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  יחסו לקראות וקראים –הרמב"ם כמנהיג 

  ד-משנה אבות א,ג  .א

איש סוכו קבל משמעון הצדיק הוא היה  אנטיגנוס: משנה
אומר אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל 

פרס אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת 
לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם: יוסי בן יועזר איש צרדה 

  ...ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם
ני תלמידים, והיו לזה החכם ש: םפירוש המשנה להרמב"

שם האחד צדוק ושם האחר ביתוס, וכאשר שמעוהו שאמר 
זה המאמר, יצאו מלפניו, ואמר אחד מהם לשני: הנה הרב 
כבר באר בפירוש שאין שם שכר ולא עונש, ואין שם תקוה 

כלל, כי לא הבינו כוונתו עליו השלום. ונתחברו זה לזה, 
ם ופרשו מן התורה. והתקבצה לזה כת ולזה כת, יקראו

החכמים צדוקין וביתוסיין. והיות שלא יכלו לקבץ קהילות 
כי זאת האמונה הרעה  -לפי מה שהגיע להם מן האמונה 

הלכו אחר  -תפריד הנקבצים, כל שכן שלא תקבץ הנפרדים 
אימות הדבר אשר לא יכלו להכזיבו אצל ההמון, ולו הוציאו 

ר כל אותו מפיהם היו נהרגים, רצוני לומר: נוסח התורה, וציי
אחד מהם בלב סיעתו שהוא מאמין בנוסח התורה, וחולק 

על הקבלה, ושהיא קבלה בלתי נכונה. וזה כדי שיפלו מהם 
כל ההלכות המקובלות והגזרות והתקנות, הואיל ולא יכלו 
לדחות הכל, הכתוב והמקובל. ויתרחב להם גם כן הפתח 

יקל במה  -לפירוש, לפי שכאשר חזר הפירוש אל בחירתו 
ה ויחמיר במה שירצה לפי מטרתו, הואיל ואינו מאמין שירצ

בעיקר כולו, ולא ביקשו אלא דבר שיהיה נוח לקצת בני 
אדם. ומני אז צמחו אלה הכתות הארורות, קהילות המינים 

קראין,  -רצוני לומר: מצרים  -אשר ייקראו בארץ הזאת 
ושמם אצל החכמים צדוקין וביתוסיין, והם אשר החלו 

בקבלה, ולפרש הכתובים כפי מה שיראה לכל להטיל דופי 
"על  לחכם כלל, בניגוד לאומרו יתעלה: אדם, מבלי השמע

  פי התורה" וכו' "לא תסור" וכו'.

ספר הקבלה לר' אברהם אבן דאוד (המאה   .ב
 )12ה

בימיו (של ר' יהודאי גאון) היה ענן ושאול בנו, שם רשעים 
בתחילה, ירקב. וענן זה מבית דוד היה, ותלמיד חכם היה 

והכירו בו שמץ פסול. ומפני זה לא נסמך לגאון. וגם לא 
סייעוהו מן השמיים להיות ראש גלות. ומפני טינא (קנאה) 

שהייתה בלבו, העלתה שרטון ועמד להסית את ישראל מעל 
לבלתי דין  בית פי על קבלת חכמים, ונעשה זקן ממרא

והוא חבר ספרים והעמיד תלמידים  שמוע אל השופטים
י אחר ומשפטים לא יחיו בהן, כ א מליבו חוקים לא טוביםובד

  החורבן נידלדלו המינים (הצדוקים), עד שעמד ענן  וחיזקם.

