מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח
יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים

ערב לכבוד הופעת ביבליוגרפיה מקיפה על היהודים הקראים

Bibliographia Karaitica
יום שני ,ד' בסיוון תשע"א ( 6ביוני )1133
ביד בן-צבי ,רח' אברבנאל  ,31רחביה ,ירושלים בשעה 30:11
י ו " ר :פרופ' יום טוב עסיס ,ראש מכון בן-צבי
דברי ברכה:
פרופ' מאירה פוליאק ,אוניברסיטת תל-אביב ,עורכת הסדרה
Karaite Texts and Studies

ישאו דברים:

פרופ' חגי בן-שמאי ,האוניברסיטה העברית בירושלים -המצוי והרצוי בחקר הקראות :הישגים
וצרכים
ד"ר גולדה אחיעזר ,האוניברסיטה העברית בירושלים  -חקר הקראות במזרח אירופה – הישגים,
בעיות ופרספקטיבות
הרב מגדי שמואל ,אשדוד -הלוח העברי לפי ההלכה היהודית-הקראית
ד"ר דב ולפיש ,עורך הספר
ה כ נ י ס ה ח ו פ ש י ת  -לפרטים * www.ybz.org.il :טל' 11-4389955

בירושלים ,בחצר הקראים ,שוכן בית הכנסת העתיק בעולם שעדיין מתפללים בו ,בית
הכנסת "ענן הנשיא" .בצמוד אליו נמצאות  3דירות מגורים .שתיים מהן בבעלות העדה,
ואחת בבעלות משפחה רבנית.
נכס זה ,בניין הקראים הינו נכס יקר ערך וחשוב מאין כמוהו ,הנמצא באחת הנקודות
החשובות ביותר בעולם.
לאחרונה נודע לנו כי המשפחה הרבנית מעוניינת למכור את הנכס ,והיא דורשת עבורו 3.3
מיליון דולר.
חשוב עד מאוד לרכוש את הדירה שתהיה נכס בעבור עדתנו יש כבר מתנדב מהעדה שמוכן
להשקיע  3מיליון ש"ח עבור רכישת הדירה ,ונותרו להשלמת הרכישה עוד  3מיליון ש"ח.
לא נחזור על הטעויות שלנו בעבר כשוויתרנו על הדירה ולא רכשנו אותה תמורת גרושים!
בואו והצטרפו להשקעה החשובה.

לפרטים יהושע לוי 050-0101015

בהתאם להחלטת המועצה הדתית  ,והנהלת העדה ,אישורים לצבא יינתנו רק לנערים
ונערות שיגיעו לכנס מתגייסים ויעברו הדרכה ומבחן .מתבקשים להגיע לכנס נערים
ונערות אשר לומדים בכיתות י" א ,י"ב  ,או סיימו כיתה י "ב .לקראת הכנס יש להירשם
במרכזי העדה השונים ,ולקרוא את חוברת המדריך הקצר למתגייסים על היהדות הקראית,
שנערך לקראת הכנס .החוברת תימסר בעת ההרשמה ,במשרדי העדה השונים.
להרשמה לכנס הבא:
מאור דבח 7455294450 -

בן יוסף 7459955755-

מקהלת בני מקרא  -מחפשת את הכוכבים הבאים?
רותם כהן חלק ממקהלת בני מקרא גם אתם יכולים!...
יש לך קול? את/ה אוהב/ת קהל מלידה?

רוצה להיות חלק ממקהלת בני מקרא? רוצה לשיר עם הכוכב הבא?
בתאריך  28/2/2822תוכלו להשתתף באודישנים למקהלת בני מקרא

אולי את או אתה
הרותם הבא?

