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.האיחודשבתוךהפולנילשטחסופחהפוליןעםהאיחודולאחר
,"אירופהקראי"או"הצפונייםהקראים"לעתיםהמכונים,אלהבאזוריםהקראים

Qlp(אקית'קיפצ-תורכיתשפהשלניביםבשנידיברו

~

iq T~rkic(להםהמיוחדת
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podolia(פודוליהשלאקית'קיפצ-לארמניתקרובהואתשפה

(

ממלוכית-אקית'ולקיפצ2

אימפריהאותההזהבךהורדתשלקרוביםניביםבשניושורשיה,וסוריהמצריםשל

שני4.ג"היהמאהבאמצעהמונגוליםכיבושילאחרשקמה,איראסיהערבותשלענקית

והושפעו,לקריםמחוץהתפתחואירופהמזרחקראישלהתורכיתשפתםשלהניבים

.העליץ:העירשלהקראיבשמהנשתמשבהמשך1
.388'עמ,גולדןראו2
קראוההתורכים;אנכרוניסטיבאופןכאןבונשתמשאנחנואבל,ז"הטלמאהעדמופיעאינוהמונח3

שלהתורכיתהצבעיםלסימבוליקתבהתאם,"המערבית"כלומר,(1(וט0[%4)"הכחולהההורדה"
.השמיםרוחות

היו1997בשנת:להיכחדעומדת,ניביהשניעל,זאתשפה.וספרויותלשונות,שפיראעתהראו4
התורכיתהשפה.(8'עמ,בושוטן)'העליץניבדוברישישהורקטרוקישלהניבדובריכחמישים

כותביבקרבבלבוללגביהוקיים,בעבריתהולםלשםזכתהטרםאירופהמזרחקראישלהזאת
השייכתטטאריתדיברוקריםשקראימשום,"סטארית"בעברכינוהאשכנזיםיהודים.העברית
-טטארית"או"טטארית"התורכיותהשפותכללעתיםנתכנושברוסיתומשום,תורכיתמשפחהלאותה

19-60'עמ,(ב"תשס)89פעמים
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וכמובל,בתחבירהןבפונולוגיההל-והליטאיתהסלאביתהסביבהמלשונותעמוקות

קריםקהילותעםהדוקיםקשריםלרובקיימואלהקראיותקהילות.המיליםבאוצרגם

כדברלהניחמקובל.בפרט)qufut-Qaleeh(קלעה-ופוט'צקהילתועם,בכללהקראיות

האימחצימוצאם,התורכיתהשפהדוברי,וליטאגליציה-ווהליןקראיכימאליוהמובן

קשורהבצפוןקהילותיהםשלראשיתןולכן,המוקדמיםהבינייםבימי,הטטאריקרים

ובתחילתהבינייםימיבשלהי.להלןנדוןזאתבסוגיה5.הקראיתקריםיהדותלתולדות

ביצירההצטיינו,ביותרדלותלעתיםשהיו,אלהצפוניותקהילותדווקא,החדשההעת

יותרמנולאהןפריחתןבשיאשאפילופיעלאףוזאת,דופןיוצאתספרותית-רוחנית

וכך,הקראיתההיסטוריוגרפיהאתפיתחואשראלההיויוצאיהן6.נפשותאלפימכמה

הורדתשלמהערבותמקורהבגלל,"קדרלשון"שפתםאתכינואירופהמזרחקראי."תורכית

"תתרלשון"ומ,מאנית'העותבאימפריההנהוגה"ישמעאללשון"מהיטבאותהוהבדילו,הזהב
,מבלבלזהשםאולם,"הקראיתהשפה"בשםהעבריתמכותביכמההשתמשובימינו.בקריםהנהוגה

,קושטאקראיולא,סטאריתשדיברו,קריםקראילאאך,זאתבשפהדיברוליטא-פוליןקראירקכי
והיתמצריםקראילאוכמובן,המדינהשלהתורכיתלשפתהמיווניתט"והיז"היבמאותשעברו

המיוחדתשפהלביןכלשהיבשפהקראיםשלדיבורםביןלהבדיליש.ערביתשדיברו,שבעראק
תהליךהעשריםבמאהובמיוחדט"היהמאהבמהלךעברואירופהמזרחקראירוב.בלבדלקראים

הםובימינו,התורכיתלשפתםמסביבהחדשההלאומיתזהותםאתבנו,סוחפתיהודיזציה-דהשל
לראותהנסיונותאתדוחיםואף,בעולםהקראיםמשארשלהם"גזעי"וההאתניהשוניאתמדגישים

בני.הקראיםמהיהודיםאותםשיבדילבשםלהיקראורצונם,(פרוינדלמשלהשוו)יהודיםבהם

-וביחידKaraimשייקראוכךעלעומדים,ובפוליןבליטא,העצמאיותהמדינותבחברהעדה

Karaimy(פולנית,רוסית)אוQaraimlar(תורכית)אתמחקותאלהצורות.(אחיעזרראו)ברבים
,קרא"להיחידשצורתמשום,(וכדומהרוסית,פולנית)אירופהמזרחבלשונותהרווחותהצורות
הקראיםשלהתורכיתלשפההכינוי.)Qaraim(העבריתהרביםמצורתנגזרתאלהבשפות"קראי
,karaimskijהואאלהבשפותגליציה-ובווהליןבליטא karaimski

i.

החוקריםמכניסיםהאחרונותבשנים,

,~-בהשימושאתאנגליתהכותבים(ואחריםאוקראינים,רוסים,ליטאים,פולנים,פינים) Karaim

מקובלהזהוהשימוש,אירופהמזרחקראישלהתורכיתהשפהלציוןהסלאביותמהצורותהנגזרת

האחרונותבשניםישבאנגלית.אנגליתהכותביםאירופיתהמזרחהקראיתהעדהיוצאיעלגם
המשמש,QarairvKaraimלבין,הדתיתההשתייכותעלהמורהכינוי,Karaite/Qaraiteביןהבחנה

הממאן,קטןאירופימזרחעםשלהלאומיתוהזהותאירופהמזרחקראישלהתורכיתהשפהלציון
במונחלהשתמשאחדיםלחוקריםגורמותהאלהההבחנהדקויות.הקראיםכיהודיםלהיחשב

Karaim/Qaraimעמ,והרוויאינןהוהטאלאאצלהרוויאינןשלניסוחו,למשל,ראו)מופרזבאופן'

105:"...origin from the Karaite reformation movement15]Karaim religion derivesמוז").
,אנציקלופדיה,שור)שורנתן:ממששללשגיאותגםמביאאתניותברגישויותלפגועשלאהרצון
תוכיתאלאאיננהבו-sk-אשר,Karaimskהכילאייםבשםהשתמש(167'עמ,Karaimskערך

.(?הקראימיתהשפה)הולםעברישםזאתלשפהלמצואלדעתנוראוי.הסלאביתהתוארשמות

.("התורכיורקעםאירופהמזרחקראי")זפרק,קראיתקהילהמחקריגםראו
במצבותהדיוןעלגםהשלכותובליטאגליציה-בווהליןהקראיםקהילותראשיתסוגייתלליבוןלפיכך5

.קראיתקהילהמחקריראוקלעה-ופוט'צמצבותעל.קלעה-ופוט'צ
,היסטורייםמחקרים,בלבןהשוו)אלפיםמכמהגבוההיהלאמעולםאירופהבמזרחהקראיםמספר6

באירופה.(בפוליןהקראיםלקורות,בלבןשלוהמתוקנתהמורחבתהמהדורההואזהחיבור;1'עמ
-ווהלין,קריםמקראילמוצאלטעוןהיכוליםאישאלפיםמעשרתפחותאוליישכולוובעולם
בזמן.תערובתנישואיבשלהקראיתההלכהשלבקריטריוניםיעמדולארובם;וליטאגליציה
אחדביוםפגשנו,צבי-בןמכוןמטעםאפיגרפיתמשלחתבמסגרת,1997באוגוסט,בקריםשהותנו

שהיואנשיםשנירקומצאנו,במספרמאותכמה,ובאוקראינהבקריםכמעטהעדהבניכלאת
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במאהגלגוליהושל-הקראיתהיהדותשלהעצמיתהדמותאתמכרעתבמידהעיצבו

כמאתייםבמשך,ט"והיח"היבמאות7.אנוימינועדכמעט-אירופהבמזרחהעשרים

בסוף.אירופהמזרחקראיכללאתמנהיגיםאלהקהילותיוצאיעצמםמצאו,כמעטשנה

בלטו,המהגריםצאצאיהםאו,הםהעשריםהמאהשלהראשונהובמחציתט"היהמאה

בסביבהשהתגבש,המיוחדמחשבתםהלך.בעולםהקראותשלודבריהדובריהבין

ביטוילידיבאואשרהן-ההיסטוריותותפישותיהם,האשכנזית-והרבניתהנוצרית

-שמחה,הטרוקיאהרוןבןשלמה,כוכיזובמרדכישלהספרותית-התרבותיתבפעילות

רעיו,אותושסבבוהקראיםרובושל)פירקוביץאברהם,סולטנסקימרדכי,לוצקייצחק

.שםבעליקראיםושאר,(כאחדושונאיו

מטוגנותמקרויות

היסטוריותעדויותבידינואין.בערפללוטהליטא-בפוליןהקראיםהתיישבותראשית

אוליטאשלהגדולהלדוכסותהקראיםשלהגירתםוזמןמוצאםארץבדברמהימנות

זכהולאכמעטהנושא;ההגירהשלסיבתהעלידיעותבידינוואיןרותניהלמלכות

,היוםעדבהםמשתמשיםשהחוקרים,בכךהעוסקיםהמקורות8.במחקרהולםלטיפול

פירקוביץאברהםומאת("צדיקיםזכר")סולטנסקימרדכימאתחיבוריםבעיקרהם

מוחלטדיוק-באימתאפייניםאלהחיבוריםאך.בראשוןחלקיתהתלוי("זכרוןאבני")

המותנותמוקדמותבהנחות,רבותכרונולוגיותבסתירות,ההיסטוריותהעובדותשל

,לעתים)המחברבעינישנתפשמהאחריובחיפוש,המחברשלהאידיאולוגיתבתפישתו

בהיסטוריוגרפיהמגמהומשקפיםבולטיםאלהליקויים.הקהילהכטובת(הצדקהשלבמידה

אירופהבמזרחהקראיתההיסטוריוגרפיהשלאלהתכונות.ט"היהמאהשלהקראית

-הגוייתלסביבההןולהסבירה,יהודית-הכללמהזהותהנפרדתזהותלגבשמהצורךנבעו

משפטי-חברתיובמעמדבהכרהלזכותלצורךגם.עצמהלעדהוהן,העוינתהנוצרית

קראיסברקאו,אחדקראיהורהרקלהםשהיהעשרותלעומת,הוריהםשנימצדקראיממוצא
.קראיםהםהוריוששניארבעיםלגילמתחתאחדאין,לנוהמוכריםהעדהבניעשרותבין.אחד

ממוצאהוריהםששני,וליטאברוסיהצעיריםאנשיםשלושהעללנוידועהעדהבתוךממקורות

.קראי
כמעטלגעתשלא-ובצדק-בחרהמחבר;אסטרןראו,בכללהקראיתההיסטוריוגרפיהעל7

הרקעאתלהביןןקשההחשובהעבודתוללאאולם,אירופהבמזרחהקראיתבהיסטוריוגרפיה
"צדיקיםזכר"לספרסולטנסקישללמהדורתופוזננסקימאתהחשובהמבואאתגםהשוו.לצמיחתה

הקראיתההיסטוריוגרפיהבנושאדוקטורעבודתעלכעתשוקדתאחיעזרגולדה.(סולטגסקיראו)

.אירופהבמזרח
למצופהבניגודוזאת,הסוגיהעלאורזורהאינו,"בפוליןקראים",קובסקי'זאיונצשלספרוגם8

רבהבמידההוא,ליטא-בפוליןהקראיםלתולדותהנוגעבכל,זהספר.חשובחוקרשלמספרו
האנגליבספר."בלבןמאת'בפוליןקראים'בשולי",קובסקי'זאיונצשלהמלוטשתהאנגליתהגירסה
משנתהפולנילמקורבהשוואהבהרבהמעודנותוהןלבלבןההתייחסויותמעטות1961משנת
התאריכיםביןובלבןקובסקי'זאיונצשלקורותיהםאתוגםפוליןיהדותעלעברמהלזכוריש.1928
.זאתבסוגיהלעסוקמיעט,(בקיצוריםראו)אריה-גור.האלה
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-והכמוהיסטוריות-האהתכונות,למעשה.העברשלמחודשבגיבושחלקהיהמכובד

.האומהבנייתשלהשלבאתהמשקפותמתפישותנגזרותהאלהמיתולוגיות

המאהבסוףכברמתגבשתהחלההקראיתההיסטוריוגרפיהשלהיסטורית-האהמגמה

,"מרדכילד",כוכיזובניסןבןמרדכי'רהקראיהמלומדשלספרולאוריצאכאשר,ז"הי

,(טריגלנדיעקבפרופסורההבראיסטשללשאלותיותשובותהמחברנתןובו (Trigland

וכן,העדהשלוהדעותהאמונותבדבר,(שבהולנדליידן)"לידה"אוניברסיטתרקטור

,לרבנייםהקראיםהיהודיםביןלהפרדהיסודותשהניחהואהזההחיבור.תולדותיהאודות

שלמפעילותםכתוצאה(אירופהבמזרח)הקהילותשתיביןהקרעהעמיקט"היובמאה

.ואחריםפירקוביץאברהם

קראיםשל(נפשותאו)משפחות(483או,383או,309או)330,קראיותמסורותלפי

Eski(הישנהקריםמהעיר Qlrle , Staryj Krym;סולכתהיא,Sulxat(,בזמןנישבו

Witold(ויטולדשלהמלחמהמסע . Vitold;ויטיוט:פולנית,Wito

~

t;ויטאוטאס:ליטאית,

Vytautas(,מוצאמקום,תאריךישאלהבמסורות.8%2%בשנת,ליטאשלהגדולהדוכס

ראו)החדשהבארץיישובםומקום,(מלחמהכשבויינישבו)בואםסיבת9,המהגרים

שלהכנסתבתיבכלהידועה",בוויטולדהקשורההמסורתאתשתיעדהראשון.(להלן

"וקראיםיהודיםעלדיון"שספרו,אצקי'צטאדיאושהפולניהמלומדהיה,"הקראים

לבלבולעוקצניתבאירוניההתייחסאצקי'שצנציין1807.10בשנתבווילנהלאוריצא

,"זכרוןאבני"בספרו,פירקוביץלאברהםהפריעשלאדבר11,הזאתשבמסורתהכרונולוגי

הקראיותהמסורותאתמוצקהכעדותרחבהבידלצטט,יותרמאוחרעשוריםכמה

ולא)אצקי'צדבריאתקראפירקוביץאםידועלאשכלל,ונצייןנוסיף.אצקי'צשהביא

12.אצקי'צשלספרותוכןעלשמועותעלהסתמךשמאאו,(פולניתבכללקראאםידוע

O[(במכתבופירקוביץדרשט"היהמאהשלהחמישיםבשנותגם9 [tdelJR [kupos (

-

[ R [ussian

liEnyj(ק0.!א.599 arxl" A . S . Firkoviaa(6'0ן15946ק]N [ational]L[ibrary(אוריאלאל
שלבמקצתשונהגירסהוהביאלליטאמקיריםהקראיםבאוכיצדפרטיםלולספקשרוקיחזן

.(מבוא,קראיתקהילהמחקריראו,הקראיםמוצאבדבראלהשאלותעל)"הגוברנטורשאלות"
במהדורותיותרזמיןהספר.המעניינותההערותמלואאתכוללתהראשונההמהדורהרק.אצקי'צראו10

.ביהירותבהןלהשתמשישאך,ט"היהמאהבמהלךשנעשוהרבות

ואתהאנכרוניסטייםפרטיהאתציין(143'עמ,1860מהדורת;263'עמ,1807מהדורת)אצקי'צ11
.הקראיםשיחובנישלההיסטוריתבורותם

היהודיםכיפירקוביץטען,שבקריםבגוזלווא1838בשנתשיצא,"ומריבהמסה"הפרובוקטיביבספרו12
מעבודותהאומותרובאתהמושיעאלהיםיראוהישרהתםהצדיקמריםבןישוע"אתרצחוהרבניים
"צצקייטדיאוסשחיברדקראורוםסטאבספרכמבוארהמקראבנימגזעשהיה...הקדמוניותהזרות

לבין(1807קרקוב)אצקי'צטאדיאוששלהפולניספרוביןבילבלשפירקוביץנראהמזה.(!כך)
'NSבשםטריגלנדיעקבשלספרו )Notitia iar[eorum. Dissertatio de

~

araeisבדלפטלאור
הספקמתעוררלכן.(191הערהלהלןגםראו;1714בשנתבהמבורגאחרנוסח;1703בשנת
,בקושטאפירקוביץ,שפיראוראו.והלטיניהפולני,האלההספריםשניאתקראפירקוביץאם

.124הערה
.בפולניתדבריונוסחאתשהכירסימניםשישאףעל13
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'ר13,אצקי'לצהתייחסותללא,הדבריםעלחוזרט"היהמאהשלהשלושיםבשנות

שניסה,לתלמידובדומה.פירקוביץאברהםשללעתידויריבומורהו,סולטנסקימרדכי

סולטנסקיניסה,בקריםהקראיםשלישיבתםקדמותאתשלובדרכולהוכיחיותרמאוחר

14:צדיקיםזכרשל'מבפרקסולטנסקיכותבוכך.ליטא-בפוליןישיבתםקדמותאתלהוכיח

הגדולהדוכםלנוצריםח"ריאלףשנתשהיאהחמשילאלףח"תתקעבשנתויהי

למלחמהבהחלצובונאהמלכהבןיאגיללוויטולדבשםהנקראליטאמדינתשל

ושביהרבשללולקחלקיריםנפל15אותםובהנצחוקיריםשבמלכותהטרטריםנגד

הנקראתבסולכטאשרהקראיםמןגםונהגלקחמשםובצאתומהטרטריםגדולה

לליטאלארצואותםוהביאפאמיליעבלשונםהנקראבתיםבעליג16"תפישןקירים

מעירפרסאותארבעטרוקבעירבתיםבעלי(ט"ש:א"נ)ל"שמהםוישבויסד

בעליג"קנהיינוהשארואתגדולותחרויותוכתביקרקעותלהםבנתנוווילנע

החרויותבאותםאותםגםובהדריגו18בהגינותפונעואזבעירויסדםהושיבםבתים

שהיאעלמאליצירתשניםוששאלפיםחמשתובשנת...לטרוקייםשנתןבעצמם

דוכסייאוחברכשהאחידהנזכרויטולדהדוכסאותוהנוצריםלמספרו"רמאלףשנת

לשבתועלהפולשקה19קורונאפוליןבלשונםהנקראתפוליןמלכותעםליטאשל

היוומקודםהנוצריםדתועמועצמועלשקיבלבתנאיפוליןמלכותכסאעל

והחליפווהסבולמלךעליהםלהיותופוליןאנשיקבלוהוזהובאופןהאש20עובדי

שניתהנזכרתבשנהבהחלצוהזההמלך,יעגיללעולאדיסלאב[לו]וקראושמואת

כפילשחתהפוליןבארץופשטומקיריםיצאואשרהטרטריםחילעללמלחמה

הנקראיםהשחוריםהאגמיםידעלמולטאניע21בארץאותםובהנצחותמידמנהגם

המלךובשובגדולשללושללולקיריםאזגםנפלו...בלוטא22צרנעפוליןבלשון

פ"קויושיבבתיםבעליפ"שעודבסולכטאשרהקראיםמןלקחלדרכוההוא

במהדורתהנוסחאותשתי;109'עמ,נדחיםמאסף,הרכביאצלאחתנוסחה;107-110'עמ,סולטנסקי14
.ואילך279'עמ,סינניאצלרוסיתרגום;107-108'עמ,פוזננסקי

גםאולי;"שבאותפל",סו,אאיוב)במקראאמנםקיים"התקיף,פשט"בהוראת"נפל"בזהשימוש15
."התקיף,התנפל",napal:הסלאביתבהשפעתכאןכינראהאולם,(יח,כהבראשית

.להלןהשוו,למספריםבאשר16
.הגנהכתבבהעניקו17

מזרחקראישלבטקסטיםשכיחהמילההיא,statutבפולנית,"מדרגה".ומדרגהמעמדבהעניקו18

בפיוטהשוואולם."ובהגדירו":(2הערה108'עמ,פוזננסקימהדורתראו)אחרנוסח.אירופה
,ממילוןקטע,קובסקי'זאלנצ'וראו)"קדושהללשוןלשונכםלהדריג":ט"היהמאהמסוףקראי
.(429'עמ

19Korona Polika,"הפולניהכתר".

