
 המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות
הקוראן טקסט כלפי מקבילות מוסלמירת ועמדות

כאץ ג׳פרי

 נימוי, ל׳ ואלמראקב)מהדורת אלאנואר כתאב הגדולה ביצירתו אחדות בפסקאות
,1945-1939 ניו־יורק  של הראשונה במחצית אלקרקסאני)חי הקראי המחבר מביע (

 של הסמכות ליסוד נוגעות אלו דעות המקרא. טקסט על דעותיו את העשירית( המאה
 את דוחה שהוא מתוך מוצגות הן כלל, בדרך ההיסטורית. ולהתפתחותו הטקסט

הרבנים. טענות
 טענתם באה ולתוקפה החכמים מסורת לחיוב הרבנים בנימוקי הדן בפרק
 ב, המקרא)מאמר טקסט של נכונה לקריאה הסמכות היא החכמים שמסורת האומרת,

יב/ג(: שער

 לו יאמר לרבנים, דהיינו לחכמים, מתנגד אשר זה כלהלן: טען זו ]דעה[ בעל
 כתוב ויתקדש, יתעלה הבורא, שם את תמצא הכתוב לפי התורה את תקרא ׳אם

כתובה[ ל]צורה מקביל שאינו אדוני, אותו קורא אתה למה לכן, וה״י. ביו״ד
 הוא בסי״ן. אותה קורא אתה אבל בשי״ן כתובה ישראל ]המילה[ כן, כמו זו.

 אבל שי״ן להן יש אלה כל ;שישון שימחה, שימלה, שימחת, בעשיית, גם הדין
 קרבנך מחיתף, אבותף, כהנף, נחלוקי. המילים גם ,בסי״ן. אותן קורא אתה

1 את נערה. קורא אתה נעך הכתוב את מלאות. אותן קורא אתה אבל חסרות

 זו דו־משמעות למרות /.S/ או /S/ להיהגות ניתנת ההבחן, נקודות ללא שי״ן, האות דהיינו, 1
 האי תשובת השווה /.S/ מבוטאת היא מילים ובאילו /S/ מבוטאת היא מילים באילו יודע אתה

 ל׳ : J. Mann, JQR, XI [1920-1921], pp. 470-147 )מהדירת TS 8G5 (1038-939)ן1גא
 ירושלים ה, הגאונים, אוצר לוין, ב״מ ;89 עמ׳ תרפ״ט, ניו־יורק ב, שכטר, גנזי גינצבורג,

 [1ה]י במקרא אילו כי עליהן לסמוך שיש דברים אומרין אנו ׳ואשר (:48 עמ׳ מגילה, תרצ״ב,
 ככתובות אילו הרי אומרין היינו כסמנך[ ונקראין בשין בהן וכיוצא ושמחה וששון שכר כותבין

 כדרכו אותות שתי משמש שין ...]למסורת[ אם ויש למקרא יש אם כי להידרש שניתנו וקרוייהן
כך. לכתוב והע[תיקו הז]וז הלשון סופרי שנהגו במקום סמך לשמש בו ויש שין הוא
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כאן ג׳פרי

 במילים בו וכיוצא שבועים, קורא אתה ה( יב, שבעים)ויקרא וטמאה הכתוב
 כתיב של המקרים בכל הוא כך בטחרים. קורא אתה בעפלים הכתוב את רבות.

 שבו ל( יח, מנשה)שופטים בן כמו תלויות, ואותיות וקרי, כתיב ומלא, חסר
 מרשעים)איוב וימנע יד( פ, מיער)וזהלים חזיר יכרסמנה כץ כמו תלויה, הנו״ן

 :אמר כתוב.׳ ולא נקרא ומה נקרא ולא כתוב מה גם יג(. וינערו)שם, טו(, לח,
 חסר לכתיב בקשר אחת באות סופר טועה אם זה. כל את יודעים החכמים

 של המספר את גם מכירים הם ותפקידה. מקומה את יודעים החכמים ומלא,
אותם. ומסרו והפסוקים האותיות המילים,

 שבהם, שבמקרים וטוען, יג/ח( שער ב, הרבנים)מאמר עמדת את דוחה אלקרקסאני
 של סמכותם מכוח נקבעת אינה הנכונה הקריאה לנקרא, במישרין מקביל אינו הכתוב
 של והכתיבה הקריאה דרך מסוימת. אנשים קבוצת של סמכותה מכוח או חכמים
2באסרהא(. )אלאמה כולה האומה על־ידי נמסרה המקרא טקסט
 נסקרים שבו יח, שער ב, במאמר אלקרקסאני מביע המקרא טקסט על זו דעתו את

 כללית והסכמה סיקש)קיאם( מקרא)אלנץ(, :שלושה והם המשפט סמכות מקורות
 השלישי למקור קוראים שלו הכת מבני שאחדים מציין אלקרקסאני )אג׳מאע(.

כן, מסירה)נל!ל(. פי־  להגדירו: שניתן עיקרון, אותו מבטאים המונחים שני אף־על־
 לדור מדור ומסירתו כיתותיה לרבות כלל־האומה, על המקובל דבר־מה על ההסכמה

 לקבוצת משויך הוא אין 3האמיתי. רהאג׳מאע הנקל הוא זה כלל־האומה. על־ידי
 הידיעה לדוגמה, 4באעיאנהם(. קום אלי מנסובא יכן לם מא )הו מסוימת אנשים

 על המקובלת מסורת מהיותה סמכותה את שואבת השביעי ביום חלה שהשבת
 טקסט של סמכותו מסוים. אנשים חוג של מסמכותו נובעת היא ואין כלל־הארמה.