הרשמו עכשיו  -מספר המקומות מוגבל.
Mikraon@gmail.com
 8542284088בן יוסף
 8924224422ירון ללוז
 8922829204מאור דבח

ברכות ואיחולים
מזל טוב למעיין פירוז לרגל יום הולדתך
המון בריאות והצלחה בכיתה א‘.
מאחלים הסבא והסבתא לבנה ויוסי פירוז.
מזל טוב לקסם כהן מרמלה המון בריאות
אושר והצלחה.
מאחלים צוות המקראון.
מזל טוב לבננו היקר יהושע אלדבח
לרגל יום הולדתך  ,עלה והצלח ושכל
משאלות ליבך יתגשמו לטובה.
מאחלים ההורים טוביה ורינה אלדבח

מזל טוב לענבל יפת מאשדוד לרגל יום הולדתך,
המון אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
מאחלים חברים וצוות המקראון.
מזל טוב לדור כהן האחד ויחיד ממושב רנן
הרבה אושר בריאות והצלחה בכל מעשי ידיך.
אוהבים מאוד צוות המקראון.
מזל טוב לנכדתנו היקרה נויה אלדבח לרגל יום
הולדתך  ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים סבא וסבתא טוביה ורינה אלדבח.

פנויים פנויות
החלטנו להקים מרכז פנויים פניות לבני העדה .לכל הנירשמים /ות מובטחת דיסקרטיות מרבית
בחסות הרב הראשי לעדה  .כל המעוניינים /ות מוזמנים למלא את הפרטים הבאים ולשלוח את
הפרטים לכתובת הבאה karaite.date@gmail.com:או לפקס .808222980
הפרטים שחייבים להיכלל הם :שם פרטי ומשפחה ,תאריך לידה ,ת" ז ,מצב משפחתי  ,השכלה ,
פלא ,דואר אלקטרוני וכתובת מגורים.
יום שישי ט“ז באייר התשע“א  | 11/4/33המקראון | 7

בני קהילה יקרים במוצ''ש הקרוב תכנית כוכב נולד עוברת לשלב השידורים החיים.
עכשיו זה הזמן שלנו לתמוך ברותם כהן ,במוצ“ש הקרוב בתחרות הדואטים עלינו להשפיע.
כל קול מעלה את הסיכויים של הכישרון הענקי הזה לעבור שלב נוסף.
אין אחד שלא נהנה מביצועיו של רותם כהן ,זה התחיל באודישן בצבא לאחר מכן בדואט
שבאתרי האינטרנט היה כתוב שדואט כזה צריך להיות בשלבי הגמר ועלינו למסגר כשרון
שכזה.
לאחר מכן בקלות יתרה עבר לנבחרת בשיר הסולו ,ובמוצ“ש שעבר דילג צעד נוסף ל20-
המתמודדים האחרונים.

רק על זה מגיע לו שנתמוך בו בכל
העוצמה ,אז אל תשכחו ל– .sms

כמנהגנו זה כבר  3שנים
חג השבועות  -חוגגים יחד במאכלים ושירים טובים
ארוחת ערב עשירה ,באולם בית הכנסת ''כתר תורה'' באשדוד