"פאגאני"ל,אירופהמזרחשלהערבייםבתיאורים"וסי'מג"לבדומה,כאןעומד"אשעובדי"20

.מקורות,שפיראראו-סתם
המאהבסוףואלאכיההוספודארהגדולסטפןלביןפוליןמלכיביןלמלחמותזכראולי.ואלאכיה21

.ז"הט
22011,8Czerny,"השחוריםהאגמים".



שתיראודןגולדהאחיעזרן26

בהגינו...טורלא24קדרבלשוןנסטר25נהרעלהעליץבעירגאליציעבמדינתמהם

ל"רליסטי25זלזניקראםאשרוקימותחזקותחרויותבכתביכולםאתובהדריגו

26.כברזלחזקותברזלכתבי

זכרונות"מן,לטענתוהלקוחה,אחרתגירסהנותן(27252'עמ,זכרוןאבני)פירקוביץ

שלבחיבורו,הנראהככל,שמדוברלצייןבלי,"הקדמוניםידכתבי","הימיםדברי

:סולטנסקי

מלחמהערךליטאשלהגדולדוכוסוויטולטהחמשילאלףח"וותקע8%2%בשנת

משפחות483מקיריםעמוויקחשביוישבונלחםקריםבאיוהשיגהסטאריםעל

להםויתןהחדשהטראקאותהויקראעירלהםלבנותויצולליטאויוליכםקראים

משפחות53%יתרואתמשפחות330ההיאבעירויושיבםואדמהושדותחרותכתב

,טראקשבעירלאחיהםכמוואדמהחרותכתבלהםבנתנופוניוויזבעירהושיבם

למלךלאשהבתובנתנופוליןמלכותעםמדינתוחברזהוויטולט1246בשנת

והסטאריםהטורקיםעללצבאויעלוהמלכהבונאבןיוגעלוממשפחתוולאדיסלאוו

סנטברילחדש'בטואלפים64מולטוניאבארץבלוטיצארנעאצלאותםובנצחם

וואליןלמדינתויוליכםקראיםמשפחות380ויקחוקריםעלויפלוההיאבשנה

קרובסטירנהראצלבקראסנימשפחות200ואתמשפחות180בהעליץויושיבם

ויתןסביבסביבוחצימיללמדתוקרקעותשדותנחלתלהםויתןלוצקאלמבצר

וויטולטהדוכסוחותנואמובחותםויחזקםברזלטבלאותעלחריותכתבילהם

הכתביםונוסחאות15נומרתחתלבובשלבארכיוואהחריותכתביאתויניחם

כאשר477%בשנת,לדיכברי'חביום1267בשנתשהעתיקוםהקראיםבידינשארו

ופאדאליאוואליןמדינתעלברצחנפלוהקאואקיםהעטמאני28בורדאוהאטאיניצאי

זיגמונדאזי29,קראסניאצלבמחניהםויעמדופוליןמלךאוגוסטזיגמונדבימי

חילאתוינצחחילאנשי000%עםצבאושרקאלינווסקי30אתשלחהמלךאוגוסט

הקראימיבמילוןהגאוגרפייםהשמותברשימתמופיעהאינהכזאתצורה.([חו[51ט[י)הדנסטרנהר23
.נסטרנהר(נהרדנסטרכנראה.(הקיצוריםברשימתראו)

.הדנסטרלנהרכזהתורכישםמכיריםאיננו24
2517"

]elazne2.
"11המילה26

.ליטא-פוליןמלכישלשוניםחרויותבכתבימצויהאכן[
בזמניםליטא-בפוליןקראייםיישובמקומות(ארבעהועוד)ב"לשלרשימה(שם)נותןגםהוא27

.עברו
חילשלהקוזקים(חטמאן)ראשישל,לזיהויניתניםמקצתםשרק,ואנכרוניסטייםמשובשיםשמות28

בממשלתשלחמו,היוםשלאוקראינהשלבדרומההקוזקיםמדינת,)3Zaporiiika[5')זאפורוג

לביןאלהקוזקיםביןהסבוכיםהגומליןיחסיעל.שונותבתקופות,ביהודיםופרעוליטא-פולין
שנכתבה,המחברשלהערךרבתהדוקטורעבודתעלמבוססזהחשובמאמר)בורובויראו,היהודים

.177הערה,להלןגםוהשוו.(יחידבעותקושרדהדורותכשנילפני
29tKrasnyj ostrovבהמשךראו,כוכיזוב.
30Kalinowski.
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עליהםהשיגוהמלך.המלחמהשדהעלבחרבנפלעצמוניצאייוגםהקאזאקים

בשנהנוייברי6ביוםהמלחמהמאתובשובו'1,צודנוואעדוירדפםויכםמצד

חפשיםאותםויעששדותאחוזתעודלהםויוסיףהקראיםמשפחותאתלקחההיא

בארכיוואויניתםהקודמיםהכתביםאתויספחומסחורנפשותושלמותמסיםמכל

.לבובשל

32.ושיבושיםבשינויים,סולטנסקיגירסתשלפראפרזההואהזהשהנוסחלראותקשהלא

לפנילאשנכתב33,ברוסיתמסמךמצויפטרבורג-במנקטפירקוביץשלהפרטיבארכיון

-בפוליןהקראיםזכויותשלמהעתקההעתקה-עצמובמסמךכתובכך-והוא,1848

שלהעברילנוסחהאחרוניםהפרטיםעדזהההנוסח34.8%2%בשנתהחלכביכול,ליטא

יMoldavskoj~-כמופיעים"מולטניאבארץהשחוריםהאגמים";פירקוביץ
~
ernyje bolota

zenile,משפחות483נזכרות;(!ואלאכיהלא)"מולדביהבארץהשחוריםהאגמים"כלזמר

ממלכתואתויטולדאיחד1246בשנתכינאמר;ויטולדבידיבקריםשנישבו,הקראים

בארכיוןהכתובהמקורשלגניזתומקוםנזכר;בונאהמלכהבןפוליןמלךולדיסלאבעם

.שבאוסטריהלבובשל

הרוסיוהנוסחופירקוביץסולטנסקישלהעברייםהנוסחים-האלההמקורות

בנויה(בלבדועליו)ועליו,אחדמקורבעצםהם-פירקוביץשלהפרטישבארכיון

אבותיהםהגירתשלונסיבותיהזמנהבדברהעדהבנישלהמודרניתההיסטוריוגרפיה

ח"ריאלףשנת")הלועזיוהתיארוך(?"טרטרים"הכתיבוגם)"פאמיליע"המילה.לליטא

כנראה,מערביתבשפההיהשלוהמקורכיאולימוריםסולטנסקינוסחשל("לנוצרים

אשרזאתכמו)כלשהיקראיתמסורתעלנשעןסולטנסקיכינראה,זאתבכל3'.פולנית

בשנתכבר,כך-("הקראיםשלהכנסתבתיבכלהידועה"להקראאצקי'צטאדיאוש

מאותשמארבע"(בריסק)ליטובסק-בברסטהרבניםלראשימליטאקראיםכתבו668%

סולטנסקישלהמיידיהמקורואולי;"טרוקיגבוללהרחיבקדמונינוטרחוויותרשנה

קראיתמשלחתידיעל7901בשנתהגדולהפולנילסייםשהוגשהבפולניתהעצומההוא

36.מלוצק

13Czudnowa.0ע0חהטמ.

.ופירקוביץלסולטנסקימשותףמקורשלאפשרותשקל,14'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן32

.ORאא[[946ק1.0א.[33048
פירקוביץאברהםשהראההפולניהנוסח;ז"היבמאהכברידועהיהלא-קייםהיהאם-המקור34

ראו-ז"הימהמאההעתקההוא1855בשנתבווילנהקונדראטוביץ-סירוקומליאהפולנילמשורר

.זאיקובסקי
הלוחלפיגםכך,1185בשנתנבנתהאכןטרוקי;14'ת865'עמ;12הערה558'עמ,מאןהשוו35

הייסודאגדתאתסותרתהזאתהקראיתשהמסורתלבלשיםיש.1/1690משנתמטרוקיהקראי
שריהולטענת,(13הערההשוו)בפולניתהיטבשלטסולטנסקי.פירקוביץ-סולטנסקישבנוסח
והחליףמיצקייביץאדםעםנפגש,לעבריתפולניתשירהתירגםאף(שאפשאלראו)שאפשאל

המציאששאפשאל,(המחברברשותמצוטט;בכתובים)קיזילובמיכאילטעןלאחרונה.שיריםעימו
.ומיצקייביץסולטנסקיביןהפגישהאת

אתתיארך(15הערה,קיזילובאצלמובא;Estreicher(אסטרייכרהנודעהפולניהביבליוגרף36
,סולטנסקישלטענותיועיקריבושבאים,הזההמענייןהמקורשלאנגליתרגום;1803לשנתהטקסט



שפיראודןאחיעזרגולדה[28

.ולגליציהלליטאמקריםהקראיםהגירתעלהמספרשלנובמקורבפרוטרוטעתהנדון

שהגיעונותנתוהדעת,התורכיותהשפותממשפחתשפהדיברואכןליטא-פוליןקראי

מוצאםהיהאולי;מקריםרקלאאומקריםבהכרחלאאך,תורכיתדוברתמארץלליטא

בדבר,בוהתלויפירקוביץושל,סולטנסקישלהטענה,מקוםמכל37.הוולגהמאזוריגם

.מבולבלתכאןהכרונולוגיהכי,היסטוריערךחסרתהיא,מקריםווהלין-לליטאהקראיםבוא

"הישנהקרים",כמובן,נקראהולא,קיימתהיתהלאעודמולכתהעיר218%בשנת

)Qlrlm]5והמונגוליםהסטאריםשמעאתשמעהלאעודאירופה8%12בשנת38;([ן;

שלבילארוסלעברלאטהמתפשטתליטאהחלהלכןקודםעשוריםשכמהפיעלאף

עיקר;וזניחהקטנהישות,לערךהנוכחייםבגבולותיה,עדייןהיתהזאתבכל,היום

שטחיכאשר,1240שנתסביבהמונגוליתמהפלישהכתוצאהרקלהבאהתפשטותה

וכובשתדרומהפורצתהחלהוליטא,וליטאהזהבהורדתביןבפועלחולקוהקיובית'רוס

אתהצילההליטאיתשהפלישהלטעוןאוליאפשר;לשעברהקיובית'רוסנסיכויותאת

כשנתמצייןשסולטנסקי,246%שנת39.מהמונגוליםהיוםשלואוקראינהבילארוסאזורי

לכדו%124-1240במשך:מופרכת"הטרטרים"עלליטא-פוליןשליטשלנצחונותיו

פלשולאהם40.אותןוהביסו,והונגריהפולין,לוואלאכיהפלשו,קיובאתהמונגולים

שקיבלומשוםרקזאתאולם,ונסוגו-בנקללהחריבהיויכוליםשאותה-לאיטליה

להשתתףכדילמולדתםמיהרווהם,)Batuמצא,Batyj(באסוהגדולאן'החמותעלידיעה

.החדשאן'החבבחירת

(קובסקי'זאיונצשלמתרגומובמקצתהשונה)המקור;65'עמ,בפוליןקראים,קובסקי'זאיונצאצל

,בליטאוהרבנייםהקראיםהתכתבותעל.37'עמוהשוו,51-53'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןאצל
לארץלרגלהעלייהמסעתיאורשלהעבריהמקורלפי.והקראיםליטאקהילות,לוריאהשוו

הקראים,(458-477'עמ,יעריאצלפורסם)ח"היהמאהמסוףמגוזלוואדובאיבנימיןשלישראל

מתחילתטרוקיבניבהתרגוםלפיואילו,המחברשלזמנולפנישנהמאותחמשליטא-לפוליןבאו
!המחברשלזמנולפנישנהמאתיים-(הקודשלארץמסע,קובסקי'זאיונצאצל)ט"היהמאה

.בהמשךכאןגםראו;("התורכיורקעםאירופהמזרחקראי")זפרק,קראיתקהילהמחקריראו37
,הזאתמהעירשמואתקיבלהאיחצי;"ביצוריםמערכת"או"חפיר"ופירושומונגוליהואהשם38

עברהשהבירהלאחרלשמהניתוסף"הישנה"התוארשם.המונגוליהמחוזשלהראשונהבירתה
Eski(יורט-לאסכיממנה

~

Urt(ו"הטהמאהבתחילת.
;ליובאווסקיראו)הקיובית'רוסשלהמשךמדינתבעצםהיתההימיםקיצרתהליטאיתהאימפריה39

;"לובליןשלהאוניהעדהליטאית-הרוסיתהמדינהשלהיסטוריתסקירה"-טיבועלמעידהספרשם

ובייחוד;הקדומהבילארוס,'רמאלוביץ:השוו,ימינושלבילארוסיתהשקפהעל;פאשוטוגםהשוו

הרשמיתושפתה,אתנית-ליטאיתמדינההיתהלאהגדולההדוכסות.(בילארוסיתמעצמה,'רמאלוביץ:
הזהבהורדתמתוךהתהוותההמוסקבאיתהמדינה,לעומתה.העתיקההמערביתהרוסיתהיתה
.הזהבהורדתשלהיורשתהמדינהאלא,הקיובית'רוסשלההמשךמדינתואיננה

בוישאוליאך,אנכרוניסטיאמנםהוא,(1242)קריםעלויטולדשלהשנייההפשיטהתאריך40
שלאחרתמסורתלפי.המונגוליתהפלישהבתקופתמדוברשהרי,היסטוריתאמתשלקורטוב

טענו1795בשנתכילצייןיש."המונגוליםעם"לקריםבאואבותיהם-שבקריםאלה-הקראים

מאהבה,)ZIIbov(זובובלרוזןשיועדה,היהודיםשארעםלרעהלהפלותםשלאבבקשהקריםקראי
כלומר,כןלפנישנה450-כלקריםבאואבותיהםכי,הגדולהיקטרינהשליכול-והכלהאחרון
.31,32'עמ,בייליראו-1350שנתבסביבות
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בנצחונותיולתהילהונודע,מכולםהמפורסםליטאשלהגדולהדוכםאכןהיהוייוולד

בשניםמלך)ויטולדאתאוהטטאריםאתלהזכירהואאנכרוניזםאולם.הסטאריםעל

נוסח)בונאבןהיהולאיאגיללוולדיסלבנקראלאגםויטולד.1218בשנוע(430%-392%

יוגעלוממשפחתלוולאדיסלאוונישאהולא,כךנקראהלאהיאאףובתו,(סולטנסקי

עליהשמלךומי,פוליןעלמלךלאגםמעולםויטולד.(פירקוביץנוסח)פוליןמלך

Wladislaw(יאגאילואויאגיללוולדיסלבהיה,1434-386%בשנים Jagiello, Vladislaus

Jagailo(,בונאהמלכהואילו,ויטולדשלויריבודודו41בןשהיה)Buna(למלךנישאה

42.8%5%בשנתזיגמונד

עלידיעותיוביןלשלבסולטנסקיניסה,גליציה-בווהליןהקראיםיישובעלבדברו

שלדודובן,יאגיללושוולדיסלבהמסורתלביןלליטאהקראיםאתהביאשוויטולדכך

מורה,ויטולדעםהמזוהה,"יאגיללו"אזכור.(גליציה)לפוליןהקראיםאתהביא,ויטולד

סולטנסקישלהידיעה.(ו"הטהמאהתחילתאוד"היהמאהסוף)האירועשלהנכוןזמנועל

,גירסאותשתילא,בעצם,לפנינו;אנכרוניסטיתהיאאףלגליציהמקריםהקראיםהבאתעל

ישירות)לגליציההקראיםבואהוכחתומטרתה,עצמההגירסהאותהשלמיחזוראלא

,עברםאתזייפואירופהמזרחקראירקלאאך44.קד01בזמן(מליטא43ולא,מקרים

45,מזויפותהןאף,דומותמסורות.כלשהובמקוםישיבתםעתיקותאתלהוכיחבמטרה

ידועות(המונגוליתהפלישהלפני)מוקדמתבתקופההרותניתגליציהלמלכותהגירהעל

לשפתםביותרהקרובה,אקית'הקייצ-התורכיתדוברילבובשלהארמניםבקרבגם

לספק:היאאחתוהקראיתהארמניתהמסורותמטרת.הקראיםשכניהםשלהתורכית

החרויותכתביכיטענואלה.המקומייםהעירוניםנגדבמאבקםהמיוחסלמעמדםבסיס

הקדמונים'רוסנסיכישלהחרויותמכתביבערכםנופליםהמאוחריםפוליןמלכישל

שהקראיםומכיוון.הפולניםלפניבאזורששלטו,י'הרוסגליציהמלך,(דאנילו)דניאלושל
החרויותמכתביליהנותלהםאל,גליציהעלהפולניםהשתלטותאחריהגיעווהארמנים

,Gedemin(גדימין,ליטאשלהגדולהנסיר41 Gedyminas(,אולגרדלבניושלוהאימפריהאתהוריש
)Olgerd, Olgerdas(וקאיסטוט)Kaistus(;יאגאילו)Jagailo(אולגרד)הראשוןשלבנוהיה,

והצליחדודובקאיסטוטלחםיאגאילו.(קאיסטוט)האחרוןשלבנוהיהוויטולד,(1345-1377
.ויטולדעםהתפשריותרמאוחראך,)Skyrgailo(סקירגאילואחיואתבטרוקילהושיב

לאחרקצרזמן,ז"הטהמאהשלהשנילעשורדווקאשייכותבטרוקיהקדומותהקראיותהמצבות42
משוםבונאהמלכהאתהקראיםזכרוהאם.(דבורקיןראו)הקצרהמגלותםליטאיהודישלחזרתם
?עימםהיטיבשבובזמןשחיה

.מסולכתהגיעה,(גליציהגבול,בווהלין)לוצקיליד,עצמוסולטנסקימשפחת,מאוחרתמסורתלפי43

,סולכת,בקריםביותרהקדוםהקראישהיישובלעובדה,ובצדק,הלבתשומתאתהסבקיזילוב44

.גנואהבניאוהביזנסיםשבשליטתקריםבשטחיולא,הזהבהורדתבשטחהיה

הנושאאתמפתחיםבקיובהארמניםעלדשקייביץשלהמאמריםשני.דשקייביץ;סטפאניב:ראו45
.זהבאזורהקראיםלתולדותברורהנגיעהלושיש,אירופהלמזרחמוקדמותארמניותהגירותשל

