 229. שני המסמכים פורסמו אצל גיל, מלכות, תעודות

. בנוגע 25, פורסם אצל ברקת, שפריר, תעודה CUL T-S 13 J 1.10שותפו לשעבר לתבוע אותו בבית דין על הסכום הפעוט של דינר וחצי: 

 .1046-, ושם היא מציעה לתארך את המסמך ל76הע'  109העדות שלפנינו ראו הערתה של ברקת, שפריר, עמ' לתאריכו של זיכרון 
120 S 16.304-TCUL  יהודי, אולי איש צבא. עם זאת -. גיל סבור שהטוען לבעלות על היהודי הוא אדם לא28, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה

הודי. הקטע שצוטט לעיל מבהיר לחלוטין כי מדובר בסכסוך בין שני יהודים, וזאת העיר הוא מעלה גם את האפשרות כי הטוען הוא דווקא י

 .320גם זינגר, מגדר, עמ' 
 .164–153ראו עליו אצל ברקת, שפריר, עמ'  121
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ניתן ללמוד כי מוצא  אלהמכל שלוש הדוגמאות ה 122ד'ריה )צאצא( אלפושעים, והשיב לו יא בן אלעבד".

השמצה שניתן להפנות כלפי יריבים. לעיתים היה קשה לסתור השמצה כזו או לדחות בבחינת מעבדים היה 

לנו יכולת לדעת מן המקרים שלפנינו אין מקרה אדם אחר. באף  לשעבדו היותו של אדם טענה חמורה בדבר 

היה עלבון זה עבדים משוחררים ועובדה זו הוטחה בפניו כהשמצה או ש לשצאצא  אותו אדםאם באמת היה 

או להוכיחו. בהמשך הפרק נראה כי אכן  כותה יכולת להפריידווקא משום שלא הי ,בסכסוכים אישיים רווח

כי  להעיר ומובחנת. לענייננו חשובתה ברורה יצאצאיהם הישל שפחות ושל לא תמיד זהותם של עבדים, 

 יותר.בכי מוצא מעבדים נחשב נחות  ניתן ללמוד ערפול זה היה יכול לשמש גם כבסיס להשמצה יעילה ומכאן

ראינו דוגמאות רבות לשחרור עבדים ושפחות ולשילובם בקהילות היהודיות. עד עתה  ,זה חלקלסיכום 

 ,גברים המאוזכרים הםמ 15 :הידועים לנו בשמותיהםעבדים ושפחות משוחררים  43אספתי אזכורים של 

והשאר נשים. ראינו כי העבדים והשפחות שוחררו בגט שחרור, ולאחר מכן רבים מהם השתלבו בקהילה 

ם הצליח מה שמות יהודיים, וחלק ץם איממה חלק .מלידה והולידו צאצאים-היהודית, התחתנו עם יהודים

. עם זאת מצאנו כי המשוחררים המשיכו להיות גם מבחינה כלכלית הגניזהלהשתלב במעמד הבינוני של חברת 

לשעבר ולא כיהודים או כגרים  כעבדים בבירור סומנו וכךמזוהים ככאלה אף שנים רבות לאחר שחרורם, 

'רגילים'. נראה כי זיהוי זה קשור לתפיסת גיורם של המשוחררים כשונה במהותו ולתפיסת המשוחררים כגרים 

לשעבר גם -ם זוהו כמשויכים לאדוניהםמשוחררילא מעטים מה ו:אף ז וים' בנסיבות ייחודיות. לא ז'פאסיבי

בא לידי ביטוי בכפיפות  ואה .לא היה תיאורטי בלבד ,שיוך וכפיפות שיש בו משום ,לאחר שחרורם, וזיהוי זה

נראה כי סימון . אחרלשעבר מצד -האדון ןסיוע כלכלי מקבלת מצד אחד או ב לשעבר-לאדון כלכלית

המשוחררים סומנו מכיוון  –לשעבר קשורים זה בזה -המשוחררים, תפיסתם כפאסיביים ושיוכם לאדוניהם

-הצטרפותם לקהילה היהודית אלא אדוניהם, ולכן הם גם שויכו לאדוניהםעל שלא הם החליטו על 'גיורם' ו

יוזמים ובעלי אינטראקציה עם  ,אקטיבייםהם הגרים כי  התפיסהחשיבות  על עמדנו לשעבר. בפרק הקודם

כי  התפיסהעוד יותר החשיבות החברתית של  מתבררת על רקע תפיסה זו, .הקהילה בתהליך גיורם

. נראה כי התפיסות החברתיות העולות מתוך המסמכים לשעבר-ם לאדוניהםיכיפאסיביים ושי הם המשוחררים

חסות )ולאא( שהיה נפוץ בראשית האסלאם, ועולה  בן-שנסקרו אכן מתאימות למוסד החברתי של יחסי פטרון

בין עבדים והיה הבדל מהותי בין גרים הגניזה הקהילה היהודית בתקופת  ישל חבר םבתודעתמכך כי 

 משוחררים.

                                                 
122 S NS 312.50c-TCUL  הסדר, . לפי שייבר, הקטע כתוב בכתב ידו של יוסף ראש 329. ראו שייבר, מחקרי גניזה, עמ' 8, ע"ב, שורה

 שהיה פעיל בראשית המאה השלוש עשרה.
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 יחסים מיניים בין אדונים יהודים לשפחותיהם. 4

למרות זאת התמונה המצטיירת מכתבי הגניזה ומשאלות  123לפי ההלכה, נאסר כל מגע מיני בין אדון לשפחתו.

ותשובות הלכתיות בנות התקופה כוללת לא מעט מקרים של מגעים מיניים כאלה בין אדונים ושפחותיהם, 

פילגשות. באופן טבעי תופעה זו מעוררת בקוראים  שלכמצב מתמשך  נראיםם מה חלקופעמיים -ם חדמה חלק

 .ניצול מיני של בני אדם הנמצאים בעמדת חולשה קיצונית היא בבסיסהש משוםהמודרניים תחושות קשות 

מגברים, העניים חלשים יותר מן העשירים, והשפחות היו בתחתית יותר נשים חלשות בחברת הגניזה היו ה

היהודים. חלק מן החוקרים ביקשו להרחיק את  אדוניהםנשים עניות ונוכריות שהיו רכוש  – החברתי הסולם

, שהתירה שמסביבתיאורה כהשפעה רעה של הסביבה המוסלמית במנוגדת להלכה ו דגישם כי היאבההתופעה 

  .זאת מבחינה הלכתית

נרמז כבר אצל גויטיין וחוזר למשל אצל שטובר במבואו לשאלות שהופנו לראב"ם בנוגע זה נרטיב 

בדרכו של גויטיין  124כי "חכמי ישראל התייחסו אליה בחומרה רבה".לגבי התופעה בהדגשתו  ,לתופעה זו

עם זאת הוא מטעים כי גם מקורות חז"ל כבר מצביעים על "התנהגות פרוצה" בנושא, אף והולך גם פרידמן, 

כי לדעתו "החברה המוסלמית השפיעה על החברה היהודית בתקופת הגניזה וגרמה לכך שבעיית השפחות 

מקדישים פחות תשומת לב לסוגיית  ייםעכשוומחקרים  125תגיע לממדים חדשים שלא היו כמותם בימי חז"ל".

יחסי הכוחות בין בחינת הנושא על רקע וב של הנושא ומתמקדים בבחינת הפן המגדרי הסביבתית ההשפעה

 126גברים ונשים בחברת הגניזה.

בקש לבחון את התופעה כחלק מהסוגיה הכללית של יחסי מגדר בחברה הגניזה וכן כחלק מגם אני 

מלידה בקצה האחד של הקשת, נוכרים גמורים בקצה השני, וביניהם כמה -הודיםממנעד הזהויות שבו היו י

מעלה כאן את זהויות ביניים כגון עבדים נוכרים בעת עבדותם, עבדים משוחררים, גרים ויהודים מומרים. אני 

, מבחינה משפטית ומבחינה כלכלית של האדונים על שפחותיהם המובניתם ליונותע לעכי נוסף  הטענה

טשטשה חברתית ויהודיות' מבחינה הלכתית  כ'מעין תפיסתןניצול המיני של השפחות, הרי לה הבסיס יתשהי

על  והקלה עליהם לקיים יחסים כאלה עם שפחותיהם קיום יחסי המין עימן בעיני אדוניהן של משמעותה את

או  ,ולא לשפוט אותה מטרתי כאן אינה להצדיק את התנהגותם של אנשי חברת הגניזהאף שהיו נוכריות. 

בפירוש המצב ההלכתי או החברתי. אני מבקש לטעון כי הנימוקים שהשמיעו בני התקופה  'טעו'להסביר היכן 

 כיצד קבעו – מי הוא יהודי ובמקרה שלפנינוקבעו כיצד  ,את גבולות הקהילה ותפס כדי להבין כיצדחשובים 

 שה המותרת ליהודי.ימי היא א

                                                 
ראו משנה, כריתות, פרק ב משנה ג. משנה זו מפרטת מביאי "קרבן אחד על ביאות הרבה" ובהם "הבא על השפחה ביאות הרבה", ועיינו  123

 . כן ראו משנה, יבמות, פרק ב משנה ח.201–197בדיון בנושא אצל השר, עבדות, עמ' 
 .255; שטובר, שאלות, עמ' 135–134, עמ' 1גויטיין, חברה,  124
 .292–291פרידמן, ריבוי, עמ'  125
 ראו פרנקל מ', בחינה מגדרית. 126
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מדובר כאן במקרי קיצון כי  איני טוען .את הראיה המגדרית אלא להרחיב אותה ערערבכך כדי לאין 

וזכו לגינוי בחברה היהודית בודדים של אנשים אשר פעלו במודע נגד ההלכה היהודית והנורמה המושרשת 

אותה יישמו חלק מן הגברים לא רק על ו ,יש כאן שיקוף של נורמה חברתית פטריארכליתכי , אלא מוחלט

ל כוח יהפעליכולת ה שלשילוב הבשל זאת . יהודיות חופשיות אלא גם, ואולי ביתר שאת, על השפחותנשים 

תופעה זו עוררה  עם זאתהן חלק מן הקהילה היהודית ולכן 'מותרות'. אלו נשים י כ התפיסעם ה השפחות כלפי

קיום על איסור הנוגעות אף הן לפן של  להאולם העדויות להתנגדות ו .הקהילה חבריהתנגדות בקרב חלק מ

לראות כי תגובת סמכויות  ניתןכך  לענוסף  מאשר לעצם האיסור לפגוע בשפחה.יותר יה ישה נוכרייחסים עם א

האי האיברי נראה  בחצילמשל ות. נילות ומתיריתה מגוונת וכללה גם גישות מקיתופעה זו הי לערבניות שונות 

נמצאו מקבילות אף בחברה זה היתר ולחסי מין עם שפחות נוכריות, ם ייכי התבסס היתר מפורש לקי

 127הנוצרית.

 עדויות על יחסים מינייםא. 

שאלות קובצי המגע מיני בין אדונים ושפחותיהם עולות הן מתעודות הגניזה הן מקיומו של עדויות על 

גניזה והאחרת משו"ת שתי דוגמאות, אחת ממסמך נציג נושא זה בתשובות שהשתמרו מחוץ לגניזה. הו

 הרמב"ם.

האשמה  תפרשנחוף ים סוף בדרום מצרים, יד לעיר נמל הנמצאת זיכרון עדות שנכתב בעיד'אב, ב

מעידים והם סוחרים יהודים בעיר הנמל,  כווער והמסמך כתבאת  128חמורה כלפי אדון בנוגע לניצול שפחתו.

בן א, האשים את הסוחר היהודי אבו סעיד חלפון בן שמריה הלוי (ראש הישיבה)כי צאפי, עבדו של הראיס 

אבן  129ג'מיהר "היתה אצלך שפחה ועיברת אותה ואחר שילדה לך ילד, גרשת אותה עם בנה אל ברברה".

פני המושל לג'מיהר, שהיה סוחר עשיר ומכובד, לא שתק לנוכח האשמה זו אלא דאג להביא את העניין 

זיכרון נראה שאת ה צאפי בשל האשמותיו, נכלא, ושוחרר רק לאחר תשלום קנס. כתוצאה מכך הולק .המוסלמי

איים על סוחר  ומספרים כיקובלים על התנהגותו של אבן ג'מיהר ם ה .של צאפי ותומכי ופנינו כתבלהעדות ש

לתמיכה מצד חלק מן צאפי כאמור, ככל הנראה זכה  130יהודי מגרבי שביקש להתערב לטובת העבד צאפי.

אולם אין ביכולתנו לקבוע זאת או לדעת אם ו .ות טענתותהסוחרים היהודים בעיר, ואולי הדבר מלמד על אמי

, וכן תוסביבבדעת העל  תתקבלמתה יההאשמות הוכחו בסופו של דבר. מכל מקום ברור כי האשמה כזו הי

 ר מכן.בנה לאח ונטישתנראה כי לא עצם היחסים עם השפחה היו מוקד התלונה אלא נטישתה 

                                                 
 .156–129. כן ראו נירנברג, אהבה בין יהודי למוסלמי; זורגטי, פלורליזם, עמ' 40–36על היתר זה ראו עסיס, התנהגות מינית, עמ'  127
128 S 12.582-CUL T338–335סם אצל גויטיין, עידאב ועיינו בתרגומו לאנגלית ובדיון נוסף אצל גויטיין, מכתבים, עמ' , פור . 
ול]..[ אלי ברברה".  במקור: "כאן ענדך גאריה וחבלתהא ולמא ולדת לך ולד אנפיתהא מע .7–6על פי תרגום גויטיין, עידאב, שורות  129

 20, ברברה. במהדורתו המקורית קרא גויטיין 'מעולה'=מייללת, אך הסתייג מכך בהע' ברברה נמצאת בקרבת סומליה של ימינו, ראו ציטלמן

 .337שם וציטט גם את הצעתו של בנעט לקרוא 'מע ולדהא'=עם בנה, ואכן כך תרגם במהדורתו באנגלית: גויטיין, מכתבים, עמ' 
 .472–469על מעמדו של אבן גמיהר ראו גויטיין ופרידמן, מצ'מון, עמ'  130
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שאלה שנשלחה לרמב"ם עוסקת ב"אדם אחד... והיה מוציא דבה רעה עליהם עם כל אדם בדומה לכך, 

בסתר והיה אומר מצאתי פלוני ופלו' עם שפחה פלו', אחר זמן נמצאת השפחה ההיא מעוברת והודתה על 

: "זה דינו אינו האדם אשר הוציא שם רע עליה..." תשובתו הקצרה של הרמב"ם מעידה על תסכולו מן המצב

 131נכתב בנייר וכולם פרוצים... והראוי בכל זה השתיקה ושיתרחק מהכיעור... ויניח דין הכל לשמים".

 בהעל מציאות ש למדותומ ליחסים המתוארים בהן את הרקע בהירותמ שתי העדויות שנידונו לעיל

ת לידלריון ויהכניסתן של השפחות ללעיתים ל אמבי וזהמגע מיני אסור בין גברים יהודים לשפחות, מתקיים 

 התקיימה בפועלהיא אך כאמור  ,הלכה היהודית הקלאסיתהלפי . מציאות זו אינה מותרת צאצאים לאדוניהן

אדון היהודי והנהגת הקהילה. השפחה וצאצאיה, ה –אתגר לגורמים השונים המעורבים בה  והייתה בבחינת

או למכור אותה או את הילד שנולד  הלחלוטין. אדונה יכול לגרשהשפחה נמצאת במקרים כאלה חסרת הגנה 

מו. זאת בניגוד למצב החוקי בחברה ינחשב בנו אלא רכושו, עבד נוכרי כמו א כן אין הואמה, שימיחסיו ע

שפחה שילדה  .בה יחסים מיניים בין אדון לשפחתו לא רק מותרים אלא גם מוסדריםו, שמסביבהמוסלמית 

בנה  ואילוולד', נאסרת מכירתה והיא משוחררת עם מות אדונה, מקבלת הגנה כ'אם אל יהמוסלמ בן לאדונה

  132, בנו הלגיטימי של האדון המוסלמי.מלידתו חורין נחשב בן

 ובבן הנולד מיחסים אל להכיריחסיו עם שפחתו או למצער  למסד אתמעוניין היה האדון היהודי  אם

מו. הגורם יבן עבד נוכרי כאה נחשב ולפיובשל המצב החוקי בהלכה היהודית  חווה קושיהוא כבנו ויורשו, אף 

אונים מול  מצאה את עצמה חסרת זו .מצב זה הוא ההנהגה הדתית של הקהילה נאלץ להתמודד עםהשלישי ה

מציאות חברתית הסותרת את ההלכה הרשמית ובכך קוראת תיגר על סמכותם של המנהיגים ומערערת את 

כדי מציאות זו ביש  על קשיים אלו בתגובתו המיואשת של הרמב"ם לעיל. נוסף זאת לראותניתן  .מעמדם

יהודיים ללב הקהילה וליחידה הבסיסית המרכיבה -'חדירה' של גורמים לא שלגבולות הקהילה ב אתטשטש ל

 אתמערערים  תבמסגרת אינטימי יהודים-זוגם הלא ם של יהודים עם בניההמשפחה הגרעינית. חיי –אותה 

 מקיימיםחיי האישות שבהדבר אמור בעיקר  .דתיתאותם ההנהגה ה תפסושת כפי הקהילהתקפותם של גבולות 

יהודים גם -יולדות נחשבים לא נשים אלולפי ההלכה הילדים ש שהרייהודיות, -נשים לאעם גברים יהודים 

 אם נולדו לאב יהודי.

 יחסי אישות ממושכיםב. 

ולאביו הרמב"ם מעידות כי היו גם מקרים של מגע מיני עם שפחות שלא היו כמה שאלות שנשלחו לראב"ם 

פעמי אלא חלק ממערכת יחסים ממושכת. מכתב שנשלח לראב"ם מאת דיין מקומי ונמצא -בגדר אירוע חד

בגניזה מעדכן אותו בענייני כהן "רשע" מאלכסנדריה אשר "לקח כבת לוייתו שפ]חה[ ערילה" ויצא לגבות 

נראה כי פרטי המקרה כבר היו מוכרים לראב"ם וכבר נעשו  ,לשון המכתבלפי  133.הבאזור הדלתמיסים בכפר 

                                                 
 ו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן שנג.ש 131
 ולד.ראו שכט, אם אל 132
133 CUL Or. 1080 J 281 10-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י27–26, שורות. 
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ה והחוקית של הכהן שנשארה יהכהן ה'רשע' כבר הוחרם ו"הנערה", ככל הנראה אשתו היהודי .פעולות בנידון

 מאחור, מתוארת כ"מסכינה". 

לפרטי המקרה  מהפרטים דומיםשאלה אחרת לראב"ם עוסקת ככל הנראה במקרה אחר אף כי חלק 

שם חי איתה חיי אישות ולאזור אחר  ברע ,גבר נשוי מאלכסנדריה שלקח לו שפחהבמדובר  כאןגם   134.הקודם

חלק  על אף הדמיון בין המקרים 136.ואמר אין רואה ואיש הישר בעיניו יעשה ואין איש שם על לב" 135"ופץ

; לגבר זה היו הבמצרים העליונה ולא לאזור הדלתשבמקרה זה הגבר ושפחתו יצאו לפיום  –מהפרטים שונים 

השואל  נוסף על כל אלוהוא כהן. בר זה גלא נזכר שכמו כן  ;נשארו באלכסנדריה עם אשתו , והםגם ילדים

סביר להניח הבית".אם כן,  כי השפחה שנקנתה "איננה שפחה לשם שירות, אלא או פילגש או בעלתמדגיש 

יש להחרים כי שיב ראב"ם בקיצור נמרץ כי הדבר אסור ומה יכי מדובר בשני מקרים שונים. על השאלה השני

ה הקודם למקראת הגבר עד שיוציא את שפחתו. שאלה נוספת המופנית לראב"ם מפרטת מקרה דומה מאוד 

ייתכן כי  .מדובר בגבר נשוי ואב לילדים מאלכסנדריה המתגורר עם שפחתו בעיר אחרת כאןגם  .שתואר לעיל

בשני הנוסחים טרחו השואלים לברר  137.כמובן לא נשלחהוזו אותה שאלה,  לשטיוטה מוקדמת אלא  אין זו

 לגבר הנשוי אלא גם בנוגע לגבר פנוי המבקש לגור עם שפחה לא משוחררת נוגעאת עמדת הראב"ם לא רק ב

 138גם בשאלה נוספת שהופנתה לראב"ם. עולהבביתו, ועניין זה 

נשאל הרמב"ם בדבר "בחור שקנה שפחה  מקרה אחדל יחסים אסורים עם שפחה. בעגם הרמב"ם נשאל 

מה "ורננה עליו העיר". יומתייחד ע אלכסנדריה בעיר יפת תואר" והוא מתגורר עם השפחה באותו בית

"אף על פי שיש  :שהילהוציא את שפחתו או שישחרר אותה וישאנה לאשיב שיש לכפות על הגבר מ הרמב"ם

בזה כעין עברה... לפי שכבר פסקנו פעמים אחדות בכגון אלה המקרים, שישחררה וישאנה... ואמרנו 'מוטב 

כלומר השאלה שהופנתה לראב"ם כשאלה תיאורטית מופיעה כאן כשאלה  139שיאכל רוטב ולא שומן עצמו'".

ולהשיאה  –ובכך לגייר אותה  –הרמב"ם מורה שיש לשחרר את השפחה  .רה ספציפילמקהנוגעת מעשית 

בנסיבות שאירעו שפסק כך במקרים אחרים  ספרשלפי ההלכה היחסים ביניהם אסורים, והוא מ אףלגבר 

נישואי הבחור לשפחה משוחררת, רק מחשש את  כלומרתיר את האסור, מהוא בכך דומות. הרמב"ם מבהיר ש

הוא מביע את חוסר  . עם זאתאיסורים חמורים יותר של המשך המגע המיני ביניהם בהיותה גויהעבירה על ל

במילים החותמות את התשובה: "והאלהים יתעלה יתקן קלקולנו, כמו שהבטיח ואמר מהמצב שביעות רצונו 

  140'ואסירה כל בדיליך'".

                                                 
134 S 10 K 8.13-CUL T7-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
 כלומר 'פצה פיו', ראו הסברו של המהדיר פרידמן, שם. 135
 נז, א. שופטים יז, ו; ישעיהו 136
137 DK 231f8-, פורסם שם, תעודה י. 
138 10652.2 BL OR9-, שם, תעודה י. 
 שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא. 139
 .כהישעיהו א,  140
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של יחסי אישות את האתגר שהציבה המציאות החברתית ניתן לראות בבירור לעיל  הוצגושאלות שב

הנהגה הדתית. אותו 'כהן רשע' שלקח את שפחתו מאלכסנדריה כבר 'הוחרם פני הב תוושפח יהודי בין אדון

מזמן' אך הדיין המקומי נותר אובד עצות בנושא; הגבר מאלכסנדריה שחי בזוגיות עם שפחתו מתריס ואומר 

; ואילו בשאלה שנשלחה כותב השאלה של ובדבריהמתואר פי ל, "ו יעשהאין רואה ואיש הישר בעיני"

סק במפורש בניגוד להלכה היבשה והרמב"ם פ . כאמור,לרמב"ם הבחור חי עם שפחתו בעוד העיר מרננת עליו

 בחירה ברע במיעוטו מבחינתו.מתוך ברירה ו ולא בפעם הראשונה, וזאת מתוך תחושת חוסר

 לאתגרים שהציבה הפילגשות 'פתרונות'שלושה סוגי ג. 

פתרונות מן הקהילה היהודית. מציאת  הצריכה ל יחסים מיניים בין אדונים יהודים ושפחותיהםהמציאות ש

 יםשניהשלושה סוגי פתרונות שהבחנתי בהם בתעודות הגניזה ובספרות השו"ת בת התקופה. כאן אתאר 

כלומר מצידם של מנהיגי  ,מלמעלהשהוכתבו 'המעשי' ו'המשפטי', הם פתרונות  מכנהני הראשונים, שא

 לפי ההלכה חוקית לפתור בראש ובראשונה את האתגר שהפילגשות הלא נועדופתרונות אלו נראה כי  .הקהילה

ו ריהכ שלאהפילגשות -למצוקת השפחותגם מענה מסוים  יםספקממציבה בפני הנהגת הקהילה. עם זאת הם 

 ני מכנההיחסים. הפתרון השלישי, שא למסד אתרצו  ואל אםאדונים היהודים מצב הלכן ו בהן קודם לכן

גם  להלן כפי שנראה ואולם .הדמויות הפועלות עצמןמן למטה, הוא  כי מקורו'החברתי', הוא פתרון שנראה 

ברירה  פתרון זה זכה לעיתים לשיתוף פעולה מצד הסמכויות ההלכתיות, ולו בשל אותה מציאות של חוסר

  141צביע הרמב"ם בתשובתו בכלל התלמודי "מוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו".משעליה 

דרכי תיאור רכאות כיוון שענייננו כאן אינו בעיות ופתרונן אלא ימ מוקפתבשם הסעיף המילה פתרון 

ראה נ הדיון . בהמשךבאותה מציאות חברתית מנהיגיה עם מה שזיהו כאתגריםשל ההתמודדות של הקהילה ו

קהילה בלגורמים  לא קטן אתגר היוהיו חלק מהמציאות החברתית ההיסטורית, אכן , שעצמם כי הפתרונות

 שהחזיקו בתפיסות אחרות, מחמירות יותר.

י  ש ע מ ה ן  ו ר ת פ ן  –ה י א ו ש י נ ו ר  ו ר ח  ש

לעיל. מכיוון המפורטת הפתרון הפשוט ביותר, והוא הפתרון שאותו הציע הרמב"ם בתשובתו  זהו לכאורה

שהאדון היהודי כבר מקיים יחסים מיניים ואולי אף מערכת יחסים מתמשכת עם שפחתו, יש לדאוג לשחרור 

פי לכמחויב בעל ש שםכ שפחהה מחויב כלפיהאדון יהיה  מנקודה זו ואילך .נישואיה לאותו אדוןלהשפחה ו

ילדים שייוולדו החוטא, ולבכך ישתפר מצבה המשפטי והחברתי של השפחה, האדון כבר לא ייחשב  .אשתו

 זכה לתמיכה מחודשתסמכותם של מנהיגי הקהילה תשוקם ות :לוכמ חשובייחשבו יהודים לכל דבר.  זה לזוג

ח וקיפשבבין האדון ושפחתו למסגרת ההלכה היהודית  ההלכמנוגדת למערכת היחסים ה ה שלהכנסת בשל

סותר את הדרישה ההלכתית  הואש משוםפתרון זה, ולו לא חסרות בעיות במנהיגי הקהילה. יש לשים לב כי 

אחר ל ואף עתידבשפחתו יורחק ממנה והשפחה תישאר אסורה עליו גם  םעבגין יחסיו כי אדון החשוד 

 שתשתחרר. 

                                                 
 משפט זה הוא ניסוחו של הרמב"ם לכלל התלמודי בדבר האכלת אישה הרה בזמן הצום, בבלי, יומא, פב ע"א. 141
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לשעבר ניתן ללמוד לא רק מספרות -אדוניהןל נישואיהןושפחות הבין שחרור שעל הקשר ההדוק 

כרון עדות יגניזה. זבהשו"ת, הדנה במקרים ספציפיים שהגיעו לפתחם של הפוסקים, אלא גם מתעודות שונות 

את  קבועתה לימטרתו של הדיון הי 142דיון שנערך בבית דינו של דוד בן דניאל ראש הגולה. תארמן הגניזה מ

בהיר שקנה מעלי בן יפת במהלך הדיון  143וחר האשקלוני עלי בן יפת.זהותה הדתית של מלאח, בתו של הס

נפטרה הבת, עלי שחרר את השפחה ונשאה, והיא  לאחר מכןאכתרי עם בתה.  ושמהבאשקלון שפחה נובית 

תה לוודא, באמצעות עדים ימלאח. מלשון המסמך הקטוע ברור כי מטרת הדיון הי ושמהילדה לו בת אחרת 

 נולדהושהיא אינה הבת הקודמת ש ,הונישואיאימה שחרור אכן נולדה רק לאחר  , שהבת מלאחמאשקלון

מה. יכיוון שנולדה טרם שחרור אמה ייהודי זאת משום שלפי ההלכה הבת הראשונה אינה נחשבת .שפחהל

 כאן:הדיינים מטעימים 

הקידושין כי אין כוונתו אלא לקדושת ה', יתעלה זכרו, ולדיני ישראל ]...[ שיהיו 

 144ז"ל.לפי מסורת )קדמוני( האומה  והכתובה

מה היה הפרש הזמנים בין שחרור השפחה ונישואיה להולדת בתה כדי  בדוקהדיינים ל יםנסמבהמשך הדיון 

עדות על אדון לפנינו  ,על כך. אם כן מידע מצואל יםצליחמ הם אינם, אך 145"הורתה ולידתה בקדושה"שתהא 

בבית הדין הגדול בפסטאט לפחות ר כאן נערך אהמתודיון היהודי שקנה שפחה, נשאה, והוליד ממנה בת. 

הנחה שסביר בהחלט שעלי בן יפת, האדון היהודי, ה נמצאת ביסודו של הדיוןנראה ש .לידת הבתעשור לאחר 

מין, שחרור ונישואין. דוגמה נוספת קיים יחסים עם שפחתו גם לפני שחרורה, ובכך כורך בית הדין יחסי 

מן המסמך  146סוחר יהודי עשיר לגרושתו אכתרא. מצדתשלום  לעכרון עדות ילנישואין כאלה עולה מתוך ז

נשאה אז שחררה וותה למעשה שפחה משוחררת, וייתכן כי הוא היה אדוניה יהקטוע עולה כי גרושתו הי

בתם המשותפת, פכר. יש להזכיר כאן שני מקרים טיפול ב לאכתרא עבורכרון העדות עוסק בתשלום ישה. זילא

אברהם בן יג'ו, שככל הנראה נשא את שפחתו המשוחררת והוליד ממנה ילדים, וכן 'גבר שנשא  – נוספים

 .מקרים אלו יידונו בהרחבה להלן 147אימץ את בנותיה.הוא אף , ושלו תה שפחתוישהי שסבירושפחה', 

                                                 
142 S Misc. 27.4.23+29-CUL Tוהוא אחד המסמכים האחרונים 1093. המסמך הוא מדצמבר 6-פרידמן, ריבוי, תעודה י , פורסם אצל ,

–178מבית דינו של דוד בן דניאל. על פרשת דוד בן דניאל, שהיה אז בשיא כהונתו, ועל מעמדו עיינו בספרו של כהן מ', שלטון עצמי, עמ' 

212. 
, פורסם אצל OX Bodl MS Heb d 66.37חרון של המאה האחת עשרה: עלי בן יפת נזכר כנושא מכתב מאשקלון לפסטאט בשליש הא 143

. גיל מזהה מכתב נוסף מאשקלון, הממוען ל'אבו אלחסן עלי בן חסין' )כך נכתב באותיות ערביות( כמכתב 15, שורה 581גיל, א"י, תעודה 

 .307, הע' 164, הכתובת בע"ב, וראו גיל, שם, א, עמ' JTSA ENA 4011.8לעלי בן יפת: 
144 S Misc. 27.4.23+29-CUL Tהתרגום בעקבות פרידמן, שם.15–14, שורות 6-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י . 
  .19שם, שורה  145
146 BL OR 10588.3 'אין תיעוד מפורש להנחה של גויטיין ואחרים שאכתרא הייתה שפחתו של 177–176, פורסם אצל דוד, הגירושין, עמ .

 ררה, אף כי זו הנחה סבירה.אבו אלמרג'א והוא שח
-על שני המקרים נרחיב להלן. על בן יג'ו ראו את דיוננו להלן בספקות אשר לזהותם של שפחות משוחררות ושל צאצאיהן וכן גויטיין 147

ה כפתרון על הכחשת עבדותה של השפח 4; על הגבר שנשא שפחה ראו דיוננו להלן בסעיף 34–3פרידמן, בן יג'ו. קורות חייו שם במבוא עמ' 

 .224–221חברתי לתופעת הפילגשות וכן שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן קו. מקרה זה נידון גם אצל זינגר, מגדר, עמ' 
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לשעבר לשפחותיהם המשוחררות עולה מתוך קרע -בין אדונים ןנישואיהשל  הרבה עדות לשכיחותם

מסמך  148בכתב ידו של סופר בית הדין בפסטאט, חלפון בן מנשה.מראשית המאה השתים עשרה של מסמך 

שטר מסוים אלא טופס המוכן להעתקה ולשימוש,  המסמך אינו .טופס שחרור ונישואין של 'פלונית' הוא זה

טופס שונה הימצאותו של מ נלמד כך – פסי שטרותומחברת טב כלילולהוקו יהעתלסופר בית הדין ראה צורך ו

שה. יאותה לא לשאתשחרר שפחה ולשל המנהג  גבוהההמעידה על שכיחותו עובדה זו  .בצידו השני של הדף

הטופס עוסק בפלוני שקנה שפחה "ושחררה ונשאה" )ויעתקהא ויתזוגהא(, ולאחר מכן דיווח לבית הדין כי 

[דלקת הנר וה האותן כנידה וחלבה דרכים מתוקנות ]...[ של בנות ישראל בכל הדברים המחייבים ] "ראיתי

להלן,  יידונולעיל ועוד  תוארולעדויות ש מצטרףובדקתי אותה בדברים ]...[ ומצאתי אותה ]...[". טופס זה 

מבהיר את הקשר הוא כן  .מדגים את היקף התופעה של נישואי אדונים לשפחותיהם המשוחררותוגם הוא 

 נדון בכך .זהותה היהודית של השפחה המשוחררת והנשואה 'כשרות'בין שחרור, נישואין ובדיקת שההדוק 

 להלן.

י  ט פ ש מ ה ן  ו ר ת פ '  –ה ת ו נ ז ת  ל י ע ב ו  ת ל י ע ב ה  ש ו ע ם  ד א ן  י א ' 

מציאות החברתית של ה מזמנת לוהאתגר ש םע התמודדהפתרון השני משפטי באופיו, כלומר הוא מבקש ל

הגדרת המציאות לכזו  משתנה כך .פילגשות עם שפחות נוכריות באמצעות שינוי ההגדרות המשפטיות יחסי

כי המוטיבציה העומדת מאחורי פתרון זה היא בראש  נראהעולה בקנה אחד עם הדרישות ההלכתיות. אם כן, ה

צעות הכללת באמ הואשרור גבולות הקהילוסמכותה קהילתית -ובראשונה שימור מעמדה של ההנהגה הדתית

 האדונים היהודים ה'חוטאים' בתוך המסגרת היהודית הנורמטיבית עם שפחותיהם.

 קביעהב בארוקרון 'אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות' מופיע עוד בספרות התלמודית, וניתן ליהע

ה שאם יש לאדם דרך חוקית לבוא על סיפוקו המיני אין סיבה להניח שיבחר דווקא בדרך שאינ התמציתית

טענה כי ראש הגולה בסתנאי הוליד ילדים משפחה ה כאשר עלתהבתקופת הגאונים יושם כלל זה  149חוקית.

על זכותם של ילדים  וערערש היוח'טאב. לאחר מותו של בסתנאי לו הח'ליפה עמר אבן אל עניקפרסית שה

של  חוקייםכי השפחה לא שוחררה ועל כן ילדיה אינם נחשבים ילדיו ה וטענ אותם אנשים .ותולרשת א ואל

מקרה ב עיקרון התלמודימם. מקצת הגאונים ביקשו ליישם את היעבדים נוכרים כאבבחינת בסתנאי אלא הם 

להימנע מן תה לו דרך פשוטה יכיוון שהימתה בעילת זנות יכי אין להניח שבעילתו הי טענוהם  .בסתנאי

אדונה של השפחה הוא היה יכול לשחררה ולשאתה כדין, ויש להניח שכך עשה. גאונים בהיותו  :האיסור

 כלי בפולמוסים הלכתיים ופוליטיים במאות העשירית והאחתל נהיהאחרים התנגדו לסברה זו, והנושא 

 150עשרה.

                                                 
148 ENA NS 77.359JTSA .בנספח המהדורות. 16ראו תעודה   . את הטופס גילה לאחרונה אמיר אשור, ואני מודה לו על המידע 
 ראו בבלי, גיטין, פא ע"ב, ועל קביעה זו כי "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", עיינו אנציקלופדיה תלמודית, כרך א. 149
, ושם הפניה למקורות. כמו כן ראו פרנקלין, צאצאים, 66–58על סיפור שפחת בסתנאי והמקורות השונים לו עיינו אצל גיל, מלכות, א, עמ'  150

מפתח. גיל דן בפירוט גם בגאונים שהתנגדו לכלל זה, ועל פסיקותיהם ניתן להוסיף את דברי הרמב"ם במשנה תורה, וב 105–104, 59–58עמ' 
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 שחרורה. הפתרון המשפטי מניח כמובן מאליו כי חשובות לענייננו הנחות היסוד של הפתרון המשפטי

תפיסה ה לש ביטוי נוסףהוא הכלל אם כן,  שה הן החלטותיו של האדון.י, גיורה ונשיאתה לאשל השפחה

הדבר פאסיבי בהחלטה על שחרורם וגיורם.  ממלאים תפקיד העבדים והשפחות ולפיה לעיל שהצגנוהחברתית 

בשפחתו, ולכן הוא נוקט האדון היהודי חושק  –במקרה של שחרור וגיור כחלק ממגע מיני בולט אף יותר 

של  הכר את מצבה המשפטי בלימשנות ל וסדרת פעולות שבהן הוא האקטיבי והיא הפאסיבית. פעולות אל

ה יה ליהודייחורין, מנוכרי היא הופכת משפחה לבת .אתנית-זהותה הדתיתאת מעמדה האישי ואת , השפחה

 ומרווקה לאשת איש. 

לשחרר את שפחתו, לגיירה יכול הפתרון המשפטי יוצא מנקודת ההנחה שהאדון היהודי כאמור, 

מבטל בדיעבד את האתגר פתרון זה  .ולפיכך לבעול בעילה שאינה "בעילת זנות" ,ולשאת אותה לאישה כדין

שלא התקיים כלל מצב של פילגשות  מאפשר לטעוןמכיוון שהוא  ,פני הקהילה היהודיתבשמציבה הפילגשות 

הפתרון המשפטי מכוון לפתור בדומה לפתרון המעשי, גם  .שהיאלא יש כאן מערכת יחסים מותרת בין גבר לא

של גבר יהודי הנחשד ביחסים אסורים  שמוההלכה ואולי גם לטהר את  פניו ניצבו פוסקילשאת האתגר 

פילגש. מעתה אין ה-גם משפר את מצבה של השפחה ולהכשיר את צאצאיו האפשריים, אך מניה וביה הוא

מכיוון שהיא נחשבת יתר על כן,  .היה אלא יהודייחורין, אין היא נוכרי שה משועבדת אלא בתיהיא עוד א

או למכור אותה או את צאצאיה כפי שעשה למשל הסוחר  אותה לשעבר הוא אינו יכול לנטוש-נשואה לאדונהל

 לעיל. המתוארתפי עדותו של צאפי  אבן ג'מיהר, על

י  ת ר ב ח ן  ו ר ת ת  –פ ו ד ב ע ה ת  ש ח כ  ה

בתעודות הגניזה  כמתואר ,מלמטה, מן החברה צומחשהוא  משוםלסוג השלישי של פתרון קראתי 'חברתי' 

נדמה ופעולה של אנשים שונים, ה דרכיובספרות השו"ת. אין כאן 'פתרון' מסודר אלא עדויות מקוטעות על 

מערכות היחסים בין אדונים קיומן של מן הדינמיקה החברתית שאפשרה מלכתחילה את  ותנובע ןכי ה

פתרון זה הוא הכחשת מעמד העבדות של השפחה המעורבת במערכת היחסים. יסודו של לשפחותיהם. 

על המצב המשפטי של העבדות נשען שהפתרון המשפטי  בכךשונה מן הפתרון המשפטי  החברתי פתרוןה

הפתרון החברתי מכחיש לעומת זאת, . כרצונו ון שהשפחה בבעלותו יכול לשחררה ולגיירהכדי לטעון שהאד

ובנות  אלא יהודיות כשרותנוכריות דונות כלל אינן שפחות יאת מצב העבדות ומבקש לטעון שהנשים הנ

 .להן צאצאים יש אם ,, ולכן כך גם צאצאיהןחורין

המכיל שאלה ותשובה קטועות בכתב ידו של קטע גניזה ב נמצא פתרון חברתיל ש המקרה הראשון

של הרמב"ם או  תשובתו שמואל הלוי בן סעדיה, דיין בבית דינו של הרמב"ם. לא ברור אם התשובה היא

בטענה  ואל ןתנגד לנישואימאולם 'הקהל' ושה ישא אוגבר נ זהבמקרה  151העתקה של תשובה קדומה יותר.

ען שהיא "לא התייהדה ולכאורה אדונה של אותה שפחה טשה היא שפחה לא משוחררת. אדם שלישי, ישהא

                                                 
ספר נשים, הלכות גירושין, י, יט: "ויש מהן שהורה שוודאי שחרר, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. וכל הדברים האלה רחוקים הם בעיני 

 .סמוך עליהן"ההוראה, ואין ראוי למאוד מדרכי 
151 S Ar. 48.88-CUL Tוראו את הדיון שם.5-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י , 



109 
 

יתר על היא שפחתו ושדרוש גט שחרור בטרם תינשא לגבר; האישה כחיש שמלכאורה -אלא מעצמה". האדון

ודיע כי יסרב להישאר איתה במקרה מתקבל גט שחרור והאישה תנגד לכך שמאותה  המבקש לשאתהגבר כן, 

 –שה לא נשמע בשאלה ילסדר היום. קולה של הא וחשודים אל ןישואיסרב לעבור על נמהקהל אילו כזה; ו

תה יתה שפחה? ואם כן, מדוע השיא אותה אדונה לגבר אחר ללא שטר שחרור רשמי? ואם לא הייהאם אכן הי

? לשפחה על האשמות אלו הקהל וכיצד הגיבה בקרבשפחה אלא 'התייהדה מעצמה', מדוע נתפסה כך 

 האם יש לכך קשר להשתלשלות המקרה? ,תה גם בתיהי שמדובר בה

כך  –שאדוניה הוא שהשיאה לאחר  אףלכן  .תה שפחהישה הייר שאכן האוסבהמשיב בקטע שלפנינו 

עדיין היא צריכה הוא קובע כי שמתוך כך ברור שהיא אמורה לצאת לחופשי,  אףו –מבין את הדברים  משיבה

 נותרים בלתיאלו  .מעניינים כאן פרטי המקרה עצמה אולם יותר מן התשובהוגם בתה.  ךגט שחרור וכל

 של השפחה:  אדונהטיח במ. הקהל מוסברים

אנו יודעים כי מעולם לא היתה אצלך אלא בתורת עבדות, ואף אתה לא לקחת אותה 

 אלא לשום שפחה, ומפורסם אצלנו ואצל אנשי העיר שהיא משרתת.

ען: "לא היתה אצלי בתורת עבדות, ולא התייהדה אלא מעצמה". מעניין וכחיש זאת וטמלכאורה -אדוןה

 מצדהאדון ופאסיביות  מצדפעולה  ייןהמצ ,גי"ר כולל את השורש השכיח יותר, אינושהציטוט המיוחס לו 

מעניק את בבחירת המילים שלו הוא כלומר  ."הי תהודת מן דאתהא" זו: נוקט לשון במקום זה הוא .השפחה

השימוש בשורש אחר המעיד על פעולה אקטיבית קשור קשר הדוק לדעתי, שה. יאקטיביות לאהסוכנות וה

כאמור  152חורין שבחרה להתייהד, כלומר להתגייר. שה בתישכלל לא מדובר כאן בשפחה אלא בא תולטענ

שאדונה הוא  מעלה את הסברהובהתאם לכך הוא  ,שתכנע בכךמר שמדובר בשפחה ואף המשיב והקהל סב

לפנינו עוד עדות  אם כן, נוסף על הדוגמאות שראינו לעיל .זה ש"ציווה שתינשא" )מולאהא אמר בזוגהא(

 ולתפיסתן של השפחות כפאסיביות.  –במקרה זה לגבר אחר  –בין אדנות, שחרור, ונישואין שלקשר ההדוק 

תנגד אף הוא למתן גט מ לאישה השפחהאת את לש המבקשהגבר . מקרה זה מעורר שאלות אחדות

שפחה משוחררת ייפגע לאישה שא ונהוא ייתכן כי היה סבור שאם יובהר ש .מדוע , וראוי לשאולשחרורה

שמו הטוב או שהפגיעה בשמו לא תהיה מעצם נישואיו למשוחררת אלא מכך שנשא אותה לפני מתן גט 

שה יבו הוא נשוי לאונפגע גם במצב הנוכחי  שכן סביר ששמו הטוב ,תשובה זו אינה מספקת ואולםהשחרור. 

תה שפחה, וייתכן כי כל סידור ישה הייהא אכן קהילה. אין ביכולתנו לקבוע אםבשזהותה היהודית מוכחשת 

אולם והנישואין ללא מתן גט שחרור רשמי הוסכם מראש בין האדון, הבעל העתידי ואולי גם השפחה עצמה. 

שחרור לשפחתו מלכתחילה? ומדוע סירבו שני הגברים למתן גט שחרור  גט אדוןמדוע לא נתן ה היה, אם כך

ה יתה יהודיישה שהיי? האם ייתכן כי הקהל חשד לשווא באעל נישואין אלו גם בדיעבד, לאחר שהקהל התרעם

                                                 
 .90עוד על המינוח בגיור שפחות ראו לעיל הע'  152
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 –לכל דבר ורק עבדה כמשרתת שכירה? ואם כך היה הדבר, כיצד היה יכול לחול בלבול בסוגיה כה מהותית 

 153שה? ומדוע לא היה ביכולתה להוכיח את יהדותה?יאהאתנית של ה-הדתיתזהותה 

גם בשו"ת הרמב"ם ושם  נזכריםבין גבר יהודי לשפחה, לכאורה ללא שחרור רשמי שלה,  ןנישואי

תחילת המקרה בגבר ש"נשא שפחה וכתב לה כתובה" )אזוג גאריה וכתב להא  154המקרה מסובך אף יותר.

 נפטר. נוסח השאלה ממשיךוהוא ותו זמן שתי בנות. לגבר ולאשתו נולד בן אחד שה כבר היו באיכתובה(. לא

: "אחר כך נראה בעיניו ליחס הבנות אליו ולקיים שהן יורשיו בדיני ישראל ובדיני גוים, וכתב בזה שטרות". כך

 שכתבו את השטרות ל תציגומאולם הבנות ו. הירושחלקו בבקש אחיו לבדוק מה מלאחר מותו של הגבר 

 םמד הדוד מפי עדיול לאחר מכןכתובת אימן, המראה כי נולדו לאחר חתונתה.  את תציגוהן מוכמו כן  אביהן

סכסוך מתלקח, הבנות נעזרות בבית דין מוסלמי ולבסוף  .פהיוז כי היאהכתובה המקורית למעמד החתימה על 

בדבר הרכוש בין הדוד לבין אחת פשרה  דרהס םלאחר דין ודברים נחתדודן, אחי הנפטר, מכיר בזכויותיהן. 

 נישאה אותה אחות מסופר כי גט שחרור. בהמשך זותב לאחות וה נפטרה בינתיים, והוא כיהבנות לאחר שהשני

 לגבר יהודי ונולדו להם ילדים. 

, כאשר בנותיו של דוד אחר, אח נוסף של הנפטר, התעוררו לאחר מכןהשאלה שלפנינו נכתבה זמן מה 

יתר על כן,  .מחייבת אותן אינהכי הפשרה שחתם הדוד הראשון  תענווטהן  .רושת הנפטרלדרוש את חלקן בי

 העניקוכל עוד הן לא טוענות כי מוסיפות והן מכיוון שהוכח שהאחיות אינן בנות הנפטר אלא בנות השפחה, 

בירושה  לא מחלו על חלקןהן למחצה, מכיוון שבניגוד לדודן -ה גט שחרור הרי היא עדיין שפחהבת השפחל

, וכולם הם חלק מן הירושה למחצה, כך אף ילדיה-ולא הסכימו לשחרורה. מכיוון שבת השפחה עודנה שפחה

. תשובת הרמב"ם נפתחת בתמיהה: "אני תמה, איך נישאת זאת הבת לבר ישראל בגט שחרור, שבמחלוקת

 תחילבו אווה אף יותר אולם הרמב"ם עובר בשתיקה על נושא תמואשר כתבו אחד היורשים, ואיך היה זה". 

המופיעות בתחילת השאלה? האם הגבר היהודי נשא את  ,מה פירוש המילים "נשא שפחה" –את הדיון כאן 

ניתן לראות בכך אולי  .'שפחה' את המונחהשאלה נוקט כותב שה לאחר ששוחררה כדין? אם כן, מעניין שיהא

שה המשוחררת 'שפחה' למרות שחרורה יאב הסממן נוסף לטשטוש הגבולות בין שפחות למשוחררות ולראיי

תה כל י, הרי לא היאדונהידי  שה כדין עליאם אכן שוחררה אותה הא :עודכאן אולם ניתן להקשות והרשמי. 

ספק  עולהאולם אין כל ספק כי הבנות לא שוחררו, ומכאן לדעתי ומניעה לשחרר באופן רשמי גם את בנותיה. 

 שחרור האם.  בענייןמשמעותי גם 

רכוש האב, ולכן הן חלק מן למהמשך לשון השאלה והתשובה ברור כי הבנות נחשבות  ,ויתרה מז

תה בבעלותו, והנה לפנינו מקרה נוסף של נישואין בין ימן השפחה הייהירושה שבמחלוקת. משתמע מכך שא

                                                 
בהמשך הדיון נציג דוגמה נוספת של אישה יהודייה שלא הצליחה להוכיח את יהדותה לאחר שנפלה בשבי, וקנה אותה כשפחה יהודי  153

אחר: שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, ד, סימן תעג. שתי דוגמאות אלו מראות כי לא בקלות ניתן היה להוכיח זהות יהודית, ובפרט כשמדובר 

תמיד היו חלק מן המרחב הציבורי ולא יכלו להפגין למשל את שליטתן בסדרי התפילה או את בקיאותן בפסוקי בנשים. זאת משום שאלו לא 

 תורה.
 .224–221שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן קו. מקרה זה נידון גם אצל זינגר, מגדר, עמ'  154
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בבית  והאם נישאאדון לשפחתו, כנראה ללא שחרור רשמי. אם לא שוחררה השפחה, כיצד נישאו השניים? 

שטרות הירושה שכתב האב  .האב והבנות לא נרתעו מלהשתמש בכוחו של בית הדין המוסלמידין מוסלמי? 

האח ו"התגברו טענות הדפו הבנות את  ובחייו נכתבו "בדיני ישראל ובדיני גויים", ובאמצעות שטרות אל

ה תגם כתוב נזכרתשאלה נוסח האולם בו 156"באלסלטנה", כלומר באמצעות השלטונות. 155עליו" )תקוו עליה(

. וישראל כדת משההיו נישואין בין האדון לשפחה בפני עדים, ומכאן שהנישואין  עליה חתימההשפחה והל ש

 נישואי האם. בעניין דומהתמיהה  נוספת כאןנישואי הבת  בענייןתמיהתו של הרמב"ם  לעאם כן, 

 בעובדהאשתו שפחה ובוודאי לא ל שהיותה  תעובדב ראה קושיגבר הלא נראה כי  ,השאלה לפי נוסח

לא שבשאלה הקודמת, הזכרנו ששבנותיה לא שוחררו. האם ניתן לייחס זאת לאותו הלך מחשבה של הגבר 

? שמא סבר הגבר כי מותר לשאת שפחה, כפי שסברו גם אחרים? מאדונה היה מוכן שאשתו תקבל גט שחרור

 כך גם בנותיהלפיסבר ש גבראכן שוחררה וה במקרה הנידון כאן האישהואולי  דון אף בסברה זו.ד נימי

השפחה שוחררה כדין, בנותיה  ייתכן כי  :אנו מושפעים מן האופן שבו נוסחה השאלה ייתכן כי? ומשוחררות

  .במסגרת סכסוך ירושה בין בני משפחה ת שוואואין כאן אלא עליל ,נולדו רק לאחר מכן

. מאדונה שה בטרם תקבל גט שחרוריהתקומם הקהל ומנע את נישואי הא ם שדנו בוהקוד מקרהב

השואל  הןשידוע שנחתמה כתובה בפני עדים יהודים.  אף, ןבשאלה שלפנינו לא נזכרת כל התנגדות לנישואי

 נובעת. ייתכן שההתעלמות מתן גט שחרור קודם לנישואיןאי נושא של הרמב"ם עצמו מתעלמים מן ה הן

הרמב"ם  פי כן, לאף ע יו.מכיוון שהמעשה כבר נעשה וכעת השאלה מתמקדת בתוצאות יםפרקטיטעמים מ

שאלה בדבר השפחה שהרתה או תשובתו על הכפי שעשה ב ,התנגדותו הערכית למצב את היה יכול להביע

הן הבנות כי  קבועבדבר הבחור שהתגורר עם שפחתו ללא כתובה וקידושין. גם העובדה שהגבר מצא לנכון ל

 עוברת בשתיקה וכן זיוף הכתובה בידי הבנות. בנותיו

לאחר שדבר הזיוף התגלה, קיבלה הבת שנשארה בחיים גט שחרור מדודה במסגרת הסדר כאמור,  

 שעימו התחתנה הפשרה ביניהם. בהתאם לגט זה התחתנה הבת עם גבר יהודי ונולדו להם ילדים. האם הגבר

מוצאה של אשתו? או שאולי שמע על כך אך היה בטוח שעם לא הכיר את השתלשלות האירועים בנוגע ל

גם הן יורשותיו החוקיות שולא היה מודע לקיומן של האחייניות  ,קבלת גט השחרור מעמדה ההלכתי הוסדר

לא הטרידה אותו כלל,  הזאת ? ואולי פשוט הסוגיההשל הגבר הנפטר ולכן גם מהן נדרשת הסכמה לשחרור

השפחה. כך או כך, כאשר תבעו אחייניותיו של הנפטר את רכושן, אימה נשא את כפי שלא הטרידה את הגבר ש

, אף על פי כןודאי כבר היה טרוד בכך. בן זוגה היהודי של הבת הבת ועל ילדיה, כולל בעלות חלקית על 

                                                 
 .577, עמ' قويראו בלאו, מילון, ערך אך בלאו במהדורתו תרגם 'נתעצמו עליו',  155
התפיסה המקובלת במחקר הקלאסי הייתה כי במסגרת ה'אוטונומיה' היהודית הנרחבת פנו היהודים לבתי דין יהודים ונמנעו מלפנות לבתי  156

. סברה זו רווחת גם במחקר על חברת הגניזה: ראו 351–349הדין של הגויים. ראו סקירה ממצה של תפיסה זו אצל הקר, השיפוט העצמי, עמ' 

. תפיסה זו משתנה בהדרגה. ראו בעניין זה את מחקרו של סימונסון על ראשית 406–405; גיל, א"י, א, עמ' 313–311, עמ' 2ה, גויטיין, חבר

; הקר, שם, על המאות השש עשרה עד השמונה עשרה באימפריה העות'מאנית 204–174התקופה המוסלמית: סימונסון, צדק, בעיקר עמ' 

 ל פניית נשים לערכאות המוסלמים בתקופת הגניזה הקלאסית.ומאמרו העתידי של זינגר, נשים, ע
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שה בשאלה הקודמת, אינם זוכים להתייחסות יתחושותיו של הגבר הזה ושל ילדיו, כמו תחושותיה של הא

 . דעת מה היולנו יכולת לואין 

בנו יוניקח לתשומת ל יהןאולם ראוי בכל זאת שנתעכב עלוהשאלות שהוצגו כאן נשארות ללא מענה, 

 מתבררחורין ו ה בתיגבר אשר כנראה היה סבור שאשתו היא יהודי :המתוארים בשאלהאנשים האת קיומם של 

לכל דבר ולפתע תביעה כספית מן העבר מאיימת ילדים אשר גדלו כיהודים ו ,שהיא עדיין זקוקה לגט שחרור

בגבולות  ננווילד יםחשוב ןלהל וצגווהמקרים האחרים שי זהמקרה  157על מעמדם ומסמנת אותם כ'בני שפחה'.

 הקהילה היהודית והזהות היהודית.

מה, הרי ינולדה טרם נישואי א השפחהסק הרמב"ם כי אם אכן יוכח מעל לכל ספק כי בת ובתשובתו פ

 .זקוקים לגט שחרור מן האחייניות התובעותועבדים -חצאי בחינתלמחצה והיא וילדיה הם ב-דיין שפחההיא ע

בהיר בסוף תשובתו כי "יש לדקדק מהרמב"ם  עם זאתזכאיות גם לרכוש נוסף של דודן הנפטר. אחייניות אלו 

אחייניות הנפטר, עדים בע כי רק אם ימצאו התובעות, ובזה מאד, הואיל ונישאת בחזקת כשרות". הרמב"ם ק

מן בעודה ייעידו שהבנות לא נולדו לנפטר לאחר שחרור אשתו אלא נולדו לאואלה תלויים  חדשים ובלתי

לתובעות ציב רף גבוה מהרמב"ם שפחה לפני נישואיה, תישלל 'חזקת הכשרות' מבת השפחה ומילדיה. אם כן, 

לסיים את הסכסוך הארוך בלא מאפשר יהודים ולגביר את הסיכוי של בת השפחה וילדיה להיחשב מ דברהו

 םהנתונים המצביעים על מעמד ריבויצורך בהצגת עדויות נוספות. פסיקתו זו של הרמב"ם ניתנה למרות 

  .הבעייתי של בת השפחה ושל ילדיה

 מצד של האם העבדותשל מעמד  ההכחש ויש בועדות לאימוץ בדיעבד של הפתרון ה'חברתי'  אפוא זו

רשיע את בנות השפחה שיש בה כדי להתית. נראה כי כותב השאלה הציג את הנתונים בצורה סמכות הלכ

ואת  את מעשיהן של האחיותה כשירהמ מספק תשובההרמב"ם אף על פי כן,  .מצדדת באחייניות התובעותהו

ילדי האחות הנשואה. של  זהותם היהודיתוב תהיהודי קהילהל בהצטרפותן בדיעבדכיר הוא מ, ובכך זהותן

במפורש  בתואף כהוא "בחור שקנה שפחה יפת תואר", ושם  עלגם בשאלה  נוקט דרך דומה הרמב"ם כזכור,

 158נישואי השניים אף שמדובר בעבירה.את גיור ו-כי הוא מתיר את השחרור

הבנות היו שפחות נוכריות שלא שוחררו אכן ר שונוסח השאלה נראה כי השואל סבלפי יש לשים לב כי 

ייחס להן סדרת פעולות אקטיביות: "הביאו כתובת אמן... התגברו עליו בשטרות מכדין. למרות זאת הוא 

שבידיהן... שלחו אליו מורשה והשטר... נישאה זאת הבת". ייחוס האקטיביות לשתי הבנות עולה בקנה אחד 

 בכל זמן שהוא.עבדותן  ה עלטענהאת  תכחישומחות ושוחררו אלא כי היו שפ תענווט אינןעם טיעוניהן. הן 

הן בנותיהם הכשרות, היהודיות והחופשיות של הגבר ושל אשתו המשוחררת ואין לייחס להן מעמד  טענתןל

 לכאורה-השפחה בשאלה שבה נטען כי לנוסח דומהאקטיביות כבנות את ה תארהמ הנוסחשל שפחות כלל. 

בתיאור פעלים אקטיביים ב שימושבניגוד לטענה כי היא שפחה ברשות אדונה.  ,""לא התייהדה אלא מעצמה

                                                 
 על משברי זהות מתמשכים כאלה ועל השפעתם. 233וראו הערתו של זינגר, מגדר, עמ'  157
 שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא. 158
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נשים בתיאור פעלים פאסיביים ב שימוש לששפחות הוא המקבילה אינן הטענה כי הן  כחלק מן ונשים אל

 שפחות.עודן  שנטען שהן

בהכחשה  , אלאהמקרה שלישי ואחרון שנדון בו בסעיף זה אינו עוסק ישירות בהכחשת מעמד השפח

אף כאן נראה שיתוף פעולה בדיעבד של הפוסקים  .של המעמד המשפטי של הבן שנולד לה מיחסיה עם אדונה

. המקרה מתואר בתשובה המיוחסת בשתי גרסאות שונות לרב שרירא ולבנו רב האיי. שני האדון ושפחתועם 

 נביא להלן חלק מן השאלה לפי הנוסח המיוחס לרב האיי: .הנוסחים שונים במקצת הפרטים

הבא על שפחתו נכרית ונתעברה הימנו וילדה בן והביאו לבית הכנסת למולו, ואמרו 

לו הקהל שאין מלין אותו עד שתודיענו בן מי הוא, והודה למקצתם שהוא בנו, ושממנו 

והטבילה ומת בלא בן התעברה. ומלו אותו, ועמד הוא אחרי כן ושחרר את השפחה 

מאשתו הנשואה. ויש לו ג' אחין וקדם אחד מהן ויבם את אשת אחיו וטוען שאותו בן 

  159שנולד מן השפחה עבד גמור הוא לפי שנולד קודם שנתגייר ותטבול.

מו ואינו ינחשב בהלכה לעבד נוכרי כא נוכרייהכפי שראינו לעיל, בן הנולד מיחסים בין אדון יהודי לשפחתו ה

בבריתו של אברהם את בנו  להכניסלהיות מיוחס לאביו היהודי. במקרה שלפנינו האב היהודי ביקש  יכול

שפחה והכחשת -בדבר נישואיה של ספק בשאלהניכר כאן הדמיון למתואר על בני קהילתו. אבינו תוך הערמה 

הדתיות לזהויות חשדות להתנהגות שאינה נאותה וה מכוח'הקהל' הוא הגוף הפועל  . גם כאןלכאורה-אדונה

הילד לברית בבית הכנסת אלא  ו שלרק בשעת הבאתלא הקהל פעל  ,גרסת רב שריראלפי . המוטלות בספק

"עמדו הקהל עליו והפרישו את  :ריון מאדונה היהודייאף קודם לכן, כאשר התברר כי השפחה נכנסה לה

 השפחה ממנו כדי למכרה". 

הוא שחרר את שפחתו והטבילה  ,היהודי נחשפה אדוןלאחר שכוונתו של הבשני הנוסחים מתואר כי 

שבסופו של דבר השפחה לא 'הופרשה'  למדתכדין. העובדה כי שחרר את השפחה והטבילה לאחר הלידה מ

 השפחה רובנה. שחר , אלא נשארה ברשות אדונה ואבי, בניגוד למתואר בנוסחו של רב שריראולא נמכרה

מה בזוגיות חוקית, בהתאם לרוח הפתרון ה'מעשי'. ילחיות ע של האדון להעיד על כוונתו יםעשוי תהוהטבל

הוא בן לאחיו נולד שטענה שהבן באת האלמנה אחיו ייבם  ,לאחר שמת הגבר בלא ילדים מאשתו החוקית

פוטר את האלמנה מן הייבום.  אין הדברולכן  ,נוכריהוא אינו נחשב לבן אחיו אלא לעבד  כךמשום ושפחה 

 :שרירא האח המייבם אףלפי גרסת רב 

נטל כל מה שהניח אחיו המת והניח הבן בלא מחיה, אלא שמבקש למכרו, ואחיו גם 

הם יבכו עליו ואמרו שאין אתה ראוי ליבום ולא עשית כל זאת אלא כדי שתפול ממון 

 של אחינו לבדך.

                                                 
 אוצה"ג, יבמות, סימן צה. 159
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צטט משה החוקית מן הייבום. הגאון יפוטר את הא אינותב הגאון כי אכן משורת הדין בן השפחה ובתשובתו כ

את מעשה בסתנאי ואת קביעת הגאונים בעקבות כך כי "אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות", ולפיכך ניתן 

 אינוכלל זה  הגאון ממשיך וטוען כי אולםושה עוד קודם ללידת הבן. ילטעון לכאורה כי הגבר שחרר את הא

ו רק לאחר לידת הבן ומילתו, כלומר אין ספק כי הבן נולד הגבר שחרר את שפחת כיתקף במקרה שלפנינו 

תב הגאון כי מכיוון שהגבר שחרר את שפחתו בעקבות וכלמרות כל זאת ה. יכריומו עדיין שפחה ניבעוד א

 אשתו החוקית של האח המנוח.ולכן היה עדיף שלא לייבם את  ,הלידה, ברור שהתכוון בכך לשחרר גם את הבן

ם וייבם את יקדהבנו של הגבר, לפחות לעניין הייבום. מכיוון שהאח  היחשבכלומר הבן מן השפחה אמור ל

אלמנת אחיו לא ניתן לבטל את הייבום, אך הבן בכל זאת נחשב "כמשוחרר עם אמו" ואין למכרו. יש לשים 

יה כיוון האב כאשר ה לאותה תוצאה שאלאמבי בתשובתולב כי בכל הנוגע לזהות הבן הכרעתו של הגאון 

גם ללא כל שחרור  או ביטול זהות זו כעבד של הבן הכחשה של זהותוגם כאן יש  .ניסה להסתיר את זהות בנו

הפך אותה  ,שפחהלה ייהודי-שה לאיאגבר יהודי רכש התרחש כאן תהליך שבו  :של דבר סיכומורשמי. 

הוליד ממנה בן, שחררה, ובנם המשותף קיבל  – אולי מכיוון שלא היו לו ילדים מאשתו החוקית –לפילגשו 

 כיהודי ללא כל טקס גיור או שחרור. קהילתית והלכתיתהכרה 

שורה של אינטראקציות חברתיות שאינן עולות בקנה אחד עם ההלכה אך  למד עלממקרה זה אם כן, 

ביקש  הואועד כה: אדון יהודי קיים יחסים אסורים עם שפחתו; היא הולידה לו בן  הוצגומתאימות לעדויות ש

השפחה לא הופרדה בסופו של דבר בנו היהודי; 'הקהל' היה מודע לביצוע העבירה והתנגד לכך, אך בו לראות 

יקש מאדונה וסביר כי הוא חי איתה לאחר ששחררה והטבילה; אחיו של הגבר ייבם את אשתו לאחר מותו וב

הקובעת  ת הגאוןתמיכה והשיגו את תשוב לכך , גייסוזה למכור את בן השפחה; אחים אחרים התנגדו למעשה

נמצאת השפחה יש לשים לב שאף לאחר שחרורה,  משוחרר.לשהבן נולד כעבד נוכרי יש להחשיבו  אףכי 

והוא לשעבר -הרי היא תלויה באדונה ,באופן רשמי חורין ה בתייהודי היותהבמצב הפגיע ביותר: למרות 

פטרונה -שה ומכל מקום לחיות איתה. עם מותו של אדונהיסביר ששאף לשאתה לאהנראה, כפי  .פטרונה

השאלה נראה כי  לפי נוסחיתר על כן,  .גורלו של בנה נקבע בלעדיהוחסרת תמיכה כלכלית  תנותר שפחהה

כיוון שלא היו לו השלכות כלכליות או משפטיות מולי גורלה כלל לא הטריד את בני המשפחה המסוכסכים, א

 לדידם.

בסעיף זה? אם נחבר את כלל המקרים יחד ונבחן אותם על רקע  הוצגומה ניתן ללמוד מן המקרים ש

הנאמר לעיל בדבר הקרבה היחסית בין עבדים ושפחות לאדוניהם, נראה כי יש כאן למעשה מסלול הצטרפות 

 –איסור מגע מיני עם שפחות  –הפער בין החוק הכתוב  מתוךמסלול זה נוצר  אלטרנטיבי לקהילה היהודית.

 תקייםמהמסלול  כלומר בפשטות מסלול 'נוגד הלכה', ובאולם אין לראות ולבין המצב החברתי בפועל. 

. כפי כנגדה או מתוך התרסה ההלכבענייני  , ונובע מבורותם של המוני העםדרישה ההלכתיתברורה לסתירה ב

אלו הקובעים על היווצרות מציאות זו, למשל  יםקלמשראינו, אף בהלכה עצמה כלולים חלק מן התקדימים ה

 שפחות מי ש'יצאו מכלל הגוים' ומי שהם חלק מן הקהל או 'הכלל'.בבעבדים וכי יש לראות 
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קרון יעמד הע ,הטווח ובעיקר מערכות היחסים ארוכות ,ברקע יחסי המין בין האדונים לשפחותיהם

למצוא פתרון לא רק לעצם קיומם של יחסי  נגזר הצורךקרון זה יעמהמטריליניאלי המקובל ביהדות. 

תה י. זו הימהםנולדים הזהותם של הילדים קביעת קהילה אלא גם לבפני הפילגשות והאתגר שהם מציבים ה

בחלק מן המקרים כי  טעון: ניתן לולעיל. יתרה מז דנו בהםשלושת סוגי הפתרונות שמציאתם של המוטיבציה ל

 מערכות יחסים ארוכות לשמסלול עקיף מלכתחילה מנגנון ייחודי זה של גיור באמצעות שעבוד ופילגשות היה 

חברתיים בלבד. -שעבוד פיקטיבי, לצרכים משפטייםאולי המנגנון של שעבוד היה  וכי טווח עם נשים נוכריות

הבחור שלקח  ;נוחים בעוד אשתו וילדיו נטושים באלכסנדריההכהן מאלכסנדריה שחי עם 'שפחה' חיי זוגיות 

קנה ו ,הודושחי בסוחר היג'ו,  אברהם בן ;מצד הקהילה לו 'שפחה יפת תואר' וחי עמה בביתו למרות רינונים

 זו. כל המקרים האלה תומכים בהשערה – שה כבר סמוך להגעתו להודוישפחה, שחררה וכנראה נשאה לא

שהם סותרים את המתואר  משוםבמידה מסוימת  מנוגדים להלכהכאמור, כל שלושת סוגי הפתרונות 

על ידי  עווצהם מה הלכתית, וחלקהכולם מתועדים בספרות  אף על פי כן, .נורמטיביתההלכתית הבספרות 

, לכאורה רתיהחבבדיעבד. יש לשים לב כי אף בנוגע לפתרון  אימצו אותם שהןאו  ,עצמן רבניותהסמכויות ה

ארים הרדיקלי ביותר מבחינת הגיונו הפנימי ומבחינת השלכותיו, הרי בשניים מתוך שלושת המקרים המתו

, ולמעשה בשל הפילגשותבפועל את הכחשת העבדות ואת המצב שנוצר  תאמצומהסמכויות ההלכתיות  כאן

הלכתי זה -משוחררות. חשוב להבין מצב חברתי ביהדותם של ילדים שנולדו לשפחות לא בדיעבד הן מכירות

קהילתית, בגבולות הקהילה ובטקסי המעבר הכרוכים היהודית הזהות הבבואנו לדון במשמעותם של 

 המרת דת, נישואין והולדת צאצאים.בין שבקשרים זהו גם הרקע לדיוננו  .בחצייתם

 זהות מעורפלת ונתונה למיקוח. 5

מוטלת תה יהי של נשים הדתית יזה ומספרות השו"ת למקרים שבהם זהותןבסעיף זה נסקור דוגמאות מן הגנ

כלומר יהודיות בנות חורין. ברבים מן  ,או משוחררות ,כלומר נוכריות ,אם הן שפחות ולא היה ברור בספק

ילדים, ומכאן  ילדו לורשמית עם גבר יהודי ואף  בלתיהמקרים אותן נשים כבר היו במערכת יחסים רשמית או 

מעורפלת שפעמים רבות התגלגלה גם לילדי דתית תה נתונה במחלוקת. העיסוק בזהות ישגם זהות הילדים הי

 שתוארה בסעיף הקודם. החברתית שפחות, מתבסס על המציאותה

 'תמרוני זהות' בעבדות ובשביא. 

ולכלל ישראל לא באו" לא  הזהות המעורפלת של עבדים ושפחות בבעלות יהודית כמי ש"יצאו מכלל הגויים

וממכירתם נפרד מן השעבוד של עבדים  ולחברה היהודית. חלק בלתיהיהודית תה ייחודית להלכה יהי

את זהותו לכונן  תמאפשרפעולה זו  .של 'מוות חברתי' החלתומ כחלק מחיקת הזהות היהבתרבויות שונות 

גם ו יתןאו כפישל זהויות חדשות מצב זה של מחיקת זהות ואימוץ  160החדשה של העבד כשייך רק לבעליו.

מניפולציות  לבצעהמציאות החברתית והפוליטית מול השלטונות המוסלמים אפשרו במקרים מסוימים 

                                                 
 .62–35ראו פאטרסון, עבדות, עמ'  160
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מה יבחור שקנה לו 'שפחה יפת תואר' והוא גר ע דנו במקרה שלהפרק הקודם -בזהות, 'תמרוני זהות'. בתת

. בשל סכסוך בין תכלומר נוצרי ,תה השפחה במקור 'ערלה'יהי ופנתה לרמב"ם,שה לפי השאלה 161בביתו.

"קנה שפחה... וגיירה", והשפחה הובאה בפני שופט  אחיוהבחור ובין אחיו הלשין האח לשלטונות כי 

  :נוסח השאלהכך נכתב במוסלמי. 

שאלה השופט, מה היא, אמרה: יהודיה. הציע לה הפשעות וסירבה ואמרה: אני, 

 יהודיה בת יהודיה אני.

מחזקתו מייד תה יוצאת ידתה לאסלאם, היאת תה השפחה מוכנה לקבל את 'הפשעות', כלומר להמיר יהי לו

להישאר השפחה של הבחור היהודי ונמכרת לאדון מוסלמי. מסיבותיה שלה שאינן ידועות לנו העדיפה 

דיה בת יהודיה". ייתכן שאף הבחור ניצל בבעלות הבחור היהודי, ולכן שיקרה לשופט והתעקשה כי היא "יהו

תה הדומיננטית במצרים יכיוון שלפי האסכולה הסונית השאפעית, שנראה שכבר הימ בשל כך מענישה

 אולם האם אכן התגיירהו 162דתם לדת אחרת מלבד האסלאם.את בתקופה זו, אסור היה לבני חסות להמיר 

תשובת הרמב"ם, ברור כי היא עדיין לפי המשך השאלה ו לפיכפי שטען האח בפנייתו לשלטונות?  השפחה

שידע  אףשאחיו של הבחור התכוון להעליל עליו  ייתכןה בבעלות הבחור. יה אלא שפחה נוכרייאינה יהודי

מעמדן ההלכתי הלימינלי, לדרישה להטביל שפחות עם כניסתן לעבדות ולש ייתכןאולם ושהשפחה לא גוירה. 

או שני האחים  ,שהשפחה בבעלותו האח וייתכן כי, עת זהותה הדתית של השפחהחשוב בקבי כאן תפקיד היה

 שפחה מגוירת מעצם שעבודה ליהודי. בראו  וליאגם יחד, 

של  ה הדתיתבכל הנוגע לזהות תמרונים מצד כל הגורמים המעורבים במקרה זהניתן לראות אם כן, 

ככל הנראה היא  :כי היא "יהודיה בת יהודיה" תענולשופט המוסלמי וט תשקרמהשפחה עצמה  .השפחה

מו חיה כפילגש מאשר להימכר לאדון יהחליטה מסיבותיה שלה שעדיף לה להישאר בחזקתו של הבחור שע

או לכל הפחות  ,של השפחה כגיורת הדתית זהותה בע אתוקהוא כאשר  משקראחר, מוסלמי. גם אחי הבחור 

כדי לפגוע באחיו, שאיתו היה מסוכסך על רקע  של השפחה לנצל לטובתו את מעמדה הלימינלי הוא מנסה

אולם בהיותה במעמד וה, ימד מן השפחה כי היא יהודיואחר. השופט המוסלמי שנקרא להתערב בנושא ל

 סירובהב תמידהיא מהציע לה להתאסלם. משמ, הוא וזהותה ניתנת לתמרון חורין שה שאינה בתיפגיע, א

בהוראתו של סתיים המקרה מצהירה "אני יהודיה בת יהודיה" נמוגה התעניינותו במקרה. כפי שראינו, מו

 ו'לתקן את הקלקול'. הובכך לגייר את השפחה הרמב"ם לשחרר

שפחה  במסמך זה מסופר כימקרה דומה למדי מסופר במסמך גניזה שעדיין רב הנסתר בו על הנגלה. 

 163וכי היא וחברותיה היו אצל הבאר בעיד'אב כאשר לפתע נחטפו לעבדות. מסוימת טענה כי היא מוסלמית

                                                 
 א.שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן רי 161
. על המחלוקת 9–8עם זאת יש לזכור כי המרת דת של עבדים ושפחות לרוב לא עניינה את השלטונות המוסלמים. ראו לואיס, עבדים, עמ'  162

, וראו גם דיון בפרק א, 148–146ההלכתית באסלאם בדבר תקפות המרת הדת בין דתות שונות שאינן אסלאם ראו פרידמן י', סובלנות, עמ' 

 לעיל. 2סעיף 
163 1080 J 30 .CUL Or ,24–23. כן ראו פרי, עבדים, עמ' 35, הע' 136, עמ' 1, לא פורסם. ראו גויטיין, חברה. 
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מוסלמים להחזיק בבעלותם עבדים -מכיוון שכאמור נאסר על לא ,זו נקראה השפחה אל הקאצ'י טענה בשל

ה וכי "אין שום קשר יכי היא יהודי תתעקשמו ת בה מדבריהזרוחהיא אולם בפני הקאצ'י וושפחות מוסלמים. 

מחזקת היהודים שתפסו אותה והופכת  מייד תה יוצאתיהי טענתההשפחה על  חזרה לוביני לבין המוסלמים". 

אולם ו 164היו נחקרים בדבר שעבוד נערה מוסלמית לעבדות בניגוד לחוק המוסלמי.אולי ואדוניה  ,חורין לבת

ה וכך להישאר ברשות בעליה ילטעון שהיא יהודי תחרוב , השפחהאף במקרה זה, מסיבות שאינן מובררות לנו

 165היהודים.

להזדהות  כדיבמקרים שלעיל ראינו שתי שפחות שבחרו לנצל את העובדה שזהותן הקודמת נמחקה 

כיהודיות בפני בית הדין המוסלמי וכך להישאר ברשות אדוניהן היהודים ובקהילה היהודית. קודם לכן הזכרנו 

 בחרה ,אחת מגבירותיהאותה , לאחר שהכתה . כזכוראדוניה היהודים השונים סכסוך בין שלשפחה שסבלה ב

דוגמה נוספת  מקרה זה הוא 166.להתאסלם ובכך לאלץ את אדוניה למכור אותה לאדון מוסלמי חדש השפחה

 פניהם. לבהתאם לצרכים ולאפשרויות העומדים  הדתית את זהותם שנותליכולתם של עבדים ושפחות לנסות ול

 ולעצב את זהותם בין זהויותיהם הדתיות המוגבלת אך קיימת של עבדים ושפחות לתמרןהיכולת 

בתקופה מוקדמת  גם מתוך שאלה ותשובה לרב נטרונאי גאון נלמדתשפיע על חירותם תאף  שזוכך  הדתית

תב גט שחרור לבן והאדון כ 167אשתמד". –. השאלה עוסקת ב"עבד שאמר לרבו: שחרר את בני, ואי לא יותר

על  העבד מפעיל לחץ על כך תב גם 'מודעא' המבטלת את גט השחרור. בתגובהוכהוא בד, אך לאחר מכן הע

תב שטר נוסף ולאחר מכן כ ךתב שטר ביטול מודעא, אוכ מנםואהאדון  ."בטל לי מודעא" :מרוהאדון וא

האדון מבקש למכור את בן העבד, ואילו העבד  :גיע הסכסוך לבית הדיןמביטול המודעא. כך  המבטל את

אפשרות הפעולה  מצד העבד, האקטיביותלענייננו מציג את גט השחרור ואת ביטול המודעא. חשובה כאן 

 ידע מהום המשפטיים ונחיהמו את –בעצמו או דרך מתווכים שעזרו לו  – הכירעובדה כי של העבד וכן ה

 168אדונו.המצב המשפטי העדכני של השטרות שכתב 

ולנסות  בין זהויותיהם הדתיות כי לעיתים יכלו עבדים ושפחות לתמרן אפוא למדותמ ודוגמאות אל

של אחרים, יהודים  םיש דוגמאות המצביעות על יכולת זאת, לעומת .להשפיע על מעמדם המשפטי והחברתי

שה שככל יהיא של אשל עבדים ושפחות. דוגמה אחת לכך  הדתית חורין, לערוך מניפולציות בזהותם בני

בשעה  הישפחה נוכריל החשבתהה למחיקת זהותה ולאה במקור, אך נפילתה בשבי הבייתה יהודייהנראה הי

 המקרה נידון בשאלה לרמב"ם:  שעמדה למכירה בשוק.

                                                 
 ראו ברונשוויג, עבד. 164
 .149–144על תמרוני הזהות של שפחות במקרים אלו ראו גם את מאמרו של פרי, המרה, עמ'  165
 .152שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן צח, עמ'  166
 שס. –ת רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שנטתשובו 167
 .185–180על יכולת התמרון של השפחות בין הגדרות דתיות בתקופת הגניזה הקלאסית כתב גם פרי, עבדים, עמ'  168
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רבינו המחבר נשאל על ראובן שפדה שבויה שבא]ה[ עם שבאין ואמרה שהיא 

 169]ר[אובן וקנה אותה מן השאבאים ישראלית ואין שום ישראלי מכיר א]ו[תה ועמד

בממונו ובסך ידוע זכר שהוא על דרך ההלואה ושהוא אינו מ]וח[ל אותו לה אלא עת 

שירצה והשיא אותה לשמעון והעי]ד[ עליה עדים בעת שנכתבה כתובת' על שמעון 

 170שיש לו עליה בתורת חוב כל הסך שפדה אותה בו ובקני.

צהירה שהיא מלפחות במקרה זה. אף שהאישה  –השפיעה גם על שבויות יהודיות מחיקת הזהות אם כן, 

דה אותה ופ אינוראובן למעשה העובדה שאין מי שיתמוך בטענתה. את נצל מותעלם מכך מ'ישראלית', ראובן 

נה אותה כהשקעה. וקהוא ה, בהתאם למצווה שבה הושקעו מאמצים וממון רבים באותה תקופה, אלא ימשבי

קנייתה  דמי את השיא אותה ליהודי אחר תמורת התחייבות של אותו יהודי לשלם כי הדברים מסופרבהמשך 

 מן הדבריםונישואין.  וחברתית יש כאן אפוא דוגמה נוספת לקשר בין עבדות, שינוי זהות דתיתמיד שוביה. 

מבחינתו הוא ה? שמא ילשאת אישה שהיא לכאורה שפחה נוכרי האחריהודי העולה השאלה כיצד הסכים 

ה י? לחלופין אולי הוא ידע שאותה בחורה היא למעשה יהודיבטרם נישואיהם שחרר אותה כחלק מקנייתה

 ולא שפחה? 

שיב כי אין מהרמב"ם  במקרה שלפנינו אינו עולה יפה.של האישה  הדתית ת זהותהא קוהניסיון למח

לא ניתן לשעבדה, וקנייתה מידי שוביה צורך בכל עדות נוספת ליהדותה של האישה מלבד עדותה שלה ולכן 

תה יאולם יש לקחת לתשומת ליבנו את התיאור הקובע כי לא היו 171תה בגדר מצוות פדיון שבויים ותו לא.יהי

ה בשבי. כמו כן יש תתה קשורה לנפיליכל דרך להוכיח את זהותה היהודית וכי מחיקת זהות זו הילאישה 

קדם אם שחרור כהלכה  לא ברורת הנישואין ואף כאן יסוגיללשים לב כי אף כאן נקשרים השבי והעבדות 

 ה.יתה שפחה נוכריילנישואין עם מי שלכאורה הי

של נערה צעירה שפחה,  היותהלהסתיר במודע את מספר מקרה שבו ניסו יהודים  נבחן ,לסיום קטע זה

בטיוטה לא  על זאת מסופראף שלא הסתירו שמדובר בנערה שאינה ממוצא יהודי.  זאתואולי משוחררת, 

 7121שנת היא שטרות, מניין ל 1528תאריך סוף חודש אייר שנת את החתומה של שטר עדות מפסטאט הנושא 

 ובה מצהירים העדים כדלקמן: ,לספירה

                                                 
כלומר שודדי ים, השובים נוסעי ספינות ומוכרים אותם כעבדים ושפחות בנמלי הים התיכון. תופעה זו נפוצה ביותר לפי תעודות הגניזה.  169

 .114–111; כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 330–327, עמ' 1ראו על כך אצל גויטיין, חברה, 
 שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן תעג. התשובה בנוסחה הנוכחי נפתחת במילים "מועתק מלשון ערבי". 170
נייה גם נגד רצון האישה הראשונה. ראו נראה כי היו כמה וכמה מקרים של ניסיון 'לקנות' שבויות ולשאתן גם נגד רצונן ולעיתים כאישה ש 171

 95, ובמבוא המפורט שם עמ' 1-, פרידמן, ריבוי, תעודה גCUL T-S 8 K 13.11לדוגמה שני מסמכים חשובים שפרסם פרידמן. הראשון: 

ה בכפייה. המסמך ונושא אותה לאישה, ומודגש כי הדבר לא נעש 1291-ואילך. מסופר שם על אדם הפודה יהודייה שנשבתה עם כיבוש עכו ב

. במסמך זה מתוארת תלונתה של אישה: "ואומרת: הנה הוא ]לקח[ שבויה, קנה 7-, פרידמן, ריבוי, תעודה חCUL T-S NS J 262השני: 

אותה. ְמנע את הרשעה הזאת..." כן ראו מכתב של הגאון שמואל בן עלי, מהמחצית השנייה של המאה השתים עשרה. למרות קיטועו ניתן 

 .78, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה LG Misc. 11הוא מספר על נישואי שבויות נגד רצונן: להבין ש
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המכונה אכרמיה, ... כי הנערה אומרים אנו העדים הכותבים חתימותינו בסוף שטר זה

 היא אינה)הרופא( הזקן היקר, ס"ט,  173בבית השייך אלאסעד אלמתטבב 172גודלהש

יי', המיוחסים לישראל עליו השלום. אין לה קשר מן המוצא המכובד, כלומר קהל 

לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא אסופית אינה משפחה ממשפחותיהם, והיא ל

 174ולא בדוקית...

לעיתים מופיעה מילה זו  .משתמשים במילה הערבית 'צביה'הם נערה, העל מוצאה של  העדים מעידיםכאשר 

. העדים מבהירים , כמתואר לעילגם במשמעות שפחה, כחלק מהמגמה של עידון המונחים הנוגעים לעבדות

 עלאינה שייכת לאף אחת מהקבוצות האסורות בנישואין היא מבהירים כי  הם ועם זאתכי מוצאה אינו יהודי, 

הודות לאחד מצירופי המקרים המבורכים המתרחשים לעיתים בחקר הגניזה נמצאה גם גרסה  175משנה.הפי 

מילים נוספות  כמהתאריך אמצע חודש אייר, וכוללת את הנושאת יא ה .יותר של שטר זהמעט מוקדמת 

לעיל. להלן החלק המקביל מהטיוטה המוקדמת, עם  צוטטהש ,שנמחקו ולא הועתקו לגרסה המאוחרת יותר

 המחיקות:

ולא שפחה ולא גיורת ולא והיא לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא אסופית 

 176.ואיננו מכירים אצלה לא גזע, לא מעלה ולא ייחוסולא בדוקית  משוחררת

מהו  מפרטים אינםהם  זאתועם שהנערה אכרמיה היא ממוצא לא יהודי, אפוא  יםכחישמ אינםכותבי המסמך 

אותו מקור על פי מוצאה או כיצד הגיעה למצבה הנוכחי. בטיוטה המוקדמת נכללו קטגוריות זהות נוספות 

אך הן נמחקו ולא נכללו בגרסה המאוחרת. מתוך כך אפשר  – שפחה, גיורת, משוחררת – לעילהוזכר ש אימשנ

מחק כותב העדות  .שמבחינה הלכתית היא גיורתתה שפחה משוחררת, ומכאן ילהניח כי אכרמיה אכן הי

כי על כך לא יכלו החותמים להעיד. מדוע בחרו העדים להעלים את היותה של אכרמיה שפחה  וקטגוריות אל

מדוע? ואם הנערה שוחררה, מדוע לא הוצהר במפורש  –משוחררת? האם הנערה לא שוחררה מעולם, ואם לא 

. לא קיבלה גט שחרור אכן ה כשרה לכל דבר? ייתכן שהנערהיהודישהיא שפחה משוחררת, כלומר לכאורה י

שטרח לזמן סופר פעמיים כדי לכתוב שטר עדות, לא  ,תהיות: האם הרופא הנכבד ותעוררתמ גם כאן אם כך,

 לטרוח ולכתוב גט שחרור?  במקום זאתהיה יכול 

אפשרות אחרת היא שאכרמיה אכן שוחררה כדת וכדין, אך ייתכן שעצם ציון מעמדה הקודם כשפחה 

כי שה שהקהל טען יכי הגבר שנשא אלעיל היה עלול להיות לצנינים בעיניהם של אנשים מסוימים. ראינו 

                                                 
. פרי קורא 'אלמהרבייה' מן 203. זאת בניגוד לקריאתו של פרי, עבדים, עמ' 82–81, עמ' 3אלמתרבייה, כפי שקרא גם גויטיין, חברה,  172

מך שונה מהאות ה"א, וגם בטיוטה המוקדמת של המסמך )ראו להלן( ניתן השורש הר"ב, ולכן מזהה את אכרמיה כפליטה. האות תי"ו במס

 (.2לראות בבירור שנכתב 'אלמתרבייה' ולא 'אלמהרבייה' )שורה 
 .32, הע' 283זהותו אינה ברורה לנו. ראו סקירה של הצעות אפשריות אצל זינגר, מגדר, עמ'  173
174 S 13J 3.26-CUL T התרגום שלי.10–3ושורות  1הדורות. הקטע המצוטט הוא חלקי, שורה בנספח המ 15, לא פורסם. ראו תעודה . 
 .443בעמ'  47–46והע'  82, עמ' 3משנה, קידושין, פרק ד, משנה א. על כך כבר העיר גויטיין, חברה,  175
176 JTS ENA 2559.13 בחינה מגדרית, עמ' בנספח המהדורות. מסמכים אלו נידונו אצל פרנקל מ',  14, לא פורסם. ראו תעודה 5–4, שורות

 .205–202; פרי, עבדים, עמ' 252
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אכרמיה  במקרה שלשלכאורה הוא יסרב לשאתה. אפשר -תה שפחה, הודיע כי אם תקבל גט שחרור מאדונהיהי

העדיפו המעורבים לצנזר את המילים המפורשות בדבר היותה שפחה משוחררת, אף כי המסמך מבהיר כי 

משתמש  אינושטר העדות שהגיע לידינו כותב הנוסח המאוחר של   יהודי.ממוצא אכרמיה אינה מכל מקום 

 –לאפשרות אחרת משאיר גם פתח בכך ו, ים אשר לזהותה החברתית והדתית של הנערההמפורש מונחיםב

 מכובדתלאפשרות זו, של גיור אקטיבי ולא פאסיבי, נחשבה ש, וייתכן תה שפחה אלא גיורתישאכרמיה לא הי

  177.יותר

ה שנמכרה כשפחה וסיפוריהן של שתי השפחות יסיפורה של אכרמיה, סיפורה של השבויה היהודי

של  הדתיות ןיהתיוזהו ביןניתן לתמרן היה מדגימים כיצד כל אלו  – יהודיות שהציגו עצמן כיהודיות-הלא

 לעיתים ביצעו אותם .ותשונ זירותידי גורמים שונים וב עלבוצעו ממניעים שונים,  . תמרונים אלו נבעושפחות

דורשי  במקרה שלעיל .בשוק העבדים הקונה אותןהאדון  לעיתיםהשפחות עצמן מול הרשויות המוסלמיות, 

 הקהילה היהודית. מפנישבחרו להצניע את זהותה כשפחה  הם טובתה של אכרמיה

 צאצאיהןשל זהות של שפחות משוחררות וה בענייןחשדות וספקות ב. 

 נושאבאחד המקרים המפורסמים בחקר הגניזה הנוגע לנישואין עם שפחות משוחררות ולמחלוקות ההלכתיות 

 הסוחר בן המאה השתיםהם בן יג'ו, אברשפחתו ההודית המשוחררת של אשו הייתה  .אשו לש הוא המקרה

אודותיו על מסמכים רבים פרי עטו ו .שנה לפני שהתיישב במצרים 20 עשרה ששהה בהודו ובתימן כמעט

תו שם הוא יישהל הנוגע, והמסמך המתוארך הראשון לערך 1132-בבן יג'ו הגיע להודו  178נמצאו בגניזה.

אשו בעיר הנמל מנגלור שבמלבר, בדרום מערב הודו,  ושמההעתקה של גט שחרור שנתן לשפחה הודית 

מדוע טרח בן יג'ו לקנות ולשחרר שפחה יג'ו.  העתקה זו כתובה בכתב ידו של בן 17.10.1132.179 תאריךב

 מייד. תו בהודו? ההערכה המקובלת במחקר היא כי בן יג'ו נשא את שפחתו המשוחררתייהודית בראשית שה

רצף תשובות הלכתיות שנמצאו מועתקות בכתב ידו ועוסקות ב"השפחה  מסתמכת בין השאר על והערכה ז

 180הזאת שקידש אותה ראובן בארץ הודו".

                                                 
אפשרות נוספת המתקבלת על הדעת היא שאכרמיה הייתה בתו של הרופא מאישה נוכרייה או שהייתה ילדה נוכרייה שהגיעה בדרך כלשהי  177

לגדול בביתו של הרופא. מעבר לעובדה שאין לנו כל עדות לכך, הרי גם במקרה כזה לא ברור מדוע לא הסתיר הרופא את מוצאה הנוכרי של 

נו לעיל היו אנשים שביקשו להסתיר את עובדת היותו של אדם במעמד עבד או בן שפחה. גם אם לא היה יכול להסתיר הילדה. הלוא כפי שראי

את מוצא הילדה, מדוע טרח וזימן עדים שיעידו על כך במפורש? והאם לא היה יכול באותה מידה לטרוח לגיירה? אם כן, נראה שיש בעיה 

 אחרת הנוגעת לזהות הנערה אכרמיה.
 .34–3קר מקיף על אודותיו ראה אור בכרך בסדרת 'ספר הודו': גויטיין ופרידמן, בן יג'ו. קורות חייו שם, במבוא, עמ' מח 178
179 SPIOS D 55.10למניין השטרות. כאמור הגט נושא תאריך ושם מקום ואף  1444שני, ו' מרחשון  –. התאריך 17, פורסם שם, תעודה ג

 א כתוב כולו בכתב ידו של בן יג'ו, כך שסביר שזו העתקה.קיום, אך אין הוא כולל חתימות. הו
ובמבואות לתעודות שלהלן. התרגום לקוח מתוך השאלה  22–21, 6–5ופרידמן, שם, עמ' נו המקיף של פרידמן אצל גויטיין ראו דיו 180

 .35–34ג, ע"ב, שורות 29, פורסמה שם, תעודה גCUL T-S K 25.285הראשונה )כנראה( ברצף: 
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מפרטי הדיון ההלכתי שברצף התשובות עולה כי אותו 'ראובן' נחשד בקיום יחסים עם שפחתו טרם 

בטלים,  181ה לדת""לפני כניסת וכן לכן הקידושין הראשונים שנעשו בטרם השחרור .שחרורה וטרם נישואיהם

הוא והשפחה אסורים זה לזה מכיוון שקיימו יחסים מיניים אסורים.  –ויש צורך בקידושין שניים או חמור מכך 

צטט משנה הקובעת: מ שתדל יותר מן הרצוי עד כי הואמ, ואולי ורח הרבה לדחות טענות אלוהמשיב ט

דא עקא, שבכל הנוסחים וכתבי  182מקודשת"."האומר לאשה הרי את מקודשת לי... לאחר שתשתחרירי, הרי זו 

בע ובחלק אחר של התשובה ק 183היד שלפנינו המשנה קובעת "אינה מקודשת" כפי שכבר הראה פרידמן.

המשיב כי גם אם הקידושין נעשו באיסור, הרי מכיוון ש"כבר יש ממנה בנים, והם קיימים, חייבים אנו לאשר 

  184אותו, כדי שלא יהיה לעז על הבנים".

בכתב ידו של בן יג'ו מבססות את ההשערה כי בן יג'ו עצמו נשא את שפחתו אשו בהודו,  וובות אלתש

אשתו בקהילה היהודית משתקף -ונראה כי בו עצמו עוסקות התשובות. רצונו של בן יג'ו לשלב את שפחתו

את בת במפורש "הגיורת המשוחררת הז שם הוא מכנה אותה .גם בניסוחו הייחודי של גט השחרור שלה

עבד או שפחה משוחררים 'גר'  יםנומכשבו זהו האזכור המפורש היחיד בגניזה  ,למיטב ידיעתי 185אברהם".

 .אבינו או 'גיורת' וכן הייחוס היחיד של עבד או שפחה לאברהם

הקושרים את בן יג'ו לענייני שחרור שפחות, ייחוסן וקליטתן בחברה  היחידים המסמכים אין אלו

זהו שם מאותו אזור בהודו, כך שייתכן שלבן יג'ו היו  .היהודית. במסמך אחר מזכיר בן יג'ו את "גיסי נאיר"

מסמך נוסף, שנכתב ככל הנראה כשכבר הגיע  186קשרים מתמשכים עם משפחת אשתו, השפחה המשוחררת.

בצד האחורי של  187עשרה, כולל הנחיות לכתיבת גט שחרור לשפחה. ים באמצע המאה השתיםבן יג'ו למצר

מכתב ציבורי התוקף בלשון חריפה זהו  .נמצאת טיוטת מכתב בכתב ידו של בן יג'ו אלוהדף הכולל הנחיות 

 :את

                                                 
 . 6–5ורות שם, ש 181
לאחרונה עלה בידי לזהות כי קטע נוסף של תשובה הלכתית בדבר נישואי שפחה הוא למעשה גרסה נוספת של שאלה זו, כנראה טיוטה  182

, והוא טרם זוהה במחקר. ראו Rylands B 2413מוקדמת. גם היא כתובה בכתב ידו של בן יג'ו. זהו קטע מספריית אוניברסיטת מנצ'סטר, 

ספח המהדורות. אני מודה לעודד זינגר על שהפנה את תשומת ליבי לקטע זה ולאמיר אשור ומרדכי עקיבא פרידמן שאישרו את בנ 18תעודה 

הצעתי. בצידה השני של הטיוטה נמצא פיוט, אף הוא בכתב ידו של בן יג'ו. יש בכך דמיון לדף אחר הכתוב בכתב ידו של בן יג'ו ובו תשובות 

וראו את הדיון שם,  ג.–ב29, גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה גCUL T-S G 2.59אחד ופיוט בצד השני. ראו  בעניין נישואי שפחות בצד

 א.29במבוא לתעודה ג
. המשנה שלפנינו, הקובעת 'אינה 302–301וכן אצל פרידמן, ריבוי, עמ'  241, וראו דיון על כך במבוא לתשובה שם, עמ' 10–8שם, שורות  183

 ן, ג, ה.מקודשת': קידושי
184 S G 2.59-CUL T20–19ב. התרגום משורות 29יג'ו, תעודה ג , פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן. 
185 SPIOS D 55.1025–24, שורות 17, פורסם שם, תעודה ג . 
186 S 20.137-CUL Tספים שלו. בדבר זיהויים אפשריים נו 3, הע' 379. וראו את ההערות שם וכן עמ' 6ב, שורה 18, פורסם שם, תעודה ג

 (, אך לא מצאתי תימוכין לכך לעת עתה.297גויטיין מכנה אותו במפורש 'גר' )שם עמ' 
187 S 12.458v-CUL T296ב, עמ' 40, תחתית הדף, פורסם שם, תעודה ג. 
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האורבים ]ע[ל ]דרך לנפ[שות  מעכבי הקץהפריצים החנפים הרשעים והמרעים 

עושים ]... מע[כבי הקץ מרחיקי הישועה לבוא המונעים בני הנכר אביונים נקיים ]ה[

  188הנלוים אל יי' מהחסות תחת כנפי שכינת אלהינו.

סח "בני הנכר הנלוים אל יי" אינו עולה ובניגוד להנחתו של גויטיין כי המסמך עוסק בגיור ובגרים, הרי הנ

להצניע את זהותם הקודמת של  זה יש נטייהשיח בבדרך כלל,  .בקנה אחד עם אופני השיח הרגילים על הגרים

וים' מעלה ו'הנל תיאור'בני נכר'. אף ה כנות אותםלנהוג הנוכחית, ודאי לא  זהותם הדתיתהגרים ולהדגיש את 

בפרק הקודם. לעומת זאת, הניסוח  מפורטפאסיביות לעומת תיאור הגרים כאקטיביים, כשל אסוציאציות 

עבדים ושפחות משוחררים, כפי  בענייןתואמים ביותר את השיח הנפוץ הפאסיבי והחיבור לעבר דווקא 

שראינו לאורך פרק זה. הקשר ההדוק והאישי של בן יג'ו לשחרור עבדים ושפחות וראייתם באור חיובי, מעלים 

המכתב יוצא כנגד גישות וכי  ,את הסיכוי כי מדובר כאן לא בגרים רגילים אלא בעבדים ושפחות משוחררים

 המבקשות להגביל את קליטתם בקהילה היהודית. 

תה כנראה ישפחתו המשוחררת של בן יג'ו, שהיברכה, -אשוישירות ל נוגעאין צורך להניח כי המכתב 

על רקע עבדים ושפחות משוחררים ופי לככללי של היחס הבהחלט ייתכן שהוא נכתב בהקשר  עם זאת .אשתו

אם תוך הקהילה. לחברים מחשד בהם ורצון להדירם ולסמנם גם לאחר שחרורם ונישואיהם מקרים שונים של 

גיורה ונישואיה -מקרה של אברהם בן יג'ו דוגמה נוספת לקשר בין בעילת שפחה, שחרורהב ראותניתן ל ,כן

שעוררו מקרים כאלה בקרב גורמים בקהילה ( anxiety)חרדה לדוגמה לחשד ון לראות בו לאדונה וכ

, אלא נמשכו גם בדור שלאחר מכן כ"לעז על הבנים", כפי בלבדזוג בני הלא הוגבלו ל והיהודית. חשדות אל

 שכותב בן יג'ו בתשובתו וכפי שכבר ראינו לעיל במקרה של בן השפחה שהובא לברית מילה בבית הכנסת.

שחררה ונשאה אכתרי,  ושמההסוחר עלי בן יפת, שקנה באשקלון שפחה נובית  גם עללעיל סיפרנו 

יותר מעשור לאחר מכן נערך דיון בבית הדין הגדול של דוד בן דניאל, מנהיגם של יהודי מצרים  189שה.ילא

, מלאח. עלי טען כי מלאח היא בתו שנולדה לו מנישואיו של עלי באותן שנים, בדבר כשרות זהותה של בתו

את החשד שמלאח היא בתה של אכתרי שנולדה לה  שלולאולם היה צורך לושפחתו המשוחררת אכתרי. ל

חורין. לא ברור מי  ה, שפחה ולא בתיה ולא יהודייכלומר שהיא נוכרי ,עלילעוד בטרם שחרורה ונישואיה 

שמא ביקש עלי להקדים או ? הפריכםלבית הדין ועלי נדרש ל כאלה דיווחיםהגיעו האם  –העלה את החשד 

ך שיעזור לו למצוא שידוך טוב לבתו? מכל מקום ברורה העובדה כי רפואה למכה? ואולי רצה להשיג מסמ

שאימה כדי להבהיר שהבת אכן נולדה לאחר ותה מעל לכל ספק יזהותה של בתו של סוחר יהודי מכובד לא הי

 עדויות אלו. בית הדין לא הסתפק בה נדרש דיון בבית הדין הגדול, כולל זימון עדים מאשקלוןונישא החררוש

ואולם לא ". הורתה ולידתה בקדושהניסה לבדוק אם ידוע מתי בדיוק נולדה אותה מלאח כדי "שתהא אלא 

                                                 
188 S 12.458r-CUL T '17–14, שורות 151–149, פורסם אצל אסף, מקורות, עמ. 
. לפי המסמך, נערכו נישואי עלי ושפחתו המשוחררת במעמד 6-אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י, פורסם S Misc. 27.4.23+29-CUL Tראו  189

 , השנה שבה מינה את בנו אביתר לגאון.1082, השנה שבה נפטר, וסביר שאף לפני 1083הגאון אליהו הכהן בן יוסף, כלומר בוודאי לפני 
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 סתייםכלומר בית הדין היה מודע לאפשרות כי ייתכן שהמגע המיני בין עלי לאכתרי שהעלה בידו לקבוע זאת. 

 190.נוכרייהלידתה של מלאח נעשה טרם שחרורה של אכתרי, בעודה שפחה ב

מדובר באילן הדוגמה מובהקת יותר לחשד בשפחות משוחררות והדרת צאצאיהן.  אהומקרה נוסף 

אשתו , כלף אלדג'אג'י הלוי נזכריםבאילן היוחסין  191עשרה. יוחסין של משפחת לוויים מן המאה השלוש

 פירוט צאצאיו של מעאני, הראשון מבין שלושת הבנים:מופיע  תיאור זהלאחר  .שלושת בניהםוהישראלית 

שתי נשים. האחת שפחה משוחררת, יש לו ממנה בת ובן. והשניה בת )כתוב:  למעאני

ישראלית. יש לו ממנה בן ושמו אבו  192בן( דודו אבו אלרצ'א בן האשה עם האיפור,

 סעיד. 

הבולט הדבר דבר זה אינו יוצא דופן.  , אם כיאלא רק ייחוסן נזכרים אינםכפי שניתן לראות, שמות הנשים 

ה. ישה השנייבן האל בניגודנזכר בשמו  אינותה שפחה משוחררת, ישה הראשונה, שהייכאן הוא שבן הא

רצה  בחייו שהסיבה היא כי הילדים מהשפחה המשוחררת אינם נחשבים לוויים וכי מאוחר יותר טועןגויטין 

 כפי שהעיר 193מיוחסים אליו. לכאורה אינםכלומר ילדיו מהשפחה המשוחררת  .מעאני "שיהיה לו בן משלו"

במאמר  194ם כמותו.יהרי לפי ההלכה ודאי שהילדים 'שלו' ונחשבים לווי ,כבר פרידמן, אם השפחה משוחררת

ניתן של שמות הילדים מן האישה הראשונה מאוחר יותר הציע פרידמן, ואני הולך בעקבותיו, כי צנזור זה 

משתקפת כאן תפיסה חברתית  ,לדעתי 195משוחררת.שפחה הה על פני בן הילפרש כהעדפה של בן היהודי

של שפחות משוחררות, במניעי אדוניהן ומכאן גם בייחוס  הדתית חשדנית ומדירה, המטילה ספק בזהותן

כיוון שלפחות במקרה מ שמירה על הדרישות ההלכתיות,מנבעה צאצאיהן. תפיסה מדירה זו לא בהכרח 

 אינו מועלה על הכתב. שלפנינו אשתו של מעאני מוצגת כמשוחררת, ועל אף זאת שם בנה 

בטרם ניגש למקרים הבאים, ברצוני להציע זהות אפשרית של אותה שפחה משוחררת, אשתו הראשונה 

הודו וכמוהו גם בן צרתה, אבו באולם היותו של בעלה סוחר ושל מעאני. כאמור, אין לנו כל מידע עליה, 

כי מעאני קנה לו שפחה בהודו ושם שחררה ונשאה לאישה, כפי שעשה  ניחסעיד, אפשרה לחוקרי הגניזה לה

נמצא גם שטר שחרור של שפחה ושמה סעאדה,  נידונואולם בין מסמכי הגניזה אשר טרם ו 196אברהם בן יג'ו.

                                                 
לא רק חלק מתופעת החשד בשפחות משוחררות ובצאצאיהן, אלא גם, ניתן לראות ברצון לחקור ולתעד את הייחוס המדויק של מלאח  190

עליית חשיבות הגיניאלוגיה ותיעודה במסמכים. מסמכים אלו נהיו למקורות סמכות וכוח: ראו פרנקלין, צאצאים, חלק מבהקשר הרחב יותר, 

 .86–81בעיקר עמ' 
191 S Ar. 6.28-CUL Tאלו הן הפסקה הרביעית, בתחתית הדף המקורי. . שורות1-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י 

 .144אצל בלאו, מילון, עמ'  حمر'אלמחמרה', וראו ערך  192
 .207–206, עמ' 3גויטיין, חברה,  193
 .5הע'  296ראו פרידמן, ריבוי, עמ'  194
 .174ראו פרידמן, האשה וסחר הודו, עמ'  195
 .174; הנ"ל, האשה וסחר הודו, עמ' 296–295עמ'  1-דה יופרידמן ריבוי, תעו 207–206, עמ' 3ראו גויטיין, חברה,  196



124 
 

אללוי אלתאגר ]הסוחר הגדול[ בן כלף  197המשחרר אותה הוא לא אחר מאשר "אבו אלמעאלי ואדונה

שם השפחה את  ,ריאה ורובו כהה ביותר, אך אפשר לפענח את שם המשחררהגט קשה לק 198אלדגאגי".

דו השני של השטר השתמרה יבצ 15.9.1198.199 –מקום השחרור )פסטאט( ואת התאריך את המשוחררת, 

 עדות על מסירתו לשפחה ואף על הטבלתה בבית הכנסת של העיראקיים.

תאים לנישואיו הראשונים. אשר יכול להיך בתאר שחרר שפחה מעאניהמעיד כי פנינו שטר לאם כך, 

או שנשא שפחה משוחררת שלו ולא של אדם אחר.  ,זוקא את שפחתו ואין כמובן כל חיוב שמעאני נשא דו

 ,גויטיין ופרידמן הציעו זו שכבר לענוסף  פנינו עוד אפשרותל גאולם נראה ששטר השחרור המדובר מציו

הודית שנקנתה לרגל מסעותיו בהודו וריחוקו מן הקהילה תה שפחה ינשא מעאני לא הישוהיא שהשפחה 

ידי אישים  שוחררה בלב השכונה היהודית של פסטאט, בבית הכנסת הבבלי ועלשפחה שקא והיהודית, אלא דו

כפי שהיא ידועים. אפשרות זו מקרבת יותר את מנהג שחרור השפחות והנישואין להן לקהילה היהודית 

ט את האפשרות לראות בכך נוהג של קבוצה קטנה של סוחרים בנסיבות משתקפת בגניזה, ומצמצמת במע

שאין זה מן הראוי  ושסבר היו. למרות זאת, נראה כי מבני התקופה מן הקהילה ייחודיות ובריחוק גיאוגרפי

לכלול ברשימת היוחסין של מעאני את שם בנו שנולד לו מן השפחה המשוחררת, ועדיף להתמקד בבנו שנולד 

ה. אם כך הוא הדבר, יש כאן דוגמה חיה ל"לעז על הבנים" ייו השניים לקרובת משפחתו היהודילו מנישוא

 לשפחה. ןתשובה בכתב ידו של בן יג'ו בדבר נישואיב הנזכר

צאצאיהן ניתן למצוא בקטע מתשובת גאון של של שפחות ו ם הדתיתזהותעניין נוספת לספק ב הדוגמ

נשאל בעניין קיום יחסים עם שפחות נוכריות. ככל הנראה שאלה ש לענה גאון אלמוני ושפרסם פרידמן ובה ע

 ,שיב כי אף שיש למול את בני השפחות בגיל שמונה ימים ומותר לחלל את השבת לצורך מילה זומהגאון 

...  תאמר כי משמרות הנדות והמצות מכל מקום חייבין עליהן"ואם  :עדיין אין הדבר מתיר לבוא על השפחה

בקש למצוא היתר לקיום מהרושם כי השואל  מתעוררבידינו שסח קטע התשובה ונמ 200."עבדים וודאיובניהן 

זו  .לנשים יהודיות תבסס על קרבתן של השפחותמיחסים עם שפחות נוכריות ולפחות חלק מקו מחשבתו 

לחלל את השבת  היתרהלמשל  ,מעמד ההלכתי בהיבטים מסוימיםבדמיון בשלהן ו שמירת המצוותניכרת ב

 לצורך מילת בן שפחה.

כריות'. ונראה כי שואל השאלה אף ביקש הבהרות בנוגע לזהותם הדתית של בני השפחות או 'בני הנ

בנים הות אחרות ואף כי ומצמקיימות בהיר בתשובתו כי אף שהשפחות שומרות על הלכות הנידה ומהגאון 

                                                 
לוי,  –אף כי נכתב כאן 'אלמעאלי' ולא 'אלמעאני', אני סבור כי שני האזכורים מכוונים לאותו אדם. זאת בשל הזהות בשאר הייחוסים  197

לא מצאתי עוד אדם ששמו 'אבו  -PGPו FGPסוחר, בן כלף אלדגאגי וכן בשל ההתאמה הכרונולוגית. בחיפוש במאגרים הממוחשבים של 

 אלמעאלי' שיכול להתאים לכלל הייחוסים הללו. חילופי למ"ד ונו"ן הם סבירים ורווחים מבחינה לשונית.
198 S 12.872-CUL T בנספח המהדורות. 9ראו תעודה  , לא פורסם.4–3, שורות  
כר שכתובות עוד מילה או שתיים לאחר מכן, אולי 'ועשר שנים' התאריך המופיע בשטר הוא יום שלישי י"ג תשרי שנת אלף וחמש מאות. ני 199

למניין השטרות, חל י"ג בתשרי ביום שלישי בשבוע. אחד מן העדים שחתמו על הגט הוא שמואל  1510, שנת 1198או 'ועשרים שנים'. בשנת 

 . 1203הלוי בר סעדיה, סופר בבית דינו של הרמב"ם, וידוע על מסמכים מתוארכים שלו עד שנת 
200 S AS 91.190-S G 2.137 + CUL T-CUL T 2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, מס' י5, שורה . 
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רק אם  –להן נימולים ביום השמיני ומחללים עליהם את השבת לצורך כך, "בניהם וודאי עבדים הם  הנולדים

כריות', השאלה איננה בידינו ולכן קשה לדעת מה ו'בני הנל אשרישחררו אותן הרי הן כישראל הם ובניהם". 

 נראה שהגאון תמה על עצם השאלה:  אם כי היו פרטיה

מא הם אם באים על הגויות וודאי חייבין הן משום ובני הנכריות שכתבתם לא נדע 

והלכה גמורה הבועל ארמית קניין פוגעים בו וחיובי מיתא הן ואם מגירין  201נ'ש'ג'ז'

שמולידין מן הנכריות ומקבלים אותן לשם ישראל הרי הן כישראל לכל  שמבניהם 

  202ם?[.דבריהם ואם אין מגירין אותן ו]אין[ מטבלין אותן הרי הן ]נכרים גמורי

תיתכן עמימות כיצד וכריות' ובין כיצד אפשר לשאול שאלה בדבר 'בני הנמ אינוהגאון מתשובה זו עולה כי 

ן הצד הוא בן מוות. מ אישה נוכרייה: מבחינתו ודאי שהם גויים וודאי שכל המקיים מגע מיני עם בעניין זה

דווקא  נראה כי 203גיור וטבילה. –בעיניו גם הוא ברור ו ,בעם ישראל הגויים מסלול להשתלבותיש  ינגדה

 תעודות שנסקרו לאורך פרק זה. מן ההגאון היא זו המקבלת אישוש של הנחתו של השואל ולא תפיסתו 

שה מצרית, יבת שנולדה לאהכשרות נוגע לבאלחנן בן חושיאל,  נשאל בדבר 'תחום אפור' דומהשאלה 

מצרית יש לחכות 'עד דור שלישי' בטרם תוכל של האם הה אם בשל היותה והשואל ת .ככל הנראה שפחה

שמדובר במי ש"אינה גיורת גמורה" ולמעשה "הרי היא בו ועונה אולם גם כאן המשיב נוזף ולבוא בקהל, 

אין כל דרך להכשיר את צאצאיה, ומי שסבור לכן  .נכרית גמורה, ולא איכפת לנו לידע מאיזה אומה היא"

את תשובתו הוא מסכם במילים: "צור ירחמנו  204ו בקי בדרך התלמוד".אחרת "לא שימש כל צרכו ואינ

ברי כי ביקורתו החריפה של המשיב נבעה בדיוק מן העובדה כי השואל, כמו  .וירחקנו מן המכשולים"

 השואלים לעיל, דווקא לא סבר שמדובר במקרה כה חד וחלק.

יהודיות ויכולת -נקל לראות את התהליך החברתי שבו החיים של אדונים יהודים עם שפחות לא ,לסיכום

איום ל נהיו וו למערכות יחסים ארוכות טווח ביניהם. מערכות יחסים אלאהתמרון של זהותן הלימינלית הבי

עקבות זאת בלפני מנהיגיה הדתיים. הציבו אתגר ודרכי ההצטרפות אליה על על הגדרת גבולות הקהילה ו

, לעומת זאתבפועל בזוגיות החדשה שנוצרה ובכשרותה.  הכרה כללוכולם וכמה 'פתרונות' אפשריים,  נולדו

המציאות המאתגרת ואופי הפתרונות עוררו גם התנגדות, חשדנות ובדלנות בקרב גורמים אחרים בקהילה 

כדרך לשמר את אולי היהודית. אלה הטילו ספק בזהותם של עבדים ושפחות משוחררים ובכשרות צאצאיהם, 

להסדיר  הפישאודם הביסמפני חדירת גורמים בלתי רצויים. הן הפתרונות השונים שולבצרם גבולות הקהילה 

                                                 
 נידה, שפחה, גויה, זונה. 201
 .2-הקריאה וההשלמות על פי פרידמן, ריבוי, תעודה י 202
. הקטע Misc. 28.20S -CUL Tעדות אפשרית נוספת לקיומם של צאצאים שזהותם הדתית ומעמדם החברתי מוטלים בספק עולה מתוך  203

. הוא כתוב בכתב ידו של יפת בן דוד בן שכניה, שהיה פעיל באמצע המאה 354–353נידון בקצרה במילואים לספרו של פרידמן, ריבוי, עמ' 

שראל... האחת עשרה בפסטאט, ועוסק בכשרות ילדיו של פלוני, כהן מדמשק, המעוניינים להתחתן עם בנות ישראל: "אן ירידו יתזוג]ו.. [ בת י

, בדילוגים(. נראה כי היה מי שערער על אפשרות זו וכי הדבר היה קשור לזהות אימם, לכתובה 19–16לבנות ישראל או לזולתן" )שורות 

 (.14שנרשמה לה ולמה שעשה אותו כהן בצעירותו )"פי איאם ציבאה", שורה 
204 S NS 309.105-TCUL וראו שם הפניות לדיון ההלכתי. קנו,–, פורסם אצל אברמסון, רב אלחנן, עמ' קנא 
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, הן מגמות הבדלנות והחשדנות כלפי אותן מבחינה הלכתית וחברתית את יחסי האדונים עם שפחותיהם

בשני המקרים מדובר בפתרונות שנועדו לצמצם עד  .אותו מטבעשל  םצאצאיהן, היו שני צדדיכלפי שפחות ו

, ואת ז והזינו והעצימו ז מגמות אלו תיאולם שוכדי ביטול את השטח האפור שבין זהות יהודית לנוכרית. 

 הקהילה היהודיתהמשפחה היהודית ועל קיומו של אותו תחום אפור שהתקיים בלב  ותכאחד מעיד תיהןוש

 .ועל חשיבותו

 סינתיזה ומסקנות. 6

זהותם המורכבת של עבדים ושפחות נוכרים בבעלות יהודית  להמלמדות עלאורך הפרק סקרנו דוגמאות רבות 

השתלבותם בחברת הגניזה. דומה כי הן מגוון התעודות הן פריסתן הכרונולוגית יכולים לסייע  מידת לעו

אורך כל תה נוכחות מתמדת ומורגשת בחברת הגניזה ליבידינו לקבוע כי לעבדים ושפחות משוחררים הי

עשרה. רוב  מסוף המאה העשירית ועד אמצע המאה השלושכלומר , ידונה כאןהתקופה ה'קלאסית' הנ

העדויות מן הגניזה נוגעות לנשים משוחררות ורק מיעוטן לגברים, והטיה זו משקפת את ההטיה הכללית 

  205מאשר בעבדים.יותר עוסקים בשפחות אלו  שעניינם עבדות.במסמכי הגניזה 

שילובם לבפרק זה חושפות מציאות מורכבת בכל הנוגע לגיורם של עבדים ושפחות ו ידונוהעדויות שנ

ברה היהודית. מצד אחד ראינו כי כמה וכמה עבדים ושפחות משוחררים השתלבו בחברה, התחתנו עם בח

ראינו  צד אחרם אף השתלבו בפעילות המסחרית של חברת הגניזה. ממה חלק .מלידה והולידו ילדים-יהודים

ם שנים רבות כי אותם משוחררים, ובהם אלה שהצליחו להשתלב בחברה, המשיכו להיות מכונים 'משוחרר' ג

 אזכוריב במסמכים משפטיים רשמיים ואף גםכי הם מכונים כך ו בחברהלאחר שחרורם, נישואיהם והתערותם 

כבוד או מעמד  להסיק כי הגם שהכינוי 'המשוחרר' לא סימן בהכרח פחיתות אפשר מאזכורים אלוצאצאיהם. 

נחות, הרי התמדת הכינוי והיותו מסמן יעיל בחברת הגניזה מעידים כי שילובם של המשוחררים בחברה 

היהודית הכללית לא היה מלא. חלקיותו של השילוב באה לידי ביטוי בשימוש בכינוי 'המשוחרר' ולא 'הגר', 

מערכת יחסים של תלות כלכלית לשעבר גם לאחר שחרורם וכן בהתמשכות -בשיוך המשוחררים לאדוניהם

ותלות של המשוחררים  של המשוחרריםבין המשוחררים למשחררים, לעיתים עד כדי ניצול כלכלי 

 בניגוד לתפיסה ההלכתית המוצהרת בגיטי השחרור. . זאתבמשחררים

עבד בין של ההגדרות המשפטיות היבשות המבדילות  מתמסוי עמימותבהן  שישאלה, העדויות את ה

 הזכרנו ועוד בשלב העבדות. בין עדויות אל כזאת שבהן קיימת עמימותהעדויות ניתן להוסיף על  ,חוריןבן ל

כינויים שימוש בהעדפת האת שמירת המצוות ואת שפחותיהם, לאת קשרי החיבה בין אדונים לעבדיהם ו

שפחות 'צאצאים בעבדים ולראייה ב חשיבות רבה יש. ברורמינוח משפטי השימוש בפני  המרמזים על

בין  הכוללות הולדת ילדים קיום מערכות יחסים מיניות מתמשכותלכן שחרור והורשה וענייני בפרקטיים' 

                                                 
 .134–133, עמ' 1ראו על כך גויטיין, חברה,  205
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העבדים והשפחות בקהילה היהודית,  של שילובהעל ריבוי אופני  למדיםמ המקריםשני  .אדונים לשפחותיהם

 .אדנותלעיתים תוך טשטוש גבולות הקהילה וטשטוש ההגדרות המשפטיות של עבדות ו

ת זהותם של עבדים יחשד בסוגי או מתעורר ספק קייםבהם טשטוש הגבולות החברתיים והמקרים ש

מהגדרת העבדים כמי  גם עולה ךכ .חלק בלתי נפרד ממנה הםלהלכה היבשה, אלא  יםגדונמ אינםושפחות 

ש"יצאו מכלל הגוים ולכלל ישראל לא באו". מעמד פרדוקסלי ולימינלי זה אף לא היה ייחודי לחברה היהודית 

נכתבו כבר על מעמדם של העבדים, ובעיקר השפחות, כמערערי קטגוריות חברתיות  .דונהיבתקופה הנ

בפרק זה  בפירוט נידונוסוגות מגוונות שעם זאת דומה שהתעודות מ 206מחקרים בהקשרים היסטוריים שונים.

 אסלאמי ספציפי.-מספקות עדות ייחודית על תופעה זו בהקשר יהודי

של  הדתית ומעמדם החברתי זהותם בענייןהנוגעים לספקות ו כאןהמקרים הקיצוניים ביותר שנסקרו 

ספק קשר הדוק למערכת ל היה ממקרים אלוברבים  .עבדיםלשפחות ולא דווקא לכולם  נגעועבדים ושפחות 

 ,לבין גבר יהודי בן חורין אינה ברורהבין השפחה שזהותה שהתקיימה יחסים מינית, לעיתים זוגיות של ממש, 

בסיס ל'פתרון': הגבר היהודי שחרר ונשא באופן חוקי את  קשר מיני זהראינו כי לעיתים היה  207לרוב אדונה.

הציב בפני ש קושיאת הו כך פתר באחת את הפרדוקס במעמדה של השפחה .מי שתפקדה בפועל כפילגשו

 עצמו.  ואת הסכנה למוניטין של כך מיגרהנהגה הדתית וה

בלבד. נראה כי  תופעת הפילגשותנובע מקשר הקשר הנפוץ בין חשד לנישואין ב ראותאולם אין לו

שנשאל  אלהבשזאת ראינו  .לעיתים סדר הדברים היה הפוך: נישואין או רצון לנישואין העצימו חשד מסוים

שה שנטען כי יבדבר הגבר שנשא א ההקטוע ובשאלההרמב"ם בדבר הגבר שנשא שפחה ואימץ את בנותיה 

ה ישאם הילדים תהיה יהודי דורשקרון המטריליניאלי המקובל בחברה היהודית יתה שפחתו של אחר. העיהי

 נגעשה יא הנוגע לזהותה הדתית שלכל מקרה של חשד ב ,כך בשל כדי שילדיה ייחשבו ליהודים. בעצמה

, תוך הסתרת זהות אמו את בנו בבית הכנסת למולבשאלה בדבר הגבר שניסה  זאת ראינו .לדור הבאגם החשד 

 בנות השפחה המאומצות. עלרמב"ם ל שאלהוכן ב ,בתו של עלי בן יפת ,מלאח בענייןבפסטאט שנערך בדיון 

 הואחשד השפחות וחברה אנדרוצנטרית. הכלפי  תמיני קשר הדוק בין שעבוד, תשוקההתקיים  ,אם כן

. מכיוון שאדונים יכלו להפעיל ככלל סביבתהבחברה היהודית ובתוצאה של מערכת הערכים הפטריארכלית 

כוח על המשועבדים להם, וגברים יכלו להפעיל כוח על נשים, התאפשר מצב של יחסים מיניים בין אדונים 

וילדים שנולדו כתוצאה  ,היהודית פי ההלכה שמצב זה היה אסור על היותיהודים לשפחותיהם הנוכריות. 

ההנהגה הדתית מחד גיסא ושלל מן האדונים  בפניגר אתהעמיד הוא  יהודים,-ממנו נחשבו תיאורטית ללא

                                                 
ראו שטיין, שפחה, על ערעור הגבולות בספרות חז"ל והפניות הנוגעות לחברה הרומית הכללית. ראו גם את מאמרה של אוריגו על עבדים  206

 אוריגו, האויב. –ושפחות מן המזרח בשירות משפחות טוסקניות 
ם נוספים מצביעים על מציאות דומה בקרב קהילות יהודיות בזמנים אחרים ובמקומות אחרים: על ספרד במאות השתים עשרה מחקרי 207

נאה, עבדות. על איטליה -והשלוש עשרה ראו עסיס, התנהגות מינית. על האימפריה העות'מאנית במאה השש עשרה ראו למדן, שפחות; בן

 מיניות.במאה השבע עשרה ראו אדלמן, משרתים ו
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נוצר תמריץ למציאת פתרונות משפטיים או מתוך כך  .היהודים אבהות על צאצאים אפשריים מאידך גיסא

 . פילגשותחברתיים למצב זה של 

דתית ובעלות של גבר -בין אדנות משפטית וכלכלית, שליטה מינית, זהות אתנית התקיים קשר הדוק

ה ויכולתו לכפות עליה יחסים מיניים וכן לכפות עליה יעל אשתו. שליטתו של האדון היהודי בשפחתו הנוכרי

ות באמצע ואתנית באמצעות שחרור וגיור, אפשרו מיסוד ולגיטימציה של מערכות יחסים אל-שינוי זהות דתית

וידעו לנצל את  תהליךאקטיביות במשתתפות נישואין. עם זאת ייתכן שבחלק מהמקרים אף השפחות היו 

 םבהשכמיטב יכולתן. כפי שראינו, היו מקרים  פניהןמצבן המיוחד ואת האפשרויות המוגבלות העומדות ל

אין לפיכך הן. אינטרסים שלשרת את הי יכ סברושפחות בחרו לאמץ זהות מסוימת, כנראה בהתאם למה ש

שתואר לעיל מנגנון העם שפחות כי שיתוף פעולה שלהן הלעיל הבינו  נידונולשלול כי בחלק מן המקרים ש

-זהות דתיתלהעניק לא רק חירות והכרה משפטית רשמית בזוגיותן ובזכויותיהן אלא אף  להן עשוי להעניק

 . לפחות מבחינה תיאורטית, אתנית חדשה להן ולילדיהן ומעמד שווה בקהילה שבקרבה חיו

בשוליה של החברה היהודית, עבדים ושפחות, נבע במידה  הדתית של מי שחיו כאמור, ערפול הזהות

גברים יהודים קיימו יחסי מין עם שפחותיהם הנוכריות, אך אין לנו מידע על יחסים  –רבה מן ההבדל המגדרי 

קרון המטריליניאלי צמצם את חשיבותם ייו כאלה, העה אםגם  .בין גבירות יהודיות לעבדיהן הנוכריים דומים

בהם שלקבוע כי לא היו מקרים בכך כדי אולם אין ודור ההמשך. של  ו החברתידומעמ הדתית ולעניין זהות

 ספק. מקרה אחד כזה, מראשית המאה האחת עוררמשוחררים הוא ששל עבדים דווקא מעמדם של עבדים או 

גייס את ראשי הקהילה והישיבה  המואשם של יהודי אחר, ואחי ואדם הוא עבד כילעיל ובו נטען  הוצגעשרה, 

בכמה מקרים אחרים גם ראינו כי  208.וכדי להגן על חירותו לזהותו של אחיואשר  דוף את ההאשמותלה כדי

 209נשמעה הטענה כלפי גברים שונים כי הם "מזרע עבדים".

