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משמחתו וגידולו

החכם טוביה שמחה לוי שבוויל נולד בשאחצ ' ישאראי שבחצי האי  -קרים בשנת , 1879
חכמים

למשפחת

ועסקני ציבור

בקהילה

הקראית .

משפחת בבוויץ  ,שחיתה

ביקאטרינוסלאב ובמוסקבה  ,פעלה רבות למען הקראים  ,ומתוכה יצאו שני שליחים ,
ר ' נחמו ור ' שמחה נשיאי הקהילה  ,לבקש מהצאר כתב שחרור משירות בצבא בעד

הזכרים בקהילות הקראים בקלעא ( צ ' ופוט  -קלעה )  ,גוזלאוו ( יבפאטור  :ה )  ,ושקא

( מיאודוס  :ה ) .

1

טוביה שמחה לוי בבוויץ למד בבית  -מדרשו של החכם יצחק מרדכי סולטאנסקי

ואחר  -כך נתמנה לעוזרו ונקרא חכם טוביה  .כשרונותיו הסבו אליו את תשומת  -לב
המנהיגות הרוחנית של הקראים בקרים  ,וזמן קצר אחרי סיום לימודיו נתמנה למורה
הדת

הקראית

בבית  -הספר

. Bach-

בבאחצ ' יסאראי

czeserajuJ

(

ואחרי

כז

בפיאודוס  :ה  .באותו זמן הוא גם נתמנה לעוזר החכם הראשי באבאז ' אן באבאייב
Eabajewie

~

abadzan

2

בפיאודוסיה לימדו על  -פי שיטות ותוכניות לימודים מיושנות ,
בבית  -הספר הקראי ~

והחכם טוביה כמורה צעיר החדיר בשנת

1896

שיטה חדשה ותוכנית  -לימודים

מתקדמת  .לדבריו  ,בזכרונותיו  ' :בהיותי בל שבע עשרה שנה אז עלם צעיר  ,הייתי
1

ראה

:

המחשבה הקראית  ,גיליון

, 11

עמ ' 120

;

.

פיג ' יט עמ ' 113

;

מאן  ,עמ '

 ; 548 , 494בן  -שלמה ,

הקדמה לספר .
2

ראה
עמ '

40

:

אלגמיל  ,תולדות .
.1

ב  ,עמ ' ; 113

בבוויץ ,

ראש  ,עמ '  ; 101בבוויץ  ,מפה  ,עמ '  ; 97סולטאנסקי ,

החכם טוביה בבוויץ

ן

ו4

הולר בלימודי בדרך החדשה  ,ותלמידי היו עושים פרי בלימודם '  3 .אך אבי אחד
התלמידים טען  ,שהשיטה החדשה לא תישא פרי והביא את הדבר בפני הציבור  .אולם
ביום המבתן השנתי נוכח הקהל לדעת  ,ובהם אבי התלמיד הזה  ,בצידקת השיטה
החדשה  ,שלפיה הספיקו התלמידים בשנה אחת מה שהיו לומדים קודם לכן במשך
שלוש

.2

שנים .

מועלו בחונור הדתו יבמחקר

בשנות

1930 - 1910

כיהן טוביה בבוו "ן כחכם הראשי של קהילת היהודים הקראים

בסבאסטופול  ,ולפרקים מילא את מקום החכם הקראי הראשי של קרים  .הוא התבלט
בקרב החכמים הקראים בלמדנותו  ,בהשכלתו ובפעילותו המחקרית  ,החינוכית
והחברתית  .הוא השתתף בכנסים קראיים רבים  ,כגון באסיפה הלאומית של נבחרי
וחכמי היהודים הקראים  ,שהתקיימה ביבפאטוריה בשנת  , 1910ואף נטל חלק

בדיוניה .

4

לדברים שהשמיע בכנסים אלה ייחסו חשיבות

רבה .

בעיתון ' קרימסקי וסט יק ' ( ' עיתון יומי '  ,ברוסית) של חצי  -האי קרים פירסם החכם
טוביה במשך שלושה ~חדשים ( דצמבר  - 1912פברואר

ומחקרים עם עורך העיתון  ,טס " ד ניימן
בית -

(מ

חלופת מאמרים

913ן )

ם סא  .ט . 8 .

 ,יהודי רבני  ' ,על אודות

שייכותו ליהודים הקראים  .החכם טוביה גם
הקברות במאנגופ '  ,כדי להוכיח את " " "

פירסם את ' המבוא לתולדות הקראות '  ( ,סבאסטופול אפריל

דת הקראות ' ( פברואר

) 1926

) 1913

ו ' שלושת יסודות

וכן הוציא לאור לוחות  -שנה  ,ובהם מועדי החגים

הקראיים  .חיבוריו  ,חלקם עדיין מצויים בכתב  -יד וחלקם נדפסו בעיתונים ובכתבי  -עת

ברוסיה ובפולין  ,לרבות כתבי  -העת הקראיים  , ( Karj Awazyהקול הקרא "  ,בשפה
הקראית  ,לוצק ) ,

ו 518 -מל

פירסם מחקרים בדבר

1בש  ' ( h&yslהמהשבה הקראית '  ,בפולנית  ,וילנה )  ,שבהם

"
אחדותם

הלאומית של כל הקראים  .בשנת

1926

הוא חיבר

חוברת בכתב  -יד קראי ובה שלושה מאמרים  ( :א ) על היחסים בין קראי מצרים לקראי

חצי  -האי קרים ; ( ב ) על ראשית הקראים בעיר פולה ; ( ג ) הגנה על חוקר הקדמוניות
אברהם פירקוביץ ( אב " ן

רש " ף ) .

5

מאמרו על אב " ן רש " ף הוא מענה לטענות פרופ ' א " י מרקין מאוניברסיטת
לנינגראד  ,שעורר מחדש את אמינות דבריו וממצאיו של פירקוב " ן  ,במיוחד הפסלים

ההיסטוריים והמצבות שגילה  .החכם טוביה טען  ,כי פרופ ' מרקין עיוות את האמת

בגלל קנאות  ,אי -הבנה וחוסר בקיאות בין תאריך ערבי היג ' רי לתאריך לועזי .לדברי
החכם טוביה ( כפי שפורסמו בערבית

ב ' אל  -אתחאד ' ) :

3

ראה

:

נבוייץ  ,אגרות  ,איגרת חוקי הפרט .

4

ראה

:

בסוויץ  ,אגרות  ,למראד

5

שלושת

השלישי

פרג ' .

המאמרים פורסמו באל  -אתאחד  :האחד
ב7 -

בפברואר . 1928

ב 27 -

בדצמבר

, 1927

השני

ב 10 -

ביאגואר

, 1928

42
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מהמאה העשירית והאחת  -עשרה נהגו הקראים לפי חישוב הקראים המערביים ,

לכן כל הכתובות שנמצאו בבית  -הקברות בקאלה היו לפי החישוב המזרחי
הישן  .זה מה שלא הבינו המדענים הארופיים  ,ומחוסר ידיעה מספקת האשימו

במחשבתם את ר ' פירקוב "ן

בזיוף  ,אולם האמת נזקפת לזכות ר '

החכם טוביה עסק במיוחד בחקר תולדות הקראים בקרים  ,ובשנת

פירקוביץ .

1926

6

הוא עמד

בראש שתי משלחות  .המשלחת האחת נסעה לקלעה וחקרה את המקומות העתיקים

שם  ,שנזכרו בספר ' ספקות באמיתות דברי ימי  -הבניים ' ( תגרידא  ,סבאסטופול
מאת א '  .ביאטיה

דילגארד .

) % 919

המשלחת השנייה נסעה ליבפאטוריה ועסקה בעיון

בספרייה הקראית הציבורית  ,בהעזרה בספרנים הקראים י ' מיתזרי וב " ש אליה

שיסיהיש .

משלחת זו התכוונה לנסוע גם ללנינגראד כדי לעיין באוסף הנדיר

שבספרייה שם  ,הכולל כתבי -יד חשובים רבים שהביא פירקוביץ  ,ובהם ספרים

וכתבי  -יד מגנזי קהילות הקראים במצרים .

7

תעודות אלו עשויות ללמד על היחסים בין

הקהילה הקראית במצרים לקהילות במקומות אחרים בעולם ולהעמיד תמונה נכונה

מתולדות הקראים בכלל ובמצרים בפרט  .אולם מסע זה לא יצא

לפועל .