נעוריהבשםהשתמשהדגולהאוקראיניוהארמנולוגהמזרחן:דשקייביץהוא"סטפאניב"שנוסיף
העתבכתב,החשובמאמרואת,הסובייטיתבתקופה,המועצותלבריתמחוץלפרסםכדי,אמושל
-אנטיאוקראינייםגוליםעמדושבראשו,הרוורדאוניברסיטתשלאוקראינהלחקרהמרכזשל

.פריצאקאומליאן'פרופובהם,קומוניסטים
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עלהןהקראיםעלהןהיהזאתמסיבה.'רוסנסיכיבזמןעודהמקומייםלעירוניםשניתנו

בתקופהלשעברגליציהמלכותבשטחיישיבתםקדמותאתלהוכיחבגליציההארמנים

עוברסולטנסקיבמקרהלא46.גליציהומלכי'רוסנסיכימתקופתדהיינו,מונגולית-הקדם

47.ובגליציהבווהליןהקראיםשקיבלוהחרויותתוכןעלבאריכותלהרצותא"מבפרק

כתבינתןאכןויטולד?האלההמאוחרותהמסורותבכלהיסטוריגרעיןישהאם

ובשךבהזהבבהורדתמסוימיםפלגיםנגדבהצלחהלחםואכן48;טרוקיליהודיחרויות

עדהתקדםלאמעולםהואאולם.אחריםבפלגיםמסתייעכשהוא,קריםשלהסטארים

המסורתנוצרהמדועאך.מופרכתמולכתלכידתעלוהמסורת,עצמוקריםהאילחצי

ויטולדנגדממשלחמוכינאמרשלאלמרותוזאת,מלחמהכשבוייהגיעושהקראים

,דהיינו,הדעתעלמתקבליותרשנראהמההמסורתסיפרהלאמדוע?הטטאריםלצד

לליטאבאושהםאו,ליטאכלכלתאתלפתחלולסייעהקראיםאתהזמיןשוויטולד

:בחשבוןבאיםהסבריםשני49?מיוזמתם

היושלאמסוימותזכויותהיקנההשבוייםשמעמד,בלבדהשערהוזאת,אפשר-א

,האחרונותהשניםבמאה.המקלטמבקשיאוהמוזמניםלמעמדבניגוד,לביטולניתנות

בפודוליההארמניםעםרקלאאירופהמזרחשללקראיםלהםהיהההיסטוריהעלריב

גליציהמעמדהיהויטולדבתקופת.פוליןממלכותחלקגליציההיתהיותרמאוחרותבתקופות46
;בענייןלהאריךהמקוםכאןואין,עליהםהשתלטהשליטאהקיובית'רוסשטחישארממעמדשונה

עדייןסולטנסקיאולם.לסמוךמהעליש,סולטנסקישעשהוגליציהויטולדשלשלקישוררקנציין
.גליציהמלךדניאלאתהזכירלא

דווקאלגליציהבאושהקראים,כוכיזובשל"מרדכידד"כמוקראייםמכתביםגם,ידועזהלעומת47
.מליטא

-לקראיםאולרבנייםמתייחס1388ביוני24-בטרוקיליהודישניתןהחרותכתבאםברורלא48
,גסן;178-182'עמ,ליטאיהודי,ברשאדסקי;ואילך2'עמ,יהודררוסיארכיון,ברשאדסקי:ראו
לזכורגםיש.ו"טכרך,הישנההרוסיתהיהודיתבאנציקלופדיה"טרוקי"הערךוהשוו;569'עמ

התעודותורובו"הטמהמאה("ליטאיתמטריקה")הגדולההדוכסותשלהרשמיותהתעודותשכל
מקוריותתעודותבידינושאיןכך,1596-1598השניםביןמחדשונערכוהועתקוז"הטמהמאה

.ואילךג'עמ,רוסי-יהודיארכיון,9רשאדסקיראו-ביותרהקדומותמהתקופות
,הממלוניתמצריםביןכלכלית-מדיניתבריתביצירתמצטיינתויטולדשלטוןשלהמאוחרתתקופתו49

,הגדולהוהדוכסות,(לוויטולדמעשיובאופןלמצריםרשמיבאופןכפופהשהיתה)קריםאנות'ח
הנוגעיםהצדדיםביןמיוחדיםבחוזיםמעוגןהיהקושטאדרךלקריםמצריםביןהשיטחופשכאשר

קראי"1יופרק,["היסטוריתסקירה:קלעה-ופוט'צ"]הפרק,קראיתקהילהמחקריראו)בדבר

אוכלוסייהבעליגםהיוזובריתשלהצדדיםשכלהדברמקריהאם.(["התורכיורקעםאירופהמזרח

בשמיםהאלאחד":טרוקיבניב"עםשיר"מביא(16'עמ,בפוליןקראים)שישמאן'א?קראית

אתהיערותגבולותבצידימיישבשוויטולדשמענוהישנהסולכתליד!בליטא,(ט8)הנסיך,ואתה
שיר.(במקצתשונהשישמאןאצלהפולניהתרגום)"ומחץהיכהשהואוהסטאריםאקים'הקיפצ

;העשריםבמאה,ספקללא,נתחבר,התורכיתמהפרוסודיהכךכלהשונה,פולנית-רוסיתבחריזה,זה

קטעישכלשציין,קיזילובזההיה.אחרבמקוםאחריםמזויפים"היסטורייםעםשירי"ובבונדון
בפוליןנתחברו(רשימהנותןקיזילוב)ויטולדשלבדמותוהקשוריםהקראיים"העממיפולקלור"ה
הסביבהבעיניהקראיםדימויאתלשפרבמטרה,העולםמלחמותשתיבין(וילנהאתגםשכללה)

.הנוכרית
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שחלקם,בליטאהסטאריםעםגםאלא50,בקריםהרבנייםאקים'הקרימצועםובגליציה

אתהאחרונותהשניםבמאהלעצמםייחסוליטאשלהקראים51.חרבשבוייהיואכן

הראששומריגדודחיילימעמדכגון)ליטאשלהטטאריםשלוחורויותיהםתפקידיהם

הפולניתהאצולה,szlachta[השלאכטהחורויות,"טרוקימצודתעלהגנה",הדוכסשל

,שלהםההיסטוריהאתלעצמםוניכסו(הטטאריםשלחלקםמנתשהיו,וכדומה,[הלוחמת

52.הצבאבעבודתלרובקשורהשהיתה

הכפויבואםשל,כביכול,מחמיאההלאההדגשהכילהניחהיאאחרתאפשרות-ב

,שיהודיבארץנוכחותםאתלהצדיקאמורההיתה,חרבכשבויילליטאהקראיםשל

,פאגאניתנותרההאתניתליטאהרי.ממנהרגליואתלהדיראמורהיה,רבנייהודילפחות

54.ויטולדשלהמאוחריםימיועד53,אד0קרבנותכולל,ממששלזרהעבודהשלמקום

הולמתנראיתויטולד55תקופת,וההיסטוריותהכרונולוגיותהפרכותכלאףעל,ואמנם

בריתנכרתה392%באוגוסטבחמישי.לליטאהקראיםהגעתשלהמבוקשהתאריךאת

Ostrdw(באוסטרובלליטא56פוליןבין , ostrov(שלטונהעלשמרהליטא.שבווהלין

,השניולדיסלאב,דודוובןיריבוידיעלהוכרויטולדוהדוכס,האיחודבתוךהעצמי

שלהשיאתקופתהיתהזאת.חייוימילכלהגדולכדוכס,פוליןמלכתיאדביגהידיועל

פנימייםבמאבקיםמעורבהיהויטולד57."ליםמים"כביכולשהשתרעההגדולההדוכסות

,בליטאמקלטמוצאיםהיוצבאותיהםעלטטארייםונסיכים,ובקריםהזהבהורדתבתוך

היםלעברמלחמהמסעערךאכןויטולד397ן/98בשנת.ההורדהבתוךניגפוכאשר
To(טוכטמישהזהבהורדתאן'לחלסייעבכדיהשחורת (ltamli(,מפנילליטא59שנמלט

.מבוא,קראיתקהילהמחקריראו50
.("התורכיורקעםאירופהמזרחקראי")זפרק,קראיתקהילהמחקריראו51
שלהמפורשתקביעתוראו-פירקוביץהואטרוקיקראישלהצבאיעברםעלהמסורותאבי52

י0ק0ל"tiadalnam(1854-7185השניםביןבווילנהלפירקוביץשהתוודע,קונדראטוביץ-סירוקומליא

tradycji , b

~

dacej dotad pomi

~

dzy Karaimami , jak zbrojne karaimskie0Firkowicz.ק
odprawieniuסק . . . krdtkiej modli

~

wy szumnle harcowalo0ק["ןות.סקrycerstwo , kaidego
"boku pana Litwy powolywala40mojcle . . . kiedy ich sluiba[פירקוביץמרלנוהודיעהרי

לאחר,בוקרכל,החמושיםהקראיםהאביריםכיצד,הקראיםביןהיוםעדהרווחתמסורתעל
עליהםשציווהכפי,הגשרגביעלמרובהבשאוןרכיבהמפגניביצעו,הקצרהתפילתםאתשסיימו
ליטאששליטי,(251'עמ,זכרוןאבני)טעןעצמופירקוביץ,שנימצד.(ליטאיאדוניאתשירותם
.צבאישירותמכלהקראיםאתשיחררוופולין

מבחינההליטאייםבאזוריםהקראיםהתיישבוליטאשלהגדולהשבדוכסותמקרהזהאיןאולי53
אוליהיתהליטאוהרי,הליטאיםהתנצרותלאחר,יותרמאוחררקהרבנייםחדרולשם,אתנית
[.זהבנושאהפורההדיוןעלגרסוןלשימודיםאנו].באירופההאחרונההפאגאניתהארץ

היאגלוניםשושלתמייסד,לו?יא)יאגאילוכאשר,1386אחרירקלהתקדםהחלהאתניתליטאניצור54
,,הדוויגאו)ידביגהעםלהתחתןבכדי(ולדיסלבהשםאתונטל)התנצר(בפולין (Jadwiga. Hedwig

.פוליןשלהעצריורשת
.לאפו;סאלוואטורי:למשל,ראו55
.בעקיפיןזהלאירועמתייחססולטנסקישלהטקסט56

.הבלטיליםגישהלההיתהובקושיהשחורליםהגיעהלאליטא,בפועל75
עלאותםויישב)Azov(אזובהורדתשל)Nogay(מהנוגאייםאלפיםכמהלליטאוהביאשבההוא58

,שסיננינציין.65'עמ,רנקוב'צראו-ואושמיינילידא,בטרוקיוגם,וילנהליד(ותה)וקההנהר
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-אן'הח,קוטלוג-תימורומפני,לנב-תימורשלבידושסייע,(אידש)ידיגיהמורדחותנו

בריתםובעליטוכטמיש,ויטולדשלכוחותיהםאמנם60.ודיגישל,ינגיז'צמזרע,הבובה

וורסקלאהנהרעלבקרבקוטלוג61-ותימור1דיגימידיקשהמפלהספגו,הסטארים

)Vorskla;2במשולשהכוחותיחסיאתשינהלאזה63קרב,זאתובכל62,(399%באוגוסטן

כשליטמעמדואתרערה?לאספגהגדולשהדוכסהתבוסה64.הזהבהורדת-ליטא-מוסקבה

שליכול-הכללשליטהלמעשהויטולדנעשהולשלטונולחייוהאחרוןובעשור,מעצמה

המקומייםהטטארייםוהשליטים,הזהבמהורדתחלקיםושלקריםשל,אקית'הקיפצהערבה

והעניקבליטאטוכטמיששלמצבאורביםסטאריםיישבאףויטולד65.חסותובניהיו

,ידיגינגדגרילהבמלחמתוהחללערבהלצאתביכרעצמוטוכטמישאך,אחוזותלהם

.בערך1405בשנת,סיבירשבמערב(ז[הוע"ת')בסיומןומת

ששליטאשלוהקראיתהסטאריתוהקהילותליטאממשלתחגגו97/996%בשנת

דווקאזהשתאריךלכךהסיבה.זובארץוהקראיםהטטאריםלהתיישבותשנהמאות

לקריםהקראיםאתשהביאהגדולכדוכסהישנהבמסורתויטולדשלאזכורוהיאנבחר

,השחורהיםלעברשלוהמתועדהמסעלתאריךהתאמהתוך,(סולטנסקישלזאתכמו)

המסורתשלהאנכרוניזםעלבשתיקהמדלגתהעשריםהמאהשלהקראיתכשהמסורת

כדיעדהשתרשהלליטאהקראיםשלבואםנסיבותעלההיסטוריתהאגדה66.הישנה

ביקורתי-לאבאופןחוזר,בלבדאגדהזאתכימודהשהואפיעלאף67,שהרוויאינןכך

בזמן,397%בשנתלליטא(והסטארים)הקראיםמשפחות383בואבדברהאגדהעל

בזמןלליטאבאוהקראיםאםלקבועיכוליםשאיננושאףאלא.ויטולדהגדולהדוכם

הקראיםהגירתשבוכזמןויטולדתקופתאתלהחשיבמניעהאין,יותרמוקדםאוויטולד

,מקריבאופןנבחרהכיאם-396%-השנה,מזאתיתרה.הדעתעלמתקבלתלליטא

כשבויימקריםלליטאבאולאשהקראיםבכךספקאיןאמנם.מדויקתלהיותעשויה

BEh~e(מראי-ה'צ'באחלעבר1418בשנת"קריםשלהחשן"נגדויטולדמסעעלמדבר,81'עמ

Sar

~

y(,פרק-תת,קראיתקהילהמחקריהשוו)יותרמאוחרשניםמאהרקנבנתהזאתעיראולם:

.("סינן"
,המסורתלפי,לליטאבאועימו;לידאהעיראת"לפרנסתו"וקיבלראוותניתפניםלקבלתזכההוא59

.קודמתבהערהראו-סטאריםאלףארבעים

.מליאורנסקיראו-הערבותשלהאפוסלגיבוריבחייהםכברנעשווידיגיטוכטמיש60
.!הקווקאבצפוןהתרךנהרגדותעלבקרבלנג-תימורידיעלטוכטמישהובס,1595בשנת,לכןקודם61
.293'עמ,טוגאןואלידי62
Kulikovo(פוליה-בקוליקובוהקודםהקרבגםכמו63 Polie(עתהוהשוו;להלןראו,1380בשנת

.יחסים,הלפרין

.152'עמ,הזהבהורדת,שפולרראו64
המסדרעלויטולדשלהמרשיםנצחונואתלהוסיףיש.292'עמ,טוגאןואלידי;256'עמ,שם:ראו65

הכוחותהיוושבו,)Grdnwald-Tannenberg(טאננברג-גרינוואלדבקרב1410בשנתהטבטוני
.צבאועיקראתהטטאריים

מאתייםלצייןישמעטשעוד,החגיגותהמולתבתוךשכחוהחוקריםמןשרבים,קיזילובצייןבצדק66
.לליטאהקראיםהגעתתאריךעלהאקדמייםהפולמוסיםלתחילתשנה

.104'עמ,והרוויאנןהוהטאלאאצל67
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הגדולההדוכסותאתשקישרכלכלי-מדינימערךשלתולדההיתההגירתםאלא,מלחמה

עלהמעידהעמומהידיעהגםקיימת.הממלוכיתולמצרים(?קריםכולל)הזהבלהורדת

גםאלא,מקריםרקלאבליטאהנוכחייםיישובםלמקומותבאושקראיםהאפשרות

.גופההזהבבהורדתאחריםממקומות

ההיסטוריתבמסורתהידועהקרבהדוןנהרעלפוליה-בקוליקובוהתרחש1380בשנת

Mamajevo("מאמאישלטבח"כהרוסית poboii

~

e(.אנות'לחהמפורסםהטוען,מאמאי

(היאסאבשםהובס,ינגיז'גממשפחתהיהשלא,הזהבהורדת

~

asa,ינגיז'גשל(החוק
טטארייםלגליסטיםשלקואליציהבידי,ינגיז'גשלהחוקייורשו,טוכטמישובשםאן'ח
דמיטריובראשם)רוסייםונסיכים(ינגיז'גמצאצאישאינואן'חעליהםלקבליכלושלא)

שיגרושאף)מקריםגנואהואנשיליטאמתמיכתנהנהמאמאי68.(מוסקבהנסיךדינסקוי

בטחטוכטמישישבמאמאישלתבוסתואחרי69.(לולסייעמאנשיהםשכיררגליםחיל

שלקרימאיותמסורות.ובקריםבליטאמקלטמצאומאמאי70וחסידי,אן'החכסעל

הוולגהמאזוריוקראיםארמניםשלכלשהיהגירהעלאולימרמזותוקראיםארמנים

תרגוםמביא71,"קריםמשא"בספרו,דיינארדאפרים.מאמאיממפלתכתוצאהלקרים

וכך72.קריםקראישלמנהיגםבבוביץלשמחהפירקוביץאברהםשלממכתבועברי

73:פירקוביץכותב

היכבשואחרי,לקריםהסטאריםבלויתקירקרממשלתבאה,מהזמןעבוראחרי

75(קלעא)החומהמקוםאתלקירקהסטאריםמלךנתן,ידםתחתקריםהאיחצי

אליהעריק6יבידנשארולהםנתנואשרחפשומכתבי,שםוהתישבולצמיתות

עול,הלפריןהשוו,ההולםהייחוסחסרמאמאינגדבטוכטמישהתמיכהשלהמוסקבאילהיבט68

וביבליוגרפיה,תשובה,הלפרין;הטטאריהעול,הלפרין;הזהבוהורדתרוסיה,הלפרין:גםראו.מונגולי
.שם2בהערה

.מאלוביסט;מאנפרוני:ראובאזורגנואהאנשיפעילותעל69

רצחוהואלהאבל,(בקריםבמושבותיהםשחיו)גנואהבניבריתובעליאללכפאברחעצמומאמאי70

.והליטאיםטוכטמישבעיניחןלמצואכדי
.20-39'עמ71

הדייןביד"אותומצאודיינארד"קדרבשפת"נכתב(מבוא,קראיתקהילהמחקריהשווה)המכתב72
"בכסימשהר"באברהם'רי"עעברלשפתונעתק,וואלידמשה'רבקראסובהקרימצאקיםלעדת

אתשוטחפירקוביץ,(1839)ט"תקצבשנתשנכתב,זהבמכתב.(אהערה20'עמ,קריםמשא)

בעייתימקורהואהזההמכתבאמנם.בקריםהקראיםקדמוניותשלמקיףמחקרלערוךתכניתו
,פירקוביץ"בערך,פוזננסקישמואל,למשל;בזהירותכיאם,בולהשתמשניתןאבל,אחדותמבחינות
.אותנטיכבמקורבמכתבטיפל,ממוחשבתוגירסה]שלוהקראיתבאנציקלופדיה,"אברהם

.37'עמ,דיינארד73
השוו,התורכיבעולםוהמקומותהשבטיםבשמותשכיחמרכיבזהו."ארבעים",בתורכיתןזיס74

שרחצוקיזז-קירק]בתולותארבעיםשלצאצאיםהם,אגדתםשלפי,תורכיעם)"קירגיז/קירקיז"
;בקריםקלעה-ופוט'צשלהקודםהשם)וכדומהקירקיר/אור-קירקאו(אחדמזאבוהתעברובאגם