ארוחת בוקר עשירה ,בבית התרבות באזור א באשדוד
עלות שתי הארוחות  05ש''ח.
עלות ארוחה אחת  50ש''ח.
להרשמה ופרטים נוספים 5028802500 :בן יוסף.
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לפניכם קטע מספר " צרור המור " לחכם אליהו בן ברוך ירושלמי המפרש את " מנחת
יהודה" לפרשת השבוע בהר סיני
אמר החכם במליצת בפרשת בהר סיני ''בהר סיני לאמור ,למצווה זאת תשמור  ,ושש
שנים תזמור ,שביעית בדרורים'' .ירצה שבהר סיני ציווהו ה' למשה מצוות השמיטה בכל
פרטי ענייניה ,ואמר לאמור להם לשמור המצווה הזאת לזרוע האדמה ולזמור הכרם שש
שנים ,ובשביעית תשבות הארץ מזריע וזמירה וקצירה ,ולא תעבוד .אך יהיה חופשית
ותשבות מכל עבודה ,וזה אומרו '' שביעית בדרורים " ,ומלת בדרורים נגזרה מלשון ,
"וקראתם דרור בארץ''.
עוד אמר '' ספיחה לא תקצור ,נזירך לא תבצור ,ולא תוכל לעצור ,ויאכלו הזרים ''.ירצה
שהקב''ה צווה שלא לקצור הספיח בשנה הז' ,הספיח הוא מגרגרי הקצירה שעברה ונפלו
ארץ אז ונשארו וצמחו מאליהם נבלי חרישה וזריעה ,אותו לא יקצור בעל השדה ,אך
ישתתפו בכל הבעל והעני וחית השדה ,הכל יהיו חברים וזוכים בו ,וכן לא יוכל לבצור
ולאסוף את תבואת הכרם ,אך יהיה הפקד ויאכל ממנו היוצא ,והבא כחי המשכיל וכחי
האילם ,כי רחמיו על כל מעשיו ,ולא יוכל הבעל לעצור ולמנוע ,אבל כולם יזכו באחד .וזהו
אומר "ויאכלו הזרים".
עוד אמר " ויום שבת תראו ,ומקדשי תראו ,שמי אז תקראו ,ואף בידי נוכרים " .ירצה
שהנמכר לגר יראה לשמור השבת בשמירה מעולה ,וכן ללכת במקדש ולירוא ממנו ,וזה
ראיה למה שאמרנו למעלה ,כי מצוות ויצא ביובל הוא כשהיו בני ישראל יושבים בארצם
ויושבים בתוכם גויים ,וכשהיה נמכר ישראל לעקר משפחת נכר יהיה יוצא ביובל ,כי כן
יצווהו שאם הוא ביד נכרי ישמור השבת וילך למקדש ויירא מהשם ,כי כן ראוי לכל בר
ישראל לקרוא תמיד לאלוהיו ולהתחנן בו ,ואף היותו בידי נוכרים ,וזהו באומרו "ואף בידי
נוכרים".
עוד אמר " תנאים עם אלה ,במקדש אז יעלה ,ושבת הנפלא ,ואל חד העברים .ירצה כי
מכרה עבד לגוי יעשה עמו תנאים לשמור שבת ,וללכת בבית המקדש ,ויעבוד האל כאחד
העברים העובדים אותו ,ועל התנאים האלה ימכר לו ,ולזה אמר "ואל חד העברים".

חדשות הקהילה -

השגרירים מספרים

השבוע שמעתי סיפור משגריר ותיק בצה''ל.
היום הוא יום ערב חג הפסח ( החג שלנו חל ביום למחרת) אני כבכול המועדים מבקש ממפקדי
לצאת כדי שאוכל לחגוג את החג ע''פ המנהגים והמסרות שלנו.
הפעם למפקדי הייתה תשובה שלילית ,ללא שום הסבר והיגיון או מצב חרום אשר מבטל יציאות.
הגיע הערב ביודעי שאם אשאר בבסיס את החג השנה אעשה לבד ,ללא תפילות וקריאת ההגדה .
בחדר האוכל בבסיס הכל היה מוכן לערב ליל הסדר  .נכנסתי כשאר החיילים והתיישבתי  ,בידי
הייתה ההגדה היפה והעתיקה שלנו ,ברוך השם חנן אותי האל בקול חזק ,פתחתי את ההגדה ובקול
נעים וחזק התחלתי ''בשם גואל ישראל הנדרש לכל שואל'' .הרב של הבסיס ,שהיה בקצה השני
של חדר האוכל צעד לעברי ושאל אותי  '' :חייל מה אתה עושה?'' עניתי לו שאני קורא את ההגדה,
אני חייל קראי .הרב קרא למפקדי ואמר להם '' :מהר קחו רכב ושלחו אותו לביתו שיוכל לחגוג ע''פ
המסורת והמנהגים של היהודים הקראים'' ,הגעתי בשלום לבית סבתי שם חגגתי את חג המצות.
תהיו גאים במה שאתם עושים ומאמינים והשם יהיה בעזרכם ,אמן.
יום שישי ט“ז באייר התשע“א  | 11/4/33המקראון | 5

תחרות  -הקורא הטוב בתורה
מתרומתה של הגברת גלית סלע

לזכר בעלה יוסף סלע
בתאריך ה 8/2/22-יום חמישי תיערך תחרות הקורא הטוב בתורה
בבית הכנסת כתר תורה באשדוד אזור י''ב רחוב תשרי .8
 29מתמודדים מרחבי הארץ בנים ובנות כאחד שלמדו בחודשים האחרונים יעלו בזה אחר זה
ויתמודדו על  3מקומות ראשונים.
במקום הראשון הזוכה יקבל  2988ש''ח בשני  2888ש''ח ובשלישי  988ש''ח.

