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 עופריוסף

 ילין שכנא שלום ר' של והתנ"ך צובה ארםכתר

מבוא

 הגיע מאז המסורה. ובמחקר התנ"ך נוסה במחקר חשוב מקום תופס צובה ארםכתר
 המתארים ממקר ספרי ונכתבו רבים חוקרים אותו הקרו תשי"מ( )בשנת לארץהכתר
 כן חשיבותו. ואת האחרים כתבי-היד בין ייחודו את ומציינים מסורתו ואת הכתראת

 בחלקים הכתר נוסח על עדויות לגלות או שאבדו הדפים את למצוא מאמציםנעשו
שאבדו.
 העוסקים של התעניינותם במרכז הכתר עמד בעבר גם כי מתברר, ויותריותר
 האחרונים. בדורות החוקרים בין נוצר לא הכתר של המיוחד מעמדו המקרא.בנוסח
 לבירור בכתר שנעשה השימוש על רבות ומארצות שונות מתקופות עדויותנשתמרו
 היסטורי רצף יוצרות הכתר על העדויות ובמחלוקות. בספקות ולהכרעה המקראנוסה
 אחר כתב-יד שום אין דופן: יוצאת היא זו שתופעה דומה היום. ועד כתיבתומאז

 שנים.1 מאות לאורך עליו רצופות עדויותשמצויות

 על ידיעותינו של כלשהי להשלמה גם לקוות ניתן האלו העדויות בסיסעל
 האחרונות: בשנים נתגלו זה מסוג מעטות לא עדויות הכתר. מן החסריםהחלקים
 ועדות הכתר מן קאסוטו של רשימותיו נתן";2 "מאורות בשם הכתר על שאלותקובץ
 התורה, רוב של רפוס  מהדורת וכן ויטל,3 שמואל לר' חיים" מים "בארבשועת
 ויתגלו יוסיפו בעתיד שגם תקווה, מעוררים אלו  גילויים הבתר.4 פי עלשהוגהה
 הכתר.5 על חדשותעדויות

 )כתיבז-צבי1.
 נוספים. יבים מקויות נתגלו היום יעד ימאז הכתי, של תולדותיו את סקי התויה(

 1053 ששון כתב-יד - העשירית המאה הדורות: במהלר הכתר על לי הידועות העדויותואלו

 המאה ד; ח, ספר-תורה הלכות הרמב"ס, - 12 ה- המאה 304-302(; עמ' קאסוטו, עופר,)ראה
 בן-חיים אליהו ר' שם(; )בן-צבי, אשכנזי יוסף ר' - ה-16 המאה העדני; סעדיה ר' -ה-15

 ויטל שמואל ר' - 1 ז - ה ה א מ ה 336(; עמ' הפל, במאמרי ביבליוגרפיות הפניות )ראהמקושטא
 שלום ר' נתן(; מאורות זר, ,ראה ספיר יעקב ר' - ה-19 המאה 331-334(; עמ' שם,)מאמרי
 המאה מן יש רבות ועדויות שם(. )בן-צבי, ויקם של ספרו בראש שנתפרסם הצילום ילין;שכנא

העשרים.
 נתן. מאורות זר,ראה2.
 קאסוטו,עופר,3.
 61(. עמ' ,תשמ"טן, נח בתרביץ דבריו )ראה פורסמה וטרם פנקובר, י"ש ד"ר גילה זומהדורה4.
 לארץ הכתר הגיע מאז כי לציין, יש בכתר שעיינו וחוקרים מסורה בעלי של אלו לעדויותנוסף5.
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]2[ עופריוסף

 הכתר, על המעיד ביותר חשוב מקוד ולזהות למצוא הזמת בחלקי נפלהלאחרונה
 שראוי כאלו יש הנתונים בין החסרים. החלקים על נתונים אלפי ואולי מאותובו

 מודפס תנ"ך זהו צובה. ארם כתר על המבוססות תנ"ך במהדורות בהםלהתחשב
 שכנא שלום לר' שייך היה זה תנ"ך בכתר. המצוי על רבות הערות נרשמושבשוליו
 ר' של אביו 1874-1790(, בשנים )הי לירושלים שעלה מסורה חכם רש"ש(, )להלןילין
 הש"ס. על עינים" "יפה חידושי בעל ילין, ליבאריה

 כמעט היה הגילוי אולם גלגוליו, ועל זה תנ"ך של קיומו על עדויות היו בעברכבר
 עמד הבית משה. בקרית ילין משפחת בבית בעליית-הגג נמצא התנ"ך נס.בדרך
 הרבים הספרים מן לעצמו ליטול לורנץ ש' למר התירו המשפחה ובני הריסה,לפני

 דווקא אולם וחשובים, רבים ספרים נטל הלה לטמיון. שנרדו טרםשבעליית-הגג
 הועבר גביו( על בעט שנרשם מה בשל אלא עצמו, מצד חשיבות לו )שאין זהתנ"ך
 הכתבים בין הקשר לי נודע האחרון ברגע לגניזה. להשליכו עמד וזה ספרים,לסוחר
 התנ"ך חשיבותו. ונתגלתה התנ"ך ניצל לורנץ מר עם פעולה ובשיתוף רש"ש,ובין
 בירושלים. בן-צבי למכון לאחרונה אותו מסרה וזו ילין, למשפחתהוחזר

 ר' של ידו בכתב הערות מאות רשומות התנ"ך בשולי שלם.6 כמעט נתגלההתנ"ך
 שהכריע לאחר בשמו, שכנא שלום ר' חתם ההערות מן שתיים של בסופן שכנא.שלום
 משה ר' של הערותיו אחר, יד בכתב מופיעות, רש"ש של הערותיו בצד קשה.7בספק

 עמ' ]תשמ"ב[, נא בתרביץ ייבין 1" בית-אריה מ' )פרסמוהו הימים דברי מלפר דף גם:נתגלו
 וכן 48-41(; עמ' תש"זן, ]סתיו 41 בפעמים על-ידי )נתפרסם שמות מספר קטן קרע176-171(;
 דברים מקמר עמודים שניתצלום

 )פרסמי
 59-53(. עמ' )1966[, ,ו בטקססוס גושן-גוטשטיין מ'

 חסר קרוע )דף יב י, - ה ט, א שמואל יא; ט, - א א, בראשית זה: מתנ"ך החסרים החלקיםואלו6.
 ב ב, יונה יז; גז, - סו נד, ד; לה, - א ד, ישעיה ז; ו, - יז ד, א מלכים י; יב, - יג י,בחלקו(;

 הימים מדברי החסרים הדפים מן חלק הסוף. עד ב לד, כא; לב, - טז כג, ב הימים דברי סוף;-
 הערות. כל אין אלו ובדפים אחר, מתנ"ך דפים ידי על כך אחרהושלמו
 מכתר כיום החסר החלק במקורו. בו שהיו דפים 512 מתוך דפים 32 זה מתנ"ך חסרים הכולבסך
 יונה. ספר של ורובו בבראשית הראשונים הפרקים הוא זה מתנ"ך אף וחסר צובהארם

 ההערות: שתי נוסהוזה7.
 נעתק והוא ח"ו. שצ"ל בהגהות שנמצא כמו דלא מ"ו צ"ל "מתמול ד(: ג, )יהושע שתטל המלהעל

 הא"ת דברי שכח ואולם ח"ו. שצ"ל ה' י"ג מ"ב מס' ע"פ שהכריע הרח"ב הכרעותמקונטרס
 צ"ל וע"כ מוטעים. הנ"ל ובמ"כ ויצא דפר' שהמסרה שכתבו ויצא בפרשת והמ"ש תורהן האור =ן

 מסקידל". מג" שכנא שלום נ"ל כן וא"ו. מלאכאן
 המ"ש. עכ"ל עפ"ד וא"ו מלא עשרה שמונה "בשנת כס(: נב, ,ירמיה עשרה שמונה המליםעל
 עגלון את ישראל בני ויעבדו וסימן בנביאים מלאים ג' שמונה ל"א מ" ויחזקאל כאן המס"גוז"ל

 מעלו שמונה ומעלות דין, דפסוק, חנינא לנבוכדראצר עשרה שמנה בשנת י"ד, ג'שופטים
 המס' מן והנה עפ"ה, מ"ו הראשון שמונה על שכתב מ"ש בעל הרב על והתימא ל"א. מ"יחזקאל
 "ד ג" שופטים של המס' כי לענ"ד והנראה קדמאה, ולא דפסוק חנינא שמסר להיפךמוכח
 לילך מוטב דינא לענין אולם דפסוק. תנינא פירש' ולא הדברים את סתמ' שם כי להרבהסעתו
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 ילין רש"ש של והתנ"ךהכתר]3[

 הכתר.8 את לבדוק צובה לארם בשליחותו שנסע רש"ש, של חתנו קמחי,יהושע

 התנ"ך. של חשיבותו עיקר ובהן בכתר, שהיה למה עדות אפוא הן קמחי שלהערותיו
 תנ"ך-קמחי.( בשם זה תנ"ך נכנה)להלן

 משאר וכן צובה( לארם הנסיעה )לפני התנ"ך בשולי ילין רש"ש שרשם ההערותמן
 בבעיות הכרעתו ודרכי עבודתו דרכי של תמונה מתקבלת התנ"ך' עם שנתגלוכתביו

 להכרעה והגיע למסורה, הקשורים שונים ממקורות רב הומר עיבד רש"שהמסורה.
 בהן. שנתקל רבותבבעיות
 במהדורות שנדפסה הגדולה המסורה את לבחון הייתה רש"ש של עבודתועיקר
 מבין המקרא.10 נוסח בבעיות פיה על ולהכריע גדולות" "מקראות שלשונות

 בעל של דעתו את מציין הוא רבות פעמים שי". ב"מנחת במיוחד עסקהפרשנים
 השתמש כן המסורה.11 הערות של בירור בעקבות עליה חולק הוא ולעתים שי","מנחת

 המס' וגם דברי'. שסתמה שופטים של המס' נגד רוב הן וגם דבריהן. שפירשו המס' ב'אחר
 וצ"ל הנ"ל המס' כב' ט"מ הוא ואולי הפל. המס' לכ' דברי' שכיוונה לומר נוכלדשופטים
 4. בעמ' תצלום ראה מסקידל". מגי' שכנא שלום חנינא. ולא דפסוקקדמאה

 לו. שקדם מישהו של דעתו את סותר רש"ש שבו במיוחד ארוך דיון לאחר מופיעות החתימותשתי
 בניגוד פוסק הוא השנייה בהערה ואילו "ההגהות", בעל משל הפוכה דעה נוקט הואבראשונה
 etar, "מנחת בעל שללדעתו

 ושמא שאמר, מה מכל למעשה נסוג רש"ש חנינא"( 1"ואולי.... השנייה בהערה האחרוןבמשפט

 כדבריו. אינו בכתר שהכתיב לדעת נוכה והוא צובה מארם התנ"ך שחזר לאחרהוסיפו
 הדפיס קמחי אחר. במקום ידו לכתב השוואה באמצעות קמחי של ידו כתב זיהוי את לאמתניתן8.

 הלאומית בספרייה המצוי העותק גבי על הגאולה. בענייני העוסק ירושלים", "זכרון בשםקונטרס
 המחבר. של ידו בכתב תוספת יש 837( 11664נ ,סימניבירושלים

 "מקראות במהדורת גם - תנ"ך-קמחי שבשולי אלו מלבד - רש"ש של רשימותיו אתראיתי9.
 ומביא הגדולה המסורה מהערות רבות שם מפרש רש"ש ברשותו. שהייתה שכ"ח, משנתגדולות"
 כן גדולות". "מקראות של זו שבמהדורה הסופית במסורה גם כן עושה הוא מקומות. מראילהן
 בתנ"ך. הספרים סדר פי על הערוכות מסורה בענייני רש"ש של נפרדות רשימותראיתי

 מ"י. "יבום. המשדות: בבירור דרכו משתקפת שבה יב, כא, לשופטים רש"ש הערת את פהנביא10.
 והמש"כ חס'. הז' עם זה נמנה שלנו במס' כי סובא, בזה ונתקשיתי בהגהות. מצאתי וכןמ"ש.
 להרב הסעתו ש"ז שנת של המ"ג כי מצאתי העיון אחר אולם המסרה. ע"פ מ"י להיות ראויוכן
 במנין הפסוק זה במס"ג נמנה זולתם שראיתי המ"ג ובכל במ"ג. הפס' זה חסר ששם tr~bבעל
 במס"ג ונדפס הפסוק, זה ג"כ חסר אמסטרדם במס"ג רק חסר'. ז' תמצא לא וזולתם חסריםהז'
 זה גם ונמנה הס', ז' נמסר זולתם הדפוסים ובכל כנ"ל, ש"ז שנת של מ"ג אחר נמשך כי חס'וא"ו

 נ"ל". כן ח"י. צ"ל ג"כ הס, ז' נמסר במ"כ גם בכללם.הפסוק
 ואף ז. א ש"א מס' ע"פ קמא[ י' חסר = ] חי"ק "מכעיסים. טז: יד, א למלכים הערתולדוגמה11.

 בב"ב אותה קים כבר אולם המס', מכח ולשבשה ל]..ן הנ"ל המס' על ידו הניף מ"ש בעלשהרב
 ח"י". כאן מדויקים בספרים מצאתי וכן לשבשה. אין ע"כ סוכא
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 ילין רש"ש של והתנ"ךהכתר]$[

 יהודה; בן הנקדן ליקותיאל הקורא" ב"עין לונזאנו;12 די מנחם לרבי תורה"ב"אור
 רש"ש בנביאים ועוד.*1 וו"ה(,13 החכם מכנהו )רש"ש היידנהיים וולף שלבהערותיו
 שנכתבה לגר"א, המיוחסת רשימה זוהי הגהות. בשם מכנה שהוא רשימה לצטטמרבה
 והסתומות הפתוחות הרשימות כלולות ובה סלאנט, זונדל יוסף ר' של ידובכתב

 רש"ש מקומות במספר נביאים.5' בספרי וחסר מלא כתיב על הערות וכןבנביאים,
 ורד"ק.16 ראב"ע רש"י, של ומפירושיהם יונתן מתרגום העולות נוסח מסקנותמסיק

 בהגהתו: דרכים בשלוש פעל שהוא עולה בתנ"ך קמחי של הערותיומבדיקת
 הערות. להם רשם שחותנו המקומות כל את בכתר לבדוק הייתה האחתפעולתו
 אפוא הפכו לעיל( שפירטנו המקורות פי )על בהערותיו רש"ש שרשם הנוסחבירורי
 הכתר. נוסח מה מקום בכל הוסיף והוא לשאלות, קמחילגבי

 בנביאים הכתר פרשיות את שיטתי באופן לבדוק הייתה קמחי של השנייהפעולתו
 זה בתחום כשירה(. בכתר הנכתבים אמ"ת, בספרי השורות חלוקת את רכןובכתובים

 הכתר מסורת נרשמה כך ומשום אחידה, מסורת השונים המסורה במקורותאין
בשלמותה.
 שונות ברשימות עיון הוא קמחי של מרשימותיו העולה פעולה של שלישיכיוון
 אנו זה כיוון על התנ"ך. בשולי מהן העולות המסקנות ורישום הכתר בנוסחהעוסקות
 של לרישום בתגובה באו שלא קמהי של רבות הערות בתנ"ך שיש מכךלומדים

 שע"ח. הניציאה ידית, ציתי ספי בתור לראשונהנדפס12.

 "עין את רוו"ה הדפיס שבו תקע"ה-תקפ"א, רעדלהיים עיניים", "מאוי בחומש השתמשרש"ש13.
 ה: ב, דברים רש"ש. של מהערותיו שתיים לדוגמה הגה הערותיו. את מקום בכל והוסיףהקורא"
 וכ"כ מלעיל, בגימ"ל הוא .ובע"ה מלרע. והוא בר"ש, המעם כתבו והמ"ש הא"ת תתגרו."אל
 ל' במ"ק פה נמסר בפי' כי 11"ה, כהחכם דלא מ"1 כצ"ל "התפול. ה: ג, עמוס וו"ה".החכם
ומלא".

 בנ"א "לקח. ה: סו, תהלים על )למשל לרד"ק מכלול ספר את מזכיר רש"ש רחוקותלעתים14.
 כמ"ש האס"ף משפט לו ויש ויורד, עולה בטעם הוא כי נכון וכן בקמץ. הקו"ף אחר[ בנוסח =ן

 כרז"ה"(, דלא דגושה, הכ"ף כצ-ל "מצוך. יד: יב, דברים )לדוגמה, רז"ה את במכלול"(,הרד"ק
 )לדוגמה, ד"א את מנחה"(, כשירי דלא ח"ו כצ"ל "ככליתי. יג: ג, איכה )לדוגמה, מנחה שיריאת

 הכינוי בקמץ"; שכצ"ל כתב 11"ה החכם אולם בפתה, הבית הד"א כתב "באדמה. א: כא,דברים
 חילופי ואת דומה( מהדורה או רפ"1, ויניציאה גדולות, מקראות דפוס את כנראה מצייןד"א

 בקמץ"(. הדלי"ת כמוהו שהלכה ב"א לדעת "נודע. יז: ט, )תהלים ובן-נפתליכן-אשר
 זונדל יוסף ר' הצדיק ריבלין, א' של ספרו של החדשה המהדורה בסוף לאחרונה נדפסההרשימה15.