כוונתו.("קירקיר":נספח,"היסטוריתסקירה:קלעה-ופוט'צ",הפרק,קראיתקהילהמחקריראו
.קלעה-ופוט'לצכאןפירקוביץשל

."חומה"הן"מצודה"הןפירושה("?קלעה"מערבית)טפף,אירופהמזרחקראישלהתורכיתבלשונם75
?יאדיגו/דיגי!עדיקל76
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,קירקממשפחתהואוגםנאמןהגבאיהחכםאקיי77שמואל'רמפישמעתיכיאקיי

...מאמאייומבאייסאראיימאלגאלקריםבאהקירקוממשלת

נסיכותשלבמובן)"קירק"אתהקושראותנטיהיסטוריגרעיןככוללתנראיתזאתמסורת

פליטיעםהיהודיםקבוצתהגעתואת,המונגוליםלכיבושי(קלעה-ופוט'צשלקטנה

שמואתכוללתהראשונהשהמילהייתכן;"סאראייאלגא"מהייודעיםאיננו8י.מאמאי

סאראי-לאקהזאתהסאראיאתלהשוותישואלי79,(נ111נאמבא)אן'חהולאגושל

Aq-Sa

riy

,מסורתםלפי,ממנהאשר,הוולגהנהרעלהמפורסמת("הלבןהארמון";

הכינויאתנשאהידיעהאתפירקוביץמסרשבשמושהאדםגםמה,הארמניםלקריםבאו

רומזהואאףפירקוביץשלבמכתב"מאמאייבאיי"שלהאיזכור,מקוםמכל."אקיי"

.הוולגהלכיוון

כיום)הארמניותהבירותאחת,(1מ4נ)אנימהעירהועברורביםארמנים,מסורתםלפי

באואלהארמנים.1262-ו1235בשניםהמונגוליםידיעלהוולגהמורדאל(בטורקיה

בקולופון.לקריםלהגרלהםהמרשההסכםוהשיגובקריםגנואהאנשירשויותעםבדברים

]aznvakank'[האצילים,[4ן%ת1"']הנסיכים"כינאמר1330משנתארמניידלכתב

ההורדהשלהבירה,Aq-Sariy,מראי-אק)מראי-'אחאתעזבו]olovurd2[העםופשוטי

בכפאהתיישבוהםבקרים.קריםאללפרוץבכדיהסטאריםנגדולחמו(הוולגהשעל

)Kaffa, Keffe , Ca

~

ha, Kafa, Feodosija, Theodosia(,כאזאראט)'Xazarat(,אט'סורח

)'Sarbxat,ז
תבריזאתטוכטמישכבש86/3851בחורף80."ובסביבותיהן(סולכת=זע%5"

)Tabliz

(

הידועה,איראןצפוןאואן'רביג'אד-בדרוםתורכיתודוברתגדולהמסחריתעיר,

ובעליאמניםוביניהם,רביםשבוייםוהוביל,הגדולהוהיהודיתהארמניתבאוכלוסייתה

שהועתקו)ידכתביוכןשמשפחות,זהבהקשרעודנציין.הוולגהשבמורדלמחנהו,מלאכה

81.מתבריזמוצאם,מקריםוהארמניםהיהודיםשלרבים(1385לשנתקודם

נדידתוהוא,אותנטיהיסטוריגרעיןיש,והארמניתהקראית,האלההמסורותבשתי

ממרכזים,ומלאכהבמסחרועוסקים,תורכיתשפהאותההדובריםהמיעוטיםשניבני

.ידועאיננוכזהקראימשפחהשם77

.("התורכיורקעםאירופהמזרחקראי")זפרק,קראיתקהילהמחקריבפירוטראו78
ווילגאאוליאו;לנוידועאיננוכזהמקוםאך,איראןבצפוןהולעגושללסאראי,אולי,הכוונה79

?סאראי

.280-288,342-413'עמ,ישקיאן'בזוהשוו.53-54'עמ,מקסודיאן80
בימיאן'רביג'באדבפרטחשובקראיומרכזבכלליהודייישובקיום.מעתיקים,פוזננסקיהשוו81

שלהבירהמעברשאחרי,לצייןחשובלענייננו;פישלראו,מוצקההיסטוריתעובדההואהביניים
התנכלויותובעקבותד"היהמאהבתחילת)Sultiniyah(לסולטאניהמתבריזהולאגו(05ש)אולוס

מהמהגריםרבים.אן'רביג'ומאדמתבריזמהגריםהיהודיםהחלו,הולאגוביתהתאסלמותאחריליהודים
הקראיהרופאעלוידוע,קראיםהיו

~

,לקהיר1354בשנתשעבר,אלתבריזיענאןבןדאודבןסיס

בשנתנולד)אלתבריזיאללהפתחאלדיןפתחגםוכך,(במצריםהתבלטוצאצאיו)התאסלםשם
קראייםידכתבי.(81[ף0ף)ברקוקהממלוכיהסולטאןשלוידידוהרופאיםראש,(בתבריז1358
,פוזננסקיוהשוו;19'עמ,פישלראו-הסמוכיםובמקומות,(45%ה57))וי'בח,בתבריזהועתקורבים

המאהבתחילתבאיראןהצפוויםעלייתבעקבותהתעצמהאן'רביג'מאדהיהודיתההגירה.מעתיקים
.ז"ט
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חצישלהיחסיתהמנוחהאל,הזהבהורדתבתורהאחיםבמלחמותשחרבו,הוולגהעל

,(ב5[%ע-Berke1(ברכה-מראיאתלנג-תימורהחריב96/3951בחורףדווקא.הפורחהאי

,אסטראחאן=א0%-ן7[א%ת)אן'טרח-י'חאגואת,הזהבהורדתשלהוולגאיתהבירה

'Astrakhan(,שמקצתלשערניתן.הוולגהשבמורדוהגדולותהחשובותהעריםשתי

הוזלגהלאזוריהובאו,מתבריזאולישמוצאם,האלההעריםשתישלוהארמניםהיהודים

,לקריםלאפנו,והקראיםהארמנים,הפליטיםשלשחלקםייתכן.לכןקודםעשוררק

בחמיוידיגימרד397ןבשנת,לעילכאמור.לגליציה,ומערבה,לליטא,צפונהאלא

ועדסיבירממערבשהשתרעה,בערבהמלחמהוהחלה,הזהבהורדתאן'ח,טוכטמיש

1תעמ)אנום'ח-אניכה'גהיתהידיגישלאשתו."עולםמלחמת"וכינוה,קרים

,([%ת[ן,א"

ליטאית-הפרוהסיעהבראשעמדהוהיא,קלעה-ופוט'צשלאן'החמבתטוכטמיששלבתו

תוכניתלרקוםהחלהו"הטהמאהבתחילת.באביהבעלהלמרידתוהתנגדהבהורדה

,וליטאקרים,הממלוכיתמצריםאתהכוללתמשולשתכלכלית-מדיניתבריתלהקים

הפוליטילמארגקשורהלליטאהקראיםהגירתואולי.זהלצורךבמצריםביקרהואף

היוושלושתן,לליטאהקראיםהגירתשלאפשרויותשלושעללהצביעניתן,לכן.הזה

;קריםעםויטולדשלהשוניםמגעיו:ויטולדבתקופת,דווקאזמןבאותולהתקייםיכולות

פליטיםאו,בהורדההפנימייםבמאבקיםאחריםמפסידיםאו)מאמאישלנאמניובריחת

.ליטא-קרים-מצריםברית;לליטא(לנג-תימורמלחמותשל

כאןנזכיר,ליטא-בפוליןהקראייםהיישוביםתולדותבדברכלליתתמונהלהציגכדי

.העיקרייםהיישובבמקומותהקשוריםהאירועיםמקצת

ליטא
Trokj(טרוקינוסדהמלכתחילה , Trokai , Troch(כלומר)3231בשנתאך,ליטאכבירת

לווילנהבירתואת(1316-1341,הגדולהדוכס)גדימיןהעביר(ויטולדשלמלכותולפני

ולא)הבירהשהיתהבימיםבטרוקיישבוהקראיםאםבוודאותלדעתאין.הסמוכה

הגדולשהדוכסלאחרלטרוקישהועברואו,(וילנהוהסמוכההחדשהלבירההועברו

-ללאלגטושהפכה,שבקריםקלעה-ופוט'בצלמצבדומההשניהמקרה82.אותהנטש

הבירהבסמוךנבנתהז"הטהמאהשבתחילתלאחר(ארמניםומקצתיהודים)מוסלמים

הנחהאם.(קלעה-ופוט'צ)הקודמתבבירהרביםבנייניםונתפנו,סראי-ה'צ'באח,החדשה
אולם,כבירהוילנהנבנתהבטרםעודבליטאישבוהקראיםכילשערישאזי,נכונהזאת

שבטרוקיספקאין,מקוםמכל.מאוחרתקראיתלמסורתפרט-כךעלברורותעדויותאין

1400,83משנתכתבההיאמטרוקיביותרהקדומההתעודה.לרבניםהקראיםקדמו

Kazinlir(יק'יאגלונצקזימירהעניק441%ובשנת Jagiello

~

czyk(טרוקיליהודימפולין

שהיוהסלאבייםבאזורים,כלומר)קיוב,'העליץ,בויהליןגדימיןשלשלטונותחתנמצאויהודים82

.ליפץראו-(הקיובית'מרוסחלקלפנים
לשנתשייכותשנשתמרומטרוקיהראשונותהמשפטיותהתעודותאולם;os1'ת1121'עמ,מאן83

(87'ח1085'עמשם)נ540
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"היהמאה)בטרוקיהקראיהקברותבביתהרופאעזרא'רמצבת
)
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נזכר,ויטולדמאת,1388משנת,יותרעתיקקיוםכתבאמנם84;מגדבורגחוקתאת

מאתקיוםכתבשלאישורהיהודיםקיבלו1492בשנת1507.85משנתקיוםכתבבתור
(1495)ה"רנבשנתאבל86,ליטאשלהגדולהדוכס,היאגלוניאלכסנדרמבנוקזימיר

הקראיםמקהילותהמגורשיםרוב.מליטא(והרבניםהקראים)היהודיםכלאתגירשהוא

אחיו,היאגלוניאלברכט[הראשון]יאןבהשמלךלפוליןעברו,טרוקיובהן,הצפוניות

עברו87,קיובקהלובהן,הדרומיותהקראיםקהילותבניואילו,מליטאאלכסנדרשל

הפליטים.453%בשנתמאני'העותהכיבושלאחרתילהעלאזשנבנתה,ולקושטאלקרים

,ליטאלגבולהסמוכה)Ratno(רטנובעיירהשניםכמהשהולפוליןשעברוהקראים

"רושיאגירוש"שלזהטרגימאורע.לבתיהםלשוב-נכזבהשלא-בתקווהכנראה

להשפעהמעבראבל,פורטוגלגירושלפניושנהוסיציליהספרדגירושלאחרממשאירע

,אלכסנדר:אירופיהמזרחההקשרגםקייםהיה,אירופהבמערבהאווירהשלהברורה

שלהגדולהנסיךהשלישיאיוואןשלבתו,להלנהנשויהיה,ליטאשלהגדולהדוכס

juadeis;:במפורשמוזכריםלאהקראים84 Trocensibus515קן;Trokiתן"nostrorum judeorum

"ipsorum TrocensiumIjuadeorum(טרוקייהודיאותם;בטרוקישלנוהיהודיםשל)ראו-ועוד

מופיעים(34'עמ,שם)זאתתעודהשלהאחרוןבחלק.30-33'עמ,רוסי-יהודיארכיון,ברשאדסקי
3ביטויים

~

1" iudaeorum civitatis Nostrae

'

Trocensis Karaimensium,, juadaeorum Karaimorum

"nomine(קראיםהמכוניםהיהודיםשל;הקראיתבשכונהטרוקישלנושבעיריהודים),המונגדים

Rabinis'-ל . juadei Rabini5]הנוכחיתבצורתההתעודהשלזהחלקאולם,(רבנייםיהודים)'טבהטל

כךעלראו-1646משנתהרביעיולדיסלאבידיעלהחרותכתבמאישורהלקוחההוספההוא
.29'עמ,רוסי-יהודיארכיון,ברשאדסקיאצל4הערה

זהו,55-57'עמ,בפוליןקראים,בלבןלדעת.182-183'עמ;ואילך1'עמ,ליטאיהודי,ברשאדסקי85

אינו1507משנתזיגמונט/סיגיזמונדשלהחרותכתב.טרוקילקראישניתןהראשוןהחרותכתב
הן;הכלבסךדפיםחמישה,ט"והיח"הימהמאותמקוטעותהעתקותבשתיאלא,במקורוקיים

אסRNL[)פטרבורג-בסנקטהלאומיתהרוסיתבספריהפירקוביץשלהאישיבאוסףשמורות
arxiv(,א.1 A . S . FirkoviEa6([[לוחך'opis946).הקראיםלתולדותהנוגעיםאחריםמסמכים

גינזבורגאוסיפוביץהוראטיואלף"רשן"אבמכתבגםכולליםזהבאוסףושמוריםליטא-בפולין
ן"אב;דפיםשלושה,"1859בתשרי2",מליטאקראיותתעודותכמהשלהעתקיםמשלוחעל
מציאתועלקונדראטוביץ-סירוקומליא'לספרועלהשגות,גינזבורגאוסיפוביץהוראטיואלף"רש

opis946,OR'[.א.,דפים14,"1859באלול27",ופולניותלטיניות,רוסיותתעודות RNL

,ברוסית,בווילנה,פירקוביץאברהםשלחותנו,פירקוביץגבריאלהעתיקהחמישיםבשנות.5[5-2[3
op946]OR.[א.833)לקראיםשניתנופוליןמלכישלהזכויותכתביאת RNL(;הקיוםכתב

אחדבקנהעולהוהדבר,הראשוןסיגיזמונדמהמלך,1507משנתהואאזידועשהיהביותרהקדום
'לבפניששטח-פירקוביץשלטענתועםמתיישבאיננואך,קיימיםהיסטורייםנתוניםעם

קדומיםחרויותכתבילפניושהיו-בווילנהבשבתוהחמישיםבשנותקונדראטוביץ-סירוקומליא
הנזכרים(בריסק)ברסטויהודי(י(4ה"וי0קז,פו)טרוקייהודיששמות,אחרבהקשר,נציין.יותר

בןיהואש,דניאלבןצדוק,יוסףבןהושע)לקראיםאופיינים,89,1488,1494מהשניםבתעודות
,וגודאביציוסלאזוטקאעלהמסתמך)קיזילוב.46,52'עמ,רוסי-יהודיארכיון,ברשאדסקיראו-(אהרן
שניתןאחדחרותכתבולואיןוכיבריסקליהודיניתןמדוברשבוהחרותשכתב,טוען(36'עמ

.לקראיםבמיוחד
לסחור(היהודים)טרוקילעירונילהפריעקובנהרשויותעלהאוסרת,1493ביוני23-מפקודתו86

לקראיהנוגעתפירקוביץאוסףתעודותביןביותרהקדומההמקוריתהתעודההיא,בקובנה
.זאיקובסקיראו-ליטא

.כיובגלות,הרכביראו87
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,"המתייהדיםמינות"במאבקשלבעיצומוהשלישיאיוואןהיהעתבאותה.מוסקבה

-למוסקוביהגםוממנה-והמתמערבתהעשירהגורוד?נושללרפובליקהחדרהאשר

גראימנגליעםהדוקיםביחסיםהיההשלישיאיוואן88.ליטאביהודיכביכולומקורה

)GirEy1היתהמוסקבאית-הפרוהסיעהידעתבאותהובקרים,קריםשלאן'הח(511%חט

המחווהתמורתכיקיווהאלכסנדר89.התחתונהעלליטאית-הפרוהסיעהוידהעליונהעל

קריםשלהסטאריםאתלהניאבידולסייעהשלישיאיוואןיאות,היהודיםשבגירוש

דלוגוש,היהודיםעויןהנודעהפולנישהכרוניקןלהוסיףיש.שנהמדיליטאעלמלפשוט

90.הגירושלהחלטתאחריםהיבטיםגםכמובןוהיו,אלכסנדרשלאומנוהיה,(1082מיט)

גםלמלךבינתייםשנעשה)אלכסנדרהתיר,השלישימאיוואןתוחלתושנכזבהלאחר

לקריםשנמלטוהדרומיותהקהילותאךי9,לליטאלשובליהודים,503%בשנת,(פוליןעל

כתבהראשוןסיגיזמונדנתן,507%בשנת,יותרמאוחרשניםכמה.שבולאולקושטא

יוזעפוביץלמיכאלכפופיםלהיותטרוקיקראיסירבו1514בשנת92.טרוקילקראיקיום

קיבלגאסטולדהמושל;שונהשדתםוטענוליטאיהודילראשסיגיזמונדידיעלשמונה

.ליטאקראיועדבטרוקיהתכנם1553ובשנת93,טענתםאת

בןנחמו'ורמרדכיבןיוסף'ר,טרוקימשראישנייםהתכתבו,1483-1485בשנים

חכםתלמידהיה,מרדכיבןיוסף'ר,מהשנייםאחד94.בשייציאליהו'רעם,אברהם

אצל88/487%בשנתלמדשם,בקושטאללמודלבואבשייציאליהושללקריאתושנענה

שלהמקליםלתיקוניויוסף'רהתנגד,זאתבכל.אפנדופולוכלב'רואצלאליהו'ר
,כעריותראהיוסף'שרמההתירהאחרוןשזהמשום,נחמו'רעםמסוכסךוהיהבשייצי95

96.שבקושטאהסמכותבפניהובאועניינם

שמואל'רשלנינוהיה,מרדכיבןיוסף'רשלאחיו,הטרוקימרדכיבןצפניה'ר

.הלוחבענייניבעיקרועסקו"הטהמאהבאמצעטרוקיקהילתכחזןשימשי9,פוליטי

בןיצחק'רהיהתלמידיובין.העדהמבניחלקידיעלהתקבלוהלוחבענייןתקנותיו

;המתייהדיםמינות,לוריא;מאבק,לוריא;קליבאנוב;ברוצקוס;ברלין;א41רידניקוב:ראוזאתמינותעל88

;מיכלים;צוקרמן;כפירה,אטינגר;תסיסה,אטינגר;מקורות,לוריא;פתורותבלתיסוגיות,לוריא

.זכריה,סאובה
.שאנץראוהנידונהבתקופהבקריםהסיעותשתישלמאבקןעל89
ששימש,יצחק,ספרדייהודי1502בשנתלהעסיקאלכסנדרבעדמנעלאליהודיםאוהדלאיחס90

.(225'עמ,הזהבהורדת,שפולר)בקריםכשגריר
פרק-תת,קראיתקהילהמחקריוראו;24מנגופ,זכרוןאבניהשוו:חזרוהפליטיםכללאאולי91

."אחרותעריםיוצאי"
,האלהמהשניםממשבאות(דבורקיןראו)בטרוקיהעתיקהקראיהעלמיןמביתהראשונותהמצבות92

.בספקמוטלתאיננההזאתבתקופהבטרוקיהקראיםשנוכחותכך
.570'עמ,גסןראו93
.112'ת1160'עמ;111'ת1149'עמ;109'ת1139'עמ,מאן94
לאמעולם":(שם)כתבוכך,ליטאשלהקרבאקלים,בחורףבתיםלחמםלהיתרהתנגדהיתרבין95