לאדון יהודי היו  מסופר כי 210שרירא גאון. תשובה המיוחסת לרבב מתוארמקרה נוסף, מפורט יותר, 

כאשר נולד לעבד  על כך. שבע ברכות במעמד מניין יהודים והאדון לא מחה אמרובחתונתם  .עבד ושפחה

כן מסופר כי ו ,ולשפחה בן "עמד ראובן )האדון( ונטל את הבן והכניסו לבית הסופר וקרא תורה ונביאים"

בתשובתו כי "לא יפה עשה רבו שלימדו" וכן "לא יפה עשו אותן  בעוהעבד ניהל את כספי אדונו. הגאון ק

נעשו בניגוד  ומעשים אללדעתו של הגאון, כלומר  .באמירת הברכות ישראל שהוציאו שם שמים לבטלה"

מבחינה בעיה נחשב יהודי. ניהול כספי האדון בידי העבד אינו -להלכה וגרמו לטשטוש מעמדו של העבד כלא

                                                 
208 S 16.304-TCUL  הקטע שצוטט לעיל מבהיר לחלוטין כי מדובר בסכסוך בין שני יהודים, וזאת העיר 28, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה .

 .320גם זינגר, מגדר, עמ' 
209 MS Heb c 28.41 OX Bodl ,253–252, עמ' 2, פורסם אצל מאן, היהודים ;S NS 312.50c-TCUL  שייבר, , ראו 8, ע"ב, שורה

 .329מחקרי גניזה, עמ' 
התשובה מופיעה בקובץ שערי צדק, ח"ג, שער ו סימן כט. מקבילה לתשובה זו נמצאה בגניזה כחלק מקובץ תשובות של גאון אלמוני,  210

תי כאן על הכתוב על קלף, ושם היא איננה כוללת את הייחוס לרב שרירא גאון. הניסוח במקבילה מן הגניזה מלא יותר ושונה במעט. הסתמכ

. 84–83עמ'  2פורסמה אצל גינצברג, גאוניקה, כרך  – OX Bodl MS Heb c 18.38 –נוסח הגניזה, הקדום יותר. התשובה מן הגניזה 

 קריאתי שונה מקריאתו בכמה פרטים קטנים.
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לעיל בדיוננו ראינו  כך .של העבד בקרב החברה היהודית ומעמד לשכבוד ו לשהלכתית, אבל הוא סממן 

  211בעניין צאפי ועבדים אחרים שזכו בכינויי כבוד.

שהחזיק  ,בית הדין שאף להגיע לפשרה עם העבד .לאחר מות האדוןשלוז השאלה נוגע לאירועים 

יורשו החוקי של אביו, ומכאן שהוא  ,ת שלאדון היה בן קטןלמרוזאת  שחרור.גט  ובממון אדונו, וכתב ל

סק "אבל בן עבד זה ומשפחתם. הגאון שהשאלה הגיעה לפתחו פשל השפחה ושל הבעלים החוקי של העבד, 

בתגובתו על עדאן עבד הוא. ואביו ואמו וכל בניהם עבדים גמורים הן". הגאון אינו חוסך מילים קשות 

 בית הדין: של ההחלטה הראשונית

אדון לא  –הגט חירות שכתבו לו בבית דין לא עשו ולא כלום: על פי מי כתבו להן 

שחררו, ולא נתן להם רשות לכתוב לו, יורשים לא עשאום בני חורין, הם מעצמן עשו 

 ולא עשו ולא כלום. לפיכך אותו עבד ושפחה וכל ולד שלהן עבדים גמורים הם. 

ובין דודן האחד  בנות השפחההירושה בין האחיות  סוךסכב"ם בדבר רמשנשאל השאלה ל דומה זה מקרה

אלא שכאן מטעם בית דין ולא מידי הדיוטות, אף ו ,גט שחרורהעבד כבר קיבל  גם כאן 212ובנות דודן האחר.

היבט החברתי מן היהודים הן מו היו זאת לאחר שנהגו בו, באשתו ובבנו כ .וחזר למעמדו כעבד נוכריהוא מ

 .נולימוד תורה לבבמהלך של ו ונישואיטקס ב משתקףדתי כה ההיבטמן הן 

 היווצרותיש לשים לב כי גם במקרה זה למגדר או לתפקידים המגדריים תפקיד מכריע בתהליך של 

הספק הוא  בהיווצרותחלק מהותי לו זהות העבד או השפחה. במקרה של שפחות, הנתון שהיה נוגע לספק בה

חורין או העובדה שהן טובלות לנידתן, כלומר מבצעות ריטואל המזוהה  היחסים האינטימיים עם גבר יהודי בן

הנתון שיצר את הספק הוא יחס האדון והקהילה אל  שלפנינובמקרה של העבד בשאלה  213עם נשים יהודיות.

, בלימוד עבדבחתונת ה שבע ברכות הקראתבהעמדת חופה ו יחס זה ניכר .חורין העבד כאל גבר יהודי בן

ספק  עורר. כלומר מה שיכול היה לכבא כוחו של אדונו השעסק ב פומביתהעסקית הובפעילות  נותורה לב

שה יהודיים בני יאכהוא תפקודם המגדרי כגבר או בתודעת בני התקופה בדבר זהותם של עבד או שפחה 

תפקיד משמעותי ביכולת לעבור מזהות נוכרית לזהות  היהתפיסה החברתית בדבר התפקיד המגדרי ל .חורין

 214יהודית.

ניתן להשתמש  הדתית עיצוב הזהותבדומני כי לאור החשיבות הרבה של תפיסות התפקידים החברתיים 

'גיור סוציולוגי'. את המונח טבע הסוציולוג אשר כהן במסגרת  –מודרני -כאן במונח שנטבע בהקשר ישראלי

פי ההלכה  לשעבר שאינם נחשבים יהודים עלית המועצות עולים מבר השתלבותם של עלמחקרו 

                                                 
 א.2ראו הדיון לעיל בראש הפרק, סעיף  211
 שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן קו.  212
213 S AS 91.190-CUL TS G 2.137 + -CUL T2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
בהקשר זה מעניינת ההתלבטות שנכללה בשו"ת למהר"ם מרוטנבורג בנוגע לתפקיד גברי נוסף, השתתפות בזימון בברכת המזון: "אם  214

, והערתו 879ו עמנואל, תשובות מהר"ם, ב, עמ' הכנענים מצטרפי' לזימון, כגון אותם בגרמיי שאין אנן יודעי' אם הם בני חורין או כנענים". רא

 נוימן על הפניה זו.-של עמנואל שם. אני מודה לאהובה ליברלס
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זהותם היהודית  מגוון התפיסות שלאת  מציג. כהן בחברה הישראלית מוסדות המדינה בעיניהאורתודוכסית ו

של צביע על החשיבות העצומה של השילוב החברתי ומהוא  .בעיני עצמם ובעיני סביבתם ואל עוליםשל 

טקסים חברתיים ישראליים, במידת זיהויים של השתתפות בו בצבאשירות  למשלתפקידים חברתיים, מילוי 

  215מידת הזדקקותם והזדקקות סביבתם לטקס גיור רשמי.בכיהודים ו ועולים אל

שלי, נראה כי גיור סוציולוגי התקיים  מחקריבין מחקרו של כהן ו ביןעל אף השוני הרב באופי ובנסיבות 

יהודים עברו תקופת חניכה והסתגלות ארוכה בבתי -במידה דומה גם בחברת הגניזה. עבדים ושפחות לא

, למדו להכיר את החברה היהודית ואף קיבלו מעמד הלכתי לימינלי ידידותאיתם לעיתים קשרי  קשרויהודים, 

ביתר להשתלב  –מחדל ולא בלי קושי  אם כי לא כברירת –יכלו  בשל כך הם .כמי שכבר "יצאו מכלל הגויים"

גם ללא טקס רשמי של שחרור  נעשה הדבר לעיתים ולהתמזג בתוכה. בחברה היהודית שבה ממילא חיוקלות 

 ,יכלו למלאהם אותם שתה חשיבות רבה לתפקידים החברתיים יוגיור. בתהליך חברתי ארוך וחמקמק זה הי

 טווח. חשקו בהן למערכת יחסים ארוכת בעיקר שפחות שאדוניהן

דתיות  לזהויות הנוגעותאת הגיור הסוציולוגי בחברת הגניזה ניתן לראות בשתי תופעות משלימות 

מחד גיסא, מתיאור כמה וכמה מן המקרים עולה כי האדון  .של עבדים ובעיקר של שפחות מוטלות בספק

ולעיתים אף סביבתו לא סברו שיש צורך בגט שחרור רשמי; מאידך גיסא, ברבים מאותם המקרים מדובר 

כי היו מי שסברו שזוגיות זו נראה הולדת ילדים וגידולם. אם כן, בואף  למעשהקיום תא משפחתי בזוגיות, ב

חורין גם ללא גט שחרור רשמי בחתימת  יהודים בניכדי לראות בהם  הםדי בבמסגרתה ילדים שנולדו ב כרהההו

נידון שסיפורו את מעשיו של ה"גבר שנשא שפחה... וראה לנכון לאמץ את בנותיה"  סבירעדים. כך ניתן לה

שחרר את  זה אף כי .הגבר ששפחתו הולידה לו בן והוא ניסה למולו בבית הכנסת ואת מעשיבשו"ת הרמב"ם 

השיא שבו במקרה  תפיסה זו משתקפת גם .לא נתן גט שחרור לבנם המשותףהוא שפחתו כדין לאחר מכן, 

את שפחתו לאחר וטען כי "התייהדה מעצמה", במקרה של העבד שאדונו ערך לו חופה ולימד את בנו גבר 

כמחלוקת בין  בפשטות צב זהמתורה ובמקרים נוספים שנידונו לאורך פרק זה. חשוב לציין כי לא ניתן לתאר 

מעטים ראינו שמנהיגי  כיוון שבמקרים לאמהדיוטות שאינם בקיאים בהלכה לבין הסמכויות הרבניות, 

בדיעבד בנימוקים הלכתיים  ומאמצים את המצב הקיים ומכשירים אות ,הקהילה, הרבנים ומשיבי התשובות

 וחברתיים שונים.

 סיכום. 7

לכאורה היה מעמדם של עבדים ושפחות סוגיה קניינית פשוטה, בעלת הגדרות משפטיות ברורות ומשמעויות 

מי שביקשו  בפניאתגר משמעותי  שחיו בקהילההעבדים והשפחות  עמידוהלמעשה ואולם . ידועותחברתיות 

. הגדרתם אליהיך היכולת להגדיר בבירור מי משתיאת הגבולות החברתיים של הקהילה היהודית ו אתלשמר 

תה ברורה מבחינת ההלכה היהודית ולא מבחינת החברה. ידתית של העבדים והשפחות לא הי-האתנית

                                                 
 על המונח עצמו. 40–35יהודים, ובעיקר עמ' -ראו ספרו של כהן א', יהודים לא 215
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, אימצו את מנהגיהם, הכירו את אורחות חייהם, שמרו מקצת לאורך זמן העבדים והשפחות חיו בקרב יהודים

 חות לבין אדוניהם היהודים.ממצוותיהם, ולעיתים התפתחו יחסי חיבה, קרבה ואמון בין העבדים והשפ

בחברות שונות שבהן  רווחתיחסים מיניים מזדמנים או מתמשכים בין אדונים לשפחותיהם היו תופעה 

אתנית של -התקיימה עבדות. החברה היהודית מצד אחד אסרה על יחסים כאלה וקבעה את זהותם הדתית

יצר תמריץ לאדונים היהודים מצב ייחודי זה  .ומצד שני קשרה בין שחרור לגיור ,מותיהםיפי זהות א ילדים על

ידי גברים יהודים, לעיתים קרובות  ולמנהיגי הקהילה לעודד שחרור וגיור של שפחות ונשיאתן לנשים על

 עוררובפועל גם ללא שחרור רשמי  נישואין ולצידו מצב של נישואין-אדוניהן. פתרון רשמי זה של שחרור

 ויהודית של צאצאי שפחות משוחררות. התוצאה של ספקות וחשדות אלנגד המטילות ספק בזהותם ה תגובות

משוחררים  שוליה המעורפלים עבדים ושפחות לאבתה חברה יהודית שיהיהתלקחו סביבם והמחלוקות ש

שילוב מלאים בחברה לזוכים להכרה ו אינםשנוהגים בהם כבמשוחררים, עבדים ושפחות משוחררים ש

ם של כל אלו, שלא תמיד יכלו המערכת יחסים זוגית עם גבר יהודי וכן צאצאי המקיימותהיהודית, שפחות 

 .כשריםלהוכיח מעל לכל ספק את זהותם כיהודים 

המציאות  תאולם מבחינובשולי החברה היהודית,  אלומבחינת זהותם ניתן למקם עבדים ושפחות 

בלב התא המשפחתי.  –ימיות ביותר החברתית הרי שהם חיו ופעלו בלב חברה זו וביחידות הגרעיניות האינט

יהודים בלב המשפחה והקהילה הרחיב מאוד את אפשרויות המגע בין -קיום זה של בני אדם נוכרים או ספק

את 'שטח ההפקר'  ההביא השפחותשל המעורפלת של העבדים ו הדתית והאתנית יהודים. זהותם-יהודים ללא

תה מוחלטת אלא נתונה למיקוח ובו ידתית לא הי-האתניתבו הזהות שהמרחב  ,אם כןמן השוליים אל המרכז. 

 לש הלא התקיים רק בשולי ,זהויות שונות מתוך בחירה שלהם או של סביבתם לאמץיכלו  עבדים ושפחות

הקהילה, בלב גם היה נוכח  זוורבת פנים הסיכוי והסיכון שבזהות מורכבת  .חברה יהודית מוגדרת היטב

 מרחב האינטימי של המשפחה.ב
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 פרק ג: מומרים

סק ביציאה מן הדת ופרק זה עהפרקים הקודמים נגעו למי שהצטרפו אל הדת היהודית. לעומת זאת, 

היהודית אל דת אחרת, מנקודת מבטם של חברי הקהילה היהודית. בסעיף הראשון ייסקרו בקצרה עקרונות 

תופעה ההמרה לניתוח  ושאר הפרק יוקדש, םניהגאובספרות היחס ההלכתי למומרים בספרות התלמודית ו

. בסעיף השני ינותחו המונחים השונים שניתנו למעשה ההמרה הגניזה הקלאסית תוהיחס למומרים בתקופ

ולמומרים. במוקד הסעיף השלישי תעמוד התופעה של איום בהמרה או האשמה בהמרה וכן רמזים לזהות 

נסיבות על מניעיהם ועל בדוק מה ידוע לנו על זהות המומרים עצמם, נסעיף הרביעי ב. מוטלת בספקדתית 

. מאותה התקופה לפי תעודות הגניזה ומקורות ספרותיים אחרים יהודיים ואחרים . כל זאתםדת המרת

את רשת הקשרים בין יהודים למומרים, ממסחר ותעסוקה, דרך תביעות כלכליות,  שפרונסעיף החמישי ב

לאחר  בחזרה ליהדות נדוןסעיף השישי בפעולה דתיים ועד התא המשפחתי הגרעיני.  עימותים ושיתופי

 מונחיםגם אולם ו'מומרים', והמקובל בספרות המחקרית . לאורך הפרק אשתמש במונח הנייטרלי ההמרה

 יובאו כלשונם.מקורות הנוקטים אותם הו, נמצאים במקורות כגון 'משומדים' ו'פושעים' אחרים

 הלכתיות להמרת דת בספרות חז"ל והגאוניםגישות . 1

בחן בקצרה את היחס העקרוני ליהודי שעוזב את נפרק כדי להבין את הרקע לתופעות שיידונו בהמשך ה

הנחה שלתקדימים ולעקרונות שתועדו בספרות ה הסקירה מבוססת על בתקופות קודמות. קהילתו הדתית

ת תה השפעה על עיצוב היחס למומרים ולהמריהי ןכא דונהילתקופה הנקודם ההלכה והמחשבה היהודית 

 בחברת הגניזה. דת

המושפע גם ממעשיו  דברעצם היכולת לעזוב את הדת מצריכה הגדרה של זהות יהודית כדת וכ

הוכר וגובש לראשונה  הגדרה זושל היחיד ולא רק מהגדרות קבועות כגון מוצא אתני או גיאוגרפי. כחלק מ

שאותו יכולים לעבור יחידים או קבוצות, גברים ונשים, מרצונם או  –גיור  –הליך של 'כניסה לדת' 

, וגלגוליו יםמקורות השונים משלהי ימי הבית השני ותקופת המשנה והתלמודב מתוארה. הליך זה יבכפי

במקביל ניתן למצוא במקורות הספרותיים מאותה תקופה  1המדויקים נתונים במחלוקת בין החוקרים.

מנם ניתן ואם א ,הזהות היהודיתלמחוק את או  היהודית ה כיצד ניתן לעזוב את הדתעיסוק רב בשאל

 לעשות כן.

הוא 'משומד'.  את הדת הוא 'שמד' והעוזב היהודית המונח המרכזי בדיון בדבר עזיבת הדת

, "משומד לתיאבון", "משומד לעבירה אחת" :בספרות התלמודית לסוגיה יש הגדרות שונות ל'משומד'

 דתהת והגדרות נוספות. אף כי חז"ל דנו בהיבטים שונים של תופעת המר "לכל התורה כולהמשומד "

חז"ל נראה כי  לאמיתו של דבר, ., אין דיון כולל ועקרוני בהבכמה מקומות בספרות התלמודית לסוגיה

 לעזיבת הדת היהודית,בחלק הנוגע דת אחרת, אלא רק לבמציאות של המרת הדת היהודית אינם מכירים 

  2קיום ציוויים כאלו ואחרים. וליתר דיוק אי

                                                 
 .65–60יון והמרה, עמ' , וראו גם גודמן, מיס139–109ראו הצעה אפשרית לשחזור תהליך זה אצל כהן ש', התחלות, עמ'  1
; ניומן, המעשים, עמ' 445–442שי, מומר כיורש, בעיקר עמ' -; עיר374–369ראו דיון תמציתי בעניין אצל בלידשטיין, לא יהודי, עמ'  2

 .355–354; סימונסון, שתי הסעיפים, עמ' 108
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השפיע על ההגות וההלכה בתקופת הגאונים לאחר חתימת  ת דתהמרבשיטתי  הדיון התלמודי הלא

הוא כי  םהגאונימן הדיון בספרות מן הדיון התלמודי ו העלכי שנראה  םייחידהתלמוד. אחד העקרונות ה

ו. תפיסה זו דת והמומר עדיין נחשב יהודי למרות המרתהפיך, -המרת הדת אינה נתפסת כמהלך בלתי

ישראל הוא". כפי שכבר  –"אף על פי שחטא  :קביעה התלמודיתב רש"י דיונו שלמוכרת לרוב בזכות 

 מומריםה תפיסה שלאת ה עצבמהקרון כללי יאגדי זה התקבע מאז רש"י כע-קרון תלמודייהראה כ"ץ, ע

 ביחסןשבספרות הגאונים ניתן למצוא שיטות רבות ומגוונות  וזאת אף .במחשבה היהודית וההמרה

 אשרמומרים בספרות הגאונים הוא שאין כלל ברזל מחייב ה בענייןקרון הבסיסי ילמעשה, הע 3למומרים.

עניינים אחרים הוא עשוי ב'ישראל', ואילו נחשב עדיין  מומרעניינים מסוימים הב – לזהותם הדתית

 להיחשב 'גוי גמור'. 

הגדרת הזהות של מומר נמצא בתשובה של רב סעדיה גאון מראשית  ה שליחסיות לשברור  יביטו

תה נשואה יה שהייבדבר זהותו של בן שנולד לאב יהודי מומר ולאם יהודי רס"ג נשאל .המאה העשירית

נחשב  אינואו מכיוון שאביו המיר את דתו, הרי האב  ,אם הבן ממזר יםהו. השואלים תבאותו זמן לאחר

הבן אכן אינו ממזר. רס"ג קובע בתשובתו כי והוא האם  נקבע לפיהבן שיוך ובמקרה זה  ,גויליהודי אלא ל

"לפי שבשני מקומות צריך לדעת משפטי משומד,  :ממזר, ומבהיר כי היחס למומר משתנה לפי הנושא

ושתי בחינות יש להן. מקום ראשון לענין לברך ולזמן ולבטל רשות... ומקום שני לענין קדושין וגיטין 

במצות הלך אחר שמירת שבת, בעריות הלך אחר  –חליצה ומאונין וממזרות וכדומה להן... כללו של דבר 

 4הריון ולידה".

שבה רבו המומרים לדתות  ,למציאות זמנם התאים את פסיקתםניסו לנים הגאונראה שאם כן, 

הפזורים  אגבייםנאלצו להסתפק בדיונים התמציתיים וה הם אולם בנסחם את תשובותיהםואחרות, 

העובדה  ,במקורות אלו ת הדתהמרפי לכ תועקבי תעקרוני עמדהשל  נוסחהיעדר  5ספרות התלמודית.ב

הביאו בהתאם לנושא הנידון והנסיבות ההיסטוריות  המשתנה היחס למומר, שזו אינה נתפסת כסופית

נסקור כאן בקצרה את הסוגיות  מומרים בספרות הגאונים.פי לכמגוון גישות מנוגדות  לש להתפתחותן

באו לידי אלו סוגיות  .הקהילה היהודיתושבין מומרים  יםהעיקריות בספרות הגאונים העוסקות ביחס

 בהמשך הפרק. ונראה זאת הגניזהת ביטוי גם בתקופ

  כינוייםא. 

למשל 'משומד' על נגזרותיו השונות וכן מי  ,כינויים התלמודיים למומריםאת ה מאמצתספרות הגאונים 

שמקורו כנראה בשלהי התקופה הביזנטית  ,ב'ספר המעשים לבני ארץ ישראל' 6ש'יצא לתרבות רעה'.

                                                 
 כ"ץ, ישראל. 3
 אוצה"ג, יבמות, סימן תעד. 4
י על היעדר 'שמד' של ממש בבבל הזורואסטרית, נושא שמן הסתם לא הצריך דיון נרחב ושיטתי: ראו גם את דיונו הכללי של ברוד 5

 ברודי, סאסאנים.
, וראו גם צייטלין, מומר 252–238על השימוש בכינוי 'משומד' בספרות חז"ל עיינו בדיון ובהפניות אצל ארד, מחלל שבת, עמ'  6

'יצא לתרבות רעה' ראו כדוגמה את ה'יוצא' המפורסם ביותר, החכם התנאי אלישע בן . על 212–210ומשומד. כן ראו כ"ץ, ישראל, עמ' 

וראו הדיון במונחים אלה בסעיף  אבויה המכונה 'אחר'. ניתוח ספרותי מקיף ועדכני של המסורות השונות בעניינו נמצא אצל בארי, 'אחר'.

 להלן. 2
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בעיסוק הגאונים  7'איבד את עולמו'.מי ש –מופיע כינוי נוסף למומר  ,מאה השישיתבבארץ ישראל 

אונס ואין מינוח שונה מ את דתו מי שהמירפי לכסוגיית היחס ב דיוןבהמרות דת וביחס למומרים אין 

למומר מרצון לעומת מומר מאונס. גם הדת שאליה עבר המומר אינה נזכרת, ונראה שאין לה חשיבות 

  8ו.דת או המרתלעניין מעמד המומר 

 אישי של מומרים ה םמעמדב. 

נישואין, גירושין והולדה, נשאר  כלומרהאישי,  ולמעמד נוגעבקרב הגאונים יש הסכמה גורפת כי בכל ה

גם לאחר  פיםתק יםנישואין בין מומר או מומרת לבין יהודי נשאר יהמומר יהודי לכל דבר. על כן קשר

ו של הגבר דת תוקף, והמרת ה אף הוא ברימומר לאשתו היהודי . בה במידה גט גירושין שנתןדתהת המר

לממזר, כפי ייחשב  שייוולד להם הילד ,ה נשואהיכב עם יהודיויהודי מומר שאם אינה פוסלת את הגט. 

 9שראינו בתשובתו של רס"ג.

שה שבעלה נפטר ללא יייבום וחליצה. אדיני ל נוגעניתן להבחין בחריגה מסוימת מכלל זה בכל ה

אף כי שכן ו יםסקוהאם היא צריכה לחכות לחליצתו? כמה מן הגאונים פ –ילדים ואחיו היבם הוא מומר 

שה "מתעגנת ויושבת לעולם ואין לה תקנה ולא אפשר לה יו, האדת אם המומר היגר ונעלם לאחר המרת

ן ההמרה. זמ –שה והציגו קריטריון נוסף יאחרים ביקשו להקל על הא 10לינשא עד שיחלוץ לה משומד".

שיש להם  –שה, הרי "לא קרינן בו 'כי ישבו אחים יחדו' יאם האח המיר את דתו עוד טרם נישואי הא

תה בין החתן ואחיו 'אחוה' ולכן אין יכבר בעת הנישואין לא היבשל המרת דתו של האח כלומר  .אחוה"

  11שה צריכה חליצה.יהא

מבטל לכאורה את קשרי השארות בין הבעל לאחיו שהמיר את דתו,  הדברים סחונכי יש לשים לב 

שה יאל נוגעעניין החליצה. מקרה אחר בובכך מציג עמדה המוציאה את המומר מעם ישראל, לפחות 

כי אחיו היהודי פוסקים הנשואה לבעל שהמיר את דתו ונפטר בלא ילדים. במקרה זה חלק מן הגאונים 

כיוון שמטרת הייבום היא להקים שם בישראל לאח המת, זאת מ .יבמהשל המומר חולץ ליבמתו ולא מי

"כללא דמילתא )כללו של הדבר( בנדון הזה דאין אשת  :כבר 'אינו מישראל'הוא אח מומר ה היותוב

המשומד מתייבמת אלא חולצת, מדאמר רחמנא 'להקים לאחיו שם בישראל' וזה אינו אחיו ואינו 

                                                 
 ות נוספות., ושם הפני108–105ראו על כך אצל ניומן, המעשים, עמ'  7
יהודי ביין והשאלה אם יש חשש -יש חשיבות לדתות השונות בסביבת הקהילות היהודיות באותה תקופה, למשל לעניין המגע של לא 8

שהיין הופך בשל כך ל'יין נסך' האסור בהנאה. ראו את השאלה לרה"ג ואת הבחנתו בין המוסלמים בזמנו, האדוקים באיסור יין )ולכן אין 

ין זורואסטרים מתאסלמים בזמנו של רב יהודאי גאון במאה השמינית, ואז אומנם היה חשש כזה: תשובות הגאונים תרפ"ז, חשש כזה( לב

דתות השונות. ראו גם דיון ספציפי בנושא יין ם המבחינים בין יהודים המומרים לסימן סא. עם זאת לא מצאתי דיונים מתקופת הגאוני

 ."ם, מהד' פריימן, סימן נוהדומה לדיון של רה"ג בתשובות הראב
; סימונסון, בני זוג, 378–374שטו, ועיינו על כך אצל בלידשטיין, לא יהודי, עמ' –ראו למשל תשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שיד 9

 ושם מתוארות בהרחבה כלל הסוגיות הנוגעות לקשרי נישואין ולקשרי משפחה בין יהודים למומרים. 424–421בעיקר עמ' 
 אוצה"ג, יבמות, סימן עז. 10
ה, והוא הפותח את תיאור מצוות הייבום והחליצה. ראו תשובות גאונים נוספות  ,שם, סימן עט. הפסוק המצוטט הוא מספר דברים כה 11

מנים פו, פח, והשוו לתשובות המחייבות חליצה גם מידי משומד נוסף על אוצה"ג, יבמות, סימן עז: שם, סי–ברוח דומה, שם, סימנים פב

 עח, פא.
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 ףאועניינים מסוימים בשסברו שהמומר 'אינו מישראל', לפחות מי י היו לראות כניתן  ,אם כן 12מישראל".

 13מיעוט.דעת אולם דעתם לרוב נותרה ו .בהקשרים של מעמד אישי כגון נישואין

אחד מבני  דתו של כאמור, נישואין לא הופקעו בשל המרת ההשלכות של הימשכות קשרי נישואין.

הזוג. כמה שאלות שהופנו לגאונים מרמזות על מציאות של קשרי נישואין מתמשכים עם בני זוג מומרים. 

טכני בלבד -סביר להניח כי ברבות מן השאלות תקפות קשרי הנישואין לאחר ההמרה היא עניין משפטי

שנידונה לעיל בדבר אולם כמה שאלות, כמו השאלה לרס"ג ו .מרמזת על המשך חיים במשותף אינהו

בכמה שאלות עלתה סוגיית  14גם על מקרים של זוגות מעורבים. למדותשה נשואה שילדה בן למומר, מיא

הבעלות על הרכוש כחלק מסכסוך בין בני הזוג עצמם. היבט אחר של שאלה זו הוא סכסוכים בין בעלה 

רכושה או שמא המרתה ואז בעלה יורש את  ,מתהלהאם המומרת נחשבת  :של מומרת לבין קרוביה

לא מצאתי  15?ומכאן שרכושה צריך לחזור לקרוביה ,לפחות בכל הנוגע לרכוש ,את קשר הנישואין תבטלמ

במצב זה שה נשארה לנפשה, ויהפוך, שבו הבעל המיר את דתו ועזב והאהעיסוק בשו"ת הגאונים במצב 

שאלה כזו  .זכאותה לגבות את כתובתה, כלומר את התשלום המאוחר, מנכסי בעלה בענייןעולה השאלה 

 16דונה בעבודה זו.יעולה בתקופה הנ

 מורישים כמומרים כיורשים וג. 

סוגיית רכושם של מומרים נידונה רבות בספרות הגאונים, והמפתח לגישות השונות היה נעוץ בהגדרת 

-הן קשרי הנישואין הן קשרי השארות. כפי שהראה עיר – הקשרים המשפטיים בין המומר לבין משפחתו

שי במחקרו, במאה התשיעית ניסה רב נטרונאי גאון לבסס גישה המבטלת את קשרי השארות בין המומר 

ובכך מונעת ממנו לרשת את קרוביו היהודים ולהוציא רכוש מן הקהילה היהודית  ,לבין בני משפחתו

קרון. יבמקביל נמנעה גם יכולת ההורשה של מומר לקרוביו היהודים, בשם אותו ע 17לקהילתו החדשה.

במקרה של ביטול יכולת ההורשה לקרובים יהודים לא ניתן לטעון כי המניע היה הרצון לשפר את המצב 

מכאן שהמניע לפסיקה זו הוא רצון  .יהודים-הכלכלי של הקרובים היהודים ולמנוע מעבר רכוש ללא

הקהילה היהודית גם במחיר של הפסד כלכלי ליורשיו  מןהמומר  שלטא ניתוק והפרדה עקרוני לב

 היהודים.

                                                 
 התשובה מיוחסת לרב שרירא גאון, אך אולי מקורה בספרד: אוצר הגאונים, יבמות, סימן קפה. 12
 .436–434; סימונסון, בני זוג, עמ' 384–374ראו בלידשטיין, לא יהודי, עמ'  13
 ואילך. 424ראו סימונסון, בני זוג, עמ'  14
תשצ. –והרכוש עובר לבני משפחתה ראו אוצה"ג, כתובות, סימנים תשפטעל הדעה שזכאות בעלה לרכוש אשתו המומרת מופקעת  15

צ. בארץ –על התשובה השנייה ראו את המהדורה החדשה בתשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שע. השוו אוצה"ג, קדושין, סימנים פט

רכושה של מומרת: ראו פרידמן, ישראל היה נהוג שרכוש אישה נשואה שנפטרה ללא ילדים חוזר למשפחתה, ומכאן הפסיקה בעניין 

שי, מומר -, ושם הוא כותב על דברי הגאון הבבלי הדוחה מנהג זה )באוצה"ג, קדושין, סימן פט( וראו עיר418–417, עמ' 1נישואים, 

 .438–436; סימונסון, בני זוג, עמ' 452–451כיורש, עמ' 
 כשנעסוק בהשפעתה של המרת הדת על התא המשפחתי., ד5שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן שעה. נדון בשאלה זו בסעיף  16
שי, מומר כיורש. תשובתו של רנ"ג הובאה מחדש עם הפניה למקבילות ולגרסאות שונות, בתשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן -ראו עיר 17

 שסט.
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מו ישהתקיחידושו ההלכתי של רב נטרונאי גאון מקביל לגישות הלכתיות בדתות שי מראה כי -עיר

אולם העיקרון שבבסיס גישתו ההלכתית של רנ"ג נדחה, ו 18.בסביבת הקהילות היהודיות באותה תקופה

, לא היו מוכנות ת הגניזהמאוחרות יותר, בשלהי תקופת הגאונים ובתקופבתקופות מכויות רבניות וס

לכן כאשר אישרו להפקיע מומר מזכאותו  .של ממוןלהכיר ביציאתו של המומר מכלל ישראל אף בהקשר 

 19עקרונית.דין בכל מקרה לגופו ולא כפסיקה  בית לירושה עשו זאת 'דרך קנס' ובכפוף להחלטה של

 חזרת מומרים ליהדות ד. 

חזרה  שמצריכהמה בכמה וכמה שאלות שהופנו לגאונים עוסקות באפשרות חזרתם של מומרים ליהדות ו

הקזת דם ברית או  גוןזו. מוסכם על הכול שאין צורך בטקס גיור, ולו אף במרכיבים סמליים מן הטקס כ

בנושא זה ידועה  20במלקות ובהודאה פומבית על חטא.אולם חלק מן הגאונים פסקו שיש צורך ו .טבילה

יעלה לברך את הקהל  ליהדות וחזראת דתו תשובתו של רב נטרונאי גאון בדבר האפשרות שכהן שהמיר 

מרמזת על תפיסה חברתית אשר  תותשוב 21"כיוון שחילל קדושתו". שולל אפשרות זורנ"ג  .בברכת כהנים

 . לעומתהוקליטתו בלקהילה היהודית  של המומר לאחר חזרתו גם בל יימחהכתם  עזיבת היהדותב רואה

, תשובות אחרות מדגישות כי המומר הוא עדיין 'ישראל' ולכן אין צורך במרכיבים מטקס הגיור זו התפיס

על עזיבת  בפומבי ובהבעת חרטהענישה כגון מלקות  נקיטתיש היגיון ב עם זאת ,כגון הקזת דם או טבילה

המומר נשאר חלק מכלל ישראל גם עם  ולפיה בהלכה היהודית מדגימות את התפיסהגישות אלו  .הדת

 22עצמה היא צעד שניתן בקלות להופכו על פניו. דתהת והמר ,ודת המרת

 

ת כלפי מומרים והמרשונות ואף סותרות רווחו בקרב הגאונים גישות הלכתיות נראה כי  ,לסיכום

עדר קביעות פסקניות בספרות התלמודית יה זאת בשל .הקלאסית ת הגניזהבתקופה שקדמה לתקופ דת

קרון התלמודי המאשש את תקפות יקרון היציב ביותר בתקופת הגאונים הוא העי. העבתקופות קודמות

ו. דת תא ריהמשתן מומר לאחר ותקפות גט שנאת אחד מבני הזוג וכן דתו של הנישואין גם לאחר המרת 

לעניין מעמדו האישי, בכל הנוגע לכאורה ניתן לראות כאן מגמה עקרונית הרואה במומר יהודי לכל דבר 

חלק מן הגאונים שאין צורך לייבם  פסיקותיהם של בשל וזקביעה אולם יש לסייג ו .רס"ג טוען גםכפי ש

                                                 
 .132–129; וראו מקורות נוספים אצל סימונסון, שו"ת, עמ' 460–455, 452שי, מומר כיורש, עמ' -ראו עיר 18
ראו את תשובתו של רס"ג ובה הוא מתיר כי בתו של מומר תירש אותו: תשובות הגאונים הרכבי, סימן תקמא; רה"ג על הורשת מומר  19

שי, מומר -לקרוביו: תשובות הגאונים תרפ"ז, סימן יט, וראו את הדיון על תקופת הגניזה הקלאסית בהמשך הפרק ואת הדיון אצל עיר

 .455–450כיורש, עמ' 
א נידון בנוגע לעבד שנימול, לאחר מכן עבר לרשות גויים, וכעת הוא חוזר לרשות ישראל: "צריך להטיף ממנו דם ברית פעם הנוש 20

שניה או דילמה בטבילה סגי ליה'" הגאון פוסק שאין צורך בטבילה, ודאי שלא בהקזת דם ברית, "אלא דומה לישראל משומד שכל 

על פי המהדיר(; אוצה"ג  ריך טבילה וכל שכן מילה": אוצה"ג יבמות, סימן רן )מיוחס לרה"גישראל שנשתמד כיון שחזר בתשובה אינו צ

שבת, סימן שצה. כן ראו קביעה דומה בתשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רס )בחלק השני( ואת הערותיו של המהדיר שם. באוצה"ג, 

ובה של מומרים. כולם שוללים את הצורך בטבילה וחלק מהם רסב דנים גאונים שונים בעניין טקסי חזרה בתש–יבמות, סימנים רנט

מחייבים מלקות וכן וידוי פומבי. הם מדגישים )שם, סימן רנח( כי מומר שחזר ליהדותו נחשב יהודי לכל דבר: "מקבלים אותו להיות 

 כישראל כשרים" ואין לחשוש למגעו ביין כמגע גוי.
 .143–119בדיון הנרחב בשאלה על שני נוסחיה אצל פרי מ', מסורת ושינוי, עמ'  תשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן לה. עיינו 21
על תפיסות הגאונים בדבר אפשרויות החזרה ליהדות והשוואה מקיפה בסוגיה זו לחוק הקאנוני של הנוצרים הסורים המערביים  22

 ן, שתי הסעיפים; סימונסון, המרה; סימונסון, תשובה.והמזרחיים וכן לאסכולה החנבלית עיינו במאמריו העדכניים של סימונסון: סימונסו
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דה ברורה בין אשת מומר או שאין צורך בחליצה מאת אח מומר. מגמה עקרונית הפוכה חותרת להפר

הלכתיות ה את פסיקותיה מבססתהיא ו ,סופיתכי המרת דתו היא  תפיסהה מתוךהמומר לקהילה היהודית 

לרשת אינו יכול מומר  הוא קובע כי ,כאמור .בכמה מפסיקותיו של רנ"ג הניתן לראות .לכך בהתאם

 .מלשאת את כפיו בברכה ליהדותדתו וחזר  את כהן שהמיר ופוסלולהוריש 

בנושאים  הלכתיות תשובותללית של כאשר בוחנים את הנטייה הכ ,הדעות לכאן ולכאן למרות

תקבלו הדעות השונות לאורך הדורות, נראה כי המגמה המסרבת להכיר הבה שהשונים ואת המידה 

היא , וחשיבות רבהמגמה זו ל. הרואה בהמרת הדת כתם בל יימחה מגמההגברה על בסופיות ההמרה 

שומרת יבם לחכות נאלצה  כך .אינטרסים של חברים בקהילה היהודיתהגם נגד  ננקטה פעמים רבות

כאשר רכוש ממומרים או  הפקיעבני משפחה ובעלי חוב נתקלו בקשיים בבואם לולחליצה מגיסה המומר 

בפני תביעות מומרים. מקובל להניח כי מגמה זו אומצה בעיקר כדי להשאיר פתח למומר לחזור  עמדו

 23ליהדות. החזרהליך האת מומרים  על אלו להקל גישותנטייה של ב גם ניתן לראות זאת .ליהדותו

 מינוח למומרים מהיהדות בתקופת הגניזה הקלאסיתה. 2

מגוון של כינויים למומרים  נמצאדונה ישאלות ותשובות ששרדו מהתקופה הנבתעודות הגניזה וב

ומידת  ,יחס כלפי המומריםהבנת הלנו פתח ל. בחינה של כינויים אלו עשויה לפתוח דתהת ולפעולת המר

השימוש במונחים תלמודיים או אימוץ מונחים חדשים עשויה ללמד על גישות משתנות כלפי המומרים 

 ם.דת והמרת

ם "שורשים סלמן ההתנצרות )להמונחים הערביים שרווחו בפי מוסלמים ונוצרים להתאסלמות או 

ר בהתאמה( מופיעים רק פעמים ספורות בתעודות מן הגניזה. הפועל 'אסלם' )התאסלם( מופיע "ונצ

כנראה כתב ובאותיות ערביות מעידאב הכתוב פעם אחת במכתב  –בצורותיו השונות רק שלוש פעמים 

במכתב מתימן  מסוג זה מתוארת ת דתהמר .היהמרת דת בכפי לשפקיד מוסלמי ופעמיים בהקשר  אותו

א בהקשר והפועל 'תנצר' )התנצר( מופיע פעם אחת, גם ה 24ידי קאצ'י. נוגע לאסלומו של נער עלה במסמךו

ה, במכתב המתאר את ניסיונותיהם של כובשי ירושלים הפרנקים לנצר ילד ממשפחת יבכפי ת דתשל המר

 25התסתרים.

ימוש נרחב גם כאמור, אחד המונחים הקדומים למי שעזב את דתו הוא 'משומד', והוא נמצא בש

יום. כמו -יוםנוגעות לחיי ההמן הגניזה , הן בספרות ההלכתית הן בתעודות הגניזה הקלאסית תבתקופ

מונח כולל למומרים ללא אבחנה בין מומר 'משומד'  היה גם בתקופה הנידונה כאןבתקופת הגאונים 

                                                 
שבטית. מייצגן המובהק של תפיסות מעין אלו -עם זאת ייתכן שבאו כאן לידי ביטוי גם תפיסות של הזהות היהודית כזהות ביולוגית 23

או לסקר, גיור. כן ראו דיון מלידה אצל ריה"ל ר-בתקופת הגניזה הקלאסית היה ריה"ל. על תפיסת המתגיירים כנחותים לעומת יהודים

 .18–11כללי בקשר שבין זהות לגנאלוגיה אצל בויארין, הבשר שברוח, עמ' 
, וראו את ההקדמה 64, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב S Ar. 40.56-TCULהמכתב באותיות ערביות מעיד'אב:  24

ורסם במלואו לאחרונה אצל , פMoss. IV.7; 67רסם שם, תעודה ב, פוCUL T-S 28.11שם. מכתב על המרת דת בכפייה בתימן: 

ג. ראו 4, לא פורסם. המסמך יידון להלן בסוף סעיף CUL T-S 12.305. נער שהקאצ'י אסלם אותו: 66פרידמן, שם, תעודה בו גויטיין

 .28–27, האוהבים, עמ' מ' ; פרנקל238, עמ' 4על מסמך זה ועל תארוכו אצל גויטיין, חברה, 
25 S 20.133-TCUL S 10 J 5.6 + -TCUL  אן יתנצר אכתיארא".32, ע"א, שורה 577, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה" : 
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תקופת בהחל  שהמיר את דתושימוש זה במונח לכינוי כל מי דת זו או אחרת. בין מאונס או מרצון או 

 26ספרות התלמודית מבחינה בין סוגי משומדים ו'משומדים לעבירות' מסוימות.ה לכך, בניגוד .הגאונים

לערביזציה של  לעת עתה יחידהדוגמה  הואמכתב מן הגניזה המתאר את כיבוש ירושלים בידי הצלבנים 

התייאשו ובשבי הצלבנים שהיו תאר כיצד חלק מן היהודים המכתב מ המונח התלמודי 'משומד'.

בו משתמש כותב המכתב הוא שיהודית -בערביתפדיון והצלה המירו את דתם. המונח של אפשרות המ

 27, והפועל אף מנוקד בניקוד המתאים לבניין החמישי בערבית.'תשמד'

למומר לנצרות, לעומת מומר לאסלאם או  תספציפי כווןסברה נפוצה היא כי המונח 'משומד' מ

אלו  בימי הביניים. ת אחרות. סברה זו נשענת על שני מקורות מן העולם המוסלמי דובר הערביתלדתו

 כלומרד, ומשמעותו העמדה בטבילה, "טענה כי מקור המונח בשורש עמאת המייחסים לרב האיי גאון 

בספרו קביעתו המקורית של רה"ג לא השתמרה, והיא ידועה רק מייחוסה לו  טבילה לנצרות כהמרת דת.

 28ובמקורות מאוחרים יותר עד ימינו. ,וכן ב'מחברת הערוך' של משה אבן עזרא 'ספר העיונים והדיונים'

שמשמעות זו לאותו השורש קיימת גם  מעירים והםאף במחקר התקבלה סברה זו על חוקרים ובלשנים, 

 הופעתשאר על אולם חוקרים אחרים מטילים ספק בסברה זו, ומתבססים בין הו 29במילונים ערביים.

  30המונח כבר ברבדים הקדומים של ספרות חז"ל טרם היות הנצרות כוח משפיע.

לענייננו חשוב לציין כי אף אם ניסה רב האיי גאון להשתמש במינוח הקיים בתקופתו כדי ליצור 

 ופיעהמונח 'משומד' מ 31.בכך חיצלההבחנה בין מומרים לנצרות לבין מומרים לאסלאם, לא נראה כי 

בעקביות בכל תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם העוסקות במומרים, ואין להניח כי בכל המקרים מדובר 

כמו בתקופות במומרים לנצרות. סביר יותר להסיק כי המונח שימש לציון מומרים באופן כללי, דווקא 

ין 'משומד בולנצרות  כלומרתשובתו של הראב"ם, בין 'משומד לע"ז' ב ההבחנהעל כך  העידמ .קודמות

תה בעיניו שייכות לדת ימילה 'משומד' עצמה לא הילמשמע ש .לאסלאם כלומרלדת הישמעאלים' 

 32מסוימת.

                                                 
–238צייטלין טוען שמשומד הוא מומר בכפייה בעוד 'מומר' המיר דתו מרצון: צייטלין, מומר ומשומד, וראו ארד, מחלל שבת, עמ'  26

 .212–210. על השינוי ראו כ"ץ, ישראל, עמ' 252
 : "גיר מן תשמד".35, ע"א, שורה 577גיל, א"י, תעודה  27
. מחברת הערוך, דף ב ע"ב )סוף שער אותיות המשמשין(, דף סו 49–48קין, עמ' משה אבן עזרא, ספר העיונים והדיונים, מהד' הל 28

, ומיוחס שם לספר הרקמה של אבן ג'נאח אך אינו נמצא 15ע"ב )הערך ש.ג.ע(. הסבר דומה מופיע גם ב'קונטרס בדקדוק שפת עבר', עמ' 

 .27–26של המהדיר פוזננסקי, עמ'  51ראו הערה  –בספר זה 
. ייתכן שהמקור הוא בסורית, ראו ליין, לקסיקון, ערך 18–17; מסטיי, העברית, עמ' 365סיני, הלשון והספר, א, עמ' -ראו למשל טור 29

 .2153, עמ' المعمودية, תחת عمد
יד, עמ' -; סבתו, כתב276, הערך 'משמד', עמ' 5; קוהוט, ערוך השלם, 1, הע' 3394, עמ' 7יהודה, מילון, הערך 'משמד', כרך -ראו בן 30

 במהד' שי(. 622, וקדם לכולם תנחום הירושלמי במילונו אלמרשד אלכאפי, הערך ש.מ.ד )עמ' 187, הע' 173
, לא 9, ע"ב, שורה  S NS 312.50c-TCULראו מקור של רב האיי גאון המבקש לפרש את המונח 'פושע' כ"מומר לישמעאלות":  31

וש המיוחס לו לעיל בדבר 'משומד' כי רב האיי אכן ביקש לדייק במונחים פורסם. אם כן, ניתן להציע על סמך ציטוט זה ועל סמך הפיר

 שרווחו בימיו. 
יהודית לרי"ף בעניין 'אלמשומדת' -שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נו. וכן הדבר גם במקרים אחרים, ראו למשל שאלה בערבית 32

הד' רוטשטיין )תרגום לעברית בלבד(, סימן ק. מהדורה זו הדורשת את השדה שהיה בבעלותה בדיון אצל 'אלקאצ'י': שו"ת הרי"ף, מ
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מונח זה תוצאה של צנזור כתבי ב לראותמקובל  .מופיע בתשובות הגאונים הוא 'מומר'המונח נוסף 

 33קדום בספרות חז"ל.יד ודפוסים באירופה של ראשית העת החדשה, אף כי גם למונח 'מומר' יש בסיס 

 .כאן דונהיהכינוי 'מומר' אינו מופיע בתעודות גניזה מן התקופה הנככל הידוע לי מכל מקום, 

 הגניזה הקלאסית תשמקורו בספרות התלמודית ונמצא בשימוש גם בתקופ כינוי אחר למומרים

 ור של מעבר מובהקהוא 'יצא לתרבות רעה' על נגזרותיו השונות. מונח זה מעורפל, מכיוון שאינו תיא

הקפדה על שמירת מצוות. כפי שראינו, עמדה  איכאו בעלמא , וניתן לפרשו גם כביצוע עבירות לדת אחרת

התייחסות בה במעשה ההמרה ונעדרת  מכירה שאינה ,כזו תואמת את הגישה הכללית בספרות התלמודית

התלמודית הכוונה היא ל'שמד', . נראה כי לפחות בחלק ממופעי המונח בספרות לתופעה זו עקרונית

הכללי והמעורפל של  תיאור'תרבות רעה' היא ה :עזיבת הדת היהודית. ניתן לפרק מונח זה לשני מרכיבים

'יצא' מתאר את פעולתו האקטיבית, וזאת מנקודת מבטה של הפועל מצבו הנוכחי של המומר, ואילו 

סח של רב נטרונאי גאון ל'תקנת ובנ מונח מופיע גם בספרות הגאונים, למשלההקהילה היהודית. 

עם זאת כלל לא  34"שלא תצאנה לתרבות רעה". כדי דימאפשרת לנשים לקבל גט מיתקנה ה .המורדת'

של רב  כדבריו'היתלות בגויים', עם להתמודדות עם המרת דת או  תכוונמ'תקנת המורדת'  אם אכןברור 

  35שרירא גאון.

. לעומת זאת, כאן דונהיפעמים ספורות בתעודות מהתקופה הנ נזכרת'יציאה לתרבות רעה' 

אחד העקרונות  יציאה' היא'הפעמים רבות, ונראה כי בהן השימוש בפועל 'יצא' על נגזרותיו השונות חוזר 

'יצא לתרבות רעה' מופיע לראשונה הביטוי 'יצא  הביטוי לענוסף . דתהת המרלמינוח קביעת הב בולטיםה

שמצאתי עד כה של ביטוי זה האזכור המוקדם ביותר  36.בדת מן הכלל' במשמעות המרת דת או כפירה

את אשתו  בעל היורשדן בוא הבתשובתו  .הוא בשו"ת המיוחס לרב צמח גאון, בן המאה התשיעית

"איהי דנפקא מן קהל ואפסידא נפשא" )היא שיצאה מן הקהל  את קביעתו במילים: ומנמק ,המומרת

 ולמשל בפירוש סוגים שונים.מופיע הכינוי במקורות מ גניזה הקלאסיתה תבתקופ 37ואיבדה את נפשה(.

בשו"ת ראב"ם  .מי ש"יצא מן הכלל"כעשר עיקרי האמונה  מגדיר את מי שכפר בשלושההרמב"ם למשנה 

כתוב אה מן הכלל", תוך שימוש במונח העברי בתוך הטקסט המתוארת שפחה שהתאסלמה כמי ש"יצ

                                                 
, ושאלה זו עדיפה מנוסחה Cod. Sim. Jud.-Arab. 1מבוססת על כתב יד בערבית יהודית הנמצא בספרייה המלכותית של קופנהאגן, 

 ע"א. 92–"בע 91העברי בשו"ת הרי"ף, מהד' לייטער, סימן קיב. בכתב היד מקופנהגן מסומנת השאלה במספר שיז, דף 
 .244–242ראו ארד, מחלל שבת, עמ'  33
תשובות רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שד. וראו על תקנה זו, ובמיוחד על פירוש היציאה לתרבות רעה כהמרת דת, אצל ברודי, מחוקקים,  34

למומרים ואת משמעותים . אברהם יוסקוביץ מאוניברסיטת חיפה שוקד על עבודת דוקטור המנתחת כינויים שונים 295–294בעיקר עמ' 

 החברתית והמשפטית. אני מודה לו על שחלק עימי קטע זה במהלך עבודתו.
ראו על כך במאמרו העדכני של גרוס, שרירא, ובו הוא חולק על הסברה המקובלת במחקר כי התקנה קשורה לראשית האסלאם ולחשש  35

 מפני 'היתלות בגויים' או 'יציאה לתרבות רעה' כהמרת דת.
ר שמונח זה מתבסס על 'יציאה לתרבות רעה' וכן על דמותו של 'הבן הרשע' ש"הוציא את עצמו מן הכלל וכפר בעיקר". ראו סבי 36

יצא מן הכלל' לכהן שהמיר דתו (. יש לשים לב שהביטוי '73רבין, עמ' -מכילתא דרבי ישמעאל, מסכתא דפסחא, פרשה יח )מהד' הורביץ

רנ"ג, מהד' ברודי,  שובותתקורו כנראה אירופי. ראו על כך התשובה, שהוא מאוחר בהרבה ומ רנ"ג מופיע רק בנוסח ב של שובותתב

 .143–140, 126–124, ועיינו אצל פרי מ', מסורת ושינוי, עמ' 9, הע' 142סימן לה, עמ' 
 אוצה"ג, קידושין, סימן צ. 37
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 ונמצא בגניזה מנהיג הקהילה המקומית בקליוב לנגיד שר שלום הלוי כתבבמכתב שגם  .תיהודי-תערביב

 38בין השאר אדם ש"יצא מכלל ישראל". נזכר

 ,לתקופתנו קודםמופיע מונח ה .'יצא ידי עולמו' :להזכיר מונח נוסף להמרת דת ראויבהקשר זה 

בארמית  דומהסח ומעניין שנ 39'המעשים לבני ארץ ישראל'. גוןתלמודיים כ-ישראליים בתר במקורות ארץ

רכוש "ישראל ב כאשר הוא דןמופיע בנוסח שו"ת המיוחס לרב האיי גאון, כלומר סמכות בבלית מאוחרת, 

 40משומד דנפיק ידי עלמיה" )שיצא ידי עולמו(.

-גם בערבית מן הדת יציאהמתאר הפועל בצורתו העברית מופיע  'יצא'וש בפועל שימה לענוסף 

אדם ש"יצא  רב האיי גאון עלצורותיו השונות. בתשובה שנמצאה בגניזה כותב  לעפועל 'כרג'' ה – יהודית

יוסף בן יהודה אבן עקנין בספרו 'רפואת הנפשות'  41."כרג' מן אלדין" :יהודית-בערביתומן הדת" 

 "נתכלי מן אלכלל" למשל בצירופים ,פועל יצאבפעלים ערביים המקבילים למספר משתמש פעמים 

 כפירה בעיקרכותב כי הכחשת המופת היא "הרמב"ם  'תחיית המתים'במאמר  42."נתכרג' ען אלכלל"ו

"כרוג' מן אלדין"  :השמד מתאר אתהוא  'אגרת תימן'וכרוג' ען אלשריעה" )יציאה מן התורה, החוק(, וב

  43)יציאה מן הדת(.

מקרה השה למקרים מסוימים, אחד מהם הוא יתנאי שניתן לא בשו"ת ראב"ם מתואר גט עלגם 

בסידור שלמה בן נתן  44.(חס ושלום יצא מכלל ישראל"אן חס ושלום כרג ען דאירה ישראל" )שהבעל 

מילה בשבת לבן שנולד ל"בר י]ישראל[ כרג' ען אלמדהב"  עלשאלה ותשובה  י שלתמצית נוסח מופיע

מי ש"נשז ען אלשרע" )יצא מן החוק, כ)שיצא מן הדת(, ובאותן שורות מתואר אותו אדם במילים אחרות 

פילוסופיה מופיעים בהלכה ובמקרא, הפרשנות בקראית לסוגיה כגון הגם בספרות  45מעיקרי הדת(.

ניתן למצוא פעלים נוספים  46דומים.מונחים לדין', 'כרג' אלמדהב' והמונחים 'כרג' ען אלדת', 'כרג' א

                                                 
(. מכתב ממנהיג 102פירוש המשנה לרמב"ם, מהד' קאפח, נזיקין, סנהדרין פרק י )עמ' ריז(. שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן צח )עמ'  38

 בנספח המהדורות.  21. ראו תעודה 16–15, לא פורסם, שורות CUL T-S 10 J 17.16קהל קליוב: 
 .112–105ראו ניומן, המעשים, עמ'  39
 תרפ"ז, סימן יט.תשובות הגאונים  40
41 S NS 90.2-TCUL  (, פורסם 28, וכן בהמשך בשאלה אחרת הוא נשאל על אדם ש"כרג אלי דין אלגוים" )שורה 14, ע"א, שורה

ד. אביו של רב האיי גאון, רב שרירא גאון, 5וראו את הדיון על שאלות אלו בהמשך הפרק, בסוף סעיף  .81–75אצל פרידמן, רה"ג, עמ' 

ח 'פריץ' כך: "והכדא אלאנסאן אלכארג ען סיאג אלדין, יסמי פי לגתנא פריץ, ופי לגת אלערב פאסק", ובתרגומו של אסף: פירש את המונ

תשובות הגאונים תש"ב,  ראו ,CUL T-S Ar. 18(1).2"וכמו כן בן אדם היוצא מגדר הדת יקרא בלשוננו פריץ ובלשון ערב פאסק". 

 .431–430או גם פרידמן, מילון, הערך 'כרג', עמ' . ר7–5, דף ב ע"א, שורות 179–172עמ' 
 .338–337, 327אבן עקנין: טובי, טב אלנפוס, עמ'  42
שיח על עדי הנוסח הערביים לאיגרת זו. –גרות הרמב"ם, מהד' שילת, א, עמ' שכח. וראו במבוא לאיגרת, עמ' שיזתחיית המתים: א 43

 ם, עמ' פג )המקור הערבי(.אין הבדל בין עדי הנוסח לעניין זה. איגרת תימן: ש
 (.177שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן קו )עמ'  44

45 S Ar. 47.192(1r)-TCUL  ד, בדיון בהמשכיות 5, וראו דיון בשאלה הלכתית זו להלן, בסעיף 695, עמ' نشز. ראו בלאו, מילון, ערך

 התא המשפחתי לאחר המרת דתו של אחד מבני הזוג. 
"אלכרוג ען אלדת". ראו מאן, טקסטים,  –למשל בחיבור הלכתי כותב סהל בן פצל אלתסתרי על "מן אכרג מן דינה" ובהמשך הקטע  46

, וראו את הדיון להלן על האשמות כי אביו של אבו עמראן מוסי בן חסין בן כוג' המיר את דתו טרם נולד בנו. כן ראו 100–99, עמ' 2

, הדן בשם 'עברי' ועוסק במי 21–18ע"ב, שורות  9, דף RNL Yevr.-Arab I 42בן עלי לשמות כא ב:  למשל גם את פירושו של יפת
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המבטאים את היציאה או המעבר של המומר מתוך המעגל או הכלל היהודי. במסמך המתאר סכסוך בין 

'יציאה',  של ככל הנראה במשמעות זאת יש לקרואו, "אלמתעדי מן ישראל"אדם שהוא בעל ואישה נזכר 

נידון בין השאר מקרה של אישה, ומובהר כי אינה יכולה לקבל את כתובתה  בשאלה לרמב"ם 47'חריגה'.

בשטר חוב הנוגע לדמי שכירות על דירה  48כל עוד בעלה בחיים, "ואף על גב דנפק לה מכללא דיהודאי".

  49אלי מדהב אלאסלאם", כלומר העובר אל האסכולה המוסלמית.נזכר אדם שהוא "אלמנתקל 

הוא 'פושע', ולהמרה 'פשעות' או 'פשע'. בתעודות הגניזה המונח הנפוץ ביותר למומר  נראה כי

 , השקולהפועל 'אפשע' למשל, המושפעות מן הערביתהן בצורות הן בצורותיו העבריות  ופיעמונח זה מ

ושם הוא מופיע בספרות התלמודית,  יסוד'פושע' יש  מונחאף ל 50במשקל הבניין הרביעי בערבית.

קהילה המבצע ב'פושע ישראל' המצביע על חבר  ביטויאולם בניגוד לו'פושעי ישראל'.  גוןים כבביטוי

המרה מלאה לדת אחרת. אין  הוא לצייןעבירות, הרי השימוש הרגיל בתעודות הגניזה במונח 'פושע' 

ק את 'הפושע' מן הקהילה, אלא רבהכרח מונח זה מנתקות  נוקטותכוונתי לטעון כי תעודות הגניזה ה

סס על ההכרה שהאדם הנידון ושבניגוד לשימוש התלמודי במונח, השימוש בתעודות הגניזה הקלאסית מב

 אימץ לעצמו זהות דתית אחרת.

 ציבורייםמסמכי בית דין, מכתבים אישיים ו –תעודות הגניזה המזכירות 'פושעים' מגוונות 

האזכור הקדום ביותר שמצאתי הוא בפירוש  .ושאלות ותשובות. המונח נזכר גם בספרות שמחוץ לגניזה

בשו"ת רמב"ם נזכרת  51"ופרשת הפשע והוא מה שנדרשת האומה לצאת מכלל הדת". :רס"ג לספר דניאל

קראית הגם בספרות  52'.בספרו של אבן עקנין 'רפואת הנפשותהמרת דת וכן של 'פשעות' במשמעות 

מכאן שכבר  53ת במשמעות של המרת דת.טיותיו השונונעשרה נזכר המונח על  מראשית המאה האחת

בסוגות  טיותיו השונותנעשרה, רווח המונח על  במאה העשירית, ולכל היותר בראשית המאה האחת

 יהודית.-, הן בעברית והן בערביתשונות

אין השימוש ב'פשע' על נגזרותיו מבחין בין המרת דת בשל  ,בדומה ל'שמד' ו'משומד' התלמודיים

ה מכל סיבה אחרת. השימוש ב'פשע' על נגזרותיו מופיע במכתב מתימן המתאר תאיום במוות ובין המר

על יהודי  כפוכן הוא מופיע במכתב המתאר את השמד ש .1199-את גזרת השמד שהוטלה על יהודי עדן ב

                                                 
, 128–127ש"כרג ען דינה". כן ראו את פירושו של יפת בן עלי לפרק יא בספר דניאל: פירוש יפת בן עלי לדניאל, מהד' מרגוליות, עמ' 

 .95–90, וראו על כך שטרן ס', אסמעאיליזם, עמ' 132
. 251, לא פורסם, השורה השלישית מלמטה. נזכר בקצרה אצל זינגר, מגדר, עמ'  S NS 264.31-TCUL"אלמתעדי מן ישראל":  47

, עמ' عدوראו על משמעות השורש במובן 'עבירה על חוק או מצווה' )אך ללא התייחסות להמרת דת במפורש( אצל בלאו, מילון, ערך 

427. 
 סימן תע.שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו,   48
49   ENA 2727.7avJTSA אני מודה לאמיר אשור שהביא 12-או ראשית ה 11-, לא פורסם. שורה עליונה. ככל הנראה סוף המאה ה .

 תעודה זו לידיעתי.

 .504עמ'  فشع; בלאו, מילון, ערך 301–300, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  50
קנה: "וקצת אלפשע והו מא תטאלב אלאמה באלכ'רוג' ען –קאפח, עמ' קנדעל הפסוק בדניאל ח, יג. פירוש רס"ג לדניאל, מהד'  51

 אלדין".
 .337, 328שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא. טובי, טב אלנפוס, עמ'  52
ראו למשל יוסף אלבציר, כתאב אלאסתבצאר, אגב דיונו במצוות המילה: "פאמא אלכלאם פי אלפושע מן בני ישראל פחאלה ענדנא  53

 .20–18ע"א, שורות  6, דף RNL Yevr.-Arab. I 1171. בהמשך הדברים הוא כותב על 'אלפשעות' ו'אלפושעים': כחאלנא"
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בהם שזאת לצד אזכורים שוטפים של המונח במקרים  .עשרה תיםהמגרב המווחדון באמצע המאה הש

 54ה וה'פושעים' חיים בשלום בצמידות ליהודים.יברור כי אין כל כפי

הגיונית לנוכח הנחתו זו טענה  .לאסלאם ת דתכלל להמר תב כי המונח 'פשע' מכוון בדרךוגויטיין כ

בע בצורה ו. פרידמן ק, האסלאםלדת השלטת ההסבירה כי ממילא רוב היהודים שהמירו את דתם המירו

את טענתו  55דת.כל ולא המרה ל תהיא 'המיר לאסלאם' ספציפי 'פשע' נחרצת יותר כי משמעות הפועל

המילה פושע כי "מלה זו מפורסמת עדינו  בענייןהוא תומך בקטע מתשובת רב האיי, ובה מבהיר הגאון 

 ת הדתבמפורש להמר כווניםשל 'פשיעה' מ יםאחר כמה תיאורים 56שהפושע משומד לישמעאלו]ת[".

ה בתימן ובמגרב שנזכרו לעיל וכן השופט המוסלמי שנזכר בשו"ת יתיאורי ההמרה בכפי למשללאסלאם, 

תיאור המרתם לנצרות של יהודי ירושלים ב, לזאת הרמב"ם כי הציע לשפחה 'את הפשעות'. בהתאם

 ואל אזכורים ופירושיםעל יסוד  57ר."ד, נצ"שורשים שמהשורש זה אלא  ופיעשנפלו בשבי הצלבנים לא מ

מדובר  ת הגניזה הקלאסיתבתקופ 'פשע'בהם אנו נתקלים במונח שסביר להניח כי במרבית המקרים 

'פושע', בדיוק כמו 'משומד', 'יוצא מן הכלל' המונח בהמרה לאסלאם. עם זאת אין לשלול על הסף כי 

העובדה כי אין משמעות הלכתית או מחשבתית לדת  בשלבמיוחד  למומרים באופן כללי, כוון, מהםודומי

 58אלא רק ל'יציאתו' מדת ישראל. את דתוממיר בוחר היהודי ה בההמסוימת ש

נקודה אחרונה ובעלת חשיבות בעניין המונח 'פושע' היא המטען הערכי הנלווה למילה זו. גויטיין 

תעלם מן המשמעות של מ בקביעה זו הוא נראה כיאולם וצביע על היעדר כינויים שליליים למומרים, מ

'איבד  כגון קשיםלעומת ביטויים  :ראשית למונח עצמו 59המונח 'פושע', ויש מקום לדייק מעט בנושא.

את עולמו' או האסוציאציה של 'השמדה' הנלווית ל'שמד' ו'משומד', הרי 'פשע' מצטייר כמונח נייטרלי 

השימוש בנגזרות 'פשע' לתיאור  –גם מכיוון נוסף מצא חיזוק נשל גויטיין  לקביעתוועובדתי יותר. 

המומרים משאיר את המומרים בתוך כלל ישראל, בניגוד לתיאורים כגון 'יצא מן הכלל', 'יצא מן הדת' 

                                                 
. בתעודה 66, וכן אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב2תעודה  , פורסם אצל פרידמן, המשיח בתימן,Moss. IV.7המכתב מתימן:  54

בפועל 'אסלם' ובשם הפעולה 'אסלאם', המשקף את הזווית המוסלמית. המכתב מן  זו משתמש הכותב בצורת 'בשע', 'אבשע' וכן גם

במקומות מספר. ראו על מקרים אלו בהרחבה בסוף סעיף  153–141, פורסם אצל הירשברג, גזירות המייחדים, עמ' Sasson 713המגרב: 

ה גם במקרים שבהם ברור כי המומר חי בשלום עם . לעומת אזכורים אלו של מומרים בכפייה המתוארים כ'פושעים', מופיע מונח זה4

זהותו החדשה כמוסלמי ואף עומד בקשר עם יהודים כמוסלמי הבטוח בזהותו הדתית. עיינו בהמשך הפרק בדיון המפורט במקרה של בן 

 ורסם אצל גיל, פT-S 13 J 14.1אלבצרי. אדם זה מתואר כ"פושע" ונזכר במכתב כמי שהציג את עצמו בתור "אדם מאמין, מסלם": 

. כמו כן 18, ע"א, שורה 81פרידמן, חלפון ב, תעודה חו ; גויטיין62, האוהבים, תעודה מ' ; פרנקל50פליישר, יהודה הלוי, תעודה ו

; 51פליישר, יהודה הלוי, תעודה ו , פורסם אצל גילCUL Or. 1080 J 258במכתב השני על אותה פרשה: "ואנא רגל מסלם מומן". 

 CUL. וראו תלונה על אורג "פושע" המציק ליהודי העובד איתו בבית המלאכה ומקללו: 7, ע"ב, שורה 99הבים, תעודה , האומ' פרנקל

T-S NS J 277 36–35, עמ' 2בנספח המהדורות. תיאור כללי נמצא אצל גויטיין, חברה,  25. ראו תעודה 13, לא פורסם, שורה. 
 ושם הפניות נוספות. 26–25משיח בתימן, עמ' ; פרידמן, ה300, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  55
56 S NS 312.50c-TCUL  לא פורסם.9, ע"ב, שורה , 
57 S 20.133-TCUL S 10 J 5.6 + -TCUL  אן יתנצר אכתיארא". 32, ע"א, שורה 577, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה" : 
 ראו למשל שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נו, ובה נידונים "משומד לישמעאלות" ו"משומד לעבודה זרה", כלומר לנצרות. 58
 . 35; פרידמן, המשיח בתימן, עמ' 302, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  59
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-אחת בספרות התלמודית והבתר בניגוד ללשון 'שמד' ו'איבד עולמו'. הביטוי 'פושעי ישראל' נזכר לא כןו

  60מומרים.כינוי ההוא היה הבסיס להיווצרות המונח 'פושעים' ל תלמודית, וייתכן כי

כי  אפוא אולם כאמור אין להתעלם מן המשמעות השלילית הבסיסית של המונח. ניתן לטעוןו

יחסית כלפי  המקל גישהגם וכלפי המומרים ומעשה ההמרה  תשלילי גם עמדה משקףמונח ב שימוש זה

 יתרה מזו: לצדמזהותם הקודמת.  יןטוחלל ם'ישראל' ולא לנתקכלל חשיבם בלה תאפשרהמהמומרים, 

בהם הוא מופיע במכתבים ומסמכים אחרים נוטים להיות שהמונח, ההקשרים  היסוד של משמעות

כלפי  תהשלילי עמדתםאת  בטאלמבקשים בהם הכותבים שגויטיין, ובמקרים  טועןעובדתיים, כפי ש

ומכאן ניתן להעריך שהמונח לא נתפס  .הכלב' או 'הארור'ה'פושע' הם מוסיפים מילות עלבון כגון '

  61ה בפני עצמו.יבעיניהם כבעל משמעות חריפה די

סעיף זה סקרנו את המונחים והביטויים השונים שבהם השתמשו כדי לתאר את המומרים ואת ב

מונחים תלמודיים  :. המסקנה הבולטת לעין מסקירה זו היא המגוון של מונחים שהיו בשימושהדת המרת

מונחים בעלי מטען שלילי בולט לצד מונחים  ושפעים מערבית;עבריים, ערביים ומ ;תלמודיים-ובתר

מגוון גישות כלפי מומרים  ובויחסית. טענתי היא כי מגוון כינויים זה משקף את המצב הכללי  נייטרליים

ת זו תתואר בהרחבה בהמשך מציאווקשת רחבה של קשרים בין מומרים לחברי הקהילות היהודיות. 

תה גישה ילו הי על אחת כמה וכמהאחידה כלפי מומרים,  גישהמתגבשת תה יסביר להניח שלו היהפרק. 

מגוון זה של מונחים  .מגוונים מונחיםשימוש בקשרים, לא היה מקום ל-מחמירה ומנתקתגישה שלטת זו 

נמצאת טענה זו, המתבססת על המינוח בלבד, לעל מנעד רחב של גישות כלפי מומרים. כאמור מצביע 

בהמשך  צגויובין חברי הקהילה היהודית למומרים. ממצאים אלו ממצאים על קשרים חברתיים ב תמיכה

 הפרק.

לשם השמצה, הטלת ספק  ת דת, ייחוס המרת דתכטקטיקה בסכסוכים: איום בהמר ת דתהמר. 3

 בזהות דתית

קשריהם המתמשכים עם הקהילות היהודיות הכרחי בהאפשריים ומניעיהם בזהותם של מומרים, בלדיון 

 –כלל העדויות על המרת דת בגניזה בלהקדים דיון מעמיק בתופעה מרתקת, התופסת נפח משמעותי 

תופעת ההאשמה בהמרה או האיום בהמרה. תעודות גניזה המזכירות איום בהמרת דת או האשמה כלפי 

ליש מכלל תעודות הגניזה שבהן נזכרים מומרים או המרות. שלמעלה מ הןאחר שהמיר את דתו יהודי 

הקשרים חברתיים, גיאוגרפיים וכרונולוגיים מגוונים, ונראה כי אין מדובר ב מופיעותהעדויות לתופעה זו 

                                                 
אם יש להם מפלט מגיהנם לאחר יהודית ובו השאלה: "פושעי ישראל ה-ראו למשל דף מתוך קובץ שאלות ותשובות גאונים בערבית 60

שיתייסרו שם, או לא". מלשון התשובה ברור למשיב כי מדובר בכופרים: "אם מתו בכפירתם אין להם מפלט" )סאלת אן פושעי ישראל 

, הצד CUL T-S Ar. 46.125vהל להם מכלץ' מן גהנם בעד מא יערבו או לא. אלגואב: אן מאתו עלי אלכפר פלא מכלץ' להם(. 

. לעומת זאת, לפי לשונו של 201, לא פורסם; הפניה ותרגום חלקי אצל פרידמן, המשיח בתימן, עמ' 19–17שאלה כ, שורות  השמאלי,

הרמב"ם בפירושו למשנה, סנהדרין, פרק י ברור כי 'פושעי ישראל' הם אלה המאמינים בעיקרי האמונה אך מבצעים עבירות, וזאת לעומת 

 וש המשנה לרמב"ם, מהד' קאפח, נזיקין, סנהדרין פרק י )עמ' ריז(. הכופרים שיצאו מן הכלל. ראו פיר
. 81)דאך אלכלב אלפושע(, פורסם לאחרונה אצל גויטיין ופרידמן, חלפון ב, תעודה ח 14, ע"א, שורה  S 13 J 14.1-TCUL'הכלב':  61

 . a449, פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה 11, ע"ב, שורה CUL T-S NS J 360'הארור': 
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אורך התקופה כל הנוכחת בקביעות לבתופעה בתופעה ייחודית לנסיבות היסטוריות מסוימות, אלא 

 .כאן דונהיהנ

ודאי היו מודעים לאפשרות של המרת הדת וסביר שהכירו בו בתקופה הנידונהשחיו היהודים 

אולם בסעיף זה לא נעסוק במומרים עצמם ובקשר שלהם לקהילה היהודית, ואנשים שהמירו את דתם. 

עצם  ,כי עוד בטרם בוצעה כל המרת דת נמצאמבט בוחן בהקהילה היהודית.  פניםאלא נכוון את הזרקור ל

תה ברורה יבתוך הקהילה היהודית. אפשרות זו הי את פעולתה כבר פעלה כךהיפותטית לההאפשרות 

ההנהגה  מצדבהמרת דת מצד המומר הפוטנציאלי או  איוםיכלה להופיע הן בתור היא ל, ווומובנת לכ

 בהמרת דת שלכאורה כבר התרחשה. האשמהוהן בתור  ,בבטאה את חששותיה ,הקהילתית

משו"ת רבנו אברהם  ההתמידית של האפשרות להמרת דת נביא כאן דוגמנוכחות שם המחשת הל

גלגולי הפרשה לאורך שנה וכן הנוסח  62תנאי שניתן באלכסנדריה. מקרה מסובך של גט עלעל בן הרמב"ם 

שהופנתה לשאלה  ,חריגבאופן  ,מסמכים משפטיים שהופקו במהלכה הועתקו במלואם כמההמלא של 

וכן גט שני שנתן הבעל גט על תנאי,  ,ת כשרות הגט הראשוןיסוגיל געונלראב"ם. עיקר הדיון ההלכתי 

אולם העובדה החשובה לדיוננו היא שאחד משלושת ולאחר שהחשיד את אשתו במגע עם גבר אחר. 

שני התנאים  63התנאים לגירוש בגט הראשון הוא "אם חס ושלום ייצא מכלל ישראל ויפשע בדתם".

, הם אם ייצא מאלכסנדריה למשך יותר משישה ואחריו , המופיעים לפני תנאי זהןחרים לגירושיהא

 , כלומר תשלום כתובתה.שה למחול על המאוחר שלהיחודשים או אם תבחר הא

בו מצוינת שמאפשרת להתרשם מן האופן האגבי והיבש במלואו הכללתו של נוסח הגט בשאלה 

ערבי  מונחאחד פעולת ההמרה מוגדרת 'פשע', נעשה שימוש בו של הבעל. מצד דת אפשרות המרת

אולם מצד שני, והמילים העבריות 'חס ושלום'. צירוף  נסמךאפשרות זו ולהמשקף את ה'יציאה מן הכלל' 

תנאי לקראת נסיעה  עצם הכללת אפשרות זו כאפשרות סבירה עד כדי כך שיש לכלול אותה בגט על

נפוצים הרבה יותר, מלמדים על תפוצת ותנאי זה לצד שני תנאים אחרים  מופיעבו שוהאופן האגבי 

 התופעה. 

התשובה משתמע כי הבעל, אשתו ומשפחתה, העדים והשליח, כותב מן ו ךמנוסח השאלה הארו

הפתרון על ו דתהת השאלה ואף ראב"ם עצמו לא מצאו לנכון להביע פליאה או תרעומת על אפשרות המר

מאליה של אפשרות המרת  מצביעים על נוכחותה הטבעית והמובנת ו. כל אלהבמקרה ז הוצעהיעיל ש

כאשר היא הפעולות שניתן לנקוט על השפעותיה האפשריות של ההמרה ועל הדת בקהילה היהודית, 

זו אפשרות יום ניתן להשתמש ב-בה האפשרות להמרת דת נוכחת בחיי היוםשבמציאות  אכן .מתממשת

במציאות מאשר במציאות זו רבה יותר היעילות יתר על כן, פעולות אלו יהיו  .האשמהלהטחת איום או ל

 יחסית. אירוע נדיר דת היאהת המר שבה

עצמם,  בפניחשובים לא רק  דתהת המרהנוגעים לחשדות האפשרויות וההמקרים המתועדים של 

 הצמצום בשלבחברת הגניזה.  דתהת אפשריות להמרהנסיבות ה לע משום שניתן ללמוד מהם אלא גם

בפועל עולה חשיבותן של הנסיבות המיוחסות את דתם מידע על יהודים שהמירו של מקורות ההיחסי 

                                                 
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן קו. 62
 : "אן חס ושלום כרג ען דאירה ישראל ופשע בדתם".177שם, עמ'  63
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פותחים  תיאורי המקריםנדון בהם בהרחבה בהמשך הפרק. . אלולכאורה במקרים -המרהלאו  ת דתלהמר

 םמעמדעל ו םמוצאללמוד על אלא גם  דתהת המרתופעת מניעים אפשריים לבחון ללא רק לנו פתח 

 .יחסה כלפי המומריםעל ו הקהילהתגובות כן על ו כךהחברתי של החשודים ב

 ת דתאיום בהמרא. 

, לרוב נגד ההנהגה הממוסדת של הקהילה כגון ותאיום בהמרת דת הוא כלי במאבק כוחכמו כל איום, 

ביצועה בפועל הוא  אך, מספר בית הדין. באופן תיאורטי איום בביצוע פעולה מסוימת יכול לחזור פעמים

חשש  מאזיניםהוא צריך להיות אמין ולעורר בקרב ה ותפעמי. כדי שאיום יהיה כלי יעיל במאבק הכוח-חד

פגע בקהילה. למעשה ניתן לראות באיום יושמימוש האיום אכן  המאיים עלול לממש את איומו,אכן ש

וציא את עצמו מכלל הקהילה ומכלל ישראל. לפי ממאיים ההאדם  –ההמרה מעין איום ב'חרם עצמי' 

עלולה לחשוף את מגבלות  וזו ,חרם מצד מנהיגי הקהילה הוא חרב פיפיותבאבחנתו של קפלן, איום 

אבחנה זו גם לחברת הגניזה של  תקפותהפרנקל ורוסטאו כבר הצביעו על  .המוחרם לא ייכנע אםכוחם 

  64הקלאסית.

שיג שי כדיהאיום בהמרה חייב להישמע אמין  גם האיום בהמרת דת הוא חרב פיפיות. ,לכך בדומה

ייחשף  לא כן, שאם ימיר את דתו היחידשאפשרות ן האת מטרתו וראשי הקהילה חייבים לחוש מאוימים מ

איומו של אדם  בענייןהריטב"א עשרה בספרד נשאל  כך למשל במאה הארבע. מתוכן איומו כריק

שיב: "הנראה לי שאין עושין כן, ומוטב שיאבד הוא וכמה וא מלא יאשררו את נישואיו, וה'להשתמד' אם 

 65בידינו..."כמוהו ולא נעקור אנו 

 לא כל סכסוך אישי או קהילתי מתגלגל לכדי איום בהמרת דת. ניתן לאיים באמצעות כלים פנים

יהודיים  כולל עירוב גורמים חוץהתורה, נדר כספי או חרם. איום חריף יותר, השבועה בספר  גוןדתיים כ

ם', כלומר לקאצ'י או לשלטונות המוסלמים. יה ל'ערכאות גוייאך לא מגיע לכדי המרת דת הוא האיום בפני

אמין מכיוון  חשבמעט בגניזה, ומכאן שאיום בפעולה כזו אכן היה יכול להי פניות כאלה מתועדות לא

העובדה שאנו מוצאים איומים  66ת שלטון האסלאם.שהיה מקובע היטב במציאות החיים של היהודים תח

המאיימים, מהן  הם מילהלן מסוימת. נבחן  מידהבהמרת דת מראה כי גם איום זה נחשב אמין, לפחות ב

 67בהן מושמע האיום ומהן השפעותיו ותוצאותיו.שהנסיבות 

                                                 
פורטוגלית באמסטרדם של המאה השבע עשרה וכן על -ראו קפלן על תפקידיו ומעמדו המשתנה של החרם בקהילה הספרדית 64

)פרק  162–133או מעזיבת הקהילה: קפלן, יהודים חדשים, עמ'  השיקולים השונים בהפעלתו, על ההתנגדות לו ועל החשש מהמרת דת

–204; רוסטאו, פוליטיקה, עמ' 174–169; פרנקל מ', האוהבים, עמ' 333–331, עמ' 2(. על החרם בחברת הגניזה ראו גויטיין, חברה, 5

המוקדמת ראו למשל אצל קרליבך,  . הקשר בין איום בחרם וחשש מהמרת דת התקיים בתקופות שונות. על גרמניה של העת החדשה206

 .32–30נפשות, עמ' 
 תשובות הריטב"א, מהד' קאפח, סימן קעט. אני מודה לעודד זינגר על הפניה זו. 65
–405; גיל, א"י, א, עמ' 313–311, עמ' 2; זינגר, נשים; כן ראו גויטיין, חברה, 204–174ראו על כך אצל סימונסון, צדק, בעיקר עמ'  66

406. 
על היתרונות באיום בהמרת דת בהקשר של התאסלמות קופטים במצרים הממלוכית, כולל השוואה לתעודות מן הגניזה, ראו אצל  67

 .65–58ליית'י, קופטים, עמ' -אל
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מאבק בהם האיום בהמרת דת מושמע במפורש במסגרת שהם מקרים  כאן שנתארשני המקרים 

היא איום  שלו הנגד חרם ותגובתעליו  יםאו מכריז על היחיד יםמאיימ הקהילבסמכויות בעלי  :כוחות

 מסופרהמקרה הראשון  הופך את האיום בחרם לחסר משמעות. איום זה מצד היחידלכאורה  .בהמרת דת

ואת בו מבקש אבן אביתור את עזרתו של רה"ג ושל הדיין יוסף אבן אביתור לרב האיי גאון,  ומכתבב

אבן אביתור כבר נקט  68נגד "אותו רשע... אותו פושע" שלא נענה לסמכותו של אבן אביתור.תמיכתו 

 תאולם נראה שיריבו לא התרגש מכך ואף נשען על תמיכונגד אותו 'רשע' וציווה להלקותו,  פעולות ענישה

תומכיו של יריבו מחזקים את ידיו ומסיתים אותו "לגזם ולומר . לפי תיאורו של אבן אביתור, הקהילה

 69שאם ילקה אותו האיש יצא מדינו לתרבות רעה", כלומר ימיר את דתו.

 ,מכתב של אחד ממנהיגי קהל אלכסנדריה אל 'הראש'ב והוא מתוארמובהק אף יותר,  השנימקרה ה

י. אותו בן אלקאבסי כבר הוחרם רובו של המכתב עוסק באדם המכונה בן אלקאבס 70היושב בפסטאט.

בארבע ערים שונות בספרד וכעת הגיע לאלכסנדריה. לכאורה גם באלכסנדריה אמורים להכריז עליו חרם, 

 71יפשע". –כי "אם תחרים אותו  מספר כיוון ששמע מגורמיםמאולם הדיין המקומי חושש לעשות זאת ו

הנשק כלי החרם,  לעיל. י שצוין בדיוננוכפ, חרב פיפיות של האיום בחרם היותויש לשים לב כאן ל

קהילות בינו לבין האולטימטיבי של הקהילה, היה אמור לגרום לנתק בין בן אלקאבסי לבין קהילתו ואף 

נתק זה אמור היה להכריחו לקבל על עצמו את מרות האיום בלכאורה  .אחרות שאליהן יגיע שמע החרם

 ,כמו במקרים אחרים ,למעשה נראה כי במקרה זהואולם התגלע הסכסוך.  בוהקהילה ומוסדותיה בנושא ש

אך  ,בן אלקאבסי מוחרם .בו הכוחות נראים מאוזניםוהחרם לא היה אלא שלב אחד במאבק מתמשך 

כך לפי. ות דתא ריהמל – ממשיך לעבור בין קהילות יהודיות, וכנגד איום החרם הוא משמיע איום משלו

כוח, מוחרם ומנודה, הדיין  מכותו כנגד אדם שלכאורה הוא חסרבמקום שהדיין האלכסנדרוני יפעיל את ס

 ההנהגה היהודית המרכזית.מן הוא שנמצא בעמדת ההתגוננות וחושש לפעול ללא אישור 

אלא איום של כמה בני משפחה מורחבת  יחידיםמקרה מעניין אחר אינו כולל אזכורי חרם כלפי 

של הנילוס. את הפרטים המעטים  הבעיירה מליג' שבדרום הדלת הלישהיו מסוכסכים עם קבוצה מן הקה

לפי  72סח אברהם בן יצחק התלמיד בבית דינו של הנגיד.יכרון עדות שניעל סכסוך זה אנו לומדים מז

                                                 
יש . בשל זהות הכותב וזהות הנמען, שמואל הכהן גאון ישיבת ארץ ישראל, 286–282(, עמ' 2על יוסף אבן אביתור ראו מאן, עניינים ) 68

ששון, שמואל -לתארך את המכתב לסוף המאה העשירית. על הסכסוך במכתב זה בהקשר לגאונותו של שמואל הכהן ראו מאמרו של בן

 .386–384הכהן, בעיקר עמ' 
69 ENA 4009.15JTSA  עולה התהייה אם יש משמעות לבחירתו 88–84(, עמ' 3, פורסם אצל מאן, עניינים )22–21, דף ב ע"א, שורה .

 בן אביתור לתאר את יריבו כ'פושע', המונח המתאר המרת דת, לאור איומו של היריב להמיר את דתו.של א
70 S 10 J 10.3-TCUL  49, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה. 
ין בן )אן אחרמתה יפשע(. מהותו של הסכסוך אינה ברורה כל צורכה, ואולם נראה כי זה היה סכסוך משפחתי ב 9שם, ע"א, שורה  71

אלקאבסי ובנותיו לבין 'משפחת החתן'. כן נראה כי היה סכסוך קודם גם בין משפחת הנמען לבין בן אלקאבסי. אחד מן החותמים על 

, ראו גויטיין, CUL T-S 13 J 7.11המכתב, אפרים בן יעקב, הוא אולי אותו אפרים בן יעקב הנזכר בשטר מן העיר הספרדית דניה: 

 .46, הע' 408–407, עמ' 1חברה, 
72 S 20.93-TCUL  בנספח המהדורות. חלקו התחתון והארוך יותר של דף זה הוא שטר מכירתה של שפחה  24, לא פורסם, ראו תעודה

. גם זיכרון העדות שלפנינו נכתב בתקופה זו, ובכל מקרה זה היה לאחר חזרתו של מבורך לכס הנגידות מכיוון שהוא נזכר 1094מקיץ 

, 592, עמ' 2. השחזור שלי מבוסס על גויטיין, חברה, 50סוף הע'  109ודשים בראש הטקסט. ראו כהן מ', שלטון עצמי, עמ' בתאריו המח
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, את טענותיה כנגד שלושה אחים הנזכרים בשמם הלבית הדין 'קבוצה מן הקהל' ושטח ההגיע ו,תיאור

בעקבות התלונה נקראו שלושת אך יהם של חברי הקהילה אינו מפורט, ילדיהם. תוכן טענות וכן נגד

כי צעקו והטיחו עלבונות בבית הדין, במנשה הדיין מנהיג הקהילה ובזקנים.  מתוארהאחים לבית הדין, ו

כי יפנו ל'אדון  יםאייממשיאו הדרמטי של המפגש הטעון הוא כאשר האחים לפי התיאור שבידינו, 

זאת למרות ניסיונות ההרגעה מצד בית  .אף "איימו בהמרה" )הדדו באלפשעות(נאמר כי ו 73אלאפצ'ל'

אולם ברור כי גם במקרה זה המוסדות המרכזיים והדין. לא ידוע לנו כיצד התגלגל הסכסוך או על מה נסב. 

 דת.הת איום בהמרהוא הבהתנגדות אשר מקור כוחה  ונתקל –הדיין המקומי, הקהל, בית דינו של הנגיד  –

  74.על איום זה תה תשובה ממשיתינראה שהי לא

איומים בהמרת דת יכלו לשמש כלי לא רק בסכסוך של יחיד עם מוסדות הקהילה, אלא גם בסכסוך 

במקרה  םדת להמיר אתעשויים לאיים היו שה או הבעל ילמשל בין בני זוג. במקרה זה הא –בין יחידים 

שיכפו עליהם החלטה שאינה לרוחם. אף שכאן מדובר בסכסוך בין בני זוג, הרי גם במקרים כאלה האיום 

כן אמור האיום  אשמים בהמרת הדת, ועל המוחזקיםהם  –מופנה בעיקר כלפי בית הדין והנהגת הקהילה 

 פשרה שתתאים לצד המאיים.השיג לדרבן אותם לחתור ל

לח הדיין של קהילת אלכסנדריה אל נהראי בן נסים, ובו הוא מפנה מקרה כזה מתואר במכתב שש

שה שבעלה נפטר אמורה להינשא לאחיו, יא 75שאלה לרב יהודה הכהן בן יוסף בנוגע למקרה מסובך.

ידי  ידו ומוכנה להתייבם רק על שה מסרבת להתייבם עליאולם האח הבכור נשוי ואב לילדים, והאוהיבם. 

שה יללחוץ על הא ורווק. במסמך מתואר כיצד ניסו חמישה זקנים נכבדים, שליחי בית הדין, ממנואח צעיר 

 "ואל תכריחוני :עמדה בסירובה ואף קראה אישהאולם הו .ידי האח הבכור והנשוי להסכים לייבום על

  76שמא תוציאוני לתרבות רעה ויהיה עוני בצורכם", כלומר בצווארכם.

שה שפלשה לנכס שהיה יניסיון לייצר מאזן אימה מול בית הדין עוסק בא המתארמקרה אחר 

קיללה את בית הדין, האשימה את הדיינים בשוחד ואף "איימה  . האישהלשעבר במחלוקת בינה ובין בעלה

 נוגעים באיומה שהיהא התכוונה אליהםייתכן, כי אותם 'דברים חמורים' ש 77בביצוע דברים חמורים".

שהיא לשונם  ביןשה עצמה יהא ציטוט מפיהיא שייתכן כי הלשון המעורפלת, בין  אתעם זלהמרת דת. 

ה יהאם מדובר בהמרת דת? שמא בפני .שאירה את המשמעות עמומה בכוונה תחילהמשל כותבי המסמך, 

 לערכאות גויים בלבד? או 'מעשה חמור' אחר? 

                                                 
, ובו הוא מציע כי שלושת האחים בני מנשה הם בניו של הדיין וכי ה'קבוצה מן 65, והשוו לשחזורו של אשתור, הקהילה, עמ' 13הע' 

 תאסלם משלא נענתה פנייתה.הקהל' שעתרה נגדם היא שאיימה לה
 הווזיר רב העוצמה אלאפצ'ל, בנו של הווזיר בדר אלג'מאלי. ראו עליו אצל וולקר, אלאפצ'ל. 73
. 9, פורסם ונידון אצל זינגר, מגדר, תעודה  S 10 J 10.13-TCUL(: 1091מנשה הדיין נזכר במכתב נוסף ממליג' מאותה תקופה ) 74

'מנשה הדיין ביר פנחס' מזוכה ע"י אחר בשטר מאלכסנדריה בשנת  –סף שייתכן שהוא עוסק בו גויטיין ברשימותיו מפנה למסמך נו

1084 :CUL T-S 18 J 1.13.לא פורסם , 
75 Bodl MS Heb c 13.20OX על דמותו של ישועה הכהן בן יוסף ראו בהרחבה פרנקל מ', 2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ה .

 .66רה זה בפרט ראו שם, עמ' ועל מק 73–52האוהבים, עמ' 
76 Bodl MS Heb c 13.20OX  פורסם אצל פרידמן, ריבוי, שם. 5–4, ע"ב, שורות , 
77 Bodl MS Heb d 66.133rOX  ותכלמת באלעטאים". 2, פורסם אצל זינגר, מגדר, תעודה 9, שורה" : 
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עד עתה ראינו דוגמאות של אנשים המשמיעים את האיום בהמרת דת מעמדת חולשה לכאורה. 

בית בנשים שהופעל עליהן לחץ בבית הדין, חברי קהילה שהרגישו שאין להם אוזן קשבת איימו בכך 

חרם. ראינו בפרק ב איום דומה אף מצד בהנהגה המקומית ואנשים שהוחרמו או עמדו בפני איום בהדין ו

האיום בהמרת דת הוא ניסיון להפוך את היוצרות,  78אשתמד". –כלפי אדוניו: "שחרר את בני, ואי לא  עבד

איום הפרישה. עם זאת ראינו כי לא בכל המקרים היו  –למנף את הקלף היחיד שיש ליחיד כלפי קהילתו 

את  יאהביריבו של אבן אביתור זכה לתמיכה של מליצי יושר שדאגו ל .המאיימים בהכרח חלשים

בן אלקאבסי התרשם במיוחד מסדרת החרמות לא נראה כי גם  .לידיעת הכלל האפשרות שימיר את דתו

כנגדו, והיו שטרחו להזהיר את הדיין המקומי מתוצאות חרם נוסף. דוגמה נוספת לאיום בהמרת דת, שאף 

. עשרה השתים שה לנגיד שמואל בן חנניה באמצע המאהיעתירה של אב נמצאתמתווכים  מפיהוא מושמע 

עת בעתירתה היא מסבירה כי בלאביה.  ,צדקה אלחלבי ,שחב פלונידינאר  25בסך חוב ל עתירה זו נוגעת

דינאר מבניו של צדקה, "נאמר לשפחתך כי אם אדרוש זאת מהם  14החוב בסך  יתרתלגבות את  שניסתה

 79יעזבו את הדת". –

כוח במסגרת סכסוך בקהילה נמצאת  אדם רב בידככלי אופציונלי  דתהת דוגמה מובהקת להמר

בניה בן מוסי, סוחר מגרבי ומנכבדי קהילת אלכסנדריה, לידידו נהראי בן נסים, סוחר,  כתבבמכתב ש

את הסכסוך שהתגלע בניה מתאר במכתבו האישי לנהראי  80מגרבי בפסטאט. המלומד ומנהיג קהיל

נסב על תשלום המס למוסלמים.  בועיקרי החלק והבקהילת אלכסנדריה בין המקומיים לבין המגרבים 

מס בשל מעמדם הכלכלי הגבוה. בניה  שלככל הנראה המקומיים דרשו מהמגרבים שישלמו אחוז גבוה 

תב וואף שילמו את מיסיהם ישירות לשלטון המוסלמי. בניה כ ובן מוסי ואחרים התנגדו לדרישות אל

מעוצמת הקנאה וממה שעבר עלי, ופעם  פרט כיצד "ממש מתימלנהראי על הסכסוך במבט לאחור, ו

 81כמעט המרתי את דתי, כדי שתחול אשמתי ואשמת ילדי ואשתי על מי ששלח אלינו את האנשים הרעים".

                                                 
א. דוגמה זו היא מתקופת הגאונים, כלומר לפני התקופה 5שס. וראו דיון על כך בפרק ב, סעיף –רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שנט שובותת 78

 הנידונה כאן.
79 S 8 J 21.1-TCUL  בנספח המהדורות. אני מודה לעודד זינגר על שהפנה את תשומת ליבי  20, ראו תעודה 9, לא פורסם, שורה

 למסמך ולחשיבותו.
80 S 13 J 23.3-TCUL  75, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה. 
: "מא כנת אלא תלף מן עצ'ם אלגיר וממא גרי עלי וכאד נכ'רג אלמדהב דפעה ויכון אתמי ואתם אולאדי 12–10שם, ע"ב, שורות  81

ואהלי במן אבלאנא באלקום אלסו". על מופעו של 'מדהב' במובן אסכולה, למשל בהצגת הרבנים והקראים כשני מדהבים שונים ראו 

יהודית ובתעודות הגניזה גם במובן 'דת', וכאן -ועוד. ואולם 'מדהב' מופיע בערבית 349, 260, 229, 223, 219רוסטאו, פוליטיקה, עמ' 

 2)ראו תעודה  , בעניין אישה המבקשת להתגייר3, שורה CUL T-S 8 J 27.3-בהקשר של הדת היהודית: כך למשל 'מדהב ישראל' ב

בה בעניין כשרות נישואיה של שפחה ליהודי, בכתב ידו של אברהם בתשו 16, ע"ב, שורה CUL T-S K 25.285בנספח המהדורות(, וכן 

ג, וראו גם את הדיון בפרק ב. לאורך המסמך 'מדהב ישראל' מונגד ל'מדהב 29בן יג'ו, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג

שם. בדומה לכך, ראו את פירושו של יפת בן  אלכפר', והדיון נסב על קידושי האישה 'לפני כניסתה אל המדהב' או לאחר כניסתה, וראו

עברי הו אסם לכל מתדיין במדהב אברהם, כמא קאל ויגד לאברם העברי, פמן " – עלי לשמות כא, ב )הפסוק הפותח את דיני עבר עברי(

ע"ב,  9, דף RNL Yevr.-Arab I 42 –כרגע ען דינה מן אולאדה זאל ען הדא אלאסם, וכל מן דכל מן דינה פי גיר אולאדה יסמי עברי" 

. כן ראו 443, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה 13, שורה JTSA ENA NS 1.75-. נוסף על כך ראו גם 'מדהב אליהוד' ב21–18שורות 

ד, בדיון בהמשכיות 5, וראו דיון בשאלה הלכתית זו להלן, בסעיף 695, עמ' CUL T-S Ar. 47.192(1r)ציטוט מסידור שלמה בן נתן: 

. לאור כל זאת 149; הערך 'דהב' עמ' 129י לאחר המרת דתו של אחד מבני הזוג. ראו גם פרידמן, מילון, הערך 'דכל' עמ' התא המשפחת

 .יש לפרש במקרה שלפנינו 'נכ'רג אלמדהב' כ'נצא מן הדת', 'נמיר את דתנו', ובייחוד בהקשר של הטלת האשם על יריביו
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כלומר  .'כדי שתחול אשמתו' על יריביו שימיר את דתו היאכי הסיבה האפשרית  , נראהבניהלפי דבריו של 

שמשמעותה היא יציאה מן הקהילה, הרי מטרתה היא  ,המרת דת ה שלנשקלת פעוללכאורה גם כש

 השפעה בגבולות הקהילה.

מתוכן מכתבו אם הוא גם השמיע את איומו  הביןיש לשים לב שבמקרה של בניה בן מוסי לא ניתן ל

הדיווח  על כל פנים. רק בדיעבד יריביו או ידידיו או שמא הוא כותב על כך לידידו נהראיבאוזני בזמן אמת 

 נידונווודאי לא נועד להשיג את אותן מטרות שנועדו להשיג האיומים שב דתהת על אפשרות המרבדיעבד 

על התנהלות הסכסוך, אלא רצון לתאר  בדרך זו להשפיע להפעיל מניפולציה כדיאין כאן רצון  –לעיל 

כל ו הואו, דתאת ר יהמל יושבניה חושב שדיווח על מחשבותמעניין  ,את הסכסוך לתומך קרוב. אם כן

תה חומרת מצבו יוקא יחזק את מעמדו ויבהיר מה היונהראי אלא ד בעינימשפחתו, לא יפגע בתדמיתו 

 לכת.יריביו ועד כמה הרחיקו 

אין לנו כל דרך לדעת מה באמת חשב והרגיש בניה בן מוסי והאם אכן התכוון להמיר את דתו 

איננו יודעים אם  דומה לכךב 82.בעת הסכסוך או בדיעבד שנקט כנקמה או שמא זהו רק אמצעי רטורי

לא ייענו  אםלעיל אכן התכוונו להמיר את דתם  תוארוש במקרים אנשים שהשמיעו איומים כאלהה

, הקהילסכסוך עם האמצעי רטורי במסגרת סכסוך אישי או  אינם אלא ודרישותיהם. אף אם איומים אל

הימצאותו אף  מעידה ת דתללמדנו רבות על הקהילה. על תפוצתו של האיום בהמר הם כדיהרי יש ב

הוא קורא: ומתלונן על מצבו כנגד "שונאי שלום", וא בשירה. באחד משיריו של יצחק אבן עזרא ה

אמירות כ ושורות אלהחוקרים פירשו בעבר  83"אתודעה אל דת בני נכר, אתנכרה ללשון בנו שלח".

למעשה, כפי שהעיר פליישר, "אין זו אלא זעקת שבר  84תו של יצחק אבן עזרא.להתאסלמו המכוונות

 ודאי חשב גם נמען השיר ואף מקבץ הדיואן, שהיה לא אחר מאשר ראש ישיבת ארץבוכך  .היפרבולית"

  85עשרה. ישראל באמצע המאה השתים

תב כי ו"מן הלבוש המבהיל של התפרצות הזעם הזאת", וכזאת  בכלסתייג מאולם פליישר ו

קהילה. העדויות מן הגניזה ה"משורר עברי מצוי" לא בנקל יחשוב להמיר את דתו בשל סכסוך עם חברי 

לא ש סוחר מקושרמאו  הקהילבמנהיג מ אינו שונהמשורר עברי  .שהנחה זו שגויה מלמדות המוצגות כאן

חול ה תשירבום אלא אף ביטאו זאת בגלוי. הופעתו של האי להמיר את דתם בנסיבות כאלהרק חשבו 

 שעתב העומדות לשימושו אפשרויותה מאגרהיותה חלק מאת ו זו אפשרות היטב הכיר כי הכותבמעידה 

 מעשי.ה ושימושלאולי אף אם כי רטורי בוודאי ה ושימושל –סכסוכים 

נשים  –גורמים שונים בקהילה  מצדאנו לומדים כי איום זה הופעל שנידונו כאן מכלל המקורות 

 :באופנים שונים . המאיימים בהמרת דתם עשו זאתסוחרים ונכבדים אףו יםרדוחלשות, מוחרמים ומ

שהאיום  למדזה מ שימושים הפעלת חברים ומקורבים ועד דיווח אישי בדיעבד. מגווןומאיום בבית הדין 

                                                 
ן זה. ראו למשל שו"ת ר"י מיגאש, מהד' חסידה, סימן קכב, על בעל שאיים על אשתו זו הייתה גם התחבטותם של בני התקופה בעניי 82

ו"הפחיד אותה בפשעות", ובתשובתו מבחין הר"י מיגאש "אם ראובן זה שהפחידה בפשעות יש בו מהפריצות ומיעוט היותו אדוק בדת 

 לא שאמר כן על דרך הגוזמא והאיום וההפחדה".ישראל בשיעור שיצא הדבר מן הכוח אל הפועל... )או( אינו מאנשי פעולה זו א
 .28–27ראו מהדורתו אצל שמלצר, אבן עזרא, שיר כג, עמ'  83
 ב.4ראו הדיון בהתאסלמותו של יצחק אבן עזרא להלן, סעיף  84
 ח.–ו . על הזמנתו של כתב היד מטעם ראש הישיבה ראו שמלצר, אבן עזרא, עמ'81ראו את דבריו של פליישר, אבן עזרא, עמ'  85
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האיום  :לוחברתי מצומצם ושולי. חשוב מכמוכרת ולא הוגבל למעגל  בהמרת הדת לא היה תופעה בלתי

בכלל ואף על  ת דתהמר היקף התופעה שלומכאן ניתן להסיק על  ,ירצינ חשבהיה אמין מספיק כדי להי

בבחינת  הייתהעצם השמעת האיום לא  .היהודית בפרט הקהילבבעקבות סכסוך  ת דתשל המר ההיתכנות

 ,קהילתי או האיום בה היו למעשה נשק פנים דתהת או תקדים מסוכן בפני עצמו. המר טריפת הסדר הקיים

 .פעולה כזאתל אפשרותהשקילת בדיווח על  ,הן בזמן אמת במהלך הסכסוך והן בדיעבד

 ת דתהאשמה בהמרב. 

אין מדובר  כיכי המירו את דתם. חשוב להדגיש  אשמוה של מסמכים עוסקת באנשים שהויקבוצה שני

אופי קשריהם למחלוקת הנוגעת  התעוררה לאחר כןבהאשמות כלפי אנשים שברור שהמירו את דתם, ו

 .היא הנושא הנתון במחלוקת עצמה דתהת המראפשרות חזרתם אליה. בתעודות שלפנינו לעם הקהילה או 

. במקרים ה זו, ומשתמע מדבריהם כי המומרים מסתירים עובדת דתהמאשימים טוענים כי התבצעה המר

חזרו ליהדותם וכעת הם  מכן אחרלבעבר, את דתם המירו  טוענים כי אנשים מסוימים אחרים המאשימים

יותר  עודמגיעים ממקורות מגוונים  ת דתפרט זה בעברם. המסמכים המפרטים האשמות בהמר סתיריםמ

מאשימים בהמרה, של ה. הגיעו לידינו מכתבים של ת דתלעיל בדבר איומים בהמר נידונומהמקורות ש

שנשזר  ת דתהגנה כנגד האשמה בהמר האשמה וכתב עלשאלה הלכתית וכן  כזופני האשמה ממתגוננים 

חייבות להיות  ת דתגם האשמות בדבר המר ,ת דתאיום בהמרל בדומהבתוך חיבור הלכתי בנושא אחר. 

 עליהן לספק פרטים אמינים ומדויקים ,בפועל ת דתהמרל נוגעותיעילות. אם הן  להיות כדיאמינות 

יריב, עליהן להיות נטועות היטב במציאות החיים ה פני כלי רטורי בלבד להשחרת ןואם ה לכך יםהנוגע

 בקרב שומעיהן חשד סביר כלפי המואשם. לעורראת פעולתן ו לפעולשל אותה התקופה כדי 

או ליתר דיוק ב"עבודה  ת דתבהמרבו מספר הכותב כיצד הוא עצמו הואשם ונפנה תחילה למכתב 

עשרה, מפרט את גלגוליו של סכסוך ארוך  זרה". הכותב, שהיה דיין באלכסנדריה בשלהי המאה השתים

במהלך הסכסוך הוא לטענתו, שליטה במשאבי הקהילה. על ומסובך על הנהגת הקהילה המקומית ו

הסתת באו  ,טענות משיחיות תמיכה ב'זוטא' שהיה בעלהוא הואשם ב, למשל מספר הושמץ באופנים

ההשמצה המעניינת מבחינתנו היא "שאני עובד עב')ודה(  86פשוטי העם ו"שולי הצדפות" נגד יריבו.

כיוון שהשמצה זו הושמעה באוזני "השופט והפלילים" כלומר הקאצ'י והֻפקהאא, חכמי ההלכה מ 87זרה".

ות או בביצוע מעשים אסורים אלא אולי בהתנצר ,המוסלמים, ברור שאין כאן האשמה בהתאסלמות

מפרט כיצד עלה בידי יריבו "לטעת בלב השופט והפלילים" חשד חמור כזה  אינומבחינת הדת. הכותב 

 . אם בכלל עלה הדבר בידו עצמו להזם חשד זה מספר כיצד הצליח הוא אינוו

ו אבו האשמות בהמרת דת הביששני מכתבים שנמצאו בגניזה מאפשרים לנו הצצה למקרה 

ישראלית בפסטאט  סכסוך על הנהגת הקהילה הארץ רקע לכך הואהנגד כלפי אחד המאשימים.  להאשמות

היה הרב יהודה בן יוסף, אישיות לתפקיד עשרה. אחד המועמדים  בשנות החמישים של המאה האחת

                                                 
86 S 16.272-TCUL  ועיינו על פרשת זוטא אצל פרידמן, זוטא, ושם על מכתב זה בעמ' 30, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה ,

511–514. 
 : "אנני עובד עב' זרה".6שם, ע"ב, שורה  87
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 88.הופנו אליו שאלות הלכתיותאף מחבר פורה שו מוכרת ומכובדת מבני המגרבים, בעל מעמד תורני מוכר

במסגרת הסכסוך בין  89עלי בן עמרם, בן אחת המשפחות הוותיקות במצרים. המתחרה על התפקיד היה

אחד מתומכיו. כותב המכתב  כתבזאת אנו למדים ממכתב ש .הצדדים הועלו נגד הרב האשמות חמורות

על מעשה  90כך בא למצרים להתייהד".-תה כי "פשע בארץ ישראל ואחריהי אלו תאשמואחת מהכי  מספר

אולם לפי הכותב הם היו ו, לכך העידו בבית דין כחמישים איש ואף הנפיקו שטרות בהתאם דתהת המר

 וגיסו חנין, אחד מפרנסי הקהילה. היריב בפסטאט י בן עמרם, על כולם "אנשי ריב" ששכר לשם כך

עם  .מרת דתהאשמה זו בה לע ותמפורש ובהן תגובות אין בידינו עדויות מן הצד השני בסכסוך זה

גם בו נזכרים "דברי הבלע" שנאמרו נגד הרב ואחד מתומכי הרב,  אותו כתבאף שהתגלה מכתב נוסף  זאת

. ויתרונו של מכתב זה שהוא מוסיף לנו מידע על אחד מאופני ההתמודדות עם האשמות אל 91ותומכיו.

סרור  מושואדם  מזכירתה ההתקפה. הכותב יבמקרה של כותב המכתב שלפנינו, ההגנה הטובה ביותר הי

, של הלה לערער את אמינותו הכותב נהופ מכאןשעומד מאחורי 'דברי הבלע', ו הוא כיוטוען  ,אבן סברה

 וכי הוא היה ממשפחה מכובדת מוצאוכי סרור בר חיים אבן סברה  ראוי להעירבפרט בנושא המדובר. 

אישיות ציבורית  בן סברה גם היה. אבן מבשר ולמשפחת בן נחום באלכסנדריה שלהמקושר היטב לדיין 

לפי הכותב האלמוני, אנשי ירושלים מעידים על "סרור אבן סברה, הארור  92.בפני עצמו ידועה ופעילה

ו לא היו מוכנים דת בשל המרתעוד הוא מספר כי  93הזה, שהוא פשע במערב, ונשאר כמה שנים פושע".

שה ממעמד חברתי וכלכלי נמוך, "כיוון ילשאת אאנשי המגרב לבוא איתו בברית הנישואין, והוא נאלץ 

  94שהיה בעיני האנשים פושע" )לאן כאן ענד אלנאס פאשיע(.

אדם  כלפימדגים כי האשמות בהמרת דת יכלו להיות מופנות אף  ,בשני המכתבים ששנפר ,המקרה

נוכל לדעת מהן נכבד ובעל מוניטין דווקא בתחום הדתי. אין לנו תמונה מלאה של הסכסוך כולו, ולכן לא 

חושפים ניסיון  אינםששרדו  מסמכיםה .בהן ניסו הרב ותומכיו להתמודד עם ההאשמותשכלל הדרכים 

הוכחה שהרב לא המיר את דתו. במקום זאת, בוחרים  כגון הצגתלהדוף את ההאשמות בצורה ישירה 

הן סרור אבן ו הדיןעשרות החותמים על העדויות בבית הן  –את אמינות המאשימים  ערערל הרב תומכי

על  מיםוהחת אנשיםלאשר  .מספר מואשם שהוא עצמו המיר את דתו למשך שניםכאמור, הוא  .סברה

                                                 
נכתב בקצרה על הפרשה שלפנינו. כן  69–68עיינו על דמות זו, 'מחדש התורה בארץ מצרים', במאמרו של גויטיין, 'הרב', ושם בעמ'  88

 .108–104ראו על דמותו אצל כהן מ', שלטון עצמי, עמ' 
 , ושם הפניות נוספות. כן עיינו בפירוט עליו אצל ברקת, עלי.595–594עליו ועל מנהיגותו ראו גיל, א"י, א, עמ'  89
90 S K 25.244-TCUL  אנה פשע באלשאם וגי אלי מצר יתהוד". אני קורא : 35–34, ע"ב, שורות 399, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה"

 'יתהוד' בניגוד לגיל 'ותהוד'.
91 S NS J 360-TCUL  פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה ,a449. 
על  223, וראו אצלה עמ' 67, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה  S 13 J 17.5-TCULראו מכתב של שלה בן מבשר אליו:  92

התעודות נשלחו לסרור אבן סברה מאת חתנו. גויטיין בכרטיסיותיו מפנה לשלוש  – 100, 46בקצרה. כן ראו שם, תעודות סרור ומעמדו 

(; כתובה CUL T-S 20.23) 1049תעודות נוספות שעליהן מתנוססת חתימתו של סרור בר חיים אבן סברה: שטר מחילה מפסטאט, 

 (.SPIOS D55.8) 1060תפות, פסטאט, (; שטר שוOX Bodl MS Heb a3.43) 1059מפסטאט, 
93 S NS J 360-TCUL  פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה ,a449 אנה סרור אבן סברה האדא אלמלעון אנהא 12–11, ע"ב, שורות" :

 אפשע ]פי א[ל גרב ואקאם סנין פושע". קריאתי שונה במעט מקריאתו של גיל.
מילון, וכן לא אצל ע' )בינוני פועל( לא תועדה עד כה, והיא אינה נמצאת אצל בלאו, למיטב ידיעתי הצורה 'פאשי .15שם, ע"ב, שורה  94

 פרידמן, מילון.
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אולם אף הוא ומנסה כותב המכתב הראשון להדגיש את מעמדם הנחות ואת אופיים המפוקפק,  ,העדויות

 ,אבו אלטיב חנניה הלויאחד מבכירי הפרנסים בפסטאט,  שלתה יהי לזימון אותם עדיםמודה כי היוזמה 

 עבריאם כן, דמויות נכבדות נמצאו משני  95גיסו של מנהיג הקהילה, יריבו של הרב. ,הוא חניןהלוא 

. יש לשים לב כי גם אם אכן עניין זהשווא ב המתרס הן כחשודים בהמרת דת הן כחשודים בהאשמת

מדובר בהאשמת שווא, כפי שטוען כותב המכתב, הרי מנהיג הקהילה ופרנסה הצליחו לגייס לצורך עדות 

מסור במכתב אישי, אלא היו מוכנים לכתבו אותן לא רק השמיעו טענות בעלמא או ואלה זו עשרות אנשים 

 בבית דין. מהחתו ההצהראותן ב

שם ו הוא 'פשע' בארץ ישראל, ולאחר מכן עבר למצרים –כפולה  דתת בהמר מואשם הרב למעשה

הוא 'פשע' כמה שנים  –הנגד כלפי אבן סברה  מובלע גם בהאשמותנזכרת בהתייהד. החזרה ליהדות 

את  לגלות ברביםלא היה צורך  שאם לא כן,חזר ליהדותו לאחר מכן במערב או במצרים,  כנראהבמערב ו

ומן הסתם אף הוא עצמו לא היה ממשיך להיות פעיל בקהילה היהודית  ,בבמער שהמיר את דתו העובדה

ניתן היה לחזור לפחות מבחינה תיאורטית היא ש והנחת היסוד המובלעת בהאשמות אלאם כן, במצרים. 

 ת דתמותנית בהגירה. הקשר בין המרהייתה ה לדת אחרת. עם זאת חזרה זו תלדת המקורית לאחר המר

 להביןהמרות דת. לענייננו חשוב פי לכהשלטונות  עמדתל ובזיקהבהקשר הקהילתי להגירה יידון בהמשך 

בה חבר מרכזי שומציירות מציאות  החזר והמרה ת דתמתבססות על האפשרות של המר וכי האשמות אל

 .ליהדות חזרהבו ת דתהמרב הוא להיחשד אףעלול  ,אישיות תורנית פילו הואוא ,בקהילה

ללא ייחוס  שלמהיכלו גם להיות מופנות לעבר משפחה  דת תחשדות והאשמות בדבר המר

. בקטע משאלה שהופנתה לרב האיי כל בני המשפחה כתים אתדרך לה זו הייתהו ,ההאשמה לאדם ספציפי

רא אחד מהם לשני "צאצא פושעים" )יא וגאון ונמצאה בגניזה מתואר כיצד בוויכוח בין שני האנשים ק

 בשלבשטר מודעא שנמסר לבית הדין  96בתגובה "יא בן אלעבד". טיח בומד'ריה אלפושעים( והשני 

 97סכסוך בנוגע למכירת דירה מתאר המצהיר האלמוני כי המוכר, סלימאן, היה "צאצא פושעים וגויים".

של  , המנהיג המונהמכתבם של בני משפחה של אדם שציפה לקבל מינוי כמקדםב מופיעמקרה דומה 

שישיגו את כתב המינוי עצמו ושישקיטו ויכוח שהתפרץ בינם לבין  וקהילתו. הוא כתב למשפחתו בבקש

קרובי משפחה. בני משפחתו השיבו לו כי הסכסוך פרץ לאחר שהקרובים הטיחו בהם "אתם אינכם טובים 

בני משפחתו של המועמד  98מספיק עבורנו, כי אתם קרובי מתאסלמים, ובעבור זאת אתם ראויים לחרם".

                                                 
; וראו מכתבים שנזכר בהם שם, במפתח. חנניה השיא את בתו לאברהם בן יצחק התלמיד, 225ראו עליו בקצרה גיל, א"י, א, עמ'  95

 רה.מנכבדי הדיינים בפסטאט במחצית השנייה של המאה האחת עש
96 S NS 312.50c-TCUL  לא פורסם.8, ע"ב, שורה , 
97 1080 J 283 .Or ULC וכאן אלסבב דלך אן אבוה כאן כלפה פושעים וגוים", לא פורסם. אני מתרגם 'כלפה' במובן 11, שורה" :

הסכסוך בין הקונה לבין מנג'א, . בהמשך 337( וכן שטיינגאס, מילון, עמ' 192, בניין שני )עמ' خلفהקרוב לצאצא, ראו בלאו, מילון, ערך 

 .29–28בנו של סלימאן המוכר, מתברר כי אף במשפחתו של הקונה יש 'פושעים'. ראו על כך בהמשך הקטע, שורות 
98 S 8 J 10.16-TCUL  ואללה מא כנתו תצלחו לנא לאנכם עתרת 10–8. הציטוט מע"ב, שורות 8, פורסם אצל זינגר, מגדר, תעודה" :

 .68וי זה למתאסלמים ראו כהן מ', הסהר והצלב, עמ' מסאלמה". על כינ
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כבוד משפחתם והשיבו "בשם אללה! אין אף מוסלמי בינינו! ומי שראוי לחרם על  הגנולתפקיד הנהגה 

 99הוא מי שמפיץ רוע בין האנשים".

 מן הדת ואליהתנועה לכאורה לעיל:  נזכרוכולל כמה מן המאפיינים ש כאן אציגשהמקרה האחרון 

והקושי לאשר או להזם את  דתהת דורית בהמר-מעבר לגבולות הדתיים; האשמה משפחתית או בין

 נזכר באקראי. בניגוד למקרים הקודמים, מקרה זה לעשות כןומכל מקום היעדר עדות לניסיון  ,ההאשמה

 100בתוך חיבור הלכתי קראי אגב פולמוס חריף של המחבר עם מלומד קראי אחר, שניהם תושבי ירושלים.

אבו עמראן מוסי בן חסין בן  ושמול אדם כי אביו ששמועות התרם להפצת  כייריבו  אשים אתמ הכותב

רמז לאף  יש בהו ,ו. האשמה כזו מטילה דופי במשפחתו של אבו עמראןבנ כוג' המיר את דתו בטרם לידת

ו של אביו אירעה לפני הולדתו. יש לשים לב כי כבר דת עצמו אינו יהודי מכיוון שהמרתאבו עמראן כי 

לדת היהודית לאחר מכן, שאם לא כן לא היה מקום לספק  בהאשמה מובלעת ההנחה כי האב או הבן חזרו

והוא אף הגיע לכדי "מחשבות אכן ההאשמה פגעה באבו עמראן, ולא להאשמה. לפי המחבר הקראי, 

ה אחסין, הבי ,של האב ולכאורה בדבר המרת דתשקרית כלומר ההאשמה ה .בטלות אודות עזיבת הדת"

"לאחר מכן חזר בתשובה,  :לפי תיאורו של הכותב הקראיאולם ודת.  תעל המרלחשוב  ,מוסי ,הבן את

 101מנת שיוכל לשמור את דתו שלא בירושלים".-וברח ועזב את ביתו ואת רווחתו, על

 ביאוההאשמות בדבר המרת דת כמעט המנם וא – 'טוב' פוסורצף מאורעות שלכאורה מדובר כאן ב

וכדי לשמור על דתו אף היה מוכן לעזוב את  ,מכוונתו לבסוף להמרת דת בפועל, אך אבו עמראן חזר בו

המיר את דתו ואם  כמעטאם אבו עמראן  .עוד שאלותעולות תיאור זה מרווחתו. דווקא לוותר על עירו ו

בסיס, מדוע נאלץ אבו עמראן "לברוח ולעזוב את  היו האשמות שווא חסרות ,חסין ,ההאשמות כלפי אביו

ו את אבו עמראן לא רק ל"מחשבות אאם ייתכן כי ההאשמות הביביתו ורווחתו" ולצאת מירושלים עירו? ה

? שמא היה למקום אחר אלא אף לביצועה בפועל, ולאחר שהתחרט נאלץ להגר דתהת שווא" על המר

זו  בחירהיותר משמץ אמת בהאשמות כלפי אביו של אבו עמראן, ומשעומת אבו עמראן עם משמעויות 

ולי אכן לא היה כל בסיס להאשמות, אלא שהשמועה נפוצה ובחר מה שבחר נאלץ לעזוב את עירו? וא

 על לומדיםלזכור כי אנו  ראויפחד שהשמועה תגיע לשלטונות? בשל הואבו עמראן נאלץ לברוח, אולי 

"הסיפור  מכנהאת המקרה שהוא  צבעיכי הוא נראה ושל המחבר הקראי,  מנקודת מבטוהמקרה  פרטי

לא היה יכול להעלים לחלוטין כמה עובדות בסיסיות, על פי כן, הוא  ףא .צרכיו הפולמוסייםפי הידוע" ל

                                                 
: "ואללה מא פינא קט מסלם ואמא מן יסתחק אלחראמה הו אלדי יטרח אלשר בין אלנאס". אופן ההתבטאות של 16–12שם, שורות  99

שד בגרים, אלא המשפחה ממוסלמים, כלומר חמוצא שני הצדדים, כפי שהוא מצוטט במכתב, מצביע על כך כי ההאשמה לא הייתה על 

על מציאותם או אי מציאותם של מוסלמים במשפחה, כלומר האשמה בהתאסלמות. ככל הנראה הצד המאשים ביקש לטעון כי המשפחה 

הוכתמה בשל ההתאסלמות ואולי אף משמרת את הקשר עם המתאסלמים ומשתפת עימם פעולה באופן המצדיק חרם עליהם, לדעת 

 המאשים.
Arab -RNL Yevr-יבור הלכתי על העריות מאת החכם סהל בן פצל אלתסתרי. הקטע המדובר נמצא בההאשמה נמצאת בתוך ח 100

I 3950 71*–61. על המחבר ראו שווארב, אלתסתרי, עמ' *100–99, עמ' 2ע"ב, ופורסם אצל מאן, טקסטים,  8, דף. 
101Arab I 3950 -RNL Yevr מן אכ'רג' מן דינה והו אבו 8–3ורות , ש100–99, עמ' 2ע"ב, פורסם אצל מאן, טקסטים,  8, דף" :

עמראן מוסי בן חסין בן כוג'... אן אבאה פשע קבל מילאדה חתי אלגי אלמדכור אלי אלכ'רוג' ען אלדת ת'ם עאד והרב ותרך דורה ונעמה 

 ליחפט' דינה פי גיר אלקדס אלמחרוס".
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דתיות ושוב בין הזהויות ה התנועה הלוךאת הערפול ואת וכך יצר נרטיב אשר חושף את סימני השאלה, 

 .למיניהןאפשריות ה

אישים שונים המואשמים בהמרת דת, לרוב כחלק מסכסוך מתמשך. בין המואשמים מצאנו  ,אם כן

ניסיון של ממש לאמת  ניכר כי היההעדויות הכתובות לא  ןנכבדים בקהילה, מנהיגים ורבנים. מגם היו 

ידי הצד השני  על הכל עדות, כולל עדות חתומה בבית משפט, נפסל או להזם אותן. את ההאשמות בהמרה

את  להמיר עלות על הדעתהאשמות כאלה יכלו המואשמים לה לע. בתגובה נגדיות אך בלא הבאת עדויות

 בהם את אמינות המאשימים ולהטיח לערער אפשרות אחרת הייתה .עשות כן בפועללואולי אף  דתם

היא של חוסר  כאן התמונה הכללית העולה. הם עצמם או מי ממקורביהם ,היותם מומריםנגד על  האשמות

אם הוא יהודי או המיר את  ולקבוע בוודאותהדתית של אדם זהותו יכולת לכאורה לעקוב ביעילות אחר 

יריבים בסכסוכים קהילתיים או  יצלו. חוסר יעילות זה נוליהדותלאחר מכן  וחזר האו המיר ,דתו

שהמירו מי אין לשלול על הסף את האפשרות שאכן היו  עם זאת .םיהמשפחתיים כדי לפגוע באמינות יריב

תוודה בניה מ, כפי שלהמיר את דתםרות הרהרו באפשכי היו מי שאו  ,ולאחר מכן חזרו ליהדותם את דתם

 . במכתבו בן מוסי

מערב ין האשמות דומות בהאשמות בכישוף ובצרעת בחברות אפריקאיות ובבין שווה מדאגלס 

איום  שיש בהןסכנות נסתרות ל נוגעותההאשמות המקרים  נישבראה כי מהיא  102.םבינייה ימיבאירופה 

עשוי לפנות לכיוונים שונים בהתאם לצרכים  (arrow of accusation)קהילה וכי 'כיוון ההאשמה'  לע

כלפי עניים ונוודים הנתפסים  ,מטהיש שהיא פונה  ;כלפי ההנהגה ,מעלה . יש שהאשמה פונההחברתיים

ההאשמה חייבת מעצם טבעה כי ת ענוטדאגלס כלפי יריבים חיצוניים.  ,שוליים והחוצהה לאכמסוכנים או 

. נראה כי המקרים שלפנינו, של כהלהפראפשרית  להוכחה אך גם בלתילהיות לא ממוקדת מדי, קשה 

של האשמה כללית שיש לה  זה מתאימים לדפוס ,המרה כפולהבאף לעיתים סתר וב דת האשמות בהמרת

 וזהותה.  הקהילה גבולותל חשיבות בכל הנוגע

היהודית. וודאי על רקמת החיים בתוך הקהילה בהשפיעו  מקרים אלו של האשמות בהמרת דת

קטע  נמצא אולםוטרם נמצאו בגניזה התיעודית,  ושהם עוררחרדה לרוח או ה ביטויים מפורשים למורת

קובע "מן הקשים שבעניינים, והשפלים שבהם, כותב הובו מוסר, בענייני ככל הנראה  ,קראימחיבור 

מן  103בפשעות".שלשמעו מצטמררים הגופים ומצטלצלות האוזניים, הוא ההשמצה על זרע ישראל 

. לכאורה ניתן היה לטעון כלפי כל באותה תקופה מתבצעת המרת הדתהקלות שבה משתמעת  ההאשמות

 שאותו מומר , אפשר היה גם לטעוןמדובר בבכירים בקהילהלעיתים היה אחד כי המיר את דתו, ומכיוון ש

ושב ליהדותו. מכיוון שההאשמות היו צריכות לשדר אמינות ולהתבסס על המציאות  התחרט על כךאף 

לא נקטו פעולות בנושא  המוסלמים החברתית המוכרת לבני התקופה, האם ניתן ללמוד מכך שהשלטונות

 או לא היו מודעים לו? 

