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הקראים
בני קהילת היהדות הקראית רואים את עצמם 
והעתיקה  המקורית  הצורה  את  כמשמרים 
על  מבוססת  הקראות  היהדות.  של  ביותר 
המקרא, על השאיפה לקיים את חוקי התורה 
רבינו  למשה  שניתנה  והקדושה  הכתובה 
הנביאים  דברי  שאר  ועל  סיני  הר  במעמד 
זו,  לאמונה  בהתאם  ישראל.  לעם  שנשלחו 
הדתי  הסמכות  מקור  את  מהווה  המקרא 

היחידי לקראים.

מקרא",  "בני  בכינוי  גם  ידועים  הקראים 
מאחר שהיהדות הקראית מאמינה בקדושתו 
של כל ספר התנ"ך )תורה, נביאים וכתובים(. 
הקראים דוחים לחלוטין הענקת תוקף מחייב 
כדוגמת  יותר,  מאוחר  אנושי  חיבור  לכל 
הספרות  חיבורי  ושאר  והתלמוד  המשנה 
)תורה  הרבנית המאוחרת המכונים תושב"ע 
הצורך  את  דוחים  אינם  הם  שבעל־פה(. 
חייב  טוענים שהפירוש  אך  בפירוש התורה, 

להתבסס על פשט המקרא.

ראשיתה של היהדות הקראית
מאחר  בערפל,  לוט  הקראות  של  ראשיתה 
לפני  ועדויות  מסמכים  נשתמרו  שלא 

התפתחו  זו,  מסיבה  ה־9.  המאה  אמצע 
ראשית  על  שונות  ומסורות  כיוונים  מספר 
של  המסורת  על־פי  הקהילה.  היווצרות 
הקהילה הקראית, ראשית הקהילה היא עוד 
בתקופה  התנ"ך  של  פרשניות  במחלוקות 
את  קיבלו  לא  הקראים  כאשר  החשמונאית, 
הסמכות  מסורה  בלבד  שלחכמים  הגישה 
לפרש את התורה, ופרשנותם מחייבת. על־פי 
מסורת נוספת, ראשית הקהילה בוויכוח על 
הנהגה במשפחת הגאונים במאה ה־8. מסורת 
זו מייחסת את תחילת הקראות לענן בן־דוד, 

בנו של ראש הגולה.

הגרסה  את  מקבל  אינו  המודרני  המחקר 
המסורתית הקובעת שענן ייסד את הקראות. 
בשם  קהילה  ייסד  ענן  המחקר,  על־פי 
"העננים", שפעלה במקביל לקהילה הקראית 

ולבסוף נטמעה בתוכה.

את  רבות  העסיק  ישראל  בעם  הפילוג 
והם  תקופה,  שבאותה  הרבנים  החכמים 
הקראית.  הקהילה  נגד  כתבים  כתבו  אף 
של  בכתביו  למצוא  ניתן  כאלו  התייחסויות 
וכן  אמונות ודעות,  גאון בספרו  רבי סעדיה 
אצל רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי ובכתבי 
הגאונים רב האי גאון, רב שרירא גאון ורבנים 

אחרים.

בין  הגדולים  הפולמוסים  שרוב  לציין  ראוי 
התאולוגית-אמונית,  ברמה  היו  הקהילות 
ולא הפריעו לקיים חיים משותפים בקהילות 

השונות.

תור הזהב של הקהילה הקראית
המאה ה־10 וה־11 היו ללא ספק תור הזהב 
של הקהילה, כשההתפתחות בקהילה הקראית 
מרכז  של  המעבר  בזכות  בעיקר  התחוללה 
הקראי  הריחוק  לירושלים.  מפרס  הקהילה 

פתיחה

רחוב הקראים בעיר העתיקה ירושלים )צילום: יונתן רובין(
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הדומיננטיות  הישיבות  ומהשפעת  מבבל 
בירושלים  וההימצאות  ופומבדיתא,  סורא 
קרקע  היוו  המקדש,  מקום  לפנים  שהייתה 
ולכתיבת ספרות  זה  זרם  פוריה להתפתחות 

קראית ענפה ועשירה.

החכם דניאל אל־קומסי היה הדמות המרכזית 
היהודי  המרכז  נגד  שעמדה  בירושלים 
באגרותיו  דרש  אל־קומסי  בבבל.  המסורתי 
שיגיעו  אחרות  בארצות  הקהילה  מבני 
יספק   - יכול  שלא  ומי  בירושלים,  ויתיישבו 
לקיומם  הנדרשים  הכספיים  האמצעים  את 

הדחוק של הקראים בעיר הקודש.

פריחה  תקופת  הייתה  הביניים  ימי  תקופת 
ביצירה הקראית, בעולם בכלל ובארץ ישראל 
בפרט, בתחומי הפרשנות, הדקדוק, הספרות, 
קראים  הקראות.  ובהפצת  הפילוסופיה 
מפרס  בתחילה  ישראל,  לארץ  הגיעו  רבים 
ולאחר מכן מכל ארצות האסלאם, והתיישבו 
"אבלי  תנועת  פעלה  זו  בתקופה  בירושלים. 
ציון" הקראית שנקראה כך על־שם האבלות. 

כל  יין  ולשתות  בשר  לאכול  נמנעו  חסידיה 
ימי חייהם. לימים שינתה התנועה את שמה 
זו  קהילה  בירושלים.  השושנים"  ל"עדת 
קראה לעלייה לארץ ישראל, וחבריה הקדישו 
שחרב  המקדש  על  לאבל  חייהם  עיקר  את 
דוחקי  היו  הקראים  הגאולה.  על  ולתחינה 
קץ מובהקים. לדעתם, ככל שתגבר פעילותם 
ותפילתם, כך תחוש הגאולה ותבוא במהרה.

ישיבה  בירושלים  פעלה   1000 לשנת  סמוך 
קראית מרכזית בשם ישיבת בכתויה, שכללה 
מחוץ  רבים  תלמידים  קראים.  חכמים  כ־70 
ובמרכז  זו,  בישיבה  ללמוד  הגיעו  לארץ 
הקראי בירושלים נכתבה באותו זמן ספרות 
המקרא,  בפרשנות  שעסקה  חשובה  קראית 
בפילוסופיה  התורה,  במצוות  בדקדוק, 

ובספרות קראית.

חכמים קראים כמו אל־קומסי, סהל בן מצליח 
הקרקיסאני  יעקב  ירוחם,  בן  סלמון  הכהן, 
וחכמים קראים נוספים, היו חכמים ובקיאים 
בתורה שבכתב וגם בתורה שבעל־פה, ופעלו 
הקראות  את  להפיץ  על־מנת  רב  במרץ 

דף מעוטר )כתב יד לנינגרד(

תנ"ך )כתב יד לנינגרד(
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פרי,  נשאה  פעילותם  ישראל.  בתפוצות 
וקהילות קראיות קמו בכל תפוצות ישראל.

הקראות  של  הגדולה  ההתפשטות  למרות 
באותם זמנים, יותר ממחצית קהילות ישראל 
יש הטוענים  בבבל.  במנהיגות הדתית  דבקו 
הייתה  גאון,  סעדיה  רבי  של  פועלו  שללא 
הרבנית.  היהדות  רגלי  את  דוחקת  הקראות 
בשל הפולמוס המחודד, נוצרה הבדלה גמורה 

בין הקראים ובין מאמיני התורה שבעל־פה.

קהילת  של  אופיה  השתנה  ה־11  במאה 
אמנם  ציון  על  האבל  בירושלים.  הקראים 
נשאר מרכיב מרכזי בחייהם של הקראים מן 
דעך.  המשיחי  הלהט  אך  הרשמית,  הבחינה 
הקראים  הנשיאים  שני  עברו  ל־1055  סמוך 
הקראות  שבמצרים.  לקהיר  מירושלים 
הסלג'וקי  הכיבוש  בעקבות  מאוד  נחלשה 
ב־1071, ונחרבה בפתאומיות לגמרי כשכבשו 
הצלבנים את ירושלים ב־1099. ב־1250 חזרו 
בני קהילה קראים לירושלים, ישבו בה באופן 

רציף ונאבקו על הישרדותם עד 1948.

המאות ה־14-11
בפסטאט שבמצרים התקיים מרכז קראי חשוב 
מלחמות  בשל  אמידה.  קראית  קהילה  ובו 
ובבית  לקהיר,  תושביה  רוב  עברו  הצלבנים 
התגלתה  בפסטאט  עזרא  בן  על־שם  הכנסת 
נמצאו  ובה  המפורסמת  קהיר  גניזת  לימים 
חומר קראי רב שטרם זכה למחקר מעמיק. 
חשוב  קראי  מרכז  להיות  הוסיפה  מצרים 
הנוסעים  מכתבי  הצלב.  מסעי  בתקופת  גם 
עובדיה  ורבי   )1481( מוולטרה  משולם 
חיה  בקהיר  כי  למדים,   )1488( מברטנורא 

קהילה קראית גדולה, עצמאית ומשגשגת.

מרכז  לנדידת  הוביל  ישראל  ארץ  כיבוש 
הכובד הקראי לממלכת הכוזרים ולאימפריה 

הביזנטית, שם התקיימה קהילה קראית עוד 
בביזנטיון  בירושלים.  הצלבני  הטבח  לפני 
המשיכו לפעול חכמים קראים כמו: יעקב בן־
ראובן, יהודה בן־אליהו הדסי, אהרון בן־יוסף 
הרופא מחבר ספר המבחר, אהרון בן אליהו 
גן  חיים,  עץ  מחבר  )'האחרון'(  מניקומידיה 

עדן ועוד.

ה־12  המאה  ובמשך  ה־11  המאה  בסוף 
באימפריה  הקראים  החכמים  התיישבו 
במסחר  ועסקו  קושטא  בעיר  הביזנטית 
את  הצלבנים  כבשו  ב־1204  ובטקסטיל. 
וב־1261,  קושטא והרסו את הרובע היהודי, 
הקראים  שבו  הביזנטים,  של  ניצחונם  עם 
יהודים  ורחוב  שכונה  בו  והקימו  למקום 

קראיים.

התורכים,  בידי  קושטא  נכבשה  ב־1453 
וב־150 השנים שלאחר מכן הייתה האימפריה 
סמוך  וכוחה.  עוצמתה  בשיא  העות'מאנית 
בשייצי  אליהו  החכם  התמנה   1480 לשנת 
בשייצי  בקושטא.  הקראית  הקהילה  לראש 
היה אידיאולוג של האסכולה שפעלה לקירוב 
לבבות בין הקראים ובין הרבניים, וחיבר את 
אליהו"  "אדרת  המקיף  המצוות  ביאור  ספר 

דגם הגניזה הקהירית )מוצב בבית התפוצות, מתוך ויקיפדיה(
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אצל  ביותר  הנפוץ  המצוות  ביאור  ספר   -
היהודים הקראים.

המרכז בקושטא שקע בסופם של ימי הביניים, 
מזרח  ולארצות  לקרים  עבר  הקראי  והמרכז 
קהילות  השנים,  לאורך  אחרות.  אירופיות 
ירושלים  בקהילת  בקביעות  תמכו  קרים 

הקטנה.

המאות ה־17-16
לאחר כיבוש ירושלים בידי התורכים ב־1516 
התחזק מעמדם של הקראים בעיר, כשעדות 
למעמדם החזק היא ההקדשים הרבים שייסדו. 
היהודים  מצב  הורע  ה־16  המאה  בסוף 
של  המסעות  מכתבי  בירושלים.  והקראים 
נלמד,  תקופה  באותה  לירושלים  הנוסעים 
ובעיות  המקומיים  המושלים  לחץ  בשל  כי 
כלכליות ירד מספרם של הקראים. שמואל בן־
דוד מקרים דיווח שבעיר העתיקה גרו רק 27 
בירושלים  הקראית  הקהילה  ואולם,  נפשות. 
התחזקה שוב בסוף 1748, עת התיישבו בה 

עשרות קראים שבאו מדמשק.

בזמן גזרות ת"ח ות"ט לא היה הבדל בין שתי 
נפגעו  ושתיהן  והקראית,  הרבנית  העדות 
מ־1661  במכתב  האירועים.  במהלך  קשות 
הלאומית  הספריה  בארכיון  היום  הנמצא 

לקהילה  באוקראינה(  )כיום  מלבוב  ונשלח 
הקראית בליטא, סופר על הדאגה הגדולה של 
במזרח  לאחיהם  האסלאם  בארצות  הקראים 
אירופה לאחר פרעות ת"ח ות"ט: "והקראים 
אשר  ובכל  במצרים  ישמעאל  במלכות  אשר 
אשר  התלאה  אודות  גדול  בעצב  דרים  הם 
מצאתנו, כי להם הגד הוגד אשר לא נשארנו 
למעשה,  בפולין".  לקראים  ופליט  שריד 
השתקמו  פולין-ליטא  בממלכת  הקראים 
את  מחדש  וייסדו  מהאירועים  מהר  די 

קהילותיהם.

יצחק  שמחה  החכם  פעל  אירופה  במזרח 
המלומדים  בין  שהיה   ,)1760-1716( לוצקי 
ספרים   24 כתב  הוא  האחרונים.  הקראים 
פרשנות,  פילוסופיה,  הגות,  נושאים:  במגוון 
חיבוריו  וקבלה.  היסטוריוגרפיה  הלכה, 
שכן  ייחודי,  קראי  תוכן  מאוד  מעט  כוללים 
יועדו לכלל הציבור היהודי. הקראות במזרח 
זו הייתה עדיין חלק בלתי  אירופה בתקופה 

נפרד מעם ישראל.