 נעתק ש"הוא מעיר רש"ש זו רשימה מנתוני חלק על תשמ"ג. ירושלים ורבותיו,מסלאנט
 הכוונה. למי יודע ואיני הרח"ב", הכרעותמקונטרס

 בעיניו וב' בל"פ ורד"ק הראב"ע ולפי' רש"י. לפי' נכון הפסק "נבזה. ד: טו, תהליםלדוגמה,16.
 ורד"ק רש"י לפי' אולם וראב"ע, ת"י לפי' נכון הבי"ח פתח הרים. "ממדבר ו: עה, תהליםרפי";
 קמוצה". הבי"ת צ"ל רוממות מלשון הריםשפי'
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 ספיר יעקב ר' של שאלותיו )קובץ נתן" "מאורות לקובץ קשורות מהן חלקרש"ש.
 ובדקדוק(. במסורה בקי חלב, מחכמי חכם סתהון, מנשה ר' עליהן שענהמירושלים,

 רשם הנראה ככל בהערותיו. קמחי את שימשו נוספות שרשימות לכך סימניםויש
 גופו.7' בכתר אותם ובדק הכתר(, על מבוססים )שהיו הנתונים את התנ"ך בשוליקמחי

 אלא בלבד עיונית-מהקרית הייתה לא השליחות ומטרת מגיה", "בעל היהרש"ש
 נכתבו זה שבתנ"ך הנתונים סמך שעל המלמדות, עדויות ישנן הלכתית-מעשית.גם

 בירושלים. לאחרונה נתגלו כאלו נביאים מגילות וכמה וכתובים, נביאיםמגילות
 כל את ולזכות הכתר פי על תנ"ך להדפיס מקווה הוא כי עצמו, על העידרש"ש
 לכך. זכה לא עצמו הוא אךישראל,
 ובמשמעותם בחשיבותם בתנ"ך-קמחי--ונדון המצויים הנתונים את נסקורלהלן
 כיום. החסרים החלקים על האחרות העדויות ולאור בכתר העוסקים .המחקריםלאור
 הפתוחות הפרשיות בעניין כך ואחר ובנ"ך, בתורה הכתר בכתיב נעסוקתחילה

 ועל צובה לארם זו שליחות על שונים ממקורות שידוע במה גם נדוןוהסתומות.
 המצוי על הערות בתוספת בנספחים, מובאים עצמם הנתונים בה. הקשורותהדמויות
 המסורה. בעלי מתקופת התנ"ך של אחריםבכתבי-יד

 הכתיב1.
 ניתן התורה כתיב לגבי בו המופיעות השונות וההערות התנ"ך בדיקת מתוך1.1
 הם: ואלו סוגים, לארבעה קמחי בתנ"ך שנרשמו ההערות אתלמיין
 והספרדים(. האשכנזים )אצל המקובל התורה לכתיב התנ"ך נוסח התאמתא.
 המקובל. הנוסח מן השונים הכתר כתיבי על הערותב.
 נתן". "מאורות פי על כתיב הערותג.
 נוספות. הערותד.

 המקובל התורה לכתיב התנ"ך נוסה התאמת1.1.1
 ארם לכתר קשור היה לא ומלכתחילה הסוגים, שאר לכל קדם הערות של זהסוג
 האשכנזים. אצל המקובל לכתיב זה שבתנ"ך התורה כתיב הותאם זה בשלבצובה.

 .ימעוא. מעיי: קמחי כי יז, ב במלכים לדוגמה, מוזנית. לתיצאות לעתים גממה יי עבייהדרר17.
 הרסיסה שולבה השני בשלב באל"ף". "ומעוא הייתה התשובה ומעוה(. או )ומעוא המלהכתיב עי שאי" נשאלה מלכתחילה הי": התהליר על מצביעה זה מסוג הערה מתג". ובליכבפנים
 נבדק השלישי בשלב באלף. ומעוא נדפס בתנ"ך שהרי "כבפנים", נרשם ואז התנ"ך,בשולי
 המתג בעניין הבדל יש שהרי מדויקת, אינה "כבפנים" שהקביעה התברר ואז הכתר, בגוףהדבר
 המתג, על הערה פה שהופיעה קרה כך מתג". "ובלי קמחי הוסיף ואז התנ"ך, ובין הכתרבין

 כזאת. בדרך נוצרו מתגים בענייני קמחי שרשם הנתונים רוב איש. עניין לאשמלכתחילה
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 ובשולי התנ"ך, בתוך תוקנו התנ"ך של המקורי הדפוס בנוסח שהיו זה מכתיבהסטיות
 נימוק.18 בלא הערה נרשמההדף

 זה: בשלב שבוצעו התיקוניםואלו

 מאוחית הערה קמחיהערתהתיקון המקוםמס'
בז דלתיזב"ב דייניי( ,ללא"דד סו כ", בראשית1.

 ח"יצ"ל והחרש (.והחריש הלד,
 ח"וכצ"ל הבכר (4הבכור לגמג,
ח"י (*ויורדוויורידו כאמד,

 מ"יכצ"ל האיפה :יהאפה לוטז,שמות
חי"ק גבעים (.גביעים לדכה,

- (14יעמדויעמוד כו כב,במדבר
 ח"יכצ"ל ונסכהם (4ונססיהם לגכס,

 אחר, מגיה בידי נעשו שהם אפשר הזה. בשלב התיקונים את עשה מי יודעאינני

 של הכתיב נוסח זה שלב לאחר שכנא. שלום ר' של לידיו התנ"ך שהגיע לפניעוד
 האשכנזים.19 אצל המקובל לכתיב בתורה מקום בכל הנראה ככל מתאיםהתנ"ך

 האשכנזים מנוסח השונים כתיבים על הערות1.1.2
 האשכנזים אצל שנתקבל הנוסח מן מקומות במספר שונה בכתר התורהכתיב

 קסמי הערות את נביא להלן אלו. מקומות על התנ"ך בגיליון העיר קמחיוהספרדים.20
 זה.מסוג

 קמ"יהענת בתנ"רהכתיב המקוםמס'
 טעה, שהסופי עליו כתיב איר[ ויהיו. כת]וב[ב"כויהיו כס ט, בראשית1.

 ויה]יו[ במקום ]ויחי[ המג" כן..ןובצידו
 ה' ונמסר ]מלא[ אליהןב"כאלהן יט א, שמות2.

 ז' ונמסר ח"יב"כתיעשה לאכה,3.

 )א( לכתר: קשורים הם ואין ליתר, קדמו אלו ששינויים למסקנה המביאים השיקוליםואלו18.

 נוסח שונה כאן בתנ"ך, שנרשמו ההערות לשאר בניגוד )ב( רש"ש. של ידו בכתב אינןההערות
 אמנם ואם האשכנזים, אצל המקובל הכתיב אל התנ"ך נוסה את מתאימים אלו תיקוניט )ג(התניס.
 באמצעות רק אלא מקרים, בלקט העוסקת חיצונית רשימה פי על להתבצע היו יכולים לאכר,

 הכתר, נבדק שבו יותר, מאוחר בשלב )ד( המקובל. הנוסח אל התנ"ך נוסח של שיטתיתהשוואה
 הכתר. כתיג גם המתוקן( הנוסח ,כמו כך כי המאשרת כן, המלה המקרים ברובנרשמה

 את בדקתי זו קביעה בדיקת לשם 17(. עמ' )כתר, רמ"ח-או"ח נוסח זה נוסח מכנה ברויארהרב19.
 שהעמיד ברויאר, לרב תודתי ,אלבקשש1ד(. המקורות בין מחלוקת בו שיש מקום בכלהכתיב
 זו. בריקה לצורך רשימותיו אתלרשותי

 ואילך. 309 עמ' קאסוטו, עופר,ראה20.
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האפוד כוכה,
רעך טזיט,ויקרא

הוא יכה,
בשמות טז א,במדבר

חדשכם יי,
דכה בכג,דברים

 האפד ח"וב"כ
 רעיך מ"יב"כ
 אח"כ נתקן כי ונראה ביודב"כ
 בשמת ח"וב"כ
 ביודב"כ
 לא ג עליו ונמסר באלף דכאב"כ
 אנוש תשב דכא ואתיבא

 האשכנזי- הנוסח ובין הכתר נוסח שבין השינויים אחד-עשר מתוך תשעה כאןהרי
 בתחילת מצויים מעיכות( )מנשוא, הנותרים השינויים שני התורה. כתיב שלספרדי
 בתנ"ך-קמחי.21 כיום חסרים אלו וחלקים בראשית,ספר
 ויש ספיר, של נתן" ב"מאורות גם עדות ישנה זו קבוצה מתוך כתיבים שלושהעל
 קשה כך משום בתנ"ך-קמחי. ההערה לשון ובין שם שמובא מה בין לשוניתקרבה
 הנתונים כתיבת לפני בתנ"ך-קמחי נכתבו זו מקבוצה ההערות אם בוודאות,לקבוע
 כך. אחר או נתן" מ"מאורותשנלקחו
 נתן" "מאורות פי על כתיב הערות1.1.3

 הרב אל שאלות של רשימה שלח ירושלים איש ספיר יעקב שר' לעיל,הזכרנו
 שאלות של זה לקובץ העניק ספיר שאלותיו. על השיב והלה בחלב, סתהוןמנשה

 נתן",2 "מאורות השם אתותשובות
 של ידו בכתב בתנ"ך-קמחי כולם כמעט שולבו נתן" "מאורות שבקובץהנתונים

 את רק בתנ"ך סימן אלא התשובה, ולשון השאלה לשון את העתיק לא קמחיקמחי.
 או כן - אחת מלה רק התנ"ך בגיליון נכתבה רבים במקרים מהן. העולההמסקנה
 לכתר. זה במקום מתאים התנ"ך שנוסח מציין והדבר -כבפנים

 התורה, כתיב בענייני עוסקות נתן" "מאורות בקובץ שאלות מחמישיםלמעלה
 ובין תנ"ך-קמחי של הכתיב נוסח בין ההבדלים בתנ"ך-קמחי. גם סומנו כולןוכמעט
 רוב נרשמו כך ומשום בלבד(, )אחד-עשר מועטים הם בתורה הכתר של הכתיבנוסח
 כתב לעתים בגיליון. כן המלה באמצעות לכתיב המתייחסות נתן" "מאורותהערות
 היה ויכול שבידו התנ"ך של הפנים לנוסח מתאים שהוא אף עצמו, הנתון אתקמחי
 כן.23 בציון להסתפקאפוא

 לעיל. 6 בהערה מפורטים בתנ"ך-קמחי החסריםהחלקים21.

 שכתב-היד מניח 151( עמ' נתן, )מאורות ?ר ספיר. יעקב ר' של אביו שם על זה בשם נקראהקובץ22.
 .Add 1172 קיימבריג' כ"י עצמו. ספיר בידי נכתב לא מפרסםשהוא

 לתצלומי במכון )סימני
 חילופי של רשימה ספיר ערך שבסופו תהלים ספר הוא 17038( ס' בירושלים העברייםכתבי-היד

 בצורה נתך ל-מאורות זו רשימה בין הדמיון מן בשמו. והתם המקובל, לנוסח כתב-היד ביןנוסח
 שבידינו. נתף "מאורות את שכתב הוא שספיר נראהובכתב-היד

 בכל נלמדת זו עובדה דווקא. הכתיב לעניין מתייחסות שהן לדעת ניתן לא ההערות של זובצורה23.
 נתד. "מאורות של האחרים המקורות מןמקום
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לדוגמה:
קמתי הדפוסנוסההמקום
 כןט"ו.הלוא ג יד,במדבר

 כולם וכן חנינא( יוד חסר = 1ח"חציצת להסו,
 זו( בפרוה המלה של ההיקרויות ואר =)

 הכתר כתיב על נוספות הערות*.1.1
 כלולים שאינם במקומות התורה כתיב בענייני עוסקות בלבד בודדותהערות
 נכתב פיו שעל המקורי השאלות בקובץ נכללו אף מהן שחלק ייתכן נתן".ב"מאורות

 לסגנון זהה כאן והתשובות השאלות שסגנון משום זאת נתן"; "מאורותהקובץ
 למעשה, המסקנה את המדגישה בתנ"ך, הרישום דרך בשל נתן". ב"מאורותהשאלות

 דוגמות: מספר נביא השאלה. נסבה מה על ברור תמידלא
 כן. בכתר. ח"י קמחי: ותענה. ו: טז, בראשית1.

 בכתר הדברים נבדקו כך ואתר כלשהי, רשימה פי על זה נתון נרשם הנראהככל
גופו.
 כן. קמחי: כל-האסירם. כב: לט,שם2.

 איזו על מפרש היה כן לא שאם כלשהי, מרשימה מעתיק שקמחי נראה פהגם
 וזה וקרי, כתיב זו במלה יש ב-ד מצביע. הוא ובטעמים בניקוד או בכתיבתופעה
 השאלה. שורשכנראה

 התורה כתיב בבירור קמחי של עבודתו דרך1.1.5
 התורה של שיטתית בדיקה בסיס על התורה כתיב על העיר שקמחי להניח,קשה
 לידי שהגיעו חיצוניות רשימות בסיס על באו שההערות נראה אחר. למקורבהשוואה
 של כריכתו שעל לנו, ידוע נתן" ב"מאורות הקשורה השאלות רשימת מלבדקמחי.
 בין הכתיב שינויי כל מפורטים ובה סתהון, הרב שערך רשימה דבוקה הייתההכתר
 ככל בה. השתמש שקמהי מאוד וייתכן התורה,24 של המקובל הכתיב נוסח וביןהכתר
 לנו. נודעו שלא נוסה בירורי של נוספות רשימות לרשותו עמדוהנראה
 הערות ועל בכתר ומחיקות הערות על קמתי של מדבריו להדגיש: יש זאתעם
 הנתונים בדיקת לשם בכתר עיין עצמו שקמחי נראה, מסוימים25 במקומותהמסורה
 מדוקדקת. בצורה אותו ובחןואימותם,
 המיוחדים הכתיבים כל על עדות בתנ"ך-קמחי יש כי לומר, ניתן הדבריםלסיכום

 מקור אפוא משמש זה תנ"ך אמרים. ממקורות לנו הידועים שבכתר התורהבחלק

 309. עמ' קאסוטו,עופר,24.

 תיקיי - 6 נמס' בכתר; nntwr הערה 1.1.2 ובסעיף 1במס'25.
 על עדות - 9 3, 2, גמס' נכתר;

 המסורה.הערות
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 קמחי של לשתיקתו רב משקל לייחס קשה גיסא, מאידך זה. בתהום לידיעותהשוב
 דבר. בהם מעיר שאיננובמקומות

 טעמים ניקוד, )כתיב, בכתר התורה נוסח על מתנ"ך-קמחי העוליםהנתונים
 ד. בנספח להלן מובאיםומתגים(

 בכתר מיוחדים כתיבים1.2
 בתנ"ך- שנמסר במה חידוש בהם שיש בתורה, מקומות בשני עתה ונדוןנחזור
 ממקורות גם לנו ידוע המקרים בשני הכתר של המיוהד הכתיב הכתיב. עלקמחי
 אחר. ממקור נודעו שלא חדשים נתונים כאן למצוא ניתן זאת ובכלאחרים,

 י( כה, )ויקרא היא" "יובל1.2.1
 י כה, ויקרא על למסורה.26 בהם מנוגד הכתר שנוסת המקומות משלושת אהדזהו
 ". כ " ח א ן ק ת נ י כ ה א ר נ ו ביוד בכתר[ = ] ב"כ - "הוא קמחי:מעיר

 התורה בחלק החריגים הכתיבים שלושת שבין המוזר הוא ביוד היא יובלהכתיב
 בכתבי- הנפוצה מפורסמת מסורה היא בתורה היא י"א המונה המסורה שכןשבכתר,
 של מדבריו למדים אנו עתה המסורה.27 לספרות מחוץ ואף המסורה בעלי שלהיד
 כתוב היה מה מפורש לא קמחי של בדבריו זו. במלה בכתר שהיה תיקון עלקמחי

 להוא מהיא תוקן שהכתיב לשער אפשר לכאורה התיקון. הוא ומה בכתרמלכתחילה
 הכתר כתיב על המעידים האחרים המקורות שכל ייתכן כיצד אך המסורה, פיעל

 תוקן הוא שהכתיב היא, קמחי שכוונת נראה התיקוף28 שלפני הכתיב עלמעידים
 שהיו תיקונים לגבי קמחי של אחרות מהערות גם משתמע כך היא. לכתיב כךאחר
 בפתח ב"כ - "נשבעתי כא: לא, לדברים הערתו למשל כמו אחרים, במקומותבכתר

 מבדיקת להיווכח שניתן )כפי לפתח מקמץ לתיקון היא הכוונה ". ק ח מ נ י כ ה א ר נו
 התיקון.29 שלאחר הנוסח הוא הכתר בשם שנמסר הנוסח כן ואם זה(, במקוםהכתר

 התמיהה, ונותרת להיא, מהוא תוקן בו עוסקים שאנו בפסוק הכתר נוסח זה שיקוללפי
 על ביותר הקדומה שהעדות להזכיר, יש מה?30 סמך ועל זה "תיקון" שתיקןמיהו

 ואילך. 309 עמ' קאסוטו, עופר, ראה בכתר התורה כתיבעל
 ב. יד, בראשית ש ל, כה; לח, בראשית ד יג; ה, במדבר ש1 המסורה: בעלי שלבכתבי-היד
 סופרים מסכת ע"א(; נא שכסר )מהדורת ד לר, נו"א נתן דרבי אבות למסורה: שמחוץובספרות

 ד.ו,
 לאחר ה-19, במאה נעשה הוא (. היא שהתיקון סבירה(, ,שאינה התאורטית האפשרות רקנותרת
 קמחי. של בואו ולפני השינויים רשימת את סתהון הרבשערך
 1. בנספח להלן מובאת עליהם מעיד שקמחי בכתר התיקונים כלרשימת
 ליוד. הפכה ויו והאות הדיו שנמחקה אלא מכחן, תיקון פה שאין אפשרות, מכלל להוציאאין
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 השבע-עשרה.31 המאה מן ויטל שמואל ר' של עדותו היא זה במקום היאהכתיב

 יותר. מוקדמת בתקופה אפוא נעשההתיקון

 כס( ט, )בראשית נח" ימי כל "ויהיו1.2.2
 בכתר זו תיבה כתיב קמחי. של בדבריו חידוש יש זה במקום ויהיו תיבת לגביגם
 אצל המקובל הכתיב לנוסח מתאים זה במקום הכתר נוסח אהרים.32 ממקורותידוע

 על מוסר קמחי ויהי.33 כאן הגורס והאשכנזים, הספרדים לנוסח ומנוגדהתימנים,
 עליו כתוב איך[ ויהיו. כת]וב( "ב"כ זה: במקום בכתר שנרשמה מאוחרתהערה

 ויה]יו[". במקום ]ויהי[ המגי' כיתב[ ובצידו טעה,שהסופר
 לרשום לעצמו התיר אך הכתר, של הפנים נוסח את שינה לא זו הערה שהעירמי
 בצדק. שלא - כיום לנו הידוע וכפי הכתר, בסופר דופי המטילה הערה הכתר גוףעל

 וכתובים נביאים כספרי הכתיב1.3
 מן חלק הכתיב. לגבי רבות הערות בתנ"ך מצויות וכתובים נביאים בספריגם
 ובמגילת )בהפטרות אחדות הערות רש"ש, של לשאלותיו כתשובה נרשמוההערות
 יסוד על כנראה, נרשמו, ההערות מן אחר והלק נתן", "מאורות בקובץ קשורותאסתר(
 נוסח. בירורי של נוספותרשימות
 וכשישים כתיב, בענייני העוסקות הערות כמאה מצויות הכתר מן כיום שחסרבחלק

 מצויה הפחות, לכל מקומות, בעשרה רש"ש. של להערות כתשובות נרשמומהן
 על והידיעה המסורה, ובמקורות קם( ש1, ק, )ל, בכתבי-היד הכתיב בשאלתמחלוקת
 בנביאים הכתר בנוסח העוסקות ההערות כל חשיבות. בעלת היא הכתרנוסח

 ה. בנספח להלן, מובאות כיום בו כלולים שאינם במקומותובכתובים

 בכתר הסתומות והפרשיות הפתוחות הפרשיות2.