                                                 
 .84–82שטיינר, חריגים, עמ' -דאגלס, כישוף וצרעת, וכן שהם 102
 RNLצעב אלאמור וארדלהא אלדי תקשער אלאבדאן ותצטך אלאדאן ען סמאעתהא אלד'עא עלי נסל ישראל פי אלפשעות": "מן א 103

Yevr.-Arab. I 2185 113יד, עמ' -. החיבור טרם נחקר. ראו את הידוע עליו לעת עתה אצל פנטון, כתבי5–2, ע"א, שורות. 
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 כמה כבר כעת ניתן להצביע על אךת חזרתם של מומרים ליהדותם, יבהמשך הפרק נעסוק בסוגי

מאפיינים חשובים העולים מן ההאשמות. ראשית בכל המקרים המדווחים שבהם משתמעת חזרה ליהדות 

ישראל -פשע בארץ"כי  המואשם הרב נלמד מן המקרה של לכאורה. כך נקשר הדבר בהגירה של המומר

מן ההאשמות ואשם כי פשע במגרב, מסרור אבן סברה  בומקרה שמן ה וכן "ובא למצרים להתייהד

 מקרים נוספים.מואבו עמראן מוסי בן חסין נוגעות לאביו של ה

היעדר  ראוי להעיר כי מן המקרים שנידונו לעיל משתמע המוסלמים בעניין יחס השלטונות שנית

היו אמורים ללבוש פי התנאים המוכרים כ'תנאי עומר', כל בני החסות  על .זהות דתית לשסממן פיזי ברור 

בו נזכר פריט לבוש מזהה בהקשר שהמסמך היחיד  104.דתיהות את שיוכם הלבוש המאפשרים לזפריטי 

גיסו כי מחלוקת משפחתית על ירושת שתי דירות, ובה מתואר  שעניינהשל המרת דת הוא שאלה לרמב"ם 

ניתן ללמוד מכאן על שאלה זו תידון בהמשך.  105של הכותב "שם עליו את הזונאר וצועק 'אני נוצרי!'".

גבר  שבלבישתו.חוסר המחויבות את ניתן לראות את הגמישות ו עם זאתלבוש מזהה, ו היות הזונאר פריט

להדגיש כי  ראויכרצונו או לכל הפחות יכול היה להיות מואשם בכך.  וולהסיר ובשויהודי יכול היה לל

בה נראה כי חלה החמרה באכיפת המגבלות ומקור מאוחר יחסית, מהתקופה האיובית, מקרה זה מתואר ב

  106מוסלמים.-החברתיות על הלא

קהילתי,  חלק משיח יהודי פנים םכול יוהנגד ה נראה כאילו האיומים, ההאשמות והאשמות ,לסיום

כי יגיעו מחוץ לקהילה, ובעיקר  לאיסתננו  וכי אפשר שהאשמות אל סברוולא נראה כי חברי הקהילה 

עלולות לראות בכך עלבון לאסלאם רשויות אלו היו  המוסלמיות. רשויות השלטוניות והדתיותה אוזניל

 של חברי הקהילה היהודית וז שאננות 107או לתבוע ממי שנאמר כי התאסלם כי ינהג כמוסלמי לכל דבר.

מתועדות  הןפה, אלא  טענות שבעלבבמיוחד כאשר ההאשמות אינן מתמצות במכתבים אישיים ו תבולט

 לעאנשי הדת המוסלמים של של השלטונות ו תאפשריה תגובההדין היהודי. אשר ל באופן רשמי בבית

 בהקשר הכולל של חזרה ליהדות. ןידות , היאהתאסלמות עלהאשמות ושמועות 

                                                 
; כהן 151סטילמן, כתובות, עמ' -; כלפון288–285, עמ' 2או גויטיין, חברה, על היעדר עדויות בגניזה ללבוש מבחין של יהודים ר 104

. דוגמה אחת היא עדותו של רופא יהודי על נערה יהודייה שהתאהבה 342ואזה, הלבוש, עמ' -; מולד64–62מ', הסהר והצלב, עמ' 

, לא פורסם אך נידון אצל CUL 0r 1080 J 93בשותפו הנוצרי והוא לא עשה דבר בנוגע לכך כי היה סבור שהנערה היא מוסלמית: 

 .107–106עצמי, עמ' -גויטיין, שלטון
105 S 8 J 20.16-TCUL  ראו דיון קצר במקרה להלן, בדיוננו בזהות דתית מוטלת בספק.6–4, שורות . 
. עם זאת ייתכן כי התיאור "לובש את הזונאר וצועק" הוא 404; וכן גויטיין, רמב"ם, עמ' 289–288, עמ' 2ראו למשל גויטיין, חברה,  106

מטאפורי בלבד ונועד להמחיש את טענתו של הכותב. אף אם כך הדבר, הרי מכיוון שההשמצה אמורה להישמע אמינה, סביר להניח כי 

 ת ובלתי יעילה של תקנות הלבוש. אכן כך עולה גם ממקורות אחרים בני התקופה.היא מלמדת על אכיפה חלקי
ראינו כי ייתכן שבריחתו של אבו עמראן מוסי מירושלים נבעה מן החשש מן השלטונות. עדויות על איום מפורש של פנייה לשלטונות  107

על איום מפורש של יהודי אחד  15צקי, מומרים, עמ' מקוב-בנוגע להמרת דת שרד מן התקופה העות'מאנית. ראו למשל אצל בורנשטיין

להלשין על יהודי אחר שהתאסלם לכאורה, בסלוניקי העות'מאנית של המאה השבע עשרה. עדות מן הגניזה על מקרה דומה שאירע 

תמדה... , לא פורסם, ושם כותב אדם כיצד יריבו הלשין לשלטונות על בתו "שנשCUL T-S NS 323.8במצרים במאה השש עשרה: 

. ארד מפנה גם לשו"ת המבי"ט, מהד' לבוב, חלק ב, 61היתה גויה וחזרה יהודית". ראו על כך בקצרה אצל ארד ד', המסתערבים, עמ' 

סימן צב, ושם מסופר כיצד יהודי ומוסלמי עושים יד אחת כדי לסלק יהודי אחר מנכס שהם טוענים לבעלות עליו וכיצד במהלך הסכסוך 

 על ראובן גזומים גדולים, גם שמעון היה מגזם שרצה להמיר דתו וזה מפורסם"."הגוי היה מגזם 
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 וטלת בספקזהות דתית מג. 

על יהודים שנטען מספר ניתן לצרף עדויות  על רקע זה ותאשמה לעו ת דתבהמר עדויות על איומיםל

במקרים  מוברורה. יש להבחין בין טענה שאדם כלשהו המיר את דתו כ אינהכלפיהם שזהותם הדתית 

שראינו לעיל לבין הטענה שהוא "אינו יהודי ולא נוצרי ולא מוסלמי" או "פעם הוא נוצרי ופעם הוא 

ברורה,  מעבר לזהות אחרת אלא טענה לזהות לא לעו ת דתהמר לעכאן לא משתמעת טענה ממוסלמי". 

 108יציאה מגדרי הדתות המוכרות בכלל. לעולי אף מתעתעת ולכן מסוכנת וא

מפרט הכותב סכסוך  ודוגמה אחת לתעתועי זהות נמצאת במכתב שהוא כנראה שאלה לרמב"ם, וב

גיסו, אחי אשתו. הכותב ואשתו גרו בדירה שקיבלו מהאם, אך האח טען אף הוא  בינו לבין בענייני רכוש

מעבר  ."שתי תשובות בכתב אדוננו"כבר השיג ען כי במסגרת הסכסוך ולזכויות מגורים במקום. הכותב ט

משמעותי. לפי הכותב, האח "חוגר על כי טיעון זה שהעריך  ונראה וסיף טיעון נוסף נגד האח,מלכך הוא 

האדם המושמץ היה כאמור  109עצמו את הזנאר, וצועק 'אני נוצרי!', ופעם הוא נוצרי ופעם הוא מוסלמי".

הדבר לו היה יהודי. האם הכותב טוען כי גיסו המיר את דתו?  היהכי  סביר להניחגיסו של הכותב, ולכן 

 חליףהוא טוען שגיסו מ עם זאתבמקרים שסקרנו לעיל.  פי שנעשהזאת במפורש כמציין כותב הכך, היה 

 הוא חוגר במכווןבבואו בקרב הציבור  :ש גליאלא ברי ,וזאת לא רק בחדרי חדרים כרצונו זהויות דתיות

 ."אני נוצרי"פומבי בז יכרהוא מ בכךו ,דת הנוצריתל את שייכותו האמור להפגין פריט לבוש ,הזנאר את

 זהות דתית מוסלמית. ה כי בפעמים אחרות גיסו מאמץטענאת הכך  מוסיף עלהכותב אף 

"מושחת, אינו  שהוא שאםמתנגד לנישואי אחותו עם אדם מאל כי הואכותב במקרה אחר אדם 

הפגנה ו תעתועי זהות דתית כותב מתארמכתב הקודם הב ,כאמור 110יהודי ואינו נוצרי ואינו מוסלמי".

הרי לכך, בניגוד  .בפועל ת דתהמרשהייתה אף כי אינו טוען , השתייכות לדת אחרת שלומפורשת פומבית 

במכתב זה נראה כי הטענה כי האדם אינו שייך לאף אחת מן הדתות היא טענה כללית בדבר אופיו המוסרי 

 111שאינו עונה על הדרישות הבסיסיות המשותפות לכלל הדתות. אדםהירוד של 

פי נוחות לבין  בין הטענה הראשונה בדבר זהות דתית מעורפלת או תמרון בין זהויות דתיות על

המכוונת ככל הנראה לאופי מוסרי ירוד, ניתן למצוא כמה אזכורים נוספים אשר בהם  ,היהטענה השני

ובה שה לנגיד יאופי ההאשמה מעורפל, אולי במתכוון ואולי רק בשל חלוף הזמן. למשל בעתירה של א

                                                 
רס. כן על 'רלטיביזם דתי' ותפקידיו האפשריים בהמרת –על 'יציאה מגדרי הדתות' בשו"ת הגאונים ראו אוצה"ג, יבמות, סימנים רנט 108

 .196–193דת ראו סטרומזה, אינטלקטואלים, עמ' 
109 S 8 J 20.16-TCUL ישד פי וצטה זנאר ויציח אנא נצראני וסאעה הו נצראני וסאעה הו משלם". אני מודה לעודד 6–4ת , שורו" :

זינגר על שהפנה אותי למסמך מרתק זה. התייחסות יחידה במחקר לעניין הזהות הדתית במסמך זה נמצאת אצל זינגר, שו"ת. בינתיים 

; FGP – CUL T-S NS J 485ם באמצעות שימוש בתוכנת הצירופים של הרכיב זינגר את כלל המכתב מצירוף שני קטעי גניזה נוספי

S NS 283.96-TCUL .והוא עתיד לפרסמו , 
110 TS 12.65CUL  פאסד לא הו לא יהודי ולא נצראני ולא מסלם".10–9, לא פורסם, ע"א, שורות" : 
-דומה לזה שבבסיסו של קטע ספרותי בערבית . מעניין אם ברקע ההאשמה שבמכתב זה עמד רעיון334, עמ' 5ראו גויטיין, חברה,  111

שאם כי "אינם יהודים ולא נוצרים ולא מוסלמים ולא כופרים, אלא תומכיו של מעאויה גלה בגניזה, ובו מואשמים אנשי אליהודית שהת

טע זה. לאחרונה . אני מודה לעודד זינגר על שהפנה אותי לק16–12, לא פורסם, שורות CUL T-S Ar. 52.156(1v)אבן אבי ספיאן": 

גלבע שמדובר בנוסח לא ידוע של סיפור מ'אלף לילה ולילה', והם עתידים לפרסם זאת במאמר המנתח כמה קטעי -זיהו זינגר וגיא רון

 'אלף לילה ולילה' מן הגניזה.
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 היא חוששת מהשפעתם על ילדיהכי גט, היא טוענת כי ילדי בעלה "רחוקים מן הדת" ו היא מבקשת

אינה מעניקה טיפול ראוי לבנו והוא "שותה היא כתב של אב לקרובת משפחתו הוא מתלונן כי במ 112שלה.

 לו. תיהודי-תערביבופושע" )ישרב ויפשע(. יש לשים לב לשימוש בפועל העברי 'פושע' בתוך הטקסט 

 תה לו סיבהי'מבצע פשעים', הוא היה יכול להשתמש בפועל ערבי ולא הי לטעון כי בנו המחבר התכוון

יהודית של ה-ע. השימוש בשורש זה, אשר כאמור התייחד בערבית"להשתמש דווקא בשורש העברי פש

סביר כי הבן לא המיר ש כיווןהביניים לציון המרת דת, מצביע על חשש אפשרי של האב ממעשי בנו.  ימי

חברת  של אנשיהבלתי עקבי גם על השימוש שימוש בפועל זה מלמד , עת כתיבת המכתבדתו בפועל באת 

עדויות אלו בנוגע לזהות דתית מוטלת בספק, ולהתנהגות דתית  113.להמרת דת במונחים השוניםהגניזה 

החוצה גבולות זהות, מעלות על הדעת עדויות מן המאות הראשונות לאסלאם, מעיראק העבאסית. 

 religiousת קוד דתי' )פמתוארת בהן 'החלהכריסוסטומידס, שחקרה עדויות אלה, הציעה לקרוא לתופעה 

switcing-code.)114 ראוי לעיון מעמיק בהקשר של המקורות שהובאו לעיל, ה של כריסוסטומידס ניתוח

ובפרט יש לשים לב כי תעודות הגניזה, בניגוד למקורות עליהם מתבססת כריסוטומידס, הם מאוחרים 

 דתיים כבר התגבשו. -יותר, ולכאורה אמורים לשקף חברה שבה הגבולות הבין

בחיי הקהילות היהודיות המתועדות  ממשיתתה אפשרות ילסיכום סעיף זה, ראינו כי ההמרה הי

כי ימירו את כולם יכלו לאיים  – ואנשי שוליים, סוחרים ועבדים, גברים ונשיםרבנים  ,בגניזה. מנהיגים

ת בהמר אין בידינו כל תיעוד של ניסיון להוכיח האשמהעם זאת  .דתה תאו להיות מואשמים בהמר דתם

שלטונות או ב רואים אינםכמעט  מסוג זה, או להכחיש ביעילות האשמה כזו. האיומים וההאשמות דת

אוכלוסיה המוסלמית גורם שיש להתחשב בו, ומשתמע מהם שכמעט אין אפשרות להבחין ויזואלית בין ב

חרב דמוקלס התלויה  ת הדתתה המרייותר משהיכי יהודי למוסלמי. מן המקורות שנסקרו עד כאן עולה 

על השולחן חברי הקהילה עצמם  ניחואקדח שהבבחינת תה ימעל הקהילה היהודית, היא היכאיום חיצוני 

 רכיהם.והשתמשו בו לצו

 

 זהות המומרים, מניעיהם ונסיבות המרתם. 4

 מומרים בתעודות הגניזהא. 

, כמעט לא הדת לאחר המרת בבואנו לבחון מי הם המומרים, מדוע המירו את דתם ומה היו קורותיהם

נמצא מידע על כך במסמכי הגניזה. תופעה זו מובנת: התעודות שמצאו את דרכן לגניזה נכתבו מנקודת 

חבריה ולא מנקודת מבטם של המומרים ושל הקהילות הדתיות שקלטו של המבט של הקהילה היהודית ו

ים אוטוביוגרפיים של יהודים המלצה ותיאורבגניזה מכתבי לא סביר שנמצא  ,מטבע הדבריםאותם. 

. תיאורים של המומרים , וזאת בניגוד לממצאים על מציאות חייהם של גריםשבחרו להמיר את דתם

                                                 
112 Bodl MS Heb d 66.16OX  202–201: "ולה אולאד נאיין ען אלדין". התעודה נידונה אצל זינגר, מגדר, עמ' 9, שורה. 
113 S 13 J 28.12-TCUL  בשני 41, עמ' 5; הנ"ל, חברה, 123. הקטע הרלוונטי נידון אצל גויטיין, סדרי חינוך, עמ' 9, ע"ב, שורה .

המקומות הוא מעיר כי לשון 'יפשע' משמעותה בגניזה המרת דת, אך ברור לו שכאן אין זה המצב. פרנקל תרגמה זאת "פריקת עול 

 . אנו רואים כאן שוב את גמישות המינוח הנוגע להמרת דת בגניזה.217מ', התבגרות, עמ'  מצוות", וראו פרנקל
 כריסוסטומידס, החלפת קוד.  114
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אזכורם של בגניזה נמצא בעיקר את אילו לאסלאם או לנצרות יש לחפש במקורות המוסלמים והנוצרים, ו

 115מגע כלשהו עם הקהילה היהודית.עדיין היה להם ש מי

תם. לא רק שנסיבות ו את דריהמשבהן נסיבות העל המומרים ו עלבכל זאת מפתיע מיעוט הפרטים 

אינן מפורטות, אלא שרוב המומרים אף אינם ידועים לנו בשמותיהם. גם הדת שאליה בחרו  דתהת המר

 חוברים תיאור נדיר במקרים אלו .היבכפי ת דתאינה ידועה לנו כלל, אלא במקרים של המר שתייךלה

השוואה לסיפורי הגרים שנידונו לעיל מתוך האזכור תמציתי של הדת החדשה. ויחסית של נסיבות ההמרה 

 םדת מעין תמונת מראה: כמעט לא השתמר מידע אשר לדתם הקודמת ונסיבות המרת נוצרת כאןבפרק א 

כמעט  ,זאתלעומת  ;ועיקר תיאורי הגרים נסב על מצבם הנוכחי כמצטרפים חדשים לדת ישראל ,של גרים

מעמדם  עלועיקר המידע נסב  של יהודים דתהת שתמר מידע בנוגע לדת החדשה ולנסיבות המרהלא 

עם בני  םנובע לרוב ממגעשל המומרים כל תיאור נוסף בדומה לכך,  .כמומרים )'פושעים', 'משומדים'(

 שאלות פרקטיות שעולות מכך.מו תיהודיהקהילה ה

ל עהמידע הרב ביותר ו נמצא בשדווקא המקרה  היא על מומרים דוגמה מובהקת להיעדר המידע

על חדשות שהגיעו מסיציליה במכתב אחר  ספרזהותו של מומר מרצון. מכתב מאלכסנדריה לפסטאט מ

בין השאר על כך ש"יוסף בן שבתי החזן המיר את דתו )אפשע( בסיציליה, ושם זה הוא שם דודו של אבו ו

עיקר הפרטים שמספק המכתב הם שמו וזהותו של המומר,  116שערוריה עצומה".עמראן בן החזן, והיתה 

, אם כי להצטרף יוסף בן שבתי שאליה בחרדת ה לש ציוןד. לפני כן יש להעיר שאין כל יבהם נעסוק מיו

אך אין זה  ,עדיין היה בשליטה מוסלמית ולכן סביר שמדובר בהמרה לאסלאם סיציליה בשלב זה האי

את דתו או אם אנשים נוספים יוסף מדוע המיר  במכתב אין הסברכמו כן ראוי להעיר כי  .מחויב המציאות

עורר  דתהת מעשה המרהכותב מדווח על פי המכתב שקיבל כי קהילתו הלכו בעקבותיו. מממשפחתו או 

בין ומשלבו ה'שערורייתי' באופן אגבי  דתהת את סיפור המר מספראולם הוא עצמו וה עצומה', י'שערורי

כמקובל  ,ידיעה על מותו של סוחר נכבד לידיעות על מיסים נוספים ועל הגעה או איחור של אוניות מסחר

 117אפשר שכך גם סופר על עניין זה במכתב שהיה המקור לידיעותיו. במכתבים מסחריים מסוג זה.

 הוצמדתואר 'החזן' שהל המומר הנזכר במכתב? ידועים לנו שמו הפרטי ושם אביו ועמה ידוע לנו 

 דתהת ומכאן שהמר, לערך 1056לשמו או לשם אביו. את המכתב ניתן לתארך לעונת ההפלגות של קיץ 

 118וכנראה הכוונה לבירת האי, פלרמו. ,סיציליה –רב לפני כן. מקום ההמרה גם הוא ידוע  אירעה זמן לא

המומר המדובר  כך, כותב המכתב שלפנינו טורח לזהות עבור נמענו את הקשר המשפחתי בין לענוסף 

 ,הוא אחיינו של המומר יוסף או של אביוו'אבו עמראן בן החזן',  הנוכהמלבין מכר משותף שלהם, אדם 

                                                 
 .109אף במקורות מוסלמיים נמצא מידע מועט ביותר על מומרים לאסלאם, ראו פרידמן י', המרה וכפירה, עמ'  115
116 S 12.372-TCUL  אן יוסף בן שבתי אלחזן אפשע בסקליה 20–19. הציטוט מע"א, שורות 513, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה" :

ששון, סיציליה, -והדא אלאסם עם אבי עמראן בן אל חזן וכאן יום אפשע אמראן עטים". גיל מתרגם 'שערורייה נוראה', ואילו אצל בן

 , מעדיפים המתרגמים נוסח מאופק יותר, 'עסק גדול'.112תעודה 
 .91–64ברג, מסחר, עמ' ראו על כך גולד 117
 .325והע'  571ראו על כך גיל, מלכות, א, עמ'  118
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והקשרים  זה משפחה כולה. תואר משפחתיהבני ל הוצמדשהתואר 'החזן' מתברר אם כן,  119שבתי.

המסחריים עם קרוב משפחתו של המומר יוסף בן שבתי ממחישים את היותו חלק מן העילית של יהודי 

 . דתהת ה' שעוררה המריסיציליה באותה תקופה, ומסבירים חלק מן ה'שערורי

ריבוי פרטים כזה נדיר ביותר בתעודות הגניזה הנוגעות למומרים. לרוב אין כל פרט זיהוי של 

פחות בהם יש זיהוי כלשהו של המומר, ש מועטיםכינוי 'פושע' או 'משומד'. במקרים הן המהמומר לבד 

שם פרטי )גאלב הפושע(, כינוי )אבו עמראן(,  –הרי מדובר באמצעי זיהוי אחד בלבד מעשרה מקרים, 

ריבוי פרטי הזיהוי  על פי כן, אף 120ייחוס )בנו של אבו אלחסן( או אמצעי זיהוי פיזי )פושע אדמוני(.

והקישור המפורש של קרוב משפחתו למעגלי הסוחרים במקרה הנדיר של יוסף בן שבתי החזן מסיציליה 

מסייעים בידינו למקם את המומר בהקשר חברתי ספציפי, ואין בידינו אזכור ודאי  אינםהמתועדים בגניזה 

וודאות, לא ידוע ב דימנה ידועים לנו וז דתהת שלו או של מי מקרוביו בתעודות הגניזה. אף שמקום המר

 בהמרת דת האיומים עללעיל  הוצגמובנת חשיבות המידע ש בשל כךנסיבותיה. על לנו דבר על סיבותיה ו

 , על פרטיהדתהת מספקים לנו מידע רב יותר על סיבות אפשריות להמרנראה כי אלו  .כךההאשמות בעל ו

 זהותם ומעמדם של מומרים פוטנציאליים.על ו

מניעיהם? הסבר אפשרי על זהות המומרים ו עלתעודות הגניזה מידע מועט כל כך  כוללותמדוע 

ניתוק ל הביאה דתהת בין המומרים לקהילות היהודיות. לכאורה ניתן להניח שהמר מוחלטלכך הוא ניתוק 

פרטים חברתיים, ולכן היהודים שכתבו את התעודות שנמצאו בגניזה לא ידעו ולא יכלו לדעת הקשרים ה

או התעלמות  של המומרים תה כאן מחיקהיכי הי – יותר מורה אףהמומרים. אפשר לטעון טענה ח עלרבים 

הקהילה היהודית, את היהודים לא התעניינו במומרים מרגע שעזבו את הדת וכלומר  .מקיומם מכוונת

ומבחינתם זהותו ודתו של מי שעבר מהגדרת 'יהודי' להגדרת 'פושע' נמחקו ואין שום צורך או רצון לתעד 

 אותן. 

זהותם הדתית הקודמת של גרים: כפי  עללכאורה ניתן לראות בכך מקבילה למיעוט המידע 

נטית וורל אינהכבר מבחינת הקהילה היהודית כיוון שמשזהותם הנוכרית הראשונית של הגרים נמחקה 

זכתה  הדתית החדשה של המומר וזהותגם מרגע שהגר עזב את דתו הקודמת והצטרף ליהדות, כך 

אני סבור עם זאת  ו.דת לאחר המרת ימוהמגע הספציפי ע בשל, והוא תועד רק כמומר ורק להתעלמות

, דתהת נסיבות המר עלבין פרטי המידע  בחיןמורכב יותר ושיש לה למיעוט המידע על מומריםשההסבר 

בין פרטי זיהוי ביוגרפיים של המומר ואופי ו שהמיר את דתולאחר  יוקורותעל דת היעד של המומר ועל 

 קשריו עם יהודים.

דת היעד, אני סבור שאכן ולסיבותיה ונסיבותיה לעצמה,  דתהת המר עמדה כלפיבכל הנוגע ל

קהילות ב. דתהת המרפי לכ תעקרוני תשלילי עמדהמוחלט נובע מ הכמעטמיעוט הנתונים או היעדרם 

                                                 
אופי ההערה מלמד כי אותו 'בן החזן' היה מוכר אישית לכותב ולנמען. לא ברור מי הוא ואף לא האם 'שם זה', דודו של בן החזן,  119

הצעה אחת לזיהוי. במכתב  19בהערה לשורה  557' , עמ112ששון, סיציליה, תעודה -מכוון ליוסף שפשע או לאביו, שבתי. ראו אצל בן

 .11, ע"א, שורה 773, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה CUL T-S 8 J 18.27אחר מאותה תקופה נזכר 'בן אלחזאן צקלי': 
,  56S Ar. 40.-TCULבנספח המהדורות. אבו עמראן:  22, לא פורסם. ראו תעודה 11, שורה  S 18 J 1.22-TCULגאלב הפושע:  120

, לא פורסם. ראו CUL T-S 10 J 17.16. בנו של אבו אלחסן: 64, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב26–25ע"א, שורות 

 , לא פורסם.12, ע"ב, שורה CUL Or. 1080 J 113בנספח המהדורות. פושע אדמוני:  21תעודה 
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ניתן לראות זאת בשימוש במונחים  ,כאמורבין 'מומר'. ותה בין 'יהודי' יהיהודיות ההבחנה החשובה הי

 ביןדתות שונות ו המבחין בין, ללא מינוח ייחודי ומדויק דתהת שונים ומתחלפים לתיאור המומרים והמר

מנם הוצע שהפועל 'לפשוע' ואונס לעומת המרה מרצון. אמ ת דתהמר כגון דתהת המר של נים שוניםאופ

מכל  .אולם ראינו שטענה זו לא הוכחה מעל לכל ספקולאסלאם,  ת דתהמר ספציפית של משמעותנושא 

לצד מונח זה גם 'משומד', 'יצא מן הכלל', 'יוצא  מופיעיםתעודות מן התקופה במקום גם אם נקבלה, הרי 

ללא הבדלים ברורים  להמרת דת של כינויים רחבהעל קשת  אלו מלמדים .ן הדת' ומונחים נוספיםמ

המרה לדת אחרת. אם  ביןוהמרה לדת אחת ין ביניהם. אף מבחינה הלכתית ראינו שאין הבדל עקרוני ב

ו נובע בחלקו דת של המומר ושל הנסיבות והמניעים להמרת החדשה כי היעדר זיהוי של דתוסביר כן, 

. עם זאת אין לשכוח כי גם לסוגה ולמטרות הכותב יש והתעלמות מופגנת מנתונים אלממחוסר עניין ואף 

 לו פרטים לכלול או להשמיט.יתפקיד חשוב בהחלטה א

המומרים. ומיעוט הנתונים על זהותם הפרטית של מומרים אינו מעיד בהכרח על נתק בין הקהילה 

ו מומרים שניתקו עצמם מקהילתם המקורית ובנו לעצמם חיים חדשים בחברה אכן הגיוני להניח כי הי

לא נמצא מידע במקורות היהודיים.  ועל מומרים אלמטבע הדברים, אליה בחרו להשתייך. הדתית ש

פעמי -המומרים הנזכרים במקורותינו, ובמיוחד בתעודות הגניזה, הם אלו שהיה מגע כלשהו ולו מגע חד

כי   התובנה על סוגי הקשרים בין מומרים ליהודים נרחיב בסעיף הבא. לענייננו חשובה בינם לבין יהודים.

קהילה היהודית. ההיכרות עם במוכרים אנשים אותם מומרים הנזכרים בתעודות הגניזה היו דווקא 

כ'פושע אדמוני' . אזכור מומר אזכורםב אגביהמועט והמזהה המידע הדווקא מתוך  ניכרתהמומרים 

הגיונית זו הנחה  .משפחתי מתבסס על ההנחה שהנמען יידע במי מדובר ללא צורך בהבהרה נוספתבמכתב 

  121בן משפחה בצרות. עלהעובדה כי אותו מומר מוסר חדשות חשובות  בשל

במכתב מסחרי כותב סוחר  .על היכרות עם הייחוס של המומריםהם אזכורים אחרים מעידים גם 

בפנקס בית דין נרשמה  .עורות מביזנטיון לאחיו על הסחורה שהגיעה עם "הכומר הבן משומדת" )כך!(

 נזכריםגם בהערה  .הערה בדבר ממזרותה של תינוקת שנולדה לגבר יהודי, אולי מומר, וליהודיה מומרת

העובדה כי ממנו הרתה ושו של הגבר זהותה של אם הממזרת, שמו של הגבר שטרם התגרשה ממנו, כינוי

כי  תבררכמה וכמה מומרים נזכרים כ'אלפושע', ביידוע, ומ ,בדומה לכך 122בבית דין מוסלמי. אוניש

 .בדיוק הנמען היה אמור לדעת במי מדובר

נובע מיחס  דתהת הדתי של המר פןה בענייןכי מיעוט המידע בתעודות הגניזה  סכם אפואניתן ל

חוסר עניין בפרטי ההמרה. בכל הנוגע משלילי של הקהילה היהודית כלפי מעשה ההמרה או לכל הפחות 

לפרטים ביוגרפיים המאפשרים זיהוי של המומר, אכן המסמכים העוסקים במומרים מכילים פרטים 

ב אינו מכיר את כך שהכותמ וא מכוון לא נראה שהדבר נובע מניתוק עם זאת .ביוגרפיים מועטים בלבד

נזכרים בתעודות הגניזה היו בקשר האותם מומרים  כפי שנראה להלן, .אלא משיקולים פרקטיים ,המומר

                                                 
121 1080 J 113 .CUL Or לא פורסם.12, ע"ב, שורה , 
 ENA JTSA. ממזרת: 4יהודית, תעודה -לאנג, יוונית-, פורסם אצל דה17, שורה  S 16.289-TCULהבן משומדת':  'הכומר 122

ד בנוגע להמשכיות התא המשפחתי 5בנספח המהדורות, וראו דיון מפורט במסמך זה להלן בסעיף  27, לא פורסם, ראו תעודה 2560.6

 לאחר המרת הדת.
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כלל באותה דרך אגבית שבה אוזכרו אנשים אחרים  בדרך אוזכרוהרי הם היות שכך,  .כלשהו עם יהודים

 מאפיין פיזי בולט. ציוןלעיתים בשם פרטי בלבד, לעיתים בכינוי, לעיתים בייחוס או ב –

 אינטלקטואלים מומרים: זהויות מעורפלות והשתקפותן במקורות ובמחקר המודרניב. 

המומר האינטלקטואל הבוחר להמיר את דתו לדת השלטת הוא דמות החוזרת בתיאורי המרות דת 

וננסה  ,כמה דמויות של מומרים אינטלקטואלים כאלהלהלן נסקור  123אזורים שונים.מושונות מתקופות 

. לצורך כך נרחיב מעט את זווית ההסתכלות: נבחן מקרים כךהמניעים לאת ו המרת דתם להבין את נסיבות

החורגים מעט מן הגבולות הגיאוגרפיים שהוגדרו בעבודה זו ונפנה למקורות ספרותיים שהשתמרו מחוץ 

יקולים והלבטים אשר כיוון שאלה חושפים בפנינו טפח מן השמיהודיים כאחד, -לגניזה, יהודיים ולא

 אינם באים לידי ביטוי בתעודות הגניזה. אמורכ

במסמכי הגניזה,  יםתועדמ אינםמומרים  עלופרטי המידע  להמרת הדת לעיתים לא רק השיקולים

. שתי הדוגמאות הטובות ביותר לכך הם שני אישים יהודים שהיו בעלי חשיבות הדת אלא אף עצם המרת

תגלו הבתקופת הגניזה, ולמרות זאת אין התאסלמותם נזכרת כלל בתעודות שלהיסטוריה של מצרים וחיו 

שימשו בפסגת הקריירה שלהם  אנשים אלו שני .חסן אלתסתרי-ס, ויפתאלו הם יעקוב אבן כל .עד כה

ס נולד בעיראק בראשית המאה העשירית, נדד עם משפחתו ח'ליפות הפאטמית. אבן כלכווזירים של ה

שם וחזר מזרחה עם הכוחות הפאטמים שכבשו את מצרים,  לאחר מכןולמגרב, וישראל  מערבה לארץ

 לש אלול יםדומ והכרונולוגיה של נדידה זו המסלול של נדידת משפחתו 124מונה לתפקיד הווזיר הראשי.

עשרה וקורותיהן מתועדות  מאה האחתמצרים ברבות ממשפחות הסוחרים והמנהיגים שהתיישבו ב

מנם וא 125ס בגניזה התיעודית.של אבן כלעד עתה לא נמצא כל אזכור פי כן, אף על  .במסמכי הגניזה

ס, דתי שכינס אבן כל-מעו במג'לס ביןיהודית המגיב על טענות שנש-בגניזה נמצא חיבור פולמוסי בערבית

  126יהודי שהתאסלם. הוא סאבן כל כיאך חיבור זה לא מזכיר כלל 

שרוב  הואס המומר בתעודות הגניזה שפורסמו עד כה היעדר אזכור של אבן כלהסבר אפשרי ל

הסבר כזה אינו ואולם ס. עשרה, רק לאחר מותו של אבן כל המאה האחת למןתעודות הגניזה הצטברו 

התאסלם והפך לווזיר הראשי היה יהודי שאף הוא לפי מקורות מוסלמים,  .חסן התסתרי-תקף ליפת

בעושר בגניזה יפת התסתרי חי בתקופה המתועדת  127עשרה. לתקופה קצרה ביותר, באמצע המאה האחת

משפיעות בבירת הפאטמים המן המשפחות היהודיות המכובדות ומשפחתו של אדם זה הייתה  .רב

אריהם ורבים בשמם, בת גניזה נזכרים במסמכי ,ובהם יפת עצמו ,ובניהבמחצית הראשונה של המאה, 

                                                 
 ראו סטרומזה, אינטלקטואלים. 123
 .68–45, וראו מחקרו הקלאסי של פישל, יהודים, עמ' 240–237על אבן כלס ראו קנארד, אבן כלס; לב, אבן כלס, בעיקר עמ'  124
ליברמן, -. כן ראו חשיבה מחדש על הנושא לאחרונה אצל אקרמן31–30, עמ' 1על סברה מקובלת זו ראו למשל גויטיין, חברה,  125

 .135–134אורבניזציה, עמ' 
126 12-2643.11 13 + JTSA ENA-3734.12 JTSA ENA )ראו מהדורה ותרגום לאנגלית אצל כהן וסומך, אבן כלס )כולל הנספח :

יפה, -ושם גם סדר העמודים. ראו תרגום רציף ועדכני אצלם, מג'אלס. על מושבים בין דתיים ראו את המאמרים בקובץ שערכה לצרוס

 אבן סעדי. ; כן ראו קוק מ',11–7מג'לס ואת הקדמתה שם, עמ' 
. כן ראו בקצרה גיל, התסתרים, 32, 15; אבן מיסר, אכבאר מצר, עמ' 61עליו ועל התאסלמותו ראו אבן אלצירפי, אלאשארה, עמ'  127

 .58עמ' 
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פת התסתרי, נזכרים כמה מבני משפחתו אף בסוף אותה מאה, לאחר זמנו של י 128ובפעולותיהם.

לאחר שזה המיר את יפת עצמו בתעודות הגניזה הידועות לנו  לשלכך, היעדר כל אזכור  אי 129בירושלים.

חברי הקהילה לא טרחו לתעד כי משמעותו ככל הנראה כי יפת ניתק את קשריו עם הקהילה היהודית ודתו, 

לזווית המסוימת  ותנא אותדוגמ הןס ויפת התסתרי אבן כלדמויותיהם של יעקוב אם כן, ו. דת את המרת

 ידיעותינו על להעשרתוהחלקית של המידע שהשתמר בתעודות הגניזה ולתרומתם של מקורות אחרים 

 המומרים.

 .המשורר הנודד יהודה אלחריזי כלל בין מחברות 'ספר תחכמוני' גם את 'מחברת משוררי אנדלוס'

בין שאר המשוררים הוא מזכיר  130רים השונים בני ספרד עד לתקופתו.המשור על חיבור זה הוא סקירה

אחד הוא יצחק אבן עזרא, בנו של המשורר והפרשן הנודע אברהם אבן עזרא,  .שניים אשר המירו את דתם

"הסיר מעליו מעילי הדת היקרים, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, ונשאר עירם  ועליו הוא כותב כי

הוא בנו של המשורר יליד צפון אפריקה  שהמיר את דתו שניאדם הה .ועריה מבגדי האמונה והתושיה"

שים משכילים נא ושני המומרים היאם כך, מוכר לנו כסמואל אלמגרבי. היהודה בן אבון אבן עבאס, 

תיכונית, ובשל  ם, בנים למשפחות מיוחסות שהיו חלק מן העילית היהודית הלמדנית היםומפורסמי

אולם המקרה והם נזכרו אצל אלחריזי. על סמואל אלמגרבי נרחיב להלן,  –ולא בשל המרתם  –ייחוסם 

יהודיים ואף במחקר הבמקורות  דתהת דוגמה מעניינת לטשטוש המר הואו דת של יצחק אבן עזרא והמרת

 ., ובו נעסוק תחילהדרניהמו

אלחריזי מעיד עליה במפורש, כאמור,  .יותרבהתאסלמותו של אבן עזרא ברורה  עובדתלכאורה 

אולם שיר ו 131וידוע שאף מורו של אבן עזרא, הפילוסוף הבגדאדי אבו אלברכאת, התאסלם בערוב ימיו.

הדובר שם מילים אלו בפי התאסלמותו וגלגוליה. המשורר  תקפותאשר לשיוחס לאבן עזרא עורר ספק 

 :בשיר

 יריבוני עלי עזבי ברית אל, בצאתי מברית צדק לעולה...

  –, ואודנו בראשית כל תפלה 132ואם אֺמר 'משגע הוא נביא אל'

 בפי אֺמר, ולבי יענני: מכזב את, ועדותך פסולה.

                                                 
. על 147–140סקירה כללית על משפחת התסתרים נמצאת במחקרו הקלאסי של גיל, התסתרים, וראו גם רוסטאו, פוליטיקה, עמ'  128

-, פורסם אצל אולשוביCUL T-S 16.50ראו את טיוטת שטר ארוסיו, כנראה משנות הארבעים של המאה האחת עשרה: יפת התסתרי, 

כ"אבו עלי יפת בן אברהם יר)חמהו( אל", וכן כ"אבו  1048-. כן ראו מכתב של טוביה בן משה המזכיר אותו ב4שלאנגר, קראים, תעודה 

 .295עלי חסן": ראו גיל, א"י, תעודה 
 .71*–61. וכן ראו שווארב, אלתסתרי, עמ' *66–64התסתרים, עמ'  גיל, 129
 .116–103אלחריזי, תחכמוני, עמ'  –ראו במהדורה החדשה של יהלום וקצומטה  130
–466עמ' א, ראו פליישר, אבן עזרא. על הקשר בין התאסלמותו של אבן עזרא להתאסלמותו של אבו אלברכאת ראו גיל, מלכות,  131

, ושם היא דוחה קשר כזה. אכן לא הוכח קשר בין התאסלמות שני האישים, אך 191–186ה, אינטלקטואלים, עמ' . השוו סטרומז471

צחק אבן עזרא והתאסלמותו טענותיה של סטרומזה נכתבו טרם פרסם פליישר את מחקרו העדכני לעיל, המערער חלק מהנחותיה. עוד על י

 .152–148פליישר, יהודה הלוי, עמ' ו ראו גיל
 אזכור ה'משוגע' כנביא האל מבהיר כי מדובר בהתאסלמות. 132
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 133כבר שבתי לצל כנפי שכינה, אבקש ממך האל מחילה.

הוא מיוחס "לבנו של הראב"ע זצוק"ל", כלומר מי שהוסיף את  יד מפורסם שבו נכלל שיר זה בכתב

העתקה אחרת של חלק  134ההערה לא רק ביטל את התאסלמותו של אבן עזרא אלא אף הפך אותו לקדוש.

נלמד  כלומר .מן השיר נושאת את הכותרת "ליצחק בן ר' אברהם בן ר' עזרא כאשר נגזרה עליו הגזרה"

כי  טעוןניסו לכאשר בשיר זה נתלו גם חוקרים מודרניים  135ה.יבכפי תת דמדובר בהמרלכאורה כי  מכאן

 כמהברם שיר זה נמצא ב 136ה, וממילא חזר בו מהתאסלמותו.יאבן עזרא התאסלם רק למראית עין או בכפי

הוא מיוחס ושם בגניזה אף נמצא ראש השיר  137רים שונים.חבמיוחס למהוא עותקים ובנוסחים משתנים ו

עטו של ברוך בן מלך  המסקנה העדכנית של החוקרים היא כי שיר זה הוא פריאם כן, ל"ברוך בן מלך". 

 138ואין לייחסו ליצחק אבן עזרא, ומכאן שאבן עזרא ככל הנראה נשאר בדתו החדשה.

 .מומר אחרזהותו של פנינו ל נחשפתהשיר לאבן עזרא  ו שלשלילת ייחוסמתוך  אף על פי כן,

. מן בעניין המרת דתולפי השיר המיר דתו לאסלאם ולאחר מכן חזר בו אותו ברוך בן מלך ש זהו לכאורה

 139יצירות רבות. לו מיוחסותוכי הוא היה פייטן, פרשן ואיש הלכה  נלמדהמעט הידוע לנו על ברוך בן מלך 

מו, כיצד יאם כן, האם ברוך בן מלך התאסלם, והאם חזר בו? ואם התאסלם והתלונן כי אנשים מריבים ע

שימור, ההמשך עם יד שונים ו מתיישב עם הזכרתו בברכת המתים כגון 'זל' או 'זצל' בכתביהדבר 

הרי ראינו שהשיר מופיע בנוסחים  –לימוד של חיבוריו? ושמא ברוך בן מלך לא התאסלם כלל ההעתקה וה

 שונים ולעת עתה רק אחד מהם מייחס את השיר לברוך בן מלך.

טוען שהדבר נעשה מן ויהודי שהמיר את דתו לאסלאם  , הרי הוא מתארעצמו אם נתמקד בשיר

תחת כנפי השכינה, אך למרות זאת אנשים תוקפים אותו. במהלך לחסות השפה ולחוץ וכי כבר חזר 

היה ידוע כי התאסלם, ואין לנו לפי ספרו של אלחריזי  .הדורות היה מי שייחס שיר זה ליצחק אבן עזרא

לכאורה אין לנו כל מידע. ו על התאסלמותוהיה מי שייחס שיר זה לברוך בן מלך, כן  .כל מידע כי חזר בו

שם. ייתכן שהשיר הוא  עלום ,ייתכן שאבן עזרא כתב זאת, ייתכן שברוך בן מלך וייתכן שמשורר אחר

גם והשיר בימי הביניים  בענייןבלבד. בין כך ובין כך הערפול  תספרותי בדיהייתכן שהוא ואוטוביוגרפי 

לפחות אחד  .זהותם הדתית של אבן עזרא ושל ברוך בן מלךל בנוגעחקר המודרני מייצג את הבלבול במ

שמותיהם הוזכרו בהערצה  .יצירתם שומרה, הועתקה ונלמדה במהלך הדורות ואף על פי כןמהם התאסלם 

                                                 
 .75ראו פליישר, אבן עזרא, עמ'  133
 .262, הכולל אלפי שירים עבריים מימה"ב. ראו בהקשר של דיוננו פליישר, שם, הע' 37מדובר בכתב יד שוקן  134
135 RNL Yevr. II 353 '3, הע' 148. ראו גיל ופליישר, יהודה הלוי, עמ. 
 .73של חוקרים מודרניים לקבל את התאסלמותו של אבן עזרא ראו פליישר, אבן עזרא, עמ'  על הקושי 136
 נט.–מנחם, אבן עזרא, עמ' נה-ראו את המקורות השונים אצל בן 137
מגינת לבו של שמלצר משתמעת מדבריו כאשר הוא מסכם את המבוא למהדורתו: "אין בידינו ראיות מספיקות לבטל את עדותו של  138

. יהי רצון שיתגלו עוד מקורות נוספים שיפיצו אור חדש על חיי יצחק בן הראב"ע ויוכיחו את נאמנותו לעמו ולדתו" )אבן עזרא, אלחריזי

 עמ' יא(.
הלכתיים -. על חיבוריו הפרשניים1394–1392על דמותו של ברוך בן מלך ראו אברמסון, ברוך. על פיוטיו ראו פליישר, ספרד, ג, עמ'  139

אלוני, הספריה, נזכרים שם פירושים למסכתות סנהדרין, סוטה, בבא מציעא, הוריות ונזיר. פירושו למסכת ברכות נזכר ראו במפתח של 

 ושם הפניות למקורות נוספים. 5, הע' 707. ראו על כך אפשטיין, מחקרים, ב, עמ' OX Bodl MS Heb e 69.36v-ומצוטט ב
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אבן עזרא  שנכתב עלה מרמז, לבד מכל זכר להמרת דתם ולו ב יןוא ,ברכת המתים םנלוותה לאזכורו

 140בספרו של אלחריזי.

הוא הרופא  עין, הוא ההתאסלמות למראית עללו יוחס השיר שען כי ברוך בן מלך, וגיל ט

לדעת גיל 'ברוך בן מלך' הוא הגרסה העברית  .והפילוסוף אבו אלברכאת אלבגדאדי, הנקרא אבן מלכא

כאמור  141אני נוטה לדחותה.אחיזה במחקר, ואף  איןדעה זו ללשם אבו אלברכאת אבן מלכא. נראה ש

 ומקורות אלבמקורות מוסלמיים.  כמהלעיל, אבו אלברכאת התאסלם בערוב ימיו, וזאת נודע לנו מ

גרסאות ב .אבו אלברכאת קבלה האמיתית של האסלאם מצדל אשר של המוסלמים גישה חשדנית תעדומת

מרדיפת כבוד ועד לחשש מנקמת  ,ודת להמרת שונות סיבותמוצעות  של סיפור התאסלמותו שונות

המקורות המוסלמיים מעלים סימני אם כן,  142מו של הסולטן כשל.יהסולטן לאחר שהטיפול הרפואי בא

פר כי אבו וסמאחד מהם אף בזהותו הדתית החדשה של אבו אלברכאת המתאסלם.  תקפותל בנוגעשאלה 

זאת בניגוד לכלל  .יוכלו לרשת אותואלברכאת התנה את התאסלמותו בכך שבנותיו, שנותרו יהודיות, 

 143בני דתות שונות.ל הורשההאוסר על  למיניהןהמקובל על האסכולות הסוניות 

 ועש אדרבה, .יו הפילוסופייםחיבור את צטטל מיהודיםהתאסלמותו של אבו אלברכאת לא מנעה 

הגאון הבבלי שמואל בן עלי ויריביו האידיאולוגיים יוסף בן יהודה אבן שמעון  אישים נודעים כמו כן

על בן שמעון אף מצטט במדויק מן הספר תוך שהוא נוזף בגאון על חוסר הבנתו ו ומורהו הגדול הרמב"ם.

תייחס כלל להיותו מ אינוזכיר את אבו אלברכאת בשמו ומ אינובן שמעון עם זאת ציטוטו החלקי. 

תייחס לטיעוניו של אבו אלברכאת וגם הוא אינו מזכיר כלל את שמו אף שהוא מף הרמב"ם א 144מומר.

שכאמור אף הוא תלמידו של אבו אלברכאת יצחק אבן עזרא,  145את שם חיבורו.מספר מזכיר פעמים 

בראשית המאה העלה על הכתב את פירושו של אבו אלברכאת לספר קהלת. עצמו המיר את דתו לאסלאם, 

את כינויי  תללולראש הישיבה. ההקדשה כ ושיוהקדפירוש זה  יהודי מבגדאד העתיקעשרה  השלוש

אבו  ,מחברה לחלוטין מהמרת הדת: תתעלממולמחבר ולאבן עזרא שהעלה על הכתב,  הכבוד הרגילים

 146שהעלהו על הכתב, מכונה "הזקן החשוב". ,אבן עזראואלברכאת, מכונה "ראש החכמים, יחיד הזמן" 

                                                 
 .158–155רו אבו אלברכאת ולהתעלמות מהתאסלמותם ראו הרכבי, חדשים, עמ' דוגמה נוספת לתוארי הכבוד של אבן עזרא ושל מו 140
. ולבד מאי ההתאמה בשמות שגיל מציין שם יש לשים לב גם להצעתו של פליישר להקדים את זמנו של ברוך 467גיל, מלכות, א, עמ'  141

הצעה זו מבטלת את ההיתכנות התיאורטית של . 1394–1392בן מלך למחצית השנייה של המאה האחת עשרה: פליישר, ספרד, ג, עמ' 

 טענת גיל.
. עליו ועל 346–343קפטי, תאריח', מהד' לייפציג, עמ' אלעל אבו אלברכאת אלבגדאדי ראו פינס, אבו אלברכאת. כן ראו אבן  142

 .189–186, והשוו סטרומזה, אינטלקטואלים, עמ' 471–466התאסלמותו ראו גיל, מלכות, א, עמ' 
. על סוגיית הירושה וההורשה 468–466, וראו על כך גיל, מלכות, א, עמ' 344–343לקפטי, תאריח', מהד' לייפציג, עמ' ראו אבן א 143

(. כן 1045, עמ' 3)כרך  4283; צחיח אלבח'ארי, מהד' בירות, מס' 458–455, 452שי, מומר כיורש, עמ' -של מומרים באסלאם ראו עיר

; פטאל, מעמד חוקי, עמ' 136מוסלמים, עמ' -; וראו חיבוריהם הקלאסיים של טריטון, לא188–186ראו על כך אצל קולסון, ירושה, עמ' 

137–141. 
, 146, 58–54, 46, וראו בחיבור עצמו פסקאות 15על השימוש בחיבורו של אבו אלברכאת בפולמוס ראו סטרומזה, פולמוס, עמ'  144

 לברכאת.והערותיה של סטרומזה עליהן. כן עיינו סטרומזה, אבו א
 .187–186ראו סטרומזה, אינטלקטואלים, עמ'  145
. 149–148על החיבור ראו פינס, קהלת. על כתב היד בהעתקתו מראשית המאה השלוש עשרה ראו גיל ופליישר, יהודה הלוי, עמ'  146

 .158–155נוסח ברכות המעתיק פורסם אצל הרכבי, חדשים, עמ' 
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התאסלמותו של אבו אלברכאת לא הפריעה למלומדים יהודים שונים להעתיק את חיבוריו אם כן, 

כינויי כבוד והערכה מקובלים ללא כל התייחסות, מטוב ועד  הוסיף לאזכור שמוולהשתמש בהם וכן ל

 .ורע, להתאסלמות

עבאס, ו היה שמואל בן יהודה אבן דת המרתקיומו ומאינטלקטואל יהודי שלא ניתן היה להתעלם מ

מו, יאלשהיגר מהמגרב, ו ,סמואל אלמגרבי. סמואל אלמגרבי נולד בעיראק לאביוכונה אשר לאחר המרתו 

רופא ופרסם חיבורים בתור רכש השכלה יהודית וכללית, עבד הוא  .משפחה מקומית מיוחסתבת ל

לגרסתו  .התאסלם, ולאחר מכן פרסם חיבור פולמוסי נגד היהדות 1163ברפואה ובמתמטיקה. בשנת 

סמואל  147נסיבותיה.את אף הוסיף חיבור אוטוביוגרפי המתאר את התאסלמותו ו של החיבור היהשני

לעיל, המשורר יהודה אלחריזי הזכירו  ראינוכפי ש .חיבורים יהודיים מסוגות שונות כמהאלמגרבי נזכר ב

 ב'מחברת משוררי אנדלס' שלו, אגב אזכור אביו:

 מארצות מערב לארצות מזרח... ור' יהודה בן עבאס גם הוא בא 

 יש לו קצת שירים טובים וערבים/ וקצתם כאפס חשובים, 

 גם הוא הוליד בן פריץ/ רשע עריץ

  148והיו לו שירים/ כשאר שירי המשוררים הנזכרים.

שנה לאחר מותו, ותיאורו כ"רשע עריץ", נובע קרוב לוודאי מהעובדה שהיה  חמישיםאזכורו של הבן, כ

טיעוניו של  149מפורסם מכדי להתעלם ממנו, בעיקר בעקבות התפוצה הרחבה של חיבורו הפולמוסי.

פילוסוף יהודי אחר אשר סעד בן מנצור אבן כמונה, גם בחיבורו של  ,נדחיםהם אם כי  ,סמואל מצוטטים

לאחרונה אף נמצאו קטעים מגניזות קהיר הכוללים  150עשרה. ת סוף המאה השלושפעל בעיראק לקרא

 המחבר האלמוני דוחהיהודית, ו-כתובים בערביתציטוטים אלו  .ציטוטים מספרו של סמואל אלמגרבי

 זיקהעל ההפצה ועל ההעתקה, ה הוא על גםמלמד  נגד סמואל זה ידוע נוסף חיבור לא .בפרטנותאותם 

התפיסה בחקר ספרות הפולמוס כי  בשלגם  ןמעניי הדבר 151חיבורו של סמואל.ל היהודייםבין החיבורים 

להשפיע עליהם אינם מכוונים באמת לקהל קוראים בן הדת המותקפת במטרה לרוב ספרי הפולמוס הדתי 

לבסס את אמונתם. אחת  במטרהלהמיר את דתם, אלא מיועדים בראש ובראשונה לבני דתו של הכותב 

אולם במקרה ובני הקהילות הדתיות השונות.  של בלשונםתפיסה זו היא ההבדל ב תומכותה ראיותה

                                                 
-אפחאם. כן ראו גארסיה –רה המדעית לחיבורו 'אפחאם אליהוד' )מבוא, מקור ותרגום( על סמואל אלמגרבי ועל חיבורו ראו במהדו 147

 .98–94ארנאל, ביוגרפיות, עמ' 
 .113ראו אלחריזי, תחכמוני, עמ'  148
 , ושם הפניות נוספות. 330–329על תפוצתו הרחבה של החיבור על שתי גרסאותיו ראו קיאזה ושמידטקה, סמואל, עמ'  149
שמידטקה, . כן ראו 9–1וספרו ראו בהקדמתו של פרלמן לתרגומו לאנגלית: אבן כמונה, תנקיח )בחינה, תרגום(, עמ'  על אבו כמונה 150

מודרניים שסברו כי אבן כמונה עצמו התאסלם, וראו דיון קצר בסברה זו ודחייתה אצל פרלמן, במבוא מחקרים. מעניין כי היו חוקרים 

 , וכן ראו שמידטקה, אבן כמונה.xii, תנקיח, עמ' למהדורה הערבית של החיבור: אבן כמונה
151 Arab. I 3020-RNL II Firk. Yevr.יהודית: -, ראו פרסום ראשוני הכולל מהדורה של קטעי חיבורו של סמואל אלמגרבי בערבית

נו במצרים ככל קיאזה ושמידטקה, סמואל. החיבור כולו אמור לצאת במהדורתן של שמידטקה ואדאנג. על מקורו של כתב היד שבידי

ע"א, שורה  9, דף RNL Yevr.-Arab I 888יהודית המזכיר את טיעוני 'אפחאם אליהוד' -. מקור נוסף בערבית331הנראה ראו שם, עמ' 

 : "וקד דכרו פי אפחאם אליהוד כתיר מן דלך".11
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נראה  . לכןועולם ההשכלה היה במידה רבה משותף שפה זווכתבו ב בערבית שלפנינו יהודים שלטו

 152.ת יותריקודכדי שתהיה משתפיסה זו זקוקה לעידון 

התאסלמותם של כמה דורות עוקבים סטרומזה מצביעה על הערפול הרב במקורות המדווחים על 

מייצג את מצבם הוא רק בלבול של המקורות אלא  אין זהכי  טוענתהיא  153משפחת חסדאי בספרד.ב

או גם כאן וגם שם. סטרומזה  ,הלימינלי של מומרים כגון בני חסדאי, שלפעמים אכן היו לא כאן ולא שם

של חלק מן החברה המוסלמית  הרתיעת ובהם משתקפתמסתמכת במאמרה בעיקר על מקורות מוסלמיים, 

ם. המקרים של מומרים כמו יצחק אבן עזרא, ברוך כוונת מקליטת מתאסלמים חדשים, והטלת חשד בכנות

מצידם של המקורות  ובן מלך ואבו אלברכאת אלבגדאדי חושפים את תמונת המראה של התלבטויות אל

ם אף מייחסים למתאסלמים מפורסמים מה התאסלמות וחלקהם עוברים בשתיקה על מה חלק .היהודיים

חסדאי שניתחה סטרומזה אף במקרים  ימקרה של בנל בדומהה. ישירי חרטה או 'נסיבות מקילות' כגון כפי

סיבות אפשריות  .הפעם מן הצד היהודי ,טעמיםכמה משלפנינו ייתכן שמדובר בערפול ולימינליות 

המומר ליהדותו,  את רי, רצון להחזעימה ואי השלמה דתהת המרבהכרה של הקהילה  אי לערפול זה הן

כל אלה, ייתכן שזהותם  לעואף הערצתה. נוסף של המומר המשך שיתוף פעולה עם המומר, שימור יצירתו 

גונית ולא -תה מורכבת ורבישל יצחק אבן עזרא, ברוך בן מלך או המחבר האלמוני של השיר המדובר הי

זהות ביטוי הגדרה. ומה יותר מתאים ללמוחלטת וקלה לזיהוי ו תת דנענתה להגדרות ברורות של המר

מומר טוען כי חזר ליהדותו וכי גם כאשר הכיר בנבואתו של מחמד הרי היה המרובדת כזו משיר שבו 

  ?'מכזב'

ר ה ז א ן  ב א ר  כ פ ל א ו  ב א ל  ש ו  ר ו פ י ס  : ח כ ש נ ר  מ ו  מ

תיאור ובין הדמיון והשוני בין תיאור מומרים על דתם ואת יהודים שהמירו  עלידוע  על הידוע והבלתי

דתו לנצרות בפסטאט בשלהי התקופה הפאטמית ותועד את גרים ניתן ללמוד ממקרה של יהודי שהמיר 

קופטיים. ב'היסטוריה של הפטריארכים של מצרים', ההיסטוריוגרפיה של -חיבורים נוצרים כמהב

–1148הפסקה הבאה בתיאור כהונתו של הפטריארך יוחנא השלישי ) כללתנ 154ה הקופטית,יהכנסי

1167:) 

ובימי אותו פטריארך התנצר אחד מן היהודים בקהיר )מצר( מגדולי אנשיהם, 

מנוסה ומלומד, מחשובי קהילתם, ושמו אבו אלפכר אבן אזהר. הוא קרא את כתבי 

פלמס עם הנוצרים ולמד את השפה הקופטית בזמן קצר ביותר. הוא היה מת

היהודים בשפה העברית, ומפרש לנוצרים בשפה הקופטית. הוא התמקצע בכתבי 

הנוצרים עד שהפך למלומד ביותר מקרב עדתו. ומת בדת הנוצרית, מאמין במשיח, 

אחרי שסבל מהצקות המוסלמים והיהודים. היהודים שילמו כסף ביד רחבה 

                                                 
עוד נטען שם כי לרוב הספרים הפופולריים . 97–92ראו סיכום קצר של תפיסה זו ושל הטיעון הלשוני אצל לימור, פולמוס, בעיקר עמ'  152

 דתי ולהיות מוכרים לבני הדת המותקפת, בדיוק כמו במקרה של סמואל אלמגרבי.-ביותר הם שהצליחו לחצות את המכשול הבין
 סטרומזה, אקולטורציה. 153
 .467–453על החיבור כתב לאחרונה דן הייחר, מרטיריות, עמ'  154
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, ולא הצליחו להזיק למוסלמים כדי שיהרגו אותו, אבל המשיח הציל אותו מהם

 155לו, ונשאר נוצרי, והוא הסתובב בקרב היהודים במשך כארבעים שנה בקהיר.

גויטיין מזכיר אותו באופן אגבי וללא הפניה ל'היסטוריה  .דמותו של מומר זה טרם נחקרהככל הידוע לי, 

לאחרונה עלה בידי למצוא  156חייו.מתאר את השל הפטריארכים', שעד עתה היה ידוע כמקור היחיד 

מאשש את הפרטים שנזכרו לעיל ומוסיף פרטים והוא המרתו לנצרות, של אזכור נוסף של אבו אלפכר ו

מיוחס בטעות לאבו סאלח  . החיבורחדשים. המידע נמצא בחיבור 'הכנסיות והמנזרים של מצרים'

בתארו את  157עשרה. ושאבו אלמכארם, בראשית המאה השל ושמוהארמני, אך חיברו מלומד קופטי 

 ת אלמרטוטי בפסטאט כותב אבו אלמכארם:יכנסי

צאנע, וחשק בדת המשיח, והוטבל -והתנצר יהודי ושמו אבו אלפכר אבן אזהר א

והטבילו אבינו יוחנן, בישוף טמויה אשר בג'יזיה, והכומר אבו יאסר  ה זו,יבכנסי

והווזירות של טלאאע אבן אבן אבו סעד אלקסטאל, בימי ח'ליפותו של אלפאאז, 

רזיכ, בימי הפטריארך יונס, הפטריארך השבעים ושתיים, וזאת היה בחודש רג'ב, 

(. ואללה פקח את 1159אוגוסט -שנת חמש מאות וחמישים וארבע להג'רה )יולי

עיני היהודי הזה עד כדי כך שלמד לקרוא קופטית, ותרגם לערבית, והפך לשמש 

ידי אבינו גבריאל -נת זווילה בעיר קהיר, וזאת עלבכנסיית הגבירה הטהורה בשכו

עשר לחודש אביב, שנת תשע -בישוף פסטאט, בשל תכונותיו הייחודיות, בחמישה

 158(.1185מאות ואחת לכנסיה )

רבות לאחר האירועים,  שני המקורות, שאינם נראים תלויים זה בזה ונכתבו שניהם שנים לאאם כן, 

זו התרחשה בפסטאט  ת דתורה מכובד ומיוחס, לנצרות הקופטית. המרמספרים על המרתו של יהודי, לכא

של  מותיהםאת ש מזכיר, כולל שם אביו, והמקור השני אף של המומר . ידוע לנו שמו המלא1159-ב

ראשית ממקורות אלו ניתן ללמוד דברים מספר. בו נערכה ההטבלה. שהאתר את ו לנצרות המטבילים אותו

חסות שונות תחת האסלאם, לא במקום מרוחק אלא בעיר הבירה  המרה בין דתותיש לנו כאן ראיה נוספת ל

שנית תיאורו של המתנצר אבו אלפכר במקורות נוצריים בני התקופה מאפשר לנו  159ולא בהכרח בהיחבא.

 (. 3למוטיבים הנפוצים בתיאורי הגרים שנבחנו לעיל בפרק א )סעיף ולהשוותו לבחון תיאור זה 

כמו ברוב תיאורי הגרים שבחנו, גם אבו אלפכר מתואר כנכבד ומיוחס )"ממשפחה גדולה" 

)"ומפני בינתו ממה שקרא"  העמוק תדתיאמונה בתיאורי הגרים( וכמומר משכיל, בקי בספרות ובעל 

גם אבו אלפכר היה מעורב בפולמוס עם בני דתו הקודמת  ,בדומה לכמה מן הגריםבמגילת עובדיה הגר(. 

לדעת הכותבים הנוצרים,  .המרתו ולאחריה, ואף הוא מתואר כמי שעמד בפני סכנה פיזית אך לא נרתעעם 

                                                 
 .53, עמ' 1, 3היסטוריה של הפטריארכים,  155
. המחבר מפנה לערך 'קופטים' באנציקלופדיה של האסלאם, ושם נזכר המומר שלא בשמו וללא 305, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  156

 הפניה למקור.
 ראו עטיה, אבו אלמכארם. 157
 בתרגום לאנגלית(. 138במהדורה הערבית, עמ'  57א )עמ' 45–ב44כנסיות ומנזרים, מהד' אווטס, דף  158
 .2, וראו דיון על כך לעיל בפרק א, סעיף 148–146ראו פרידמן י', סובלנות, עמ'  159
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צדקת דתו החדשה. אזכור שמו ושם אביו אמונה מוחלטת בהמרתו ול אמיתותעדות נוספת ל יש בכך

  .על כי המיר את דתו לנצרותאת הטענה כי היה אדם נכבד וידוע והיה מקום להתגאות  יםמחזק

הגרים ש'באו ממשפחה גדולה' כאן מדובר במומר בן  עליש לזכור כי בניגוד לדיווחים אולם ו

הוא ומשפחתו אמורים להיות מוכרים לכותבים ולקוראים. אזכור השם המלא של אבו אלפכר והמקום, 

רוב המומרים שזהותם ידועה לנו היו מנכבדי  ולפיהם עד כה ים הידועיםגם עולה בקנה אחד עם הממצא

הקהילה ומשכיליה, בנים למשפחות מוכרות ואף נושאי תפקידים. במקור הראשון התנצרותו של אבו 

בימיו, ובמקור השני נזכרת שהתרחש ימי הפטריארך כאירוע משמעותי  מסוף אלפכר משולבת בתיאור

 ה.יכרון שאירע בכנסייכנסיית אלמרטוטי בתור אירוע חשוב וראוי לז תיאורבהמרתו של אבו אלפכר 

אבו אלפכר התפלמס עם היהודים שבקרבם חי, וראינו כי זהו מוטיב הקיים גם נזכר כי כאמור, 

 .ספרותי בלבד במוטיבאולם נראה כי במקרה של אבו אלפכר אין מדובר ובחלק מתיאורי המתגיירים. 

שני  גרות ביןיכולל בין השאר חילופי או ,יד קופטי שטרם התפרסם ה הלאומית בפריס נמצא כתביבספרי

מן הצד האחד "הזקן הקדוש, בחיר האלהים, אבו אלפכר אלמסיחי אלמתנצר )המתנצר(" ומן  –אישים 

אבו אלפכר לפיכך  160הצד האחר "אדם יהודי בשם אבו אלעלא אלצאיג הידוע כאחי דאוד אלבלאט".

 יםמיוחסטיעונים אלה או לפחות  ,ואף העלה על הכתב את טיעוניו עם בני דתו הקודמת התפלמס מנםוא

לעניין השכלתו של אבו אלפכר חשובה  161יד זה. זהו אינו החיבור היחיד המיוחס לאבו אלפכר. לו בכתב

תה תקופה של ייש לזכור כי תקופה זו הי .גם הידיעה, החוזרת בשני המקורות, כי שלט בשפה הקופטית

אבו אלפכר אף השכלתו של  162של השפה הקופטית, ונכתבו כמה חיבורים בשפה זו. פריחה מחודשת

משפחתו  לשלו או שעם זאת אזכור כלשהו  .טענה כי היה ממכובדי הקהילה היהודיתהאמינות ל מוסיפה

טרם נמצא בתעודות הגניזה או במקורות יהודיים אחרים. דווקא היהודי שאיתו התפלמס אבו אלפכר לפי 

אבו  ושמואדם  .הו בגניזההיד, "אבו אלעלא אלצאיג המוכר כאחי דאוד", השאיר כנראה חותם כלש כתב

אלחסן אבן עלא אלצאיג, אולי בנו, נזכר ברשימת תורמים מימיו של הנגיד דוד, נכדו של הרמב"ם, ואדם 

 163ימיו של ראב"ם.ראשית אותה המאה, "אכו דאוד" נזכר כמקבל תשלום ברשימה מ ושמו

 היבכפי את דתם זהותם ומניעיהם של יהודים שהמירוג. 

 גם הדבר כךמניעיהם ראוי לבדוק אם על נסיבות המרתם ועל ל זהותם של מומרים, עמיעוט המידע  בשל

. ידועים לנו שלושה מקרים מפורסמים של המרת בכפייה של יהודים לאסלאם ת דתתיאור המרנוגע לב

גזרות הח'ליפה הפאטמי אלחאכם בראשית המאה  –מן התקופה הנידונה השלטונות  מצדה ידת בכפי

                                                 
סליין, קטלוג, -ע"ב. ראו תיאור כתב היד אצל דה 90. הציטוט לקוח מפתיחת האיגרת הראשונה, שם דף BNF Arabe 172כתב היד:  160

 מאוניברסיטת בוכום. . כתב היד אמור לצאת במהדורה מדעית מאת ברברה רוחמה43–42, עמ' 172מס' 
 . כן ראו פרדריק, אבו אלפכר אלמסיחי.436–435ראו גראף, ספרות, עמ'  161
. כן ראו הערתו של עטיה כי אף אצל אבו אלמכארם ניכר שערבית אינה שפת 7הע'  278ליית'י, קופטים, עמ' -ראו הפניותיו של אל 162

 .1462aערבית, עמ' -אימו, אלא קופטית: עטיה, קופטו
בו אלפכר לא מצאתי בכרטסת של גויטיין ובחיפוש במאגרים הממוחשבים של פרויקט פרידברג ופרויקט פרינסטון. 'אבו אלחסן את א 163

, תחת הכותרת 'יום אלארבעא', הצד השמאלי, לא פורסם. מתואר בקצרה אצל גויטיין, חברה, CUL T-S K 15.43vאבן עלא אלצאיג' : 

–450, עמ' B41, נספח 2. מתואר בקצרה אצל גויטיין, חברה, 12, שורה T-S Misc. 8.100rאוד': . 'אכו ד495–494, עמ' C62, נספח 2

 .3הע'  87. רשימה זו כתובה בכתב ידו של שלמה בן אליה, ראו אשור, חלוקת לחם, עמ' 451
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בתימן בסוף  לטאן האיוביעשרה וגזרות הס גזרות המווחדון במגרב באמצע המאה השתיםעשרה,  האחת

לא נשוב ונדון בהם בשורות  ולכןאירועים עצמם כבר נידונו בהרחבה במחקרים קודמים, האותה מאה. 

 .כלפיהםשל יהודים אחרים  םיחסעל מניעיהם ועל אלא נתמקד במידע על זהותם של המומרים, אלו 

עמדו  לערך עשרה עשור הראשון של המאה האחתבגזרותיו של הח'ליפה הפאטמי אלחאכם 

 נגעומן המקורות עולה כי המרות הדת הכפויות לא היו נרחבות אלא  164במוקדם של מחקרים רבים.

עם זאת קטע יחיד מן הגניזה,  165.ועד כמה יהודים לעבמיוחד  הוחלופקידי החצר בלבד, ולא ברור אם ל

הרס בתי  :בעניין מפרט את הגזרות השונות מכתב עברי מחורז של מנהיג יהודי מצרים אלחנן בן שמריה,

"ורבי]ם שב[ו מאמונתם והניחו  כי לפיכך כותבהוא כן  .בבית המרחץ וכדומה תפילה, לבוש מבדיל, סימון

מקור ואולם ראוי להעיר כאן כי נמצא אישור גם במקורות אחרים.  המפורטות במכתב זהלגזרות דתותם". 

מה היו נימוקיהם הספציפיים ו כמה היו, את דתם ושהמיר'רבים' מי הם ה כלל יחידאי זה אינו מציין

  166.דתהת להמר

כידוע, במסמכי הגניזה.  לא נמצא תיעוד ביטול הגזרותאחר חזרה לדת הקודמת ללגם בדומה לכך 

ה הורשו לחזור לדתם המקורית עוד בימי אלחאכם, ולאחר מותו אף יכפיבדתם את הפקידים שהמירו 

מספר בעוד הגניזה מספקת עדויות  167אישורים לבנות מחדש את הכנסיות ובתי הכנסת שנהרסו. נותינ

אין  הקודמת של מומרים יהודים לדתם תםלשיקומם של בתי הכנסת, הן בבירה והן בפריפריה, הרי לחזר

אנטאכי, ההיסטוריון מקינתו של אלחנן ומתיאורו של אל משמעות. זו היא רבת התעלמות 168.תיעוד

יש לנסות להבין מדוע לא נזכרת מכיוון שכך,  .שהיו יהודים שנאלצו להתאסלםברור לנו הזמן,  הנוצרי בן

וייתכן ששבו ליהדותם, והמקורות היהודים  ,לדתם המקורית ייתכן שבחרו שלא לשוב 169.ליהדות חזרתם

התאסלמותם. כפי שנראה בהמשך, בלא ראו כל תוקף מלכתחילה ש משום ציין זאתלא ראו כל צורך ל

 גם במקרים האחרים. מסתברתכיוון שהיא מה היא הנראית ביותר יהאפשרות השני

רב יותר ולמחקר  עשרה זכו לתיעוד ה של המאה השתיםיגזרות המווחדון במגרב במחצית השני

והציגו בחירה  ביטלו מניה וביה את מעמד החסות שניתן באופן מסורתי לבני דתות הספר, וענף. גזרות אל

מוסלמים בכל תחום שלטונם -לא נותרו לאבאופן רשמי בשל כך  .התאסלמות, גלות, או מוות –ברורה 

אף כי בעבר  170ך ספרד המוסלמית.של המווחדון, שהשתרע בשיאו מתוניס ועד האוקיינוס האטלנטי, ולתו

                                                 
 , וראו סיכום עדכני אצל וולקר, אלחאכם.315–310ראו לב, רדיפות. גיל, א"י, א, עמ'  164
 .311; גיל, א"י, א, עמ' 82ות, עמ' לב, רדיפ 165
166 Bodl MS Heb a 3.21OX  26, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה. 
. לב כותב שמדובר בחריגה מן ההלכה, אך השוו 87–86על ההיתר לחזור לדת המקורית והנימוק ההלכתי לכך ראו לב, רדיפות, עמ'  167

 .34–31. ראו מקורות נוספים אצל פרידמן, המשיח בתימן, עמ' 145–144לדעות שמצטט פרידמן י', סובלנות, עמ' 
 S -TCUL S Ar. 18(1).35 + -TCULמים בפסטאט באישור השלטונות: תעודה המפרטת את שיקום בית הכנסת של הירושל 168

. מכתב ובו מבקשים חברי קהילת טריפולי שבלבנון אישור מחסד התסתרי לבנות לעצמם 3, פורסמה אצל גיל, ההקדשים, תעודה 20.96

יל בנתה בית כנסת באופן דומה: בית כנסת באחת מחורבותיהם מכיוון שבית הכנסת הקודם הפך למסגד, ומדווחים כי אף קהילת גב

JTSA ENA 4010.47v מכתב של הגאון שלמה בן יהודה ובו מדווח כי "בני ארץ ישראל עדיין הם 284, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה .

 .32, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה JTSA ENA 4020.23מתעסקים בכנסיותיהם", כנראה הכוונה לבנייתם מחדש אחרי אלחאכם: 
 .297, עמ' 1990אסלמות, כנראה מינורית, של יהודים לצד הנוצרים: תאריח' אנטאכי, מהד' טריפולי הת 169
מחקרים רבים בחנו סוגיות שונות במדיניות המווחדון מצד ההלכה והתיאולוגיה המוסלמית, מצד ההיסטוריה האזורית ומצד  170

ההיסטוריה של היהודים. לסקירה עדכנית של מצב המחקר ראו בניסון וגאייגו, מיעוטים. כמה מן החוקרים ביקשו להמעיט בחומרת 
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הצדקתן הדתית, קשה למניעיהן ולהיקפן, לגזרות המווחדון,  ן שלטיבל בנוגעהתגלעו מחלוקות במחקר 

. מקורות יהודיים בני התקופה לפי המקורות השונים ה להמרת דת המוניתילשלול את העדויות על כפי

 171מלחמה. בלחץ סבירה ולא השתלשלות אירועיםה דתית מכוונת י'שמד', כלומר כפי אלו אירועיםבראו 

בתימן אף היו לדבר תקדימים בדמות תנועתם  .בתימן שליט מורד ותהגזרהכריז על  ,כמו במגרב

בשנות השישים מספר של בנו מהדי, מורדים דתיים שהשתלטו על חלקים נרחבים בתימן למשך שנים 

 .מוסלמים כאחד-וחמורים על מוסלמים ולאעשרה והחילו כללים חדשים  והשבעים של המאה השתים

ה אירע יבכפי ת דתאירוע נוסף של המר 172רקע לכתיבת 'איגרת תימן' של הרמב"ם.ה םהאלו אירועים 

גזרה הסתיימה עם וה, 1199ן איובי מרדני, שכפה את האסלאם על יהודי תימן בשנת אלטבימיו של ס

אירוע זה ידוע לנו מתוך שני  1202.173בשנת מחדש של השלטון האיובי  לטאן וכינונוחיסולו של הס

 אחד המתאר את ההמרה הכפויה ואחד המתאר את ביטולה. –מכתבים שנמצאו בגניזה 

 מתאר אחד מכתבבשני האירועים שנזכרו לעיל מתוארים בשני מכתבים שנמצאו בגניזה. כאמור, 

מקום מוצאם של כותב מתמקד בקהילת סג'למאסה, הוא  .את גזרות המווחדון במגרב לאביו מחברה

אחר המכתב ה 174פי עדות פליטים מסג'למאסה שהגיעו למצרים. , והאירועים מסופרים עלנוהמכתב ונמע

 175אירועים.ה זירתככל הנראה סוחר שאינו תושב המקום ונקלע ל אותו כתבומתאר את השמד בתימן 

                                                 
החברתית. ראו בעיקר את מאמרו הקלאסי של קורקוס, אופי יחסם ומאמר משנות התשעים: האירועים, בהיקפם או במשמעותם הדתית ו

. 198–197ארנאל, מומרים יהודים. מחקרים עדכניים המערערים כמה מהנחות היסוד של קורקוס ראו אצל בניסון, תוחיד, עמ' -גארסיה

ות יהודיים ככל הנראה נסמכת על הפניות חלקיות ביותר. ארנאל שהמרות הדת כמעט לא נזכרות במקור-לעומת זאת, טענתה של גארסיה

אבן עקנין,  נה;–, פורסם אצל סימונסון וגיל, סיציליה, עמ' נבCUL T-S 12.3למשל לרוב המקורות הנזכרים להלן היא לא התייחסה: 

; טובי, טב אלנפוס, עמ' 222, עמ' נט; אלחריזי, תחכמוני–; אגרות הרמב"ם, מהד' שילת, ב, עמ' כה399–398התגלות, מהד' הלקין, עמ' 

. מחקרים 61–53. על ההקשר ההגותי מוסלמי של מדיניות המווחדון ראו פיארו, המרה; בניסון, תוחיד; סטרומזה, הרמב"ם, עמ' 327

; כהן ששון, זכרון ושכחה-ששון, לזהותם; בן-; בן102–86חשובים המתמקדים ביהודים תחת המווחדון הם הירשברג, תולדות, א, עמ' 

 . נוסף עליהם ראו את המחקרים הנזכרים להלן.37–23; פרידמן, המשיח בתימן, עמ' 184–180מ', הסהר והצלב, עמ' 
כותבים יהודים בני התקופה שראו את האירועים במפורש כ'שמד': הרמב"ם במקומות רבים באיגרת השמד )אגרות הרמב"ם, מהד'  171

רפית הרמב"ם כותב על הגעתו מהמגרב לעכו "ניצלתי מן השמד", ראו כהן כ', נט(; ברשימתו האוטוביוג–שילת, ב, עמ' כה

, פורסם CUL T-S 12.3אוטוביוגרפית; מכתב מן הגניזה ובו כותב אדם נזקק כי נולד בסבתה שבמרוקו אך יצא משם "לפני השמד": 

בפירושו לשיר השירים, ושם הוא כותב על "שמדנו  יוסף בן יהודה אבן עקנין כותב על השמד נה;–אצל סימונסון וגיל, סיציליה, עמ' נב

( וכן בחיבורו 'רפואת הנפשות', ושם הוא כותב על "שמד זה שאנחנו בו" )טובי, 399–398זה" )אבן עקנין, התגלות, מהד' הלקין, עמ' 

המאורעות, כותב כי  שנה לאחר תחילת 70-(; יהודה אלחריזי, בעשור השני של המאה השלוש עשרה, כלומר כ327טב אלנפוס, עמ' 

(. 222בארצות הישמעאלים "במלכות המורד", הכינוי לשושלת המווחדון, "היו בטרם זמן השמד חכמי עולם" )אלחריזי, תחכמוני, עמ' 

והשוו זאת לאירועי כיבוש קשים אשר מתוארים כצרות ומלחמות אך לא כשמד, למשל השתלטות שבטי הבדווים על רמלה בשנות 

–338( או כיבושי הסלג'וקים בשליש האחרון של אותה מאה )שם, עמ' 327–324האחת עשרה )גיל, א"י, א, עמ'  העשרים של המאה

340.) 
. על 'איגרת תימן' ראו מהדורת שילת 49–37על גזרות המהדי נגד יהודי תימן ראו באופן כללי, פרידמן, המשיח בתימן, בעיקר עמ'  172

. לסקירה כללית על תנועת המהדי 207–150עליה בהרחבה אצל הלקין והרטמן, מנהיגות, עמ'  קסח, ועיינו–באגרות הרמב"ם, א, עמ' עז

 בתימן ראו סמית, מהדים.
 .3; פרידמן, המשיח בתימן, מבוא לתעודה 207ראו על הנסיבות ההיסטוריות אצל בנעט, מכתב, בעיקר עמ'  173
174 Sasson 71360. פרסום זה, לפני כמעט 153–141ג, גזירות המייחדים, עמ' , פורסם במלואו בצירוף תרגום לעברית אצל הירשבר 

שנה, הוא למיטב ידיעתי הפרסום המלא האחרון של המסמך והוא נזכר, נידון ותורגם פעמים רבות מאז, אך רק אותו החלק המסוים 

 ו, אבן מיגאש.; גאייג146–140המתאר את האירועים בסג'למאסה. לדיונים עדכניים ראו פרנקל מ', ספרותיים, עמ' 
175 Moss. IV.766, פורסם במלואו לאחרונה אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב. 
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ם הם מכתבים מסחריים, שני המכתבימניתוח השוואתי קצר של מכתבים אלו עולות מסקנות מעניינות. 

חדשות מסחריות, רשימת מחירים ומשימות לביצוע, דרישות שלום ושאלות. תיאור  הואכמקובל, עיקרם ו

דיווח כללי  אגבן המכתב. רק תוכחלק קטן מ אינו אלאה, טראגי ככל שיהיה, יבכפי דתהת אירוע המר

נושאים המסחריים, רוב דון בחוזרים לפונים הכותבים לתאר את האירועים, ולאחר מכן בעניין אחר 

השלטון,  מצד במוות םאיומי בצלה יהמונית בכפי ת דתהמכתבים מתארים המר אף כי. כאמור הטקסט

כלומר אין  .מומרים מרצוןל מכווןה מונח, בדומה ללתיאור המרת הדת שניהם משתמשים בלשון 'פשע'

תיאור כפי שכבר ציינו לעיל בדיון על המינוח לה, יבכפי ת דתמקרה של המרלתיאור מינוח מיוחד או מקל 

 176מומרים.

מספקים כל  אינםהבוחרים במוות. הכותבים  לצדה יכפיב יםתאסלממשני המכתבים מציגים את ה

של המומרים  זהותםפרטי ום יהשמות 177התאסלמות.בו אמוות בנימוק לבחירותיהם של בני הקהילה 

ראשון  את דתו עליו מדווח כי המירומלבד זהותו של מנהיג הקהילה המקומית,  מכתביםב יםמפורט םאינ

גם כי 'שייך מצ'מון', נגיד יהודי עדן,  לעבמכתב מתימן נזכר בנוסף  .בעקבותיו קהילתואנשי ורוב 

 .עם כל מי שבהרים, ונראה שמדובר במנהיג של קהילות פנים הארץ את דתו "'אלסדיד' הרופא" המיר

היעדר שמות  178ות המגרב מתואר כי "היה ראשון הפושעים יוסף בן עמראן, דיין סג'למאסה".במכתב אוד

 .את האירועים בסג'למאסה בן לאביוה מתארבו לחלופין שמות המתים בולט במיוחד במכתב והמומרים 

מסופר מפיהם של עדים פליטים בני מכתב ה .את חבריה תמכירים אישיואב שניהם בני הקהילה והבן ה

 וודאי יכלו להוסיף פרטים על זהות המומרים.ואלו בהמקום, 

פי  ה זהה למדי, לפחות עליכי יחסם של שני הכותבים כלפי אירוע ההמרה בכפי אפוא ניתן לראות

ל המומרים; שניהם משתמשים במינוח הזהה למינוח שמספקים פרטי זיהוי  אינםמכתביהם. שני הכותבים 

מומרים מרצון; שניהם מעמידים את מנהיג הקהילה כמייצג של כלל הקהילה או לפחות של ל המכוון

, כמו גם זהותם של המתים על אמונתםמ מתעלמים לחלוטיןהמומרים שהיו רוב הקהילה ושניהם אף 

ממצא  .בקהילה נכבדים ובעלי התפקידיםהמם הם . היחידים הנזכרים בשהמתאסלמיםיתר מזהותם של 

כלל וגם עם הדפוס כבקנה אחד עם הדפוס שמצאנו בתעודות הגניזה העוסקות במומרים  העול זה

מומרים. שלוש שנים לאחר כפיית ההתאסלמות בתימן נכתב מכתב בשמו ל נוגעיםהבמקורות הספרותיים 

שנאלץ להתאסלם עם כל  בן דוד, נגיד יהודי עדןשמריה -הוא מצ'מוןהלוא של אותו 'שייך מצ'מון', 

של  אף במכתב זה אין פירוט של האירועים,המכתב מתאר את חזרתם של היהודים לדתם.  179.קהילתו

 .לבחירה באסלאם או במוותהנימוקים של  או שמות המעורבים בהם

                                                 
176 Sasson 713 פשע, אפשע, אלפשעות, אלפושעים. 15, שוליים, שורה 49, 46, 44, 41, ע"א, שורות :Moss. IV.7 6, ע"א, שורות ,

 למומרים מהיהדות בתקופת הגניזה הקלאסית בתחילת פרק זה. : אסלם, אסלאם, בשע, אבשע. ראו את הדיון במינוח15, 9, 7
בפתיחת איגרת השמד של הרמב"ם הוא מתייחס לשאלתם המקורית שאינה בידינו ושממנה עולה כי אחד הנימוקים היה "שלא ימות  177

 .28–27דמן, המשיח בתימן, עמ' וייטמעו בניו ובנותיו בין הגוים" )אגרות הרמב"ם, מהד' שילת, א, עמ' ל(. ראו דיון על כך אצל פרי
 .49, ע"א, שורה Sasson 713. מגרב: 8–7, ע"א, שורות Moss. IV.7תימן:  178
179 S 28.11-TCUL 19, שורות 3, וראו פרידמן, המשיח בתימן, תעודה 67, פורסם לאחרונה אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב–

 .170–168, וכן דיונו על בעיות התרגום שם, עמ' 23
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כי הכותב פרנקל מציעה הכפויה במגרב  דתהת המר עלקריאה ספרותית צמודה של המכתב מתוך 

כי  תענוטהיא  .אמונתם מזבח דתם ולא למות על את החזיק בגישה שלילית כלפי אלה שבחרו להמיר

 180נתונים נוספים.בו םימספריבנתונים ה ,ציטוטים המקראייםבבאופני הניסוח,  באה לידי ביטויגישה זו 

ו של הכותב בדרך זו את גישת פרשאני סבור כי ניתוח השוואתי של שני המכתבים מראה כי אין הכרח ל

על זאת אספדה ו של דיין סג'למאסה, "דת המופיע בתיאור המרתפסוק פרנקל רואה בדווקא. למשל 

 , ולדעתהאת דתו אחת הראיות ליחסו השלילי של הכותב להחלטתו של הדיין להמיר 181,"ואילילה

אולם פסוק זה מופיע גם בהקשרים אחרים של קינה על וכעבריין.  פסוק זה הדיין מוצגציטוט באמצעות 

 ראות בומכאן שסביר יותר ל 182רבנו נסים בן יעקב. כגוןחורבן וכן במכתבים המספידים אישים גדולים, 

 . ולא למות דתואת צער על האסון ולאו דווקא ביקורת על בחירתו של הדיין להמיר  הבעת

בני  תיאורסח במכתב מתימן, וודומה למדי לנ "שפשעמת מי שמת ופשע מי "סח ו, הנעל כך נוסף

אף התיאור כי מנהיג הקהילה  183סח במכתב מתימן.וא לנוהקהילה המומרים כמי ש'נשארו' זהה אף ה

 תמיכה לכך נמצאת .כלפיו הפניית אצבע מאשימה 'פשע' ראשון ואזכורו בשמו ובתפקידו אין משמעותם

 חיובי, ומתואר כי דווקא הוא את דתו המנהיג שהמיר כלפי זה מכתבכותב מכתב מתימן. יחסו של ב

בשל המאפיינים הדומים הרבים  184"בכה בכייה גדולה, אך לא מצא מפלט חוץ מקבלת האסלאם". המנהיג

בשני המכתבים נראה שניתן לפרש גם את תיאור השמד במגרב כתיאור שאינו תוקף את אלה שהמירו את 

ה. יבכפי ת דתניתן לבחור במוות או בהמרהיה  בהשועל הקהילה  זאת צרה שהתרגשהבדתם, אלא רואה 

גרת השמד, ויש לזכור כי השייך מצ'מון, יגרת תימן הן באיגישה זו תואמת את גישתו של הרמב"ם, הן בא

לנמען, לדיין יצחק  ת, כתב לאישיות בכירה בקהיר, והודה אישי1199-המנהיג שנאלץ להתאסלם בתימן ב

  185תמיכתם.על יועם וולרמב"ם עצמו על ס

של מונחים  םהיעדר ראוי לציין אתהכפויות  הדת המרותפי לכשל חברת הגניזה  בנוגע לגישתה

אף שככל הנראה מדובר זאת  .אם כתיאור של יחידיםבגניזה התיעודית, אם כשם קיבוצי כגון 'אנוסים' 

לפי תעודות הגניזה  ,יתר על כן 186זהות דתית כפויה.ב יהודיות שחיו במגרב תוקהיל בריבכמה דורות של ח

                                                 
 .146–140פרנקל מ', ספרותיים, עמ'  180
 מיכה א, ז. 181
; ראו קינות  ENA 2876.53JTSA, ובה פסוק זה הוא החרוז המבריח; ראו קינה אחרת: AIU VII.E44-ראו למשל את הקינה ב 182

, ע"א, שורה 312, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה CUL T-S 13 J 19.20 נוספות במאגר פרויקט פרידברג. אזכור בהספד לרבנו נסים: 

, פורסם אצל גיל, א"י, CUL T-S NS 324.103. אזכור הפסוק במכתב ההספד של הגאון שלמה בן יהודה על אישיות בלתי ידועה: 18

 .30, שורה 155תעודה 
נותרו אלא יהודי עדן )ולם יבק סוי יהוד  ראו במכתב מתימן: "פשעו כל מי שהיו עמו בהרים, 'אלסדיד' הרופא וכל מי שבהר, ולא 183

; במכתב על המגרב: "ולא נותר למן בג'איה ועד שער )אחד( מי שנשאר עליו שם יהודי )ומא בקי אחד מן בגאיה 9–8עדן(", ע"א, שורות 

שאין יהודים במקום,  . יש לדייק ולהעיר כי אין הכותב סבור14–13אלי באב ט'ל עליה אסם יהודי(", ע"א, השוליים הימניים, שורות 

השימוש של הכותב במונח העברי 'קהילות' בתיאורו כי "קהלות אלגרב כלהן באדן )קהילות המערב כולן תחת הצו(", שם,  –ולראיה 

. כלומר אין הכותב שולל את זהותם היהודית של תושבי המגרב שתחת השמד, אלא להפך: עדיין יש שם 'קהלות', אלא שהן 12שורה 

 לכן אין מי 'שנשאר עליו שם יהודי' באופן רשמי וגלוי.תחת הצו, ו
 .6–5, ע"א, שורות 66, אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה בMoss. IV.7ראו  184
 .447–446, עמ' 67, אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב S 28.11-TCULעל זהות הנמענים ראו בהקדמה לתעודה  185
ששון, לזהותם. על הדוגמאות שנתן ניתן להוסיף -החיים הקהילתיים תחת שלטון המווחדון הוא בן המחקר הבולט על המשך ארגון 186

תכב( ובו הוא מספר כבדרך –למשל את הנאמר במכתבו של הרמב"ם לתלמידו אבן שמעון )אגרות הרמב"ם, מהד' שילת, א, עמ' תיט
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כמוסלמים תחת שלטון המווחדון  שחיובין היהודים  יםמסחר וביקורקשרי נראה שנמשכו קשרי מכתבים, 

 לשהכפויה או  דתהת המר לשאין אזכורים  ואף בתעודות אל .ובין יהודי מצרים וסביבתהכלפי חוץ 

 187לבטים כלשהם בעניין זהותם היהודית של בני המגרב.

זהותם של מומרים בנוגע לשל המקורות היהודים  שתיקה עלבעיקר  יםמלמדכלל הנתונים  ,סיכוםל

 את דתם וניםמנהיגי הקהילה שהמירו ראשנראה כי תהליכי חזרתם ליהדות. לנימוקיהם ולה, יבכפי

נראה כי להלן.  6חזרתם של המומרים ליהדות תידון בסעיף . בעניין זה נתפסים כמייצגים את הקהילות

הכרה  אימ נובעתחזרתם של המומרים ליהדותם מגורל הקהילות ומזהות המומרים, מהמקורות התעלמות 

ל מומרים מרצון נובע עה ויל מומרים בכפיעמיעוט המידע לא נראה כי ה. ים של מומרים בכפידת בהמרת

קשרים  .מםיקשרים עההיכרות והמגע בין המומרים לקהילות היהודיות, אלא דווקא מהמשך המניתוק 

 .להלן 5ט בסעיף וריפידונו ביאלו 

ם ל ע מ ל א ן  ב א ב  ו ק ע י ל  ש ל  ז ו פ ה ו  נ ב ל  ש ה  ר ק מ ה  : ד י ח י ל  ע ה  ר מ ה ת  י י פ  כ

תיעוד אירועים של כפיית אסלאם על יחידים הוא חמקמק עוד יותר מתיעוד אירועים של כפייה המונית. 

פקידים ורופאי  כדוגמתמד הגבוה, משום כך רוב האירועים המתועדים נוגעים להתאסלמות של בני המע

משפטית, ובחרו להמיר את דתם חצר, שנקלעו למצב מסוכן עקב תככים בחצר השלטון או עקב תביעה 

 188כדי להינצל מגורל קשה יותר.

לא וכי אלו בהן נכפה האסלאם על יחידים שניתן להניח שהיו גם מקרים אחרים ונסיבות שונות 

כפיית התאסלמות על נער  –מקרה אחד כזה  לע תמספקת לנו הצצה ייחודיזכו לתיעוד. הגניזה התיעודית 

בעקבות ויכוח עם אביו בשוק של אלכסנדריה. האירוע מסופר במכתב של בן לאביו אגב סקירת אירועי 

מי מן הדמויות של החגים באלכסנדריה, ולעת עתה אין לנו כל זיהוי נוסף של אבי הנער המתאסלם או 

הכותב הוא יוסף, והוא כותב לאביו אבו אלפרג'  .מוכרים לנוהכותב והנמען ת, האחרות. לעומת זא

                                                 
ל "דיין סג'למאסה" וכן "ר' יהודה הכהן בן מר פרחון". כנראה זהו אגב על ויכוחיו בעודו במגרב עם כמה דמות רבניות חשובות שם, כול

, ע"א, השוליים הימניים Sasson 713אותו יהודה בר מר פרחון שנזכר כי ברח עם אחיו מסג'למאסה לפני בואם של המווחדון, ראו 

 .266–265וראו הירשברג, תולדות, א, עמ'  174, לעיל הע' 6שורה 
ראו למשל את מכתב ההמלצה של הרמב"ם למהגר שזה מקרוב בא מדרעה ואין בו כל רמז להימלטותו משמד או לחזרתו ליהדות:  187

CUL T-S 12.192 ם, מהד' בלאו, סימן פז על מסעות קעד. כן ראו שו"ת הרמב"–קסטא, עמ' מהד' שילת, אגרות הרמב"ם, ב, פורסם

, ושם הכותב מבקש אישור לנסוע לקבץ נדבות בסבתה לאחר CUL Add 3345מסחר של יהודי בין מצרים, סיציליה ותוניס. ראו גם 

יום העדויות שבידינו להמשך ק שפגש 'יהוד מן אלגרב' שהמליצו לו על כך. נראה שיש כאן כיוון אפשרי למחקר עתידי של השאלה מהן

תחת שלטון המווחדון? וכן: האם תעודות הגניזה מעידות על התגברות זרם המהגרים מהמגרב במחצית  הקהילות ולקשרים בין הקהילות

השנייה של המאה השתים עשרה? והאם מתועדים יותר נזקקים מגרבים ברשימות הצדקה של גבאי פסטאט? ראו למשל עדות על אדם 

, ושם מספר המדף 1, פורסם אצל קרמר, ארבע תעודות, תעודה CUL T-S K 25.46ע עם הרמב"ם "מן ארץ המערב אל מצרים": שהגי

 שגוי.
בתקופה שלנו ניתן להזכיר את המקרים שנידונו לעיל, של יפת התסתרי במצרים של המאה האחת עשרה ואבו אלברכאת אלבגדאדי  188

הממלוכית ניתן להצביע על מקרים לא מעטים של המרת דת בכפייה: על פקידים ורופאים  בבגדאד של המאה השתים עשרה. במדינה

; על המרות דת של נכבדים יהודים בלחץ הממלוכים ראו אשתור, תולדות, 56–52, 40–34ליית'י, קופטים, עמ' -בכירים קופטים ראו אל

עצמו, שאף חזר ליהדותו, הוא המקרה של משה בן שמואל  . מקרה מיוחד במינו מבחינת התיעוד שהשאיר אחריו המומר10–9ב, עמ' 

, עמ' 2הצפתי. אדם זה המיר את דתו בכפייה במחצית השנייה של המאה הארבע עשרה. ראו עליו מאן, משה בן שמואל; מאן, טקסטים, 

מקרים דומים בראשית . על מאז . במקום אחר אני מתכוון לדון בסיפורו של משה בן שמואל לאור קטעים חדשים שהתגלו255–201

 .11–5מקובצקי, מומרים, בעיקר עמ' -התקופה העות'מאנית ראו בורנשטיין
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 189עשרה. השתים אלשראבי, בנו של הרופא אבו אלברכאת, דמות מוכרת בפסטאט של אמצע המאה

תנאי החיים את , ומתאר את החגים באלכסנדריה וכנראה עשרה המכתב נכתב בראשית המאה השלוש

פרטי המקרה  190השלטון. מצד חמוריםשביתת אופים שהובילה למהומות ולצעדים  למשלהקשים בעיר, 

מסופרים לאחר פירוט הקורות באלכסנדריה במהלך חגי תשרי ולאחר ברכות לאב לכבוד השנה החדשה. 

 בשל חשיבותו וייחודיותו, מובא כאן תרגום הקטע במלואו:

ב אבן אלמעלם ומעבר לכך, לגבי מה שקרה ביום אלערבא )הושענא(, יעקו

התווכח עם בנו הפוזל, והוא נתן לו )מכות( באמצעות נעליו באמצע השוק, והנער 

ניסה להבריחו מעליו בטענת האסלאם, ונחלצו לטובתו המוסלמים, ולקחו אותו 

והביאוהו אל המושל. אמר להם )הנער( לא חלים עלי עונשי האסלאם, כי אינני 

בנושא, וחידש עליו את האסלאם שנית. והיו מבין )עדיין(. והקאצ'י אבן גארץ דן 

  191דיבורים רבים על כך, ייארך פירושם.

ברורה: המשתקפת קשיים אלו תמונת הדברים מרות לה ש, אך נראםקשי הקטע שלעיל כולל כמה ביטויים

די עימות פיזי במרחב הציבורי, אמצע השוק, יויכוח הגיע לויעקוב אבן אלמעלם התווכח עם בנו הפוזל. ה

הבן את בנו. ככל הנראה במטרה להפסיק את ההכאה ואולי אף לפגוע במכוון באביו,  וויעקוב הכה בנעלי

וודאי סבבו את ב"זעק אלאסלאם". ייתכן שהנער צעק דברים בגנות האסלאם כדי להכעיס את ההמונים ש

מי' או אמר את בשבח האסלאם ואולי אף טען 'אני מוסל דווקא השניים, אך אולי סביר יותר שצעק דברים

השהאדה כדי לנסות ולזכות בחיבת הסובבים ולהציל את עצמו מידי אביו המכה. מכל מקום, ברור כי 

, והביאו אותו בפני 192צעקותיו של הנער פעלו את פעולתן והמוסלמים נחלצו לטובתו )תעצבו מעה(

הנער בדעתו או נעתר שם בין הוויכוח הקשה בשוק לסיטואציה בבית המושל נמלך  המושל. נראה כי אי

לתחנוני אביו וביקש לחזור בו, ועלתה השאלה אם מדובר בכפירה באסלאם. בבית המושל ביקש הנער, 

או אולי אביו, לטעון כי מדובר במעשה נערות וכי אין להחיל עליו את הענישה החמורה )'חדא אסלאם', 

הטענה  193לפי ההלכה המוסלמית.ר יעדיין איננו בג ואוכנראה הכוונה 'חד א]ל[אסלאם'( מכיוון שה

                                                 
)סוף  3, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה Bodl MS Heb d 66.6מכתב נוסף מאת יוסף באלכסנדריה לאביו בפסטאט:  189

(. כתובת שני המכתבים היא חנותו של אבו الطبيب) המאה השתים עשרה(, ושם בכתובת הערבית נזכר אבו אלפרג' במפורש כרופא

 T-S 10אלפרג' אלשראבי בשוק הגדול בפסטאט. דוכן זה נזכר גם כמען אפשרי למכתבים מבן באלכסנדריה לאימו, לפי בקשת האם: 

J 12.16 אלשראבי, נזכר בתעודות , לא פורסם. גם אביו של אבו אלפרג', אבו אלברכאת הרופא המכונה בן 8–7, השוליים הימניים, שורות

, פורסם אצל T-S 16.146ובו נזכרת דירתו ברחוב עושי השעווה:  1143-ראו שטר מכירה מ –הגניזה כבר באמצע המאה השתים עשרה 

. 'ברכאת בן אלשראבי' נזכר כתורם לצדקה ברשימה מאמצע המאה השתים עשרה 6–5, שורות 35גויטיין ופרידמן, אללבדי, תעודה א

 T-S 10 J. פתק בהול שנשלח ל'אבו אלברכאת אלטביב' ב'באב קצר אלשמע': 9, ע"א, הטור השמאלי, שורה T-S AS 145.9לערך: 

 . הוא לא פורסם ולמיטב ידיעתי לא נזכר בספרות המחקר. אני מודה לאפרים לב על ההפניה למסמך זה.7.16
190 S 12.305-T28–27; פרנקל מ', האוהבים, עמ' 238, עמ' 4, , לא פורסם. ראו עליו ועל תארוכו אצל גויטיין, חברה. 

191 S 12.305-T יר דלך אן למא כאן יום אלערבא פאן יעקוב אבן אלמעלם תכלם מע ולדה אלאחול ואנה קאם ֺ: "וג25–19, ע"א, שורות

לי אלואלי פקאל עאטאה פי וצט אלסוק בלמדאס ואן אלצבי זעק אלאסלאם ואן אלמסלמ]ין[ תעצבו מעה ואנהם סלמוה ואנהם ודוה א

דד עליה אלאסלאם וגדא תם כטוב אן ֺע גֺי אבן גארץ תכלם פי הדא ואנה רגֺוז עלי חדא אסלאם לאנה מא אדרך ואנה אלקאצֺלהם ל]א[ יג

 כתיר יטול שרחהא".

 .439, עמ' عصبראו בלאו, מילון, ערך  192
 .125–124. על קטינים ראו שם, עמ' 187–175דיון כללי בעונשי החד )רבים: חדוד( באסלאם ראו אצל שכט, חוק, עמ'  193
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נכבדים מן מפי אביו או  מפישמעה נאולם סביר שומנוסחת בגוף ראשון, לכאורה מפי הנער עצמו, 

הוזעקו למקום בניסיון להציל את הנער. נראה כי הקאצ'י, שהתערב אף הוא אולי ש תהקהילה היהודי

דיבר  אםכדי למלט את הנער מעונש  םבדת האסלא הנעראת  כניסוהדחה טענה זו בסופו של דבר, בנושא, 

הנער טען שהוא מוסלמי. האירוע היה כמובן שיחת  אםכדי 'לתפוס את הנער במילתו'  אובגנות האסלאם 

כיצד המשיכו הדברים אם כן, ו היה המשך לדברים , אך כאן נקטע המכתב ולא ברור אםבריותהיום בקרב ה

 להתגלגל.

ת להשוושאפשר אף כי המקרה שלפנינו ייחודי בפרטיו, ניתן למצוא כמה מקרים מתקופות שונות 

. ראשית יש לפנות לתיאורו של אבן ג'ביר על מצב הקהילות המוסלמיות בסיציליה בינם ובין מקרה זה

 :באותה תקופה תחת השלטון הנורמני

כאשר הוא זועם  ,שגברבהם מתנסים תושבי אי זה הוא ש הגדולים אחד הייסורים

כאשר היא זועמת על בתה, האדם שכועסים עליו  ,שהיאו א ,על בנו או על אשתו

ה ויתנצר ויטבול, יעלול להתמלא סלידה, והדבר ידרדרו לכך שישליך עצמו לכנסי

  194ולא תתאפשר עוד לאב גישה לבנו ולא תתאפשר לאם גישה לבתה.

הבן, הבת או  –בן המשפחה המותקף  מצד אפשרי כמניעמשפחתיים -אבן ג'ביר מדווח על מתחים פנים

בין מצבו ותיאורו של אבן ג'ביר על הדמיון בין צביע ניתן לה. בכך להמיר את דתו מתוך כעס – שהיהא

של הנשים והעבדים שאיימו 'לצאת לתרבות רעה', כפי  םמצבושל בנו הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם 

שראינו לעיל. איומים כאלה נזכרים גם במקורות מתקופות אחרות. בשו"ת המבי"ט, משה בן יוסף 

בן מרדן שאיים על אביו בהתאסלמות. לעשרה, מופיעה שאלה הנוגעת  מטראני, שחי בצפת במאה השש

ה מבזה את אביו ראובן ומחרפו בכל יום... והיה מגזם עליו לפי נוסח השאלה, הבן שמעון "היה סכל, והי

  195שילשין עליו לאומות... והיה אומר לו גם כן שימיר דתו לעשות לאביו רעה".

מן עשרה צו  בפנקס בית הדין המוסלמי בירושלים הועתק באמצע המאה הששבדומה לכך 

אסטנבול המדווח על הצקה של מוסלמים ליהודים, בין השאר בטענה כי בניהם התאסלמו הסולטאן ב

 לכאורה: 

היהודים הגרים במחוז דמשק שלחו לאחרונה לחצרי הנעלה פטיציה כדלהלן: 

בליעל. הם עושקים את העדה היהודית -בתחום הנתון לשלטונכם ישנם כמה בני

ם ]להם[: "אתם קיללתם את דתנו ומתאנים לה בדרכים שונות. לעיתים הם אומרי

 ואת דברי פינו", ולילדיהם: "הרי אתם נעשיתם למוסלמים".

השופטים בין השאר, "באותו מקום שבו זייפו  עלבלשון חריפה, ומצווה  מעשים אלוני מגנה אהצו הסולט

כי לא  מן הראוי – 'נעשיתם מוסלמים'והונו והגישו תביעה משפטית... ואמרו לבניהם ]של היהודים[: 

                                                 
 .359, והשוו לתרגום של ברודהרסט: אבן ג'ביר, מסעות )תרגום(, עמ' 432ראו אבן ג'ביר, רחלה, עמ'  194
 שו"ת המבי"ט, מהד' לבוב, חלק ב סימן לח. 195
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הדין דומים  הטענה נגד ילדי היהודים שהתאסלמו והניסיון להביאה לבית 196".'תשמעו תביעות מעין אלה

 הבאתו בפני המושל והקאצ'י.בכלל זה זעקותיו של הבן הפוזל ו לעלתגובת המוסלמים בשוק 

הפוזל של אבן אלמעלם מובא בפתווה מאת אבן לובאבה,  נויותר לסיפורו של ב עודדומה המקרה 

השתמרה באוסף  זו פתווה .מלומד אנדלוסי שפעל בסוף המאה התשיעית ובראשית המאה העשירית

בחור צעיר שטרם הגיע לבגרות הגיע לקאצ'י, התאסלם, ומצא מסתור בבית  197עשרה. מהמאה האחת

בסופו של דבר מצאו אותו, ושכנעו אותו לחזור לדתו. בכל מקום, ו ותומוסלמי. הוריו של הנער חיפשו א

סק אבן לובאבה ולמחרת ביקש האב מן הקאצ'י להתיר לנער לחזור להוריו ולדתו המקורית. בתשובתו פ

לחזור לדתו למרות איומים חוזרים, יש בדעתו חוק והוא נחוש על פי כי אם הנער טרם הגיע לבגרות 

סביר להניח כי הנער הצעיר ברח מהוריו בשל ויכוח והתאסלם כצעד של מרידה  198להתיר לו לחזור לדתו.

העובדה שהוריו מצאו אותו עוד באותו יום והעובדה כפי שכותב וסרשטיין, . םדיהפחכדי לאו בהוריו 

ממש.  שהצליחו לשכנעו לחזור לדתם מעידה כי מדובר כאן בריב משפחתי יותר מאשר בהמרת דת של

ממנה אין ה נפסק שניתן להתיר לנער לחזור לדתו, כלומר אין כאן התאסלמות של ממש שבמקרה זכאמור, 

ספג ביקורת ממלומדים מוסלמים  הפוסקנראה כי  המופיע הקיהקובץ שבו הפס לפיחזרה, אם כי 

 199אחרים.

לשחזור הפרטים המוצע במקרה הנידון  אפוא הגניזה דומה מאודמן תואר במכתב המהמקרה 

תאסלם. הנושא מובא י הכ חשבנער מתווכח עם אביו ובעקבות כך מתאסלם או נ –בפתווה האנדלוסית 

ולכן יש  ,רילפני המושל והקאצ'י, ועולה הטענה כי ההתאסלמות אינה תקפה מכיוון שהנער עדיין אינו בג

סק הקאצ'י כדעת ומתואר במכתב מן הגניזה פאולם במקרה הולהתיר לו לחזור למשפחתו ולדתו. 

את התאסלמותו של הנער. השחזור המוצע להתאסלמות בנו  ,רו, כנראה במובן אשר'חדשמ'המחמירים ו

מסוג הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם באלכסנדריה בערב שמחת תורה מציג בפנינו התאסלמות כפויה 

 אינההמונית אלא יחידנית,  אינה התאסלמות זו 200.סיזגוריץ' כינה אותהכפי ש ,'התאסלמות מקרית' אחר:

 של רופא או פקיד בכיר אלא של נער פשוט. אינה מתוכננת אלא מקרית, 

 המשפחה והקהילה: בין עוינות, ענייניות ואינטימיותעם הקשרים המתמשכים של המומר . 5

 דתהת עוסקים בהמרמומרים במקורות העומדים לרשותנו אינם  לשרוב האזכורים כפי שראינו לעיל, 

אינטראקציות בין מומרים ליהודים המגוון  לש, אלא הם אזכורים חולפים ת דתעצמה או בחשדות להמר

או רובם ברמה האישית, המשפחתית והקהילתית. מובן שתופעה זו אינה מעידה על כך שכל המומרים 

תקו כל מגע עם משפחתם מעטים ני שמרו על קשר מתמשך עם יהודים, ובהחלט סביר להניח שמומרים לא

אולם ההיקף והמגוון של העדויות על קשרים בין יהודים ווקהילתם ואולי אף היגרו למקום מגורים חדש. 

                                                 
 .154פיקאלי, יהודים )המאה השש עשרה(, תעודה -סימוןו ודה אצל כהןראו את תרגום התע 196
 .74אזמורי, אבן סהל, עמ'  197
 תורגם ונידון אצל וסרשטיין, פתווה. 198
 .586–585. וראו על מקרים אלו ואחרים גם אצל ספרן, זהות, עמ' 183שם, עמ'  199
 סיזגוריץ', המרה מקרית. 200
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כי וו מצד היהודים אמצד המומרים  תה בהכרח נטייה גורפת לניתוק מגעיובין מומרים מעידים כי לא הי

 201ים נותקו".בניגוד לדעת חוקרים בעבר לא "כל הגשרים נשרפו וכל הקשר

סוגים בין מומרים לבין יהודים. מגוון בחלק זה של הפרק נבחן עדויות שונות להמשך קשרים מ

עבודה,  קשרימסחר וענייני מגעים ב כגון יםמחייב בלתיוה יםמן האגביהנע  הוא רצף של קשריםזה  מגוון

התא המשפחתי הגרעיני. לאורך  –מגעים בנושאי דת ועד למרחב האינטימי ביותר ודרך תביעות כלכליות 

הפרק נראה כי בכל הרבדים התקיימו במקביל קשרים 'עוינים' לצד קשרים 'מכילים'. בהקשר זה אני 

הקיום המשותף של נוצרים, מוסלמים ויהודים בממלכת  בענייןאת תובנתו של נירנברג כאן מבקש ליישם 

נירנברג טוען כי אין לראות את ההתפרצויות האלימות  .עשרה עשרה והארבע אות השלושאראגון במ

, ההתפרצויות העוינות ואף האלימות המזדמנת היו חלק האדרב .כהפרעה זמנית לשגרה של חיים בצוותא

אני מציע כי הקשרים  ,לכך בדומה 202מן הקיום בצוותא, נבעו ממנו ואף סייעו להגדיר את גבולותיו.

הקשרים  כיותמעידים על המש –ויכוחים ותביעות כלכליות, סכסוכים בין בני זוג  –ה'עוינים' שאציג להלן 

פחות מאשר מעידות על כך שותפות כלכלית, גירושין בהסכמה או אף חיים  בין מומרים ליהודים לא

 ההדוקה בין מומרים ליהודים. קרבההל עזוגיים בצוותא. אלה וגם אלה מצביעים על ההיכרות העמוקה ו

 יום עם מומרים-קשרי יוםא. 

מגוונים בין היומיים -יוםהקשרים התקופות שונות מעידות על מו שונות תעודות גניזה מסוגות כמה

להלן  ידונומומרים לבין יהודים בשל קרבה משפחתית, גיאוגרפית או מקצועית. לא בכל המקרים שי

יהודים לבין הקהילה האולם הרי כך הוא הדבר גם בין חברי והאזכורים על יחסים חיוביים,  למדיםמ

יהודים היו עובדת חיים ליומיים מתמשכים בין מומרים -כי קשרים יום עולה זהעצמם. מאוסף אזכורים 

 מאליה. מובנת

ר  ח ס  מ

נשלח כנראה מכרתים מזכיר סחורה ששלח "הכומר הבן ויהודי ביזנטי לאחיו  כתבמכתב עברי ש

משומדת" )כך!(, ומתוכן הדברים משתמע שהיה שיתוף פעולה עסקי מתמשך בינו לבין צמד האחים. 

"אלמנה שהיה לה על משומד שטר ערבי". אין ודאות  עלבספרות השו"ת נמצאת שאלה לרב האיי גאון 

 ריהמשמשכו לאחר נך ברור כי המגעים לפדיון השטר ו של הגבר, אדת כי השטר ניתן לה לאחר המרת

 203שה.יהא מטעםו ואף הסתיימו בהצלחה באמצעות שליח דת תא

לשכנע יהודי באלכסנדריה ניסה ריה"ל  ולפיובצמד מכתבים מן הגניזה מתואר המעשה המפורסם 

לחזור , ושם םצלבניהנתונה לשלטון שהייתה  ,ישראל בן אלבצרי להגר איתו לארץ ושמומומר 

סרב להצעתו מבן אלבצרי  .ט בסעיף העוסק באפשרות החזרה ליהדותוריפב וצגימקרה זה  204ליהדותו.

                                                 
ששון, לזהותם, -; בן257; וראו גם שצמילר, המרת נשים, עמ' 376לידשטיין, לא יהודי, עמ' ראו את טענת 'שריפת הגשרים' אצל ב 201

 .21עמ' 
 .249–245ובסיכום עמ'  10–7ראו נירנברג, אלימות, לאורך הספר, דיון תמציתי בהקדמתו עמ'  202
. 'שטר ערבי': ראו ספר 4יהודית, תעודה -לאנג, יוונית-, פורסם אצל דה17, שורה  S 16.289-TCUL'הכומר הבן משומדת':  203

 .168הלכות צדקה, חלק ב, עמ' מהד' אלבק, האשכול, 
204 S 13 J 14.1-TCUL  גויטיין ופרידמן, חלפון 62, האוהבים, תעודה מ' ; פרנקל50, פורסם אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודה ;

; הקטע 99, האוהבים, תעודה מ' ; פרנקל51, פורסם אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודה CUL 0r 1080 J 258. 81ב, תעודה ח
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ניסיון השל בעמיד את ריה"ל בסכנה משפטית חמורה וא משף אותה בפומבי, ובכך הושל ריה"ל ואף ח

 30של  להמיר את דתו של מוסלמי. כל הפרשה החלה בכך שאחיו של בן אלבצרי שלח עם ריה"ל סכום

דינרים עבור אחיו המומר. לדעת כותב המכתב שלפנינו, משלוח הסכום דווקא באמצעות אדם מכובד כמו 

מתכוון הכותב לאחיו של  ונראה כי במילים אל .ריה"ל היה מעשה חסר אחריות, מעשה של "שד מזיק"

  205."ידוע כגורם צרות" היה עיקרהמומר, ש"נהוג היה להסתיר בור שופכין זה אצלו" וב

מסחריים בין בן המשפחתיים וכנראה אף הקשרים של ה כיותםמכאן לא רק המש נלמדתלענייננו 

על שונות עם אותו מומר.  יהודיותהיכרות של בני קהילות האלבצרי המומר לבין אחיו היהודי, אלא גם 

קשור לעצם  הלא ברור אם המוניטין השלילי שיצא לבן אלבצרי הי ,ניסוחו של הכותב בצמד המכתבים פי

לא נראה שאחיו זוכה לביקורת על המשך הקשר עם המומר, אלא רק על שבחר ל כן, יתר ע .ודת המרת

נצל את מהמומר מנם ואלהפקיד את הסכום עבור אדם מפוקפק כמו אחיו בידי אדם מכובד כמו ריה"ל. 

רצונו ן אי כיכך אולם קשה ללמוד מוכדי להפגין את דבקותו בדתו החדשה,  דרכוההזדמנות שנקרתה ב

 בקשר עם יהודים בכלל או עם אחיו בפרט.

ה  ד ו ב ע י  ר ש  ק

לא רק במכתבי סוחרים, אלא גם בתחומי עיסוק אחרים ניכר שיתוף פעולה בין מומרים ויהודים. אורג 

 , ועם אחרים, מוסלמים מלידה,עובד איתואדם זה  .משי יהודי מתלונן במכתב לנגיד על "אדם פושע"

. האורג מתלונן כי המומר , כפי שמשתמע מן המכתבבבעלות יהודית מצאהנ אריגת משילבבית מלאכה 

כל  ."המלך" ומשקר נשבע בשםהוא  ולפיהומבקש להעיד עליו עדות שקר עליו מציק לו בדברים, מלעיז 

המומר לכותב העתירה. מכאן ניתן  רוחשלא ניתן כל הסבר לאיבה ש 206זאת במטרה לסלקו מן החנות.

אולם יש לשים לב כי לא ועל סובלנות והבנה הדדית.  למדתדתי מ-לראות כי לא כל עדות על קשר בין

, וכנראה אף הצקותיו של מלכתחילה להעסיק את המומרמצד בעל בית המלאכה היהודי  מניעהתה יהי

 קום עבודתו. המומר לאורג היהודי לא היו נימוק משכנע דיו להעבירו ממ

במכתב אחר לנגיד מתלונן גובה מיסים על סכסוך כלכלי שהיה לו עם חבורת יהודים ממשפחת 

לאזכורו של המומר כידידם של בני חגילה אין  207בני חגילה, שהגיעו מצור ואיתם הגיע גם "אדם פושע".

בר שאזכורו של המומר יחזק את ושהכותב ס תבררכל משמעות לעניין הסכסוך המתואר במכתב, ולכן מ

 בני חגילה ראו קושינראה שלא  עם זאתתדמיתם השלילית של בני חגילה בעיני הנגיד, הנדרש להתערב. 

 בקשריהם עם המומר.

                                                 
; 241–240. כן ראו דיונים אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, עמ' 324–323הרלוונטי תורגם ונידון גם אצל גויטיין ופרידמן, חלפון א, עמ' 

 ושם הפניות נוספות. 329–320גויטיין ופרידמן, חלפון א, עמ' 
. 'בור שופכין': 324)'ג'ן'(. נסמכתי כאן על תרגום גויטיין ופרידמן, חלפון א, עמ'  22, ע"ב, שורה J 258 .CUL Or 1080'שד מזיק':  205

ם צרות': . 'גור51, "קד כאן סבילה אן יסתר הדא אלכניף ענדה". נסמכתי על תרגום גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודה 25–24שם, שורות 

CUL T-S 13 J 14.1 62, "ואחד קד ערף נחסה", נסמכתי על תרגום פרנקל מ', האוהבים, תעודה 29, ע"א שורה. 
206 S NS J 277-TCUL  35, עמ' 2בנספח המהדורות. תיאור כללי נמצא אצל גויטיין, חברה,  25. ראו תעודה 13, לא פורסם, שורה–

36. 
207 S 13 J 14.14-TCUL 24, הע' 606–605, עמ' 2. ראו תיאור תמציתי אצל גויטיין, חברה, 14–13ורות , לא פורסם, ש. 
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בשאלה אחת מבקשים  .עבודה משותפת של יהודים ומומרים למד עלגם מתוך שו"ת ראב"ם נ

למגעו  208ענבים ליין "או דינו בזה כדין גוי".יכת דרהכותבים לדעת אם "המשומד הזה" רשאי להתעסק ב

עניין ועל אחת כמה וכמה ל ,תה חשיבות רבה לעניין היכולת ליהנות ממנו במכירהייהודי ביין הי-של הלא

דין גוי בעניין זה ומכאן שיש להימנע  חלמומר ה לעהשואלים תוהים אם  209יהודים. תצריכהתרתו ל

עצם השאלה ואופן הצגתה מצביעים על כך  210יהודי.דין בהעסקתו בשעת הדריכה או שמא דינו כ

היו המציאות המובנת מאליה, והקשר ביניהם של יהודים ומומרים יחדיו בעבודה ובעסקים  הימצאותש

ובה ברורה מאליה עבור השואלים. נראה תה התשינושא הלכתי רגיש כמו מגע ביין לא היל בנוגעואף 

הלכתית מבחינה תה חשיבות ילא הינוכחות המומרים לבהם סביר להניח כי בתחומי תעסוקה אחרים ש

 ספקותתה העסקתם של מומרים עניין טבעי שלא עורר בהכרח יהשפעה ישירה על ענייני כשרות, הי וא

 .מחלוקותאו 

יומיים בין יהודים -םיוהקשרים הלעיל מעידות על מצב בסיסי של המשך  הוצגוהעדויות ש

קיום נינוח. אין כל -מבטיח דו אינווודאי ב ו. עם זאת עצם קיומם של קשרים אלבמקום העבודה ומומרים

עדות מפורשת כי איזה מן הסכסוכים המתוארים לעיל התקיים על רקע המרת הדת, וכאמור שתיים מן 

, ניתן לראות כי גם אם הסכסוכים לא לעומת זאתעוסקות בשיתוף פעולה מסחרי נינוח.  הדוגמאות דווקא

פרצו בהכרח על רקע דתי, הרי הכותבים המתלוננים טרחו לציין שיריבם הוא 'פושע', וייתכן שסברו כי 

 השלילי ויחזקו את טענתם. וכך יבליטו את אופי

ם  י י ת ר ב ח ם  י ש ג פ  מ

, (בהרחבה להלן )נדון בכךפרנסה או במסגרת חיי נישואין המסחר וה תחוםמעבר למגעים עם מומרים ב

בהקשרים חברתיים מגוונים. למשל מכתב ממשפחה יהודית מגיזה בין המומר והקהילה התקיימו מגעים 

המשפחה וידיעות שהגיעו אל הכותב בדרכים שונות, בין  על למיניהןלבן המשפחה בקהיר מפרט חדשות 

עדות מסוגה אחרת על מגעים אישיים עם מומרים עולה מתוך שאלה  211דמוני".ידי "פושע א השאר גם על

"מאכלות אסורות" אדם שהוא "משומד באם מותר להאכיל  הרמב"ם בה נשאלובקובץ שו"ת הראב"ם 

שאלה אחרת מעלה ראב"ם  לעבתשובה  212המתנהג כגוי גמור לכל דבריו" ה"מזדמן אצל ישראל כשר".

ית, כי מומר יקדש )כך!( מומרת "בעידי ישראל כשרים", ובמקרה זה את האפשרות, אף אם תיאורט

 213השניים ייחשבו נשואים בדיני ישראל.

                                                 
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נו. 208
העיסוק בסוגיה מחקרית זו נרחב ביותר. בעיקר ידועים חיבוריו של סולובייצ'יק בנושא, והם מתייחדים לגלגוליו באירופה במאות  209

, וראו סקירה של המקורות החז"ליים 35–31דמתו הכללית לנושא: סולובייצ'יק, יינם, עמ' האחת עשרה עד השלוש עשרה. ראו הק

 , ושם הפניות נוספות לספרות מקיפה בנושא.39–35בנושא, שרמר, היסטוריה, בעיקר עמ' 
 לדיון תמציתי בנושא מגעו של מחלל שבת או מומר ביין ראו מאמרו של בן זזון, מחלל שבת. 210
 , לא פורסם.12, ע"ב, שורה J 113 .CUL Or 1080פושע אדמוני:  211
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נד: "משומד פי צורה גוי גמור לכל דבריו". 212
 שם, סימן נב. 213
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מזכיר אגב אורחא עדות של "פושע", ומכתב אחר מן הגניזה מתאר סכסוך בקהילת אלכסנדריה 

 בשלדין חשיבות רבה מבחינה הלכתית ה נושא קבילות עדותו של מומר בביתל 214לא ברור באיזה נושא.

כיוון שהדיון מ. למיניהםבספרות התנאית בנוגע לקבילות עדותם של חוטאים  כברהדיונים המפורטים 

החז"לי מפרט התנהגויות שליליות רבות ושונות הפוסלות אדם ממתן עדות אף ללא המרת דת, ניתן היה 

ובה מאת גאון אלמוני נקבע כי "המלומד בעברות בתש ,בקלות לפסול לחלוטין קבלת עדות ממומר. ואכן

רבנו חננאל עונה בתשובה גם  .אסור לקבל ממנו עדות" –ודברים רעים וחשוד פעם שניה ושלישית 

  215לשאלה "אי זהו פסול לעדות" כי, בין השאר, "משומד אוכל נבילות" פסול לעדות.

רית, ותעיד על כך תשובת גאון כי תה קטגוינראה כי פסילת המומרים לעדות לא הי אף על פי כן,

באופן כללי ניתן לראות כי באשכנז  216"במקום שיש דחק של עדים כשרים" ניתן לקבל מומר כעד לגט.

בלתי עיסוק המועט והה לעומתזאת  .הביניים סוגיית עדותם של מומרים זכתה לעיסוק מקיף של ימי

 עשרה עד השלוש הן במאות האחתבתקופת הגאונים  החלטי בנושא בתשובות חכמי ארצות האסלאם, הן

ניתן אף להבחין כי באשכנז השיח הכללי מחמיר יותר, וסמכויות  217מוקד עבודה זו.התקופה שבעשרה, 

לתקופת  יםהנוגע ניםענייאף את עדותם של מומרים שחזרו ליהדותם, לכל הפחות ב תסלוורבניות רבות פ

לעדות  דווקא כווןשל פושע ש'העיד' במכתב שלפנינו מ אין הכרח שהאזכור המקוטע 218ם.דת המרת

נוספת למגע  ראיהרשמית בבית הדין היהודי, וייתכן שמדובר במסירת מידע בעלמא. מכל מקום יש כאן 

  אמצעי שהכותב מזכיר לפי תומו כדבר שבשגרה. בלתיהחברתי ה

 ,והקהילה מומרה ביןחברתיים הלקשרים ו ממומר בבית הדין אף לאפשרות קבלת עדות נוסף חיזוק

הוא , וכשבגר הבן אחד התגוררו בביתשאלמנה ובנה  שלמקרה  נזכר שם .עולה מתוך שו"ת ר"י מיגאש

המומר, דודו של  כי הבית הוא בבעלותם המשותפת וכי גיסה תענומו בעלות על הבית. האם טיתבע מא

כי הדוד  נלמדסח השאלה ומצבם הכלכלי הקשה. מנ מכר לה את הבית במחיר מוזל בשלבנה הקטן, 

של מומר  וקבלת עדותעל מכאן לא רק  נלמדהמומר הגיע לבית הדין ואישר את עיקרי טענתה של האם. 