פי נקבעת היא גם המקרא :יח/ה( שער ב, )מאמר זה עיקרון על־

 דיוק גם כך נכונה, ולמסירה נכונה כללית להסכמה הנוגע בכל לשבת בדומה
 עד המזרח מן האומה כל בידי הנמצאים האחרים, הנביאים וספרי התורה
 נמצאת לא אחד. בנוסח כולם והשמטות, תוספות חילופים, בלי המערב
 חלה אם וטעות. בהתעלמות אלא אחדים בעותקים פסוק השמטת או תוספת

הנוסח[ את ]דהיינו זה את מעתיקים הם טעות. שהיא מכירים הכול השמטה
 צורת בנמסורת[ הדין הוא וה.1הה עד הנביאים תקופת מאז לח־ר, מדור

ועריכתן. סדרן האותיות,

יח/ט. שער ב, מאמר :גם השווה 2

 המושג אותו של דזיבטים שני הם ומסירה כללית שהסכמה סברו יותר מאוחרים קראים גם 3

 S. Poznanski,:השווה ;ב 169 עמ׳ , 1836 גוזלוו הכפר, אשכל ספר הדסי, יהודה :למשל היסודי,
Anan et ses ecrits\ Revue des Etudes Juives, XLIV (1902), p. 182; Z. Ankori, Karaites‘

.in Byzantium, New York 1959, p. 218 ff
כא. י; שורה קמב, עמ׳ 4
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המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

 שלפנינו התורה שטקסט האומרת הרבנים בטענת אלקרקסאני עוסק הדברים בהמשך
 שער ב, עזרא)מאמר שכתבו יותר מאוחר נוסח אלא משה על־ידי שניתן הטקסט אינו

 — הסופרים תיקוני שמונה־עשר באמצעות זו דעה מאשרים הרבנים 5יח/ו(.
פי שבהם, במקרא מקומות שמונה־עשר  המקורי)מאמר הטקסט נשתנה הרבנים, על־

 אלו. במקומות השתנה שהטקסט הטענה את דוחה אלקרקסאני יח/ז(. שער ב,
 בהשקפתו, דבריו יסוד המקורי, הוא הזה הטקסט הללו ההיקרויות בכל לדבו־יו,

 )ליס כללית בהסכמה הנוסדת מסירה אינו הסופרים תיקוני את המנחה שהעיקרון
:יח/ח( שער ב, אג׳מאעא()מאמר ולא נקלא

 זאת רשמו ונקדנים סרפרים מספר רק ]בהתחלה[ האחרון. בזמן רק נפוץ הדבר
 הקדומים שבמצחפים היא ההוכחה התפשט. המנהג מכן ולאחר במצחפים

 כבר ה׳ספרי׳. מן במיוחד הרבנים, מכתבי סוגל היסוד יסוד. שום לכך אין
 מסירה אינו לה ומיוחס מסוימת אנשים מקבוצת נמסר שהוא מה כי אמרנר,

כללית. בהסכמה הנוסדת נכונה

 שמי האומר, עיקרון הסופרים. תיקוני ןרון7ע נגד נוספים טיעונים מציע אלקרקסאני
 מן רק לא יותר חכמים היו ונחמיה, עזרא כלומר, אלו, לשינויים אחראים שנחשבים

 שינויים הכניס הסופר עזרא אם כן, על יתר עצמו. האלהים מן גם אלא הנביאים
 להנצחתו גרם ובכך הפסוקים של הקודם הנוסח את שרשם סביר, זה אין בטקסט,

 לא־רצויות אמירות לעקור הרצון מן נבעו הסופרים תיקוני אם כב/ב(. שער ב, )מאמר
 רבות הגשמות בטקסט נותרו מדוע להגשמה, הרומזות אלו בייחוד לאלהים, הנוגעות

כג/ט(י שער ב, אחרות)מאמר
 של דעתו את דוחה הוא ובקרי. בכתיב עוסק אלקרקסאני כג, שער ב, במאמר

 הטקסט את לקרוא יש תמיד כן ועל חידושים מייצג שהקרי אלעוכברי, אסמעיל
פי  באומה כללית הסכמה שיש העובדה על נוסדת הקרי של תקפותו הכתיב. על־
 אינה זר עובדה כתיבתן. מדרך שונה באופן להיקרא צריכות הנדונות שהמילים והיא,

 המפורש השם של התמידי הקרי על מסוימת. אנשים קבוצת מטעם להוראה מיוחסת
אלקרקסאני: אומר

 השם אותו)את קרא לא מעולם באומה אחד גם כי להראות מעוניינים אנו
 שכל כך כדי עד נשתנתה שהקריאה אפשר היה אילו הכתיב. לפי המפורש(

 מה קראו והם נשתנתה[ שנהקריאה או אותה נטשה למערב המזרח מן האומה
עצמו בטקסט יקרה שהדבר אפשר היה מידה באותה הרי כתוב, היה לא שהוא

 תקופת במשך כי הרבנים, דעת את אלקרקסאני מזכיר שבו יט/א, שער ב, מאמר גם השווה 5

 התורה ולכן אבד, זה ועותק האומה בידי התורה של אחד עותק רק היה )אלדולה( המלוכה

משה. על־ידי שניתנה המקורית התורה אינה עכשיו בה מחזיקה שהאומה
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כאן ג׳פרי

 כפי ישתנה, ]הטקסט[ וכך והלכות, פסקאות שיושמטו דהיינו, אלאצל(, )פי
שות הרבנים יכלו אם 6קודם. שהזכרנו  וכיוצא ולכתיב לקרי בנוגע זאת לע

רבות אמרות מצאנו אולם דעותיהם. את שסתר דבר כל לשנות יכלו הרי בהם
T  - |

 שלא היא האמת לכן, טענותיהם. את שסותרות במקרא ומבוארות ברורות
 בכל מפורסם היה שהוא מפני אותו, עיוותו ולא אותו ]לשנות[ בידם עלה

באסרה(. אלעאלם )פי העולם

 צורך אין כתוב הוא שבה הדרך מן בשונה נקרא הטקסט כאשר כי טוען, אלקרקסאני
 אל חוזר הוא מכן לאחר חידוש. היא ושהקריאה המקורי הנוסח הוא שהכתוב להניח
 כב/ו(. שער ב, הכתוב)מאמר לפי המקרא את שקרא אלעוכברי. אסמעיל של מנהגו
 היא הכתוב מסורת ולא הקריאה שמסורת מאחר מוטעה זה מנהג אלקרקסאני לדעת

