 055ש“ח.

הקורא הטוב בתורה
לזכרו של יוסף סלע ז"ל
מתרומת אישתו גלית סלע יצ"ו

מי שלא נכח פשוט הפסיד ראלטי קהילתי נהדר!...
כדי שערב כזה מורכב יהיה מוצלח ביותר ,צריכים כוח רב של אנשים חרוצים שנותנים הכל
מהלב למטרה אחת ויחידה ההצלחה של הערב.
לתאר ערב חוויתי מהנה ומוצלח שכזה ממש לא פייר לעשות זאת בכמה מילים ,לכן בחרנו לתת
את הכבוד לאישה היקרה גלית סלע ולשים בכתבה את דבריה הנהדרים ,שנאמרו בטקס הסיום
של התחרות.
"זה לא סוד שעולם הערכים של האדם הולך ונבנה במשך חייו .החוויות שחווה האדם והדמויות
שפוגש אותם במהלך חייו ,מעצבים את אישיותו ומשפיעים על התנהגותו ודעותיו .
היום פתחנו לכם חלון קטן כדי לעודד את הדור החדש להתקרב ולהכיר את שפת התורה.
כדי לקיים את המצוות כהלכתן צריכים קודם כל להכיר ולהבין את שפת התורה.
כידוע לכם ללמוד תורה זו מצווה גדולה .מעבר לזה לימוד התורה נוטע ומטמיע בנו ערכים:
ערכים של חסד ,רחמים חמלה ,יושר ואהבת האדם .על כן ניתנה התורה לעם ישראל כדי לאחד
ולייחד אותו במידותיו וערכיו הנעלים מכל העמים.
דעו לכם ,ללמוד ולהבין את שפת התורה זו משימה לא קלה כלל ,אך ליישם את המצוות ,הן
המצוות בין האדם למקום והמצוות בין האדם לחברו הן קשות שבעתיים ,כי ייצר האדם רע
מנעוריו .היצרים הטבעיים שלנו הם מקור החטאים יחד עם זאת הם המניעים אותנו לשאוף
ולהתקדם ולכן רק דרך לימוד התורה והבנתה נוכל למתן ולעדן את היצרים ולהגיע יותר לאיזון
וכך נוכל לחיות בחברה טובה יותר .
השנה רק החלתם ללמוד את הפרשה הראשונה בספר התורה והיא פרשת בראשית .בתיקווה
שתרצו להרחיב את החלון הקטן שניתן לכם וכך תזכו לעושר מחשבתי ונשמתי.
מי ייתן ותזכו לקיים את המצוות בכל מאודכם" !!
בסוף כל תחרות יש מנצחים אז מתוך  31משתתפים ,שמתוכם היו  2בנות
(לכבוד לנו ובתקווה שבשנה הבאה תהיינה יותר בנות) קבלו את המנצחים :

מקום ראשון  -עדן סביקה מרמלה
מקום שני  -אמיר כהן מאשדוד (זכה ב 3111-ש"ח)
מקום שלישי  -אלדר יפת מאשדוד (זכה ב 011-ש"ח)

(זכה ב 3011-ש"ח)

המתמודדים רגע לפני התוצאות

שאר משתתפי התחרות:
זכו בשעוני יד כפרס ניחומים
בתיה מנשה בת  31מאשדוד
יובל מוסא בת  32מאשדוד
בן  32מאשדוד
רון פז
אבישי דבח בן  33מאופקים
אדיר אלגמיל בן  31מרמלה
אלעד משה בן  31מרמלה
בן  31מרמלה
קובי לוי
בן  31מרמלה
צחי לוי
איתי דבח בן  31מרמלה
דוד אלישע בן  32מרמלה
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מחזירים את רותם לנבחרת
תודה לכל מי שעשה ותרם והצביע ביום רביעי האחרון כדי שהכוכב הקהילתי
יעלה שלב בגלגל ההצלה.
את השלב הראשון עברנו ,השלב השני שיתקיים במוצ"ש בשעה  23:11ערוץ 2
כולנו חייבים לסמס לכוכב הקהילתי כדי להחזירו לנבחרת.