זמן מה לפני כן חקר ההיסטוריון יעקב מאן את האוסף הזה בספרייה בלנינגראד ,
בפרט את חליפת המכתבים בין חכמי קהילות הקראים בענייני דת והאגרות על מצבן
של קהילות אלו  .כאשר מאן פירסם מחקרו זה בדפוס  ,טען החכם טוביה שהמחקר

לוקה בחסר  .שכן אגרות רבות בחליפת מכתבים זו חציין בעברית וחציין בלשון
קראית  ,שהיא ממשפחת הלשונות התורכיות  ,ואילו מאן לא ידע לשון זו והחלק
הכתוב קראית בתעודות היה לו כספר

בשנת

1929

חתום .

8

בא אל החכם טוביה בסבאסטופול שליח בשם דאשבסקי מלנינגראד

והציע לו מישרה בספרייה בלנינגראד  -שהיא ' בית עקד הספרים הגדול של
המלכות '  ,בלשון החכם טוביה  ,ובה ' יותר מאחד עשר מליון ספרים '  ,ובתוכה מחלקה
מיוחדת לספרי הקראים והרבנים  -בתנאי שיפשוט את בגדי כהונתו כחכם  .החכם

טוביה השיב את פני השליח ריקם  .דאשבסקי תמה

ואמר :

' כבודך  ,פה בעבודתך

בבית  -הכנסת תמות ברעב  ,אבל איתנו תחיה בעושר וכבוד  ,ואיך תמאן לנסוע
ללנינגראד '

?

השיב לו החכם טוביה

:

טוב לי למות ברעב בעבודת אלוהי  ,אשר אני מאמין בה באמונה שלמה ,

מלהתנכר לה כדי לחיות חיי עושר וכבוד  .אסכים לעבוד בשרות המדינה רק

6

ראה :

בבוייץ .

7

ראה :

אלגמיל  ,אמין  .ספרו של ביאטיה

פירקוביץ  .המימצא שבמחלוקת  -ראה

 :פירקוביץ  ,עמ ' , 38

דילגארד  ,ברוסית  ,נדפס

את הספר  .פירקוביץ היה בקאהיר ב  -ו באייר תרכ " ד

( - ) 1864

מצבה מס ' . 118

כסבאסטופול  . 1919לא השגתי

ראה  :הדסי  ,שער הספר  ,בכתב  -ידו

של פירקוביץ ( הספר הזה מצוי בספרייה המרכזית של היהודים הקראים ברמלה ) .
8

ראה

 :בבוויץ  ,מפה  ,עמ '  ; 92על

שפת הקראים במזרח  -אירופה  -ראה  :מוסקוביץ

וטוקן  ,עמ '

החכם טוביה בבוויץ

ן
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בתנאי  ,שאהיה שם במשך שישה חדשים בשנה  ,וששת החודשים האחרים
אמלא את חובתי בבית הכנסת ולא אפשוט את בגדי כהונתי ולא אתנכר

לאלוהי .

9

השליח השיב  ,שאולי הממשלה תקבל את התנאי הראשון  ,אבל את השני לא תוכל
לקבל לעולם  ' ,כי ממשלתנו אין לה עסק עם מאמינים '  .וכך לא נסתייע

.3

הדבר .

גורועוו בוסבאסטומול

בשנת

1930

הוצא נגד החכם טוביה צו ממשלתי לגירוש לסיביר  .הוא צווה לעזוב את

עיר מגוריו

באסטופול תוך עשרה ימים  ,ואם לאו  ,יוצא בכוח  .עם זאת נאמר לחכם

~
שהשלטונות ישקלו לבטל את הצו אם ינטוש את כהונתו הדתית בבית  -הכנסת
טוביה ,
ויעבוד בספרייה הממשלתית בלנינגראד  ,וגם בפעם הזאת הוא דחה את ההצעה .

בסופו של דבר הוא גורש לעיר סימפרופול ( אקמג ' יד) הסמוכה ושהה בה

ארבע שנים .

במשך השנים הללו הוסיפו השלטונות להתנכל לו  ,ומצבו הכלכלי הורע  ,שכן
התקיים בדוחק מסיוע של בני קהילתו ברוסיה ומחוץ לה  .עדות לכך מצויה במכתבו
לחכם יוסף חיינה ממצרים  ,בשנת

: 1933

שני הדולר ששלחת לי קיבלתי אותם ותודתי נתונה לך מקרב לב עמוק  ,אמת כי
בשנים האחרונות נהפך מזלי לרעה ונפלתי ברשת העניות והמחסור לכן כל
מתנה ששולחים לי מקרוב או מרחוק בני עמי המוקירים את פועלי לתועלת
אומתנו  ,נותנת לי כח ועוז להמשיך בפעילותייך
בסימפרופול הוא לא היה יכול לעמוד בראש קהילתו  ,ואת זמנו הפנוי  ,שנמצא לו

עתה בשפע  ,מילא בבקרו יום יום בספריית המוזיאון ובעיינו שם בספרים ובכתבי  -יד

עתיקים וכן בתרגום טקסטים מטאטארית לרוסית .

מנהל המוזיאון קירב אותו ,

בראותו את בקיאותו וידיעותיו הרבות בלשונות מזרחיות ( עברית  ,טאטארית  ,תורכית
וקראית )  ,והמלקן עליו בפני מנהל מחלקת הספרים היהודיים  ,קראים ורבניים

כאחד .

הוסכם למנותו לסגן מנהל המחלקה  ,אך בשיחה עימו לפני מינויו  ,מנהל המחלקה

שאל אותו לדעתו על החוקר אברהם פירקוב "ן והוסיף שפירקוביץ זייף

הרבה

ממימצאיו ותיקן תאריכים  ,כדי להוכיח שהקראים ישבו מימים קדומים בחצי  -האי
קרים  .החכם טוביה ענה  ,כי כבר התברר שכל מימצאיו של פירקוביץ הם אמת והוא
לא זייף דבר  ,רק אפשר שלפעמים שגה במתן ביאור למימצאיו  ,ויש הפרש גדול בין
זיוף

לשגגה .

התשובה לא נשאה חן בעיני מנהל המחלקה  ,שהיה יהודי תלמודי

ומשונאי פירקוביץ  ,והוא החליט שהחכם טוביה אינו מתאים להיות סגן למנהל

המחלקה .

:

ן

9

ראה

:

בבוויץ  ,אגרות  ,למראד פרג ' .

10

ראה

:

בבוויץ  ,אגרות  ,לחכם יוסף חיינה .

11

ראה

:

בבוויץ  ,אגרות  ,לחביב יומטוב .

ן
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על החכם טוביה עברו חלאות רבות ברוסיה תחת המשטר הקומוניסטי  ,כפי שהוא
כותב למראד פרג ' :

[  ] . . .אני כבר חדלתי ממנוחה מיום שהממשלה הסובייטית התחילה לרדוף

אותי באפה על לא חמס בכפי [ . . .

כי אני לא חפצתי לכחש בה ולעבוד אותה

]

אפילו אם הבטיחתני הממשלה עבודה חשובה ומשרה גדולה  ,ועשקה ממני את
יגיע כפי אשר קיבצתי בידי במשך יותר משלושים שנה  ,שנות עבודתי בקודש

להיות משען לי בימי זקוני [ . . .

]

ואני נשארתי עירום ורעב נרדף בלי חשק ,

והמעט זאת  -עוד גרשוני מעירי מבין זרועות משפחתי והשליכוני חוצה ,
ואני בעיר נוכריה כמעט מתי מרעב  ,ולולא עזרת אחי מכל העולם  ,אשר עזרוני
בחיתם כבוד לעמלי לתועלת עמנו וקהלינו  ,כמעט תמתי

ב  .כהונתו

לגווע .

12

במצרים 956 - 1934 ,ו

ו  .מינויו לחכם ראשו בקאהור
בחפשו מוצא ממצבו  ,פנה החכם טוביה בפברואר
היהודים הקראים

1933

אל המועצה המנהלית של

במצרים והציע עצמו לעמוד בראשם כחכם וכמורה להוראה דתית .

זאת לאחר שנודע לו  ,שהחכם הראשי של היהודים הקראים במצרים אברהם כהן
אוגלו אינו בקו הבריאות  .המועצה בישיבתה

מ 21 -

במארס

1933

קיבלה את הצעתו ,

החליטה לקבל אישור מאת החכם הראשי של היהודים הקראים בפולין ( המכונה

' אדוננו ' ) שריה מארקוביץ שאפשאל וביקשה ממשרד הפנים המצרי אישור כניסה

למצרים לחכם טוביה  .ב  6 -במאי המועצה אישרה רשמית את המינוי  .ב  9 -במאי נפטר
החכם הראשי אברהם כהן אוגלו זצ " ל ובמקומו מונה חבר המועצה יוסף מרזוק
למ " מ החכם הראשי עד שיבוא החכם טוביה למצרים  .הקהילה שלחה לחכם טוביה
עשרה דולארים לכיסוי חלקי של הוצאות נסיעתו למצרים וביקשה ממנו  ,כי בדרכו
מצרימה יבדוק את גורל הרכוש הקראי בירושלים וכי החבר אלי מסעודה יפגש עימו
ביפו והם יחזרו יחדיו

למצרים ' .

