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גמור.
על זה באתי על החתום, יום 

ב', כ״ג ניסן שנת מצפים 
לישע ]תר״ע, 1910[  עיה״ק 

ירושלים תובב״א,
צבי דוב ב״ר מנחם נחום כ״ץ

כתב אמת נותן מאתי 
החתומה מטה לאות אמת 

ולראיה ביד בעלי מו״ה 
]מורנו הרב[ צבי דוב ב״ר 

מנחם נחום הכהן עליו 
השלום, אשר אני נותנת 

לבעלי במתנה גמורה 
ובלב שלם חלק ארבעים 
פריצענט של המעשים 
טובים שעשיתי בענייני 

הכנסת אורחים הן לקרובים 
והן לזרים, יהיה שייך לבעלי 

ארבעים פריצענט שכר 

לעולם הבא.
כל זה אני נותנת בלב שלם 

ובביטול מודעה ובקניין 
גמור.

על זה באתי על החתום, יום 
ב', כ״ג ניסן שנת מצפים 

לישע, עיה״ק ירושלים 
תובב״א,

חיי' רבקה אשת צבי דוב 
הכהן

בפנינו החתומים מטה חתמו 
את עצמם ה״ר צבי דוב ב״ר 

מנחם נחום הכהן וזוגתו 
חיי' רבקה בת ר' נחמן הלוי 
בחתימת ידם על כל ה]...[ 
מבואר מעבר לדף ברצונם 

הטוב.
על זה באנו על החתום, יום 

ב', כ״ג ניסן שנת מצפים 
לישע,

משה ב״ר יוסף ע״ה הכהן 

קלארפעלד שמעון 
שלעזינגער

הבעל דנן מקנה 
לאשתו ארבעים אחוזים 

מהחלק המגיע לו 
בעולם הבא ממעשיו 

הטובים בגמילות 
חסדים ובצדקה, והיא 

גומלת לו בארבעים 
אחוזים מהחלק שיגיע 

לה בעולם הבא על 
קיומה של מצוות 

הכנסת אורחים. כל אחד מבני 
הזוג משאיר אצלו את 'גרעין 

השליטה' - שישים אחוזים - אך 
עדיין בוחר להעניק לזולתו חלק 

מהעולם הבא שלו. כך עתיד 
כל אחד מבני הזוג לזכות בחלק 
בעולם הבא שנמנע ממנו בשל 
החלוקה המגדרית בין תפקידי 
הבעל לתפקידי האישה. בעוד 

האיש היה ממונה על מתן המעות 
לצדקה ולצדיקים, הייתה האישה 

אחראית על הכנסת אורחים. 
ההסכם גם מעניק לקשר בין 

בני הזוג ממד נצחי, בעולם הזה 
ובעולם הבא.

מעבר לרומנטיקה, דומה 
שההסכם מהווה הפנמה של 

מוטיב מפורסם בסיפורי חסידים 
העוסק במכירת החלק בעולם 
הבא. בני הזוג נמנים על חוגי 

החסידים בירושלים, כפי שעולה 
הן מהמתנות לצדיקים שנותן 

הבעל, הן משם אביו - מנחם 
נחום - שם נפוץ בעיקר בקרב 

חסידויות מבית רוז'ין, והן 
משם העד החותם ראשונה - 

משה )אליעזר( ב״ר יוסף הכהן 
קלארפעלד, מחבר הספר 'ספיח 

קציר' ונאמן ביתו של 'הצדיק 
משטפנעשט'. עם זאת, אין 
מדובר כאן רק בהפנמה של 

סיפורי הצדיקים, אלא בהפיכה 
של המוטיב הסיפורי לפעולה 

משפטית החורגת מגבולות 
העולם הזה. בני הזוג אינם 

מסתפקים בהבנה שבעל פה 
בנוגע לזכויותיהם בעולם הבא, 

והם חשים צורך לעגן זאת בשטר.
ניתן להניח, בעבֹור 101 שנים 

ממעמד החתימה, שבני הזוג 
כבר אינם עמנו בעולם הזה, והם 
חוסים להם לבטח בצל השכינה. 