במוצ"ש בשעה 23:11
רותם כהן
בכוכב נולד גלגל ההצלה
בואו נראה לכולם
שלקהילה יש כוח

מזל טוב ליוסי מנשה מאשדוד לרגל יום
הולדתך ,עלה והצלח ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים קהילת בני מקרא בפייסבוק

מזל טוב להילה כהן מרנן לרגל יום הולדתך,
עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך יתגשמו
לטובה.
מאחלים צוות המקראון

מזל טוב למעיין פירוז מב “ ש לרגל יום
הולדתך ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון

מזל טוב לאור לוי ממבקיעים לרגל יום
הולדתך  ,עלי והצליחי ושכל משאלות ליבך
יתגשמו לטובה.
מאחלים צוות המקראון

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 .108223080
הפרטים שחייבים להיכלל הם :שם פרטי ומשפחה ,תאריך לידה ,ת" ז ,מצב משפחתי  ,השכלה ,
פלא ,דואר אלקטרוני וכתובת מגורים.
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לפניכם קטע מספר 'מענה רך' לרב שלמה אפידה הכהן על עניין חטא המרגלים מפרשת
השבוע פרשת 'שלח לך'.
ואמר "והימים ימי בכורי ענבים" ,שזמן שליחת המרגלים היה בזמן שהתחילו הענבים
להתבשל ממה שיביאו זמורה ואשכול ענבים שהוא דבר הכרחי למין האדם ,כמעט כמו
התבואה שלזה יעד בשפעו "ואספת דגנך תירושך ויצהרך".
וכן לקחו מן הרימונים ומן התאנים שהם מפרות החשובים שבהם נשתבחה ארץ ישראל
שנאמר "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון" (דברים ח  .)8וזה הודעה להערת "היש בה
עץ אם אין" ,שהודיע מציאות פירות חשובים בארץ ישראל ומזכיר חזרת התרים באמרו
"וישובו מתור הארץ" שהייתה מסוף  14יום שיום צאתם לדרך היה יום ל' לסיוון ,וביום ט
לאב שבו אל משה כמו שפרש רבנו אהרון.
הנה אחרי ששמעו ישראל דברי המרגלים נבהלו משמוע וימס לבבם ויהי למים ,ולזה אומר
הכתוב "ותשא כל העדה ויתנו את קולם" ,שנשאו קול בכי וקול זעקה כמו שמפרש "ויבכו
העם בלילה ההוא" ,שהיה זה בליל היום ששבו המרגלים שהוא ליל עשרה באב כמו שנזכר
לעיל .שהיה להם לסימן שהלילה ההוא יהיה נקבע לבכייה לדורות לחורבן בית המקדש
בעצם היום ההוא ,שלזה הביא החכם רבנו אהרון על זה הפסוק "בכה תבכה בלילה"
ממגלת איכה.
מזה אמרו שאמר הקב"ה 'אתם בכיתם בכייה של חינם אני אקבע לכם בכייה לדורות'.
ומלבד שבכו בכיית חינם עוד הוסיפו לחטוא במה שקמה כל העדה והתלוננו על משה ועל
אהרון באמרם "לו מתנו בארץ מצרים או במדבר הזה לו מתנו".

מיועד לגילאי 5-7

מיועד לגילאי 5-7

לילדכם מגיע הטוב ביותר
בכל יום שלישי בשעה ( 03:85החל מה)11/6/22 -

בבית הכנסת כתר תורה אזור י“ב רחוב תשרי .9
אנחנו מחזקים את ילדכם בקריאה ,כתיבה וחשיבה מפותחת.

וכל זה בחינם.