ן

החכם טוביה הגיע לקאהיר בגפו ( לאחר שאשתו מלכה מתה בנעוריה  ,בגיל

שנה  ,ובנו יחידו בנימין גויס לצבא הרוסי ולא נודע עליו
נסיעה ממושכת וקשה  .הוצאות הנסיעה עלו לו

באותם ימים  ,הדרכון לבדו עלה

% 100

2600

דבר) ב 21 -

23

ביוני  , 1934לאחר

רובלים בזהב  ,סכום גדול מאוד

רובלים בזהב  .כתב  -העת ' המחשבה הקראית '

בירך את החכם טוביה על מינויו במצרים ואת הקהילה היהודית הקראית על
2י

13

.

 ;. '243אלגמיל  ,תולדות  ,ב  ,עמ '
 , 47פרג
למראד
מעריס  ,עמ '
אלגמיל  ,אגרות ,
ראה  :כבוויץ
( 21

במארס

 , ) 1933עמ ' 6 ( 220

הרוסית  -ראה

:

שם עמ '

; 337

.

פרוטוקולים כרך ג  ,עמ '

219

במאי  . ) 1933מסעודה נבחר לתפקיד זה משום ששלט בשפה

9 ( 221

במאי

 , ) 1933עמ ' 14 ( 236

ביוני . ) 1934

החכם טוביה בבוויץ

ן
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יוסף אלגמיל

שהצליחה להשיג לתפקיד הרם את החוקר החשוב אשר הנחיל כבוד לקראים ובואו

בקאהיר .

מבשר עידן חדש לעדה הקראית

4ן

החכם טוביה קיבל דירת מגורים ליד בית  -הכנסת ע " ש רבנו משה דרעי בעבאסיה ,
למרות התנגדותו העזה של ' הארגון להגנת ענייני הקהילה '  ,שחבריו היו מטובי

המשכילים .

הצעירים הקראים

5ן

הארגון תבע לא להטיב את מגורי החכם טוביה ולא

לשכנו בעבאסיה  ,משום שרוב הקראים התגוררו ברובע חארת אליהוד אלקראין

הקראים ) .

( רובע היהודים

 . 2סמכויות החכם הראשי

תפקיד החכם טוביה הוגדר על  -ידי המועצה המנהלית של הקראים במצרים בשבעה
סעיפים  ,שעוגנו בתקנון הפנימי של

הקהילה  ,ולהלן עיקרן

:

החכם טוביה הוא החכם הראשי הדתי של העדה  .סמכויותיו הן  ( :א ) קיום הטקסים
הדתיים  ( ,תפילה  ,טקסי נישואין  ,ברית  -מילה והלוויות ) וכל השרותים הדתיים  .לחכם
זכות למנות לו עוזר בעת הצורך  ,ויהיה עליו להודיע על כך ליו " ר

המועצה .

( ב)

חתימתו על מסמכים בענייני אישות או בעניינים דתיים תהיה בכפוף לכל ההחלטות ,

התקנות וההוראות של המועצה  ( .ג) החכם הראשי ישמש אב בית  -הדין  ,ידריך את בני
הקהילה בדרשות ונאומים  ,יחדיר את התודעה היהודית קראית וילמד דת והלכה
בבתי  -הספר של העדה  ,במועדונים ובמפגשים שלה  ( .ד ) המועצה המנהלית החדשה

שתיבחר תבקש מהשלטונות לאשר את מינוי החכם הראשי לעדה  ( .ה ) אין סמכות
למועצה המנהלית לותר על שירותי החכם הראשי  ,אלא בהחלטת רוב של כל חבריה ,

ויהיה עליהם להודיע לשלטונות על מינוי חכם אחר .

( ו)

המועצה תבחר שלושה

מאנשי העדה להכשרה דתית בהשגחת החכם הראשי  ( .ז) אין לחכם הראשי זכות
לטפל בעניינים המנהליים או הכספיים של העדה ומוסדותיה ולא לפסוק הלכה או
לחוות דעה בכתב או בעל  -פה בענייני אישות  ,ללא בקשת המועצה המנהלית  ,חצן
מאותם עניינים שבסמכות

מסוף המאה

ה 19 -

במצרים  .עד שנת

נרחבת  .משנת

1920

1930

בית  -הדין .

עד שנת

16

חלו שינויים רבים בראשות הקהילה הקראית

1956

היה החכם הראשי בעל סמכות אזרחית מוגבלת וסמכות דתית

החלו סמכויותיו האזרחיות והדתיות מצטמצמות והולכות  ,שוב

לא היה צורך בחתימתו על כל מסמך  ,מכתב או קבלה  .עניינים אלה עברו לתחום
אחריותה של מזכירות המועצה הדתית  ,ורק מיסמכים רשמיים  ,דתיים וארגוניים ,

המחשבה הקראית  ,גיליון

14

ראה

15

הארגון הציב לעצמו שלוש מטרות

:

הפנימי של הקהילה מחדש

להוקי המדינה  -ראה
16

ראה

 :פרוטוקולים 25 ,

( )3

, 11

עמ ' . 120

)1( :

קיום כחירות למועצת הקהילה הקראית

()2

עריכת התקנון

ניסוח חוק המעמד האישי  ,התאמתו לצורכי הקהילה והכפפתו

 :אלגמיל  ,מצרים  ,עמ '

כנובמבר . 1937

. 154

ש
ja $uaJ

~

נע; , , 3

(

14ט

_ .,. ,

יואמ *

וקייק

t$$ ta

ו

81ש
=

1

.

,

]

?

.

ן

ן

.

ליתו מסעודה  -נשיא העדה הקראית

בקירוב

"_

י

_ aג ל

Israalite Ca ~ime

(

-

 - KALIIן4

, 1 .,

י

,,

 .ןנ4ג1

בקאהיר ,

"

ןק /

/

kdt
~

' אל  -כלים '

)

ן  ,4 " 1ג=

כתב  -העת

_,

1ג ע

4

הקראי במצרים  ,שיצא

לאור בקאהיר

בשנות

ם93ז 1950 -

כגון :

תעודות נישואין  ,גירושין  ,כתובות  ,רישום קניין  ,התכתבויות בענייני הלכה

וכיו " ב נחתמו בידי החכם טוביה  .משנת

1930

היה יו " ר המועצה הדתית האחראי

כלפי השלטונות  ,אף שבטקסים השונים עדיין ייצג החכם הראשי את

הקהילה .

כאשר החל החכם טוביה לכהן כחכם הראשי  ,הוא כבר לא שימש כיו " ר בישיבות

המועצה הדתית  ,כי תפקיד זה היה מנוהל על  -ידי החבר יוסף אברהם

מרזוק .

7ן

חילוקי -

הדעות בקרב הקהילה לא היו מעולם כה גלויים ובוטים כמו בתקופת כהונתו של החכם

טוביה  .מירב ההתנגדות לרפורמות באה מצד חסרי הידע בתורת ה ' ( והיו רבים

כאלה ) .

בכל אלה עמד החכם טוביה על משמרת הלימוד וההנהגה  ,היה מעורר בלבבות את
רגש האמונה והדבקות בדת ובהשתדלותו נוסדו בתי  -ספר ובתי  -כנסת .
במכתב לפרופ ' ענניה זאיאנצ ' קובסקי

) ( Zajanczkowski

הוא מקונן

:

אני משוכנע  ,שאהבתנו לאומתנו הקטנטונת והאצילה והראויה לכבוד נמסה

כמו דונג לנגד עינינו  ,לא לשם כך הפקידה האומה בידינו את גורלה  ,כדי שאנו
נהיה עדים מתוך שוויון נפש וקרירות למשבר העובר עליה  .במידה מסוימת אנו
אחראים בפני האלהים ובפני ההיסטוריה על שמירת האומה הקראית  .כאשר אני
אומר ' אנחנו '  ,אני מביא בחשבון גם אותך  -לא כקראי מלומד  ,אלא כחבר
ההנהלה הרוחנית שלנו .
17

ראה

:

פרוטוקולים ,

18

ראה

:

בבוויץ  ,אגרות ,

21

במאי

8ן

 , 1940עמ '

לזאיאנצ ' קובסקי .