ממנו ם לקבל ותנכונועל לבני משפחתו היהודים  הגישכלכלי שהסיוע ה על בבית הדין היהודי, אלא גם

שנים מספר, משבגר הילד, מעידים על היכרות  מקץסיוע זה. הן הסיוע הכלכלי הן עדותו בבית הדין 

 219לא ניתן היה לזמנו לבית הדין. ,, שאם לא כןדתהת בני המשפחה על אף המרל נוומתמשכת בי קרובה

                                                 
214 S 16.272-TCUL  פושע אנה 9–8. הציטוט מע"ב, השוליים הימניים, שורות 30, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה" :

 אשהד".
 גאון אלמוני: אוצה"ג, כתובות, סימן קפא. תשובת רבנו חננאל: אוצה"ג, קידושין, סימן רמ. 215
 אוצה"ג, גיטין, סימן תפו. תשובה זו מיוחסת לכהן צדק גאון או עמרם גאון, בני המאה התשיעית. 216
והתשובות של חכמי ספרד וצפון ניתן ללמוד זאת מהשוואה בין הערכים 'עדות, כשרות לעדות' לעניין משומד, במפתח השאלות  217

-226( לעומת מפתח השאלות והתשובות של חכמי אשכנז, צרפת ואיטליה, )ליפשיץ ושוחטמן, עמ' 326-235אפריקה )אלון, מפתח, עמ' 

 (. עם זאת בשלהי ימי הביניים גובר העיסוק בסוגיה זו גם בשו"ת מארצות האסלאם.225
 .68–66גולדין, זהות יהודית, עמ'  218
שו"ת ר"י מיגאש, מהד' חסידה, סימן קלג. אני מודה לעודד זינגר על ההפניה למקור זה. המקור ממערב הים התיכון, אך הוא עולה  219

 בקנה אחד עם המקורות ממזרח הים התיכון. 
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 תביעות כלכליותב. 

תעודות הגניזה כמה וכמה ב מתוארים (יידונו להלן )אלו לבד מתביעות כלכליות שנבעו מקשרי נישואין

בהם הנפטרים היו יהודים ומי מקרוביהם המיר את דתו אך עדיין דרש את שמקרים של סכסוכי ירושה 

, במאה התשיעית ביקש רב נטרונאי גאון לשלול באופן זה חלקו בירושה. כפי שראינו לעיל במבוא לפרק

בכך חתר להציב  את רכושם. דים או להוריש להםעקרוני את זכאותם של מומרים לרשת את קרוביהם היהו

הושפעה כי מגמתו של רנ"ג שי, סביר -חיץ ברור בין המומרים לבין הקהילה היהודית. כפי שהראה עיר

אסכולות המן ובעיקר  ,הביזנטים והזורואסטריםמן  למשל ,רחבי המזרח הקרובממפסיקות דומות 

גאון אלמוני המתנגד  לשאף מוצהר במפורש בתשובה  לפסיקות אלודמיון  220זמנו. מוסלמיות בנותה

כיוון שפגה מלדעתו של רנ"ג ופוסל את קביעתו העקרונית והחדשנית בדבר שלילת זכאותו של המומר 

שכך הוא הדבר לפי ההלכה המוסלמית:  משוםאת ירושתו  ן המומרמעדיף לשלול מאותו גאון   .קדושתו

סמיכי רבנן למימנעיה  –ון לא מורתין למשומד נכסי אביו "אבל הני משלמין כי בדת ישמעאל, דאינ

 221מירושת אביו, מהא דתניא 'אם אתה יכול לזכותו בדיני גוים זכהו ואמור לו כך וכך דינכם'".

דעתו של רנ"ג נתקלה בהתנגדות גם בקרב פוסקים אחרים. חידושו העקרוני של רנ"ג, המבטל  

המחלוקת בין הפוסקים בפועל ר, לא התקבל על דעת רבים ואת יכולת הירושה של המוממבחינה עקרונית 

תה אם שוללים ממומר את ירושתו 'דרך קנס' בלבד או שמא שומרים על זכויותיו הקנייניות במלואן. יהי

ען כי הם הפקר "ככל ווט מחזיק בהם נכסי מומר שיהודי אחר סופר עלמבשאלה שהופנתה לרב האיי גאון 

"ישראל משומד שמת לא הוו נכסיה הפקר... אלא יוצא יריכו הראוי  :משמעית-חד קובערה"ג  .נכסי הגוי"

סק ו, גם הרי"ף פלהלן כפי שנראה 222ליורשו ממשפחתו בין משומד הוא בין ישראל הוא ירית ליה".

 שה מומרת. ידומה בנוגע לנכסי א פסיקה

אחרים הכירו וסקים פמסייג כלל את יכולת המומר לרשת ולהוריש,  אינולעומת רה"ג, שנראה ש

ו. כך קובע חיבור דת באופן עקרוני ביכולתו זו, אך התירו לבית הדין להפקיעו מנכסיו כקנס על המרת

מדגיש כי "אין הדין מחייב שלא יטלו חלק בירושתם... אולם רבנן בתראי וכל כותב ה .הלכתי אלמוני

שם בפי הגאונים הוא "מפני מחבר קטע זה הגאונים החליטו" שאין נותנים להם חלק בירושה. הטיעון ש

יהודי לגישתם הוא שמא  ואולם הנימוק הפנים .שהדת שהמירו את דתם אליה אינה מקנה להם זכות זו"

המומר לא איבד מחבר הקטע סבור כי מלכתחילה בניגוד לרנ"ג, יש לשים לב כי  223"ייעשה חוטא נשכר".

אלא  עקרוניים טיעונים אינםספק לסיכול ירושתו בפועל מ מחברשני הנימוקים שהכי את זכותו לירושה, ו

                                                 
סורת מוכרת . כלל זה מקובל באסכולות הסוניות השונות ומבוסס על מ458–455, 452שי, מומר כיורש, עמ' -ראו דיונו של עיר 220

(. מקבילות רבות למסורת זו, וראו ונסינק, 1045, עמ' 3)כרך  4283ראו צחיח אלבח'ארי, מהד' בירות, מס'  –המובאת אצל אלבח'ארי 

; 136מוסלמים, עמ' -; וראו חיבוריהם הקלאסיים של טריטון, לא188–186. כן ראו על כך אצל קולסון, ירושה, עמ' 96מדריך, עמ' 

 .141–137וקי, עמ' פטאל, מעמד ח
. תרגום: "אבל אלו המוסלמים 450–449שי, מומר כיורש, עמ' -תשובות גאוני מזרח ומערב, מהד' מילר, סימן יא. וראו דיונו של עיר 221

סמכו רבנן למנוע אותו מירושת אביו )היהודי(, ממה ששנינו" וכו'.  –אשר בדת ישמעאל, שאינם מורישים למומר )לאסלאם( נכסי אביו 

 שי בעניין זה.-או את המקור התלמודי לקביעה זו בבבלי, בבא קמא, קיג ע"א, והפניותיו של עירר
 תשובות הגאונים תרפ"ז, סימן יט. 222
223 S Ar. 47.187(3r)-TCUL  מכיוון שדפי החיבור 325. קטע זה פורסם ותורגם אצל גויטיין ופרידמן, חלפון א, עמ' 6–2, שורות .

יחסות ל'רב יוסף הלוי ז"ל' )ר"י מיגאש(, ברור כי נכתב לא לפני אמצע המאה השתים עשרה. פירושי שונה הבלתי מזוהה כוללים התי

 מפירושו של פרידמן אשר ליחס בין נימוקי המחבר האלמוני לבין שיטת רנ"ג.



182 
 

לעיל בתשובות הגאונים המתנגדים לרנ"ג. גם הרמב"ם במשנה  הוצגועקיפים ופרקטיים שכבר טיעונים 

היא 'דרך קנס' בלבד: "ישראל שנשתמד, יורש  מניעתהתורה מדגיש שזכותו של המומר לירושתו קיימת, ו

את קרוביו הישראליים כשהיה. ואם ראו בית דין לאבד את ממונו ולקונסו שלא יירש, כדי שלא לחזק ידי 

הרשות בידן. ואם יש לו בנים בישראל, תינתן ירושת אביהן המשומד להן. וכן המנהג תמיד  –רשעים 

 224במערב".

אסמאעילית התקבל -כיורש בהלכה היהודית, הרי בהלכה השיעית מחלוקת בדבר המומרה לענוסף 

זאת בניגוד למקובל  .אך לא להפך ,מוסלמים-קרוביו הלאאת יורש  כןקרון שמומר לאסלאם יהע

-כיוון שכך, היו יכולים מומרים יהודים לאסלאם תחת השלטון הפאטמימ 225באסכולות הסוניות.

טיות השלטוניות השיעיות בבואם לתבוע את זכויותיהם אסמאעילי לצפות לתמיכתן של הערכאות המשפ

תה להישען על התפיסות ההלכתיות יאף יכולה הי תם לירושהטעניתר על כן,  .בירושת קרוביהם היהודים

 226היהודיות שנידונו לעיל.

כמה תעודות מן הגניזה מעידות אף הן על מומרים שבאו לקבל את חלקם בירושת קרוביהם 

בחשבון מאמצע  למשלהיהודים. בכל המקרים הידועים לי תועדה גם מעורבות של הרשויות המוסלמיות. 

אליו הגיעו שמפורט ההסדר  ,שה שילדיה היו 'פושעים'ינוגע לירושתה של אהעשרה,  המאה השתים

של קאצ'י מוסלמי ונציגי הקהילה היהודית. ההסכם מפרט את הוצאות  כםמרים עם דודתם, בתיוואותם מו

סכומים נוספים שנדרשו בשל שה מתוך ירושתה, את הסכום שקיבלו הבנים המומרים ויהקבורה של הא

לא נשאר כל סכום  ,בסופו של דבר .לקאצ'י נוסף תשלוםולעוזרו  שכרלקאצ'י,  תשלום הפשרה, כגון

מסמך אחר מאותה תקופה מעיד על מומר נוסף,  227אחותה של הנפטרת, דודתם של המומרים.הוריש לל

כי עמאר בן מכלוף את חלקו בירושה כלשהי, ו ושמותבע מאת יהודי מסופר כי הוא  .'גאלב אלפושע'

כנראה אף ו נכבד בקהילה, , שהואאותו עמאר שנתבע הציע לו לדרוש את הסכום המדובר מאדם אחר

, ובסופו של דבר הוא עצמו נכלא, אולי עלתה יפהכניתו של עמאר לא ושת בררתא אחד היורשים. מהו

 228בשל כוחו וקשריו של הנתבע הנוסף.

שני הקאצ'ים המעורבים בהסכם  –בשני המקרים נראית מעורבות של הרשויות המוסלמיות 

השני. במקרה השני ראינו  במקרהלכלא השלכתו של עמאר הנתבע מי שהביאו להפשרה במקרה הראשון ו

ליהודי אחר ובסופו המומר  תמפנה א שנתבע על ידי המומריהודי  –גם סכסוך בין היהודים לבין עצמם 

נופל על היהודי השני. מקרה שלישי  וה למאסראשל דבר מוצא את עצמו בכלא, והחשד להלשנה שהבי

זרועות בקרובים מומרים וב להיעזרהאינטרסים המעורבים ואת היכולת  מגווןומסובך למדי ממחיש את 

                                                 
 משנה תורה, ספר משפטים, הלכות נחלות, פרק ו, הלכה יג. 224
נעמאן, -ל ההלכה האסמאעילית בנושא ראו ספרו של הקאצ'י האסמאעילי הפאטמי אל. ע290, עמ' 3על כך ראו גויטיין, חברה,  225

–186; וראו קולסון, ירושה, עמ' 67(; פייזי, ירושה פאטמית, עמ' 320)כרך ב עמ'  1369דעאאם אלאסלאם )מקור(, מהד' תאמר, סעיף 

188. 
במקביל של שופטים מאסכולות ההלכה הסוניות  המידה והאופן שבהם הוחלו תפיסות הלכתיות פאטמיות במצרים וכהונתם 226

 .140–133המרכזיות טרם הובהרו כראוי במחקר המודרני. ראו על סוגיה זו למשל לב, אסמאעיליזם; לב, מדינה וחברה, עמ' 
227 S K 15.95-TCUL  290, עמ' 3בנספח המהדורות. דיון בתוכן המסמך נמצא אצל גויטיין, חברה,  19, לא פורסם. ראו תעודה–

291. 
228 S 18 J 1.22-TCUL  290, עמ' 3בנספח המהדורות. ראו דיון תמציתי עליו אצל גויטיין, חברה,  22, לא פורסם. ראו תעודה. 
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מעין דין וחשבון על ניסיון  הוא זהשבו מתואר מקרה מסמך ההשלטון במסגרת סכסוך כלכלי על ירושה. 

אדם ש ןתלונמאלמוני, כנראה בעל תפקיד בקהילה, והוא  אותוכתב  .לאסוף נכסים השייכים לנפטר מסוים

 229קיים שבועות והסכמים ואף לא נכנע לחרמות.מעמר מערים קשיים על איסוף הרכוש, מסרב ל ושמו

הוא "הלך איתנו ברכילות" )משא פי ר כי אמתוכחלק מצעדיו של אותו מעמר נגד הכותב והקהל 

ה לשלטונות או לגורמים בעלי יביקש לפגוע בהם באמצעות פניאותו מעמר כלומר  .אלרכילות מענא(

על וה'הליכה ברכילות' אירעה בשתי נקודות זמן שונות במהלך הסכסוך,  230סמכות מחוץ לקהילה.

"הלך איתנו ברכילות שניה בגללו, והלך והביא כנגדנו את הפושעים,  נאמר כי מעמר שבהן המאוחרת

 231קרובי הנפטר".

יומית בין מומרים ליהודים -והיום הדוקהרור ההיכרות היבנראית בכפי שניתן לראות, בכל המקרים 

מומרים היו מודעים לפטירת קרוביהם ונמצאו כנראה בקרבת מקום, לפחות במקרים הבתם לקהילה. וקר

, יהודים היו מודעים לתביעותיהם הפוטנציאליות ו, וכך יכלו לדרוש את חלקם בירושה. יתרה מזשנידונו

מאבקים כלכליים במסגרת ולהיעזר בהן  ודרישות אלבשל מומרים בנוגע לירושות, והיו מוכנים להשתמש 

מוכנים לעשות יד אחת עם מי שהיו  נמצאו ובקרב המשפחה או הקהילה. נראה כי במסגרת סכסוכים אל

 המומרים והשלטונות נגד יהודים אחרים הטוענים לזכאות לרכוש שבמחלוקת.

 עימותים ושיתופי פעולה על רקע דתיג. 

התאפשרו בשל  ושראינו לעיל. קשרים אל יום, כפי-קשרים בין מומרים ויהודים התקיימו בחיי היוםה

כי לכל הפחות בעבודה  למדותמ הוצגו כאן, והעדויות שבין הצדדים אמצעית היכרות אישית ובלתי

על אף הצורך האפשרי  ,על אף פערי הדתזאת  .יהודים ומומרים התנהלה תקשורת חופשית ביןובמסחר 

 בטא בגלויהצורך האפשרי של המומר לעל אף ו את הדת של היהודים להתנער מבן קהילתם שבחר לעזוב

פעילות ב אמורים הדברים האלהאולם כל ודבקותו בזהותו החדשה. את את התנערותו מדתו הקודמת ו

. האם גם בתחומים הקשורים דתית זהות ושאין בה ביטוי מובהק שלמטען דתי  שאינה נושאתיומית -יום

 ומומרים? לפולחן ומחשבה דתית התקיימו מגעים בין יהודים

                                                 
229 S 8 J 5.18(2)-TCUL  לא פורסם. הדף השני תחת אותו מספר מדף אינו קשור למקרה, אף כי גם אותו כתב כנראה אותו סופר ,

ן נתן ואף כי אחד העמודים כולל שאלה קטועה ותשובה בנוגע לסכסוך על ירושה. מבורך בן נתן היה כמבורך ב FGPהמזוהה באתר 

. הסכסוך התרחש 514, עמ' 22מס'  D, נספח 2פעיל לאורך רוב המחצית השנייה של המאה השתים עשרה. ראו עליו אצל גויטיין, חברה, 

ת הנדיבים אל סאכן באלמחלה". 'חלפון סגולת הנדיבים' נזכר בעדות בית באלמחלה, ואחת הדמויות המעורבות בו הייתה "חלפון סגול

, ומתואר כי קיבל לידיו סכום לטובת יתום באלמחלה. את הסכום ייעד לכך חלפן נכבד שהיה במקורו 1159דין הנושאת תאריך מאביב 

וא ה'נאיב' של הנגיד שר שלום הלוי . 'חלפון סגולת הנדיבים', שהb, קטע CUL T-S 13 J 3.1מאלמחלה. ראו על כך בתעודה 

, ע"א, השוליים CUL T-S 10 J 20.21באלמחלה, נזכר במכתב מאת הנגיד הנ"ל, אם כי השם חלפון מחוק ובמקומו נרשם 'נתנאל': ראו 

 .194, הע' 511, וראו על מסמך זה פרידמן, זוטא, עמ' 1הימניים, שורה 
. וראו הפניות נוספות במשמעות זו באתר 'מאגרים' של 6601עמ'  9רך ר.כ.ל, כרך יהודה, מילון, הע-ראו על משמעות זו אצל בן 230

יהודה הן באתר האקדמיה הם רק מימי הביניים ואילך. וראו דוגמה -האקדמיה ללשון העברית. כל המופעים במשמעות זו, הן במילון בן

 .29–28ע"א, שורות , לא פורסם, J 283 .Or CUL 1080נוספת מן הגניזה לשימוש במשמעות זהה: 
231 S 8 J 5.18(2r)-TCUL  ומשא מענא פי אלרכילות תאני דפעה ומצ'א חמל עלינא אלפושעים אקרבא אלמתופא". 25–24, שורות" :

 .مضيעל 'מצ'א' כפועל עזר ראו בלאו, מילון, הערך 
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דתות אחרות ל את דתם לעיל בסמואל אלמגרבי ובאבו אלפכר אבן אזהר, שני יהודים שהמירודנו 

ראינו מקרה של נוצרי  ,בפרק אכאשר עסקנו בגרים וכתבו חיבורים פולמוסיים בזכות דתם החדשה. 

אלו  232שהתגייר, כתב 'קוטרסים' פולמוסיים וחילק אותם לבני דתו הקודמת, ואף הושלך על כך לכלא.

דתיים המגוונים תחת שלטון -המגעים הבין הן מלמדות עלוהן עדויות לחילופי דברים במישור הספרותי, 

דתיים בין -ויכוחים בין כלומריים', עדויות ל'פולמוסים משפחת בחוןבשורות הבאות ננסה ל 233האסלאם.

 234אינטלקטואלי.-לא במישור הספרותישסביבתו המיידית להמומר 

כי לאחר ששלח לאביו היהודי מכתב סמואל אלמגרבי מספר בתוספת האוטוביוגרפית לחיבורו 

 האב אולםו .לשכנעו לחזור בו כדיו להתאסלמותו, יצא אביו אליו אובו הוא מפרט את הטיעונים שהבי

שה ש"הלכה אחרי אלי נכר" לחזור יכותב אלמוני מספר כיצד ניסה לשכנע א לכך בדומה 235נפטר בדרכו.

. אפשרי פרנסה מקורע על יהצבו –בשר ואספקה של לחם  –"לייחוד השם" ואף הציע לה תמיכה חומרית 

המכתב המקוטע לא ברור אם היו נשואים  לפיאם כי  ,שה ניהלו מערכת יחסים רומנטיתינראה כי הגבר והא

ניסיונו של ריה"ל להחזיר מתאסלם את  לעיל הזכרנו 236.החזר-ולהמרה דתהת ואם יחסיהם קדמו להמר

נרחיב  237ישראל הצלבנית.-בארץ םשלטון הנוצריתחת מפלט מקום שידול כספי והצעה ל אגבליהדותו 

 את הדיון במקרה זה להלן. 

לקחה אימה יהודית לבתו ש-בן משה שלח מירושלים מכתב בערבית טוביהבמקרה אחר מסופר כי 

העובדה שטוביה יכול היה לשלוח על סיפורו נרחיב בפרק ו.  238למצרים בעת שהמירה את דתה.אותה 

קשר בין ה, מעידה כי למצרים גרהיוההמירה את דתה אשתו שנראה כמה שנים לאחר המכתב לבתו, ככל 

כי קשר זה בא לידי ביטוי כן נלמד ממנו  .אמצעות מתווכים, היה אפשרימומרים ובני משפחותיהם, ולו ב

על מגעים בין מי שהמיר את דתו לבני בצדקת הדת שהאדם מחזיק בה.  מדי פעם גם בניסיונות שכנוע

למשל בסיפורו של  .של המתגיירים סיפוריהםניתן ללמוד גם מ טמשפחתו המנסים להניאו מן הצעד שנק

קהילתו רדפו אחריו, וניסו לשכנעו  נכבדיבני משפחתו ו מתואר כי הגר שברח לבית הכנסת של דמשק

 239טיעונים דתיים לצד הבטחות כספיות ואיומים.השמיעם בלחזור לנצרות 

ויכוח  מהותםש ,אולם קשרים דתיים בין מומרים לבין יהודים לא היו רק קשרים לעומתייםו

של שיתוף. עדות לכך עולה משאלה שנשלחה לראב"ם ונמצאת בקובץ קשרים לא גם ועימות, א

                                                 
 .3יף , פורסם אצל אסף, גרים, וראו את הדיון בפרק א, סע S 12.732-TCUL'הכומר המתפלמס':  232
; כן ראו קוק מ', אבן 11–7יפה, מג'לס, ואת הקדמתה שם, עמ' -דתיים את המאמרים בקובץ שערכה לצרוס-ראו על מושבים בין 233

 .5–1סעדי. ראו גם את דבריה של גולדשטיין בהקדמתה לכרך 'מעבר לגבולות דתיים': גולדשטיין, הקדמה, עמ' 
בנמלי הים התיכון בין סוחרים בני דתות שונות; וכן לימור, ברצלונה ומיורקה, ושם השוו למאמרה של לימור, נמלים, על ויכוחים  234

 היא עורכת השוואה בין ויכוח רשמי ותיאולוגי כגון ויכוח ברצלונה ובין ויכוח עממי יותר ובלתי אמצעי כגון ויכוח מיורקה.
 )תרגום(. 87)מקור(,  119ראו אפחאם, עמ'  235
236 S AS 152.360-TCUL  ,בנספח המהדורות. אני משחזר את הנסיבות  26קמח, וראו תעודה –פורסם אצל פלק, גניזה, עמ' קמז

 המתוארות באופן שונה מפלק. וראו דיון על תעודה זו בדיוננו להלן בחזרה ליהדות.
237 S 13 J 14.1-TCUL 1080. 81, פרסום אחרון אצל גויטיין ופרידמן, חלפון ב, תעודה ח J 258 .CUL Orרסום אחרון אצל , פ

 .99פרנקל מ', האוהבים, תעודה 
238 1080 J 21 .CUL Or 3, וראו דיון נרחב בפרק ו, סעיף. 
239 1080 J 115 .CUL Or 3, וראו את הדיון בפרק א, סעיף. 
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מקרה של שני בני זוג מומרים שנולד להם בן בשבת "ומבקשים הוריו לקיים מצות  בה מתואר .תשובותיו

לדעת אם מותר לבר ישראל למול מבקשים השואלים  240מילה )ורגבא ואלדיה אן יקימו מצוות מילה(".

שני בני הזוג הם מומרים.  ,הוריו "מחללי שבת בפרהסיא". לפי הכתוב בשאלה יותבה את הבן בשבת

הרי ההורים מבקשים למול את בנם  – מקריהם רוצים 'לקיים מצוות מילה'? ניסוח זה אינו  פואמדוע א

כלומר אין מדובר כאן רק ברצון . חל בשבת, והם מבקשים שיעשה זאת יהודיוזה ביום השמיני, דווקא 

 קופטים, אלא יש כאן רצון במילה יהודית, עלו מוסלמיםגם אותו  וצעיטקס מילה בעלמא, שהרי ברוך לע

 ידי מוהל יהודי ובתאריך היהודי. 

בלבד, והוא יכול לבוא לידי מימוש רק בזכות קשריהם  בגדר שאיפהרצון זה של זוג המומרים אינו 

 זה שאלה בנושא יםלחושהם ד, אלא יאת הזוג מי יםחוד אינםהמתמשכים עם יהודים. גם היהודים 

סק כי אין לחלל שבת עבור מילת בן המומרים. ולראב"ם, אולי לכתחילה ואולי רק בדיעבד. הראב"ם פ

כלל תושבי  אצליש להדגיש כי רצון זה של זוג המומרים בא על רקע מציאות של ביצוע טקס המילה 

 תלונה על חברמ למוד על כךניתן ל .ה גבולות דתייםמצרים בני הדתות השונות באופן שלעיתים חצ

באלכסנדריה המתחמק ממילויו חובותיו ומגיע לבית הכנסת רק "כשהוא מתפנה מהסרת עורלות הערלים 

ביקשו למול את בנם אף הם ה, אשר ינדון במקרה של זוג מעורב, מומר ויהודי הפרק בהמשך 241ומדמם".

 242בשבת.

ה לרגל לאתרים יהיא בתחום העליבענייני דת בין מומרים ויהודים פעולה דוגמה אחרת לשיתוף 

דתי, וידוע כי -מקודשים. חגיגות דתיות במצרים הפאטמית היו פעמים רבות הזדמנות למפגש רב

ה לרגל יאף עלי 243מועדים קופטיים אחרים.בחגיגות לכבוד 'חג הצלב' ובמוסלמים השתתפו בתהלוכות ו

אחד האתרים  244דתי בכל רחבי המזרח התיכון.-ביןפעולה שיתוף  כללה פעמים רבות אלמנטים של

 ה לרגל במצרים הפאטמית היה בית הכנסת העתיק בדמוה, הסמוכהיעלימוקד  היהם החשובים שיהיהודי

 245היו מוכרות גם למוסלמים.אלו מסורות  .דמותו של משה רבנול הנוגעותנקשרו מסורות  בוולקהיר, 

ה ימסמך שנמצא בגניזה כולל תקנות שונות שהסכימו עליהן קהל פסטאט במטרה לשוות אופי 'נאות' לעלי

מוסר הגבולות  את ומתוך כך לפרוץללבוש לעיתים אופי קרנבלי  ואל נטייתן של זיארות בשלזאת  .לרגל

כי מומרים אכן  אחת התקנות היא שלא יתלווה "פושיע" למי מן המבקרים, ומכאן ניתן להעריך 246דת.הו

 יהודים.-השתתפו בהן אף לאשכיוון מאין בכך כדי להפתיע,  .היו משתתפים בזיארות לאתרים מקודשים

                                                 
 .5שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נג. ראו דיון נוסף במשמעות המילה לזהות הדתית בפרק ד סעיף  240
241 5S 10 J 6.-TCUL  ואדא תפרג מן קטע קלף אלערלים ומן דמאיהם". 30, ע"א, שורה 48, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה" : 
 ראו אוצה"ג שבת, סימן שצח. כן ראו הדיון במילה כסממן זהות בפרק ד. 242
 .194–191; לב, מדינה וחברה, עמ' 81; סאנדרס, קהיר, עמ' 285, עמ' 2ראו למשל גויטיין, חברה,  243
ה יהספרות בנושא זה ענפה. על פולחן מקביל ולעיתים משותף באתרי עלייה לרגל בגליל מהתקופה הצלבנית ואילך ראו ריינר א', עלי 244

–122. על הצעה לטיפולוגיה של אתרים מקודשים משותפים ראו קדר, סיידנאיה. כן ראו מרי, קדושים, עמ' 255–252לרגל, בעיקר עמ' 

124. 
 .24–20, עמ' 5ראו על אתר זה גויטיין, חברה,  245
246 S 20.117-TCUL  'עמ' 5. כן ראו על מסמך זה גויטיין, חברה, 158, וראו דיונו שם עמ' 162–160, פורסם אצל אסף, מקורות, עמ ,

 .587–582, בעיקר עמ' . דיון עדכני במסמך, אשר מתייחס גם למוטיבים של פריצת הנורמות והגבולות, נמצא אצל קרמר, פולחן22–21
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 התא המשפחתי: בין שבר להמשכיותד. 

קשרי הנישואין לא הופקעו עם המרת הדת של אחד מבני הזוג. זאת בניגוד  ,מבחינת ההלכה היהודית

בה הוא ולבן הזוג של מומר ניתנה תקופה  אסלאם,ה לפי .שמסביבמסוים להלכה המוסלמית בחברה 

הנישואין בטלים. עם זאת במקרה של גבר שהמיר  אם לא עשה כן בתקופה זו,רשאי להמיר דתו לאסלאם, ו

לשמור על דתה המקורית והנישואין  האישה , יכלהתה או נוצרייחסות יהודי לאסלאם ואשתו בתאת דתו 

 247נשארו בתוקף.

, הרי אם בני הזוג אינם דתהת תקפים על אף המרנחשבו מכיוון שבהלכה היהודית הנישואין עדיין 

כן ם ויהנדרש שיתוף פעולה כלשהו בינ המיר את דתו, אחד מהםשמעוניינים להמשיך לחיות ביחד לאחר 

בהתאם  בינם לבין הרשויות היהודיות כדי לסיים את הנישואין באופן תקף, במסירת גט מהבעל לאשתו

כעת . הפרק יידונו בהמשךבמצב זה לכללי ההלכה היהודית. מקרים שבהם בני הזוג המשיכו לחיות ביחד 

נדון בהשפעת המרת הדת של אחד מבני הזוג על התא המשפחתי כולו. ראשית נדון בדוגמאות לפרדה 

 ,בין בני הזוגבהסכמה, כולל מתן גט. לאחר מכן נסקור מקרים של שבר ותביעות כלכליות מתמשכות 

 .המיר את דתו אחד מבני הזוגש אףהתא המשפחתי קיומו של ולסיום נבחן לעומק עדויות להמשכיות 

ה  מ כ ס ה ב ה  ד ר  פ

ה, בתיווך סמכויות יהודיות, יבו הושג גט בהסכמה הדדית בין הגבר המומר לאשתו היהודישמקרה אחד 

 248מצרים סוחר שעמד להפליג להודו.מעדן ל אותו שלחובאותיות ערביות הכתוב נזכר בקצרה במכתב 

פר בתמצית על "הקושי" ועל "הרעה" שהיו מנת חלקה של 'הקטנה' עם בעלה אבו עמראן, ומס כתבמב

גם התאסלם. לאחר התאסלמותו לא היה כל חיוב מבחינת ההלכה המוסלמית הוא בשלב מסוים ומסופר כי 

ותיר אותה הפליג להודו או לכל מקום אחר וה ילואולם אכי אבו עמראן יגרש את אשתו. ואו היהודית 

אפשרות להינשא לאחר. כותב המכתב משבח את נגיד יהודי עדן, מצ'מון בן יפת,  להתה יהי , לאללא גט

יש לזכור כי הגט הצריך את מעורבותו  249על כי שכנע את אבו עמראן לתת ל'קטנה' גט בטרם יפליג.

כי כלל במאמצי השכנוע של הנגיד, אך עולה מכאן הפעילה של הבעל המתאסלם. איננו יודעים מה נ

 –שכנוע כלשהו אמצעי כי היה גם ומפגש או שיח בין המתאסלם לבין מנהיג הקהילה היהודית התקיים 

כתב גט נבסופו של דבר כאמור,  .או איומים ,אולי הבטחות לשיתוף פעולה כלכלי עם סוחרים יהודים

 בהתאם להלכה ובחתימת עדים יהודים.

 מתואר כי בוונידון בשו"ת ראב"ם, ש מקרה זה אינו היחיד מסוגו. ציינו לעיל את המקרה המפותל

הגט הוא "אם חס ושלום יצא מכלל  למימושאחד המקרים זכור, כ .סרור בן סאלם נתן גט על תנאי לאשתו

                                                 
. מעניין להשוות תפיסה זו 202–201; סימונסון, תשובה, עמ' 170–163ראו על כך שצמילר, המרת נשים; פרידמן י', סובלנות, עמ'  247

נוצרים, כולל גירושין מבני זוג שהמירו את דתם. ראו על -להקשחת העמדות בכנסיות הסוריות בראשית האסלאם כלפי נישואין עם לא

 .1. כן ראו דיון על כך בפרק ו, סעיף 264–261; סימונסון, אקסוגמיה, בעיקר עמ' 219–218וייץ, משפחה, עמ' כך 
248 S Ar. 40.56-TCUL 64, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב. 
 .264, עמ' 3ראו גם גויטיין, חברה,  249
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בו שלמשל השם  –פרטיהם בשכתבו מומרים ודיון  ןטייאישור השימוש בג 250ישראל ויפשע בדתם".

 251רבנית מתקופות שונות.המתועדים בספרות  –משתמש המומר 

הרמב"ם, עוסקת ככל הנראה  ,טיוטת שאלה שנמצאה בגניזה וכנראה יועדה לראב"ם או לאביו

  ךא ,יהםאנשים ספציפיים ונוקבת בשמותל נוגעתבכשרות נישואיהם של גבר יהודי ואשת מומר. השאלה 

שה ימצבה של התעודה מאפשר פענוח חלקי בלבד. ממה שניתן לשחזר נראה כי מדובר בנישואיה של א

אותו אדם  252.או לאחר מכן לא ברור אם לפני הנישואין –מסוימת, אולי קראית, לאדם שהמיר את דתו 

אלזג'אג', ה 'באלגוים', ולאחר מכן נשא אותה היהודי אבו אלעלא בן אבו אלחסן יגירש את אשתו היהודי

השניים מוגדרים כ'שמועה רעה' מבהירה כי  ןאף זאת 'בדיני גוים', "וזהו שמע רע". העובדה כי הנישואי

הגירושין היו בדיני  . לעומת זאתיהודיים תקפים ןה למומר, היו נישואייהראשונים, בין היהודי ןהנישואי

איש. עולה מכאן כי הגבר  אשתלשה יומכאן שמבחינה הלכתית עדיין נחשבת הא ,המוסלמים בלבד

  .שתינשא ליהודי אחר כדי והראשון היה מוכן לגרש את אשת

ר  ב  ש

מומר: ל בנוגע. בפרט נכון הדבר הזוגישל הקשר משפטי  פירוקבלא תמיד היה מוכן בן הזוג לשתף פעולה 

לאשתו ישאר נשוי כי יכל מניעה מצד ההלכה המוסלמית  הייתה, הרי לא המיר את דתו גברה כאשר

 שהיאה כאשר .לא רצה לשלם לגרושתו את כתובתה רצה בפירוק הקשר אךש אפשרלחלופין  .היהיהודי

תה רשאית י, הרי לפי האסלאם תוקף נישואיה פג לאחר תקופת המתנה, והיא היהיא שהמירה את דתה

זוג היהודי להינשא לגבר מוסלמי. המקורות היהודיים מן התקופה הנידונה נכתבו מנקודת המבט של בן ה

 בחייהם.  דתהת המר ה שלוקהילתו, ומדגימים את ניסיונם לצמצם את פגיעת

לנצל עובדה זו כדי  דבקו ביהדותםבני הזוג שלעיתים כיוון שקשר הנישואין לא הותר, ביקשו מ

שה "שנשתמד בעלה בארץ אחרת" יא מבקשת. כך דתהת המר בשללהגן על עצמם מפני פגיעה כלכלית 

שה ישיב כי האמהרמב"ם  253כתובתה מנכסי בעלה, כפי שעולה משאלה שהופנתה לרמב"ם.לגבות את 

 .עדיין נחשבת נשואה לבעלה המומר כל עוד הוא לא נתן לה גט, ולכן אין לה אפשרות לקבל את כתובתה

לגבות עבורה את סכום כתובתה מנכסי  יםורמ"גאוני מזרח ומערב", כלומר כלל החכמים,  אף על פי כן,

בגדר "מעשים בפנינו כל יום... וכן אנו עושים היא בהיר שהוראה זו מה "דרך קנס", והרמב"ם בעל

 254תמיד".

                                                 
 .(177מהד' פריימן, סימן קו )עמ'  שו"ת ראב"ם, 250
הדיון במעמדם האישי של המומרים לפי ההלכה בתחילת הפרק. ראו גם את הדיון ב'מעשים לבני ארץ ישראל' משלהי  ראו את 251

; וכן ראו פרסומו הראשוני של פרידמן, מעשה גדול. על 113–108התקופה הביזנטית: ניומן, המעשים, מעשים כה, עג, והדיון בעמ' 

שטו ושם הפניות לפסיקות דומות נוספות. על אירופה הנוצרית ראו –ברודי, סימן שידתקופת הגאונים ראו למשל תשובות רנ"ג, מהד' 

 .34–33גולדין, זהות יהודית, עמ'  ;78–77דיון תמציתי אצל כ"ץ, בין יהודים לגויים, עמ' 
252 Rylands, A 1043 .לא פורסם , 
 שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן שעה. 253
, לא פורסם. אני מודה לד"ר אמיר אשור, שזיהה את הקטע והביאו BL OR 10578A.81גניזה: נוסח קטוע של תשובה זו נמצא גם ב 254

 לידיעתי.
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שה היא שהמירה את דתה, והיא מבקשת לגבות את כתובתה תוך יבמקרה אחר שנזכר בגניזה הא

ן מל יםשה בטלינישואיה של הא פי ההלכה המוסלמיתכאמור, ל .םישימוש בכוחם של בתי הדין המוסלמי

ובית הדין היהודי  ,ציגה את כתובתהמשה יחר שלא להצטרף אליה בדתה החדשה. האובעלה בבו רגע שה

את הכתובה ולטעון כי בית הדין  שלולבע כי יש לונה לרמב"ם בשאלה כיצד לנהוג. הרמב"ם קוהמקומי פ

וממילא אינו יכול לאשר כי הזוג  ,הועל כן אינו יכול לאשר עליה היהודי אינו מכיר את העדים החתומים

 255שה זכאית לכתובתה.יהיה נשוי וכי הא

לתוצאה המעשית של הגנה על רכושם של בני הזוג היהודים  מביאההרמב"ם  תקיבשני המקרים פס

רכוש בתוך הקהילה. במבוא לפרק זה ראינו כי בין הגאונים רווחו שתי גישות השל מומרים והשארת 

שמייצגה המובהק הוא רב נטרונאי גאון  גישהמומרים: הפי לככות בדבר היחס הראוי ועקרוניות והפ

להקים חיץ ברור בין הקהילה היהודית למומרים. הגישה האחרת מבקשת סופית וכ תופסת את המרת הדת

מעמדו המשפטי. שתי כלל את ו אינה משנה דת מבקשת לקיים את העיקרון כי המומר עודנו יהודי והמרת

בני מו ם של המומריםגובות מחירים כלכליים ואחרים מן הקהילה היהודית, ובפרט מבני זוג הגישות

גט או  להן ענקמולא  כל עודאם המומר עודו יהודי, אשתו או יבמתו נותרות עגונות למשל  .תםמשפח

 לרשתאי אפשר , הרי לדעת רב נטרונאי גאון, מוגדר לא יהודיאם המומר  . לעומת זאתחליצהמתבצעת 

 את רכושו.

המנסה לאחוז בחבל גישה נראה כי הרמב"ם מייצג את הגישה שרווחה לאחר תקופת הגאונים, 

 .משתנה אינוומעמדו של המומר  נתפסת כסופית דתהת , אין המרלפי גישתובשני קצותיו במידת האפשר. 

אולם כדי וואין יכולת לגבות את הכתובה.  ,כאן במקרה הראשון שנידוןכמו עדיין תקפים  ןעל כן הנישואי

למנוע הפסד כלכלי מוכן הרמב"ם, כחלק ממגמה כללית של 'מעשים שבכל יום', להגן על זכויותיה 

את  שלולמורה הרמב"ם לכאן במקרה השני שנידון לפיכך הכלכליות של אשת המומר 'על דרך קנס'. 

כתובת המומרת באמצעות עדות שקר לרשויות המוסלמיות, וזאת כדי להגן על זכויותיו הכלכליות של 

הרמב"ם מנוגד לתפיסה ההלכתית היהודית המכירה בתוקף  ציגשמ הבעל היהודי. התכסיס המשפטי

עם  .לעניין המעמד האישי ואינה מעניקה תוקף משפטי להמרת הדת, בכל הנוגעהמחייב של הנישואין 

דתם מנזקים כלכליים הנלווים להמרת  היהודית צורך להגן על חברי הקהילהעל ה מבוסס תכסיס זה זאת

 בני משפחתם.של 

פגיעה כלכלית, להרתיע מומרים בדרך של  על המרת דתוהמומר  את הענישלמרות הרצון ל

היו סמכויות רבניות רכוש ברשות חברי הקהילה במידת האפשר, הרי את ה השאירפוטנציאליים נוספים ול

 בפסיקתו הרי"ף נוהגכך למשל  256סופית. תפיסה כי המרת הדת היאמפני הסכנה שב ושיקולים אלדחו ש

ועמד  257בדבר "אחים שהיתה להם אחות והשיאוה לשמעון ונתנו לה בנדוניתה חצר. לימים יצאה מן הדת,

                                                 
255 VII 178.1 Moss. '275; ופרסום מחודש אצל גליק, תשובות, עמ' 452–444, פורסם לראשונה אצל פרידמן, קטעים חדשים, עמ–

בדבר הזהות המדויקת של הנמען וקרבתו לרמב"ם ובדבר היות קטע תשכג, וראו שם מחלוקת –, וכן איגרות הרמב"ם, ב, עמ' תשכא277

 זה 'תשובה' או 'מכתב'.
 .424–423על שיקולים אלו בקביעת הגישה ההלכתית של הגאונים ראו סימונסון, בני זוג, עמ'  256
 דתה'. יהודית: "כרגת מן אלדין". תרגמתי מילולית בהתאם לכך ובשונה מהמהדיר שתרגם 'המירה-במקור בערבית 257
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קרה שלפנינו המומרת עצמה במ 258בעלה ונתן את החצר... ועמדה עכשיו המשומדת וביקשה להוציאה".

אם כן, בע במפורש כי "אין שמדותה מחייבת הוצאתה מרכושה". ואת רכושה. הרי"ף ק תבעובאה ות

שהיה יכול לבחור בדרכים  אףחר הרי"ף במודע לגרוע רכוש מידי יהודים לטובת מומרת, ובמקרה זה ב

  259הלכתיות אחרות.

שאלה מי מבין קרוביה היהודים זכאי להעברת רכוש לידי מומרת אלא ל נוגע אינומקרה אחר 

בעלה או קרובי משפחתה? רב האיי גאון נשאל: "ראובן נשא אשה והכניסה לו שדות ובתים  –לרכוש 

רב  260וכרמים ולבסוף נשתמדה ותובעים יורשיה אותן הקרקעות, והבעל טוען שהיא כמתה והוא יורשה".

רכושה נשאר בבעלותה ולכן עובר ליורשיה. יש לשים כי כמתה אלא 'כזונה' ושה אינה יהאיי פוסק שהא

המומרת  התפיסה שלפיההוא דוחה את  עם זאת .לב שרה"ג מבטל למעשה את קשר הנישואין עם המומרת

במקרה זה אם כן, תה קיימת בתקופות קודמות. יהיזו כ, תפיסה כפי שראינו במבוא לפרק .מתהנחשבת ל

אולם ו .בכוחה לבטל קשרים משפטייםמכירות סופית ותופסות את המרת הדת כשריות שתי השיטות האפ

 מתה.לזונה, כלומר אסורה לבעלה, ולא לשה נחשבת יהא – מן השתיים עדינהרה"ג בוחר באפשרות ה

י  ת ח פ ש מ ה א  ת ה ת  ו י כ ש מ  ה

שלהלן מראים כי , הקטעים ולא כל הזוגות נפרדו מרגע שהפכו מזוגות יהודים לזוגות מעורבים. יתרה מז

ה נחשבו אפשריים, וסביר להניח כי אכן התקיימו מסגרות זוגיות כאלה ינישואין בין יהודי מומר ליהודי

 261בפועל.

על  ספרלכאורה של סרור אבן סברה במגרב מ רש את ההאשמות בדבר התאסלמותוופההמכתב 

תה ממעמד ישה זו הייא ,לטענת כותב המכתב 262ו.דת תא ריהמשלאחר יה, וזאת ישה יהודינישואיו שם לא

ש"היה בעיני האנשים פושע".  אףה, וזו הסיבה שהסכימה להתחתן עם יהודי מומר ינמוך וממשפחה עני

שהנישואין על כך מצביע נכונים, כותב המכתב  ןוהנישואי דתהת המר עלפרטי הטענה כי  הנחהב

אפשר שאבן סברה  על כך חברתי. נוסף-כלכליהמעמד ב תלוייםלא היו בגדר טאבו מוחלט, אלא  למומרים

תה בהכרח ממשפחה כה נחותה כפי שטוען הכותב, אלא שהכותב יאשתו לא הי וכיאכן המיר את דתו 

                                                 
שו"ת הרי"ף, מהד' רוטשטיין, סימן ק. מהדורה זו מבוססת על כתב יד בערבית יהודית הנמצא בספרייה המלכותית של קופנהאגן,  258

Cod. Sim. Jud.-Arab. 1 ע"א. שאלה זו מופיעה גם בשו"ת  92–ע"ב 91. בכתב היד מקופנהגן מסומנת השאלה במספר שיז, דף

הרי"ף, מהד' לייטער, סימן קיב, ושם שמדותה=שטרותה. נראה שמדובר בטעות סופר בכתב היד או בטעות שאירעה בעת הבאת 

 המהדורה לדפוס. 
אצ'י, והדיון אצל הרי"ף אינו עוסק בעצם בעלות זו אלא בשאלה על מי בעלותה של המומרת על השדה אושרה בבית הדין של הק 259

מבין היהודים חלה האחריות לפצות את חברו על עסקת מכירת החצר, שלא התממשה. בשאלה זו היה יכול הרי"ף לפסוק כרצונו, מכיוון 

לות המומרת, ולהטיל את האחריות לכך שלא הייתה בכך התנגשות עם הפסיקה המוסלמית. הרי"ף בוחר כאמור להשאיר את החצר בבע

 על בני משפחתה שמכרו את השדה, והם שחייבים לפצות את הקונה או להגיע לפשרה עם המומרת.
 אוצה"ג, כתובות, סימן תשפט. 260
; 170–163על האפשרות ההלכתית לקיום נישואין כאלה מן הצד המוסלמי ראו שצמילר, המרת נשים; פרידמן י', סובלנות, עמ'  261

. על תקפות הנישואין מבחינת ההלכה היהודית ראו את הדיון בתחילת הפרק על מעמדו האישי של 202–201סימונסון, תשובה, עמ' 

 המומר ועל הימשכות נישואיו על פי ההלכה היהודית.
262 S NS J 360-TCUL  פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה ,a449. 



190 
 

במעמדו של אבן סברה עצמו במסגרת  דופיגם בכך לציירה ככזאת כדי לחזק את טענותיו ולהטיל  בחר

 הסכסוך איתו.

ה עולה גם משאלה שנשלחה לרב האיי גאון ונמצאה בגניזה יבין מומר ליהודי ןהיתכנות הנישואי

ללא תשובתו. רצף השאלות כולו עוסק במנעד רחב של זהויות יהודיות גבוליות: אדם שאכל נבלות 

אדם שהוא 'מן הגבעונים', כלומר מאלה  ;בצעירותו או שהיה 'חשוד על התועבות' ולאחר מכן חזר למוטב

בקהל וכן "בר ישראל אם פשע ויצא אל דת הגויים, ואשתו אשר היתה איתו כשהיה על  שאסורים לבוא

 לעהשואל מוסיף  263האם מותר לו לקיים אותה או לא". –דת ישראל לא פשעה ולא יצאה מדת התורה 

"אם פשע בר ישראל ורצה לשאת אשה מבנות ישראל שהן על  :הזוג הנשוי שאלה נוספת בענייןשאלתו 

צמד השאלות  264האם הדבר מותר לו, ומה דינם של מי שמסדרים את הקידושין לזוג כזה? –דת התורה" 

 ,ניסוחו של שואל השאלהלפי  ,אפשרית אף כיכאכן נתפסה  כאלהשל זוגות מעורבים  םמראה כי מציאות

. עם זאת נראה להתקיים ורואה באור שלילי מי שמסייע להם ואל ןשהוא מתנגד לקיומם של נישואינראה 

לכל מחלוקת, ונראה כי  ברלרב האיי גאון מעיד כי הנושא לא היה מע זה פנות שאלה בנושאהשהצורך ל

 היו בקהילה מי שסברו אחרת מן השואל. 

בשאלה לרב  ,ספרות השו"ת שמחוץ לגניזהבגם  נמצאתעדות נוספת להיתכנות נישואין כאלה 

שרירא גאון, אביו של רב האיי, בדבר מילה בשבת של בן שנולד ל"ישראל שנשתמד ויש לו אשה 

 ואין כל ודאות שאכן כך ,מקרה ספציפי היא מתארתגם אם השאלה היפותטית בלבד ואין  265ישראלית".

 יםדנ על כן הםכי מציאות כזו אפשרית, ו יםברושהן השואל הן המשיב סנראה הרי  הוא הדבר,

 אפשריות.ההלכתיות ה יהבהשלכות

מעבר לאפשרות של קיום יחסי נישואין רשמיים כדת וכדין קיימת האפשרות של מערכת יחסים 

השאלה  נידונהגם ללא הסדרה רשמית. בראשית הפרק  ,זוגית ומתמשכת אשר אף כוללת הולדת ילדים

תה נשואה ליהודי אחר יבזמן שעדיין היה מגבר יהודי מומר ילרס"ג בדבר מעמדו של ילד שנולד ליהודי

הולדת ילד, בין  הכוללתמערכת יחסים זוגית,  תיתכן בוססת על ההנחה כינעלמו. שאלה זו מעקבותיו ש

נישואיהם של מומר ומומרת  אם ה הכותבשתי שאלות דומות שנשלחו לראב"ם תוהבה ומומר. ייהודי

נואף עם אשת להודי שיקיים יחסים עם המומרת ייחשב ואם גבר י תקפים בבית דין מוסלמי )'בדיני גויים'(

  266'זנאי' בלבד.לאיש או 

 בלתי שגרתי זהשל זוג  עתידייםבאחת מן השאלות אף עולה שאלת כשרות ייחוסם של ילדיהם ה

אולם חזרתם של ונראית תיאורטית בלבד, בנוסח שלפנינו . השאלה , כאמורה מומרתיגבר יהודי ויהודי –

. יש יסודןהאקטואליות של הדילמות העומדות בעל נטיות ווותיאורטיים כאלו מצביעה על הרלבירורים 

                                                 
263 S NS 90.2-TCUL  פי בר יש' אדא פשע וכרג' אלי 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ' 1שורה  , ע"ב,28–27, ע"א, שורות" :

 דין אלגוים אלמרה אלדי כאנת מעה והוא עלי דין יש' ולם תפשע הי ולם תנתקל ען דין אלתורה הל יג'וז לה אלמקאם מעהא אם לא".
 הם עלי דין אלתורה". : "אדא פשע בר יש' ואלתמס אן יתזוג' מן בנות יש' אלדין3–2שם, שורות  264
 S Ar. -TCULיהודית מצאה את דרכה גם לסידור שלמה בן נתן. ראו -אוצה"ג, שבת, סימן שצח. תמצית תשובה זו בערבית 265

47.192(1r) וראו במהדורת התרגום העברי: סידור רשב"ן, מהד' חגי, עמ' קמג. על מוצאו של סידור רשב"ן מהמזרח, ולא מהמגרב, כפי ,

 וי 'אלסג'למאסי' שנדבר לרשב"ן, ראו צוקר ווסט, מוצאו המזרחי; ארליך, סידור רשב"ן.שמרמז הכינ
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נב, נז. 266
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אפשרות של זוגיות שבה את ה ההמעל מן התקופה הנידונה היחיד ואה ולשים לב כי צמד שאלות אל

 267מבחינת ההלכה המוסלמית. זו לא תיתכןאפשרות  .היא המומרת והגבר הוא יהודישה יהא

עדת לידתה של ילדה לאב ועשרה מת בית הדין של פסטאט מראשית המאה השלושהערה בפנקס ב

סמוך  268בפנקס כ"ממזרת". תוארתבת זו מ ."בנת טויר אלעשא" כונהאם המלהמכונה "בן יעלמו" ו

אמה פשעה, כיוון ש" :להערה ראשונית זו מופיע פירוט המבהיר את נסיבות ממזרותה של הבת המדוברת

אם לא ברור  269בו עלי בן יעלמו בדיני גויים".הדמירי, ולא כתב לה גט, והתחתנה עם  אפריםוהיא אשת 

בשל סירובו של אפרים בעלה לתת  ,ה או שמאדת גט בעקבות המרת זו האישאפרים הדמירי נדרש לתת ל

איימו ש"ייצאו לתרבות רעה" כי הלכה בנת טויר אלעשא והתאסלמה, כמו הנשים שהזכרנו לעיל  ,לה גט

מכל מקום ברור כי בשלב מסוים המירה בנת טויר אלעשא את דתה לאסלאם אך עדיין  270.סכסוך זוגי בשל

נישאה לאבו עלי בפני בית דין  לאחר מכןנשארה נשואה לאפרים הדמירי מבחינת ההלכה היהודית. 

 מוסלמי. 

הרי הבת שנולדה לזוג לא  ,היה יהודי שאילולא ,ואין ספק שאבו עלי היה יהודי, לפחות במקור

ספק אם היו אנשי בית הדין טורחים לציין כי  ,כן יתר עלתה נחשבת ממזרת לפי ההלכה היהודית. יהי

אבו עלי לא היה יהודי, לפחות במקורו. אף כי אבו עלי היה ככל הנראה  לוהנישואין היו 'בדיני גויים' 

אם אבו עלי לא המיר את  271עם בנת טויר אלעשא.בהחלט כי גם הוא המיר את דתו, אולי אף סביר יהודי, 

כזו בטקסט התמציתי שלפנינו, יש להניח שזהותה הדתית  ת דתדתו, ויש לזכור שאכן אין כל רמז להמר

וודאי לא היה מתיר נישואי מתאסלמת בכי  החדשה של בנת טויר אלעשא הוסתרה מבית הדין המוסלמי

 שלאישית אפשריים לבן זוג יהודי יש כאן עדות נוספת להיכרות  ןמעבר לעדות על נישואי 272גבר יהודי.ל

זהות בעלה הראשון על שה, ישם הא עלבית הדין היהודי מקבל מידע  – עם המומרים הקהילה היהודית

העובדה שנולדה להם בת. את כל זאת אף טורח בית הדין לתעד על אופן נישואיהם ועל ובעלה הנוסף, 

 בכתב.

ה עולה מתוך שאלה יתר למקרה של חיים זוגיים משותפים של מומר ויהודיהעדות המובהקת ביו

גבר שהמיר את דתו, וחיה איתו במשך ל שהיתה נשואהשה יבאותיות ערביות המגוללת את סיפורה של א

כשנה. לאחר שנה הוא עמד לצאת למסע מסחרי להודו, ואשתו ביקשה ממנו גט טרם יציאתו. הוא סירב 

                                                 
נידון עניין ביטול הנישואין בין גבר  166–164בעניין נישואין מעורבים באסלאם, ושם, עמ'  193–160ראו פרידמן י', סובלנות, עמ'  267

 .244–242, 240שתו שהתאסלמה. כן ראו שצמילר, המרת נשים, עמ' מוסלמי לבין א-לא
268 ENA 2560.6vJTSA  בנספח המהדורות. אני מודה לעודד זינגר על ההפניה למסמך זה ועל הדיון  27, לא פורסם. ראו תעודה

נהור לאדם לא מוכר? -בלשון סגי האם הוכר בשם זה, ומה משמעותו? שמא זהו כינוי –המשותף בו. הכינוי 'בן יעלמו' מעניין ומעורפל 

 ואולי אף הוא היה ממזר ומכל מקום ממעמד חברתי נמוך?
בשורות המאונכות לטקסט שבדף ולהערה הראשונה בדבר ממזרות הבת נכתב "לאן כאנת אמהא פשעה )!( והי זוגה אפרים אלדמירי  269

 ומא כתב להא גט ואזוגת לבו עלי בן יעלמו בדיני גויים".
 .33ו ראו זינגר, נשים, תעודה על הצעה ז 270
ואולי זו הייתה הסיבה שביקשה גט מבעלה, אפרים אלדמירי? אולי לפנינו דוגמה לסיפור אהבה וניאוף, אשר משלא הוגשם במסגרת  271

 הקהילה היהודית עברו גיבוריו לדת אחרת? נוכל להעלות עוד השערות רבות בעניין.
תיאורטית ניתן גם להניח שאבו עלי לא היה מומר וש'פשיעתה' של בנת טויר אלעשא לא הייתה לאסלאם אלא לנצרות. אולם לפי  272

אפשרות זו, יש להניח שבית הדין המוסלמי התיר נישואי יהודי ונוצרית. המסקנה הפשוטה ביותר הוא שגם אבו עלי התאסלם, ומכאן 

 ין המוסלמי להשיא את השניים.שלא הייתה כל מניעה בפני בית הד
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שה נותרה ללא יחדשות ממנו. הא התקבלובטענה שיחזור תוך זמן קצר, אך מאז עברו עשר שנים וטרם 

מילה 'התשובה', ואיננו יודעים מה בהטקסט נקטע  273.שובמבקשת רשות להינשא והיא תמיכה כלכלית, 

סלמי, שהשאלה הופנתה לדיין מוגויטיין משער בשל הכתב הערבי  תה התשובה ולמי הופנתה השאלה.יהי

אף כי ההנחה שהשאלה  שה.יומניח שהדיין החזיר את המקרה לבית הדין היהודי בשל יהדותה של הא

לל גם והופנתה לדיין מוסלמי סבירה, הרי היא אינה מוכחת ואינה ודאית, ויש לשים לב כי הטקסט כ

כשיר לפסוק , לא ברור מדוע יחליט דיין מוסלמי שהוא אינו יתר על כן 274נקטעה.והיא תשובה כלשהי 

 275חסות. ה בתישה יהודיינישואיהם של גבר מוסלמי ואעניין ב

ר מ תה ד ד ת  ת -ח י ר ו  ד

, מצביע על האפשרות המיר את דתו הגברש אףמסגרות זוגיות, ומכאן גם משפחתיות,  מן שלהמשך קיו

ליית'י במחקרו על המרות -הצביע אלאפשרות זו  של על חשיבותה .דורית יחידנית-חד ת דתשל המר

מומרים,  חזרה של מומרים וצאצאי-ת ההמרהיסוגיה זו קשורה גם לסוגי 276הקופטים במצרים הממלוכית.

, אך ברוריםאינם ספורים ו הם דורית של יהודים-תידון בהמשך. המקורות העוסקים בהמרה חדוהיא 

 . שמסביבבחברה גם מקבילות  לתופעה יש זו. מצביעים על תופעה חשובהכאמור הם 

פר כי הפילוסוף היהודי אבו אלברכאת אלבגדאדי ומקורות המוסלמיים מסבכפי שראינו לעיל, 

עשרה. אחד מן המקורות מפרט כי אבו  ה של המאה השתיםיהתאסלם בערוב ימיו, במחצית השני

אלברכאת אף התנה עם התאסלמותו כי בנותיו, שנשארו יהודיות, עדיין יורשו לרשת אותו למרות 

 והרי"ף נשאל מהכאשר בדומה לכך,  277כה הסונית כי אין ירושה בין בני דתות שונות.המוסכמה בהל

אם מותר ומעמדם הדתי של בניו של "כהן שיצא מן הכלל, ונשארו בניו בדין ישראל, ועוסקין במצוות" 

 278שיב שאין בכך כל בעיה ואין להטיל בהם את אשם אביהם.מ הוא ,להם לשאת כפיים בברכת הכהנים

דתו ניתן להוסיף שני מקרים מן הגניזה העשויים להצביע על המרת ייתכן כי  ועדויות אל שתי לע

"בני המשוקץ" הנזכרים בשתי ל נוגעביהדותם. מקרה אחד  והגבר בעוד בני משפחה אחרים נשארשל 

                                                 
273 S Ar. 40.96-TCUL 200, עמ' 3וכן שם,  301, עמ' 2בנספח המהדורות.  נידון אצל גויטיין, חברה,  23ראו תעודה  ., לא פורסם ,

 , 176ונידון גם אצל פרידמן, האשה וסחר הודו, עמ' 
ת היא שמדובר בטקסט המקורי שנשלח שאין מדובר בטיוטה. האפשרות האח הטקסט בערבית כולל את תחילת התשובה, ומכאן 274

למופתי המוסלמי ועליו תשובתו. ואולם נראה כי הכתב של השאלה ושל ראשית התשובה זהה. לכן נראה בעיניי סביר יותר להניח כי 

שהוא מעורר. בצידו השני של הדף נמצא  דתי-מדובר כאן בהעתקה מאוחרת של המקרה באותיות ערביות, והדבר מובן בשל העניין הבין

 .710–709, 702קצומטה, יוצרות, ב, עמ' ו ואל השלישי בן הושענא, ראו יהלוםקטע מפיוט של שמ
וראו למשל שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא. השופט המוסלמי מברר את מעמדה הדתי של שפחה שנטען שהייתה נוצרית  275

וענת כי היא "יהודיה בת יהודיה". השופט בכל זאת מרשה לעצמו להציע לה "את הפשעות", כלומר והתגיירה. השפחה מכחישה זאת וט

 להתאסלם.
 .100–67ליית'י, קופטים, עמ' -ראו אל 276
. על סוגיית הירושה וההורשה 468–466עמ' א, . כן ראו על כך גיל, מלכות, 344–343ראו אבן אלקפטי, תאריח', מהד' לייפציג, עמ'  277

(. 1045, עמ' 3)כרך  4283; צחיח אלבח'ארי, מהד' בירות, מס' 458–455, 452שי, מומר כיורש, עמ' -רים באסלאם ראו עירשל מומ

; וראו חיבוריהם הקלאסיים 188–186. כן ראו על כך אצל קולסון, ירושה, עמ' 96מקבילות רבות למסורת זו, וראו ונסינק, מדריך, עמ' 

 .141–137; פטאל, מעמד חוקי, עמ' 136מוסלמים, עמ' -של טריטון, לא
 שו"ת הרי"ף, מהד' לייטער, סימן שז. 278
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אין  279תה להם חנות.יאחת הרשימות מתברר כי היעל פי עשרה.  רשימות תורמים מראשית המאה השלוש

 בשלסבירה, בין השאר זו , אך אפשרות ת דתודווקא בשל המר 'המשוקץ'ודאות כי אביהם זכה לכינויו 

מקרה שני הוא המקרה של אחיה של  280מקרא.כבר בץ "שורש שקלות ובודה זרה הנלעהאסוציאציות של 

של  "יצא מן הכלל". קורותיה של המשפחה מתומצתות במכתב של המקדםשעמאים בת אבו אלחסן, 

שם נפטרה אם ואר כיצד הגיעה עמאים עם משפחתה לקליוב וקליוב לגאון שר שלום הלוי, ובו מת

המשפחה. אבי המשפחה אינו נזכר וכנראה נפטר או עזב עוד קודם לכן. לאחר מות האם נותרו עמאים 

 281".תה נשואה ואם לילדים. בשלב זה "לקח אותה אחיה לאלמנופיה ויצא מן הכלליואחות נוספת שהי

אחיותיהם כלפי ל אחריותם של אחים ע'לקיחה' זו יש להבין על רקע התפיסה המקובלת בחברת הגניזה 

אחיה של עמאים היה הגבר היחיד שיכול היה לגונן על עמאים למעשה . וגם לאחר מכן לפני נישואיהן

אולם לא מן הנמנע כי רצה שתמיר ואין לדעת מדוע לקח את אחותו עימו לאלמנופיה,  282היתומה הרווקה.

לא היה  ,שאם לא כן. למרות זאת, ניתן להניח שלא כך קרה בסופו של דבר וציפה לכךדתה גם היא את 

ולא היה כותב שאין לכך  –ליהודי  כנראה –המקדם של קליוב מתבקש לחוות את דעתו בנוגע לנישואיה 

בו הגבר ו, מן המקרים הקודמים שתוארו כאן קצתמקרה נוסף, אף כי שונה במלפנינו  ,כל מניעה. אם כן

 ה.ייהודי תנשאר יאה בעודמיר את דתו מה יהדומיננטי בחייה של נערה יהודי

 סיכום –הקשר עם הקהילה ה. 

מגעים בין מומרים לבין קהילות הקשרים והעל המשך  יםהתקופה מעיד יבנ חיבוריםתעודות הגניזה ו

, תםבני קהילעם ו תם. מומרים שמרו על קשר עם בני משפחברבדים שונים ובהקשרים מגוונים יהודיות

 דתהת . פעמים רבות התפרקו תאים משפחתיים בעקבות המרנמשכווקשרים מסחריים ותעסוקתיים 

ים מגעה. לצד המשך דתהת נמשכו החיים המשותפים על אף המר יםאחר מקריםתגלעו סכסוכים, אך בהו

מוויכוחים על רקע דתי ועד  –עם מומרים יש עדויות רבות לקונפליקטים בין יהודים למומרים  השגרתיים

כלפי בהם עורבו מומרים או נשמעו האשמות שהנהגה  ם עלסכסוכי ירושה, סכסוכים משפחתיים וסכסוכי

 על המשךו עם המומרים היכרותהמעידים גם הם על המשך  ו. כל אלת דתבדבר המרמי מן המעורבים 

 ם.ימע יםמגעה

 אפשרות החזרה ליהדות. 6

 חזרתו של מומר לדתו הקודמת היא תוצאה רצויה מבחינת בני קהילתו הקודמת. כזכור, מבחינת ההלכה

בהן הוא מחויב ולעניין מעמדו האישי. שהמומר עודנו נחשב יהודי לעניין המצוות השונות  היהודית

                                                 
, ושם הוא משייך את 486עמ'  C39, נספח 2, לא פורסם. ראו גויטיין, חברה, 18, שורה S K 15.36r-T"דכאן בני אלמשוקץ":  279

לפי אזכורם ברשימה נוספת מראשית  המסמך לשליש הראשון של המאה השלוש עשרה ומציע שמדובר במבוססים שבחברי הקהילה.

, נספח 2, נראה כי הם התגוררו ברובע אלעטארין, וראו גויטיין, חברה, 5, הטור השמאלי, שורה Halper 467vהמאה השלוש עשרה, 

C136  '508עמ. 
ץ משומם' במקדש כו, וראו את נבואת דניאל על 'שקו–ראו למשל את הציווי המקראי על שריפת פסילי עמי הארץ: דברים ז, כה 280

 לא. כן ראו באתר 'מאגרים' של האקדמיה ללשון העברית שימושים שונים בשורש זה.–בהקשר של 'עזיבת ברית קודש': דניאל יא, ל
281 S 10 J 17.16-TCUL  לא פורסם: "תם בעד דלך אכדהא אכוהא וסאפר אלי אלמנופיה ויצא מכלל ישראל", וראו 16–14, שורות ,

 הדורות. בנספח המ 21תעודה 
 .24–20, עמ' 3על הקשר בין אחים ואחיות ותפקודם של אחים כגברים מגוננים במקום האב הנפטר ראו גויטיין, חברה,  282
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מומר ליהדותו לא חייבו אותו בטקס מעבר כלשהו,  אפשרות חזרתו של עלבהתאם לכך, גאונים שנשאלו 

את  תפיסתם המומר מעולם לא עזבפי כיוון שלמ ,סמל את חזרתו לחיק היהדותהממעין טקס גיור זוטא 

 .ה, ורובם שוללים גם טבילה ומסתפקים במלקות בלבדי. הגאונים שוללים הקזת דם כמילה שניהיהדות

מחדש שלה, אלא כענישה על העבירות שבוצעו. חלק  או אימוץמוצגות לא כטקס כניסה לדת ואולם אלו 

 ,צורך בטקס מעבר כזה כי אין הלכתיתהתפיסה ה 283וידוי פומבי מול הקהילה.גם מן הגאונים דורשים 

להדגיש את חשיבות הגבולות  כדיאין משמעותה בהכרח שגם מבחינה חברתית לא התעורר צורך כזה 

את גבולותיהן אל מול סביבה  בירורבחברות שנדרשו להגדיר ביתר החברתיים ולפקח על חצייתם. אכן, 

ביהדות  קרה כך למשל לדתם הקודמת. עוינת התפתחו לעיתים טקסי מעבר למקרה של חזרת מומרים

 284אשכנז בימי הביניים המאוחרים וכן בנצרות הקופטית בתקופה הממלוכית.

 אלהמעבר כ יאיננו מוצאים כל התייחסות לטקס גניזה הקלאסיתה תלאור זאת מעניין שבתקופ

מעבר הוא כי מספר  יטקס לש. הסבר אפשרי להיעדר אזכור והסדרתה ל חזרת מומרים ליהדותםעולפיקוח 

דיונים הלכתיים. בעמודים הבאים  הצריךהמומרים החוזרים ליהדותם היה אפסי ומכל מקום לא בהיקף ש

תה ימעבר רשמי לא נזכר, אך חזרה של מומרים ליהדותם היטקס מנם ואתה אחרת: ינראה שהמציאות הי

אפשרות חיה וקיימת. דוגמה מן הגניזה לכך היא רצף השאלות שהופנו לרב האיי גאון וכבר נזכרו לעיל. 

אחת מן השאלות עוסקת במי שחטא בנעוריו וחזר בו מחטאיו, וכעת הוא חזן בקהילה. בתשובתו כותב 

"אדם שיצא מן הדת... ואז חזר  בענייןגם  אמור ומדגיש שהדבר ,לכךלט ההיתר המוח עלרה"ג בתקיפות 

 285אליה בתשובה גלויה, שלא בסתר ולא בהיחבא".

כל דיון בחזרה או באפשרות החזרה של מתאסלמים לדתם המקורית דורש התייחסות לאיסור 

מתפשרת לעונש  התקבעה הדרישה הבלתי לכה המוסלמיתבה .הלכה המוסלמיתעל פי ההמוחלט על כך 

לכאורה איסור גורף  286מוות למתאסלם שחזר לדתו המקורית וסירב לשוב לאסלאם בפרק הזמן שניתן לו.

זה והעונש החמור עליו ביטלו כמעט לחלוטין את יכולתם של מתאסלמים לשוב לדתם המקורית ולהישאר 

 287חדשה.-תו הישנהמוות הרואי בשם אמונ –בחיים, והשאירו למתאסלם המתחרט אפשרות אחת בלבד 

של מתאסלמים  ת דתהמר לחקראכן, קוק כותב כי חוקרים מודרניים הקדישו תשומת לב מועטה בלבד 

את הצד ההיסטורי של  החוקרים ובעיקר הזניחו ,מאסלאם לדתות אחרותמלידה -או של מוסלמים

חזרה מאסלאם לדתות אחרות העסיקה את -כפי שמראה סימונסון, תופעת ההמרה ,אולםו 288התופעה.

                                                 
ראו את הדיון בתחילת פרק זה בעניין חזרתם האפשרית של המומרים ליהדות על פי הגישות ההלכתיות שבספרות חז"ל ובספרות  283

 הגאונים.
; פירסט, של קנרפוגל, שינוי גישות יהםו מאמרמומרים חוזרים באשכנז למן המאה השלוש עשרה ואילך רא על היחס המחמיר כלפי 284

טקס דומה במקורות ביזנטיים  .134–132ית'י, קופטים, בעיקר עמ' לי-על היחס אצל הקופטים במצרים הממלוכית ראו אל זהות קהילתית.

 .349–348מן המאה העשירית ואילך מתואר אצל סימונסון, שתי הסעיפים, עמ' 
, פורסם אצל  S NS 90.2-TCUL"לו כאן אלאנסאן כרג' מן אלדין... תם רג'ע אליה רג'ועא ]ט[אהרא גיר מסתתר ולא מכבא":  285

 .15–14, ע"א, שורות 81–75פרידמן, רה"ג, עמ' 
 בנוגע למתאסלם שחזר בו. 135–133פניות אצל פרידמן י', סובלנות, בעיקר עמ' ראו ה 286
מסיח. דוגמה מפורסמת -נג'ראני ברמלה של המאה השמינית: גריפית', עבד אל-מסיח א-ראו למשל המקרה המפורסם של עבד אל 287

וראו מקרים  ,79–75ראו קופ, מרטירים, עמ' אחרת היא המרטירים של קורדובה במאה התשיעית. חלק מהם היו בנים לזוגות מעורבים. 

 .260–255, וכן אצל קוק ד', יציאה מהאסלאם, עמ' 131–101ליית'י, קופטים, עמ' -נוספים של מרטיריות בתקופה הממלוכית אצל אל
 ראו סקירה של ההתפתחות האיטית של המחקר בתחום וכיוונים אפשריים: קוק ד', יציאה מהאסלאם. 288
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העיסוק הנרחב בצד  289מלומדי הדת, הן מן הצד המוסלמי והן מצד בני דתם המקורית של המתאסלמים.

כי אפשרות זו הטרידה את חכמי המשפט ומצביע על  למדשאלות ותשובות, מהספרות ב למשלהמשפטי, 

מאות בלא רק  אירעחזרה לדת המקור התקיימו גם בפועל. הדבר -רים של המרההאפשרות הסבירה שמק

מן התקופה הממלוכית.  מקורות תוךמגם  למודאפשר ל וזאתהראשונות לאסלאם אלא גם מאוחר יותר, 

 התקופה. ספרות יהודית בתתעודות הגניזה ובב המתוארותחזרה -דוגמאות להיתכנות של המרהלהלן  ציגנ

סוגיה חשובה שחזרה מן הסיבה הפשוטה -בעמודים הבאים לא נעסוק במניעים האפשריים להמרה

חזרה לדת -. באופן כללי ניתן להניח כי בהחלטה על המרהאינה נידונה כל עיקר במקורות שברשותנו זו

קשר המשך האת  כלולהמקור היו מעורבים גורמי משיכה וגורמי דחייה כאחד. בין גורמי המשיכה ניתן ל

 סיפקוניתן לשער כי קשר זה בין מומרים ליהודים הן ברמה האישית והמשפחתית הן ברמה הקהילתית, 

האפשרות כי חלק מן  את כלולה ניתן ליהזדמנויות ותמריצים לחזרה לחיק הדת הקודמת. בין גורמי הדחי

אכזבתם מן היכולת להשתלב  לשער כיניתן המומרים הרגישו מסומנים בחברה החדשה שאת דתה אימצו ו

יהודים ל הכינוידוגמה לכך היא  290.דתה חזור בהם מהמרתבהחלטה ל חשוב הייתה שיקול בחברה זו

מוצאם היהודי באופן מבזה או על היותם 'מתאסלמים' המצביע על  )מסלמאני, מסאלמה( 'מתאסלמים'

 291ולא 'מוסלמים'.

יהודים מסוימים בקהילה מצד יהודים אחרים כלפי התופעה של האשמות בהתאסלמות שהוטחו 

מבוססת על האפשרות לחזור לדת המקור. כך למשל סרור אבן סברה, ממתנגדיו ונידונה בתחילת הפרק 

כי המיר את דתו במגרב ושהה שם כמומר במשך כמה שנים. ברור  מואשםשל הרב יהודה הכהן בן יוסף, 

נפרד מן העילית של הקהילה  חלק בלתי והיהסרור במצרים כבר נמצא  ההאשמה כי בזמן כתיבת מכתב

 292התייהד".ל"מצרים כי המיר את דתו "באלשאם" ולאחר מכן הגיע ל נטעןהרב  בעניין אותוהיהודית. אף 

בלבד ועד כמה היו נשק רטורי  ,ובאיזו מידה מבוססותהיו  וכפי שנכתב לעיל, קשה לדעת אם האשמות אל

שפעולתן של ההאשמות תהיה מיטבית, היה צורך שהן יהיו  כדיאולם ושיים. בסכסוכים קהילתיים או אי

בסתר לדת המקורית נתפסה כאפשרית  מוכרת. מכאן ניתן להניח שהחזרההמציאות האמינות ויתבססו על 

 . דתהת לא פחות מהמר

 את דתו המיר ,אבו עמראן מוסיאביו של  ,לעיל נטען כי חסין נידונוההאשמות ש מקרימ דבאח

תו אהד שמשתמעת ממנו תיאורמיותר משמץ של אמת. כזכור, בהאשמה זו נראה כי היה ו ,ובנ טרם לידת

"לחשוב מחשבות בטלות  הבן את ביאואב ההההאשמות כלפי כי  עולהאבו עמראן  כלפי של הכותב

                                                 
 המרה; שתי הסעיפים; תשובה. –ל סימונסון ראו מאמריו ש 289
חשדנות ורתיעה כלפי מומרים חדשים ידועה מחברות שונות ובתקופות שונות. ראו למשל על יהודים מתאסלמים בספרד של המאה  290

; על יהודים מתנצרים בספרד של המאות השלוש עשרה והארבע עשרה אצל 30–29האחת עשרה אצל סטרומזה, אקולטורציה, עמ' 

ליית'י, קופטים, -ועל קופטים מתאסלמים במצרים של המאות הארבע עשרה והחמש עשרה אצל אל 69–67טרטקוף, יהודים ונוצרים, עמ' 

 . 275–242עמ' 
ראו למשל מאמרו של וסרשטיין, אלמסלמאני אלאסראאילי, ועל הכינוי 'אליהודי' למומרים כהבעת זלזול לעומת 'אלאסראאילי',  291

ן ראו סטרומזה, אקולטורציה, על האמביוולנטיות של המקורות המתארים את ההתאסלמות של אחד או יותר מבני . כ146שם, עמ' 

. על כינוי הגנאי 'יהודי' למתאסלם בתקופה מוקדמת ראו את 29–28, 26–25משפחת חסדאי בספרד של המאה האחת עשרה, בעיקר עמ' 

 .257, וראו דיון קצר על כך אצל קוק ד', יציאה מהאסלאם, עמ' 113עמ'  5המסורת הנזכרת אצל אבן עסאכר, תאריח', כרך 
292 S K 25.244-TCUL  399, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה ;S NS J 360-TCUL  פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה ,a449.  
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מנת -עללאחר מכן "חזר בתשובה וברח ועזב את ביתו ורווחתו מסופר כי  עם זאת .בדבר עזיבת הדת"

, מדוע נאלץ ת דתאולם אם לא היה כל בסיס להאשמה ולא התרחשה כל המרו 293שיוכל לשמור את דתו".

אבו עמראן "לשוב" ומדוע הוכרח "לברוח"? ייתכן כי היה בסיס להאשמות או כי ההאשמות והמחשבות 

 כדימגוריו  לכל הפחות ייתכן כי אבו עמראן הסיק כי מוטב שיעזוב את מקום .למעשים בפועל אוהבי

נקיטת ל אםשלטונות ולהביידיעת העלולות להגיע ל לושא ביודעו ,להימנע מהמשך הפצת השמועות

המקרים  294במקרה של בנו הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם. שנעשהשראינו פי הפיכים, כ צעדים בלתי

חזרה אכן נתפסה כאפשרית וכי אחד התנאים שאפשרו אותה או הקלו -כי המרה אפוא מראים נידונו כאןש

בו עברו של המומר לא יהיה מוכר לשלטונות ואולי גם לא לחברי שעליה היה הגירה מהירה למקום חדש 

 הקהילה היהודית.

שני ב נמצאת העדות ייחודית לאפשרות החזרה לדת המקורית ואולי אף לניסיון של יהודים לעודד

בה היה מעורב רבי יהודה שמגוללים את הפרשה המסוכנת  . מכתבים אלומכתביו של אבו נצר בן אברהים

מספר כבר פרסמו . חוקרים ישראל , טרם הפלגתו לארץ1141באביב  באלכסנדריהתו ייהלוי בעת שה

כי  תבררמן המכתבים מ 295.יותכנם בתמציתובשנים האחרונות, ולכן נזכיר את תמכתבים אלו ודנו בהם 

בן אלבצרי מאחיו שבספרד. בפגישתו עם בן  ושמוריה"ל התבקש להעביר שלושים דינרים למומר 

תנה ריה"ל את העברת הסכום בכך שהמומר יתלווה אליו לארץ ישראל, הנתונה תחת מאלבצרי המומר 

בע מריה"ל את וות ,המומר בן אלבצרי ברבים טועןכך על כל פנים,  .שלטון צלבני, ושם יחזור ליהדותו

 הסכום המגיע לו. 

, ברשותושם נשבע ריה"ל שהסכום כלל אינו והשניים לבית הדין המוסלמי  מגיעיםבסופו של דבר 

 יםאגודוהם  ,. ככל הנראה הסכום הועבר מריה"ל לאחד ממקורביוו ולא נבראולא הי דבריםומכאן שכל ה

בתבונה  יםשתמשמו ,החשד של שבועת שקרזעמו האפשרי של בית הדין המוסלמי ולנקותו מפני למלטו מ

ביוקרתו של ריה"ל. אם נקבל את עיקר טענתו של בן אלבצרי המומר, הרי היה כאן ניסיון אקטיבי לפתות 

שיחזור ליהדותו, ואין לדעת אם מדובר ביוזמה ספונטנית של ריה"ל או של מי  כדימומר בסכום כסף 

או אולי בתכנון מוקדם ומכוון של אחיו של המומר. מכל מקום, היותו של בן אלבצרי "איש  ממקורביו

במקרה זה עורבו השלטונות  296כנית להחזירו ליהדות.ופי עדותו סיכלה את התלמאמין, מסלם" 

המוסלמים, אך רק בעקבות פנייתו של המומר. אם המומר היה מעוניין לחזור ליהדותו, האם השלטונות 

 דעים על כך?היו יו

                                                 
. וראו הדיון לעיל 010–99, עמ' 2ע"ב, ופורסם אצל מאן, טקסטים,  8, דף Arab I 3950-RNL Yevr-הקטע המדובר נמצא ב 293

 .3בסעיף 
294 S 12.305-TCUL  ,ג. 4. וראו הדיון לעיל בסעיף 28–27, האוהבים, עמ' מ' ; פרנקל238, עמ' 4, לא פורסם, וראו גויטיין, חברה 
295 S 13 J 14.1-TCUL  גויטיין ופרידמן, חלפון 62; פרנקל מ', האוהבים, תעודה 50, פורסם אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודה ;

; הקטע 99; פרנקל מ', האוהבים, תעודה 51, פורסם אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, תעודה CUL 0r 1080 J 258. 81ב, תעודה ח

; 241–240. כן ראו דיונים אצל גיל ופליישר, יהודה הלוי, עמ' 324–323חלפון א, עמ'  הרלוונטי תורגם ונידון גם אצל גויטיין ופרידמן,

 ושם הפניות נוספות. 329–320גויטיין ופרידמן, חלפון א, עמ' 
. כמו כן במכתב השני על אותה פרשה: "ואנא רגל מסלם מומן": 18, ע"א, שורה  S 13 J 14.1-TCUL"ואנא רגל מומן מסלם":  296

CUL Or. 1080 J 258 7, ע"ב, שורה. 
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שה, אשתו או אהובתו, ש"הלכה יאת מכתבו של הגבר המגולל את מערכת יחסיו עם אלעיל  הזכרנו

נראה  במכתבו, תיאורו של הגבר לפינסה לשכנעה ש"תחזור לייחוד השם". מאחרי אלי נכר" והוא 

דאגותיה קיבלו כי "במה אוכל ואחיה?" ו :תה מוטרדת מפרנסתה במקרה שתחזור ליהדותישה היישהא

עשיית "בגדים  – אפשרי מענה בהבטחות הגבר לאספקה סדירה של לחם ובשר ובהצבעה על מקור פרנסה

הציק לזוג, ואף השתמש  'ערל'נראה ש .שה אכן "חזרה יהודית", אך המהלך נתקל בקשייםירומיים". הא

  297שפויסו באמצעות שוחד.והכו את הגבר עד  השמיעו איומיםואלו  ,מוסלמיםב, כלומר 'גוים'לשם כך ב

ולא  ארץ נוצריתמן הנתונים החלקיים עולה שבמקרה זה מדובר בהמרה לנצרות, סביר להניח שב

שם  .כללה הגירה לארצות האסלאם, כנראה לאלכסנדריהזו  .בארצות האסלאם, ולאחר מכן חזרה ליהדות

אצלו התוודה הגבר על סיפור המעשה. אף אם מדובר כאן בהמרה לנצרות תחת ו ,ישב הדיין אנטולי

חזרה ליהדות נעשתה בארצות האסלאם או במעבר לארצות האסלאם, -, הרי עדיין ההמרהנוצרישלטון 

בזכות קשר מתמשך בין מומרת ליהודי. עם  התאפשרהחזרה -ואף כאן נראה שאין טקס מיוחד ושההמרה

אלמוני,  'ערל'בני הדת הקודמת, במקרה זה אותו  .נטולת סכנות אף במקרה זה חזרה אינה-זאת ההמרה

אין במכתב שלפנינו אף על פי כן,  .החוזרים ואף לגייס לעזרתם מוסלמים-מסוגלים לרדוף את המומרים

פויסו בשוחד הם ו ,רמז כי מדובר באנשי רשויות החוק, אלא נראה כי מדובר ב'אנשי זרוע' ששכר הנוצרי

 הגבר היהודי.מצד 

כך להעמיד מתוך ו ,איום לחשוף אותה לרשויותלוכן  בחשאיחזרה -דוגמה אפשרית נוספת להמרה

מודעא בבית הדין תעודה זו היא  .כברתעודה שנזכרה נמצאת ב ,בסכנה חמורה בו החוזר את המומר

תה להבהיר כי הוויתורים יבעלות על דירה. מטרת מצהיר המודעא הי בענייןלסכסוך ארוך ומסובך  תנוגעה

 כי בשיאם של האיומים כותבהמצהיר איומים מצד בעל ריבו. מתוך לחץ ובהכספיים שהסכים להם הושגו 

מספר פעמים רכילות בפר]הס[יא בו... ואיים עלי ב הרכילבן אחי, וביקש ל פשעותבן ריבו "איים עלי ב

הוא כי אותו  299,עליו , כלומר להלשיןןעל 'פשעות' האחיי הסבר אפשרי לאיום להרכיל 298בבתי הדין".

אחיין המיר את דתו אך חזר לזהותו היהודית וכעת הוא צריך להימנע מחקירה של הרשויות המוסלמיות 

 300בעניין זה. איום זה היה חריף מספיק כדי שהמצהיר יוותר על המגיע לו לכאורה.

 דתהת בהם המרשים חזרה בולטת עוד יותר במקר-האגביות שבה מוזכרת האפשרות של המרה

בתימן בשנת הדת  תהמר ה עלגזרהביטול של ה. התיאור המפורש היחיד שנמצא בידינו הוא ינעשתה בכפי

השינוי הפוליטי בצד המוסלמי היהודים "גילו  בשל. המכתב המתאר את האירועים מפרט כיצד 1202

                                                 
297 S AS 152.360-TCUL בנספח המהדורות.  26קמח. ראו תעודה –, פורסם אצל פלק, גניזה, עמ' קמז 
298 1080 J 283 .Or CUL 29–28, לא פורסם, ע"א, שורות. 
. כן ראו הפניות נוספות במשמעות זו באתר 'מאגרים' של 6601עמ'  9יהודה, מילון, הערך ר.כ.ל, כרך -ראו על משמעות זו אצל בן 299

יהודה הן באתר האקדמיה הם רק מימי הביניים ואילך. ראו דוגמה -האקדמיה ללשון העברית. כל המופעים במשמעות זו, הן במילון בן

 ב.5, לא פורסם. ראו הדיון לעיל בסעיף CUL T-S 8 J 5.18(2)זהה: נוספת מן הגניזה למשמעות 
הסבר אפשרי אחר לאותו 'איום בפשעות אחייני' הוא שהאחיין אכן המיר את דתו, וכעת היריב מאיים לערב את האחיין בסכסוך  300

ם את התיאורים בנושא סכסוכים כלכליים הכלכלי וכך לפגוע בזכויותיו של המצהיר ולגרום לו שייאלץ להתפשר עם אחיינו. הסבר זה תוא

עם מומרים בעניין ירושות שהצגנו לעיל בדיון בתביעות כלכליות שמעורבים בהם מומרים. ואולם אפשרות זו בעייתית יותר במקרה 

יכך קשה לראות . לפדווקא שלפנינו, מכיוון שאין מדובר בסכסוך ירושה אלא בסכסוך בין קונה ומוכר והנפטר הנזכר הוא אביו של המוכר

 כאן קשר של ירושה ולכן קשה לדעת מה יכול האחיין המומר להרוויח ממעורבותו בסכסוך.
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שילמו את הג'זיה, וחגגו את חג השבועות  לאחר מכןבפרהסיה שהם מקבלים על עצמם את התורה", ו

במקרה זה ניתן להבין את היעדר הטקסיות של החזרה  301שחל למחרת "כפי המחויב, שמחים וטובי לב".

, כולל את דתה שכלל הקהילה המירה משוםאלא גם  ,היבכפי ת דתשמדובר בהמר משוםליהדות לא רק 

מכאן שלא היה מי שיקבל חזרה את המומרים  .על קידוש השםהמנהיגים, לבד מאלה שבחרו למות 

וזו . הטקס המשמעותי מבחינת השלטון המוסלמי היה במקרה זה תשלום הג'זיה, ליהדותם החוזרים

 חשוב לזכור שמדובר במכתב פנים 302חסות מוגנים. למעמד של בני המתאסלמיםשל סימלה את חזרתם 

, לכך אין פירוט – ליהדות ים את מהלך החזרהדינו של הרמב"ם, ובכל זאת מצניעים הכותב יהודי לבית

אין שימוש בפעלים מיוחדים והפומביות של החזרה ליהדות באה לידי ביטוי בחגיגת החג ולא בביצוע 

קבלת מצוות. ייתכן כי החזרה ליהדות הוצנעה בשל תנאי החיים לאו  ת דתטקס או מעשה הייחודיים להמר

תה יאולם לא הי 303הנזכרים במכתב, ,מושת בידי "השונאים"תחת השלטון המוסלמי והרצון לא לספק תח

יהודי הכתוב  במכתב פנים זו חזרה המצייןכל תיאור או פועל ב הימנע משימושאת ולזסיבה להצניע 

 יהודית.-בערבית

ה מבקשים לחזור לחיק הקהילה יבכפיאת דתם יחידים שהמירו  מתואר כי גם במקרים שבהם

 ואין ,על המרת הדת החרטהאת או  ליהדות סמן את החזרההמהיהודית אין לנו כל תיעוד לטקס כלשהו 

 תיעוד כלשהולמעשה אין לנו  .לחיק הקהילהאת אותם מומרים חוזרים עדויות ישירות להתנגדות לקבל 

יהדותם. הדוגמה המוכרת ביותר היא ה חזרו ליאף כי ברור שמומרים בכפי ליהדות של עצם החזרה

הרמב"ם, שחי תחת שלטון המווחדון בצפון אפריקה. ידוע תיאורו של הרמב"ם כיצד יצא מן המערב, 

הרמב"ם מתאר כיצד קבע את התאריך  304"וניצלתי מן השמד". :ועל הגעתו לעכו הצלבנית הוא כותב

 ,תיאור זה"שיהיה יום ששון ושמחה ומשתה ומתנות לאביונים, אני וביתי עד סוף כל הדורות". לעומת 

אין כל תיאור של טקס פומבי כלשהו שעשה הרמב"ם לסימול חזרתו הגלויה ליהדותו, ומלשונו נראה כי 

 אוטומטית ליהדות. ה תוחזר ה'הצלה מן השמד' היא גםועצם הגעתו לנמל מבטחים 

כידוע, השתמרו במקורות מוסלמיים הסמוכים לזמנו וכן במקורות יהודיים עממיים מאוחרים יותר 

כיצד מוסלמים זיהו את הרמב"ם במצרים וטענו שהיה מוסלמי במערב שמתואר בהם סיפורים שונים 

עצמה, ולמעשה כל  ליהדות חזרהאין עיסוק ב אף על פי כן, ו.וכיצד הצליח הרמב"ם להדוף האשמות אל

אפשר  לא היהחזרה ליהדות ולכן  לשביטוי פומבי לא היה אותם סיפורים מובנים רק אם מניחים שאכן 

נמצא חיזוק טענה זו ל 305לדעת ולזהות בזמן אמת מי הוא מתאסלם שחזר לדתו ומי מעולם לא התאסלם.

                                                 
301 S 28.11-TCUL  170–168, וראו דיונו על בעיות התרגום שם, עמ' 23–19, שורות 3, פורסם אצל פרידמן, המשיח בתימן, תעודה .

 .67ודה בכן ראו פרסום מחודש אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תע
כזכור, גם בעת חזרתם של מתאסלמים בכפייה לנצרות תחת שלטון אלחאכם סומל ביטול ההתאסלמות בתשלום הג'זיה עבור כלל  302

 .87–86השנים שבהן חיו כמוסלמים. ראו לב, רדיפות, עמ' 
303 S 28.11-TCUL  24, שורה. 
 ראו ניתוח עדכני של רשימה אוטוביוגרפית זו אצל כהן כ', אוטוביוגרפית. 304
המקור הקרוב ביותר לזמנו של הרמב"ם הוא אבן אלקפטי, שהיה חברו ועמיתו של תלמידו של הרמב"ם, אבן שמעון )ראו להלן(:  305

–31השונים אצל פרידמן, המשיח בתימן, עמ'  . עיינו בסקירה נרחבת על המקורות319–317אבן אלקפטי, תאריח', מהד' לייפציג, עמ' 

; מזור, ידיעה חדשה. ראו גם את הדיון לעיל בדבר המרת דת מתוך 61–59; סטרומזה, הרמב"ם, עמ' 124–116; קרמר, הרמב"ם, עמ' 37

 כפייה.



199 
 

רבנו משה זק"ל... ובא עמו מארץ המגרב אר כיצד "למד אצל ומתבמסמך  .קטוע של אדם אלמוני מסמךמ

מייחל לכך שקרבת האל "תביא את כלל ישראל לקיים את זאת הכותב המשך הקטע ב 306אל מצרים".

 לציוןטקס מסוים  לשכאמור אין כל אזכור לא רק  ואולםאולי רמז לחזרה גלויה ליהדות.  – 307התורה"

כי הכותב מניח כי הקוראים מבינים מה החזרה ליהדות, אלא אף החזרה עצמה אינה נזכרת, ונראה 

 .ההיאמשמעותה של 'יציאה מהמגרב' בעת 

גם תלמידו האהוב של הרמב"ם, יוסף בן יהודה אבן שמעון, הגיע בספינה מן המערב לאלכסנדריה 

של אזכור קצר  ולותה 'הצלה מן השמד', אך אין לנו יהיזו כמעט עשרים שנה לאחר הרמב"ם. גם עבורו 

אבן כאשר  308אף ששרדו חיבורים ותכתובות שונות ממנו ואליו. – במקורות היהודים בנוגע לו זהעניין 

משתמש במילה  הוא אינואלקפטי, חברו ועמיתו למקצוע הרפואה, מתאר את חייו של אבן שמעון, אף 

 שמעון "נאלץ להסתיר את דתו" היהודית כאשר נגזרה הגזרה מאת השלטונות, ן'התאסלמות'. לדידו, אב

 אין בתיאורו של אבן אלקפטי התייחסות כלשהי לאופן החזרהאם כן, ובהזדמנות הנאותה ברח עם רכושו. 

תיאור מעניין של  309מעולם לא עזב את דתו היהודית.הוא תה לטעון שימגמת התיאור היש משום ליהדות

עבד אללטיף אלבגדאדי,  ושמומפי יריב מוסלמי, רופא אחר  נמסרחזרתו של אבן שמעון ליהדותו בגלוי 

אבן אלקפטי. אלבגדאדי ייחס לאבן שמעון האשמות מהאשמות עם שהיה מסוכסך עם אבן שמעון ו

בזהירות  והאשמות אל בחוןשונות, כולל אחריות למותו של הסלטאן בשל טיפולו הרפואי, וברור שיש ל

י אבן שמעון נוגעת לחזרתו על רקע היריבות האישית המרה ביניהם. אחת מהאשמותיו של אלבגדאדי כלפ

 כותב עליו:אלבגדאדי ליהדות. 

היה מוסלמי, וכפר ושב להיות יהודי כלפי חוץ, והם יודעים היטב כי הוא מזניח 

את דתם, מתרשל בקיום מצוותיהם, מופקר בכל הקשור להלכה, ואין לסמוך עליו 

  310כלל כאשר הוא נשבע בתורה או בעשרת הדברות.

, אלא ליהדות חזרתו עצםבד אללטיף המוסלמי כלפי אבן שמעון היהודי אינה על האשמתו של עשמעניין 

הוא רשלן במילוי חובות דתו היהודית, ואף חברי  –תה "כלפי חוץ" בלבד ידווקא על כך שחזרתו הי

מכיוון שידועה לנו יריבותם, יש להניח כי עבד אללטיף ברר לעצמו כאמור, קהילתו היהודים יודעים זאת. 

ל, וההאשמות שיחזקו את טיעוניו בדבר חוסר אמינותו של אבן שמעון ואופיו המופקר הידוע לכאת 

אפילו לבני דתו. עם זאת מעניין שעבד אללטיף סבור שהשמצה כלפי מתאסלם שחזר ליהדותו באופן 

 תהיה יעילה יותר מאשר עצם האשמתו בכפירה באסלאם. כן אינומלא ו שאינו

                                                 
306 S K 25.46-TCUL  אן קרי 4–2ורות )ושם טעות במספר המדף(, ש 384–383, עמ' 1, פורסם אצל קרמר, ארבע תעודות, תעודה" :

 רבנו משה ז'ק'ל'... וגא צחבתה מן בלאד אלמגרב אלי דיאר מצר".
 : "פאלקרב מנה תע' יחצל אלי כאפה ישראל באלעמל הדה אלשריעה".10–8שם, שורות  307
על המקאמה  ., ושם נכתב על חילופי האיגרות בינו לבין הרמב"ם15–13על יוסף בן יהודה אבן שמעון ראו סטרומזה, פולמוס, עמ'  308

, וראו על תפוצתה הרבה של האיגרת עוד 552–551, 544–543ששלח לרמב"ם בעת הגיעו לאלכסנדריה ראו יהלום, טוביה, בעיקר עמ' 

 . השלמות למקאמה זו פורסמו אצל הוס, פתיחתה; הוס, קטע נוסף.555–553בחיי המחבר, שם עמ' 
 . על ידידותם של אבן שמעון ואבן אלקפטי ראו כעת ורסקין, ידידות.394–392ראו אבן אלקפטי, תאריח', מהד' לייפציג, עמ'  309
ושם תרגום לאנגלית(. ראו על המחבר ועל יחסיו עם אבן שמעון ואבן  74מקור, עמ'  103)עמ'  69vשתי העצות, מהד' יוס, דף  310

ורה הנבוכים' באותיות עבריות. ראו על אלקפטי בהקדמת המהדיר שם. עבד אללטיף אף פגש את הרמב"ם במצרים וקרא את חיבורו 'מ

 .75כך אצל וולנדט, הבראיסטים, עמ' 
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של  חזרה-הגירה היא המאפשרת המרההבן שמעון מדגימים שוב כי המקרים של הרמב"ם ושל א

אף אם מדובר בהגירה לארץ מוסלמית, כפי זאת  ., ככל הידוע לנוההגירה היא ההמרה, ולמעשה הדת

גרת תימן יהרמב"ם, בני משפחתו, תלמידו אבן שמעון והתלמיד האלמוני. כידוע, בא לעשות שבחרו

לנמעניו לצאת בהקדם האפשרי מארץ הגזרה ולחיות כיהודים אנוסים גרת השמד הרמב"ם ממליץ יובא

מזכיר כלל כי אף הוא חי  אינוהרמב"ם  עם זאתתוך ניסיון לשמור על המצוות במידת האפשר.  ,עד אז

המשכנע ביותר לשתיקה זו הוא כי זו  הסברהוא ממליץ לנמעניו. השתחת השמד וכי הוא נקט אותה דרך 

שקיימת הסכמה כי אין מדברים עליהן ואין צורך לעסוק בהן. ול והידועות לכתה מסוג העובדות יהי

בעיני היהודים בני הזמן  קשהסוגיה  נחשבכלל לא הוא המקורות ניתן להבין כי מן  היעדר נושא זהמ

כפי  ,תשובתו בפועלהיו יהודית ותפקודו בגלוי בה העצם שיבתו של היהודי המומר לקהילה  311והמקום.

כי לכאורה, מן הזווית היהודית, אין כאן כל  טעוןאף ניתן ל 312לעיל. נידונהבתשובתו ש תב רה"גושכ

הן אבן  וכך אכן מתארים זאת ,הזהות האמיתית חשיפה של רקשינוי זהות או חזרה לזהות ראשונה, אלא 

 אלקפטי המוסלמי והן מצ'מון, נגיד יהודי תימן.

לפי חזרה ליהדות ומעידים כי -ההמרה אפשרותכלל המקורות בני התקופה מעידים על  ,לסיכום

כמעט לא שרד תיעוד  היהודייםתפיסת בני התקופה לא נדרש טקס מיוחד לשם כך. עם זאת במקורות 

 המעיד על קיומה של התופעה בפועל, מפורש לחזרה כזו ליהדות בפועל. לאור המידע שהובא לעיל,

, ואין תופעה שעדיף להצניעהמקורות היהודיים מכוונת של המ התעלמותלהניח שמדובר ב נראה הגיוני

תה האפשרות לחזור ימומרים היהבני לבהמשך העבודה נראה כי אף  ללמוד מכך על היעדר חזרה ליהדות.

 כלשהו.מעבר יחסית, ללא טקס  לדת המקורית של הוריהם, ואף זאת באופן הנראה קל

 סיכום ומסקנות. 7

פנים של היחסים בין יהודים למומרים  לה תמונה מורכבת ורבתולאורך הפרק ע נידונוכלל הסוגיות שמ

הגניזה הקלאסית. אם נשתמש בדימוי הגבול, הרי בנושא המומרים נראה כי השטח המפורז או  תקופתב

 מגוון םשטח ההפקר בין הקהילה היהודית לסביבתה היה פרוץ ביותר, ובחסות העמימות והערפול התקיי

גרים, שנעו פנימה לתוך הקהילה, ל געמומרים. נראה כי בנוליהודים  מגעים בעלי אופי משתנה בין

ושוב בתוך שטח ההפקר הן המועטות ביותר.  העדויות על סטיות, ערפול, חשד והסתייגות ותנועה הלוך

הן  בקהילה אופני הקליטהל בנוגעהן  ,העדויות לכך רבות יותר ,עבדים והשפחות המשוחרריםל אשר

-חזרה אל העולם הלאויוג ומקרים של חריגה או החרגה מן הקהילה היהודית חשד, תמגמות של ל בנוגע

 יהודי. 

וודאי מומרים במציירים תנועות מרובות לכיוונים מנוגדים. היו בנושא המומרים נראה כי המקורות 

קהילה היהודית, ניתקו מגע עם חבריה, וכך נעלמו גם מן התעודות שבידינו. ל אל מחוץרור ירבים שנעו בב

 שונים: ן לאתר כמה מתנועותיהם בכיווניםאולם היו גם מומרים רבים אחרים, שתועדו במקורותינו וניתו

                                                 
. ייתכן שהיעדרו של מונח טכני כלשהו לתיאור החזרה לדת הקודמת או לתיאור החוזר, 59ראו על כך אצל סטרומזה, הרמב"ם, עמ'  311

 הצורך להגדירה ולשלוט בה. בניגוד למונחים הרבים למומר, מעידים על היעדר עניין יחסי בתופעה ועל היעדר
312 S NS 90.2-TCUL  '15–14, ע"א, שורות 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ. 
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ני ב תוחזר מן הקהילה, יציאה לתוכהוחזרה  מן הקהילהיציאה , חשד לעזיבת הקהילההקהילה,  עזיבת

אך  מן הקהילהל'שטח הפקר' וחיים משותפים עם בן או בת זוג יהודים או יציאה  מעברי, שנהדור ה

להמשיך  החבריכמה מעם לקשרים קשרים שונים עם הקהילה כגוף או ל המאפשרבטווח התמקמות 

 .להתקיים

בכמה תחומים.  פיםרים ולהמרתם משתקוההתייחסויות למומ הדתיות האפשריות ריבוי הזהויות

מגוונים ביותר. המומרים מכונים בכינויים  דתהת ראינו כי הכינויים והמונחים למומרים ולמעשה המר

דונה, כגון 'פושע' או 'יצא מן הכלל'. יתלמודיים ותיקים לצד כינויים שמופיעים לראשונה בתקופה הנ

'משומד' או 'יצא ידי עולמו', בעוד חלק מהכינויים עשויים לשקף גישה מחמירה או שמרנית יותר, כגון 

 מרת הדתאת המומר עם שאר 'פושעי ישראל'. לתיאור ה המשאירה שקף גישההכינוי 'פושע' עשוי ל

משתמשים לעיתים המקורות בביטויים המדגישים את היציאה מגדרי הדת, כגון 'יצא מן הדת )דין(', 

גם משמעות של מחלוקות  נושאשהרי 'מדהב'  –'החוק )שריעה(' או 'המדהב', ואף כאן ניתן לראות גיוון 

כ'יציאה  ת דתהמרשל  הפעולהדתיות, למשל בין הרבנים לקראים. דגש שונה ניתן לראות בתיאור  פנים

 קהילתי.-הפן החברתי מודגש כאןמן הכלל', כלומר לכאורה 

גאוני  .ת כלפי מומריםההלכתי גישהבו ראינו גישות מגוונות ואף סותרות הוא השתחום נוסף 

. בתקופת ותשונ לעבירותמודים בדבר מומרים הישיבות קיבלו בירושה את המסורת המעורפלת של התל

שחיו עד אז תחת האימפריה הסאסאנית והדת  ,יהודי בבל ,במאות הראשונות לאסלאם כלומר ,הגאונים

דתות נפשות בקרב בני לעצמה חוו לראשונה חיים תחת דת שלטת השואפת לעשות  ,הזורואסטרית

ידוע, חייבה את הגאונים לנסות  היקפה אינואף כי  ,תה קיימתיאחרות. תופעת המרת הדת, שוודאי הי

ומקיומם של מומרים. דא עקא, גאונים  דתהת הלכתית כלפי מצבים שונים הנובעים מהמר עמדהלגבש 

נים או קטגוריות מצבים שול נוגעב דעות שונים נקטו גישות שונות, ואף במסגרת אותה שיטה היו חילוקי

רס"ג מבדיל בין ענייני אישות לעניינים אחרים, וראינו שאף בשאלת הזהות שונות. כך למשל ראינו כי 

 גישות שונות. קיימות ו יםמשיבבין ה בענייני אישות יש מחלוקות

כלפי המומרים בתקופה  ההלכתיותגישות עיצוב ה לעתקופת הגאונים משל המחלוקות  השפעתן

דונה לא יחכמי ההלכה בתקופה הנלו לכך שאתה כפולה: ראשית עצם הגיוון והמחלוקת הביידונה הייהנ

, וכך נותר להם מרחב תמרון. שנית בנוגע לתוכן עצמו, בעניין זה קורפוס ושיטה מגובשים היו באמתחתם

 עלהקשה קונצנזוס זה  .גישות נראה שהתגבש קונצנזוס שהתבסס על הספרות הקלאסיתהגוון מעל אף 

 של המומר קשריםההמשך את מוחלט של זהותו היהודית של המומר מבחינת הקהילה ואפשר ה הביטול

 גישהלטעון כי המורשת ההלכתית הגאונית הכתיבה את הבכך יחסית. אין  ותקלואף חזרה ליהדות ב ימהע

יותר למרות  המחמיר גישה ההתגבש זודונה, שהרי ביהדות אשכנז בתקופה ימומרים בתקופה הנפי לכ

להשאיר את המומרים מה היו תנאי החיים שאפשרו  אפוא המורשת ההלכתית המשותפת. יש לבדוק

 .בתחומי הקהילה ועודדו זאת

קשרים בין המומר למשפחתו הניתוק לבהכרח  הביאהדת לא הלאורך הפרק ראינו כי המרת 

משפחות או קהילות שלא התעניינו ואולי אף היו  אלו ודאי היו מומרים שניתקו את קשריהםבווקהילתו. 

קשרים עם  מגווןב המשיכומעטים  אולם כלל המקורות חושפים תמונה שבה מומרים לאו .עוד במומר
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יהודים: קשרי מסחר ועבודה, הן תקינים והן משובשים; תביעות כלכליות לצד שיתופי פעולה; ויכוחים 

לא היו בהכרח אידיליים, ואין לטעון  וקשרים אלדתיים לצד שיתוף במנהגים ולעיתים אף חיי זוגיות. 

על אף מעשה ההמרה  ואולםעל קשריהם עם המומרים.  הכלל ליהודים ולא העיב הלא הפריע דתהת שהמר

ה בהכרח לניתוק הקשרים באף אחד מן אכשלעצמה לא הבי דתהת יהודים, המרמבחינת הומשמעויותיו 

 . כאן המישורים שנזכרו

. ראינו ת דתהאשמות בהמרבו ת דתאיומים בהמרבסיף את מסקנתנו מהדיון זו יש להו מסקנה לע

כי תופעה זו נפוצה בשכבות החברתיות השונות המיוצגות בגניזה, מעבדים ונשים ועד רבנים ומנהיגי 

את  ת דת או להוכיחהמרלהחשד  ם אתוקשה היה להז זהקהילה. ראינו כי קשה היה להתמודד עם איום 

את הקושי  חושפת כי האפשרות להאשים אחר כי המיר את דתו בעבר או במקום שונה. הדגשנו אמיתותו

החברה של חולשת הפיקוח של השלטונות ו על תא מלמדכן הי .לכל ספק ברדתית מעהזהות את הלוודא 

להשמעת טענה  כקרקע פורייהההגירה כאמצעי יעיל לאימוץ זהות דתית חדשה או ישנה או  עלו שמסביב

האשמה בעת סכסוכים לאיום ול ת דתה. עם כל זאת, חשוב לציין כי עצם השימוש בהמרעל אימוץ כז

 שהמרת הדת עוררה לעיתים תשליליה גישהה תא .תופעה זותה אדישות כלפי יכי לא הי למדחברתיים מ

 הסכסוך. שעתניתן היה לנצל ב

יחסית של מומרים  טקס מדוקדק של חזרה ליהדות והעדויות על חזרה קלה לשהיעדר אזכורים 

במיוחד בהשוואה למצב  בולטת, וזאת כאן תשליהדותם מוסיפים נדבך נוסף לתמונה המגוונת הנפר

במיוחד במקרים של חזרה ליהדות  ניכריידון בפרק ד. היעדר זה  מצב זה .באשכנז בתקופה המקבילה

מקרים של האשמה אינו מוגבל רק למקרים כאלה. האם ההוא אולם נראה שובכפייה,  ת דתלאחר המר

 קבועמומרים שחזרו ליהדותם? קשה לפי לכ הומדיר תחשדני גישהדוגמה ל הםלעיל  שתוארו ת דתבהמר

היא עובדה מוסכמת והמחלוקת מתרכזת ביחס  דתהת מרהכיוון שבניגוד לעדויות מאשכנז, שם מזאת 

 ענייןהיא ה דתהת מומר שחזר ליהדותו, הרי במקרים המתועדים בגניזה עצם המרפי לכהראוי 

שהוצגו כאן בנוגע להמרת דתו של אדם זה טענות ן השבמחלוקת. ראינו כי אין בידינו לאשש אף אחת מ

. , למיטב ידיעתנואו להזם אותן הצליחו לאשש את הטענותלא תקופה אותה בני , וראינו כי אף או אחר

ניסיון על לא רק על חשד ואף אם חלק מההאשמות אכן היו נכונות, הרי הן מלמדות אותנו מניה וביה 

 .להדרה מצד מי מחברי הקהילה אלא גם על נכונות לקלוט חזרה את המומר מצד חברים אחרים בקהילה

. על כן נראה כי תופעת ההאשמות דתהת אפשרה להסתיר ואף להכחיש את עצם המרקליטה זו לכאורה 

היא מלמדת מאשר  ותיה יותרדרג ת שלאי היציבועל ו של הקהילה היהודית ותיהבולגמלמדת על נזילות 

 .תוקפדני המדיר גישהשל  העל קיומ

כל האמור לעיל מוביל לתיאור המומרים כנוכחים בעלי משמעות באופק הקהילה היהודית אף אם 

'יצאו מן הכלל'. גם מי ש'יצא' יכול היה לחזור לקהילה או להיות נשוי למי מהקהילה, יכול היה להיות 

כמעט כל במצב מסוים , שותף לעסקים או בעל ריב, שכן או עמית לעבודה. הילהשל חבר בק אח או קרוב

, אך חמוריםהיו  אלו איום או האשמהכאמור  כך.או להיות מואשם ב ת דתאחד יכול היה לאיים בהמר

המומרים ומעשה ההמרה לא היו איום  ,. בקצרהעם הקהילה ניתוק כל הקשריםתה ילא הימשמעותם 

היו גם,  דתהת הקהילה היהודית הקטנה והמתגוננת. המומרים והמרראשה של  מעלחיצוני וזר התלוי 

תה בהכרח סוף פסוק אלא המשך הדיון, ילא הי דתהת . המרקרובהיומית ו-ואולי בעיקר, מציאות יום
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אינה אלא המשך חיי  דתהת שלעיתים המר ניתן לטעון ובפרפראזה על דברי המצביא פון קלאוזביץ

 313הקהילה באמצעים אחרים.

א האקטיביות של המומרים, יכולתם לקחת את גורלם בידיהם ולעצבו וה ף בעל חשיבותנוס עניין

היא אפשרות נוכחת, כלי  ת הדתאלא גם בהמשך יחסיהם עם יהודים. המר דתהת לא רק במעשה המר

 תב על המרתוזהותם, מעמדם וגורלם. ג'ורדן כבארגז הכלים של חברי הקהילה השונים, אמצעי לעיצוב 

את צורך לעצב  דת זו המרתבבקש לראות מהביניים ו של מתבגרים יהודים צעירים באירופה של ימי דתם

. "בהקשר זה", כותב ג'ורדן, "המרה אינה סיפור התבגרותם כחלק םעתידאת ו םגורלאת ולבחור  םאישיות

יהודים חלשים... אלא הופכת לסיפור אמיתי ואנושי... המומרים של פיתויים ולחצים שנכפים על כמה 

המומרים לא היו בהכרח קורבן ללחצים אם כן,  314מובחנים".-כבר אינם נראים כהמון של בוגדים בלתי

לא  דתהת , המרלכך באיום ובמעשה. בדומה –במודע ככלי  דתהת השתמשו בהמרהם חיצוניים, אלא 

המומרים והיהודים כאחד השתתפו אלא ולא קטעה קשרים,  ה והמומרמבחינת הקהיל פסוק תה סוףיהי

 בעיצוב מתמשך של אופי היחסים בין כל מומר לסביבתו היהודית.

 

 

                                                 
על בסיס קביעתו המפורסמת של פון קלאוזביץ, "המלחמה אינה אלא המשך המדיניות באמצעים אחרים": לאונרד, קלאוזביץ, עמ'  313

77. 
 .83–82ג'ורדן, נעורים, עמ'  314
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 סוגיות בחציית הגבולותשער ב: 
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 ומשמעותם הסימבולית והחברתית ת דתפרק ד: טקסי המר

 משתמשתהנחת היסוד העומדת בבסיס פרק זה היא כי טקסים, מעצם מהותם, מסמלים ערכים בחברה ה

חברות היסטוריות באולם בבואנו ליישם תובנה אנתרופולוגית מקובלת זו ו 1.ערכים אלווממחישים  בהם

אנתרופולוגים איננו נוכחים כ שלאזהירות.  ות מן הגניזה יש לנקוט משנהמקוטעעדויות הבבחינת הו

כן  של אותו טקס. עלמספר ביצועים בין לראיין מי ממשתתפיו או להשוות  נובטקס עצמו, אין באפשרות

תוך הישענות על הידוע לנו על הקשרו של הטקס ועל ערכים ודילמות מיש להסיק את מסקנותינו בזהירות ו

נטיים בחברה הנחקרת. לביסוס מסקנות פרק זה ניעזר לאורכו גם בהשוואות לידוע לנו על החברה וורל

שחייהם היהודית באשכנז בתקופה המקבילה וכן על החברות המוסלמית והנוצרית שבקרבן חיו היהודים 

 מתועדים בגניזה.

 גלגולי טקס הגיור. 1

 של תיאורים אינן כוללותכמעט כאן דונה יה הננטית לתקופווהעדויות מן הגניזה ומספרות השו"ת הרל

 ,כךלפי .טקס הגיור לשהתבנית החז"לית הקלאסית  תואמים אתמעט התיאורים ששרדו  .טקס הגיור עצמו

בהתאם לנורמות  ת הגניזה הקלאסיתנראה כי טקס הגיור התבצע בתקופ ,פי המידע שבידינו על

 2החז"ליות.

ם כפי שהוא מתואר במקורות חז"ל היא מנהג גילוח שיערהחריגה המובהקת היחידה מטקס הגיור 

זה באה  מנהגסביר שההשראה ל 3מתואר במפורט ב'מעשה האחיות'.מנהג זה  .םהוגזיזת ציפורני של גרים

בשבי בידי ישראלי החושק בה. בספרות חז"ל נידון הנלקחת שה יפת תואר ימן הציווי המקראי בדבר א

אשר יישמה רגולציה מחמירה  גישת חז"ללכל דבר, וזאת בהתאם ל שה יפת תואר' כטקס גיוריטקס 'א

שה יא לש ערהיש טקס גילוחב הראייהאולם ו 4ושיטתית יותר על אופני ההצטרפות לקהילה היהודית.

ה את חז"ל לשלב את מרכיביו השונים בטקסי גיור אטקס גיור לא הבי וגזיזת ציפורניה שבויה יפת תואר

נטי ווכך הפכו הקטגוריה 'יפת תואר' והטקס הרל .ייחודי לנסיבות ספציפיותאחרים, והטקס נותר טקס 

מקבילותיו את את גלגוליו השונים של טקס הגילוח והגזיזה ולהלן בלבד. נבחן  תתיאורטי אפשרותלה ל

 בהלכה המוסלמית מחד גיסא וביהדות אשכנז מאידך גיסא.

וי ברור בתפיסת טקס הגילוח והגזיזה, מן המאה השמינית, ניתן לראות שינלבתקופת הגאונים, 

שה. כך י, גבר או אלכל מתגיירנפרד מטקס הגיור  וכמה וכמה מקורות הלכתיים כוללים אותו כחלק בלתי

טקס הגילוח ב הראייה 5ב'הלכות פסוקות' וב'הלכות גדולות' וכן בפירושו של הרי"ף לתלמוד.נראה 

טבילה ה .שחרור של עבדים ושפחותהוהגזיזה מרכיב בטקס הגיור נלמדת גם מאזכורו בהקשר של טבילת 

טקס זה אף בעת רכישתם של עבדים ושפחות וכניסתם  מיושםכן  .גיורם השלמתמסמלת למעשה את 

                                                 
 , ראו גם בורדיה, טקסי מיסוד.305–273קלאסי של גירץ על קרב התרנגולים הבאלינזי: גירץ, פרשנות, עמ' ראו מאמרו ה 1
 על מוטיב הדחייה הראשונית של המבקש להתגייר. 3וכן שם, סעיף  4פירוט העדויות לטקס הגיור ראו בפרק א, סעיף  2
3 S 12.232-TCUL 4או את הדיון לעיל, בפרק א, סעיף , ור13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
 .238–217על גישה זו ותהליך זה עיינו אצל כהן ש', התחלות, עמ'  4
 .4ראו את הדיון בטקס הגילוח והגזיזה לעיל, בפרק א, סעיף  5
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בד יש רב נטרונאי גאון אם בעת רכישת ע במאה התשיעית נשאלבעלות יהודית. למשל בלעבדות 

מכיוון שלא רק בשחרור אלא יש לעשות כן משיב ש רנ"ג .ציפורניואת ערו ולגזוז ישאת לגלח  ,להטבילו

כלומר לפי רנ"ג  6כבר בכניסה לעבדות העבד "נכנס למקצת מצוות... צריך כל דברים הנוהגים במשוחרר".

ולגזוז את ציפורניו, ערו יברור שעבד משוחרר "שנכנס לכל מצות שבתורה כישראל", יש לגלח את ש

הכירו  דרך זו יש לנהוג גם בעבד חדש שהוטבל לעבדות אצל יהודי. מכאן מובן שהן השואל הן רנ"גבו

עבדים ב כשמדובראותו גם לערוך חייב מו למעשה הגיור, ורנ"ג של קשרהאת מנהג הגילוח והגזיזה ואת 

איטליה הביזנטית של המאה העשירית, ככל הנראה מדרום שמקורו ושפחות. גם החיבור 'הלכות קצובות', 

 7הטבלת עבדים ושפחות כי "אם בשעת טבילה רוצה לעשות ציפורניהן ולגלחן הרשות בידו". ענייןקובע ב

מצביעות על פרשנות רחבה של ציווי מקראי שיועד במקורו לנשים בלבד ובסיטואציה  ועדויות אל

החלתו של המנהג על כלל המתגיירים, נשים וגברים כאחד. לכאורה ניתן לראות כאן על ספציפית ביותר ו

פומביות  ,יתר דרמטיזציהביטול של המשמעות המגדרית הטמונה בציווי המקראי המקורי לצד הענקת 

אולם מקורות רבים דנים במנהג דווקא בהקשר של ולטקס הגיור החז"לי הקלאסי.  פיזי הוספת ממדו

נשים, ובעיקר בהקשר מיני וכן בהקשר של עבדות ושליטה. בכך למעשה חוזר הטקס המרת דת של 

ביטוי פיזי לאופן המדויק שבו ניתן לקיים יחסי מין עם נשים נוכריות מתוך עמדת  – ימקורשימושו הל

את דחפיו המיניו של הגבר היהודי כלפי האישה הנוכרייה ולתת לגיטימציה למסד  תוומטר ,שליטה

 ו. ליחסים אל

בחור שקנה שפחה רמב"ם נשאל מה ניתן לעשות במקרה של "ה .את העדויות הנוספותכעת נבחן 

אולם בתיאור השפחה ויהודית, -השאלה כתובה בערבית 8" והיא גרה בביתו "ורננה עליו העיר".יפת תואר

הלשון משתנה לעברית והיא מתוארת כ"שפחה יפת תואר". אף לקראת סוף תיאור המעשה נשאל 

צף הטקסט ר?" השימוש הכפול בביטוי העברי 'יפת תואר' בתוך יפת תואר"האם לה דין  :במפורש

 הלכתיתהה של השפחה המדוברת, אלא לקטגוריה ימעיד כי אין הכוונה כאן לתיאור יופי תיהודי-תערביב

את 'אשת יפת תואר' המקראית, שהיא שבויה ועל כן חסרת חירות  אפוא 'יפת תואר'. הכותבים הפכו

ויכולה להימכר כשפחה, ל'שפחה יפת תואר', וזאת בהקשר של חשד לקיום יחסי מין בין הבחור לשפחה 

 באמצעות גיור ונישואין. ולהופכו לחוקי והרצון להסדיר מעשה זה

אשר יש צורך וכ יהשפחה נוכריהשאלה לרמב"ם מזכירה ברמז את 'דין יפת תואר' בהקשר של 

'מעשה האחיות' מתאר בפועל מנהג הזהה לציווי בדומה לכך, להסדיר את יחסיו של אדונה היהודי עימה. 

בסופו של  .יישומו במהלך גיורן של שתי נשים נוכריות אך בנות חוריןאת המקראי הנוגע ל'יפת תואר' ו

 השיער רואים קשר בין המנהג הפיזי של גילוח ןגם כאכלומר  .המעשה אחת מהן נישאת לאחד ממגייריה

חורין. שני  ה, אם כי במקרה זה בתישה נוכריייחסים בין גבר יהודי לאהלבין הסדרת  ציפורנייםהת וגזיז

מאוחרים מעט,  כיבזמן ובמקום אף  הגניזה הקלאסית מקורות קראיים ביזנטיים הקרובים לתקופת

. ב'ספר המבחר', פרשנות בלבדגיורות נשים ונשים  לשאת מנהג הגילוח והגזיזה בהקשר  גם הם מזכירים

                                                 
 רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רנט. שובותת 6
(. על מקומו וזמנו של החיבור ראו הקדמתו של מרגליות 107הלכות קצובות, הלכות שעור המקוה )מהד' מרגליות, ירושלים תש"ב, עמ'  7

 .240–238שמע, כנסת מחקרים, כרך ג', עמ' -, וכן תא265–264למהדורתו, וראו דנציג, הלכות פסוקות, עמ' 
 .4ו דיון נרחב לעיל, בפרק ב, סעיף ראו שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא. ורא 8
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"וכן המשפט לכל גיורת המחבר כותב:  ,עשרה, בצמוד לפרשת 'יפת תואר' מקרא מראשית המאה הארבע

עשרה, המחבר  ב'ספר גן עדן', ספר מצוות קראי, אף הוא מן המאה הארבעגם  9הבאה תחת כנפי השכינה".

"ומשפט אחד לכל גיורת מן גילוח שיער וכריתת ציפורניה והסרת השמלה כמו שדן הכתוב לענין כותב: 

נטיות הייחודית של וואף בחיבורים אשכנזיים בני התקופה נראה כי מודגשת הרל 10השבויה בטהרתה".

 11המנהג לנשים.

נשים ל בנוגעזה דווקא את מנהג הגילוח והגזי מזכיריםכי לא מעט חיבורים יהודיים נראה אם כך, 

בהקשרים של מערכת יחסים זוגית ובעיקר בהקשר של עבדות ושליטה. אזכורים כאלה קרובים ברוחם 

 הם קרובים מאשריותר שליטה ומגדר ברורה, ל שם בכל הנוגעלמקור המקראי למנהג, שמשמעותו 

קדומה המופיעה בקובץ מגדרית שהוצג לעיל. בהקשר זה אביא כאן מסורת מוסלמית -לרציונל הנייטרלי

 .שמת בראשית המאה השמינית צנעאני מראשית המאה התשיעית ומיוחסת למוסר הקדום מג'אהד,-של א

 12ללוחמים מוסלמים לקחת נשים שבויות כשפחות ולקיים עימן יחסי מין: ההיתר דקדוקיכאן  מפורטים

עצמה, והמנהג: תגלח את שיער ערוותה, ותיטול את שיערה וציפורניה, ותרחץ  

אין  ,ותכבס שמלתה, ותעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה, ותתפלל. ואם היא מסרבת

הדבר מונעו מלבוא עליה אחרי תקופת ההמתנה עד למחזור החודשי 

 13)אסתבראא(.

לציווי המקראי בדבר שבויה יפת תואר, ובדיוק באותה  להפליאעליו מעיד מג'אהד דומה שהמנהג 

תשיעית, צף וה המאות השמינית כלומרתקופה שבה מסורתו של מג'אהד נמסרת ומועלית על הכתב, 

גם במקורות ההלכתיים היהודיים. החיבורים הגאוניים הראשונים מנהג הגילוח והגזיזה ועולה מחדש 

מקור המנהג בציווי  לעהמגדרי והאדנותי, ואף לא רומזים כלל  נמנעים מאזכור ההקשר מנהג זההמזכירים 

ראינו שמקורות מאוחרים יותר אכן מזכירים במפורש לא רק את הכללים הזהים  ,לעומת זאת .המקראי

'יפת תואר', בעיקר בהקשר של גיור נשים ובפרט בנות זוג פוטנציאליות וכן בהקשר  נחאלא אף את המו

שפחות לא מעטות נתפסו מלכתחילה כבנות זוג פוטנציאליות הנתונות  של הטבלת עבדים ושפחות.