המאות ה־19-18
במאות ה־18 וה־19 חל שינוי טוטלי במסגרות 
המודרניזציה,  תהליכי  הקיימות:  החיים 
הקראית  הן  הקהילה,  מסגרת  היחלשות 
של  והתפתחותם  וצמיחתם  הרבנית,  הן 
באירופה  ישראל"  "חוכמת  היהדות  מדעי 

ועידת הקראים 1911 )צילום: מתוך הספר 
'קראי מזרח אירופה בדורות האחרונים'(

כיתת לימוד במצרים של תלמידים יהודים קראים
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וברוסיה. בשנים אלו נעשה ניסיון לחקור את 
תולדותיהן ואופיין של הקהילות היהודיות מן 
העת העתיקה ועד המאה ה־19, ואת הקשרים 
זו  במגמה  לראות  ניתן  ביניהן.  ההיסטוריים 
חיפוש אחר היהדות האותנטית. לקראות היה 
תפקיד מיוחד בתהליך זה, שהיו שותפים לו 
כמה מאנשי ההשכלה ובראשם אנשי תנועת 

הרפורמה, וכן אישים מן העולם הנוצרי.

הראשון  הקראי  הדפוס  בית  נפתח  ב־1834 
מתקופות  קראים  ספרי  והודפסו  בגזלווא, 
בית  של  בנייתו  הושלמה  ב־1931  שונות. 
הכנסת הקראי הגדול ביותר בעולם בשכונת 
אל־עבאסיה במצרים, והוא נקרא על שמו של 

גדול המשוררים הקראים, רבי משה דרעי.

הקהילה הקראית הלאומית 
ברוסיה במאה ה־19

 ,1772 בשנים  פולין,  של  חלוקתה  בעקבות 
וליטא  פולין  קראי  רוב  היו  ו־1795   1793
תחת שלטונה של רוסיה הצארית, ומיעוטם 
האוסטרי.  השלטון  תחת  גליציה(  )תושבי 
ב־24 באוקטובר 1774 הוציאה הארכידוכסית 
האוסטרית מריה תכניה צו, שהעניק לקראים 
הנוצרים  התושבים  של  לאלה  שוות  זכויות 

באימפריה שלה.

לקהילה  השער  נפתח  זו  חקיקה  בעקבות 
מגמתה  אירופה.  במזרח  הקראית  הלאומית 
הישגים  להשיג  הייתה  זו  קהילה  של 
הצאריסטית,  ברוסיה  גם  דומים  פוליטיים 
היהדות  מן  הקראים  התרחקו  זה  ובשלב 
הרבנית המקופחת כדי להשיג את הישגיהם 

הפוליטיים.

הקראי  הריכוז  התקיים  קרים  האי  בחצי 
הגדול והחשוב ביותר, ששימש מרכז לקהילה 
ב־1795  ה־19.  במאה  הלאומית  הקראית 

פטרה הקיסרית יקטרינה הגדולה את הקראים 
מתשלום המס הכפול שהוטל על יהודי רוסיה, 
אדמה  של  חלקות  לרכוש  להם  והרשתה 
חקלאית. ב־1827 זכו הקראים בהישג חשוב 
נוסף - פטור משירות חובה בצבאו של הצאר 
שוחררו  מכן  לאחר  שנה  הראשון.  ניקולאי 
הצבאי.  השירות  מן  וליטא  פולין  קראי  גם 
בשנים שלאחר מכן פעלו המנהיגים הקראים 
פירקוביץ(  ואברהם  בבוביץ  שמחה  )למשל, 
במרץ רב כדי להיטיב את מצבם של הקראים 
בעיני החוק. שלא כמשפחת בשייצי, שדגלה 
בהתקרבות היהדות הקראית ליהדות הרבנית 
זה,  בכיוון  קושטא  קראי  את  הנהיגה  ואף 
ה־19  במאה  ברוסיה  הקראים  מנהיגי  פעלו 
בעקביות בכיוון ההפוך. הם רצו שהשלטונות 
יהודים,  בקראים  עוד  יראו  לא  הרוסיים 
מ־1835  זכויותיהם.  את  ישללו  לא  וממילא 

בית הכנסת הקראי בוילנא )צילום: ויקיפדיה(
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השלטונות  אל  בפניותיהם  הקראים  הדגישו 
את ההבדלים העקרוניים בינם ובין הרבניים, 
ובייחוד את התנגדותם לתלמוד. בנוסף טענו 
יותר לשלטון הרוסי  הקראים שהם מסורים 
עוד  מרץ.  במשנה  למענו  לפעול  ומוכנים 
בצליבתו  חלק  היה  לא  שלאבותיהם  טענו 
דת  של  מעמד  להם  ניתן  ב־1840  ישו.  של 
למעמדם  מעמדם  הושווה  ובכך  עצמאית, 
הרשמי  שמם  גם  ברוסיה.  המוסלמים  של 
נקראו  קראים"  "יהודים  במקום   - שונה 
בתנ"ך",  המאמינים  רוסים  "קראים  תחילה 
הקהילה  זכתה  ב־1863  "קראים".  ולבסוף 
הקראית הלאומית בהישג הגדול ביותר שלה, 
של  למעמדם  הושווה  הקראים  כשמעמד 

הנוצרים באימפריה הצאריסטית.

 הקראים בתקופת
השלטון הנאצי

הקראים  בתולדות  ביותר  המשונה  הפרשה 
ועם  הנאצים  עם  יחסיהם  פרשת  היא 
מלחמת  בזמן  בכלל  הגרמניים  השלטונות 
קראים   18 פנו  ב־1938  השנייה.  העולם 
זיהו  הגרמני,  גרמניה למשרד הפנים  תושבי 
את עצמם כקצינים לשעבר בצבאו של ורנגל, 
וביקשו שלא להיחשב עוד ליהודים. ב־1933, 
בהמלצת המחלקה לענייני גזע, נענו הנאצים 
לבקשה אך למרות זאת נחשבו עדיין הקראים 
לבעלי דם לא טהור. עם כיבוש ליטא ב־1940 
לוצק  הליץ,  וילנה,  טרוקי,  קהילות  נכנסו 
נכסיהם  הסובייטי.  השלטון  תחת  ופוניוויד 
נהרסו.  הקהילה  וחיי  הוחרמו  הקראים  של 
בעקבות  מצבם  השתפר  לצפוי,  בניגוד 
מרקוביץ'  שריה  ב־1941.  הגרמני  הכיבוש 
נפגש  פולין,  קראי  ראש  לשעבר  שאפשאל, 
אינם  שהקראים  אותם  ושכנע  הגרמנים  עם 
מושל  פרסם   1941 בספטמבר  ב־1  יהודים. 

מעמדם  את  שאישרה  הוראה  הגרמני  ליטא 
של הקראים כלא יהודים, ולאחר שנכבש חצי 
האי קרים בסתיו 1941 הבדילו הנאצים בין 

יהודים ובין קראים במקום.

טוהר  בדבר  ספקות  היו  הנאצים  למנהיגים 
לענייני  המיניסטריון  הקראים.  של  גזעם 
של  בראשותו  במזרח,  הכבושים  השטחים 
חקר  רוזנברג,  אלפרד  הנאצי  האידאולוג 
הקראים.  של  הרקע  את  מחודשת  חקירה 
לעניין זה גויסו גם אנשי מדע יהודים אחדים 
)מ'  ורשה  מגטו  קלמנוביץ(,  )ז'  וילנה  מגטו 
כדי  שאל(.  )י'  לבוב  ומגטו  שיפר(  וי'  בלבן 
בניגוד  הללו  הצהירו  הקראים,  את  להציל 
לדעתם שהקראים אינם יהודים. לבסוף הכיר 
מיעוט  בקראים  רוזנברג  של  המיניסטריון 
הנאצים  הכוחות  שעברו  לאחר  נפרד.  אתני 
בהשמדה  פתחו  ברית־המועצות,  שטח  אל 
כוללת של היהודים ונראה כי מפקדי הכוחות 
לשאלת  בנוגע  ברורות  בהוראות  צוידו  לא 
קייב  יהודי  בהשמדת  לכן,  לקראים.  היחס 

נכללו גם קראים.

גויסו קרים  האי  בחצי  זאת,   לעומת 
כ־600-500 קראים ליחידות צבאיות גרמניות, 
כמו הוואפן אס־אס והלגיון הטטארי. הנאצים 
מתורגמנים.  בתור  גם  בקראים  השתמשו 
יוצאי הגטו העידו כי קראים אלו היו עוינים 
ולכן  הנאצים,  עם  פעולה  ושיתפו  ליהודים 

שכונת הקראים - חצי האי קרים
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כשנסוגו צבאות גרמניה מרוסיה עזבו רבים 
מן הקראים ששיתפו פעולה עם הנאצים את 
בינם  הקשר  מערבה.  ויצאו  מגוריהם  מקום 
את  ניתקו  שלא  והמזרח,  מצרים  קראי  ובין 

עצמם מעם ישראל, נותק.

חיסול המרכז הקראי במצרים
זכו  והקראית  הרבנית  היהודיות  הקהילות 
במהלך ההיסטוריה ליחס אוהד מצד הממשל 
המצרי, והיחסים ביניהם היו חיוביים ומבוססי 
שיתוף פעולה. בשנות ה־30 של המאה ה־20 
החלה להשתנות האווירה הציבורית במצרים 
לרעת היהודים. תעמולה פשיסטית איטלקית 
וגרמנית ענפה פעלה במצרים, ותנועות כמו 
הצעירים"  ו"המצרים  המוסלמים"  "האחים 
כאחד,  וקראים  רבניים  היהודים,  את  פסלו 
הסכסוך  אמיתיים".  "מצרים  בהם  ראו  ולא 
המתלהט בארץ ישראל והמרד הערבי הגדול 

שפרץ ב־1936, החמירו את המצב. 

ב־2 וב־3 בנובמבר 1945, כחלק מגל האלימות 
החלו  הערבי,  בעולם  יהודים  נגד  שכוון 
פרעות קהיר. הפרעות פרצו על רקע מלחמת 
שפשטה  והאנטישמיות  השנייה  העולם 
כוחה  עליית  בעקבות  במהלכה,  במצרים 
המערב,  כלפי  ועוינות  מצרית  לאומנות  של 
בלפור.  הצהרת  נגד  מההפגנות  וכחלק 
ובמהלכן  בנובמבר,  ב־2  פרצו  המהומות 
נהרגו 10 יהודים ונפצעו 350. כמו כן נשרפו 
בתי כנסת, בית החולים היהודי, בתי אבות, 

ונבזזו למעלה מ־100 בתי עסק יהודיים.

תקופה  של  תחילתה  את  סימנו  הפרעות 
קשה עבור כל יהודי מצרים, קראים ורבנים 
פרעות  גל  פרץ   1947 בדצמבר  ב־2  כאחד. 
ארגונים  של  מהפגנות  כחלק  בקהיר,  נוסף 

אסלאמיסטיים ולאומניים במחאה על החלטת 
החלוקה של האו"ם. הפרעות נמשכו יומיים, 

ובמהלכן נהרסו בתי עסק יהודיים רבים.

שני  "האחים המוסלמים"  הניחו   1948 ביוני 
ברובע  מגורים  לבנייני  מתחת  תופת  מטעני 
אחרי  אחד  בקהיר, שהתפוצצו  היהודי־קראי 
השני בהפרש של כשעה. כתוצאה מהפיצוץ 
עשרות  ונהרגו  מגורים  בניין  קרס  הראשון 
בניין  חזית  קרסה  השני  בפיצוץ  יהודים; 
נוסף ונפצעו עשרות יהודים נוספים. כוחות 
ולא  השטח  את  סגרו  המצריים  "ההצלה" 
לפצועים  ולסייע  להתקרב  אחד  לאף  נתנו 
המוסלמי  להמון  סייעו  ואף  ולהרוגים, 
הפיגוע  בקורבנות  לינץ'  לבצע  המשולהב 
הובאו  הנרצחים  כל  ההריסות.  בין  ששרדו 
למנוחות בקבר אחים בבית העלמין "בסתין" 
בקהיר. עם שוך הסערה התגלו ממדי האסון: 

 מפת הרובע היהודי בקהיר
)צילום: מתוך הספר תולודות היהדות הקראית(
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הקראית,  הקהילה  מבני   17 נהרגו  בפיצוץ 
ו־15 מבני הקהילה הרבנית.

חודש לאחר מכן נערכו התקפות דומות על 
בית כנסת בקהיר וחנויות יהודיות. 19 יהודים 
נהרגו. בספטמבר אותה שנה הושלכו רימונים 
ו־20  ברובע היהודי בקהיר. 9 יהודים נהרגו 
נפצעו. במשך כל אותה שנה התרחשו מקרים 
רבים של התקפות נגד יהודים, ועל־פי דיווח 
מהתקופה מספר ההרוגים והנעדרים הכולל 

עמד על כ־150 יהודים.

לאחר מלחמת ששת הימים עצרו השלטונות 
 18 המצריים את כל הגברים היהודים מגיל 
גם  הסוהר.  בבתי  אליהם  והתאכזרו  ומעלה, 
השתכנעו  להישאר  חשבו  שתחילה  אלה 
שלא  על־פי  אף  מצרים,  את  לעזוב  עתה 
היה  בהם  רכושם.  את  עימם  לקחת  הורשו 
וכן  הרון,  מוראד  האחרון  הקראי  החכם  גם 
כיום  המכהן  גבר  סלים  בן  אברהם  החכם 
בית  נסגר  ב־1967  הקראי.  הדין  בית  כאב 
הכנסת  בית  אך  הקראי,  שברובע  הכנסת 
שנים  עוד  לפעול  הוסיף  בעבאסיה  הגדול 
אחדות בעיקר בשבתות ובחגים. לאחר 1967 
והיה  במצרים,  ושוחטים  מוהלים  נותרו  לא 
קשה להשיג בשר כשר. מספרם של הקראים 
בקהיר פחת, וביוני 1969 היה מספרם פחות 
מ־500 איש. באפריל 1970 נשארו מהם רק 
כ־300-200, ב־1979 רק 50, בקיץ 1982 32, 
ב־1984 24 וב־1987 נשארו בקהיר 20 קראים 
בלבד. כך, בתוך שנים אחדות, לא נותר דבר 

מן המרכז המפואר שבמצרים.