. 45
2

באפריל . 1937

~

1

48

ן
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במכתב אחר  ,לאליה סאר  -שלוביץ הוא כותב

:

מאוד מדאיגה אותי היחלשות הקראים באמונתם  ,בלי אמונה אין הצלחה לא

לאדם כפרט ולא לציבור בכלל  .האמונה ניתנה לאדם על  -ידי בוראו
ההגה של אונייתו

[ .

.

[ . .

 ] .והיא

 ] .לכן כל אלה המזלזלים באמונה טועים טעות מרה ,

ואפשר לומר עליהם שהם מאבדים את דרכם בחיים .

9ן

ב  .התמודדות עם בעיות הלכתיות
כאשר הגיע החכם טוביה למצרים היו היחסים בין הקהילה הרבנית לקהילה הקראית
טובים  .הוא ניסה לשנות מנהגים שונים של הקראים בקאהיר  ,שהושרשו בקרבם

ברבות הימים  ,ולדעתו היו נוגדים את ההלכה  ,אך מאמציו הצליחו רק בחלקם .

20

דוגמה בולטת לקנאותו לעקרונות דתו היא התשובה שפירסם בערבית לבעיה

שהתעוררה בראשית כהונתו  ,בדבר קראית שביקשה להינשא ליהודי רבני  .וזו לשון
תשובתו שהופנתה אל המועצה המנהלית  ,בראשות מראד פרג '

:

אני החתום מטה  ,טוביה בן שמחה לוי בבוויץ  ,החכם הראשי של היהודים
הקראים במצרים וראש המנהיגים  ,המומחה להתאחדות זו והבקי בחוקי התורה

וההלכה  ,מצהיר בזה  ,כי אשה יהודייה קראית לא מותרת להינשא לאיש מחוץ
לקהילת היהודים הקראים

,

ואם תינשא מחוץ לקהילה לא תשוב חזרה אם

הנישואים נערכו בחוקיות דתית או אזרחית  ,האשה לא תשתייך יותר לדת
היהודים הקראים  .שכן לפי התורה וההלכה היהודית קראית על האשה לכבד
הוראות בעלה ולהימצא תחת מרותו וחסותו  .על כן היא מוחרמת לדת היהודים
הקראים ואינה זכאית ליהנות משום דת  ,לא של היהדות הקראית ולא דת אחרת ,

ומכאן ואילך תשתייך לדת בעלה  .זו החלטה  ,וזהו פסק  -דין סופי

[ ]. . .

בספר

המצוות לרב אליהו בשייצי נאמר  ,מי שיפר את מצוות התורה וההלכה  ,או

מנהגים שהותקנו על  -ידי חכמי הקראים  ,יוחרם  ,כפי שנאמר בתנ " ך ככתוב
המתייחס לבן ישראל שנשא אשה נוכרית ' יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל
 :ח]

הגולה ' [ עזרא י

 .ן2

בתחילת כהונתו של החכם טוביה בקאהיר  ,תהו צעירי הקהילה על קנקנו בדבר ' נישואי

.

בבוויץ  ,אגרות לפאר  -שלוביץ .

19

ראה

20

בדרשה ליום  -כיפור אומר החכם טוביה  :מנהג הקפות ספרי  -תורה בבתי  -הכנסת שלנו ביום  -כיפור

:

הוא מנהג מקומי ואינו נהוג באף מקום אחר חוץ ממצרים  ,לא ברוסיה לא בפולניה לא בתורכיה
 ראה21

ראה

:

בבוויץ  ,דרשות  ,ליום  -כיפור .

:

בבוויץ  ,אגרות  ,איגרת חוקי הפרט  .דברי ר ' אליהו בקייצי  -ראה

 :בשייצי  ,עמ '

קנט .

( לעניין הנישואין בין יהודים רבניים לקראים במצרים  -ראה מאמרו של צ ' זוהר בחוברת זו -

המערכת .

)

ן

החכם טוביה בבוויץ

49

תערובת ' בין קראים לרבניים  ,אך נתקלו בהתנגדותו הבלחי מתפשרת לכך  .עם זאת הוא

לא חסר טירחה מעצמו וביקש לשמוע את דעת בית  -הדין הקראי ברוסיה בעניין זה .
בסיכומו של דבר הוא פירסם ביאנואר

1936

מנשר תשובה לשאלה בנדון  ,בזו הלשון

:

אל כל בני היהודים הקראים במצרים  ,הנני מביא לידיעת כל בני הקהילה כי

עניין נישואי תערובת של בני הקהילה עם אחרים [ בני עדות

אחרות ]

וקבלת

ההשקפה הקראית לא יבוצעו על ידי  ,אלא לאחר הסכמת כל בני הקהילה

במצרים וכן כל קהלות הקראים מחוץ למצרים  ,כי עניין זה הינו מהעניינים
שפתרונם לא יהיה אלא בהסכמת כל בני הקהילה בקונגרס עולמי .

22

בעיות רבות ושונות כיוצא בזו עלו במשך כהונתו  ,והוא פתרן בעזרת בקיאים בדת

ובהלכה הקראית  .כמה מהן פורסמו בכתב  -העת הקראי ' אל  -כלים ' .

23

החכם טוביה ייצג בפסקיו את האסכולה השמרנית  ,אך המציאות במצרים היתה
שונה במהותה מזו שבארץ מוצאו  .כאן הקהילה הקראית ראתה את עצמה חלק מעם
ישראל ושמרה על קירבה חברתית עם היהודים הרבניים  .קירבה זו התהדקה בימי
קודמיו  ,בזכות פועלם של מראד פרג ' ושל צעירי הקהילה הקראית ומשכיליה  .החכם

טוביה הסתגל למציאות זו  ,ביודעו שאין להחזיר את גלגל ההיסטוריה לאחור  .הכרתו
בצורך בקידמה נתחזקה בו כאשר נותקו קשריו עם קראי רוסיה בפרוץ מלחמת  -העולם

השנייה  .אף  -על  -פי  -כן לא היה מוכן לשום פשרה בדיני גירושין  .מתוך רשימה של

59

בקשות לגירושין שהוגשו לו בשבתו כאב בית  -הדין לדיני אישות  ,אושרו שתיים בלבד .
צעירי

העדה ,

בראשות מראד פרג '  ,התקוממו נגד מגמה זו ותבעו להקל בדיני

הגירושין  ,כפי שהיה נהוג בקהילה הרבנית  ,וכן תבעו יתר חופש בחיי האישות  .אולם

.

מאמציהם נתקלו בהתנגדותם העזה של המחמירים  ,ובמיוחד של החכם טוביה שטען
כי כל הקלה בתחרם זה עלולה לפורר את המשפחה הקראית .

24

מסירות לדתו ולעמו זיכתהו להערכה רבה מצד בני קהילתו  -וזאת למרות
מאמציו להטיל עליהם מרות ועול של משמעת -

וכן לכבוד מעדת הרבניים

ושלטונות מצרים  .הוא גם השתתף בכל מאורע וכנס שנערך

בקהילה  ,ואת

דבריו

שנשא בהזדמנויות אלו כיוון לעורר את הקהל לשמירת תורה ומצוות .

22

ראה  :אלגמיל  ,תולדות  ,א  ,עמ '  ; 146לתשובתו

הקראי ברוסיה  ,בצרפתית  -ראה
23

ראה :

אל  -כלים ,

20

באוקטובר

זו צירף החכם טוביה תצלום מתשובת ביה " ד

 :קורינאלדי  ,עמ '

; 1944

הבקיאים בדת ובהלכה הקראית היו

:

פרוטוקולים .

. 47
14

באוגוסט

ו 12-

בנובמבר  . 1935בין

המשפטן מראד פרג '  ,והחכמים יוסף משה מרזוק  ,יוסף

.

חיינה  ,דוד זכי לישע יוסף יומטוב .
24

ראה

:

כבחיץ

פרוטוקולים .
נירוועין

יאנואר  -מארס

; 1949

אל  -כלים  ,גיליון

106

(1

באוקטובר

 , ) 1949עמ ' ; 6

ן

50
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יוסף אלגמיל

המעשר ומימון מעולות הקהילה

למרות ההבדל בין גודלן של שתי הקהילות  ,הרבנית והקראית  ,במצרים וההבדלים
שנבעו מאופי כל עדה ועדה  ,היתה המסגרת הכללית של הארגון הקהילתי בשתיהן
דומה  ,הן מבחינת המבנה והן מבחינת השירותים שסיפקה כל עדה לבניה  .בראשית
ה 19 -

המאה

נמשך הנוהג שלפיו הרב הראשי מנהל את ענייני

הקהילה  ,עם

סמכויות

רחבות בענייני דת ורוח  ,ואילו ועד נבחר היה דואג לענייני כספים ושירותים  .בסוף
המאה

ה 19 -

היו קהילות אחדות

במצרים ,

במיוחד קהילות לא  -מוסלמיות  ,תלויות

במפעלי פיס ציבוריים כמקור הכנסה  .גם הקהילה הקראית הקימה מפעל פיס להבטחת
רציפות ההכנסה הכלתי תלויה לבתי  -הספר הקראיים  .בשנת

1929

הגביל שר הפנים

המצרי את הזכות להנפיק כרטיסי פיס לארגוני צדקה בלבד  ,ובהדרגה החלו כל

הארגונים הלא  -מוסלמיים לאבד את חלקם ברווחי הפיס .