 ), נט17שו"ת ר' יעקב פראג'י (מצרים, המאה ה  .ג

ובא וראה גדולת מעשה הרמב"ם ז"ל שעיקר דירתו 
דהרמב"ם ז"ל היתה פה נא אמון בתחלת ביאתו לארץ 

ישראל שבמצרים מעט מזער כנגד מצרים ובזמנו היה קהל 
הקראים עד שכמעט רוב קהל מצרים היו נוטים אחר מעשה 

הקראים עד שכמעט בטלה מהם טבילת נדה במי מקוה 
וכשראה כך עקר דירתו מנא אמון והלך ונתיישב במצרים 

והחזיר כל קהל מצרים לדרך תורת משה ומה שקבלנו ממנו 

לנדתה במי  ותיקן שכל אשה תשבע בנקיטת חפץ שתטבול
מקוה שיש בו ארבעים סאה כפי דין התלמוד המקובל 

ממשה וכותבים בכתובה וקבלה על עצמה בשבועה חמורה 
  .בנקיטת חפץ שתטבול

 אגרת לר' פנחס הדייןאגרות הרמב"ם,   .ד

וזה שאמרת על שמות החכמים, כיון שחיברתי אני דרך 
המשנה, וכבר פסק התלמוד כל הלכה והלכה בפרט... למה 
אני מזכיר שם האיש שאין הלכה כמותו, וכן לא שם שהלכה 

כמותו... ומפני זה בחרתי שלא לתן מקום למינים לרדות, 
שהרי הן אומרין על דברי יחידים אתם סומכין... ולזה היתה 

תי ומגמתי, שכל הלכה והלכה תמצא סתם, כלומר מרוצ
שהיא דברי הכל, לא שתאמר בשם פלוני, עד שיבוא ממנה 

חרבת המינים האלו שבעטו בכל התורה שבעל פה לפי 
שראו אותה בשם פלוני ופלוני, ודמו שלא אמר דבר לעולם 

  אלא אותו פלוני מדעתו.

 )חלק מהנוסחים(ב )1172אגרת תימן לרמב"ם (  .ה

מרים ומשגיחים שלא ישתקע אצלכם אחד המינים והיו נש
מהרה יאבדו, ויהיה לכם קשה מכל שמד. לפי שכאן בארץ 
הזאת, כמו שתדעו, היא ארץ חכמים ותלמידים ומדרשות, 

ודברם מושפל ואנחנו מעירים אותם על טעויותיהם 
ובדיותיהם והבליהם בכל עת. ואתם שם באותם הקצוות, 

תורה ובמעשים טובים, מתי עם היותכם חכמים וגבורים ב
ה' ירבה מספרכם, ויקרב עת קבוצכם וקבוץ  -מספר אתם 

ואם ישתקע אחד מהם שם, יפסיד הכל, ויקלקל  –אומתנו 
אמונת בני הנעורים, ולא ימצאו מציל, ולכן היו נזהרים מהם. 
ודעו כי דמם מותר מן הדין, לפי שהם מכזבים נבואת משה 

התורה אשר יורוך, ויטענו  על פי –רבינו האומר בשם השם 
ההפלגה באמונה בדברו בחצפה ובעזות, כמו שיאמרו 

הישמעאלים והאדומים שהם מאמינים בנבואתו, ויפסידו 
 תורתו ויבטלוה.

 אגרת הרמב"ן לחכמי צרפת  .ו

הכה הצדוקים אשר היו כגבורים חוסים, ונתן הביתוסים מי 
י לשוסים, והוציא אדיריהם מחצר מלך מצרים, ורבים מעמ

  הארץ מתיהדים, כי נפל פחד הרב עליהם

 תשובת הרמב"ם אל ר' אנטולי בדין הקראים  .ז

אלו הקראים השוכנים פה בנוא אמון ראויים הם לחלקים 
מחלקי הכבוד, להתקרב אצלם במעשה יושר ולהתנהג 

, כל זמן שגם ם במידת הענוה ובדרך האמת והשלוםעימ
ה ולזות הם ינהגו עמנו בתמימות ויסירו מהם עיקשות פ

, כל שכן מלדבר תועה על חכמי הרבנים שבדורשפה 
שישמרו לשונם מהלעיג ומהתלוצץ בדברי רבותינו הקדושים 
התנאים חכמי משנה וחכמי תלמוד , שבדבריהם ובמנהגות 
הקבועות לנו מפי הם מפי משה מפי הגבורה אנו הולכים . 