פרשת "עסק הביש"
בטבת  בט"ו  בקהיר  נולד  מרזוק  משה  ד"ר 
תרפ"ז )20 בדצמבר 1926(. מדי שבת השתתף 
היהודית  עדתו  של  הכנסת  בבית  בתפילות 
רבי  בן  משה  הרב  סבו,  ליד  וישב  הקראית, 

אברהם מנשה. מצעירותו חונך לאהבת עמו 
"ההגנה"  באימוני  פעיל  והיה  ישראל,  וארץ 

לאחר תום מלחמת העולם השנייה.

מרזוק סיים את לימודיו היסודיים והתיכוניים 
 1944-1950 בשנים  ממשלתיים.  ספר  בבתי 
האוניברסיטאי  החולים  בבית  רפואה  למד 
לרפואה  שבפקולטה  אל־ֵעיִני"  "ַקְצר 
באוניברסיטה על־שם פואד הראשון בקהיר, 
עבד  תחילה  מרדים.  ככירורג  והתמחה 
בבית החולים האוניברסיטאי, אחר כך בבית 
החולים לעיניים בגיזה ולבסוף בבית החולים 
שם  לו  יצא  קצר  זמן  תוך  בקהיר.  היהודי 
ביקש   1954 בקיץ  ורגיש.  מוכשר  רופא  של 
ככירורג  להתקבל  בשוויץ  מכר  באמצעות 
ובקשתו  בישראל,  הכללית  החולים  בקופת 

נענתה בחיוב.

ברובע  המגורים  בנייני  של  הפיצוץ  לאחר 
נציג  מינה   ,1948 ביוני  בקהיר  היהודי־קראי 
להגנת  אחראי  מרזוק  את  במצרים  "ההגנה" 

ד"ר משה מרזוק
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מינה את חברו מאיר  ומרזוק עצמו  הרובע, 
על  ידיעות  התקבלו  ב־1949  לסגנו.  זפרן 
כוונה נוספת של "האחים המוסלמים" לתקוף 
את הרובע היהודי בקהיר. מרזוק וזפרן נערכו 
לכך מבעוד מועד, והצליחו לסכל את המזימה 

תוך סיכון אישי גדול.

לבקשת "המוסד לעלייה ב'' - מסגרת חשאית 
בלתי  עלייה  לארגון  היהודית  הסוכנות  של 
ועלייה  המדינה,  קום  לפני  לארץ  חוקית 
מרזוק  ניהל   - ואילך  מ־1949  אליה  חשאית 
לעלייה  למיועדים  הרפואיות  הבדיקות  את 

ממצרים משנת תש"י )1950(.

מבוגרת  חולה  ללוות  התבקש  ב־1951 
שאושפזה במחלקה הכירורגית בבית החולים 
מרזוק  בפריז.  לבתה  בדרכה  בקהיר  היהודי 
ממצרים,  לצאת  כדי  זו  הזדמנות  ניצל 
וגויס  לישראל  פעמיו  שם  לפריז  ומשהגיע 

בצה"ל.  המודיעין  חיל  של   131 ליחידה 
מקצועיים,  אימונים  עבר   1952 במהלך 
הוסמך כקצין, קיבל דרגת סג"ם ושב למצרים 

כמפקד התא בקהיר.

ממנו  הציפיות  מה  לו  התברר  הזמן  במשך 
ומאנשיו, והוא הבין עד כמה ההכשרה שקיבלו 
אינה מספקת ומה גדול הפער בין הציפיות 
יכולתם בפועל. הוא התריע בפני  ובין  מהם 
סא"ל מוטק'ה בן־צור, מפקד יחידה 131, על 
כך שהמודיעין הישראלי מסכן את אנשיו ללא 
הצדקה. כשנוכח לדעת שמחאתו לא חוללה 
שום שינוי בדפוס הפעולה בישראל, התפטר 
מתפקידו ואף החזיר את מכשיר הקשר שהיה 
תחתיו  איש  התמנה  לא  בפועל  ברשותו. 

כמפקד, והחוליה הקהירית התנוונה.

בקיץ 1954 קיבלו חברי התא של יחידה 131 
חבלה  פעולות  לבצע  הוראות  באלכסנדריה 
ובאלכסנדריה.  בקהיר  ציבוריים  במתקנים 
תוך זמן קצר נחשפו החברים בשני התאים, 
במשפט  נשפטו  באכזריות,  נחקרו  נתפסו, 
שונות.  מאסר  לתקופות  נדונו  ורובם  ראווה 
מן  שנשלח  שהקצין  התברר  יותר  מאוחר 
הארץ להפעילם, אברי אלעד, הסגירם לידי 
סבר  אלעד  המצריים.  הביטחון  שירותי 
והלה  בקהיר,  התא  מפקד  עודנו  שמרזוק 
לקח  אלא  טעותו  על  להעמידו  טרח  לא 
שני  להנהגת  האחריות  מלוא  את  עצמו  על 
התאים, מתוך מודעות מלאה למשמעות של 
חבריו  את  להציל  בכך  קיווה  הוא  עמדתו. 
בזה  והצליח  מוות,  מעונש  פקודיו  ואת 
באלכסנדריה,  התא  למפקד  פרט  בפועל, 
שמואל עזר, שעמד יחד איתו למשפט שבו 
נגזר דינם למוות. ב־24 באפריל 1977 הובאו 
ארונותיהם של מרזוק ועזר ממצרים לקבורה 
ממלכתית בהר הרצל בחלקת הרוגי המלכות.

בית הכנסת הקראי בקהיר ע"ש החכם משה דרעי 
)צילום: עמותת היהדות הקראית(
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עליית הקראים לארץ ישראל
החל  לישראל  הראשון  הקראי  העלייה  גל 
מלחמת  סיום  עם  מיד   1949-1948 בשנים 
כאשר  ב־1952  החל  השני  הגל  העצמאות. 
תפסו הקצינים את השלטון. הקראים הגיעו 
לישראל במחתרת עד מלחמת סיני ב־1956, 

אז באו 1,200 קראים לישראל.

התערער  העצמאות  מלחמת  שלפני  בשנים 
מעמדם של הקראים בירושלים. ב־1945 מנו 
הקראים 16 נפשות, וב־1948 נשארו קראים 
יחידים בלבד. ב־28 במאי 1948, כאשר כבש 
הלגיון הערבי את הרובע היהודי, נהרס בית 
הכנסת הקראי. ברובע גרו שני קראים בלבד: 
אליהו סיניאני ובנו אברהם, והם נלקחו בשבי 
הוחזרו   1949 בפברואר  ב־3  הירדן.  לעבר 

לישראל.

הקראים בישראל
ישראל  במדינת  הקראים  רוב  של  מוצאם 
מוערך  הקראים  מספר  מצרים.  בקראי  הוא 

אלף  כ־20  ועוד  נפש  אלף  בכ־40  בישראל 
בארצות־הברית,  הפזורות  קראיות  בקהילות 

בקנדה, בטורקיה ועוד.

רמלה,  בערים  קראיות  קהילות  יש  בארץ 
אשדוד, ירושלים, בת־ים, ראשון לציון, קריית־
גת, אופקים ובאר־שבע, וכן במושבים: מצליח, 
רנן ובית עזרא. לקהילות הקראיות בארץ 14 
בתי כנסת ב־12 המרכזים. בית הכנסת הגדול 
ביותר נמצא באשדוד, כשברמלה נמצא מבנה 

"מרכז היהדות הקראית העולמית".

מועצת החכמים והמועצה 
הדתית הקראית

שוכן  ברמלה  הקראי  הכנסת  לבית  בסמוך 
הקראי  הרב  על־שם  שלמה",  "היכל  בניין 
הראשי לשעבר שלמה בן שבתאי נונו. בבניין 
של  מושבו  ומקום  העדה  מרכז  נמצאים 
המטה המרכזי של העמותה. כמו כן שוכנים 
הספרייה  העליונה,  המועצה  משרדי  בו 
המרכזית, בית הדין של העדה ומשרדי הרב 

הראשי ויו"ר המועצה העליונה.

בנין "היכל שלמה" המרכז הקראי ברמלה 
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לבני הקהילה הקראית יש מועצה דתית שבה 
החכמים  במועצת  יועצים.  ו־12  חברים   25
יושבים כיום 11 חברים שמשרתים כמנהיגי 
הקהילות הקראיות בארץ ו־2 יועצים נוספים. 
הראשי,  הרב  יושב  החכמים  מועצת  בראש 
ולצידו מכהנים שני סגניו, אב בית הדין, הרב 

הראשי לשעבר וכן שאר החכמים.

המועצה מספקת את כל השירותים הדתיים 
לבני הקהילה כמו: השגחת כשרות השחיטה 
הקראית, נישואין וגירושין, מילה, גיור, עריכת 

לוח שנה, קבורה וכדומה.

ב־1991 נפתחה ישיבת "חיזוק אמונה" סמוך 
להכשיר  במטרה  בירושלים  הכנסת  לבית 
חכמים קראים. בראש המועצה הדתית כיום 
מכהן החכם הרב הראשי הקראי. הרב הראשי 
הקראי ממונה על־ידי ראש הממשלה כרשם 
נישואין וגירושין לבני העדה היהודית-קראית, 
ומקיים ביחד עם רבנים אחרים טקסי נישואין 

לפי המסורת הקראית.

 עמותת היהדות
הקראית העולמית

ישראל.  הארגון היציג המוכר על־ידי מדינת 
הפנים  משרד  על־ידי  מתוקצבת  העמותה 
היהודים  בכלל  המטפלת  דתית  כמועצה 
הקראים, ומטרותיה, כפי שהגדירה הקהילה, 

הן לקדם את בני הקהילה הקראית מבחינה 
דתית, חינוכית, תרבותית, כלכלית ומוסרית, 
לבני  הדת  שירותי  כל  את  לספק  ובמקביל 

הקהילה במעגל החיים.

הוועד המנהל של העמותה נקרא "המועצה 
העליונה". המועצה מונה 36 חברים, ולה 10 
סניפים בכל אחד מהיישובים שבו יש קהילות 

וריכוזי אוכלוסייה של יהודים קראים. 

מעסיקה  העמותה  מטרותיה,  הגשמת  לשם 
דת,  חכמי  נוער,  מלמדי  רבנים,  היתר  בין 
שוחטים, קברנים ומוהלים. כמו כן העמותה 
יכולים  שבהם  קראיים,  כנסת  בתי  מפעילה 
בני העדה היהודית־קראית להתפלל כמנהגם. 
כשר  בשר  למכירת  אטליז  חנויות  לעמותה 
כמנהג היהודים הקראים, המספקת מוצרים 
מפיצה  והיא  הקראית,  לכשרות  בהתאם 
ספרי קודש ותשמישי קדושה, ומפעילה בתי 

עלמין, בתי מדרש, ספריות ומרכז מורשת.

מוסדות חינוך
הדור הצעיר של בני העדה ממשיך את מסורת 
אבותיו עם המבט לעתיד, לומד ומשתלב בכל 

מועצת החכמים הקראית )צילום: עמותת היהדות הקראית(

החכם הרב הראשי הקראי ד"ר משה בן יוסף פירוז
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מוסדות החינוך בארץ, הממלכתי והממלכתי־
דתי, מן הפעוטון ועד לאוניברסיטה.

הקראים בצה"ל
הקראים, גברים ונשים כאחד, משרתים בצבא 
בכל  תפקידים  בשלל  המדינה  אזרחי  ככל 
הממשלה  ראש  פנה  ב־1952  צה"ל.  יחידות 
בירך  בארץ,  הקהילה  לראשי  בן־גוריון  דוד 
וקרא  הארץ  בבניית  השתלבותם  על  אותם 
הקהילה  לבנות  לאפשר  הקהילה  לראשי 
להתגייס לצה"ל. הקהילה מעודדת את בניה 

שירות  ולבצע  המדינה,  את  לשרת  ובנותיה 
משמעותי בכלל התפקידים.

חייל בן עדת הקראים )צילום: מגזין אשדוד(
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היהודיה הדוהיה חוגגיה הת החגיה הכתוביה בתווה: יוה תוועה, יוה הכיפוויה, חג 
הסוכות, שמיני עצות, חג המצות וחג השבועות, וכן הת הצומות הנזכויה בנביהיה צוה 
הוביעי, צוה השביעי, צוה העשיוי, צוה שבעה בהב וצוה עשוה בהב, והת ימי הפוויה 

הנזכויה במגילת הסתו.

הדוהיה נוהגיה על־פי הלוח הדוהי המבוסס על והיית היוח בלבד, ולה על־פי דביעת 
הלוח והעיבוו. לפיכך תהויכי החגיה, המועדיה והצומות הינה חליה תמיד בהותה ימיה 

הנהוגיה בלוח השנה העבוי.