 התורה פרשיות2.1
 שעליו במצרים", הידוע "הספר הוא צובה ארם כתר בישראל עתיקה מסורת פיעל
 בספרו שבתורה והסתומות הפתוחות הפרשיות מסורת את העתיק וממנו הרמב"םסמך

 בכל הכתר של הפרשיות מסורת את הרמב"ם השליט זה במעשהו תורה"."משנה
 על לנו הידוע את והשוו זו, מסורת בדקו חוקרים מספר בישראל. התורהספרי

 הרמב"ם. של פסקו עם - שאבדו ובחלקים כיום הנמצאים בחלקים - הכתרפרשיות

 ~אילה 334 עמ' קאס~ט~, מפר,31.

 104. עמ' כתי, שמוש, 335; 305, עמ' קאסוטו, עופר,32.

 ~אילר. 2,6 עמ' שם, זה במשא המטקות גלילי של הסבי 87. עמ' כתי, בהייאט, ראה33.
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 מתבסס הנותרים החלקים על המידע לארץ. הגיעו התורה מן מועטים דפים רקכידוע,
 תנ"ך ועל קאסוטו של רשימותיו על שו"ת, בספרי עדויות על תצלומים, שגיעל

 בו יש אולם רב, איננו זה בנושא בתנ"ך-קמחי המצוי המידע הכתר.'3 פי עלשהוגה
 על אור לשפוך עשויים והם האחרים, במקורות מצויים שאינם ביותר חשוביםנתונים
 בתנ"ך-קמחי המצויים הנתונים להלן מיוחדות. בעיות בהן שנתעוררו פרשיות]מה
 החשובים. המקומות על דיון בתוספת התורה, פרשיותבעניין
 יג2( פ, )שמות אשת" תחמד "לא2.1.1

 פרשה מצויה זה שבמקום לומר, כוונתו כבפנים". "ב"כ והעיר זה מקום סימןקמחי
 על לנו לידוע מתאימה זו עדות תורה"(. "משנה של נוסחים בכמה כמו )שלאסתומה
 אחרים.35 ממקורותהכתר

 א( לד, )שמות לך" "פסל2.1.2
 לכתר מתאים אינו תורה במשנה הרמב"ם פסק שבהם המקומות אחד היא זופרשה

 עולה, עדויות ממספר אבל פתוחה; היא זו שפרשה קובע, הרמב"ם צובה.ארם
 בנ"י ועוד סנ"ה. "בכת"ר כאן: מעיר קמחי זה.36 במקום סתומה פרשה הייתהשבכתר
 הסתומה: הפרשה של מצורותיה אחת מציין סב"ה הסימן פ"". וברביעי ס'בשנים
 בראש מתחילה אינה הנוכחית והפרשה השורה, סוף לפני הסתיימה הקודמתהפרשה
 למדי דומה סתומה פרשה של זו שצורה לציין, יש מסוים.37 רווח לאחר אלאהשורה,
 פתוחה שפרשה הוא, הצורות בין היחיד ההבדל פתוחה. פרשה של הרגילהלצורתה
 השורה. בהמשך פותחת הזה הסוג מן סתומה פרשה ואילו השורה בתחילתפותחת
 רבים במקומות זו. שורה שבתחילת הרווח שיעור היה מה ברור לא קמחי שלמתיאורו
 שמא אחת. אות כשיעור ואף אותיות שתי כשיעור מאוד, קטן הוא שכזה רווחבכתר
 זה מועט רווח שאין סבר והרמב"ם קטן, רווח זה במקום בכתר שהיה מכאן, להסיקיש

 להזכרת לצפות יכולים היינו כך, אמנם שאם אלא פתוחה. פרשה היא והפרשהנחשב,
 לכתר.38 זה במקום מתאים אינו הרמב"ם שפסק הקובעים השונים במקורות זועובדה

 פ"". וברביעי ס' בשנים בכ"י "ועוד קמחי הערת של פשרה על לעמודקשה
 הרמב"ם. פסק ובין הכתר שבין הסתירה הנראה ככל עומדת זו הערה שלברקעה

 קאסוטו, עופר, והכתר; הרמב'ם פנקובר, אותנטיות; גושן, ראה והרמב"ם הכתר פרשיותבנושא$4.
 דבריו. את ראיתי וטרם הכתר, פי על שהוגה תנ"ך על ספר לפרסם עומד פנקובר 330-325.עמ'

 לגבי 64-50. עמ' והכתר, הרמב"ם פנקובר, של בדבריו עיין זה במקום שנתעוררו הספקותעל35.
 326. עמ' קאסוסו, עופר, שם; פנקובר, ראה זה במקום בכתר המצוי עלהעדויות

 וימל(. שמואל ר' )שו"ת 5 הערה 335 ועמ' עטיה(, הרב )רשימת 326 עמ' קאסוטו, עופר,ראה36.

 קמחי של סימניו ועל הפרשיות של השונות הצורות על ז. פרק תורה, ספר הלכות רמב"ם,ראה37.
 2.2.1. סעיף להלן ראה אלולצורות

 עטיה. הרב של ברשימתובמיוחד38.
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 זה? במקום הכתר גוף על רשומות היו פ ס, שהאותיות למסור קמחי מתכוון האםאולם,
 שונות ומסורות גרסאות על שמסרה הערה הייתה הכתר שעל היא, אחרתאפשרות
 זה במקום המחלוקת על ההערה שאת היא, שלישית אפשרוה זה. במקום הפרשהלגבי
 הכתר.39 מגוף ולא לכתר המתייחסת כלשהי מרשימה קמחינטל

 3( כו, )דב' אביו" אשת עם שכב "ארור2.1.3

 סתומה". כאן יש "ב"כ זה: במקום מעירקמחי
 וכתר הרמב"ם על במאמרו פנקובר, בהרחבה דן בה הקשורות ובבעיות זובפרשה

 זו. פרשה בעניין הידוע את בקצרה כאן נסקור צובה.40ארם
 להלכה נתקבל וכך זה, במקום פרשה מזכיר אינו תורה ספר בהלכוההרמב"ם
 משאר אהד כל לפני שהרי למלי, תמוהה היא זו מסורת אולם ישראל.בקהילות
 שני בין קשר כל אין התוכן מבחינת סתומה. פרשה של רווח יש זה בפרקה"ארורים"
 אביו"(. אשת עם שכב ו"ארור משפט" מטה ונארור יחדיו פה שהוצמדוה"ארורים*
 במקום פרשה מצויה אחרים רבים שבכתבי-יד והעובדה, זו במסורת ההגיוניהקושי
 )ראנ"ח(, חיים בן אליהו ר' זה. במקום רבות והתלבטויות הלכתיות לשאלות גרמוזה,

 לגבי סותרות עדויות שתי עמוקים"41 "מים בשו"ת מביא ה-16, במאה בתורכיהשחי
 פי על הגהתיו מוגה, "ספר בידו שיש מוסר הוא זה.42 במקום צובה ארם בכתרהמצוי
 שם "יש זה ובספר שבחל"פ", אשר בן מספר הגיהו אשר חכם, איש ביד שהיהספר
 אמרו "גם שבעל-פה: עדות עומדת גימא מאידך הארורים". בשאר כמו סתומהפרשי

 פרשה". שם שאין שבחל"יפ בן-אשר ספר שראו אחריםלי
 מן שאחת ייתכן, אפשרויות: שתי עומדות אלו, עדויות שתי לבחון באיםכשאנו
 גם תיתכן שגויה. ואיזו הנכונה העדות היא איזו לשקול עלינו ואז מוטעית,העדויות
 נחשב זה רווח אם הרואים ונחלקו זה, במקום קטן רווח היה שבכתר שונה,אפשרות
 נחשב. שאינו אולפרשה
 נראה, הכתר, פרשיות על העדויות שאר אל קמהי של עדותו את נצרףאם

 בכתר סתומה פרשה על מעיד קמחי יותר. מסתברת שהבאנו השנייהשהאפשרות
 קאסוטו. של לבקשתו עטיה הרב שערך הרשימה עומדת עדותו כנגד אך זה.במקום
 צוין שלא ומהעובדה הכתר; ובין הרמב"ם בין מפורטת השוואה תוצאת היא זורשימה
 פסק ובין הכתר בין התאמה יש עטיה הרב שלדעת נראה, זה מקום לגבי דברבה

 זה. במקוםהרמב"ם

 זה. במקום שונים כתבי-יד בדק עצמו שקמחי האפשרות, נראית מכולפחות39.

 87-81. עמ' והכתר, הרמב"םפנקובר,40.

 עת. שאלה שבתוך והשביעית השישית השאלה תקל"ח,ברלין41.

 היא ההלכתית ומסקנתו צובה, ארם כתר פי על פסק שהרמב'ם המשרת, על מסתמךהמשיב42.
 הרמב"ם. של מקורו הכתר, בדיקת באמצעית הרמב"ם בדעת הספק את להכריעשניתן
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 זה לנו שנודעו בעדויות גם אפוא ממשיכה ראנ"ח שהביא העדויות ביןהסתירה
 לפרשה, נחשב הוא אם ספק שעורר קטן, רווח בכתר היה זה שבמקום מסתברמקרוב.
 הסותרות.43 לעדויות הסיבהוהוא

 כתבי-היד, סופרי בין מקובל מנהג נוסף: שיקול להעלות יש הדבר, כך אמנםאם
 הזהות המלים תיכתבנה מלה, באותה הפותחות סמוכות פרשיות מזדמנותשכאשר
 של צורות של להיווצרותן הבסיס הוא זה מנהג זו. תחת זו הפרשיות אתהפותחות
 כגון רשימה, של אבריה בין מפריד סתומה פרשה של רווח שבהם במקומות"שירה"
 ל, א )שמואל דוד של שללו בעניין וכגון ו-ט( ט, )אסתר המן בני עשרתברשימת
 עשרת לגבי מעיר קמחי בתורה: אחר במקום דומה מצב היה בכתר גםכו-לא(.44
 זה[". תחת זה ]= זת"ז לא כל "ב"כ שמות: שבספרהדיברות
 הפותחות המלים את לכתוב כדי למאוד עד הפרשה רווח את לצמצם עשויהסופר

 עמודות רוחב פי על כזאת. תופעה שאירעה ייתכן כאן הנדונה בפרשה גם זו. תחתזו
 סו-כ: כז, דברים של הכתיבה צורת הייתה שכך נראההכתר

ארור אמןואמרוטז
 כל ואמר ואמו אביומקלה

ארור אמןהעםיז
 כל ואמר רעהו גבולמסיג

ארור אמןהעםיח
 כל ואמר בדרך עורמשגה

ארור אמןהעםיט
 ואלמנה יתום גר משפטמטה

 ארור אמן העם כלואמרכ
 גלה כי אביו אשת עםשכב

 מקודמיו. יותר ארוך הנדונה, הפרשה לפני הנמצא משפט"(, מטה )"ארור יטפסוק
 הוא אם אולם רווח, לאחר הבאה בשורה הבא הפסוק את להתחיל אמנם יכולהסופר
 את לצמצם אנוס הוא הקודמים בפסוקים שנהג דרך באותה ולכתוב להמשיךמעוניין
 שסופר גבוהה, סבירות יש זה שיקול פי על כ. שבפסוק ארור המלה שלפניהרווח
 כאן. הרמב"ם לפסק בניגוד סתומה, פרשה לציין זה במקום התכווןהכתר

 שגרם הוא פרשה של קמן שריוח זי, אפשרות מעלה 72( העסה והכתר, 1הימב"םפנקובר43.
 בייתר. המסתברת האפשרית עתה זוהי החדשים, הנתינים לאר השינית. העדייית בץלמחקקת

 שני בין י(/1319( לנינגרד בכ"י דימה מצב התמיר. ספר עיפה יאילר; 149 עמ' כתר, בהייאט,ראה44.
 לסמן נתכוון הסופר אם להסתפק לקאסוטו גרם יג( כ, ,שמות הדיברות שבעשרת תחמד""לא
 327-326. עמ' קאסוטו, עופר, ראה מקום. באותופרשה
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 בתדרה45 הפרשיות שאך2.1.4

 בכתר. הפרשיות צורת על הערות מספר עוד מצויות תנ"ך-קמחי של התורהבחלק
 הצורות מן שונה שצורתן פרשיות מספר על באקראי קמחי העיר בראשיתבספר

 בהם העיר שקמחי נוספים מקומות במספר סתומה. ופרשה פתוחה פרשה שלהנפוצות
 פסק לגבי הדורות במהלך שנתעוררו ספקות על עדויות יש הפרשיות של צורתןעל

 המצוי את ציין כן ועל אלו, ספקות על ידע שקמחי מסתבר, הפרשה. בצורתהרמב"ם
 שירת ושל הים שירת של הכתיבה צורות על קמחי העיר כן מקומות.46 באותםבכתר
 בכתר: התורה לפרשיות בקשר קמהי הערות להלןהאזינו.

 קמחיmyn47 ראשונותמלים המקוםמס'

סב"ה ילדילשם כא י, בראשית1.
 ושש"פמ"ש הארץ כלויהי איא,
 מזה מעט. ג"כ ימין מצד פתוחב"כ הדבריםאחר אסו,

 סתומה48 ב"כ שזהנראה

 לי"פ49 ב"כגם אלקיםויאמר טיז,

סב"ה יהודהואת כחסו,
בכלי"פ50 ה'ויאמר אח,שמות

 ושש"פ שיטה( בסוף = ) במ"שנשלם משה ישיראז אטו,
שש"פ מריםותקח כטו,

בכלי"פ51 ממכר תמכרווכי ידבה,ויקרא

 שיסה( באמצע = ) באמ"ש נשלםב"כ השמיםהאזינו א לב,דברים
 שיטות52 ושטיס בשבעה נכתבהוהשירה

 עמו" אדמתו "וכפר המלים)על משהויבא מדלב,
 במ"ש נשלם כן מג:( פס'שבסוף

 ב"כ ושש"פ שיטה( בסוף =)

 הכתר ושל הרמב"ם של הפרשיות במסורת כב( ז, )ויקרא חלב" "כל פרשת של חשיבותהבשל45.
 )ראה הכתר על שידוע למה מתאימים אינם הרמב"ם דברי זו בפרשה בפירוש. עליה להעירראוינ

 כה ובפסוק זה, במקום פרשה מופיעה לא תנ"ך-קמחי של בדפוס 330-328(. עמ' קאסוסו,עופר,
 בדק אם יודעים אנו אין זה. במקום דבר העיר לא קמחי פתוחה. פרשה של סימן מודפסבסמוך

 זו. לשתיקתו כלשהו משקל לייחס קשה כן ועל התורה, פרשיות את בעקיפתי
 עבד שקמחי כלשהן ברשימות כלולות היו בכתר אלו בפרשיות המצוי על שעדויות מאוד,ייתכן46.

 העוסקת סתהון הרב ברשימת אף ואולי נתף "מאורות ברשימת לשימושו בדומה בחלב, פיהןעל
 הכתר.בכתיב

 2.2.1. בסעיף קמחי של סימניו הסברראה47.

 השורה. מעל נוספה נראההמלה48.

 ב; אות ס"ת מהלכות פ"ח ביישניות, הגהות ראה הרמב-ם. בדברי דו-משמעות יש זהבמקום49.
 רנד. עמ' ס"ת, תיקוןלוינגר,

 74-65. עמ' והכתר, הרמב"ם פנקובר, של דיונו ראה זה מקוםעל50.