כמו כן גם אלו שלא יזכו יקבלו פרסי תנחומים.
לכם קהל נכבד יש חלק חשוב בערב זה גם לכם יש השפעה על הזוכה
צוות השופטים מורכב מ  2-2חכמי הקהילה ביניהם הרב הראשי וסגניו

תכנית התחרות:
התכנסות בשעה  22:29כיבוד עשיר ושתייה קלה.
 22:99השלב הראשון בתחרות  -קריאה מספר בראשית תוך כדי הקפדה
על ניגון הטעמה ודקדוק.
 24:99השלב השני בתחרות  -קריאה מתוך ספר התורה ללא ניקוד
והטעמה.
 20:29השלב השלישי בתחרות  -שאלות על חג השבועות.
 28:38תפילת ערב.
 28:88פרסום הזוכים והענקת הפרסים.

ערב מוצלח דורש קהל רב
לפרטים נוספים:
 8922829204מאור דבח
 8922202800בן יוסף
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אבל זה לא היה הסוף ! המוהל קיבל את ה '-שוק של החיים שלו ' כאשר ראה מונח על
השולחן ספר ברכות כמנהג היהודים הקראים .למרות שכמובן שערכנו את הטקס כמנהגנו,
לפי בקשת המשפחה ,אך בהיותי קרוב למוהל ולסנדק ( שהיה לא מבני העדה) בשעת
קריאת השירים והברכות אני שומע כיצד המוהל התנהג בחוסר כבוד למורשתנו ולעדתנו,
וכיצד המוהל לוחש לסנדק "תחזור אחרי כל הברכות כי הוא אומר ברכה לבטלה" .אמנם,
אני לא התרגשתי והמשכתי בקריאה עד סיום הברכה ,אך היה זה לא נעים ולא מכובד
לראות התנהגות זאת.
קהל יקר ,בואו כולנו נחזק את המוהלים שלנו ,נשמור על התורה ,על הכבוד שלנו ושל
עדתנו ,וניתן למוהלינו המוכשרים והמנוסים את הזכות למול את בנינו כמסורת אבותינו
וכרצון הכתוב.
המוהל הרב יוסף אלגמיל–  ,044661181המוהל הרב משה יוסף– 048809580
המוהל גולן יוסף– 0505911850