הטקסט: של הנכונה המשמעות את המביעה

 שבךתי, ולומר בשי״ן קסו־( קיט, לישועתך)תהלים שבךתי לקרוא עליו היה
השבירה. משמעות את משיג והוא התקרוה משמעות לו שאובדת והתוצאה

 והתוצאה שש, קסב( )שם, אמרתך על אנכי שישי לקרוא נצרך היה כן כמו
 על נרסף שש. ]וזמספו־[ משמעות את משיג והוא ששון ]משמעות[ לו שאובדת

המילה[ של ]היקןרות כל לקרוא נצרך והיה בשי״ץ, שירים לקרוא נצרך היה זה
 בחרר המשמעות היא המושגת והתוצאה הכתוב, לפי נער, — בתורה נערה

 נעשות והן משמעותן להן שאובדת ספור, לאין דומות מילים יש בחורה. ולא
כתובות. הן שבו הארפן לפי נקראות הן אם בלתי־אפשריות

 במקרא מילה כל של הכתובה הצורה את לקרוא שאפשר מראה, גם אלקרקסאני
 ורק אך מתגבשת אחרת קריאה כנגד מסוימת קריאה של נכונותה שונים. באופנים

 למן לדור מדור הנמסרת הנכונה, הקריאה את המייצג האומה, אג׳מאע על־ידי
פי הנביאים, תקופת ל־ ע ף־  בו כתובה שהמילה לאופן מקבילה היא אין שלפעמים א
כג/ז(. שער ב, )מאמר

 שחלו לשינריים הטוענות מסורות שאותן היא, אלקרקסאני של דבריו כוונת לסיכום,
 והמקוריים הנכונים והקריאה הטקסט שחר. להן אין ובקריאה, המקרא בטקסט בעבר

בהווה. עליהם מסכימה האומה שכל הללו הם־הם

★ ★ ★

הסרפרים. תיקרני על לוויכוח אלקרקסאני כוונת 6
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המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

 בהם נבדלו שלא הקריאה ומסורת הטקסט של כלליים בהיבטים הדיון התרכז כאן עד
מן האג׳מאע מן סטיות אותן היהודיות. הקהילות הז  כה עד שנזכרו האומה כל של בן־

 בדבר דחויות רבניות מסורות או שבךתי(, במקום שבןתי, היפותטיות)למשל, או הן
 לפי נקראת מילה שלפעמים והטענה הסופרים תיקוני )למשל, העבר מן שימושים

 אלעוכברי אסמעיל כמו קיצוניים מיעוטים בפי שימושים או הקרי(, לפי ולא הכתיב
כן, וסיעתו. פי־ ל־ ע ף־  היהודים בין רבים הבדלים הילכו שבימיו ידע אלקרקסאני א

 של האג׳מאע עקרון את ערערו שלכאורה, הבדלים, הקריאה, ומסורת הטקסט בדבר
 אסמעיל כסיעת קטן, מיעוט בהם שדבק הבדלים היו לא אלה כלל־האומה.

ל היהודית, התרבות של הגדולים המרכזים שני אלעוכברי. א ר ש ח־י  נהגו ובבל, א
 שעקרון בררר היה מזה. זה במקצת שרנים שהיו וקריאתו המקרא כתיב מנהגי

לי המרכז שגם להניח חייב כלל־האומה של האג׳מאע א ר ש ^י א  הבבלי המרכז רגם ה
 והקריאה הטקסט את לקבוע הכללי האג׳מאע בעקרון השימוש זה. עם זה מסכימים

ביצוע היה תמיד שלא אידיאל כן, אם היה, הנכונים למעשה. הלכה בר־

 שבין ההבדלים בדבר 7אפרים בן יעקב הרבני של דערתיו את מביא אלקרקסאני
 לטקסט ביחס אלעראק( ואהל אלשאם )אהל בבל אנשי לבין ארץ־ישראל אנשי

 אחדות מילים הדגים אפרים בן שיעקב לאחר טז(. שער ב, ולקריאתו)מאמר המקרא
 שאין אומר, הוא הבבלית, במסורת אינן אבל הארץ־ישראלית במסררת הנמצאות

 הבבלית המסורת ראילו הנכונה היא הארץ־ישראלית שהמסררת מכך להסיק צורך
 על מקובלת הבבלית המסררת המקורי[. הטקסט ]מן השמטות)נקצאץ( בגלל פסולה
פני המפוזרים אנשים של רב מספר  בעלי מספר למעשה, רחב. גאוגראפי תחום על־

 אם כן, על הארץ־ישראלית. המסורת בעלי ממספר ירתר גדול הבבלית המסורת
 המסורת הארץ־ישראלית. במסורת חלה שההשמטה להניח יותר סביר דבר, נשמט

ת. המסורת של לתוקפה שווה תוקף לה יש הבבלית לי א ר ש א^י  את לעברד מותר ה

פי האלהים ל־ 8המסורות. שתי ע

 א, במאמר האמירה מראי־המקומות(. אלאנואר)ו־אה בכתאב פעמים כמה נזכר זה רבני מלומד 7
מנו שהיה מלמדת, לה׳ פקלת אלשאמי אפרים בן יעקב סאלת ׳לקד יא/ב: שער  של בן־ז

 ובספרות, בשירה בלשון ועיונים מחקרים קלאר, ב׳ ראה: אחרות להזכרות אלקרקסאני.
 Jewish Encyclopedia,:גס וראה ;מחקרים[ קלאר :]להלן 7 הערה ,321 עמ׳ תשי״ד, תל־אביב

v. 'Jacob ben Efraim’
 A. Neubauer, Journal Asiatique, Cinquieme Serie) לתורה בפירושו בלעם אבן דברי לפי 8