 גם לשחררן ובכך לגיירן ולשאתן לנשים.  אותם אדוניםיכולים ברצותם ולמרות אדוניהן 

בהקשר זה ראוי להזכיר כי כבר בתלמוד מובאת במפורש האפשרות לקיים יחסי מין עם השבויה 

, אף ללא תקופת ההמתנה הנדרשת: "רבי שמעון בן אלעזר אומר: אף על פי שלא ת'יפת התואר' מיידי

                                                 
 , דף יז ע"ב(.1835ספר המבחר, דברים, כי תצא )מהד' גוזלוו,  9

)מהד' גוזלווא, הוצאה מחודשת ישראל תשל"ג, דף קנא ע"ב(. אני מודה לפרופ' דניאל לסקר על  16ספר גן עדן, סדר נשים, פרק  10

 שהפנה אותי לשני מקורות חשובים אלו.
(: "האשה 136ראו 'כללי המילה' מאת גרשום הגוזר, ושם הוא מייחד כותרת ל'הלכות נשים המתגיירות' וקובע )מהד' גלאסבערג, עמ'  11

שבאה להתגייר צריכה להתענות קודם טבילתה חודש ימים רצופים לכל הפחות חוץ מן השבתות שלא תתענה". למיטב ידיעתי, זהו 

זו. אני מציע שזו אלוזיה יום ולנשים בלבד, ולא ידוע לי על הסבר כלשהו במחקר לקביעה  30של  המקור היחיד הקובע תקופת המתנה

'אשת יפת תואר'. מקור נוסף המציין מנהג זה בהקשר של נשים בלבד הוא 'פירושים ופסקים לרבינו אביגדור', בפירושו לפרשת נוספת ל

פסק כל גיורת חייבת לגלח ראשה קודם שתטבל ותתגייר ולרחוץ מגילוחה, אשת יפת תואר )מהד' הערשקאוויטש, ב, עמ' תקמא(: "וכן 

 ולהסיר שיקוץ ע"ז מעליה, שהע"ז מטמאה כמת כשרץ וכנדה". שני המחברים הם בני ראשית המאה השלוש עשרה וחיו באשכנז.
 (.12758)מס'  197, עמ' 7אלמצנף, מהד' ביירות, כרך  12
 בלפונדס, אסתברא.-, ראו אצל דהעל תקופת ההמתנה למחזור, האסתבראא 13
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 14כופה ומטבילה לשם שפחות, וחוזר ומטבילה לשם שחרור, ומשחררה ומותר בה מיד". –קיבלה עליה 

והיא 'הלכות גדולות', גון חוזרת כלשונה גם בחיבורים הלכתיים חשובים מתקופת הגאונים כ קביעה זו

דחפיו המיניים של הגבר  מכוחרש על העבדות כמסלול מקוצר לגיור נשים, מסלול המונע מצביעה במפו

 .אישה שלקח בשביהיהודי ומתבסס על השליטה של האדון בשפחתו, הדומה לשליטת הלוחם ב

צץ בראשית התקופה המוסלמית כטקס  ציפורנייםהת וגזיז השיער נראה כי טקס גילוח ,לסיכום

שימש בפועל לצורך חברתי שלא ואולם טקס זה  .גיירים, נשים וגברים כאחדשאמור לחול על כלל המת

הסדרה ולגיטימציה של קיום יחסי מין עם  –מן הרציונל של הציווי המקראי המקורי  ביותרהיה רחוק 

שפחות, באמצעות הכללתן בעם היהודי במסלול גיור ושבויות כגון נשים נוכריות, ובעיקר נשים נשלטות 

ייחודי הכולל טקס פיזי ופומבי. הטקס הפומבי והפיזי הדגיש גבולות והמחיש את חצייתם בדיוק בתחום 

יחסים  –אינטימי ביותר ולכן המסוכן ביותר תחום הבמטושטשים ביותר ובו הטשטוש היה  בו הם היוש

שפחות. בתור ת שליטתם של גברים יהודים ופעמים בביתם ממש מיניים עם נשים נוכריות שנמצאו תח

ואף הקמת  עם שפחות נוכריות מערכות יחסים זוגיות או אם כך, המציאות החברתית של קיום יחסי מין

שתי האחיות המתגיירות, שעברו טקס הגילוח והגזיזה את  מאפשרת לנו לראות באור אחר, ממשמשפחות 

 .עם סיום הטקס נישאה לאחד ממגייריהשאחת מהן בייחוד ביודענו 

 דתהת טקס החזרה ליהדות לאחר המר. 2

כיוון מבתשובות הגאונים ניתן להבחין בגישה כי אין כל צורך בטקס כלשהו לסימון החזרה ליהדות 

לצורך גורסת כי ראוי שהמומר יטבול, אך לא זו, גישה אחרת גישה  לעומת .שהמומר ממילא נשאר יהודי

שהמומר צריך להצהיר  יםבעועצמו ולחזור בתשובה. כמה גאונים אף קאת אלא כדי לטהר  סמליגיור 

ודאי היו מוכרות בו ואף שתשובות גאונים אל 15ולהתוודות על חטאיו. ליהדות בפני הקהילה על חזרתו

נזכרים כלל במקורות הגניזה לאורך התקופה  אינםדונה, הרי טקסים כאלה או מעין אלה יבתקופה הנ

 רמז ןאיהרי"ף, הר"י מיגאש, הרמב"ם והראב"ם  קורפוס הגדול של תשובות רש"ג, רה"ג,בונה ואף דיהנ

 לטקס כלשהו שמומר החוזר ליהדותו צריך לבצע. ולו בשאלה אחת

 קרובה, מעיד כי בסביבתם הםחזרה לנצרות של מומרים נוצרים לאסלאבקיומו של טקס הג'אר 

דרישה ההלכתית ה לדוגמה נוספת, .היו מודלים של טקסי חזרה הקלאסית הגניזה ם בתקופתשל יהודי

 מהלךמוסלמי שכפר יעיד בפני מוסלמים את השהאדה, הצהרת האמונה המוסלמית, בבאסלאם הייתה כי 

טקסי חזרה ליהדות של היעדר אזכור לכאורה  16מוגבלת שבה מתאפשר לו לחזור בו מכפירתו.התקופה ה

אולם יש כמה וכמה ולמסקנה כי מקרים של חזרה ליהדות לא אירעו או היו זניחים ביותר,  אעשוי להבי

 אינואי לכך יש להסיק כי היעדר האזכור  17עדויות לאפשרות החזרה ליהדות במקורות מסוגות שונות.

 יחסית וגבולות חברתיים חומות חברתיות נמוכותקיומם של אלא מ ליהדות חזרתם של מומרים נובע מאי

                                                 
 מח ע"א.–בבלי, יבמות, מז ע"ב 14
 .1ראו לעיל פרק ג, סעיף  15
. על היחס למומרים 349–348; סימונסון, שתי הסעיפים, עמ' 134–132ליית'י, קופטים, עמ' -על טקסי חזרת מומרים בנצרות ראו אל 16

 .135–127ת, עמ' ועל אפשרות חזרתם באסלאם הקלאסי, ראו פרידמן י', סובלנו
 .6ראו פרק ג, סעיף  17
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אפשרו חזרת מומרים ליהדותם ללא טקסים מיוחדים או דילמות הלכתיות שהותירו  האל .יחסית חדירים

 חותם במקורות בני התקופה. 

כאשר רבה עוד יותר ליהדות מן המקורות העומדים לרשותנו משמעות  היעדרו של טקס החזרהל

 כמהת החזרה ליהדות. יבסוגיאנו מבקשים להשוות את מקורותינו למקורות מאשכנז העוסקים גם הם 

לאפשרות  עיקר בכל הנוגעמומרים ביהדות אשכנז, ובי פלכ גישהת היכרס הוקדשו לסוגי מחקרים עבי

חזרתם של אותם מומרים לחיק הקהילה היהודית. חוקרים ידועים בחצי המאה האחרונה, מכ"ץ וירושלמי 

כלפי המומרים המבקשים לחזור  ,רוההולך ומחמי ,ועד קנרפוגל בימינו, הצביעו על היחס החמור

על  ממליציםפוסקים שונים  18בעלי ההלכה. מצדהקהל הן, כפי שמדגיש קנרפוגל,  מצדהן  ,ליהדותם

במפורש כי טבילה זו אינה רק לשם תשובה או להיטהרות  יםבעום קמה טבילה אף שאין בכך הכרח וחלק

  19ממאכלות אסורים וכדומה, אלא כדי להיטהר מן הטבילה הנוצרית ומשמעויותיה.

שבויה יפת ל בנוגעדווקא טקס הגילוח והגזיזה שתואר לעיל, שמקורו בציווי המקראי שמעניין 

רחבי אירופה מיע במקורות מסוגות שונות תואר ושהתגלגל בראשית תקופת הגאונים להלכות הגיור, מופ

עשרה ועד שלהי ימי הביניים ואף לאחר מכן.  מן המאה השתיםלהנוצרית כחלק מטקס החזרה ליהדות 

טקס הגילוח והגזיזה נזכר בפרשנות מקרא ומדרש, במונוגרפיות הלכתיות לצד קודקסים הלכתיים מקיפים 

רות אינקוויזיטורית מפרובנס של ראשית המאה המנהג אף מתועד בספ 20ובקובצי שאלות ותשובות.

הן בפרוטוקול משפט של יהודי מומר שחזר ליהדותו הן ב'מדריך לאינקוויזיטור' של  ,עשרה הארבע

 21ברנרד גי.

אם כן, אותו טקס פיזי ופומבי לקבלת גרים, ששימש כנראה גם להמחשת הגבולות בין גברים 

, שימש אצל חלק מיהודי אירופה הנוצרית כאמצעי להמחשה ודרמטיזציה ולהנכחתם שפחותיהםליהודים 

הגבולות מאמצע ימי הביניים ואילך כי היא על החוקרים  תמקובלה סברהחזרת מומרים ליהדותם. עת ב

קשה יותר.  נהיהנוצרים באירופה הלכו והתקשחו והמעבר בין קהילות דתיות להחברתיים בין יהודים 

ליתר  – לעומת זאתו קבלתם בחברהלו שהתגיירו מעטיםה ליתר הערכה של האיהב אלו הגבהת חומות

הוספת  22.לאחר מכןלנצרות אף אם ביקשו לחזור ליהדותם את דתם כלפי יהודים שהמירו  נותטינה וחשד

כחלק  פי ההלכה כחלק מחזרה ליהדות אלא אף לא היה נפוץ שלא רק שלא נדרש על ,טקס פיזי ופומבי

 הקושי בחצייתן.את ו בין הדתות בחברההמפרידות  ממחישה את הגבהת החומות, גיורהליך המ

                                                 
 ; פראם, תפיסה וקבלה; שצמילר י', מומרים ומתייהדים.84–75ראו כ"ץ, בין יהודים לגויים, עמ'  18
 ראו קנרפוגל, חזרה לקהילה. 19
רות יותר ראו: שם ובה הפניות למקורות מן המאה השלוש עשרה. על תקופות מאוח 34והע'  87–85ראו קנרפוגל, שינוי גישות, עמ'  20

ספר הפרנס השלם )המאה הארבע עשרה(, סימן שלו )מהד' מכון ירושלים, תשע"ד(; תרומת הדשן )המאה החמש עשרה(, סימן פו; 

הגהות הרמ"א לשולחן ערוך )המאה השש עשרה(, אורח חיים, סעיף תקלא )ז(; שבות יעקב )המאה השמונה עשרה(, מהד' לבוב, חלק 

 .29–28ראו קרליבך, נפשות, עמ'  ג, סימן צ, עמ' טז. כן
. כן ראו אלברט, משפטו של ברוך, 115–114ראו על כך ירושלמי, ברנרד גי, וראו עתה בתרגומה של שחר, מדריך לאינקוויזיטור, עמ'  21

 .100–99עמ' 
 .124–115ראו גולדין, זהות יהודית, עמ'  22
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נזכר והוא  ליהדות ביניים טקס הגילוח והגזיזה לטקס חזרת מומריםה באשכנז הפך בימיאם כן, 

שבהן מתועד לראשונה טקס הגילוח  –בארצות האסלאם , בניגוד לכך. במקורות עוד מאות רבות של שנים

הלי החזרה של מומר ליהדותו, ובקורפוס השו"ת העוסקת בנאחת ואין אף שאלה  ,כל זכרלו אין  –והגזיזה 

על עניינים  חוזרות ונשנותשאלות  . זאת לעומתבחיובים שונים הנוגעים לו, במגעו ביין או בקבילות עדותו

כי בפני  למדחיובו בספרות ההלכתית מלבשו"ת מאירופה הנוצרית. היעדר כל תיעוד לטקס כזה או  אלו

המומרים אשר ביקשו לחזור ליהדותם לא הועמדו מכשולים משמעותיים מצד חברי הקהילה, והם לא 

-תופעת ההמרה ףנדרשו להפגין את נאמנותם ליהדות באופן מיוחד. יש להדגיש כי קשה ללמוד על היק

היעדר המידע חזרה מן המקרים הספורים הנזכרים במקורות, ולכן אינני מבקש ללמוד מן המקורות או מ

 .היתכנותההתופעה, אלא רק על עצם על היקף  במקורות

 טקס גיור?הוא טקס שחרור: האם . 3

טי יטקסי שחרור לעבדים ולשפחות ושילובם בחברה היהודית התקיימו כעניין שבשגרה בחברת הגניזה, וג

טי השחרור יקורפוס גלמשמורת נמצאו בגניזה. יש לציין כי למשוחררים שחרור שתיעדו אותם וניתנו 

ליהדות עד ראשית העת החדשה, וקשה  ת דתהמרעל שנמצא בגניזה הוא האוסף הגדול ביותר של תעודות 

ות המעידות על תעודש זאת משום .דונהילאסלאם בתקופה הנהדת  תלמצוא לו מקבילות אף בתיעוד המר

הזכויות הניתנות למשוחרר: הן טי השחרור מפרטים את יג 23.לא שרדותקופה זו בדת לאסלאם הת המר

להינשא ושאינו כפוף עוד לאדונו, הן זכויותיו כיהודי, הרשאי לבחור לו שם בישראל  ,חורין זכויותיו כבן

טי ילכאורה ג 24ללמוד תורה. רשאיםהיו  גבריםה . כמו כןלהינשא ליהודי( –משוחררת הה )ויליהודי

אותם בני התקופה תפסו גם השחרור הם תעודות המרת דת לכל דבר ועניין. אף על פי כן, יש לבחון אם 

  25משמעותו של הטקס המתועד בגט? בעיניהם תהיכלומר מה הי ,כך

המשוחרר או המשוחררת לבחור שם ולהינשא, כלומר את  זכותטי השחרור מפרטים את ישג אף

. גם ןטיימופיעה בנוסח הג אינהכגרים שהצטרפו לעם ישראל, הרי המילה 'גר' או 'גיור'  ההלכתיתזהותם 

ילדיהם הם מכונים  בינות לאזכוריעבדים משוחררים בשנים שלאחר שחרורם ו לשבאזכורים הרבים 

'משוחרר' או 'משוחררת', כלומר זוכים לקטגוריה מובחנת, נפרדת מ'גרים' מחד גיסא ומ'ישראל' מאידך 

לשעבר כל זכות וטענה כלפי העבד או השפחה -שנוסח הגט מבהיר כי אין לאדון אף ,על כך נוסף 26יסא.ג

-משויכים לאדוניהםלהמשוחררים, הרי המציאות החברתית מראה כי בפועל רבים מהמשוחררים נחשבו 

אישיים. אגבי במכתבים , ובאופן רשמי במסמכים משפטיים מסוגים שוניםבאופן  יוחסו להםלשעבר ואף 

 אחר או תבעו חלק מירושתן. אדם אף ראינו שפחות שאדוניהן השיאו אותן ל

                                                 
 .239–238על היעדר 'תעודות המרה' לאסלאם ראו שצמילר, המרת נשים, עמ'  23
 . 3ראו פרק ב, סעיף  24
על מעמדם הלימינלי מלכתחילה של העבדים מבחינת זהותם היהודית, ועל  1שאלה זו יש לבחון על רקע הנאמר לעיל בפרק ב, סעיף  25

הגישות השונות בדבר היותם מחויבים במצוות ו'חלק מכלל ישראל' עוד במהלך עבדותם. כאן אני מבקש להמשיך את הדיון בכיוון אחר 

 השחרור עצמו.ולבחון את משמעות טקס 
כפי שנאמר לעיל בפרק ב, אין להוציא מכלל אפשרות שהיו משוחררים נוספים שלא זוהו ככאלה או זוהו כ'גרים'. ואולם אין לנו כל  26

 עדות לכך, ולכן לא יהיה זה מועיל לשער השערות שאין להן בסיס.
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ראוי להתעכב על סוגיית ה'שייכות' של המשוחררים. גר המצטרף לעם ישראל מוצג בספרות חז"ל 

הקלאסית וגם בתעודות מתקופתנו כמי ש"ברח אל האל", כפי שניסח זאת 'הגר הדורש' במכתב בקשת 

כמי ש"הניח אביו ומולדתו... ונכנס תחת כנפי השכינה", כפי שכתב הרמב"ם כן הוא מתואר  .הצדקה שלו

בתשובתו לעובדיה הגר. גם מבחינה משפטית הגר הוא "כקטן שנולד", חסר קשרים משפחתיים, ומוצג 

 מעצםהגר מוצג כמי שתובע את מעמדו וזכויותיו יתר על כן,  27במקרים רבים כמי ש"אין לו יורשים".

אבד  –מכובד ככל שיהיה  –כיוון שייחוסו הקודם מצטרפותו לכלל ישראל ולא בשם ייחוס כלשהו ה

, העבד או השפחה המשוחררים נזכרים פעמים רבות כמי שהצטרפו הגר לכאורה עם התגיירותו. לעומת

עבדים מתאסלמים משוחררים ל בנוגעבהתאם למקובל זאת . ושייכים להם למשפחה או לאדון ספציפיים

אותה והמשוחררים שייכים עוד טרם גיורם לאדם ולמשפחה,  ,בניגוד מובהק לגרים .שמסביבבחברה 

מלווה אותם באשר יפנו, גם לאחר שחרורם. שייכות זו יכולה לבוא לידי ביטוי ביחסים חיוביים  שייכות

לחלופין ביחסים 'שליליים' הכוללים ו חסותו אימוץ, תמיכה כלכלית ויוקרה שמעניק הפטרון לבןמעין 

לטוב ולרע, המשוחרר אינו לבד, אינו  28לשעבר ולצאצאיו. המשך כפיפות כלכלית של המשוחרר לאדונו

 אינו "כקטן שנולד".וחסר ייחוס 

 נחמומובנו של הלראות במשוחררים מעין 'מוואלי יהודים' במובן הקרוב יותר ל אפואניתן 

ודאי לא דמו בשום צורה בוהמקורי, השבטי. היחסים המספריים בין היהודים ועבדיהם המשוחררים 

לכן לא  .המוואלי שלהם בראשית הח'ליפות האסלאמיתוהמוסלמים -יחסים המספריים בין הערביםל

 29ה.החדשו לשינויים כבירים בחברה המוסלמית אאותם מתחים שהביבמישור החברתי והתיאולוגי נוצרו 

המשך ושפחות בקרב משפחות אדוניהם, שחרורם העבדים וההמנגנון החברתי של חברות  מסיבה זו

אותו בוושילובם האיטי בקהילה היהודית יכול היה להמשיך לתפקד  וכפיפותם להם לאדוניהם כםשיו

 30דונה ואף לאחר מכן.יאופן לאורך כל התקופה הנ

 מבחינה שווי מעמד יותםשל המשוחררים לעומת הגרים על אף ה החברתיתהשוני בתפיסה 

בין היעדר כל אישור לטי שחרור שונים יהלכתית עשוי להסביר גם את הפער בין ההשתמרות הרחבה של ג

מו אישור יגם במשנה תורה לרמב"ם, הגר חייב לשאת ע צגתהמו ,אף שלפי ההלכה החז"ליתזאת  .גיורעל 

טי השחרור שנמצאו עד כה בגניזה נכתבו על קלף, לא נקרעו יהעובדה כי רוב ג 31מבית הדין על גיורו.

ולא מוחזרו לצרכים  נועדו מראש לשימור ממושךטי השחרור יוצידם האחורי נשמר חלק מעידה כי ג

טי השחרור או 'תעודות הגיור' יהתיעוד של ג 32שונים, בניגוד לקטעים רבים אחרים בגניזה הדוקומנטרית.

מלמדים כי לעומת היעדר השימור ואולי אף היעדר התיעוד של גיורים רגילים  ושימורם רריםשל המשוח

רגישות הרבה למעמדם הלימינלי ה אפשרי לכך הוא . הסברהליך השחרור היה מוסדר יותר מתהליך הגיור

                                                 
 .75ראו בקצרה לביא, גר, עמ'  27
 .3ראו פרק ב, סעיף  28
 .137–86, וביתר הרחבה אצל אורבן, מוואלי, עמ' 81–74רה אצל קרונה, עבדים, עמ' ראו על כך בקצ 29
ואילך, על שחרור עבדים ושפחות בידי יהודים באימפריה העות'מאנית; ראו על כך גם אצל  110ראו מאמרו של אסף, עבדים, עמ'  30

חה אתיופית שהייתה בבעלות משפחת ולירו בירושלים נאה, עבדות; כן ראו גלס וקרק, שרה השחרחורת. זוהי עדות על שחרור שפ-בן

 . השפחה נשארה כמשרתת יהודייה בבית המשפחה.1889-בשלהי המאה התשע עשרה, עם ביטול העבדות ברחבי האימפריה ב
 .4ראו על כך בפרק א, סעיף  31
 .200–198ראו פרי, עבדים, עמ'  32
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 של שפחות נוכריות ןת שחרוריסוגינוגע לבשל העבדים והשפחות והמתחים החברתיים שהתעוררו 

  33.ונישואיהן

להזכיר שתי תעודות שחרור שדווקא כוללות אלמנטים המשווים את לחזור ובהקשר זה כדאי 

המשוחררות לגיורות וליהודיות: גט השחרור של אשו, שפחתו של אברהם בן יג'ו, וגט השחרור של 

שבו כה  סעאדה, שפחתו של אבו אלמעאלי הלוי אלדג'אג'י. גט השחרור של אשו הוא היחיד הידוע עד

 ,בצידו האחורי ,גט השחרור לסעאדה כולל 34נה המשוחררת במפורש 'גיורת' ואף "בת אברהם".ומכ

התייחסות מפורטת ויחידאית לטבילתה של סעאדה בבית הכנסת של העיראקים בפסטאט ואף הודעת 

יש בידינו תיעוד מפורש  וכזכור, דווקא בשני מקרים אל 35המצוות "ממה שמחויבות בנות ישראל".

 אפוא ייתכן .זהותם היהודיתבנוגע לות נמשוחררות, בעליהן היהודים וילדיהן נתקלו בביקורת ובספקהש

. ולהדוף אותם חשדות והאשמות ברוח זו עםדופן נבעו דווקא מתוך הצורך להתמודד ה שהניסוחים יוצאי

טענה הכללית שלעיל לש ושיאיש יחודיותם, , הבולטים ביוסחים אלונבאם השערה זו נכונה, הרי דווקא 

 השוני בתפיסה החברתית של משוחררים לעומת גרים. בעניין 

ם י י נ י ב ם  ו כ י  ס

, הכולל את מנהג הגילוח עד כאן סקרנו היבטים שונים של שלושה טקסי מעבר: חלק מטקס הגיור

 של עבדים ושפחות.טקס השחרור  ;תקייםה שככל הנראה לא טקס חזרתו של מומר ליהדות, ; והגזיזה

טקס הגיור, בחנו מהיבט של מגדר ושליטה בתיאורי , שנזכר ציפורנייםהת וגזיז השיער את מנהג גילוח

נטי לנשים יותר מאשר לגברים, ובעיקר לנשים משועבדות בהקשר של מערכת ווהיה רלהוא וראינו כי 

חסי מין בין אדונים בהרה על רקע המקרים הרבים של יויחסים מינית. משמעות זו של הטקס ה

 36גיור, ליחסים זוגיים ולמתחים חברתיים.-צאצאים, לשחרורהולדת ללעיתים ו אלשפחותיהם שהבי

ציון לכלשהו שבספרות הגאונים נמצא תקדים לטקס  אףבנוגע לטקס החזרה ליהדות ראינו כי 

, הרי בחברת שמסביבבחברה הנוצרית והמוסלמית  דומיםחזרה ליהדות ולמרות קיומם של טקסים ה

יותר מתוך  עודהגניזה לא נמצאו כל אזכור או ראיה לקיומו של טקס כזה. היעדרו של הטקס בולט 

ראינו לעיל  .ובתקופה מאוחרת יותר כאן דונהיחברה היהודית באירופה הנוצרית בתקופה הנלהשוואה ה

בניין של  ןאב האות בושכללה אותו וכללה לא רק שימרה את טקס החזרה ליהדות, אלא אף כי חברה זו 

מבט נקודת מנהג הגילוח והגזיזה המתועד לראשונה דווקא בארצות האסלאם ובחברת הגניזה. מתוך 

 את הנחתנו מאשש החזרה ליהדות טקסהתיעוד של עדר ימצאנו אפוא כי דווקא ה תהשוואתיגישה ו הרחב

 . לשוב ליהדות בקלות יחסית בדבר השארת פתח למומרים

 טקס השחרור של עבדים ושפחותבין הנוסח, הביצוע והמשמעות החוקית של  הצבענו על פער

משמעויות שנתנו לו בני החברה לאורך שנים. ראינו כי קיומו של הטקס מול בית דין, הנפקת מסמך בין הל

את  יםאמות אינםעדים ואף השמירה המוקפדת על המסמך הרשמי לאורך זמן  יום עלמיחתושרשמי 

                                                 
 .5–4ראו פרק ב, סעיפים  33
 ב.5ראו עליה בפרק ב, סעיף  34
35 S 12.872-TCUL  בנספח המהדורות.  9. וראו תעודה 4, ראו פרק א, סעיף 
 .5–4ראו פרק ב, סעיפים  36
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דווקא הדגש על הרשמיות והצורך ברגולציה מעידים על אם כן, . בפועל העבד המשוחרר כלפי גישהה

משוחררים האזכורי  שלכולל החברתי ההקשר בחינת הלה רק מתוך ומתחים חברתיים. גם תובנה זו ע

 .הגניזה הקלאסית תתקופבוצאצאיהם לאורך חייהם 

 הפגנת זהות דתית חדשה. 4

זהותם הדתית החדשה בא לידי ביטוי פעמים רבות בדרך של פולמוס  הצורך שחשו מומרים להפגין את

או התנגחות עם בני דתם הקודמת. ואכן, אחד המוטיבים החוזרים בתיאורי גרים הוא ויכוחיהם עם בני 

. למשל בני משפחתה של הדת בסמוך להמרת ,משפחתם ממשפעמים רבות אף עם בני ו ,דתם הקודמת

לנרבונה, 'הכומר המתפלמס' מצא לנכון לנהל ויכוח תיאולוגי עם בני דתו  'הגיורת ממניו' רדפו אחריה

ניסו "זקני הערלים" לשכנע לחזור לדתו, הן באיומים הן בהצעות  ואת הגר שברח לבית הכנסת בדמשק

 37כספיות.

 נמצא גםדתית, -קהילתיתהפולמוס דתי בעת ההמרה ולאחריה, הן ברמה המשפחתית והן ברמה 

סמואל אלמגרבי שהתאסלם ואבו אלפכר אבן  –דתם לדתות אחרות את תיאוריהם של יהודים שהמירו ב

סמואל אלמגרבי כותב בנספח האוטוביוגרפי לחיבורו הפולמוסי נגד היהדות כי אביו  38אלאזהר שהתנצר.

רפי מתוך רצון לשכנעו לחזור בו. בחיבור ההיסטוריוג ,עשה את דרכו אליו ברגע ששמע כי התאסלם

ו הוא התפלמס עם היהודים דת תא ריהמשהקופטי המזכיר את התנצרותו של אבו אלפכר מסופר כי לאחר 

גרות פולמוסיות של אבו ינמצאו חילופי א ,ואכן .לקופטים בשפתםאת הפולמוס בשפתם, ובמקביל פירש 

 אלפכר עם יהודי תושב פסטאט.

האחד מתאר את קורותיו של מתגייר, והאחר את קורותיה  :שני מכתבים מן הגניזהבין להלן אשווה 

משפחתי הנזכר מן הצד -מעין תמונת מראה של הפולמוס האישי הציגל זאת כדי .ה מומרתישל יהודי

את מכתב זה מתאר כאמור  .היהודי פעם לחיוב ופעם לשלילה. המקור הראשון הוא 'המכתב מדמשק'

התעמתותו שם עם בני דתו הקודמת, את מתוך רצונו להתגייר, בריחתו של נוצרי לקהילה היהודית בדמשק 

המשך עימות את , לאחר מכן עלייתו לירושלים עם היהודיםאת ידי חברי הקהילה היהודית,  בחינתו עלאת 

שה יהמקור השני הוא קטע המכתב העוסק בא 39מקלט במצרים.הבקשת ואת עם נוצרים בירושלים 

ה, תאו קרוב משפח הזוג קורותיה מנקודת מבטו של גבר, כנראה בן , ומתאר את"הלכה אחרי אלי נכר"ש

לשם , נקרא לו בשורות הבאות "בגדים רומיים"כיוון שהמכתב מזכיר מ. "לייחוד השם"המבקש להחזירה 

 40'המכתב הרומי'.הקיצור 

נקודת מבטם של יהודים, ולכן בעוד השפה והטון בתיאור הגר הם משני המסמכים נכתבו כאמור, 

שה המומרת התדמית הכללית היא שלילית, אף שהאירועים יוביים ואקטיביים, הרי בתיאור האחי

המתוארים בשני המכתבים דומים למדי. קריאה זהירה של צמד המכתבים מצביעה על קיומה של שרשרת 

                                                 
 .3ראו פרק א, סעיף  37
 ב.4על אלמגרבי ואבו אלפכר ראו בפרק ג, סעיף  38
39 1080 J 115 .Or CUL .פורסם אצל גולב, גר צדק , 
40 S AS 152.360-TCUL בנספח המהדורות.  26קמח, וראו תעודה –, פורסם אצל פלק, גניזה, עמ' קמז 
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"וברח מפניהם אל דמשק כדי  :ועזבומקום מגוריו מאירועים מקבילה בשניהם. הגר מתואר כמי שברח 

פיתויים, באיומים ובקהילתו רדפו אחריו וביקשו להחזירו לדתו  נכבדיתופף בכנסת". בני משפחתו ושיס

כלומר הגר  .הוא "אמר להם כי חקותיהם הבל ואלהיהם ֵבל... כי קרבו הקב"ה לעבודתו" ואף על פי כן

אף השתתף הגר  לאחר מכןמתואר כמי שעמד בגבורה במפגש הטעון והגן על עיקרי אמונתו החדשה. 

ם אחינו ההולכים מדמשק ה לרגל לירושלים "כי הלך אליה עיעלי –במפגן פומבי נוסף של דתו החדשה 

  לחוג בה".

תיאורה מתעמת עם בני דתו הקודמת ודבק באמונתו החדשה, הרי הגר של תיאור חיובי זה לעומת 

מתוארת כמי שמגיבה ולא יוזמת, דואגת לצרכיה החומריים ומקשה על היא  .שלילי שה המומרתיהאשל 

"ואם אצא מהנה  :שה, לפי המסופר במכתביהא אומרתהצעת הגבר לחזור ליהדותה  לעסביבתה. בתגובה 

שה המומרת שחזרה יבמה אוכל ואחיה?" למעשה נראה כי הגיבור האמיתי ב'מכתב הרומי' הוא לא הא –

הון מכיסו. יש לזכור כי  מוציאו ועצמ את סכןשהוא מדי שהחזיר אותה תוך ליהדותה, אלא הגבר היהו

ה של הכותב, וסביר להניח כי גם בני קהילתו הנוצרים של הגר ירושם זה תלוי לחלוטין בזווית הראי

מדמשק תיארו את עצמם כגיבורים ויוזמים ואותו כמי שנכנע לפיתויים ועזב את אמונתו מסיבות בזויות. 

משפחתית כעימות בין המומר לבין -דתי ברמה האישית-, צמד המכתבים מעיד על פולמוס ביןמכל מקום

בו ניתנת למומר הזדמנות להפגין את זהותו הדתית החדשה ולעמוד על עיקרי ובני קהילתו הקודמת 

 אמונתו מול הבלי העולם הזה.

ההמרה עצמו,  דוגמאות נוספות להפגנה של הזהות הדתית החדשה, לאו דווקא בסמוך לאקט

 .שפחות נוכריות, אחת נוצרית במקורה ואחת כנראה מוסלמית במקורהל הנוגעיםבשני מקרים  ותנמצא

פורש שהיא "יהודיה להצהיר במ רתחוגיע עניינה בפני שופט מוסלמי, במכאשר  ,השפחות כל אחת מן

 41לאסלאם.את דתה באופן אקטיבי להצעת השופט המוסלמי להמיר  תסרבמובת יהודיה" 

קרע יזום בין המומרים לבני קהילתם הקודמת ב יתר שאתהזהות הדתית החדשה ב תופגנמלעיתים 

 בד עימו באותה חנותועהאורג אלמוני מומר  אורג יהודי מאשים באמצעות סכסוך עם יהודי אחר. למשל

 42.בנוכחות עובדים בני דתו החדשה . זאת"מלךב נשבע"ואומר לי בכל פעם 'אתה  :הוא מתנכל לו כי

ישראל ושם לחזור  אשים את ריה"ל כי ניסה לשכנעו להגר עימו לארץממומר בן אלבצרי במקרה אחר ה

סירב להצעה, חשף אותה בפני המוסלמים והטעים: בן אלבצרי ליהדות תמורת סכום כסף גדול. כזכור, 

בשני המקרים המומרים ביקשו לאשש את זהותם הדתית החדשה באמצעות  43"אני אדם מוסלמי, מאמין".

זו התאפשרה מכיוון שקשריהם עם בני הקהילה הקודמת  פעולההפגנת ניתוקם מבני קהילתם היהודים, אך 

 מם.ייומי ע-, והם עדיין עמדו בקשר הדוק ויוםלא נותקו

את דתם שפחות, ויהודים שהמירו מתגיירים,  –בהן מומרים שונים מספר שדרכים ראינו אם כן, 

ם. הם עשו זאת באמצעות ויכוח או דת בחרו להפגין בפומבי ובאופן אקטיבי את המרת –לדת אחרת 

                                                 
 א.5. וראו פרק ב, סעיף J 30 .Or CUL 1080שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא;  41
42 S NS J 277-TCUL  בנספח המהדורות.  25, וראו תעודה 15, לא פורסם, שורה 
, וראו דיון בפרק ג, 18, ע"א, שורה 62, האוהבים, תעודה מ' , פורסם אצל פרנקל S 13 J 14.1-TCUL"ואנא רגל מסלם, מאמן':  43

 .5סעיף 
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אבו  פי שעשוכלל בני הדת, כ עםפולמוס אמצעות התרסה מול בני משפחה שנשארו בדתם הקודמת או ב

 זהותה ה עלהצהר גוןגם בדרכים אחרות כ הפגין דבקות בדת החדשהאפלכר וסמואל אלמגרבי. ניתן היה ל

בבית הדין מול נציגי השלטונות, אם באופן יזום כמו בן אלבצרי או בתגובה לזימון כמו שתי  הדתית

התנכלות או הצקה  בדרך שלהשפחות. ניתן היה גם לנסות להוכיח את דבקותו של המומר בדתו החדשה 

 מר איתם.עדיין נשיומי -המגע היוםלבני הדת הקודמת אשר 

 ברית המילה כסממן של זהות יהודית בחברה נימולה. 5

מצטווה למול את  אבינואברהם  עוד מתקופת המקרא. תדתימילת הזכרים ידועה כסממן מובהק של זהות 

ובהשפעת  שלאחר מכןבתקופות  44עצמו, את בנו ואת צאצאיו העתידיים כ"אות ברית" בינו ובין האל.

ישראל הנימולים לבין בני עוד יותר ההבדל בין  ניכררומית אשר התנגדה למילה, -התרבות היוונית

דחתה את מילת הבשר לטובת ברית דת זו  .הלך והעמיק עם עליית הנצרותזה הבדל  .הנוכרים הערלים

באשכנז בראשית נוצרי, הן בארץ ישראל הביזנטית והן השלטון היהודים שחיו תחת הבקרב  45רוחנית.

בין זו אולם בעוד הבחנה ברורה ו 46ימי הביניים, נתפסה העורלה כמגדירת זהות וכנושאת טומאה.

, הרי במזרח התיכון הייתה אפשרית תחת שלטון נוצרי דומיננטי היהודים הנימולים לבין הנוכרים הערלים

אף  החייבמשום שדת זו סביבתם עם עליית האסלאם, בין יהודים להבחנה בין ההמוסלמי היטשטשה ה

 47א את מילת הזכרים.יה

בחיבור ההלכתי 'שאילתות דרב אחאי' מראשית תקופת הגאונים נקבע, בעקבות ספרות חז"ל, כי 

קביעה זו משתלשלת באופן הגיוני  48ערל הוא, ואסור". –גוי אינו יכול למול יהודי "ואף על גב דמהול 

ההבחנה בין מי שהוא נימול 'באמת', כלומר יהודי  כן,אף על פי  .מקביעות מוקדמות במשנה ובתלמוד

 עודיהודי שהוא 'ערל למעשה' אף אם הוא נימול פיזית, נעשתה חשובה -בין לאושנימול לשם מצווה, 

יותר עם התפשטות האסלאם. ניתן לראות כי במאות הראשונות לשלטון האסלאם נשמר כוחה של 

הם  ואלשל שלמרות מילתם ונראה , יהודים-מילתם של לא ההבחנה החז"לית בין מילתם של יהודים ובין

 . שלעיל חיבור בן המאה השמיניתבקביעה ה מלמדתנחשבים 'ערלים', כפי ש

ניתן לראות בתשובת רב נטרונאי גאון, בן להבחנה בין יהודים ובין גויים שנימולו גישה דומה 

 מובנת על רקע המציאותזו דילמה  .גיורובה הוא קובע כי אסור למול גוי שלא לשם והמאה התשיעית, 

שאלה אחרת, המיוחסת בנוסחים שונים לרב נטרונאי גאון או לרב האיי  49של גויים נימולים. תמתפשטה

גאון, עוסקת ב"עבד שמלו רבו והטיף ממנו דם ברית, וחזר לגיותו ומכרו, ואחר כך חזר ישראל ולקחו". 

יהודית, צריך לעבור טקס כלשהו כעת, משחזר לעבוד -הלאהאם העבד, שחזר ל'גיותו', כלומר לזהותו 

                                                 
 בפרק יז בספר בראשית. 44
 .54–3לסקירה מקיפה וממצה של המילה ביהדות הרבנית הקלאסית עיינו אצל כהן ש', מילת נשים, עמ'  45
סובבת אותם בא"י הביזנטית, בביזנטיון, ובאשכנז של ימי על חשיבותה הרבה של המילה בקרב יהודים אל מול החברה הנוצרית ה 46

 הביניים, ראו באומגרטן, סימון הבשר; פרי מ', יחס למילה.
 .135–105על המילה באסלאם ראו בקצרה ונסינק, מילה; ועיינו אצל סלאימה, חוק מוסלמי, עמ'  47
 א סימן י בנוסח מקוצר(.שאילתות דרב אחאי, מהד' מירסקי, פרשת שמות סימן לז )וכן פרשת ויר 48
 רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רנח. שובותתראו  49
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המעבר  תיאור, אך השלילב משיב על כך גאוןאדון יהודי? שמא צריך להטיף ממנו דם פעם נוספת? ה אצל

 זהותה בלשון התשובהאם כן,  50: "אף על פי שחזר לגיותו אינו חוזר לערלתו ראשונה".כאןהוא המעניין 

תהה אם מאחר שהעבד הוא לכן  .של השואל כוונתותה יהיזו נוכרית מכונה 'עורלה', ונראה שאכן ה הדתית

עם חזרתו  יש לשוב ולהטיף ממנו דם ברית משום כךו ,הוא כבר אינו נחשב נימול אלא 'ערל' חזר ל'גיותו'

 .אף שמבחינה פיזית הוא כבר נימול לקהילה היהודית

בין נוכרים, הנתפסים כערלים אף אם הם נימולים, וים נימולים עם זאת ההבחנה החז"לית בין יהוד

גברים בני דתות  עוד ועודלשרוד לאורך זמן במציאות של המזרח התיכון המוסלמי שבו יכולה תה ילא הי

כך נחלש כוחו של  51נימולו יהודים, מוסלמים וקופטים. שםבעיקר במצרים, הדבר אמור  .שונות נימולו

המונח 'ערל' כתיאור כללי של נוכרים. בהשפעת מציאות זו התייחדו בשפת הגניזה שני מונחים עבריים 

 52מוסלמים כונו בדרך כלל 'גויים', בעוד נוצרים כונו 'ערלים'. –שונים להבחנה בין מוסלמים לנוצרים 

תבטל ונעלם בתקופת הגניזה, אך לא ה וכמובן, המטען הערכי וההיסטורי הנלווה לשני מונחים אל

לעומת הנוצרים היו כאלה, ו גםשאף חריפותו עומעמה לטובת שימוש טכני: רק מוסלמים כונו 'גויים' 

נשים כאשר הכינוי היה מכוון ל למשל ,תה להם עורלהילא הי גם כאשרכל הנוצרים כונו 'ערלים',  זאת

, התעורר םברוב יםנימול וחברה הכללית היגברים בכיוון שהמ ,על כך גברים קופטים. נוסףלנוצריות או 

 השתייכות לחברה היהודית.ל כדי לחדד את חשיבותו המילה צורך להדגיש היבטים ספציפיים של טקס

בע בחיבורו משנה תורה והדגשה כזו ניתן לראות בעיסוק בשאלה את מי מותר למול. הרמב"ם ק

אולם "אם נתכוון הגוי למילה, ומנימוקים רפואיים,  כי אסור ליהודי למול גוי אם הלה מעוניין במילה

ידי  התייחסות דומה קיימת גם בתשובותיו של הרמב"ם כאשר נשאל על 53מותר לישראל למול אותו".

תלמידי אפרים מצור "בדבר מילת הגוים והערלים, המותר לישראל לקבל זאת על עצמו אם לאו, והיש 

ההיתר של הרמב"ם למול גויים אף שלא במסגרת גיור  54לאו".הפרש בין הישמעאלים והנוצרים בזה אם 

ההיתר ללמד כן "ובלבד שיעשנה כשהוא מודה בנבואת משה רבינו המצווה זאת מפי אלהים יתעלה" ו

 .שנידון בתשובה העוקבת, מצביעים על האפשרות כי לא מדובר כאן בעניין תיאורטי בלבד ,תורה לגוי

 היו בהםתהפוכות ש בתקופה ובמקום הרי ,פנו אליו מצור הצלבניתכי השאלות הו בעיקר ראוי לזכור

נוצרים, דווקא נטיות של מילת גויים, וודוגמה אחרת לרל 55דתיים מגוונים ואף המרות דת.-מגעים בין

 הואעימו ש 'החבר'ביקורת על מותח הכותב  .תגלה בגניזההנמצאת במכתב שנשלח מאלכסנדריה ו

                                                 
רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רס )שם ללא  שובותתן שצה )ללא ייחוס(; אוצה"ג יבמות, סימן רן )שם מיוחסת לרה"ג(; אוצה"ג שבת, סימ 50

 הביטוי 'ערלתו', אך ההיגיון המנחה את השאלה והתשובה זהה(.
בעניין השימוש במילה  367–364ליית'י, קופטים, עמ' -, וראו את דיונו של אל219–218ראו למשל מיינרדוס, מצרים הנוצרית, עמ'  51

לחיזוק הזהות הקופטית לעומת נוצרים אחרים וכן בצורך מצד הקופטים להדגיש כי המילה הקופטית אינה חיקוי של המילה המוסלמית 

 אלא קדמה לה.
 .278, עמ' 2ן, חברה, ראו גויטיי 52
 משנה תורה, ספר אהבה, הלכות מילה, פרק ג הלכה ז. 53
 שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן קמח. 54
 ראו קדר, מתנצרים, מתגיירים ומתאסלמים, וראו את הדיון בהמשך הפרק. 55
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נמצא בבית הכנסת "לא ביום שני ולא ביום חמישי ולא בראש חודש ולא  אינוזה מסוכסך, ומתלונן כי 

 56בחנוכה. וכשהוא מתפנה מהסרת עורלות הערלים ודמם, הוא עושה את משפטי האלהים לתפלות".

מילה בשבת. הזכר  –ת המילה בנסיבות ספציפיות ילמקד את המבט עוד יותר, נבחן את סוגי כדי

המילה ביום השמיני, ולכן אם נולד בשבת יש למולו בשבת שלאחר מכן, היילוד אמור לעבור את ברית 

מידה  אף שטקס המילה מחייב הפרה של כמה מאיסורי שבת. אי לכך, מילה בשבת יכלה להיות אמת

זהותם. בעוד מילה של תינוק יהודי עניין הספק ב ולסימוןהוריו של לבחינת הזהות היהודית של היילוד ו

עלתה כחלק מסוגיית היחס אל הקראים בהלכה דיון,  הייתה נושאבנת מאליה ולא תה מוירגיל בשבת הי

צטט תשובה של משיב על שאלה זו בחיוב, ואף מהשאלה אם ניתן למול בן של קראים בשבת. הרמב"ם 

 57.ברוח דומה רב האיי גאון

שאלה דומה עולה במקרה של בן שפחה. מעמדם הדתי של עבדים ושפחות שהוטבלו לעבדות 

חלק מ'כלל ישראל' בידי יהודים היה מעורפל עוד טרם שחרורם, ולעניינים שונים ניתן היה לראות בהם 

נאמר עליהם כי "יצאו  עם זאת .משפטית הן מבחינה חברתית-הן מבחינה הלכתיתהמחויבים במצוות, 

בן השפחה שנולד בשבת תתעורר ל בנוגעשגם  טבעי היהאם כן,  58גויים ולכלל ישראל לא באו". מכלל

כי "אם  נקבעבקטע מתוך חיבור הלכתי, ובו  קיומו של דיון כזהשאלה זו. ניתן לראות עדות מעניינת ל

ה קודם , אין היתר למולו אלא אם כן טבלוכל שכן שבת, מועדילדה שפחה, ונפל היום השמיני על יום 

  59".לשם בת חוריןלידתו 

גורס כי אין לחלל את השבת לשם מילת בן שפחה ביום השמיני, וזאת בניגוד  המחברלכאורה 

אולם למעשה מעל המילים 'בת חורין' הוסיף מאן דהוא בדיו אחר ו .להלכה המוכרת לנו מאותה תקופה

, אכן נכלל לשם עבדותתיקון קטן: 'עבדות'. בתיקון קטן זה נהפכה הקביעה, ובן השפחה, מרגע שטבלה 

תשובה הלכתית לעיל בין אלה שעבור מילתם מחללים את השבת אף אם הוא עדיין אינו יהודי. ראינו 

וודאי מחללין עליו את השבת אבל וודאי אסור לבוא על הש]פחה[... ובניהם הקובעת כי "בני השפחות 

וודאי עבדים הם". השאלה והתשובה וכן התיקון בחיבור ההלכתי מעידים כי הנושא היה נתון במחלוקת 

רכו, וכי היו שראו במילת בני השפחות בשבת עדות לזהותם היהודית ולכשרות וולא היה ברור כל צ

 60תיהם השפחות.מויהיחסים עם א

שתי שאלות נוספות עוסקות במילת בן מומרים בשבת. רב שרירא גאון נשאל בדבר מילה בשבת 

מו יבע כי הבן עשוי לבחור בדרכה היהודית של אוקהוא  .הישה יהודייאלשל תינוק שנולד לגבר מומר ו

                                                 
56 S 10 J 6.5-TCUL  חבר מא יחצ'ר כניסה לא אתנין ולא : "ואן אל30–29, ע"א, שורות 48, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה

 כמיס ולא ראש חדש ולא חנכה ואדא תפרג' מן קטע קלף אלערלים ומן דמאיהם געל משפטיי אלהים טפלה".
 שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן תמט. התשובה שמצטט הרמב"ם בשם רה"ג אינה ידועה לעת עתה ממקורות אחרים. 57
 .1ראו פרק ב, סעיף  58
59 47.187(3r) S Ar.-TCUL  לא פורסם: "ואן ולדת אלגאריה ואתפק יום אלתאמן יום מועד וכל שכן שבת 21–19, צד ימין, שורות ,

לא יגוז כתאנתה אלא אן כאן טבלת קבל ולאדתה לשם בת חורין". לפי אזכור רבנים שונים, המאוחר בהם "רבינו יוסף הלוי ז"ל" כלומר 

 אמצע המאה השתים עשרה. הר"י מיגאש, נראה שהקובץ נערך לא לפני
60 S AS 91.190-S G 2.137 + CUL T-CUL T וראו דיון בפרק 2-)בדילוגים(, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י 7–3, שורות .

 ב.5ב, סעיף 
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שיש למולו בשבת ככל ולא בדרכו של אביו, ולכן "אין אנו מחזיקים אותו שייצא לתרבות רעה" ומכאן 

ל שני הורים מומרים ערבנו אברהם בן הרמב"ם נשאל  ר מכןחלאכמאתיים שנה  61תינוק יהודי אחר.

בע ש"צריך שיתעסק בזה גוי וימנע ישראל מלהתעסק ו. ראב"ם קלבנם המבקשים "לקיים מצוות מילה"

של רש"ג כבר לא היה תקף כיוון ששני ההורים מומרים נימוקו מהאם  62.את קביעתו נמקמ אינובזה", ו

ת יגם את הוריו, בקטגורי עקיפין, ובאת הבןבעיני ראב"ם? ברור שהאיסור למול את הבן בשבת מציב 

זו? האם היה  קביעהאולם עד כמה היה הראב"ם מרחיק לכת בו. לכל דברזהות נפרדת מזו של יהודים 

 פוסק שגם ביום חול אין למול את התינוק? 

ניתן למולו שלא  ,, אפילו גוי המבקש להימול 'לשם מצווה'של ראב"ם אביויש לזכור כי לפי 

בשבת. האם לכך כיוון כותב השאלה בציינו כי ההורים מעוניינים "לקיים מצוות מילה", וזאת בעברית 

האם אכן רצונם היה 'לקיים מצוות מילה'  –? ומה בדבר ההורים עצמם תיהודי-תערביבבתוך רצף הטקסט 

בשאלה? ואולי כוונתם  צויןם ועל אף העובדה שהם 'מחללי שבת בפרהסיא', כפי שמדת על אף המרת

ואולם הם ביקשו לעשות זאת  – יהודים, מוסלמים וקופטים – תה למול את בנם ככל ילדי מצריםיהי

 מומרים רבים אחריםש ממש כשםשאותה הכירו ושאיתה שמרו על קשר,  ,במסגרת הקהילה היהודית

, האם אכן ניתן לטעון כי לא היו משמעויות מרחיקות לעומת זאת? ושמרו על קשרים עם בני דתם הקודמת

 ידי יהודי ודווקא ביום השמיני שחל בשבת? לכת לרצונם של ההורים שמילת בנם תיעשה דווקא על

היו הזדמנות לקהל, לשואלים ולמשיבים להביע את דעתם בדבר גבולות  ומקרי קצה מעין אל

היסטוריות והזהות היהודית והקהילה היהודית. טקס המילה לא היה רק טקס בעל משמעויות דתיות 

וחשיבות חברתית. גויטיין כותב כי הטקס היה שני בחשיבותו ציבורית עמוקות, אלא גם טקס בעל נראות 

ניים , פיוטים וברכות נאמרו, ותרומות לעלהשתתף בו החברתית רק לטקס החתונה. נכבדים הוזמנו

מעידים כי הברית נערכה בבית הכנסת, כלומר במעמד הציבור ובמרחב מספר כמו כן מכתבים  63חולקו.

פני נכבד כלשהו על כי לא יכול לתנצל מבמכתב פרטי, חזן בית הכנסת העיראקי בפסטאט  64הציבורי.

כיוון  כיוון שהתבקש להתפלל בטקס מילה בבית הכנסת וחשש "שמא יאמרו שלא באתימלהגיע אליו 

כלומר טקס המילה לא רק  65.הייתי מגיע ומבצע. ואתה מכיר את אנשינו..." –שהוא עני, ולו היה עשיר 

                                                 
 .6אוצה"ג שבת, סימן שצח. ראו דיון בנושא בפרק ג, סעיף  61
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נג. 62
 .232, עמ' 3על הטקס, והפניות לברכות, לפיוטים, לתיאורי חלוקת המזון לנזקקים והבקשות לתרומה בעת מילה ראו גויטיין, חברה,  63
לפי הידוע לי, טרם פורסם מחקר מקיף על מנהגי המילה בארצות האסלאם בתקופה הנידונה, בוודאי לא מתוך השוואה למילה בקרב  64

המוסלמים כדוגמת מחקרה של באומגרטן על המילה באשכנז בהשוואה לטבילה בחברה הנוצרית. ראו באומגרטן אמהות וילדים, עמ' 

במאות האחת עשרה עד השלוש עשרה, טקס המילה בוצע דרך קבע בבית הכנסת ולא בבית . באומגרטן מראה כי באשכנז 139–90

ההורים. מתשובות הגאונים עולה כי אף בתקופתם נערך טקס המילה בבית הכנסת, אך גם בבתים פרטיים. ראו שערי צדק, ח"ג, שער ה, 

יתן למצוא כמה עדויות לעריכת טקס המילה בבית הכנסת: סימן יא; אוצה"ג, שבת, סימן שעה; אוצה"ג, יבמות, סימן תקסה. בגניזה נ

JTSA ENA NS 2.9 לא פורסם: "בוא מחר בבוקר לבית הכנסת הירושלמי, ותהיה נוכח במילה" )תבכר אלי כניסה 6–5, שורות ,

אצל קרמר, ששה מכתבים, , פורסם CUL Or. 1080 J 33. וכן ראו 58, הע' 475, עמ' 3אלשמיין ותחצר פי אלמילה(. ראו גויטיין, חברה, 

. במכתב זה חזן כותב: "בא אלי אדם, המבקש שאתפלל אצלו בטקס מילה מחר בבוקר בבית הכנסת של 10–8, שורות 73–68עמ' 

 העיראקים, ייכון בחיי ישראל" )"גא אליי רגל יטלבני אצלי לה פי מילה גדא בכרה פי אלעראקיין אלמעמורה בבקא יש"(.
65 1080 J 33 .Or CUL,  'לאילא יקולו לאגל אנה עני תרכה ולו כאן 15–13, שורות 73–68פורסם אצל קרמר, ששה מכתבים, עמ" :

 עשיר לגא וכדמה ואנת תערף אצחאבנא".
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מעמד הציבורי של משפחת ה לשבמקום ציבורי, אלא גם היה נושא לשיחה וסממן נערך היה פומבי ו

 תפקוד ראוי של מנהיג הקהילה. לשהנימול ו

כחלק מקביעת גבולות  מוהימנעות מקיולאו המילה טקס קיום ל, יש כמה עדויות לכך בהתאם

מתואר  הזהות של הקהילה היהודית ונורמות ההתנהגות בה. במקרה המפורט בשאלה לרש"ג או לרה"ג

 :סופרמ בקש להביאו למילה בבית הכנסת,כאשר הוא מו ,וליד ילד משפחתו טרם שחרורהמאדון  כי

גבולות הדוגמה נוספת לסימון  66"ואמרו לו הקהל שאין אנו מלין אותו עד שתודיענו בן מי הוא".

בו מתואר בין השאר כיצד ובאמצעות החרגה מטקס המילה עולה מתוך מכתב משפחתי מאלכסנדריה 

עשר חודשים לאחר עזיבת בעלה.  אשת איש הרתה בעת שבעלה היה במסע מסחרי, וילדה את בנה ארבעה

כעס רב בקרב היהודים והמוסלמים בעיר, ובשל כך סירבו למול את התינוק הנולד, שנחשד לדבר גרם ה

כממזר. בסופו של דבר רק יהודים רומים, כלומר יהודים זרים שכנראה לא היו בשר מבשרה של הקהילה, 

  67הסכימו למולו, ו"לא נכח שם לא דיין ולא חזן ולא בירכו עליו".

תה כל מניעה, ולמעשה חלה חובה, למול את התינוק הנולד יהמקרים לא הייש להדגיש כי בשני 

גם בן שפחה יש למולו וגם ממזר הוא יהודי לכל דבר מבחינת חיובו במצוות, אלא שאין להתחתן  –

את טקס המילה ואופן קיומו היו כאמור אמצעי יעיל בידי חברי הקהילה לסמן אף על פי כן,  68איתו.

 .ות אלו, ומכאן הסירוב למול תינוקנורמות ההתנהגות הראויות בתוך אותם גבולותאת גבולות קהילתם ו

למילת גויים בידי יהודים. לצד תופעה זו יש לדון בתופעה, או בסוגיה  מספר בעדויותלעיל דנו 

ההלכתית, של מילת יהודים בידי גויים. בדיונים על מצוות המילה בספרות חז"ל מודגש כי רק מי שמחויב 

יהודים, אינם  אינםנימולים אך  הם מנםוונים", שאה רשאי לבצעה, ומכאן ש"ערבים וגבנות המילבמצו

כמאן דלא מהילי דמי!" )אף על גב שהוא נימול, דומה  –"אף על גב דמהילי  :רשאים לבצע את המילה

המטבע: רשאים ידי גויים הן שני הצדדים של אותו  מילת גויים ומילה עלאם כן,  69כמי שאינו נימול(.

במפורש שמילתם של נוכרים אינה  תבעוהמילה חלה עליהם. העמדה החז"לית קמצוות למול רק מי ש

 נחשבת, ולכן גויים אינם יכולים למול יהודים. 

המתוארך למאה  ,עמדה זו ראינו גם בראשית תקופת האסלאם בחיבור 'שאילתות דרב אחאי גאון'

התפיסה החז"לית בצורת כלל ברור: "וגוי פסול למימהל בר ישראל  תנוסחמ בחיבור זה .השמינית בקירוב

'המול ימול',  :כתובה לפידכתיב המל ימול, ואע"ג דמהול ערל הוא ואסור" )גוי פסול למול בן ישראל, 

בע במפורש את האיסור וקרב נטרונאי גאון במאה התשיעית,  70ערל הוא ואסור(. –ואף על גב שהוא נימול 

אסור לבן  ובשום פניםליה לבר ישראל למימהליה לגוי שלא לשום גירות כל עיקר" ) המשלים: "ואסיר

אם כן, בראשית תקופת האסלאם עמד בתוקפו האיסור למול גויים  71ישראל למול גוי שלא לשם גירות(.

                                                 
 אוצה"ג, יבמות, סימן צה. 66
67 Freer 1908.44i 8–3, שורות 18, ע"ב, השוליים התחתונים, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה. 
המילה מוטלת על האב, ובמקרה זה כאמור היה בעלה של האישה במסע מסחרי ולא היה נוכח במקום והאנשים חשדו  אם כי חובת 68

 כי האב הביולוגי הוא אדם אחר, אלמוני.
 בבלי, עבודה זרה, כז ע"א. 69
 ראו שאילתות דרב אחאי, מהד' מירסקי, פרשת שמות סימן לז )וכן פרשת וירא סימן י בנוסח מקוצר(. 70
 רנ"ג, מהד' ברודי, סימן רנח. שובותת 71
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 נטיים למציאות במזרח התיכון המוסלמיווהיו רל ווהאיסור להימול בידי גויים. חשוב לזכור כי דיונים אל

 ,שהם נימולים, לסביבתם ,שם נמתח קו ברור בין יהודים .נטיים למציאות בביזנטיון ובאשכנזוואך לא רל

 שהיא כולה לא נימולה.

במאות השנים הבאות. הרמב"ם  זוניתן לראות שינוי ברור בתפיסה במזרח המוסלמי לעומת זאת, 

מתכוון לשם מצווה. הוא שאלה מפורשת כי ניתן למול גוי אם  לעבע ב'משנה תורה' וגם בתשובה וק

נותן הרמב"ם  ב'מורה הנבוכים' בדיונו על טעמי המצוות קביעתו אינה מקרית, אלא מכוונת ומבוססת.

ואולם השני חשוב ביותר  ,שני טעמים למצוות המילה. האחד הוא הרצון לדכא את היצר המיני של הגבר

 לענייננו:

תי, עוד עניין אחר, חשוב מאוד, והוא שיהיה לכל בעלי דעה זאת יש במילה, לדע 

סימן אחד גופני משותף להם, ולא יוכל מי  –אני מתכוון למאמיני ייחוד השם  –

שאינו מהם לטעון שהוא מהם בעוד הוא זר... גם ידועה מידת האהבה ההדדית 

רית ואמנה. והעזרה ההדדית הקיימות בין עמים שלכולם סימן אחד, והוא בצורת ב

כך המילה הזאת היא הברית אשר כרת אברהם אבינו על האמונה בייחוד השם. כך 

כל הנימול נכנס בברית אברהם ומקבל על עצמו את בריתו להאמין בייחוד... אף 

 72זה עניין חשוב כמו הראשון כטעם למילה, ואולי הוא יותר חשוב מן הראשון.

לקביעות אחרות של הרמב"ם, למשל קביעתו ב'משנה משווים אותה ובפסקה זו  יםכשר ושטרן דנ

תורה' כי גם בני קטורה, שפחתו של אברהם, מחויבים במצוות המילה ביום השמיני. אף כי בני ישמעאל 

, הרי "הואיל ונתערבו היום בני ישמעאל בבני קטורה, יתחייבו של הרמב"ם אינם מחויבים בכך לדעתו

כל המוסלמים מחויבים במצוות מילה וביום השמיני באה ום רהרמב"אם כן,  73הכול במילה בשמיני".

היהודים  כלומר –כמו היהודים. מצוות המילה אף מאחדת את כלל המאמינים בייחוד השם  –דווקא 

 דתית "בין עמים שלכולם סימן אחד".-דתית או בין-ב"ברית אברהם", מעין ברית על –והמוסלמים 

כי אף שאין למול יהודי  קובע הרמב"ם גם כאן .לה בידי גוית המייסוגי הוא השני של המטבע ודיצ

 יחידהרמב"ם אינו  74בידי גוי, הרי "אינו צריך לחזור ולמולו בשניה", כלומר המילה נחשבת בדיעבד.

מדרש 'שכל טוב', שחובר בדרום איטליה  .הגויים משמעותית גם בעיני היהודיםשל המילה  כיבתפיסתו 

עשרה ומכיל חומר הלכתי רב, קובע כי הנודר שלא ייהנה "מן המולים"  הביזנטית בראשית המאה השתים

 75., וזאת בניגוד מפורש לקביעה החז"ליתליהנות אף מ"מולי הגויים, שמילה שייכת בגויים" לו אסור

לתפיסה החז"לית שתוארה לעיל  מנוגדתת להם, נטיווהקביעה ש'מילה שייכת בגויים', כלומר רל

נראה  .נימולים הרי הם 'כערלים' אלושאף ש בקובעה הנימולים המבחינה בין היהודים הנימולים לגוייםו

                                                 
 (.647–646מורה הנבוכים, תרגום מ' שוורץ, חלק ג, פרק מט )כרך ב, עמ'  72
י. ראו מאמריהם של כשר, מילה; שטרן –מילה לבני ישמעאל: משנה תורה, ספר שופטים, הלכות מלכים ומלחמות, פרק י הלכות ט 73

 לפרופ' דניאל לסקר על שהפנה אותי למאמרים אלו. . אני מודה144–135י', ברית מילה, בעיקר עמ' 
 משנה תורה, ספר אהבה, הלכות מילה, פרק ב הלכה א.   74

 לך, פרק יז, דיבור המתחיל במילים "ורבותינו דרשו".-, פרשת לךשכל טובמדרש  75
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 .נובעת מהשפעה ברורה של המציאות החברתית המוסלמית קביעה חדשה זו ב'מדרש שכל טוב'ש

 76.מדרש זהתה זמינה ומוכרת ליהודי דרום איטליה, אזור חיבורו של יהיזו  מציאות

אף בספרות הקראית אנו מוצאים קביעה דומה בספרו של יהודה הדסי 'אשכול הכופר', אוסף 

עשרה אך משקף מסורות ופרשנויות קראיות  הלכתי שנכתב בקונסטנטינופול באמצע המאה השתים

 מילה כותב הדסי: הבדיונו במצוות  77הערבית.קדומות, רובן מן העולם המוסלמי דובר 

טמא ערל ראוי שימול מילתנו או לא ימול? נאמר כי הוא אסור ואסור הוא. יען כי 

עובד עכומ"ז הוא. ואינו יודע מי ה' ואינו מודה למצוה... אע"פ שהם מצות 

מותרות מכל איש כי אין להם מניעה מן הדעת כי אינו רע. אבל מבני ישמעאל 

ימול לנו בעת שאין בר ישראל מצואי כי המילה אינה מתועבה לפניהם יכשר ש

  78כתורתך.

הדסי מבחין במפורש בין "טמא ערל... ]ש[אינו מודה למצוה" ובין "בני ישמעאל... ]ש[המילה אינה 

גיון של בן תקופתו מנחם בן שלמה, עורך מדרש יגיון של הדסי דומה ביותר להימתועבה לפניהם". הה

כי הדסי, בדיוק כמו ולהעיר  דמיון זה טוב', שקבע לעיל כי "מילה שייכת בגויים". יש לסייג'שכל 

בדיונו של יעקוב אלקרקסאני,  ראותידי גוי מלכתחילה. ייתכן שניתן ל הרמב"ם, לא התיר מילה על

מעלה אותן שמצוות המילה. אחת השאלות עניין בתקדים קראי לקביעתו של הדסי , כן כמאתיים שנה לפני

הן כמומר הן כנוכרי, וסביר יותר לקרוא  ם מונח זהניתן לתרג .ל'מכאלף', השונה בדתו תקרקסאני נוגע

קביעתו למוסלמי, אך סביר שדווקא מייחד את דבריו  אינו. בניגוד להדסי, קרקסאני בהקשר זה זאת כנוכרי

 :כותב קרקסאנינובעת מן המציאות של ביצוע המילה בקרב המוסלמים. 

ישאל השואל בדבר אדם, שנולד לו ילד, והוא במקום שלא מזדמנת לו מילה ואם 

בידי יהודי, ואינו יודע לבצע את המילה... האם טוב יותר שימול את בנו נוכרי, 

אשר אינו מבני הדת, או שישאיר אותו ערל עד שיזדמן לו ישראלי שימול אותו? 

ל מאשר למול אותו בידי אמרנו:... אין ספק כי חמור יותר להשאיר את הנער ער

נוכרי... ואם כך היה הדבר, הרי שהמילה בידי נוכרי נאצלת ומשובחת וטובה 

 79הרבה יותר מהיותו ערל.

עורלה כסממן זהות. 'הציר  לשברית המילה ו לש תפיסהניתן לראות שני צירי התפתחות בנוגע ל ,לסיכום

אשכנזי' הוא הציר המעניק יתר חשיבות למילה כסממן זהות יהודית ולברית המילה כמכוננת -הביזנטי

של השיוך תה חפיפה מלאה בין קו ההפרדה יבהן היוזהות יהודית. ציר זה התפתח בארצות הנוצריות, 

זו באה לידי ביטוי הן במחשבה היהודית, הפרדה  80נוצרי( לבין קו ההפרדה של מנהג המילה.-הדתי )יהודי

                                                 
 .657–654, יחס למילה, עמ' מ' ראו פרי 76
 ראו דיון קצר בו ובחיבורו אצל לסקר, הדסי. 77
 אשכול הכופר, מהד' גוזלוו, לא תנאף, רצט )דף קיא ע"ב(. 78
(. יש מקום לבדיקה מקיפה של ההשקפות ההלכתיות 505, עמ' 3)כרך  7, שער 4קרקסאני, אלאנואר ואלמראקיב, מהד' נימוי, מאמר  79

יות של התורה ומידת חיובם של והפילוסופיות בקרב הקראים אשר למילה לגויים. סוגיה זו קשורה קשר הדוק לשאלת מידת האוניברסל

 בציר; סקליר, נוכרים.-שמאי, חובת האומות; סקליר, יוסף אל-הגויים במצוות. ראו מאמריהם של בן
 , יחס למילה.מ' ; פרי54–3, מילת נשים, עמ' ש' ראו באומגרטן, סימון הבשר; כהן 80
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 'נימול'בה פעמים רבות שהמתארת את הנוצרים או הגויים כ'ערלים' ו'טמאים' והן במחשבה הנוצרית, 

 81.'התגייר'הוא מילה נרדפת ל 'מל עצמו'או 

טקס תה חפיפה בין קיום ישל ארצות האסלאם והמזרח התיכון לא היהמקביל לעומת זאת, בציר 

כך, והכינוי  וברור כל מדויקבין הגבולות הדתיים. במציאות זו המילה לא יכלה לשמש סממן והמילה 

מציאות שבה במחד גיסא נדרשה הכרה  .'ערל' איבד מעט מעוקצו. מציאות זו דרשה תגובה דיאלקטית

הגיעה עד כדי קביעתו של הרמב"ם בדבר 'ברית זו הכרה  והתמודדות עימה. "מילה שייכת בגויים"

למול גוי "אם מתכוון לשם מילה" ואף להימול בידי  דתית המסומלת במילה ועד ההיתר-ןהם' הביאבר

מי ראוי  82גם "נרקיסיזם של הבדלים מינוריים": הצריךרחב נ. מאידך גיסא השיתוף ה, ולו בדיעבדגוי

 למול ומתי? את מי ראוי למול ולשם מה? 

לא התקיימו רק בקרב היהודים. שתי דוגמאות מאלאנדלס, ספרד האומיית, מצביעות  ודיונים אל

כאימוץ כאמצעי לקידום חברתי אם על כיוון דומה: מחד גיסא יש עדויות על מילה של נוצרים קתולים, אם 

מאידך גיסא בספרות  83עורר ביקורת מצד אנשי הכנסייה. , ודבר זההרווח בחברה שמסביב מנהג תרבותי

הלכה המוסלמית המאלכית באלאנדלס עלתה מאוד חשיבותה של המילה, כולל הצורך למול עבדים ה

 84בו מלים אותם היהודים.שהקפדה שלא למול את התינוקות באותו יום הייתה  אם כישאינם מעמי הספר, 

המילה בו יש לקיים את שדיונים מעין אלה לא התקיימו רק באלאנדלס האומיית, והשאלה בדבר היום 

ביום השביעי, למעשה השמיני, העסיקה חכמי הלכה  כמנהג היהודים המוסלמית ואם מותר לקיימה

אף  86בספרות המוסלמית. אף היא השאלה אם מותר ליהודי למול תינוק מוסלמי נזכרת 85מוסלמים רבים.

במאה מה שקתנועה דתית  בגללהמילה, בין השאר  בענייןבקרב הקופטים מתועדים דיונים ופולמוסים 

 כמו כן 87ראתה בו חיקוי של דרכי המוסלמים.משום שביקשה לבטל את מנהג המילה ועשרה  השתים

 88מחרה התפלמס עם נוצרים שמלו את בניהם אף שלא המירו את דתם.-דיוניסוס מתל

 סיכום. 6

ובמשמעותם הסמלית לעניין גבולות הזהות של הקהילה היהודית. המשותף  מספר בפרק זה דנו בטקסים

הוא היכולת, ולמעשה ההכרח, לפרש מחדש מרכיבים במורשת המשפטית  כאן לכלל הטקסים שנידונו

                                                 
 קוף על שחלקה עימי את טיוטת מאמרה ואת מחשבותיה.ראו כהן ש', חצי מילה; טרטקוף, מילת נוצרים. אני מודה לפאולה טרט 81
 . סקירה תמציתית של המונח וגלגוליו ראו ורמן, נרקיסיזם.305, 131את המונח טבע פרויד באופן אגבי, ראו פרויד, חברה ודת, עמ'  82
 .82ראו קופ, מרטירים, עמ'  83
 .114ראו ספרן, הגדרת גבולות, עמ'  84
ראו את ספרו של אבן קים אלג'וזיה על ילדים. בדיונו אם מילה היא חובה או מנהג בלבד, מוקצה מקום רב לשאלת המילה כסימן  85

מבחין בין מוסלמים ובין נוצרים ועובדי אלילים וכן לשאלה אם יש לקיים את המילה "ביום השביעי" או שאסור לעשות זאת כדי לא 

. 165–164)היום השביעי( עמ'  6; פרק 162–149)חובה או מנהג( עמ'  4'וזיה, אחכאם אלמולוד, פרק להידמות ליהודים: אבן קים אלג

על התרחבות הדיונים במילה באסלאם ועל עליית חשיבותה אל מול הקהילות הדתיות האחרות ראו סלאימה, חוק מוסלמי, בעיקר עמ' 

114–133. 
 .19. כן ראו קיסטר, מילה, עמ' 1529, מסורת 315–314, עמ' 3רסאן, כרך ראו את החיבור מן לא יחצ'רה אלפקיה, מהד' אלח 86
 .167–166; סיפסטיין, מדינה מוסלמית, עמ' 80–79; סוונסון, הפטריארכיה המצרית, עמ' 367–364ליית'י, קופטים, עמ' -ראו אל 87
 .167–166ראו פן, לחזות את האסלאם, עמ'  88
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והתיאולוגית ברוח המציאות החברתית המשתנה. תהליך מתמיד זה של פרשנות ויצירה פעל הן לדחיקה 

, ולהדגשתם נטייםוומתאימים הן להעצמה של אלמנטים שנתפסו כרלי בלתשל אלמנטים שנתפסו כ

-נעשו תוך דיאלוג מתמשך עם הסביבה הלא ומסורות מקראיות. תהליכי פרשנות אל חידוש זה כללוב

לשפחות  בנוגע שהותאם לשימוש ,במנהג הגילוח והגזיזה הןבברית המילה  יהודית, כפי שניתן לראות הן

 בהקשר מיני. 

הפרשנות אינו קבוע מראש ואינו ניתן לניבוי, לא מצד הציר הסינכרוני של היחסים עם תהליך 

יהודית ולא מצד הציר הדיאכרוני של המורשת המשפטית והתרבותית היהודית. שתי -הסביבה הלא

מנהג הגילוח והגזיזה צף ועלה מחדש בתקופת האסלאם כחלק מטקס  .מתוך הפרק תלוודוגמאות לכך ע

הוא באותה עת  .יםלחוקי יחסי מין עם שפחות נוכריות הופךבעיקר כחלק מטקס הודגש ההגיור, אך 

טקס פומבי של חציית סף בעת חזרת מומרים ליהדותם.  –שימש בארצות הנצרות למטרה אחרת לחלוטין 

אם  ,דונה לא ידוע לנו כלל על טקס כלשהו של חזרה ליהדותילעומת זאת, בארצות האסלאם בתקופה הנ

 .באותה תקופה הן באסלאם וכאמור אף ביהדות אשכנז התקיים טקס כזההן בנצרות  כי

בשלושת הפרקים הראשונים,  שהשנפר מציאות, על רקע הלמיניהםהטקסים  עלהצטברות הנתונים 

, היו למעשה שתי אשר לתנועה פנימהיחסית.  יחסית וחדירים דתיים נמוכים-מעידה על גבולות קהילתיים

ה ילקהילה היהודית: אחת היא הגיור במסלול החז"לי הקלאסי והשני ףלהצטרדרכים שונות ומובחנות 

מסלול החסות' 'יהודית. ההצטרפות בבתוך הקהילה החסות מעמד של בני היא באמצעות עבדות, מעין 

ק וסימון חברתי מצד חלק בחובה יתרונות חומריים ברורים ולכן גם עוררה תגובות של חשד, פקפו טמנה

 מן החברה היהודית כלפי המצטרפים החדשים.

תה תנועה החוצה של יהודים שהמירו את דתם לדת אחרת וכן תנועה חזרה של יהודים יבמקביל הי

מכל סוג שהוא לחוזרים ליהדותם  ת דתמומרים שבחרו לשוב ליהדותם. היעדר העדויות על טקסי המר

עולה בקנה אחד  עניין זה. , מבחינת הקהילה היהודיתביצוע שינוי זהות זההיחסית של -מצביע על הקלות

המשך הקשרים המגוונים בין מומרים למשפחותיהם וקהילותיהם. מובן כי לא כל  עלעם העדויות 

הקשרים התנהלו על מי מנוחות, ולכן ניתן לראות גם דוגמאות להפגנה מיליטנטית של הזהות הדתית 

איומים. להשמעת ניסיונות שכנוע ואף לדתם, לוויכוחים משפחתיים, את החדשה מצד יהודים שהמירו 

של הקשרים והמגעים בין בעלי  והמתמשךהמורכב  ,מצביעות על האופי המגוון וות אלאף עדויאולם 

 שונות ומשתנות.ת ודתיזהויות 

הזהויות והמגעים בקווי  מגווןת מילת הגברים במצרים יכולה לשמש דימוי נאה לינראה כי סוגי

 ים, מוסלמים וקופטיםיהוד – הגבול של הקהילה היהודית. העובדה כי במצרים נימולו כמעט כל הגברים

בו יכלו בני ולא ביטלה את הזהויות הדתיות והקהילתיות השונות, אך היא שמה אותן על מישור אחד  –

 ביתר שאתומצד שני להדגיש  'דתית-ביןשותפים בברית 'לראות זה בזה הקהילות השונות מצד אחד 

 הייחודית.  הדתית לחדד את זהותם כדי, במשמעויותיו או בפרטיו הברית הבדלים קטנים בטקס



224 
 

 הממירים את דתםכלפי פרק ה: יחס הסביבה כלפי המרות הדת ו

 מומרבקהילה שאליה ה , והוא נושא השלכותהפרטשל מהותית את מעמדו  המשנה המעש יאההדת  המרת

הפרק הקודם העמיד במרכזו את טקס המרת הדת. לעומת זאת,  מצטרף ובקהילה שאותה הוא עוזב כאחד.

ביחס נדון . בסעיף הראשון השל הפרק הנוכחי ממקד את תשומת הלב בהקשרים החברתיים הרחבים יותר

, ובין השאר נבחן עד כמה יושמה המדיניות האוסרת על עזיבת השלטונות המוסלמיים כלפי המרת דת

בביסוס הזהות הדתית של המצטרפים אליה היהודית ה של הקהילה בסעיף השני נדון בתפקיד. האסלאם

בדעות הקדומות הנוגעות  סוף נדון בקצרהבלובפיקוח על חציית הגבולות, למשל באמצעות רכילות. 

 בתקופה ובתחום הגיאוגרפי הנחקרים כאן.למוצא ולצבע העור 

 יחסם ומדיניותם של השלטונות המוסלמיים. 1

תחת שלטון המוסלמים  שחיו ותלאסלאם בחרו חלקים נרחבים מן האוכלוסי במאות השנים הראשונות

חברתי זה הוא נושא למחקר ענף ומתמשך, ועדיין רב בו הנסתר -להמיר את דתם לאסלאם. תהליך היסטורי

המרת הדת היחידה שהתרחשה תחת שלטון האסלאם באותה תקופה. היו  זו תהיאולם לא היו 1על הגלוי.

לדת  את דתם זמן, היו מוסלמים שבחרו להמירה בחלוףגם מתאסלמים שבחרו לחזור לדתם המקורית 

תשומת לב לזכו  ומוסלמית אחרת. המרות דת אל-לדת לאאת דתם מוסלמים שהמירו -אחרת והיו לא

 2והמחשבתי. משפטימן הפן ההיסטורי לעומת הפן ה תםה בחינמחקר, ובפרט הוזנחפחותה ב

 בין נצרות לאסלאםא. 

היו ורוב תושביו ידי האימפריה הביזנטית,  בו אנו עוסקים נשלט עלשמרחב הערב הופעת האסלאם 

ם, ככל הנראה לא מה נוצרים בני זרמים שונים. במרוצת המאות הבאות בחרו רבים מהם להתאסלם. חלק

למעשה  בחרובפומבי, וכך  עשו זאתמעטים עוד יותר  3מאוחר יותר לחזור לדתם הקודמת.רבים, ביקשו 

מוות. מקרים של  היה דינהוכפירה באסלאם, ל נחשבהמכיוון שחזרה לדת הקודמת זאת  .מות קדושיםב

תקופות: סיפורי מרטירים ידועים למשל מסוריה הגדולה מכמה בקשת מרטיריות ידועים מכמה אזורים ו

מאה השמינית; כמה עשרות מרטירים הוצאו להורג בקורדובה באמצע המאה בפלשתינה מקר ובעי

נסיקה במקרי ההתאסלמות, אירעו גם כמה וכמה ה מרותעשרה במצרים, ל בסוף המאה הארבע ;התשיעית

, השונים זה מזה בנסיבותיהם אלהבכל המקרים ה 4מקרים של מתאסלמים שחזרו לדתם הנוצרית בפומבי.

ר דין מוות. לצורך וגזלובתיאוריהם, בולט העניין המועט של השלטונות בנעשה ובעיקר רצונם להימנע מ

                                                 
 ג. ראו סקירה קצרה והפניות בתחילת פרק 1
ראו סיכום של המחקר בנושא אצל קוק ד', יציאה מהאסלאם. סיכום מן הצד ההלכתי התיאורטי ראו אצל פרידמן י', סובלנות, עמ'  2

 ..109; פרידמן י', המרה וכפירה, עמ' 12–11
 נוסף על המחקרים המפורטים לעיל, ראו גם את פרסומו האחרון של סימונסון, תשובה. 3
. על מרטירים בסוריה ובפלשתינה 159–121על יחס הההלכה המוסלמית לעוזבים את האסלאם עיינו אצל פרידמן י', סובלנות, עמ'  4

בראשית האסלאם ראו גריפית', מרטירים חדשים. כן ראו את ספרו החדש של שומייקר, מרטירים. אני מודה לסטפן שומייקר על עזרתו 

ותק אלקטרוני של הספר. על המרטירים של קורדובה ראו קופ, מרטירים. על הקופטים במצרים ואדיבותו הרבה ועל שסיפק לי ע

 .139–101ליית'י, קופטים, עמ' -הממלוכית ראו אל



225 
 

שפוי ולכן לא אחראי  בלתי קבוע כי הואכך הציעו השלטונות לכופר הנידון לחזור בו, או אף ביקשו ל

  5.באסלאם למעשיו ולכפירתו

או המתאסלמים שחזרו לדתם המקורית  לדת אחרת את דתם סביר להניח כי רוב המוסלמים שהמירו

השלטונות. יש להניח כי רובם ביקשו  על שמטרתו לקרוא תיגרלא הפכו את כפירתם למפגן פומבי 

באמצעות הסתתרות או בריחה והגירה למקום  ולחמוק מידיהן הרשויות המוסלמיות יר את הדבר מןתלהס

 היאחדש. הביוגרפיה של אלואצ'ח אבן רג'א, המובאת ב'היסטוריה של הפטריארכים של אלכסנדריה', 

דוגמה טובה לכך. אלואצ'ח מתואר בה כמוסלמי שהתנצר, הפך לנזיר ולכומר, ונפטר בשיבה טובה. 

, רחוק ממקום הולדתו או במנזרי ואדי נטרון מצרים של האלואצ'ח חי את רוב חייו לאחר התנצרותו בדלת

מהקהילות  לאחר מכןאחיו ומו באו לו מאביו ודת בקהיר. עיקר צרותיו של אלואצ'ח לאחר המרת

על אף הדיווחים  לא מיהרו לפעול בה חי. דווקא הרשויות המוסלמיותשהמוסלמיות בסביבת העיירה 

  6ולהמשיך בחייו ללא פגע.מעונש ק כך הצליח אלואצ'ח לחמו בשלשהגיעו אליהן, ו

לתיאור מות הקדושים של  לעיתים מכווניםו וסיפורדומים להסיפורו של אלואצ'ח וסיפורים 

בלתי עקבית ובלתי , חושפים בדרך אגב מדיניות את דתם לנצרותגיבוריהם שחזרו לנצרות או המירו 

נכתבו לרוב על מי  וסיפורים אלואולם . כלפי העוזבים את האסלאםנחושה של הרשויות המוסלמיות 

מכיוון שכך,  .שבסופו של דבר מתו כמרטירים או על דמויות מופת שהצליחו לחמוק מכך כמו אלואצ'ח

ניתן לשער כי מומרים וכופרים אחרים שלא שאפו למות קדושים ולא הפכו לדמויות מפתח בהיסטוריה 

אינם הם , ו'כפירתם'גם מתיעוד כלשהו של הכנסייתית הצליחו לחמוק לא רק מעונש המוות, אלא 

עזיבת האסלאם לא נאכף כלל, על איסור האין פירושו של דבר כי  7מופיעים כלל בתיעוד ההיסטורי.

ובתקופות שונות שונים וכאמור יש תיאורים שונים של מרטירים שהוצאו להורג בידי השלטונות באזורים 

 תה בהכרח עקבית ויעילה בכל המקרים.יהאכיפה לא היבאשמה זאת. אך התיאורים עצמם מעידים כי 

 בין יהדות לאסלאם ב. 

היעילות וההססנות  מעורבותם של המושלים והדיינים המוסלמים במקרים של המרות דת מחד גיסא ואי

של מעורבות זו מאידך גיסא משתקפים גם במקרים של יהודים שהתאסלמו וביקשו לחזור ליהדותם. 

של ריה"ל לשכנעו  נוכי אף במקרה שבו מתאסלם דיווח לרשויות על ניסיו מלמדיםהמכתבים מהגניזה 

המומר, ובסופו של דבר העדיפו את  טיפול בתלונתו שלאת הלחזור לדתו, דחו הרשויות המוסלמיות 

במקרה של הרמב"ם,  8מאשר את עדותו של המתאסלם. ואת שבועתו ,עדותו של ריה"ל, היהודי הנכבד

זהה: הרמב"ם חי כמוסלמי לכל דבר  תוצאה הסופיתהמקורות המוסלמיים מספרים סיפורים שונים, אך ה

                                                 
ראו על כך בספרו החדש של שומייקר, מרטירים, ושם הוא מהדיר ומתרגם שלושה חיבורים מרטירולוגיים ממנזר מר סבא מראשית  5

. עמודים אלו מוקדשים ברובם לסיפור הוצאתו להורג של פיטר מקפיטוליאס. ראו xxx–xiיב זה בהקדמה, עמ' האסלאם. ראו על מוט

 .200–198וכן גריפית', מרטירים חדשים, עמ'  119מסיח, עמ' -שם. על שכיחותו של מוטיב זה ראו גם סוונסון, עבד אל 44–25גם עמ' 
בתרגום לאנגלית;  170–151, עמ' 1חלק  2מופיע בהיסטוריה של הפטריארכים, כרך  ואצ'ח, הוא בולוס,-סיפורו היוצא דופן של אל 6

 .39–37; וורת'מולר, זהות קופטית, עמ' 52במהדורה הערבית. ראו דיונים עליו אצל סוונסון, הפטריארכיה המצרית, עמ'  113–101עמ' 
 .136–132ליית'י, קופטים, עמ' -ראו דיון קצר בחזרה החשאית של מתאסלמים קופטים לדתם הנוצרית: אל 7
8 S 13 J 14.1-TCUL 1080. 81תעודה ח ,ון אצל גויטיין ופרידמן, חלפון ב, פרסום אחר J 258 .CUL Or פרסום אחרון אצל פרנקל ,

 .6א, 5. כן ראו את הדיון בפרק ג, סעיפים 99מ', האוהבים, תעודה 
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כך תלונה  שהוגשה על יתר על כן, אףה, ואז חזר ליהדותו. יבכפי ת דתולאחר המרמספר במשך שנים 

  9ו אחרת.לשלטונות המוסלמים במצרים, הצליח הרמב"ם לחמוק מכל עונש בדרך זו א

גישות בין הבדלי המקרה של בנו הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם באלכסנדריה אולי חושף בפנינו 

המושל, שאליו הובא המקרה בתחילה, ובין הקאצ'י אבן גארץ, שבסופו של דבר אשרר את התאסלמותו 

 ות הפניםאף ההאשמ 10החלה באופן מקרי, בעקבות ויכוח עם אביו באמצע השוק.כזכור זו  .של הנער

חזרה יכלו לחמוק -והמרה ת דתשל יהודים שונים מניחות כמובן מאליו שהמר ת דתםבדבר המר קהילתיות

בית הדין ב לבירורהאשמה כזו בקרב הקהילה היהודית ואף שמעת המעיני הרשויות המוסלמיות וכן שלה

 11השלטונות. מבחינתהיהודי לא תהיינה בהכרח השלכות 

 בין יהדות ונצרותג. 

רוב אסכולות ההלכה המוסלמיות לא היה כל איסור על המרת דת בין יהדות ונצרות, ולפיכך בני דתות  לפי

של מוסלמים  ת דתמנם אין לשלול גם המרוא 12החסות היו המאגר העיקרי של מומרים פוטנציאליים.

 יר את בני דתות, ולכן ניתן להגדיותר תה מסוכנתיזו הי ת דתאולם המרו ., כפי שראינו לעילולדתות אל

דונה י. בתקופה הנזו מקרב זוהחסות המתחרות כמאגר פוטנציאלי זמין וקל יותר לגיוס מומרים חדשים 

בין יהדות ונצרות, ונוצר  דתהת ת המריתה התערבות משמעותית של השלטונות בסוגייבעבודה זו לא הי

אנשים בעלי יוקרה התהדרות ב איום וכן ואשכנוע  אמצעותב ת דתהמרלהביא ל'שוק חופשי' לניסיונות 

 .המסוימת שאימצו את הדת

סביר להניח ו ,שתועדו לעיל תחרות חופשית זו באה לידי ביטוי במקרים של גיורים תחת האסלאם

המקרה המובהק ביותר  הדת. המרות בענייןוכן בתיעוד הוויכוחים המשפחתיים  ,שרובם היו של נוצרים

ידי בני משפחתו וזקני קהילתו, התפלמס  נרדף עלהוא כי  מתואר במכתב ההמלצה .הוא 'הגר מדמשק'

איתם בדמשק בעוד הוא מבקש להצטרף לקהילה היהודית ונרדף אף לאחר מכן בירושלים בעת עלייתו 

בו בני דת המקור ביקשו להחזיר לנצרות את בן שניתן להשוות מקרה זה, , פי שפורט בפרק דכ 13לרגל.

שה ש"הלכה אחרי אלי יבו יהודי ניסה להחזיר ליהדות אור המתואר בגניזה קהילתם המתגייר, למקרה אח

 14נכר".

בני הקהילה המקורית רודפים אחרי בן קהילתם שעזב או משדלים  כיבשני המקרים אנו רואים 

מנקודת מבט יהודית כיצד  שני המסמכים מתוארבבהתאם לנקודת המבט. הכול , לשוב לדתו אותו

ה ייהודיל אשרהמוסלמים.  –הנוצרים מאיימים על המומר איום הקשור גם לצד השלישי במערך הכוחות 

                                                 
; סטרומזה, 124–116; קרמר, הרמב"ם, עמ' 37–31ידמן, המשיח בתימן, עמ' עיינו בסקירה הנרחבת על העדויות השונות לכך אצל פר 9

 ; מזור, ידיעה חדשה.61–59הרמב"ם, עמ' 
10 S 12.305-TCUL  למרבה הצער אין תיעוד מספיק במקורותינו כדי לבחון את השוני העקרוני, 4, וראו את הדיון בפרק ג, סוף סעיף .

 מת מושלים או חכמי הלכה.אם היה כזה, בגישותיהם של דיינים לעו
 .3ראו פרק ג, סעיף  11
 .2יון והמקורות בפרק א, סעיף ראו את הד 12
13 1080 J 115 CUL Or. 3, ראו פרק א, סעיף. 
14 S AS 152.360-TCUL בנספח המהדורות. ראו גם את הדיון בפרק ג, סעיף  26קמח, ראו תעודה –, פורסם אצל פלק, גניזה, עמ' קמז

 .4סעיף , ובפרק ד, 6
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אף "הביא לי גוים והכוני" ובשל וכיצד לאחר חזרתה התנכל לו "ערל" מספר הכותב  ,שחזרה ליהדותה

איום "כי בעונותינו יש להם רב  הםם בתיאור 'הגר מדמשק' מובהר כי הנוצרי 15כך "נתתי להם שוח]ד[".

מהיותם משולבים  נובעתסופרים שליטים בארצות אין לאחרים ע]מהם[ יד", כלומר עוצמתם של הנוצרים 

אף בתיאור התנצרותו של אבו אלפכר ב'היסטוריה של  16במנגנון המנהלי של השלטון המוסלמי.

הפטריארכים' נטען כי הוא "סבל מהצקות המוסלמים והיהודים, היהודים שילמו כסף ביד רחבה 

 ואשימהו לדתם נפשות שעשוכהתחרו זה בזה היהודים והנוצרים אם כן,  17למוסלמים כדי שיהרגו אותו".

 י, לרעתם.זה את זה בהסתייעות בצד השלישי, המוסלמ

דתם הקודמת  יוצאים במפורש נגדשבהם הם חלק מן המומרים אף חיברו חיבורים פולמוסיים 

גרות ילמשל אבו אלפכר אבן אזהר, שסדרת חילופי א 18במסגרת התחרות החופשית בין יהודים ונוצרים.

שהתיישב מתנצר יהודי אחר רקי, -אסראאילי אל-מסיח אל-עבד אל ןבינו לבין יהודי השתמרה בכתב יד וכ

מן הצד היהודי יש להזכיר את 'הכומר  19.וכתב חיבורים מספר במצרים הפאטמית בשלהי המאה העשירית

ובו הוא מתאר כיצד כתב  יהודית כלשהי ההמתפלמס', הנודע לנו מתוך קטע מכתב ששלח לקהיל

כי סיפורו של גר זה ראשיתו מנם סביר להניח וו להשלכתו לכלא. אאהבי ואלו 'קוטרסים' פולמוסיים,

בארצות הנצרות, אך הוא צירף למכתבו, שהיה מיועד לקהילה יהודית בארצות האסלאם, כמה מן 

  20להפיץ את חיבוריו ביתר חופשיות.מתגייר הקונטרסים. תחת האסלאם יכול היה אותו כומר 

מוס בין יהודים פולהיש לראות על רקע שגשוגה של ספרות  ועימותים וחיבורים פולמוסיים אל

סיפור פולמוס 'דוגמה ידועה ביותר היא 'קצה מגאדלה אלאסקף' ) 21ונוצרים במזרח התיכון המוסלמי.

סיפור המסגרת שלו עוסק בכומר  .יהודית-(, חיבור פולמוסי אשר נפוץ בכמה גרסאות בערבית'הכומר

נוצרי פופולרי אחר הוא 'תולדות ישו', -חיבור יהודי אנטי 22.בחיבור זה שוטח את טענותיווזה  ,מתגייר

אפשרות ההמרה בין נצרות ויהדות יכולה להסביר חלק  23נפוץ במספר רב של נוסחים ושפות. ואף הוא

                                                 
 )בדילוגים(. 17–13שם, שורות  15
16 1080 J 115 .Or CUL המילה 'יד' נראית במטושטש בתצלום, וגולב לא תעתק אותה.18, פורסם אצל גולב, גר צדק, שורה . 
 .4, וראו הדיון עליו בפרק ג, סעיף 53, עמ' 1, 3היסטוריה של הפטריארכים,  17
. כן ראו דוגמאות מאירופה הלטינית על תופעת המומרים המעורבים 4ן בפרק ג, סעיף ראו למשל סמואל אלמגרבי, שסיפורו נידו 18

 .83–82בפולמוסים ובכתיבה פולמוסית אצל לימור, פולמוס, עמ' 
-מסיח ראו סמיר, עבד אל-ב. על עבד אל4, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף BNF Arabe 172היד של חיבורו של אבו אלפכר: -כתב 19

 מסיח.
20 S 12.732-TCUL  האם ייתכן כי 'סיפורו' של גר זה אינו אלא סיפור 3, פורסם אצל אסף, גר צדק. נידון לעיל בפרק א, בעיקר בסעיף .

–8מסגרת בדיוני, אולי כהקדמה לאותם 'קונטרסים' פולמוסיים? על מוטיב כזה בספרות הפולמוסית ראו לסקר וסטרומזה, פולמוס, עמ' 

9. 
 לסקר, ביקורת.  ראו סקירה כללית אצל 21
לסקר וטרומזה,  –יהודית ולתרגומו לעברית בימי הביניים -עיינו בהקדמתם של לסקר וסטרומזה למהדורה המדעית לטקסט בערבית 22

 .24–7פולמוס, עמ' 
של  יהודית. מחקר תולדותיו-ראו גולדשטיין, תולדות ישו. מרים גולדשטיין עובדת כעת על מהדורה של גרסאות החיבור בערבית 23

יהודית הן מתפוצתו הרחבה בארצות -יהודית ובפרסית-חיבור זה והשימוש בו התעלם לרוב הן מן הגרסאות של החיבור בערבית

האסלאם. ראו גם אלכסנדר, תולדות ישו. מאמר זה הופיע בכרך מאמרים במסגרת 'פרויקט תולדות ישו' של אוניברסיטת פרינסטון, והוא 

שפר ומאירסון, תולדות ישו  – 2014-יהודי. גם בצמד הכרכים שיצאו מטעם הפרויקט ב-סלמי או הערביהיחיד בכרך העוסק בהקשר המו

 יהודית של החיבור.-יהודית או בפרסית-אין עיסוק בנוסחים בערבית –
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הביעו ו העירו חוקרים שונים זופופולריות על  כאן. מן הפופולריות הרבה של שני החיבורים הנזכרים

 24.את תמיהתם על כךלעיתים 

 עבדים ושפחות  דתם של המרתד. 

בפרק ב, ואין אלא לחזור ולהדגיש את מסקנתנו בהרחבה נושא המרות הדת של עבדים ושפחות כבר נידון 

כי כל עוד העבדים והשפחות לא היו מוסלמים, לא ניכרת התנגדות מצד השלטונות שיהודים ירכשו אותם, 

עבדים ושפחות בגם  אמורהדבר היה  25כזה או אחר. יטבילו וימולו אותם, ולמעשה ימירו את דתם בתהליך

 והגיעו שהיו במקורם עובדי אליליםעבדים ושפחות בנוצרים במקורם אשר נשבו בפשיטות ומלחמות וגם 

המירו פגאנים ונוצרים את  כחלק מתהליך השעבודמהודו או מאפריקה השחורה. למעשה ניתן לומר כי 

וללא כל עניין מיוחד  השלטונות המוסלמים מצדהתנגדות דתם ליהדות תחת שלטון האסלאם ללא כל 

 .של השלטונות בכך

זו נובע בחלקו ממעמדם המשפטי של העבדים, מעמד  ת דתחוסר העניין של השלטונות בהמר

ת יסוגיב ראוכלומר הן השלטונות המוסלמים הן הקהילה היהודית  26משפטי מורכב שבין אדם לרכוש.

כלכלי יותר מאשר סוגיה של המרת החברתי והמשפטי, ה םהעבדים סוגיה הקשורה למעמד דתם של המרת

דתית של הזהות קביעת הדיין מוסלמי ב מצד. ראינו כי בשני המקורות המתעדים התערבות כשלעצמהדת 

ה במקורה, ואיבד עניין יבהצהרת השפחה כי היא "יהודיה בת יהודיה" או יהודיהדיין שפחה, הסתפק 

אף ובנושא פתח לחקירה נמרצת  היותסותרים שהגיעו אליו ושיכלו להדיווחים הזאת למרות  .הבתלונ

 27.לאסלאם המרת דת ה שללכפיית

 המרותב ותאדישלנהוג תה יניתן לומר כי מדיניותן של הרשויות המוסלמיות הי ,לסיכום נושא זה

בהכרח יעילה  עבדים ושפחות ולא דתם של המרת בעניין בלתי ברורהוהייתה חסות, ה בין דתות דת

הרשויות  מעורבותכי  אפוא ועקבית בכל הנוגע למתאסלמים שביקשו לשוב לדתם המקורית. נראה

ת של סוכנים חברתיים שונים: ות הפרטיותה מינימלית, וכך הן פינו את הזירה ליוזמיהמוסלמיות בנושא הי

סלמים לעזוב את דתם החדשה ובין יחידים או בין מוסלמים, יחידים או קהילות, שדרשו למנוע מן המתא

את דתם של אלה, להחזיר מומרים לדתם המקורית קהילות מקרב היהודים והנוצרים שביקשו להמיר אלה 

 או להמיר את דתם של עבדים ושפחות.

                                                 
תולדות ישו,  , ושם לסקר יוצא מנקודת הנחה שאין המרת דת בין דתות החסות. ראו גם גולדשטיין,122–121ראו לסקר, ביקורת, עמ'  24

הגיור אפשרות (, וניתן להוסיף עליהם את 35*–32, וראו כמה הסברים שהיא מציעה לתפוצה הרחבה של החיבורים )שם עמ' *12עמ' *

 התנצרות.ואת החשש מפני 
שלטונות . גויטיין כותב כי אשר לעבדים ושפחות, ה137, עמ' 2; גויטיין, חברה, 9–8ראו דיון כללי אצל לואיס, עבדים, עמ'  25

המוסלמיים לא אכפו עליהם את האיסור להמיר את דתם לדת שאינה אסלאם. כפי שראינו, איסור זה לא היה קיים אלא אצל השאפעים. 

מוסלמים, ואף להמיר את דתם, מלבד תקופה לא -אף בתקופות מאוחרות יותר עדיין הורשו יהודים ונוצרים להחזיק ברשותם עבדים לא

; על 236–234ובה היה האיסור תקף. על התקופה הממלוכית ראו אשתור, תולדות, ב, עמ'  1354-לטן הממלוכי בארוכה בעת גזרות הסו

, ושם מודגש כי המחקר 77–73נאה, עבדות, עמ' -. וראו את סיכומו העדכני של בן113–110התקופה העות'מאנית ראו אסף, עבדים, עמ' 

 בנושא עדיין בראשיתו.
. דווקא לצורך עניינים כגון תפילה ועדות העבד המוסלמי נחשב מוסלמי בן חורין ואף רשאי להינשא B3בעיקר ראו ברונשוויג, עבד,  26

 אם כי רק בהסכמת אדונו. –
 א.5. כן ראו את הדיון בשניהם בפרק ב, סעיף J 30 .Or CUL 1080על שני המקרים ראו: שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן ריא;  27
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 המומרים, הקהילה והקהל. 2

 תפקיד הקהילה בביסוס המצטרף בקהילתו החדשהא. 

י גם בכל הנוגע למ אמורמניעיהם של המומרים המתועדים בגניזה אינם ידועים לנו בדרך כלל, והדבר 

גרים ומשוחררים. התיאורים ששרדו בגניזה, אף אלה הכתובים בגוף  כלומרלקהילה היהודית,  וצטרפשה

מרב על כן, יתר  .ראשון מפי הגרים עצמם, מציגים כמעט אך ורק את המניע הדתי ואף זאת בצמצום רב

ר ילהמ אושהבי ,בזהותו היהודית ולא לעברחי המתגייר  ובומופנית להווה  ותשומת הלב בנרטיבים אל

ידי אדוניהם, ולא ניתן מקום בתעודות  עבדים ושפחות מוצגים כפאסיביים, כמי ששוחררו על 28.ודתאת 

פעמי אלא תהליך -אולם המרת דת אינה אירוע חדו 29אפשריות.ה יהםתחושותלם וההגניזה למניעי

מתמשך, ועל כן היה צורך לבסס את זהותו של המצטרף לקהילה היהודית, כלומר הגר או העבד 

 לוודא שיישאר בקהילתו החדשה ולא יחזור לקהילתו הקודמת. כדיהמשוחרר, 

מתגלם  לדת חדשיםהמצטרפים ה ם שלעזיבתמלאחר מכן החשש בספרות שנכתבה בספרות חז"ל ו

אף  30בדרישה לבחון את המתגייר הפוטנציאלי ובניסיונות לדחותו בשלבים הראשונים של הצטרפותו.

בא לידי ביטוי בקביעה הנחרצת חשש זה  .לאחר הצטרפותו הרשמית נותר חשש שמא יחזור הגר לסורו

"גר שחזר לסורו יינו יין נסך, פתו פת כותים... ושאר כל  :מאה תשיעית, שנכתב בבחיבור 'הלכות גדולות'

היא ולהעמיקה  תית החדשה של המתגייר או המשוחרראחת הדרכים לחזק את זהותו הד 31דבריו כגוי".

לה לספק מנגנוני חברות, חניכה ותמיכה כלכלית ומורלית במצטרפים ובאמצעות הקהילה. הקהילה יכ

הפיכת זהותו בהצעד הרשמי של טקס הגיור או השחרור ו ביסוסתפקיד חשוב ב למלאהחדשים, ובכך 

 .מעשית-לזהות חברתית רשמית-החדשה של המצטרף מזהות טקסית

אמצעי קהילתי ראשון במעלה לשילוב המצטרף בסביבתו הוא נישואין. הבאת הגר, הגיורת, העבד 

להעניק וכלכלית מסוימת  לה ליצור מסגרתומלידה יכ-או השפחה המשוחררים בברית נישואין עם יהודי

 .כישוריהם של בני המשפחה שאיתה התחתןבלמצטרף הון חברתי ראשוני באמצעות שימוש בקשריהם ו

מלידה, העמיקה אף היא את הזדהותו של המצטרף עם -יהודים הנחשבים ,יש להניח כי הולדת ילדים

לקשרי חיתון ומשפחה של מצטרף לקהילה הם קשריו של  הדוגמ 32.ואת קשריו עימה קהילתו היהודית

הגר. אבו אלכיר היה בעל קשרים הן בהנהגת הקהילה הן בממשל הפאטמי, והוא השתמש  אבו אלכיר

כיוון שבאחד מן הסכסוכים מודאי היו מעורבים גם בני המשפחה שאיתה התחתן, בו ובקשרים אל 33ם.הב

י. יש להניח כי נישואיו של אבו אלכיר לאחותו של זכרי הועילו בהם היה מעורב הוחרמו הוא וגיסו, זכרש

לשני הצדדים, וידוע כי לפחות אחד מבניו, זין בן אבו אלכיר הגר, היה אף הוא כמו אביו סוחר מצליח 

 עשרה. ומקושר היטב לעילית היהודית של ראשית המאה השתים

                                                 
 .3ראו פרק א, סעיף  28
 .3ראו פרק ב, סעיף  29
. כן ראו 13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י S 12.232-TCULראו למשל ביטוי מובהק של חשש זה במסמך 'מעשה האחיות':  30

 .3את הדיון בפרק א, סעיף 
 שה.(. קביעה זו דווקא לא התקבלה הלכה למע217הלכות גדולות, מהד' הילדסהיימר, הלכות מילה )כרך א, עמ'  31
 .6מלידה ראו פרק א, סעיף -על נישואי גרים ויהודים 32
 ראו שם, סוף הסעיף. 33
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בקהילה היהודית. הדבר בולט ודאי תרמו לשילובם בו משוחררים גם נישואי עבדים ושפחות

משוחררים הידועים לנו. פעמים רבות נישאו מקרים של במיוחד בנישואי שפחות משוחררות, שהן רוב ה

ריון או יכניסה לה בשל ואל ןלשעבר, ולעיתים התרחשו שחרורים ונישואי-לאדוניהן ומשוחררות אל

 לשעבר-אחר בהוראתו של האדוןם אדאולם לעיתים גם הושאו השפחות המשוחררות לו 34הולדת ילדים.

לשעבר מחצית מביתה, אך מאוחר -. למשל נשו אלמעתוקה )המשוחררת( קיבלה מאת גבירתהאו בעידודו

יותר, כאשר צומצמה הירושה הצפויה בעקבות סכסוך משפחתי, הבטיחה הגבירה לנשו שתדאג לנישואיה 

אף מתועדים בפועל ונקשרים למעשה  ןבמקרים אחרים הנישואי 35עם גבר אשר "לא יגרשה לעולם ועד".

 ומקרים אל 36ד עם שחרורה.ילגבר אחר מי השיא אותהשמבארכה אדונה של  למשל ,השחרור עצמו

זו  .(the gifting of women)'הענקת נשים במתנה' כקרון הנישואין בין משפחות יע אתמדויק ב מדגימים

. קרקובסקי הצביעה על חשיבותו של או מחזקת אותם מייצרת קשרים ואינטרסים בין משפחות שונות

שה היא בעלת חשיבות משנית יבהם זהותה של האוקרון זה ברבים מן השידוכים המתועדים בגניזה, יע

 37בני משפחת החתן.לפני פני בני משפחתה וללעומת ההזדמנויות החברתיות והכלכליות הנפתחות 

שהמטרה החברתית בנישואין  אף, ולשעבר-יה לאדונהדומה לנישואשחרור שפחה והשאתה לאחר פעלו ב

היה פועל  –בדמות שחרור ונישואין  –תה שילובה של השפחה בקהילה היהודית, הרי השילוב ילא הי ואל

-לאדם בעל אמצעים היה הטיפוס במעלה הסולם החברתיהשפחה הושאה  כאשריוצא של מהלך זה. 

  כלכלי מהיר אף יותר.

של המצטרף החדש ואת תחושת שייכותו  הדתית שיכול היה לבסס את זהותואמצעי קהילתי אחר 

 ולקהילה היהודית היה תמיכה כלכלית באמצעות מנגנוני הצדקה המפותחים של הקהילה. מנגנונים אל

גרים  ,אכן 38הנהגת הקהילה. שעמד לרשותהיו חלק מהותי מפעילות הקהילה היהודית ומשאב חשוב 

ברשימות שונות כמקבלי תמיכה קהילתית לצד נזקקים אחרים. כמה וכמה  ועבדים משוחררים נזכרים

בכל הנוגע למתגיירים  39.בקהילה שהופנו באופן אישי לנכבדים שוניםבמכתבים צדקה  וקשיגרים אף ב

 הדתית החדשה םאין בידינו התייחסות מפורשת לחשיבות התמיכה הכלכלית בשימור זהות ,ולמשוחררים

 בהקשר של מעבר מן הזרם הקראי לזרם הרבני.  לכךמפורשת  עדותיש  . עם זאתובחיזוקה

בקש כי ישלמו עבורו את מס הגולגולת בשל חובותיו מבמכתב של חזן אלמוני לרמב"ם הוא 

חה: "נטשתם אותי כדי שאגיד למוסלמים 'תנו לי', או לערלים והוא מ 40תלונן שהדבר לא נעשה עד כה.מו

                                                 
ב, תחת הכותרת 'שילוב'. על נישואין של שפחה לאדון בעקבות מערכת יחסים 3דיון כללי בנישואי משוחררים ראו בפרק ב, סעיף  34

 .5ראו שם סעיף 
35 S 12.613-CUL T כפיפות'.3(. כן ראו את הדיון בנשו בפרק ב, סעיף 100)עמ'  58עודה . ראו וייס, חלפון, כרך ב, ת25, שורה' , 
36 S AS 145.1-TCUL ראו גם 11-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י .S Ar. 48.88-TCUL על השפחה 5-, פורסם שם, תעודה י ,

 שנטען כי 'התייהדה מעצמה'. כן ראו את הדיון בפרק ב לעיל.
–171. דיון כללי בעיקרון זה ראו במאמרה פורץ הדרך של רובין, טראפיק, בעיקר עמ' 6סקי, התבגרות, פרק ראו את ספרה של קרקוב 37

177. 
. על חשיבותה של הצדקה ללכידות החברתית 143–91, עמ' 2על מנגנוני הצדקה בכללותם עיינו במחקרו היסודי של גויטיין, חברה,  38

 .193–188; פרנקל מ', צדקה; פרנקל מ', האוהבים, עמ' 252–251, 199–198ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 
ראו שם,  –. גם לעבדים טרם שחרורם ניתנה צדקה 3. על צדקה למשוחררים ראו פרק ב, סעיף 4על צדקה לגרים ראו פרק א, סעיף  39

 . 2סעיף 
40 S 13 J 34.8-TCUL  2, פורסם אצל קרמר, ארבע תעודות, תעודה. 
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ה אל מחוץ לגבולות יפניבכאיום בהמרת דת, ולכל הפחות  זו אמירהלפרש  ניתן .'מס גולגלתי חסר לי'"

המשך המכתב אף מתברר בקהילתיות ברורות. -הקהילה ודווקא בנושא הג'זיה, הנושא משמעויות דתיות

אל תחייבוני )ללכת  –כי חזן זה היה בעבר קראי ועבר לקהילה הרבנית: "באמת של תורת אלהים חיים 

כי  אפוא סביר להניח 41במשך שארית חיי... מן היום שעזבתי אותם לא שילמו לי גרגר".אצל( הקראים 

לא ברור אם עזב מסיבות כלכליות, שהרי אומנם חזן זה עזב את קהילתו הקראית ועבר לקהילה הרבנית. 

אולם ברור ממכתבו כי ו 42,ממילא גם קראים קיבלו צדקה ממערכת הצדקה הקהילתית המתועדת בגניזה

 .הקהיללקשר הדוק בין תמיכה כלכלית ובין תחושת השתייכות  היה

. אדם דוגמה אחרת לאדם שהצטרף לקהילה היהודית הוא "אחיכם ואהבכם יוסף הכהן השמרוני"

תמיכה כלכלית "כי אני ידעתי השמרונים ]..אי[ן בהם  הוא מבקשתב מכתב באותיות עבריות ובו וכ זה

וכה של שמות האל תחת הכותרת "אלה השמות בלשון כשדים", קדים שורה ארמלמכתב הוא  43תבונה".

ניכר מכתיבתו  והדבררבנית, -כלומר בארמית שומרונית. ברור כי יוסף הכהן הסתפח לקהילה היהודית

אופן פנייתו והצגתו מבאותיות עבריות, מהתנצלותו על הכתב, מן השמות הארמיים שהוא מספק ו

זה אינם מפורטים, וזאת בהתאם לדפוס שמצאנו גם במקרים  כ'אחיכם אהבכם'. בעוד מניעיו למעשה

נקשר זה סיוע  .וציפה לכך החדשה מקהילתו אחרים, הרי ברור כי לאחר הצטרפותו הוא ביקש לקבל סיוע

 השומרונים.והרבנים  שללהנגדה  בכתיבתו ישירות

כי מערכת הצדקה הקהילתית המפותחת  קבועה חוקרים לאהתמיכה הכלכלית במתגיירים הבי

תב כי "התקווה לקבל תמיכה ממערכת הצדקה היהודית ותה גורם חשוב בהחלטה להתגייר. גויטיין כיהי

ובו היא שה מאתפח, יביא את מכתבה של האוא מלראיה ה .היתה תמריץ משמעותי בהמרה ליהדות"

 טוענתמשיכה בקו זה ומאף רוסטאו  44ם".מבהירה כי אינה מבקשת להתגייר "לא בשביל דינאר ולא לדרה

באמצעות וכי מוביליות חברתית לנשים נוצריות מן הספר המצרי לגיור היה אמצעי לאורבניזציה והכי 

אכן, מקורות קופטיים מן  45מערך הצדקה היהודי שם.מ קבל תמיכהיכלו להגר לפסטאט ולהן גיור 

צורך של עשירי הקהילה הקופטית לשלם את מס הג'זיה עבור את הבמפורש  זכיריםהתקופה הממלוכית מ

לאסלאם כדי להתחמק מנטל עניי הקהילה את דתם ימירו  –ולא עניי הקהילה וכך "לקנות את דתם", 

באירופה הנוצרית בתקופה מספר תמיכה כלכלית מאורגנת במומרים חדשים ידועה ממקומות  46המס.

 47תה שיקול בהחלטה על המרת דת.יזו אכן היתמיכה  והמקבילה, ונראה כי במקרים אל

                                                 
; "לא תחוגוני ללקראיין בקית עמרי... 16שם, שורה  –י אקול ללגוים אעטוני או ללערלים כלית לי אלגאליה" הציטוטים: "רמיתו ב 41

 .27–26שם, שורות  –מן יום פארקתהם לא ידפעו לי חבה" 
 .256רוסטאו, פוליטיקה, עמ'  42
43 Bodl MS Heb b11.13OX  פורסם אצל קאולי, שומרונים. מסמך נוסף שיצא מתחת ידו של יוסף הכהן השומרוני כולל אף הוא ,

 (.520)עמ'  5והע'  8, עמ' 2. על מסמכים אלו ראו גויטיין, חברה, CUL T-S 16.26דברים בשבח האל ועל שמירת המצוות: 
 בנספח המהדורות.  2דה , ראו תעו S 8 J 27.3-TCUL. המכתב: 310, עמ' 2גויטיין, חברה,  44
 .256–255רוסטאו, פוליטיקה, עמ'  45
 , ושם הוא מפנה לדוגמאות נוספות מאירופה.50–47ליית'י, קופטים, עמ' -ראו אל 46
. על אראגון של המאות השלוש עשרה והארבע 271–267ראו למשל על אנגליה של המאה השלוש עשרה סטייסי, המרה, בעיקר עמ'  47

 .72עשרה ראו טרטקוף, יהודים ונוצרים, עמ' 
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ו מניע בהחלטה להתגייר הן אכלכלית שיקול התמיכה היות העם זאת העדויות מעולם הגניזה ל

על  יך טענה זוהערלהופך כל ניסיון בשל כך  .מניעי הגיורלת התייחסו בדרך כלל נעדרת ,כאמור קלושות.

ביסוס מדוקדק בנתונים. דא עקא, בדיקה של היקרות גרים  כאן דרשנמשום ש ,לבעייתי מניע כלכלי

רשימות, ובהן  300-בלבד, מתוך למעלה מ כאלהרשימות  13-ברשימות צדקה מעלה כי גרים נזכרים ב

 קשה 48לאותם גרים. מכווניםכמובן ייתכן שחלק מן האזכורים  .לוסך הכבפעמים  17 נזכרים גרים וגיורות

 ראותל מאפשרתה במידהדומיננטיות של גרים ברשימות צדקה כי יש  ואלנתונים על סמך  קבועל אפוא

 49משיקולים כלכליים. ת דת'תופעה' של המר תלזהוהמאפשרת או  גיירותלהת מניע צדקההבקבלת 

 .בספרות חז"ל בדמות "המתגייר לשום שולחן מלכים" כברקיים חומרי לגיור מניע המוטיב של שלילת 

 50שמא בגלל ממון שייטול". –הרמב"ם קובע כי "כשיבוא הגר או הגיורת להתגייר, בודקין אחריו  גם

בהכרח  מלמד  ואינהוא עתיק יומין, ו שלילת המניע הכלכלי של המתגייר הפוטנציאלי של מוטיבהכלומר 

 דונה.יעל קיומה של תופעה כזו בפועל בתקופה הנ

משיקולים כלכליים,  נבעגיור הכללו של דבר, אין הוכחות ברורות לתפיסה המקובלת במחקר כי 

ובייחוד מן האפשרות לקבל תמיכה ממערכת הצדקה הקהילתית היהודית. גרים אינם כה נפוצים ברשימות 

זרם ל יקראהזרם התמיכה שקיבלו. אף בנוגע למעבר בין כל הנוגע לצדקה מן הגניזה ואינם בולטים ב

בשל סיבות כלכליות נשענת על ניתוח המניח את המבוקש ולא על  התרחשההשערה כי מעבר זה  ,ירבנה

, הרי ברור כי לאחר כמניע לגיורמשמעיות לתמיכה כלכלית -טרם נמצאו ראיות חדש ףא 51ראיות ודאיות.

שרות לקבל הקהילה, וסביר להניח כי האפ מןכלכלית  קבל תמיכההגיור יכלו הגרים והמשוחררים ל

 בשימור זהותם החדשה והפחיתה את הסיכוי כי יעברו לדת אחרת בשל קשיים כלכליים. סייעהתמיכה כזו 

א מידת הסולידריות החברתית והלכידות ו, חמקמק יותר לתיעוד או לניתוח, הףנוס עניין

רישום  יםמותיר םאינ ואל מאפייניםשואין או לקבלת צדקה, בניגוד לניהקהילתית של חברת הגניזה. 

 מצאסולידריות זו נ להמלמד עבעקיפין. ניסוח מעניין  םמדוקדק בתעודות הגניזה, אך ניתן ללמוד עליה

לפדות  יםאגוד אינםמעבודות כפייה ו החומקיםדווקא אצל בישוף קופטי אשר התלונן על עשירי קהילתו 

"אשר כמנהגם התאספו יחד, העשירים יותר תמכו  ,יהודיםה בינם וביןשווה מהוא  העניים. את הקופטים

                                                 
המלצה מכתבי  8ראו פירוט בנספח רשימת התעודות לפרק א. אף במכתבים אישיים לבקשת צדקה הגרים אינם בולטים. ידועים לי  48

מכתבים לבקשת צדקה. על נתוני הרשימות והמכתבים  500-בשם גרים או בקשות תמיכה של הגרים עצמם, וזאת מתוך קורפוס של קרוב ל

 .12ראו כהן מ', עוני וצדקה, עמ' 
, ומתוכן כאמור תעודות לערך המזכירות גרים 80-אף אם בוחנים כמה מתוך כלל התעודות המזכירות גרים הן רשימות צדקה, מגיעים ל 49

 הן רשימות מקבלי צדקה. 13רק 
"לשום שולחן מלכים": בבלי, יבמות, כד ע"ב. זהו אחד מן המקרים של גיור לא ראוי, אשר בכל זאת נחשב גיור למפרע. קביעה זו  50

, פורסם אצל CUL T-S G 2.66חוזרת בחיבורי הלכה מתקופת הגאונים ואף מצוטטת בהרחבה בתשובתו של הגאון שלמה בן יהודה: 

 . דברי הרמב"ם: משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יג הלכה יד.12-פרידמן, ריבוי, תעודה י
, ובו מסופר על  ENA 3787.10JTSAהוא המסמך  256–254למשל הדוגמה היחידה הנוגעת לנושא אצל רוסטאו, פוליטיקה, עמ'  51

רבני ונדד למצרים. ואולם בשום מקום במכתב לא נרמז שהוא קיבל תמיכה כלכלית מן קראי שעזב את אשתו וילדיו בדמשק, הפך ל

ועל כהן מ', עוני  371, עמ' 5הקהילה, בוודאי לא שהצדקה מן הקהילה הייתה מניע למעשיו. רוסטאו נסמכת בכך על גויטיין, חברה, 

 .297. את המסמך עצמו פרסם פרידמן, קרא)ים(, עמ' 143וצדקה, עמ' 
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יהודי חברת , ככלות הכולאחרי  52בעניים מביניהם עד אשר אף אחד מהם לא סבל מה שקהילתנו סבלה".

גבוה עמדו בקשרי מסחר -בני המעמד הבינוניוהיהודים הגניזה היו מיעוט קטן ביותר, עירוני בעיקרו, 

מסוימת זה לזה  קרבהיהודיות אחרות. היהודים אף גרו לרוב בבקהילות  םבני מעמדמשפחה עם בקשרי ו

 53שיוכלו לשמר את חיי הקהילה. כדי

 אף בכל הנוגע לעבדים ולשפחות, ניתן לשער כי הדרישה ההלכתית למול את העבדים והשפחות

 ביןודאי פעלו לחיזוק הקשרים בו ,מנוחה בשבת גוןכ מצידםושמירת המצוות החלקית  ולטבול אותם

 מיחלק מן המקרים חלק מן הכלל ואף בעבדים ב הראיילו ביניהם הזדהות ההדדיתלהאדונים ועבדיהם, 

יהודי, ונראה כי איסור -מבחינה הלכתית נאסר למכור עבד או שפחה ללא 54ש"נכנסו תחת כנפי השכינה".

הדת עם העבדות באופן שבו כרכו את המרת  ייחודייםהיהודים גם היו  55גם אם לא באופן מלא. ,זה נשמר

אף התאסלמותם או התנצרותם,  שהחזיקו בעבדים על ,זאת לעומת המוסלמים והנוצרים .והשחרור

שפחות חלק מן הכלל, הרתיעה ממכירתם לזרים והאפשרות לשחררם בעבדים וב הראייה 56בהתאמה.

העבדים ודאי תרמו להאצת שילובם של כל אלו בו – היהודיתובכך להופכם לחברים מלאים בקהילה 

 .הוהשפחות המשוחררים בקהיל

 הקהל כגוף פעיל ומפקחב. 

תעודות הגניזה הניב שינוי משמעותי בהבנת יחסי  פיחקר המבנה של ההנהגה הקהילתית והאזורית ל

ען כי לחברת הגניזה היו 'מאפיינים דמוקרטיים' וכי הקהילות והנהגה למונהגים. גויטיין טהבין  ותהכוח

הנהגתה של הקהילה גוף דמוקרטי ב הראייה 57אלמנטים היירוקרטיים ודמוקרטיים".התנהלו ב"מזיגה של 

בשל היותו בהם בער, אך מונח זה גם זכה לביקורת ו שקדמו לגויטיין חוקרים אחרים נמצאת גם אצל

כפופות להנהגה לא היו קהילות השונות הכי  מלמדיםמחקריו של גויטיין וממשיכיו  58.אנכרוניסטי

, יתר על כןמקבלות בהכנעה את המנהיג שהתמנה עליהן. הקהילות  בהן ראותסקראלית ואין ל-ריכוזית

בהן חברי קהילה יכלו לעמוד על שלהם ולהתנגד ששף את הדרכים הרבות והמגוונות והמחקר העדכני ח

ה מחברי מנהיגה חיפשו לגיטימציהעילית הבני על מגוון הדרכים שבהן  כן הוא מלמד .ממונההלמנהיג 

                                                 
-. על חשיבותה של הלכידות החברתית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקהילת המיעוט החנבלית בארץ45ליית'י, קופטים, עמ' -ו אלרא 52

 . 100-99הלר, נאמנות, עמ' -; טלמון99–98הלר, כפריים חנבלים, בעיקר עמ' -ישראל ובסוריה, כתבה טלמון
. 397–395ששון, קירואן, עמ' -יהודית' ובין העדפתה של 'שכנות יהודית': בןששון בין אי קיומה של 'שכונה -ראו את הבחנתו של בן 53

, ושם הוא מסיק כי לא היו מגבלות על מגורי יהודים, 293–289, עמ' 2לדיון בנושא מגורים מעורבים בחברת הגניזה ראו גויטיין, חברה, 

 גורר בקרבתם.יהודים הת-ואף כי הם העדיפו להתגורר בסמוך ליהודים אחרים, הרי גם לא
 ראו פרק ב שם. 54
ראו את המקרה שבו מתוארת מכירת שפחה לנוצרים בעת משבר בלית ברירה ולאחר מכן ננקטת פעולה להחזרתה לבעלות יהודית:  55

 .2שו"ת הראב"ם, מהד' פריימן, סימן צח, וראו את הדיון בשאלה בהקשר זה בפרק ב, סעיף 
 .144–139יים ראו רוטמן, עבדות, עמ' על עבדים נוצרים בביזנטיון בימי הבינ 56
 .56. הציטוט בעמ' 91–40, עמ' 2עיינו גויטיין, חברה,  57
. כן ראו סקירה על תפיסות אלו בחקר הגניזה אצל פרנקל מ', יגור 31–27ששון ח"ה, דרך חדשה, בעיקר עמ' -ראו ביקורתו של בן 58

 ופרנקלין, היסטוריה קהילתית.
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בין מנהיגים מקומיים, מנהיגים שמורכב הכוחות המנהיגים אזוריים נאלצו לתמרן במארג שבהן קהילתם ו

  59תפקידים בכירים בשלטון זה. מילאואזוריים מתחרים, השלטון המוסלמי ויהודים ש

 .הוא כוחו ומעמדו של הקהל כגוף בפני עצמו ובהרחבה במחקרים אל יםודגממאחד הנושאים ה

של החברים בו. כוח זה בא לידי ביטוי למשל במאבקים מול  ותכוחסך ה עולה עלקבוצתי ה וכוח נראה כי

לעיתים בא כוח זה לידי ביטוי בהימנעות מתפילה בבית הכנסת עד  60מנהיג שסרח.מול מנהיג ממונה או 

בכך פגיעה באחד מן הסממנים החשובים של ההתארגנות הקהילתית.  הייתה, ובית הכנסת כדי השבתת

אדם שחש כי נעשה לו עוול עוצר את  :אחרת לכוחו של הקהל נמצאת במנהג 'הזעקה אל הציבור' דוגמה

 מצוא לולו להתערב בענייןודורש מן הקהל  ,תפילת הקהל בבית הכנסת, מסב את תשומת הלב למצבו

גופים ה נוסף על מרחב הפעולה שלוועל  צביעים על כוחו של הקהלואחרים מ ומקרים אל 61פתרון.

בעלי התפקידים הרשמיים. בעמודים הבאים נסקור נוסף על בית הדין ו גוןהממוסדים והמוכרים יותר כ

 את פעילות הקהל והקהילה בעניינים הקשורים לגבולות הזהות הקהילתיים.

ר ו י ג ה ך  י ל ה ת ב ל  ה ק ה ת  ו ב ר ו ע  מ

הנוכרי  מצדולא רק  יםיהודים המגיירה מצדבו נדרשת מעורבות פעילה והגיור הוא תהליך אינטראקטיבי, 

כל הרכב של שלושה גברים – הוא בדרישה לגיור בפני 'בית דין' לכךביטויים האחד  62הבא להתגייר.

. פעילה משני הצדדיםלמעורבות ה יבהתאם לציפיבקביעות  יםהגיור מנוסחתיאורי ראינו כי  ,ואכן .יהודים

 63כרון העדות המגולל את 'מעשה האחיות'.ילמשל במכתב ההמלצה לעובדיה הגר או בז ניתן לראות זאת

של טקס הגיור והטבילה  וביצוע לעאולם מעבר לניסוח תבניתי זה, שתי עדויות מן הגניזה מספקות הצצה ו

ית הדין ובית הכנסת. שטר השחרור ב –מול חברי הקהילה, או לכל הפחות במוסדות הקהילה  ,בפומבי

ועל  הטקס ו שלשל השפחה סעאדה כולל בצידו האחורי עדות מפורטת, יחידה מסוגה, על אופן ביצוע

במכתב גם  64: "והטבלנו אותה... אנו בית דין... בבית הכנסת של העיראקיים תבנה ותכונן".מקום ביצועו

"ומלו אותו לפניו ושם מופיע התיאור: ההמלצה לגר מבורך מתוארת הגעתו ל"מושבו" של מנחם הדיין, 

בשבתו של מנחם כדיין בקהיר, מן הסתם במבנה בית הכנסת או במבנה מדובר כאן כנראה  .וטבלו אותו"

 65קהילתי אחר.

                                                 
ראו סקירה כללית אצל כהן מ', ארגון קהילתי; רוסטאו, היסטוריה קהילתית. וראו גם מחקרה של מרים פרנקל על חלב: פרנקל מ',  59

, ועל האמצעים שבידי 169–154הנהגת חלב. על מקורות הסמכות המשתנים בהנהגת קהילת אלכסנדריה עיינו פרנקל מ', האוהבים, עמ' 

 .196–169ההנהגה ראו שם, עמ' 
ה השתים את תיאור הסכסוך בקהילת קליוב בסוף המא 107–105, ובעיקר בעמ' 1950-ראו את מאמרו של בנעט, תעודות, כבר מ 60

מחלה, על סכסוך בקהילה זו בראשית המאה השתים עשרה. על מקרים מספר באשקלון במאות האחת עשרה עשרה. ראו גם כהן מ', אל

 .73–67: יגור, אשקלון, עמ' והשתים עשרה עיינו בעבודת המוסמך שלי
. כן ראו גרוסמן, עיכוב התפילה, ושם מבקש הכותב לבטל את טענתו של גויטיין ולאשש את 325–323, עמ' 2ראו גויטיין, חברה,  61

ינו גם התפיסה הקלאסית כי מנהג זה נפוץ רק בקהילות אשכנז ה'דמוקרטיות' יותר וכי אין אזכורים של ממש למנהג זה בגניזה. ואולם עי

 ששון, הצעקה.-במאמרו המפורט של בן
 .8ראו פרק א, סעיף  62
 . S 12.232-TCUL, פורסם אצל גולב, עובדיה. 'מעשה האחיות':  Bodl MS Heb a3.1OXמכתב ההמלצה לעובדיה:  63
64 S 12.872-TCUL  5בנספח המהדורות. כן ראו את הדיון בפרק ב, סעיף  9, ראו תעודה 7–4, ע"ב, שורות . 
65 ENA NS 21.10JTSA  153, עמ' 2. על מיקומו של בית הדין בבית הכנסת ראו גויטיין, חברה, 6, ועוד עליו ראו בפרק א, סעיף. 
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שכתבה  יהשה הנוכרייאכמה מן המסמכים העוסקים בגיור מתעדים תפקיד אקטיבי של הקהל. ה

כיוון ש"שם יש יהודים, הם יגיירו מלנגיד על רצונה להתגייר מספרת כיצד הפנו אותה לעיירה אתפח 

 אותם אנשיםשיגיירו אותה.  כדימשהגיעה לאתפח "הלכה אל ישראל, וניגשה אל ה]אנשים["  .אותך"

 אות מוחלטת של הקהילה המקומיתהנגיד לכך, ומכאן שאין עצממן שה כי הם זקוקים לאישור יהודיעו לא

בני הקהילה בלשון רבים ואין התייחסות למנהיג או  אריםומת מעניין שלאורך המכתב עם זאת בעניין זה.