על־פי המסוות הדוהית, נחגגיה וד החגיה והמועדיה שכתוביה בתווה, על־פי הכתוב: 
"ֵהֶּלה מֹוֲעֵדי ה' ִמְדָוֵהי דֶֹדׁש, ֲהֶשׁו ִּתְדְוהּו הָֹתה ְּבמֹוֲעָדה" )וידוה כ"ג(. לשיטתה יש 
היסוו מוחלט לשנות הו להוסיף מועדיה החויה שהינה מהתווה. לפיכך, הה הינה 
חוגגיה הת ט"ו בשבט, ל"ג בעומו וימי החנוכה. להי חגיגת ימי החנוכה על־ידי העדה 
נוספו כמה סיבות. החת מהן היה מפני חוובנה של בתי המדדש וההיסוו לדייה מצוה 

שהיננה כתובה בתווה, ויש בה לשיטתה משוה בל תוסיף.

יום תרועה
שמו המקראי של ראש השנה. יום זה נמשך 
אצל היהודים הקראים יום אחד בלבד, אחד 
השנה  תחילת  את  מציין  אינו  והוא  בתשרי, 
המקראי  השנה  לוח  לפי  שכן  העברית 
חודש  הוא  השנה  בחודשי  הראשון  החודש 
משום  בשופר,  תוקעים  אינם  הקראים  ניסן. 
כחלק  קול  הרמת  היא  התרועה  שלשיטתם 
בתקיעת  גם  להתבטא  ויכולה  מהתפילה, 

חצוצרה ולאו דווקא בשופר.

יום הכיפורים
ַלחֶֹדׁש  "ּוֶבָעׂשֹור  בתורה  הנקוב  בתאריך  חל 
ִביִעי" )במדבר כט(, אך לא תמיד מקביל  ַהּׁשְ

ליום הכיפורים בלוח העברי המקובל.

חג השבועות
ראשון.  ביום  רק  יחול  הקראית  העדה  אצל 
ההסבר לכך הוא שעדת הקראים נוהגת על־

פי פשט התורה שבכתב, בה נאמר: "ּוְסַפְרֶּתם 
"מחרת  כג(.  )ויקרא  ַהַּשָּׁבת"  ִמָּמֳחַרת  ָלֶכם 
ראשון  ביום  תמיד  הוא  לשיטתם  השבת" 
לאחר  החל  בשבוע  אחר  יום  ולא  בשבוע, 
השבת, ולכן שבועות אינו חל ב־ו' בסיוון כפי 

שמופיע בלוח השנה העברי.

חג הסוכות
נחגג בט"ו בתשרי במשך שבעה ימים, על־פי 
הכתוב בספר ויקרא כג: "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת 
ָיִמים ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת. ְלַמַען 

עיטור על נרתיק ספר תורה קראי
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ְּבֵני  ֶאת  הֹוַׁשְבִּתי  ַבֻּסּכֹות  ִּכי  דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו 
ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". תאריך 
הנחגג  בתשרי  לט"ו  זהה  אינו  לעיתים  זה 

בלוח השנה העברי.

ליטול  חובה  או  מנהג  אין  הקראית  בעדה 
את  דווקא  לקחת  ואין  המינים,  ארבעת  את 
מהודר  פרי  בכל  די  אלא  והאתרוג  הלולב 
יתר  ניתן ליטול את  כן  וחדש ומשובח. כמו 
על־פי  ובנביאים  בתורה  המוזכרים  המינים 
ְּפִרי  ָהִראׁשֹון  ַּבּיֹום  ָלֶכם  "ּוְלַקְחֶּתם  הכתובים: 
ְוַעְרֵבי  ָעבֹת  ֵעץ  ַוֲעַנף  ְּתָמִרים  ַּכּפֹת  ָהָדר  ֵעץ 
ִשְׁבַעת  ֱאֹלֵהיֶכם  ְיהָוה  ִלְפֵני  ּוְשַׂמְחֶּתם  ָנַחל 
ָיִמים" )ויקרא כג(, "ַוִּיְמְצאּו ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה ֲאֶשׁר 
ִיְשָׂרֵאל  ְבֵני  ֵיְשׁבּו  ֲאֶשׁר  מֶֹשׁה  ְּבַיד  ְיהָוה  ִצּוָה 
ַיְשִׁמיעּו  ַוֲאֶשׁר  ַהְּשִׁביִעי:  ַּבחֶֹדׁש  ֶּבָחג  ַּבֻּסּכֹות 
ֵלאמֹר  ּוִבירּוָשַׁלים  ָעֵריֶהם  ְּבָכל  קֹול  ְוַיֲעִבירּו 
ְצאּו ָהָהר ְוָהִביאּו ֲעֵלי ַזִית ַוֲעֵלי ֵעץ ֶשֶׁמן ַוֲעֵלי 
ֲהַדס ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֵעץ ָעבֹת ַלֲעשֹׂת ֻסּכֹת" 
בני  משתמשים  הסוכה  לבניית  ח(.  )נחמיה 
העדה במרכיבי ארבעת המינים. הקראים לא 
נוהגים לחגוג את שמחת בית השואבה, או את 

יום הושענה רבה וחיבוט הערבה.

שמיני עצרת
"מנהג ההקפות" לא נחגג בליל החג אלא רק 

בבוקר.

ימי פורים
בעדה הקראית מקיימים שני ימי פורים בכל 
"ִלְהיֹות  הכתוב:  על־פי  וזאת  ויישוב,  יישוב 
עִֹשׂים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָשׂר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת 
יֹום ֲחִמָּשׁה ָעָשׂר ּבֹו ְּבָכל ָשָׁנה ְוָשָׁנה" )אסתר 
אך  הפורים  ימי  יחגגו  מעוברת  בשנה  ט(. 
ורק בחודש אדר א'. את המגילה קוראים בני 

העדה שלוש פעמים: בערב החג, ביום המועד 
ובמוצאי שבת הסמוך לפורים.

קריאת  על  מברכים  אינם  הקראים  היהודים 
חיוב  איננה  שהמגילה  מכיוון  המגילה, 
מהתורה אלא חובה אישית הנובעת מהחלטה 
של עם ישראל "ִקְּימּו ְוִקְּבלּו ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם 
ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיֲעבֹור 
ִּכְכָתָבם  ָהֵאֶּלה  ַהָּיִמים  ְשֵׁני  ֵאת  עִֹשׂים  ִלְהיֹות 
כמו  ט(.  )אסתר  ְוָשָׁנה"  ָשָׁנה  ְּבָכל  ְוִכְזַמָּנם 
אלא  לזה,  זה  מנות  שולחים  אינם  הם  כן 
תורמים לוועד הקהילה המנתב את התרומות 

לנזקקים.

צום תענית אסתר אינו נהוג בקהילה הקראית 
והצום  במקרא,  מופיע  שאינו  מכיוון  כלל 
המוזכר במגילה היה צורך השעה ואירוע חד־

פעמי ולא חובה לדורות.

חג המצות
העדה  בני  נוהגים  החג  שלפני  בתקופה 
חג  ולקראת  חמץ,  דברי  בקניית  לצמצם 
הפסח נוהגים לערוך ניקיון יסודי לכל הכלים 
והרכוש שבבעלותם. על־פי ההלכה הקראית 
לא מתקיימת מכירת חמץ כלל, אלא ביעור 
הכתוב:  על־פי  מהבית  החמץ  של  מוחלט 
"ִשְׁבַעת ָיִמים ְשׂאֹר ֹלא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם" )שמות 

יב(.

העדה  בני  המאכלים,  לכשרות  החשש  בשל 
מקפידים במשך החג לאכול מאכלים תוצרת 
לכשרותם  חשש  שאין  מאכלים  או  עצמית 
עוגות,  פירות,  ירקות,  בשר,  מאכלי  כמו: 
עוגיות וריבות כשרות תוצרת בית. היין לחג 
נעשה מצימוקים המושרים במים שנסחטים 
לפני הארוחה, וזאת מאחר שיין שיכר מופק 
ואסור  שמרים  על־ידי  החמצה  של  בתהליך 

בשתייה.
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בביתם  להכין  הקראים  נוהגים  המצות  את 
להכנת  מוקפד  כשקמח  לחג,  שנוקה  בתנור 
המצות הביתיות נמכר במרכזים הקהילתיים.

ליל הסדר וקריאת ההגדה - 
הלל קטן

עם  בית  בכל  פאר  ברוב  נחגג  הסדר  ליל 
מיטב המאכלים המסורתיים. מאחר שהעדה 
בלבד,  שבכתב  התורה  לפי  נוהגת  הקראית 
המסורתי  הטקס  את  כולל  לא  הפסח  ליל 
ארבע  כמו:  מרכיביו,  על  בהגדה  הקבוע 
כוסות, ארבע קושיות, אפיקומן, הסבה ועוד. 
נוהגים  אין  הקראית  ההלכה  על־פי  כן,  כמו 
לשתות ארבע כוסות של יין, ואין להשתמש 

באלכוהול לברכת "בורא פרי הגפן", אלא ביין 
ביתי ומיוחד הנעשה מצימוקים.

יחדיו את ההגדה של  כל המשפחה קוראים 
פסח, כדי לקיים כראוי את ציווי התורה: "ּוְלַמַען 
ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶשׁר ִהְתַעַּלְלִּתי 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת אֹתַֹתי ֲאֶשׁר ַשְׂמִּתי ָבם ִויַדְעֶּתם 
ִּכי ֲאִני ה'" )שמות י(. קריאת ההגדה נעשית 
הנקראת  מיוחדת  קראית  הגדה  באמצעות 
"הֵלל קטן", בשירים ובלחנים שהועברו מדור 
יציאת  סיפור  את  מספרת  ההגדה  לדור. 
בספרי  שמופיעים  כפי  ונפלאותיו  מצרים 
סיפור  מלבד  ובכתובים.  ובנביאים  התורה 
ההגדה כוללת ההגדה את ברכת היין, ברכת 
המצות )לחם עוני( וברכת המזון, וכן פסוקים 

שונים ממזמורי תהלים ומשאר המקרא.

ארוחת החג מוגשת כאשר כל בני המשפחה 
ערוכים  שבו  החגיגי  לשולחן  סביב  מסובים 
מצות,  כבש,  צלי  המסורתיים:  המאכלים 
גפן  עלי  סלטים,  מרור,  מבושלים,  ירקות 
ממולאים ועוד. למרור משתמשים בני העדה 
כמו:  ירק  מעלי  המורכב  דק  קצוץ  בסלט 

סלרי, פטרוזיליה, שמיר, אנדיב וכדומה.

צומות
נקבעו  הקראית  ביהדות  הנהוגים  הצום  ימי 
בהתאם לכתוב בתנ"ך. שלושה מתוך ארבעת 
הצומות הקשורים לחורבן בית ראשון חלים 
בתאריכים שונים מהתאריכים הקבועים בלוח 

השנה העברי.

"צום הרביעי", שביהדות הרבנית הוא צום י"ז 
בתמוז, מקויים על־ידי הקראים ב־ט' בתמוז, 
על־פי הכתוב: "ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור, ַעד ַעְׁשֵּתי 
ַלחֶֹדׁש,  ְּבִתְׁשָעה  ִצְדִקָּיהּו.  ַלֶּמֶלְך  ָׁשָנה,  ֶעְׂשֵרה 
ֶרץ  ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְולא־ָּהָּיה ֶלֶחם ְלַעם ָּהּאָ

ַוִתָּבַקע ָּהִעיר..." )מלכים ב(.
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צום  הוא  הרבנית  ביהדות  החמישי"  "צום 
לצום  נוהגים  הקראים  כשאצל  באב,  תשעה 
בתאריך  חל  הראשון  הצום  יום  יומיים. 
שבעה באב על־פי הכתוב: "ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי, 
ָׁשָנה,  ְּתַׁשע-ֶעְׂשֵרה  ְׁשַנת  ִהיא  ַלחֶֹדׁש  ְּבִׁשְבָעה 
ַלֶּמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך-ָּבֶבל, ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב־
)מלכים  ם..."  ְירּוָׁשלִָ ֶמֶלְך-ָּבֶבל  ֶעֶבד  ַטָּבִחים, 
יום הצום השני חל בעשרה באב על־פי  ב(. 
ַלחֶֹדׁש... ֶּבָעׂשֹור  ַהֲחִמיִׁשי,  "ּוַבחֶֹדׁש  הכתוב: 
בא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים...וִּיְׂשרֹף ֶאת-ֵּבית-ה', 
ְוֶאת- ם  ְירּוָׁשלִַ ָּכל־ָּבֵּתי  ְוֵאת  ַהֶּמֶלְך;  ְוֶאת-ֵּבית 

ָּכל־ֵּבית ַהָּגדֹול, ָׂשַרף ָּבֵאׁש" )ירמיהו נב(.

בלוח  החל  גדליה  צום  הוא  השביעי"  "צום 
הקראים  היהודים  בתשרי.  ב־ג'  העברי 
על־פי  בתשרי  ב־כ"ד  זאת  במקום  מתענים 
ַהֶּזה,  ַלחֶֹדׁש  ְוַאְרָּבָעה  ֶעְׂשִרים  "ּוְביֹום  הכתוב: 
ַוֲאָדָמה,  ּוְבַׂשִּקים,  ְּבצֹום  ְבֵני-ִיְׂשָרֵאל  ֶנֶאְספּו 

ֲעֵליֶהם" )נחמיה ט(.