אך לא רק הם עברו לעולם שכולו 
טוב. ההסכם ביניהם, שאין 

בכוחו של היסטוריון כלשהו 
לקבוע כיצד בדיוק התייחסו אליו 
בשמים, נותר אמנם עמנו בעולם 

הזה, אך גם הוא שינה סטטוס. 
כעת הוא כבר אינו ממלא תפקיד 
של מסמך אישי בין בני זוג, והוא 

שוכן לו לבטח בנבכי הארכיון 
ההיסטורי. ∞

הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי 
)http://sites.huji.ac.il/archives( עוסק 

בהצלה, בשחזור ובשימור של תיעוד היסטורי 
של העם היהודי על כל תפוצותיו, מימי הביניים 

ועד ימינו.

רכו של עולם שקשרים ד 
חברתיים בין אדם 

לחברו, בין איש 
לאשתו, בין יחיד לקבוצה ובין 

קבוצה לקבוצה אחרת אינם 
מתבססים על סיכומים שבעל 
פה אלא זוכים לעיגון בחוזים 

שבכתב. חוזים מעין אלה מהווים 
נדבך מרכזי בכל ארכיון. כל אחד 

מאתנו מתייק ושומר בביתו 
מסמכים בעלי חשיבות אישית, 
כמו שטר כתובה או חוזה קנייה 

או שכירות של הדירה שבה 
הוא מתגורר. בדומה לכך גם 

חברות מסחריות ומוסדות שונים 
מחזיקים ארכיון מנהלי. לאחר 

שפג תוקפם של המסמכים 
הופך הארכיון המנהלי לארכיון 

היסטורי, ובגלגול החדש מוקנית 
משמעות נוספת, היסטורית, 

למסמכים האצורים בו.
בארכיון המרכזי לתולדות 

העם היהודי מצויים אינספור 
חוזים ושטרות למיניהם. בין 

השאר יש בארכיון שטר 'תנאים 
ראשונים' של סלומון מאיר פון 
רוטשילד, בנו של מאיר אנשל 
מייסד שושלת רוטשילד, וסבו 
)מצד האם( ודודו )מצד האב( 
של 'הנדיב הידוע' אדמונד דה 

רוטשילד; העתק של חוזה 
ההעסקה )'כתב רבנות'( של רבי 

ישעיה הלוי הורוביץ )השל״ה 
הקדוש( כאב בית דין בקהילת 
פרנקפורט דמיין; העתקים של 

צוואות 'הינוקא מסטולין'; 

והחוזה שנערך בין משה 
מונטיפיורי לאדריכל משכנות 

שאננים, השכונה הראשונה מחוץ 
לחומות.

ההסכם שלפנינו, שנחתם 
בירושלים ב-1910, נראה במבט 

ראשון כהסכם ממון סטנדרטי בין 
שני בני זוג. הוא ערוך ככל טופסי 

שטרות על פי הטרמינולוגיה 
המקובלת, ואף חתומים עליו, 

בנוסף לבני הזוג, שני עדים 
כשרים. אך עיון בשטר מגלה 

שאין מדובר כאן בהסכם ממוני 
רגיל:

ב״ה עיה״ק ]עיר הקודש[ 
ירושלים תובב״א ]תיבנה 

ותכונן במהרה בימינו אמן[
כתב אמת נותן מאתי 

החתום מטה, לאות אמת 
ולראיה ביד זוגתי חי' רבקה 

בת המנוח ר' נחמן הלוי עליו 
השלום, אשר אני החתום 

מטה בעלה נותן לה במתנה 
גמורה בלב שלם חלק 

ארבעים פריצענט ]אחוז[, 
כזה 40 פריצענט, של 

המעשים טובים שעשיתי 
עם מעות בענייני צדקות 

גמילות חסדים ונתינת מעות 
לצדיקים, ואת אשר אעשה 
בעזר ה' יתברך כל ימי חיי, 

שיהיה שייך לה לזוגתי 
הנ״ל החלק שכר ארבעים 

פריצענט לעולם הבא.
כל זה אני נותן בלב שלם, 
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בשיתוף הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי
מנבכי הארכיון | יוחאי בן-גדליה

הסכם שלא מהעולם הזה
איך ניתן לוודא שלא ייפגע חלקו של אף אחד מבני הזוג, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, 

בעקבות החלוקה המגדרית שהפקידה בידי הגבר את הטיפול בענייני הכספים ואילו את האישה 
מיקמה במטבח? פתרון מקורי מירושלים, בלב שלם ולא כאסמכתא

אין מדובר כאן רק בהפנמה של סיפורי 
הצדיקים, אלא בהפיכה של המוטיב 
הסיפורי לפעולה משפטית החורגת 

מגבולות העולם הזה

יהודים בכותל המערבי, 1908
באדיבות ספריית הקונגרס
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