452-453 .XV11 [1896], pp,) היו והארץ־ישראלית הבבלית שהמסורות טען גאון סעדיה רב גם 
 בדבר דומה דעה נפרדות)תנזילין(. התגלויות שתי של תוצאה שהיו מפני שווה תוקף בעלות
 וה״ל בער )י׳ המסורה מספרות דקדוקי בחיבור מובעת והכתיב הקרי של השווה התוקף

 ובשני זמנים ׳בשני (:24-21 שורה ,9 עמ׳ תרל״ט, ליפסיא הטעמים, דקדוקי ספר שטראק,
 בטחרים)דברים והוכיח דבר ופעם בעפלים והוכיח דבר פעם מקומות ובשני הנביא דבר עתים

מבפנים׳. ואחד מבחוץ אחד לכתוב וצוה ז( כח,
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כאן ג׳פרי

 את לעבוד אפשר כי טוען, הוא יז(. שער ב, זו)מאמר גישה דוחה אלקרקסאני
פי רק האלהים  אנשי של זו היא היחידה התקפה המסורת וכי אחת מסורת על־

 האלהים מפי פעמיים נאמרו שפסוקים להניח, סביר לא 9אלשאם(. ארץ־ישראל)אהל
 אחדים, במקרים יז/ג(. שער ב, )מאמר מקבילים נוסחים בשני הכתב על והועלו

 מן יז/ד(. שער ב, גדולים)מאמר משמעות הבדלי יש הקריאה שבמסורת בשינויים
 אי־אפשר במקור. שהוכנסו שינויים בגלל התפתחה המסורות שאחת ההכרח,
 שהמסורת הוא כורח לכן, המקור. את שינו pבא שנשארו ישראל שבני )מחאל(
 שבמסורת העובדה, מאששת הזאת המסקנה את הבבליות. הקהילות על־ידי נשתנתה
 שלהן העברית ושהגיית עצמן לבין הבבליות הקהילות בין הבדלים יש הקריאה
11 10א/ו(. שער ב, שבמקומותיהן)מאמר הדיבור מלשונות רבה במידה הושפעה

 המקרא טקסט של סמכותו :כלהלן היא המקרא לטקסט ביחס אלקרקסאני עמדת
 במקרים כלל־האומה. של )אלאג׳מאע( הכללית בהסכמה היא קריאתו ומסורת

 המסורת, של מסוימים להיבטים בנוגע האומה כל של מכרעת הסכמה אין שבהם
 והמוסמכת. הנכונה המסורת היא אלשאם( )אהל ארץ־ישראל אנשי של הקריאה
 ולא ארץ־ישראל אנשי של האג׳מאע על נוסדת הנכונה המסררת אלו במקרים דהיינו,

כלל־האומה. של זה על

★ ★ ★

 הנכון המקרא לטקסט אלקרקסאני שסיגל הסמכות יסודות בין הקבלות כמה ישנן
 למאה ועד השנייה המאה למן מוסלמיים, מלומדים שסיגלו הסמכות יסודות ולבין

הקוראן. טקסט של הנכונה הקריאה את לקבוע כדי להג׳רה, הרביעית
 שבחרו שעה חופש של רבה מידה חשו הקוראן קוראי של הראשונים הדורות

 קריאה סיגלו הם רבות פעמים עות׳מאן. של הקבוע העיצורי הטקסט את לקרוא
 הדקדוקי, ערכה העדפת יסוד על אחרת קריאה כנגד העיצורי הטקסט של מסוימת

המאה באמצע העבאסית, בתקופה ברם, הגבילום." אחרים שקני־מידה מבלי

 j. Mann, Texts and Studies in:שפרסם הקראי הפירוש השווה הטברנית. המסורת דהיינו, 9
104 .Jewish History and Literature, II, Philadelphia 1935, p ׳מתל :מאן[ :]להלן p אשר 

בן  אלשאם׳ קראה והי אלמעלמין הדיין קראן יתעון אליהוד מן אלעאלם אהל אלד־י נפתלי ו

מו =כ שר ) א תלי. בן־ בן־נפ  קריאת והוא האלה המלומדים שני נוסח מקובל היהודים כל על ו
ל(. א ר ש ח־י א

 מחקרים, קלאר, בידי הערות בלוויית לעברית תורגם טז-יז, שער ב, מאמר אלאנואר, כתאב 10

3 עמ׳ 2 8 - 3 2 ת גם תורגמו אלו פסקאות .0 ת)בלוויי תי  מקצת של סיכומים או תרגומים לצרפ

 G. Vajda, ‘Etudes sur Qirqisani 11’, Revue des בידי: לעיל( המצוטטות הפסקאות שאר
52-98 .Etudes Juives, VII [CVII] (1946-1947), pp :ויידה[. ]להלן

):ה11הש 11 ,T. Noldeke, Geschichte des Qoraris2, (wirtten by G. BergstraBer &  O. Pretzl
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המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

 באמצעות להצטמצם החל הקוראן קריאות בבחירת המותר החופש להג׳רה, השנייה
 דקדוקית שתהא הדרישה על שנוספו תנאים הקריאה, לבחירת תנאים שני הצגת

 של הנורמאטיבי המנהג על תיסמך הקריאה :והם הקבוע, העיצורי לטקסט ומקבילה
 ששני כורח אין הקריאה. על יסכימו הקוראים רוב העבר; מן יוקרה בעלי קוראים
 ההסכמה מושג של היבטים שני בהם לראות יש זה. את זה יבטלו האלה התנאים

הכללית.
 התחילו למשל, המדקדקים, בדקדוק. ההתחשבות על אלו עקרונות גברו במהרה,

 הסכמה על שנסמכו משום הדקדוק מבחינת לנחותות־ערך שסברון קריאות גם לקבל
 לערך סיבויהי)מת המדקדקים של ביצירותיהם נמצא זו לגישה דוגמאות כללית.