צום עשרה בטבת, חל אצל  "צום העשירי", 
הקראים בתאריך זהה לזה המופיע בלוח שנה 
ָנה ַהְּתִׁשיִעית  העברי, על־פי הכתוב: "ַוְיִהי ַבּׁשָ
ָּבא  ַלחֶֹדׁש,  ֶּבָעׂשֹור  ָהֲעִׂשיִרי  ַּבחֶֹדׁש  ְלָמְלכֹו, 
ַעל־ ְוָכל־ֵחילֹו  הּוא  ֶמֶלְך-ָּבֶבל  ְנבּוַכְדֶראַּצר 

ם, ַוַּיֲחנּו ָעֶליָה" )ירמיה נב(. ְירּוָׁשלִַ

הערגה לירושלים ועלייה לרגל
מצווה מרכזית וחשובה במקרא היא העלייה 
בחג  בשנה:  פעמים  שלוש  לירושלים  לרגל 

המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות, ככתוב: 
"ָשׁלֹוׁש ְּפָעִמים ַּבָּשָׁנה ֵיָרֶאה ָכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני 
ַהַּמּצֹות  ְּבַחג  ִיְבָחר  ֲאֶשׁר  ַּבָּמקֹום  ֱאֹלֶקיָך  ה' 
ּוְבַחג ַהָּשֻׁבעֹות ּוְבַחג ַהֻּסּכֹות ְוֹלא ֵיָרֶאה ֶאת ְּפֵני 

ה' ֵריָקם" )דברים טז(.

כיום, נוהגים עדת הקראים מכל הארץ לעלות 
בבית  לבקר  הרגלים,  בשלושת  לירושלים 
הכנסת הקראי העתיק בעיר העתיקה ולקיים 

במקום תפילות חגיגיות.

שער בית הכנסת הקראי בירושלים )צילום: מיכאל יעקובסון(
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לוח השנה הקראי
שנה  בלוח  משתמשים  הקראים  היהודים 
שאינו קבוע מראש ומבוסס על חשבון מסוים, 
אלא על אפשרות ראיית הירח בלבד. על־פי 
חשבון זה, היום שבו נראה סהר הירח בפעם 
הראשונה בחודש, אחרי שהירח של החודש 
הקודם נעלם, נקבע כראש החודש. שיטה זו 
מתוארת בהרחבה במשנה ובתלמוד במסכת 
מפורשות  מצוין  שלא  מאחר  השנה.  ראש 
במקרא כיצד היו מחשבים את חודשי השנה 
ועונות השנה, היהודים הקראים סומכים על 
בית  חכמי  על־ידי  בעבר  שננהגה  זו  שיטה 
המועדים  את  חוגגים  לכך  בהמשך  הדין. 

במועדם כפי שנכתבו בתורה בלבד.

כיום, הטכנולוגית וקידום הידע האסטרונומי 
ולמידת ממצאי תצפיות אור הירח, מאפשרים 

הראייה  את  לקבוע  הקראית  העדה  לבני 
ועל־ מדויקת,  בצורה  הירח  של  הראשונה 
השנה  לוח  השנה.  לוח  נקבע  זו  ראייה  פי 
הקראי מוכן כיום בידי בית הדין של היהודים 

הקראים בישראל, בסיוע אנשי מדע.

ערוך  בשולחן  הקראית,  מהפסיקה  בשונה 
לקביעת  כללים  נקבעו  כליו  ובנושאי 
המועדים. כך, לדוגמה, נקבע שחג הפסח לא 
ו'; ואילו ראש השנה לא  יחול בימים ב', ד', 
יחול בימים א', ד', ו'. עקב קביעות אלו, קיים 
הפרש של יום או יומיים בתאריכי החגים בין 

הלוח הקראי ללוח השנה העברי המקובל.

הסימן  היא  ישראל  בארץ  השעורה  הבשלת 
לאביב, שבו אמור לחול חודש ניסן ולעיבור 
הבשלת  ומצב  השדות  בדיקת  השנים. 
השעורה נעשית על־ידי חברת מועצת חכמי 
נקבע  זו  ולפי שיטה  בני העדה,  התורה של 

עיבור השנה.

עקרונות היהדות הקראית
אלוהים  את  רק  מקבלת  הקראית  היהדות 
את  ורק  כשליחיו  התנ"ך  נביאי  את  כאל, 
מתנגדת  הקראות  אלוהים.  כדבר  דבריהם 
מאוחרת  תוספת  ולכל  שבעל־פה  לתורה 
רק  לקבל  ומוכנה  אלוהית,  כסמכות  לתנ"ך 
אלוהי,  מקור  כבעלי  והנביאים  התורה  את 
על  המבוססת  חיים  כחוכמת  הכתובים  ואת 

התורה.

עקרונות האמונה הקראית
עשרת עיקרי האמונה הקראית מבוססים על 
חיבורו של החכם הקראי יהודה הדסי בספרו 

אשכול הכופר:
לוח שנה קראי לשנת התרצ"ה )צילום: אתר מורשת(
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1. העולם: העולם נברא יש מאין )מלא דבר(, 
ואינו קדמון, אלא מחודש.

בורא  יש  בעולם  הנמצאים  לכל  הבורא:   .2
והוא אלוהי ישראל, אשר אינו נברא וגם לא 

ברא את עצמו.

3. אחדות ורוחניות הבורא: הבורא הוא אחד 
ויחיד, ולא יושג לו שום ריבוי; אין לו דמות, 
והוא רוחני  "ומה דמות תערכו לו";  ככתוב: 

ואינו גשמי.

4. נבואת משה: אלוהים שלח את משה הנביא 
עליו השלום והוא אב וראש הנביאים.

אחת  תורה  קיבל  הנביא  משה  התורה:   .5
עד  הנמצאת  שבכתב,  התורה  היא  תמימה, 

היום, ואסור להוסיף עליה או לגרוע ממנה.

6. פרשנות התורה: חובה על האדם ללמוד 
על־פי  כדי שיוכל לפרשה  את לשון התורה, 
של  ומצוותיו  חוקיו  כל  את  ולקיים  הפשט 

הבורא.

7. הנביאים: אלוהים שלח את שאר הנביאים 
וכל  ישראל  לעמו  התורה  דרך  את  להורות 
דבריהם אמת, ואולם כעת כשפסקה הנבואה, 
אין מנוס אלא מללמוד את דבר ה' באמצעות 

עיון ודרישה בתורה, באמצעות השכל.

8. תחיית המתים: תהיה תחיית מתים ויבוא 
על  וחשבון  דין  אנשים  יתנו  שבו  הדין,  יום 

מעשיהם.

ועונש: האדם בעל בחירה חופשית  9. שכר 
שכר  לאיש  נותן  ואלוהים  למעשיו,  ואחראי 

ועונש בהתאם למעשיו.

10. הגאולה: אלוהים לא מאס באנשי הגלות, 
ובבוא היום, כשישובו אליו - הוא ישלח את 

משיחו, מזרע דוד המלך.

יסודות היהדות הקראית
היהדות הקראית נשענת על שלושה יסודות: 

הכתוב, ההיקש וסבל הירושה.

א. הכתוב: המקרא - 24 ספרי התנ"ך, הכוללים 
את כל המצוות, בין אם הן מצוות עשה ובין 
אם הן מצוות לא־תעשה, שאותן קיבל משה 
רבנו בהר סיני, והן כתובות בתורה, וכן ספרי 

הנביאים והכתובים.

ב. ההיקש: ההיקש הם הדרכים שבאמצעותם 
כתובים  שאינם  למקרים  הלכה  פוסקים 
נעשית  זאת  הלכה  קביעת  בתורה.  במפורש 
באמצעות היקשים לשוניים ממקומות שונים 
שבעה  וכוללים  ההגיון,  על־פי  או  בתנ"ך 
מרכיבים: 1. סתום במקומו ומפורש במקום 
היקש   .3 הפרט;  יודע  הכלל  מדין   .2 אחר; 
הערך )גזרה שווה(; 4. היקש קל וחומר; 5. 
 .7 ההגברה;  היקש   .6 הדיבור;  כוח  היקש 

היקש משפט הדימוי.

ַּבָּדֶרְך"  ִעּוֵר  ַמְשֶּׁגה  "ָארּור  להיקש:  דוגמה 
בכך  הם  וההשוואה  ההיקש  כז(,  )דברים 
וההעלמה  העורמה  ענייני  כל  שאסורים 
במשא־ומתן בין בענייני מסחר, עסק וכל דבר 

אחר.

ג. סבל הירושה )או ההעתקה המשתלשלת( 
מסורות או מנהגים, )כמו: השחיטה, המילה 

בית הכנסת הקראי המרכזי ברמלה 
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בתנאי  לדור,  מדור  העוברים  והנישואין( 
מצוות  שבכתב.  התורה  את  סותרים  שאינם 
הרחיבה  לא  היא  אך  בתורה,  כתובות  אלה 
למנהג  הדבר  את  והניחה  עשייתם  אופן  על 

הקדום.

פרשנות התורה
היהודים הקראים אינם מקבלים את פרשנות 
חז"ל ואת סמכות ופסיקת החכמים, הלא היא 
תורה שבעל־פה לגישתם. על אף שהם דוחים 
הם  אלוהית,  כתורה  שבעל־פה  התורה  את 
רואים בספרות חז"ל ספרי חכמים. במקומות 
שלטענתם הם סותרים את ספרי התנ"ך - אין 

הם מקבלים אותם.

פסיקה אישית
ביסודה של היהדות הקראית עומדת הפסיקה 
כל  ובהיעדר  נבואה  בהיעדר  כיום,  האישית. 
מנהיגות אנושית שמקור סמכותה הוא אלוהי, 
חובתו של כל אדם ללמוד את התורה היטב 
ולפרש אותה בהתאם לפשט לפי העקרונות 
האחריות  דבר,  של  בסופו  לעיל.  שהוצגו 
עליהם  והעונש  והשכר  האדם  מעשי  על 
כתפי  על  ולא  בלבד,  שכמו  על  מוטלים 
מאחורי  הסתמך.  עליה  הרבנית  הסמכות 

עיקרון זה עומדת התפיסה כי האחריות על 
קיום המצוות מוטלת על כל פרט ופרט, כפי 
מצליח  בן  סהל  הקראי  החכם  זאת  שניסח 
אחד  כל  כי  ישראל,  בני  אחינו  "דעו  הכהן: 
את  אלוהינו  ישמע  ולא  לנפשו,  תלוי  ממנו 

דברי המצטדק ואומר: 'כך נהגוני רבותי'".

עומדים  הקראים  עדת  בראש  זאת,  למרות 
"חכמים",  המכונים:  רוחניים  מנהיגים  כיום 
היהדות  ובמסורת  במקרא  בקיאות  בעלי 
כמנהיגי  משמשים  ה"חכמים"  הקראית. 
התמיכה  למרות  ודייניה.  מלמדיה  הקהילה, 
דוגל  הקראי  הציבור  רוב  אישית,  בפסיקה 
מסוימות.  מקרא  ובפרשנויות  בהלכות 
ידע  כשיתוף  הדבר  את  מסבירים  הקראים 
ודעות שמתקיים בציבורם. הדרכים השונות 
והפירוש  בציבור,  נדונות  התורה  להבנת 
שמשכנע את הרוב הופך לדומיננטי. ואולם, 
אם  מיעוט,  דעות  כלפי  סובלנות  מתקיימת 
התבססו על הבנה סבירה של פשט המקרא.

עם השנים, עלתה נטייה גוברת לאחידות אצל 
הקראים, אך הם עדיין לא קיבלו פסיקה של 
אף דור כמחייבת כליל את הדורות הבאים, 
ביטלו  ולא  הרבנית,  ביהדות  שהתרחש  כפי 

באופן רשמי את הפסיקה האישית.

השבת
השבת  שמירת  על  מאוד  מקפידים  הקראים 
ונמנעים לחלוטין מעשיית מלאכה ואף מקיום 
יחסי אישות. איסור השביתה ממלאכה הוא 
אוסרים  אף  העדה  ובני  הבית,  בני  כלל  על 
של  )גוי  יהודי  שאינו  במי  שימוש  לחלוטין 
שבת( למלאכות שונות בשבת, מתוך ההבנה 
שאף הוא מחויב בשביתה ממלאכה. האורות 
הנצרכים לשבת יוכנו מבעוד מועד ונכנסים 
כשתפקידם  נפש,  פיקוח  של  הגדרה  תחת 

למנוע סכנה בבית.

קריאה בתורה בבית הכנסת הקראי בספר תורה מנוקד ומוטעם
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שהוכנס  חם  אוכל  אכילת  הקראית  ביהדות 
אסור  ואולם  מותרת,  לכלי  מועד  מבעוד 
לחממו בפועל או לשמור על חומו באמצעות 
אש או מכשיר חשמלי, שכן מדובר במלאכה 
אסורה. על־פי סברתם, חימום האוכל בשבת 
הוא מעצם טבעו מלאכת בישול. המאכלים 
המסורתיים של העדה לימי השבת הותאמו 

לאכילה ללא חימום.

הקראים אינם מדליקים נרות שבת, ויש בכך 
כזה  ציווי  שאין  משום  גמור  איסור  לדעתם 
בתורה ויש בכך משום בל תוסיף. כאשר יש 
לעשות  הקראים  נוהגים  נפש  פיקוח  בשבת 

את כל שנדרש.

בית הכנסת הקראי
וייחודי  מרכזי  מקום  תופסים  הכנסת  בתי 
בשל  הקראים,  היהודים  של  הדתיים  בחיים 
בהיעדר  כיום,  האלוהים  בעבודת  מרכזיותם 
והנפוצה  המקובלת  התפיסה  המקדש.  בית 
כעין  הוא  הכנסת  שבית  היא  הקראים  בין 
"מקדש מעט" שבו האדם מתייחד עם בוראו. 
מיוחסת  הכנסת  לבית  מכך,  יוצא  כפועל 
קדושה וכבוד. ובני הקהילה מקפידים מאוד 

על כמה דברים בכניסתם לבית הכנסת.

כניסה בטהרה: כל הנכנס לבית התפילה, בין 
אם זכר או נקבה, חייב להיות נקי וטהור בגופו 

ובלבושו מכל טומאה בין קלה ובין חמורה.