 ו; ואות ח אות ס"ת מהלכות פ"ח מיימוגיוח,  הגהות עיין ספקות. נתעוררו זה מקום לגביגם51.
 רנה. עמ' rn'e תיקוןלוינגר,

 לגמרי. מדויק ואינו מסובך תיאורו אך האזינו, שבשירת החריגות השורות את גם מתארקמחי51.
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 והכתובים הנביאים פרשיות2.2
 הפרשיות בסימון קמתי של עבודתו שיטת2.2.1

 את לרשום הייתה צובה לארם קמחי של שליחותו של העיקריות המטרותאחת
 שש"63 "עמודי בספר וכתובים. נביאים שבספרי והסתומות הפתוחותהפרשיות

 השליחות: מטרתמוגדרת

 שהיו ספיקות כמה לידע סוף, ועד מתהילה תורה מהכתר עליו להעתיקתנ"ך...
 פרשה שבין והפסקות והסתומות הפתוחות הכתובים לכתיבת והנצרךלו

 כשירה. נכתבו איך והפסוקיםלפרשה
 השליחות בכתב גם וכך בשירה".54 נכתב כתובים איך גם "להעתיק אחר:ובמקום
 ואותיות והסרים ומלאים וסתומות פתוחות כל הנ"ל מהספר "להעתיקהארוך:
 וזעירתות".55 ורבתות והלפופותהעקומות

 הפרשיות כל את בידו שהיה בתנ"ך שיטתי באופן קמחי סימן זו שליחות למלאכדי
 גם אלא הפרשה לסוג רק לא התייחס קמחי ובכתובים. בנביאים והסתומותהפתוחות
 סתומה. לפרשה ושלוש פתוחה לפרשה בכתר מצויות צורות שלוש שהרילצורתה,
 נקט: שקמחי הסימון דרך ואת הפרשיות של השונות הצורות את המדגים תרשיםלהלן

הסברסימון הפרשה צורתמס'

 בכ"פ אופ*****
****************
****************

שש"פ
****************
..**************

משושש"פ'***'

****************
****************

 בכ"מ אוס******""
****************

************

 פתוחה;בכתר
 פתוחה פרשה ימל הרגילההצורה

 פנויה; שלמהשיטה
 פתוחה לפרשה נחשכת זו צורהגס

 פנויה; וחלמה ושיטה וחיטהמחצית
 פרשה של השלישית צורתהזו

פתוחה56

 סתומה:בכתר
 סתומה פרשה של הרגילה הצורהזו

 מובא שש עמודי מספר זה עמוד )תצלום יב סעיף תורה, ספר שער ב, חלק שש, עמודיבויארסקי,
 203(. עמ' הכתר, העתקי אלוני,אצל

 202(. עמ' ום, אלוני, אצל )תצלום ע"ב א דף א, חלק ~ff' עמודיבויארסקי,
 שם. עמ' אבוהינו,ילין,

 אותיות ב' = ] באושש"פ או פנויה שלמה ושיטה אחת אות = ] אאושש"פ מציין קמחילפעמים
 הריקה. השיטה שלפני בשיטה הרווח של המדויק הגודל לציון פנויהן שלמהושיסה
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 סתומה:57 לפרוה הנהובת צורה זוגםסב"ה************5.

 שאחריה. השיסה ובתחילת שיטה בסוףר11ח****************
 סתומה. פרשה של השלישית הצורהזופ"א**********'*6.

 השיטה, בסוף נסתיימה הקודמתהפרשה****************
 רווח לאחר מתחילה הבאהוהפרשה****************

 פתוחות פרשיות סימני קמחי בידי שהיה בתנ"ך הודפסו לא נביאיםבספרי
 שהייתה פרשיות מסורת פי על ס פ, האותיות את יד בכתב הוסיף רש"ש אךוסתומות,
 של לסימונו מתייחס קמחי הכתר. ממסורת רבים במקרים שונה זו ומסורתבידו,58
 הוא אלו ובמקרים רש"ש, שרשם למה זהה בכתר שהמצב קובע הוא לעתיםרש"ש.
 שהייתה הפרשה צורת על מעיר קמחי לעתים רש"ש. של סימוק יד על כןמסמן
 5(. מס' )צורה צורתה את לציין סב"ה עליה מעיר שקמחי סתומה פרשה כגוןבכתר,

 סוג על הערה רושם קמהי בתנ"ך, רשום שהיה מזה שונה בכתר הפרשה סוגכאשר
 אם צורתה. על גם - הנפוצה הצורה איננה הפרשה כשצורת - ולעתים בכתר,הפרשה
 הוא מקום, באותו פרשה הייתה לא שבכתר ראה וקמחי כלשהי פרשה רש"שסימן
 פרשה(.59 לית בכתר == ) בכלי"פ ורושם כך עלמעיר

 לבצעה הצליח לא וקמחי ומורכבת, מסובכת היא הפרשיות סימון של זועבודה
 מקומות 44 מצאתי כיום הקיימים הכתר הלקי בכל שערכתי בבדיקה מושלמת.בצורה

 בחלק הפרשיות מכלל כ-2% הן אלו פרשיות הפרשה. בסימון בהם טעהשקמחי
 ובדק חזר לא שקמחי כך, על כנראה מצביע טעויות של כזה שיעורשנבדק.

 של כזה ששיעור להדגיש יש בהם. שנפלו טעויות לתקן כדי סימוניו אתבשיטתיות

 nlw~n? בשתי "סתימה איל' בחם. "ישתמש שקמ"י התיבית יאשי של פירושם מה יודעאינני57.
 וח"ש העימוד[ בסוף שליטה[ חצי "היינו זה: בסימון כוונתו את קמחי פירש מב ט,בשופטים
 התיבות ראשי מהם יודע איני כן כמו התיבות. ראשי את פירש לא קמחי אר פנויות". ע'בראש
 6. שבצורהס"א

 לזו, זו למדי קרובות אלו מסורות נביאים. פרשיות של מסורות לשתי בסימוניו התייחסרש"ש58.
 הגהות, רש"ש מכנה המסורות אחת את במפורש. רש"ש זאת ציין הבדל, ביניהן שישובמקום

 הגאון דעת עפ"י נביאים על ויתרות וחסרות וסתומות "פתוחות שכותרתה הרשימה שהיאומצאתי
 יוסף ר' חיבר זו רשימה זצוקלה"ה". מווילנא אלי' רבינו הגולה[ בני כל של ן=רבםרשכבהג"ל

 כנספח פורסמה היא בידי. מצוי ותצלומה קמו(, עמ' זונדל, יוסף )ריבלין, מסלאנטזונדל
 ולא מ"ק, רש"ש מכנה השנייה המסורת את תשמ"ג(. ,משנת הספר של החדשהלמהדורתו

 כיום המצויות רבות נביאים מגילות של הפרשיות שמסורת עוד, להעיר יש לזהותה.הסלחתי
 ביסוד עומדת אחרת פרשיות מסורת כי עוד, נציין אלו. למסורות קרובה בארץבבתי-הכנסת

 התורה "מסורת בספרו פינפער פסח ר' שקבע אקלקטית מסורת זוהי קורן. תנ"ךמהדורת
 שבדק. נביאים ומגילות כתבי-יד עשרות פי על תרס"1(, )וילנאוהנביאים"

 וכתב rw'e1 של סימוניו את מחק הוא שונה: בדרך קמחי נהג עמוס בספר בורדים בדפיםרק59.
 בכתר. הפרשיות צורת אתבמקומם
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 זה מסוג בעבודה שהתנסה מי כל שכזאת. בעבודה למדי נמוך שיעוד הואטעויות
 ונשנית. חוזרת בדיקה בלא מטעויות להימנע אפשר אי שכמעטיודע

 פרשה או סימנה, לא וקמחי בכתר המצויה פרשה הדילוג: מסוג הן הטעויותרוב
 מיעוט קמחי.60 של ידו בכתב כלשהי הערה לידה שאין בתנ"ך-קמחיהמסומנת
 או להפך( או סתומה במקום )פתוחה הפרשה בסוג טעויות הן מקרים( )עשרההטעויות
 ייתכן מקרים( )אחד-עשר המקרים מן בחלק הפרשה. מקום של מדויק לאסימון

 ברווח שאין קמחי סבר ואולי בלבד, קטן רווח יש שבכתר משום צוינה לאשהפרשה
 פרשה. שיעור כדיזה

 החסרים בחלקים והכתובים הנביאים פרשיות של מלאה רשימה מובאת אבנספח
 קמחי של הטעויות רשימת מובאת ב בנספח קמחי.61 של רשימותיו פי על הכתרמן

 בכתר. המצויות הפרשיותבתיאור

 הפרשיות רשימת של האמינות מידת2.2.2
 מהי אותנו מלמדת בכתר כיום הקיימים בחלקים קמחי של עבודתו דיוקבדיקת
 יש בהם. נשתמר לא שהכתר במקומות קמחי של הפרשיות רשימות של אמינותןמידת
 ואי אלו, במקומות הכתר פרשיות לגתי הקיימת היחידה העדות היא זו כילזכור,
 ייחודית היא הפרשיות שמסורת משום כך, לשם אחרים בכתבי-יד להסתייעאפשר
 המסורה. בעלי של כתב-ידבכל

 למסורת קרובה פרשיותיהם שמסורת בכתבי-יד להסתייע ניתן זו עובדהלמרות
 בהן שנפלה סיכוי ויש "חשודות" קמחי של שרשימותיו מקומות לאתר כדיהכתר
 ואילו הקרובים, בכתבי-היד פרשה בהם שמופיעה למקומות בעיקר היא הכוונהטעות.
 מובאת אלו מקומות רשימת מקום. באותו בכתר המצוי לגבי כלום העיר לאקמחי
 קמ.62 ל, בכתבי-יד ובכתובים ק, ל, בכתבי-יד השתמשנו בנביאים ג. בנספחלהלן

 כתבי- מנהג פי על איכה. במגילת קמחי ברשימות המצוי על במיוחד להעיריש
 בארבעת ופסוק פסוק כל בין סתומה פרשה של רווח מופיע לכתר הקרוביםהיד

 מנהג גם היה שזה עולה, קמחי של מרשימותיו המגילה. של הראשוניםהפרקים
 "היגיון" אין פרשה. של רווח מסמן אינו קמחי במגילה פסוקים בשמונה אולםהכתר,

 זו הרי כלום העיר שלא במקום כך ומשוס רש"ו, של סימון לכל להתייחס "וא קמ"י קלמנהגו60.
 בתנ"ך. שמצוין למה זהה בכתר המצב אם גם משיטתו,סטייה

 פרשיות את ופרסמו ילין( חיים מר בידי )שהיה תנ"ך-קמחי את בדקו טשינגל וי"י יצחקיד'61.
 עמ' חש"ן(, ,תמוז ח תורני, רבעון - צפונות ילין", רש"ש של והתנ-ך אשר "בן במאמרםהכתובים
 תשמ"ח(. )בני-ברק ברמב"ם" שמוזכר אשר "בן בקונטרס והמגילות הנביאים פרשיות ואתמז-עג,

 ובאי-דיוקים. כטעויות לוקותרשימותיהם
 יותר הרבה לכתר קרובה קם של שמסורתו עילה, 1-קם ל כתבי-היד אל הכתר פרשיותמהשוואת62.

 ל. שלמזו
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 במקומות פרשה בכתר הייתה שלא להניח וקשה דווקא, אלו במקומות פרשהבהעדר
 את מחזקת אלו במקומות פרשה העדר על במפורש מעיד אינו שקמחי העובדהאלו.

 קמחי.63 של דילוג אלא פה שאיןהסברה,

 תנ"ך-קמה* פי על שנכתבו נביאים משלות2.2.3
 הנתונים פי על שנכתבו נביאים מגילות מצויות בירושלים בתי-בנסיותבשני
 חסד שערי בשכונת השל"ה שברחוב בבית-הכנסת קמחי. ידי על אחדו מארםשהובאו
 בהתאם הכתובות מתרי-עשר( )חוץ הנביאים מגילות כל של שלמה סדרהמצויה

 ותרי-עשר יחזקאל - נביאים מגילות שתי מצויות הגר"א ובבית-כנסתלתנ"ך-קמחי,
 המגילות של מקורן דבר, יודעי לדגרי לתנ"ך-קמהי.64 בפרשיותיהן המתאימות-

 יהודה רבי שבחורבת ציון מנחם בבית-הכנסת הוא השל"ה ברחובמבית-הכנסת
 במקומות סלאנט.65 שמואל הרב ירושלים, של רבה בהשגחת נכתבו והןהחסיד,
 מוכיח מגילות,-והדבר לאותן גם הטעות עברה הכתר פרשיות בסימון שגהשקמחי
 להתאים גם הנראה ככל הקפידו המגילות כותבי תנ"ך-קמחי. אמנם הוא להןשהמקור

 הכתר.66 כתיב על העיר שקמחי במקומות הבתר לכתיב הכתיבאת

 בה הקשורות והדמויות צובה לארם השליחות%.

 הוא שבליטא. סקידל בעיירה מגיה" "בעל היה ילין נפתלי ר' בן שכנא שלום ר'3.1
 רבנים, למשפחת השתייך הוא )1874(.י6 תרל"ד בשנת ונפטר )1790(, תק"ן בשנתנולד
 במסורת הם הידושי ש"רוב עצמו על מעיד והות המסורה, בתהום הייתה מומחיותואך

 החל )1855( תרט"ו בשנת לבארם".68 הראשונים נלאו אשר במסורות נביאיםובהגהת

 הקרובים.כתבי-היד שאי פי על אלו פרשיות להשלים האיי הכתי על מבוססות שפרשיותיה מקיא מהטייתבהבנת63.

 בבית- עבריים כתכי-יד לתצלומי כמבוז מצויים ותצלומיהז ביזמתי, צולמו אלו נביאיםמגילות64.
 44018. ס' 44017, ס' "ס בריכוז הסיטים סימני בירושלים. הלאומיהספרים

 המגילות פרשיות התאמת על שעמד הראשון ישהיה מבני-ברק טשינגל יששכר יעקבהיפר65.
 נביאים שכתב הסופר של "שם תשמ"ז: באלול כג מיום במכתבו אלי כתב הכתר( לפרשיותהנ"ל
 שהיה סופר סופר, לוולקומירר אותם שמיחסים לשמוע שהצלחתי כמה עד אך לי, ידוע לאאלו
 לפני ירושלים העתיקה העיר של מבית-כנסת בזמנו נרכשו והם מלאנט, שמואל ר' שלבזמנו
 אצלי". שהיה זילברסן... ,סת"סן הסופר עם שיחה פי על - רבותשנים

 להערות מתאימות שהן ומצאתי השל"ה, ברחוב שבבית-הכנסת המגילות את מדגמי באופןבדקתי66.
 לא אך בפרשיותיהן לתנ"ך-קמחי מתאימות הגר"א מבית-כנסת המגילות שבתנ"ך-קמש.הכתיב
בכתיבן.

 198. עמ' הכתר, העתקי אלוני, שסב; עמ' אבותינו,ילין,67.

 א. סימן תרל"ב, וילנא אריה, קול שו"ת יעלין,א"ל68.
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 בקהילות התורה ספרי את הגיה לשם ובדרכו לארץ-ישראלי6 לעלייתובהכנות
 להגהה לידו יימסרו שלא תורה שספרי והכריזו, בידו סייעו הרבנים בהן.שעבר

ייפסלו.70
 בחידושיו והתפרסם בבילסק, רב היה ילין, ליב אריה ר' שכנא, שלום ר' שלבנו
 רצוף.71 מכתבים קשר התקיים ובנו האב בין וילנה. בש"ס שהודפסו עינים","יפה

 צובה, ארם כתר את לבדוק הייתה לארץ שכנא שלום ר' של נסיעתו מטרתעיקר
 לבנו: במכתבו אומר הוא וכך ספקותיו. את פיו על ולפתור התנ"ך את פיו עללהגיה

 צובה בארם שם והנה לשלום בעז"ה לאה"ק ליסע מועדות פני כי עתהוהנה
 רבים, ימים אשר בן הגיהו אשר מסורות עם קלף על כתוב א']הד[ תנ"ךנמצא
 פ"ח ס"ת בהלכות שם כמבואר שלו ס"ת בכתיבת ז"ל הרמב"ם עליו סמךאשר
 אשר הספיקות בהתרת עיני ולהאיר להשיגו בעז"ה מגמתי וכל ד.הלכה
 ה' יזכני ואולי ומסורות. הגהות בענייני המהברים גדולי כל בהםנסתפקו
 גם יזכני ואולי אי"ה. למנה לך ואשלח המס']ורה[ עם א']חד[ תנ"ך ממנולהגי'

 למטרת כוונתי כי אדע ואז מוגה. בתנ"ך הגולה עיני כל ולהאירלהדפיסו
 בהגהתי.72האמת

 והתיישב לכןי7 קודם אף אולי או )1858( תרי"ח בשנת לארץ הגיע שכנא שלוםר'
 הייתה תכניתו צובה. לארם לנסיעה בהכנותיו המשיך בירושלים בהיותובירושלים.
 ההגהה. במלאכת לו שיעזור מבניו, אחד עם צובה לארםלנסוע

 ספיר יעקב לר' נתן" "מאורות3.2
 לברר במטרה צובה לארם מירושלים נוספת שליחות על יודעים אנו תקופהבאותה

 ספיר",74 "אבן בספרו מספר הלה ספיר. יעקב בר' קשורה זו שליחות הכתר. נוסח'את

 ראה )1855; תרט"1 כשנת נדפס ילין שכנא שלם ר' בן ליב אריה ר' של אריה" "מצפההספר
 )שנדפס תשובתו ובמכתב שכנא, שלום לר' נשלח להדפסתו תכף 40(. עמ' עינים, יפהזיסקינד,
 לארץ-ישראל. לנסיעה הכנותיו על מספר שכנא שלום ר' א( סימן אריה", "קולבספר
 2182. עמ' 5, כרך הישוב, חלוציתדהר,