 זו עמדה לפרש אפשר 13להג׳רה(. 207 בשנת )מת ראלפרא 12להג׳רה( 180 בשנת
 כל את לקבל המאוחרת הנטייה לביץ יותר והחופשית הקודמת הגישה בין כממצעת
פי שנבחרו הקריאות  המדקדק 14הדקדוק. מבחינת גם כעדיפות אחרים עקרונות על־

 שסיגל מאחר הקודמת, הגישה את מייצג להג׳רה( 149 בשנת אלת׳קפי)מת עיסא
15הדקדוק. מבחינת יותר נכונות שהן סבר כאשר הרוב קריאת את שסתרו קריאות

 קריאת הם סיבויהי, לדעת העיצורי, הטקסט של הנכונה לקריאה הסמכות מקורות
 של לאמתו מוסמכים)אלסנה(. קודמים מקורות של והמופת אלעאמה( הרוב)קראה

 לאנהא תכ׳אלף לא ׳אלקראה דבריו: שמעידים כפי בעיניו, שווים השניים דבר,
 קריאת 16המוסמכת(. הדוגמה שהיא מפני ]וזרוב[ קריאת על לחלוק אלסנה׳)=לא

 הקהילה. של המופתי הנורמאטיבי המנהג שהיא מפני דתית לגושפנקה זוכה הרוב
 בני בדעות גם למצוא ניתן הכללית ההסכמה מושג עם והתמזגותו סונה של זה מושג

 רואה אלפרא גם 17אלשאפעי. לפני המוסלמי החוק של הקדומות האסכולות
 הנכונה. לקריאה מוסמכים מקורות ובמסורות־הקדומים הקוראים רוב בהסכמת

 לפעמים ואת׳אר. אג׳תמאע במונחים כלל, בדרך משתמש, הוא אלר במושגים 1בדונ
 אג׳תמאע מזכיר הוא ,8׳הרוב׳. במשמעות עואם עאמה במונח גם משתמש הוא

וג׳הא לכאן ואלאג׳תמאע אלאת׳אר כ׳לאף כראהיה לא ׳ולו :למשל יחד, ואת׳אר

E. Beck, ‘Arabiyya, Sunna und ‘Amma in der :120 נלדקה[ ;]להלן .Leipzig 1938, p 
188 .Koranlesung des zweiten Jahrhunderts’, Orientatta, XV (1946), p :בק[. נלהלן

.206 עמ׳ שם, בק, השווה: 12
.193-191 עמ׳ שם, בק, השווה: 13
.195 עמ׳ שם, בק, השווה: 14
.121-120 עמ׳ נלדקה, !208-207 עמ׳ שם, בק, 15
H. Derenbourg (ed.), I, Paris 1881, p. 62 סיבויהי, כתאב 16
17 58-81 .J. Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence2, Oxford 1950, pp

שאכט[. ]להלן!
.213 עמ׳ שם, בק, 18
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כאן ג׳פרי

 הרוב לדעתו, מוגבל. שימוש הכללית ההסכמה במושג השתמש אלפרא ,9ג׳ידא׳.
 של המסולמיים במרכזים העבר מן המוסמכים הקוראן קוראי של זה היה המוסמך

 קוראים של הקריאה מסורת את כוללוז אלאת׳אר את הבנתו 20ואלחג׳אז. בצרה כופה,
 המוסלמי אסכולות־החוק דעות של התפתחותן עם ההשוואה מאלפת 21מוסמכים.
 להוראת נשתווה הכללית ההסכמה מושג בעיראק, לפחות שלפיהן, הקדומות
22סמכות. בעלי מסוימים מלומדים

 לקביעת מקובל אמצעי שימש הרוב׳ ׳עקרון להג׳רה השלישית המאה בתחילת
 עביד)מת אבו של עבודותיהם תוצר רבה, במידה היה, זה הקוראן. טקסט קריאת
 255 בשנת אלסג׳סתאני)מת מוחמז־( בן )סהל חאתם ואבו להג׳רה( 224 בשנת

 של קריאות לדחיית גרמה הקריאות בבחירת הרוב׳ ׳עקררן החלת 23להג׳רה(.
 לא שבהם במקרים 24הקוראן. בטקסט אחידות ליצירת והובילה קטנים מיעוטים

 ׳הרוב׳ מושג את הגבילו ואחרים חאתם אבו עביד, אבו מכרעת כללית הסכמה הייתה
 לקוראים או ומכה, מדינה או וכרפה, מדינה כמו מסוימים, ממרכזים לקרראים
25ועאצם. נאפע כגון מסוימים,
 ׳עקרון להג׳רה(, 324 בשנת מג׳אהד)מת אבן בהשפעת להג׳רה, הרביעית במאה
את לדחוק החל 26מסוימים, קוראים של למסורת ניתנה הסמכות שלפיו המסורת׳,

 עמ׳ קאהיר)חש״ד(, אלנג׳אר, עלי מוחמד מהדורת ב, ,13 כב, לסורה אלקראן מעאני כתאב 19
2 1 8 - 2 1 .214 ;211 עמ׳ שם, בק, אצל מכתב־יד מובא ,7

.213 עמ׳ שם, כק, 20

.218 עמ׳ שם, בק, 21

 יותר הסמכות קוקור בתורת הרוב להסכמת מעניק שאלפרא להעיר, צריך אולם .87 עמ׳ שאכט, 22
2; 216 עמ׳ שם, בק, :השווה להג׳רה(, 189 בשנת אלכסאי)מת מורו שהעניק ממה חשיבות 2 0.