יש  הכנסת  בבית  מתאים:  בלבוש  הכניסה 
הכניסה  ומתאים.  צנוע  לבוש  על  להקפיד 
לבית הכנסת נעשית לאחר חליצת נעליים על־
פי הכתוב: "ַשׁל ַנַעְלָך ֵמַעל ַרְגֶלָך, ִּכי ַהָּמקֹום 
ֲאֶשׁר ַאָּתה עֵֹמד ָעָליו קֶֹדׁש הּוא" )יהושע ה(. 
יש חובה בכיסוי הראש, כפי שנהגו  כן  כמו 

הכוהנים בזמן בית המקדש.

רצפת בית הכנסת הקראי מכוסה בשטיחים 
התפילה,  תנאי  כל  את  מקיימים  שעליהם 
וכדומה,  וכריעה  השתחוויה  עמידה,  כמו: 
המצוינות במקרא ללא הבדל בין תפילת יחיד 

או רבים, שבת או חול.

מענה  כשירת  מתנהלת  הקראית  התפילה 
בין החזן לקהל המתפללים, ומורכבת בעיקר 
מהתנ"ך,  פסוקים  ומשאר  תהלים  ממזמורי 
וכן מפיוטים, מזמירות ומברכות שחוברו על־

ידי חכמים קראים.

בבית הכנסת הקראי יש עזרת נשים מטעמי 
צניעות, והתפילות נפרדות. הנשים לוקחות 
פיוטים  קוראות  ואף  בתפילות  פעיל  חלק 

בשעת התפילה, אך אינן עולות לתורה.
תפילה בבית הכנסת הקראי בירושלים

תפילה בבית הכנסת הקראי )צילום: אלי אטיאס(
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כמה  והנכים  המבוגרים  האנשים  לנוחיות 
כסאות בחלקו האחורי של בית הכנסת.

טקס המילה
לעדה הקראית מוהלים משלה. טקס המילה 
הציצית,  בברכת  מתחיל  הקראית  בעדה 
הנולד.  הרך  לכבוד  בשיר  ממשיך  ולאחריה 
התינוק נמסר ליושב על כסא המילה על־ידי 
שלוש שושבינות המלוות אותו והולכות הלוך 
וחזור שבע פעמים כנגד שבעת ימי השבוע, 
כאשר הן נושאות את הרך הנולד על־גבי כרית 
מקושטת בענפי הדס המסמלים התחדשות. 
בשירי  מנעימים  המוזמנים  קהל  כל  ברקע, 
קריאת  בסיום  המסורתיים.  הברית  טקס 
ופסוקי  ההודאה  סדר  את  אומרים  השירים 

הייחוד.

ללידת  השמיני  ביום  נעשה  המילה  ברית 
ָּכל־ָזָכר  ָלֶכם  ִיּמֹול  ָיִמים  "ּוֶבן־ְשׁמַֹנת  התינוק: 
הקראית  ביהדות  י"ז(.  )בראשית  ְלדֹרֵֹתיֶכם" 
נצמדים לפשט הכתוב: "ּוַבּיֹום ַהְּשִׁמיִני ִיּמֹול 
המוהלים  כן  ועל  יב(,  )ויקרא  ָעְרָלתֹו"  ְּבַשׁר 
כל  את  המילה  בתהליך  מסירים  הקראים 
העור העוטף את העטרה, פנימי וחיצוני גם 
הפריעה  דיני  את  מקיימים  אינם  הם  יחד. 

והמציצה הנהוגים בהלכה הרבנית.

טקס קריאת שם לנולדת
נקראת הבת  הוא טקס שבו  זבד הבת  טקס 
ימי   80 סיום  לאחר  נערך  זה  טקס  בשם. 
הטומאה של היולדת בת. בטקס זה קוראים 
בבריאת  העוסקים  שונים  מקראיים  קטעים 
על  לאל  והודיה  שבח  שירי  ושרים  האדם, 

הולדת הבת והצטרפותה לקהילה.

תפילין ומזוזה
אינם  וכן  תפילין  מניחים  אינם  הקראים 

קובעים מזוזה בפתחי החדרים והבתים.

הפסוקים  הקראית,  הפרשנות  על־פי 
מטאפוריים,  הם  תפילין  על  המדברים 
ועל  היד  על  מוחשית  על קשירה  ציווי  ואין 
הראש. לשיטתם, כוונת הפסוקים היא לשינון 
שיהיו  כך  לבם,  בכל  התורה  מצוות  ולימוד 
שגורות בפיהם, חרוטות בזיכרונם ומיושמות 
במעשיהם. לטענתם, התנ"ך רווי במטאפורות 
ְבַנְפׁשֹו".  ובשפה ציורית כמו "ְוַנְפׁשֹו ְקׁשּוָרה 
"ָקְשֵׁרם ַעל ִלְּבָך ָתִמיד ָעְנֵדם ַעל ַּגְרְּגרֶֹתָך", וכן 
בפסוק "ְוָהיּו ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצּוְָך 

ַהּיֹום ַעל־ְלָבֶבָך".

לוח עם עשרת הדברות על מזוזת בית הכנסת הקראי ברמלה 

צילום: באדיבות מאור דבח
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המילה  את  מפרשים  הקראים  כן  כמו 
מהכתוב:  זאת  ולומדים  כזיכרון,  "טוטפות" 
ֵעיֶניָך",  ֵּבין  ּוְלִזָּכרֹון  ָיְדָך  ַעל  ְלאֹות  ְלָך  "ְוָהָיה 
המקביל לנאמר בהמשך הפרק: "ְוָהָיה ְלאֹות 
יג(.  )שמות  ֵעיֶניָך"  ֵּבין  ּוְלטֹוָטפֹת  ָיְדָכה  ַעל 
גם  וכך  התורה,  את  וללמוד  לשנן  חובה  יש 
בכל  עיניהם  לנגד  תמיד  אותה  ויראו  יזכרו 
מקום שבו ילכו וימצאו כאילו היא כתובה על 
נוהגים קראים רבים להדביק  המזוזות. כיום 
עשרת  ועליו  קטן,  לוח  הבית  משקוף  על 

הדיברות.

ציצית
הציצית הקראית שזורה עם פתיל תכלת כמו 
ַּכְנֵפי  ַעל  ִציִצת  ָלֶהם  "ְוָעׂשּו  בתורה:  שנכתב 
ַהָּכָנף,  ִציִצת  ַעל  ְוָנְתנּו  לדורותם;  ִבְגֵדיֶהם, 
צבע  לשיטתם,  ט"ו(.  )במדבר  ְּתֵכֶלת"  ְּפִתיל 
התכלת יכול לבוא מכל מקור שהוא, בניגוד 
של  הכשר  היחידי  שמקורו  הרבנית  לשיטה 
חילזון  של  בדמו  הוא  הציצית  תכלת  צבע 
משעטנז  נמנעים  הקראים  כן  כמו  מסוים. 
הרבנית  להלכה  בניגוד  ובטלית,  בציציות 

המתירה זאת.

כשרות
כל  את  לאכול  נוהגים  הקראית  העדה  בני 
החיות,  הבהמות,  וסוגי  ממיני  הבשר  סוגי 
והעופות הטהורים המוזכרים בתורה  הדגים 
אך  שחיטה,  לאחר  בשמות  או  בסימנים 
כמו:  פגועים  חיים  בעלי  מאכילת  נמנעים 
מוכה, חולה, גוסס, מחוסר זמן, אותו ואת בנו, 
וטֵרפה. כמו כן הם נמנעים משחיטת בהמה 

הרה.

בשר וחלב
יחדיו,  וחלב  בשר  לאכול  מתירים  הקראים 
וכמובן שאין להם כלים נפרדים. רק בישול או 
אכילת "גדי בחלב אמו" נאסר, על־פי הכתוב 
גדי  על  חל  אינו  זה  בישול  איסור  בתורה. 
בלבד, אלא על כל בעל חיים יונק בחלב אמו.

השחיטה הקראית
אך  לאכול  מקפידים  הקראית  העדה  בני 
הקהילה,  שוחטי  על־ידי  שנשחט  בשר  ורק 
לכך  שהוסמכו  מוסמכים  שוחטים  ולקהילה 
הקראי מקפיד  העדה. השוחט  חכמי  על־ידי 
בזמן השחיטה לחתוך את כל הסימנים: קנה, 
וושט ושני הוורידים, בבהמות, חיות ועופות.

הקראים נמנעים מלאכול את החלבים )כמו: 
הדם  מאכילת  וכן  וכדומה(  הכליות  האליה, 
ֹלא  ָּדם  ְוָכל  ֵחֶלב  "ָּכל  התורה:  איסורי  בשל 
תֹאֵכלּו" )ויקרא ו(. כמו כן יש איסור לאכול 
את גיד הנשה על־פי הכתוב: "ַעל ֵּכן ֹלא יֹאְכלּו 
ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶשׁה ֲאֶשׁר ַעל ַּכף ַהָּיֵרְך 

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה" )בראשית לב(.

הכשרת הבשר לאחר השחיטה נעשית על־ידי 
הקונה בביתו, ולבני הקהילה שלושה אטליזים 
לממכר בשר בערים רמלה, אשדוד ואופקים.

טלית קראית )צילום: באדיבות העדה הקראית(
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הנישואין ודיני האישות

נישואין

בגישה  מתייחד  הקראי  החתונה  טקס 
שנוטלת  הפעיל  בחלק  המתבטאת  שוויונית 
הכלה בטקס, ובהסכמה הדדית לשיתוף בחיי 
שטר  של  תוכנו  גם  מעיד  שעליה  הנישואין 

האירוסין.

לפחות  עדים  עשרה  בנוכחות  נערך  הטקס 
החתן  מכריז  שבה  הברית,  בשבועת  ופותח 
על  המעיד  נוסח  ּוְמַקֵּדׁש",  "ְמָאֵרׂש  הוא  כי 
איחוד שני הטקסים. הטבעת היא חלק סמלי 
מהמוהר שנותן החתן לכלה כחלק מחובותיו 
חיוב לכך, בעדה הקראית  כלפיה. אף שאין 
נוסף  הבדל  טבעת.  לחתן  עונדת  הכלה  גם 
הוא שהכתובה הקראית כתובה בעברית ולא 

בארמית.

איסור עריות

אחד האיסורים החמורים בתורה הוא איסור 
עריות. על־פי ההלכה הקראית הנלמדת על־
ידי היקש מהכתובים, אם איסור החיתון חל 
מתחייב  האם,  אחות  על  או  האב  אחות  על 
לנערה  גם  שאסור  שווה  גזירה  בהיקש  מזה 
שהוא  האם,  אח  או  האב  אח  עם  להתחתן 

דודה.

הגירושין

כשם שהנישואין נעשים ברצון, כך הגירושין 
צריכים להיעשות ברצון בני הזוג, ולכן אסור 
בניגוד לרצונה אלא  לאדם לגרש את אשתו 
אם כן מצא בה ערוות דבר. בעדה הקראית 
האישה רשאית לבקש ספר כריתות מסיבות 
מוצדקות, ואם הבעל מסרב לתת גט - יכול 
בית דין לאשר אותו גם ללא הסכמת הבעל. 
גירושין  ובזמן  בעברית,  נכתב  הקראי  הגט 

זכויות וחובות הגבר והאישה שוות.

ייחוס הצאצאים
נקבע  האדם  של  שייחוסו  קובעים  הקראים 
לפי האב בלבד ולא לפי האם, על־פי המקרא 

והמנהג שנהגו באותו זמן.

בית הדין הקראי כתובה קראית 
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דיני אישות וטהרה
לשמור  מאוד  משתדלים  הקראים  היהודים 
בהתאם  והטהרה  הטומאה  דיני  את  ולקיים 
לשלוש  נחלקת  הטומאה  בתורה.  לכתוב 

דרגות: קלה, בינונית וחמורה.

היוצאת  מטומאה  נגרמת   - קלה  טומאה 
מהגוף כמו קרי או בנגיעה בדברים מטמאים. 
היטהרות מטומאה זו מצריכה רחיצה במים, 
כיבוס בגדים והחלפתם. טומאה זו מסתיימת 
מטמאה  ואינה  קלה  והיא  השקיעה,  בעת 

אחרים בנגיעה.

טומאה בינונית - נובעת מן הגוף, כמו טומאת 
טומאה  הזב.  טומאת  או  האישה  מחזור 
שמקור  בתנאי  וזאת  ימים,   7 נמשכת  זו 
הטומאה חלף ונגמר. אם לא פסק דם הנידה, 
נקיים  ימים   7 ורק בתום  יש לחכות לסיומו 
להיטהר.  האישה  יכולה  דם  הפרשת  ללא 
ההיטהרות מטומאה זו היא באמצעות רחיצת 

הגוף, כיבוס הבגדים והחלפתם.

שיהוי  או  ממגע  נגרמת   - חמורה  טומאה 
טהרה  גם  אחת.  גג  קורת  תחת  מת  בקרבת 
מטומאה זו נמשכת 7 ימים שבסופם רוחצים 
את הגוף, מכבסים בגדים ומחליפים לבגדים 

אחרים.

על־פי המנהג הקראי אין צורך לטבול במקווה 
ודי ברחיצה בבית.

טומאת יולדת
הקראים נוהגים על־פי הכתוב בתורה בלבד, 
לאחר  ימים  לשבעה  מגיע  הנידה  זמן  ולכן 
לידת בן, ול־14 ימים לאחר לידת בת. לימים 
טהרה"  "ימי  שנקראת  תקופה  נוספת  אלה 
האורכת 33 ימים ללידת בן, ו־66 ימים ללידת 

בת.