25

החכם טוביה ראה משימה חשובה בכך  ,שיהיו מקיימים את מצוות המעשר  ,שהיא
מן התורה  ,ככתוב

:

' וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה ' הוא קדש לה "

( ויקרא כז  :ל )  .כדי להעמיד את העדה על בסיס איתן ולממש את תוכניותיו הדתיות
והקהילתיות  ,פנה

החכם טוביה אל כלל הקראים  ,במיוחד העשירים שבהם  ,במנשרים

בעברית ובערבית והפציר בהם לקיים את מצוות המעשר  .הוא אף הציע  ,כי מי
שמתקשה להפריש ' מעשר ' בפעם אחת  ,יפריש בתשלומים  ,למשל במשך חמש שנים ,
ויתן כל אחד מה שידכנו ליבו .
בפגישות ובכינוסים רבים פירט החכם טוביה את תוכניותיו ליעוד ההכנסות מן
המעשר  .התוכניות כללו  ,בין היתר  :הקמת ' קרית סקושים '  ,שתקרא ' מדינת ה
הדתית  ,בה ייבנו בית  -כנסת קראי שלישי בעיר  ,שיוקם בקאהיר החדשה ,

קושים '

( ~
הליופוליס ) ,

בית  -ספר יסודי  ,בית  -ספר תיכון וישיבה דתית להכשרת חכמים ושליחי  -ציבור  ,בניין
מכובד לבית  -הדין  ,אולם ישיבות להנהלה הלאומית של קהילת הקראים  ,ובו חדר
לקבלת

אורחים ,

גידור בית  -העלמין העתיק בשכונת בסאתין  ,שיפוץ המצבות שבו

ושתילת עצי נוי ופרחים סביבם  .בכספים נוספים מן המעשר הוא תיכנן להקים בית -
ספר מקצועי למלאכה ואומנות  ,אולם יפה למסיבות ולאירועים  ,מטבח כשר לנצרכים ,

בית ' טיפת חלב '  ,אולם לספורט ולאתלטיקה  ,שיפוץ בית  -האבות על שם רחמין לישע .

כל התוכניות האלו היו אמורות להתבצע בהדרגה  ,לפי סדר עדיפויות שייקבע .
כדי לעודד את הקהל לתרום ולשלם את המעשר  ,הצהיר החכם טוביה כי קיבל
דולאר מאלמוני וכי הוא מקווה לגייס

2500

2500

דולאר נוספים מן הציבור  .הכל ידעו

ש ' התורם האלמוני ' הוא החכם טוביה עצמו  ,שהיה תורם לצרכי הקהילה את כל
הכנסותיו וחלק ניכר ממשכורתו החודשית  .אולם הוא לא הצליח לגייס מן הקהל את
2500

הדולאר הנוספים ויצא בקריאה נרגשת אל ראש ההנהלה הלאומית  ,עורך  -הדין

מר כדר יפת מסעודה
25

:

על הארגון הקהילתי בשתי העדות  -ראה
הפיס של הקראים  -ראה  :אלגמיל ,

:

טראגאן  ,עמ '

מצרים .

עמ '

. 144

 ; 31פארז ' ון  ,עמ ' ; 93 - 92

על מפעל

בית  -הבנסת הקראי הגדול בקאהיר

זה שנים שאני מדבר אל הקהילה בפרהסיה  ,שחובה עלינו להפריש מעשר  ,למען

נבנה את מדינת ההקדשים  ,אולם עד עתה רק מתי  -מספר קיימו את חובתם
הדתית הזאת  .אני מצפה שאנשי הנהלתנו הלאומית לא יבישוני וכי יתחילו
בהפרשת המעשר

מהונם  ,זאת

כדי שכל בני העדה ילכו בעקבותיהם  ] . . . [ .אולי

קשה לחברי ההנהלה להתחיל בהפרשת
ולהיות לעזר בענין חשוב זה

[

..

].

המעשר  ,על

אם נעשה בכוח רצונו של האלהים נזכה

לחיים ארוכים וטובים כמאמר המשורר
וזהבי  .א -

יום סר כספי

:

סי טס9רטי רסק

אחע "חשק

הוכחתים על נודם  ,אמרו

קהב וע

ולחברת הונו לא אל חבר -

ותו נפשותם שקק

ולעבדותו מוסרותיו מ -

שארם בל עתק

וולסים כי צדק אמרו

אם מעעיהם לא צדק

סי 75סב טן9ש  ,אם

? איילה ( יזמי

? יני ת -

אם מאסרכם בזהב האיש
טף

"

וקקסה

5ף סי גסוס

השושנה ,

'

"

"

"

 ailsOפגרי איען ומק "
קער :די ום ילקט " .
לטי 57ב קק ?9ק

ריסה עודנו נודף ".

המזבח ,

יקר

ס

945ל ,

מצלצלת .
המנמנה עודנה י -
 - -י - .

טף סי וקשר

הגבר ,

טף סי

ס בו עוד לקדת .

"

ראה

:

;

מעעךו עודם- -

26

כן מוכן אני בכל עת לבוא

-

;

-

ח"
-

.

0

,

?

?

2

בברק  ,דרשות  ' ,חתר המעשר  .השיר המשובץ בו  - -הוא מתז

:

דרעק שיר בז

ן
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יוסף אלגמיל

החכם טוביה הוסיף לכתוב מכתבים ולדרוש דרשות בעניין זה והיתווה תוכנית  -פעולה
בת

סעיפים להנהגת המעשר בקרב הקהילה  .ואכן אחדים מקהל הקראים נענו לו .

8

הגבאי דוד בן יצחק אלישע העמיד דירה בעבאסיה לרשות חברת ' התבשיל והתפירה '
לעריכת חגיגות ופעילות חברתית ותורנית  .בשנות

ה 30 -

המאוחרות שופץ בית  -הספר

מחדש והוכנסו בו שיפורים עד היותו לאחד מטובי בתי  -הספר של היהודים במצרים .
בשנת

1952

ערכה המועצה דו " ח ומאזן כספי ומצאה שרכושה גדל עם קניית כמה

בתים בסמטת היהודים הקראים והבתים בסימטת כניסת אל  -יהוד  .שני בתים נהרסו

ונבנה במקומם בית  -אבות על  -שם ' רחמין ' לישע

27 ,

מכספי יורשיו של

המנוח  ,לזכרו .

קומה שלישית נוספה לבית  -האבות מכספי העדה ובני העדה אף תרמו לריהוט המקום .
כן שופצו בתים נוספים שליד בית  -הכנסת  .החכם יוסף פרג ' חיינה תרם לעדה ארבע
קומות מבית בסימטת כמיס ערס ברובע היהודי  ,העדה קנתה שתי קומות באותו בניין ,
ובכך היתה בעלת

6

קומות בבית זה  .והיו עוד אחרים שתרמו למפעל ה ' מעשר '  .בית -

הכנסת ברובע היהודי שופץ  .בחצר בית  -הכנסת בעבאסיה בנו דירה למגורי השמש .
כלימאן לישע תרם סכום כסף לבניית חנויות  ,וההכנסות מהן הוקדשו ללימוד תורה .
נוסדו מפעלי צדקה  ,כמו מפעל ' פת לחם לעני ' ומסעדה לעניים .
ביוזמת החכם טוביה הודפס סידור התפילות

:

חלק א  -מתרומות בני העדה ,

באמצעות ' חברת בחורי אהבת תורה ' ; חלק ב  -מתרומת משפחת סלים פרג ' שמואל

;

חלקים ג  -ד  -מתרומת החכם מוסה אבראהים מנשה .

על  -פי הסכם שנחתם בין החכם טוביה למועצה המנהלית  ,הוא נתחייב ללמד

10

בחורים ולהכשירם לשמש בתפקידים ציבוריים דתיים  ,ואכן החל ללמד כמה צעירים

,

אך לא יצא מכך דבר  .יש לשער  ,שעשירי הקהילה הם שהכשילו את התוכנית .