 אלעאמה במונח אלסג׳סתאני חאתם ואבו זןביד אבו השתמשו כלל, בדרך .130 עמ׳ נלדקה, 23
אלטברי, למשל, אג׳מאע, במונח השתמשו אחרים מלומדים סיבויהי. של כמנהגו ל׳הרוב׳,

 עלי אלקרא אג׳מאע ׳ופי : 230 עמ׳ א, להג׳רה, 1321 קאהיר אלקראן, תפסיר פי אלביאן ג׳אמע
ברוו־(, פירוש יש אלחטה של הישר יחסת על הקוראים ואצ׳ח׳)־בהסכמת ביאן אלחטה רפע
 אלאמאני יא פתשדיד ד׳לך פי לקארי ענדי גירהא אג׳וז לא אלתי אלקראה ׳פאמא ; 285 עמ׳

 בינהם׳ ד׳לך מסתפיץ׳ אלסלף בהא אלקרא עלי מצ׳י אלתי אלקראה אנהא עלי אלקרא לאג׳מאע
 באלאמאני ה!א הכפלת היא זה, במקרה לקורא דעתי, לפי המותרת, היחידה לקריאה )=אשר

 מקובלת והייתה הקודמים הקוראים על־פיה שנהגו הקריאה שהיא על הקוראים הסכמת בגלל
(D. s. Margoliouth [ed.]) London אלאדיב, מערפה אלי אלאריב ארשאד יאקות, ;כללם( על

498 .1931, VI, p : פגם היה אלאג׳מאע׳)=־לא תכ׳אלף בחרוף קרא אנהא אלא עיב לה יכן ׳ולם 
עמ׳ גם ד!שווה הכללית(, להסכמה שהתנגדו באותיות שקרא אלא מקסם[, אבן ספר ]דהיינו, בו

 אלאג׳תמאע; אלנאס; אלג׳מהור; אלכאפה; אלג׳מאעה; ששימשו: אחרים מונחים .499

13 עמ׳ נלדקה, השווה: אלאתפאק. 1- 1 3 0.
.131 עמ׳ נלדקה, 24

שם. 25

להג׳רה. 1932 קאהיר אלקראאת, פי אלסבעה כתאב 26
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המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

 במקררות נמצא עדיין והוא לגמרי נזנח לא הרוב׳ ׳עקרון זאת עם הרוב׳. ׳עקרון
 בשיטה המוסמכים הקוראים מסורות 27מכן. לאחר ואף הרביעית המאה מן אחדים

 יחידים על־ידי לא דור בכל נמסרו הן דהיינו, כמתואוזר, נתפסו מג׳אוזד, אבן שהכניס
 ההסכמה את הגדירו שבה הקודמת, התקופה מן שינרי זהו 28כללית. בהסכמה אלא

 מג׳אהד אבן שהכניס השיטה לפי האידיאלי. המסורתי כמנהג על־פי־רוב, הכללית,
מסוים. קורא של הקריאה את שמסרה היא הכללית ההסכמה

 רבים, בהיבטים מקבילה, הקוראן לקריאות הסמכות מקורות התפתחות
 חברי של האג׳מאע הקדומה, בתקופה המוסלמי. החוק מערכת מקורות להתפתחות

 כל של האג׳מאע ועו־ד, סמכות. של חשוב מקור היה המוסלמי אסכולות־החוק
 הסונה, תודעת עם התמזגה האג׳מאע תודעת בחשבון. הובא המוסלמית האומה
 הקדומות האסכולות האסכולה. של האידיאלי המסורתי המנהג את לציין שנהגה
 מוחמד. הנביא מפי שנמסרר למסורות חוקית סמכות שייחסו אלחדית׳, לאהל התנגדו

 179 בשנת אלשאפעי)מת הצדיק להג׳רה, השנייה המאה של השנייה במחצית
 סמכות, מקור הוא כלל־האומה שאג׳מאע והודה, אלחדית׳ אהל דעות את להג׳רה(

 הקשר את ניתק הוא מסוימות. אסכולות־חוק מלומדי של האג׳מאע את דחה אבל
 מוחמד. הנביא מפי למסורות ורק אך הסונה את וייחס וסונה אג׳מאע שבין המושגי

 רמסורות המוסלמי החוק של הקלאסית בשיטה מכן לאחר הונהג סונה של זה מושג
29חוקית. לסמכות חשוב מקור בתורת התקבלו הנביא

 היה שלא מפני הנראה, כפי הרוב׳, ׳עקרון נזנח הקוראן קריאת מדע בהתפתחרת
 תחום את להגביל נאלצו אלסג׳סתאני חאתם ואבו עביד אבו איך ראינו 30מעשי.
 כשלא האומה בתוך יותר קטנות לקבוצות בשלמותה האומה את שהקיף ׳הרוב׳
 לערער שאין סגורות קריאה במסורות הצורך הורגש מכרעת. כללית הסכמה הייתה
 הדבר בספק. מוטלים שאינם ׳אסנאדים׳)־שושלות־קבלה( על הנסמכות עליהן,

מסוימים. קוראים של למסורתם בזיקה רק לביצוע ניתן
 היהודית האומה אג׳מאע את להפוך אלקרקסאני של שאיפתו מידה, באותה
 הוכרח הוא לביצוע. ניתנה לא המקרא טקסט קביעת של הסמכות למקור בשלמותה

 בגלל בלבד, הארץ־ישראלית הקהילה על ולהחילו המוסמך הרוב מושג את להגביל
שבאח־ישראל. המרכז לבין שבבבל המרכז בין ההבדלים

 שאי־המעשיות הציפייה את מולידה המוסלמית השיטה להתפתחות ההשוואה
 ולפיו המסורת׳, ׳עקרון לקבלת דבר, של בסופו תוליך, הרוב׳ ׳עקרון אידיאל של

של סמכותו ליסוד יהפכו ואסכולתו מסוים איש של הטקסטואלית והמסורת הקריאה

.132 עמ׳ נלדקה, 27
.156-155 עמ׳ שם, 28
ח. ז; פרק שאכט, 29
.224 עמ׳ שם, בק, 30
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כאן ג׳פרי

 המסורת אחר שלם בלבב הלכו בימי־הביניים רבים קראים ואמנם, המקרא. טקסט
שר אסכולת דהיינר, מסוימת, אסכולה של 31הטברנית. המסורת של בן־א

 טקסט בדבר הרבנים על אלקרקסאני של בביקורתו העיקרי הרכיב שראינר, כפי
 הוא אין סמכות. למקור מסוימת אנשים קברצת של להפיכתה התנגדותו הוא המקרא
 אג׳מאע מזהה הוא ואמנם כללית. במסירה הנמסרות לידיעות סמכות למתן מתנגד

 המסורות אמינות את בדחרתו הטיעון באותו משתמש הוא לקמן(. )ו־אה נקל עם
 לשקרים הסתם, מן הנתונה, קטנה, קבוצה בסמכות נמסרו שהן מאחר המוסלמיות.