תכנית הלימוד :כתיבה ,קריאה ,פיתוח חשיבה
והמון פעילויות של יצירה
לפרטים והרשמה10-0012100 / 101-2201100 :
אושרת עובדיה
בן יוסף
יום שישי כ"ב בסיוון התשע"א  | 11/6/22המקראון | 5

הקשר בין היהדות הקראית לבין הכלאם המועתזילי הוזכר כבר אצל הרמב " ם בספרו
הפילוסופי "מורה נבוכים" ,שמנה את הקראים כנציגים המובהקים של הכלאם )22 (.והנה,
אהרן בן יוסף היה הראשון מביניהם לאמץ עמדה פילוסופית שונה  -עמדה אריסטוטלית)21 (.
כך למשל ,בניגוד לחכמים קראים שקדמו לו שהאמינו שהיקום מורכב מבחינה פיזיקאלית
מאטומים (או "דקים" בלשון הקראים) ,הוא האמין שהיקום בנוי מארבעה יסודות )21 (.כמו
כן ,הוא קיבל את התפיסה האריסטוטלית המובהקת של חומר וצורה שהתבטאה בין
היתר גם בעמדתו המדעית:
בראשית כל מחשבה נודה לאל ית ' וית '  ...אשר הפליא לעשות מהם
צורה קימת ,ומהם גוף וצורה בלי שנוי ,ומהם גוף וצורה בשנוי והמרה)21(.
סיכום
על אף שינויים כאלה ואחרים בעמדות הפילוסופיות והמדעיות בין החכם אהרן לבין
החכמים הראשונים ,שמר החכם אהרן על דרכו הישרה ,האמיתית ,והנכונה בכל הנוגע
לפרשנות המצוות .הוא הקפיד לדחות פרשנויות פילוסופיות שאינן עולות בקנה אחד עם
הכתוב או עם המסורות הפרשניות הקראיות שהיו נאמנות לכתוב .כך למשל ,על אף
שהעמדה המדעית -פילוסופית שלו בעניין בריאת האישה הייתה זהה לעמדה של החכמים
הרבניים )21(,הוא קבע בעמדה נחרצת כי כל מה שנאמר בבראשית פרק ב' אינו משל ,והוא
הוא האמת ,כלומר התרחש במציאות:
ודע כי כל אשר כתוב – כן הוא ואינו משל .ורבים מעמי הארץ מתיהרים
להפליג המאמרים בדבר דברים ושמו כל זה הענין במשל – איש איש
כרצונו .והמעולה שבכֹּלם אזכיר ,לא שאני מאמין בזה.
בנוסף הוא דוחה משל נוסף שמביא הרמב"ם ,לפיו האשה בבריאת העולם מסמלת את
החומר גרמה לפיתוי ,והזכר הוא זה שצריך למשול עליה ,ומסכם ואומר ,כי אותם אנשים
" והוסיפו תבל הבל על הבל  ".וכי אין יסוד לאמונות אלו  .כי אין להכחיש את דברי
האלוהים ולהוציא אותם ממשמעם ,כלומר מפשטם.
נספחים:

 .1המכונה אהרן השני ,מחבר הפירוש "כתר תורה" ,ספר ביאור המצוות "גן עדן" ,וספר הפילוסופיה "עץ חיים".
 .2ראו הרב חיים בן יצחק הלוי ,תולדות חיים ,בעמ' ( 211אשדוד.)3881 ,
Nathan Schur, Aaron ben Joseph ha-Rofe ("the physician") "the Elder", in THE KARAITE .3
).ENCYCLOPEDIA, 13-14(1995
 .4ראו הרב חיים בן יצחק הלוי ,תולדות חיים ,בעמ' .218
 .5אגרת היש"ר ,בתוך פינת יקרת (יצאה לאור על ידי הרב חיים הלוי ע"ה ,בעמ' .)211
.ZVI ANKORI, KARAITES IN BYZANTIUM, 24-25 (New York, 1959) .6
 .7לובה ר' חרל"פ" ,פשט ודרש בפרשנות המקרא הקראית בביזנטיון" ,פעמים  ,312-313בעמ' ( 218תשס"ה).
 .8ספר המבחר ,בראשית ,דף י ,ע"א.
 .9שם ,בעמ' .232
 .10ראו בעניין זהDaniel J. Lasker, Aaron ben Joseph and the Transformation of the Karaite Thought, :
in TORAH AND WISDOM: STUDIES IN JEWISH PHILOSOPHY, HALAKHAH, AND KABBALAH: ESSAYS
).IN HONOR OF ARTHUR HYMAN, 121, 128 (R. Link-Salinger ed., New York, 1992
 .11רמב"ם ,מורה נבוכים ,חלק א' ,פרק ע"א ,בעמ' .300
 .12על אף שהיו בעמדתו מאפיינים של הכלאם ,ראוZvi Ankori, Aaron ben Joseph Ha-Rofe, THE JEWISH :
ENCYCLOPEDIA, 15
 .13נתן שור ,תולדות הקראים ,בעמ' .01
 .14החכם אהרן בן יוסף ,ספר המבחר ,ההקדמה לפירוש ,בראשית ,דף ו' ,ע"ב (גוזלוו.)3010 ,
 .15שלשיטתם הזכר הוא זה שנותן את הצורה בפועל (מבחינה מדעית) והוא זה שמעצב את החומר (שנותנת האשה) כך הוא
זה שצריך מבחינה רעיונית לשלוט על האישה ,וגירוש גן עדן התרחש מפני שהתחלפו היוצרות.
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ספר כליל יופי – ספר דקדוק שלא הספיק להשלימו .הודפס פעמיים ,בשנים  2182ו.2811-
פיוטים לפרשיות השבוע – אשר משמשים בסידור התפילה שלנו .ובנוסף קבע החכם את
נוסחו של סידור התפילה המשמש אותנו בשינויים קלים עד ימינו.
הרקע לחיבוריו של החכם אהרן הראשון
בעקבות מסעי הצלב הנוצריים התמוטט המרכז היהודי הקראי הארץ-ישראלי שהייתה
תחת שלטון והשפעה מוסלמיים .בעקבות כך עבר מרכז הכובד של היהדות הקראית
לביזנטיון (בטורקיה של ימינו) שהייתה תחת שלטון והשפעה נוצריים ,יווניים-ביזנטיים,
אך זאת מבלי לאבד את זהותה בשימור מסורות קראיות קודמות ,אך תוך סיגול רפורמות
ושינויים במסורת ובאמונה )6(.בעקבות כך נקודת ההתייחסות והתמודדות של חיבוריו של
החכם אהרן היא לא עם החברה המוסלמית הסובבת ,אלא הגישות הנוצריות
אריסטוטליות שהיו בסביבתו.
דרכו הפרשנית של החכם אהרן הראשון
החכם אהרן "שינה את פניה של הפילוסופיה הקראית יותר מכל הוגה דעות אחר",
לדברי פרופ' נתן שור ,וניכר כי הוא נסוג מעמדת 'העימות בלא פשרות' עם הרבניים ,והיה
נכון לקבל שיטות פירוש והסבר של חכמים רבניים .ואכן ,למרות שבפירושיו הוא מרבה
לצטט מחכמים קראים כמו יפת בן עלי ,סהל בן מצליח ,יוסף הרואה וישועה בן יהודה,
ומגן על הפרשנות ההלכתית הקראית ,נראה שפרשנותו הושפעה גם מפרשנים רבניים כמו