ובזה נכון לנו לכבדם , וללכת לשאול בשלומם אפילו 
ת , ולקבור מתיהם , ולמול בניהם ואפילו בשב בבתיהם

  .ולנחם אבליהם
ומהלינן לבניהו בשבתא , כל שכן בחולא , היכא דגזר להו 

גזורה דידן ועביד להו מילה ופריעה , דדילמא נמי נפיק 
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  ...ניהו זרעא מעליא והדרי בתיובתאמי
חולי  ותניא : "מתפרנסין עניי גויים עם עניי ישראל ומבקרין

גויים עם חולי ישראל וקוברין מתי גויים עם מתי ישראל 
  . " כל שכן אלו שהם מתולעת יעקבמפני דרכי שלום

 אגרות הרמב"ם, עמ' תרסחביאור הרב שילת,   .ח

, או שיוחסה ו מזויפתלעניות דעתי , קרוב לוודאי שתשובה ז
  :לרמב"ם בטעות. ואלה הם נימוקי

ן הרמב"ם המוכרת לנו . לשון התשובה וסגנונה אינה לשו1
, אריכות הראיות ...הלשון הארמיתמתשובותיו ואגרותיו... 

, ואופן המעבר מענין הבאת פרטים רבים שאינם חיוניים
  אינם לפי דרכו של הרמב"ם  -לענין 

. תוכן התשובה אינו מתאים לדברי הרמב"ם בנושא זה 2
יחס עקבי של תקיפות במקומות אחרים... (=המגלים) 

קיפות שאין לה כל ת ,ומעשית נגד המינות הקראית רעיונית
  .זכר בתשובתנו

 פירוש המשנה חולין א,ב  .ט

 את להכחיש החלו אשר הכתות שתי והם ביתוסי... צדוקי
 האמת ונעשה, באבות שבארתי כמו פה שבעל התורה
, יעול נכוחות בארץ, אפלה חשך האור ונתיבות, הבל אצלם

 ואינם, בסתם מינים היום זמנינו אנשי אותם שקוראים והם
 כלומר ,ההריגה לענין דינם אלא אמונתם לפי מינים

 כדין ,הנפסדת מדעתו בראשונה הזו השטה את המתחיל
 שהם לפי הגלות בזמן היום להרגם שמותר כלומר, המינים
  . האמתית המינות אל המבוא

 מפי קבוצה שקבלוהו כפי מאבותינו בידינו מסורת כי ודע
 אינו נפשות דיני בו שאין הגלות זמן זה זמנינו כי קבוצה

 והצדוקים המינים אבל, מיתה עברת שעבר בישראל אלא
 אותה שהתחיל מי כל הרי שיטותיהם שינוי לכל והביתוסים

 ישראל את יטעה שלא כדי לכתחלה ייהרג תחלה השטה
 למעשה הלכה מזה נעשה וכבר, האמונה את ויקלקל

 נולדו אשר אלו אבל. המערב ארץ בכל רבים באנשים
 דין ודינם כאנוסים הם הרי פיהן על וחונכו אלה בדעות
 כמו שגגה עברותיו שכל הגוים לבין שנשבה תינוק

  .שוגג לא מזיד הוא הראשון המתחיל אבל, שבארו
: והוסיף רבינו כל ההוספות הללו בכתב הערות הרב קאפח

ידו הרהוט בסוף ימיו, כי כתב ידו של רבינו השתנה מעט 
ימיו... ובהלכות ממרים פרק ג הלכה ב כבר כתב  בסוף

חלוקים אלו, ונראה שגם בחבורו הוסיפם במהדורא 
אחרונה... ושמא על פי זה יש להבין את שתי התשובות 

  הסותרות שלו בעניין הקראים.