 בארץ. ילין משפחת בני בידי כיום מצויים מהמכתביםחלק
 ר' מקום, מכל לליטא. צובה ארם כתר על השמועה הגיעה כיצד לי, ידוע לא א. סימן אריה,קול
 ברורה. כעובדה לבן-אשר הכתר של ייחוסו את רואה שכנאשלום
 טז התאריך מופיעים ובו ידו, בכתב שטר 9ל סיוטה מצאתי שכנא שלום ר' של רשימותיוגין

 ואחרים 2182( עמ' 5, כרך הישוב, )חלוצי תדהר ירושלים. והמקום )1856( תרי"זבמרחשוון
 יפה זיסקינד, גם כך לארץ. שכנא שלום ר' של בואו כשגת 1858 שנת את מצייניםבעקבותיו
 עוד לארץ הגיע שכנא שלום ר' כי זיסקינד גב' לי אמרה בעל-פה בשיחה אך 16. עמ'עינים,
 זו. שנהלפני
 ע"ב. יט ודף וע"ב ע"א יב דף ספיר, אבןספיר,
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 ילין רש"ש ול והתנ"ךהכתר]21[

 ואף צובה ארם כהר את תיאר ובהזרתו צובה, בארם היה זאב יעקב ר' בשםששליה
 מנשה לרב שהופנתה שאלות רשימת בידו שלח ספיר שבסופו. הקולופון אתהעתיק
 רשימת "הלבנון".75 בעיתון גם שומעים אנו זו שליחות על צובה. ארם אישסתהון,
 נתן".76 "מאורות בשם וכונתה ספיר, בידי נערכה והתשובותהשאלות

 שנת לפני מקום ומכל )18$5(, תרט"ו בשנת הנראה ככל הוא זו שליהות שלזמנה
 שהרי רש"ש, של אלו ובין ספיר של פעולותיו בין קשר שיש ספק אין )1859(.77תרי"ט
 תקופה. ובאותה ירושלים של הקטן האשכנזי ביישוב פעלושניהם

 ירושלים רבני שליהות3.3
 שליחות כתבי בידיו היו כבר לירושלים שכנא שלום ר' שהגיע לאחר רב לאזמן
 צובה. ארם לקהילת ומופנים בירושלים הרבנים חשובי בידיחתומים

 נכתבו כנראה מפורש. אינו הכותב שם 16. עמ' שם, השליחות תיאור ראה תורה. כתרהלבנון,75.
 )ראה ספיר יעקב ר' של חתנו שהיה "הלבנוף, של לאור המוציא ברייל, יחיאל בידיהדברים

 -הלבנוף(. בעיתון המאמרים את המזכיר בהערה, ע"א יב דף ספיר, אבןספיר,

 מייחס ספיר קלות: אי-התאמות יש "הלבנון" בעיתון המסופר ובין ספיר" "אבן בספר המסופרבין
 שהשליחות ונאמר כלל, נזכר ספיר אין "הלבנוף בעיתון ואילו לשליחות, האחריות אתלעצמו
 את שהעתיק הוא זאב יעקב ר' השליח ספיר, פי על ברלין. יעקב ר' של בהשתדלותונעשתה

 הדברים "הלבנון" בעיתון מקומו. ואת הכתר את שתיאר והוא הכתר שבסוף ההקדשהכתב
 על שהשיב הוא סתהון שהרב מודים המקורות שני מקום, מכל סתהון. מנשה לרבמיוחסים
 של שגרסתו לי נראה המקורות שני בהשוואת צובה. לארם שנשלחו המסורה בענייניהשאלות
 ניסה 7( הערה 55, עמ' נתן, ,מאורות גושן יותר. ואמינה מדויקת ראשון, מכלי עדות שהיאספיר,
 ר' שהרי שחר, לדברים ואין ברלין; יעקב ר' עם זאב יעקב ר' את וזיהה הסתירות, אתליישב

 ברלין יעקם הרב השל'"ות. יוזם הוא בדלין יעקב ר' ואילו צוב" לארם השליח הוא זאביעקב
 הירושלמיים "המדקדקים" של מורם והיה )הלבנון( הקודש" לשון בדקדוק גדול יד לו "אשרהוא

 )אבן ומסורות" בדקדוק וידיעה יד לו "אין כי ספיר, מעיד זאב יעקב ר' על ואילו 246(, עמ')תח"י,

 1(. הערה ע"ב, יב דףספיר,
 המקורית רשימתו פב-פח( עמ' תשנ"ב, )טבת יד בצפונות פורסמה אחרונה( הגהה )בשעתועתה
 "הלבגוד. ובעיתון ספיר" -אבן בספר השונים לתיאורים המקור שהיא זאב, יעקב ר'של

 השאלות נתן(. מאורות גושן, )ראה זו רשימה של טיבה את ברבים הודיע גושן-גוטשסייןמ"76.
 גושן, )ראה תרכ"ג בשנת "הלבנון" בעיתון בהמשכים פורסמו ושמות בראשית לספריהשייכות

 גתן. מאורות זר, ראה מקבילים למקורות ולהשוואה הרשימה של מלא לפרסוםשם(.
 "מאורות של כתב-היד על פתרים: תאריכים מוצאים אנו זאב יעקב ר' של הנסיעה תאריךלגבי77.

 תרכ"ו בשנת שנדפס ספיר", "אבן בספר 1855(. )=תרק"1, תזרה' "שנת התאריך מופיענתף
 יט ודף ע"א יב )דף שנים" ע ש ת "לפני או שנים" ע ב ש -לפני הייתה שהשליחות מסופר)1866(,
ע"ב(.
 תרט"1 בשנת רק לירושלים הגיע לפועל, השליחות יצאה שבהשפעתו ברלין, יעקב ר' מקום,מכל

 )1859( תרי"ט בשנת מירושלים יצא ספיר יעקב ר' נהערה(. by 246' ג, חלק תחיי, ראה)1855;

 אלו. תאריכים שני בין הייתה זאב יעקב ר' קל שנסיעתו ומכאן שניס; ארבע בתלשליחות
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 מכתבי אהד נוסה את פרסם שכנא, שלום ר' של נכדו ילין, יעקביצחק
 ארם כתר פי על התנ"ך הגהת חשיבות את באריכות המפרט מכתב זהוהשליחות.78

 שבחים כולל המכתב שנתעוררו. בספקות והכרעה מדויק נוסח קביעת לצורךצובה
 רבני מתבקשים בהמשך המסורה. בשטח מומחיותו ומודגשת שכנא, שלום לר'רבים
 ולהעמיד אליו, הנלווה בנו ואת שכנא שלום ר' את יפות פנים בסבר לקבל צובהארם

 שלהם. ההגהה עבודת לצורך הכתר אתלרשותם
 הייתה המטרה ויותר". תמימה "שנה צובה בארם לשהות הייתה רש"ש שלתכניתו
 ואותיות וחסרים ומלאים וסתומות פתוחות כל הנ"ל מהספר "להעתיק ראשית,כפולה:
 שנית, "; ר ש כ ר פ ס ב ת 1 כ ז ל י ד כ וזעירתות... ורבתות והלפופותהעקומות
 1 א 1 ת צ ק מ 1 ס י פ ד ה ל ה כ ז נ ו והמסורות... והטעמים הנקודות גם ממנו"להגיה

 ומפורט מקיף תיאור להניב יכולה הייתה הפועל, אל יצאה אילו זו, תכנית ". 1 ל 1כ
 ומסורתו. הכתרשל

 ומכאן תאריך, בו ואין חתום אינו הוא שכנא. שלום ר' של ידו בכתב הואהמכתב
 שלו.79 העתק אלא המקורי המכתבשאינו

 למכון לאחסונה ונמסי ילין משפחת בישות היה כתב-היד שנט-שסא. עמ' אביתינהיליןי78.
 וי"י יצחקי ד' של במאמרם השליחות כתבי שני פורסמו לדפוס זה מאמר מסירת לאחרבן-צבי.
 סח-עג. עמ' תשנ"א(, )טבת י צפונות )בר, ילין שכנא שלום רבי של והתנ"ך אשר "בןטשינגל
 הקצר. השליחות כתב של תצלום גם שםהובא
 המשכו בסופו. קטוע ילין שהדפיס הנוסח כי עולה, הארוך השליחות כתב של בכתב-הידמעיון
 ובפרט אה"ק ישיבת של והלחץ הדחק גודל ידוע הנה כי "אמנם לדף: מעבר בכתב-הידמצוי
 פרוסה כל ההכרחיים ,ז( דחיין מידי וכל הדירות יוקר גודל מחמת ישיבתה שקשה הלזועה"ק
  להוציא ע"ז נצרך כי היה, הענין לפועל להוציא משגת ירינו אין ע"כ גדול.  להשבון לנונחשג
 יצטרך כי ויותר,  תמימה שנה ארך יתארך התנ"ך בל של וההגהה הררך הוצאות על רו"כ מאהערך
 חו-ל אנשי נדיבי ע"ז להתעורר ונכון ראוי ע"כ והמסורות. והטעמים הנקורות גם ממנולהגי'

 לאור להוציא שנוכל בכדי עה"ק לפה ולשלוח הנ"ל רויכ המאה זלקבץ והנגידים,הגבירים
 הטובה מחשבתינו לאור להוציא בעדינו הטוב ה' יגמור ואם הגולה, בני אחינו לכל ולזכותמאוינו
 לזכרון לזה המתנדבים כל שמות ההוא הספר בהתחלת יורשם אז כולו או מקצנת[ו להדפיסוונזכה
 ובבא". בזה להםלטוב
 אבותינו, בספר השליחות כתב בפרסום שנפלו דפוס שיבושי כמה גמאמרם תיקנו וטשינגליצחקי
 לדף. שמעבר השליחות כתב להמשך התייחסו לאאך

 משער הוא במקורו. השליחות כתב את לראות הצליח שלא מציין, 39( הערה הכתר, ,העתקיאלוני79.
 הוא עצמו רש"ש וכי המקורי, המכתב של ה סיוט הוא ילין שפרסם כתב-היד כי 199(, עמ')שם,
 עצמו את יכנה שכנא שלום פר' להניח אין ראשית, לי. נראית דעתו ואין זו. טיוטהשהכין
 ר' שנית, זה. שליחות בכתב מוצאים שאנו כפי כך, כל רבים שבחים לעצמו ויעניק כבודבתוארי
 שצוטט לבנו ממכתבו שעולה כפי בחוץ-לארץ, בהיותו עוד צובה ארם כתר על שמע שכנאשלום
 עוברים ע"י מקרוב... "זה לירושלים הגיע הכתר של ששמעו נאמר, השליחות בכתב ואילולעיל;
 הקשורה לשליחות כנראה, והכוונה, יצ"1", צובה ארם ק' להתם... תוג"ב עיה"ק מהכאושבים
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 הקצר השליחית נתם*.3
 קצר.80 בנוסח שליחות כתב מצוי שכנא שלום ר' של הארוך השליחות כתבמלבד

 מחשובי חמישה חתומים המכתב על צובה. בארם סתהון מנשה לרב המופנה מכתבזהו
 כאחד:81 ואשכנזים ספרדים בירושלים,הרבנים

 בשנים ירושלים רבני ראש לציון", "הראשון שהיה אבואלעפיה, נסים חיים הרבא.
 281-279(. עמ' ג, חלק תה"י, )1861-1854;תרי"ד-תרכ"א

 עמ' ג, תחיי, )1866-1786; תקמ"ו-תרכ"ו בשנים הי סלאנט, זונדל יוסף הרבב.
 זונדל(. יוסף ריבלין,221-220:

 תקע"ו-תרס"ט בשנים חי - סלאנט זונדל יוסף ר' של חתנו - סלאנט שמואל הרבג.
 273(. עמ' ג, )תח"י, ירושלים של הראשי רבה היה ולימים)1909-1816(,

 )1868(. תרכ"ח בשנת נפטר מוואלוז'ין, הנצי"ב של אביו ברלין, יעקב הרבד.

 46ט. עמ' ג, )תה"י, המדקדקים" "רבי והיה ב"חורבה",התגורר
 ועמד )1869-1807( תקס"ז-תרכ"ט בשנים חי אבואלעפיה, ידידיא רפאל חי הרבה.

 297-296(. עמ' ג, )תח"י, אל" "בית הספרדי בית-הכנסתבראש

 לעומר[, ל"ח כלומר ישראל, בני ]למניין למב"י ל"ח עש"ק, "ביום נכתבהמכתב
 שקדם ומפורט ארוך מכתב מזכיר הוא 1859[". תרי"ט, באייר כ"ג = ] לפ"ק קדשיהר
 התנ"ך הגהת בעניין שכנא שלום ר' בידי לסייע בבקשה סתהון מנשה לרב ופונהלו,

 כך - סתהון לרב מובטח בירושלים. שנותרו ביתו בני ולפרנסת לפרנסתו גםולסייע
 ובענייני מסורה בענייני שכנא שלום ר' עם הפלפול מן נחת שישבע - במכתבנאמר
הלכה.

 וכנא, ולום ר' של השליחות כתב מחותמי ברלין, יעקב ,ר' נתף "מאורות ובקובץ ספירביעקב
 הראשונה(. השליחות מיוזמי גםהיה
 להשיב, יש שכזה", מפורט מכתב לנסח יוכל במסורה הבקי אדם "רק כי אלוני, של טענתועל

 ר' על ובמסורה: ברקרוק מבני שנתפרסמו שניים מצויים הקצר השליחות כתב חותמישבין

 בלימוד העניין את שעורר הוא בירושלים; המדקדקים של מורם היה כי מסופר, ברליןיעקב
 זאב( יעקב ר' ,של הראשונה השליחות התבצעה לירושלים בואו ובעקבות והמסורות,הדקדוק

 נודע סלאנט זונדל יוסף ר' גם 5(. הערה 246 עמ' ג, תח"י, 16; עמ' )הלבנון, צובהלארם
 זונדל, יוסף )ריבלין, ומאיגרותיו מכתביו כך על ללמוד ואפשר וטמורה, דקדוק בענייניבבקיאותו
 סב-מה[, ]עמ' בדקדוק כללים קיצור מה-מו[, ]עמ' יד מכתב מאן, ]עמ' יא מכתב לטן, ]עמ' טמכתב
 לעיל4. 58 הערה ראה זו רשימה על קמו; ]עמ' וסתומות פתוחותרשימת
 שרש"ש ומשתמע המוכ"ז", "הרב בו מוזכר פעמים כמה לתעודתו. המכתב נשלח אם לקבועקשה

 שתוכל כדי כספי סיוע בבקשת מסתיים המכתב גימא, מאידך נסיעתו. בעת עמו לקחתוהתכוון
 דבר. ייפול איך המכתב הכנת בעת ידעו לא עצמם שהכותבים נראה, הפועל. אל לצאתהנסיעה

 בן-צבי. למכון הוא אף נמסר הקצר השליחותכתב80.

 ספיר, יעקב ר' של השליחות כתב על גם חתמו כאן החותמים חמשת מבין הראשוניםארבעת81.
 דף ספיר, אבן ספיר, ראה המזרח. בארצות הראשון למסעו - )1859( תר"ט - השנה באותהשיצא
 ע"ב.א
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הוא זה במכתב שנזכר המפורט שהמכתב היא, הדעת על ביותר המתקבלתהסברה
הוא אף נכתב הארוך המכתב כן, ואם "אבותינו". בספר ילין י"י שפרסם הנוסחהוא

 לה. קודם מעט או )1859( תרי"טבשנת
 שנים וחמש הפועל,82 אל יצאה לא היא לנסיעה המדוקדקות ההכנות אףעל
 לנסיעה. ההכנות המשך על שומעים אנו יותרמאוחר

 תלמידו ובין הירש צבי ר' בין ההסכם3.5
 ובין שכנא, שלום ר' של .בנו הירש, צבי ר' בין הסכם נחתם )1864( תרכ"דבשנת
 דוד הבחור את ללמד זה בהסכם מתחייב סת"ם, סופר שהיה הירש, צבי ר'תלמידו.83

 ההסכם שנים. שלוש במשך סתו"ם" כתיבת אומנות "מלאכת את בנימין ר' בןחי
 בין ההסכם. את שיפר מי על שיוטל הקנס ואת צד מכל הנדרש את רב בפירוטמפרט
 צובה: לארם הנסיעה לתכנית התיימסות ישנה ההסכםתנאי

 לנסוע ילין[ הירש צבי ר' = ] הנ"ל מוהר"ץ ירצה אם הותנה, בפירוש זאתרק
 לא אזי אשר[... ]מבן מב"א הידוע התנ"ך הגהת בענין צובה[ ]לארםלאר"צ
 עליו. לעכב ובנו מוהר"ביוכלו
 בלימודו ימשיך צובה, לארם מלמדו עם ייסע שהתלמיד האפשרות מוזכרתבהמשך

 השטר בסוף צובה. בארם התנ"ך בהגהת רבו עם ישתתף ואף הנסיעה, במהלךגם
 זו: הערהמופיעה

 לא"צ לנסוע הנ"ל מוהר"ץ ביד שרשות לעיל שמבואר מה לפרש באנווזאת
 דלמטה. מיום שנה משך כלות אחר דווקאהוא

 לארם הנסיעה תכנית הייתה )1864( תרכ"ד שבשנת להסיק, ניתן הזה השטרמן
 צובה לארם לנסוע זה בשלב התכוון הירש צבי ר' אם לדעת אין ממשית. תכניתצובה
 השטר כתיבת בשעת מקום, מכל אביו. בשליחות - לבדו או שכנא, שלום ר' אביו,עם
 לפחות. שנה בתוך הפועל אל תצא לא שהיא ברק וברור הנסיעה, זמן נקבעטרם

 קמחי יהושע משה ר' של נסיעתו3.6
 ומצב המופלג גילו מפאת כנהאה צובה, לארם להגיע הצליח לא שכנא שלוםר'

 קמחי. יהושע משה ר' חתנו את זו לשליחות שלח הוא בעצמו לנסוע במקוםבריאותו.