.5

מועלו הסמרותו

במצרים למד החכם טוביה ערבית במהירות  .ביוני

, 1937

שלוש שנים לאחר בואו לשם

,

חתם על פרוטוקולים בערבית ודיבר ערבית היטב  ,אם כי כמיבטא רוסי  .הוא מיזג
באישיותו ידע תורני

נרחב  ,השכלה

כללית וידיעת שפות .

כדי להעמיק את התודעה ההיסטורית בקרב בני קהילתו ולהעלות על נס את גדולת
עברה ,

הוא אסף בגנזי הקהילה כתבי  -יד קראיים ורבניים  .כבר בהתחלת כהונתו

במצרים החל החכם טוביה לחפש אחר כתובים קדומים של הקהילה  ,כגון  :ספרי

תפילה  ,ספרי הלכה ודת וספרי דברי  -הימים של הקראים  .הוא הכין תוכנית פעולה
להצלת אוצרות אלה  ,ואת הספרים שמצא רשם כשלושה ספרי רישום  ,ספר לכל סוג
( א)

27

ספרי הלכה

על

(ב)

ספרי היסטוריה

(ג )

דוד בן יצחק אלישע  -ראה  :אלגמיל ,

תולדות

א  ,עמ '
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:

ספרים שונים .

מצרים  ,עמ '

 . 251על ' רחמין ' לישע  -ראה

:

אלגמיל .

ן

החכם טוביה בבוויץ

החכם טוביה כתב חיבורים

בהלכה  ,דרשות ,

53

פיוטים ופזמונים עם מוסר השכל  ,יומן

פעילות יומי בשפה הקראית  ,ידיעות על הקראים ברוסיה ובפולין  ,מאמרים על הנעשה
בעולם הקראי ומחקרים מדברי ימי הקהילה  .אוצר לא נדלה הוא אוסף התכתבויותיו
בשנות

ברוסית  ,בצרפתית  ,בתורכית  ,בעברית ובקראית .

953 - 1933ן

חלק מחיבוריו וממאמריו נדפס בלוחות  -השנה של הקהילה הקראית במצרים -
ועל כך הוא מעיד
השנתיות ,

הלוחות

ולתועלת

עדתנו ' "

?

' מיום בואי למצרים בשנת

:

1934

הוצאתי לאור בעמלי את כל

ונלוו אליהם מאמרים שונים מחיבוריי הנוגעים לתולדות עמנו
וכן בעיתוניה ' אל  -אתחאד '

-

ו ' אל  -כלים ' .

אולם חלק גדול מהם

לא נדפס  .הוא רצה להוציאם לאור  ,אך לא מצא תומכים ונדבנים לכך  ,שכן בני קהילתו
לא העריכו את פועלו בספרות וגם המועצה המנהלית לא נתנה ידה לכך  .משום כך
נעלמו רבים מחיבוריו ומדרשותיו מן הספרייה שביסס במרכז העדה ברובע היהודי

בקאהיר  .רק חלק קטן מדרשותיו נשתמר בכתב  -ידו ( רשימת מאמריו שנדפסו בלוחות -
השנה ורשימת דרשותיו ששרדו  -ראה

נספח בסוף

:

המאמר ) .

.

בין חיבוריו שלא יצאו לאור ידועים שלושה  .האחד  -ספרו ' אור בשחקים ' ,

.

המוזכר במבוא לחיבורו ' חוקי הפרט ' ( ראה עליו להלן )  .השני  -מחברת בכתב  -יד

.

קראי ובה חידות על שמות צני משפחתו וכן שירים  ,בקשות וקינות  .עניין מיוחד יש
בחיבורו השלישי  .בשנת

1945

הוא נתבקש על  -ידי המועצה הדתית לחבר ספר על

המעמד האישי  ,במקביל לספרו של המשפטן מראד פרג '  .ספרו זה של החכם

טוביה ,

' חוקי הפרט '  ,נשאר בכתב  -יד  ,שכן המועצה לא הוציאה אותו לאור  ,בחששה מפני
החרפת חילוקי הדעות עם מראד פרג '  .באיגרת ששלח החכם טוביה למראד פרג '
( בעברית  ,בכתב קראי ) ,

[

הוא כותב על כך

:

 ] . . .אם אני איש עני  -הנה זה קרה לא מפני עצלותי וחוסר הגזרות בי  ,אך

מפני סיבה אחרת  ,וזאת היא הסיבה

:

אני הייתי תמיד עסוק וקורא ולומד את

התורה הקדושה  ,ובעת שהקב " ה אבינו שבשמים חילק את טובותיו לבני אדם
לא היה לי פנאי ללכת לתבוע את חלקי  .והנה הקב " ה כילה לחלק את

טובותיו ,

ונפל בחלקו של איש זה אלפי ג ' יני  ,מונחים באוצרות המדינה השונים  ,ובחלק

השני נפל בית גדול מרווח  ,ובחלק השלישי נפל שדה גדול  ,בחלק הרביעי נפל
כרם גדול  ,או גן גדול  ,או בית מסחר  ,וכן הלאה  .אני  ,כאשר כיליתי אז ללמוד
תורה והלכה  ,חשתי לפני הקב " ה ואמרתי

:

אדון וריבון העולמים  ,לכל בני אדם נתת חלקם בחיים  ,ועתה גם אני עבדך באתי

לקחת את חלקי  ,הלא אצלת לי ברכה

כשחילקתי את טובותי לבני אדם

?

?

אזי הקב " ה שאל אותי  :איפה היית אתה

מדוע לא היתה בעת החלוקה

?

אזי אני

השיבותי במורא ופחד לבורא עולם  ,ה ' אלהי  ,אני מכל העם הזה הייתי עסוק
בלימוד תורתך
28

ראה

:

הקדושה  ,ועל

בבוויץ  ,אגרות  ,למראד פרג ' .

כן איחרתי לעמוד לפני הקב " ה  .וענני  ,יתברך

קבר אחים לחללי הקראים שנפלו בהתנפלות על הרובע היהודי בקאהיר

ב 1948 -

שמו  :טוב הדבר  ,תורתי הקדושה היא תהיה נחלתך וחלקך בעולם הזה  ,ותישמר
לך לזכות בעולם הבא יותר מעשירי העם  ,שחלקם גדול בעולם הזה ומועט
בעולם הבא

[ .

..

]

אודה לאל כי טעמתי את דבש התענוג הרוחני ואדע להוקיר את מתקם  .בשמעי

על דבר המלך  ,שביקר את קהילתנו בעיר ייכטרינוסלאב בשנת

, 1916

ואחינו

הקראים קראוני במברק לתיש לבוא כדי לעמוד בראשם בעת קבלת פני הקיסר

ולהשמיע לו דברי ברכה  ,בנאומי הבעתי את רגשות קהל היהודים הקראים לארץ

מולדתם ולהוד מלכותו  ,והקיסר השיב לי את תודתו ותודת עמו .

.6

29

היחסים עם עם הארץ

בתום מלחמת  -העולם השנייה  ,תנועות מוסלמיות פונדאמנטאליסטיות במצרים  ,אשר
החזקה שבהן היתה תנועת ' האחים המוסלמים '  ,הפגינו שנאה כלפי היהודים וכלפי
מיעוטים אחרים  .שנאתם הגיעה לשיאה בשנת

, 1948

לאחר פרוץ מלחמת  -העצמאות

בארץ  -ישראל  .יהודים רבים הותקפו ברחובות ובבתים  ,ובכמה מקרים לא עשתה
המשטרה מאומה להצילם  .אמנם מספר הנפגעים היה מועט  ,שכן מוסלמים מתונים
רבים הגנו על שכניהם היהודים  .למרות זאת החלו יהודים רבניים רבים לעזוב את

מצרים  ,וגם יהודים קראים עשו כן .
החכם טוביה עשה כמיטב יכולתו כדי לשמור הן על אלה שרצו לעלות לישראל והן
על אלה שרצו להישאר במצרים  .מצד אחד עודד את אלה שביקשו לבנות את מדינת
היהודים ומצד שני רצה לשמור על מסגרת הקהילה במצרים .
החכם טוביה היה ידוע לשליטי מצרים כאחד ממנהיגי קהילות המיעוטים

בארץ ,

והוא הוזמן להשתתף באירועים ובטקסים לאומיים רבים שנערכו בימי המלכים פואר
ופארוק והנשיאים נג ' יב ונאצר .
29

54

ראה

:

בכוויץ  ,אגרות  ,למראד פרג '

;

לחביב יומטוב .