רש"י ,אבן עזרא ,הרמב"ם ורד"ק ,כפי שציין בהקדמתו לספר המבחר:
סוף דבר – אני לא אמנע ברבי המצות שלא אזכיר בתוך הבאור מדברי
המשנה .וחפצי בהם להיות בדרך סמך או חדוד לב הקורא או יוזכר להיות
הבדל בין מאמר למאמר או ימצא נכון או יורה על ענין שלא הורגש
ברבים .ואין כל אמריהם בלי תועלת ...וראוי לכל אדם משכיל לחקור
בשכלו במה שאני עתיד במקצת המאמרים שאתרחק רחוק גדול מאמרי
הקראים .ולא יונה לי על האמת .כי אין האמת והשקר אמת ושקר מפי
המגיד ,כי אם מעצמם.
על אף שהחכם אהרן העדיף באופן מובהק את הפשט ,הוא מודיע בכל זאת שלא ימשוך את
ידו מן הדרש ,אף שהפשט הוא העיקר ,וזאת כדי להוסיף עוד פן על הפירוש הפשטי ,כי היו
מהציבור שאהבו פן זה ,או כדי לדחות רעיון כלשהו)1(.
ואזכיר עוד ממה שראוי שאתנצל גם מזה בהזכירי קצת מדרשות בתוך
הפשט ,שלא ישים הרואה בם שמץ עלי .כי ראיתי אנשים מאשר
משתתפים עמי שאהבו כן .ואע"פ שפעמים רבות הוכחתים לסור מזה כי
הפשוט הוא העיקר וכל ישראל פה א' אין מקרא יוצא מידי פשוטו ומפני
שאין כל הדעות שוות בקצת הדברים אשים הדרש במפורש ,כי המפרש
אשר אתו פשט יספר פשט ואשר אתו דרש יספר דרש)8(.
נראה שפעמים רבות הוא אימוץ דרשות חז"ל בהסתייגות וברר את הרעיונות החז"ליים
המתאימים לו מבחינת רוחו הפרשנית ,ואלה שקרובים יותר לפשט)9(.
תפיסתו הפילוסופית של החכם אהרן הראשון
עד לתקופתו של החכם אהרן ,הייתה המחשבה הדתית השלטת בקרב הקראית ,לפי
התפיסה הפילוסופית-מדעית של המדברים ,כלומר הכלאם המועתזילי .שיטה זו דוגלת בין
היתר בייחוד האל המושלם והמוחלט ודוגלת בצדק אלוהי ללא סייג .ואולם ,החכם אהרן
הראשון הציג כיוון חדש במחשבה הקראית .כיוון זה מתבטא בהתקרבות למחשבה
הרבנית ,ובמיוחד לזו של הרמב"ם ,אשר הייתה תחת השפעה מדעית ופילוסופית
אריסטוטלית (יוונית))24(.
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חדשות הקהילה
יצא לאור מחדש ספר המבחר וטוב המסחר
ביוזמתו של יו"ר המועצה העליונה לשעבר וסגן יו"ר המועצה הנוכחי ,אברהם כהן,
הדפיסה העמותה 114 ,עותקים מהפירוש המצוין לתורה" ,ספר המבחר וטוב המסחר" של
החכם אהרן בן יוסף .הספר הודפס בהדפסה מדויקת של דפוס אופטוריה  ,2811וכולל גם
את פירוש "טירת כסף" לספר המבחר.
הספר הודפס ב 1-כרכים הכוללים את כל הספר (כרך א' – בראשית; כרך ב' – שמות
ויקרא; כרך ג' – במדבר דברים) ,על גבי נייר קרם משובח ,ובכריכת סקאי מהודרת.
את הספר יהיה ניתן להשיג במשרדי המועצה העליונה ברמלה ,בטלפון  ,48-9119241באי-
מייל  .karaite@bezeqint.netעלות הספר (בן שלושה כרכים) שווה לכל נפש ומסובסד,
בסך הכול  ₪ 244לבני העדה .המחיר למכירה מחוץ לעדה הינו .₪ 114
לכל אחד ממרכזי הקהילה בארץ יועברו בין  21-14עותקים לשם קיום שיעורי תורה
בסיועו של הספר.
הספר ישמש גם ללימוד תלמידי בית המדרש לחכמים ברמלה .הדפסה זו נוספה על
ההדפסה הראשונה שהתבצעה בארץ לפני כ 14-שנים.