."מישראלנפששוםנסתכןולאשבתלחללזהעלההמוןתלונותשמענו
.111'ת1149'עמ,מאן96
.מאנית'העותהאימפריהשלהקודמתהבירה,אדירנהאיש,"אדרינופוליטי",כלומר97
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-1525או1594-533%)הטרוקיהרופאאברהםבןיצחק'רשלמורהו,מלוצקישראל

.הקראיהוועדמראשיואחדבדורוהקראיםליטא-פוליןחכמיגדולהיההאחרון98.(1586

99.הנצרותנגדהמכוון,"אמונהחזוק"הפולמוסיבספרועולמואתקנההרופאיצחק'ר

פוסווליליד,מלינובסקיהקדושמרדכיבןיוסף'רהגדולתלמידוידיעלנשלםהספר

looבהשימש624%ובשנת,בטרוקישהתיישב,ליטאשבצפון . llntטרודהיהכןכמו

מתאפיינתהנהגתותקופת.מולדתולעיירתמזרחית-צפונית,א'בירזשלהציבורבענייני

ממנהגיוחלק.בליטאהקראיתהקהילהאלרבנייםמנהגיםשלהחדירהמגמתבהתחזקות

ללוצקמלינובסקיעבר,בדורובליטארביםקראיםכמו101.הקראיבסידורברביםפירסם

הואשבהםוהמפורסם,רביםפיוטיםחיברהוא.הקהילהראששםונעשהשבווהלין

ידיעלבערך643%בשנתבאמסטרדםלראשונהשנדפס,"לךהאלף"הקבליהפיוט

102.הקראינתןבןזרח'רשלבקשתובעקבות,ישראלבןמנשה

התכתב,לטרוקישהיגר,שבווהליןנה'דרעזיליד,(640%-?575%)נתןבןזרחאותו

,קנדיהאיש,ר"ישהמכונה("רופא")דילמדיגושלמהיוסףהרבניהאשכולותאישעם

103.רדזיווילהליטאיהדוכסשלכרופאובליטאשהותובזמןוששימש,באמסטרדםשישב

התענייןזרח'רכימעידהוהיא,"האילים"בספרזרח'רידיעלתועדהזאתהתכתבות

תירגםגםהוא;חיצוניותחכמותובשאר,בתכונה,בהנדסה,במתמטיקה,הרבניתבספרות

הפולניהמשורר,(מKochanowski71(קוכאנובסקייאןשלמשיריוקראית-לתורכית

,הקראית-התורכיתאמוובשפתבעבריתפיוטיםוחיבר,הרפורמציהבתקופתשפעל,הגדול

עתהוראו.וייסבלוםוהשוו;121'ת,ואילך82%1'עמ,מאןראו-עצמוצפניה'ראצלגםלמדהוא98
.רבנייםמקורות,שריינר

,()בודניסימיאוןמאת,הראשוןהפולניבתרגוםהחדשהבבריתהשתמשהמחבר99 (Simion Budny

היסטורי-פילולוגיבפירשהמלווהמהדורה)1572משנת,הפרוטנסטנטים"סוגדים-לא"המנהיג
;ופולנייםלטינייםממקורותוהביא,(155'עמ,"אמונהחזוק"ראו)לותרמרטיןובכתבי,(מרשים

הןהיטבוהכיר,לפרוטנסטנטיםהקתוליםביןליטא-ובפוליןאירופהבמערבהדתילמאבקערהיה
שעברורביםידבכתביוהתגלגלרבלפרסוםזכהזהספר.תולדותיהאתהןהנצרותמקורותאת

,(לטינילתרגוםכבסיסשימש(במרוקושנתגלה)אחדרבניעיבוד.עיבודים Telu i,vneu Satanae

שלהמקוריהחיבור.יהודי-אנטיהסתהמסעועורר,1681בשנתבגרמניהשיצא("השטןאשחצי"
המאהבראשית,(מהמבורגעטיאשיצחק'רבידי)1621בשנתכברלספרדיתתורגםהטרוקייצחק

דידניאלבידי)להולנדית,(1717אמסטרדם)ליידיש,(בנבנישתישלמהבידי)לפורטוגליתח"הי
השפיעזהצרפתיתרגום;50והערה292'עמ,קפלןראו-1730)צרפתית,(1729,פניהלה

המאהובאמצע,(אנגלייםדאיסטיםועל,בנצרותבמאבקםבושנעזרוההשכלהאנשיעלעמוקות

בהפצתהקשייםעלבהודובריטימיסיונרהתלונןט"היהמאהבתחילת.וגרמניתלאנגליתט"הי
העבריתהמהדורה.62'עמ,וייסבלוםראו-"אמונהחזוק"אתהמכיריםין'קוציהודיביןהנצרות
.1975אשדוד:האחרונה

.124'ת1196'עמ,מאןראו100
"אליהואדרתמספרהשחיטהעניןקצור":חיבוריובין.456-464'עמ,'אחלקסוף,ן"תרוילנה101

;"אצולההקדמתעלפרוש";(1996רמלה:האחרונההמהדורה;1830ווינה:ראשונהמהדורה)

.ועוד;"האדרתספרשלעקריםעשרתעלפרוש"
לאישראלבןמנשהאך,"אמונהחזוק"שלהידכתבאתגםישראלבןלמנשהמסרנתןבןזרח102

.292'עמ,קפלןראו-מובניםמטעמיםהדפיסו
.דימוי,שריינרעתהוהשוו.358,366-367'עמ,פיןי"שראו103
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עלוהתלונן,בקושטאכשנתייםזרח'רלמדלערך618%בשנת.הקראילסידורשנכנסו

.והערביםהיווניםבספרימחסורועלבארצולחכמהמורהשלחסרונו

בןזרח'רבהם,קראיםתלמידים(דילמדיגו)ר"ישלוקנהבליטאביקורולאחר

יאשיהוביקש,624%בשנת.יהודהבןיאשיהו'ורהטרוקיהרופאניסןבןעזרא'ר,נתן

."האלהיםנר"ו"אחוזאגרת"ספריואתלושלחר"ויש,לימודיוהמשךבדברעצהר"מיש

עלוהוזכר,1658-630%בשניםטרוקיבעירוידב)wojt(כשופטשימשיאשיהו'ראותו

גםהוזכרהוא104."טראקאיושביהקראיםמעדתהרב"בתורהרבניהוועדראשיידי

אללוצקמקהילתבמכתב,הטרוקיויצחקבשייציאליהולצד,הלוחבענייניכפוסק

105.נה'דרעזקהילת

,דילמדיגושלהציוריתודמותו,(666%-595%)הרופאניסןבןעזרא'רשלדמותו

"זכרוןאבני"בספרועזרא'רשלחייוסיפוראתתיארוהוא,פירקוביץשללבואתשבו

חיברגםהוא;לסתרםאולאמתםאפשרותשאיןפרטיםמוסיףכשהוא,(251-253'עמ)

ליקוטיםמספרהעתיקיכיטעןפירקוביץ.הואמזויףספקשללא106,יוחסיןאילןעזרא'לר

בראש.דברידועאיןספרוועלעליושגם,מורזאשמחהבןיצחקהמעתיקמאתישן

ובנו,מולכתמעיר,קריםהיא,מדימארץשבא,סגןשמואל'ר,כביכול,עמדהשושלת

הפךשם.לטרוקיאביושלהגעתולאחרשנה,(מ"הק)1400בשנתבטרוקינולדמשה

לשנתהנראהככלהיאהכוונה.(ו"הרי)1456בשנתיאגעללוקזימירשלבחצרולשר

108.המשפחהשלדורותשבעהמביאפירקוביץי10.לקראיםחרותכתבניתןבהכי,א"הר

.52'ת1019'עמ,מאן104

.132'ת1221'עמ;131'ת1220'עמ,שם105
.120'1178ת'עמ,שם106
.170הערה,שם107
כתובתנוסחאתמביאגםהוא;(?ח"כשלגימטריה)שניםושמונהעשריםהואהדורותהפרש108

וגם,בלבןמאת"בפוליןקראים"בשולי,קובסקי'זאיינצאצלבצילוםהובאה;עזרא'רשלמצבתו
כתובת,2הערה10-11,86'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןלפי.בפוליןקראים,קובסקי'זאיונצאצל

בשנתהמולךהמלךבשםשגיאהמהןאחת,סיבותמכמה,מזויפתפירקוביץאצלהמובאתהמצבה
יצחקשמחהשלדבריוהשוואולם."המלךסודבעל"-לשיטתו-התמוההביטויובגלל,1666
המלךרופאוהיההנוצריםוביןהיהודיםביןומפורסםגדולחכם":"צדיקיםארח"בספרולוצקי
מתחילת,הקראיםעדויותלפי.(1432-1433'עמ,מאן),"המלךבביתושםידלווהיהפוליןשל

Karaimskoje("הקראיםדבר"בעיתוןשפורסמו,העשריםהמאה slovo(בווילנהברוסיתשיצא,
האוניברסיטה)דבורקיןאליהשלהמשלחת.(אלמוני)העשריםהמאהבתחילתהמצבהנחשפה
אתמצא2000בדצמבר.הזאתהמצבהאתמצאהלא(1998אביב,פטרבורג-מנקטשלהיהודית
בנובמבר.מעולהבמצבוהיא,העלמיןביתממרכזמטרכמאה,(ורשה)קיזילובמיכאילמרהמצבה

לונתנובטרוקיהקראישבמוזאון,שפיראלדןאורותממושבשמואלי(ק'ג)יעקבמרהודיע2001
שלאנגליתרגוםלספקוביקשו,שפיראדןאל(שמואלימראת)אותווהיפנוהכתובתשלתצלום

שהתצלוםהסתבר.(קובסקי'זאיונצבידיהאנגליפרסומהעלכנראהידעולאבמוזאון)הכתובת
שנהבשלושיםקדםואשר,לעילשנזכר,קובסקי'זאיונצשלהפולניממאמרוזירוקסתצלוםהוא

.זאתחשובהכתובתשלתצלוםבידינושאיןכך,האנגלילפרסומוויותר

בתוארלזכותוקיווהבווילנהלסירוגיןישבשבהבתקופההרופאעזרא'ברהתענייןפירקוביץ
הנראהככלוניסה,(לקריםמחוץ)הרוסיתהאימפריהשלהמערבייםבמחוזותהקראיתהעדהראש

קהילהמחקריראו"באיי-סינן"על)"הליטאיביי-סינן"כלשרתעזרא'רשלדמותואתלהכשיר
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1688בשנתשהיה,הטרוקייהודהבןיאשיהבןהרופאאברהם'רהיהאחרקראירופא

109.סובוסקייאןהפולניהמלךשלרופאו

מרדכי'רשלדורובן,(לטרוקיצפונית)פוסוולאישהטרוקיאהרןבןידידיהשלמה

,"לנערחנוך","עזמגדל","שעריםלחם"בהם,חשוביםחיבוריםכמהחיבר,כוכיזוב

מהפגישהכתוצאהשנתחבר,"לועשהאפריון"הואבהםהחשובאך,ועוד"וטוברך"

בשליטהאזשהיתה)ריגהאוניברסיטתרקטור,פופנדורףיוהאןעם97/696%בשנת

וגם,ורבניםקראיםלשניםישראלביתחלוקתסיבתלולהודיע"באהספר110.(שוודית

יותרוחיסלה11/1710בשנתשפרצההמגפהלאחר111."הקראותדתיסודילולבאר

שם,לווילנהשלמה'רעבר112,האתניתליטאשלהקראיתהאוכלוסייהממחצית

מותועדהקהילהאתוהנהיגלטרוקיחזרואז,הדיןביתבראש9%17שנתעדעמד

באוסף58'מס,רלוונטיתמתעודה,רוסיבתרגום,המביאאלמוניגםהשוו.("סינן"פרק-תת,קראית

.לנוידועהאינהכזאתתעודה.פטרבורג-במנקטפירקוביץשלהפרטי
אברהם'רשלפנקסו.4'עמ,אברהם,פוזננסקיראו-"אמןאמונה",סבעללביןבינולהבחינויש109

פטרבורגבסנקטפירקוביץשלהאישיבאוסףשמור-וכדומהמרשמיםובו-ובלטיניתבעברית
a,א.71) [xiv A . S . Firkovi

~

aנ(חמ]]]'East2'opis946.]]4וא).
שלחאשר,שוודיהמלךא"היקארלשלבההתעניינותובעקבותהקראיםדתאתחקרפופגדורף110

בניאחרשיתחקהכדי,אופסלהמאוניברסיטתלעבריתפרופסור,פרינגרגוסטאבאתלריגה

.29-30'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןלמשלהשוו-העדה
.6'עמ,1960אביבתל,מקראלבניההצלחהחברתהוצאת,"לועשהאפיריון"111

ירדהמגפהעקב,מקוםמכל.שרדוהקראיםכעשיריתשרקטען,(253'עמ,זכרוןאבני)פירקוביץ112
,המודרניתהקראיתבמסורת.מספריתמבחינהמאזהתאוששולאשהם,דרסטיכהבאופןמספרם

.מגפהאותהמתיעלאבללסמלבא(הרבנייםאצלבאבלתשעההמקביל)באבהעשיריצום
עםחישוביםומאחור,פירקוביץשלידובכתב,קרועמסמךנמצאפירקוביץשלהאישיבארכיון113

OR[946ק0.[א.377)זהמסמך.ברוסיתפירקוביץשלושמובעבריתשמות RNL(הוא
הרשימה,בקטלוגהמסמךתיאורלפי.בטרוקילקראיםשהיו(1011ע)השופטיםשלמוערתרשימה
אתכאןנביא.עצמובמסמךהאחרונותהמיליםאתוהשוו,כךהדבראיןאך,1802לשנתעדהגיעה

יוסף'כרה"רע1515:בליטאהשופטיםשפוטימי":בתאריםזעירותהשמטותתוך,המסמךכל
יוסף'ברהשופטהרופאמרדכיר"כהח"רפ1528;(קזימירבןאלכסנדרבימי)עזרא'ברהשופט

בימי)'וכוובורגומיסטרשלמה'ברהשופטשמחהא"ש1541;(הראשוןסיגיזמונדבימי)השופט
אברהםא"שי1559;(ל"הנבימי)יצחקברהשופטאלקנהג"שי1553;(אבגוסטסיגיזמונדבנו

(ל"הנבימי)השופטאברהם'ברהשופטיוסףא"של1571;(ל"הנבימי)החזןדניאל'ברהשופט
ו"של'בש)(בטוריימטיפןבימי)יצחקברהשופטאלקנהט"של1579;(מת1572ב"שלובשנת)

;(השלישיסיגיזמונדבימי)השופטיוסףר"בכההשופטאברהםח"שמ1608;(מת1586[ש"דוכךן

החכםיאשיהור"כהה"שצ1635;(מת1602'ובשל"הנבימי)שלום'ברהשופטאברהםצ"ש1630
ל"הנבימי)ניסן'ברהשופטעזראא"ת1641;(ל"הנבן'הדוולדיסלבבימי)יהודהבכמהרהשופט

מעלכתרוהוריד1668'בשקזימיריואןבימי)ניסן'ברהשופטיוסףה"תכ1665;(מת1648'בש
מתאשרהשלישייואןובימיומא'פפמיכאילבימי)שמואל'ברהשופטאברהםד"תל1674;(ראשו
שמואלס"ת1720;(השניאבגוסטבימי)יהושע'ברהשופטהרופאשמואלג"תע1713;(1696'בש
אבגוסטבימי)שמואל'ברשמחהק"ת1740;(מת1733'ובשל"הנבימי)השופטאברהם'בר

שמואלד"תקל1777;(מת1763'בשל"הנבימי)השופטשמואלבראברהםו"תק1746;(השלישי
."האחרוןוהואב"תקסשנתעדאבגוסטסטניסלבבימיהשופטאברהם'ברהשופט
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תהליםעלהמבוסס)הפולנישירואתחופשיתרגוםתירגםאףהוא1745.113בשנת

114.לעילהנזכרקוכאנובסקייאןשל(א"צ

ליטאברחביולכפריםלעריםלעבורמגמההיהודיםאצלניכרתז"היהמאהלמן

עםכלכליתתחרותבגללבעיקר,האזוריהדותשלהכלליתלנטייהבהתאם,האתנית

א'בירזבעיירותהיישוביםהתהווזאתבתקופה.הגדולותבעריםהנוצריתהאוכלוסייה

1מ%ן[הכפרולידה,("לבנים":בליטאית)

העיירה")נובומיאסטו,פוסוול,קרוניה,1(1עב"

~Karaim:ליטאית;"החדשה Najaa

~

estis(סלטי,פומפיאני115,('פוניוועז),פונעואז,

לשוטיפרט,האלההיישוביםכלכמעט116.ועודזמויט,שאטי,אוזרושוטי,פולסלטי

דרךעל,ונובגרודממל,לריגההמובילותהמסחרדרכילאורךהתהוו,המזרחיתאוזרו

מראששנוסדוהיישוביםאלההיוכיהאמיןשישמאןי11'אואולם.לריגהשמקובנההמלך

מדינתלביןליטאשביןהגבולעללהגןהיתהומטרתם,קראיםשליישובכמקומות

לא118,לוחמים-נוודיםשלאומהליטאקראיהיובתפיסתוכי,הצלבניתהגרמניהמסדר

נוסדוהאלהבמקומותהקראייםהיישובים,בפועל.מלאכהובעליסוחריםשלאומה

ולא,קתוליתכברהיתההאתניתליטא,התקיימהלאכברהמסדרמדינתשבהבתקופה

מערביתיותרהרבהעברהגרמניםעםוהגבול,הצלבמסעותאתנגדהלנהלצורךהיה

רקהתקיימוהאלההקטניםהיישוביםרוב,לכךנוסף.ויורשיוויטולדשבימילגבול

התחרותעקבח"היבמאהקיומםאתוסיימו,בלבדשנהכמאה,דורותחמישה-כארבעה

אתדחקושהרבנייםלאחר,הרבניתלביןהקראיתהעדהביןהמחיהאמצעיעלהקשה

1751משנתבמכתבביטוילידיבאהדבר.יותרהקטנותמהעריםבעיקר,הקראיםרגלי

אברהםמתלונןזהבמכתב19י.בווילנההרבניהקהללראשישמחהבןאברהםהקראימאת

המזמורשלהפולניתהגירסההשפעתעל;53-44'עמ,קראייםטקסטים,קוואלסקיאצלפורסם114
.אברהמוביץ;דובינסקי:עתהוהשוו;290'עמ,שםכברראו,בקראימיתהנוסחהעלהנידוןהמקראי

הזההגלאתמחשיבוהוא,בפונעואזיושבובתיםבעלי(53%)ג"קנ,לעילהמצוטטסולטנסקילפינ5%
.לטרוקיההגירהכמוהזמןפרקלאותוכשייך

ושנייםשלושיםשלרשימה,"הקדמוניםידכתבי"סמךעל,נותן(252'עמ,זכרוןאבני)פירקוביץ116
שוטישלשגויעיברות]אגםשיתי,פוסויל,חדשהעיר,פוניווייז,טראק:בליטאקראייםיישובים
,סלטי,שא?,,ביותרהמזרחיתהמבודדתהקראיתהעיירה;בפולנית,"המקודשהאגם",אוזרו

,העליץ,כקטנו,לוצקא,דערזנא,כראסנא,לבוב,טארודוב?,ביוב,כרון,כיידאן,בירזיס,אלאטי?פו

,ןדוברוווייץ,צארוקוו,פושטומיט,חבורושצוו,סנבור,כוכיזוו,כורולובקא,פוליאאזוס,בולשיוייץ