היהודים  הטומאה,  חלה  בו  הזמן  כל  במשך 
נפרד,  שולחן  על  לאכול  מקפידים  הקראים 

לשמור על בידול ולא להיכנס לבית הכנסת.

קבורה ומנהגי אבלות
ליהדות הקראית בישראל יש חברה קדישא, 
בתי  שלושה  על  האמונה  אמת",  של  "חסד 
וברנן.  במצליח,  בירושלים,  קראיים:  עלמין 
עלמין  בבתי  קראיות  חלקות  חמש  ועל 
ובבאר  עירוניים ברמלה, באשדוד, באופקים 
שבע. הקבורה מתבצעת לפי מנהג הקראים.

בני העדה מקפידים על דיני הטהרה, ולכן לא 
עומדים או נמצאים תחת קורת גג אחת עם 
הנפטר בשעת הלוויה. לפיכך, אמירת צידוק 

הדין לא נעשית במקום מקורה.

בו  שנמצא  למבנה  הנכנס  או  במת  הנוגע 
ימים,  לשבעה  חמורה  בטומאה  טמא  המת, 
כמו  למנחמים.  יד  מלהושיט  להימנע  ועליו 
כן הנוגע באדם שנגע בו מת טמא עד הערב. 
עצמו,  האבל  על־ידי  תעשה  הבגד  קריעת 
מתוך כאב, חוסר שליטה וצער, ולא על־ידי 

מישהו אחר.

בית עלמין קראי בירושלים, גבעת אבו טור )צילום: פארוק(
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בית הכנסת הקראי ברמלה
"ענן הנשיא" ברמלה הוא אחד מבתי הכנסת 
כמרכז  ומשמש  בישראל,  הגדולים  הקראיים 
ברחוב  שוכן  הכנסת  בית  בישראל.  העדה 
קלאוזנר 16, וקרוי על שם ענן בן דוד שנחשב 
לאחד ממייסדי הקראות. בית הכנסת הוקם 
הקראית,  הקהילה  בני  של  תרומות  בעזרת 
הדתות,  ומשרד  רמלה  מעיריית  ובמימון 
ישראל  מדינת  נשיא  של  ועזרתו  וביוזמתו 

דאז, יצחק בן־צבי.

בניין  מוצב  המרכזי  הכנסת  לבית  בסמוך 
כמרכז  גם  המשמש  העליונה,  המועצה 
הקהילתי בעיר רמלה. בניין גדול זה, שהוקם 
"היכל  נקרא  העדה,  בני  של  מתרומותיהם 
שלמה" לזכר הרב הראשי לשעבר שלמה בן 
שבתי נונו זצ"ל, ששירת את הקהילה ברמלה 

שנים רבות.

לאירועים,  רחב  אולם  הראשונה  בקומה 
כנסים, מסיבות, ופעילויות שונות. בנוסף יש 

מטבח גדול המשמש את הציבור וכן כיתות 
הספריה  נמצאת  השנייה  בקומה  לימוד. 
ספרי הקראות, שאליה  מיטב  עם  המרכזית, 
באים מבקרים ובני עדה רבים ללמוד. כמו כן 
אולם  לימוד,  כיתת  נמצאים בקומה השנייה 
ישיבות, אולם בית הדין ומשרדים לאב בית 
הדין לרב הראשי, לקהילת רמלה ולמזכירות 

המועצה העליונה.

לתיאום ביקור: 08-9249104.

מרכז מורשת בני מקרא
בנוי בשלושה מפלסים מסביב לבית הכנסת 
העתיק ביותר. הסיור מתחיל בצפייה בסרט 
ונקודות  זוויות  מכמה  הקהילה,  על  קצר 
מבט שונות - הן מהעולם האקדמי והן מבני 
הקהילה - שנותנות למתבונן הבנה רחבה על 
"בני המקרא". בשני המפלסים הבאים מוצגות 
רפלקציות של כתבי יד עתיקים שנכתבו בידי 
התערוכה  הדורות.  במשך  קראים  חכמים 
כוללת מוצגים ויזואליים וקטעי אודיו להאזנה 

בית הכנסת הקראי המרכזי על שם ענן הנשיא ברמלה 
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מפיוטים שונים, בהם טקס ברית מילה, סדר 
גולת  הקהילה.  בנות  של  שבת  ושירי  פסח 
בית  לתוך  ההתבוננות  היא  בסיור  הכותרת 

הכנסת דרך שני חלונות.

במרכז המורשת מרוכז חומר היסטורי מקיף, 
המעניק ביטוי נאמן לקהילת בני מקרא עתיקת 
היומין ולמורשתה, שתרמה רבות להיסטוריה 
והוסיפה  ובפזוריה,  בישראל  ישראל  עם  של 
דגש  מושם  בסיור  חייו.  פרק חשוב במסכת 
על היות הקהילה שורשית, ועל כך שהצמיחה 

בספריהם  שהעשירו  חכמים  דורות  במשך 
ובהגותם את תרבותו של עם ישראל.

משך  ולקבוצות,  ליחידים  מתאים  הסיור 
הסיור כ־45 דקות.

כתובת: רחוב הקראים 8, הרובע היהודי בעיר 
העתיקה ירושלים.

לפרטים והזמנות: 02-6286688.

https://www. :לכניסה לאתר מרכז מורשת
heritage-center.org.il/english-page

מרכז מורשת בני מקרא )צילום: אתר מורשת בני מקרא(
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מושב רנן
כשני  הצפון־מערבי,  הנגב  באזור  מושב 
המשתייך  לאופקים,  מצפון  קילומטרים 

למועצה האזורית מרחבים.

היסטוריה: המושב נוסד ב־1950 בידי עולים 
מלוב ונקרא בהתחלה "בטחה". ב־1952 עזבו 
המתיישבים הראשונים את המושב, ובמקומם 
באו יהודים קראים ממוצא מצרי. עד תחילת 
קראים,  המושב  תושבי  כל  היו  ה־21  המאה 
ומאז עברו לגור בו משפחות שאינן קראיות. 
כיום חיים במושב כ־600 נפש, רובם יהודים 
חקלאיים.  מגידולים  המתפרנסים  קראים 

במושב יש בית כנסת לפי ההלכה הקראית.

ומקורו  סמלי  המושב  של  שמו  מקור השם: 
ְוַרֵּנן"  ִּגיַלת  ַאף  ְוָתֵגל  ִּתְפַרח  "ָּפרַֹח  בפסוק: 

)ישעיהו לה(.

של  גדתו  על  לרנן,  מצפון  ייחודיים:  דברים 
ובו  קטן  ארכאולוגי  תל  נמצא  פטיש,  נחל 
מהתקופה  הברזל  מתקופת  יישוב  שרידי 

הפרסית ומהתקופה ההלניסטית.

מושב מצליח
כשני  הממוקם  בשפלה  עובדים  מושב 
משתייך  המושב  לרמלה.  דרומית  קילומטר 
של  בשטחה  ונמצא  המושבים,  לתנועת 
כ־1,400  ביישוב  גזר.  האזורית  המועצה 

תושבים.

על־ידי  הוקם  מצליח  מושב  היסטוריה: 
בעקבות  ב־1950.  ממצרים  קראים  יהודים 
כמחצית  עזבו  הראשונות  בשנותיו  מחלוקת 
תשע  המושב.  את  הראשונים  המתיישבים 
הורחקו  קראים  של  נוספות  משפחות 
מהמושב בפקודת בית המשפט, משום שלא 
עיבדו את אדמותיהם. הסוכנות ניסתה להביא 
במקומם גרעין של יוצאי רומניה ב־1954 אך 
הדבר לא נסתייע, והסוכנות הביאה במקומם 
עולים ממרוקו ומקהילת "בני ישראל" מהודו. 

במושב יש בית כנסת לפי ההלכה הקראית.

והוא  דונם  כ־2,400  הוא  המושב  של  שטחו 
כולל 101 משקים, מהם 21 פעילים בתחום 
החקלאות. החל מאמצע שנות ה־90 הורחב 
המושב שלוש פעמים ונבנו בו בתים צמודי 
המושב  תושבי  חקלאית.  אדמה  ללא  קרקע 
קלה  כיום מחקלאות, מתעשייה  מתפרנסים 

במושב ומעבודות חוץ.

בית כנסת הקראי במושב מצליח )צילום: אתר היהדות הקראית(בית כנסת הקראי במושב רנן )צילום: אתר היהדות הקראית(
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בן  סהל  על־שם  נקרא  המושב  השם:  מקור 
מצליח הכהן, חכם קראי מפורסם מירושלים 

שקרא לעלייה לישראל במאה ה־10.

דברים ייחודיים: מן הקצה המזרחי של מושב 
העתיקה  המים  לאמת  להגיע  ניתן  מצליח 
של רמלה. יש לעבור במעבר חקלאי מתחת 
למסילת הרכבת, לפנות ימינה ולהמשיך שני 

קילומטרים במקביל לכביש 6.

מושב בית עזרא
בין  הדרומי,  החוף  במישור  הנמצא  מושב 
אשדוד לאשקלון, והוא חלק ממועצה אזורית 
המושבים.  לתנועת  ומשתייך  טוביה  באר 

ביישוב כ־2,000 תושבים.

בן  עזרא  על־שם  נקרא  המושב  מקור השם: 
ְשָׂרָיה, שעלה לארץ מבבל.

 1950 במרץ  ב־28  נוסד  המושב  היסטוריה: 
על־ידי עולים מעיראק. בתחילה היה המקום 
א'.  אשדוד  היה  הזמני  ששמה  מעברה, 
ההרחבה,  שכונת  את  לתכנן  החלו  ב־1991 
משפחות,  כ־80  מתגוררות  בהרחבה  וכיום 

רובן של בני מושב שחזרו לגור בו. במושב יש 
בית תפילה לפי ההלכה הקראית.

עזרא  בית  למושב  מדרום  ייחודיים:  דברים 
וזירת  משלט  ששימשה   ,69 גבעה  נמצאת 
נמצא  בקרבתו  העצמאות.  במלחמת  קרבות 
גם גשר עד הלום, שבו נבלם הצבא המצרי 
מושבים  מלבד  לתל־אביב.  לפלוש  בניסיונו 
בכל  נוספות.  קראיות  קהילות  קיימות  אלו, 
אחת מהערים רמלה ואשדוד יש שני מרכזים 
לציון,  ראשון  בת־ים,  ובערים  קהילתיים, 
אופקים, קריית גת, באר שבע וירושלים, יש 

מרכז קהילתי אחד בכל אחת.

בית כנסת הקראי במושב בית עזרא )צילום: אתר היהדות הקראית(
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עוגיות במילוי תמרים
מתכון ל־70 יחידות

מרכיבים
הבצק:

חמאה - 2 אריזות נייר.	 

קמח לבן - 4 כוסות.	 

סולת חיטה - 3/4 כוס.	 

קמח תופח - כוס )155 גרם(.	 

שמן קנולה - 1/2 כוס.	 

קטנה 	  כפית  רבע   - טהור  וניל  אבקת 
שטוחה, כ־5 גרם.

מים - 1/2 כוס.	 

המלית:

1/2 חבילת תמרים בוואקום )לא ממרח(.	 

אגוזי מלך טבעיים - ¼1 כוסות - קצוצים 	 
גס.

שמן קנולה - 2 כפיות.	 

קינמון - כפית גדושה.	 

סוכר וניל - שקית )10 גרם(.	 

2 זרעי הל טחונים דק.	 

לפיזור על העוגיות:

אבקת סוכר - לפי הטעם.	 

ציוד נדרש: צבתית משוננת ליצירת הצורות.

flickr צילום: מתוך אתר
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אופן ההכנה
וקמח  רגיל  קמח  סולת,  בקערה  מערבבים 
ומפוררים  מוסיפים את החמאה  יחד.  תופח 
בעזרת תערובת הקמח. מוסיפים את אבקת 
הוניל, השמן והמים, ולשים לבצק אחיד )בצק 

פריך - רצוי לא ללוש יותר מדי(.

עוטפים  כדורים,  ל־2  הבצק  את  מחלקים 
לשעה.  למקרר  ומכניסים  נצמד,  בניילון 
ההוצאה  לאחר  כרבע שעה  לרדד  מתחילים 

מהמקרר.

לתערובת  המלית  חומרי  את  מערבבים 
אחידה.

אופן הכנת המילוי:

מערבבים את התמרים בתוך קערה )להוציא 
חתיכות קשות מהתמרים(. מוסיפים את ההל, 

הקינמון ושתי כפות שמן.

מומלץ לעבד את התערובת למלית אחידה. 
טחינה  על־ידי  התמרים  את  לעבד  )ניתן 
האגוזים.  את  מוסיפים  בשר(  במטחנת 
ומגלגלים  מהתמרים,  כפית  בעזרת  לוקחים 
 7 באורך  ל"נקניק"  רטובות(  קצת  )בידיים 

סנטימטרים ומניחים על גבי צלחת.

קורצים  דק,  לעלה  בצק  כדור  כל  מרדדים 
בשלב  )שהוכנה  במלית  וממלאים  עיגולים 
כמו  סהר  לחצי  עיגול  כל  סוגרים  הקודם(. 
כיסונים )את שאריות הבצק מאחדים לכדור 
לשימוש נוסף(. הופכים את הסהר הממולא, 
כך שהתפר יהיה כלפי מטה ומעצבים בעזרת 
הידיים לצורת עלה. בעזרת צבתית משוננת 

לעוגיות ממשיכים לעצב את צורת העלה.

אפייה  בנייר  מרופדת  תבנית  על  מניחים 
מעלות   180 של  בחום  ואופים  במרווחים 

כרבע שעה, עד הזהבה קלה.