 הקרוי הסוג מן המוסלמיות המסורות גם לדעתו, 32בהן. להיתלות אי־אפשר ותככים,
פי מפני בספק, מוטלות מתואתר ל־ ע ף־ א  מקורן גדול, אותן המוסרים שמספר ש
 באג׳מאע וראייתו המסורות את אלקרקסאני שדחה שהדחייה ייתכן 33קטנה. בקבוצה

 את דחתה המועתזלה 34אלמעתזלה. ממחשבת מסוימת במידה הושפעו סמכות מקור
 35האג׳מאע. של סמכותו את קיבלה אולם החוק, של סמכרתו מקור בתורת המסורות
4) אלג׳באר עבד המועתזלי, התאולוג 1 4 /6 - 3 2  שהמסורתיות סבר, להג׳רה( 0
 בלי מסוים דיווח קבלת בה שיש מפני הידיעה להשגת לא־רצויה דרך היא )תקליד(
 עדותי ערך יש שלאג׳מאע טוען, הוא ואולם, 36ראיה. או הוכחה תביעת ובלי ביקורת
 המידע אמינות להוכחת זקוק ואינו האג׳מאע, מקיום נובע העדותי הערך )חגיה(.

37דרכו. המועבר

 כתאב אלפאסי, אברהם בן דוד ;105-104 עמ׳ מאן, שפרסם לבראשית הפירוש למשל, השווה, 31
 הטברניים המצחפים של קולופונים גם .lxxxi עמ׳ סקוס, ש״ז מהדורת א, אלאלפאט׳, ג׳אמע

ר משפחת בני שניקדו המקרא של העבריים ש א בימי־הביניים, קראים אותם שקנו מלמדים ק־
G. Khan, ‘The Medieval Karaite Transcriptions of Hebrew into Arabic S:השווה c r ip t 

157-176 .Israel Oriental Studies, XII (1992), pp
5 עמ׳ ויידה, :השווה .119 עמ׳ אלאנואר, כתאב 32 6 - 5 3 ;H. Ben-Shammai, ‘The Attitude o f 

Some early Karaites towards Islam‘, Studies in Medieval Jewish History and Literature, II 
38 .I. Twersky [ed.]), Cambridge, Mass. 1984, p) :בן־שמאי[. נלהלן

.301-300 עמ׳ אלאנואר, כתאב 33
 דעות לעניין במחקר. מקובלת הקראים על אלמעתזלה של המוסלמים התאולוגים דעות השפעת 34

 27 עמ׳ בן־שמאי, השווה אלקרקסאני, של אלאנואר בכתאב אחרים במקומות מועתזליות
ואילך.

253-25 עמ׳ ז, להג׳רה, 1325-1321 בולק אלאם, כתאב אלשאפעי, 35  ;41 עמ׳ שאכט, ;2
 בירות ,s. Diwald-Wilzer מהדורת אלמעתזלה, טבקאת כתאב מרתכא, אבן גם ;259-258

 פואד מהדורת וטבקאתאלמעתזלה, אלאעתזאל פצ׳ל כתאב אלג׳באר, עבד ;95; 81 עמ׳ ,1961
.186 עמ׳ להג׳רה, 1384 תוניס סיד,

 ]להלן: 126-123 עמ׳ יב, להג׳רה, 1389-1380 קאהיר ואלעדל, אלתוחיד אבואב פי אלמגני 36
עמ׳ להג׳רה, 1384 קאהיר עת׳מאן, אלכרים עבד מהדורת אלכ׳מסה, אלאצול שרח אלמגני[;

שרח[. ]להלן: 61
 אשר = פבעיד אלעקל ג׳הה מן אלאג׳מאע צחה עלי אסתדלאל )פאמא 199 עמ׳ יז, אלמגני, 37

M. Bernand, השווה: רחוק(. זה הרי ההיגיון מצד ה׳אג׳מע׳ אמיתות על ראיה להבאת
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המקרא טקסט על אלקרקסאני דעות

 את הטברנית המסורה בבעלי שראו קראים היו בימי־הביניים לעיל, שהזכרנו כפי
 תקופת בשלהי הנראה, כפי המקרא. של הנכון רהטקסט הנכונה הקריאה מוסרי

 המדויק השימור משימת את עצמם על נטלו אלו קראים המסורה, בעלי של פעילותם
 המופתיים הטברניים המצחפים מן רבים רכשו כך לשם הטברנית. המסורה של

שר. משפחת בני שניקדו  וקריאתו המקרא טקסט של הנכונה שהמסדרת הדעה 38בן־א
 את לקבוע אלקרקסאני של לאידיאל לגמרי מנוגדת קטץ מלומדים לחוג מיוחסת

 שלשלת 39מאן, י׳ שפרסם מסורה בעלי רשימת לפי סמכרת. כמקור הרוב׳ ׳עקררן
 להתפשר נדרש עצמו אלקרקסאני !הסרפר מעזרא נבעה הטברנית המסורה בעלי

 שתבע. האג׳מאע תחום הגבלת על־ידי המעשי לכורח ולהיכנע שלו לאידיאל בנוגע
 של האג׳מאע אידיאל את ניצח המעשי הכורח המקבילה, המוסלמית בתרבות

פי המוסמכים הקוראים  פראקטיים גורמים אותם הנראה, כפי מג׳האד. אבן שיטת על־
בימי־הביניים. קראים של מסוימים חוגים בקרב השתלטו

 בן סהל המאה, בארתה אלקרקסאני. של כדעותיו היו שדעותיהם קראים היו
 המקרא את מסרה בשלמותה היהודית שהאומה האידיאלית, הטענה את טען מצליח

ה ההכרה על־ידי מובטחת רשנכונותו  קיבלו הקראים כל לא כן, על יתר 40אחד. ן
 אברהם, בן אליה הביזאנטי המלומד הטברנית. המסורה בעלי סמכות את שלם בלבב