במכתב המגולל את סיפורו של 'הגר מדמשק' מתואר  66שאמורים לגייר.והם  ,דיין ספציפי אלא ל'ישראל'ל

כיצד ברח לדמשק "להסתופף בכנסת", התעמת בהצלחה עם קרוביו הנוצרים, ו"לא יצא מבית הכנסת, 

כאן מצוין במפורש כי בית הכנסת הוא האתר  .וביקשו לבחון אותו... ולא נתגלה להם מ]מנ[ו ס]וד[ רע"

 יהודים מתואריםה .והבחינה של כנות כוונותיו יר ליהודיםמפגש בין המתגישל הליך תהבו מתרחש ש

מסמך אחר, מכתב תודה של שלושה גרים שנראה  67רבים כמו במסמכים האחרים.-בגוף שלישי

נכבד נוסף של דיין הקהילה,  של ושבחדבר בשהתיישבו בעיירה מליג', ממוען לאישיות בכירה כלשהי ומ

על קליטתם  תותודשכותב המכתב מביע את כנראה  ."שאר הקהל השם יהיה בעזרם ויכפיל שכרם" שלו

 68הנוחה של שלושת הגרים בעיירת השדה.

ל ע ת  ו ה ז ה ת  ו ל ו ב ג ת  ר ק ל ב ה ק ה י  ד  י

 הנוגעסכסוך כאשר התגלע  ו של אדם,אשר לזהותספק  שבהם התעוררלפעולה גם במקרים  נקראהקהל 

באופן שעורר סערה והתנגדות בקהילה. נחצו גבולות הזהות הקהילתיים כאשר או  מוטלת בספקלזהות 

משהולידה בן, "הביאו לבית הכנסת למולו, ואמרו מסופר כי את שפחתו, אדון בו עיבר שלמשל, במקרה 

, אף בשלב מוקדם מקרה זהלו הקהל שאין מלין אותו עד שתודיענו בן מי הוא". לפי אחת הגרסאות של 

, כאשר התברר כי השפחה הרה מאדונה, "עמדו הקהל עליו והפרישו את השפחה ורעותאיותר של המ

ובביתו גם  נהואד תה בבעלותיכי השפחה עדיין הי מלמדהמשך הדברים  עם זאת .ממנו כדי למכרה"

במקרה אחר ובו גם יהודית 'אלגמאעה', הוא הגוף הפועל -הקהל, או בערבית 69לאחר הלידה והמילה.

אולם "אמרו לו הקהל 'אנו יודעים כי מעולם לא היתה אצלך אלא ושה לגבר אחר יהשיא אמבקש לגבר 

ען וכחיש שמדובר בשפחה, וטמבתורת עבדות... ומפורסם אצלנו ואצל אנשי העיר שהיא משרתת'". הגבר 

גם לעיל, שכמו במקרה אם כן,  .כי "לא התייהדה אלא מעצמה" ולכן הנישואין עם הגבר האחר כשרים

שינה אף ונראה כי  ,, הביע את התנגדותוזהותה של האישה ובמניעי אדונהחשד בשהקהל הוא רה זה במק

  70את השתלשלות העניינים.

הקהל, ובפרט במרחב הציבורי של בית הכנסת, עולה גם בהקשרים אחרים של  מן אישורהשאלת 

חזן ש"בצעירותו היה חשוד  עלבירור זהות והצבת גבולות. בקובץ שאלות לרב האיי גאון הוא נשאל 

                                                 
. 8בנספח המהדורות. ראו גם את הדיון בפרק א, סעיף  2, ראו תעודה 7–6, שורות  S 8 J 27.3-TCULמכתב 'האישה מאתפח':  66

טושטשת בכתב היד. גויטיין תעתק 'אלקהל', כפי שניתן לראות באתר פרויקט הגניזה של פרינסטון המילה שהעתקתי בסוגריים קרועה ומ

 דומה. שם 'אל]י[הם'. המשמעות(, ואולם ייתכן שקל יותר לקרוא FGP-)וכן ב
 .2, פורסם אצל גולב, גר צדק, וראו את הדיון בפרק א, סעיף J 115 Or. CUL 1080מכתב הגר מדמשק:  67
68 8 J 14.6S -TCUL  בנספח המהדורות.  1, ראו תעודה 9–8, שורות 
 .5. כן ראו את הדיון במילה בפרק ה, סעיף 4אוצה"ג, יבמות, סימן צה. ראו גם את הדיון בשאלה זו בפרק ב, סוף סעיף  69
70 S Ar. 48.88-TCUL וראו דיון והפניות בפרק ב, שם.5-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י , 
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"האם מותר  :באכילת נבילות ובשר ביום הכיפור ,סח אחר בהמשך השאלהונ לפיבדבר מן התועבות" ו

דגיש כי "אם אדם יצא מן הדת, והוא מבוגר וגדול, מלו להיות שליח ציבור בישראל?" רב האיי גאון 

ין כל הכשרים. מותר לו להתפלל ואחר חזר אליה, בתשובה גלויה, שלא בסתר ולא בהיחבא, הוא בד

גם אם "מותר נשאל שאלות רה"ג  קובץבאותו  71ברבים ביום הכיפורים וזולתו, ויפרוס כפיו אם הוא כהן".

נשאל במקרה אחר רב שרירא גאון  72שיצטרף כחזן בישראל מי שהוא מן הגבעונים, בכל תפילותיהם".

ואדונו הכניס אותו "לבית הסופר וקרא תורה בו "עשרה מישראל" בירכו ברכת חתנים לעבד שמקרה  על

 אותורכו ימשוחרר והוא למד תורה ובבכי אף שנהגו בבן העבד כבתשובתו בהיר מהגאון  73ונביאים".

בן העבד בבית  קרא אילוטעים כי מבמעמד מניין גברים יהודים, הרי הוא עדיין עבד. עם זאת הגאון 

כיוון ש"קרא בספר מהיה יוצא לחירות  74הכנסת יותר משלושה פסוקים במניין, כפי שמתואר בתלמוד,

ממחישות מזווית נוספת את חשיבות המעמד הציבורי,  ותשובות אל 75תורה בעת תפילה בפני ציבור".

גבולות  בהרתהלכן ו פסילתהלזהותו הדתית של אדם או  ביסוסהתפקידים בבית הכנסת, למילוי ובפרט 

 הקהילה ומשמעותם.

 כלי לניטור גבולות בידי הקהילהכרכילות ושמועות ג. 

ומשמעותה החברתית בו לחקר תפקודה של הרכילות יהמחקר האנתרופולוגי החל להפנות את תשומת ל

ומציג  מעמדה של הרכילות גן עלמגלוקמן  .רק בעשורים האחרונים, בעיקר בעקבות מאמרו של גלוקמן

ען כי וגלוקמן ט 76"דברי להג". אה ברכילותולתפיסה הרווחת, הרבניגוד  . זאתההצד החיובי שלאת 

הרכילות "משמרת את האחדות, המוסר והערכים של קבוצה חברתית" וכי "רכילות וסקנדל מייחדים 

סתמך בעיקר על מחקרה של קולסון על האינדיאנים בני המקה, מ הוא 77קבוצה בתוך החברה הכוללת".

"מותחים ביקורת על אחרים בכפוף למערכת ערכים הפועלת בתוך הקבוצה, במטרה  הם ו היא קובעת כיבו

הביקורת, הרכילות וההשמצה התכופות מאששות את אותם " " וכילשלוט בהתנהגות חברי הקבוצה

ל היבטים שונים בתפיסתו של גלוקמן, בעיקר על המשקל הרב עם השנים נמתחה ביקורת ע 78ערכים".

 מנגנון הקהילתי החובקברכילות חלקה של הלנותן פונקציונליסט, -שהוא, אנתרופולוג סטרוקטורליסט

 מתמצתוזאת על חשבון הבנה עמוקה יותר של מניעיהם הסותרים של החברים השונים בקבוצה. פיין  ,לוכ

                                                 
71 NS 90.2S -TCUL  וראו גם את הדיון אצלו. הנוסח "כרג מן אלדין" 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ' 17–14, ע"א, שורות ,

 .2הוא אחד הנוסחים החוזרים לציון המרת דת, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף 
 .7, וראו את הדיון בנושא בפרק א, סעיף 25–24שם, ע"א, שורות  72
73 c18.38Bodl MS Heb OX  6, וראו את הדיון בפרק ב, סעיף. 
 בבלי, גיטין, מ ע"א. 74
75 Bodl MS Heb c18.38OX  6, וראו את הדיון בפרק ב, סעיף 4, ע"ב, שורה. 
 גלוקמן, רכילות וסקנדל. 76
 .313, 308שם, עמ'  77
 .311שם, עמ'  78
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פיין מצביע על האינטרסים השונים והסותרים של  79זה שמרכל, לא הקהילה".: "היחיד הוא כך וזביקורת 

 80ברכילות ומדגיש את תפקידה של הרכילות בשליטה ובהעברת מידע.המשתתפים חברים בקהילה 

היבטים בגישתו של גלוקמן מאמרו וגישתו נחשבים פורצי כמה על אף הביקורת המוצדקת על 

במאמר קלאסי על  81ם מנחים גם מחקרים עדכניים יותר בנושא.דרך והעקרונות הכלליים העולים מה

בע כי "רכילות עוסקת וקויקהאם עשרה  במאה השתיםבטוסקנה 'רכילות והתנגדות' בקרב איכרים 

 82בקבוצות... רכילות מנסחת ותוחמת זהות, זיכרון קבוצתי ופרקטיקות חברתיות לגיטימיות בקבוצה".

 יםטעיממהם בהקדמתם לקובץ זה  .יידון להלןוהוא בנושא 'פאמה', קובץ מאמרים פנסטר וסמייל ערכו 

ואין הוא מוקד  תופעה החברתית הנידונהה לשמונח אשר מנציח משמעויות שליליות  הוא כי 'רכילות'

 83'דיבור', כוחו החברתי, ומשמעויותיו המשפטיות.ה, אלא דיוננו

אולם הרכילות החשובה לענייננו, זו ויכולים לעסוק במגוון נושאים,  'רכילות או 'דיבור חברתי

לכך אפשר למצוא  הדוגמ 84ואף אוכפת ערכים מוסריים. מתקפתשליטה חברתית, היא אשר  שעניינה

את הגבעונים כניגוד לישראל: "כל מי שיש הרמב"ם בסוגיית ה'גבעונים'. בעקבות מדרשי חז"ל, הציב 

 85ות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד חוששין לו ביותר שמא גבעוני הוא".בו עזות פנים או אכזרי

במכתב התלונה של  .ראינו כי קביעתו של הרמב"ם בדבר החשש מתכונות 'גבעוניות' גם התקיימה בפועל

לא מבני ישראל המה אלא "אין הוא אלא מן האנשים שעליהם נאמר  נאמר:אלמוני כלפי יריבו הקנאי 

והיה הבסיס למדרשי חז"ל  86על הגבעונים נכתב במקרא המצוטט במכתבהפסוק  ."ורימיתר האמ

 שלולל במטרהלרה"ג, שהופנתה הבסיס לשאלה גם מוצא גבעוני היה לחשד  87ולקביעת הרמב"ם בנושא.

'דיבור' בא לידי ביטוי בה, ההחבר ה שלחשדאם כן,  88האפשרות להיות חזן בקהילה. בכך אתהחשוד  מן

'דיבור' בגדר לא נשאר הוא ו ,תקףאדם גבעוני, נבע מאמות מוסר מסוימות שהיה צורך להיותו של  על

 בלבד, אלא היו לו משמעויות חברתיות ואף הלכתיות במקרים מסוימים. 

. מדוע דווקא דיבור על חברתי ערכים חברתיים באמצעות דיבור תקףיש דרכים שונות ל :ויתרה מז

בהם יש אידיאל תרבותי תובעני היוצר ש'מוצא מן הגבעונים'? מרי קובעת כי "רכילות מתרכזת במקומות 

אתיקה של  בעלותחלוקת מזון והענקת מתנות; חברות  עלמחסור במזון מרכלות מ הסובלותמתח. חברות 

ותנים והראוותנים וחברות שבהן גישה הגאו עלכוח, מרכלות בשיוויון אך מציאות של פערים בהכנסה ו

                                                 
 .275–273רכילות, עמ' וראו סקירה נוספת של הביקורת אצל מרי ס',  281–280פיין, רכילות, עמ'  79
. על 150–144, 84–78על חשיבותם של דיווחים, שמועות ומוניטין בעולמם של הסוחרים בחברת הגניזה ראו גולדברג, מסחר, עמ'  80

 .195–193, 182–181חשיבותו של מידע לביצור מעמד ההנהגה ראו פרנקל מ', האוהבים, עמ' 
. כן ראו יישום תובנות אלו במחקר על חיי 8, וראו פנסטר וסמייל, הקדמה, עמ' 275–273 ראו סקירה בנושא אצל מרי ס', רכילות, עמ' 81

 .192–151כנסת, עמ'  אורתודוקסי בארה"ב: היילמן, בית כנסת-בית
 .23ויקהאם, רכילות והתנגדות, עמ'  82
 .10–8פנסטר וסמייל, הקדמה, עמ'  83
 .12–11ויקהאם, רכילות והתנגדות, עמ'  84
 , ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יט הלכה יז.משנה תורה 85
 שמואל ב כא, ב. 86
87 S 10 J 20.2-TCUL  7, וראו את הדיון בפרק א, סעיף. 
88 S NS 90.2-TCUL  'לעיל. 7, וראו את הדיון בפרק א סעיף 81–75, פורסם אצל פרידמן, רה"ג, עמ 
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 89למשאבים משמעותיים תלויה בייחוס לגיטימי למרות גנאלוגיה מבלבלת, מרכלות על אבות קדמונים".

עם  בלתי הולמיםיחסים על מן הגרים, על מוצא מוצא מן הגבעונים,  על החברתי אם נבחן את הדיבור

הוא החשש מחצייה  םהרי המשותף לכול – מרת דתחשדות בהעל מוצא מעבדים, וכן על שפחות נוכריות ו

מפוקחת של הגבולות החברתיים. בהתאם לקביעתה של מרי לעיל, ניתן  בלתיומורשית  בלתיראויה,  בלתי

 םה הקהילהכי הנושאים שהטרידו את בחברת הגניזה  החברתימוטיב זה בדיבור מרכזיותו של ללמוד מ

ות ידתיות ומעמדיחסית בין זהויות  היכולת לעבור בקלות ,וחדירותם גמישותם של הגבולות החברתיים

 ,החברתיים מציאות זאת מנוגדת לאידיאלים .החשוד של חברים בקהילהושונות והמוצא המעורפל 

 90משפחה מיוחסת.מועדיף  ,שהדגישו את חשיבותו החברתית ואף ההלכתית של מוצא יהודי ברור

ראוי או ביציאה בלתי בחברת הגניזה עסק פעמים רבות בחשד למוצא זר ו החברתי הדיבוראם כן, 

סיטואציות מעורפלות... היא תהליך ל נוגעת"רכילות  טוענת: מתוך גבולות הקהילה. מרי שלא ברשות

-המורכבת, של התאמת מידות מוסר לסיטואציות דו יום-היום של יישום כללים מופשטים על מציאות

"רכילות משגשגת כאשר העובדות אינן ודאיות, אינן  כן היא קובעת: .עובדות מוגבלות" ןובהמשמעיות 

לכאורה של -זרותו עלבאופן פרדוקסלי, דווקא הרכילות  ,עם זאת 91ידועות לציבור ואינן קלות לגילוי".

נפרד מן הקהילה היהודית, שהרי "הדבר החשוב בנוגע לרכילות  אדם מצביעה על היותו חלק בלתי

אחרים הנמצאים בקשרים חברתיים קרובים... )רכילות היא( ל מכווניםכלל...  קנדל הוא שהם בדרךוס

קביעה זו עוזרת לנו להבין כיצד הואשמו מנהיגים, גבירים ורבנים  92סימן ההיכר של חברות בקבוצה".

הרי אין טעם להאשים בהמרת דת את מי שאין ספק כי עזב את  .מוצא מפוקפקהיותם מבהמרת דת או ב

בחברי הקבוצה, ועצם העובדה שמרכלים על  ממוקדת מהיותהדווקא  נובעהקהילה. כוחה של הרכילות 

'מעניין'. מחקרים מראים כי קבוצות חברתיות כמעט אינן מרכלות וככחלק מן הקבוצה  מסמנת אותואדם 

לפיכך הטענות  93אף אם הוא השכן ממול. ,לחלוטין מחוץ לקבוצת היחס מי שנתפס כ'זר', מי שהוא על

מעורפלת משקפות את היותם חלק מקהילה הדתית ה םאו זהותשל אישים שונים מפוקפק ה םבדבר מוצא

 תנועה המתמדת בגבולותיה.ל נגעושחששותיה ומתחיה 

אינו משפיע באופן שווה על חברים שונים בקהילה. בעלי הכוח והיוקרה חשופים  החברתי הדיבור

חיים בשולי הקהילה חוששים הגם  לכך בדומה .פחות לשליטה החברתית הבאה לידי ביטוי ברכילות

כיוון שאין להם הון חברתי לאבד. לפיכך השליטה מפחות מן ההשלכות החברתיות של רכילות שלילית 

היא במעמד הביניים, באנשים החיים במרכז הסקאלה  החברתי בית ביותר של הדיבורהחברתית האפקטי

                                                 
, ושם דוגמאותיה על סיפורי שמועות בקיבוצים כמשקפים 134–117אלרעי, הסיפור העממי, עמ' -, וראו שנהר279מרי ס', רכילות, עמ'  89

 דילמות מרכזיות בערכים המשתנים של הקיבוץ בשנות השמונים של המאה העשרים.
פרנקלין, צאצאים, וראו גם שתי טיוטות של העדות על  על חשיבותו העולה של הייחוס אצל יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים ראו 90

א, ובהן נאמר כי אכרמיה "אינה מן המוצא המכובד, כלומר קהל יי', המיוחסים 5זהותה של הנערה אכרמיה, שנידונו לעיל בפרק ב, סעיף 

 15-ו 14 ותראו תעוד, CUL T-S 13 J 3.26 ,JTSA ENA 2559.13לישראל עליו השלום, אין לה קשר למשפחה ממשפחותיהם": 

 בנספח המהדורות. 
 בהתאמה. 275, 278מרי ס', רכילות, עמ'  91
 .313גלוקמן, רכילות וסקנדל, עמ'  92
ראו את תמצית מחקרה של מרי על שלוש קבוצות אתניות המתגוררת בפרויקט מגורים אחד ואינן חולקות רכילות: מרי ס', רכילות,  93

רמים ועל לא יהודים: היילמן על בית הכנסת האורתודוקסי, שחבריו כמעט אינם מרכלים על רפו. כן ראו את מחקרו של 295–288עמ' 

 .183–182כנסת, עמ'  היילמן, בית
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אכן, כמה מן הדוגמאות  94מעמדם ולהתגונן מפני יריביהם.על צריכים לשמור על כבודם ואלו  .החברתית

 סכסוך נדל"ן בין גיסים, נטעןבמן הגניזה עניינן בסכסוך בין שווים, לעיתים אף בין בני משפחה. למשל, 

בני  יםענומשפחות מחותנות טבין סכסוך באחד מן המעורבים "פעם הוא נוצרי ופעם הוא מוסלמי"; כי 

"אתם אינכם טובים מספיק עבורנו, כי אתם קרובי מתאסלמים"  :הימשפחה אחת כלפי המשפחה השני

בן שיב לו "יא מאחד באחר "יא צאצא פושעים", ויריבו אדם טיח מסכסוך המתועד בשאלה לרה"ג וב

כוח פוליטי ספציפי, ל נוגעאף פעמים רבות הוא אלא  ,חברתיהסטטוס ללא רק  נוגע חברתי דיבור 95עבד".

ישראל ומאוחר  פולמוס רס"ג עם ישיבת ארץמ למדנ ואז הוא נוטה לעסוק בשכבת העילית המנהיגה. כך

פולמוס ההנהגה בפסטאט בין תומכי הרב יהודה בן יוסף ותומכי עלי בן עמרם מיותר עם מתחריו בבבל; 

 96יריביו שהוא "עובד עבודה זרה".במהלכו טענו שדיין אלכסנדרוני  בענייןסכסוך מוכן 

במסמכים המדוברים מזכירות את ה'פאמה', מונח נפוץ  חברתי המשמעויות הפוליטיות של דיבור

 א המוניטין של אדם, "מה שכולם אומרים בפומבי".ו'פאמה' ה .ריםהביניים המאוח באירופה של ימי

אף שהחוק  97ה'פאמה', כותב ויקהאם, הוא "מה שכולם יודעים, ולכן הוא מקובל חברתית כאמין".

משפטיות ואף והיו לו משמעויות היה קביל משפטית בפועל המקובל לא הכיר רשמית במונח זה, הוא 

להגן את זכויותיהם במקרקעין,  קבועפאמה, חיובי או שלילי, ניסו אנשים לסמך  על 98.פוליטיות מובהקות

 99כיוון ש"כולם יודעים" שיש להם פאמה שלילי.מכבודם בציבור או לפסול אחרים במסגרת סכסוך  על

או רכילות, הוא גלגולו של "מה שאומרים  חברתי של דיבור יותר 'פאמה' הוא הצד הממוסדאם כן, 

 שם יש להתמודד עם הפאמה בכלים משפטיים. וברחוב" עד לבית הדין, 

תייחס י אוליחברת הגניזה טרם נחקר לעומק, ומחקר עתידי באופן פעולתם המדויק של בתי הדין 

בכמה מן המקרים אולם ברור כי ו 100והידע הציבורי ככלים במאבק משפטי. החברתי ת הדיבוריגם לסוגי

באמצעות או להזם אותו אישים מסוימים  החברתי על שתועדו בעבודה זו, נעשה ניסיון לאשש את הדיבור

בית הדין. על רס"ג נטען כי מוצאו מבן גרים "נתברר לפנינו בעדים ברורים וכשרים" והגיע "בכתב"; על 

ושי בית דין" בנושא וכמובן רוב דתו ואף "כתבו שימאת הרב יהודה בן יוסף העידו אנשים כי המיר 

העדויות על זהותן המעורפלת של שפחות הגיעו אלינו מספרות משפטית של שאלות ותשובות. לעיתים 

בו אחיו שכמו במקרה  ,אף הגיעו הטענות והשמועות אל בתי הדין והרשויות של השלטונות המוסלמיים

                                                 
 .272מרי ס', רכילות, עמ'  94
, פורסם  S 8 J 10.16-TCUL; 'קרובי מתאסלמים': 3, ראו את הדיון בפרק ג, סוף סעיף  S 8 J 20.16-TCUL'פעם הוא נוצרי':  95

, וראו את הדיון בפרק ב, סוף סעיף CUL T-S NS 312.50c; 'יא בן עבד': 3, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף 8צל זינגר, מגדר, תעודה א

3. 
; יהודה בן יוסף ועלי בן עמרם: ראו 7ואת הדיון והמקורות השונים בפרק א, סעיף  111–108רס"ג: ראו פרנקלין, צאצאים, עמ'  96

, וראו 30, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה CUL T-S 16.272; 'עבודה זרה': 3, וראו פרק ג, סעיף 69–68גויטיין, 'הרב', עמ' 

 , ולהלן.3את הדיון בפרק ג סעיף 
 .4ויקהאם, רכילות והתנגדות, עמ'  97
 ראו פנסטר וסמייל, הקדמה.  98
באומן, קלון. ייתכן כי ניתן למצוא מעין מקבילה חברתית ל'פאמה' האירופית ב'ג'אה', יוקרה חברתית. נראה כי מונח זה היה משמעותי  99

 .260–255, עמ' 5יין, חברה, בחיי אנשי הגניזה, והוא חוזר פעמים רבות במכתביהם. ראו על כך גויט
 . אני מודה לאיב קרקובסקי על שהסכימה לחלוק עימי את טיוטת ספרה טרם פרסומו.2ראו קרקובסקי, התבגרות, פרק  100
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או במקרה שבו נטען כי אדם מסוים הוא  ,של בחור שקנה 'שפחה יפת תואר' "הלשין אותו אל השופט"

 101המקרה הגיע "אצל שפוט )!( שלגוים".כי עבד של אחר ו

נגדיים,  חברתיים כללו דיבוריםהחברתיים דיבורים בהטענות שנכללו דרכי ההתמודדות עם 

. של הטוענים ולהצביע על ידע אלטרנטיבי המנוגד ל"מה שכולם יודעים" אמינותםאת  ערערשמטרתם ל

 שלכיוון שקיומן של קבוצות שונות בתוך אותה קהילה משמעותו גם קיומן של תפיסות סותרות מ זאת

עשרות האנשים שכתבו 'שימושי בית דין' על המרת דתו של הרב  למשל את 102"מה שכולם יודעים".

בו נטען כי אחד ובמכתב נוסף  103יהודה בן יוסף מתאר תומכו של הרב "אנשים קדרים, בעלי מריבות".

הדיין  104"היה בעיני האנשים כ'פושע'". :מיריבי הרב "פשע במערב" מודגש הידע הציבורי בנושא

בטל", ואילו -תב כי יריבו "השמיץ אותי באזני כל עוברוהאלכסנדרוני שיריבו טען כי "עבד עבודה זרה" כ

אנשים  כלומר ,כי "הסית את האנשים, צבעים ושולי צדפות ואספסוף"על ם יריבו יאשמעצמו  אותו

 את ערערניסיונות לעל העדויות על השמצות הדדיות ו 105חיובי. 'אין להם 'פאמהושמעמדם מפוקפק 

על אחד המאפיינים החשובים של הפאמה: הדיבור אינו  ותלמדהיריב באמצעות שמועות מ של ואמינות

 יחידים; מדובר גם בפעולה של אותן נורמות ואכיפת חברתיותנורמות של ו חברתית רק יצירה של זהות

פעולותיהם  לעהמבקשים להשתמש בכלים העומדים לרשותם כדי לקדם את האינטרסים שלהם ולהגיב 

 106של יריביהם.

היה  הדתית חציית גבולות הזהותעל זהות או  על ענייניובעיקר דיבור  החברתי הדיבור ,לסיכום

חברים בקהילה לבצר  שבאמצעותו ניסוהקהילה לאכוף נורמות התנהגות ו שבאמצעותו ניסתהכלי נוסף 

זהות מעורפלת על גבולות חדירים ועל לתקוף את יריביהם. תדירותו של הדיבור  ובו בזמן את מעמדם

הדיבור אפשרות לכאורה היה תה אחת הדאגות המרכזיות של אנשי חברת הגניזה. יממחישה כי זו הי

הסעיף הקודם -בתתו כאןשהוצגו  רשמית למצב עניינים זה, אך ניתוח המקרים בלתיתגובה ספונטנית ו

עדות בבית הדין או  גוןלפעילות רשמית כ מעין זורשמית בלתי בין פעילות אין הפרדה ברורה כי  למדמ

היה אמצעי נוסף בידי חברי הקהילה לנטר את הדיבור החברתי אם כן,  107עצירת התפילה בבית הכנסת.

 הרצויה בגבולות הזהות של הקהילה.התנועה 

 עורהצבע לאתני והמוצא הנוגעות לדעות קדומות ד. 

לא מעטים מבין העבדים והשפחות שרכישתם והחזקתם בידי יהודים מתועדות בגניזה היו עבדים 

תה יהמשוחררים. האם היעבדים ובשפחות גם בהדבר אמור מאפריקה השחורה או מהודו. ניתן להניח ש

 גיאוגרפי השפעה על מידת קליטתם החברתית בקהילה היהודית?-מוצאם האתנילולצבע עורם 

                                                 
101 S 16.304-TCUL  28, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה. 
 .22ויקהאם, טוסקנה, עמ'  102
103 S K 25.244-TCUL  34–33ע"ב, שורות , 399, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה. 
104 S NS J 360-TCUL  449, פורסם אצל גיל, מילואים, תעודהa 15, ע"ב, שורה. 
105 S 16.272-TCUL  24–23; 'שולי צדפות': ע"א, שורות 5בטל': ע"ב, שורה -, 'עובר30, פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה. 
 .26טוסקנה, בעיקר בעמ' כטענתו הקלאסית של פיין, רכילות, וכפי שמדגים ויקהאם,  106
 .295ראו גם מרי ס', רכילות, עמ'  107
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הפרשנות לפי דונה רווח הזיהוי בין צבע עור כהה לבין עבדות. יבחברה המוסלמית בתקופה הנ

האפריקאים השחורים הם צאצאי חם, בנו של כנען, המקולל בקללת העבדות. גם מצד  דאז, המקובלת

חום קיצוני לא יכולים להתפתח תרבות ששורר בהן פה היה מוסכם כי בארצות המדע המקובל באותה תקו

בלתי האקלים ממוזג, ועל כן בני אפריקה השחורה הם מטבעם פראיים, שבהן והשכלה כמו בארצות 

דונה, ירווחו כדבר מובן מאליו גם בחברה היהודית בתקופה הנ ודעות אל 108מתורבתים וראויים לשעבוד.

שהוצמד בתקופת חז"ל לצבע עור שחור ולמוצא  יותרב להיסמך על המטען השליליאף יכלו שם הן ו

הבלבול באותה תקופה בין הודו ובין 'כוש', שנחשבו ארצות שכנות או זהות, תרם אף  109אפריקאי.

 110בגניזה. נזכריםההודים, ואכן עבדים שנרכשו בהודו  השקפה דומה עלהתהוותה של ל

שטרות מכר, בבים מן העבדים בחברת הגניזה מתועד היטב מוצאם ההודי או האפריקאי של ר

 למשל 111מציינים את מוצא העבד או השפחה.הצוואות בכתובות וב וכן בקשות לרכישת עבדים ושפחותב

שה אחרת מצווה בצוואתה שלא יפרידו את יכלה מביאה איתה לבית בעלה "שפחה כושיא", א מתואר כי

אטרקטיביות לשפחות נוביות נחשבו  112מוכר "שפחה חבשית".גבר מצוין כי ו ,בתה מן "הסודאנית"

שכיחותם של העבדים האפריקאים באה לידי ביטוי גם בספר  113במזרח התיכון המוסלמי.במיוחד 

רט מוצאם האפשרי של העבדים: ושטר רכישת עבד ומפ של בא נוסחומובו השטרות של רב האיי גאון, 

מאה או לובאה או עבדא זנגאה דאית לי" )עבד הודי או עבד "עבדא הנדואה או עבדא כנענאה או עבדא רו

עד ומכתב מתימן מתב 114נוצרי[ או לובי או עבד אפריקאי שיש לי(., כנעני ]סלאבי[ או עבד רומי ]ביזנטי

ש עבד אפריקאי: "ובסוכות הגיע מארץ הזנג' 'קנטיר', ובו עבדים חדשים, ורציתי לקנות וניסיון לרכ

שחור כ'אחר' בתרבות היהודית בעת העתיקה ה תפיסתמלמד חקר את  115נמצא".לאדוני משרת טוב ולא 

 העבד שחורוהנחות שנחיתותו מוצדקת וטבעית,  ,בהיר כי העבד היה 'האחר'מ הואכן  .ובימי הביניים

אם כן,  116השפחה השחורה.נמצאה בדרגה הנמוכה ביותר מבחינת המעמד החברתי והאנושי  עוד יותר.

                                                 
על  61–54על תפוצתם של דימויים אלו בספרות הערבית למרות התנגדות אנשי הדת, וראו שם עמ'  36–27ראו לואיס, עבדות, עמ'  108

 .37–35כושי, עמ'  ; גולדנברג,160–144ההיבטים החברתיים של דימוי זה. ראו עוד מקורות אצל מלמד, היהפוך, עמ' 
, וראו על המעבר מדימוי נייטרלי של השחור במקרא לדימוי שלילי מובהק בספרות חז"ל שם, 175–160עיינו מלמד, היהפוך, עמ'  109

 . ראו עוד על התפיסה היהודית אצל מלמד, מגדר וצבע עור, ועיינו גולדנברג, כושי.143–75עמ' 
. ראו גם את תיאורו של בנימין מטודלה על הודו: "ומשם מהלך ז' ימים לקאולם הי אתחלת 311–310על הודו וכוש מלמד, הודו, עמ'  110

מלכות עובדי השמש והם בני כוש והם חוזים בכוכבים וכולם שחורים... והם עובדים לשמש... מקטרים לשמש אנשים ונשים זה דרכם 

ם יהודים טובים בעלי מצות"; מסעות בנימין מטודלה, מהד' כסל למו... וכל בעלי הארץ ההיא שחורים והיהודים כמו כן שחורי' וה

נט. אך היחס להודו, לחוכמותיה העתיקות ולעושרה המופלג היה אמביוולנטי יותר ושלילי פחות מהיחס לאפריקה, ראו –אדלר, עמ' נח

 .311–310מלמד, הודו, עמ' 
מעלה ממחצית העבדים שמוצאם נזכר מתוארים 'נובים' או . המחבר מסיק כי ל42–38ראו ניתוח סטטיסטי אצל פרי, עבדות, עמ'  111

 'שחורים'.
, 2, ראו הדיון בפרק ב, סעיף  ENA NS 48.6JTSA)"גאריה כושיא"(. 'סודאנית':  4, לא פורסם, שורה Halper 341'כושיא':  112

 .25–24, פורסם אצל אשתור, תולדות, ג, עמ' CUL T-S 6 J 1.32'בקרב המשפחה'. 'חבשית': 
, יפורסם מחדש על שני צדדיו אצל פרי, נעים.   S 18 J 1.17-TCULאו מאמרו של עודה, מכירת שפחה. המסמך שפורסם שם, ר 113

 דפי המסמך מכילים עדויות על מכירתה של אותה שפחה לאורך שש שנים.
 .29ראו ספר השטרות לרב האיי גאון, מהד' אסף, שטר ז עמ'  114
115 S Misc. 28.256-TCUL וראו דיון קצר על משמעותו 40–39, ע"ב, שורות 76צל גויטיין ופרידמן, חלפון ב, תעודה ח, פורסם א ,

 .454–453של אזכור זה אצל גויטיין ופרידמן, סוחרי הודו, עמ' 
 .102–101, 98–97מלמד, מגדר וצבע עור, בעיקר עמ'  116
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על גם השפיע אותן  ובחברה הסובבת קהילות היהודיותבכלפי שחורי עור מובהק האם היחס השלילי ה

חורין, שלפחות להלכה הם  מרגע ששוחררו והפכו למשוחררים בני ועבדים שחורי עור אלפי לכהיחס 

של משוחררים שחורי  תהיחסי שכיחותםעל יחס שלילי זה חברים שווים בקהילה היהודית? שמא השפיע 

מין עם שפחות  אחרים? האם גברים יהודים נרתעו יותר מקיום יחסימשוחררים שכיחותם של עור לעומת 

? ניצולן אתאחרות הקלה השפחות נחותות עוד יותר מן הכשחורות? ואולי להפך, תפיסתן כמשועבדות ו

את שפחותיהן  ששחררובאותה מידה ולשאתן את שפחותיהן השחורות האם אדונים יהודים בחרו לשחרר 

 הביזנטיות, הסלאביות או הנוצריות המקומיות?

המקורות הספרותיים מרמזים על מחלוקת בנושא. גולדנברג מצביע על קביעתו של הרמב"ם 

כל הגרים מותרים  117בימינו מכיוון שהאומות מעורבבות ולפיה ,ב'משנה תורה'בהלכות איסורי ביאה 

בניגוד  118, בין עמוני, בין מואבי, בין כושי, בין שאר האומות".ד "בין אדומי, בין מצריילבוא בישראל מי

קיימים איסורים הלכתיים, בשום מקום לא נזכר איסור  בעניינםלארבעת המוצאים האתניים הראשוניים ש

כושי אין איסור. ל בנוגעשאף  קבוע בבירור, אך הרמב"ם מוצא לנכון לאו לגיירו 'כושי' עםלהתחתן 

מובהר  'הלכות גדולות'ו 'הלכות פסוקות'ם בחיבורים ההלכתיים מתקופת הגאונים ג ,לפסיקה זו בדומה

כי "הני זנגאי אי מיגיירי שרו למיעל בקהל, ואית רבנן דפליגין על זנגאי ועל שבעה גוים דלא עיילין 

שבעת זנגים ובני על כך בנוגע לאם התגיירו, מותרים לבוא בקהל, ויש מרבנן שחולקים  –בקהל" )והזנגים 

לקביעתו של הרמב"ם,  דומההקביעה בחיבור זה  119הגויים ]עמי כנען[ וסבורים שאינם באים בקהל(.

'זנגאי' כלומר עבדים מאפריקה השחורה, 'כושי' בלשון  בענייןתר מפורש יהבאולם גם כאן עולה הצורך ו

 120בקהל.אלו עבדים של לשילובם שהתנגדו  היו ,כאן מפורטעל פי ה .הרמב"ם

לפירוט המוצא האתני וצבע העור בניגוד ל תעודות הגניזה העוסקות בעבדים מעלה כי ניתוח ש

צוואות, הרי זיהוי זה נעדר כמעט לחלוטין מן התיעוד הנוגע בשטרות מכירה ובה, יבהוראות קני

שפחות משוחררות: ל בנוגעלמשוחררים. לעת עתה ידועות לי רק שלוש דוגמאות לזיהוי מפורש של מוצא 

עשרה; הדיון בבית הדין בפסטאט  גט השחרור של "נג'ים האדומיה" מראשית המאה האחתהעתקת 

כשרות מוצאה של מלאח, בתם של עלי בן יפת הסוחר האשקלוני ושל אכתרי, שפחתו הנובית,  בעניין

עשרה וגט השחרור של אשו, שפחתו של אברהם בן יג'ו, המתוארת כ"שפחה תלויא"  בסוף המאה האחת

אכתרי, שפחתו של עלי בן יפת, שמעניין  121ממנו הגיעה ובו שוחררה.שהארץ  ולו, חבלכלומר בת ט

המרמזת כי לפחות  מתוארות כך או בכל צורה אחרתאינן בתיאור מכירתה, אך היא ובתה  'נובית'נזכרת כ

 זהותה היהודית של הבת.בבעת הדיון , אחת מהן שחורת עור

                                                 
 ת."כבר עלה סנחריב ובלבל האומות": משנה, ידיים, פרק ד משנה ד ומקבילו 117
 משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי ביאה, פרק יב הלכה כה. 118
. אותה לשון מופיעה כבר בהלכות פסוקות, מהד' אהבת 521–520הלכות גדולות, מהד' הילדסהיימר, הלכות נחלות, כרך ב, עמ'  119

 .158–157שלום, עמ' 
על האזכור הראשון של זנגים  32–31. על 'זנג' ראו פופוביץ', זנג. כן ראו לואיס, עבדות, עמ' 33–29ראו על כך גולדנברג, כושי, עמ'  120

 בספרות הערבית, אצל אלג'אחט', וייתכן שאף הוא עצמו היה ממוצא זנגי.
S Misc. -CUL T. אכתרי הנובית: 21, 19ע"א, שורות , 224, פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה  S J 3.44-TCUL'נגי'ם האדומיה':  121

, פורסם אצל גויטיין SPIOS D55.10. אשו: 4, וראו את הדיון בפרק ב, סעיף 6-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י27.4.23+29

 ב.5, וראו דיון נרחב עליה בפרק ב, סעיף 17ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג
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פי לכשאלות החשובות שהועלו לעיל בדבר היחס ל בנוגעמשמעיות -קשה להסיק מסקנות חד

אופן קליטתם על הסטריאוטיפים השליליים על היקף שחרורם ו ם שלעבדים שחורים ומידת השפעת

 על שחרור בהיקף נמוך יותר? או שמא על אי למדבחברה. האם היעדר העדויות על מוצא אפריקאי מ

חורין לעומת עבד? אף השוואה  בבןעור מרגע שמדובר האתני וצבע המוצא הנטיות של וורלה

. ותמכריע מסקנות אפשרת להסיקמקומות אחרים אינה מבלסיטואציות דומות בקהילות יהודיות בזמנים ו

עשרה, עבדים ושפחות  נאה קובע כי בכל הנוגע לחברה היהודית העות'מאנית במאה השבע-בן

, ידוע כי זו מציאותל דוגינב 122משוחררים ממוצאים מגוונים השתלבו בקהילה היהודית ללא אפליה.

ת במערב אירופה וכן בעולם החדש נהגה הפרדה ברורה בין היהודים ובאותו זמן בקהילות הספרדי

בחיי החולין, בבית הכנסת ואף  זו באה לידי ביטויהפרדה  .למשוחררים, ובפרט המשוחררים כהי העור

תיעוד  ממנהבחברת הגניזה, היה נותר ניתן אולי לטעון שלו רווחה אפליה מעין זו  123בבית הקברות.

כלשהו, ולכל הפחות המוצא וצבע העור לא היה נעדרים מן התעודות הנוגעות למשוחררים בדיוק כפי 

אולם נראה כי בשלב זה אין בידינו מידע מספק ו 124אינם נעדרים מן התעודות הנוגעות לעבדים.הם ש

צבע לחקר היחס לעבדות, לגזע ובשזהו כיוון מחקר חשוב  אפשרלענות על שאלה חברתית חשובה זו, ו

 עור בחברת הגניזה.ה

 סיכום הפרק. 3

מתבצע ביהדות,  דתהת מוסדיים מובהקים: טקס המר-המרת דת היא מעשה בעל מאפיינים משפטיים

 תהטקס משנה מהותי. המעידה על כךנפקת תעודה משפטית מובנצרות ובאסלאם אל מול עדים ולעיתים 

 יוצרת, אף עזיבה של הדת לכך את מעמדו של המצטרף לדת עד כדי ראייתו "כקטן שנולד". בהתאם

 .את הדת העוזבשל ענישה  גוררתשינויים כאלה ואחרים במעמדו של העוזב ולעיתים אף 

הם רק חלק מן המעשה המורכב של  דתהת עם זאת ההיבטים המשפטיים והממוסדים של המר

 לש. בעוד הפרק הקודם העמיד במרכזו את הטקס, הביטוי הפומבי והסימבולי וגישה כלפיומה ת דתהמר

רכילות  – ה, הרי הפרק הנוכחי מיקד את תשומת הלב בהקשרים החברתיים הרחבים יותר שלת דתהמר

ושמועות, דעות קדומות על צבע העור, פעולה ספונטנית של הציבור ואמצעים קהילתיים לקליטת המומר 

. מובן שההפרדה בין רכיבים 'רשמיים' שהם חלק מן התהליך המתמשך של המרת הדת ביסוסו בחברהלו

וברורה,  משמעית-אינה חד ת הדתפורמליים ו'עממיים' במעשה המרבלתי או 'ממוסדים' ובין רכיבים 

כלפי  . אף בנוגע ליחס השלטונותהחברתי כפי שראינו בעניין פעולת הקהל או בנושא הדיבורלמשל 

תפיסות שונות של החוק,  .אינה בינארית ת המציאותשנידון בתחילת הפרק, הבחנו שתמונ, המרת דת

כל אלו משפיעים על  – פערים בין החוק הכתוב ליישומו בפועל, מוטיבציות מגוונות ונסיבות ספציפיות

                                                 
(, אך הוא מביא גם דוגמאות 69. הכותב מבהיר כי רוב השפחות היו בהירות עור, סלאביות )שם, עמ' 89–85נאה, עבדות, עמ' -ראו בן 122

 .110(. ראו דוגמה נוספת לשפחות אתיופיות במצרים של המאה השש עשרה אצל אסף, עבדים, עמ' 72לשפחות שחורות )שם, עמ' 
 , ונראה כי תיאור זה מאוזן יותר.101–85ש, יהודים ושחורים, עמ' . השוו לתיאורו של שור73–70ראו קפלן, יהודים חדשים, עמ'  123
, מופיע מסמך של תורמים לצדקה מן השליש הראשון של PGPבמאגר הממוחשב של הגניזה התיעודית באוניברסיטת פרינסטון,  124

ושיף', כפי שאומנם מתועד ( ובו לכאורה נזכר "בן כושית". ואולם למעשה כתוב שם 'בן כJTSA ENA 4100.9cהמאה האחת עשרה )

 בכרטיסיות של גויטיין.
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 אחידה. דווקא בתוך מציאות זו יש משקל רב יותרבלתי מציאות מורכבת ותמונת ויוצרים  אכיפת החוק

 לפעולות של יחיד, של קבוצה ושל קהילה.
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 בזירה המשפחתית ת דתפרק ו: המר

התא המשפחתי הוא יחידת הבסיס להבנייתה של זהות אישית, משפחתית וקהילתית ולשימור של ערכים 

יש לכן לתא המשפחתי, המתבסס על הקשר הזוגי ונסמך על קשרי שארות הסובבים אותו,  1.והעברתם דתיים

הן מבחינת הדת והחברה הנעזבות הן מבחינת הדת והחברה הקולטות.  –חשיבות מכרעת בתהליך המרת הדת 

באה לידי  ת הדתתוצאותיו, והמרהייתה לה השפעה על  ,דתהת תה גורם חשוב בתהליך המריהמשפחה הי

לשינויים בתפיסה המשפטית  אתה להביייכולה הי דתהת , אפשרות המרויתרה מז 2וי בזירה המשפחתית.ביט

הנוגע  וברור עוסק בגיבוש קורפוס חוקי מקיףמחקר זה  .והתיאולוגית של משפחה, כפי שמראה וייץ במחקרו

חיים תחת התגובה למציאות ברק  חוקים אלו נוצרו .לנישואין ולמשפחה אצל הנוצרים הסורים המזרחים

העוצמה שבו אדם -סימונסון מראה כי "אפילו הצעד רב מן הצד השני 3.דתהת שלטון האסלאם ואפשרות המר

. המשכיותן של משפחות נושניםההזדהות הרגשי  היעלמותלבהכרח  אדת אחרת לא הבי ואימץדחה את דתו 

כי ייתכן  למדים, מהשינוי היחסית שבה התבצעוקהילות למרות השינוי הדתי שעברו כמה מחבריהן והקלות 

והמשפחה היו שני מוסדות  דתהת כלומר המר 4ביתר קלות מאחרים". התקבלוהבדלים דתיים מסוימים ש

 .זהתוך מ זה והתעצבוזה את זה שעיצבו 

, נפרט את גורמי ת דתבפרק זה נבחן את קשרי ההשפעה ההדדיים והמורכבים של משפחה והמר

הורה או של של בן זוג,  והמרת דת חרהמשכיות של קשרי זוגיות ושארות לאבה והמשיכה בניתוק או יהדחי

ת של קשרי זוגיות חדשים עם בני הדת והחברה הקולטת וכן את השפעת המר םאת מגבלות כוחנבחן אח, של 

 על יחסי הורים וילדים. להמיר את הדתאפשרות הו דתה

 והקשר הזוגי הבסיסי ת דתהמר. 1

 לקהילה היהודית וקשריהם המשפחתייםחדשים מצטרפים א. 

עיגונם של המצטרפים החדשים לבניית הזהות הדתית החדשה וללאור חשיבותם של הקשרים המשפחתיים 

את ניתוק קשרי המשפחה והשארות הישנים  בבירורלעודד  ההלכה אנשימובן רצונם של  ,בחברה הקולטת

בהלכה היהודית הודגש  5של המומר המצטרף לדתם ולהציע במקומם קשרים חדשים עם בני הדת הקולטת.

                                                 
 .ix–xראו מיינס וולטנר, המשפחה, עמ'  1
 .364–363ליית'י, קופטים, עמ' -אל 2
 .10–8ראו את עבודת הדוקטור שלו: וייץ, משפחה, עמ'  3
 . 5–4סימונסון, משפחה, עמ'  4
פר של המרות דת של נשים במרחב שבין האימפריה העות'מאנית וראו ספרו של דורסטלר, נשים מומרות, ושם הוא מתאר מקרים מס 5

והוונציאנית במאה השבע עשרה, בכולם יש לקשרי נישואין חדשים וישנים תפקיד מרכזי. ראו בעיקר את סיפורה של מריה גוזאדיני )שם, עמ' 

נתו של קצין תורכי מוסלמי והיא גידלה שלוש (, נוצרית אורתודוכסית מהאי מילוס שתחת שלטון העות'מאנים. אישה זו הייתה אלמ104–76

בנות וטענה שהן נוצריות. בעת שבתה הבכורה, שנישאה למוסלמי, עמדה להילקח על ידו, ברחו מריה ושלוש בנותיה ומצאו מקלט על סיפון 

לקתולים ולא לאורתודוכסים  ספינה ונציאנית, ונישאו לגברים קתולים באי סמוך שהיה בשליטת האימפריה הוונציאנית. נישואיהן המהירים

 סיכלו את הסגרתן לידי העות'מאנים על אף המשבר הדיפלומטי שהתפתח בשל כך.
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ביטלה כל קשרי שארות של המתגייר  זוקביעה  .כקטן שנולד" –היבט זה בקביעה התלמודית "גר שנתגייר 

ברור כי  6בן בוטל עם גיורם.-כיוון שהקשר אםמו הגיורת מיאם גר רשאי לשאת את א נידונה השאלהעד כי 

בין המציאות החברתית בפועל, ואין הכרח ויש פער בין התפיסות ההלכתיות והתיאולוגיות התיאורטיות 

עובדיה למשל  .בין המתגייר לבין משפחתו הקודמת ומוחלט להניח כי בכל המקרים של גיור נוצר נתק ברור

משפחתו בחיבורו האוטוביוגרפי, שנכתב למעלה משני עשורים אחרי  עלביוגרפיים מדויקים  םלל פרטיוהגר כ

 7התגיירותו.

עדויות מ 8ניתן לראות מגמה של שילוב המתגיירים בקהילה היהודית, בין השאר באמצעות נישואין.

רתיעה מנישואין עם גרים או להיעדר עדויות מובהקות מעל נישואין של מתגיירים ומתגיירות כאחד ו ואל

תה מגבלה חברתית על נישואי גרים יסברה כי לא היה עולה כחריגים בחברה סימון צאצאיהםלסימונם ול

הקהילה היהודית החדשה שבה ומלידה, ומכאן שנישואין כאלה יכלו לחזק את קשריהם של הגרים  ויהודים

אם כי אין לדעת אם הנישואין היו תוצאה של  ,יןלקשר בין גיור לנישואאף נקלטו. בכמה מקרים יש עדויות 

במעשה האחיות המתגיירות הודיע אחד המגיירים על רצונו לשאת את אחת  למשל .הגיור או הסיבה לגיור

כי בעלה יוסף מברצלונה 'לקח אותה  תתבורחל הגיורת הרומית כ ,כךבדומה ל ד לאחר הגיור.ימי האחיות

 10ש"לא נתגיירה כי אם בשביל האיש הזה".שנראה  ראינו אף מקרה אחד של חשד כלפי גיורת 9מארצה'.

תה פתוחה הדרך להעמקת שילובם בחברה היהודית יפני גרים וגיורות היל ,אכןניתן ללמוד מכך כי 

ר בין כי מדובר במדיניות מכוונת או כי היה קשר ישי קבועאין לנו די עדויות ל . עם זאתבאמצעות נישואין

היקף  התנגדות רחבתהייתה  םאכדי ללמדנו וגם לא  ,תופעה של גיור לשם נישואיןכי הייתה או  ,גיור ונישואין

יהודים ואולי -הגיור תוצאה של קשר רומנטי בין יהודים ללאהיה לתופעה כזו. לא מן הנמנע כי בכמה מקרים 

 העדויות לכך מועטות ומרומזות בלבד.יהודיות, אך כאמור  בעיקר בין גברים יהודים לנשים לא

נפוצו במקרים של  כךוהתנגדות ל לקיומה של תופעה זו לשם נישואין וכן חשדות ת דתתופעה של המר

יש בידינו עדויות  ,עבדים ושפחות משוחרריםל אשרשילוב עבדים ושפחות משוחררים בחברה היהודית. 

משוחררים במסמכי  לשהאזכורים  רובמכיוון שלמעשה  . זאתמלידה רבות יותר לנישואין בינם לבין יהודים

                                                 
על הקביעה "גר שנתגייר כקטן שנולד" ומשמעויותיה ההלכתיות בספרות חז"ל ראו לביא, גר, וכן ראו על קטיעת קשרי העבר של המתגייר  6

וגעת לביטול קשרי נישואין ושארות ראו רמב"ם, משנה תורה, ספר קדושה, הלכות איסורי . על ההלכה הנ238–235אצל לביא, המרה, עמ' 

 .69יב, וכן ראו פינקלשטיין, הגיור, עמ' –ביאה, פרק יד הלכות יא
שעובדיה ראו גולב, עובדיה, וראו את הדיון בו לאורך פרק א. ייתכן כי אזכור הפרטים נובע מעצם הסוגה, אוטוביוגרפיה, אך העובדה היא  7

מפרט ומרחיב בעניין קורות משפחתו, מוצאה ושמות הוריו ואחיו אף שיכול היה לפתוח בהמרת הדת ולתאר 'לידה מחדש' או לתאר את חייו 

 הקודמים ואת משפחתו באור שלילי יותר.
 .6ראו פרק א, סעיף  8
, פורסם שם,  S 12.575-TCULהגיורת הרומית:  . רחל13-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י S 12.232-TCULמעשה האחיות:  9

. מדוע 'לקח' יוסף את אשתו הגיורת ומה היה הקשר בין הגיור, הנישואין והלקיחה? האם גוירה לצורך נישואיה? האם הכירו לפני 1-תעודה ז

מכונה גיורת הוא המקרה של הגיור? האם מדובר בשפחה משוחררת? אין כל רמז לכך בטקסט. המקרה היחיד הוודאי ובו שפחה משוחררת 

 ב.5אשו, שפחתו המשוחררת של בן יג'ו, והוא נידון בהרחבה בפרק ב, סעיף 
10 S G 2.66-TCUL 12-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
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רוב ב הדבר אמור גםו ,הולדת צאצאיםשל בהקשר של נישואין או הם  ,טי השחרור עצמםימלבד ג ,הגניזה

ראינו כי יש מסמכים המתעדים נישואין או גירושין בין  11.לעבדים ולשפחות משוחררים הנוגעותהשאלות 

 נמצאיםמלידה  נישואי משוחררים ויהודים לשרוב האזכורים  ואולם 12.מלידה משוחררים לבין יהודים

ניסיונות להגן על תיאורי האו ב ,ונישואין אלל בנוגעוספקות שהועלו  שהתעוררו בשל כך בעיותתיאורי ב

בקיום אדוניהן הגברים. אדונים נחשדו בקיום יחסי מין ואף לשפחות ושהיו נשים ל בנוגעוזאת  –כשרותם 

ד יאדונים אחרים שחררו את שפחותיהם ומי .יחסים זוגיות מתמשכות עם שפחותיהם טרם שחרורןמערכות 

 ,. שחרור ונישואיןהשפחות מניעים לשחרורל אשרנשאו אותן או השיאו אותן לאחר, וכך רק התעצם החשד 

שנבעו  לבעיות החברתיותבדיעבד או הכחשת העבדות מלכתחילה הפכו ל'פתרונות' מקובלים -טענה לשחרור

השפחות  סימוןאת ו נותרק הגבירו את החשדפעולות אלו אולם למעשה וכלפי שפחות משוחררות,  מן החשד

 .לשילובן בקהילה המתנגדים עיניב זרותכ

בתופעה זו ניתן לראות את הפנים הכפולות של הנישואין כמכשיר מבולל ומשלב. מצד אחד נישואין 

יכלו להתקיים רק אם התקיימה מידה  הםסביר כי  :תו החדשהנחשבו כאמור אמצעי לשילוב המומר בקהיל

 13היו אישור לשילובו של המומר בקהילה החדשה. הםבמידה מסוימת ו ,מינימלית של אמון במומר ובכוונותיו

ות סיבה ימצד שני כפי שניתן לראות במקרה של המשוחררים ובעיקר של המשוחררות, נישואין יכלו גם לה

 בענייןחשד  ועוררופסול  ענייןשל השפחה הוצגו כ נישואיהלחשד, לפקפוק ולהדרה. במקרה הזה דווקא 

 נוגעו לפקפוק באהבי וכוונותיה וכוונות אדונה, שכאמור לעיתים מזומנות היה גם בעלה הטרי. חשדות אל

גיורה היה נחוץ -חורין, שהרי שחרורה מעמדה המשפטי כבתל בנוגעשל המשוחררת ו היהודיתזהותה ל

ילדיה. כך לאף  נגעגם לכך שכל חשד בשפחה משוחררת  אקרון המטריליניאלי הבייהעיתר על כן, לנישואיה. 

תוך יחידת הבסיס שלה, המשפחה היהודית בתוך החברה היהודית ככלל ובלכאורה  דווקא הנישואין והשילוב

 צאצאיהן.פי לגם כחשד ה להעתקתכן ו רתןלדת ולהד ו לסימון המצטרפותאהבי ,בפרט

 וקשריהם המשפחתיים העוזבים את הדתב. 

, ומבדלת אותו ממנה הקהילה מןגישה המנתקת את המומר רווחה בתקופה הנידונה הן באסלאם הן בנצרות 

וגישה זו לא פסחה על קשרי הזוגיות של המומר. בהלכה המוסלמית ברור כי קשרי הנישואין של המומר 

דה,  ופוקעים, והדיון העיקרי בין חכמי ההלכה הוא אם קשרים אל פוקעים מייד או רק עם תום תקופה העִּ

גבר שכפר, ואשתו המוסלמית מוצאת עצמה ב אמורים. הדברים בו לכופר אפשרות לחזור תשבה ניתנתקופה 

דהתום תקופת במתבטל לכל היותר זה קשר נישואין  .מוסלמי רשמית לכאורה ללא נשואה שה ילא אשר .העִּ

                                                 
מקרים של נישואין בין משוחררים ליהודים מלידה או מערכות  14מקרים של ילדי משוחררים ועוד  12על פי ספירתי, ידועים מקטעי הגניזה  11

שאלות בשו"ת הרמב"ם העוסקות במקרים כאלה. לעומת מקרים  3יחסים זוגיות בין אדונים לשפחותיהם אף ללא שחרור. עליהם יש להוסיף 

סמכים המזכירים משוחררים שלא בהקשר של זוגיות, נישואין או ילודה. רוב האזכורים הם אקראיים והם כוללים רק את מ 21אלו, ספרתי 

 המילה 'המשוחרר' או 'המשוחררת'. תשעה מן האזכורים הם של נזקקות או של תורמים.
 ב, תחת הכותרת 'סימון'.3ראו פרק ב, סעיף  12
נעות המוסלמים מנישואין עם היהודים שהמירו את דתם לאסלאם בלחץ המווחדון אצל טובי, טב ראו את תיאורו של אבן עקנין על הימ 13

 .25–23ששון, לזהותם, עמ' -. כן ראו על כך בן334אלנפוס, עמ' 
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דה יש   –כי נדרש חוזה נישואין חדש ונדוניה  הסבוריםמוסלמית שכפרה, אף אם חזרה בה במהלך תקופת העִּ

ה הסורית יוייץ מראה כי אצל חכמי הכנסי 14וכעת נערכים נישואין חדשים. ,כלומר למעשה הנישואין פקעו

האל", היא אחת הסיבות הייחודיות המזרחית התגבשה בתקופה העבאסית התפיסה כי כפירה, "עזיבת 

מחדש של בן הזוג שנותר ו נישואי ים אתהמאפשרות ואף מחייבות פרדה בין בני זוג, והוגים מסוימים אף מתיר

אולם חידוש זה התקבל מאוחר יותר ו, ת דתאף אצל הקופטים התגבש היתר לגירושין בעקבות המר 15נוצרי.

שה לבחור אם ימבני הזוג התאסלם )לרוב הגבר(, יכלה האונותר בגדר רשות בלבד: כלומר כאשר אחד 

שינוי ברור בחוק הנורמטיבי הנוצרי  היאהתרת הגירושין בעקבות המרת דת  16להתגרש ממנו או להישאר איתו.

 .ונצחיותה לתפיסה הקלאסית של קדושת ברית הנישואיןבניגוד בתגובה על המרות הדת, וזאת 

גירושין מבן זוג שעזב את הדת, ראינו כי בהלכה היהודית  חייביםמאף והמתירים  ולעומת מקורות אל

המשך הקשרים המשפחתיים של המומר, על דגש  הושםדונה בעבודה זו, יבתקופת הגאונים וכן בתקופה הנ

קרון מסוים אין פירושה יהעובדה כי הספרות הנורמטיבית מציבה ע 17בפרט בכל הנוגע לנישואין וגירושין.

מתעניין בדיוקי ההגדרות של מצבו  אינווודאי בממיר את דתו האדם  על כן, יתר .התקיים בפועל ומנםשהוא א

המשך ב צידדהראינו כי התפיסה ההלכתית המקובלת, אשר  פי הדת שאותה עזב. עם זאת המשפטי על

קשרים עסקיים,  אכן :לה בקנה אחד עם הנוהג בחברת הגניזהוקהילתו, עמשפחתו ולהקשרים בין המומר ל

  18.לא נותקו יהודיםלחברתיים ומשפחתיים בין המומרים 

לה בקנה והתפיסה ההלכתית היהודית בדבר המשך קשרי הנישואין בין מומרים ליהודים ע :ויתרה מז

הספר שנשארה  מומר עם אשתו בת דתבר ההגאחד עם התפיסה ההלכתית המוסלמית בדבר המשך קשרי 

שה שהתאסלמה ובעלה לא התאסלם עימה בתוך פרק הזמן ילמית המקובלת, אפי ההלכה המוס בדתה. על

בניגוד לכך, גבר שהתאסלם יכול היה להישאר  19מאליהם ללא צורך בפעולה נוספת. יםקעוהנדרש, נישואיה פ

ממילא מותרים לכל מוסלמי. כך אפשר האסלאם אלה נישואין שמשום נשוי לנשותיו אם היו בנות דתות הספר 

בהם הגבר, הנתפס כשולט והדומיננטי, היה שאולם רק כאלה ודתיים -באופן רשמי וחוקי קשרי נישואין בין

יוצא מכך כי במקרה שבו  20חברתית בדבר עליונות האסלאם.-התפיסה הדתית השררוא בדרך זו .מוסלמי

                                                 
 .177. אישה מוסלמית שכפרה: שם, עמ' 172–170, 166–163גבר מוסלמי שכפר: ראו פרידמן י', סובלנות, עמ'  14
, ושם הוא מרחיב את העדויות על החמרה ביחס לנישואין 264–261. כן ראו סימונסון, אקסוגמיה, עמ' 219–218עמ'  ראו וייץ, משפחה, 15

 מעורבים גם בכנסייה הסורית המערבית.
, ושם הוא מתארך את השינוי בקנון לראשית המאה השלוש עשרה אם כי הוא סבור כי המנהג 429–422ליית'י, קופטים, עמ' -ראו אל 16

ציטוט של פטריארך קופטי מראשית המאה השש עשרה שלדידו כבר ברור  84הע'  400ים בפועל עוד קודם לכן. כן ראו אצלו, בעמ' התקי

שגירושין הם לגיטימיים במקרה של המרה לדת אחרת או אף במעבר לזרם נוצרי אחר. המרת דת מתוארת כסיבה מובנת מאליה לגירושין 

 .1543)ללא הפניה(; גרגוריוס, נישואין, עמ'  284טי: ראו מיינרדוס, מצרים הנוצרית, עמ' בחיבורים מודרניים על משפט קופ
 .1ראו פרק ג, סעיף  17
 .5שם, סעיף  18
 .244–242וכן שצמילר, המרת נשים, בעיקר עמ'  166–163ראו פרידמן י', סובלנות, עמ'  19
 .193–172דמן י', סובלנות, עמ' על נישואי גברים מוסלמים לנשים מדתות החסות ראו בהרחבה פרי 20
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תה יפי שתי הדתות ולא הי ה, הרי הם נותרו נשואים כדת וכדין עלייהודי ואילו אשתו נשארה יהודיהתאסלם 

  21מניעה מצד כלשהו להמשך חייהם בצוותא.

לחיים משותפים של גבר יהודי מספר תעודות הגניזה וספרות השו"ת מן התקופה מספקות דוגמאות 

נשאל רב שרירא גאון למשל . ואף להולדת ילדים במסגרת נישואין אלו ה שנשארה בדתהישה יהודיימומר וא

 שאלה לרב האיי גאון שנמצאה בגניזהה"ישראל שנשתמד ויש לו אשה ישראלית" ונולד להם בן. גם  על

"בר יש]ראל[ אם פשע ויצא אל דת הגויים ואשתו אשר היתה אתו כאשר היה בדת יש]ראל[  מלמדת על כך:

גם בשאלה זו נשאל רב האיי להעיר כי ראוי לא פשעה, ולא יצאה מדת התורה. האם מותר לו לקיים אותה?" 

אשם סרור אבן סברה כי "פשע ומכתב מן הגניזה מבו. דת תא ריהמשה רק לאחר ימומר שנשא יהודי על

ה ממעמד נמוך. שאלה ינשא יהודי אלאשה ממעמד מכובד יבמערב" ובשל כך לא הצליח להינשא שם לא

ה שבעלה התאסלם והם המשיכו לחיות ישה יהודייבאותיות ערביות, כנראה לקאצ'י מוסלמי, נכתבה בשם א

לרב סעדיה שהופנתה שאלה  ,על עדויות אלו הבעל למסע מסחרי בהודו ונעלם. נוסףיצא לאחר כשנה  .כזוג

דונה כאן עוסקת ב"אשת איש שהלך בעלה למדינת הים, ובא ישראל משומד וכנסה יגאון לפני התקופה הנ

  22כמנהג גויים והולידה בן".

העובדה שההלכה היהודית תפסה את קשרי הנישואין של מומרים כמחייבים לא השפיעה מן הסתם, 

ממשפחתם ומקהילתם. גם העובדה שההלכה לחלוטין על חייהם של אותם מומרים שבחרו להתנתק 

נטית לאותם מתאסלמים וותה רליה לא הייאשתו היהודיונישואין של מתאסלם ההמשך את המוסלמית התירה 

הסדירו ניתוק זה במתן גט לפי ההלכה היהודית כפי ששבחרו להתנתק מעברם ובמסגרת זו גם מנשותיהם, בין 

קמו ועזבו, והשאירו את נשותיהם עגונות. לעיתים נגבה מחיר שובין  23אשתו 'הקטנה',באבו עמראן  נהגש

להתחתן במקרה  ויכל לאשבעליהן עזבו או  נותרו עגונות במקרה והןאישי כבד מאותן נשות מומרים, 

היו בהחלט מומרים ששמרו על קשר מתמשך עם בני  ,אולם כפי שראינוו 24ידי מומר. שנדרשה חליצה על

 קהילתם היהודים. עם בני משפחתם ו

הם שהושפעו מן המצב ההלכתי בשתי הדתות  אותם מומרים ששמרו על קשר עם בני דתם הקודמת

מומרים, להחרימם, אותם תה לבחור לנתק את הקשר עם י. הקהילה היהודית יכולה היואולי אף השפיעו עליו

ם וכן הלאה. כפי שראינו, כך הצאצאיאת ק י, להרחנםת ממוא עי, להפקשלהם נישואיןהלחתור לניתוק קשרי 

ה הסורית המזרחית, ובמידה פחותה כך עשו גם הקופטים בתקופה מאוחרת יותר. יעשו חכמי ההלכה בכנסי

                                                 
 .202–201; סימונסון, תשובה, עמ' 170–163ראו על כך שצמילר, המרת נשים; פרידמן י', סובלנות, עמ'  21
, פורסם אצל  S NS 90.2-TCULד. שאלה לרש"ג: אוצה"ג שבת, סימן שצח; שאלה לרה"ג: 5מקרים אלו נידונו לעיל, בפרק ג, סעיף  22

-CUL T; אותיות ערביות: 449a, פורסם אצל גיל, מילואים, תעודה CUL T-S NS J 360; סרור אבן סברה: 81–75פרידמן, רה"ג, עמ' 

S Ar. 40.96 רס"ג: אוצה"ג, יבמות, סימן תעד.בנספח המהדורות 23, ראו תעודה ; 
23 S Ar. 40.56-TCUL  ,הכינוי 'הקטנה' רומז כנראה לאחת מבנות המשפחה של הכותב 64תעודה ב, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון .

 ונמעניו, אשתו ובנו.
ראו למשל את המקרה של יבמה ש"מתעגנת ויושבת לעולם ואין לה תקנה ולא אפשר לה לינשא עד שיחלוץ לה משומד": אוצה"ג, יבמות,  24

 .1סימן עז, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף 
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 גישתו המחמירה של רב נטרונאי גאון, ובדומה יסודעמדה גם ב דתהת נגד להמר הגבהת החומות כתגובת

 25עשרה ואילך. מאה השלושלמן ההלכתיות של חכמי אשכנז הגישות ה יסודגם ב לכך

את תה שונה, והיא תאמה במידה רבה יהי הגניזה הקלאסית תקופתהבחירה של חכמי ההלכה ב

קשרים בין מומרים ליהודים. ניתן להגדיר גישה זו בתמציתיות  מגווןמציאות החברתית שממילא כללה ה

ענייני בומתוך כך לצמצם את השלכותיה בפועל לא רק  דתהת כמגמה לצמצם למינימום את ההכרה בעצם המר

מדיניות זו בצורה  להחיל . הסיטואציה שבה התאפשרןממו ענייניה, אלא גם בזוגיות, הולדה וקשרי משפח

ה. במקרה זה ימיר את דתו לאסלאם ובחר להישאר נשוי לאשתו היהודיהגבר  כאשרהקלה ביותר היא כאמור 

מבחינת בני הזוג כמעט ללא שינוי והיכולת להמשיך בסטטוס קוו  לכאן או לכאן היעדר הצורך להכריע

חברי הקהילה היהודית  לו בחרו. בעניין המרת הדת הקהילה היהודית אפשרו לדחות הכרעות קשותומבחינת 

ה הסורית, הדבר היה יגישת אנשי הכנסיכ, למשל ה לעשות כןאו לעודד על האישה להתגרש מבעלה לכפות

ולדאוג תה צריכה להשיג מבעלה גט, לקבל את תשלום כתובתה יפוגע במעמדה וביכולתה להתפרנס. היא הי

, וכוחו התקשו בעניינים אלו גם נשותיהם של יהודים שלא המירו את דתם ,למזונות לילדיה. כפי שהראה זינגר

ו של דת יש להניח שהמרת 26ורצונו של בית הדין היהודי באכיפת הכתובות או תנאי המזונות היו מוגבלים.

הלחץ האפשריים של  קורותואת משה יתה מצמצמת עוד יותר את מרחב התמרון של האיהגבר לאסלאם הי

תה נתקלת בלחץ חברתי מצד חברי קהילתה לעזוב את בעלה המומר יאשת מומר שהי יתר על כן,בית הדין. 

 תה עשויה להחליט שעדיף לה דווקא להתאסלם בעקבות בעלה ולזכות בתמיכת קהילתו החדשה. יהי

היעדר הלחץ רים לקהילותיהם, כשהם נבחנים על רקע המידע הכללי בדבר המשך הקשרים בין מומ

שה, והיכולת של הגבר המומר לשמר את נישואיו ילפגוע ביכולתה הכלכלית של הא , העשוילהתגרש

הקהילה והמומרים. המשך הקשרים האלה היה  ביןמשתלבים לכדי תמונה של שימור רשתות הקשר והתמיכה 

ת יאפשרה התמשכות הקשרים את דחיר ליהדות. לעיתים ולחזאת המומר  אעשוי במקרים מסוימים להבי

להלן. במקרים כאלה  זאת נראה .הידור השני, ילדיהם של המומר ואשתו היהודיבני הההכרעה בדבר זהות 

 .בלבד המומר לגבר יות מוגבלתתה להייכולה הי ת הדתהמרובכל הנוגע לזהות הדתית של בני הדור הבא, 

דורית כזאת -חד ת דתהמר 27ב את בנו בדת יהודית".תוהה ועוזאיפשר ש" , גבר זהובתשובת כדברי רש"ג

  28אצל הקופטים במצרים הממלוכית. גם מתועדת

תפקידם של קשרי נישואין  עלהמידע שבידינו אינו מאפשר לנו להסיק מסקנות משמעותיות  ,לסיכום

בהם השפיעו קשרי נישואין שאולם יש בידינו מידע רב יותר על האופנים השונים וזרז להמרת דת, ככמניע או 

ישנים וחדשים על קליטת המומר בדתו החדשה. בעוד גרים ככל הנראה העמיקו את אחיזתם בחברה היהודית 

                                                 
. רנ"ג: 264–261; סימונסון, אקסוגמיה, עמ' 219–218; וייץ, משפחה, עמ' 429–422ליית'י, קופטים, עמ' -פטים ראו אלעל הסורים והקו 25

 והפניות נוספות שם. אשכנז: קנרפוגל, שינוי גישות. 1שי, מומר, וכן את הדיון בפרק ג, סעיף -ראו עיר
 .200–130עיינו זינגר, מגדר, עמ'  26
 אוצה"ג, שבת, סימן שצח, וראו את הדיון להלן. 27
 ד.5, וכן פרק ג, סוף סעיף 100–67ליית'י, קופטים, עמ' -ראו אל 28
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 ואל ןמלידה, הרי אצל עבדים משוחררים ובעיקר שפחות משוחררות היו נישואי בעקבות נישואיהם ליהודים

מערכת יחסים אסורה בין אדון  הפיכתתה ייור היג-הדרה בשל החשד כי תכליתו של השחרורלמקור לסימון ו

ת דתם תה הכרה רשמית בהמרילא הילעומת זאת, שחרור כלל.  היהאולי לא כי או  ,לחוקית יהודי לשפחתו

מחיר אישי  גבתה, ולכן גם לא בוטלו קשרי הנישואין הקיימים בין מומרים ליהודים. מדיניות זו של יהודים

או  ,ולא טרחו לגרש את נשותיהם תחילהאת הקהילה עזבו  אלומומרים במקרה שבנות זוגם של גברים מ כבד

חיים ההמשך אפשרה את מדיניות זו בד בבד, אולם וידי גיס מומר.  צורך בייבום עלהיה  בוש הבמקר

דתית מבחינה  היו מעוניינים בכך. תופעה זו של זוגות מעורבים אם הםה ימשותפים של מומר ואשתו היהודיה

. היא דתהת ניתוק משמעותי מן הקהילה היהודית צמצמה את ההשלכות הפרקטיות של מעשה המרללא 

 גםו והעמיקה אותם עודדה את אותם קשרים ,המתמשכים בין המומר לקהילההתאפשרה הודות למגעים 

 ילדיו ליהדות.של השאירה דלת פתוחה לחזרה של המומר או 

 כתוצר של מתחים משפחתיים דתהת המר. 2

האי האיברי, ואת מסעו העלה על הכתב בחיבור  יצא מחמד אבן ג'ביר לחג' מעירו ולנסיה שבחצי 1183ת בשנ

אחד ההיבטים המעניינים בחיבור זה, הנוגע  29מוסלמית.הה לרגל יעליהמסע והשהפך לקלאסיקה של ספרות 

נוצרי בממלכות הצלבניות השלטון הבחנותיו של אבן ג'ביר על חיי המוסלמים תחת הלענייננו, הוא תצפיותיו ו

. אבן ג'ביר כתב בביקורתיות מתוך מציאות חייו שםכפי שעלה , האי האיברי במזרח, בסיציליה וכמובן בחצי

נרתע מהסכנת הוא  .מיעוט נשלט תחת דומיננטיות נוצריתבהיותם על היבטים שונים של חיי המוסלמים 

 אחד המאפיינים של מצב זה 30פעולה. שיתוף שלה שגרבפיתויים שן המצב זה ואף יותר מכך מלהמוסלמים 

זו בדבר אפשרות תודעה הת השלטת והשפעת יצרונדת ההוא היתכנותה וזמינותה של המרת דת מהאסלאם ל

 עולה מתיאור העיר טראפני במערב סיציליה: ךכ .משפחתיים על היחסים התוך

הוא זועם על בהם מתנסים תושבי אי זה הוא שגבר, כאשר ש הגדולים אחד הייסורים

כאשר היא זועמת על בתה, האדם שכועסים עליו עלול  ,שהיבנו או על אשתו, או א

ה ויתנצר ויטבול, ולא ילהתמלא סלידה, והדבר ידרדרו לכך שישליך עצמו לכנסי

 31תתאפשר עוד לאב גישה לבנו ולא תתאפשר לאם גישה לבתה.

 ת דתמשפחתי, המר בעקבות סכסוך פנים ת דתהמרשב הסכנהקביעתו הכללית של אבן ג'וביר בדבר 

מגובה גם בכוחם של השלטונות, התקיימה במדויק במקרה של בנו  היאהפיכה מכיוון ש בלתי היא שלכאורה

דוגמה  32עשרה. בשוק של אלכסנדריה בראשית המאה השלוששתחילתו הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם 

                                                 
 עליו ועל חיבורו ראו את פרסומו האחרון של דיוגנאט, אבן ג'ביר. 29
 עוד מוסלמים רבים. יחד עםבצור החתונה הפרנקית שהיה עד לה , למשל תיאור 71–53ראו על כך בסקירתו של סובלן, המבט השני, עמ'  30
 .359. והשוו לתרגום של ברודהרסט: אבן ג'וביר, מסעות )תרגום(, עמ' 432ראו אבן ג'ביר, רחלה, עמ'  31
32S 12.305-TCUL  ג בפרק ג ושם הפניות למקרים דומים של נערים יהודים מרדנים 4, לא פורסם. וראו את תרגום הקטע והדיון בסוף סעיף

 מפריה העות'מאנית במאה השש עשרה.והמרת דת באי



252 
 

מכתב של זוג ההורים ב מופיעהלהגיע אף להמרת דת עלולה האפשרית נוספת לחשש מפני פריקת עול של הבן 

הם מזהירים אותה כי משפחה אינה יכולה לאהוב את  וממנית זפתא לסבתא המגדלת את בנם בפסטאט, וב

יהודית מרמז גם כאן על חשש מהמרת -ראינו כי ייתכן שהשימוש בפועל 'פשע' בערבית ."מי שאוכל ו'פושע'"

 33דת.

טוטים מן הגניזה פותחים לנו צוהר לסוגיית מרד הנעורים בחברת הגניזה קביעתו של אבן ג'ביר והצי

ם דת והקשר בין גיל הנעורים ההפכפך, מתחים משפחתיים והמרת דת. ג'ורדן הקדיש מאמר לסוגיית המרת

עם עם לחצים,  םבגיל ההתבגרות, על הסף בין ילדות ובגרות, מתוך התמודדותשנמצאים של נערים צעירים 

במאמר העוסק בגיל  34שחרור מכבלי הקהילה.לשאיפה לעצמאות ומתוך הציפיות סותרות וועם מתחים 

דון לעומקו וכי גויטיין הקדיש לו רק ישהנושא טרם נ עירהמפרנקל ההתבגרות ומרד הנעורים בחברת הגניזה, 

ל קטטות ע למדותלהצביע על כמה וכמה תעודות מן הגניזה המ מצליחה עם זאת פרנקל 35עמודים ספורים.

מקרה של בריחת  תסכסוכי נערים עם הוריהם. סדרת מכתבים של אב מודאג חושפעל השתכרות ועל נערים, 

על התנהגות הבן ועל בנו מן הבית, כנראה במטרה להצטרף לצבא, וזאת ככל הנראה על רקע ויכוחים 

אלו, ודימויי השירה מציגים את גיל  תיאוריםהעדויות הספרותיות מאותה תקופה מחזקות  36רעיונותיו.

 היררכיהה ה שלהפרבו  גיל שישהנעורים כגיל הפכפך ומסוכן, חסר דאגה ואחריות, רווי סטיות ותענוגות, 

  37סמכות.מרידה בו החברתית

עלול הנער ההפכפך להמיר את דתו  הפיתוי ללכת אחרי הרוב בשלאם כן, בשלב כה סוער בחיים ו

כפי שעולה מהמקרה  ,או אף ללא כוונה כלל ,אבן ג'ביר טועןכפי ש ,כעס רגעי מתוך משיקולים חומרניים או

קהילת המיעוט ב םחבריהמציאות זו לא נעלמה מעיני  מטעים כי של בנו של יעקוב אבן אלמעלם. אבן ג'ביר

השפיעה על ההתנהלות בתוך התא המשפחתי ובקרב הקהילה: "וכל אותם אנשים תמיד משתדלים היא ו

המרת הדת, של אפשרות ן הכלומר עצם החשש מ 38לרצות את משפחתם וילדיהם מחשש להגיע למצב זה".

מן החיים כמיעוט נשלט, הביאה לשינוי בהתנהלות היחידה המשפחתית, השפיעה על היחסים  הייתה חלקש

ואכן, . םידורי-בין עימותיםבמקרה זה  –פנימיים הבין בני המשפחה והכניסה מתחים נוספים לעימותים 

                                                 
33 S 13 J 28.12-TCUL  , .בפרק ג. 3ראו את הדיון בסוף סעיף לא פורסם 
 .83–80ראו ג'ורדן, נעורים, בעיקר עמ'  34
, ולעמודים שציינה שם ניתן להוסיף כמה עמודים בודדים שבהם מציג גויטיין בפירוט דוגמאות 204–203ראו פרנקל מ', התבגרות, עמ'  35

 .248–245, עמ' 3מספר ליחסים מתוחים בין הורים לילדיהם המתבגרים והבוגרים: גויטיין, חברה, 
. לאחרונה זיהה עודד זינגר  S 10 J 13.10-TCUL  ,S 10 J 14.12-TCUL-, ושם היא מפנה ל204–203ראו פרנקל מ', התבגרות, עמ'  36

 , והוא עתיד לפרסמם.מאת אותו אב מודאגמכתבים נוספים 
. סקירה תמציתית של מקרי מרידה והשתכרות בתעודות מן הגניזה ראו שם, 214–210על הדימויים הספרותיים ראו פרנקל מ', שם, עמ'  37

 .217–216עמ' 
 .359, והשוו לתרגום של ברודהרסט: אבן ג'וביר, מסעות, עמ' 432ראו אבן ג'ביר, רחלה, עמ'  38
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 בהם בנים המירושמקרים  מתאריםאזורים שונים מושונות ם מתקופות ים ויהודיימקורות הלכתיים מוסלמי

 39דתם במהלך סכסוכים משפחתיים עם הוריהם.את או איימו להמיר  את דתם

גם בסכסוכים בין בני זוג. הדוגמה הברורה ביותר היא מכתב  תניכר ת דתהמרלאפשרות הנוכחותה של 

מו קשה... המשבר שלהם "סבלה ע ר בו כי היאאומתוהמגולל את סוף נישואיהם של אבו עמראן ו'הקטנה', 

סכסוך זוגי ייתכן כי  40ן, והתאסלם אבו עמראן, והתרבתה הרעה ביניהם עד שגירש אותה".אלטהגיע עד הס

פי הדיווח הלקוני  של בנת טויר אלעשא, אשתו של אפרים הדמירי ש"פשעה". על הדתהמרת הוא גם הרקע ל

אבו עלי "בדיני גויים". האם לשאה י'פשעה', בעלה לא נתן לה גט, והיא הלכה ונ אישהבפנקס בית הדין ה

שלא נתן לה גט הלכה  משוםה של בנת טויר אלעשא נבעה מן הסכסוך עם בעלה, ואולי דת ייתכן כי המרת

 41היא והמירה את דתה?

נכחה גם בתודעתם  או במסגרת סכסוך כזה אפשרות המרת הדת בעקבות סכסוך משפחתי בין בני זוג

דונה. דוגמה מפורסמת לכך היא 'תקנת המורדת' של הגאונים, המתירה ישל דיינים וחכמי הלכה בתקופה הנ

סביר כי המניע לתקנה זו מתור על כתובתה. רב נטרונאי גאון שה בתמורה לוויידיים ביוזמת האיגירושין מי

בע כי הרקע לתקנה הוא כי חכמים הבחינו "שבנות והיה "כדי שלא תצאנה לתרבות רעה", ורב שרירא גאון ק

איומיה של אלמנה  על'יציאה לתרבות רעה' נזכרת גם בתיאור הדיינים  42ישראל הולכות ונתלות בגוים".

  43חיו המבוגר והנשוי של בעלה הנפטר והעדיפה את אחיו הצעיר והרווק.שסירבה להתייבם לא

אם בצורת איום של בן  – ת דתפתח להמר היותמשפחתיים יכלו ל סכסוכים ומתחים פניםאם כך, 

של חברי הקהילה היהודית,  פרטייםבחייהם ה פואא נכחה ת דתהמרלאפשרות המשפחה אם בצורת מעשה. 

השפיעה על התנהלותם גם ודאי בוהמשפחתי ו-על התנהלותם במרחב הפרטי השפיעההיא וסביר להניח ש

שבחר להכות  ,כמו במקרה של יעקוב אבן אלמעלם ,בחשבון לא נלקחה אפשרות זו כאשרבמרחב הציבורי. 

 מן הצדדים לא שיער מראש. אישש מרחיקות לכת את בנו בלב השוק, היו עלולות להיות לכך תוצאות

                                                 
ואת הדיון בסעיף  124–117ג בפרק ג. כן ראו את הדיון אצל ספרן, הגדרת גבולות, עמ' 4ף סעיף ראו וסרשטיין, פתווה, וראו את הדיון בסו 39

 ב להלן.3
40 S Ar. 40.56-TCUL 64, פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב. 
41 ENA 2560.6vJTSA  ד.5בנספח המהדורות, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף  27, לא פורסם, ראו תעודה 
רנ"ג, מהד' ברודי, סימן שד. רש"ג: אוצה"ג, כתובות, סימן תעח. הנרטיב התולה את תקנת הגאונים בראשית האסלאם  שובותתרנ"ג:  42

ובחשש מפני התאסלמות או מהחלת דיני הגירושין המוסלמיים אומץ גם בספרות המחקרית המודרנית בנושא. ראו למשל ברודי, מחוקקים, 

רונה העלו חוקרים ספקות אשר לשחזור היסטורי זה, בין השאר מכיוון שקשה לדמיין מערכת משפטית מוסלמית . עם זאת לאח295–294עמ' 

ואת פרסומו  179–178מפותחת, דיני נישואין מגובשים ויחס ברור לבני הדתות האחרות כבר באמצע המאה השביעית. ראו סימונסון, צדק, עמ' 

ושם היא משווה  186–168האיגרת מן הצד ההיסטוריוגרפי. כן ראו סלאימה, חוק מוסלמי, עמ'  האחרון של גרוס, שרירא, ושם הוא מנתח את

מוסלמיים למנהג זה. מכל מקום, בין ש'תקנת המורדת' וגירושין ביוזמת האישה הונהגו בראשית האסלאם בין שלאחר מכן, או -למקורות קדם

ים שלאחר מכן נתפסה התאסלמות אחד מבני הזוג, לרוב האישה, במסגרת סכסוך אולי היו מורשת מזרח תיכונית קדומה, ברור כי במאות השנ

 משפחתי כסכנה מוחשית והיא הביאה לשינוי הלכתי והייתה שיקול משמעותי אצל הדיינים והמתדיינים כאחד.
43 c 13.20Heb OX Bodl בית הדין ודיון בכך בפרק ג, . כן ראו מקרה נוסף איום של אישה כלפי 2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ה

 לעיל. 3סעיף 
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 הדת המרתהדור השני ל. 3

אלה באו לידי ביטוי בזהותם של  .בחלק האחרון של פרק זה נעסוק בהשלכות ארוכות הטווח של המרת הדת

על או  נם כזריםילדי המומרים, בני הדור השני. כפי שראינו, לא נמצאו ממצאים מובהקים המעידים על סימו

היהודית, ובכמה מן המקרים נראה כי לרוב שולבו הגרים בחברה יתרה מזו:  .בני גרים לשמעמד מיוחד 

בהם נזכרים 'בני גרים' מדובר דווקא באנשים מן העילית המסחרית והדתית של הקהילה שהמעטים 

המשוחררים וכן של ילדי המומרים היה של ילדי  ,לעומת זאת, מצבם של ילדי העבדים והשפחות 44היהודית.

 מורכב יותר, ובהם נתמקד להלן.

 ילדי המשוחרריםא. 

שראינו, עבדים ושפחות שיצאו לחופשי המשיכו להיות מכונים 'משוחררים' או בכינויים ערביים מקבילים כפי 

מתועדים גם במסמכים משפטיים רשמיים וגם במכתבים אישיים או  ו. כינויים אל'מעתוק''עתיק' או  גוןכ

כי  נראהעם זאת  45.םשל המשוחררי ילדיהם וריאזכרשימות קהילתיות אף שנים רבות לאחר השחרור וכן בב

ולומר דייק ל יתר על כן, ראוי .אין עדויות להשתמרותו של הסימון החברתי כ'משוחרר' מעבר לדור הילדים

למשוחרר רק , אלא הכינוי נצמד ' או 'בת המשוחרר'בן המשוחרר'מכונה  אינואף אחד מן הילדים כי  כאן

 עניין זה .השלישי, למעט במקרים של מחלוקותלבני הדור גם לא הועבר התיוג החברתי שלכן עצמו. נראה 

 ילדיהם ריואזכגם ב להורים כינוי 'משוחרר'השימוש ביודגם להלן. אותם מסמכים המעידים על המשך 

של  למעשהשטרות עסקיים של ילדי משוחררים, מעידים על שילובם בגיטין וב, למשל בכתובות, הבוגרים

 פעילות כלכלית.השתתפות בבאמצעות נישואין ו קהילהב צאצאיהםשל המשוחררים ו

ילדיהם בקהילה היהודית, אף אם של אולם במקביל לעדויות על שילובם המעשי של המשוחררים וו

מחלוקות וסכסוכים קיומם של מעטות ל דור המשוחררים, ראינו כי יש עדויות לא של תיוגהכדי המשך  תוך

 ,ילדיהם. מטבע הדבריםשל משוחררות, ושל חררים, ובעיקר זהותם ומעמדם הדתי והמשפטי של משו בעניין

שאלות ותשובות. ריבוי המקרים שנזכרו בבתעודות משפטיות, בעיקר נמצאים השתמרו שהמקרים תיאורי רוב 

מעידים על שכיחותה של התופעה ועל משמעויותיה והמגוון הרחב שלהם נטיות וובשאלות ההלכתיות הרל

עסקנו ובעיקר של השפחות,  ,ממסמכים אלו תנלמדהחיי החברה. בזהותם המעורפלת של העבדים בהעמוקות 

 ואילו כאן נתמקד בזהות ילדיהם.בהרחבה בפרק ב, 

הדבר מובן לאור  .מעטים חירות נזכרים במקרים לאלבין עבדות  נעילדי עבדים ושפחות שמעמדם 

המעורפלת של שפחות נקשרה קשר הדוק למערכות יחסים זוגיות שאדוניהן  ןכי פעמים רבות זהות תובנהה

אף  .הם כמעט תמיד דוממים וחסרי שם ואולם ילדים אלו 46הולדת צאצאים. הכללואיתן,  ניהלוהיהודים 

הם עומדים במרכז השאלה הנשאלת, הרי הם מתוארים כפאסיביים, והשאלה נסבה על בהם במקרים ש

                                                 
 .7ראו פרק א, סעיף  44
 .3ראו פרק ב, סעיף  45
 בנוגע לכלל המקרים שלהלן. 4-5 ראו פרק ב, סעיפים 46
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הסובבים אותם. כך למשל בשאלה לגאון האלמוני  מבחינתהגדרותיהם על ום אותם של הסובביפעולותיהם 

נראה כי כותב השאלה סבר כי מכיוון שהשפחות טובלות לנידתן  .העוסקת ב"בני השפחות... ובני הנכריות"

 47זהותם הדתית של הילדים.ל בנוגעובניהן נימולים ביום השמיני אף אם הוא יוצא בשבת, הרי יש ספק 

בשאלה אחרת ביקש הכותב לברר אם בתה של מצרית, כנראה שפחה מצרית, רשאית לבוא בקהל או שמא 

המשיב, אלחנן בן חושיאל, נוזף בשואל וכותב "המעשה המפורש  48צאצאי המצרית אסורים עד דור שלישי.

ה היא... צור ירחמנו ]בשאיל[ה זו אינה גיורת גמורה... הרי היא נכרית גמורה ולא איכפת לנו לידע מאיזה אומ

 49וירחקנו מן המכשולים".

ביקש למול ש, כמו במקרה של הגבר בשנים היו הילדים עדיין רכים ביותר נידוניםבכמה מן המקרים ה

שה ילנו, כמו במקרה של הא ידוע אינוגילם של הילדים  לעיתים .את הבן שנולד לו משפחתו בבית הכנסת

אולם במקרים אחרים ו 50תה לה בת.י"התייהדה מעצמה", ונזכר כי היתה שפחה או ישהתגלעה מחלוקת אם הי

מובהקת לכך  הזהותם. דוגמ בענייןברור כי ילדי העבדים והשפחות היו בוגרים ויכלו להבין את המחלוקת 

כרון עדות מבית הדין יזב נמצאהיא סיפורה של מלאח, בתו של עלי בן יפת מאשקלון. סיפורה של מלאח 

בו עלי בן יפת עצמו, שני עדים שהביא מאשקלון  משתתפיםזהותה של מלאח, ו נסב עלהדיון הגדול בפסטאט. 

זהותה.  בענייןתה נוכחת בדיון שהכריע ילמעשה כלל לא ברור אם היואך לא מלאח עצמה,  –ודייני בית הדין 

למלאח אף שהשטר לעלי ולא כלומר הוא נמסר  –גם השטר שהופק עם תום הדיון "נכתב לו להיות ביד]ו[" 

 51"התירה לבוא בקהל ישראל".

תה עניין למחלוקת, לדיון ולמשא יתה נערה בוגרת, כשירה לנישואין, אך עצם זהותה היימלאח הי

בהם לא היו לה יד ורגל. במצב דומה מצאו את עצמם בן העבד שאדונו "הכניסו לבית הסופר", בנות וומתן, 

"ראה לנכון לייחס את הבנות אליו" ובנו הבכור של אבו אלמעאני ומן יהשפחה שאביהן החורג נשא את א

ילדים  52נזכר בשמו ברשימת היוחסין המשפחתית. הוא אינואלדג'אג'י, שנולד משפחה משוחררת ולכן 

אין לנו כל ידיעה  – ברור אינוקטעי הגניזה אך גילם בכמה אחרים שנזכרו בספרות השו"ת וכן ו ,ואל בוגרים

ואם יכלו לטעון טענות כלשהן בנוגע לזהותם. אין לנו גם דרך לדעת כיצד  על המצב איך הרגישו, כיצד הגיבו

גדלו במשפחה הם  שהרי, אומנם השפיעו עליהאם  השפיעו דיונים מעין אלה על תחושת זהותם העצמית

על זהותם ושייכותם בשל אירועים שהתרחשו אך צל של ספק ריחף כעת מבקרב הקהילה היהודית, נורמטיבית 

 שנים רבות לפני כן בחיי הוריהם.

                                                 
47 S AS 91.190-TCUL S G 2.137 + -TCUL 2-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
 על פי דברים כג, ט. 48
49 S NS 309.105-TCUL  בפרק ב. 5אצל אברמסון, רב אלחנן, וראו את הדיון בסוף סעיף , פורסם 
 .5-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י S Ar. 48.88-TCULמילה בבית הכנסת: אוצה"ג יבמות, סימן צה. 'התייהדה מעצמה':  50
51 S Misc. 27.4.23+29-TCUL 23–22. הציטוטים משורות 6-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י. 
. בנות השפחה: שו"ת רמב"ם, מהד' בלאו, 84–83עמ'  2, פורסם אצל גינצברג, גאוניקה, כרך MS Heb c 18.38 OX Bodlבן העבד:  52

 בפרק ב. 5, וראו את הדיון בסוף סעיף 1-, פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה יCUL T-S Ar. 6.28סימן קו. בנו של אבו אלמעאני: 
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תופעה מרתקת המסתמנת מבין שברי העדויות בנושא ילדי העבדים היא ניסיונם של עבדים לדאוג 

דונה יהמובהקת ביותר לכך היא ממקור הקדום לתקופה הנ הלעתידם של ילדיהם ולהבטיח את חירותם. הדוגמ

 53אשתמד". –מתואר מקרה של "עבד שאמר לרבו: שחרר בני, ואי לא  ושם ,רב נטרונאי גאון כאן, שו"ת של

מן  אם לא ייעשה כן. ודתאת  להמירם יאיודרש חירות לבנו הוא אולם ו ,להיות עבדהעבד היה מוכן להמשיך 

האדון במקרה זה אותו ואת בנו מידו של האדון.  מפקיעשהיה מהלך לאסלאם,  דתהת המרהכוונה להסתם 

זה כיוון שמסר לבית הדין 'מודעא' המבטלת את השחרור ומהוא סר לבן העבד גט שחרור, אך במקביל ומ

רש מאדונו "בטל לי ודאלא מר נואש, וא אינוהעבד  .חילופי הדברים מסתיימיםלחץ. בכך לא תחת נעשה 

בקש מסר לבית הדין מודעא על ביטול המודעא. מאוחר יותר ובטל את המודעא ובמקביל מממודעא". האדון 

כלומר  ."ובא העבד ותפשו בדין ישראל ומוציא גט שחרור שלו" :ואז מתואר האדון למכור את בן העבד,

 למיניהםמוצגים השטרות והמודעות  ושם, ואומנם עושה כן העבד מוכן לתבוע את אדונו בבית דין יהודי

 דו המשפטי והדתי של הבן.ת מעמילצורך הכרעה בסוגי

עם אדונו, במקרים אחרים הפעולה להבטחת עתיד  ישירותבעוד במקרה זה נאלץ העבד להתעמת 

הברורה ביותר לכך היא שו"ת  ההדוגמ .האדוןושל ההורה, לרוב שפחה,  שלהילדים היא פעולה משותפת 

תיאורו של  54"גבר שנשא שפחה... ונראה בעיניו לייחס את הבנות אליו... וכתב בזה שטרות". בענייןהרמב"ם 

כיוון שכאן עומדות בנות השפחה במרכז הדיון, והן מתוארות כאקטיביות בסכסוך ממקרה זה יוצא דופן 

מן בעודה יאנולדו ל וזהותן. יש לזכור כי לטענת קרובי משפחתן, בנות אל בענייןך והמשפטי הממושך והסב

ש"נראה  אף מןישפחה ומעולם לא נכתב להן גט שחרור, ומכאן שלא רק שאינן זכאיות לרשת את בעלה של א

יהן, קרובבעיניו לייחס הבנות אליו", אלא הן למעשה חלק מן הירושה שבמחלוקת. אל מול טענה זו של 

דופן שכן כאמור לרוב מתוארים יוצא  תיאור זה הוא .בולטות בנות השפחה בסדרת הפעולות המיוחסות להן

אחרים. לעומת זאת, מתואר כי  יהם שלהעבדים, ובעיקר השפחות וצאצאיהן, כפאסיביים ותלויים בפעולות

"שלחו... כן ידן, "והתגברו... בשטרות שבידיהן", ו "הביאו כתובת אמן", שלכאורה זויפה עלבנות אלו 

 היה אמור לאסוף רכוש המגיע להן.  וזהמורשה" 

. ראשית נראה כי ירושת , אולי בזכות אביהן המנוחהיו מקושרות ומבוססות ושבנות אל ניתן להניח

אותם כבר מכרה אחת ותה משמעותית והיא כללה "קרקעות... ומטלטלין... כמו ספרים וזולתם", יהאב הי

יכרות כלשהי ה הצריכההבנות לאנשים שונים. שנית יש להניח שההתגברות על הדוד "באמצעות השלטונות" 

השלטונות וכנראה גם עם פקידים או דיינים שהיו מקושרים לשתי הבנות או לאביהן.  ה שלפעולהעם דרכי 

מן באופן שלא יהיכרות עם דיינים או סופרים יהודים משתמעת גם מתוך הטענה כי האחיות זייפו את כתובת א

אסוף רכוש נוסף ל. יכולתן של הבנות למכור חלקים מירושת אביהן, לשלוח פקיד מורשה בתחילה עורר חשד

כל  – המגיע להן ולכפות באמצעות "זקני יושר" פשרה אשר השאירה את רוב הרכוש שבמחלוקת בידן

                                                 
 .3א וכן בפרק ג, סעיף 5רס. וראו את הדיון בפרק ב, סעיף –ד' ברודי, סימן רנטרנ"ג, מה שובותת 53
 שו"ת הרמב"ם, מהד' בלאו, סימן קו. 54
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אולי בזכות מעמדו  , כאמורעל היותן מבוססות, מקושרות היטב ובטוחות בעצמן למדותמהעובדות האלה 

 יהן המאמץ.של אב

 55מן.ינשוי לא מהיותובמקרה שלעיל פעולתו של האב "לייחס הבנות אליו" יכולה להיות מוסברת 

ידו של אברהם בן יג'ו שנועדו  הלכתיות בכתבהתשובות הייתכן שזהו גם ההסבר לציטוט שנמצא באחת 

'ו קובע כי "האומר להכשיר בדיעבד נישואין לשפחה טרם שחרורה. הציטוט מן המשנה בכתב ידו של בן יג

היד של אותה משנה  אולם כל כתביוהרי זו מקודשת",  –לאשה הרי את מקודשת לי... לאחר שתשתחרירי 

 ,קובעים דווקא "אינה מקודשת". כלומר בן יג'ו, או המשיב האלמוני שאת תשובתו העתיקהנמצאים בידינו 

בו עוסקת ו "ראובן שנשא שפחה בהודו"להצדיק את המקרה של אותו  כדיהפכו לחלוטין את קביעת המשנה 

לדאוג למעמדם הדתי והחברתי רצון כי היה כאן גם נראה שמדובר בבן יג'ו עצמו ובשפחתו אשו ו .השאלה

  56.של ילדיהם

יכול להסביר את המקרה המפורט בשאלה  ומשפחתו אינלו האדון להגן על ילדיו שנולדו -רצון האב

שפחה ש"עמדו להם עשרה מישראל ובירכו לעבד ושפחה שבע ברכות לרב שרירא גאון, ובו מתוארים עבד ו

 57בפני האדון ולא אמר כלום... והולידו בן... ונטל האדון את הבן והכניסו לבית הסופר וקרא תורה ונביאים".

נראה כי במקרה זה אין כל דרך לפרש את המקרה אלא כהבנה משותפת של האדון, עבדו ושפחתו ואף אחרים 

ממון האדון , בהתאם להבנה זו .העבד והשפחה או לפחות ילדיהם הם כישראל לכל דבר ולפיה ,םתסביבב

פי המנהג המקובל אצל יהודים,  על להכרה פומביתביד עבדו, העבד והשפחה מקיימים זוגיות הזוכה מופקד 

ף קיבלה א והיא ללא כל מסמך משפטי, בפועלובנם לומד תורה בחסות אדונו. הבנה זו היא למעשה שחרור 

בית דין ש"עשה פשרה עם העבד שלא יאבד ממון המת וכתבו מגושפנקה משפטית רשמית לאחר מות האדון 

ביקורת, שכן לאדון היה בן קטן שהיה אמור להיות היורש והבעלים של ל היה מוקדלו גט חירות". שחרור זה 

הרי לפנינו מקרה  אם כן, .הדין ותח ביקורת על מעשי ביתרש"ג מבתשובתו משפחת העבדים המדוברת, ואכן 

סביבתו, למד בדיעבד כי בונחשב ליהודי נוסף שבו בנם של עבד ושפחה ש'למד תורה', כלומר תפקד כיהודי 

"לא יפה עשה רבו שלימדו תורה" וכן "לא יפה עשו אותם ישראל" שבירכו שבע ברכות להוריו. זו כאמור 

שראל" שנכחו בחופה לא ראו פסול בפעולותיהם, ואף בית אולם נראה שהאדון ו"אותם יותשובתו של הגאון, 

 משפחתו.את הדין המקומי פעל בהתאם לרצונם ושחרר את העבד ו

בשתיים מן השאלות שנידונו בפרק ב התוצאה הסופית והברורה היא שילדי השפחות  :לא זו אף זו

שנולד לשפחה מאדונה כותב בן  עליהודים אף ללא טקס גיור רשמי. בשאלה לרש"ג או לבנו רה"ג לנחשבו 

כיוון שזו ממשוחרר  בו ראותעבד, הרי יש ללבן האדון אלא לנחשב  אינוהמשיב כי אף ש"משורת הדין" הבן 

                                                 
 ואולי אף היה אביהן הביולוגי, אלא שהן נולדו עוד בטרם שחרר את אימן השפחה, כמו במקרים אחרים שנידונו לעיל? 55
56 S K 25.285-CUL T ג29ופרידמן, תעודה גאצל גויטיין , פורסם ;SPIOS D 55.10וראו דיונו המקיף של 17, פורסם שם, תעודה ג ;

, Rylands B 2413. וראו את הטיוטה של בן יג'ו הכוללת קטע זה, 34–3ותיאור של קורות חייו שם, עמ'  22–21, 6–5פרידמן שם, עמ' 

 בנספח המהדורות. 18בתעודה 
 .84–83, עמ' 2פורסם אצל גינצברג, גאוניקה, כרך , MS Heb c 18.38 OX Bodlבן העבד:  57
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שיב הרמב"ם כי אלא מבנות השפחה, שנידונה לעיל,  בענייןגם בשאלה לרמב"ם  58האדון.-תה כוונת האביהי

מן, יתלויים שיעידו כי הבנות נולדו טרם שחרור א ובלתיאם יצליחו האחייניות התובעות להביא עדים חדשים 

 והרי מכיוון שאחת מהן נישאה היא "בחזקת כשרות... ויש לדקדק בזה מאוד". כלומר לפחות בשני מקרים אל

חורין זכו לאישור  יהודים בנישל להבטיח לילדיהם זהות  כדימהלכיהם המשותפים של האדונים והשפחות 

  .כלל זאת אף שלא ניתן גט שחרורגם אם בדיעבד, ושל סמכויות הלכתיות, 

 ילדי מומריםב. 

דורית, שהתקיימה בקרב העילית הקופטית במצרים הממלוכית, -חד ת דתלתופעה של המרלעיל התייחסנו 

 –תופעה קרובה ליהודים. עדויות מוצקות יותר ניתן למצוא ל בנוגעניתן למצוא גם  להורמזים מקוטעים 

 . או אפשרות חזרתם ,ילדי מומרים חזרתם ליהדות של

להיתכנות חזרת ילדי מומרים ליהדותם היא הרישום בדבר הולדת בת ממזרת לבנת טויר אלעשא  הדוגמ

מה של הממזרת, בנת טויר אלעשא, המירה את דתה וייתכן כי כך עשה יכפי שראינו, א 59ולאבו עלי בן יעלמו.

תה נשואה יאולם באותו זמן בנת טויר אלעשא עדיין היו'בדיני גויים'.  אימה אבו עלי, שנשא את ,גם אביה

לא נתן לה גט. מדוע טרח מאן דהוא להודיע לבית הדין היהודי  והוארשמית לבעלה הראשון, אפרים הדמירי, 

לידת בת לזוג המדובר אם מדובר במומרים, כנראה מתאסלמים, שלכאורה אמורים להיטמע לבלי הכר  על

ו און המוסלמי? ומדוע דאגו לתעד מידע זה בפנקס בית הדין בתוספת תמצית האירועים שהביבתוך ההמ

בית הדין כי קיימת אפשרות כי הכרה מצד של התינוקת כממזרת? אין זאת כי אם  הלכתימעמדה הקביעת ל

הנחה עשויה לבקש להינשא לגבר יהודי. הרישום בבית הדין אף יוצא מנקודת  היא אותה תינוקתלכשתגדל 

בין התינוקת ו כי ניתן יהיה לזהות את אותה ממזרת לכשתתבגר ולקשר בין הנערה הבוגרת המבקשת להינשא

לצאת אל הפועל.  ןוכי ללא רישום זה עלולים הנישואי ,השם המתועדת בפנקס בית הדין כממזרת חסרת

המתמשך וההיכרות בה היה סביר בהחלט להניח כי הקשר שכי בית הדין פעל במציאות  אפוא משתמע

ה של בת המומרים לחיק תלחזר אאף עשוי להביהוא , אלא תמידבין הקהילה למומרים לא רק שי שיתהאי

במקרה כזה יש לוודא כי החזרה לחיק הקהילה והנישואין עם בן  .הקהילה היהודית, עם הוריה או בלעדיהם

 60ו להולדת ממזרים.אהקהילה לא יבי

ספרות השו"ת בת התקופה. בשאלה לרב בי מומרים ניכרת גם של צאצא ליהדות אפשרות החזרה

 משיב רש"ג .היהאפשרות לערוך ברית מילה בשבת לבנם של מומר ויהודי נידונה שרירא גאון שנזכרה לעיל

רש"ג נותן לתשובתו  61כי יש לבצע את הברית בשבת מכיוון ש"אין אנו מחזיקים אותו כי ייצא לתרבות רעה".

שני נימוקים: הראשון הוא כי "לא נתישנו דורות משומדין, אלא אחד הוא שנשתמד", כלומר לא מדובר 

שעמדה במבחן הדורות, אלא מדובר במומר חדש שטרם נטמע עם משפחתו בקהילתו  ת דתבמקרה של המר

                                                 
 .4אוצה"ג, יבמות, סימן צה, וראו הדיון בפרק ב, סעיף  58
59 ENA 2560.6vJTSA  ד. 5בנספח המהדורות, וראו את הדיון בפרק ג, סעיף  27, ראו תעודה 
 יבמות, סימנים רסא, רסב. על חשש ממזרות כחשש העיקרי בתשובות הגאונים הנוגעות לחזרת מומרים ראו אוצה"ג, 60
 אוצה"ג שבת, סימן שצח. 61



259 
 

לזהותה הדתית של  נוגענימוק השני החדשה, וייתכן כי המומר המדובר "תוהה ועוזב את בנו בדת יהודית". ה

 האם: "ולא עוד, אלא שהרי אמו ישראלה, ואיפשר שילך אחריה".

קרון יעב רואה אינויש לשים לב לתופעה כפולה בשאלה המופנית לרש"ג ובתשובתו: נראה כי השואל 

מתעלם מן , והוא אף דבר מובן מאליו אישיה ומעמדלו ולייחוס נוגעהקובע כי מומר נשאר יהודי בכל ה

פי זהות האם. גם רש"ג מתעלם מנימוקים אפשריים  נקבעת על לודיהי זהות אלי הקובע כייקרון המטריליניהע

הזהות הדתית היהודית  אתכי המרת הדת של הגבר נחשבה גורם שעשוי לערער נראה בתשובתו. מכאן  ואל

יל שמונה ימים בהתאם למצווה, של הבן הנולד. רש"ג קובע כי יש לחלל את השבת לצורך מילת התינוק בג

בהם הוא משתמש שאולם הנימוקים ו .וכך הוא משאיר את התינוק בתוך המעגל הפנימי של הזהות היהודית

האב לענייני ייחוס.  דתו של המרת ה שלתקפות אלי או אייקרון המטריליניהע כלומראינם הנימוקים הצפויים, 

זהותו הדתית של הייתה של הנער לכשיגדל, כאילו  רהאפשרות הבחיבמקום זאת בוחר רש"ג להדגיש את 

כי יבחר ביהדות בעתיד, ולכן אין לשלול ממנו את מצוות  ייתכןהנער כפולה או שמא עדיין לא הוכרעה ו

שאביו המומר יחזור  מפנייגדל להיות יהודי לא היילוד אפשרות שההנימוק להיתר זה הוא אם כן, המילה. 

 בזהות יהודית. תשובה זו של רש"ג אף השתמרה בנוסח מקוצר יבחרשהבן עצמו  מפניליהדותו, אלא 

 62בסידור שלמה בן נתן. יהודית-תבערבי

לל אפשרות ושהוא מומרים בשבת,  נם שלראב"ם נשאל בנוגע לאפשרות מילת בכאשר  ,לעומת זאת

היחס הראוי  בענייןייתכן כי ההבדל בפסיקה בין רש"ג לראב"ם נובע מהבדלי גישות עקרוניים ביניהם  63זו.

מן והשונות תקופות ה נובעים מןלמומרים או אולי מדובר בהבדלים תרבותיים, היסטוריים ותיאולוגיים ה

 ובענ בפסיקות לכי ההבד אפשרות אחרת היאבהם פעלו שני הפוסקים. שהשונים הגיאוגרפיים מרחבים ה

בשאלה שנשלחה לראב"ם שני ההורים היו מומרים, ואולי במקרה כזה לא ראה ראב"ם  .סיבה פרקטית יותרמ

אולם בשאלה אחרת שנשלחה לראב"ם הוא וטעם להתייחס לאפשרות שהבן יאמץ את היהדות לכשיגדל. 

הבא על מומרת יהודי , מה דינו של 'בדיני גויים' בין זוג מומרים ןמה מעמדם ההלכתי של נישואי קבוענדרש ל

ראב"ם משיב כי אין לנישואין בדיני גוים תוקף הלכתי, ועל  64הנשואה למומר בדיני גויים ומה מעמד ילדיהם.

 מה יחסים אינו נואף אלא זנאי.ישה נחשבת 'אשת איש' מבחינה הלכתית, ומכאן שגבר המקיים עיכן אין הא

שה יהם ילדים שייוולדו לא נידוןעולה כי הילדים הפוטנציאלים שמעמדם  השאלהלהבנתי, מנוסח 

תה נשואה בדיני גויים ליהודי אחר, מומר. בנוגע ישהי אףשקיים איתה יחסים,  היהודיהמומרת מן הגבר 

גבר יהודי, ראב"ם קובע כי הם כשרים "ביחס" )פי לה מומרת וייהודיללילדים שייוולדו לזוג כזה, כלומר 

נראה כי בדיוק כמו  ,אם כן 65(, "ואולם בדבר הדת נידונים הם לפי החזקתם בה או עוזבם אותה".אלנסב

האם היא  –ילדים, אף שכאן המקרה הפוך הבשאלה לרש"ג אף כאן השואל מטיל ספק בזהות היהודית של 

                                                 
 ד.5, וראו במהדורת התרגום העברי: סידור רשב"ן, מהד' חגי, עמ' קמג. כן ראו לעיל פרק ג, סעיף  S Ar. 47.192(1r)-TCULראו  62
 שו"ת ראב"ם, מהד' פריימן, סימן נג. 63
 שם, סימן נז. 64
 אלתזאמהם בה או תכ'ליהם ענה". : "ואמא פי מעני אלדין פבחסב57שם, עמ'  65
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 בתשובתו אינו מזכיר אף הראב"םתשובת רש"ג לעיל, ל בדומההמומרת, ואילו האב הוא יהודי שאינו מומר. 

יוחסין, אלא קובע כי הילדים  נייהודים גמורים לעניילקרון שהמומר, ובמקרה זה המומרת, נחשבים יאת הע

בחינת התנהגותם מתוך משאיר את ההכרעה לעתיד הוא הנולדים הם 'כשרים ביחס', ובנוגע לזהותם הדתית 

לילדי המומרים ואף הצבתם  ענקת חופש בחירהלתאר את ניסוחו של ראב"ם כהשל הילדים בפועל. קשה שלא 

 פיזמן לה בחלוףכיהודים או כגויים אלא כמי שזהותם תתברר רק  הם אינם מוגדרים ובו ,בשטח הפקר

 בחירותיהם ומעשיהם.

הוא וברור, ו מוחלטגם מבחינת ההלכה המוסלמית, מעמדם של ילדים לזוגות 'מעורבים' לא היה כה 

התאסלמות זו  לאכוף ה שבה אפשרמידהעורר דיונים מפורטים בדבר הגיל שבו הם חייבים להתאסלם, 

המקרים  מגווןהאסלאם לאחר זמן.  את עוזביםוהעונשים האפשריים למקרה שהילדים מסרבים להתאסלם או 

הם הנוצריות מקרים של אבות שהתאסלמו ונשארו נשואים לנשותי , וכללבפועל והתגובות היה רחב אף יותר

ים שונים אילדים בגילשל נשאו נשים מדתות אחרות, ומוסלמים מלכתחילה שהיו אבות של או היהודיות, 

את הספרות ההלכתית  תחנודתות שונות. ספרן בבני מעורבות בני משפחה אחרים של לזוגות כאלה ו

השוני הן בפסיקה הן מצביעה על קשת האפשרויות, על והמוסלמית מספרד של המאות הראשונות לאסלאם 

לעיל ממחישות כי  הוצגוהדוגמאות ש 66.ובהנמקה ועל המציאות החברתית המורכבת הנחשפת במקורות אל

ובמידה מסוימת  ,תה מעבר לכל ויכוחידונים בעבודה זו זהותם של ילדי מומרים לא הייגם באזור ובתקופה הנ

 תה נתונה לבחירה.יהיהיא 

ה ש מ ן  ב ה  י ב ו ט ת  ב ל  ש ה  ת ר י ח  ב

ילדי ל הניתנתגמה המובהקת ביותר לחזרה מהאסלאם בדור השני כאפשרות פרקטית ולאפשרות הבחירה הדו

חי והוא מלומד קראי ממוצא ביזנטי  היה המומרים מצויה במכתבו של טוביה בן משה לבתו. טוביה בן משה

וכמתרגם של  יםקראי כותב חיבוריםמוכר כ . הואתקופה מסוימת תחת שלטון האסלאם בירושלים ובמצרים

מאת טוביה בן משה התגלו בגניזה, והם זכו לפרסומים מספר מכתבים  67ספרות קראית מערבית לעברית.

יהודית, מופנה לבתו של טוביה. -ערביתבהכתוב מכתב ניתוחים רבים בכיוונים שונים. אחד מן המכתבים, לו

ור לה היא צריכה להחליט: "האם את טוביה כותב לה על מצבו הטוב ועל רצונו לעזור לה, אך טרם יוכל לעז

שורה זו היא המפתח להצעות השחזור של  68עם היהודים, שהם גזע אביך, או עם גזע אמך, עם הגוים?"

אף מכריזה היא האפשרות לעבור בין זהויות דתיות, אלא  על מייצגת את ההנחהלא רק היא  .החוקרים השונים

 אינודתית. טוביה מבחינה  ותמשפחות מעורב לשמומרים או  לשאפשרות הבחירה של הצאצא  במפורש על

 שלון ועונש מאת האל.יחוסך מילים קשות בתיאור אשתו, אם הבת, ומאחל לה כ

דתית מבחינה  מעורבתמשפחה כאן המקום לברר כיצד בדיוק הפכה משפחתו של טוביה בן משה ל

 תתה נוצרייאשתו של טוביה היש אהו וכיצד התגלגלה בתו להיות "עם הגויים". הקונצנזוס המחקרי

                                                 
 .124–117ראו ספרן, הגדרת גבולות, בעיקר עמ'  66
 .264–262; רוסטאו, פוליטיקה, עמ' 659–656ראו עליו במאמרו הקלאסי של אנקורי, תכתובת. כן ראו גיל, א"י, א, עמ'  67
68 1080 J 21 .CUL Or 14–13, שורות 293, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה. 
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ת ולקחה איתה את בתם המשותפת. נראה כי בשחזור זה מסתמכים וחזרה לנצרהיא בשלב מסוים ו ,שהתגיירה

במוצאה.  יהטוביה לבתו "גזע אמך... הגויים", כלומר לכאורה אשתו של טוביה היא נוכרי דבריהחוקרים על 

הגניזה פירושו לרוב 'מוסלמים', ולכן אם יש להבין את המשפט 'גויים' בלשון המונח אולם יש לשים לב כי ו

באותו מכתב מזכיר טוביה  69תה מוסלמית במקורה ולא נוצרית.יכעדות לגיורה של אשת טוביה, הרי היא הי

לבתו את "דודתך וכן בעלה" הנמצאים עימו בירושלים ויכולים להעיד על מעמדו הרם. אם דודתה של הבת, 

שאשת  קבוע, נמצאה בירושלים עם בעלה ועם טוביה בן משה, הרי האפשרות היחידה למה )כאלה(יאחות א

ניח כי גם אחותה התגיירה. ואם יש לקרוא את ההערה על 'גזע אמך' כפשוטה רק אם נתה גיורת היא יטוביה הי

למוצא מ'הגויים', הרי יש להניח שאשת טוביה ואחותה הן גיורות ממוצא מוסלמי. לאור כל  ולראות בה עדות

בהיותן והציע את השחזור הבא: אשת טוביה ואחותה נפלו בשבי  שחזורו הראשוניזאת עדכן גויטיין את 

 –ליהודים  ידי יהודים, גוירו ונישאו ילדות או נערות מוסלמיות ונלקחו לביזנטיון, שם נרכשו כשפחות על

אולי בשל מצב כלכלי קשה בטרם  –היגרו שני הזוגות לירושלים, ושם  לאחר מכןטוביה בן משה וגבר נוסף. 

חזרה אשת טוביה לדתה הקודמת, המוסלמית, ירדה למצרים, ולקחה  –עלייתו של טוביה בן משה לגדולה 

 70איתה את בתם המשותפת.

ו היא מסורבלת, ואין לשלל פיתוליה העלילתיים כל הצעת שחזור זעל אף מקוריותה נקל לראות כי 

לכאורה של אשת טוביה לפי -סימוכין בטקסטים שלפנינו. חוקרים מאוחרים התעלמו הן מהמוצא המוסלמי

בהשערתו המקורית של גויטיין בדבר  –ללא הסבר  –של אחותה ובעלה, ודבקו  םהן מאזכור הזיהוי 'גויים'

אף כי  ,חזרה לנצרות ואולי אף לביזנטיוןהאם סברו שחוקרים אלו  .וביהביזנטי של אשת ט-מוצאה הנוצרי

 71ברור שהמכתב נשלח למצרים וברור שנשלח לקהילה דוברת ערבית.

אני טוען כי ההסבר הפשוט והמבוסס ביותר שניתן להציע לאור הפרטים הידועים לנו הוא כי אשתו 

טוביה נשא אותה בביזנטיון או בארצות האסלאם,  ה, ולא ידוע אםיתה גיורת אלא יהודיישל טוביה לא הי

תה קשורה ילקחה איתה את בתם המשותפת. עזיבה זו היו שלים. בשלב מסוים עזבה אותו אשתואולי בירו

ואז עזבה או להפך. ייתכן כי במצרים חיה  את דתה ה לאסלאם, ואין לדעת אם קודם המירהדת כנראה להמרת

זוגיות זו יכולה להיות  72ן כינה אותה טוביה במכתב נוסף "המנאפת".לכאולי אשת טוביה עם גבר אחר, ו

לאסלאם, ולאחר מכן נישאה לגבר  את דתה אשת טוביה המירה שלנו רושחזהעל פי מוסברת היטב אם 

מה, הרי מבחינת ההלכה המוסלמית יקטינה בעת התאסלמות אהייתה אם בתו של טוביה עדיין  73מוסלמי.

                                                 
 , ושם הוא מתקן את שחזורו הקודם בנוגע למכתב זה ומדגיש כי 'גוי' בגניזה הוא בדרך כלל מוסלמי.264ראו אצל גויטיין, היישוב, עמ'  69
 בפירושו שם גויטיין עדיין אינו מזהה את הכותב כטוביה בן משה. 264, וכן הנ"ל, היישוב, עמ' 57ראו גויטיין, הורים וילדים, עמ'  70
משחזר שהאישה ברחה לביזנטיון או נשארה שם מלכתחילה, וכאמור אין בכך כל היגיון אם המכתב נכתב  גיל. 659א, עמ'  גיל, א"י, 71

יהודית ונשלח למצרים ככל הנראה, בעוד הכותב עצמו דווקא מתכוון לחזור לביזנטיון ולכן דוחק בבתו להחליט. השוו לשחזורה -בערבית

 .262של רוסטאו, פוליטיקה, עמ' 
72 S 12.347-TCUL  3, השוליים הימניים שורה 295, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה. 
אין לדעת אם יחסיה המשוערים של אשת טוביה עם הגבר המוסלמי היו הסיבה להמרת הדת או תוצאה של המרת דתה והשתלבותה בחברה  73

 .249–248המרת נשים, עמ'  המוסלמית. על אחריות הפטרון של מתאסלמת לדאוג לנישואיה ראו למשל שצמילר,
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, וכיצד הגיעה הבת לחיות "עם מה ומובן מדוע בחרה האם לקחתה איתהיא מתאסלמת עםלהבת נחשבה 

, ביקש טוביה לשלוח לה את לבחור את דרכהתה ילאחר זמן, אולי בעת שהבת כבר גדלה ויכולה הי 74.הגוים"

תה יהמכתב המדובר. אין באפשרותנו לדעת בוודאות אם נשלח המכתב, אם הגיע לידיה של הבת ומה הי

מה ואת רצונו לנסוע ינמצאת עם אהב אחר של טוביה מזכיר גם הוא את "כאב הבת היחידה" מכת 75החלטתה.

 מכתב זה יוצג להלן.לביזנטיון. 

 נו שלניסיואת לוקחת את בתה הקטינה איתה וו המתאסלמת הישה יהודייהשחזור שהצעתי כולל א

אולם הקשר העתידי מותנה מצד וגדלה כמוסלמית "עם הגוים". ש ,בתו להמשיך את הקשר עםהאב היהודי 

לצד האב והיהודים או  –תלויה בהחלטתה לצד מי היא עומדת  מעשה, חזרה שלליהדות האב בחזרה של בתו

תיאורים את ה .בתיאורי מעמדו הרם ועושרוהנרמזים לצד האם והגויים. בהצעתו משלב האב פיתויים כלכליים 

מכך ניתן להבין כי הבת,  .אבו אלפצ'ל ושמונוסף  דודתה של הבת, בעלה של הדודה ואדם לאשריכולים 

או לפחות יכלו  ,מה המומרת, היו בקשר עם בני המשפחה והקהילה שנשארו מאחור בירושליםיואולי אף א

 קשר.עימם ליצור 

הוא מבהיר "נשבעתי שלא  .לצד ההבטחות, הפיתויים וביטויי העצב על הנתק נוקט האב גם באיומים

אשלח לך דבר", ומשתמע מדבריו כי הבת במצוקה כלכלית ונזקקת לתמיכה. במכתב אחר ששלח טוביה בן 

את "כאב הבת היחידה לא תזוז מלבי"  בטאמשה לנכבד המצרי פרח בן מומל הוא מתבטא ביתר חריפות, ומ

ניתנת לנו כאן הזדמנות ייחודית  76המנאפת".במילים "ומי היה יתן והיתה תמות )כך!( ולא היתה תחת האשה 

או שמא יש לומר משפחה שהתפרקה  ,דתיתבחינה מ להיכנס למערבולת הרגשות של משפחה מעורבת

בתו נע בין רגשות אהבה פי לכבעקבות המרת דת. האב אכול רגשות כעס כלפי אשתו 'המנאפת', ויחסו 

אין  עם זאתעד כדי אמירתו כי עדיף שהבת תמות.  ,חיתזהותה הדתית הנוכלנוכח כעס וסלידה בין געגועים לו

 ,להפך .בהרבה של ישיבת שבעה על צאצא מומר למנהג המאוחר , וודאי שאין זכרלבת כאן עדיין גט כריתות

אפשרות לשלם כסף 'להם', אולי הגויים שבקרבם גדלה הצעת ה, כולל ליהדות רויש כאן הצעה ישירה לחז

 77הבת.

הרי  ,את זהותם זו יכולתם לבחורלזהותם הדתית והקהילתית של ילדי המומרים ות יאם נשוב לסוגי

בעוד תשובתו ראינו כי של הדור השני.  את אפשרות הבחירה ג בבירור רבמכתבו של טוביה בן משה לבתו מצי

בילד מסוים אך  תסקותשובתו של רש"ג ע פוטנציאלייים בלבד, בעתידם של ילדים תסקושל ראב"ם ע

קונקרטית, מיידית,  המכתבו של טוביה בן משה הוא דוגמלעומת זאת, בבחירתו העתידית, האפשרית. 

                                                 
 .175–174, 115–110כך לפי האסכולות הסוניות השונות, מלבד המאלכית. ראו פרידמן י', סובלנות, עמ'  74
751080 J 21 .CUL Or המכתב כולל כמה מחיקות וכמה תוספות מעל לשורות ואינו כולל כתובת. דבר 293, פורסם אצל גיל, א"י, תעודה .

תו טיוטה. ואולם הכתב מוקפד יחסית, והנייר מקופל פעמים מספר לרוחב כפי שמקובל במכתבים, ודבר זה מצביע על זה עשוי לרמז על היו

 בידי אדם פרטי. , אוליהאפשרות כי ייתכן והמכתב בכל זאת נשלח
76 S 12.347-TCUL  3–1, ובשוליים הימניים שורות 34, שורה 295, פורסם שם, תעודה. 
77 1080 J 21 .CUL Or , 15–14, שורות 293פורסם שם, תעודה. 
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נדרשת להכרעה מהירה: "יש בדעתי לצאת אחרי חג והיא פני בתה של מומרת, לת והעומד תיואפשרול

את לא רק כל שלושת המקורות מציגים  78השבועות אל ארץ ביזנטיון... על כן הודיעיני לפני כן מה בדעתך".