בוזקים אבקת סוכר.
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רע'יף עלה רע'יף
מרכיבים

לבצק:

1 ק"ג קמח.	 

2 חבילות מרגרינה לאפיה )400 גרם(.	 

1 קוביית שמרים.	 

2 כוסות מים קרים.	 

1/2 כפית מלח.	 

למילוי:

1 ק"ג גבינה חצי מלוחה, חתוכה לקוביות.	 

אופן ההכנה
לקבלת  עד  הבצק,  חומרי  כל  את  מערבבים 

בצק אחיד.

פונג"  "פינג  בגודל  כדורים  כ־30  יוצרים 
ומניחים למשך 25 דקות.

מורחים את הידיים בשמן, לוקחים לפי הסדר 
את הכדור הראשון, משטחים בעזרת הידיים, 
פותחים ומקפלים בצורת מעטפה. חוזרים על 

הפעולה עם כל הכדורים.

מקפלים  בשמן,  הידיים  את  שוב  מורחים 
ומכדררים שוב לכדורים.

משטחים את הכדור לעלה, מכניסים קוביית 
גבינה ומגלגלים כמו אגרול.

שני  של  במרחק  בתבנית  הריף  את  מניחים 
סנטימטרים זה מזה.

אופים בחום של כ־150 מעלות במשך כחצי 
שעה או עד שיזהיב ויקבל גוון חום בהיר.

צילום: אתר היהדות הקראית
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 קושארי
)תבשיל עדשים וחומוס(

מרכיבים
1 כוס עדשים שחורות - שטופות.	 

שמן זית.	 

1 גזר - קצוץ גס.	 

1/2 סלרי קצוץ דק.	 

2 בצל - בצל אחד קצוץ גס + בצל אחד 	 
פרוס לטבעות.

6-5 עלי מרווה.	 

1.5 כוס מים.	 

מלח.	 

פלפל שחור.	 

וקצוצה 	  גרעינים  ללא  קלופה,   - עגבניה 
)אפשר גם מקופסה(.

1 כוס אטריות - קטנות, מבושלות.	 

1 כוס חומוס - מבושל.	 

אופן ההכנה
מחממים בסיר שתי כפות שמן זית ומאדים 

את הגזר, הסלרי והבצל )הקצוץ(.

Dina Said :צילום
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העדשים,  ואת  המרווה  עלי  את  מוסיפים 
את  ומוסיפים  דקות  שתי  במשך  מערבבים 

המים.

 30 במשך  ומבשלים  ופלפל  מלח  מוסיפים 
דקות.

זית,  שמן  כפות  שתי  נפרד  בסיר  מחממים 
אש  על  ומבשלים  העגבניות  את  מוסיפים 

נמוכה במשך כ־40 דקות.

מטגנים במחבת עם מעט שמן זית את טבעות 
מהשמן  הבצל  טבעות  את  מסננים  הבצל. 

ומעבירים לקערית.

העדשים  את  מעבירים  מחוררת  בכף 
מערבבים  השמן,  עם  למחבת  המבושלות 
מקבלות  שהעדשים  עד  לטגן  וממשיכים 

מרקם של תבשיל.

העגבניות  את  מזון  במעבד  מרסקים 
המבושלות ומוסיפים מלח ופלפל.

שטוחה  צלחת  על  מניחים  הגשה:  הצעת 
יוצקים  ועליהן  המבושלות,  מהאטריות  כוס 
העגבניות  מרוטב  כוסות  שתיים־שלוש 
מהעדשים.  כפות  שלוש־ארבע  ומוסיפים 
מפזרים מסביב חופן מהחומוס המבושל ואת 

הבצל המטוגן ומגישים.
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עלי גפן ממולאים בשר 
)וורענאב(

מרכיבים

1/2 קילו עלי גפן - מאה עלים לפחות.	 

1/2 קילו בשר טחון.	 

5 בצלים - בינוניים, קצוצים.	 

מהזן 	  רצוי  מבושל,  לא   - אורז  כפות   3
המוארך )בסמטי או פרסי(.

קלופות 	   - לרוטב   - עגבניות  קילו   1/2
ומרוסקות )אפשר מקופסה(.

לימון 	  מחצי  מסונן  מיץ   - לימון  מיץ 
לימון  מחצי  מסונן  מיץ  ועוד  למילוי, 

לרוטב.

3 כפות שמן זית.	 

2 שיני שום - שיניים קצוצות	 

פלפל	 

מלח	 
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אופן ההכנה
מערבבים את כל חומרי המילוי )בשר טחון, 
בצלים, אורז, מיץ מחצי לימון, מלח ופלפל(.

לשים היטב, מכסים בניילון נצמד ומכניסים 
למקרר לשעתיים.

קלות  מטגנים  הרוטב:  את  מכינים  בינתיים 
מוסיפים  זית.  בשמן  השום  את  )כדקה( 
קלופות  עגבניות  קילו  )חצי  העגבניות  את 
במלח  מתבלים  ומערבבים.  ומרוסקות( 

ופלפל.

מוסיפים שתי כוסות מים ומביאים לרתיחה, 
מנמיכים את האש ומבשלים כחצי שעה.

מהקירור  המילוי  תערובת  את  מוציאים 
וממלאים את העלים.

מרפדים קרקעית של סיר גדול ושטוח בעלים 
קרועים ובשאריות עלים.

מסדרים בצפיפות רבה את העלים הממולאים 
זאת  עושים  הצורך  במידת  הסיר.  בתוך 

בשכבות.

יוצקים את הרוטב על העלים, מוסיפים מים 
שכבת  עוד  מוסיפים  לכיסוי.  עד  רותחים 
עלים קרועים ושאריות עלים. מניחים עליהם 

צלחת שטוחה שתשמש כמשקולת.

מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים 
שעה בסיר מכוסה.

נוזלי  את  בזהירות  שופכים  הבישול  בתום 
צלחת  הסיר  על  מניחים  לקערה.  הבישול 
הגשה גדולה והפוכה והופכים את תוכן הסיר 
אל הצלחת. מגישים את העלים ולידם מעט 
הבשר  את  להחליף  ניתן  הבישול.  מנוזלי 
בעוף. ניתן להוסיף לתערובת המילוי 100 גר' 

צנוברים מטוגנים במעט שמן זית.
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בקלאווה
מרכיבים

לבצק:

קילו בצק פילו.	 

למלית:

200 גרם לוז טחון.	 

200 גרם שקדים טחונים.	 

100 גרם סוכר.	 

3 טיפות מי ורדים.	 

לסירופ:

מרתיחים כוס סוכר עם כוס מים. מנמיכים 
על האש וממשיכים לבשל עוד כ־10 דקות. 

מוסיפים מיץ מחצי לימון.

אופן ההכנה
מערבבים יחד את כל חומרי המלית, פורסים 

עלה, ומורחים אותו בחמאה מומסת.

מוסיפים עלה נוסף ומורחים שוב, וממשיכים 
כך עם 4 עלים.

עושים שביל עם המילוי, מגלגלים עד לחצי 
עם  גם  כך  במגש.  ושמים  חותכים  העלה, 

החצי השני.

אופים כ־20 דקות בחום של 180 מעלות.

מהתנור,  הבקלוואה  את  שמוציאים  ברגע 
יוצקים עליה את הסירופ בעודה חמה.
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בסבוסה
מרכיבים

3 ביצים - מס' 3.	 

3/4 שמן תירס - אם אין, אפשר גם שמן 	 
חמניות.

1.5 כוסות סוכר.	 

2.5 כוסות סולת - סולת תירס.	 

1 כוס קמח לבן - )קמח לבן לא תופח(.	 

1 אבקת אפייה.	 

1 כף תמצית וניל - טבעית.	 

3/4 כוסות מיץ תפוזים - טבעי.	 

מולבנים, 	  שקדים   - שקדים  גרם   100
אפשר להחליף באגוזי מלך חומרים.

לסירופ:

מג 	  בספל  להשתמש   - מים  כוסות   2
לקפה נמס.

מג 	  בספל  להשתמש   - סוכר  כוסות   2
לקפה נמס.

1 דבש - צינצנת קטנה של 350 גרם.	 

מיץ לימון - מחצי לימון.	 

2 כפות מי ורדים - אמיתיים	 

מגש/תבנית אפיה מלבנית רגילה - אפשר 	 
להשתמש בתבנית אלומיניום גדולה.
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אופן ההכנה
מחממים תנור אפיה ל־180 מעלות.

ביצים   3 מכניסים  המערבל  קערת  תוך  אל 
במהירות  ומקציפים  מפרידים(  )לא  מלאות 

בינונית.

מוסיפים מיד את 1.5 כוסות הסוכר ומשאירים 
להקציף כ־5 דקות.

קשה/סמיך  מרקם  מקבלת  המקצפת  כאשר 
ולבנבן, מוסיפים בהזלפה את כל שמן התירס 

)אפשר עם כפית( בהדרגה עד לסיום.

מתחילים להוסיף לסרוגין סולת, קמח, תמצית 
אפשר  אפייה.  ואבקת  תפוזים  מיץ  וניל, 
ומומלץ לערבב היטב בתוך קערה נפרדת את 
הסולת, הקמח ואבקת האפיה, ואח"כ להוסיף 

את התערובת בהדרגה למקצפת.

משמנים היטב את מגש האפיה.

לאחר שמתקבלת תערובת אחידה, מפסיקים 
את פעולת המערבל ומעבירים את כולה אל 

המגש המשומן.

מפזרים את חצאי השקדים המולבנים באופן 
שווה וסימטרי על פני התערובת, כך שבזמן 
כל  שבמרכז  נתחים  יתקבלו  העוגה  חיתוך 

אחד מהם מונח שקד.

אופים  דקות,  כ־30  לאפייה  לתנור  מכניסים 
עד לקבלת פני שטח חומים )לא חום כהה(. 

להקפיד לא לשרוף.

מחדירים  יבש,  קיסם  עם  בדיקה  מבצעים 
שהקיסם  מוודאים  ומוציאים,  העוגה  לפנים 

יבש.

שופכים  הסירופ.  להכנת  עוברים  בינתיים 
את המים אל תוך סיר בינוני ומוסיפים את 
הסוכר. מחממים על אש בינונית ומערבבים 

מדי פעם.

צנצנת  את  מוסיפים  הרתיחה  לפני  רגע 
הדבש ומערבבים. מוסיפים את מיץ הלימון, 
מנמיכים את האש, וממשיכים לערבב כדקה 

נוספת.

מוסיפים את שתי כפות מי הורדים, מערבבים 
10 שניות ומכבים את האש. בזמן הזה פחות 
או יותר עוגת הסולת מוכנה. מניחים מגבת 
השיש,  על  מגבות(  )שתי  כפולה  מטבח 
לתנור  מחוץ  העוגה  תבנית  את  מוציאים 
חדה  סכין  באמצעות  המגבות.  על  ומניחים 
חותכים את העוגה לנתחים שוים )מרובעים 
או מעוינים(, בהקפדה על הימצאות שקד בכל 
יחידה. שופכים בזהירות את כל הסירופ החם 
אלומיניום.  ברדיד  ומכסים  העוגה  על־פני 
למרות  החדר,  בטמפרטורת  לאכול  מומלץ 

שיש מי שמעדיף לאכול קר ישר מהמקרר.
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פלאפל מצרי )טעמיה(
מרכיבים

500 גרם פול שבור שהושרה לילה במים 	 
קרים עם כפית סודה לשתייה.

1 בצל גדול קלוף וחתוך לרבעים.	 

2 שיני שום.	 

צרור פטרוזיליה.	 

צרור כוסברה.	 

כפית כמון.	 

כפית זרעי כוסברה טחונים.	 

1/2 פלפל צ'ילי ירוק חריף.	 

כפית וחצי מלח.	 

שמן צמחי לטיגון עמוק.	 

אופן ההכנה
מזון  במעבד  המרכיבים  כל  את  טוחנים 
ומניחים לתערובת לנוח כחצי שעה. יוצרים 
חם  בשמן  אותם  ומטגנים  קטנים  כדורים 
טחינה  עם  מגישים  להזהבתם.  עד  ועמוק 

וסלט ירקות ואפשר גם עם פול.
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פול מצרי
מרכיבים

1 כוס פול מצרי.	 

1/4 כוס עדשים כתומים.	 

כף רסק עגבניות.	 

1/4 כוס שמן.	 

מלח.	 

לימון.	 

אופן ההכנה
בתוך  הפול  את  משרים  ההכנה,  לפני  ערב 

קערה עם מים.

ומסננים. שמים  למחרת, שוטפים את הפול 
את הפול בתוך סיר לחץ ומוסיפים מים כ־2 

סנטימטרים מעל גובה הפול )רצוי להשתמש 
במים חמים על־מנת לחסוך בזמן הבישול(.

העדשים.  ואת  העגבניות  רסק  את  מוסיפים 
שעה  בין  ומבשלים  הלחץ  סיר  את  מכסים 
וחצי לשעתיים על אש נמוכה )ניתן להוסיף 

ביצים לבישול(.

עם תום הבישול מוציאים את הביצים הקשות. 
מוסיפים כרבע כוס שמן רותח, מלח ולימון 
על־פי הטעם, ומרתיחים את הפול כמה דקות 

על אש נמוכה.

ניתן למעוך את גרגרי הפול.

חומוס,  עם  יחד  להגיש  ניתן  הגשה:  הצעת 
ירוק.  בצל  כמון,  זית,  שמן  עריסה,  טחינה, 
אפשרות נוספת לתיבול הפול: לאחר הבישול, 
וכל אחד מוסיף לצלחתו  מוסיפים רק מלח 

האישית פיסת חמאה או מרגרינה.
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