.וולדימיר,פינסכ,בריסק":אחרבנוסח"מופיעיםמקומותארבעהעוד;ביריזין,ליקצוו'ליקוו'רודי?
.28הערה570'עמ,מאןוהשוו
היישובממקומותבכמחציתהתקופותמןבתקופהקראיותקהילותאודותעלכלשהןידיעותאין

אחרתרשימהנותניםהעשריםהמאהשלקראיםמחברים,מאידך;פירקוביץברשימתהמוזכרים
,פירקוביץשברשימתאלהאתחופפיםמקומותעשר-שמונהרקכאשר,מקומותושבעהעשריםבת

לפי,ז"היבמאהליטא-בפוליןהיוקראיותקהילותושתייםשלושים.אחריםוכמהכמהומוסיפים
.608-609'עמ,ד,אסלאםשלאנציקלופדיה,קובסקי'זאיונצ'ח

.2הערה65'עמ,בפוליןקראים,קובסקי'זאיונצגםוהשוו,הקראיהישוב,שישמאן'א117
5)אוהליהם-עגלות,וטף,הנשים"עםלפוליןבאוהקראים,7'עמ,הקראיהישוב,שישמאן'אלפי118

kibitkami(,מקניהםועםסוסיהםעדריעם".
.29'ת923'עמ,מאן119
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והאשימושלהםלחזקותהקראיםזכויותלשלילתשונותבדרכיםגרמושהרבנייםשמחהבן

כמעטאו,נשארולא,מכךכתוצאה120.השלטונותבפניהקראיםאתשוואבהאשמות

121.ועודא'בירז,'פוניוועז,פוסוולכגון,עריםבכמהקראים,נשארושלא

באירופההקראיותהקהילותשאראתטרוקיקהילתהנהיגהז"היהמאהאמצעעד

בווהליןנה'ודרעזלוצקאנשיכיטרוקיקהילתראשיטענו644%בשנתעוד.לקריםמחוץ

במאהלפוליןמוסקוביהביןהמלחמותבעקבותאולם122,דנהמקדמתלמרותםסריםהיו

,האתניתליטאבשטחיבחלקןשהתרחשו,ח"היהמאהבתחילתלשבדיהרוסיהוביןז"הי

גםלכךגרמה;לווהלין,דרומהועובריםבתיהםאתנוטשיםוסביבתהטרוקיקראיהחלו

ללוצקמליטאהיגרהפירקוביץשלמשפחתוגם123.710%/%%שנתשלהנוראההמגפה

,ובכלל,לקריםמגליציה,לגליציהמליטאגםעברוקראים124.שבווהליןנה'דרעזדרך

.גסןראוט"היבמאהבטרוקילרבניםקראיםביןהעכוריםהיחסיםעל120
עשהאפיריון"הספרבעלאהרוןבןשלמה'רבאוהאלההקטנותמהעיירות.928-929'עמ.מאן121

ראו-הקודשלהםבחילול1667בשנתהקראיםהואשמובפוסוול;מלינובסקימרדכי'ור,"לו
,80בשנתהיתה,'פוניוועזשלידשאטיהקטנהבעיירה.ואילך77'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן
.79-81'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןגםוראו;גולדשטייןראו-קראיםנגדדםעלילת1679

.130'ת244-246'עמ,מאן122
בשטחי("והאשכנזיםהיוונים")לשבדיהרוסיהביןהצפוניתהמלחמהשלההרסניתההשפעה123

הטרוקיאהרוןבןשלמהשלבמכתבוביטוילידיבאה,הקראיותהקהילותעלהנייטרליתליטא-פולין
,למדעיםהרוסיתהאקדמיהשלמזרחייםללימודיםהמכון)לקושטאמהעליץשנשלח,7291משנת
במשךושעהרגעבכלונועהמחלהשמועהאלושמועההוהעלהוה":(3.3135,פטרבורג-סנקט

ירדהעתהעדומשםחימותחגורזובמדינהוהמלחמותהמהומותהתחילוכאשרוהלאהשניםו"ט

הרעיםשפטיוארבעתוסבלנויקום[13ח]ולאשכבואישקוםתסוףלאשפלהתהומותעדענינו
כלעלהכבידהאחרוןוזהשונאיםויביזונוהשולליםישללונוכיהצבאיםבראשיצערוקוליללה

לפורענותהמיועדבחדש"ונוהגז[!כך]קיניםהיארעהעתכיבשניתרעיםמלאכימשלחתפשעים
היתהבהללהקרובותהמדינותובשארהאלוהמדינותבכלכיאםשנינותוהרבהשמחהכלערבה
לגועתמנוהאםאשכולנחלקראבעדתינורקכלמרבהכבדהידובהםכבדהלאהעקידהזאת

מבליעמינדמוהמעטמןמעטנשארוכילהמנויוכללאחסרוןמצאנועונותומרובשכולושכלנו
שפרמהרויסעוורעדהקראנופחדזועהרקוהיההגבעהעלוכנסההרעלכתורןוהיינוהדעת
בתיעםאומללוחרבוכנסיותובתיהדורשיםספרמעלבהעדר'למדרשיובטלנובחררהויחנו
אלאא"ליטמדינתבכללפליטהנשארוולאואפלוחשכוהתמידונרותונפלושפלוועליותמדות
העליץק"בקחזןהיהאשרהרואההחכםאהרוןר"בכמוהרהחזןשמואלר"כה'יכוקי"טרוק"בק

עםל"זאברהםע"בכמווא"ליטאנשידכללהשופטשמואלר"כמוהשנייליץעליואבותיוזכות
המופלגהרבבןהחזןיוסףר"כהחדשהעירק"ובקשמעתים?תרעתיםבתיםבעליששהאוחמשה

דלתותשוקדיםאשרורפהחזקבםבתיםבעלימקצהעםץ"בגנ"נמומחההרופאאברהםר"כמ
זעירהתלאהמצאתםאשרפאהקצוציישראלשאריתעם"מעוגשוכןעבודת'עוזביאינם'הבית
המארהבעתהשםשלקחהחימהייןכוסעברהעליוגםשםוישבו?רן"חעדיבואושםזעירשם

לבבדוהבאגמוןכנוףואלמוןשכולוהנניעינימנגדנפשימחמדיוכלבניואתאשתיאתוהמהומה
הקדשבעירשגםבשמעינגררתמזאתגדולהרעהאחרתועודזאתהנראההחסרוןלגודלונפאה
ומקוםחזיוןמגיאהבאיםהגידוכאשרגפריתהנחל'המנשמתושאריתשםלנונשארלאב"תוב

ואיןעמיואלנאסףבמולדיובודדשהיההחזןמרדכיר"בכמוהרהחזןשמואלר"כהכאלוהרואים
."[!כך]ותפאתנוקדשנו13בן]ביתלשמורעדתינומבניאישבלעדיו

.1259'עמ,מאן124
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לליטאמקריםהקראיםהגירותאף;בעולםהקראיותהקהילותכלביןתנועההיתה

125.שונותבתקופותנמשכו(ולהפך)

ג99צ9ה-ווהל9ו

לוצק26י

.(באוקראינהכיום)ההיסטוריתבפוליןביותרהקדוםהקראיהיישובאוליהיאלוצק

,לפוליןעברהאך127,ליטאהגדולההדוכסותשלהשנייהבירתהמהלזמןהיתהלוצק

יהודים.לליטאפוליןביןהאיחוד,לובליןשלהאוניהאחרי,ופודוליהווהליןעםיחד

קראים;1388בשנת,ויטולדשלבזמנובלוצקנזכרים(הרבניים128,הנראהככל)סתם

גםהגיעושבוהגירהגלבאותווילנההראשיתהבירהשלידמטרוקיכנראהאליההגיעו

חשיבותנודעהלעיר1408-1411.129בשנים,דהיינו,האזורשלהקודמתהבירה,להעליץ

לאורךלגרמניהמקושטאהראשיהסחרעורקעברו"הטובמאה,ביותררבהמסחרית

1'0.וברסלאו(למברג)לבוב,לוצקדרךהברגנהר

המלכהשלבעלה)פוליןמלךיאגלו,סיגיזמונדהקיסר1429בשנתהתכנסובלוצק

,ביזנטיוןשגרירי,האפיפיורנציג,והליבוניהפרוסיהמסדריםשלהמגיסטרים,(יאדביגה

הגדולהנסיך,ואלאכיהשלהוויבודה,נובגורודשלהרפובליקה,דנמרק,הזהבהורדת

אולילהוציא,טרוקיאיששלאחתכתובתאף"זכרוןאבני"פירקוביץשלבספרושאיןמוזראבל125
-תת,קראיתקהילהבמחקרינידונו,מהןאחתובייחוד,אלהכתובות.ענייןבעלותכתובותשתי

בכתובתתאריך"תיקן"פירקוביץ:בסיסיותעובדותכמהרקנצייןוכאן;"אחרותעריםיוצאי"הפרק
תאריךלויצאכילוהתבהרהמעשהלאחרורק,קלעה-ופוט'בצהקבורטרוקיאיששלמאוחרת
ועשה,נוסף"תיקון"ביצעואז,טרוקיהעירשלהראשונהההיקרותמהיתכנותבהרבההמוקדם

אין,לעילכאמור,הרופאעזרא'רכתובתוזולת,האלההכתובותלשתיפרט.למרוק"טרוק"את
דןסקרו2000שנתאוגוסטותחילתיוליבסוף.טרוקיאנשישלנוספותכתובות"זכרוןאבני"ב

ביתשלהשטחאת(וורשהסימפרופול)קיזילובומיכאיל(מוסקבה)וק'ידירצ'פאךטיום,שפירא
דןידיעלשנתגלתה,פירקוביץמפתשלזירוקסבתצלוםנעזריםכשהם,קלעה-ופוט'צשלהעלמין
"מרוקאיש"שלהמצבה;פטרבורג-בסנקטפירקוביץשלהאישיבארכיון1999בסתיושפירא

ברורהבכוונהנשחתתכשהיא-זיוףעלהחשודותאחרותרבותמצבותכמו-נמצאההנזכר
הקראישהחכם,בסיפוקלצייןבכדיההזדמנותאתננצל,אחרובעניין.הזיוףסימניאתלהעלים
-ובווהליןבליטאקראיםשלהתיישבותםתולדותקיצוראתבספרוהירצהאלגמיליוסף'רהישראלי
.(186-187'עמ,אלגמילראו)הדעתעלומתקבלהגיוניבאופןגליציה

.הקראישמהבכתיבלוצכא,לוצכה126
.ד"היהמאהבאמצעאולגרדבתקופתעלתההיאזהלמעמד127
,קובסקי'זאיונצ:והשוו.37-39'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן;197'עמ,ליטאיהודי,רשאדסקי?128

.לוצקקראי,קובסקי'זאלנצ;בווהליןקראים
לאאך,לליטארקקראיםאתהביאויטולד,38-43'עמ,באירופההקראים,שישמאן'שלדעת129

,(קיזילובאצלמובאים;45'עמ,ואחריםבאליוליס)זמננובניליטאייםהיסטוריוניםלדעת.ללוצק
.להפךולא,מלוצקלטרוקיהגיעוהקראים

.137א'עמ,קירים,שפולרראו130
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אליצאהשלא)המתוכננתלהכתרתובאואלהכל;רביםרוסייםונסיכיםמוסקבהשל

131.ודתיים(בטורקיםהמאבקבעיקר)מדינייםבענייניםולדיוןכמלךויטולדשל(הפועל

אנו.ו"הטהמאהשלהראשונההמחציתמןעדויותישנןבלוצקהקראיהיישובעל

1450בשנתכי132,בלייעקבבןהרופאאברהםמאת"שבתשלנראסוראגרת"מלמדים

ללמוד(מאנים'העותבירתעדייןשנהבאותה)לאדירנהמלוצקהרופאיעקב'רנסע

:כךכותבבלי-.הקראיתהקהילהחכמימפיתורה

רושיאה133מארץשבאהרופאעיקב'רהחכםהםמרחקיםמארץשבאוהאנשים

היולאקהלתםשבניפ"אעוהםכפאמעירשלמה'רכבודוהמשכילמלוצקא

...קהלתנוכאנשיבתורהמתעסקים

מחכמיכאחד"צדיקיםארח"בספרהמופיע,יעקב'רשלשמומאיזכורוכן,בלימדברי

.בישראלואםעירהיתהלאעדייןלוצקהתורניתמבחינהכיעולה,הראשוניםלוצק

פריחת;זאתלעירמיוחדתאינההמפותחיםוההשכלההחינוךמוסדותשלחסרונם,כמובן

במאהואילו134,ז"הטבמאהרקמתחילהליטא-בפוליןהקראיםביןהתורניתההשכלה

להתהוותומספיקזמןעברטרם.שניםעשרותכמהבן,יחסיתחדשביישובמדוברהריו"הט

הובאולאוההשכלההחינוךדפוסי.חינוךמערכתליצורהמסוגלים,מלומדיםדורשל

גליציה-ובווהליןבליטאהקראיםיישוביהיוכןוכמו,היישובבניבאושממנהמהארץ

גורמיםגם.קהילתייםחינוךמוסדותלפרנסכלכליתהצדקההיתהולא,מאודקטנים

וממוסדיםממושכיםקשריםהיעדרוביניהם,חינוךמוסדותהקמתעלהיקשואחרים

שנמצאו)האלהלמרכזיםעדהעצומיםוהמרחקים,אחריםבמקומותתרבותייםמרכזיםעם

תורניתסמכותשלחסרונהגםואולי,(מאנית'העותבאימפריה,עוינתבארץ

.מרכזית

חכמיעםהחדשיםלמגעיםבקשרבאותבלוצקהיישובקיוםעלנוספותעדויות

אתמעטהלאבמידהלעצבעתידיםהיואשר,בשייציביתמאסכולת,באדירנההקראים

,1482בשנתקיובלעירהסטאריםפלישתלאחר.אירופיתהמזרחהעדהשלדמותה

נמלטו,מתושביהרביםושבוהעיראתבזזומאנים'העותשלהחדשיםהחסותבניכאשר

בןאברהם'ורמשהבןשמחה'רהיוביניהם135;לוצקלעירהקיוביתהקראיתהעדהבני

משנתבמכתבללוצקאליהםפונהאפנדופולוכלב'ר.קיובקראיקהילתמנהיגישני,לוי

.55'עמ,ליובאווסקי;134-135'עמ,ד,הרושבסקי;בווהליןבינלאומיכינוס,סאובהראו131
'ר;בשייציביתשלהיתרבענייןלומשיבוכן,(ד"עלבדף,אליהואדרת)בשייצידבריאתהמצטטנ32

בקריםשביקראפנדופולוכלבשלאחיוהיהבלי.לומתנגדשבליבשבתבאששימושהתיראליהו
.6הערה229-288'עמ,מאן;312'עמ,דנון:ראו-95/1496בשנת

לאומעולם,היוםשלאוקראינהאת"רוסיה,רושיאה"המילהציינה,הגדולפטרשלתקופתועד33%
.297'עמביחוד,296'עמ,פריצאקראו-מוסקוביהאת

.קריםעםולא,קושטא-אדירנהעםהקשרעלנשענתוהיא134
-,כרמאןמאן:הקראיםובפי,בתורכית)בקיובהקראיתהקהילהעלידועמאודמעט35% ) Man KermEn

."וקיובלוצק"הפרק-תת,קראיתקהילהמחקריראו
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על(הרבני)מקיובהגולהמשה'רשלהשגותיועלתשובותיואתמביאהואובו,1486

6/1371487בשנתבמכתביוגםאליהםפונהבשייצי1'6.אליהובןאהרןמאת"עדןגן"ספר

,מקריבאופןלפליטיםמקלטעירשימשהלאלוצקמאןשללדעתו1'1488.8ובשנת

הפליטיםשלהתיישבותםאתשעודד139,הגדולהדוכסשלמכוונתמדיניותבגללאלא

,כנסתבתישניבלוצקמוזכרים1506בשנת.לפתחהשקדושהשלטונות,זאתבעיר

-1648בשנת,קראיםבתיםבעליוחמשהעשריםבעירהיו552%בשנת;וקראירבני

ובשנת,קראיםבתישלושה-(ס"ותח"תגזרותאחרי)1650בשנת,משפחותעשרים

;(אחריםממקומותפליטיםנוספואולי)לקדמותושבהמצבכלומר,בתיםעשרים-663%

140.קראיםשלבתיםושישהעשריםבלוצקהיו7651בשנת

עליהםולשמוראחרותקהילותעםקשריםלפתחהמשיכהבלוצקהקראיתהקהילה

"זכרוןאבני"בספרפירקוביץפירסםכך.קיומהשנותכלולאורך,ו"הטבמאההחל

גםהשתקףהדבר141.מלוצקשמוצאם,קלעה-ופוט'בצהנפטריםמצבותשלכתובות

החלהח"היהמאהמאמצע.וירושליםדמשק,קלעה-ופוט'צ,קושטאעםבהתכתבות

143,סולטנסקי,לוצקימשפחות)קלעה-יפוט'לצבעיקר142,ריםלקמלוצקמלומדיםהגירת

הגירתהחלהובעקבותיה,בלוצקשריפהאירעה823%בשנת.(כוכיזוב144,פירקוביץ

145.לקריםגדולהקראית

('האליץ,הליץ)העליץ146

היאהאחרונותהשניםובמאות147,גליציה-רותניהשלהקדומההבירההיתההעליץ

-1408בשניםשבווהליןובלוצקשבגליציהבהעליץמוזכריםהקראים.חשובהלאעיירה

לקהילתהראשונההמוצקההעדות,בפועל148.488%בשנתבהעליץנזכריםהרבנים;1411

.114'ת1165'עמ,שם117.137א'ת1669'עמ,מאן136
.148הערה713'עמ,שם119.139'ת1175'עמ,שם138
מחקרים,בלבןוהשוו.70'עמ,בפוליןקראים,קובסקי'מזאיונצלקוחיםהסטטיסטייםהנתונים140

.1,44'עמ,היסטוריים
."וקיובלוצק"הפרק-תת,קראיתקהילהמחקריראו141
הפולנילסייםלוצקקראיידיעלשהוגשהבתעודהמאנית'העותלאימפריהלהגרהאיוםהשוו142

.53'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן-1790בשנתהאחרון
שאותו,הקראיםקורותעל)"המלכותהוד","כאבדחית","הגנוזאור","רוכלאבקת"הספריםבעל143

פירקוביץאתשימשוסולטנסקישסיפקהחומרים;"צדיקיםזכר"ו,(הראשוןלניקולאילהגישרצה
"דעתתיטיב"ו(ז"תרי)"תקוהפתח"רקבחייופירסםהוא.שלוההיסטוריותהתאוריותבבניית

.בגוזלווא(ט"תרי)

.כוכיזובמרדכי'ורהמשביריוסף'ר,לוצקישמחה'רהיומשפחתוקרוביבין144
.בלוצקפירקוביץ,שפיראגםראו,ט"היהמאהבתחילתלקריםמלוצקהגירהעל145
מופיעשם,142'עמבייחוד,הברמןהשוו-האשכנזיםביןגםנפוץשהיה,הקראיהכתיבזהו146

כז"הטמהמאה"העליץ"שלהגרמניהתעתיק
.וןטא"

(1253משנתממלכה)נסיכותשל(1170משנת)לשעברבירתה,מהעירשמהאתקיבלהגליציה147

,אחדיםסלאבייםבניבים.1349בשנתהחלהפולנילכתרעוברתהחלהגליציה-רותניה.רוסית
.7אוןהואששלהגילום