 ילין. רש"ש של כתגיו בדיקת מתוך זו קביעה לאשש אפשר שסב. עמ' אבותינו, ילין, מעידכך82.
 בתנ"ך- מופיעים שאינם הבתר על לנתונים רמז כל נהם אין לבדקם, לי שהתאפשר כמהעד

 את יחלו גדולות מקראות מהדורת געולי שרשם להערה רש"ש הוסיף מקומות במספרקמחי.
 וד' טשינגל "י של דבריהם את מפריך זאת כל מתנ"ך-קמחי. שלמד מה פי על בכתרהמצוי
 צובה. לארם נסע ילין רה"ש שגם לאחרונה שטענו 61(, הערה )לעיל,יצחקי

 ז. בנספח מובא ההסכם של המלחהנוסח83.
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 "עמודי בספרו בויארסקי.85  וש"ש "אבותינו"84 בספר ילין י"י מעידים זו עובדהעל
 כותב: בויארסקי )1891(, תרנ"א בשנת שנדפסשש",

 מביאלאסטאק יהושע[ משה הרב = ] הרמ"י פעלו והישר התם לטוב זכורברם
 המדקדק חותנו לו ומסר שנקד התנ"ך עם צובה לארם ליסע רוחו נדבהאשר
 מתחילה תורה מהכתר עליו להעתיק מסקידול שכנה ר' הרב בדורינוהגדול
 והפתוחות הכתובים לכתיבת והנצרך לו שהי' ספיקות כמה לידע סוףועד

 כשירה... נכתבו איך והפסוקים לפרשה פרשה שבין והפסקותוהסתומות
 ספק דבר איזה לו שיש ומי הקודש[ עיר בפה = ] בפעיה"ק נמצאוהתנ"ך
 שמואל ר' הרב להגאון במכתב יבא וגדולה[ ]קטנה קו"ג במסורת אולשאול
 חפצו. וימלאסלאנט

 ולהצילו לזהותו הזכות בחלקי ונפלה מהדש, עתה שנתגלה הוא עצמו זהתנ"ך
 ורבתה צובה, ארם מכתר חלק אבד ובינתיים הדברים נתגלגלו ומאבדון.מגניזה
 הלכה וכתובים נביאים ספרי ולכתיבת המסורה למחקר רש"ש של פעולתוחשיבות
למעשה.

 שסב. עמ' אביתיני,יליה84.

 לעניין בויארסקי של ספרו חשיבות על שעמד הכתי, העתקי אלוני, נ' דביי יאה בויאיסקיעל85.
 צובה. ארםכתר

 צובה לארם שליח שלח עצמו הוא כי בויארסקי, שלום שמואל ר' של מדבריו משתמע אחרבמקום
 לארם אחר איש מפה ושלחתי עוז .הרהבתי לדבריו הכתובים. ספרי על פרטים  העתקתלשם
 כדין בקלף הכתובים גם וכתבתי בידי עלתה וב"ה בשירה נכתב כתובים איך גם להעתיקצובה

 של לשליחותו האחריות את כאן לעצמו מייחס ובויארסקי מסתבר, ע"ב(. א דף )ח"א,וכד-ת"

 אלו מסבריו מסיק 14( הערה )שם, אלוני זו. לשליחות דרך באיזה קשור היה ואולי קמחי,רמ"י
 רש"ש נכונה: איננה וראי מב מסקנה עצמו. ילין שכנא שלום ר' הוא השליח כי בויארסקי,של
 וילך סביר הדבר ואין מבויארסקי, ונים בעשרות ומבוגר עצמו בזכות חשוב מגיההיה

 ובעיקר, ירושלים; מרבני לרש"ש שניתן השליחות כתב על חתום אינו בויארסקיבשליחותו;
 נוספת לשליחות בויארסקי פה רומז אולי דבר! של בסופו צובה לארם כלל נסע לארש"ש

 עצש בויארסקי שכן מסתבר, הדבר אין אך אחר, ממקור עליה נודע שלא צובה לארםכלשהי
 המובאים בדבריו גם מכוון הוא שאליה ומסתבר קמחי, של שליחותו פרטי את אחר במקוםמספר
פה.
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 הכתר מן החסרים החלקים והסתומות הפתוחות אינספח

שגהערתמלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

פ כן]פ[הדבר אל,נביאיו
פממושש-פואלהד! ססב"הואתהי במלכים ספ"אכייבפבכ"פבמנת כגיד,
ס כן[מןכהיחפמשושש"פבשנת אסו,

פעכ"פבונתח
ססב"ההנהכג! פמ919ן"פמלוםיג

-בכלי"פבעתכה! ספ"אכהאלא,ז-בכל"פאזטז פבכ"פבשנתיז
פמשושש"פכי1

פ משושש"פג"כשמעוטפשש"פבשנתכג
פשש"פבשנתכז
פ כןןפ[כהדפשש"פ בשנתלב

-בכליובימיםלז
ססב"הכהטו

ססב"ההציביכפמוווש"פבשנת אטז,

-בכלי"פבעת1
פשש"פכהכב

ס כןןסןהנהבופבכ*פבשנת איז,

ססביההנהלפמוושש"פויחיז

ספאכהלדפשש"פ ויבאכד
ס כןוס[כיטולכ'פשש"פויהי איח,

פוש"פואתפללטזפפו"פויהיט

עמוספ ב"כשש-פובארבעיג
פבכ"פראיתיאס,ירמישו

פבכ'פהליאזפבכ"פכיכט,י
פ כז]פ["נ"י3ט כז2ןס[כיסז

 פנויות.4 וג' שיטה[ ן=בסוף במ"שנשלםס פ"אב"ככהט

 פרשיות( ~איןעובדיהפ nwrב"כ כהכא
 פנויות, שיטות 9תי ועוד שיטה באמצעכשלסס כןנסן ואלכד
 מהפנויו']ת ג' בשיטה א( א, ,יונה דבר" "מבניומתחילפבכ'פויהיל

 א-ה, לב, לד; לא, - ט כ, ירמיה יג; יח, - כא יד, ב מלכים מנביאים: אלה קטעים חסריםבכתר
 יז. ט, זכריה - כ ג, צפניה א; ה, מיכה - יג ח, עמוס כא-כד; יד-ים,ח-יב,
 השמאלי בטור נרשם הבהירות לשם 2.2.1. סעיף לעיל, ראה קמחי שרשם הסימניםלהסבר
 סתומה. או פתוחה הפרשה אם זובטבלה
 קמחי. בידי הכתר בדיקת לפני בתנ"ך והיו רישומים - מרובעיםבסוגריים
 פה. נרשמו לא אלה שבחלקים הפרשיות בכתר. היום גם מצויים בירמיה לא מפרקחלקים
 זה. כעניין דבריו את גם זו ברשימה והבאנו ככתר, לספר ספר בין הרווחים על העירקמחי
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סוגהערתמלההמקוםסוגהערתמלההמקום
הפרוהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

וכריחיונהי
 משושש"פב"כביום זא,פויאמר יאב,
בכלהפלכןטזסויפי אג,
בכ"פואשאאב,פויאמר דד,

בכ"פויראניג טיכח6
סב"הואשאה

בכ"פהוייס כן]ס[הויאב,
 משושש"פב"ככייבססב"הלכןג

בכ"מרני,דפ משושש"פב"כואמראג,
בכ"פויראניאג,פ שש"פב"ככהה
בכ"פויהיחד,פ משושש"פב"כשמעוט

בכלהפואשובאה,פבכ"פוהיהאד,
סב"הואניאטפ שש"פב"כביום1
בכ"פואשגאו,פ שש"פב"כואתהח

 משוש"פב"כויהיטס כןןס[ואתהאה,
 משושש"פב"כתהיאז,

סב"הויהידחגי7
 אאושו'פב.כויהיחפבכ"פויהיגא,

שש"פויהיאה,פבכ"פכהז
בכלי"פ עדכה..דפ שש"פב-כוישמעיב
 שש"פב"כ כיכה..1-בכלי"פויאמריג
בכ"פ הנניכה..זפ שש"פב"כביוםסו

 משושש"פב"כ תחזקנהכה..טפ שש"פב"ככי1ב,
 כן]ס[כיידפב"כוש"פגעוריםי
משושי-פויהייחפ8בכ"פויהיכ

 הכתר פרשיות על הנתונים יונה. ספר סוף עד מאלהיו*( ב ב, שמיונה הקטע הסרבתנ"ך-קמחי
 שערי- בשכונת הגר"א ע"ש מבית-הכנסת תרי-עשר ספר של נביאים מגילת פי על הם זהבחלק
 12.2.3. סעיף לעיל, )ראה תנ"ך-קמחי פי על נכתבה זו נביאים מגילתחסד.

מבני
 ואחר שיטה, באמצע מסתיים מיכה ספר בכתר ביונה". כמו "ההפסק מעיר: קמחי מיכה ספר

 לפני המצב היה כך אם ברור לא ההערה מלשון נהום. ספר ומתחיל שורות שתי של רווחכך
 מן גם חסר יונה ספר של סופו יונה. ספר בסוף או עובדיה( נסוף מעיר שקמחי )כפי יונהספר
 שם. הרווח צורת על אחר ממקור ידיעה ואין מתנ"ך-קמחי, וגסהכתר
 שורות, שלוש הוא להגי צפניה בין וכהרווח כנראה, וכוונתו, כנ"ז, מעיר קמחי צפניה ספרבסוף
 כב"ז. המלה רשומה חגי ספר בסוף גם לצפניה. חבקוק בין הרווח לגביכנזכר
 דיו. ברור היה לא קמתי של המקורי שסימונו משוס וזאת סתוומהן, המלה נרשמה התנ"ךבשולי
 ואילו ס, רשום היה בתנ"ך כי פתוחה, לפרשה שנתכוון ברור קמחי ול סימונו משיטתאולם
 מבית-כנסת נביאים במגילת גם בס"ס. ולא כן רושם קמחי היה בכתר סתומה פרשה פההייתה
 פתוחה. פרשה כאן מצויה תרך-קמחי, פי על שנכתבההגר"א,
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]28[ עופריוסף

סוג הערת מלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

פשש"פ מזמור אכג,פמוושש"פ עדכה..כ
סה ה'א2ססב"ה בימיםכה..כג

פשש"פ לדודאכד,פ שש"פב"כמשאאט,
פפ לה'א2ס כן]מןגיליס

פפ - לדודכה,א
סה אלירא2

 השיריםשירכתובים9
ך'תהלים10

סס אתיה
בפפמכתםטז,א ססאנ,ה
פפ שמרניא2

-בכלי-פאנהא1 ססב"המ."את,פוש"פתפלה איז,
ספ"א גנתאל,אפפ שמעהא2
ססל.פוש"פלמנצחיה,א
פפ אשרא2

! ססאחותח"ח*  הפסק. פ' וש"ש קהלת ביה"שאחרפשש"פומנצח איט,
פפהומיםב
קהלתפפלמנצחאכ,

פגכ"פאני יגא,פפיענךב
- כן]-[אמרתי אב,פפלמנצח אכא,

 העתים(11 ,שירת א-חג,פפה'ב
-בכלהפאל-תבהל אה,פשש.פלמנצח אכב,

 פנויות. שיטות ושתי איכה קהלתאחרסה מזמורא2

 סוף עד יא ג, השירים משיר וכן א; כה, - א סו, תהלים מכתובים: אלה קטעים חסריםבכתר9.
 חסרים. ואינם השירים, שיר לפני בכתר מופיעים הימים דברי וספר רות מגילתהתנ"ך.

 הסופר שהניח הרווחים את גם סימן קמחי טזמור. בכל  הראשון שבפסוק ההפסקים רק פההובאו10.
 אמ"ת. בספרי כנהוג השורות,באמצעי

 היינו זה4 אחר זה ]= זאח"ז ועת ית כל ואח"כ ברק השיטה ובסוף ומשמאל מימין פתוחקמחי:11.
 ועת משמאל: בשיטה והעתים השיטה מימין הפסוקכל

עת
ועת
 בשמאל.עת

 הזו: לצורה היא הכוונה קמחי.עכ"ל
ועת ללדתעת

עתלמות
ועתלטעת
 כתר, ברויאר, ראה העתים" "שירת כתיבת דרך על וכו'.עת נטועלעקור
 *156-15.עט'

322



 א נספח ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]29[
 וי',,יוג~,נג :י? ,צען)

סוג הערת מלההטקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

ססויחמס1איכח
ספ"אזנחזססב"הגלתהא,ג
ססב"ההשבהספ"אדרכיד
ספ"אטבעוטססהצא1
סס בויויס אפ"זכרהז
ספ"אכלויאססחטאח
ססלאמתםיבספ"אטמאתהס
ססמהיגסס דויי
ססנביאיךיד.ספ"אכל-עמהיא
ססספקוסוססלואיב
סספצוסוססטמרוםיג
סס העשיזסססלהטו
ספ"אנעקיהססב"העל-אלהסז
ססקומייטסספרשהיז
ספ"אראהבססצדיקיה
סס שכבוכאספ"א קראתייט
סס תקראכבססב"הראהכ
פ שש"פב"כ הגבראניאג,ספ"א שמעוכא
 הפרק(12 )כלב-סוסס תבאכב

בכת"ר יועםאיכהאד,פ כן]פןאיכהאב,
פחשושש"פספ"אבלעב
ססבניבס ה "סב רעגג
ססגםגס אפ"דרךד
ססחשךחססב"ההיהה

 ומתחיל בסתומה, ומפסיק בית בשיטה עברתו ומלת כדרכו, קצר בעטור טתחיל הגבר אניקמחי:
 בסתומה ומפסיק אור מתחיל ד' וכשיסה אור. עד נהג טתחיל ג' ובשיטה ויטה, בסוףאותי

 כזה: כתובה כולה שיטה ואח"כ סתומה שיעור פסוק כל בין )ו( ש-ד האימן[. כל וכן אךומתחיל
..***********..

.**
***************

**
***************

 עכ"ל.**
 לסמן וכו'( חיום, אור, )עברתו, פסוק בכל האחרונה המלה לפני א אות מסמן קמחי התנ"ךבגוף

 הוא ואחריה ב, מסמן הוא פסוק כל של הראשונה המלה לפני השורה. בראש כתובותשהמלים
1aoaרווח לאחר השורה בסוף כתובות אלו שמלים לסיטן וכו'( בלח אך, אותי, )בטלים קטן עיגול 
 טו ]בפסוק ובסופה. השורה בראש כתובה אחת מלה רק מוקפות מלים של במקרה גם סתומה.של
 בתנ-ך-קמחי.ן קרע בגלל אולי אינינו; המלה לפני א סימןחסר
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]30[ עופריוסף

שג הערתטלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקטחיראשונה

פ"א*המלךהז,ססב"הטוביםט

ס*חרבונהטספ"אידיי
משושש"פביוםאח,ססב"ה .כלהיא
 כן]מןותוסףגססב"הלאיב
 כןןס[*המלךז'ססב"המחטאותיג
 כן,ס[ומרדכיטוססב"הסורו.סו
 כבפנים14 המן( בני )עשרתו-יט,ססב"הפניסז

סחכתםכססב"העודינהיז
 כן]מן ותכתבכסססב"הצדויה
 כןןס[וישםאי,ססב"הקליםיט
 ומתחיל פנויות ושני השיטה בסוףנשלםססב"הרוחכ
 דניאל. אסתראחרססב*" ויויכא
דניאלססב"ה תםכב

סביהובונתאבפשש"פזכראה,
סב"ה ,באריןידפפאתהיט
פ"אאדיןץ אסתר. ומתחיל שיטות ושתיח"ש
פ"א אדיןכהאסתר
סב"ה אנתהכט- בכלהפןס[גםטא,

ס תה נ א אלסס םביוי
סבאדיןסו- בכל"פ]מן*המלך13יג
מז1ושש"פנבוכדנצראג,9טשושש"פ*מומכןטז

בכלי"פבאדיןיג.פמשושש"פאחראב,
 פב"כבאדיןיםפ ב"כפאיוה
פ אדיןכדססובכל-יוםיא
בכל"פבאדיןכוספ"א בימיםכא

משושש"פ נבוכדנצרלאפמשושש-פאחראג,
 פב-כלקצתכוד,ס 'פ-א*המןח

פבלואצראה,ס כן]ס[ומרדכיאד,
פבארץיגפפ*מרדכיע

פבאדץיזסב"כפ"אמבנאה,
מו11,1"פודרעשאהספ"א*להג

סב"הבאדיןיגס כן]ס[בלילהאו,
וש"פאדיןטוב"כ*המלךד

סב"הבאדיןטזס? סתומהכמו

 ועל בני, ויאמר, )במלים סמוכים בפסוקים רבות פעמים חוזרת בפסוק הראשונה שהמלהבמקרים13.
 כוכב. וליד" בפסוק הבאות המלם מן אחת כאן צוינה וכדומה( החזיקידם

 ושמות איש המלה המקובלת: בצירה טורים, בשני המן בני עשרת רשימת מודפסתבתנ"ך-קמחי14.
 השמאלי. בטור - עשית והמלה ואת המלים הימנע בטור -הבנים
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 א נספה ילין: רש*ש של והתנ"ךהכתר]31[

סוג  הערתמלחהמקוםסוגהערתמלההמקום
הפרשה קטתיראשונההפרוהקמחיראשונה

פפוישמעו אד,פשש"פבשנתאז,
-בכלהפובמלכות1פבכ"פאתכריתסו

ססובימיזפ שיטהושק"פחציבשנתאח,
פפרחוםחפמשושש"פבשנתאט,
-בכלי"פדנהיאססב"הבונתאי,

פפיריעיבפמוושש"פוביוםד
ססב"הטעןיגפפואנייא,א
ססב"הכעןידפמשושש"פואתה דיב,

פפפתגמאיו וניפסק, שיטה  בהתחלת חיטיןתיבת
פמשושש"פ17כשתונאיח בר"ש עזרא ומתחיל  פנו"והן שיטהואחר"והן