 המזרחית המסורה בעלי בין רק לא ההבדלים על הצביע השתים־עשרה, במאה שחי
 בעלי שבין חילוקי־הדעות על גם אלא והטברנית( הבבלית )ז־היינו, והמערבית

 אפשר תמיד לא דעתו, שלפי משמע הכתיב. בעניין עצמם לבין הטברנית המסררה
41הטקסט. של הכתובה לצורה בנוגע לפחות הטברנית, במסורה להיתלות

(,1969) Ligma‘ chez ‘ Abd al-Gabbar et l’objection d’an-Na?.?am’, Studia Islamica, XXX‘
,pp. 27-38; idem, ‘Nouvelles remarques sur l ’igma‘ chez ‘Abd al-Gabbar’, Arabica 

78-85 .XIX (1972), pp. מבטא המסורות ודחיית האג׳מאע של העדותי הערך של דומה קבלה 
 אצול פי אלמעתמד כתאב השווה: אלג׳באר, עבד של תלמידו שהיה אלבצרי, אלחסין אבו

 שהערך אלג׳באר עבד אומר אחרים במקומות .540-457 עמ׳ להג׳רה, 1384 דמשק אלפקה,
 השכלתן ברם, .89 עמ׳ שרח, השווה: והסונה, הקוראן על־ידי נתמך האג׳מאע של העדותי

 שהידיעות בטענה האג׳מאע, של במהימנותו פקפקו ואסכולתו אלנט׳אם, הקיצוני המועתזלי
 רק הוא האג׳מאע דהיינו, האג׳מאע. יסוד את ת1להו שיבואו לפני מהימנות להיות צריכות
 אלדין, אצול כתאב אלבגדאדי, טאהר בן אלקאהר עבד :השווה האמת, מקור ולא האמת תוצאת

.20-19 עמ׳ להג׳רה, 1346 איסטאנבול
.41 הערה לקמן, ראה 38

J. Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimid Caliphs\ II, New York 39
1970, p. 44

 ׳ספריהם : 34 עמ׳ ג, נספח תר״ך, וינה פנסקר, ש׳ מהדורת קדמוניות, ליקוטי מגלה, תוכחת ספר 40
בה׳. מודים הכל אשר העתקה והיא ישראל ביד התורה עם הנעתקות ונבואותיהם

 של לניתוחה . 103-102 עמ׳ ב, (,40 הערה קדמוניות)לעיל, ליקוטי והרבנים, הקראים חילוק 41
.176-157 עמ׳ (,31 הערה כאן)לעיל, השווה: זו פסקה
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כאן ג׳פרי

 שבין המתח תוצאת הם דעתי, שלפי קראיים, טקסטים של קבוצה יש ועוד: זאת
פי לנהוג המעשי הכורח ובין המאחד הרוב׳ ׳עקרון ל־  בעלי של המסורת׳ ׳עקרון ע

 מאבק. בלי המסורת׳ ל׳עקרון נכנעו לא קראים של מסוימים שחוגים משמע המסורה,
 שנכתבו ערבירת לאותיות העברי המקרא של הקראיים התעתיקים הם אלו טקסטים

שר. של התקינה הטברנית המסורת את משקפים אלו טקסטים 42בימי־הביניים. א  בן־
 שיטות משמשות בכתבי־היד טברניים. ובטעמים בניקוד כתובים הם כלל, בדרך

 באימות והשימוש מורחבת במידה מלא הכתיב בכולם כמעט שונות. העתקה
 המסורה בעלי אסכולות שבין ההבדלים על להתגבר דרך זו והרי שיטתי. הקריאה

 המסורת את לא אבל הקריאה מסורת את מייצגים התעתיקים 43המקרא. כתיב בדבר
 כך ביטוי. לידי בא הקרי רק לכתיב, מקביל אינו הקרי שבהם במקרים לכן הכתובה,
 הקרי יסוד על אחד סמכות, מקורות שני מציע המקרא שטקסט האפשרות מסולקת

 ויש למקרא אם ׳יש התלמודי במאמר הרבנים, דעת שהיא דעה הכתיב, יסוד על ואחד
 מסורות שתי של קיומן תודעת את במרץ דוחה שאלקרקסאני ראינו למסורת׳. אם

ת שתיהן המקרא, של שונות  בן אליה של עמדתו גם זוהי סמכותי. תוקף בעלו
 כתבי־הקודש של שונות מוסמכות מסורות בצוותא שמתקיימות הקיום מושג אברהם.

 מג׳אהד אבן של המסורת׳ ׳עקרון כאשר המסורת׳. ׳עקרון של אופיינית תכונה הוא
 זה ומספר היו, קריאות שבע אלא אחת קאנונית קריאה הייתה לא באסלאם, נתקבל

 את כצפוי, קיבלו, המסורת׳ ׳עקרון את שאימצו אחדים קראים מכן. לאחר גדל
 לפי הדעת על מתקבל היה שלא מושג 44למסורת׳, אם ויש למקרא אם ׳יש המושג
המאחד. הרוב׳ ׳עקרו־ן

 idem, Karaite:וגם (31 הערה כאן)לעיל, :ראה ורקעם אלו טקסטים של יותר מפורט לתיאור 42
1990 Bible Manuscripts from the Cairo Genizah, Cambridge, .המבוא

 הוא הלוא באות, אות העיצררי הטקסט את ומתעתק זה מכלל שיוצא אחד כתב־יד רק מכיר אני 43
 T. Harviainen, ‘A Karaite Letter-for-letter Transliteration of Biblical:שתיאר כתב־היד

’355 .Hebrew — MS Firkovitsch II, Arab-Evr, בכתב־העת אור לראות שעתיד Textus,
x כרך v iii.

של, 44 מ ל. ל עי ל סי) א פ ל 1 עמ׳ א, (,31 הערה א 3 - 1 שווה: הדסי, ;2 w ה . Bacher Mehuda 
113 .Hadassi's Hermeneutik und Grammatik*, MGWJy XL (1986), p