.ואילך18'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןוהשוו.3הערה32'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן148
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עשפש1,%שם4

'"'811ש'" 'ע
"
21%ים"''

בהעליץהקראיהכנסתבית
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Stefan(באסוריסטפןהמלךמאתחרותכתבהיאהעליץקרטי Batory(1578,149משנת

התעודות.ועוד,שרףייןלמכורלהםהותר,חפשילמסחרזכותהעדהבניקיבלושלפיו

-%158מהשניםמכתביםהןהעליץקראיקהילתאתהמזכירותהראשונותהעבריות

העלמיןלביתסמוךהיהשבהעליץהקראיהעלמיןבית,ליטא-בפוליןכמקובל1583.150

151,אירופהמזרחקראישלעלמיןבתיבשארכמו;ביניהםהפרידהגדרורקהרבני

שללזהזהההמצבותסגנון152.מזרחההרבנייםשלואלודרומהפנוהקראיםקברות

הכתובת153;פאהןמאתמיוחדלמאמרזכההזההעלמיןבית.שבאזורהרבנייםהיהודים

הרגיליםהמרכיביםבהויש154,(710%/1%)ק"לפע"תמשנתהיאמהעליץביותרהקדומה

:קלעה-ופוט'צבכתובותגם

אדוניבןל"זצוהנכבדהזקןיוסף'רבמ"כהנעלהזקניאדוניקבורתמצבתזאת

בשנת...נפטראמןארץיירשוזרעוה"תנצבוהנכבדהזקןמשהמ"כהחשובזקני

.ק"לפע"ת

עלההרבנייםמספראך)הרבנייםמספרעלעלה627%בשנתבהעליץהקראיםמספר

בראשיתאך,מקריםבאובתחילההקהילהמנהיגי.(1765בשנתהקראיםמספרעל

דודללוצקמירושליםהגיע1647בשנת.חזןאוחכםללאהקהילהנשארהז"היהמאה

והקראים,המקוםשפתאתידעלאהוא;הירושלמיתלקהילהתרומותלאסוףמנתעל,החזן

.בעירברבנותמהזמןשימשהואאך,(ערביתלא,וכמובן)עבריתידעולאהמקומיים

עירםנה'מדרעז,וישועההמשביר155יוסף'ר,אחיםשנילהעליץהיגרו1670שנתאחרי

במסורתהמשיכוצאצאיהם;תקנותותיקנותורההרביצו,הקהילהבראשועמדו,שחרבה

ללוצקמליטאבאקראיםמהגריםשלנוסףגל156.ט"היהמאהלראשיתעדההנהגה

,1772בשנת,הראשונהפוליןבחלוקת.692%בשנתולכוכיזובלהעליץנפוצוומשם

.19'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן;30-33'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן149
.122'ת1185'עמ,מאןראו-מהעליץאהרןבןיהודהוהחזןמטרוקיאברהםבןיצחק150
.דבורקיןראו51נ
ששורשיוהזההקטןההבדלשלבחשיבותולהפריזנטהפירקוביץ;60'עמ,הקברותשדה,פאהן152

תשומתאתקיזילובמיכאילהסבשלאחרונה,נציין.דבורקיןעתהוהשוו.ברוריםההיסטוריים
,למזרחפונהקלעה-ופוט'בצ(חנהאשתושלוכן)עצמופירקוביץשלקברו:מתמיההלעובדהליבנו
!קלעה-ופוט'בצהקראיםקבריכלכמו,לדרוםולא,לטענתוהרבנייםאצלכמו

.60-64'עמ,הקברותשדה,פאהן153
.61'עמ,שם154

ומורהומרדכי'ראביניסן'רשלותלמידומשפחתוקרובהיה,המשבירהמכונהשמואלבןיוסף'ר515
ברכי"חיבר;"מרדכידד"ספרובעריכתכוכיזובניסןבןמרדכי'לרסייע;ניסןבןמרדכי'רשל
.ועוד,("המשביר"נתכנהשמועל)"יוסףשבר","יוסףתפארת","חכמהנר","צדיקיםנר","יוסף
אילנותעל.ומשהשמואלבניועםיחד,(ג"ל'אב"ב)"צדיקיםארח"בספרנזכר;1700בשנתנפטר

.25'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןראו,העליץחזנישליוחסין
נינו,שמואלבןמשהנכדו,ושמואלמשההםהקהילהאתשהנהיגויוסף'רשלבניוובניבניו156

.ואילך39'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהןראו-שמואלבןמשהבןשמואל
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שונהבאופןהעליץשלהקראיתהקהילההתפתחהולכן,אוסטריהלשטחיהעליץעברה

.לרוסיהשסופחושבשטחיםמהקהילות

הקראיםהצהירו,לאוסטריהגליציהשלוסיפוחה772%בשנתפוליןחלוקתלאחר

158.טורקייםיהודיםהםוכי,מטורקיהי15,שנהכמאתייםלפנילעירבאוהםכיבמקום

ז)רהרר'יהאוסטרילנוסעגליציהקראימסרו802%בשנת
באו"שאבותיהם,(1(ט"י"

,מטורקיהבאואםבין,מקוםמכל159."שבוייםבתוראותםשבווהפולניםתטטאריםעם

קראיכיהודגשט"היהמאהבראשית,הזהבמהורדתאו,מקריםאומליטאאםובין

מזוהיםלהיותרצוןמחוסרבאההזאתההדגשהאולי160.שבקריםמאלהשוניםגליציה

לשפתםבכךרמזוואולי;ידידותיתהיתהתמידשלא,השכנההמדינה,רוסיהקראיעם

עקבהן-העריםלקשריהםאו,קריםקראישלמהסטאריתהשונה,המיוחדתהתורכית

שלשונהגירסה,ואולם.מאנית'העותהאימפריהעם-עסקיהםעקבהןהדתענייני

.סולטנסקיאצלט"היהמאהשלהשלושיםבשנותמופיעהבהעליץהקראיםתולדות

ויתןלהעליץמקריםקראיםמשפחות180יגלוהמלךלקח246%בשנת"טענתולפי

,סולטנסקישלבעקבותיוההולך,פירקוביץאצלגם161;"וקרקעותשדהנחלתלצמיתותלהם

שלבשמוקשורהההגירההאלההקראייםהמחבריםשניאצל.דבריםאותםמופיעים

יכולהיהלאהואולכן,פוליןלמלכותשייכתהיתההעליץויטולדבימיאולם,ויטולד

.(אחריםאנשיםאו)קראיםלשםלהביא

כבראחרתמסורתקיימתהיתה-כאמוראוסטריהבשטחי-עצמהבהעליץואילו

מלךשללזמנולהעליץהקראיםבואאתהמסמיכה,ופירקוביץסולטנסקישלבימיהם

כביכולבאההזאתההגירה.(דאניאילאו,דאנילו)דניאלהגדול(רושיאה)גליציה-רותניה

לגליציהבאוהקראיםכיונטען,1243בשנתבאסושלהמונגוליתהפלישהבעקבות

.חרויותכתביקיבלווכביכול,ודניאלבאטובין"השלוםבריתכופר"כמעין

,לעאונוביץ)ליאונוביץאברהם'רהחכםשלטענתוהיאהזאתלמסורתהמקור

Leonowicz(,האוקראיניההיסטוריוןאל1838משנתמכתבולפי.העליץקהילתשלהחזן

eenis(זובריצקידניס,מגליציה Zubricki,777%-862%),הקהילהבידיהיה830ןשנתעד

בשנתלהעליץהקראיםהזמנתעל,תפילהסידורבסוףבעבריתרשימהוהוא,מסמך

ליאונוביץאברהם'רשלמכתבולפי.חרויותיהםכתביתוכןועלדניאלהמלךידיעל1243

המטרופוליטלידיהתעודהשלהפולניהתרגוםאתמסרהוא3%8%בשנת,838%משנת

Anton(אנגילוביץאנטון,והעליץלבובשלהאוניאטי Ange*owicz,1756-4%8%).ואולם

,היסטורייםמחקרים,בלבןהשוו-הסמוכהנה'לדרעזמלוצקהקראיםהגירתאתגםהולםזהזמן715
.44'עמ

מדבריםשהםלוצקקראיטענו1790שבשנתנציין.26'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן158
,בלבןראו-(אחרתתורכיתלשפהולא,מאנית'העותטורקיהשללשפתההיאוהכוונה)טורקית
."מרדכייד"בעלכברמסרדומהמסורתואמנם.52'עמ,היסטורייםמחקרים

.370'עמ,סטפאניבלפי159
.27-28'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהןאצלהספרות160
.מז-מאתנאים,צדיקיםזכר161
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נשרפה1830ובשנת,שלובארכיוןנמצאלאוהמסמך,מכןלאחרשנהמתהמטרופוליט

162.הכנסתבביתהמקוריתהרשימה

אברהםאל16'ליאונוביץאלישעשל866%משנתמכתבליטוינסקירמםפי1893בשנת

רבנייםחוקריםסברוזאתבעקבות.ליאונוביץאברהםדברינוסחניתןושם,פירקוביץ

זכר"מהספר(1243)להעליץהקראיםשלבואםתאריךאתלקחומהעליץשהחכמים

במאה164.לדניאלהתאריךאתוהסמיכו(ויטולדאתשהזכיר)סולטנסקישל"צדיקים

גליציה-רותניהמלךשדניאל,ולהוכיחהסתירותאתליישבשישמן'אניסההעשרים

הרי,היהכךאםגם165.246%בשנתלהעליץמקריםאקית'קיפצדובריקראיםהביא

עלענפהספרותקיימת.2-3'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבןוהשוו;336-359'עמ,סטפאניבראו162
.סטפאניבאצלביבליוגרפיהראו-הזאתהרשימה

.2-3הערות29'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן;ליטוינסקי163
פירקוביץאברהםשלהפרטיבארכיונו.29-30'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן,למשל,ראו164

אסliEnyj1'opis946,RNL(מסמךנמצאפטרבורג-במנקטהלאומיתהרוסיתבספרייההשמור
arxiv,א.898 A . S . FirkoviEa(תכתב,הימיםדבריאלה",בטרוקיוהשופטהחזןאברהםמדברי
,בהעליץהושע-שמואלבןיוסף-יעקבשהעתיק,"קדמוניםבימיםנעשואשר,אחרוןלדורזאת

.יוזף-פרנץהקיסרעםהפגישהעלפירקוביץשלקצרמכתבעם,פירקוביץעבור,1871בשנת

השונהנוסח-גליציה-ווהליןשלהקדומההרוסיתהכרוניקהמדבריעבריתקצירהואהנוסח
שלהיחסעלמאודענפהספרותקיימת).הרגילההקדומההרוסיתהכרוניקה,נסטורמכרוניקת
הטיפולאתנניחאך,שלהןהמשותףלמקורנקטירכרוניקתושלגליציה-ווהליןשלהכרוניקה
בעיבודענייןימצאואלהמומחיםשאףנקווה;הסלאביבמחקרלמומחיםאלהסבוכותבסוגיות
הגייהערבובחושפותהסלאבייםהשמותשצורותנציין(.כאןמתפרסמיםממנושקטעיםהעברי

התשיעיתמאהבימימלך)Rjurik(רוריקהדרומיתרוססיאבארץ":לאזורכיאה,בפולניתאוקראינית
לדרוםמושבםהרחיבל"הנמאהבסוף(110,)איהוראחריוהמלכותלמעלתהביאםוהואלמספרם
Askol(אוסקאלדאת'קיובדוכסיאתהרגהואולמערב 'd(אחוזתםארצותאתוכבש(0")דירואת

דרעוולאניהנקרא)Slavianie(סלאוואניםארצותאתעובדלמסוהכניעדניעפרהנהראתעבר
)Drevlianie(אישיזאולדוכסההיאבעתלהםהיהואשר')Izjaslav(מגיעהיהומושבם(?)ניקין

.(?)רוסקיפאדגאידאוחלק)Novograd-Volyn'ski?(נערוואשגארדמןהמערבילפאדאליא

Svjatoslav('שווענטאשלאב /Sw

~

tislaw(והשיבהעשיריתמאהבתוךגבולםהרחיבאיהורבן
הגדא'הנק)Vladimir/Volodymyr/Wlodzimierz(וולאדזימירזנינוהתחתיתבוגנהרעדגבולם

)?tKrasno solnyiko"הואאשר(הקדושולאדימירשלכינויו-"טובמזלבן,האדומההשמש

Novgorod)(נאוואגראדדוכסותאתכבשלמספרם980סביבהנוצרידתלקבלתהראשוןהיה

,המקומיותהכרוניקותלפימסופרהעליץנסיךדניאלסיפור."...(0ע[001)ופאלאצקדרעוולאןוקיוב
אלפף'הבשנתוגם":תוספתבאהבסופוואילו,באסופלישתבהקשרלקראיםהתייחסויותללא

ולתאריךוארבעיםושלשהמאתיםאלףהנוצרים'ולמספרישראלבנילמספרהעולםלבריאתושלושה
באחטיהקדריהמלךביןשלוםשנעשהבעתשנהוחמשיםוחמשהמאותששה(הגירה)העגירה

(חראבצניאארץמלךובין)Batuם12ן)תאן

~

rovacija,דניאל(גליציה,רותניה=הלבנהקרואטיה
המלכיםשניביניהםשלוםעשוופוליןהרוסיןארצותאת"הקדרמחרפיכשהיובהאליץהיושב
גדולדוכס)Lev(לעוול"הנשלהמלךבנוהיהל"הנהאליץמלך(?)צאדבינםהבריתכרותבעת

Vas?(באשקודוכסהמלךשלאחיווגם 'ko=Vasil 'ko*(יתן'קדרישמלךהשלוםבתנאייוהכניסו
לעירדירתםלהסיעקריםהאיבחצי"היושב"הקראמעדתאמיליען'פאובתיםלמאהרשות

אתלסחורלהםויעזורבתיםלהםויבנההגבולמןהוצאותיועלקיבלתוהואהעליטץהמלוכה
רובםויצאו...ל"הנרוסיאאוחראבאציאארץוביןהמזרחארצותביןומתןהמשאולקשורהארץ
שלהעתקהשלפנינונראה."...'וכו)Mangup(ומאנגופ)Keffe(כפעמןוהשארסולכטאמעיר

.ליאונוביץאברהםשלהטקסט
.29'עמ,אירופה-מרכז-במזרחהקראים,שישמאן'ש165
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,גמורהלשממהוגליציהווהליןאתהחדשההמונגוליתהפלישההפכה283%בשנת

1866בשנתשקיבללאחר,שפירקוביץמתמיהאולם166.ביותרהידלדלהואוכלוסייתה

שיצא,"זכרוןאבני"בדבריונוסחאתלתקןשכח,החדשההמסורתובוהמכתבאת

לחשיבותצרכודימודעהיהלאואולי,שכחאולי167;(872%)יותרמאוחרשניםכמהלאור

להשתלטותשקדמולאירועיםהקטנההאוסטריתהקהילהבנישלבהעליץשהותםהסמכת

התקופהשללפרטיהמתייחסתגליציהשלזאתמסורתרק,מקוםמכל.גליציהעלהפולנית

,אירופהמזרחקראישלהמסורותבשאר;אירופהמזרחקראיבתולדותמונגולית-הקדם

168.אירופהמזרחעלחסוכאילוהמונגולים

מסמךשלההיסטוריהרקעלבירורמיוחדמחקרשהקדיש,דשקייביץלפי,מקוםמכל

חוקר169.לקריםשמחוץביותרהקדומההקראיתהקהילההיאהעליץ,ליאונוביץאברהם

באימוץיסודהויטולדידיעלהקראייםהשבוייםהבאתעלשהאגדהסבורזהאוקראיני

170.ט"היהמאהבתחילתרוסיהקראיידיעלדניאלבימילהעליץההגירהאגדתושינוי

הרשימהאת1700-ל1698השניםביןשחיברהמשביריוסףזההיה,דשקייביץלפי

בתקופתלהעליץהקראיםביאתדברעלהמספרת,הנזכרהתפילהסידורשבסוףהמזויפת

1'1.243%בשנתרומאןבןדניאלהמלך

עלהקודמותמהמאותשהתאוריותלכךמודעיםהעליץקראיהיוהעשריםבמאה

מקריםהקראיםהגירתעלהמסורתאתקיבלוולא,הןמופרכותשלהםההיסטוריה

שהכותביםבכךכרוךהדברהיההאם172.ממנההתעלמואו,כאותנטיתג"היבמאהלהעליץ

.27'עמ,ליובאווסקיראו166
בדרכוהעליץבקהלחדשיםמספרפירקוביץשהה,1871בשנת,ימיושבערובלהוסיףאולייש167

.בכךמהשלתקנותשתיותיקןדרשותלהםדרש,לווינה
קראי")זפרק,קראיתקהילהבמחקרימוסברותהמונגוליתלפלישההתייחסותלחוסרהסיבות168

.("התורכיורקעםאירופהמזרח
.370-571'עמ,סטפאניב169
.שם170
נוטההואאבל,מזויפתהזאתהרשימהכישהוכיחהראשוןהואדשקייביץ.349,372'עמ,שם171

רביםאנכרוניזמיםחשףדשקייביץאחדמצד.אותנטיתמסורתזאתבכלמכילהשהיאלחשוב
אחרותבידיעותהיטבמשתלבותשברשימהמסוימותשידיעותהראהשניומצד,הרשימהבנוסח

להעליץבאוהקראיםלפיה-הרשימהשלחיבורהלתאריךובאשר.בגליציהג"היהמאהסוףעל
שבתעודההזהיםהתאריכיםאתעתההשוו)רה'להג655,לנוצרים1243,ליצירה5003בשנת

היתה1243שנתואילו,נ"לספה1257היארה'להג655שנת,בפועל.(לעיל164בהערהשפרסמנו
ההפרש.1109הוארי'ההגשהתאריךידע,בערך1698בשנת,הרשימהמחבר.רה'להג641שנת
הרשימהולכן,655=455פחות455.1109/1110הוא,1243/5005לשנת,1698,שלושנתובין

.(347'עמ,סטפאניבהשוו)1698-1700בשניםנתחברה
;ואילך64'עמ,בפוליןהקראים,קובסקי'זאיונצ;40'עמ,הקודשלארץמסע,קובסקי'זאיונצ:ראו172

'עמ,אירופה-מרכז-במזרחהקראים,שישמאן'ש:והשוו.14-15'עמ,בפוליןקראים,שישמאן'ש

אלכסנדרשלמשירוהמביא,799'עמ,קראיתספרות,קובסקי'זאיונצגםהשוו.346'עמ,סטפאניב;29
באממרחקיםהאורחהקראימתי,שכחובספרים":העשריםהמאהשלהעשריםמשנותמרדכוביץ

."אירעזהכיצדיודעתהאגדהרק;אהלואתנטה
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ואילו,יהודיזציה-דהשלתהליךשעברו,לשעברהרוסיותמהקהילותבאוכולםהקראיים