ן

החכם טוביה בבוויץ

ב 23 -
1952

ביולי

1952

55

הדיחו ' הקצינים החופשיים ' את המלך פארוק  ,וכבר באוקטובר

נפגש החכם טוביה עם נשיא מצרים מוחמד נג ' יב  .הפגישה  -שהשתתפו בה גם

החבר ליאטו ברוך מסעודה  ,סגן יו " ר המועצה הדתית  ,ומראד

המועצה המנהלית -
בעבאסיה .

ב 25 -

אל  -קודמי ,

חבר

היתה מוצלחת  ,ונג ' יב הבטיח לבקר בבית  -הכנסת הקראי

באוקטובר התקיים ביקורו זה של נשיא מצרים  ,והיה לשיחת העיר .

30

נשיא מצרים לאחר ההפיכה  ,מוחמד
מבקר בבדרו  -ונכנסת הקראי
ע ' יב ,
בקאהיר ( אוקטובר

) 1952

ג  .דברי סיכום
ב 25 -

ביולי

1956

נפטר החכם טוביה  .הוא היה החכם האחרון של הקהילה הקראית

במצרים  -אחת הקהילות הקראיות העתיקות ביותר  .הלווייתו נערכה ברוב עם
והשתתפו בה גם נציגי המיעוטים במצרים  .הקולונל מחמד ריאד ייצג את הנשיא נאצר ,

לויטננט קולונל מוחמד מראד ייצג את משרד הפנים  ,אלי סימון ( יהודי קראי ) ייצג את
מושל

קאהיר  ,הארכימטרופוליט יוסף טויל ייצג את הכנסייה הקאתולית והחכם חיים

דואק ייצג את הקהילה הרבנית  .שיח ' אל  -אזהר והשגריר הצרפתי שלחו מברקי
תנחומים .

31

לסיכום פועלו של החכם טוביה בקהילת הקראים במצרים  ,יש לומר  ,כי הוא עשה
כל שהיה ביכולתו כדי להרים את קרן הקהילה הקראית מבחינה דתית וחברתית  .הוא
שקד על ענייני העדה ועשה מאמצים לחזק את מוסדותיה  ,אך חברי המועצה לא
30

ראה

:

פרוטוקולים .

כנסת זה  -ראה
31

:

20

באוקטובר

; 1952

אל  -כלים  ,מס '

1 ( 172

בנובמבר

 ) 1952עמ ' : 8 - 1

על בית -

אלגמיל  ,מצרים  ,עמ ' . 86

ראה  :פרסומים בעיתוני קאהיר של אותו יום ; למשל  ,אל  -כלים  ,גיליון

 15 ( 235באוגוסט

. ) 1956

56

ן
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עודדוהו בכך  .למרות מאמציו נותרה העדה  ,לפחות בחמש השנים הראשונות

לכהונתו ,

ללא התקדמות ממשית  .כאשר החלו בני העדה לגלות עניין בדבריו ולהבין את כוונותיו
לשיפור מצב עדתם  ,הם נחלצו לעזרתו  .הם ביקשו להקים מועצה נבחרת בבחירות

חופשיות  .ועדה הכינה תקנון חדש ונבחרי העדה החלו לבצעו ( באישור השלטונות ) .
כתוצאה מכך נבחרה מועצה חדשה  ,בראשות יעקב פרג ' עבדאללה .

לשרור סדר בעבודת

המועצה ,

32

בתקופתו החל

והיא שמרה על הכספים מאובדן  ,אך בתום כהונת

מועצה זו נפטר היו " ר  .נבחרו שתי מועצות

נוספות ,

בראשות המשפטן כדר יפת

מסעודה  ,שנאלץ לעזוב את תפקידו בשל סיבות משפחתיות ובמקומו נבחר עבד אל -

עזיז עבד אל  -וואחד .
ב 22 -

שנות כהונתו כמצרים התיידד החכם טוביה עם בני העדה ולא היפלה בין איש

לאיש  .בשיחותיו עם בני הדור הצעיר הצליח לשכנעם לפעילות תורנית  ,וכן נוסדה

ביוזמתו ' חברת בחורי אהבת תורה '  .הוא היה קנאי לאמונתו  ,חוקר דברי  -הימים של
הקראים  ,שכתב הרבה מאמרים ופיוטים ודברי תורה  .הוא שקד להעשיר את ידיעותיו

בהלכה ובדת  ,ופסקי  -דינו היו מקובלים ונכוחים  .בכל מאודו רצה להנהיג את תרומת
ה ' מעשר '  .איש אשכולות  ,תם וישר  ,חלק כבוד לכל אדם  ,הוכיח את זולתו בפניו ולא
מאחורי גבו .

32

ראה :

.

אלגמיל  ,תולדות ב  ,עמ '

. 313

הכניסה לבית  -הקברות הקראי בבסאתין  ,קאהיר

קברו של החכם בבוויץ

ן
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נספח

רשומה ( חלקות ) של חובורוו ודרשותיו של החכם טובוה
הרשימה כוללת שלושה מדורים

:

( א ) ספרים שנדפסו

;

( ב ) חלק

השנה של קהילת היהודים הקראים במצרים בשנות תרצ " ה  -תשכ " ג

ממאמריו  ,שנדפסו

( ; ) 1963 - 1935

בלוחות

( ג ) דרשותיו

ששרדו בכתב  -יד ( בעברית  ,כתב  -יד קראי ) .

א  .ספרים
ראש

פינה .

מצרים

היהודים הקראים

:

עמודים  -ובו שלושה

186 , 1947

מאמרים  ,על

שלושת מניחי היסודות לדת

רבנו ענן הנשיא  ,רבנו בנימין נהאוונדי ורבנו דניאל אלקומסי  .הספר נדפס בעברית

ותורגם לערבית כידי החכם הקראי מוסה פרג ' סרגאני .

מפה ומשם  ,מצרים

145 , 1947

עמודים  -ובו מאמרים ומכתבים על נושאים שונים בעברית  .תורגם

לערבית ויצא לאור במימון המשפטן עו " ד כדר יפת

מסעודה 33 .

ב  .מאמרים בלוחות  -השנה ( המאמרים נדפסו בערבית  ,אלא אם צוינה לידם לשון
תרצ " ה

' הימנון  -לאומי ' של הקראים

:

( בעברית .

לחן מאת המוסיקאי הקראי דאוד

אחרת )

חוסני ) ;

' לחברת

הצעירים הקראית ' .

תרצ " ת  ' :המלך פארוק ' ; ' חיפוש אחר משך הזמן שישבו אבותינו במצרים ' ; ' קדמות הקראים במצרים ' .
תש " א
הש " ג

:
:

' קול קורא '

;

' ברכה לתלמידים ' .

' דיואן ר ' משה דרעי '

;

' חג שבועות '

' מלחמה ושלום ' ( עברית ) .

;

תש " ד  ' :פניה להנהלה הלאומית החדשה ' ( עברית ) ; ' המעשר '

תש " ת  ' :המעשר ודרכים להגשמתו ' ( עברית )
( עברית ) ;

י

תש " :

;

( עברית ) .

' הוצאת סידור התפילות '

( עברית ) ;

' השריפה בבית  -הדין '

' איה קבר משה רבנו ' ( עברית ) .

לזכר ' מרדכי אליהו סינני '

( עברית ) ; ' מבט

לעתיד העדה אם ייתרם המעשר ' ; על ' שיפוץ בית -

הכנסת הקראי ' על  -שם ר ' שמחה ( עברית ) על ' יום כיפור ודרכי התשובה '

( עברית ) ;

ברכה ' לסיום קורס

שוחטים ' ( עברית ) .
תשי " א  ' :שיר השירים בעיני חכמי הקראים '

( עברית ) .

תשי " ב  :תשובת החכם טוביה למראד פרג '  ,על ' משלי

תשי " ג

:

איוב ' .

הספד על החכם הקראי ' אליהו קזאז ' .

תשי " ד  :הספד על החכם הקראי ' שלמה בן שמואל קרימי '
תשכ " ג  ' :ראיית הירח לפי הלוח הקראי ' .

ג  .דרשות ששרדו

;

' בתי  -הספר הקראים במצרים ' .

בכתב  -יד34

הספד לבחור אברהם משה עבד  -אלואחד

דרשה על גובה הנדוניה

( 11

( 21

ביוני . ) 1936

כנובמבר . ) 1939

אהבת האלהים ומעשי האדם

( 18

הגנה על הגבאי דוד זכי לישע

(2

בנובמבר . ) 1939
בדצמבר . ) 1939

דרשה על כיבוד ספרי  -תורה  ,וספרי תפילה

תרומה לחברת עזרת הכתולות

( 23

(5

בדצמבר . ) 1939

בדצמבר . ) 1939

המנעות הגבאי דוד לישע מבית  -הכנסת

( 30

בדצמבר . ) 1939

.