ססב"האדיןכג ויסהן.ן=בראו
פשש"פוהתנכיאה,

ספ"אבאריזבעזרא

פפבה-זמנאגפפוהכלרא,ז

פמשושש'פפרשגזיססב"הואלהט

ססידיעחססכפוריי

פפוכנמאיאפמשושש"פואלהאב,
פפברםיגסס פרעשבניג

פפאדיןטז סתומה15 פסוק סוףכל ואילרג

פפבאריזאוי סתומה יו לא אפשרבכאן בביבנייא
9פבשנת3ססהכהניםלו

ססואףהפשש"פ16 ידעיה גנילוג

ספ"אכעזיפפ ואלהנט
פמוחושש"פאדיןיגספ"א*דליהס
פוש"פועבדוטזססביה ומבנימא
פמשושש"פויעשויטספ"א אלהסב
פשו*פואחראגספ"אגמליהםמז
פוש"פברקופפ ומראשיסח
ססב-הוזהיאספ"אוישבוע

פפ .ארתחשסתאיבססויגעאג,

פפ ואנתכהססב"ה ויאספוא2
פמשושש"פגרוךכזססב"הויקםב
פמשושש"פואלהאח,פפובשנהח

 סתומה. לה( (eD' ושלשים מאות ושש אלמים שלשת עד סתומה פסוק סוף כל אחר מכאןקמחי:15.
 הנראה ככל,הכוונה וכו' שלמה עבדי עד ואח"כ ב'בשיטה ידעיה בני ומתחיל וש"פוהכהנים

 פ~זוחהן ושוב שלמחן עבדי נזכרים גה בפס' גם כי אם נח. שבפסוק שלמהלעבדי
 ב'. בשיטה ידעיה בני ומתחיל וכש"פ כאן: ומציין חוזרקמחי16.
 פתוחה. הפרשה מקום ומכל שש"פ. אולי ודאית, אינההקריאה17.
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]32[ עופריוסף

שגהערת סלההמקוםסוגהערת טלההטקום
הפרשהקמחיראיתההפרתהקמחיראשונה

סס ומןכדסס*פינחסב
ססב"ה ומישראלכהסס 'איתמרב2
ספ"א*עילםכוסס 'דירב3
ס0ב,ה'זתואבזססכתכניהג
סס *בביכהסס*פחתד
פ?1118 *בניכסססב"ה*שכניהה

ספ"א*פהתלספ"א'עדין1
סס 'חרםלאספ"א*עילםז
סס בנימןלבסס*שפטיהח
סס *ח9םלגסס*יואבס
סס *בנילדסס'שלומיתי
סס בניהלהססב"ה'בבייא
ססוניהלוסס*עזגדיב
ססמתניהלזססב"ה*אדניקםיג
סס ובנילחסס*בגוייד
סס ושלמיהלטפמשושש"פואקבצםסו
ססטכנדבימספ"א מחלי מבנייח2
סס עזראלמאססוטןכ
סס שלוםמבפפ ונסעהלא
סס 'נבומגפפויתנולו

 וכשיסה השיטהבאמצע נשלם בכתר פ;]בסוף:ןספ"אוככלותאט,
 פנו" שיסה הפסק בלי נחמי' דברי מתחילהשנ"ססב"הועתהי
ססה'סו

נחמיחפפוכהתפללאי,
פשש"פויהיב,אפפויעןב

פפוישמעיפשש"פרקום
פפוישמעיטפפתוחהויקםה
פפויקםג,אפ99"פויקבצוט
ססב"ה*מרמותדפמשו9ש"פויקםי
ספ"א *משלםד2ססב"הויענויב
ספ"א*ידוקד3ססאךטו
סס*התקועיםהפמשו9ש"פויטצאיח
ספ"אואת1ססב"ה'אמרכ
ססב"ה*מלטיהזסס 'חרםכא
ספ"א*עזיאלחסס *פשחורכב
ססב"ה *חנניהח2ססומןכג

 ואולי למלי, מוזרה היא הרשימה של בעיצומה כזה במקום פתוחה פרשה ודאית. אינההקריאה16.
 סתומה. פההייתה
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 א נספח ילין: רש"ש ול והתנ"ךהכתר]33[

סוג הערתתלההמקוססוגהערת מל"המקום
הפרשה ומתיראשונההפרשתnap~ראשונת

סס*עזגדיוסס*רפיהט

סס*ארביקםיחמסב"ה*יריהי
סס 'בגףיטמס מרהיא
סס*עדיןכססב"ה'שלוםיב
סמ *אטרכאסס*נחמיהטז
סס *חשםכבספ"א*הלויסט

סס *בייכגממ *תשבית'21
סס *חריףכדססב"ה*אחיהםיח
סס *גבעוןכהססב"ה*החרהכ
סס לחם*ביתכןספ"א *מרסותכא
סס*ענתותכזססביה *עזריהכג2
סס עזמות *ביתכחסס *בנויכד
סס *קריתכסססב"ה והנתיניםכו

סס*הרמהלספ"א *התקעיםבי
סס 'פכמסלאספ"א 'צדוקכט

סס אל *ביתלבססב"ה *שמעיהכט2
סס *נבולגססב"ה *טשלםי2
סס *עילםלדססב"ה *מלכיהלא
סס *חרםלהפמשושו"פויהילג
סס*ירחולופמשושש"פשמעלו
סס*לדלזפפויהיד"א
פס *מנאהלהפפזיהיט
פוש"פ הכהניםלטפפותהיאה,

סס*אמרמפפויאמרט
סס *פשחורמאפטשושש"פויהיאו,

סס *חרםסבפפוישלחה
ססהלויםמגפפואשלחהה
סס המשרריםמדפשש"פזכרהיד
סס השעריםמהפפ ויהיטז

פפהנתיניםמ1פמשושש"פויהיאז,
ס,ס ירס ק*מזפפאלה1
סס *לבנהמחסס*פרעשח
סס-פ"א *חנןסטסס*שפטיהט
מס*ראיה3סס*ארחי
סס*גזםנאסס'פחתיא
סס *בסינבסס*עילםיב
סס*בקבוקנגסס*זתואיג
סס*בצליתנדסס*זכייד
ססב.ה*ברקוםנחסס*בנויסו
סס*נציםנוסס*בבימז
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 ]34[' עופריוסף

סוגהערתמלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

ספ"אראשיסוסס*עבדינז
0?19 בכתר סתומהכמו מגפיעשכאסס *יעלאנח

ססב"ה והגרלותלהסס *שפטיהנט
פמוושש"פואלהגיא,סס 'פכרתנטר

פשש"פואלהזסססכל
פפמןיפמקושש"פ ואלהמא
פמשושש"פוהשועריםיטספ"א *דליהסב
פשש"פ ופקידכבססב"הומןסג
פשש"פואלהאיב,ספ"א גמליםסד
פשש"פוהלויםחספ"אומראשיע

פפ לויבניכגססב"ה ויגעעב2
פמשושש"פובחנכתכז-בכלי"פויאספואח,

פפ ומבנילהפשש"פויפתחה
פפביוםיג,אפשש"פויאמרט
פשש"פוגידעהיפמשושש"פוביוםיג
פוהש"פזכרהידססויצאומז
פפויהייטססב"הויעשויז
פמשושו"פ ואמרהכבפפוביוםאט,

פפ ם גכגפפויקםד
פפ-פתוח' ואעמידהי2פשש"פ זאתובכלאי,

 זה. במקום פרשה אין קם ל, בכתבי-היד19.
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 ב נספה ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]3$[

 בכתר הנמצאים בחלקים קמתי של הפרשיות סימון ב:נספח

 בדיקת הכתר. פרשיות בתיאור בהם דייק לא שקמחי המקומות באים זוברשימה
 אמינות קביעת לצורך השובה בכתר הנמצאים בהלקים קמחי של עבודתודרך

 עדותו על לסמוך ניתן כמה עד ללמוד נוכל התנ"ך של אלו מחלקיםרשימותיו.
 בכתר. כיום ההסריםבחלקים
 עוד שכנא שלום ר' של ידו בכתב פרשיות של סימון בתנ"ך היה נביאיםבספרי
 זה סימון לעומת בכתר המצוי את מקום בכל סימן קמתי צובה. לארם הנסיעהלפני
 וקמחי בתנ"ך, קודם סימון היה לא זאת, לעומת כתובים, בספרי שכנא. שלום ר'של
 אחרת. למסורת התייחסות בלא בכתר המצוי אתסימן

 הפרשה בצורת או הסתומה הפרשה בצורת בהם מדייק אינו שקמחימקומות
 זו. ברשימה נכללו לאהפתוחה

בכתרקמחיסימון המליםבין"מקים
קודם

-1- כנעץ מלכי)שירת ט-כד יב, יהושע1.

 ט(2 מס')עד- דבורה()שירת ה תופסים2.

ס-ס ויאמר -נשארו דז,ג.

--פ ויאספו -ישראל ידכ,4.

ס-- ויעשו -תאשמו כגכא,5.

סכןפ ועכברי -אחד יח ו, א שמואל6.

ס-- ויסף -המה כא2יט,7.
-3 פ"אבכ"מ- וילך -המה כביט,

ס-- -ויקלפוהברים בכ,יד2 שמואל8.
-4פ"א- ויבאו -אחריו סוכ,

 כתמונת היאהשירה- דוד(,שירתכב9.
 האזינו5שירת

 ש60 כל אחריסתומה - פסוק( )כלס דוד()גיבורי כה-לחכג,10.

 בשורה. מלכים שני - בכתר ואילו בשורה, אחד מלך בתנ"ך-קמהי מודפסת כנען מלכישירת1.
 זה.בעניין דבר העיר לאקמהי

 כן ועל שלפניו, בתנ"ך המודפסת מזו לחלוטין שונה בכתר השורות שחלוקת לדעת, נוכחקמחי2.
 ואילך. י מפסוק השורות חלוקת את ציין ולאהתייאש

 המה". גם "ויתנבאו הדומות המלים בשל פסוק בחצי הפרשה מקום את "הזידקמחי3.

 הפרשה. סימון במקוםטעות*.

 השירה. שורות את מפרס אינו קמחי אך בכתר, אמנםכך5.

 אחר סתו' "ב"כ מעיר הוא כז בפסוק מקומות. שני מלבד בכתר הפרשיות על פה העיר לאקמחי6.
 ו-14 סתומה, סימני 13 פה חסרים הכול בסך "סב"ה". מעיר הוא לד2 בפס' מבנה. ערהענתתי

 קמחי. של תגובה בלא נותרו ססימוני
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]341[  טויייו9

בכתרקמתימישן המליםניןהמקום
 '.קודם,

. 
,,' 

 סתומה7ספק-- ואדנירם -הבית ז ד, א מלכים11.

- -- . .ס .. -תהי_עבדי -. לה ביט, מלכים12.

ס-- -כחיתפאר כד ישעיהמד,*1.

- '-- כי -ימלל כהמט,*1.
ס

 ותהי -לבוא סונס,15.
-

-
ס ..

-ס מי -נעזבה אסג,46
, 

ס
 ' -כהלה' ג ירמיהז,17.

--
ס

--ס -לכןפניהםז,כ18.

ס6בכ"פ- -כדיקפקדתויביא19.

ס-- אמר -מקללוני יאסו,20.

סמשושש"פס הנהח' הכג,21. ..

-שש"פ- והסבתי -וחללוה כב ז, יחזקאל22.
פ-- עשה -אללוה כגז,

ס-- לכן -ה' כזכ,23.

פ-קו הנה -קלות א ב, נחום24.
 פרשה()העדר

ס-ס ויאסר 7'ישראל טו יא, זכריה26.

90- מנתם -עדית אfo 2 תהלים26.

ה10 לדוד -הטעלות א2קכד,27.
-

ס- לולי -לדוד
-ס ויאמר -איוב ז2 מב, איוב28.

ס- ועתה -איוב חמב,
פ- אדם -מגן יב 1, טשלי29.
פה אל -ביתך כחכד,0*.
פה דברי -ריב כבכו,31.
ס- קול -שתהפך ח ב, השירים שיר32.
ס- יונתי -לך ידב,ננ.
ס-ס ש -טע א4ג
.$aקטףס- ובני -ומזה לח א, א הימים דברי( 
פ- גרשם ולבני -עשר טזו,36.

 השורה. מתהילת בלבד אחת אות שלתזוזה7.

 בלבד. וחני אות של רווה הבאה ובשיטההשיטה, סוף עד פתוחבכתר6.

 זה. גטקום זעיר רווהבכתר9.
 הכותרות בין מבדיל אינו הוא אמ"ת. בספרי השורות שבתוך הרווחים את ה באות מסמןקטחי10.

 זו בטבלה הטזטורים. ובתוך הרווחים 9אר ובין סתומה( או פתוחה פרשה 9ל דין להן.)ש4ש
 רשימה(. יימין, כתר; ברויאר, )ראה פרשה דין בהם שיש מקוטות רקהובאו
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 ב נספח ילין: רש"ש יל והתנ"ךהכתר]37[

בכתרקמחיסימון המליםביןהמקום
קודם

 )קטן(טמ11 מררי לבני -עשרה מח 1, א הימים דגרי37.

 )קטן(ס- ויתנו -עשרה מטו,38.

 )קמן(ס- ואלה -ישראל יאיא,39.

 מאוד( ,קטןס- ומן -ברכיהן יז2סו,40.

 מאוד( )קטןס- ליצהרי -ישיה כבכד,41.

ס- יעזיהו בני -ימושי כוסכד,42.

 ,קטן(ס- בני -יחיאלי כבכו,43.

ס- לעמרמי -ה' כגכו,44.

ס- עשתי -אלף ידבז,45.

-ס לחני -עזזיהו כ2כז,46.

 ,קטן(ס- ועל -הרמתי כזזכז,47.

 הקודם. שבפסוק הפתוחה הפרשהאת בטעות כאן סימן קמחי11.
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]38[ עופריוסף

 מסופקות פרשיות ג:נספה

 כיוון דבר. מעיד אינו וקמחי לכתר, קרובים בכתבי-יד פרשה מצויה שלהלןבמקומות
 שקמתי הנמצאים( הכתר ' מחלקי )המתבררת העובדה ולאור מפורשת, עדות פהשאין
 המקומות מן בחלק שמא ספק מתעורר הפרשיות, ברשימות מוחלט לדיוק הגיעלא

 סימנה.1 ולא עליה דילג וקמחי בכתר פרשההייתה

קםלבכתר ראשונהמלההמקום
 קמחי()ע"פ

פס-יפה ד ו, השירים שיר1.

סס- זאתמי הה,2.

פפ-כרם יאח,3.

סס-מה ג,ט קהלת4.

סס-בכו ב א, איכה5.

סס-היו הא,6.

סס-נשקד ידא,7.

סס-דבק דד,8.

סס- ים ל כ אה הד,9.
סס- ל ד גוי 1ד,10.
סס-זכו זד,11.
סס-נעו ידד,12.
פס- עלליןאדין ח ה, דניאל13.
פס- סרכיאאדין זו,14.
20ס- נבריאאדין יבו,15.

סס- הנדדבני ט2 ג, עזרא ,16.

סס- בטלתבארין כדד,17.

סס- פרענימבני ג2ח,18.

פפ-הבאים להח,19.

 של מקומות שני יש בכתר החסרים הנביאים בחלקי כתובים. מספרי הן כאן המובאות הפרשיותכל
 אין וישלח( - ז טז, ב )מלכים המקרים באחד אולם דבר. בהם סימן לא שקמחי ל בכתב-ידפרשה
 גם פרשה אין שמוע( - יז לא, )ירמיה בשני ואילו )ק(, מקאהיר הנביאים בכתב-יד גםפרשה

 רבים כתבי-יד על המבוססת תרס"1(, וילנא והנביאים, התורה ,מסורת פינפער ר"פ שלברשימתו
 קורן(. במהדורת התנ"ך פרשיות מבוססות)ועליה
 קמ ל, ובכתבי-היד סתומה, פרשה בו סימן קמחי ,בארין(. דומה במלה פותח יג( )ו, שאחריוהפסוק
 ולא יב בפסוק פרשה הייתה בכתר שגט התשד, את מעלה אלו עובדות צירוף זה. במקום פרשהאין

 הפרשה. מקום בסימון טעה וקמחי יג,בפסוק

332



 ג נספח ילין: רש"ש של והתנ"רהכתר391[

קםלבכתר ראשונהמלההמקום
 קמחי(,ע"פ

- ירחו ידו...ועל ג ג, נחמיה20.

- הדגים שערואת גג,21.

- חטוש ידי-"ועל י2ג,22.

- הגיא שעראת יגג,23.

- העין שערואת סוג,24.

- עזר ...ויחזק יםג,25.

- הכהנים ...ואחריו כבג,26.

- חנניה ...אחרי לג,21.

- הכהניםוישגו עבז,28.

- הלויםומן סויא,29.