 ג-רמב"ם ממרים ג, א  .י

 אלו שכל, והמומרין והמוסרין השמים מן תורה אין האומרין
 ולא התראה ולא לעדים לא צריך ואין ישראל בכלל אינם

 והסיר גדולה מצוה עשה מהן אחד ההורג כל אלא[ דיינים
  ]. המכשול

 פה שבעל בתורה שכפר באיש אמורים דברים במה
 הקלה דעתו אחר והלך, לו שנראו ובדברים במחשבתו

 כצדוק תחילה פה שבעל בתורה וכופר לבו שרירות ואחר
 ובני האלה התועים בני אבל, אחריו התועים כל וכן ובייתוס
 וגדלו הקראים בין ונולדו אבותם אותם שהדיחו בניהם
 וגדלוהו ביניהם שנשבה כתינוק הוא הרי, דעתם על אותם

 פי על ואף כאנוס הוא שהרי המצות בדרכי לאחוז זריז ואינו
 הוא הרי ודתם היהודים וראה יהודי שהוא[ כ"אח ששמע
 האוחזים שאמרנו אלו כך] טעותם על גדלוהו שהרי כאנוס
 להחזירן ראוי לפיכך, שטעו הקראים אבותם בדרכי

 התורה לאיתן שיחזרו עד שלום בדברי ולמשכם בתשובה
  . [ולא ימהר אדם להרגן]

 לסקר, השפעת הקראות על הרמב"ם .ד פ'  .יא

יוצא אפוא שאחרי שהרמב"ם היה הרבה שנים במצרים 
ובלא ספק הכיר אישית את הקהילה הקראית, הוא היה 

מוכן לראותם כיהודים ולנסות להחזירם לחיק היהדות 
 הרבנית

 בלידשטיין, הגישה לקראים במשנת הרמב"ם .י 'פ  .יב

בתשובתו בנושא הקראים מאמץ רמב"ם בוחן פרגמטי 
חברתי לפיו יש להעריך את הצורך ברדיפת הקראי, וזאת 

מנקודת ראות הסכנה שהוא מהווה. אם מודד זה יביא 
רים, להנחת הקראים לנפשם, הרי במקומו של רבינו, במצ

הוא מסוגל להביא לרדיפתם בתימן... וכן הדבר בנוסח 
הסופי של פירוש המשניות ובמשנה תורה: מדיניות 

המבחינה בין הקראי החדש (הרבני שבגד) והקראי מלידה, 
פירושה נכונות לסבול תנועה קראית פסיבית עם הכרזת 

  נפשות.ה קראית מיליטנטית וצודה עמלחמה על תנו

סיני, סתירות פנימיות מדומות בדברי . י 'פ  .יג
 הרמב"ם

הוראתו של הרמב"ם ב"משנה תורה" ניתנה לדורות והוא 
היה מעוניין להותיר בידי החכמים שבכל דור מקום נרחב 
לשיקול דעת ולקביעת מדיניות הלכתית בהתאם לנסיבות 

כגון : גודל הקהילה הקראית, מידת האיום  ,הזמן והמקום
על הקהילה היהודית, היחסים והסטטוס קוו בין הקהילות, 

להשפיע על הקראים שיחזרו  היכולת, כוחם של היהודים
ול דעת . לאור המקום הנרחב למתן שיקבתשובה, ועוד

הפרגמטי והדואלי  והיחס ,"שקבע הרמב"ם ב"משנה תורה
הורגת) וימין מקרבת שנקט של שמאל דוחה (ולעתים אף 

, ניתן להבין את קיומן של גישות שונות כלפי הקראים
 -בתשובות שנתן , שהנן פרי יישום והכרעה הלכה למעשה 

של המתווה  -בזמן ובמקום מסוים ובנסיבות קונקרטיות 
  ".הכללי לדורות שהורה ב"משנה תורה

פרופסור י. טברסקי, מבוא למשנה תורה   .יד
 66לרמב"ם, עמ' 

מב"ם יעץ להתייחס אל הקראים במגעים היומיומיים, הן הר
האישיים והן הקהילתיים, במתינות ובזהירות, אבל היה 

תקיף ובלתי מתפשר בדחיית הטענות והביקורות 
 הקראיות...

  כפתור ופרח פרק ה  .טו

הצדוקים אינם היום בזמנינו מוסיפים גריעות, אלא שרבים 
 ור רס"זמהם מתיהדים תמיד וכמעשה שאירע סוף מחז

מקהל גדול מהם  עשרה)-(=תחילת המאה הארבע
ים על יד הנגיד רבינו אברהם שהתיהדו ביום אחד במצר

 (=רבי אברהם השני)  נר"ו