לאחרונה הוזמנתי ע " י קבוצה של אנשים דתיים רבניים שמתגוררים בישוב דתי ליד
ירושלים לעשות ברית בשבת לתינוק שנולד לאחד מחברי הישוב ,וזאת בגלל חילוקי דעות
בהלכות הקיימות אצל הרבניים בעשיית ברית בשבת לתינוק שנולד בניתוח קיסרי ,כי היה
חשוב להם לעשות את הברית בדיוק ביום השמיני.
לאור זאת ,נשאלתי על ידיהם אם אהיה מוכן לעשות ברית בשבת לרך הנולד .לאחר
שהבעתי את הסכמתי ,כי אין לכך מניעה אצלנו ,והם הביעו הסכמתם ,נסעתי לירושלים
התארחתי אצלם ,ובשבת בבוקר עשיתי את ברית המילה בשיתוף פעולה עם האב ,ואף
עשיתי טכס כמנהג הקראים ,בהסכמתם של החברים.
כמובן שלפני כן בררתי אם התינוק בריא ומוכן לברית מבחינה רפואית ושהוא נבדק ע"י
רופא .לאחר הברית הם היו מרוצים והכול היה בסדר .ואף לאחר הברית בכמה ימים לקחו
את התינוק למוהל רבני שיבדוק אתו ויחווה דעתו ( בלי לידע אותו מי עשה את הברית).
המוהל הרבני אישר שהברית מאה אחוז מעשה ידי אומן.
במשך שהייתי בישוב ביום שבת נשאלתי שאלות בנושאים שונים כגון קידוש החודש,
ספירת העומר וחג השבועות ,ועוד הלכות שונות אצל הקראים .יש לציין שחברי קבוצה זו
משכילים ( חלקם למדו בישיבות מספר שנים) ועם ראש פתוח ולא נעולים על הלכות
קדומות ולא הגיוניות של הרבנים ,וכל רצונם הוא לקיים את מצוות השם ככתוב בתורה.
הם גילו בקיאות בהרבה נושאים בהם התדיינו ,ואולם ,יחד עם זאת ,לאחר שיחות שלי
איתם הוצאתי אותם מדעתם הקודמת בהסבריי ובתשובותיי  .נראה לי שיש הרבה
מהמשותף בינינו לביניהם ושהם מאמצים את דרך הקראות בהרבה דברים .אך אל נשכח
שלא כל אנשי הישוב חושבים כמותם ואין להם גיבוי מספיק ,לכן למרות שהם מקימים
מצוות שלא לפי כל ההלכות הרבניות ,הם עושים זאת בשקט כי הם עומדים נגד זרם גדול.
לסיום ,הם הודו לי שהארתי להם את הדרך ,שקיימתי עבורם את ברית המילה ,והם ציינו
שהם רוצים ללמוד עוד דברים מספרי חכמינו ואמרו עוד שישמרו על קשר.
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זה כבר לא סוד שבני העדה רוצים את הטקסים היפים שלנו ומזמינים את רבני העדה או
את מקהלת "בני מקרא" לברך את הרך הנולד ,אך ,לצערנו ,חלקם מזמינים מוהלים מחוץ
לעדה .לטענתם של אלה ,המוהלים שלנו אינם מוכשרים כמו המוהלים הרבניים .אין
ברצוני להתמקד בשאלה מי יותר טוב ומי פחות טוב ומי עושה יותר בריתות מהשני .
ברצוני להתמקד בהלכה הקראית לעומת ההלכה הרבנית בעניין המילה  ,ביחס של
המוהלים לרך הנולד ולסבלו ,וביחס של המוהלים הרבניים כלפי עדתנו וכלפי עורכי הטקס
מעדתנו.
יך
ַאח ֶׁר ָ
ֲך ֲ
ַר ע ָ
ּוב ין ז ְּ
ֵּיכם ֵּ
ּובינ ֶׁ
יתי ֲא ֶׁשר ִת ְּש ְּמרּו ֵּב ינִ י ֵּ
נאמר בתורה בספר בראשית " זֹאת ְּב ִר ִ
ּובןְּ -שמֹנַת
ֵּיכםֶׁ :
ּובינ ֶׁ
ָכרּ :ונְּ ַמ ְּל ֶׁתם ֵּאת ְּב ַשר ָע ְּר ַל ְּת ֶׁכם וְּ ָהיָה ְּלאֹות ְּב ִרית ֵּבינִ י ֵּ
ִהּמֹול ָל ֶׁכם ָכל-ז ָ
יתי
ּומ ְּקנַת ַכ ְּס ֶׁפ ָך וְּ ָהיְּ ָתה ְּב ִר ִ