173?יהדותםעלשמרולשעברהאוסטריתהעליץקראי

,(?)ברזזאני,)Sambor(בסאמבורגליציה-בווהליןקראיותקהילותאודותהעדויות

.בהעליץבודדיםקראיםרקנשארכיום.צורכןדיברורותאינן174,ולקיוו'וזנה'דרעז

לבוב

לצדהקראיםישבו,גליציהלבירתהדורותבמרוצתשהפכה,(למברג,לביב)לבובבעיר

175,שבגליציההקדומההיאהקראיתלבובקהילת,פאהןלדעת.אקיים'הקיפצהארמנים

שדההמקוםלקראיהיהבלבוב.העירלחומותמחוץ457%לשנתעדהיתהושכונתם

האחרוןהאות.משלהםכנסתביתלהםוהיה,1444בשנתהרבניםעםמשותףקברות

176.פולניתבתעודהמוזכריםהםשבה,501%משנתהואלבובלקראי

([)0!"0תו,Derazxneyדרעזינה

"Goryn'(גוריןהנהרעל,שבווהליןנה'דרעז
ואנשיחכמיםמתוכההוציאהי17,(מצזסא

אחד,וטרוקיהעליץ,לוצקעםיחד,היתהז"היהמאהשלהראשונהובמחצית,רוח

בסוףאולינוסדהבעיירההקראיתהקהילה.ליטא-פוליןקראישלהחשוביםהמרכזים

נה'דרעזקראיםשלהראשוןהמתועדהאיזכור178;ט"ת-ח"תבגזרותוחרבה,ז"הטהמאה

179.ליטא-פוליןקראיאלהירושלמיהחכםישועהבןדודשל642%משנתמכתבוהוא

.ז"היהמאהשלהארבעיםשנותמתחילתנוספיםבמכתביםנזכרתהקראיתהקהילה

ואזכורה,כמחוסלתנזכרתהיאליטא-פוליןקראיאלקושטאמקהל677%משנתבמכתב

העלמיןבית180.ט"ת-ח"תבגזרותשנספו,הקדושיםצדיקיהקבריכבודמתוךרקבא

יוםבין,בשנהפעםלרגללעלייהכמקוםהסמוכהלוצקלקראישימשאכןנה'דרעזשל

181.העשריםהמאהתחילתעד,כיפורליוםתרועה

שהםלימדוםשבילדותם,מהעליץקראימפי,מאשקלוןשמואלמגדי'רהקראיהחכםלנוסיפרכר173
."תורכים"שהםלזריםלהגידישלביתמחוץאולם,יהודים

.1539=ט"רצבשנתמוזכרת"זולצעוו"-בקראיתקהילהשלפיו,מילרוראו;Nesteriv,נסטרוב=174
לבובקהילתמבניחלקעברו,293,304-305'עמ,בפוליןהקראיםלקורות,בלבןשלדעתולפי175

.להעליץ

.31'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן;16'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן:ראו176
שאבארובסקיוולודימירמרהמקוםתושבההיסטוריוןבידי1999/2000בחורףנעשההסופיהזיהוי177

)Volodymyr Shabarovskyj(,בטעותסברולכןקודם.ושאבארובסקינוסונובסקיאצלוהתפרסם

I(פרוסקורובבמחוז,שבפודוליהנה'בדרעזמדוברכי , (Xmel 'nickyjבאנציקלופדיותבטעותמופיעוכך
.שונותיהודיות

בשנתהונטאשלההאידאמקיםבידיוחרבהו"הטבמאהנוסדההיא,לעילכאמור,סולטנסקילפי178
.(!כך)1766

.126'ת1201-1205'עמ,מאן179
.137'ת1236'עמ,מאןראו,"שמההחסידיםעפרשוכנילכבודאךהמהנעדרוכיאף"180
.ושאבארובסקינוסונובסקי181
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שלסבואביאבי)הזקןישועהבןיוסףהיהנה'דרעזשלהבולטיםהחכמיםאחד

אביונרצחשאז,(648%)ח"תלמאורעותעדבעירוכחזןששימש,(לוצקייצחקשמחה

.שניםלשלושבטרוקילחזןנתמנה1655ובשנת,ללוצקעברמעירו.חרבהוהקהילה

הכנסתביתלשיקוםתרומותלאסוףר"כשדישראללארץלעלותהחליטמהזמןלאחר

הסטאריםבידינכלא,הקודשלארץבדרכו,בקריםבהיותו.הנשיאדודבןענן'רשםעל

ומתללוצקחזראז;1670שנתעדקלעה-ופוט'בצונשאר182,חודשיםלשלושה,כמרגל

פעמיםהתפרסמוהתורכיתאמוובשפתבעבריתההיסטורייםשיריו.1678בשנתבה

Karanhy["השחורהענן"כמושיריםכאןונציין18',מספר bu
~

ut[,מצבהאתהמתאר

Miikin"אגומהנפש"184;הטבחלאחרבווהליןהקראיתהקהילהשלהעגום dzanl[

,["הגלותממאפליית";("אצולהחייםמצרוריחידה":עברית) [Tari-yhyndan gaiutnun

nek["?תשאמתיעד,המלכיםמלך" cydajsen,]מ"Bij*er[(אתנאשמעיחיד":עברית

.("אמוניךאנקת

כוכיזוב

וסטניסלאבמהעליץהרחקלאוללבוביתמזרח)השבגליצי185(ובקוקיז)כוכיזובהרהעי

]Stanislav[(,השופטעברכאשר,1688בשנתהוקמה)wojt(בןאברהם,טרוקישל

סוביסקייאןשלהצולפי186,טרוקיקהילתאנשיקבוצתעם,)Labanos(לבנוסשמואל

פליטילקראיםסוביסקייאןהעניק1692בשנתי18.המוזנחבמקוםעירלפתח,פוליןמלך

Issבאותהבספטמבר5%-בקיוםכתבקיבלווהם,בכוכיזובהתיישבותוכותנה'דרעז

nlw

;מגדבורגחוקתמזכויותנהנווכנראה,הפולניהצבאעבורסוסיםגידלוהחדשיםהתושבים

ממסיםשוחררותושבים.הקברותוביתהכנסתביתעבוראדמהחלקתגםקיבלההקהילה

עשרעזבו1710בשנת.משמעותיבאופןגדללאהקראיהיישובואולם,שניםלעשר

התפרסמהבעיקרשבזכותו,לעילהנזכרניסןבןמרדכי'ר189.העיראתקראיותמשפחות

הזמר":65בדף,קראיםכמנהגהשנהלשבתותזמירות,ט"הימהמאה,2/52821,שוקןי"כהשוו182
בהיותוה"תנצבישועהר"באמוההוכמוהרע"נדרעזינאק"קהמתושביהזקןיוסףר"מוהרחברו
ק"לקוכשהגיעב"תובירושלםלאנשיצדקהלקבץאותורוחונדבהאשראויביובמאסרנתפש

ק"בקבמאסרבהיותו":נאמראחרידבכתב."מרגלהאישזהכילאמרהמלךלפניהלשינוקלעא
."שמםימחוהמסוריםממלשינותהארוריםקדרבארץאשרקרים

.וספרויותלשונות,שפיראראו183
.ושאבארובסקינוסונובסקי;נוסונובסקיגםראו184
Krasnyj,אוקטרוב-קראסני:בסלאבית185 Ostrov;מרדכידד"בעלידיעללעבריתמתורגםהשם"

,"צדיקיםזכר"ראו-("יפההר")"גוראקראסנא"אחתפעםלעיירהקוראסולטנסקי;"יעריפה"כ
.110'עמ,פוזננסקימהדורת

.ואילך27'עמ,היסטורייםמחקרים,בלבן;159'עמ,נויבאואר:והשוו;117'עמ,שםראו186
.568'עמ,מאן187
נציין.228-250'עמ,בפוליןהקראיםלקורות,בלבן;36'עמ,בגליציההקראיםלקורות,פאהן188

הקראים,קובסקי'זאיונצאצלפורסםהנוסח)במקורושקייםהיחידהואהזההמאוחרהקיוםשכתב
.(106-107'עמ,בפולין

.19'ת883'עמ,מאן189
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שםוסבלהראשוניםהמתיישביםאחדהיה,הקראיםבקורותהזאתהקטנההעיירה

ועל)החדשהכוכיזובלעיירהשעבר,זהטרוקיאיש190.אינטלקטואליומבידודמעוני
לבוש"אתוכן191,"מרדכילד"הידועספרואתבהחיבר,(כוכיזובמרדכינקראשמה

כאשר,ט"היהמאהבתחילתלהתקייםחדלהזוזעירהקהילה.רביםופיוטים192,"מלכות

.לקריםהיגרו,לוצקקהילתמבנירביםעםיחד,חבריה

בפרעותרבסבלסבלו(העליץלקהלפרט)פוליןובמלכותליטאבדוכסותהקראים

מהמשוםאבל193,(1766)וההאידאמאקים(649%-648%/ס"ת-ח"תגזרות)חמילניצקי

,(הונטא)גונטאבימיהיהודיםטבחביןסולטנסקי194בילבל,כך;התעמעםהאירועיםזכרון

פיעלאףזאת,כמעטשנהבמאתייםמקדים195הואשאותן,חמילניצקיפרעותלבין

:חמילניצקימפרעותנפגעה,מזכירשהואכפי,עצמושלושמשפחתו

קשרהתקשרולנוצרים(1477=)ז"תעשנתשהיאהששילאלףז"רלבשנתויהי

במדינתככול196אוק'מוזרוסייאבלשוןהנקראיםהכפריםמאנשיהרקיםואמיץחזק

והשניהרשעניצאיהואהראשוןהרקיםצבאותשרישניובראשםאוקראיינע

.אווגומטוםזיגמונדהנקראפוליןשלהמלךבימי...הרשעבוגדא197הואייהוא

סיכום

.ח"היהמאהאמצעעדגליציה-ובווהליןבליטאהקראיםשלתולדותיהםבקצרהאלה

נמצאואכןהםכילקבועישאבל,שמההצפינואימתיבדיוקלומרידנולאלשאיןראינו

בעירהדרוהזלותהסכלותוערפלענןחשךבמקוםהיושבאישיםוחדלונבזהאניצעיר":כתבוכך190
.(17'עמ,מרדכירד)"יעריפהעבריבלשוןלבושהמכווןרוסיאבלשוןאוסטרווקראסניי

12הערהראו)ובלייפציגבהמבורגויצאללטיניתטריגלנדיעקבבידי(1714)מידכמעטשתורגם191

.(לעיל
1702בשנתבלוצקשהותובעתבקראיםשהתענייןהשוודיב"היקארלשללשאלותיובתשובה192

.ואילך30'עמ,נויבאוארראו-הצפוניתהמלחמהבזמן
גיבור"הצמיחההעולםמלחמותשתישביןפוליןקראישלהלמדניתהמיתולוגיהכיהדבראירוני193

חמילניצקיבוגדאןמצליחהיהלא,נרצחשאילולא,"פוליןמלכותנאמןהקוזקיםמפקד","לאומיקראי

,זה"לאומיגיבור".ליטא-מפוליןאוקראינהאתלקרוע
~
ljasz Karaimowicz(אלישע?אליה?),

Zaporii(זאפורוגחילשלהקוזקיםחטמאן,כביכול,והיה,קזימירויאןהרביעיולדיסלאבבימיפעל

~

ka

'"
היהודיםעל.(מרדכוביץוהשוו;"קולונל"היה,70'עמ,בפוליןקראים,קובסקי'זאיונצלפי;5[

לראשונהזאתדמותנזכרתשבהןהנסיבות.לעיל28והערה,בורובויראו,זאתבמדינהוהקוזקים
,הקראיםהיהודיםעלשעברהסבלכלשעםגםנציין.קיזילובמיכאילבידיבקרובחידונהבמחקר
עם"סולחה",מזרחיים-פסודוובטקסטיםפתטיבצעד,אוקראינהקראימנהיגיערכו1999בשנת
."הדםגאולת",(211בף)"קאנלי"שלהמצבהפסקתעלוהכריזו,האוקראינייםהקוזקיםראשי

.(114'עמ,פוזננסקימהדורת)מהתנאי,צדיקיםזכר194
.(112'עמ,פוזננסקימהדורת)מדסימן,צדיקיםזכר;ה"תקכל"צ195
196muiik,"רוסיאיכר";~xoxolלאיכרורוסיפולניגנאיכינוי-"ארוכהשיערקווצת"מילולית

.פשוטאוקראיני
;"בורדאוהאטאיניצאי":לעילהמצוטטפירקוביץבנוסחהשמותאתהשוו.במדאןשלעממיגזרון197

.לעיל28הערהוהשוו
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באושקצתםהנמנעמןלא.ויטולדשלבימיוכבר,ליטאשלבירותיה,ולוצקבטרוקי

שמקצתםייתכןאך,קריםדרךבאושרובםלהניחסביר;ויטולדשללזמנוקודםגםלליטא

מתיברורלא;(?מצרים,ישראלארץ,אדירנה)אחריםממקומותאוהזהבמהורדתבאו

(ללוצקפרט)גליציה-לווהלין;רבותמבחינותחידהבגדרשהיא,העליץקהילתקמה

יישוביהםהתהוות.מקריםולא,לליטאמאשריותרמאוחרתבתקופהקראיםהגיעו

ביןכמתווכיםתפקידלהםהיהכיונראה,מדיניים-כלכלייםתנאיםשלתולדההיתה

.ומצרים,וקושטאאדירנה,קרים,ליטא

ובפוליןשבליטאהקראיותהקהילותראו(ז"והטו"הטהמאות)הקדומהבתקופה

קריםשלחשיבותה.בקריםולא198,בקושטאיותרומאוחר,באדירנההדתימרכזםאת

למעגלנכנסוקריםקהילותגםכאשר,ו"היהמאהלקראתרקגדלהשלהםהרוחבחיי

נתברכוליטא-פוליןקהילות,קריםקראיבקהילותלמצבבניגוד.מאני'העותההשפעה

לאחיהםקרוביםהיווכנראה,עולםשלשברומובדבריםשעסקו,חכמיםותלמידיבחכמים

ועלהנפרדתהדתיתמסורתםעלבקנאותשמרוכיאם,רוחםבהלךהאשכנזיםהרבניים

.הלשוניתמורשתם

ואילו,בשייציביתשלהמקלותלתורותנטוגליציה-ווהליןשקהילותלקבועניתןמסוימתבהכללה198
.בלימביתהמחמירותמתנגדיולתורותתחילהנטוליטאקהילות

הקיצוייםישימה

חפראשרקיריםבארץישראללבניזכרוןאבני",[(ף"רשן"אב)פירקוביץ'א]זכרוןאבני
דברפתחובהתחלתול"זצפירקאוויץשמואלבכרירושלמיאברהםהרבומצא
.ב"תרלוילנה,"קדמותמדבר

.Centאברהמוביץ Poet-.1611Abrahamowicz, "TWO Religious Poems

'

;

by

the

j

Polish.5נ

,(989[)2Karaite" , Bullerin d'itudes karaitesת]Kochanowskiתסג

קק.82-65

~ex~(03%~אוגירודניקוב ble eBpea6py38.ה.(081אהאעסקסקל,",88"1מ1ח
81

~

OpHWKb crareC6",(1)ה%38ק8[9התשיק-קיק(ה~KoKOC

,13-2[19'KopcaKoBa (Milanges KorsakoflJ , Kazan.ל.ג,~ eCTb

קק.75-52

ט"היבמאותאירופהבמזרחהקראיםשלהעצמיתהזהותתפיסות",אחיעזר'גאחיעזר
.(בדפוס)פעמים,"'והכ

המאהבסוףאירופהבמזרחהדתיתהתסיסהעליהודיתהשפעה",אטינגר'שתסיסה,אטינגר
.228-247עגך,1961ירושלים,בער"להיובלספר,"ו"הט

בין,"המוסקבאיתברוסיההמתייהדיםכפירתעליהודיתהשפעה",אטינגר'שכפירה,אטינגר

.423-437'עמ,ה"תשנירושלים,פרנקלוףברטל"בעריכת,לרוסיהפולין
-ובארץבגלותהקראיתהקהילהחמקורות-הקראיתהיהדותתולדות,אלגמיל"אלגמיל

.ט"תשלרמלה,א,ישראל
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-

~

doskva,61תהזפתסי("סחו%8%2א6תפ44"ף""ר[)XPOHWKM xv[l

1997Jerusalem.קק.250-207

Boeschotenבושוטן , i ~The Speakers of Tllrkic Languages" , The Turkic.11

New
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ork)3Agnes Csatd , London.8lohanson and..4ט.ו,LanguagL's

1998,קק.15-1
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~
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~
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yx ~ BHOrOהTaBpM ~ ectofo
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1995.עע.35-30

כא;293-307'עמ,(1922)טזהתקופה",בפוליןהקראיםלקורות",בלבן'מלקורות,בלבן
.450-487עצך,["בפוליןקראים"ז(1929)כה;226-235'עמ,(1923)בפוליןהקראים

1924ycie(1,קק.בפוליןקראים,בלבן , Warszawa?2Polsce", NoweייBalaban, "Karaici.4ן
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,1927hi~toryane,קק.92-1 Warszawa(הבא-ויערןראך).
1927Studjaהיסטורייםמחקרים,בלבן his't()ryczne, Warszawaר-

Berli,9ae!תמתייהדים,ברוצקוס (idia Judaica10קrudaisierende" .. Encyclנ..,]B [rutskus.טד

1930.קק.522-520

Cyab"8עסק8"8ברלין
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~

cTopn.",תEepl.זל
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pe~cKIM",ברשאדסקי ApXWBS. aoKyMEHTblP8yCCKO-e,גנשקפ(,גן].C .A .

Pocciw81WCTOPIM.ז.ן.aOKyMeHTblריסי-יהוריאיבין e~peeBbפתעMaTepiansl

.(1550-1388)eSpee~b6-:WCTOpiM fiWT~ BCKMXסחperMCTbIח
821Mosא

~

va

1853flWTO~CKZEליטאיהודי,ברשאדסקי eBpe~ ,

,
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~
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~

Earlyמ]and ,Stare-
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lonIמצשחש

"
[0חאן
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XVII8pMTyanb~sljגולדשטיין npoqecפזשג6תס,ה,",הנק8"(א"ה].M .C

~ט1(ן1924,עע.%22-223 eKE'

,

EBpeicKa~ (Jfapw~a

גור'יאריה-גור
-

וזיקתם17-וה16-ה,15-הבמאותאירופהמזרח-בצפוןהקראים,אריה-אריה
-תלאוניברסיטת,מוסמךלתוארגמרעבודת,מנית'העותבאימפריהלקראים
.ח"תשמ,אביב

Cתפק8פ"ה",גסן -b1"6ק.ך-סק-a KapaMMOBo6pb6",Tecce~s.כ" [קפק8("ה8(]בהוקפז,3.2(1910),עק.579-569

.(בדפוס)90פעמים,"מליטאקראיותכתובות",דבורקין'ארבורקין
ו"תשכרמלה,הכוכיזוביניסןבןמרדכיהחכםמאת,"מרדכיוד"ספרמרדכידד
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:pislדובינסקי miennictwieועPrzeklady literatury polskiej",511Dubi~ i.ג
-'karaimskiln,4[96](1975),קק.404-402 , flTe

~

led Orientalisficiny

.1878ורשא,קריםמשא,דיינארדאפריםדיינארד

their10Europeanדנון Turke)i ContributionsתןDanon, . 'The Karaites.1,

~
npublished Documents" , The Jewish0תHistory Based Chieftly

8QL(al-tL'r-lyאxv(25-1924),קק.360-285 Review

Premiire",דשקייביץ

I

:

partie

:(1240DajkeviE, "Les Arminiens " Kiev U 'Isq '

hl

בג.](.

Revue,ת.5..10(4-1973).קק.356-341;י,. des Erude~ Arminiennes

,Dachk~vitschטנ111%' "Les Arminiens % Kiev (de ;% deuxiime moitii

memorlam111Etudes

.

Arminiennes1au XVII' siicle" , Armenian Srudies

1986Dickran,קק.214-185 Kouymjian, Lisb
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