נציגי הקהילה נפגשו עם הרב הראשי לצה“ל
נציגי העדה נפגשו ביום רביעי ה 11/46/1422 -לפגישת היכרות הדדית עם הרב הראשי
לצה " ל ,תא " ל רפי פרץ ( טייס לשעבר) וסא " ל הרב אייל קרים ( סיירת מטכ "ל לשעבר)
המשמש כיום כראש תחום הלכה ברבנות .מטרות הפגישה בניית ממשקי
עבודה משותפים וטיפול בצרכים הדתיים והאמוניים של החיילים מבני
עדתנו במסגרת הצבאית .הפגישה הייתה מאוד פורייה וחשובה ונפתחו
בה ערוצי תקשורת שיעזרו לנו להתמודד עם אתגרים יום -יומיים
המתהווים אצל חיילינו בשירות חובה בצה"ל.
תא“ל רפי פרץ הרב הראשי לצה“ל

החכם אהרן בן יוסף ("אהרן הראשון")  /מאת נריה הרואה
הקדמה
החכם אהרן בן יוסף הרופא ע " ה ,נקרא פעמים רבות בספרותנו – אהרן הראשון ,כדי
להבדילו מהחכם אהרן בן אליהו ניקומודיאו ע"ה )2(.הוא נולד בעיר סולכאת שבקרים ,לפי
דעות המלומדים בין שנת  )1( 2114לבין שנת  ,,)1 ( 2114החכם וחי שם זמן מה ,אך היה פעיל
בעיקר בקונסטנטינופוליס שבביזנטיון ( הנקראת איסטנבול בימינו) ,וככל הנראה הוא
נפטר בשנת  2114לערך)1(.
החכם אהרן הראשון היה מגדולי החכמים הקראים ,ובין המפורסמים שבהם ,פרשן,
פייטן ואיש דקדוק מובהק  ,אשר אפילו חכמים רבניים העידו על חכמתו הרבה ועל
עדיפותו על פני פרשנים רבניים ,כמו למשל היש"ר מקנדיאה:
"כאשר עשה בעל ספר המבחר ,אשר הוא לבעלי-מקרא בפירושי התורה
רב-החובה .הן אמת ,כי כל דבריו ישרים ונעימים ,אבל שהם סתומים")1(.
חיבוריו של החכם אהרן הראשון
כיום ידועים לנו מספר חיבורים שהחכם אהרן חיבר:
ספר המבחר –פירוש לתורה ( שהודפס מחדש לאחרונה) .פירוש זה היה לפירוש הנפוץ
ביותר בקרב היהודים הקראים במאות ה 21 -וה .21 -זהו פירוש קצר וקולע ונמנע
מאריכות ,אשר זכה לפירושים רבים על הפירוש להבהרתו אשר נותרו בכתבי יד ,ואשר
רק אחד מהם יצא לאור בדפוס ,והוא 'טירת כסף' של שלמה הלוצקי ע"ה.
ספר מבחר ישרים – פירוש לנביאים ולכתובים  ,חלקו הודפס בידי החכם אברהם
פירקוביץ ,וחלקו עדיין לא יצא לאור.
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קהילת היהודים הקראים
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mikraon@gmail.com
גליון זה הודפס לזכרו של
האדם היקר
מתתיהו בן מוריס אלגזר
שנפל במלחמת יום כיפור
יהי זכרו ברוך אמן.

פרשת השבוע
שלח לך
יציאת השבת
בשעה
21:30

עריכה ,כתיבה ,עיצוב ,הגהה והדפסה :בן יוסף ,מאור דבח.

תחרות הקורא הטוב
ביותר בתורה
עמוד 2

כנס קהילתי באשדוד ביום חמישי הקרוב
במרכז הקהילתי באשדוד באזור א האצ"ל 2
בשעה  32:11הגעתכם חשובה ביותר !....

הרבה בזכותם רותם כהן
מקבל הזדמנות שנייה
המשיכו לתמוך
בכוכב הקהילתי
במוצאי שבת בשעה  23:11ערןץ 2
כולנו מסמסים.

האטליז באשדוד יהיה סגור בין התאריכים
ה–  11/1עד  30/2חופשה נעימה.