החזרה לזהות היהודית המקורית של ההורה או ההורים כאפשרות ריאלית ואת המציאות של קשר מתמשך 

אין  .מעמיסים על ילדי המומרים את עול הבחירההם  :ובין מומרים, משפחותיהם וקהילותיהם, אלא יתרה מז

ם בסכנה עצמ להעמידאם רק החלטה  אינה זוו ,ות קהילתיותרק בחירה תיאורטית בין דתות או בין זהוי זו

רגשית בין אב ואם. המקורות אף מצביעים מבחינה  בחירה קשהזוהי מצד השלטונות, אלא בראש ובראשונה 

בצד זה או אחר. בחירה כזו בין דרך האב  לבחורהאם בשכנוע ילדיהם של על מעורבות אקטיבית של האב או 

אולי גם קרובי משפחה שאיתם עדיין  נכללים בהש ,ההורים לדרך הקהילה היהודיתדרך האם או בין דרך ל

עולה , כפי שת הדתמשפחתיים לסוגיית המר-חשיבות המתחים הפנים את אף היאמה ידגמ ,נשמר הקשר

והיא המומרים  ילדי ם שלוודאי נעשתה עם התבגרותבבסעיף הקודם. סביר להניח כי הכרעה כזו  מדיוננו

 .בו הם היו בני דתות שונותשבמקרה  ,עבר בין הילד להוריו וכן בין שני ההורים משקעיבבמתחים ונטענה 

 .בדבריו על אשתו היא עדות לכך לשונו החריפה של טוביה בן משה

 השוואה בין ילדי המשוחררים ובין ילדי המומריםג. 

בנם של של בן הזוג המעורב ו של בתו של טוביה בן משה ושל אשתו? מה היו בחירותיהם גורלןמה עלה ב

ספרות בתעודות הגניזה וב מוצגיםשל זוג המומרים שנידונו בשאלות של רש"ג וראב"ם? כמו ברוב המקרים ה

השו"ת, אין לנו כל ידיעה על מהלך העניינים לאחר נקודת הזמן הרגעית המתועדת במכתב או בשאלה ששרדו 

בחינת  מתוךמומרים והילדי מצב משוחררים ובין ה ילדימצב השוואה בין אולם באמצעות ו 79והגיעו לידינו.

בני הדור  שני דפוסים מובהקים בתיאור הדילמות שעמדו בפניניתן לזהות  ביניהם נקודות הדמיון והשוני

 אתגרים שהתמודדו איתם.לבתפיסות החברתיות הנוגעות להם ו הבדלבתיאור משקף  ההבדלוסביר שה, השני

הן ילדי העבדים והשפחות המשוחררים הן ילדי המומרים נמצאו בקטגוריה חברתית ייחודית בעקבות 

אולם הנסיבות היו הפוכות: העבדים והשפחות היו בתנועה 'פנימה', אל תוך הקהילה וקורות הוריהם. 

היהודית מבחינה היהודית, בעוד המומרים היו בתנועה 'החוצה', אף כי ראינו כי לא בהכרח עזבו את הקהילה 

בעלי זהות  אפואניתקו את קשריהם עם חבריה. ילדי המשוחררים וילדי המומרים היו תמיד חברתית ולא 

ביחס לקהילה  אולם לא רק תנועת הוריהםו. לתוך הקהילה או מחוצה לה חצויה בעקבות תנועת הוריהם

ילדי התעודות שלפנינו עולה כי אף ש ןמ ., גם תנועתם שלהם הייתה כזוהפוכים כיווניםתה ביהי היהודית

אף הם ר לזהות היהודית ווחזל רחב פתח נותר להםעדיין אינו יהודי, ש אחד הורה עםגדלו לפחות המומרים 

                                                 
 .16–15שם, שורות  78
על סמך מכתב עברי מחורז וקטוע של טוביה ביקש גיל לקבוע כי אשתו של טוביה חזרה אליו ואל יהדותה, ככל הנראה לאחר מות בתם.  79

וקטוע מדי מכדי להסיק ממנו  . ואולם המכתב המדובר הוא מליצי מדי296, פורסם שם, תעודה DK 166 + CUL T-S AS 153.82ראו 

. שייבר סבר כי המכתב עוסק בגיור בטרם זוהה שכתב היד הוא של טוביה בן 277מסקנות על אירועים קונקרטיים. לראיה: שייבר, גרים, עמ' 

וביה בן משה קמז, פלק הוא שזיהה ראשון שמדובר בטוביה בן משה, וראה במכתב אלגוריה לנפשו של ט–משה. השוו פלק, גניזה, עמ' קמה

 בן משה התלונן על צרותיו הרבות גם במכתב נוסף שנמצא בגניזה, ופירוש זה נראה סביר יותר.טוביה עצמו. 
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. לעומתם ילדי המשוחררים, אף שכבר גדלו בתוך הקהילה זוזהות בקיבלו עידוד לבחור באופן אקטיבי 

יכלו לצוץ גם שנים רבות לאחר השחרור  הואלה, ידחיעם רה והדעם היהודית, נאלצו להתמודד עם חשדנות, 

 בעת שהם עצמם כבר בגרו. ,לכאורה של הוריהם-או השחרור

בעוד ילדי המומרים נקראו לפעולה אקטיבית של בחירה בזהות היהודית, בחירה שנתפסה כתוצאה 

של בחירה אקטיבית. הדלת הרצויה ותוארה באור חיובי, הרי בפני ילדי המשוחררים לא עמדה אפשרות זו 

מתוארים כבעלי  אינםילדי משוחררים. הם פני ל תילדי מומרים לא נפתחה אוטומטי לפניתה פתוחה ישהי

אולם וההחלטה על זהותם נתונה בידי אחרים. ויכולת בחירה ופעולה אקטיבית אלא כפאסיביים ואילמים, 

ן הצליחו לנקוט פעולה אקטיבית, לרוב פעולה כאמצב זה לא היה בהכרח סוף פסוק: אותם ילדי משוחררים ש

לבסס יכלו לעיתים  – האבלשעבר היה גם -ובפרט כאשר האדון – לשעבר-אדוניהם עםהוריהם ו עםמתואמת 

למרות חשדות  ,דין בתשובות הלכתיות ובמסמכי בית מצוא לה תמיכהבסופו של דבר את זהותם היהודית וכן ל

 ואף אם לא התקיים שחרור רשמי. מצד הקהילה היודחי

 סיכום. 4

להמיר  מוטיבציההם השפיעו על ה – דתהת תפקיד מכריע במהלך המר היהקשרי שארות וקשרי נישואין ל

חיזוק הזהות החדשה או  ,דתהת גם לאחר המר ת הדת.ביצוע המרעל ו לעשות כןהחלטה על ה ,את הדת

פעמי אלא -תה אירוע חדילא הי דתהת קשרים משפחתיים קודמים. המר של המשכיותםמ והושפעערעורה 

תה המשפחה יקביעה זו. פעמים רבות הינמצא אישוש לבהן שתהליך, והזירה המשפחתית היא אחת הזירות 

 ניסיונות שכנועאלו כללו ויכוחים דתיים ו פרצויש ש .למי שנשאר בדתו את דתו לזירת קרב בין מי שהמיר

בין בני  מסודר של הקשר המשפטיהפירוק על פרטי המריבות על רכוש או  יש שפרצו, חרתבצדקת הדת הנב

כי לא  פשטותאולם גם במקרה זה אין להניח בו, הדת תלעיתים נמשכו החיים במשותף על אף המר .זוגה

ואת המקרים של ילדי זוגות מעורבים ממחישים את המתח המתמשך במציאות כזו אכן התגלעו סכסוכים, ו

תוצאותיו האפשריות. היותה של ההמרה תהליך ולא אירוע מחד גיסא והתמדתם של קשרי שארות ונישואין 

חלק בעיצוב חיי  היה דתהת אפשרות המרלמשמעותם היא כי  ,ואף חיים משותפים בפועל מאידך גיסא

ביצועה בפועל אופן על , דתהת המר ה שלחיי המשפחה השפיעו על היתכנותגם  אלא ,לא זו בלבד .המשפחה

 תוצאותיה לאורך זמן.על ו
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 סיכום

, הצביע מרטין גודמן על כך 1989-בהרצאה שנשא במרכז ללימודי יהדות באוניברסיטת אוקספורד ב 

מתייחסים המתדיינים לגורמים ותקדימים היסטוריים שונים, אך מתמקדים  ח המודרני בסוגיית 'מיהו יהודי?'שבוויכו

בהיסטוריה מודרנית בלבד. גודמן כותב כי "רוב האנשים פשוט מניחים כמובן מאליו כי טרם הנאורות, ההגדרה ליהודי 

בתקופה  גודמן הראה בהרצאתו, ובמחקריו השונים, את מורכבותה של הזהות היהודית 1לא היתה מוטלת בספק".

הרומית, אך לא התייחס לימי הביניים. התייחסות מפורשת כזו ניתן למצוא בספרו של חוקר אחר של זהות יהודית 

ודאויות', פותח גם -גוניות, אי-בעת העתיקה, שעיה כהן. במבוא לספרו 'ההתחלות של הזהות היהודית: גבולות, רב

-רבני", זאת לעומת העת העתיקה שהיא "טרום-א קורא "פוסטכהן, כמו גודמן, בדילמות של העולם המודרני, שלו הו

 אופייה של הזהות היהודית בימי הביניים, כפי שמצטייר מתוך תיאורו של כהן, מובהר בסיכום לספר: 2רבנית".

ההגמוניה הרבנית והמסגרת הפוליטית של הקהילות היהודיות משלהי העת העתיקה ועד 

זהות יהודית לא תהיה חמקמקה או בעייתית... המסגרת לראשית התקופה המודרנית, הבטיחו ש

הפוליטית של הקהילות היהודיות באירופה, בים התיכון ובמזרח הקרוב תרמו אף הן ל)שימורה של( 

נמנעת... מדינות נוצריות מוסלמיות... וידאו שכולם יידעו מי הוא -הזהות היהודית כטבעית ובלתי

ים, אם כן, במדינות נוצריות ומוסלמיות ותחת הגמוניה רבנית, יהודי ומי אינו יהודי. במשך מאות שנ

 3יהודים ידעו מי הם היו. זהות יהודית לא הייתה בעיה.

כשם שגודמן, כהן ואחרים אתגרו הנחות מוקדמות והצליחו לחשוף את פניה המורכבים של הזהות היהודית 

לקבל מראש תפיסה הגורסת כי הזהות היהודית בימי ודאויות והתפתחויות, כך אין -בעת העתיקה, ולתעד מחלוקות, אי

הביניים הייתה חדה, פשוטה ומובנת מאליה. אני מקווה שבעבודה זו הצלחתי לחשוף כמה מן המורכבויות של הזהות 

 היהודית בימי הביניים במזרח התיכון המוסלמי.

  

תעד את הידוע לנו על המתגיירים איסוף שיטתי של אזכורי גרים בתעודות הגניזה אפשר יצירת מאגר מידע המ 

את אשר לא ידוע לנו. הנושאים אודותיהם שותקות תעודות הגניזה שתיקה  –בתקופת הגניזה הקלאסית, ויותר מכך 

רועמת, למעט חריגים יוצאים מן הכלל, הם מוצאם הדתי של המתגיירים וחייהם טרם ההמרה, כולל המניעים לגיור 

תארים את סיפוריהם של הגרים, שהם בעיקר מכתבי המלצה ובקשת צדקה, עולה ושלביו השונים. מן המכתבים המ

דמותו של הגר האידיאלי כפי שדומיין על ידי חברי הקהילה: הוא משכיל בדתו ובחר להתגייר מתוך הבנה ואמונה, 

פציפיים שהובילו אך הדת שעזב היא 'הבל' ולכן לרוב אין כל התייחסות אליה, או אל המניעים, הנסיבות והטיעונים הס

לגיור; הוא ממשפחה מבוססת ומיוחסת, ולכן גיורו לא נחשד כנובע ממחסור כלכלי, והצטרפותו ליהודים מצטיירת 

כרכישה יוקרתית ומוצלחת מצידם; הוא מוכן לעבור תלאות וסכנות בשל גיורו, אם בשל רדיפות והצקות מצד בני 

 ושיו אחר קהילה יהודית מתאימה. משפחתו וקהילתו אותם נטש, אם בשל נדודיו וחיפ

                                                 
 . 5גודמן, יהודי, עמ'   1
 .8כהן ש', התחלות, עמ'   2
 . 343-344שם, עמ'   3
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מוצאם של הגרים אמנם לא תועד ברוב המקרים, אולם פרטים ביוגרפיים שונים על המתגיירים השתמרו פה  

ושם, כמו במקרה של עובדיה הגר שפירט בהרחבה את סיפור חייו במגילה האוטוביוגרפית שכתב, או בשל אילוץ 

הגר שימש לעיתים כסימן זיהוי שלו. מן המעט ששרד אנו יכולים לשלול  ביורוקרטי, כמו ברשימות צדקה, בהן מוצא

י, וכי לאחר שהתגיירו אהנחה מקובלת בספרות המחקר הטוענת כי מוצאם של רוב הגרים הנזכרים בגניזה הוא אירופ

אם ססת על הסברה כי בארצות האסלובש צדקה בארצות האסלאם. הנחה זו מבאירופה הנוצרית נאלצו לברוח ולבק

עצמן חל איסור על כל המרת דת שאינה התאסלמות, ומכאן שהגרים הנזכרים בגניזה הם ודאי זרים. הנחה זו מסתמכת 

על מקרים ספורים בלבד של גרים ממוצא אירופאי מוכח, ובעיקר על המקרה המפורסם של עובדיה הגר. בחינה 

דויות מספרות יהודית מאירופה הנוצרית הראו מדוקדקת של הספרות ההלכתית המוסלמית, העדויות מן הגניזה, והע

שיש לנטוש סברה זו, שיסודותיה מעורערים. ראשית, רק באסכולה השאפעית נאסרו המרות דת שאינן לאסלאם, בעוד 

לכאורה של איסור הלכתי, אינו מוכיח את אכיפתו -שאר אסכולות ההלכה המוסלמיות התירו זאת. שנית, עצם קיומו

ל תקופה ומקום באופן שווה. מכל מקום, אין בתעודות הגניזה כדי לבסס יתרון מספרי מובהק של בפועל, ודאי לא בכ

גרים אירופאים לעומת גרים מקומיים. נוסף על כך, לא ברור מה הבסיס להנחה שגרים לא יכלו לחיות באירופה 

  הנוצרית, לאור אזכורם של עשרות גרים בחיבורים אירופאיים עבריים מסוגות שונות.

משהוכחה ההיתכנות של המרת דת בין דתות החסות תחת שלטון האסלאם, כלומר מיהדות לנצרות וכן  

-להיפך, נפתח הפתח לראיה של הגיור וההתנצרות כזירת מאבק בין יהודים לנוצרים תחת שלטון מוסלמי אדיש

דשים לשורותיהם, ואף כי לא למחצה. תחת המטריה של חוקי החסות יכלו הן היהודים הן הנוצרים לגייס מאמינים ח

יהודים, הרי שמצאנו עדויות להתפארות והשתבחות -מצאנו עדויות מובהקות למאמץ אקטיבי של יהודים לגיור לא

נוצרי תחת -בקיומם של גרים כאלה וניסיון להגן עליהם. עדויות אלה יש לשלב בתמונה הכללית של פולמוס יהודי

ס' של גר, ובפרט משכיל ומכובד, יכול היה לשמש לחיזוק הזהות, הלכידות שלטון האסלאם בימי הביניים. כל 'גיו

והגאווה הקהילתית של קבוצת מיעוט קטנה ומתגוננת. ברובד עמוק יותר, ניתן לראות כאן אף פולמוס עקיף עם 

א האסלאם, שהרי אם הקהילה היהודית מצליחה לגייס חברים חדשים לשורותיה, הבוחרים להמיר דתם ליהדות ול

שתוקפה פג זה  כזווד חשוב לדת אותה הציג האסלאם כלאסלאם, ניתן היה לראות בכך מכה מורלית לאסלאם, ועיד

 מכבר.

עם זאת, היו בהחלט גם קולות אחרים בקהילה היהודית, אשר ביקשו להגביל קבלת גרים, או הצרו את  

ותם של המסתייגים מתופעת הגיור עמדו צעדיהם של גרים קונקרטיים הנזכרים במקורות שהוצגו בעבודה זו. לרש

מספר קביעות חז"ליות המציירות את הגר והגיור כתופעה שלילית, או למצער חשודה. גורמים אלה יכלו לציין את 

שני פרטים ביוגרפיים שכפי שראינו לרוב לא תועדו  –מוצאו הנוכרי של גר, או להטיל ספק במניעי התגיירותו 

י. אחרים ניסו להטיל ספק בזהותם היהודית של יריביהם באמצעות סימונם כ'גבעונים', במקורות שבידינו, ולא בכד

כשרים, האסורים לבוא בקהל. אולם נראה כי קולות אלה, המתועדים במספר מקרים בודדים בתעודות -כלומר גרים לא

 הגניזה, אינם משקפים את המגמה המרכזית בחברת הגניזה.

ברשימות שונות ל שילובם של המתגיירים בחברה היהודית. גרים נזכרים מתעודות הגניזה ניתן ללמוד ע 

כמקבלי צדקה, אך לא נראה כי זכו למעמד מיוחד, מועדף או נחות, מנזקקים אחרים. כמו כן, בניגוד להנחה המקובלת 

נזכרים  פרופורציונלית של גרים ברשימות הצדקה המתועדות. גרים-במחקר, לא נראה שהיתה נוכחות מאסיבית ולא
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לא רק בפסטאט, המרכז הדמוגרפי, הכלכלי והפוליטי של יהודי מצרים ומקורן של רוב תעודות הגניזה, אלא גם 

באלכסנדריה, בערי שדה במצרים, ואף בערים בארצות סמוכות. לא הרבה ידוע לנו על משלח ידם של גרים שונים, 

ל פיוטים ומסחר בכתבי קודש. גרים וגיורות נישאו אולם ברור שחלקם עסקו גם ביצירה יהודית: חיבור והעתקה ש

ליהודים מלידה. בכמה מקרים נזכרים ילדיהם כ'פלוני בן אלמוני הגר', אולם לא נראה שאזכורים אלה נשאו גוון 

שלילי, כיוון שכמה מן הנזכרים באופן זה היו מעשירי הקהילה ומלומדיה. לא תועדו מקרים שבהם זכר המוצא מגרים 

 ך יותר מדור אחד, ומכאן ראיה סבירה להתערותם המלאה של הגרים וצאצאיהם בחברה היהודית. נשמר למש

  

קבוצה אחרת של מצטרפים לקהילה היהודית מורכבת מן העבדים והשפחות שנרכשו על ידי יהודים, ועם  

'רגיל', כלומר  שחרורם השתלבו בקהילה היהודית. אף שמבחינה הלכתית התוצאה של תהליך זה זהה לתהליך גיור

הצטרפותו של יחיד לקהילה היהודית, הרי שמבחינות אחרות מדובר היה בשני תהליכים נפרדים ובשתי אוכלוסיות 

נבדלות. ראשית, תעודות הגניזה על סוגותיהן השונות משתמשות במונחים כגון 'המשוחרר', 'המשוחררת', 

ליות של חברת הגניזה הייתה קטגוריה חברתית של יהודית, שימוש המצביע על כך שבמנט-ומקבילותיהם בערבית

המינוח השונה הנקוט בתעודות הגניזה אינו הטיעון היחידי, או  4'משוחרר', שעמדה בפני עצמה, בנפרד מן ה'גר'.

העיקרי, לראיית אוכלוסיית העבדים והשפחות המשוחררים כדורשת דיון נפרד. היבטים רבים בתהליך הצטרפותם של 

הילה היהודית היו שונים במהותם. ראשית, ניתן להניח כי רוב או כל העבדים והשפחות נשבו לעבדות המשוחררים לק

בנסיבות אלימות, ומכאן שלא הם בחרו במסלול שהובילם בסופו של דבר אל חיק הקהילה היהודית. שנית, מסלול 

ניים מעורפל שבין זהות יהודית ההצטרפות של עבדים ושפחות כלל שלב לימינלי מתמשך, שבו חיו העבדים במצב בי

יהודית. זהות מעורפלת ופרדוקסלית זו, האופיינית למצב העבדות שהוא לימינלי מעצם הגדרתו בתרבויות -לזהות לא

שונות, נמשכה למעשה משך כל זמן העבדות, והסתיימה רק אם וכאשר שוחררו העבדים על ידי אדוניהם. חוסר 

 א לידי ביטוי הן מבחינה הלכתית הן מבחינה חברתית.  הבהירות בנוגע לזהותם של העבדים ב

המצב המשפטי של שעבוד הסתיים בטקס שחרור, אשר כלל כתיבה והענקה של גט שחרור רשמי, וכנראה  

גם טבילה. בכך הסתיימה העבדות, ומבחינה הלכתית הפכו העבד או השפחה המשוחררים ליהודים, כשאר הגרים, 

, הפרדוקסלי והמעורפל בזהותם. אולם מבחינה חברתית נחשפת תמונה מורכבת יותר, בה ובא לסיומו הפרק הלימינלי

ניתן לזהות קשת של גישות ודילמות הנוגעות לזהותם של המשוחררים. ניתן להצביע על נטייה כללית לזהות את 

לכה המשוחררים כמשויכים לאדוניהם גם לאחר השחרור, זאת בהתאם למגמה הכללית בחברה הסובבת ובה

המוסלמית. שיוך זה בא לידי ביטוי בזיהוים של המשוחררים, במסמכים רשמיים ובתכתובות פרטיות כאחד, 

לשעבר, שדאג לצרכים כלכליים, -לשעבר. לעיתים הוא בא לידי ביטוי גם בחסות של האדון-כמשוחררים 'של' אדוניהם

ות, כמו למשל בציפייה לקבלת נתח מירושת לשידוך ולמגורים. בכמה מקרים הוא התבטא בתפיסות של אדנות ובעל

 המשוחרר. 

                                                 
אין בכך כדי לשלול את האפשרות שמשוחררים מסוימים כונו 'גרים' במסמכים שונים, וראינו דוגמה לכך בגט השחרור של השפחה אשו, המכונה   4

ואף  'הגיורת'. אולם זוהי דוגמה יחידה החורגת מן הכלל. אף אם חלק מן הגרים הנזכרים בתעודות שנסקרו בעבודה זו היו למעשה עבדים משוחררים,
ם היו עוד מקרים רבים כאלה, שבאופן אקראי לא שרדו בגניזה או לא נמצאו בה לעת עתה, הרי שקיומם של עשרות מסמכים אחרים המשתמשים א

 בכינויים כגון 'המשוחרר' מעידים על תוקפו החברתי של סימון זה.
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הסיטואציה החברתית המתועדת ביותר והבוערת ביותר בנוגע למשוחררים בחברת הגניזה, היא זו של קיום  

ממש, בין אדון לבין שפחתו. בסיטואציה זו השתלבו היבטים שונים של מעמדם -יחסי מין, ואף של זוגיות של

-גויים' ו'לא-רדוקסליות זו נבעה מהיותם 'רכוש מדבר' היכול לבצע פעולות; מהגדרתם כ'לאהפרדוקסלי של עבדים. פ

יהודים'; ומהגדרתם כ'נוכרים' בעודם חיים למעשה במסגרת המשפחה ומלווים אותה ברגעיה האינטימיים, לעיתים 

קיימו איתן יחסי מין  לאורך שנים רבות. סיטואציה פרדוקסלית זו הגיעה לשיא במקרים של שפחות אשר אדוניהן

באופן מזדמן או קבוע. מצב זה עמד בניגוד להלכה התיאורטית, אך הפך לנורמה מקובלת בחברה היהודית, כמו גם 

בחברה הסובבת. מערכות יחסים כאלה, ובפרט כאשר השפחות הרו כתוצאה מהן, דרשו התרה מהירה של הפרדוקס, 

היהודית, הקובע כי זהות הילדים נקבעת על פי זהות האם, משמעותו כיוון שהעיקרון המטריליניאלי המקובל בהלכה 

שילדי השפחות ייחשבו עבדים נוכרים כאמהותיהם ולא יתייחסו על אבותיהם היהודים. מצב זה נפתר בכמה דרכים, 

פקטו. מטרתה העיקרית של תפיסה זו היתה שמירה -אשר המשותף לכולן הוא הנטייה לתפיסת השפחות כגיורות דה

רצויה של 'נוכרים', תוך הבנה כי  ת הזהות של הקהילה מפני חדירה לאל סמכות העילית הדתית והגנה על גבולוע

 התופעה נפוצה ומושרשת מכדי לבערה, ועדיף להכיל אותה ולהכשירה בדיעבד.

ומקרים מובן כי השאיפה לפתור באופן חד וברור סיטואציות ודילמות חברתיות עמוקות נידונה לכישלון,  

רבים של ספקות בנוגע לזהותן הדתית ומעמדן המשפטי של שפחות, וכן של ילדיהן, נזכרים בקטעי מכתבים, זיכרונות 

שהשתמרו בגניזה ומחוצה לה. מן העדויות עולה כי חברי הקהילה  ובות הלכתיותעדות בבית הדין, ושאלות תש

ם שנשאלו בנושא, הגיבו ופעלו בתוך מציאות זו במגוון השונים, בהם אדוני השפחות, חברי הקהילה הסובבת, והרבני

דרכים, החל מחשד והדרה של נשים על אף שהיו במפורש 'משוחררות', עבור במקרים בהם היה ספק בשחרור השפחה 

 או בכנות כוונותיה וכוונות אדונה, וכלה בעדויות מהן עולה בבירור כי לא התקיים טקס שחרור כלל.

כחלק מהקהילה היהודית, קיומן של מערכות יחסים זוגיות עם שפחות,  שפחותו יםתפיסת זהותם של עבד 

וכן קיומם של תאים משפחתיים מעורבים בהם שפחות הולידו ילדים לאדוניהן היהודים אף ללא שחרור וגיור רשמי, 

ולוגי אין כוונתו להנגיד הושוו בגוף העבודה למושג המודרני 'גיור סוציולוגי'. יש להדגיש כי השימוש במונח גיור סוצי

באופן חד וברור בין הלכה ברורה ומובהקת מחד גיסא, ובין מצב סוציולוגי מאידך גיסא, אשר עומדים לכאורה בסתירה 

ברורה, אלא להצביע על הרצף שביניהם. סביר שלפחות חלק ממקדמי הגיור הסוציולוגי בתעודות שנותחו בגוף 

לכתית, ומכל מקום הם ללא ספק השתמשו בטיעונים ברוח זו. מנגד, ראינו העבודה סברו שעמדתם סבירה מבחינה ה

-כי סמכויות הלכתיות כמו רב שרירא גאון או הרמב"ם, שנשאלו לדעתם במספר מקרים כאלה, קיבלו והכשירו דה

פקטו מקרים שונים של זוגיות עם שפחה, או קיומו של תא משפחתי הכולל ילדים, שזהות אמם הוטלה בספק. 

שובותיהם הבהירו רש"ג והרמב"ם במפורש כי הסיטואציה החברתית הנתונה היא שיקול מהותי בתשובתם בת

 ההלכתית. 

המשמעות העמוקה של הסיטואציות החברתיות המורכבות שתוארו לעיל היא כי 'נוכרים' לא חיו רק בשולי  

ממש, ביחידת הבסיס של הקהילה  הקהילה, ומכאן שגבולות הזהות לא נמתחו בהכרח בשולי הקהילה, אלא בליבה

התא המשפחתי. יחסי קרבה ממושכים בין יהודים לנוכרים בלב התא המשפחתי, במצב  –היהודית ולבנת היסוד שלה 

פקטו, מאירים באור שונה את שאלת -משפטי מורכב, ולעיתים תוך יצירת מערכות זוגיות והקמת משפחות מעורבות דה

'נוכרי'. עוד חשוב לשים לב כיצד המציאות הכלכלית של רכישת שפחות והעסקתן גבולות הזהות, חצייתם, והיחס ל
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במשק הבית, השפיעה על המציאות החברתית ועל המצב המשפחתי, והובילה בסופו של דבר להגדרה מחדש של 

 גבולות הזהות של הקהילה הדתית ואופני חצייתם. 

 

ים, כלומר יהודים שהמירו את דתם לדתות הקבוצה השלישית שעמדה במוקד עבודה זו מורכבת ממומר 

אחרות. כפי שראינו לעיל, המרה לדת אחרת לא הייתה בהכרח לאסלאם, אלא גם לנצרות, אף כי יש להניח כי רוב 

המומרים הנזכרים במקורות הנידונים בחרו להמיר את דתם לדת השלטת. המינוח למומרים דורש אף הוא התייחסות. 

נצמדים בעיקר כינויים אלה, לצד כמה אזכורים של מונחים מקבילים בערבית, הרי  בעוד שלגרים ולמשוחררים

שלמומרים ולתופעת ההמרה שימשו מונחים, פעלים וביטויים רבים ושונים. לצד 'משומד' החז"לי, נוסף הכינוי החדש 

לראשונה הביטוי 'יצא יהודית; במקום 'יצא מעולמו' המתועד בתקופה הביזנטית, מופיע -'פושע', והטיותיו בערבית

מכלל ישראל'; ולצד כל אלה רווחו שלל תיאורים בערבית, 'היוצא מן הדת )אלדין(', 'היוצא מן המדהב', 'היוצא מן 

התורה', ואין כאן המקום לפירוט נוסף. שפע הכינויים וגיוונם משקפים הן את שכיחותה של התופעה והרלוונטיות 

 הן את קיומה של קשת תפיסות לגבי מעמד המומרים ויחסם לקהילה היהודית. יום של חברת הגניזה,-שלה לחיי היום

בניגוד לסברה מקובלת, תעודות הגניזה מבהירות באופן שאיננו משתמע לשני פנים כי המרה לדת אחרת לא   

תקו את גררה בהכרח ניתוק קשרים ושריפת גשרים בין המומר לבין משפחתו וקהילתו היהודית. וודאי היו מומרים שני

אידיאולוגי, אם בשל רצון להימנע מחשד וספק מצד בני דתם החדשה, ואם -קשריהם עם יהודים, אם מתוך להט דתי

בשל הגירה למקום חדש. עם זאת, מסמכי הגניזה מתעדים מגעים מגוונים בין מומרים ליהודים: עבודה משותפת, 

יות, וכן פרקטיקות דתיות משותפות. אף קשרי מגורים בצמידות, קשרי מכתבים והחלפת מידע, שותפויות כלכל

המשפחה לא נותקו בהכרח: לא בין הורים לילדיהם, ואף לא בין בני זוג שאחד מהם המיר את דתו. על רקע זה של 

יחסים מתמשכים בין מומרים לקהילותיהם, יש לראות אף את סוגיית חזרתם של מומרים ליהדותם. יהודים שהמירו 

היסטוריות ידועות חזרו ליהדותם בגלוי כאשר הנסיבות הפוליטיות אפשרו זאת, ומתעודות  דתם בכפייה בנסיבות

 הגניזה עולה כי גם חזרתם ליהדות של מומרים מרצון נתפסה בעיני יהודים כאפשרית, לגיטימית ורצויה. 

ית כי היחסים יומיים בין חלק מהמומרים לבין חברי הקהילה היהוד-עם זאת, אין להסיק מהמשך המגעים היום 

בין מומרים ליהודים התנהלו על מי מנוחות, וכי להמרה לא היתה משמעות בעיני חברי הקהילה. בידינו גם עדויות על 

ויכוחים, איומים וניסיונות שכנוע בין מומרים לבין יהודים. מספר מסמכים עוסקים בתביעות כלכליות, בעיקר לאחר 

. בכמה מקרים התנצחו יהודים ומומרים אלה עם אלה, בין דרשו את חלקםצד קרובים מומרים שפטירת בני משפחה, מ

 אם על רקע דתי, בין אם על רקע אחר שמעשה ההמרה שימש לו כסות בלבד.

דות לצד העדויות על מומרים 'אמיתיים' ועל יחסיהם המורכבים עם חברי הקהילה היהודית, בולטת בתעו 

מכלל האזכורים של מומרים או המרה מיהדות לדת  40%-בהמרה. כושל האשמה  הגניזה התופעה של איום בהמרה

אחרת בתעודות הגניזה שאספתי, אינם עוסקים בהמרה כעובדה מוגמרת, אלא עניינם באיום מצד מאן דהוא בהמרה, 

או בהאשמה כלפי מאן דהוא כי המיר את דתו. הן האיומים הן ההאשמות אינם מוגבלים לאנשים ממעמד נמוך, משוללי 

 הנתונים תחת חרם,וח או חסרי הבנה ועניין במשמעויות הדתיות של ההמרה. לצד נשים גרושות, עבדים ואנשים כ

נכללו בקהל המאיימים והמואשמים גם רבנים, סוחרים נכבדים ומנהיגי קהילות. תופעות האיום וההאשמה מתועדות 

צה לה. אחת ממשמעויותיה של תופעה זו לאורך כל התקופה הנחקרת, בעיר הבירה לצד ערי השדה, במצרים ומחו
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היא כי המרת הדת לא נתפסה כאירוע רחוק, חיצוני וזר, אירוע טראומטי הנכפה מבחוץ, או מעשה שעצם אזכורו 

יומית, ובנסיבות מסוימות מתקבלת על הדעת. -מהווה חציית קו אדום. נהפוך הוא: ההמרה היתה אפשרות נוכחת, יום

כלים, גם אם כלי קיצוני, בארסנל הכלים של בני חברת הגניזה, כלי שהופעל במסגרת איום בהמרת דת היה אחד ה

 סכסוכים אישיים, פוליטיים או כלכליים, וכך הדבר גם לגבי ההאשמה בהמרה.

איום בהמרה משמעותו לכאורה איום בנטישת הקהילה, והאשמה בהמרה מטרתה לתאר את המואשם כמי  

ת, מחוץ לקהילה עצמה. אולם שכיחות תופעה זו וזהותם של המאיימים והמאוימים שנמצא מחוץ לגבולות הלגיטימיו

דורשים דיון מחודש בהנחה זו. התהייה גוברת לאור העובדה שאין אנו מוצאים בכל המקרים שנסקרו בעבודה זו אף 

קוב, אף לא מקרה של דחייה יעילה של האשמות בהמרת דת או התמודדות יעילה עם איומים כאלה. ככל שניתן לע

היו לאיומים או האשמות כאלה השלכות ארוכות טווח: בניה בן מוסי המשיך להיות אחד מנכבדי קהילת אלכסנדריה 

אף לאחר ששקל להמיר דתו במסגרת סכסוך על הנהגת הקהל, ושני היריבים בהנהגת קהילת פסטאט, הרב יהודה בן 

עמדם אף לאחר שהם ותומכיהם האשימו זה את זה כי 'פשעו' יוסף וסרור בן חיים אבן סברה, לא איבדו מיוקרתם וממ

 5והמירו דתם בהיחבא.

מן הממצאים שלעיל, הן בדבר איומים והאשמות בנוגע להמרה הן בדבר הקשר המתמשך בין יהודים  

 למומרים, עולה תהייה: האם כשאנו מדברים על מומרים אנו מדברים בהכרח על 'עוזבים'? האם כל מומר בהכרח עזב

היהודית לבין הקהילה היהודית? האם לא ניתן הדתית את הקהילה היהודית, והאם ישנה חפיפה מלאה בין הזהות 

לומר כי, לפחות במובנים מסוימים, חלק מן המומרים המשיכו לחיות כחלק מן הקהילה היהודית במופעיה הכלכליים, 

 רת?אח דתיתהמרחביים, החברתיים והמשפחתיים, על אף הבחירה בזהות 

 

המסקנה המסתמנת מן הקביעות לעיל בנוגע לגרים, משוחררים ומומרים, היא כי נראה שגבולות הזהות של  

-עביר, אלא בגבול גמיש החוצה. לא היה מדובר במכשול בלתייחסית, הן פנימה הן -הקהילה היהודית היו חדירים

לאורך זמן. כך במקרה של עבדים ושפחות פעמית או סדרתית, או אף חיים 'על הגדר' -במידה, שאיפשר חצייה חד

 לפני שחרורם ובמידה מסוימת גם אחריו, או במקרה של מומרים ובני זוגם היהודים.

חלק בלתי נפרד מגמישותם וחדירותם של גבולות הקהילה הוא חוסר היכולת לזהות או להוכיח בקלות מי  

משמעי לזהות דתית, הוא מוטיב -תיעוד רשמי וחד הוא חבר בקהילה. הקושי בזיהוי, למעשה ההיעדר המשתמע של כל

שחוזר לאורך העבודה לגבי גרים, עבדים ומומרים. לגבי גרים הוא השתמע מן הטענות כלפי רב סעדיה גאון, שלכאורה 

היה ממוצא גרים, בעוד הוא עצמו טען למוצא מיוחס משבט יהודה. בשאלה לרב האיי גאון נחשד אדם כ'גבעוני', 

יר הרב כי יש לשקול ולוודא היטב בטרם מוטחות האשמות שכאלה. ראינו גם כי לא השתמרה תעודת ובתשובה הבה

גיור כלשהי, ואין ודאות כי אכן הופקו תעודות כאלה, על אף שמבחינה הלכתית היה הדבר נדרש לכאורה. רבות 

בו שוחררו, או אף הטילו מהמחלוקות בדבר זהותם של עבדים, שפחות וילדיהם סבבו סביב שאלת המניע והאופן ש

ספק בעצם השחרור. במקרים אחרים ראינו אף הכחשה של עצם העבדות, או טענה מפורשת של שפחות כי הן יהודיות 

מלידה נתפסו על ידי אחרים כעבדים, ואף כנוכרים. נראה כי התחום -מלידה. מנגד, תיעדנו גם מקרים בהם יהודים

לכאורה. סקרנו מקרים של -תמרוני זהות, נגע לזהותם של מומרים, או מומריםהפרוץ ביותר, והמרחב היצירתי ביותר ל

                                                 
 . 3ראו פרק ג, סעיף   5
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נגד, והאשמת שווא שהתגלגלה לסף המרה 'אמיתית'. בנוסף הזכרנו את חזרתו ליהדות של -האשמה בהמרה, האשמת

ל פי ע –הרמב"ם, שלא גררה אחריה צעדי ענישה מטעם השלטונות על אף תלונות שהוגשו על ידי מוסלמים, וזאת 

בשל עורמתו של הרמב"ם שהצליח לטשטש את הנסיבות המדויקות של המרתו וחזרתו ליהדות.  –מקצת העדויות 

באופן דומה, ראינו כי רבי יהודה הלוי ניסה ככל הנראה להחזיר מתאסלם ליהדותו, אך משכשל הצליח לחמוק מכך 

  6ללא עונש, על אף עדותו של המתאסלם.

רות בבית דין בדבר זהות דתית או המרת דת לא בהכרח נשאו רושם מחייב והילה נראה כי אף עדויות והצה 

של סמכות ורשמיות, וכנגד כל טענה, עדות או אף הצהרה חתומה ניתן היה לגייס עדויות והצהרות סותרות. כך אירע 

רש שהיא במקרה של השפחה שנטען כי העידה שהיתה מוסלמית ונחטפה מעיד'אב, אך בפני הקאצ'י טענה במפו

אדונה טען כי היא נוצריה שהתגיירה, אך בפני הקאצ'י טענה גם -יהודיה; כך היה גם במקרה של שפחה אחרת, שאחי

היא לזהות יהודית מלידה. בשני המקרים השופטים המוסלמים קיבלו את הצהרות השפחות בפניהן ולא הפגינו עניין 

מו עשרות אנשים על תצהירים בבית הדין בהם טענו כי המיר בהמשך דיון וחקירה. במקרה של הרב יהודה בן יוסף חת

את דתו, אולם לא נראה כי מהלך זה נתפס כמכריע, ובמהלך נגדי גייסו תומכיו עדויות דומות על המרת דת של אחד 

  7מיריביו.

בע. היכולת לתמרן בין זהויות וחוסר היכולת להוכיח באופן ודאי זהות דתית הם שני הצדדים של אותו המט 

המשמעויות של הבנה זו של המציאות החברתית חורגות מעבר לחקר הקהילות היהודיות. חוסר היכולת לזהות בקלות 

השתייכות לקהילה דתית משמעותו, בין השאר, שלא היה זיהוי פיזי חיצוני וברור לבני דתות המיעוט בתקופה הנדונה. 

ים, המכונים באופן כללי 'תנאי עומר', היה הלבוש המבדיל פי תנאי החסות שניתנו לבני החסות היהודים והנוצר-על

אחת הדרישות המרכזיות. כל דיון עתידי באופן היישום והאכיפה של תנאי עומר, אף בתקופה הנדונה בעבודה זו שבה 

 יחסית, יצטרך להתייחס לעדויות שהועלו בעבודה זו בדבר הקושי בזיהוי, עדויות העולות-כבר היו התנאים מגובשים

בקנה אחד עם עדויות אחרות מן הגניזה. מעבר לכך, להיעדר העדויות על לבוש מבדיל יש לצרף את התובנה לעיל 

בדבר חוסר התיעוד להמרת דת, והיעדר היעילות, ואף האדישות, של הדיינים המוסלמים במקרים שנידונו בפניהם. 

וב האסכולות ההלכתיות המוסלמיות בתקופה אם מוסיפים לכך את היעדר האיסור על המרת דת בין דתות חסות בר

מוסלמים, ואת היעדר היכולת או העניין למנוע חזרה ליהדות -הנדונה, את חוסר העניין הכללי בזהותם של עבדים לא

של מומרים בכפייה שהיגרו לארץ אחרת, מצטיירת תמונה חדשה, מרתקת, ושונה מהותית מן המקובל, בדבר האופקים 

 דת תחת שלטון האסלאם, בזמן ובמקום שנידונו בעבודה זו.  האפשריים של המרות

 

בדברים שלעיל אין כדי לטעון כי לא היתה חשיבות לזהות דתית, או כי לא היתה משמעות לגבולות  

ולחצייתם. פרדריק בארת', במחקרו פורץ הדרך שנזכר במבוא לעבודה זו, ושהיווה את ההשראה לכתיבתה, הבהיר כי 

בוצות אתניות שונות, ואף חציית הגבולות בין הקבוצות, אין פירושם כי הגבולות הם חסרי משמעות, עצם המגע בין ק

הגבול, מעצם טבעו והגדרתו, הוא המסמן, המאפשר  8אלא להיפך: מגע בין קבוצות הוא בסיס חיוני לזהות הקבוצה.
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עונה אחת את הקבוצות הנפרדות, ואת והמסדיר את המגע והחציה התמידיים בין קבוצות שונות. הגבול מסמן בעת וב

 תחום המגע ביניהן. 

מטאפורת הגבול אינה ייחודית לספרות המחקר המודרנית בנושא, אלא היא חוזרת שוב ושוב במקורות מן  

התקופה הנדונה. אחת מן ההגדרות התדירות למומר היא תיאורו כמי שיצא, חרג, עבר מן הדת, הדין או התורה. ניתן 

יתר שאת במונח המופיע לראשונה בתקופה הנידונה: 'יצא מן הכלל', או 'יצא מכלל ישראל'. במקביל, לראות זאת ב

אם כי באופן פחות נפוץ, מתוארים הגרים כמי ש'נכנסו'. ייתכן אם כך, כי כינויים כגון 'יוצא' ו'נכנס', או באופן כללי 

-זה מאשר המונח 'מומר', והמונחים הנגזרים מן ה יותר 'חוצי גבולות', מתארים באופן מדויק יותר את מושאי מחקר

conversio  ,הלועזי. המונח הלועזי, שמשמעותו המקורית היא 'שינוי, השתנות', 'סיבוב, פניה' משקף תפיסה נוצרית

בפרשנותה הפרוטסטנטית והמודרנית, של המרת הדת כפעולה אישית ופנימית של שינוי מהותו של אדם, כפי שהובהר 

 החברתיתגבול וחצייתו, ומכאן למשמעות במבוא. לעומת הגדרה זו, הרי שתיאור המומרים במונח שיתייחס לעניין ה

 כך לעניין ההמרה, יתרום ליתר דיוק בנושא.-המהותית כל

בהצעה אחרונה זו אין כדי לקבוע כי המומרים אכן 'יצאו' בהכרח מתחום מובהק אחד, חצו גבול חד וברור,  

ית הגבול לא היתה עניין כה חד ונכנסו לתוך תחום מוגדר אחר. כפי שראינו, העדויות מן הגניזה דווקא מראות שחצי

וברור, ורבים מחוצי הגבולות שנידונו בעבודה זו, בעיקר עבדים ומומרים, התנהלו לאורך זמן במעין מרחב ביניים. 

השימוש הנפוץ במונח גדר, גבול ויציאה מצביע, אפוא, על תפיסת המציאות בעיניהם של כותבי המקורות המדוברים, 

ת המנהיגה. בעיני בני עילית זו נדרשה הגדרה חדה והכרעה ברורה מי 'בפנים' ומי 'בחוץ', כלומר בעיקר העילית הדתי

מבחינה תיאולוגית, משפטית וחברתית כאחד. הגדרה ברורה של גבולות הקהילה ושלילת הלגיטימציה של חצייתם, 

 חריפהבלשון לתאר חרו נדרשה לצורך ביסוס סמכותה של אותה עילית, ולביצור מעמדו של הממסד הדתי. לכן הם ב

 משמעויות. -פעולה, או מצב, שבפועל היו לעיתים הרבה יותר עמומים ומרובי

דוגמה לפער בין מינוח המבקש לתאר את המציאות באופן מסוים, לבין הפרטים המורכבים יותר של מציאות  

פנייה  –משמעותה פעמים רבות זו כפי שנחשפים במקורות השונים, ניתן ללמוד ממונח קרוב, 'יציאה אל הגויים', ש

ידי העילית הדתית כמעשה לא לגיטימי, ולכן  יהודי נתפסה על-ודים לבית דין לאלערכאות הגויים. כלומר, פניה של יה

תוארה כ'יציאה' אל 'הגויים'. תפיסה זו של הפנייה לערכאות גויים, והאיום בחרם כלפי מי שינקוט בצעד זה, הובילו 

כי היהודים פנו כמעט אך ורק לבית הדין היהודי, וכי האוטונומיה המשפטית היהודית וסמכות חוקרים שונים לסברה 

בית הדין היהודי כלפי כלל חברי הקהילה היו מאבני היסוד של הקיום היהודי. מחקרים עדכניים, לעומת זאת, מראים 

יהודיים, בשלל מקרים -דין לא כי בתקופה הנדונה בעבודה זו, כבתקופות אחרות, יהודים פנו באופן תדיר לבתי

והקשרים. יתרה מזו: אף ההנהגה הפוליטית והדתית נשענה באופן מהותי על סמכותם של בתי הדין של הדת 

אם יהודים רבים, ואף בתי דין ומנהיגים יהודיים, פנו לבתי דין  9המוסלמית השלטת, ועל יכולות האכיפה שלהם.

בסמכותם, קשה לכנות זאת 'יציאה אל הגויים' במובן של חריגה מגבולות מוסלמים, קיבלו את פסיקותיהם, ונעזרו 

 הקהילה או מהמקובל בה, ונראה שלתיאור זה היו מטרות אידיאולוגיות.

 

                                                 
 המחקר העדכני והמקיף בנושא הוא מחקרו של סימונסון, צדק; וראו לאחרונה גם זינגר, נשים.  9
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נראה כי אחת הדרכים להבין באופן מלא יותר את הפערים והמתחים סביב סוגיית זהותם של חוצי הגבולות  

לצורך ענייננו אגדיר כאן סטטוס כמצב משפטי, וזהות כמצב קיומי. הסטטוס  10היא בניסוח הפער בין סטטוס לזהות.

הוא, לרוב, חד וברור, שחור או לבן: האם ניתן גט שחרור או לא ניתן, האם נאמרה ה'שהאדה', הצהרת האמונה 

ויכולה המוסלמית, או לא נאמרה. הזהות, לעומת זאת, מורכבת יותר, תלוית הקשר חברתי והגדרה סובייקטיבית, 

מימד הסטטוס המשפטי. העילית הדתית, ובפרט אנשי ההלכה והמשפט, גם לכלול היבטים ומימדים רבים, בהם 

שואפים לתת קדימות לסטטוס. באופן אידיאלי, ההגדרות החדות של הסטטוס אמורות להתגבר על המציאות העמומה, 

שבחוץ. בפועל, המציאות הקיומית מורכבת  לפזר את הערפל, ולאשרר את הגבולות הברורים בין מי שבפנים למי

 .סטטוס המשפטי, אך גם משפיעה עליויותר, והיא אמנם מושפעת בין השאר גם מה

כיוון שהמטאפורה של הגבול שכיחה כל כך הן במקורות עצמם, הן בספרות המחקרית בנושא, ראוי כי נתעכב  

הות. מן הפן האנתרופולוגי, לאמון ומולנאר מציינים מעט על מהותם של גבולות טריטוריאליים ומשמעותם לענייני ז

-מן הפן הגיאוגרפי 11כי "גבולות טריטוריאליים נתפסים כעת כאזורי ביניים המייצרים לימינליות וקריאוליזציה".

היסטורי מצביע המחקר על כך שסימון גבולות טריטוריאליים באופן מדויק לא החל לפני ראשית העת החדשה. רק 

התשע עשרה, עם התפתחותן של מדינות הלאום המודרניות, החלו חוקרים להשליך את מציאות חייהם החל מהמאה 

לאחור, ולתאר גבולות מן העבר כגבולות לינאריים, נשלטים ביעילות, המבדילים בחדות בין ישויות נפרדות בעלות 

אות ותודעה שונה: בראואר ניתח המקורות מימי הביניים מצביעים על מצי 12מערכות חוק, כלכלה, שפה ודת שונות.

תיאורי גיאוגרפים, היסטוריונים ונוסעים מוסלמים מימי הביניים, והראה כי אין למצוא אצלם תודעה, לא כל שכן 

לא בין ישויות מוסלמיות, ולא בין 'עולם האסלאם' ל'עולם עובדי  –תיאור, של גבול לינארי בין ישויות מדיניות 

את תשומת הלב לכך שאף הגבול המסוכסך בין הצלבנים למוסלמים בשלהי המאה השתים אלנבלום הפנה  13האלילים'.

ספרן, בספרה העוסק  14עשרה לא היה מוגדר כקו לינארי, אלא כמערכת של מרכזים מתחרים ותחומי השפעה משתנים.

עשירית, מקדישה פרק וה התשיעיתבהגדרת הגבולות הדתיים בין מוסלמים, נוצרים ויהודים בחצי האי האיברי במאות 

לעיסוק בהשפעת תודעת ה'גבול' בין עולם האסלאם לעולם הנצרות על סוגיות של הגדרות זהות בתחומי ספרד 

המוסלמית. ספרן סוקרת דוגמאות רבות לדילמות זהות שנגזרו מתודעת ה'גבול', ומחמקמקותו של אותו גבול, בהן 

שור מעבר רשמי, וחי בקרב בני משפחתו תחת שלטון האסלאם. למשל מקרה של נוצרי שנכנס לעולם האסלאם ללא אי

ספרן מציינת כי מקרה זה, כרבים אחרים, ממחיש כי "החדירות של ה'גבול' יצרה סיטואציות בהן נוצרים נכנסו לעולם 

ם יומיים ומשפחתיים, ורומזים על זלזול במושג ה'גבול' במקרים בהם קשרי-האסלאם... מקרים אלה יכלו להיות יום

  15אישיים עמדו על הפרק".

כדוגמה  –כולל במאמרו של בראואר לעיל  –אף במקרה של האימפריה הרומית, הנזכרת במקרים רבים  

לתפיסה מובהקת של גבולות לינאריים, ביצורם והגנה עליהם, כבר הבהיר בנימין איזק כי תפיסה זו היא תולדה של 

ים לא היתה כל תפיסה גיאוגרפית, מנהלית או צבאית של גבול המחקר המודרני פרי המאה התשע עשרה, וכי לרומ

                                                 
 אני מודה למשה רוסמן על תובנה זו.  10
 .187לאמון ומולנאר, גבולות, עמ'   11
 .105-108ראו סקירה אצל אלנבלום, גבולות, בעיקר עמ'   12
 ראו בראואר, גבולות.   13
 ראו אלנבלום, גבולות.   14
 . 191ספרן, שם עמ'   15
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 16טריטוריאלי לינארי, המוגן בשרשרת מצודות ומהווה הפרדה ברורה בין תחומי האימפריה לבין מה שמעבר להם.

אם נתמקד במושג הגבול עצמו, הרי שה'לימס', המונח החוזר בכתבי התקופה, לא שימש בהוראת 'קו גבול' אלא היה 

  17מנהלי שמשמעותו 'מחוז ספר בניהול צבאי'. מושג

, מרחב אשר היה נתון להגדרות משתנות ואף קוולא כ מרחבנראה כי ההגדרה של גבול טריטוריאלי כ 

מתחרות, לחוסר בהירות, לסכסוכי ריבונות ולאכיפה סלקטיבית, מתאימה ביותר לרבים מן הממצאים שעלו לאורך 

קהילתיים. מציאות זו, של גבול זהות כמרחב לימינלי המייצר ומאפשר זהויות -דתיים עבודה זו, הנוגעים לגבולות זהות

מגוונות, כללה מעצם הגדרתה גם רצון של גורמים שונים לצמצם את מרחב חוסר הבהירות, ולשאוף להגדרה ברורה. 

קהל לאשרר זהות תופעה זו ראינו במגוון השאלות שנשלחו לסמכויות הלכתיות בנוגע למקרים שונים, בסירוב ה

מסוימת במקרים בהם לדעתם נחצה גבול, בשמועות ובהאשמות בנוגע לחציית גבול, ובניסיונות לברר זאת בבית דין 

יהודי או מוסלמי. מנגד, תיאור המקרים עצמם מוכיח את קיומן של זהויות הביניים, את חוסר היכולת להגיע להגדרות 

ם מנהיגים קהילתיים וסמכויות רבניות יכלו לפעול רק בתוך מסגרת נתונה מדויקות בכל מקרה ומקרה, ואת העובדה שג

בהירותה, ותשובותיהם הושפעו ממנה. אם נאמץ, יחד עם מטאפורת הגבול, גם את תיאורם של -זו, על מורכבותה ואי

יישם זאת הגבול כמעגלי השפעה משתנים של מרכזי כוח מקומיים, נוכל למרחב אלנבלום ואחרים את אופן הפעולה ב

על האזורים הלימינליים של הזהות היהודית שנסקרו בעבודה זו. אזור ספר לדוגמה הוא הספר המשפטי, למשל מעמדם 

של עבדים ושפחות, שעמימות זהותם המשפטית והדתית איפשרה יתר חופשיות בתנועה בין זהויות שונות. דוגמה 

ומומרים, שם התחרו מוקדי סמכות שונים על קביעת זהות אחרת למרחב גבול היא ילדי משפחות מעורבות של יהודים 

 הילדים. מהגרים הם דוגמה נוספת למגבלות השלטונות בסימון מדויק של גבולות הזהות. 

הגדרת גבול הזהות כמרחב ולא כקו עולה בקנה אחד גם עם מגוון המפגשים האפשריים בין יהודים, נוכרים,  

עבדים ושפחות טרם שחרורם, מומרים, ילדי מומרים וילדי שפחות  ות חצויות:ואנשים בעלי זהויות ביניים או זהוי

'חשודות'. מפגשים אלה התאפשרו, כאמור, לא רק בשוליים החברתיים או הגיאוגרפיים של הקהילה, אלא בחיק 

גבול, המשפחה, ובכל המעמדות. נקודה נוספת אשר חשוב להדגיש היא המגוון הרחב של כיווני תנועה בתוך מרחב ה

גיור  גםפריורי -המקומיים, ואין לשלול אבין זהויות דתיות שונות. כפי שראינו, מתגיירים נמצאו אף מקרב הנוצרים 

אף מסלול זה התבצע בכמה וכמה  –של מוסלמים. מסלול הצטרפות נוסף היה באמצעות עבדות ושחרור, וכפי שראינו 

יימו את חייהם כיהודים התחילו אותם כנוצרים, כפגאנים, רשמיים. העבדים והשפחות שס-אופנים, רשמיים ופחות

ואולי אף כמוסלמים, כפי שנטען לגבי השפחה מעיד'אב. התנועה החוצה יכלה להיות הצטרפות לאסלאם, כפי שאכן 

חה, בחרו רוב המומרים, אך גם לנצרות. ראינו כי התנועה 'החוצה' לא היתה בהכרח עד כדי ניתוק מוחלט עם בני משפ

וחזור מצידם של מומרים, הן בכפייה הן מרצון, -כך, התקיימה תנועה הלוך לענוסף פים וחברי קהילה יהודים. שות

שחזרו ליהדותם אחרי זמן, או של ילדי מומרים שבחרו להצטרף לקהילה היהודית. התמונה המסתמנת מתיאור שלל 

 כיווני התנועה האלו היא של תנועה כאוטית במספר כיוונים מתנגשים, חופפים או מקבילים. 

דה זו משתלבות, ואף תורמות, למסקנות של מחקרים נוספים מהעשור האחרון העוסקים בסוגיות מסקנות עבו 

של זהות קהילתית וגבולותיה. מחקרו של סימונסון הדן בפניותיהם של יהודים ונוצרים לבתי דין מחוץ לקהילתם 

                                                 
 .371-418איזק, גבולות. וראו בעיקר במבט הכולל בפרק האחרון, עמ'   16
 . 408-410איזק, שם עמ'   17
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ימונסון מסיים את ספרו הדתית במאות הראשונות לאסלאם, ובתגובתה של העילית הדתית לכך, נזכר כבר לעיל. ס

בהצעה של מודל אלטרנטיבי של השתייכות קהילתית וריבוי זהויות. על רקע של תרבות משותפת וקשרים אישיים 

דתיים, ועל רקע מציאות של סמכות משפטית מבוזרת, מציע סימונסון לראות בפניות לבתי דין של דתות אחרות -בין

לפי סימונסון, מעגלים אלה "אף אם לא תפקדו כקהילות לכל דבר, עדיין  עדות להשתייכות למעגלים חברתיים נוספים.

היו מסוגלים ליצור כללי התנהגות ואמצעי אכיפה... ייתכן כי יהיה זה יעיל יותר לדבר על מעגלים אלה כעל קהילות 

. יצירת שדות דתיים.. וגםאוטונומיות, שחברים השתתפו בהן על בסיס קשרים תרבותיים, כלכליים, פוליטיים -חצי

אוטונומיות -אוטונומיות התאפשרה באמצעות קשרים אישיים... המודל של קהילות חצי-חברתיים של קהילות חצי

  18מדגיש את היעדרה של סגרגציה חברתית".

מעט לפניו פרסמה רוסטאו סדרת מחקרים, וכן ספר המבוסס על עבודת הדוקטור שלה, בהם היא מאתגרת  

ואה בקראים 'כת' נפרדת ומובדלת מן 'הזרם המרכזי הרבני', מצביעה על מקורותיה של את התפיסה המחקרית הר

פנים בין רבנים לקראים, הנשענים -תפיסה מוטעית זו, ומנתחת את הדוגמאות הרבות למערכת יחסים מורכבת ומרובת

מים, לצד החרפת רטוריקה יומי במגוון תחו-זה על יוקרתו הכלכלית, הפוליטית והדתית של זה, תוך שיתוף פעולה יום

קראים כיחסים -מסקנתה של רוסטאו היא כי אין לתאר יחסי רבנים 19ופנייה לאמצעים אלימים בעת סכסוכים פוליטיים.

שיתוף  20בין שני גופים מובחנים היטב, 'מינות' ו'אורתודוכסיה', נטולי הקשר היסטורי של אינטרסים ושימוש בכוח.

שורים שונים, בהם תרומה של קראים לישיבות, התערבות בסכסוכי הנהגה, ניהול קראי התקיים במי-הפעולה הרבני

מוסדות צדקה משותפים, נישואין בין רבנים לקראים, ואף מושבי דיון משותפים, והיעדר הגבול הברור בין שתי העדות 

אסכולה הלכתית  בא לידי ביטוי גם במעבר מרבנות לקראות, ובכינוי כל אחד מהזרמים השונים כ'מדהב', כלומר

  21לגיטימית, ולא בהכרח סטיה, 'מינות' וכפירה.

מחקר נוסף שמסקנותיו רלוונטיות ותואמות לממצאי עבודה זו הוא מחקרה של קרקובסקי, שהתמקדה  

בחייהן של נערות מתבגרות בחברת הגניזה, מבגרות מינית ועד נישואין ראשונים. בהקדמה לספרה העתיד לראות אור 

טת קרקובסקי את קשריהם האישיים המגוונים של יהודים מעבר לגבולות קהילתם הדתית, ומטעימה כי בקרוב, מפר

"מזווית זו, נראה כי יהדות היתה מרכיב עיקרי, אך לא טוטלי, בזהות החברתית".  לאור זאת מפרשת קרקובסקי את 

ד גיסא, והנורמות המקובלות על אחד מממצאיה, והוא "המרחק שבין כלל התחום של כתיבה ונוהג רבני משפטי מח

יומיים -יהודי הגניזה מאידך גיסא". קרקובסקי כותבת כי "סביר שלפחות חלק אם לא רוב מושגיהם התרבותיים היום

ביניימי". -מי הימיאסלאוצרים בחברות העולם הדתית כלל, אלא היו משותפים למוסלמים, יהודים ונ-לא היו מובחנים

ידי התוכן -קי וקובעת כי "חיי היהודים לא הוגדרו באופן בלעדי, ולא תוחמו לחלוטין, עלבסיכום ספרה חוזרת קרקובס

 22של דתם, ובכמה תחומים השפעותיה של הדת היו שוליות".

                                                 
 . ההדגשה במקור.214-215סימונסון, צדק, עמ'   18
במזרח; וראו במאמרה המאוחר יותר דיון מקיף בהתפתחות תפיסת הקראים ככת מימי  01-11-ראו בהרחבה רוסטאו, פוליטיקה, בנוגע למאות ה  19

 רוסטאו, כת.  –הביניים ועד למחקר המודרני 
 .179-180רוסטאו, כת, עמ'   20
ים בפסטאט של לתפיסה שונה של היחסים בין רבנים וקראים ראו ארדר, הקרע. לעדות חדשה על מושב בית דין משותף, של הנהגת הרבנים והקרא  21

 רבני. -, ראו לאחרונה זינגר, קראי11-אמצע המאה ה
 קרקובסקי, התבגרות.  22
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תובנותיהם של רוסטאו, סימונסון וקרקובסקי לא נוגעות רק לאפשרות חציית הגבולות הדתיים או לקיומם  

חלקית, אלא גם לסוגיות של מקורות הכוח של הנהגת הקהילה וגבולות סמכותה, -וחופפיםשל מעגלי זהויות שונים 

סוגיות אשר עומדות במרכז דיון מחקרי מתמשך בדורות האחרונים, ונידונו בהרחבה במחקרה של פרנקל על הנהגת 

חברי הקהילה, אופני במסגרת דיון זה, ישנה חשיבות רבה לשאלת הגדרת הזהות הדתית וזיהוי  23קהילת אלכסנדריה.

חציית גבולותיה, חשדות בהמרת דת, נורמות התנהגות של חברי הקהילה וסוגיות נוספות שעלו לאורך עבודה זו. 

 בהקדמה לקובץ מחקרים שכותרתו 'קהל ישראל: השלטון העצמי היהודי לדורותיו' כותבים גרוסמן וקפלן: 

להביא את היהודים להמיר את דתם, ככל שגברו הלחצים בחברה הנוצרית ובחברה המוסלמית 

כן טרחו חכמים על ביצור אושיותיה של הקהילה, ביודעם שהיא משמשת תריס עיקרי בפני 

המרת דת וטמיעה. הם חשו כי יכולתם של היהודים להתמודד עם הסכנות שניצבו מולם תלויה 

  24במידה רבה באחדותם ובהיותם מאוגדים בארגון מבוסס ואיתן.

ממצאי עבודה זו, ועל רקע המסקנות המצטברות ממחקריהם של פרנקל, רוסטאו, סימונסון  נראה כי לאור

ואחרים, יש לחשוב מחדש על התפיסה הבאה לידי ביטוי בציטוט לעיל, הן מצד סמכותה ויכולותיה של ההנהגה, הן 

 מצד עצם אפשרות ההמרה, הן מצד מעגלי ההשתייכות השונים של חברי הקהילה. 

 

היא צעד קטן בתחום חקר גבולות הזהות של הקהילות היהודיות שהרכיבו את חברת הגניזה, ולהלן  עבודה זו 

אצביע בקצרה על כמה כיוונים אפשריים להמשך חקירה, מעבר לנושא המרת הדת. בעיסוק במומרים הודגש המשך 

ה בחלל ריק, אלא על רקע הקשר בין חלק מן המומרים ובין משפחותיהם וקהילותיהם. אולם מציאות זו לא התקיימ

יהודים באופן כללי. עובדה ידועה היא כי יהודים, מוסלמים ונוצרים חיו -קשרים קרובים ומתמשכים בין יהודים ללא

באותם בתים וחצרות, ועבדו באותם שווקים, חנויות וסדנאות. אולם חקר המגורים בצוותא של בני הדתות השונות 

נראה  25בראשיתו, ולמעשה לא התקדם הרבה מאז מחקריו של גויטיין בנושא. במצרים הפאטמית והאיובית נמצא רק

כי מחקר שיטתי של תעודות הגניזה, ומקורות נוספים בני התקופה, שיתמקד בשאלת המגורים המשותפים לבני דתות 

בני דת אחת  שונות באותו בניין או בחצר משותפת, מגורים של בני דת אחת בבניין בבעלות בן דת אחרת, ומגורים של

  26דתיים בתקופה הנדונה.-בקרבת מוסדות של בני דת אחרת, עשוי להעשיר את הבנתנו בדבר אופי החיים הבין

באותו אופן יש להניח כי מחקר על שיתופי פעולה והעברת ידע סביב מקצועות ועיסוקים משותפים יחשוף  

זה רק בעיסוקים של בני העילית, כגון סוחרים  קשרים נוספים בין בני דתות שונות. עד עתה התמקד המחקר בתחום

-דתיים. למשל, אוכל הוא אלמנט יום-חקר תרבות חומרית הוא נתיב נוסף להבנת אופי המגעים הבין 27או רופאים.

יומי ו'טבעי' בחיי אדם, אך הוא גם מסמל גבולות השתייכות וזהות, ובפרט בקהילות דתיות המטילות מגבלות על סוגי 

ים לצריכה ואופן הכנתם, כקהילות היהודיות והמוסלמיות השונות. ראוי, אם כן, לערוך מחקר אודות המזון הניתנ

                                                 
גיות פרנקל מ', האוהבים. ראו על תובנות חקר הגניזה בנושא אצל רוסטאו, היסטוריה קהילתית. וראו סקירה של התפתחות תפיסות המחקר והאידיאולו  23

 ופרנקלין, היסטוריה קהילתית.השונות שעמדו מאחוריהן אצל פרנקל מ', יגור 
 .7גרוסמן וקפלן, קהל ישראל, עמ'   24
, הסוקר ראשית את מבנה העיר פסטאט, ולאחר מכן מתמקד בבתים עצמם. וראו לאחרונה סקירתה של 1-105, עמ' 4ראו דיונו של גויטיין, חברה,   25

 . 1קרקובסקי, התבגרות, פרק 
 . 276-359ליית'י, קופטים, עמ' -משל את ניתוחו של אלעל הקשר בין המרת דת לאורבניות ראו ל  26
 ראו למשל מרגריטי, אצחאבנא.   27
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צריכת מזון כאמצעי לסימון זהות קהילתית, ובפרט לאור הערתו של גויטיין כי במצרים הפאטמית והאיובית צרכו בני 

  28המעמד הבינוני את מזונם מדוכנים בשוק, ולא הכינו אותו בביתם.

ת אחרת של מחקרים אפשריים עולה מתוך המבט פנימה, אל תוך הקהילה היהודית, והאופן בו קלטה קש 

זרים בקרבה, בפרט לאור המקרים הרבים של הגירה הקשורה להמרת דת, שנסקרו לאורך העבודה. האם היתה בתודעת 

ת האסלאם השונות? ברשימות בני התקופה הבחנה מהותית בין יהודים מארצות הנצרות השונות לבין יהודים מארצו

הצדקה שנמצאו בגניזה נזכרים לרוב 'זרים'. אלו קריטריונים זיכו אדם בתואר 'זר', והאם היה 'זר אולטימטיבי' שאף 

אינו זכאי ליהנות מצדקה, למשל? מה היה היחס למהגרים יהודים מארצות שונות? כיצד עלו לעמדת הנהגה בקהילות 

ות אחרות, ומה המנגנון שאפשר, או מנע, היטמעות של קבוצות מהגרים יהודיות בקרב מקומיות יהודים שהיגרו מארצ

חברת הגניזה? שאלות אלה, ורבות אחרות, שעלו במהלך עבודה זו, עומדות לפתחם של החוקרים, וכבר נאמר: 'לא 

 א אתה בן חורין ליבטל ממנה'. לעליך המלאכה לגמור, ו

 

 

                                                 
. דברים אלה תקפים גם לגבי היבטים רבים אחרים של תרבות חומרית, והמחקר בתחום התרבות החומרית של חברת 141-144, עמ' 4גויטיין, חברה,   28

 הגניזה עודנו בראשיתו.
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 : רשימת התעודות1נספח 

 רשימת קיצורים לאוספי כתבי היד

AIU – Alliance Israélite Universelle, Paris 

BL – British Library, London 

CUL – Cambridge Universty Library 

DK – David Kaufman Collection, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 

Freer – Freer Collection, Washington D.C. 

Halper – Halper Collection, Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia 

Heid. – Heidelberg university 

HUC – Hebrew Union College, Cincinnati 

LG – Lewis-Gibson Collection (formely Westminster College, Cambridge) 

NLI – National Library of Israel, Jerusalem 

OX – Bodlian Library, Oxford university  

Penn. – University of Pennsylvania Museum Collection, Phildalephia 

RNL – Russian National Library, Moscow 

SPIOS – Institute for Oriental Studies, St. Petersburgs 

 

 כירות גריםא: תעודות גניזה המז1

 'קורפוס סיפורי הגרים'

 סיפורי גיור בגוף ראשון

דפים מן האוטוביוגרפיה והם אינם רציפים, כך שככל  7אוטוביוגרפיה של עובדיה הגר. כיום מוכרים  –מגילת עובדיה 

. הפרסום המלא והעדכני אצל גולב, עובדיה. מספרי 1121דפים לפחות. המגילה נכתבה לא לפני  6הנראה חסרים עוד 

 DK M24 (missing). 2. CUL T-S 8.271. 3. DK (missing). 4. CUL T-S 10 K 21.1. 5. CUL .1המדף העדכניים: 

T-S Misc. 35.31. 6. JTSA ENA 3098.7.  

 . 149פורסם אצל אסף, מקורות, עמ'  .CUL T-S 12.732 –הכומר המתפלמס 

 בנספח המהדורות. 2. לא פורסם. ראו תעודה CUL T-S 8 J 27.3 –האשה מאתפח 

 

 מכתבי גרים בגוף ראשון

פורסם . (1227לשטרות ) 1538י"ט אדר -. נשלח מאלכסנדריה לפסטאט בCUL T-S 12.575 –רחל הגיורת הרומית 

 . 1-אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ז

 1. לא פורסם. ראו תעודה 1120. נשלח ממליג' לפסטאט. ככל הנראה לאחר CUL T-S 8 J 14.6 –הגרים ממליג' 

 בנספח המהדורות.

  .531. פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ' OX Bodl MS Heb e 107.19a –מרדכי הגר 
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 .5. פורסם אצל ברקת, מכתבים, תעודה CUL T-S 12.244 –הגר והגבירה 

 .271. פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ' CUL T-S NS 325.7 –הגר הדורש 

 

 מכתבי המלצה לגרים

 . פורסם אצל גולב, גר צדק.11-של המאה ה. העשור הראשון CUL Or. 1080 J 115 –הגר מדמשק 

 . פרסום עדכני אצל אנגל, גיורת.11-. ככל הנראה המאה הCUL T-S 16.100 –המכתב ממניו 

 .8. פרסום עדכני אצל גולב, עובדיה, מס' 12-. ראשית המאה הOX Bodl MS Heb a 3.1 –עובדיה 

 ורסם אצל שייבר, מבורך.. פ13-ראשית המאה ה .JTSA ENA NS 21.10 –מבורך גר הצדק 

 

 תיאור גיור

 . 13-. פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה יCUL T-S 12.232 –מעשה האחיות 

 

 מסמכים אחרים 

 מסמכים משפטיים )כולל נישואין וגירושין(

 CUL T-S K 25.166-  .מסמך תקוים )התחייבויות נישואין( של מבארכה בת אברהם הגיורת עם עובדיה בר אליעזר

 לא פורסם. 

CUL T-S 16.140 - מחלה בין ישועה בן ישועה לבין אברהם הגר בר משה, אדר שני זיכרון עדות, חלוקת בנין באל

 .82-81 , עמ'4(. תרגום לאנגלית פורסם אצל גויטיין, חברה, 1121לשטרות ) 1432

CUL T-S 8 J 8.12 + CUL T-S 8 J 21.14 –  4845שני חלקי צוואתו של משה הכהן בן אהרון, פסטאט, כ"ד סיוון 

 .19-18(. 'אבו אלכיר הגר' מטפל ברכושו. פורסם אצל ריבלין, הירושה, תעודות 1085לבריאה )

CUL T-S 10 J 2.26 –  (. לא פורסם. 1153לשטרות ) 1464שני גט גירושין ממנשה הגר לאשתו, פסטאט, י"ט אדר

 בנספח המהדורות. 4ראו תעודה 

CUL T-S 18 J 1.11 -  זיכרון עדות לא חתום, העוסק בהחרמת אבו אלכיר הגר וגיסו בבית הכנסת של הבבלים

 .46-44(. פורסם אצל גולב, מסמכים משפטיים, עמ' 1081לשטרות ) 1393בפסטאט, שבת כ"ה בכסלו 

JTSA ENA 4100.15 –  .שחרור בבית הדין מאלמנתו של משה הכהן בן אהרון לאבו אלכיר הגר. לא פורסם 

 

 מכתבים

CUL T-S 8 J 15.27 –  מכתב לחבר אלמוני. לפי הכתב ניתן לזהות את כותב המכתב כעלי בן יהושע אללאדקי, חזן

 .279גרים, עמ' . נזכר חרם לטובת 'הגר'. פורסם אצל שייבר, 11-קהילת רקה באמצע המאה ה

CUL T-S 8 J 36.5 –  .מכתב ממליג'. דיווח על הגעתו של יוסף גר הצדק למליג', ועיסוקו שם בספרים. לא פורסם

 בנספח המהדורות. 3ראו תעודה 

CUL T-S 10 J 13.1 – נדרש סיוע בסך שמינית דינר לגר. לא 12-מכתב מאת יצחק בן אשר הספרדי, ראשית המאה ה .

 פורסם.
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CUL T-S 10 K 7.1 –  ,נזכר 'בן אלכיר הגר' שקבל למלכות על הנגיד מבורך. פורסם אצל גיל, 1094מגילת אביתר .

 .559א"י, תעודה 

CUL T-S 10 J 30.10 – 13-מכתב מדאוד, המקדם של בלביס, לאליה בן זכריה הדיין בפסטאט. ראשית המאה ה .

, עמ' 2ודי נוסף. פורסם ללא תרגום אצל מוצקין, אליה, נזכרת הגעתו של 'אבן חלאב אלגיר' לבלביס מעזה, עם יה

106-103 . 

CUL T-S 10 J 31.13 – 1208-מכתב משמחה הכהן מאלכסנדריה, ליוסף הכהן פקיד הסוחרים בפסטאט, כנראה ב .

 . 4נזכרת הגעתו של 'היהודי הגר' בספינה מטראפני. פורסם אצל זלדס ופרנקל, סיציליה, תעודה 

CUL T-S 13 J 20.17 – נזכרים מסמכים 11-מכתב ל'חבר המעולה', כנראה עלי בן עמרם, בפסטאט, אמצע המאה ה .

 ם כתובה לגאלב גיסו של הגר. לא פורסם.השונים שנכתבו, ב

CUL T-S 13 J 21.32r – אברהים הגר מוסר דרישת שלום. לא 14-מכתב ממצרים לירושלים, כנראה מן המאה ה .

 פורסם.

CUL T-S 13 J 26.6 – ( בין השאר מדווח על מבורך הגר 1234מכתב מקוץ לפסטאט, כ"ג תמוז אקמ"ה לשטרות .)

 וצדיקותו. לא פורסם.

CUL T-S 16.154 – .מכתב של דיין מקומי לסמכות גבוהה יותר, העוסק בין השאר בעניינם של 'גר וגיורת'. לא פורסם 

CUL T-S 24.67 – נזכר 'גר' שהיה 13-גיסו בקהיר. ראשית המאה המכתב מיהודה אבן אלעמאני באלכסנדריה, ל .

 .40חלק ממאבק עם הדיין אנטולי. פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

CUL T-S AS 148.93 –  'קרע עליון ממכתב של משה הגר, כנראה בבקשה לצדקה.  פורסם אצל שייבר, גרים, עמ
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CUL T-S AS 153.274 – נזכרת גיורת שיש לפעול 1092ריה לפסטאט. סביב מכתב משלה בן מבשר באלכסנד .

 בעניינה. לא פורסם. 

CUL Add. 3345 – הכותב הנזקק מבקש 13-מכתב ליוסף הכהן בן שמחה הכהן, באלכסנדריה. ראשית המאה ה .

 להתלוות לאברהים הגר, השייך הנכבד, במסעו לסבתה. לא פורסם.

 

 רשימות מקבלי תמיכה קהילתית

CUL T-S J 1.4 –  כיכרות  2. קיבלה 64. נזכרת 'גרה'. תרגום אנגלי אצל כהן מ', קול העניים, תעודה 1107כנראה סביב

 לחם, כמו רוב הרשומים.

CUL T-S K 15.48 –  68. נזכר 'גר בבית הכנסת של העיראקיים'. תרגום אצל כהן, שם, תעודה 1107כנראה סביב .

 קיבל ג'וכאניה, כמו רוב הרשומים.

CUL T-S K 15.50 –  63. נזכרת 'גרה'. תרגום אצל כהן, שם, תעודה 1107כנראה סביב. 

CUL T-S K 15.70 – כנראה דרהם(. רוב הרשומים קיבלו פחות, אחדים  15. נזכר 'גר'. הגר קיבל 11-סוף המאה ה(

 לא פורסם. קיבלו יותר.

CUL T-S K 15.85 – פורסם. . נזכר 'אברהים הגר הקברן'. לא12-כנראה שליש המאה ה 
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CUL T-S K 15.113 –  שם, ושפחתו מבארכה'. תרגום אצל כהן. רשימה של רומים, בהם 'הגר 1107כנראה סביב ,

 כמות גדולה משמעותית משאר הרשומים. –ק"ג(  35-ויבות חיטה )כ 3. הגר ושפחתו קיבלו 66תעודה 

CUL T-S Ar. 52.247 – לא  יבלה ג'וכאניה, כמו רוב הרשומים.. נזכרת 'גיורת זרה'. ק12-של המאה ה 80-שנות ה

 פורסם.

CUL T-S Misc. 8.9 -   גיורת אחת 59. שני אזכורים ל'גיורת'. תרגום אצל כהן מ', שם, תעודה 1107כנראה סביב .

 . ניתן לראות שהתמיכה אינה קבועה, והיא בטווח הממוצע לשאר הרשומים.4כיכרות, השניה קיבלה  2קיבלה 

CUL T-S Misc. 28.184 –  נזכרים גם 'הגר הקברן' וגם 'אברהים הגר'. לא פורסם. הגר הקברן ואשתו 1140לאחר .

 ויבות. 2. אברהים הגר קיבל כמו רוב הרשומים –ויבות חיטה  3רשומים יחד, קיבלו 

CUL T-S NS J 41 –  58תעודה . נזכרים גם 'הגר הקאהרי' וגם 'גיורת'. תרגום אצל כהן מ', שם, 1107כנראה סביב .

 .2כיכרות, הגר מקבל  4הגיורת מקבלת 

CUL T-S NS J 239 – נזכרת 'גיורת'. לא פורסם. 13-מחצית ראשונה של המאה ה . 

CUL T-S NS J 293a –  (. נזכרת 'אשת הגר הקברן' וכן נזכר 'אברהים הגר'. לא 1141-1140לשטרות ) 1451שנת

 ם.פורסם. שניהם קיבלו ג'וכאניה, כמו כל הרשומי

BL OR 5566C9 – כתב ידו של חלפון בן מנשה. נזכרת 'גיורת'. פורסם אצל 12-של המאה ה 30-20-כנראה שנות ה ,

 כיכרות. 2. הגיורת קיבלה 79ברסלבי, לחקר ארצנו, עמ' 

 

 רשימות תורמים לצדקה

CUL T-S Misc 8.102 -  דינר. לא פורסם. 2. 'אבו אלכיר הגר' תרם 1095כנראה סביב 

CUL T-S Misc 26.37v – '299בין התורמים 'הגר'. פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ . 

CUL T-S AS 145.21r – בין התורמים 'הגר'. לא פורסם.1100כנראה סביב . 

 JTSA ENA 2591.1v –  בין התורמים 'אבו אלכיר הגר'. לא פורסם.1090כנראה סביב . 

OX Bodl MS Heb d 79.35v –  בין התורמים 'אבו אלכיר הגר'. לא פורסם. 1100כנראה סביב . 

Freer 1908.44Mv – אבו אלכיר הגר' תורם, לא ברור אם מדובר באותו תורם. 11-אולי סביב אמצע המאה ה' . 

 

 רשימות זיכרון

JTSA ENA 2592.22v – .רשימת זיכרון של משפחות. אשתו של כלף הלוי היא גיורת. לא פורסם 

 

 שאלות ותשובות

CUL T-S G 2.66 – שה. פורסמה אצל פרידמן, יתשובה קטועה של הגאון שלמה בן יהודה בדבר כשרות גיור של א

 .12-ריבוי, תעודה י

CUL T-S NS 90.2 –  ,שו"ת של רה"ג, כולל שאלה ותשובה בדבר חזן שהוא 'מן הגבעונים'. פורסם אצל פרידמן

 רה"ג.
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Moss. IV 5 –  'תשובה קטועה של רה"ג לאלחנן בן שמריה, בנוגע לחיוב גר במצוות. פורסם אצל גליק, תשובות, עמ

61-58 . 

 

 תעודות ספרותיות

CUL T-S K 5.41 –  ,פסוקי מקרא, ומספר משפטים בעברית בכתב ידו של עובדיה, עם תווים. פורסם ע"י אבנארי

 .138-118מפגשים, עמ' 

CUL T-S NS 325.50r –  '301-299פיוט עברי באקרוסטיכון 'עבדיה הגר'. פורסם אצל שייבר, מחקרי גניזה, עמ . 

 HUC 1008 –  דף ראשון מסידור שהועתק ע"י עובדיה הגר. חתימתו ותאריך גיורו מופיעים בקולופון. פורסם אצל

 .9גולב, עובדיה, מס' 

JTSA ENA 2229.1-6 –  אברהים הגר הקטון'. לא פורסם.פיוטים של ריה"ל, מועתקים בידי' 

JTSA ENA 4096.b –  פיוט 'מי על הר חורב', שלא ידוע מי חיברו, בכתב ידו של עובדיה הגר, עם תווים. פרסום

 עדכני אצל מקדונלד, תווים.

 

 אזכורי צאצאי גרים

CUL T-S J 1.47 – ם 'בן הגר'. פורסם . בין הדיירי13-רשימת תשלומים מאת דיירים בהקדש בפסטאט. שליש המאה ה

 . 131קדשים, תעודה האצל גיל, ה

CUL T-S 8 J 24.7 –  נזכר 'זין בן אבו אלכיר הגר'. לא פורסם. 1100מכתב מסחרי, כנראה סביב . 

CUL T-S Misc 28.184 – .רשימת מקבלי תמיכה קהילתית, רובם נזקקים אך גם פרנסים, וכן 'זין בן הגר'. לא פורסם 

CUL T-S 12.491r – שלמה בן אברהם הגר העיד. לא 12-זיכרון עדות בבית הדין בפסטאט. רבע אחרון של המאה ה .

 פורסם. 

CUL T-S 12.573v – .רשימת תורמים לצדקה. בין התורמים יוסף בן אלעודי הגר. לא פורסם 

CUL T-S 24.76 – לא 11המאה  רשימת מקבלי תמיכה קהילתית. נזכרים 'בת הגר ובנה ובתה'. מחצית ראשונה של .

 כיכרות לחם, כמות ממוצעת לנפש. 6פורסם. הגיורת וילדיה קיבלו 

CUL T-S NS J 179 –  פורסם אצל אשתור, 11רשימת מקבלי תמיכה קהילתית. נזכר 'אבו סעיד בן הגר'. אמצע מאה .

 . 509-505ידיעות, עמ' 

CUL T-S NS J 301 –  .מכתב מסחרי. נזכר 'זין בן הגר'. לא פורסם 

CUL Or. 1080 J 178 –  נזכר 'זין בן הגר'. 12מכתב מסחרי לאבו אלאפראח ערוס בן יוסף אלארג'ואני. ראשית מאה .

 לא פורסם. 

Penn. E 16517 – .מכתב מסחרי לחלפון בן מנשה, כנראה מאחיו. נזכר 'זין בן הגר'. לא פורסם 
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 ב: תעודות גניזה המזכירות משוחררים1

 ות על שחרורעדויות ישיר

 גיטי שחרור והעתקותיהם

CUL T-S J 3.44 –  :שם המשוחררת: נג'ים האדומיה. שם המשחרר: יוסף בן בשר. מקום: כנראה מצרים. תאריך

. על אותו דף שעליו הגט נמצאת גם העברת בעלות על השפחה טרם שחרורה, וכן הוראות לכתיבת 11-ראשית המאה ה

 . 224מסמכים נוספים. פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

CUL T-S K 25.66 – לא מופיעים שם המשוחרר )גבר(, המשחרר, מקום ותאריך. שרדו חתימות העדים, רק סופו שרד .

 בפסטאט. לא פורסם. 11-שאחד מהם חי בראשית המאה ה

CUL T-S 8 J 12.1 –  שם המשוחררת: תבאת. שם המשחרר: טוביה הרופא בר יפה. מקום: קהיר. תאריך: י"ח סיון

חתימות העדים, ובצידו השני עדות על מסירת הגט למשוחררת. לא  (. כתוב על קלף, כולל8.6.1110לשטרות ) 1421

 בנספח המהדורות. 5פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S 8 J 12.2 –  :שם המשוחררת: נאשיה. שם המשחרר: אברהם הכהן בר אהרן הכהן. מקום: פסטאט. תאריך

תרגומו לאנגלית פורסם ע"י גויטיין, (. כתוב על קלף, וכולל חתימות העדים. 8.10.1176לשטרות ) 1488ג' מרחשון 

 בנספח המהדורות. 6. ראו תעודה 150, עמ' 5חברה, 

CUL T-S 8 J 12.3 –  :שם המשוחררת: ופא. שם המשחררות: נסב, פרס וסאדה, בנו זין בן אבו אלרצא הפרנס. מקום

כולל תוספת לנוסח הגט (. כתוב על קלף, לא נושא חתימות, ו20.1.1181לשטרות ) 1492פסטאט. תאריך: ב' שבט 

 בנספח המהדורות. 7בשוליים 'הרי את בת חורין הרי את לעצמך'. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S 8 J 12.4 –  חלקו התחתון של שטר שחרור עבד. פרטים מזהים לא שרדו. כולל תוספת לנוסח הגט בשוליים

 . לא פורסם.13-פתק, כנראה מראשית המאה ה צא מזאת(. בצידו השניו'דאכל פיהא וכארג ענהא' )נכנס לזאת, וי

CUL T-S 10 J 28.16 –  .שם המשוחררת: צלף. שם המשחררת: חסב בת שלה הלוי השר האדיר. מקום: פסטאט

(. כתוב על קלף, כולל חתימות העדים, ובצידו השני עדות על מסירת 19.11.1157לשטרות ) 1462תאריך: ט"ו כסלו 

 בנספח המהדורות. 8או תעודה הגט למשוחררת. לא פורסם. ר

CUL T-S 12.872 –  .)שם המשוחררת: סעאדה. שם המשחרר: אבו אלמעאלי אללוי אלדג'אג'י אלתאג'ר )הסוחר

(. כתוב על קלף, כולל חתימות העדים, ובצידו השני 15.9.1198לשטרות ) 1510מקום: פסטאט. תאריך: י"ג תשרי 

 9ת הכנסת הבבלי בפסטאט, והודעת מצוות. לא פורסם. ראו תעודה עדות על מסירת הגט למשוחררת, טבילתה בבי

 בנספח המהדורות.

CUL T-S Misc. 36.151 –  שם המשוחרר: מכלוף. שם המשחררת: מדללה בת שלמה. מקום: פסטאט. תאריך: כ"ה

 .434(. כולל חתימות חמישה עדים. פורסם אצל מרקס, הרכבי, עמ' 22.5.1085לשטרות ) 1396אייר 

CUL T-S NS 320.63 –  :שם המשוחררת: קטוע, שרדה רק האות הראשונה, ו'. שם המשחרר: יפת בר יוסף. מקום

(. כתוב על קלף. חור גדול במרכזו, חתימה אחת שרדה על השטר. 27.1.1030לשטרות ) 1341קהיר. תאריך: כ"א שבט 

 בנספח המהדורות. 10ראו תעודה  כולל עדות על מסירת הגט ומתן שם חדש למשוחררת: מברכה. לא פורסם.
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CUL T-S NS J 484 –  .שם המשוחררת: תופיק. שם המשחרר: מנשה הכהן בן יעקב. מקום: קהיר. תאריך: ה' כסלו

. כולל 1146או  1126, כנראה 12-פי הדמויות הנזכרות מדובר במחצית הראשונה של המאה ה-השנה קטועה, אך על

 בנספח המהדורות. 11לא פורסם. ראו תעודה  מסירתו.שתי חתימות. בגב הגט עדות על 

CUL T-S AS 145.1 –  'עדות על שחרור ונישואין של שפחה. שם המשוחררת: מבארכה. שם המשחרר: אבו אלפרג

(. מנוסח כעדות ולא כגט, וכולל עדות 26.4.1201לשטרות ) 1512בן הלאל אלמצרי. מקום: חלב. תאריך: י"א אייר 

-352וחררת לחסן אלצבאג אלברדאדי וסכום הנדוניה. פורסם לאחרונה אצל פרנקל מ', חלב, עמ' על השאתה של המש

350 . 

SPIOS D55.10 –  1444שם המשוחררת: אשו. שם המשחרר: אברהם בן יג'ו. מקום: מנגלור. תאריך: ו' מרחשון 

ם השטר אך לא כוללת חתימות. התעודה בכתב ידו של המשחרר, אברהם בן יג'ו, כוללת קיו. (17.10.1132לשטרות )

 .17פורסם אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג

JTSA ENA *19 –  שם המשוחררת: טראיף. שם המשחרר: אברהם בר יצחק. מקום: ירושלים. תאריך: כ"ה תשרי

ישיבה צמח (. העדים לשטר הם דניאל הנשיא ראש ישיבת גאון יעקב, וכותב השטר, סופר ה26.9.1057לשטרות ) 1369

 . אין מספר מדף עדכני לשטר ומיקומו הנוכחי אינו ידוע. 103-102ביר' אלעזר. פורסם אצל בלאו ל', גירושים, עמ' 

 

 שחרור על ערש דווי

CUL T-S 13 J 22.2 –  צוואתה של סת אלחסן בת סעאדה, אשתו של נתן הנזר בן שמואל החבר. פסטאט, אמצע

 .55שפחותיה, דהב וסת אלסמר. פורסם אצל גיל, ההקדשים, תעודה כוללת שחרור של שתי . 12-המאה ה

CUL T-S Misc. 25.107 –  צוואתה של סת אלדלאל, המורה שלא ימכרו את שפחתה, בשל הטיפול הטוב שהעניקה

 . 60. פורסמה אצל ריבלין, הירושה, תעודה 1230לה במחלתה. פסטאט, 

 CUL T-S Misc. 24.137.4 –  כוללת שחרור של שתי שפחותיו, גרץ 1160צוואתו של אבו אלחסן, פסטאט, סביב .

 בנספח המהדורות. 12וכשף. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S NS J 614 + CUL T-S 13 J 30.7 –  .ארבע טיוטות של עדות בבית הדין על שחרור עבד לפני מות גבירתו

בו אלפרג' דידיע בן סמך אלדעוה, אשתו של נתן בן שמואל הנזר. המשוחרר: מנג'ב. המשחררת: סת אלגרב בת א

 בנספח המהדורות. 13. לא פורסם. ראו תעודה 12-כנראה אמצע המאה ה

 

 משוחררים ומשפחותיהם

 משוחררים נשואים

CUL T-S K 15.65 –  תקוים )מסמך תנאים במסגרת הנישואין( בין עבד משוחרר בשם צאפי לבין כלה, כנראה גם

שפחה משוחררת. אחד מתנאי הנישואין הוא שיגורו בבית סוחר הודו אבו סעיד בן גמיהר חלפון בן שמריה. לפני היא 

 , שנת מותו המשוערת של אבן גמיהר. לא פורסם. 1146

CUL T-S 10 J 17.16 – המכתב עוסק 12-מכתב של מקדם קליוב לנגיד שר שלום הלוי, הרבע האחרון של המאה ה .

ואים של הנערה עמאים, ואגב כך מזכיר את 'כלף המשוחרר, הנשוי לאחותה', וילדיהם. לא פורסם. בכשירותה לניש

 בנספח המהדורות. 21ראו תעודה 
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CUL T-S Ar. 6.28 –  ,רשימת זיכרון לכמה משפחות. במשפחת כלף אלדג'אג'י הלוי נזכר בנו הבכור אבו אלמעאני

 12-משוחררת'. אבו אלמעאני ובנו היו סוחרי הודו פעילים בסוף המאה ההראשונה היא 'שפחה  –הנשוי לשתי נשים 

-. יתכן כי אותה שפחה משוחררת היא סעאדה, שפחה ששחרר אבו אלמעאלי הלוי בן כלף אלדג'אג'י ב13-וראשית ה

1198 (CUL T-S 12.872 פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י 9, ראו לעיל, ותעודה .)1-בנספח המהדורות . 

CUL T-S 12.175 – נושא המכתב, פרג', העבד 11-מכתב של בני ברכיה מקירואן לפסטאט, ראשית המאה ה .

המשוחרר של דודם, נשלח לגבות את ירושתה של קרובתו, השפחה המשוחררת שהתחתנה עם אדם בשם סקיר 

 .150בפסטאט. פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

CUL T-S 16.105 – לא פורסם. 986חררת ר' משה בר פלטיאל, פסטאט כתובתה של מעתז, משו . 

CUL T-S 24.5 –  ,לא פורסם. 1111סלאמה המשוחרר נושא כלה בתולה. פסטאט . 

Heid. Or. 79 –  ,המוכר הוא לוי היקר בר נמר הזקן, ומתועדת גם הסכמת אשתו, 1124שטר מכירת דירה בפסטאט .

 . 35-23פיה, ע' תופיק המשוחררת. פורסם אצל מרקס א', פאליאוגר

JTSA ENA NS 77.359 –  טופס שטר העוסק בשחרור שפחה ובדיקתה בהקשר של קיום מצוות. כתב ידו של חלפון

 בנספח המהדורות.  16הלוי בן מנשה. לא פורסם. ראו תעודה 

OX Bodl MS Heb f. 56.53 – חררת. רשימת התחייבויות כספיות לקראת חתונתם של ישועה הלוי הפרנס ומני המשו

 לערך. לא פורסם.  1184פסטאט, 

 

 משוחררים גרושים

CUL T-S J 1.11 –  לשטרות )ספטמבר  1412התחייבות לתשלום מזונות למרים המשוחררת מאת בעלה, החל מתשרי

 (. לא פורסם. 1100

CUL T-S NS J 226 – דף גם  רישומים של בית הדין. כוללים תיעוד של מסירת גט לידי דהב המשוחררת. על אותו

 (. לא פורסם.1242לשטרות ) 1454נישואין מתשרי -הסכם קדם

BL OR 10588.3 –  ,הסכם בין אכתרי המשוחררת לבין בעלה לשעבר, אבו אלמרג'א בן נתן החבר המעולה בסנהדרין

(. פורסם חלקית אצל דוד, 1154לשטרות ) 1466שבו היא נשכרת לטפל בבתם המשותפת פכר. פסטאט, כסלו 

  .177-176, א, עמ' הגירושין

 

 צאצאי משוחררים

CUL T-S 8 J 5.3  +CUL T-S NS 259.37 –  ,התעודות 1124כתובת דלאל בת יוסף הזקן ס'ט' המשוחרר. פסטאט .

, ובו כבר לא ENA 972.8 –. גם גט הגירושין של דלאל השתמר 6המחוברות פורסמו אצל אשור, שידוכין, תעודה 

 . 8נזכר אביה בתואר 'משוחרר'. גט הגירושין פורסם אצל בלאו ל', גירושים, תעודה 

CUL T-S 10 J 2.15 –  ,לא פורסם.1172גט גירושין לסת אלבית בת מופק המשוחרר. בלביס . 

CUL T-S Misc 27.4.23+29 – מלאח, בתו  זיכרון עדות על דיון בבית הדין בפסטאט בדבר כשרותה לנישואין של

(. פורסם אצל פרידמן, ריבוי, 1093לשטרות )דצמבר  1405של עלי בן יפת מאשתו, שפחתו המשוחררת, אכתרי. כסלו 

 . 6-תעודה י
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CUL T-S AS 211.101-116 –  שטר עסקי בכתב ידו של חלפון בן מנשה. פסטאט. אחד משני הצדדים הוא 'עלי אבו

 בנספח המהדורות. 17. לא פורסם. ראו תעודה אלחסן בר יכין המשוחרר הנקרא תאבת סט'

JTSA ENA 972.3 –  ,פורסם אצל 1128גט גירושין לסת אלדלאל בת מבשר הנקרא בשארה המשוחרר. פסטאט .

 . מבשר הנקרא בשארה המשוחרר ידוע גם מחוזה שותפות, להלן. 6בלאו ל', גירושים, תעודה 

 

 משוחררים בקהילה

 משוחררים בפעילות עסקית

DK 246a-b –  .1015מכתב מסחרי מאת פרג', מולא ברהון )המשוחרר של ברהון, כנראה התאהרתי(, ליוסף אבן עוכל 

 ,T-S 8.12. מכתב נוסף של פרג' ליוסף בן עוכל, באותם נושאים, הוא 167לערך. פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

 . 166ופורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

CUL T-S 20.47 – אחד הצדדים הוא 'מבארך המשוחרר של יוסף בר יאשיהו'. לא 1080לית, פסטאט עסקה כלכ .

 פורסם.

CUL T-S 8 J 4.11-12 + CUL T-S NS J 6 –  השותף הזוטר הנוסע הוא 'מבשר 1092עסקה כלכלית, פסטאט .

  . לא פורסם.1128דמתקרי בשארה המשוחרר'. נזכר באופן זהה גם בגט הגירושין של בתו סת אלדלאל, 

CUL T-S 10 J 4.9 + CUL T-S 12.8 –  שטר מינוי אפוטרופוס ע"י 'סת אלרום, שהיתה שפחתו של המכונה אבו

 . לא פורסם.1070עמראן בן אחות חכים'. אלכסנדריה, סביב 

OX Bodl MS Heb c 28.54 –  פירוט טיפול בעזבונו של נפטר, כולל מיסים למשרד הירושות המוסלמי והחזרי חובות

 דינר למני המשוחררת, אשתו של אבי אלפרג' בן אלתניסי הפרנס. לא פורסם.  23של הנפטר, בהם חוב של שונים 

 

 משוחררים תורמים לצדקה

CUL T-S 16.133 – דינר לעניי  35-מכתב מסיציליה לירושלים, עוסק בעזבונו של בנדאר המשוחרר, שתרם כ

 .32תעודה ה, ששון, סיצילי-בן . פורסם אצל970ירושלים. סביב שנת 

CUL T-S Ar. 7.13 – בין התורמים 'נגיב אלמעתוק'. לא פורסם. 13-רשימת תורמים, ככל הנראה ראשית המאה ה . 

JTSA ENA 2348.5 –  בין התורמים גם 'אלמעתוק', וכן דיינים, רבנים 14רשימת תורמים לצדקה, כנראה מאה .

 ושוחטים. לא פורסם. 

 

 משוחררים מקבלים צדקה

CUL T-S K 15.13 –  (. בין מקבלי הצדקה נזכרת סרב 1183לשטרות ) 1495רשימת מקבלי צדקה. פסטאט, כסלו

 .  90אלמעתוקה. פורסם אצל גיל, ההקדשים, תעודה 

CUL T-S K 15.17 –  ,רשימת מקבלי צדקה. בין הנזכרים גם 'שתי שפחות משוחררות' )עתאקתין(, וכן שפחה נוספת

 פורסם.'גארית חכים'. לא 

CUL T-S 8 J 5.14.1r –  בין השמות הנזכרים גם 'סרב אלמעתוקה'  .1183-4רשימת מקבלי צדקה כנראה משנת

 שנזכרה לעיל, מקבלת ג'וכאניה. לא פורסם. 
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CUL T-S Ar. 52.247 –  בין המקבלים גם 'אם בקא אלמעתוקה'. לא 1183רשימת מקבלי ביגוד )ג'וכאניה(, סביב .

 פורסם. 

CUL T-S NS 324.132 –  (. בין השמות הנזכרים גם שלוש שפחות 1177לשטרות ) 1488רשימת מקבלי צדקה, טבת

משוחררות: אם בקא אלמעתוקה וסרב אלמעתוקה, שכבר נזכרו לעיל, מקבלות ג'וכאניה. 'נעים אלמעתוקה' מקבלת 

 דרהם. לא פורסם.  3

 

 דיונים הלכתיים בנוגע לשחרור שפחות וזהות צאצאיהן

DK 231.2 –  ,שאלה לראב"ם בנוגע לאדם שחי עם שפחה בעוד משפחתו נשארה באלכסנדריה. פורסם אצל פרידמן

 . 8-ריבוי, י

CUL T-S G 2.59 –  תשובות בכתב ידו של אברהם בן יג'ו, הנוגעות לכשרות נישואין עם שפחה. פורסמו אצל גויטיין

 ב.29ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג

CUL T-S G 2.137 – ע של תשובת גאון בנוגע לזהותם הדתית של 'בני השפחות'. פורסם אצל פרידמן, ריבוי, קט

 . 2-תעודה י

CUL T-S K 25.285 –  תשובות בכתב ידו של אברהם בן יג'ו, הנוגעות לכשרות נישואין עם שפחה. פורסמו אצל

 ג.29גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג

CUL T-S 8 J 16.4 – תשובתו בכתב ידו. עוסקת בירושתה של שפחה משוחררת שבנו של אדונהשאלה לראב"ם, ו-

 .268-262לשעבר דורש אותה לעצמו. מנית גמר. פורסם אצל שטובר, שאלות, עמ' 

CUL T-S 10 K 8.13 –  .שאלה לראב"ם ותשובתו, בנוגע לאדם שנטש את משפחתו באלכסנדריה וחי עם שפחתו

 . 7-פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י

CUL T-S Ar. 48.88 –  שו"ת קטוע בכתב ידו של שמואל הלוי בר סעדיה, סופר בפסטאט בתקופת הרמב"ם. עוסקת

שה שנישאה ליהודי, בעוד הקהל טוען שהיא שפחה וזקוקה לגט שחרור מאדונה. האדון והבעל מכחישים. פורסם יבא

 . 5-אצל פרידמן, ריבוי, תעודה י

CUL T-S NS 309.15 –  של אלחנן בן חושיאל הנוגעת לזהותה של 'מצרית', ככל הנראה שפחה, ש"איננה תשובה

 קנו.-גיורת גמורה". פורסמה אצל אברמסון, רב אלחנן, עמ' קנא

CUL T-S NS 312.50c –  קטע תשובה של רה"ג בנוגע להשמצות הדדיות בין שני אנשים, שאחד מהם כינה את חברו

 'בן עבד'. לא פורסם.

CUL Or. 1080 J 281 –  שאלה לראב"ם בנוגע לכהן שנטש את משפחתו באלכסנדריה וחי עם שפחתו. פורסם אצל

 . 10-פרידמן, ריבוי, תעודה י

BL OR 10652.2 –  ,שאלה לראב"ם בנוגע לאדם שחי עם שפחה ללא שחרור או נישואין. פורסם אצל פרידמן, ריבוי

 .9-תעודה י

Rylands B 2413 –  בכתב ידו של אברהם בן יג'ו, הנוגעת לכשרות נישואין עם שפחה טיוטה קטועה של תשובה– 

 בנספח המהדורות. 18. לא נידונה ולא זוהתה עד כה. ראו תעודה עילכנראה טיוטה מוקדמת של הקטעים של
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OX Bodl MS Heb c 18.38 –  שאלה לרש"ג ותשובתו, בדבר עבד ושפחה שהעמידו להם חופה, והאדון לימד את

 . 84-83, עמ' 2ובר בנוסח מפורט יותר מזה שבכתבי יד מחוץ לגניזה. פורסם אצל גינצברג, גאוניקה, בנם תורה. מד

 

 אזכורים שונים למשוחררים

CUL T-S 10 J 23.1 –  קטע מזיכרון עדות בבית הדין בפסטאט, המזכיר שמכתאר המשוחרר, שהיה משרתו של אביתר

 . 363הכהן גאון הישיבה, הביא עמו מכתב מדמשק. פורסם אצל מאן, היהודים, ב, עמ' 

CUL T-S 18 J 3.19 –  .המכתב נשלח בידיו של 'המשוחרר של אבן 1089מכתב משפחתי, מלבדה )לוב( לפסטאט .

 לא פורסם. פצל'.

CUL T-S NS 320.7 – (. בין הנפטרים 1125-6לשטרות ) 1437ניסן -רשימת נפטרים בפסטאט לאורך החודשים טבת

 גם 'שפחת גאליה בת אהרן הכהן המשוחררת'. לא פורסם. 

CUL T-S NS 321.54 –  זיכרון עדות להתחייבות של אמו של פקיד בכיר בשם סעד אלמלכ בפני הפרנס עלי הכהן בן

פי שחזורו של -. לא פורסם. התיאור נעשה על1091חיים לדאוג לשידוכה של השפחה המשוחררת מבארכה. פסטאט 

. עם זאת, זיהויה של מבארכה כשפחה משוחררת לא נראה בטקסט, וייתכן שהוא חלק 358, עמ' 3גויטיין, חברה, 

 משחזורו של גויטיין.  

CUL T-S NS J 29 – אגב 13-של המאה ה 30-ליה בן זכריה, אלכסנדריה, סוף שנות המכתב של אבו זכרי לאביו א .

 .89תיאור סכסוכי ההנהגה בעיר נזכר 'חברו של הרייס, המשוחרר'. פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

Moss. VII 160.1 –  מכתב לחזן אלמוני, בנוגע ל'יוצרות' לחג הפסח. את היוצרות יש לשלוח ביד 'המשוחרר'. כנראה

 . לא פורסם.11-וף המאה הס

JTSA ENA 2538.1 –  .'התחייבות תשלום של אישיות חשובה, 'נשיא ראש כל גלויות', ל'עבד המשוחרר שנולד בשבי

   . לא פורסם. 1231פסטאט, 

2559.13JTSA ENA   -  .טיוטת עדות בדבר מוצאה של הנערה אכרמיה, שגדלה בביתו של השייך אלאסעד אלמתטבב

. לא T-S 13 J 3.26 –בנספח המהדורות. טיוטה מאוחרת יותר ומעודכנת  14. לא פורסם. ראו תעודה 1217פסטאט 

 בנספח המהדורות. 15פורסם. ראו תעודה 

JTSA ENA NS 16.11 –  ,צוואה מעודכנת של אלמנת אבו עלי יפת אלצבאג, ובה היא מצמצמת את ירושתה של נשו

 CUL T-S -נמצא ב בירושה. עדכון וצמצום נוסף 36שפחתה המשוחררת. פורסם אצל ריבלין, הירושה, תעודה 

12.613 + CUL T-S 16.44, ימים ספורים לפני פטירתה. שני החלקים המדוברים תועתקו 1126-שנכתב בפסטאט ב ,

  . 123-122, 100-99בנפרד אצל וייס, חלפון, ב, עמ' 

OX Bodl MS Heb c 28.41 –  (. צביאן הכהן בר סעדיה 1043לשטרות ) 1355זיכרון עדות בבית הדין בפסטאט, כסלו

יוסף בן פרח בדבר מוצאו של האחרון מעבדים. פורסם אצל מאן, היהודים,  חוזר בו מהאשמותיו כלפי אבו אלפצ'ל

 .253-252, עמ' 2
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 ג: תעודות גניזה המזכירות מומרים1

 איום או האשמה בהמרה

CUL T-S K 25.244 –  מכתב בנוגע לסכסוך קהילתי במצרים, כולל טענה שהרב יהודה בן יוסף "פשע

 .399להתייהד". פורסם אצל גיל, א"י, תעודה באלשאם ובא למצרים 

CUL T-S 16.272 – דיין מספר על האשמה כלפיו שהוא "עובד 12-מכתב מאלכסנדריה, סוף המאה ה .

 .30עבודה זרה". כמו כן נזכר 'פושע' שהעיד. פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

CUL T-S 20.93 –  חים וילדיהם מאיימים ב'פשעות' בשל , פסטאט. שלושה א1094זיכרון עדות משנת

 בנספח המהדורות. 24תלונה שהובאה לבית הדין ע"י קהל מליג'. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S 8 J 10.16 –  מכתב מאת ממונה קהילה לבני משפחתו, המזכיר סכסוך עם מחותנים המאשימים

 .  8כי במשפחתו יש מוסלמים, והכחשת משפחתו. פורסם אצל זינגר, מגדר, תעודה 

CUL T-S 8 J 20.16 –  .קטע משאלה הלכתית לרמב"ם או לראב"ם בנוגע לסכסוך משפחתי על דירה

 צרי ופעם הוא מוסלמי". לא פורסם.אדם מאשים את גיסו כי "פעם הוא נו

CUL T-S 8 J 21.1 –  עתירה של אישה לנגיד שמואל בן חנניה. היא מנסה לגבות חוב מבני צדקה

 בנספח המהדורות. 20אלחלבי, אך מושמעים איומים כי "יעזבו את הדת". לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S 10 J 10.3 – חושש להחרים את בן אלקאבסי,  מכתב מאלכסנדריה לפסטאט. הדיין המקומי

 .49שכבר הוחרם בספרד, מחשש שימיר את דתו. פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

CUL T-S 13 J 23.3 –  בניה בן מוסי כותב מאלכסנדריה לפסטאט, ומתוודה שבמסגרת סכסוך בקהילה

 .75שקל להמיר דתו עם משפחתו. פורסם אצל פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

CUL T-S NS 312.50c –  שאלה ותשובה קטועות לרה"ג. במהלך ויכוח קרא אדם אחד לאחר "צאצא

 פושעים", והשני קרא לו "בן עבד". לא פורסם. 

CUL T-S NS J 360 –  מכתב בנוגע לסכסוך קהילתי במצרים, מאשים את סרור אבן סברה כי המיר דתו

 .449aילואים, תעודה במערב ונשא שם אשה ממעמד נמוך. פורסם אצל גיל, מ

ENA 4009.15 JTSA –  מכתב של יוסף אבן אביתור לרב האיי גאון, דן בין השאר ב'רשע' שהוחרם

 .286-282(, עמ' 2ותומכיו מאיימים ש"ייצא מדינו לתרבות רעה". פורסם אצל מאן, עניינים )

Bodl MS Heb c 13.20 OX – רבת להתייבם לגבר שאלה הלכתית לרב יהודה בן יוסף, בדבר אישה המס

 . 2-נשוי, ומאיימת על הדיינים "שלא תוציאוני לתרבות רעה". פורסם אצל פרידמן, ריבוי, תעודה ה

Bodl MS Heb d 66.133r OX –  סכסוך בין גבר לגרושתו, המאיימת על בית הדין בביצוע מעשים

 . 2חמורים. פורסם אצל זינגר, מגדר, תעודה 

RNL Yevr.-Arab I 3950 – ע מחיבור הלכתי של סהל אבן פצל אלתסתרי, בו הוא מספר את סיפורו קט

-100, עמ' 2של אבו עמראן מוסי בן חסין בן כוג', שאביו הואשם בהמרה. פורסם אצל מאן, טקסטים, 

99. 

 

 אזכורי מומרים

CUL T-S K 15.2 – בין המקבלים גם "אשת הפושע, אשר 13-רשימת מקבלי צדקה, ראשית המאה ה .

 בפונדק". לא פורסם. 
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CUL T-S K 15.36 – בין התורמים "בני המשוקץ". לא 13-רשימת תורמים לצדקה, ראשית המאה ה .

 פורסם. 

CUL T-S K 15.95 – .לא פורסם.  ירושת אשה שנפטרה, ובניה 'הפושעים' תבעו וקיבלו חלק בירושתה

 בנספח המהדורות. 19ראו תעודה 

CUL T-S 12.305 –  מכתב מאת יוסף באלכסנדריה לאביו אבו אלפרג' אלשראבי בפסטאט, ראשית

 , בו מופיע סיפור אסלומו של בנו הפוזל של יעקוב אבן אלמעלם. לא פורסם. 13-המאה ה

CUL T-S 12.372 – ,הכולל חדשות מסיציליה. מסופר בין השאר  ,1056 מכתב מאלכסנדריה לפסטאט

 .513על המרת דתו של יוסף בן שבתי החזן. פורסם אצל גיל, מלכות, תעודה 

CUL T-S 16.289 –  ."מכתב מסחרי בין שני אחים ביזנטיים. נזכר שותף מסחרי "הכומר הבן משומדת

 .4יהודית, תעודה -לאנג, יוונית-פורסם אצל דה

CUL T-S 20.113 – מאלכסנדריה המתאר את כיבוש ירושלים ע"י הצלבנים וגורלם של השבויים,  מכתב

בעיקר באשקלון. בין השאר נזכרו אנשים שהמירו לאחר שהתייאשו מפדיונם, וכן נער "בן אשת התסתרי" 

 .577אשר הצלבנים מנסים לשכנעו להמיר דתו אך הוא מסרב. פורסם אצל גיל, א"י, תעודה 

CUL T-S 28.11 –  1202מתימן אודות ביטול גזירת ההמרה שם וחזרת היהודים ליהדות בגלוי, מכתב .

 .67פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב

CUL T-S 8 J 5.18(2) –  דין וחשבון אודות ניסיונות לגבות ירושה, תוך סכסוכים עם אדם המחזיק בחלק

 ת הפושעים, קרובי הנפטר". לא פורסם. מן ההון, סירב לציית, ו"הלך ברכילות... והביא עלינו א

CUL T-S 10 J 17.16 –  מקדם קליוב כותב לנגיד שר שלום הלוי אודות מצבה המשפחתי של עמאים

 בנספח המהדורות. 21בת אבו אלחסן. נזכרת המרתו של אחיה באלמנופיה. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S 13 J 14.1 –  ,המומר בן גולל את פרשת ריה"ל ו, המ1141מכתב מאלכסדנריה לפסטאט

 .81. פורסם אצל גויטיין ופרידמן, חלפון ב, תעודה חאלבצרי

CUL T-S 13 J 14.14 –  גובה מיסים מתלונן לנגיד מבורך על בני חגילה שהגיעו מצור ואיתם "גבר

 פושע". לא פורסם. 

CUL T-S 18 J 1.22 –  בסכסוך היה (1141) דמיאטבקהילת בנוגע לירושה זיכרון עדות המגולל סכסוך .

 בנספח המהדורות. 22מעורב 'גאלב אלפושע'. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S Ar. 40.56 –  מכתב באותיות ערביות מעיד'אב. מזכיר סכסוך בין אבו עמראן ו'הקטנה', אבו

 .64עמראן התאסלם אך הסכים לתת גט ל'קטנה'. פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה ב

CUL T-S Ar. 40.96 –  ,שאלה הלכתית באותיות ערביות. יהודי התאסלם וחי עם אשתו במשך שנה

בנספח  23לאחר מכן נסע להודו ונעלם זה עשר שנים, והיא עגונה ללא גט. לא פורסם. ראו תעודה 

 המהדורות. 

CUL T-S NS 264.31 –  .סכסוך משפחתי. נזכר 'אלמתעדי מן ישראל'. לא פורסם 

CUL T-S NS J 277 –  מכתב מאורג משי לנגיד מבורך. מתלונן על "גבר פושע" במקום עבודתו, המציק

 בנספח המהדורות. 25לו. לא פורסם. ראו תעודה 

CUL T-S AS 152.360 – שה ש"הלכה אחרי אלי נכר". כנראה יגבר כותב כיצד ניסה להחזיר ליהדותה א

בנספח  26קמח. ראו תעודה -, גניזה, עמ' קמז. פורסם ע"י פלק13-אלכסנדריה, ראשית המאה ה

 המהדורות.
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CUL T-S AS 156.245 –  .קרע מכתב, שורות אחדות בלבד. נזכר 'אלפושע'. לא פורסם 

CUL Or. 1080 J 21 – מנסה לשכנעה 11-מכתב מטוביה בן משה לבתו, מירושלים, אמצע המאה ה .

 .293והמוסלמים. פורסם אצל גיל, א"י, תעודה לחזור ליהדותה איתו, ולא להישאר עם אמה 

CUL Or. 1080 J 113 –  מכתב משפחתי מגיזה לפסטאט. נזכר "אדמוני פושע" שהביא חדשות

 משפחתיות. לא פורסם. 

CUL Or. 1080 J 258 –  מכתב נוסף מאלכסנדריה המתאר את פרשת ריה"ל ובן אלבצרי. פורסם אצל

 . 99פרנקל מ', האוהבים, תעודה 

CUL Or. 1080 J 283 –  מודעא בבית הדין, סכסוך אודות מכירת דירה במסגרתה איים המוכר על הקונה

 "בפשעות" של אחיינו. לא פורסם. 

Rylands A 1043 –  שאלה הלכתית לראב"ם או לרמב"ם, הנוגעת לאישה שבעלה המיר דתו וגירשה

 לא פורסם.  בדיני גויים, ואח"כ נישאה ליהודי אחר, גם כן בדיני גויים.

Moss. IV.7 – פורסם אצל גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה 1199-מכתב מתימן אודות השמד שם ב .

 .66ב

Moss. VII 178.1 –  מכתב קצר של הרמב"ם בדבר אישה מומרת שתובעת את כתובתה. פורסם אצל

 .277-275גליק, שרידי תשובות, עמ' 

ENA 2560.6v JTSA – רישום נסיבות לידתה של בת ממזרת לבנת 1221פסטאט, דף מפנקס בית הדין ב .

 בנספח המהדורות. 27טויר אלעשא המומרת, ובן זוגה בו עלי. לא פורסם. ראו תעודה 

JTSA ENA 2727.7a –  המשכיר, או אביו, מכונים 1100קרע משטר השכרת דירה בפסטאט, סביב שנת .

 "אלמנתקל אלי מדהב אלאסלאם". לא פורסם.

ENA 4100.4b JTSA – נזכר 'אלפושע', חרם, ו'אהל צהרשת'. לא פורסם. 11-מכתב, ראשית המאה ה . 

Halper 467 – בין התורמים "בני המשוקץ". לא פורסם. 13-רשימת תורמים לצדקה, ראשית המאה ה . 
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 : מהדורות2נספח 

 

 במהדורות להלןרשימת הסימנים הנהוגים 

 השלמה משוערת לטקסט מובאת בתוך סוגריים מרובעים. -]   [  

 תוספות וביאורים לטקסט מובאות בתוך סוגריים מעוגלים. -)   (  

 סוגריים מלוכסנים מקיפים טקסט הנמצא מעל לשורה. -    //

 אלכסון.יהודית יופיע בתרגום ב-טקסט המופיע במקור בעברית בתוך טקסט בערבית – אלכסון

 במקור ובתרגום. מחוקטקסט המחוק במסמך המקורי יסומן כ – מחוק

 

 

 תעודות הנוגעות לגרים

 CUL T-S 8 J 14.6: 1תעודה 

כנראה מן המאה השתים עשרה, על פי הביטוי 'מנשקים שלושה גרים ממליג' כותבים אל נכבד אלמוני. 

 .125-123את האדמה בפני אדוננו', ראו קרקובסקי ורוסטאו, צורה ותוכן, עמ' 

 כתוב על נייר. צידו האחורי ריק.

 . 324לא פורסם. מתואר בתמציתיות אצל זינגר, מגדר, עמ' 

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג. 

 

 תעתיק

 יענך יי ביום צרה וג' .1

 שלום רב לאוהבי תורתיך וג' .2

 אשר ויששכר// ודן אלממאליך אלגרים והם .3

 אלמקימין במליגֺ יקבלו אלארץֺ בין ידי .4

 מולאנא וסיידנא ירום הודו ויגדל כבודו .5

 אנס וינהו אן אלמֿמ שאכרין מן אחסאן  .6

 מולאנא רֺ יוסף הדיין ואלמולא אלשיך .7

 ה ̈ה גֺמאע̈אלנפיס אבן אבי אלעלי ובקי .8

 אלקהל היֿב ויכפיל שכרם .9

 אן הדה אלרגֺל אלדי יקאל להו כלף 1א[  [ .10

 אלדבאג כל מא גֺא עלי אלבלד מגרם .11

 ה אלנאס פיקצד̈וטלבו מנה שי בגֺמל .12

 פינא //אן ירפע אלמגרם ען נפסה במראפעתה  .13

 ויראפע אל]....[ל תאכד]...[ .14

                                                 
 לא הצלחתי לפענח תיבה זו, שרובה מחוק.  1
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 ]...[ ל ]...[ .15

 שוליים:

ויפתצל/ הו ואליהוד אן/ אראד א]..[/ ללולאי ]..[/ מסתגֺירין באל]לה[/ תע' ובך באן/ ת]ר[פע שרה/ ענא 

 יגרם מעהם או/ לא יגרם ולא/ ידכל ב]נ[א פי/ אלוסט וש]כ[רך/ כפול מן השמים/ ושלום.

  

 תרגום

  2יענך יי ביום צרה וג' .1

  3תורתיך וג' ישלום רב לאוהב .2

 , והם אשר ויששכר ודןהגרים 4העבדים .3

 המתגוררים במליג', מנשקים את האדמה בפני .4

 ירום הודו ויגדל כבודורנו ואדוננו ומ .5

 ומודיעים לו כי העבדים מודים על חסדי א)מן( נ)צח( ס)לה(. .6

 והאדון הזקן  הדייןאדוננו רבי יוסף  .7

 בן אבי אלעלי, וכלל אנשי היקר .8

 הקהל ה)שם( יב)רכם( ויכפיל שכרם .9

 ]וכן[ כי אותו האיש הנקרא כלף .10

 הבורסקי, כל אימת שבא על העיר מס .11

 בסכום )יחד עם( האנשים הוא מנסהומבקשים ממנו לקחת חלק  .12

 להסיר מעליו את המס ומשתמש להגנתו בנו .13

 וטוען כי ]...[ל קחו]...[ .14

 ]...[ ל ]...[ .15

 שוליים:

הוא  /5]...[/ ללולאי / מבקשים חסות באללה/ יתעלה ובך כדי/ שתסיר את פגיעתו/ מאיתנו ויכריעו

ושכרך/ כפול מן יכניס אותנו/ באמצע.  /והיהודים אם/ ירצה )לחלוק( במס עמהם או / לא יחלוק, ולא

 . השמים/ ושלום

 

 

 

                                                 
 תהלים כ, ב.  2
 תהלים קיט, קסה.  3
 לשון כבוד, ולא עבדות של ממש.  4
 .2406ראו ליין, לקסיקון, עמ'   5
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 CUL T-S 8 J 27.3: 2תעודה 

 מכתב לנגיד בשם אישה שהגיעה לעיירה אתפח ומבקשת להתגייר. 

 כתוב על נייר. ראשו וסופו קטועים. צידו האחורי ריק.

קשה לתארך את התעודה לאור  .310, עמ' 2חברה, לא פורסם. תרגום מלא לאנגלית פורסם אצל גויטיין, 

 .53הע'  594היעדר פרטים מזהים, וצורתו הייחודית של כתב היד, ראו הערתו של גויטיין, שם, עמ' 

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג.

 

 תעתיק

 יה ואן ע]אלח[צ'רה אלאגל               .1

 [לם אבֿדל לא עיד ולא סבת                 .2

 [אן אמות פי מֿדהב ישראל ופ]י                .3

 איאמהא אלמצֺיה אן שא אללה ומא אקעד .4

 אלא אקואל קאלו לי אטלעי אלי אתפיח אן ֿתם יהוד .5

 פטלעת אלממלוכה אלי אתפיח ומצֺית פטיגירוכי  .6

 פאגאבו וקאלו 1אלי ישראל ותקדמת אל]י[הם .7

 לם נקדר נעמל אלא בכתאב אדוננו וקד גית .8

 אלא באבך אלסעיּד וקּד רמת אלממלוכה רוחהא .9

 עלי אללה ועליך פבמוצֺע אללה מן קלבך לא .10

 תרדני ֿכאיבה ומא לי אלא באב אללה וב]אבך .11

 פלא תתֿכלא עני ואלממלוכה לולא תע]למת .12

 אלאמר למא סאפרת עליה ולא תעבהת .13

 2לדינאר ול]א לדרהם[גת גרבה לא  .14

 

 תרגום

 [ הדרתו הנעלה וכי              .1

 [ אינני מחללת לא חג ולא שבת              .2

 [כי אמות בדת ישראל ...               .3

 בימי שלטונו אם ירצה האל ולא הגעתי ]לכאן?[ .4

 אלא בשל האמירות שאמרו לי 'לכי לאתפיח, ושם יש יהודים .5

 ח וניגשהילאתפשיגיירו אותך'. הלכה השפחה  .6

 לישראל ופנתה אל הקהל, וענו ואמרו: .7

 איננו יכולים לפעול אלא באישור כתוב של אדוננו. ואני עותרת .8

 המבורך, והשפחה משליכה עצמה 3אל חסדך .9

                                                 
 הקריאה הוצעה לי ע"י אמיר אשור. גויטיין קרא 'אלקהל', וקריאה זו קשה.  1
 ותיות ששרדו.המילים האחרונות שוחזרו ע"י גויטיין לפי ראשי הא  2
 . 41-42'באב' במשמעות 'חסד' חוזר פעמים רבות במכתבי הגניזה, וראו פרידמן, מילון, ערך 'באב', עמ'   3
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 אל -על אללה ועליך, ובשם האל שבליבך  .10

 תאכזב אותי! אין לי אלא את חסד האל וחסדך. .11

 את אל תנטוש אותי. אם לא היתה השפחה יוד]עת .12

 העניין אשר נסעה בגללו, לא היתה מתייגעת .13

 ומגיעה למקום זר, לא בשביל דינאר ולא בשביל דרהם. .14
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 CUL T-S 8 J 36.5: 3תעודה 

 מכתב ממנהיג מקומי במליג' לנכבד אלמוני. המכתב דן בביקורו של יוסף גר הצדק.

 צידו האחורי ריק.כתוב על נייר, לא חתום. ראשו וסופו קטועים. 

. אמיר אשור מזהה את הכותב ככותב של 307, עמ' 2לא פורסם. נידון בתמציתיות אצל גויטיין, חברה, 

T-S NS 162.65  עשרה.-הכולל את תקנת הטבילה של הרמב"ם, ולפיכך אינו לפני סוף המאה השתים 

 רויקט הגניזה של פרידברג. הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפ

 

 תעתיק

 ]...                    [ני סידנא .1

 ]...                  ה[ֿמקוֿם ֿבֿה יזכו .2

 ]...         שנים נע[ימות וטובות .3

 ]לחזות בנועם[ השם ולבקר בהיכלו .4

 ואלדי אעלם בה מגלסה אלכרים אן יוסף .5

 אלי מליג והוא דאעי 1גר הצדק וצלו .6

 ואלגמאעה והוא יטלבלסידנא הוא  .7

 וצולאת אלגאליה וקד אכרמה .8

 אלממלוך ואלגמאעה כמא דלך .9

 לאזם לגמיע ישראל ודכר אנה .10

 אודע מצחאף פיה ספר במדבר  .11

 שוליים שמאליים: ענד סרור בן בנדיל////

 יאכד//ה// סידנא ענדה וכדלך ספר .12

 האלה הדברים ענד בן אלמשוש יאכד .13

 סידנא איֹצא הדא אלמצחאף  .14

 ואלגמאעה ואלממלוך ענדה והו .15

 חאמלין עלי קלובהם מ]... .16

 סידנא רבמא ]... .17

 

 תרגום

 ]...                      אדו[ני אדוננו .1

 ]...                        ה[מקום ב)רוך( ה)וא( יזכו .2

 ]...                   שנים נע[ימות וטובות .3

 ]לחזות בנועם[ השם ולבקר בהיכלו .4

 יוסףואודיע למושבו הנכבד כי  .5

 גר הצדק הגיע למליג', והוא מתפלל .6

                                                 
 בלשון רבים, ולא ברורה לי הסיבה.  1
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 בעבור אדוננו, הוא והקהילה. והוא מבקש .7

 קבלות על מס הגולגולת. וכבדוהו .8

 העבד והקהילה כמו  .9

 שמתחייב לכלל ישראל. והודיע שהוא .10

 הפקיד מצחף, ובו ספר במדבר .11

 שוליים שמאליים: אצל סרור בן בנדיל////

 ייקח אותו אדוננו אליו. וכמו כן ספר .12

 ייקח  2הדברים אצל בן המשוש, אלה .13

 אדוננו גם את הספר הזה .14

 אליו. והוא והקהילה והעבד .15

 מ]... 3מתעצבים אל ליבותיהם .16

 אדוננו שייתכן ]... .17

 

                                                 
(, אך לא מצאתי מספיק פרטים כדי לזהות את דמותו 290, עמ' 3הכינוי 'משוש הישיבה' מוכר במספר מסמכי גניזה )גויטיין, חברה,   2

 , להלן.T-S 18 J 1.22של 'בן המשוש' הנזכר. ראו על דמותו של 'משוש הישיבה' אחד, 
 .147, עמ' حملראו בלאו, מילון, ערך   3
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 CUL T-S 10 J 2.26: 4תעודה 

 .1153גט גירושין ממנשה הגר לאשתו, פסטאט 

כתוב על קלף. טקסט ארמי. הקצה התחתון חתוך אך הטקסט נכתב לאחר מכן, והוא שלם. בגב הגט עדות 

 על מסירתו לידי האישה המגורשת. 