33

ראה  :אלגמיל  ,מצרים עמ ' . 261 , 254

34

כתבי  -היד של דרשות אלו שמורים בספרייה המרכזית של היהודים הקראים ברמלה .

ן
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דרשה להדלקת נר שמן זית  ,והתעוררות לתפילה

דרשה על חובת התפילה

ביאנואר . ) 1940

( 27

דרשה על תרומה לקודש והמעשר

בפברואר . ) 1940

( 10

דרשה לזכר עזיזה אשת יפת מסעודה

( 17

בפברואר . ) 1940

קריאה לתרומה  ,לחברת עזרת הבתולות

( 17

דרשה על כיבוד חכמים ומקום התפילה

(2

דרשה על חוכת התפילה
כיבוד מקום התפילה

(9

( 23

( 13

בפברואר . ) 1940
במארס . ) 1940

במארס . ) 1940

במארס

. ) 1940

דרשה לבקשת תרומה לחברת עזרת הבתולות

(5

דרשה לאיחוד שתי החברות לעזרת הבתולות

( 13

באפריל . ) 1940
באפריל . ) 1940

ברכה לועד הנבחר וחובותיו כלפי האלוהים והקהל
דרשה על טהרת המשפחה
דרשה על יום כיפור

( 12

בספטמבר . ) 1940

(2

( 26

באוקטובר . ) 1940

( 24

באוקטובר

. ) 1940

דרשה על עושר האדם הוא אושרו בחיי המשפחה

דרשה על כיבוד הורים וזקנים

( 28

דרשה על עשרת עיקרי האמונה
דרשה לזכרו של רחמין לישע
ברכה לועד הנבחר

( 10

( 18

במאי . ) 1940

באוקטובר . ) 1940

דרשה על יום שמיני עצרת
דרשה לשבת בראשית

ביאנואר

. ) 1940

(1

( 11

בנובמבר . ) 1940

( 23

בדצמבר . ) 1940
בפברואר . ) 1941
בספטמבר . ) 1943

בנובמבר . ) 1946

דרשה על הפעילות המבורכת של חברת התבשיל

יובל התרמה התלנ ' ד _
"

-

בפברואר . ) 1948

( 15

" הבך  ,מל ד ,דרש קקק כמצרפם
' ינ
'

.
14
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המניות ביבלווגראפיות

.

אל  -אתחאד

אל  -אתחאד  ,כתב  -עת דו  -שבועי  ,בערבית ובצרפתית קאהיר . 1929 - 1924

אלגמיל  ,אמין

אמין אלגמיל  ' ,בית  -כנסת אלכאזן והמאפייה הכשרה '  ,אל  -כלים  ,גיליון

1 , 161

באפריל . 1952
אלגמיל  ,מצרים

הרב

אלגמיל  ,תולדות

--

אל  -כלים

אל  -כלים ,
945

בבוויץ  ,אגרות

י ' אלגמיל  ,היהדות הקראית במצרים בעת החדשה  ,רמלה

.

 ,תולדות היהדות הקראית  ,חלק א רמלה תשל " ט  ,חלק ב  ,רמלה תשמ " ה .

-,

דו -שבועי .

כתב  -עת

בערבית

אגרות החכם ט ' בבוויץ  ,הספרייה המרכזית ברמלה
( בפולנית ) 20

.

בנובמבר

קאהיר ,

:

אל פרופסור ע '

() 1

באפריל . 1937

2 , 1934

() 2

יוסף חיינה ( בעברית בכתב  -יד קראי )  5במאי ) 3 ( . 1933
( בעברית  ,כתב  -יד קראי )  20בספטמבר  ) 4 ( . 1944אל מאר  -שלוביץ

( בפולנית ) ,

20

בספטמבר

20

במאי

) 5 ( . . 1948

.

אל מראד פרג '  ( ,בעברית ,

.

כתב  -יד קראי ) .

 ) 6 ( . 1944איגרת חוקי הפרט ( בעברית כתב  -יד קראי )  30 ,באפריל . 1944
החכם ט ' בבוויץ  ' ,אין זה גירושין אלא הסכם התאחדות ' דרשה  15 ,באוקטובר

.

( תשובה למאמר מאת מראד פרג ' כ ' אל  -כלים '  ,גליון

1949

המרכזית רמלה .
 , - -דרשות

:

()1

ליום  -כיפור ( כתב  -יד

, ) 106

- -

' היחסים בין קראי מצררם לקראי חצי  -האי

,

הספרייה

קראי  ,תשרי תשי " ג ) (  ' ) 2חובת

המעשר ' ( כתב  -יד קראי  ,י " א אדר חש " ו )  ,הספרייה המרכזית

בבוויץ  ,היחסים

אל החכם

אל חביב יומטוב

.

בכוויץ  ,דרשות

ובעברית .

בין

השנים

. 1956

זאיאנצ ' קובסקי

בבוויץ  ,גירושין

תשמ " ה .

קרים ' ,

ברמלה .

אל  -אתחאד .

27
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בבוויץ  ,הידות

  . -הוברת חידות  .שירימי בקשות וקינות  ,כתב  -יד קראי  ,הספרייה המרכזיתברמלה

בבוויץ  ,מפה

 , - -מפה ומשם ( עברית וערבית ) מצרים . 1947

בבוויץ  ,פולה

 ' , - -ראשית הקראים בעיר פולה ' ,

בבוויץ פירקוביץ

 ' , - -הגנה על חוקר  -קדמוניות

.

אל  -אתחאד .

ביאנואר . 1928

10

אל  -אתחאד  7 ,כפברואר . 1928

( אב ' ן  -רש ' ף ) ' ,

בבוויץ  ,ראש

- -

בן  -שלמה

הרב י ' בן  -שלמה  ,אור הלבנה  ,ז ' יטומיר . 1872

בשייצי

הרב א ' בשייצי  ,ספר המצוות אדרת אליהו  ,קושטא הר " ץ  ,גוזלאוו התקצ " ד  -ה

,

ראש פינה ( עברית

וערבית ) ,

מצרים . 1947

אודסא התרל " א  ,ישראל התשכ " ו ( מהדורה מצולמת מדפוס גוזלאוו ) .
דרעי

.

הרב משה א ' דרעי דיואן ( כתב  -יד קראי ) שני חלקים  ,הספרייה המרכזית
ברמלה .

.

הדסי

הרב י ' הדסי אשכל הלפר  ,גוזלאוו

המחשבה הקראית

 ( Mysl Karaimskaהמחשבה הקראית )  ,כתב  -עת קראי

. 1936
( בפרלנית )  ,שנה , 11

רילנה 936נ
הספרייה

הספרייה המרכזית של היהודים הקראים ברמלה .

הקול הקראי

 ( Karaj Awazyהקול הקראי ) בשפה הקראית  ,לוצק

טראגאן

ב "צ

טראגאן ,

לקורות הקהילה היהודית באלכסנדריה בארבעים השנים

.

האחרונות  ,תרס " ו  -תש " ו אלכסנדריה
לנדאו
מאן

. 1931

.

תש" ז .

י ' לנדאו היהודים במצרים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים

.

תשכ " ו .

 Texts and Studies , vol . 2 Philadelphia 1935 .יתתב4ן 3 .

מוסקוביץ וטוקן

ו ' מוסקוביץ וב ' טוקן  ' ,לשון קדר '  ,פעמים  ( 6 ,תשמ " א )  ,עמ ' . 106 - 79

סולטאנסקי

הרב מ ' סולטאנסקי  ,זכר צדיקים  ,ווארשא חר " פ .

פארז ' ון

 cejour , Leנ ' ע געענש

פיג
' יט

"

"

 . Fargeon , Les Jujsוי
.
~
~~enEgypte
עמם depuis ,les
~
'

;

Caire 1938 .

ר ' ש " ש פיג ' יט  ,אגרת נדחי שמואל  ,פטרבורג

תרנ " ד .

אבני זיכרון  ,וילנא תרל " ב .

פירקוביץ

הרב א ' פירקוביץ ( אב " ן

פרוטוקולים

פרוטוקולים של ישיבות המועצה הדתית והמנהלית ליהודים הקראים במצרים .

קורינאלד

בערבית ובצרפתית  ,שנות  , 1982 - 1882הספרייה המרכזית ברמלה .
ד " ר מ ' קורינאלדי  ,המעמד האישי של הקראים ירושלים תשמ " ד

רש " ף ) ,

.