ית ָך ִ
יכםִ .........הּמֹול יִ ּמֹול יְּ ִליד ֵּב ְּ
ָכר ְּלדֹר ֵֹּת ֶׁ
ָמים יִ ּמֹול ָל ֶׁכם ָכל-ז ָ
יִ
עֹולם".
ִב ְּב ַש ְּר ֶׁכם ִל ְּב ִרית ָ
מכאן אנו למדים שיש להסיר את העורלה שהיא העור המכסה את העטרה ( תחילת איבר
המין) בכלי חד כדי שלא יכאב לנימול יתר על המידה .ולשם כך יש את כל האמצעים
והכלים הראויים לעשיית המילה .התורה לא מצווה עלינו לעשות דבר אחר מלבד המילה.
לעומת זאת ,בהלכה הרבנית יש עוד שני דברים בנוסף למילה שהם מחויבים לעשותם בכדי
שברית המילה תכשר והם :פריעה ומציצה.
הפריעה היא הסרת העור הדק הפנימי המכסה את העטרה ( תחילת הפין) .הרבניים
מחויבים לפי ההלכה המקובלת שלהם לעשות את הפריעה בעזרת הציפורן .לטענתם
ֻרים וְּ שּוב מֹל ֶׁאתְּ -בנֵּי-יִ ְּש ָר ֵּאל
ֲשה ְּל ָך ַח ְּרבֹות צ ִ
הם למדים זאת מהנאמר בספר יהושע " ע ֵּ
ֵּשנִ ית" שהכתוב אמר "שנית" ומתכוון על הפריעה .טענתם זו הינה טענה כושלת ולא
ארחיב כאן למה ,אלא הרוצה להרחיב את ידיעותיו בעניין זה יקרא את ספרי חכמינו
המשובחים בעניין המילה.
מציצה – ההלכה הרבנית מחייבת גם מציצה של איבר המין של התינוק על ידי המוהל כדי
להוציא את "דם הברית" לפי שיטתם.
שני אלה אינם נוהגים ביהדות הקראית מכיוון שמבחינת התורה הפריעה והמציצה הם
הוספה על הכתוב ונאמר " לֹא ת ִֹספּו ַע לַ -ה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ָא נ ִֹכי ְּמ ַצּוֶׁה ֶׁא ְּת ֶׁכם וְּ לֹא ִתגְּ ְּרעּו ִמ ֶּׁמּנּו
יכם ֲא ֶׁשר ָאנ ִֹכי ְּמ ַצּוֶׁה ֶׁא ְּת ֶׁכם".
ִל ְּשמֹר ֶׁאתִ -מ ְּצֹות ה' ֱאל ֵֹּה ֶׁ
נכון להיום הרבנות הראשית לישראל בשיתוף עם משרד הבריאות ביטלו את המציצה
באופן ישיר מהפה וכיום חלק מהמוהלים ( אך לא כולם) משתמשים בכלי (מעין מבחנה)
שממנו מוצצים  ,וזאת בשל מחלות רבות ,לרבות הרפס  ,שנגרמו לתינוקות בעקבות
המציצה הישירה.
עניין נוסף הוא שהמוהלים הקראים בארץ ,בניגוד לרבניים ,משתמשים במגן עורלה חדש
עם נעילה שמונע דימום יתר ,ולכן אין לעשות חבישה לוחצת לעצור את הדימום ,באופן
שמכאיב לתינוק ,עד כדי כך שהוא לא יכול לעשות את צרכיו .הרבניים לא משתמשים
במגן זה ,כי הם צריכים לעשות מציצה ,ולכן יש הרבה דימום לתינוקות.
בנוגע לפריעה ,באחת הבריתות שהייתי נוכח בהן ,ושאליה הוזמן מוהל רבני אך נערך טקס
קראי ,ראיתי עד כמה הייתה נוראה הפריעה שעשה המוהל הרבני .ממש 'חשכו עניי' כאשר
ראיתי את האופן שהמוהל מסיר בציפורנו את העור הדק המכסה את העטרה .במקרה
הזה ,התינוק כולו התמלא דם כתוצאה מכך ,ולא הפסיק לבכות .לפי שיטתנו ,צריך לחתוך
את העולה החיצונית ואת הקרום הפנימי יחד ,ולכן אין צורך לבצע פריעה עם הציפורן .אז
נכון שיש מוהלים רבניים שלא מבצעים את הפריעה אבל נוכחתי לדעת שכאשר עושים
אותה כמה היא מזיקה ,וזאת בלי קשר לכך שזה סותר את התורה.
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