נכתב בידי מבורך בן נתן, שהוא גם אחד משני העדים. העד השני הוא סעדיה בן מבורך, אולי בנו הקטן 

 1של הנגיד מבורך בן סעדיה.

 לא פורסם, לא תועתק.

 

 תעתיק

 צד א'

 בתלתא בשבה דהוא תשעת עשר .1

 יומי לירח אדר שני דשנת אלפא .2

 וארבע מאה ושתין וארבעה שנין לשטרות .3

 בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא  .4

 2מותבה אנא מנשה הגר וכל ]שום[ .5

 וחניכא דאית לי צביתי ברעות נפשי .6

 כדלא אניסנא ותרוכית ושביקית .7

 בת  3ופטרית יתיכי ליכי אנתי בית .8

 וכל שום וחניכא דאית ליכישלה  .9

 דהוית אנתתי מקדמת דנא .10

 4וכדן תרוכית יתיכי דיתיהויין .11

 רשאה ושלטאה בנפשיכי .12

 למהך להתנסבא לכל גבר  .13

 דיתיצבייין ואנש לא ימחא .14

 בידיכי מן שמי מיומא דנ]ן[ .15

 ולעולם ודן די יהוי לך .16

 מני ספר תירוכין וגט .17

 פיטורין ואגרת שבוקין .18

 כדת משה וישראל .19

 סעדיה ביר .20

 מבורך נ'ע' .21

  5מבורך בר נתן .22

                                                 
 .31הע'  184; פרידמן, ריבוי, עמ' 151הע'  149י, עמ' עצמ ראו כהן מ', שלטון 1
 התיבה דהויה ומטושטשת.  2
 הקריאה אינה ברורה.  3
 .91-101פי מקבילות. על התיבות 'דיתיהויין', 'דיתיצבייין' ראו דוד, הגט, עמ' -התיבה מטושטשת מעט, והושלמה על  4
תן. ייתכן שמדובר באותיות המתארכות את התעודה, כפי שניתן לראות סביב חתימתו האותיות ש', א', ת', שלא פענחתי משמעו  5

 .163-162ראו פרידמן, עיטורי חותמים, עמ'  –להלן, וכפי שהראה פרידמן לגבי אביו, נתן הכהן בן שלמה  8בחתימתו על תעודה 
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 צד ב'

 מטא גיטא לידה .1

 קמן אנן עידי מסירה .2

 מבורך בר נתן ס'ט' .3

 סעדיה ביר  .4

 מבורך נ'ע' .5

 

 תרגום

 צד א'

 בשלישי בשבוע, שהוא תשעה עשר  .1

 יום לחודש אדר שני, שנת אלף .2

 וארבע מאות ושישים וארבע לשטרות .3

 בפסטאט מצרים, שעל נהר הנילוס .4

 וכל שםמושבה, אני מנשה הגר  .5

 וכינוי שיש לי, ביקשתי מרצוני, .6

 בלא אונס, וגירשתי והוצאתי .7

 ופטרתי אותך, לך, את בית בת .8

 שלה, וכל שם וכינוי שיש לך, .9

 שהיית אשתי מקדמת דנא, .10

 וכעת גירשתי אותך, והרי את .11

 [.רשאית ושולטת בעצמך ].. .12

 ללכת להינשא לכל גבר .13

 שתרצי ואיש לא ימחה .14

 בפניך משמי, מיום זה .15

 וזה יהיה לך ולעולם. .16

 ממני ספר גירושין וגט .17

 פיטורין ואגרת הוצאה .18

 כדת משה וישראל. .19

 סעדיה ב)ן( ר)בי(  .20

 מבורך נ)וחו( ע)דן( .21

 מבורך בר נתן .22

 

 צד ב'

 הגיע לידה הגט .1

 בפנינו, אנו עידי מסירה .2

 מבורך בר נתן ס)פיה( ט)ב( .3
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 סעדיה ב)ן( ר)בי( .4

 מבורך נ)וחו( ע)דן( .5
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 תעודות הנוגעות למשוחררים

 גיטי שחרור

 CUL T-S 8 J 12.1: 5תעודה 

 . 1110גט שחרור לשפחה מאת אדונה. קהיר, 

 ידי העדים, ובגבו עדות חתומה על מסירת הגט למשוחררת. כתוב על קלף, טקסט ארמי. חתום על

 .138 , עמ'1לא פורסם. לאזכור תמציתי ראו גויטיין, חברה, 

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג. 

 

 תעתיק

 צד א'

 בארבעה בשבה דהוא תמני עשר יומין בירח .1

 סיון שנת אלפא וארבע מאה ועשרין וחדא שנין .2

 בעיר אלקאהרה דסמיכא למניאנא דרגיליננא ביה .3

 לפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה אנא  .4

 טוביה הרופא בר יפת נ'נ' צביתי ברעות נפשי  .5

 ]כדלא אניס[נא ולא בשגו ]ולא[ בטעו אלא בליבא .6

 1שלמא ושחרירית יתיכי אנתי תבאת דמארץ יון .7

 דהות אמתי מקדמת דנא וכדן שחררית יתיכי הא .8

 למיעל בקהלא דישראל את בת חורין ואית ליך רשותא .9

 שנאה ליך שמא בישראל ולמיעבד כרעות נפשיךולא .10

 כשאר חרורי ולית לי אנא טוביה ולא לירתאי בתראי .11

 ולא לכל מא דייתי מחמתי עליך שיעבודא ולא על .12

 ]זר[עיך דמוקמת בישראל ודן דיהוי ליך מני גט .13

 שחרור ושטר חירות כדת משה וישראל .14

 בית דין של כל ישראל אברהם ברב נת]ן אב[ .15

 חלפון בר אברהם נעאברהם בר  .16

 

 צד ב'

 מטא לידיה קמן אנן עידי מסירה .1

 אברהם ברבי נתן אב בית דין של כל ישראל .2

 ]     [ הכהן ב]יר        [אב הישיבה .3

 

 

 

                                                 
 קריאה מסופקת, בעקבות גויטיין לעיל.  1
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 תרגום

 צד א'

 ברביעי בשבוע, שהוא שמונה עשר יום לחודש .1

 סיון שנת אלף וארבע מאות ועשרים ואחת שנים .2

 בעיר אלקאהרה הסמוכה 2למניין שאנו רגילים בו .3

 לפסטאט מצרים, שעל נהר הנילוס מושבה. אני .4

 ביקשתי מרצוני  טוביה הרופא בר יפת נ)וחו( נ)פש( .5

 ללא אונס, לא בשגגה או בטעות, אלא בלב .6

 שלם, ושחררתי אותך, את תבאת שמארץ יוון .7

 שהיית אמתי מקדמת דנא, וכעת שחררתי אותך, והרי .8

 בקהל ישראל, את בת חורין ואת רשאית להיכנס .9

 ולשנות את שמך בישראל, ולעשות כרצונך .10

 כשאר בני חורין. ואין לי, אני טוביה, ולא ליורשי אחרי, .11

 ולא לכל מי שיבוא בשמי, עליך שעבוד, ולא על .12

 זרעך שתקימי בישראל. וזה יהא לך ממני גט .13

 שחרור ושטר חרות כדת משה וישראל. .14

 )חתימות:( אברהם ברב נת]ן אב[ בית דין של כל ישראל  .15

 אברהם בר חלפון בר אברהם נ)וחו( ע)דן( .16

 

 צד ב'

 הגיע לידיה בפנינו, אנו עדי מסירה .1

 אברהם ברבי נתן אב בית דין של כל ישראל .2

 ]     [ הכהן ב]יר        [אב הישיבה .3

 

                                                 
2  8.6.1110 . 
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 CUL T-S 8 J 12.2: 6תעודה 

 .1176שחרור לשפחה מאת אדונה. פסטאט, גט 

 ידי העדים. צידו האחורי ריק. כתוב על קלף, טקסט ארמי. חתום על

 . 150, עמ' 5לא פורסם. תרגומו לאנגלית פורסם אצל גויטיין, חברה, 

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג.

 

 תעתיק

 במעלי שבתא דהוא תלתא יומי לירח מרחשון .1

 דשנת אלפא וארבע מאה ותמאנין ותמניא שנין .2

 לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא .3

 הכהן 1מותבה אנא אברהם הכהן בר' אהרן .4

 וכל שום וחניכא דאית לי צביתי ברעות נפשי .5

 כדלא אניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא  .6

 אשיהבליבא שלמא ושחרירית יתיכי אנתי נ .7

 דהוית אמתי מקדמת דנה וכדן שחרירית .8

 יתיכי הא את ברת חורין הא את לנפשיך .9

 ואית ליך רשותא למיעל בקהלא דישראל .10

 ולאשנאה ליך שמא בישראל ולמיעבד .11

 כרעות נפשיך כשאר חרורי ולית לי אנא .12

 אברהם הכהן ולא לירתאי בתראי ולא לכל .13

 מאן דייתי מחמתי עליך שעבודא ולא .14

 דמוקמת בישראל ודן די יהויעל זרעיך  .15

 ליך מני גט שחרור וגט חרות ושטר .16

 חירות דנן כדת משה וישראל .17

 ֺלֺצֺישועה בר מריות ז .18

 ֺעֺסעדיה בר יהודה נ .19

 

 תרגום

 בערב שבת שהוא היום השלישי לחודש מרחשון .1

 שנת אלף וארבע מאות ושמונים ושמונה שנים  .2

 בפסטאט מצרים שעל נהר הנילוס  2לשטרות, .3

 אני אברהם הכהן בר' אהרן הכהןמושבה.  .4

 וכל שם וכינוי שיש לי, ביקשתי מרצוני  .5

                                                 
, MS Heb d 68.100 OX Bodl – 1156ם על הסכם של ההקדש בפסטאט עם אחד מדייריו, ינואר אברהם הכהן בר אהרן הכהן חתו  1

 .59פורסם ע"י גיל, הקדשים, תעודה 
2  8.10.1176 . 
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 בלא אונס, לא בשגגה או בטעות, אלא .6

 בלב שלם, ושחררתי אותך, את נאשיה .7

 שהיית אמתי מקדמת דנא. וכעת שחררתי  .8

 אותך, הרי את בת חורין, הרי את לנפשך, .9

 ואת רשאית להיכנס בקהל ישראל, .10

 ולעשותולשנות את שמך בישראל,  .11

 כרצונך כשאר בני חורין. ואין לי, אני .12

 אברהם הכהן, ולא ליורשי אחרי, ולא לכל .13

 מי שיבוא בשמי, עלייך שעבוד, ולא .14

 על זרעך שתקימי בישראל. וזה יהיה  .15

 לך ממני גט שחרור וגט חרות ושטר .16

 חרות זה, כדת משה וישראל. .17

 )חתימות:( ישועה בר מריות ז)כר( צ)דיק( ל)ברכה( .18

 יהודה נ)וחו( ע)דן(סעדיה בר  .19
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 CUL T-S 8 J 12.3: 7תעודה 

 .1181ידי שלוש אחיות, אולי לאחר שירשו אותה מאביהן המנוח. פסטאט, -גט שחרור לשפחה, על

 כתוב על קלף, טקסט ארמי. אינו חתום, ונראה כטיוטה. קרוע. צידו האחורי ריק. 

 לא פורסם. 

 לתעתיק באתר פרויקט הגניזה של פרינסטון ופרויקט הגניזה של פרידברג. הפרסום הנוכחי הושווה

 

 תעתיק

 בתלתא בשבה דהוא תרי יומי לירח שבט דשנת אלפא .1

 וארבע מאה ותרתין ותשעין שנין לשטרות֒ בפסטאט .2

 מצרים דעל נילוס נהרא מות֒בה איך אנחנא נסב ופרס .3

 וסאדה בנאת זין בן אבו אלרֹצא הפרנס נע' וכל שום .4

 וחניכא דאית לכל חדא מיננא צבינא ברעות֒ נפשנא .5

 כדלא אניס]]א[[ כל חדא מיננא ופטרנא ושחרירנא .6

 תי ופא וכל שום וחניכא̈וחרירנא ית֒יכי ליכי אנ .7

 דאית ליֹכי דהוית֒ אמתן מן קדמת דנה וכדן .8

 פטרנא ושבקנא ושחרירנא וחרירנא יתיכי ליכי  .9

 דיתיהוייין רשאה ושלטאה בנפשיכי לאשנאה .10

 כי שמא בישראל ואית ליכי נמי רשותא למיעללי .11

 בקהלא דישראל ולית לכל חדא מיננא למחאה עליכי  .12

 ולא על זרעא דמוקמת בישראל ודן די יהוי .13

 שטר חרות כדת משה וליכי מיננא גט שחרור  .14

 וישראל .15

 א מן אניסנא מצלחה על הגרר והכל .16

 שריר ובריר וקיים .17

 שמואל ה .18

 )שוליים ימניים(:

 חורין הרי את לעצמיךהרי את בת 

 

 תרגום

 בשלישי בשבוע, היום השני לחודש שבט, שנת אלף .1

 בפסטאט 1וארבע מאות ותשעים ושתיים שנים לשטרות, .2

 נסב ופרס –מצרים שעל נהר הנילוס מושבה, איך אנחנו  .3

 וסאדה, בנותיו של זין בן אבו אלרצ'א הפרנס נ)וחו( ע)דן(, וכל שם  .4

 יקשנו מרצוננו החופשי,וכינוי שיש לכל אחת מאיתנו, ב .5

                                                 
1  20.1.1181.  
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 בלא אונס, כל אחת מאיתנו, ופטרנו ושחררנו .6

 ופדינו אותך, לך, את ופא, וכל שם וכינוי .7

 שיש לך, שהיית אמתנו מקדמת דנא. וכעת  .8

 פטרנו והוצאנו ושחררנו ופדינו אותך, לך .9

 שתהיי שולטת בעצמך לשנות .10

 לך שם בישראל, וכמו כן את רשאית להיכנס .11

 אף אחת מאיתנו למחות עליךבקהל ישראל. ואין ל .12

 או על זרעך שתקימי בישראל. וזה יהיה  .13

 לך מאיתנו גט שחרור שטר חרות כדת משה .14

 וישראל .15

 והכל 2לתקנו במקום המחיקה. –א' של )המילה( 'אניסנא'  .16

 שריר ובריר וקיים. .17

 שמואל ה .18

 )שוליים ימניים(:

 הרי את בת חורין הרי את לעצמך 

 

 

                                                 
 על מקום הגירוד של טעות הסופר, ראו בבלי, מנחות, ל ע"ב. –'על הגרר'   2
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 CUL T-S 10 J 28.16: 8תעודה 

 .1157גט שחרור לשפחה מאת גבירתה. פסטאט, 

יהודית על מסירת הגט -ידי העדים, ובגבו עדות חתומה בערבית כתוב על קלף, טקסט ארמי. חתום על

 למשוחררת. קרוע מעט בצידו הימני.

פנה לעובדה שאחיה של ( מ457-456, עמ' 121, ושם, הע' 326-325, עמ' 4לא פורסם. גויטיין )חברה, 

 .T-S Miscסת אלחסב, אבו אלחסן, שחרר אף הוא שתי שפחות בבעלותו, מספר שנים לאחר מכן )

24.137.4v ראו מהדורתו בהמשך(. אביהם של סת אלחסב ואבו אלחסן, שלה הלוי השר האדיר פאר ,

 הנדיבים, היה וודאי בכיר בקהילה. 

 ויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג.הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפר

 

 תעתיק

 צד א'

 א בשבה דהוא חמש עשר יומי לירח[תלת]ב .1

 כסליו דשנת אלפא וארבע מאה ושתין ותשע .2

 שנין לשטרות בפסטאט מצרים דעל נילוס  .3

 נהרא מותבה אנא חסב בת שלה הלוי השר .4

 וכל שום וחניכאֺ עֺהאדיר שר הלוים נ .5

 צביתי ברעות נפשי כדלאדאית לי  .6

 א[ניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא בליבא שלמה .7

 ]ו[שחרירית יתיך אנתי צלף דהוית .8

 אמתי מקד[מת דנא וכדן שחרירית .9

 יתיך הא את ברת חורין הא את לנפשיך .10

 ואית לך רשותא למיעל בקהלא דישראל .11

 ול[אשנאה ליך שמא בישראל ולמיעבד .12

 רעות נפשיך כשאר חרורי ולית לי אנאכ .13

 חסב ולא לירתאי בתראי ולא לכל מאן .14

 דייתי מחמתי עליך שעבודא ולא על  .15

 זרעיך דמוקמת בישראל ודן די יהוי .16

 ליך מני גט שחרור וגט חירות ושטר .17

 חירות דנן כדת משה וישראל .18

 מבורך בר שר שלום נ'ע' .19

מבורך בר נתן החבר סט )באותיות קטנות מעל ומתחת לחתימתו: ח'ד'ש' כ'ס'ל'י'ו  .20

 '(א'ת'ס'ט

 

 צד ב'



308 
 

 סת אלחסב בת אד]וננו  תّ  מّ  סל .1

 שלה הלוי שר הלויים פאר  .2

 הנדיבים הדא אלגט לצ]לף .3

 המשוחררת בין ידי]ה .4

 העדים ] .5

 כאמלה ] .6

 אתסט לשטרות ]  .7

 מבורך בר שר ]שלום .8

 מבורך בר נתן .9

 

 תרגום

 צד א'

 בשלישי בשבוע, שהוא חמישה עשר יום לחודש .1

 כסלו שנת אלף וארבע מאות וששים ותשע  .2

 בפסטאט מצרים שעל נהר 1שנים לשטרות, .3

 הנילוס מושבה, אני חסב בת שלה הלוי השר .4

 האדיר שר הלווים נ)וחו( ע)דן( וכל שם וכינוי .5

 שיש לי בקשתי מרצוני, בלא  .6

 אונס, לא בשגגה ולא בטעות, אלא בלב שלם .7

 שהיית 2]ו[שחררתי אותך, את צלף, .8

 אמתי מקדמת דנא, וכעת שחררתי  .9

 חורין, הרי את לנפשך,אותך, הרי את בת  .10

 ואת רשאית להיכנס בקהל ישראל  .11

 ולשנות לך שם בישראל, ולעשות .12

 כרצונך כשאר בני חורין. ואין לי אני .13

 חסב ולא ליורשי אחרי, ולא לכל מי .14

 שיבוא בשמי, עלייך שעבוד, ולא על  .15

 זרעך שתקימי בישראל. וזה יהיה .16

 לך ממני גט שחרור וגט חרות ושטר .17

 וישראל.חרות זה, כדת משה  .18

 מבורך בר שר שלום נ)וחו( ע)דן( .19

 מבורך בר נתן החבר ס)פיה( ט)ב( .20

 

                                                 
1  19.11.1157. 
S -T –גויטיין הציע )שם( כי זו אותה שפחה בשם צלף הנזכרת ברשימת הנדוניה של כלה, שאינה סת אלחסב, שנים רבות לפני כן   2

 . כפי שגויטיין עצמו כותב, אין בכך כל וודאות, ולמעשה מלבד השם אין פרטים נוספים שיכולים לקשור בין שני המקרים.16.239
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 צד ב'

 מסרה סת אלחסב בת אד]וננו .1

 שלה הלוי שר הלויים פאר .2

 הנדיבים גט זה לצ]לף .3

 המשוחררת בין ידי]ה .4

 העדים ] .5

 נסתיים ] .6

 לשטרות 1469 .7

 3מבורך בר שר ]שלום .8

 מבורך בר נתן .9

 

 

                                                 
 , לא פורסם. אני מודה לעודד זינגר על הפניה זו. J 2.5 S 6-Tחתום גם על שטר נוסף,  3
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 CUL T-S 12.872: 9תעודה 

 .1198גט שחרור לשפחה מאת אדונה. פסטאט, 

על מסירת הגט למשוחררת,  יהודית-בערבית ידי העדים, ובגבו עדות חתומה כתוב על קלף, חתום על

 1טבילתה בבית הכנסת, והודעת המצוות. הכתוב בצידו השני קרוע בקצה השמאלי.

אזכור הטבילה בבית הכנסת הוא ייחודי, ומדובר ככל הנראה באזכור המוקדם ביותר במסמך גניזה 

מפרט תיקונים  1234-לטבילה במבנה כלשהו, שהרי לא מדובר בטבילה בנילוס עצמו. מסמך הקדש מ

עמ' , 2אולי מדובר במבנה טבילה. ראו גויטיין, חברה,  –ברכוש הקהילה, בהם גם 'בריכת העיראקיים' 

. וראו הדיון לעיל, פרק א, 131, אצל גיל, הקדשים, תעודה T-S J 1.47. וראו את מהדורת המסמך, 155

 . 4סוף סעיף 

אדונה של השפחה, אבו אלמעאלי הלוי הסוחר בן כלף אלדג'אג'י, הוא כמעט ללא ספק זהה עם אבו 

, שפורסמה ע"י T-S Ar. 6.28כרון משפחתית, יאלמעאני הלוי בן כלף אלדג'אג'י, המופיע ברשימת ז

. אבו אלמעאני ואחד מבניו, אבו סעיד, ב5או הדיון לעיל, פרק ב', סעיף . ור1-פרידמן, ריבוי, תעודה י

עשרה, ראו הפניות למסמכים נוספים אצל פרידמן שם,  ן מצרים להודו בראשית המאה השלושסחרו בי

 .172-168, 163וכן פרידמן, האשה וסחר הודו, עמ' 

 2סם, לא תועתק.לא פור

 

 תעתיק

 צד א'

 בתלתא בשבה דהוא תלת עשר יומי  .1

 לירח תשרי שנת אלפא וחמש מאה ועש]ר[ .2

 בפסטאט מצרים דעל 3שנין לשטרות .3

 נילוס נהרא מותבה אנא אבו אלמעאלי אללו]י[ .4

 אלתאגר בן כלף אלדגאגי וכל שום וחני]כא[ .5

 דאית לי ולאבהתי ולאתראי ולאתריהון .6

 כדלא אניסנאצביתי ברעות נפשי  .7

 ופטרית ושבקית ושחרירית וחרירית .8

 יתיכי ליכי אנתי סעאדה וכל שום .9

 וחניכא דאית ליכי דהוית אמתי מן .10

 קדמת דנא וכדן פטרית ושבקית  .11

 ושחרירית וחריר]ית[ יתיכי ליכי .12

 אנתי סעאדה ]   [הן  ]   [ין רשאית .13

 ושלטאה בנפשיכי ואית ליכי רשותא .14

 כרעותלמיעל בקהלא דישראל ולמעבד  .15

                                                 
, בהיר 2015תמונת המסמך באתר פרויקט הגניזה של פרידברג כהה וקשה לקריאה, אך המקור בספרית קיימברידג', בו נועצתי ביולי   1

 וקריא יחסית.
 .23הע'  61, וראו פרידמן, אדון ושפחה, עמ' S Misc. 29.1-T-נזכר בעבר כ  2
3  15.10.1198 . 
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 נפשיכי ]ולי[ת לי ולא לירתאי בתראי .16

 [למחאה]   [כי ולא על זרעא דמו]קמת .17

 בישראל הא[ את בת חורין ה]א את  .18

 לנפשך ואית לי[כי מני גט שח]רור וכתב .19

 חירות כדת מ[שה וישר]אל .20

 [ קיומיה שריר וקיים      .21

 [ ובריר וקיים        .22

 [סעדיה נ'ע' מנשה בר יוסף          .23

 

 צד ב'

 [.גט שחרור הדין ].. אתמסר .1

 אבו אלמעאלי אל]לוי... .2

 ליד סעאדה המשוחררת ]... .3

 תאריכה ואטבלנהא ]ב[ע]ד... .4

 4דלך אנו בית דין פי ]... .5

 בכניסה אלעראקיין תבנה .6

 ותכונן בעד מא ערפנאהא .7

 ]ב[מא ילזמהא מן אלעקאב אדא? .8

 ]..[ שי ממא ילזם בנות ישראל .9

 חפצה ומא להא מן אלא]ג[ר עלי .10

 וחתמנא תרי מינן תלתאחפט' דלך  .11

 שמואל ה]לוי ב[ר' סעדיה נ'ע' .12

 מנשה ]בר יו[סף זצל .13

 

 תרגום

 צד א'

 בשלישי בשבוע, שהוא שלושה עשר יום .1

 לחודש תשרי שנת אלף וחמש מאות ]ועשר[ .2

 שנים לשטרות, בפסטאט מצרים שעל .3

 נהר הנילוס מושבה, אני אבו אלמעאלי הלו]י[ .4

 וכינ]וי[הסוחר בן כלף אלדג'אג'י, וכל שם  .5

 שיש לי, ולאבותי, וליורשי וליורשיהם, .6

 ביקשתי מרצוני, בלא אונס, .7

 ופטרתי והוצאתי ושחררתי ופדיתי  .8

                                                 
 מספר אותיות מטושטשות לפני הקרע, שלא הצלחתי לקרוא.  4
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 אותך, לך, את סעאדה, וכל שם .9

 וכינוי שיש לך, שהיית אמתי מן .10

 קדמת דנא, וכעת פטרתי והוצאתי .11

 ושחררתי ופדיתי, אותך, לך, .12

 את סעאדה ]   [הן  ]   [ין רשאית .13

 עצמך, ואת רשאיתושליטה על  .14

 להיכנס בקהל ישראל, ולעשות .15

 כרצונך, ]ואי[ן לי ולא ליורשי אחרי .16

 למחות ]עלי[יך, ולא על זרעך שתקימי .17

 ]בישראל. הרי[ את בת חורין ה]רי .18

 את לעצמך. וזה ל[ך ממני גט שח]רור .19

 וכתב חרות כדת מ[שה וישר]אל .20

 ]                     [ קיומו שריר וקיים .21

 [ ובריר וקיים        ]              .22

 ]שמואל בר[ סעדיה נ)וחו( ע)דן( מנשה בר יוסף .23

 

 צד ב'

 .[.נמסר גט שחרור זה ]. .1

 אבו אלמעאלי הל]וי[ .2

 ליד סעאדה המשוחררת ]ביום[ .3

 הרשום בו, והטבלנו אותה ]לא[ח]ר .4

 מכן אנו בית דין ב... .5

 תבנהבבית הכנסת של העיראקים  .6

 , לאחר שהודענו אותהותכונן .7

 מחויבת בו מן העונשים וכןמה שהיא  .8

 בנות ישראל]..[ מעט ממה שמחויבות  .9

 לשמרו, ומה השכר שתקבל על  .10

 שמירת הדבר. וחתמנו שנינו כשלושה .11

 שמואל ה]לוי ב[ר' סעדיה נ)וחו( ע)דן( .12

 מנשה ]בר יו[סף זצל .13

 

 



313 
 

 CUL T-S NS 320.63: 10תעודה 

 .1030גט שחרור לשפחה מאת אדונה. קהיר, 

כתוב על קלף, מרכזו נגזר בידי מאן דהו, בשוליו שרידי חתימת אחת העדים. בצד האחורי 'בסמלה' 

 באותיות ערביות, ושרבוטי אותיות עבריות.

 SPIOSרק שטר השחרור של אשו ) –השטר כולל עדות ייחודית למתן שם חדש לשפחה עם שחרורה 

D55.10 דומה.(, שפחתו של אברהם בן יג'ו, כולל עדות 

 לא פורסם, לא תועתק.

 

 תעתיק

 צד א'

 בתלתה בשבא דהוא עשרין יום לירח שבט שנת .1

 נינאיאלפא ותלת מאה וארבעין וחדא שנין למ .2

 דירגיליננא ביה בעיר אלקאהרה הסמוכה ~)השלמת שורה( .3

 לפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבא .4

 אנא יפת בר יוסף צביתי ברעות נפשי כד .5

 [כי לך נפשיכי לחירו]ת[     לא אניסהא ]   .6

 וכל שום וחניכא דאי[ת ליך ד]הוי[ת אמתי  אנתי ו]... .7

 וכדן[ שחרירית חרירית            דילי מ]קדמת דנא  .8

 [ יתיכי בת                        שבקית ]            .9

 חורין ה]א את לעצמיך הא את לנפ[שיכי  .10

 ואית ליך ]רשותא לאשנאה לך שמא[ בישראל ]  [ן .11

 ולהתנסב ]לבר ישראל ולמיעל ב[קהלא .12

 [ ולית לי רשותא            דישראל ]      .13

 ולא ליר]תאי בתראי ולא לכל מאן[ דייתי מחמתאי .14

 עליכי ו]             [א יתהון בשום .15

 מדעם ] והא לך  מ[ני כתב שחרור .16

 ואגרת ]שבוקין    ו[גט חורין כדת משה .17

 וישרא]ל ור[שמנא שמה בישראל מברכה .18

 נא וחתמנא ויהבנא לה למברכה דאוכתב .19

 למהוי בידה לזכו בכל ]     [ .20

 שריר ובריר וקיי]ם    .21

 1סעיד בן ע] .22

 

 

                                                 
 סביב שמו אותיות קטנות. הצלחתי לקרוא א', מ', מ'.  1
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 תרגום

 בשלישי בשבוע, שהוא עשרים יום לחודש שבט, שנת .1

 אלף ושלוש מאות וארבעים ואחת שנים למניין .2

 בעיר אלקאהרה הסמוכה 2שאנו רגילים בו .3

 לפסטאט מצרים שעל נהר הנילוס מושבה .4

 יפת בר יוסף ביקשתי מרצוני, בלא אני .5

 אונס ]   [ לך עצמך לחרות .6

 את ו]... וכל שם וכינוי שי[ש לך ש]היי[ת אמתי .7

 שלי מ]קדמת דנא וכעת[ שחררתי, פדיתי, .8

 הוצאתי ]              [ אותך בת  .9

 חורין ה]רי את לעצמך הרי את לנ[פשך .10

 ואת רש]אית לשנות לך שם[ בישראל  ]  [ן .11

 שראל ולהיכנס ב[קהל ולהינשא ]לבר י .12

 ישראל ]                        [ ואין לי רשות .13

 ולא ליור]שי אחרי ולא לכל מי[ שיבוא מחמתי .14

 עלייך ו]                    [ יתהון בשום .15

 מדעם ]     והרי לך[ ממני כתב שחרור .16

 ואגרת ]הוצאה    ו[גט חורין כדת משה .17

 שמה בישראל מברכה 3וישרא]ל וק[בענו .18

 וכתבנו וחתמנו ונתנו לה למברכה הנזכרת  .19

 שיהיה בידה לזכויותיה בכל ] .20

 שריר ובריר וקיי]ם .21

 

 

 

                                                 
 .26.1.1030לשטרות נפל, לפי הלוח שבידי, דווקא ביום שני,  1341כ' בשבט    2 

ישראלית 'סימנו' )ראו -(, בארמית יהודית ארץ1096ת, עמ' השלמתי 'רשמנא', בארמית יהודית בבלית 'חרתנו' )ראו סוקולוף, בבלי  3
, 'תיעדנו'. כיוון שזהו ניסוח ייחודי, תרגמתי מתוך ההקשר 'קבענו', 845(, וראו שם בתיקונים, עמ' 530ישראלית, עמ' -סוקולוף, ארץ

י גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, , פורסם ע"SPIOS D55.10מתוך השוואה לשטר השחרור של השפחה אשו, "דידיע יהא שמה ברכה", 
 .17תעודה ג
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 CUL T-S NS J 484: 11תעודה 

 .12-גט שחרור לשפחה מאת אדונה. קהיר, המאה ה

ראי,  בצידו האחורי עדות לא חתומה על מסירת הגט לידי המשוחררת. בתחתית הצד האחורי, בכתב

טקסט קטוע של גט שחרור לשפחה, ונראה כי מדובר באותו שחרור, לאור התאריך, הביטויים והשם 

ששרד באופן חלקי. מסתבר כי מדובר בטיוטה לגט, או בהעתקה שלו. הישרדותו בכתב ראי על הגט 

  1שבידינו מוכיחה שהמסמכים נשמרו זה בצד זה, והושלכו יחד לגניזה.

(. אחד T-S 10 J 9.30) 1136הכהן בר יעקב נ"ע, חתום על שטר שותפות משנת האדון המשחרר, מנשה 

העדים, אהרן הלוי בר יעקב המלמד, חתום על עדות מכירת שפחה והעברת הרווח לטובת פדיון שבויים 

(. אמיר אשור זיהה שכתב היד בגט זה הוא של אהרן T-S NS 309.12) 1170בהוראת הרמב"ם, משנת 

 הלוי בר יעקב.

 לא פורסם. 

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק באתר פרויקט הגניזה של פרינסטון ופרויקט הגניזה של פרידברג.

 

 תעתיק

 צד א'

 בתרין בשבה דהוא חמישה יומ]ין בירח .1

 כסליו בשנת אלפא ואר]ב[ע מ]אה וכמסין? .2

 דרגילינננא )!( ]ביה ותמניא שנין למניינא .3

 בעיר אלקאהרה דסמיכא לפסטאט מ]צרים .4

 על נילוס נהרא מותבה אנא מנש]ה הכהןד .5

 צביתי ברעות נפשי כדל]אֺ עֺבר יעקב נ .6

 אניסנא ולא בשגו ולא בטעו אלא בל]יבא .7

 ] וכל2שלמא שחרירית יתיכי אנתי תופיק .8

 שום דאית ליכי דהוית אמתי מק]דמת  .9

 דנה וכדן שחרירית יתיכי למהוי שלט]אה .10

 לנפשכי הא אנתי בת חורין ואית ליך ר]שותא .11

 שמ]כי אלמיעל בקהלא דישראל ולאשנ .12

 ולמיעבד כרעות נפשכי כשאר חרור]י .13

 ולית לי אנא מנשה הכהן ולא לירתאי ב]תראי .14

 ולא לכל מאן דייתי מחמת]י[ ]ו[לא לאדם בעולם  .15

 עליכי שום שעבודא בעלמא ולא על זרעיך .16

 דמוקמת בישראל ודן די יהוי ליכי מ]ני גט .17

 שחרור ושטר חירות כדת משה וישרא]ל .18

                                                 
 פרידמן ואשור, אוטוגרף. –ידו, ששרדה בכתב ראי -ראו על דוגמה דומה בשאלה לרמב"ם ותשובתו בכתב  1
 אני מודה לקרייג פרי שפענח את שמה של המשוחררת וחלק אותו עמי. 2



316 
 

 אברהם בר עמרם נ'ע' .19

 אהרן הלוי ב'ר' יעקב המלמד .20

 

 צד ב'

 מטא לידה בעידי מסירה .1

 

 )בתחתית הדף, בכתב ראי(:

 ח[מישה יומין ] .1

 א[מתי מן ק]דמת .2

 [ למהוי שלטא]ה .3

 [ בת חורין ואית לך רשותא ] .4

 )שורה מחוקה תחת קפל בדף( .5

 כר[עות נפשכי כשאר ח]רורי .6

 מנש[ה הכהן ולא לירתא]י .7

 לאדם ב]עולם [ מחמתי ]ו[לא .8

 ש[עבודא בעלמא ולא על ז]רעך .9

 

 תרגום

 צד א'

 בשני בשבוע, שהוא חמישה יו]ם לחודש .1

 כסלו בשנת אלף ואר]ב[ע מאו]ת וחמישים?   .2

 3ושמונה שנים למניין שאנו רגילים ]בו .3

 בעיר אלקאהרה הסמוכה לפסטאט מ]צרים .4

 שעל נהר הנילוס מושבה, אני מנש]ה הכהן .5

 ביקשתי מרצוני, בל]אבר יעקב נ)וחו( ע)דן(  .6

 אונס, לא בשגגה או בטעות, אלא בל]ב .7

 שלם, שחררתי אותך, את תופיק, ]וכל .8

 שם שיש לך, שהיית אמתי מק]דמת .9

 דנא, וכעת שחררתי אותך להיות שלי]טה .10

 על עצמך, הרי את בת חורין, ואת ר]שאית .11

 להיכנס בקהל ישראל, ולשנות את שמך, .12

 ולעשות כרצונך כשאר בני חורי]ן .13

 לי, אני מנשה הכהן, ולא ליורשי א]חרי ואין .14

 ולא לכל מי שיבוא בשמ]י[ ולא לאדם בעולם .15

                                                 
 . התאריך הושלם לפי ההתאמה ליום בשבוע ובחודש, ולהופעת שמם של הנזכרים במסמכים אחרים, ראו בתיאור.11.11.1146  3
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 עלייך שום שעבוד בעולם, ולא על זרעך .16

 שתקימי בישראל. וזה יהיה לך ממ]ני גט .17

 שחרור ושטר חירות כדת משה וישרא]ל .18

 אברהם בר עמרם נ)וחו( ע)דן( .19

 אהרן הלוי ב'ר' יעקב המלמד .20

 

 צד ב'

 מסירה.הגיע לידה בעדי  .1

 

 )בתחתית הדף, בכתב ראי(:

 ח[מישה יום ] .1

 [ אמתי מן ק]דמת .2

 [ להיות שליטה .3

 [ בת חורין ואת רשאית .4

 )שורה מחוקה בשל הקפל בדף( .5

 כר[צונך, כשאר בנ]י חורין .6

 מנש[ה הכהן ולא ליורשי ]אחרי .7

 מחמתי ]ו[לא לאדם ב]עולם .8

 ש[עבוד בעולם, ולא על ז]רעך .9
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 שחרור שפחותצוואת 

 CUL T-S Misc. 24.137.4: 12תעודה 

ידו של מבורך בן נתן, ובו עדויות חתומות בנושאים שונים, חלקן  דף מפנקס בית דין בפסטאט, בכתב

 .1160נושאות תאריך מראשית 

 הקטע להלן הוא סיומת צוואתו של אבו אלחסן, בה הוא משחרר את שתי שפחותיו.

שם; פרי, עבדים,  121, 110, והע' 326-325, עמ' D, נספח 4לא פורסם. הקטע נידון אצל גויטיין, חברה, 

, 1157ידי אחותו, סת אלחסב, בשנת  רת גט שחרור שפחה על. וראו ההערות למהדו98-97בעיקר עמ' 

 .לעיל( 8)תעודה  T-S 10 J 28.16לעיל 

 ט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג. הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויק

 

 תעתיק

 ויכתב נאחיה ען שהאדה אלשיך אבו אלבשר ואלשיך  .12

 וכשף אנהמא מעתוקתיןֺ אבו מנצור אן אלגארתין גרץ .13

 מתל סאיר כשירי ישראל ואן תכון כשף אלצגירה .14

 תבקא ענד אכתי אלצגירה סת אלריאסה אלי אן תדרך .15

 אן אראדת אלקעוד תקעדהי אלמכיירה בעד דלך  .16

 )במאונך לטקסט(: ואן אכתארת אל ///

 רואח תרוח                          

 

 תרגום

 וכן יש לכתוב בסמוך, אודות עדותם של השיך אבו אלבשר והשיך .1

 הרי הן משוחררות –אבו מנצור, כי שתי השפחות גרץ וכשף  .2

 . וכן כי כשף, הצעירה, כשירי ישראלכמו שאר  .3

 אחותי הצעירה סת אלריאסה עד אשר תגיע לבגרות. תישאר עם .4

 אם תרצה להישאר, תישאר –היא חופשיה להחליט לאחר מכן  .5

 ואם תבחר  //

 לעזוב, תעזוב.
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 CUL T-S NS J 614 + CUL T-S 13 J 30.7: 13תעודה 

רם מותה. פסטאט, אמצע המאה ט כרון עדות על שחרור עבד בידי גבירתויארבע טיוטות לא שלמות של ז

 (. 1159-1141פי אזכורו של הנגיד שמואל בן חנניה )כיהן בשנים  עשרה, על השתים

כתוב על נייר. הנייר קרוע בראשו ותחתיתו והטקסט אינו שלם. שני הקטעים האחרונים שונים בכתיבתם 

ים שונים. על הצד השני, מן השניים הראשונים. הדף נקרע לאורכו ושני הקטעים קוטלגו בשני אוספ

 במהופך לטקסט אודות השחרור, טיוטה של הסכם נישואין, וכן משפטים באותיות ערביות.

בעדות על צוואה אחרת, אישה אחרת של  1המשחררת היא סת אלגרב, אשתו של נתן בן שמואל 'הנזר'.

-, פורסם עלT-S 13 J 22.2אותו נתן 'הנזר', סת אלחסן, שחררה אף היא את שתי שפחותיה טרם מותה )

קיג(. אביה, אבו אלפרג המכונה סמך אלדעוה, או בן סמך אלדעוה, נזכר -ידי גויטיין, צוואות, עמ' קיא

, הוא מכונה "אברהם בן אבו אלחסן אלמערוף 1130גם בשתי תעודות נוספות, באחת מהן, משנת 

 2)המוכר( בן סמך אלדעוה".

 טעים לא זוהה עד כה.לא פורסם, לא תועתק. החיבור בין שני הק

 

 תעתיק

 צד א'

 א

 חצ'רא א]לינא אנן בית[ | דין ] [ מ]     .1

 הוינא ב]מות[ב אדונ|נו נגידנו שמו]אל הנגיד .2

 הגדול יהי שמו לעול|ם שאהדין מן ישר]אל .3

 אנהמא חצ'רו]א בא|ן מנגבושהדו בין ידינא  .4

 ענד סת אלגרב אבנ|ה אלשיך אבו אלפרג ידיע .5

 וא|שהדתהמא עלי נפסהאבן סמך אלדעוה  .6

 אנהא שחררת גלא|מהא מנגב ואמרתהמא .7

 בכתב אלגט לה ואנ|המא אקנו מנהא עלי  .8

 ודלך 3דלך בעד אמצא רגלה|א נתן ב]יר[ שמואל .9

 באלקנין אלמאכד מנה על|י דלך ואנהמא כתבו .10

 אלגט למונגב אלמדכור ו|סלמוה אליה קבל .11

 מות סתה במדה טויל|ה .12

 

 ב 

 ואמ|רתהמא בכתב גט //מכמל//אנהמא חצ'רא  ענדהא  .1

 לגלאמהא מנג'ב וכתמהם ע|ליה ותסלימה אליה .2

 ברצאהא  ורצא   רגלהא  פ'|ל ואלקנין מנהמא עלי דלך .3

                                                 
 .513, עמ' D18, נספח 2ראו עליו בקצרה גויטיין, חברה,   1
. 34הע'  229שם עמ' , וראו 32, פורסמה ע"י גויטיין ופרידמן, מצ'מון, תעודה בOX Bodl MS Heb a 3.19 – 1130-התעודה מ  2

 . משמעות השם לא ברורה, וראו בהפניה לעיל.T-S NS J 35הוא נזכר בתעודה נוספת, כ'אלשיך אבו אלפרג סמך אלדעוה', מצהרשת, 
 השם 'נתן ביר שמואל' קטוע, אך חלקי האותיות גלויים דיים כדי לשחזר את השם, ולאשרו על סמך קטע ג להלן.  3



320 
 

 ואנהמא כתבו אלגט  וכתמ|ו עליה וסלמוה אליה .4

 קבל מותהא .5

 

 ג

 4אנהמא חצ'רא ענד סת אלג|רב אבנה אבו אלפרג .1

 שחררת מחוקדידיע סמך אלדעוה זוגה אלנ|זר ואנהא  .2

 באן בכתב להגלאמהא מנגב בין ידינא ואמ|רתנא  .3

 ב?|כתב לה גט שחרור   נכתב לה גט שחרור .4

 וכתמהם עליה ותסלימה אלי|ה ואנא כתבנא למנגב .5

 גלאמהא גט שחרור //מכמל// וכתמ|נא עליה וסלמנאה אליה .6

 ודלך גמיעה ען אדנהא |ואדן רגלהא אלמדכור .7

 והדא אלדי נשהדנא ונח|?? .8

 

 צד ב'

 ד

 אנ] .1

 בזמן ] .2

 בין ידי]הם ואשהדת[הם ב|כ]תב לה[ גט ו] .3

 ויסלמוה    לגלאמהא   מ|נגב ואנהמא כתבו אלגט ] .4

 וכתמו  עליה  וסלמוה  ע|לי מנגב אלמדכור ען אדנהא .5

 5חין אדן ואדן       רגלהא   פלמא| אורדו דלך בין ידינא .6

 אתבתנאה  .7

 

 תרגום

 צד א'

 א

 הגיעו א]לינו   בית[ דין ] .1

 במושב אדוננו נגידנו שמו]אל הנגידהיינו  .2

 הגדול יהי שמו לעולם שני עדים מיש]ראל .3

 כי הם נכחו כי מנג'בוהעידו בפנינו  .4

 הידוע 'אצל סת אלגרב בת השיך אבו אלפרג .5

 כבן סמך אלדעוה והיא ביקשה מהם להעיד עליה .6

 כי היא שחררה את עבדה מנג'ב, וציוותה את שניהם .7

                                                 
 לכסון מעל קצה השורה, שלא הצלחתי לפענח, ונראה שמדובר בכינוי נוסף לאבו אלפרג הנזכר.מילה נוספת רשומה בא  4
 .318, ראו בלאו, דקדוק, עמ' ِحين ئِذ  שאריות תנווין של   5
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 לכתוב לו גט, ושניהם ביצעו קניין ממנה על  .8

 כך לאחר שאישר זאת בעלה נתן ביר שמואל, וזאת .9

 בקניין ברור המיועד לכך, ושניהם כתבו .10

 את הגט למנג'ב הנזכר, ומסרו אותו לידיו טרם .11

 מות גבירתו, זמן רב )לפני כן( .12

 

 ב

 כי שניהם נכחו אצלה, וציוותה על שניהם לכתוב גט שלם .1

 ולחתום עליו, ולמסרו לו,  לעבדה מנג'ב, .2

 ברצונה וברצון בעלה פל)וני( והקניין משניהם על כך. .3

 ושניהם כתבו את הגט, וחתמו עליו, ומסרו אליו .4

 טרם מותה. .5

 

 ג

 כי שניהם נכחו אצל סת אלגרב בת אבו אלפרג'  .1

 שחררה מחוקהידוע כ'סמך אלדעוה', אשת 'הנזר'. והיא  .2

 כי לכתוב לואת עבדה מנג'ב בפנינו וציוותה אותנו  .3

 כתיבת גט שחרור עבורו נכתוב לו גט שחרור .4

 וחתימה עליו, ומסירתו אליו. ואנו כתבנו .5

 למנג'ב עבדה גט שחרור //שלם// וחתמנו עליו, ושלחנו אותו אליו,  .6

 וכל זאת ברשותה וברשות בעלה הנזכר .7

 ועל זאת אנו מעידים נח__ .8

 

 צד ב'

 ד

 אנ]ו .1

 בזמן ] .2

 בפני]הם וביקשה מהם לה[עיד ולכ]תוב לו[ גט ו] .3

 ולמסרו לעבדה מנג'ב. ושניהם כתבו את הגט ] .4

 וחתמו עליו ומסרו אותו לידי מנג'ב הנזכר, ברשותה .5

 6וברשות בעלה. וכאשר ציטטו זאת בפנינו אז .6

 אימתנו זאת .7

                                                 
 .160, עמ' حينראו בלאו, מילון, ערך   6
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 CUL T-S 13 J 30.7r + CUL T-S NS J 614r: 1איור 

 מפורסם באישור הסינדיקטים של ספריית אוניברסיטת קיימברידג'.

 התמונה נוצרה באמצעות תכנת התצרף של אתר פרויקט פרידברג.
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 CUL T-S 13 J 30.7v + CUL T-S NS J 614v: 2איור 

 הסינדיקטים של ספריית אוניברסיטת קיימברידג'. מפורסם באישור

 התמונה נוצרה באמצעות תכנת התצרף של אתר פרויקט פרידברג.
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 מסמכים משפטיים נוספים הנוגעים למשוחררים

 JTSA ENA 2559.13: 14תעודה 

 1528)אמצע אייר  1217אפריל כרון עדות, פסטאט, עשרת הימים האחרונים לחודש יטיוטה של ז

 לשטרות(.

-כתוב על נייר. ללא חתימות. קרע בחלקו התחתון של הדף, הטקסט שלם. בצד האחורי מכתב בערבית

 יהודית. 

 לא פורסם, לא תועתק. 

, וביתר 82-81, עמ' 3(, נידונו בקצרה אצל גויטיין, חברה, T-S 13 J 3.26המסמך, והקשרו למסמך הבא )

 .205-202ה אצל פרי, עבדים, בעיקר עמ' הרחבה לאחרונ

 

 תעתיק

 צד א'

דא אלמסטור אן נחן מחקקין בשהאדה לא ה נקול נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנא אכר .1

 ריב פיהא

ולא אלתבאס יחתוי עליהא אן אלצבייה אלמסמאה אכרמיה אלמתרבייה פי דאר אלשיך  .2

 אלאסעד אלמתטבב

אנהא ליסת מן אלנסב אלשריף מעני קהל יי' אלמנסובין לישראל עליה  ֺטֺהזקן היקר ס .3

 אלסלאם וליס

להא תעלק במשפחה מן משפחותיהם וליס הי לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא  .4

 אסופית

ולא נעלם להא לא אצל ולא פצל ולא ולא בדוקית  ולא שפחה ולא גיורת ולא משוחררת .5

 נסבה

נעלמה מן דלך ליכון מכלד פי //מא// בעד פשהדנא  פלמא אלתמס מנא מא 1אלבנוה .6

 במא נעלמה

 ובדלך כתבנא כטוטנא וקיידנא שהאדתנא בכט יבקי בעדנא וכאן דלך פי אלעשר .7

 אלאוסט מן חדש אייר שנת אלפא וחמש מאה ועשרין ותמני שנין לשטרות בפסטאט .8

 מצרים דעל נילוס נהרא מותבה ומה דידענא כתבנא וחתמנא למיהוי ראייה .9

 מיומא דנן ולעלם מא בין אלאסטר והו צחיח .10

 והכל שריר ובריר וקיים .11

 

 תרגום
אומרים אנו העדים הכותבים את חתימותינו בסוף שטר זה כי אנו מאמתים בעדות שאין  .1

 בה ספק

                                                 
 הקריאה מסופקת. תודתי לעודד זינגר על הצעה זו.  1
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בהירות כי הנערה המכונה אכרמיה, שגודלה בבית השייך אלאסעד -ואינה כוללת אי .2

 אלמתטבב )הרופא(

היא אינה מן המוצא המכובד, כלומר קהל יי', המיוחסים  2ט)ב(הזקן היקר ס)פיה(  .3

 לישראל עליו השלום, ואין

לה קשר למשפחה מן משפחותיהם, ואין היא לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא  .4

 אסופית

ואיננו מכירים אצלה לא גזע, לא ולא בדוקית  ולא שפחה ולא גיורת ולא משוחררת .5

 מעלה ולא ייחוס

ן שהתבקש מאיתנו שמה שידוע לנו בנושא יתועד להלן, העדנו לגבי הידוע ומכיוו אבות .6

 לנו,

נו בכתב שיישאר אחרינו, והיה הדבר בעשרת וכן כתבנו חתימותינו ורשמנו עדות  .7

 הימים

האמצעיים בחודש אייר, שנת אלף וחמש מאות ועשרים ושמונה שנים לשטרות  .8

 בפסטאט

 שידענו כתבנו וחתמנו שיהא ראייהמצרים, שעל נהר הנילוס מושבה. ומה  .9

  3מיום זה ולעולם. 'מא' בין השורות, והוא מאומת.  .10

 והכל שריר ובריר וקיים.   .11

                                                 
 . 283ראו עליו זינגר, מגדר, עמ'   2
 לעיל. תודתי לעודד זינגר על הבהרה זו. 6מתייחס ל'מא' מעל לשורה   3



326 
 

 CUL T-S 13 J 3.26: 15תעודה 

 1528)סוף אייר  1217כרון עדות, לא חתום, פסטאט, עשרת הימים הראשונים של חודש מאי יטיוטת ז

 לשטרות(.

ות ערביות. טיוטה זו לא תוב על נייר. שלם. ללא חתימות. הצד השני נקי, מלבד שרבוט קצר באותיכ

 ידי אותו סופר שכתב את הטיוטה הקודמת. נכתבה על

-82, עמ' 3(, אצל גויטיין, חברה, ENA 2559.13לא פורסם. נידון בקצרה, במשולב עם המסמך הקודם )

 .205-202עבדים, בעיקר עמ' , וביתר הרחבה לאחרונה אצל פרי, 81

 הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג. 

 

 תעתיק

 צד א'

 עין כטוטנא אכר הדאֺנקול נחן אלשהוד אלואצ .1

 לא ריב̈ אלמסטור אן נחן מחקקין בשהאדה .2

 פיהא ולא אלתבאס יחתוי עליהא אן אלצבייה .3

 יה פי דאריאכרמיה אלמתרבאלמסמאה  .4

 ֺטֺיך אלאסעד אלמתטבב הזקן היקר סאלש .5

 אנהא ליסת מן אלנסב אלשריף אעני קהל .6

 יי' אלמנסובין לישראל עליה אלסלאם ליס להא .7

 תעלק במשפחה מן משפחותיהם ולא הי .8

 לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא אסופית .9

 ולא בדוקית פלמא אלתמס מנא מא נעלמה .10

 מכלד פי מא בעד פשהדנאמן דלך ליכן  .11

 במא נעלמה ובדלך כתבנא כטוטנא וקידנא .12

 שהאדתנא בכט יבקי בעדנא וכאן דלך פי .13

 אלעשר אלאכיר מן חודש אייר שנת אלפא .14

 וחמש מאה ועשרין ותמני שנין לשטרות .15

 בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא מותבה ומה .16

 דידענא  כתבנא וחתמנא למיהוי ולראיה מיומא .17

 שריר וקייםדנן ולעלם והכל  .18

 

 תרגום

 אומרים אנו העדים הכותבים את חתימותינו בסוף  .1

 שטר זה כי אנו מאמתים בעדות שאין בה  .2

 בהירות, כי הנערה-ספק, ואינה כוללת אי .3

 המכונה אכרמיה, שגודלה בבית .4
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 השייך אלאסעד אלמתטבב )הרופא( הזקן היקר ס)פיה( ט)ב( .5

 היא אינה מן המוצא המכובד, כלומר קהל .6

 המיוחסים לישראל עליו השלום. אין להיי',  .7

 קשר למשפחה מן משפחותיהם, והיא אינה  .8

 לא ממזרת ולא נתינה ולא שתוקית ולא אסופית .9

 ולא בדוקית. וכאשר נתבקש מאיתנו מה שאנו יודעים .10

 מנת שיתועד, העדנו -בנושא שלעיל, על .11

 על הידוע לנו, ובכך כתבנו בכתב ידנו ורשמנו .12

 אחרינו. והיה הדברעדותנו בכתב שיישאר  .13

 בעשרת הימים האחרונים לחודש אייר שנת אלף .14

 וחמש מאות ועשרים ושמונה שנים לשטרות  .15

 בפסטאט מצרים שעל נהר הנילוס מושבה. ומה .16

 שידענו כתבנו וחתמנו ויהא לראיה מיום .17

 זה ולעולם. והכל שריר וקיים. .18

 

 



328 
 

 JTSA ENA NS 77.359: 16תעודה 

 של דף מתוך קובץ טופסי שטרות, העוסק בשחרור שפחה, נשיאתה לאישה, ו'בדיקתה'.קרע 

 (. 1138-1100כתוב על נייר, בכתב ידו של סופר בית הדין בפסטאט, חלפון בן מנשה )פעיל 

 בצידו השני קטע של 'שטר דמרכסא'.

 .ידי אמיר אשור דון. הקטע זוהה והובא לידיעתי עללא פורסם, לא תועתק, לא ני

  

 תעתיק

 צד א'

 האֺאריה ויעתקהא ויתזוגֺ[ה ג .1

 [פל' אמר לקדמנא דנפלא גבאי .2

 [שנית וחזיתי בה אורחין דתקנן .3

 [ דבנות ישראל בכל מילי דמחייבין .4

 ה[דלקת הנר ובדקית יתה במילי  .5

 [א ואשכחית יתה ב] .6

 [טת דעתאי ל] .7

 [בה מן הרהו] .8

 

 תרגום

 [ שפחה ושחררה ונשאה .1

 נקרתה לפניו[ פלוני ואמר לפנינו כי  .2

 [ שנית וראיתי אצלה אורחות תקינות .3

 [ של בנות ישראל בכל העניינים המחייבים .4

 ובדקתי אותה בעניינים 1אותן כנידה וחלה וה[דלקת הנר, .5

 [א ומצאתי אותה ב] .6

 ושול[טת בדעתה ל] .7

                                                 
 ב, משנה ו.פרק משנה, שבת,  –פי המשנה המפורסמת המונה שלוש חובות אלו של נשים -ההשלמה על  1
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 CUL T-S AS 211.101-116: 17תעודה 

 (.1138-1100ידו של חלפון בן מנשה )פעיל  בכתבכרה בחוב מבית הדין בפסטאט, שטר ה

 השטר נקרע לקרעים רבים, ושישה עשר מהם מקוטלגים תחת מספרי מדף עוקבים, והצלחתי לחברם.

החייב הוא "עלי אבו אלחסן בר יכין המשוחרר הנקרא תאבת סט". בעל החוב הוא "עלי אבו אלחסן בר 

 1152משנת  CUL Or. 1080 J 288אפרים הידוע בן ערס". אדם בשם זה נזכר כבעל חוב גם במסמך 

זוהה (, מ1170להג'רה )נובמבר  566(, מחודש רביע אלאול T-S 16.208)לא פורסם(. בשטר חוב נוסף )

בעל החוב כ"אלשיך אבו אלבשר אלכאתב )הפקיד( בן אלשיך אבו אלחסן אלתאגר )הסוחר( הידוע בן 

 ערס חשובינו", כלומר ככל הנראה בנו של בעל החוב בשטר שלפנינו. 

 ידי אמיר אשור.  לא נידון. הקטע הובא לידיעתי על לא פורסם, לא תועתק,

 

 תעתיק

 מות ידנא לתחתא כן הוא חֹצרא אלינא אלשיךשהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחת .1

 רסّ  עאבו אל]ח[סן מֹרֹור עלי היקר ֹשֹצ בר מֹרֹור אפרים הזקן הנכבד ֹנֹבֹע דידיע בן  .2

 ומֹרֹור ע]ל[י המכונה אבו אלחסן ביֹר יכין המשוחרר הנקרא תאבת ֹסֹט ואשהדנא  .3

 מעכשיו יّ  מנואקנו   יّ  עלאבו אלחסן בר יכין המשוחרר עלי נפסה וקאל לנא אשהדו  .4

 בכל דהّ  וכّ  אלמואלמעאני  חכמהّ  אלמבֹגמיע אלאלפאֹט  יّ  עלואכתבו ואכתמו  .5

 דלך אלי אלשיך אבו אלחסן ]מֹרֹור עלי בר[ מֹרֹור  אפרים וّ  מّ  וסללישאני ]דז[כואתא  .6

 באוכד םّ  כֹגה וותאק אננ]י מקר ענד[ّ  ח הّ  ובעדהזקן ֹנֹע ] ליכון בידה ל[ליום  .7

 וֹגו]א[ז אמר טא]יעא[ מן גיר קהר ולא     יّ  מנ הّ  צחמעאני אלאק]ראראת ו[אותקהא פי  .8

 בי מן מרֹץ ולא גיר ]ד[לך מן ֹגמיע  הّ  עלֹגבר ולא אכרא]ה ולא סה[ו ולא גלט ולא  .9

 ו]ד[רכי וכאלץ מאלי תיّ  ודמאלש]האדה א[ן לה ענדי ופי קבלי ופי ֹג]ה[תי  פסדאתّ  מ .10

בה וק]    [אלחילולה ] ע[לי נפס]י[   יّ  על[ קד אחאלת  מן אלעין אלואזן אלגי]יד  .11

 ואלתזמ//ת//

 ד_]    [אלשיך אבו אלח]סן                              יّ  עלבאלקיאם לה בה ____ ען מן א__לה  .12

 עובדיה היקר ביר שמואל הזקן ֹנֹע דידיע בן בקא ומ]בל[ג דלך סת]ה עשר דינארא?  .13

 קד צ] ןّ  אֹגיאדא צחאחא ו]    [ הّ  מצרימתאקלא ואזנה  1דהבא עינא .14

 לאזמא _] חוב[ גמור ו]מלוה זקופה עלי אّ  וחקדמתי ודרכי ען אלמדכור]   [ה ואֹגבא  .15

 קד אלתזמת עלי נפסי מעכשיו באלקיאם לה בגמי]ע   [ הדה אלס] ניّ  ואנ .16

 הّ  סתדינ' פי מאה  .17

 

 תרגום

 היה. הגיע אלינו השיךעדות שהיתה בפנינו, אנו העדים שחתימות ידינו למטה, כן  .1

                                                 
   שתי התיבות הראשונות מטושטשות.1
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אבו אל]ח[סן מר)נא( ור)בנא( עלי היקר ש)מרו( צ)ורו( בן מר)נא( ור)בנא( אפרים הזקן  .2

 הנכבד נ)לקח( )ל(ב)ית( ע)ולמו( הידוע כ'בן ערס'

ומר)נא( ור)בנא( ע]ל[י המכונה אבו אלחסן בן יכין המשוחרר הנקרא תאבת ס)פיה(  .3

 ט)ב(. והעידנו

 המשוחרר על עצמו, ואמר לנו העידו עלי וקחו קניין ממני מעכשיואבו אלחסן בן יכין  .4

 וכתבו וחתמו עלי בכל הניסוחים המשפטיים, וביטויי ההחלטיות, ובכל  .5

לשונות הראיה, ותנו זאת לידי השיך אבו אלחסן ]מר)נא( ור)בנא( עלי בן[ מר)נא(  .6

 ור)בנא( אפרים

ראיה וזכות, שאני מאשר בנוכחותכם הזקן נ)וחו( ע)דן( ]שיהיה בידו מ[יום זה והלאה ל .7

 בביטויי האישור

ההחלטיים והמחייבים ביותר, בבריאות גופי ובצלילות דעתי, מרצוני החופשי, בלא  .8

 אונס ולא 

הכרח ולא כפיה, לא בשגגה ולא בטעות, ולא בשל מחלה, או כל דבר אחר מכלל  .9

 הדברים

 ובאחריותי, מרכושי האישי,המבטלים עדות, כי יש לו אצלי, ממני, מצדי, בערבותי  .10

]ע[ל עצמי  וק]   [ומניעה 2)מטבעות( 'עין' שקולים, טוב]ים [ וכבר קיבלתי אותם ממנו  .11

 והתחייבתי 

 לשלם לו                            ה[שיך אבו אל]חסן .12

ומ]  [ג כך ש]שה  3עובדיה היקר בן רבי שמואל הזקן נ)וחו( ע)דן( הידוע כ'בן בקא' .13

 עשר דינאר?

 זהב, 'עין', מדודים, שקולים, טובים, שלמים ו] [ כי כאשר ]  .14

 חסותי ואחריותי כי הנזכר לעיל הכרחי, מחייב, נחוץ ]   [ גמור ו] .15

 וכי אני התחייבתי בזאת על עצמי מעכשיו לשלם לו את כ]ל [ הזה אלס] .16

 מאה ושישים דינאר ?? .17

 

 

 

                                                 
 . 154, حولראו בלאו, מילון, ערך   2
S 13 J -T) 1150-לפי כרטסת גויטיין הוא מזהה אדם זה עם 'בו אלפצ'איל בן בקא', שנזכר כנפטר שרכושו מוחרם ע"י השלטונות ב  3

-.RNL Yevr) 1156-(, וכן רשימת התקוים של בתו של 'בו אלפצ'איל עובדיה בן שמואל', ב79, פורסם ע"י כאן, מסמכים, תעודה 20.5
Arab. II 1700) הוא אינו נזכר בברכת המתים. , אולם שם 
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 CUL T-S AS 211.101-116: 3איור 

 מפורסם באישור הסינדיקטים של ספריית אוניברסיטת קיימברידג'.

 התמונה נוצרה באמצעות תכנת התצרף של אתר פרויקט פרידברג. 
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 Manchester: Rylands B 2413: 18תעודה 

 ידו בדבר נישואין לשפחה.  ם בן יג'ו, של אחת מהתשובות בכתבשל אברהקטע טיוטה, בכתב ידו 

כתוב על נייר. שני צדדיו שלמים, ונראה שמדובר בראשו של הדף. הטקסט מתחיל באמצע העניין. 

ידי  סט של התשובה שפורסמה לאחרונה עלהתוספות מעל לשורות בטקסט שלפנינו נמצאות בגוף הטק

 (, כך שנראה שלפנינו טיוטה מוקדמת יותר.14-1ג )ע"ב שורות 29, תעודה גגויטיין ופרידמן, בן יג'ו

ב( כולל בצד 29בצד השני פיוט. גם דף אחר ובו תשובה אחרת של בן יג'ו באותו נושא )שם, תעודה ג

השני טיוטות של פיוטים פרי עטו, בהם גם פיוט המתחבר לפיוט בקטע שלפנינו )וכן גם שם, תעודה 

 א(.29ג

 ם, לא תועתק, לא נידון. לא פורס

 אני מודה לעודד זינגר שהפנה את תשומת לבי לקטע, ולמ"ע פרידמן ואמיר אשור על עזרתם. 

 בתרגומי השוויתי לתרגומו של פרידמן לתשובה הנ"ל בגרסתה המלאה.

 

 תעתיק

 צד א'

 תם נתכלם פי אלרד עלי מן יקול פי אלשפחה אדא לם  .1

 לא תאתר פיהא שיא תעתק ואדא לם תגייר אן אלקידושין .2

 ל האומר לאשה הרי את מקודשת'ונסתדל עלי דלך בקולהם ז .3

 לי לאחר שאתגייר לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר  .4

  1לאחר שתישתחרירי הרי זו מקודשת.    תפסיר דלך באכתס]ר[ .5

 ונקצד מא נטלבה בגיר תטויל והו מתל אנסאן //יהודי// גא אלי אמה .6

 מגיירה //וקאל להא// אנת מקדסא לי בהדה אלקידושיןגיר מעת//ו//קה או גיר  .7

 

 תרגום

 נדון גם כן בדחיית דברי מי שאומר בדבר שפחה, אם לא .1

 השתחררה ואם לא התגיירה, אין הקידושין מועילים כלום. .2

 ונביא ראיה לכך בדבריהם, זכרונם לברכה: 'האומר לאשה הרי את מקודשת .3

 שאשתחרר,לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר  .4

 פירושו בקיצור 2הרי זו מקודשת'. –לאחר שתשתחררי  .5

 וניגש למבוקשנו בלי להאריך בדברים: כגון שאיש יהודי בא אל אמה .6

 '-הרי את מקודשת לי בקידושין אלה'שאינה משוחררת או אינה מגוירת, ואמר לה:  .7

 

                                                 
. וראו גם אצל בלאו, מילון, בערך 11ג, ע"ב, שורה 29השלמתי 'אכתסר', כמו במקבילה המלאה אצל גויטיין ופרידמן, בן יג'ו, תעודה ג  1

 .179, עמ' خسر
242-גויטיין ופרידמן, שם, עמ' שם הנוסח הוא 'אינה מקודשת', וראו דבריו של פרידמן אצל  –ראו משנה, קידושין, פרק ג, הלכה ה   2

 , והפנייתו לברייתא בבבלי, קידושין, סג עמוד א, המביאה את דעתו של רבי מאיר הסבור שאכן מקודשת.241
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 תעודות הנוגעות למומרים

 CUL T-S K 15.95: 19תעודה 

 .1150מסמך המתעד פשרה בנוגע לחלוקת ירושתה של אישה, שבניה המירו דתם לאסלאם. מאי 

כתוב על נייר, קרוע וחסר. בראש הדף משמאל פירוט הוצאות הקבורה, שלא מובאות להלן. סכום הוצאות 

 ת כסף(". "אלג'ומלה: מאה וארבע ורק )סך הכל: מאה וארבעה מטבעו –הקבורה מסוכם באמצע הדף 

בתחתית הדף, וכן בצידו האחורי, מופיע בכתב אחר תיעוד כלל ההוצאות הנוגעות להתדיינות בין הבנים 

 בדיון היו מעורבים גם מספר שופטים מוסלמים. ת.ים לבין האחות היהודיה של הנפטרהמומר

 .291-290, עמ' 3נידון אצל גויטיין, חברה, 

 לא פורסם, לא תועתק.

 

 תעתיק

 צד א'

 י עשרה ורקֺוען שהד אלקאצ .1

 '˂וגועל ביד אבו מחמד א' .2

 וכאן דלך יום אלאחד פי אלעשר אל .3

 סאֺחדש אייר את אוסט מן .4

 בחצרה ברכאת אלכהן וכוליף .5

 בן מוניןֺ בן אלחזאן ופוריג .6

 רתהם ֺהא אבו מחמד בחצקבצ .7

 וקת אן טאלבהא אולאד אכתהא .8

 ארבעין  תאני 1אלפושעים ויום אן .9

 ואיצא סתה]ור[ק אכדוהא צלח  .10

 ]   [ מן אלוכיל ואיצא דרהמין .11

 

 צד ב'

 אלי רסול אלש]רי[עה אבו ] .1

 בחצרת כ]ו[ליף בן אלחזא]ן .2

 וכוליף בן אלח] בן אלבעצד .3

 י ]וען וראקה אלי אלקאצ .4

 תאני כמסה ורק אלגמ]לה[ .5

  ארבעה וסתין ונצף .6

 מן גומלה מאה וסתי]ן וארבע  .7

 מן ענדנא ד' ורק.  .8

                                                 
 .318, 285, ושם בהשלמות עמ' 153; בלאו, דקדוק, עמ' 354, ראו פרידמן, מילון, עמ' يوما  כנראה   1
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 תרגום

 צד א'

  2הקאצ'י עשרה מטבעות כסףועבור עדות  .1

 אחד וחצי. –ושכר ביד אבו מחמד  .2

 והיה הדבר ביום ראשון, בעשרת הימים .3

 3לשטרות 1461האמצעיים לחודש אייר )שנת(  .4

 וכוליף 4בנוכחות ברכאת אלכהן .5

 בן אלחזאן ופוריג' בן מונין. .6

 קיבל )אותם( אבו מחמד בנוכחותם, .7

 בעת אשר תבעו אותה ילדי אחותה .8

 ארבעים דרהם –למחרת ה'פושעים', ו .9

 כסף לקחו כפשרה. וכן ששה .10

 ]דרהם[ לפקיד. וכן שני דרהם .11

 

 צד ב'

 אבו ] 5לשליחו של 'בית הדין' .1

 בנוכחות כ]ו[ליף בן החז]אן .2

 וכוליף בן אלח] 6בן אלבעצד .3

 ועבור המסמך אל הקאצ'י .4

 חמישה מטבעות כסף. סך ה]כל –השני  .5

 שישים וארבעה וחצי   .6

 [.]וארבעהמתוך סך מאה ושישים  .7

 ארבעה מטבעות כסף. –מאיתנו  .8

                                                 
 .759, עמ' ورقראו בלאו, מילון, ערך   2
 .1150לשטרות, קרי אמצע מאי  1461אמצע חודש אייר שנת   3
, פורסם ע"י גיל, S 8 J 11.9v-T – 1151ברכאת אלכהן בן סהל מופיע כפרנס המטפל בנכסי ה'קודש' בפסטאט, במסמך חתום משנת   4

 , לא פורסם.T-S AS 149.10 –. מכתב נוסף פרי עטו 52ההקדשים, תעודה 
(, אך לא מצאתי לכך תיעוד 291, עמ' 3פי ההקשר, וכך כנראה קרא זאת גם גויטיין )חברה, -ל אלשריעה', עלכך אני מציע לתרגם 'רסו  5

 במילונים. 
 הקריאה אינה ודאית, ולא הצלחתי לפענח את משמעות הכינוי.  6
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 CUL T-S 8 J 21.1: 20תעודה 

 (.1159-1141עתירה של אישה לנגיד שמואל בן חנניה )כיהן בשנים 

 כתוב על נייר. הסוף קטוע, וכן אותיות ספורות לאורך הקצה השמאלי. צידו האחורי ריק.

 11דינר. כעת נותרו מן החוב  25אלחלבי, אשר היה חייב לאביה האישה מתלוננת נגד ילדיו של צדקה 

 ימירו את דתם. –דינאר, אך מושמע כלפיה איום כי אם תדרוש מהם סכום זה 

 לא פורסם, לא תועתק, לא נידון.

 ידי עודד זינגר. המסמך הובא לידיעתי על

 

 תעתיק

 אלעבדה תנהי אלי הדרת מרינו ורבינו אדונינו .1

 הגדול שר השרים ונגיד הנגידי]ם[שמואל הנגיד  .2

 גביר הגבירים ימין המלוכה נזר הנשיאות ת]כון[ .3

 לאבוהא ענד צדקה לבומשרתה לנצח אן  .4

 אלחלבי חֹגה בֹה ועשרין דינאר ואכד מנה  .5

 אלי אן //לם// יתבקא אלא ֹיֹד דינאר פקט וקד טלב]ת[ .6

 אלעבדה לאולאד צדקה אלמדכור עלי יד וכיל ל]הא[  .7

 יחצל ללעבדה מנהם שוה פרו]טה[ עדה דפוע ולם .8

 פקיל ללעבדה אן טלבתיהם כרֹגו ען אלמדהב  .9

  2אלחאל אלי אן אסבתת  אלעבדה עלי סוד שע]... 1וקד ַאל .10

 מן אלקלה ולאולא אן תטלב שיהא אולא מן א]...  .11

 תתצדק מן אלנאס ואלעבדה תשתה]י מן[ //אנעא]מה .12

 אסתחֹצארה]...[ אבנה ויזן כל מנה]... .13

 

 תרגום

 להדרת מרינו ורבינו אדונינוהשפחה מודיעה  .1

 [שמואל הנגיד הגדול שר השרים ונגיד הנגידי]ם .2

 [גביר הגבירים ימין המלוכה נזר הנשיאות ת]כון .3

 , כי לאביה הגיע מצדקהמשרתו לנצח .4

 אלחלבי חוב בסך עשרים וחמישה דינאר. וקיבל ממנו .5

 עשר דינאר בלבד. וכבר דרשה עד שלא נשאר אלא ארבעה .6

 השפחה מבני צדקה הנזכר באמצעות שליח מטעמה .7

 [.שוה פרו]טהולא הגיע לשפחה מהם )אפילו לא(  3פעמים אחדות, .8

 יצאו מן הדת' –ונאמר לשפחה 'אם תדרשי מהם  .9

                                                 
 קו תחתון מתחת לאותיות 'אל'. ייתכן שמדובר בסימן מחיקה, כפי שהציע לי אמיר אשור.  1
 שלוש המילים האחרונות מטושטשות וקריאתן לא ברורה לי.  2
 .216-217, עמ' دفعראו בלאו, מילון, ערך   3
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 שע] 4באופן מביש והגיע המצב לכדי כך שהשפחה עשתה את השבת .10

 6כי תבקש את כספה ולא 5בשל המחסור. האם לא מוטב .11

 יות? והשפחה משתוקקת לחסד]יותבקש צדקה מן הבר .12

 יזמנוהו לבית הדין]   [ בנו  וישקול כל מה] .13

 

                                                 
 .315, עמ' سودתרגום משוער, ראו בלאו, מילון, ערך   4
 הקריאה מבוססת על ההנחה כי 'ולא אולא' הצטמצם ל'ולאולא'.  5
 .890פרידמן, מילון, עמ'  ;357, עמ' شيءכספה, ראו בלאו, מילון, ערך  –'שיהא'   6
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 CUL T-S 10 J 17.16: 21תעודה 

שלום, ברבע האחרון לנגיד שר  1מכתב לא חתום של המקדם של קליוב, ככל הנראה משה בן לוי הלוי,

 עשרה. של המאה השתים

 בת אבו אלחסן, ככל הנראה לקראת נישואין אפשריים. הטיוטה עוסקת בידוע על עמאים

 כתוב על נייר. לא חתום. צידו האחורי ריק.

 .515-514; וכן ראו אצל פרידמן, זוטא, עמ' 14-13לא פורסם. נידון בקצרה אצל אשתור, מספר, עמ' 

 פרידברג. הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של

 

 תעתיק

 יקרת  //בין ידי הדרת ֺ אלממלוך יקבל אלארץ .1

 כותרת //צפירת תפארת הוד ועטרת וצניף  .2

 אד גאונינו שר שלום הלוי הגאוןֺ ורֺ מר .3

 ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב .4

 סלה וינהי אנהא משתאק אלי חצור מגלס)הא( .5

 ֺבל בעונותיו הרבים מא אעאקה אלא מרץ .6

 הו  //יב אלכאדם מא ֺעליה פהקבה יסתג .7

 יעלם // דאעי למולאה למען שמו וסוא דלך אנהו )!( .8

 מן חאל עמאים אבנת אבו אלחסן אכת זוגה .9

 כלף אלמשחרר אנהא גאת אלי קליוב הי .10

 ואמהא ואכתה )!( וזוג אכתהא ואולאדהם .11

 תם בעד דלך תופת ٙ  ואקאמו פי קליוב מדה .12

 אומהא ודפנאהא פי קליוב בחצרה גמאעה  .13

 אלמקימין בקליוב תם בעד דלךמן ישראל  .14

 אכדהא אכוהא וסאפר אלי אלמנופיה ויצא .15

 מכלל ישראל ולם יתביין ללכאדם פי חאל .16

 עמאים אלמדכורה עלקה לא באלסלטאן  .17

 ולא באלשרע .18

 

 תרגום

 הדרת יקרתהעבד מנשק את הארץ בפני  .1

 צפירת תפארת הוד ועטרת וצניף כותרת .2

 הלוי הגאון מר)נא( ור)בנא( אד)וננו( גאונינו שר שלום .3

 ראש ישיבת גאון יעקב אשר אהב .4

                                                 
על זיהויו של משה הלוי בן לוי כמקדם קליוב, שפיוטים, שירים וכן שאלות הלכתיות לרמב"ם בכתב ידו שרדו בגניזה, ראו לאחרונה   1

 אשור, משורר.
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 ומודיע כי הוא משתוקק לבקר במושב]ו[ סלה .5

 אך בעונותיו הרבים לא עיכבה אותו אלא מחלה .6

 שחלה, והקב"ה ייענה למשרת בנוגע למה שהוא .7

 . ומלבד זאת, הרי שהידוע לולמען שמומתפלל לאדונו,  .8

 בעניין מצבה של עמאים, בתו של אבו אלחסן, אחות אשתו  .9

 של כלף המשוחרר: היא הגיעה לקליוב, היא .10

 ואמה ואחותה ובעל אחותה וילדיהם,  .11

 וחיו בקליוב במשך זמן. לאחר מכן מתה .12

 אמה, ושתיהן קברו אותה בקליוב בנוכחות קבוצה .13

 מן היהודים המתגוררים בקליוב. לאחר מכן .14

 ויצא ע לאלמנופיה,לקח אותה אחיה, ונס .15

 . ולא ידועה למשרת, בנוגע למצבהמכלל ישראל .16

 לא שלטונית –כלשהי )מן הנישואין(  2של עמאים הנזכרת, מניעה .17

 3ולא דתית. .18

 

                                                 
 .452-453, עמ' علقראו בלאו, מילון, ערך   2
 . 334התרגום בעקבות אשור, שידוכין ואירוסין, עמ'   3
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 CUL T-S 18 J 1.22: 22תעודה 

 .1141כרון עדות מבית הכנסת של דמיאט, מרץ יז

וקיום החתימות. הפינה השמאלית התחתונה נקרעה. צידו האחורי כתוב על נייר. נושא חתימות עדים, 

 ריק.

שני העדים העידו, בעקבות חרם שהושמע בבית הכנסת של דמיאט, על הידוע להם לגבי האירועים 

שבגינם נכלא עמאר בן מכלוף, אירועים שכללו תביעה מצד גאלב הפושע בנוגע לירושה, וניסיון של 

 על אבו אלמפצ'ל בן פרחיה. עמאר לגלגל תביעה זו הלאה 

 .19, וכן בשחזור שונה אצל אשתור, מספר, עמ' 290, עמ' 3לא פורסם. נידון בקצרה אצל גויטיין, חברה, 

 .הפרסום הנוכחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג

 

 תעתיק

 אלמחצר נקול נחן אלשהוד אלכאתמין שהאדתנא אכר הדה .1

 אן למא כאן יום אלאתנין אלסאבע מן חודש ניסן משתא .2

 ֹדֹאֹתֹנֹב חֹצרנא בבית הכניסת אלמעמורה ]בב[קא הדר]ת[ .3

 אדוננו הנגיד הגדול נגיד עם יֹי ירום הודה ויגדל כבודה .4

 בתגר דמיאט חמאה אללה פאחרם בספר תורה המקודש .5

 באסם כל בר ישראל אן יעלם אן אלשיך אבו אלמפֹצל ולד .6

 ֹכֹגֹק מרנא ורבנא פרחיה החבר חמדת הישיבה ראש .7

 הנדיבים נֹט רֹח חבס עמאר בן מכלוף או תסבב לה פי אדיה .8

 לא ישהד בה פלמא סמענא אלחרם אלתגינא אן נשהד במא .9

 עלמנאה מן חאלהם והו אננא סאלנא עמאר אן קֹציה חאלה .10

 פקאל לנא אנא אכטית עלי נפסי וֹצמנת לגאלב אלפושיע ענד .11

 ני באלמיראת אנה אד]א א[סתחלף אלשיך אבו אלמפֹצלמא טאלב .12

 לה באלמבלג 1עלי אלחגה אלמכתתבה עליה בעשרין דינר קמת קמת .13

 2פאסתחלף אלפושיע ללשיך אבו אלמפצל וטרח אלפושיע אלחכם .14

 ונחן אלשהוד 3עלי אלמבלג אלדי ללשיך אבו אלמפצל דנן .15

 4[ פלמאנעלם אן ליס ללשיך אבו אלמפֹצל פי חבס עמא]ר שי עלקה .16

 אלתמס מנא אתבאת מא עלמנאה ותחקקנא מן ] .17

 כטוטנא פי אלתאריך הנזכר לעילא שרי]ר ובריר וקיים .18

 כתיב על גהטא אלדי ללשיך אבו אלמפצל דנן ו] .19

 שמואל בר שלומה נע .20

 אפרים הכהן בן יוסף ֹסטֹ  .21

                                                 
 לה נכתבה פעמיים.המי  1
( אולם מתוך ההקשר העדפתי 'חכם'. קשה להבחין בשוני בין האותיות המדוברות בכתב ידו 16, 8ייתכן שכתוב 'חבס' )כמו בשורות   2

 של הסופר.
 להלן. 19המילים 'אלדי ללשיך אבו אלמפצל דנן' כתובות על מחיקה, ומעליהן נקודות. ראו שורה   3
 פי ראשי האותיות.-שחזור על  4
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 קמן אשהידו גבריא אלין ואנון שמואל בר שלמה ע]   ואפרים הכהן .22

 וחתמות ידיהון כד חזי יפת הממ]חה בן יוסף בסימוניהון .23

 ישועה הכהן בר יוסף ֹסטֹ  .24

 

 תרגום

 אומרים אנו העדים החותמים עדותנו בסוף שטר זה .1

 כי כאשר היה יום שני, השבעה בחודש ניסן בשנת .2

 הדר]ת[נכחנו בבית הכנסת, שייבנה ]בח[יי  5דאתנב .3

 אדוננו הנגיד הגדול נגיד עם יי ירום הודה ויגדל כבודה .4

  בספר תורה המקודשהאל, והוחרם  המל דמיאט, יגן עליבעיר הנ .5

 כל בר ישראל אשר יודע כי השיך אבו אלמפֹצל בן .6

 כ)בוד( ג)דולת( ק)דושת( מורינו ורבינו פרחיה החבר, חמדת הישיבה, ראש .7

 לנזק 7גרם לכליאת עמאר בן מכלוף או גרם לו 6הנדיבים נט)רי( רח)מנא(, .8

 להעיד על 8דבר החרם הוצרכנוולא יעיד על כך. וכאשר שמענו את  .9

 מה שידוע לנו בעניינם, והוא כי שאלנו את עמאר על מצבו הבעייתי .10

 ואמר לנו 'אני חטאתי לנפשי, והתחייבתי לגאלב הפושע, בעת .11

 שתבע ממני את הירושה, כי אם הוא ישביע את השיך אבו אלמפֹצל .12

 החוב הרשום עליו בסך עשרים דינר, אני אשלם לו את הסכום'. על .13

 והשביע הפושע את השיך אבו אלמפֹצל, והטיל הפושע את התביעה .14

 על הסכום אשר לשיך אבו אלמפצל דנן. ואנו העדים .15

 עמאר, וכאשר לכליאתיודעים כי אין לשיך אבו אלמפֹצל כל קשר  .16

 ] מן התחייבנו לאמת מה שידוע לנו, ואימתנו .17

 ידינו בתאריך הנזכר לעיל. שר]יר ובריר וקיים בכתב .18

 9'המיועד לשיך אבו אלמפֹצל דנן ו] המחיקהכתוב על  .19

 שמואל בר שלומה נע .20

 אפרים הכהן בן יוסף ֹסטֹ  .21

 בפנינו העידו האנשים הנזכרים, והם שמואל בר שלמה ע]     ואפרים הכהן[ .22

 בן יוסף, בסימניהם וחתימות ידם. ועל כך העידו יפת הממ]חה .23

 ישועה הכהן בר יוסף ֹסטֹ  .24

 

                                                 
 .17.3.1141-לשטרות, והתאריך המתאים ליום בשבוע הוא ה 1452הכותב ודאי התכוון שנת אתנב,   5
אבו אלמפצ'ל היה אחד מנכבדי דמיאט. הוא נזכר כ"אלשיך אבו אלמפצ'ל כ'ג'ק' מר'ור' נתנאל היקר בר כ'ג'ק' מרנ' ורבנ' פרחיה   6

. אביו, "פרחיה ביר' חלפון המעותד (OX Bodl MS Heb c 13.1) 1124ס'ט'" בשטר מפסטאט, שלהי  חמדת הישיבה ראש הנדיבים
 (. OX Bodl MS Heb d 66.8) 1106סט", חתם על שטר בדמיאט, שנת 

 .284, עמ' سببראו בלאו, מילון, ערך   7
 . 623, עמ' لجاראו בלאו, מילון, ערך   8
פני תיקון או מחיקה. ראו סוקולוף,  המאשר מקוריות של טקסט הכתוב על כתוב על המחיקה. ניסוח סופרים –'כתיב על גיהטא'   9

פי חיפוש בפרויקט הגניזה  מה שמביא שם, ודוגמאות נוספות על. ומשמש גם בשטרות בגניזה, ראו הדוג278בבלית, ערך 'גיהטא', עמ' 
 של פרידברג.
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 CUL T-S Ar. 40.96: 23 תעודה

 שאלה באותיות ערביות לחכם מוסלמי.

 1כתובה על נייר, התשובה חסרה. בצידו השני של הדף פיוטים עבריים.

שה שבעלה היהודי התאסלם, והשניים המשיכו לחיות יחד. הבעל נסע להודו ולא יהשאלה עוסקת בא

לא מצאתי  2יכולה להינשא מחדש. נשמעו ממנו חדשות במשך עשר שנים, ונשאלת השאלה האם האישה

 בסיס להערכת זמנה של התעודה.

 . 264, 200, עמ' 3; חברה, 301, עמ' 2נידון אצל גויטיין, חברה, 

 לא פורסם, לא תועתק.

 

 תעתיק

 3] في تعالى شاهللا ان .1

 4يهودية امراة وصحب اسلم يهودي .2

  د]فارا واحدة سنة صحبها اسالمه بعد .3

 ما المذكورة الزوجة له فقالت السفر .4

 لها فقال سراحي تطلق ان دون تسافر .5

 مدة عاب فسافر قليل اال اغيب ما .6

 ما قله الجل الزواج فطلبت سنين عشرة .7

 وصعوبة الزمان ك لف على تقدر وال بيدها .8

ج تقدر فهل الوقت .9  المدة هذه بعد تزو 

 الهند بالد في النه خبر لهؙ  يس مع لم وهو .10

 ] الجواب .11

 

 תרגום

 ___ בדבר ]גבר .1

 לאישה יהודיה 5יהודי שהתאסלם והיה קשור .2

 לאחר התאסלמותו, והיה איתה במשך שנה אחת. ורצה .3

 לנסוע. ואמרה לו האישה הנזכרת 'לא .4

 תיסע בלי שתגרשני'. ואמר לה .5

 'לא איעדר אלא לזמן קצר'. ונסע, והוא נעדר מזה .6

 עשר שנים. והיא מבקשת להינשא בשל המעט .7

                                                 
 .702הם פרי עטו של שמואל השלישי בן הושענא, ראו יהלום וקצומטה, יוצרות, עמ' פיוטים אלה   1
אסכולות ההלכה הסוניות נחלקו בשאלת אפשרות גירושיה של אישה שבעלה נעדר. המאלכים התירו את גירושה בידי דיין, אם עברו   2

 (.100-99, עמ' 3)כרך  3)נישואין(, חלק  20ג'תהד, ספר לפחות ארבע שנים מעת יציאתו. ראו סיכום הדברים אצל אבן רשד, בדאיה אלמ
 שתי אותיות נראות לפני הקרע. לא הצלחתי לפענחן.  3
 פי שרידי האותיות וההקשר.-השלמה משוערת על  4
 תרגום מילולי. ניתן להבין באופן שהיו נשואים קודם להתאסלמותו, או שמא נקשר איתה רק לאחר התאסלמותו.  5
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 לבדה( בשל טרדות הזמן וקושישבידה, ואיננה יכולה )להיות  .8

 התקופה. האם היא יכולה להינשא לאחר תקופה זו. .9

 ולא נשמעה כל ידיעה ממנו, כיוון שהוא בהודו. .10

 התשובה ] .11
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 CUL T-S 20.93: 24תעודה 

 .1094כרון עדות על חילופי דברים בבית הדין. פסטאט, לא לפני קיץ יטיוטת ז

(. כתוב 1094לשטרות )קיץ  1405כתובה על נייר, בשולי שטר מכירת שפחה, הנושא תאריך לחודש תמוז, 

 בידו של אברהם בן יצחק התלמיד. הצד האחורי ריק. 

; וראו שחזור שונה של מהלך העניינים אצל 13הע'  592, עמ' 2נזכר בתמציתיות אצל גויטיין, חברה, 

  .50הע'  109וכו המדויק של המסמך ראו כהן מ', שלטון עצמי, עמ'  . על תאר65אשתור, הקהילה, עמ' 

 לא פורסם, לא תועתק.

 

 תעתיק

 אדנ]נו[ מבורך שר השרים אלוף הבינות חכ]ם .1

 סנהדרא רבא עוז בית ישראל בן כֹב גֹד ק]ֹד אדוננו[ .2

 סעדיה החסיד ֹזֹצֹל וחֹצרו אצחאבנא אלמליגיין מסתגיתין .3

 פי מנצור בן מנשה וולדה ופֹציל בן מנשה וולדה וטריף בן מנשה  .4

 מחאֹצר בשהאדה אקואם מן אהל 1  וולדה ואחֹצרו באידיהם  .5

 מליג פכאטבהם בית דין נֹט רֹח פי דלך פגרא מנהם .6

 ציאח כתיר וקאלוו]עלי[ בית דין ועלי אלחאצרין כלאם גליֹט  .7

 רה והדדו באלפשעותנחן נכרג אלי //מולאי// אלאפֹצל אעז אללה נצ .8

מדאת עדה //וקאל טריף לא כאנת אלא מישומה// וצאחו עלי אלדיאן ֹר מנשה ועלי  .9

 גירה 

 מן אלשיוך אלדי ינובהם וכסר עליהם ומא דהוא קדמנא .10

 כתבנא וחתמנא ויהבנא לכצומהם למהוי בידיהון לזכו .11

 ולראיה אברהם ביר' יצחק התלמיד נ'ע' .12

 

 תרגום

 2אלוף הבינות חכ]ם הישיבה[ שר השריםאד]וננו[ מבורך  .1

 [סנהדרא רבא עוז בית ישראל בן כב)וד( גד)ולת( ק]דושת אדוננו .2

  3(. הופיעו חברינו אנשי מליג', מתלונניםסעדיה החסיד ז)כר( צ)דיק( ל)ברכה .3

 כנגד מנצור בן מנשה ובנו, ופֹציל בן מנשה ובנו, וטריף בן מנשה .4

 אנשים מקהילת ובנו, והביאו עימם שטרי בית דין, בהם עדות .5

 מליג'. ופנה אליהם הדיין, נט)ריה( רח)מנא(, בנוגע לכך. ויצאו מהם .6

 כנגד בית הדין וכנגד הנוכחים דברים חמורים וצעקות רבות, ואמרו .7

 יחזק האל את נצחונו, ואיימו ב'פשעות' 4'אנו נפנה לאדוננו אלאפֹצל', .8

                                                 
 ת מחוקות.שתי אותיו  1
 . 264-265ההשלמה לפי טבלת תאריו של מבורך, ראו כהן מ', שלטון עצמי, עמ'   2
 , ושם הפניות.81-83ראו דיונו של זינגר, מגדר, עמ'   3
 הווזיר רב העוצמה אלאפצ'ל, בנו של הווזיר בדר אלג'מאלי. ראו עליו וולקר, אלאפצ'ל.  4
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וצעקו על הדיין, ר)בי(  //5מספר פעמים // ואמר טריף 'לא היה זה אלא עניין אומלל' .9

 ועל זולתו 6מנשה,

 ועל מה שהיה בפנינו 7מבין הזקנים אשר מינה אותם, והשפילו אותם. .10

 כתבנו וחתמנו, ונתנו לידי בעלי דינם, שיהיה להם להוכחה .11

 ולראיה.    אברהם ביר' יצחק התלמיד נ)וחו( ע)דן(. .12

 

 

 

                                                 
 .790, עמ' يشمראו בלאו, מילון, ערך   5
 .9, פורסם אצל  זינגר, מגדר, תעודה S 10 J 10.13-T – 1092-'אלדיין מנשה' נזכר במסמך נוסף ממליג', מ  6
 . 595, עמ' كسرראו בלאו, מילון, ערך   7
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 CUL T-S NS J 277: 25תעודה 

)כיהן  עתירה של אורג משי בשם אבו אלעלא בן אבי אלפצל בן אלעניני לנגיד, כנראה שמואל בן חנניה

 1.(1141-1159בשנים 

 כתוב על נייר. שלם. ללא כתובת, אך מקופל בצורה שמציעה שנשלח. צידו האחורי ריק. 

 .297, 36-35, עמ' 2לא פורסם. נידון בקצרה אצל גויטיין, חברה, 

 כחי הושווה לתעתיק הנמצא בפרויקט הגניזה של פרינסטון ובפרויקט הגניזה של פרידברג. הפרסום הנו

 

 תעתיק

 עבדהא אבו אלעלא                                               .1

 בן אבו אלפצל בן                                               .2

 אלעניני                                               .3

 אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ייי אשרי איש .4

 הדרת אדונינו ואור· ירא את ייי במצותיו חפץ מאד  .5

 שר השרים· עינינו ומחמד לבינו ועטרת ראשינו  .6

 ויחיי שני חמו· ונגיד הנגידים יֵהא שמו לעולם   .7

 ויקיים עליו תחת חמודיו השרים האדי//רי//ם .8

 אבותיך יהיה בניך תשיתימו לשרים בכל .9

 וממא אעלם חֹצרה סידנא תבת· הארץ  .10

 2אללה מגדה אנני רגל קציר אלחֹגה וקד אשרף עדהא .11

 עלי תלאף אלנפס ודלך אן אלממלוך יעמל פי דכאן קזאזה .12

ַע וקד .13  ומעה גמלה צנאע //מסלמין// ופי גמלתהם רגל ֹפוֹשֵ

 אן קצדה אֿכראגה עאדאה וקצד הלאכה ודאך .14

 מן אלדכאן ויקול לה פי כל וקת אנת תחלף באלֶמֶלך .15

 טול אלנהאר ותכדב ]וק[ד אתבת עליה ֵעדּות שקר  .16

 וביעק אלממלוך ען אלכרוג מן אלדכאן לאן עליה .17

 למעלמה דין וקד קצדת אללה תעאלי וחֹצרתך  .18

 באן תפתך נפסי מן אלמות ודאך //אן// יכרג אמרך אלי .19

 אלדין קבל אן יקע עבדך  יהّ  על 3באלתקציטאלדיאניין  .20

 רתך באלאֹגדהאד פיֺפי אעתקאל ותלתזם חצ .21

 כלאצי חסב עואידך מע כל בר ישראל ושלומך .22

 ישגא                                                   .23

 

                                                 
 .193הע'  465, עמ' 1ראו גויטיין, חברה,   1
יתכן שהכותב שינה כוונתו ולא הותיר סימן לא הצלחתי למצוא מובן סביר למילה זו בהקשר הכולל, ונראה שהטקסט שלם בלעדיה. י  2

 .7מחיקה על המילה המיותרת, כפי שלא מחק את התיבה 'חמו' המיותרת בסוף שורה 
 .549, עמ' قصط. למשמעות השורש ראו בלאו, מילון, ערך 37-38. למעתק ראו בלאו, דקדוק, עמ' قسطמן השורש   3
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 תרגום

 עבדו אבו אלעלא                                    .1

 בן אבו אלפצל בן                                    .2

  4אלעניני                                    .3

 אשרי איש 5אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ייי .4

 הדרת אדונינו ואור 6ירא את ייי במצותיו חפץ מאד .5

 עינינו ומחמד לבינו ועטרת ראשינו שר השרים .6

 7חיי שני חמוונגיד הנגידים יהא שמו לעולם וי .7

 חמודיו השרים האדי//רי//ם ויקיים עליו תחת .8

 אבותיך יהיו בניך תשיתימו לשרים בכל .9

 אודיע את הדרת אדונינו, יתמיד  8.הארץ .10

 אמצעים, וכבר הגיע אל סף-האל את תהילתו, כי אני אדם מעוט .11

 אובדן הנפש, וזאת כיוון שהעבד עובד בחנות אריגת משי .12

 , והואפושע'מוסלמים, וביניהם אדם 'ואיתו מספר עובדים  .13

 הפך לאויבו, ושם לו למטרה להרוס אותו, ולגרש אותו מן .14

  מלךהחנות. ואומר לו כל הזמן 'אתה נשבע ב .15

 ,עדות שקרכל היום, ומכזב', וכבר התאמת שזו  .16

 ואין לעבד אפשרות לעזוב את החנות כיוון שיש לו  .17

 ולהדרתך,חוב לבעל החנות. ואני פונה לאל יתעלה  .18

 כי תפדה נפשי ממוות, וכי תורה .19

 לשני הדיינים לפצל את החוב, לפני שיושלך עבדך  .20

 מנת-למעצר. ותתחייב הדרתך להתאמץ על .21

 כל בר ישראל, ושלומךלחלצני, בהתאם למנהגיך עם  .22

 .ישגא                                                         .23

 
 

                                                 
, טור שמאלי, S K 15.15v-Tגויטיין מעיר בכרטיסיותיו שאולי מדובר בכתיב אחר של 'בן אלענאני', אולי מכפר חנניה שבגליל, ראו   4

, טור ימני, שורה T-S K 15.97r; 61, וכן כהן מ', קול העניים, תעודה B20, נספח 2, וראו גויטיין, חברה, 12-, ראשית המאה ה20שורה 
, 'אלמנת אלענאני', וראו ברסלבי, לחקר ארצנו, 7, שורה B29 ;BL 0r 5566C9r, נספח 2, וראו גויטיין, חברה, 12-ה, ראשית המאה 25

 . 75עמ' 
 תהלים קיט, א.   5
 תהלים קיב, א.   6
 הרווח לא הספיק לכתיבת המילה המלאה 'חמודיו', והכותב המשיך לשורה הבאה ללא סימון מחיקה.  7
 תהלים מה, יז.  8
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 CUL T-S AS 152.360: 26תעודה 

מכתב עברי המתאר, בלשונו של גבר, כיצד החזיר אישה יהודיה, אולי קרובת משפחה או בת זוג, ליהדות, 

  1עשרה. ין באלכסנדריה בראשית המאה השלושדי –אך נתקל בקשיים, ופנה לדיין אנטולי 

צדדים. ראשו וסופו קטועים. בצידו המכתב כתוב על קלף, כולל מחיקות ותוספות רבות בין השורות וב

 האחורי מספר שמות בכתב אחר ורהוט, בהם "מחפוֹץ אליה רומי בו פֹצל אלמגרבי" ועוד.

 פורסם ע"י פלק, גניזה. התעתיק והשחזור להלן שונים מן המופיע אצלו.

 

 תעתיק

 לה ]    [ר למה הינח?]   [ישר]   [ .1

 והלכ]ה[ אחרי אלי נכר ענתה ואמרה .2

 לי גרם המזלי הביאני עד הנה .3

 ואני אמרתי לה תחזור לייחוד השם  .4

 אמרה לי ואם אצא מהנה במה    .5

 אוכל ואחיה אמרתי לה אני ] אתן [ .6

 לך ארבעה ליטרין לחם ] וכן? [ .7

 רטל בשר בכל שבוע ]       [  .8

 )מעל השורה(: וזה הדבר עשיתי בעזרת ה]אל?...[ //)שוליים שמאליים(: ]..[ מצוה בעדה // .9

 תשב ותעשה  ותעשה ואתי  .10

 ובאה //2)שולים ימניים(: באלו הבדים/ הבגדים הרומיים ותחיה יצאה משם // ]מה[נה .11

 )שולים ימניים(: שיהיו בארץ/ ה' / יהודית אחת וחזר ]  ע[רל ועש]ה[ .12

 עמי קטטה הרב]ה [ הביא לי  .13

 // ממני ד]בר מחוקגוים והכוני ]    ול[קחו  .14

 )בין השורות(: שוחד כדי שיני]חו לי   [ // .15

 ומיום// דבור]י/ם?[//  ומיום נתתי להם שוח]ד   [ .16

 ומאותו היום ]         [ // צרה הזאת// מביאה  .17

 שאתן לה// ומיום על תנאי שעשיתי לה ]   [ // וכל .18

 ליום היא מכנסת על ביתי וחטאת .19

 עמה ואחר כך הלכתי אצל .20

 הדיין ר' אנטול  והתודיתי אותו .21

  3כך וכך ע]שי[תי עמה                  .22

 

                                                 
 .128-133פרנקל מ', האוהבים, עמ' עליו ראו   1
 המילה מחוקה חלקית, והקריאה מסופקת.  2
 .59, הע' 149לפענוח חמש השורות האחרונות ראו כעת גם פרידמן, אנטולי, עמ'   3
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 JTSA ENA 2560.6v: 27תעודה 

 .1221נושא תעודות הלכתיות שונות משנת  דף מפנקס בית הדין בפסטאט,

שתי שורות  –בצידו האחורי, בחלק התחתון של  הדף, רישום כתוספת על לידת בת ממזרת, ובמאונך לטקסט זה 

 נוספות המפרטות אודות המקרה.

 לא פורסם, לא תועתק.

 ידי אמיר אשור. הקטע הובא לידיעתי על

 

 תעתיק

 ולדת בנת ל]ב[ן ]י[עלמו .1

  1יר אלעשאמן בנת טו .2

 והי ממזרת .3

 פי אתק'לב' .4

 )במאונך(:

 ל]אן[ כאנת אמהא פשעה )!( והי זוגה אפרים אלדמירי .1

 ומא כתב להא גט ואזוגת לבו עלי בן יעלמו בדיני //גויים. .2

 

 תרגום

 2נולדה בת ל'בן הידוע' .1

 3מבת 'פרפר הלילה' .2

 והיא ממזרת .3

  4בשנת אתק'לב' .4

 )במאונך(:

 אפרים הדמיריכיוון שאמה פשעה, והיא אשת  .1

 ולא כתב לה גט, והתחתנה עם )א(בו עלי 'בן הידוע' בדיני גויים. .2

 

  

                                                 
, ראו גויטיין, חברה, J 293cS NS -T – 12-'בנת טויר אלעשי' נזכרת גם בשתי רשימות מקבלי תמיכה קהילתית מן המחצית הראשונה של המאה ה  1
, 80, פורסם ע"י ברסלבי, לחקר ארצנו, עמ' 26, ע"א, שורה BL OR 5566C9(; 1140-1139לשטרות ) 1451, והוא נושא תאריך לשנת B33, נספח 2

, לא T-S NS 225.25t – (1132לשטרות ) 1443, על תארוכו לאותה תקופה. 'בן טויר אלעשי' נזכר בקרע שטר משנת B32וראו גויטיין, שם, נספח 
ים, פורסם. מכאן שמדובר בשם משפחה ולא בכינוי המיוחד לאישה שנידונה בקטע שלפנינו. אני מודה למ"ע פרידמן על ההפניות לשני הקטעים הראשונ

 ולעודד זינגר על ההפניה לקטע הנוסף.
 ירו.כך אני מציע לתרגם את השם, שאיננו מופיע בגניזה ואין לי דרך אחרת להסב  2
 . אני מודה למ"ע פרידמן על הפניה זו.67ראו דוזי, תוספת, כרך ב, עמ'   3
 , וכן התאריך בשלושה מסמכים נוספים על אותו הדף.1221לשטרות, היא  1532  4
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as the history of the Holy Church, A. Khater, O.H.E. Khs-Burmester, Le Caire, 1948-1973  

 תשמ"ז. -מהד' הילדסהיימר, ירושלים תשל"ב –הלכות גדולות 

 ם, ירושלים תשנ"ט.כולל תשלום הלכות פסוקות, מהד' אהבת שלו –הלכות פסוקות 

 מהד' מרגליות, ירושלים תש"ב.  –הלכות קצובות 

 .1886מהד' שלאסבערג, וורסאי  –הלכות ראו 

 מהד' זק"ש, ירושלים תשכ"ט. –הלכות הרי"ף 

 .1996אחמד בן  מחמד אלח'לאל, אהל אלמלל ואלרדה ואלזנאדקה, מהד' אלסלטאן, ריאד  –ח'לאל, אהל אלמלל 

 מהד' מצגר, ירושלים תשע"ב. –לוניל חידושי רבי יהונתן מ

 רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, בהעתקתו של רבי יהודה אבן תבון, מהד' א' צפרוני, ירושלים תש"ך. –הכוזרי 

 גרשום גוזר, כללי המילה, מהד' גלאסבערג, ברלין תרנ"ג )תחת הכותרת 'זכרון ברית לראשונים'(. –כללי המילה 

 Churches and Monasteries of Egypt and Some Neighbouring Countries, attributed to Abu -כנסיות ומנזרים 

Salih, the Armenian, ed. and tr. B.T.A Evetts, Oxford 1895 

 .1894מהד' בובר, וינה  –מדרש אגדה 

 מהד' בובר, וילנא תר"מ. –מדרש לקח טוב 

 .1900מהד' בובר, ברלין  –מדרש שכל טוב 

 מדרש שמואל, מהד' ש' באבער, לבוב תרנ"ג.  –מדרש שמואל 

 אביב תשס"ג. -רמב"ם, מורה הנבוכים, תרגום: מ' שוורץ, תל –מורה הנבוכים 

טוב, עם הקדמת שי"ר, פרעסבורג תר"ד -מהד' ז' כוכבמחברת הערוך, שלמה בן אברהם פרחון,  –מחברת הערוך 

 )הדפסה שניה ירושלים תש"ל(.

 רבין, ירושלים תש"ך.-מכילתא דרבי ישמעאל, מהד' האראוויטץ –ישמעאל מכילתא דרבי 

 .1981קמי, כתאב מן לא יחצ'רה אלפקיה, מהד' אלח'רסאן, ביירות -בן באבויה אל –מן לא יחצ'רה אלפקיה 

 .1907מסעות בנימין מטודלה, מהד' אדלר, לונדון  –מסעות בנימין מטודלה 

 .1972-1970מהד' ביירות  צנעאני, כתאב אלמצנף,-א –אלמצנף 

 מילונו של תנחום הירושלמי למשנה תורה לרמב"ם, מהד' ה' שי, ירושלים תשס"ה.  –אלמרשד אלכאפי 

 תשנ"ו. -משנה תורה, מהד' יוסף קאפח, הוצ' מכון משנת הרמב"ם, ירושלים תשמ"ד
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 .1998-1975אלאדב, מהד' קהיר,  רב פי פנוןאנווירי, נהאיה אל-אחמד בן עבד אלוהאב א –נווירי, נהאיה אלארב -א

 סידור רבינו שלמה בן נתן, מהד' ש' חגי, ירושלים תשנ"ה. –סידור רשב"ן 

 מהד' ח' אלבק, ירושלים תשמ"ד.  –ספר האשכול 

 )מהד' צילום(. 1972ישראל ספר המצוות הגדול גן עדן, אהרון בן אליהו מניקומדיה,  –ספר גן עדן 

 .1835ספר המבחר וטוב המסחר, אליהו בן יוסף הרופא, מהד' גוזלוו  –ספר המבחר 

משה בן יעקב אבן עזרא, כתאב אלמחאצ'רה ואלמד'אכרה, מהד' א"ש הלקין, ירושלים  –ספר העיונים והדיונים 

 תשל"ה.

 ספר הפרנס השלם, מהד' שלמון, ירושלים תשע"ד. –ספר הפרנס 

 ן, מהד' ש' אסף, ירושלים תר"ץ.ספר השטרות לרב האיי גאו –ספר השטרות 

 מהד' פינקלשטיין )הוצאה שלישית(, ניו יורק תשנ"ג. –ספרי דברים 

 .1906שמס אלדין אלסרח'סי, כתאב אלמבסוט, מהד' ביירות  –סרח'סי, אלמבסוט 

 .A Commentary on the Book of Daniel by Japhet Ibn Ali the Karaite, ed. D.S –פירוש יפת בן עלי לדניאל 

Margoliouth, Oxford 1889. 

 משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון, תרגום: י' קאפח, ירושלים תשכ"ה.  –פירוש המשנה לרמב"ם 

 תרגום: י' קאפח, ירושלים תשמ"א.  –פירוש רס"ג לדניאל 

 מהד' הערשקאוויטש, מהד' שניה ירושלים תשע"ג.  –פירושים ופסקים לרבינו אביגדור 

 .2000צחיח אלבח'ארי, מהד' דאר אלפכר, ביירות  –'ארי צחיח אלבח

 מהד' ש"א פוזננסקי, ברלין תרנ"ד.  –קונטרס בדקדוק שפת עבר 

 ,Kitāb al-Anwār wal-Marāqib: Code of Karaite Law, by Yaqub al-Qirqisani –קרקסאני, אלאנואר ואלמראקיב 

ed.: L. Nemoy, New York 1941 . 

 תשל"ז.-שאילתות דרב אחאי גאון, מהד' מירסקי, ניו יורק תש"כ – שאילתות דרב אחאי

 .1993כתאב אלאם, מהד' מטרג'י, ביירות  –שאפעי, כתאב אלאם -א

 תרנ"ח.-שו"ת שבות יעקב לרבי יעקב ריישר, מהד' לבוב, תרנ"ז –שבות יעקב 

 (.ספר שו"ת המבי"ט, מהד' לבוב, תרכ"א )נדפס מחדש ישראל תשל"ד –שו"ת המבי"ט 

 תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם, מהד' א' פריימן, בתרגום ש"ד גויטיין, ירושלים התרצ"ח.   -שו"ת ראב"ם 

 שאלות ותשובות לרבינו אשר בן יחיאל זצ"ל, מהד' מכון אור המזרח, ירושלים תשנ"ד.  –שו"ת הרא"ש 

 תשנ"א.  שו"ת רבנו יוסף הלוי אבן מיגאש, מהד' חסידה, ירושלים –שו"ת ר"י מיגאש 

 מהד' לייטר, פיטסברג תשי"ד.  –שו"ת הרי"ף 

 מהד' רוטשטיין, ניו יורק תשל"ה. –שו"ת הרי"ף 

 תשמ"ו.ירושלים מהד' שניה מתוקנת, תשובות הרמב"ם, מהד' י' בלאו,  –שו"ת הרמב"ם 

 שאלות ותשובות הרשב"א, מכון אור המזרח, ירושלים תשנ"ז.  -שו"ת הרשב"א 

 הגאונים, הוצאה מחודשת, ירושלים תשמ"ו. תשובות  –שערי צדק 
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 The Physician as a Rebellious Intellectual: The Book of the Two Pieces of Advice, or Kitab –שתי העצות 

al-Nasihatayn  by Abd al-Latif Ibn Yusuf al-Baghdadi (1163-1231), ed. & trans. N. P. Joose, Frankfurt & 

New York 2014.  

 .1990יחיא אבן סעיד אלאנטאכי, תאריח' אנטאכי, מהד' טריפולי  –תאריח' אנטאכי 

 .Der Josua-Kommentar des Tanchum Ben Josef ha-Jeruchsalmi, ed. H. G–תנחום הירושלמי, פירוש ליהושע 

von Mutius,  Hildesheim 1983. 

 .1974מהד' רידר, ירושלים  –תרגום יונתן 

 שו"ת תרומת הדשן לרבי ישראל איסרליין, מהד' אביטן, ירושלים תשנ"א. –תרומת הדשן 

 תשובות גאוני מזרח ומערב, מהד' מילר, ברלין תרמ"ח )הדפסה שניה ירושלים תשכ"ז(. –תשובות גאוני מזרח ומערב 

ם, מחברת רביעית: זכרון כמה גאונים וביחוד רב שרירא ורב האיי בנו והרב זכרון לראשוני –תשובות הגאונים הרכבי 

 יורק תשי"ט. -ר' יצחק אלפסי, מאת א"א הרכבי, ברלין תרמ"ז, מהדורה מחודשת מאת י"פ פרלא, הוצאת מנורה, ניו

 ירושלים תרפ"ז.  ,ש' אסף, תשובות הגאונים ולקוטי ספר הדין להרב ר' יהודה ברצלוני ז"ל –תשובות הגאונים תרפ"ז 

 תשובות הגאונים מכתבי יד שבגנזי קמברידג', ירושלים תש"ב.ש' אסף,  –תשובות הגאונים תש"ב 

 תשובות שאלות למורנו ורבנו הרב ר' יום טוב בן אלאשבילי, מהד' י' קאפח, ירושלים תשי"ט.  –תשובות הריטב"א 

 כרכים, ירושלים תשנ"ד. 2ברודי, תשובות רב נטרונאי בר הילאי גאון, מהד'  –תשובות רנ"ג 

 

 מקורות משניים

  –אבנארי, מפגשים 

H. Avenary, Encounters of East and West in Music: Selected Writings, Tel Aviv 1979. 

  –אברמסון, ברוך 

 .44-42, יט )תש"ח(, עמ' תרביץש' אברמסון, "לר' ברוך בן מלך", 

  –אברמסון, רב אלחנן 

 קנט. -, ס )תשכ"ז(, עמ' קמטסיניש' אברמסון, "מתורת רב אלחנן ב"ר חושיאל", 

  –אדא, איובים 

A.-M. Eddé, "Ayyūbids", Encyclopedia of Islam, 3rd edition. Accessed online 27.8.2017. 

  –אדלמן, משרתים ומיניות 

H. Adelman, “Servants and Sexuality: Seduction, Surrogacy and Rape: Some Observations concerning 

Class, Gender and Race in Early Modern Italian Jewish Families”, T.M. Rudavsky (ed.), Gender and 

Judaism: The Transformation of Tradition, New York 1995, pp. 81-97. 
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  –אדלר, עובדיה 

I. Adler, “The Music Notations by Ovadiah the Norman Proselyte and their Significance for the Study of 

Jewish Music”, A. De Rosa, M. Perani (eds), Giovanni-Ovadiah da Oppido: Proselito, Viaggiatore e 

Musicista dell’età Normanna, Firenze 2005, pp. 207-223. 

  –שלאנגר, קראים -אולשובי

J. Olszowy-Schlanger, Karaite Marriage Documents from the Cairo Geniza: Legal Tradition and 

Community Life in Medieval Egypt and Palestine, Leiden 1998. 

  –אורבך, הלכות עבדים 

כה  ציון,א"א אורבך, "הלכות עבדים כמקור להיסטוריה החברתית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד", 

 . 141-189)תש"ך(, עמ' 

  –אורבן, מואלי 

E. Urban, "The Early Islamic Mawālī: A Window onto Processes of Identity Construction and Social 

Change", unpublished PhD dissertation, University of Chicago 2012. 

  –אוריגו, האויב 

I. Origo, “The Domestic Enemy: The Eastern Slaves in Tuscany in Fourteenth and Fifteenth Centuries”, 

Speculum 30 (1955), pp. 321-366. 

  –אזמורי, אבן סהל 

T. Azemmouru, "Les Nawāzil d'Ibn Sahl, section relative à l'Ihtisāb; I partie: Introduction, texte arabe et 

bibliogrphie", Hespéris Tamuda, 14 (1973), pp. 7-107. 

  –איזק, גבולות 

B. Isaac, The Limits of Empire: The Roman Army in the East, Oxford 1990. 

  –איילון, ממלוכ 

D. Ayalon, “Mamlūk”, Encyclopedia of Islam, 2nd edition. Accessed online 26.7.2016. 

  –אלבוים, שכל טוב 

אשר, ס' הופקינס, ש' סטרומזה, ב' קיאזה -י' אלבוים, "ילקוט 'שכל טוב': דרש, פשט וסוגיית ה'סדרן'", מ' בר

 .96-71תשס"ז, עמ'  , ירושליםדבר דבור על אופניו: מחקרים בפרשנות המקרא והקוראן בימי הביניים)עורכים(, 

  –אלברט, משפטו של ברוך 

 גן תשל"ד.-, רמת[1320אנוס בידי האינקוויזיציה ] תמשפטו של ברוך: הפרוטוקול הראשון של שפיטב' אלברט, 

  –אלון, מפתח 

 ירושלים תשמ"ו. מפתח השאלות והתשובות של חכמי ספרד וצפון אפריקה: הכרך המשפטי,מ' אלון, 

  –אלוני, מחקרים 

 תשנ"ב.  -ירושלים תשמ"ומחקרי לשון וספרות, נ' אלוני, 
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  –אלוני, הספריה 

שמאי(, ירושלים -)בעריכת מ' פרנקל, ח' בן הספריה היהודית בימי הביניים: רשימות ספרים מגניזת קהירנ' אלוני, 

 תשס"ו.

  –אלכסנדר, תולדות ישו 

P. Alexander, "The Toledot Yeshu in the Context of Jewish-Muslim Debate", P. Schaefer, M. Meerson, Y. 

Deutsch (eds), Toledot Yeshu ("The Life Story of Jesus") Revisited: A Princeton Conference, Tübingen 

2011, pp. 139-158. 

  –אלנבלום, גבולות 

R. Ellenblum, "Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages? The Example of the Latin 

Kingdom of Jerusalem", D. Abulafia, N. Berend (eds), Medieval Frontiers: Concepts and Practices, 

Berlington 2002, pp. 105-119. 

  –אלנבלום, גיאוגרפיה 

R. Ellenblum, "Demography, Geography and the Accelerated Islamisation of the Eastern Mediterranean", 

I. Katzenelson, M. Rubin (eds), Religious Conversion: History, Experience and Meaning, Farnham, Surrey 

2014, pp. 61-80. 

  –ששון, פירקוביץ' -אלקין ובן

)תשס"ב(, עמ'  90 פעמים,ששון, "אברהם פירקוביץ' וגניזות קהיר: בעקבות עיון בארכיונו האישי", -ין, מ' בןז' אלק

95-51. 

  –אנגל, גיורת 

 .21-13כב )תשנ"ט(, עמ'  ספונות,ע' אנגל, "גלגוליה של גיורת מפרובנס: תצרף של שלושה קטעים מגניזת קאהיר", 

  –אנדלמן, עוזבים 

T. M. Endelman, Leaving the Jewish Fold: Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History, 

Princeton 2015. 

  –אנקורי, תכתובת 

Z. Ankori, "The Correspondence of Tobias ben Moses, The Karaite, of Constantinople", J.L. Blau, P. 

Friedman, A. Hertzberg, I. Mendelsohn (eds), Essays on Jewish Life and Thought Presented in Honor of 

Salo Wittmayer Baron, New York 1959, pp. 1-38. 

  –אסף, גרים 

 .124-112, ה )ת"ש(, עמ' ציוןש' אסף, " תעודות חדשות על גרים ועל תנועה משיחית", 

  –אסף, מקורות 

 , ירושלים תש"ו.בתולדות ישראל מקורות ומחקריםש' אסף, 
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 –אסף, עבדים 

 . 125-91, ד )תרצ"ט(, עמ' ציוןהבינים", -עבדים אצל היהודים בימי-ש' אסף, "עבדים וסחר

  –נוספות  –אסף, עבדים 

 . 280-271, ה )ת"ש(, עמ' ציוןעבדים בימי הבינים", -ש' אסף, "עבדים וסחר

  –אפטוביצר, מחקרים 

 , ירושלים תש"א.מחקרים בספרות הגאוניםא' אפטוביצר, 

  –אפשטיין, מחקרים 

 תשנ"א. -, ירושלים תשמ"דמחקרים בספרות התלמוד ובלשונות שמיותי"נ אפשטיין, 

  –ליברמן, אורבניזציה -אקרמן

P. I. Ackerman-Lieberman, "Revisiting Jewish Occupational Choice and Urbanization in Iraq under the 

Early Abbasids", Jewish History 29 (2015), pp. 113-135.  

  –ליברמן, זהות -אקרמן

P. I. Ackerman-Lieberman, The Business of Identity: Jews, Muslims and Economic Life in Medieval Egypt, 

Stanford 2014. 

  –ארד, מחלל שבת 

 , ניו יורק וירושלים תשס"ט.ומשמעותו ההיסטוריתמחלל שבת בפרהסיא: מונח תלמודי מ' ארד, 

  –ארד ד', המסתערבים 

", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור 1700-1330ישראל ומצרים -ד' ארד, "היהודים המסתערבים בסוריה, ארץ

 לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשע"ג.

  –ארדר, אבו עיסא 

Y. Erder, "The Doctrine of Abū ʿĪsā al-Iṣfahānī and its Sources", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 20 

(1996), pp. 162-199. 

  –ארדר, הקרע 

 .349-321עח )תשע"ג(, עמ'  ציון,י' ארדר, "הקרע בין העדה הרבנית לעדה הקראית בתקופת הגאונים", 

  –ארליך, סידור רשב"ן 

U. Ehrlich, "The Contribution of Genizah Texts to the Study of Siddur Rabbi Solomon ben Nathan", B. 

Outhwaite, S. Bhayro (eds), "From a Sacred Source": Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. 

Reif, Leiden 2011, pp. 127-137. 

  –אשור, חלוקת לחם 

-94ט )תשע"ג(, עמ'  גנזי קדם,ור, "הוראה לחלוקת לחם לנזקקים ולבעלי תפקידים בכתב ידו של הרמב"ם", א' אש

83. 
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  –אשור, משורר 

A. Ashur, "On the Identification and Biography of the 'Poet for all Seasons' and his contact with 

Maimonides: T-S 10K8.3, T-S 8K13.8, T-S NS 264.98", Taylor-Schechter Genizah Research Unit's 

Fragment of the Month, November 2016. http://www.lib.cam.ac.uk/collections/departments/taylor-

schechter-genizah-research-unit/fragment-month/fragment-month-8  Accessed 15.8.2017 

  –אשור, שידוכין 

 . 2000א' אשור, "שידוכין על פי תעודות מן הגניזה הקהירית", עבודת גמר לתואר מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, 

  –אשור, שידוכין ואירוסין 

-פי תעודות מן הגניזה הקהירית", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, תל-אשור, "שידוכין ואירוסין עלא' 

 .2006אביב 

  –אשתור, ידיעות 
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converted, threatened to convert or were accused of doing so, and in the private and intimate 

space of most upper-middle class Jewish families, non-Jewish slaves deliberated between 

Judaism and other religions, with significant involvement of their Jewish owners. 

 Thus, the thorough scrutiny of Jewish communal boundaries in 'Geniza society' in the 

classical Geniza period through the prism of conversion yields a rich and surprising picture of 

religious identity. Understanding how such circles of belonging operated can shed light on 

religious identity, family functioning and communal authority within a religious minority in a 

medieval multi-religious society.     

 



The work exposes a hidden path to Judaism, in which slaves, mostly female slaves, could 

sometime join the Jewish community without formal manumission and conversion, mainly 

through tight connections with their Jewish owners. This generally happened by way of intimate 

relations between enslaved women and their Jewish male owners, in what can be called 

'sociological conversion'.  

 Alongside this 'inbound' movement, there was also the 'outbound' movement of Jews 

who converted to other religions. Although it is likely that most of these conversions were to 

Islam, conversion to Christianity is also documented. However, most cases of conversion do 

not mention the target-religion, and it seems that this detail was intentionally ignored by 

members of the Jewish community. The recurring mention of converts, in varied contexts, 

signals that conversion did not necessarily entail the severance of social ties between converts 

and their families, on the one hand, and converts and community members, on the other. 

Documents of different genres attest economic cooperation, adjacent dwellings, enduring 

familial contacts and participation in court sessions and shared pilgrimage. Even the nuclear 

family was not always broken by conversion, and cases of 'mixed' couples and ongoing relations 

between parents and children despite conversion are discussed in the current work. Moreover, 

return to Judaism was always an option. 

 The thesis further tackles the difficulty of decisively proving religious identity and the 

possibility of wielding such an identity as a weapon, or using it as a bargaining chip, in 

communal, economic or familial conflicts. Various persons were accused of converting to 

another religion or threatened to do so, among them rabbis, communal leaders and prominent 

figures. Others were denigrated as 'children of proselytes' or as 'Gibbeonites', that is, “non-

kosher” proselytes who were to be neither trusted nor integrated into society; still others were 

accused of marrying or cohabiting with non-Jewish slaves and having children with them, or of 

being the children of such unlawful unions.  

 The heavy traffic around the boundary of the Jewish community, from local and 

European Christianity to Judaism, from foreign slavery to liberty amidst the community, from 

Judaism to Islam or to Christianity, and possibly back, and the boundary-crossing involved in 

allegations or threats concerning conversion, call for a new and nuanced analysis of communal 

boundaries. One might even suggest that the very language we use for these actions be revised, 

perhaps thinking in terms of a boundary zone rather than a boundary line. In this zone, different 

people moved in diverse directions and at different paces, dictated by a host of circumstances 

and considerations, from religious conviction through economic advantage or legal status to 

inter-personal relations. Movement within the boundary zone, and beyond it, was infrequently 

clear-cut, did not necessarily mean the dissolving of personal ties across boundaries, and was 

not always irreversible. This boundary zone was also not inevitably located on the social or 

normative margins of the community: rabbis, leaders and dignitaries were among those who  



Abstract 

 This work examines Jewish identity in the Jewish communities of Egypt during the 

10th-13th centuries via the religious-communal boundaries of these communities and the ways 

in which they could be crossed through conversion. Boundaries and boundary-crossing is a 

useful framework for understanding communal identity as it is perceived by community 

members, who actively monitor and maintain these identity limits. In the current work, then, 

conversion is considered from the point of view of the members of the Jewish community. 

 I investigate the Jewish society in Egypt and its immediate surroundings: the Levant to 

the east and Tunisia to the west. The chosen time-frame parallels the Fatimid and Ayyubid 

periods, that is, from the late tenth century to the middle of the thirteenth. I systematically 

analyzed hundreds of documents from the Cairo Geniza, a source whose immense importance 

to the social history of the Jews of the medieval Mediterranean, and of medieval Islam in 

general, has been widely recognized, mostly thanks to S.D. Goitein's magnum opus A 

Mediterranean Society. Goitein dubbed the period of current inquiry the 'classical Geniza' 

period, and most of the Geniza documents date to this time-frame. In the present work, I 

supplement Geniza documents with texts of various genres, such as historiography, legal 

literature, polemics and poetry. 

 The first section consists of three chapters, each of which deals with a different kind of 

'boundary crosser' in the Jewish community. Chapter one discusses proselytes to Judaism; 

chapter two considers emancipated slaves who joined the Jewish community; and chapter three 

centers on converts from Judaism to other religions, both voluntary and coerced. The second 

section, also consisting of three chapters, examines recurring themes from the first section. 

Chapter four scrutinizes rituals of religious conversion and their social significance; the fifth 

chapter studies the attitudes of community members, beyond the religious establishment, to 

conversion and converts; and the intricate relations between conversion and family are the 

subject of chapter six.  

 The dissertation documents and describes various cases of conversion and boundary 

crossing – in various directions – in the Jewish community. Countering common notions, it is 

shown that conversion between 'protected' religions was not forbidden in most Muslim legal 

schools, and that there are no signs that such prohibition was enforced. This understanding, 

along with descriptions of local conversions to Judaism, leads to the conclusion that not all 

converts to Judaism mentioned in Geniza documents hailed from Christian Europe, as 

scholarship has assumed, but that some of them were local Christians. In addition to immigrant 

and local converts to Judaism, attention is paid to emancipated slaves, who comprised a 

significant proportion of the converts' population. I detail the liminal and complex status of the 

enslaved in the Jewish community, during their enslavement as well as after their manumission. 
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