 בכתר שגם ייתכן פרשה. אין בכתבי-היד ואילו סתומה, פרשה קמחי סימן יא( ,ג,ואחריובפסוק
 פסוק. אותו בסוף בטעות אותה סימן וקמחי י, פסוק באמצע פרשההייתה
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]40[ עופריוסף

 תנ"ך-קמחי בשולי בכתר. התורה חלק על הערות ד:נספה

 נוסח על ללמוד ניתן שטסן התנ"ך בשולי קמחי ושל רה"ש ניל הערותיהם מובאות זוברשימה
 לא אלה והערות קמחי, בידי התנ"ך גגיליון הם אף סומנו נתף "מאורות הקובץ מן הנתונים רובהכתר.
 על מגיב וקמחי או שם, וכתוב מה לעומת חידוש בהם שיש למקרים פרט כלל, כדרך כאןהבאנו
 בסך ההערה.1 לפני כוכב סיטנו אלו במקרים נתף(. ל"מאורות קשר בלא  ושתרשית רפ"ק שלהערתו
 383 של )90%( המוחלט רובן במ"נ. שאינן בתורה החסר הכתר חלק על ואלות 82 פה כלולותהכול

 בתנ"ך.2 סומנו נתך שב"מאורותהשאלות
 קורה הכתר, על ותשובות שאלות מקובצי נתונים הכנסת דהיינו ההערות, של המיוחד אופייןבגלל
 נשאלה לפעמים השאלה. הייתה בדיוק מה ברור ולא כן, המלה את רק רושם שקמחי רבותפעמים
 נוסח בין הבדל נמצא בהם רק שכן המתגים, על דווקא מעיר וקמחי הטעמים, על או הכתיב עלשאלה
 המודפס. התנ"ך לנוסחהכתר
 שהיה גדול מקורי. קובץ - הכתר על שאלות בקובץ שמקורן נראה, סגנונן פי שעל הערותיש
 דומה. אופי בעל אחר ואלות קובץ או נתך ל"מאורותהמקור
 אחר. אדם או רש"ש כתבן אם היד כתב פי על לקבוע יכול איני עליהן, מגיב שקמחי הערותכמה
 שניים(. )או שאלה סימן רש"ש של שמו ליד ציינתי ספק של אלהבמקרים

 מקום, באותו הכתר על אחרת לעדות מנוגדת שהיא או תמוהה, היא הכתר על העדות שבהםמקומות
 ב-*.מסומנים

בראשית
 ל"ר. נתן מקורות: ס כן קמחי: ס ברביע רש"ו: ס נתן - יבט,

 ל,ש,ד. הערקי מקורות: ס בפתח ןב["כ קמחי: ס מ"ש בקמץ רש'ש: ס סערקי - יזיי
 ל,ש,ד. שרי מקורות: 0 ב"כ כן קמחי: ס מס' ע"פ ב[קמץן הרי"ש צ"ל רש",4: ס שרי - כס*יא,
 ש,ד. ויפק ל. ויבא מקורות: ס כן קמחי: ס בתביר רש"ש?: ס ויבא - יחיג,
 ד. ובעגיה ל,ש. ותעבה מקורות: ס ב"כ ח"י כן קמחי: 4 וחיה - 1טז,
 אשתך ל"ש. אשתך מקורות: 4 כן קמחי: ס ברביע רש"ש?: ס לרביע?( ותוקן זקף )היה אשתך - יטיז,

ד.
 ויתמהמה ל. ויתמהמה מקורות: ס כן קמחי: ס מכלול בקמץ. שני' מ"מ רש"ש: ס ויתמהטה - טזיט,
ד.
 ל,ש,ד. הפכי מקורות: ס כן ומלעיל קמהי: ס יהב'ןין דגושה. הכ"ף רש"ש: ס רפה( )כ' הפכי - כא*ים,
 שקמחי אלא הגא. וכבפסוק צערה למלה מתייחסת היא ובעצם מ"ג, ממקור הועתקה מלעיל ההערהס
 חדש, עניין כאן שיש בכך הבחיןלא

 בקובץ. הקודמת זו לשאלה עניין ונתני
 ל,ש,ד. ויהי מקורות: ס כן קמחי: ס ebl~]" ע"פ גרשיים רה"ש: ס ויהי -יגכ,
 אשר ל,ש. אשר-עשיתי מקורות: 4 כן קמחי: ס בקדמא ולא במקף רש"ש: ס עשיתי אשר - כגכא,

 ד.עשיתי

 נתן. מאורות זר, אצל מגוון השוואתי חומר למצוא המעיין יוכל אלהבמקומות1.

 חסרות וכן תנ"ך-קמחי, בראש החסרים בעמודים מקומן 19-1 מס' הערות הערות. 57 רקחסרות2.
 113, 110, 105, 102, 81, 72, 65, 60, 59, 51, ב-37(, בטעות סימנ" וקמחי )ייתכן 38 23, מס'הערות
 להלן שם )סומן 321 311, 294, 292, 277, 273, 249, 232, 212, 207, 189, 181, 180, 175, 145,156,
 נתן. מאורות זר, פי על המספרים 381. 368, 358, 355, 348, 341, 340, 339, 333, 332, כא(,פס'
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 ד נספח יי": 9 י9 9י ר י"תנהכתי]1א

 ל,ש. בה אשר-גרתה מקורות: י כן קמתי: 4 במקף ולא כמרכא ר9"ו: 4 אשר-גרתה-בה - כגכא,
 ד. חדר ליש. חדד מקורות: ס כן קמחי: 4 דלתין ב"ב ר9"9ו: 4 חדד - סוכה, יי ד.אשר-גרתה-בה

 ל,ש,ד. תעשה מקורות: 4 ד ונמסר כן בצירי. והשין בל"ג קמחי: 4 אם-תעיה - כס*כו,
 ל,ש,ד. יבא מקורות: 0 כן קמחי: 4 9"ט כהמדפיס דלא א"ת. ביו"ד הטעם ר9"9: ס ויבא - כה*בז,
 ש. ברכנן ל,ד.4 ברכת מקורות: 4 כן קמחי: 4 כמ"כ דלא דגושה הכ"ף כצ"ל רה"ש: 4 ברכת - דכח,
  קמחי: 4  ייויאזן =דומהז ] דו? וכן בפתח ובע"ה בקמץ 9המ-ם כ' הא"ת רש"9: 4 מחלת - ט*כח,

 ד. מחלת ל,ש. יחלת מקורות: 4 ד' ונמסר בקמץוב"כ
 ד. וגללו ל,ש. מתג( ,בלי וקללו מקורות: 4 כן בל"מ קמהי: 4 וגללו - גכט,
 קלה געיה בסימון להרבות הכתר מנהג ס ל,ש,ד וגללו מקורות: 4 כן במתג קמחי: 0 וגילו - ח*כס,

 טו.11(. כתר, )ייבין,בטאטא
 ל,ש,ד. בסן מקורות: 4 כן קמחי: 4 מסרה ע"פ בצירי הח"א רש"ש: 4 בלז -לזל,
 בציירי וב-כ קמחי: 4 הןמ-מזן בסגול יהב"י ודעת בצירי המ"מ הא-ת לפ"ר רה"ש: 4 ליחסנה - מא*ל,
 ד. ליחמנה ל,ש. ליחמנה מקורות:ס
 1אשלחך מקורות! 4 כן קמחי: ס במכלול ]=רד"קן דק בקמץ. הוא"ו רש"ש: 4 ואשלהך - כו*לא,

ל,ש,ד.
 שעד. *פדותא ל. מתג( )בלי שחדותא מקורות: 0 כן בל"ט קמחי: 4 שהדותא - מז*לא,
 ס כן קמחי: 4 שבוא"ו המתג גם נדחה מבני: מ"9. לבדו. בשוא העי"ן רה"ש: 4 ואירם - מזלב,

 ד. ועירם ל"ש. ועירםמקורות:
 4 כן קמחי: 4 שביו"ד המתג בעבור)?( נע הפ"א 9וא מ"ש. רפה. הגימ"ל ר9"9: 4 יפגשה - יח*לב,

 ש. יפגש4 גד. יפ1ש4מקורות:
 ליד. והחרש מקורות: 4 כן קמחי: 4 ח"י צ"ל רש"ש??: 4 והחרש (. והחריש - הלר,
 ל,ש,ד. שבו מקורות: 4 כן קמחי: 4 שביה לשון הוא כי מלרע. ש: רש 4 ??1 - כסלד,
 ד. כ' תומן ל"ש. תימן סקורות: 4 כן קמחי: ס תימן - טולו,
 לו נתוסף בשוא והא' זא"ז שחין אותיות 9ב" מקום ב"כ הנראה ולפי כן בח"פ. קמחי: ס גןזי - יב*לח,
 שד. גןוי ל. גןוי מקורות: 4 כח-פ גזזי כמו פתחגם
 ד. כ' האסורם ל"ש. האסירם מקורות: 4 כן קמחי: 4 האסירם - כבלט,
 מקורות: 4 כן wap: 4 הד י' עקב - ואדני דין. בתורה. מפקין ב' רש"9: 4 לאדניהם - א*מ,

 גוו,ד.לאדניהם
 ל,ש,ד. רפה( )ב במשמר מקורות: ס כן קמחי: 4 הרדה דעת נגד רפה הבי"ח רש"ש: 4 במשמר - ז*מ,
 ע"א. לט דף תקס"ה, הוראדנא התיבה, צוהר בספרו כעץ( הענאו זלמן )ר' רז"ה דעת ראהס
 מ"ש. ועיין ד. וירצחו ל"ש. ויריצהו מקורות! 4 כן קמחי: 4 ויריצהו - ידמא,
 שזד. הביאתיו ל. מתג( )ללא הביאתיו מקורות: 4 כן בל"מ. קמחי: 4 הביאתיו - טמג,
 מקורות: 4 קמץ יהד ס חד יותר ולא ב" המושב על ונמסר בקמץ ב"כ קמחי: 4 המוסב - יב*מג,

 ולא ב' רק מסרה בכתר הקטנה שהמסורה לומר קמחי כוונת 4 ד. המושב בן. ןמ"ק-ל: ל,שהמושב
 41. עמ' כתר, ברויאר, ראה ח. ה, במדבר ד מ"ג כמו קמץ" והד פתח "חדהמשיכה

 ל,ש,ד. הבכר מקורות: ס ח"ו כצ"ל רש"שז: 4 הבכר (. הבכור - לגמג,
 ל,ש,ד. ויורדו מקורות: 4 כן קמהי: 4 ח"י רש"ש?: 4 ויורדו (. ויורידו - יאמד,
 מ"ש. עיין ל,ש,ר. צויתה מקורות: ס כן קמחי: 4  בויתה - יטמה,
  קמחי: 4  בגומז הב"ח צ"ל רש"ש: 4 לעגלות - ה*סו,

 ןכ~
 ל,ש,ד. בעגלות מקורות: ס

שמות
 ובל"מ בת"ס העין וב"כ קמחי: ס מתג בלי והאלף מ"9. לבד. בשוא הע"ן רש"ש: 4 אעשה -כג,
 ל,ש,ד. אעשה מקורות: ס מתג[ יבלי סגול בחשף =ן

335



421[ עופריוסף

 הספק. היה מה ברור לא 4 ל,ש,ד. את-ריחנו מקורות: 4 כן קמחי: 4 את-ריחנו - כאה,
 מקורות: 4 כתר. וה"פ. רפה והצדיק במתג הח"א הצפרדעים כל קמחי: ס הצפרדעים - א*ח,

 הפרק(. )בכל ד הצפרדעים ל"ש. רפה( )צהצפרדעים
 ל,ש,ד. מחר מקורות: ס כן קמחי: 0 ברביע צ"ל רש"ש: 4 מחר -הט,
 ד. אשר ל"ש. ~שר מקורות: 4 כן קמחי: 0 גדולה בתל" צ"ל רש"ש: ס אשר - כד*ט,
 ד. כן לא ל"ש. כן לא מקורות: 4 כן קמחי: ס ברביע בע-ה כ"ח רש"ש: 0 5ן לא - יא*י,
 ס יג בנחמיה נעור יה" וככה ב" עליו ונמסר מלרע וב"כ קמחי: 4 מלעיל רש"ש: ס וככה יא*יב,

 הסימון. בדרך אלא מחלוקת כאן אין 0 וככה'ל,ש,ד.מקורות:
 צ"ל ]לדבריו?[ וגם במכלול נפל שס"ס כ' ]וו-[ה והחכם מכלול. קמוצה הב"ח רש"ש: 0 לבד - לז*יב,

 ל,ש,ד. לבד מקורות: ס בפתח וב-כ קמחי: 4 פתוחה.הב"ת
 ד. יד ל,ש. 4ד מקורות: 0 כן קמחי! ס א"ת ברביע. רש"ש: ס יד - יד*יג,
 הספק. היה מה בדוד לא 4 כן קמחי: 4 אטב - 1סו,
 ל,ש,ד. באלם מקורות: 4 כן קמחי: 4 דגושה הב"ח רש.ש: 4 רפה( )ב באלם - יאטו,
 במ"נ 4 ד. יכלו ליש. אכלו מקורות: 4 מתגן בלי = ן בל"מ ב"כ קמחי: 4 אכלו - לה*טז,

 מתג שאין ורום הראשונה, להיקרות השאלה את ייחס קמחי וזקף. מונח בה הגורסים שיש זה,בפסוק שללי המלה של השנייה להיקרות השאלה התייחסה הנראה ככל מתג. שיו נמסרוב"הלבנוד
 באה היא קטלו במשקל התוכה בתיבה בזקף ואילו מבני לעתים רק במשרת געיה באה)בכתר
 טו..24,1(. כתר, ייבין, ראהתמיד;

 ש. האפה מ"ק-ש. ד, ל, האיפה מקורות: ס כן קמחי: 0 מ"י כצ"ל רש"שז: 0 האפה(.האיפה - לוטז,
 ל,ש,ד. יכר מקורות: 0 כן קמחי: ס בצירי הזי"ן כצ"ל רש"ש: י זכר - יד*יג
 עיין ל,ש,ד. בלמד( דגש )בלא וילדה-לו סקורות: 0 בלמד דגוש בלי ב"כ קמחי: י וילדה-לו - דכא,

מ"ש.
 ביוד דגש מופיע בש 0 ע"ה. עיין ל,ש,ד. ייעיגה מקורות: 4 כן בל"מ. קמחי: 0 ייזדנה - טכא,

 לחיזוק. הכתב על שעבר סי בידי בטעות נוסף וכנראההראשונה,
 גש,ד. יגחו מקורות: 0 כן קמחי: 0 קמוצה הגימ"ל רש"ש: 0 ינחו - לא*כא,
 הפוכה: עדות במ"נ 0 ל,ש,ד, דבר-שביהם מקורות: ס מקיף בלי ב"כ קמחי: 0 דבר-שניהם - ח**כב,
 שתיבת הקונץ הקורא, מעין )חוץ כך העתיקים המקורות נכל והרי עדיפה, נראית ותשוכחומקף.
 ייבין, בכתר. ניכר המקף היה לא ואולי דבר, בתיבה מונח על מעיד אינו קמחי אולם במונח(.דבר
 המקף. סומן לא בכתר תיבות .שבכחמיוים ציין כט.2,כתר,
 ש. מתג( )בלי יחרם ל"ר. יחרם מקורות: ס בל"מ ב"כ קמחי: ס יחרם - ים'כב,

 ריי .,-י 'ויינו
 וב"כ קמחי: ס מס' ע"פ דינו וכן בסגול בע"ה אולם בצירי. שהנו"ן כ' א"ת רש"ש: ס תענה - כב*כב,

 ל,ד. תענה מקורות: ס כבפניםבסגול
 ל,ש,ד. גבעים מקורות: ס כן קמחי: 0 חי"ק רש"שו: ס גביעים(יגבעים - לדכה,
 נרשמה זו )הערה דגושה הלמ"ד מלמטה וכל רפה. הלמ"ר מלמעלה כל רש"ש: 4 מלמטה - כדכו,

 ל,ש,ד. מלמטח מקושת: 4 כן קמחי: 0 יד( פס'לעיל,
 לויו כנראה התייחסה השאלה י ל,ש,ד. ואת-תולעת מקורות: 0 כן קמחי: 4 ואת-תולעת - הכח,

 להקפתה. או ואת בתיבתהחיבור
 לחסרון התייחסה השאלה 0 ש. ותולעת(.תולעת לזד. תולעת מקורות: 0 כן קמהי: ס תולעת - 1*כמ,
 212, עמ' נתן, מאורות זר, )ראה במ"נ לא אך ב"הלבנוף מופיעה זו שאלה זו. בתיבה החיבורויו

ב.4(.
 רוויה דברי עיין ל,ש,ד. זהג מקורות: 0 כן קמחי: ס מס' ע"פ גדולה בתלישא רש"ש: זה4 - טו*כח,

בע"ה.
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 ל"ש. להלם מקורות: 4 כן בקמץ. קמחי: 4 בפתח ובע"ה א"ת. קמוצה היו"ד רו"ח: 4 ולהלם - יח*כח,

 ד.ולהלם
 ל"ש. וישפה מקורות: 0 כן קמהי: 4 וו"ה החכם וכ"כ בסגול הפ"א בע"ה רש"ש: 4 וישפה - כ**כח,

 שהיא כפי לתיבה התייחס וקמחי אפשר אבל במ"נ, לנמסר מנוגדת העדות לכאורה 4 ד.וישפה

 רש"ש. להערת ולא מ"נ(, בהערות )כדרכובתנ"ך
 במרכא וב"כ קמחי: ס במרכא שהנו"ן הא"ת שכ' כמו דלא בע"ה כ"ה רש-ש: 4 וכהנו-לי - מא*כח,

 ד. וכהנו-לי ל,ש. לי וכהנו מקורות: 4הנון
 ש,ד. האסי ל. מתג( )בלי ס~סד מקורות: ס בל"מ ב"כ קמחי: 4 האחד - לט*כס,
 מקורות: 4 לית. ונמסר כבפנים וב"כ קמחי: 4 וו-ה קמוצה. הדלי"ת רש-ש: 4 גקךש - מג*כס,

 38. עמ' כתר, ברויאר, ראה במ"נ. מופיעה אינה המסורה על העדות 4 ל,ש,ד.ונקדש

 ל,ש,ד. ונסך מקורות: 4 כן קמחי: ס בצירי הנו"ן רש"ו: 4 ונסך - ט*ל,
 כאן אין ס למ%ל,ש,ד. מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: 4 בלמד )?( אף הטעם "ערה: למהנך - יבלב,

 הסימון. בדרך אלאמחלוקת
 זו. במלה בקוף ייחוד אין ב-ל,ש,ד מקורות: 4 למ"מ דבק הקוף ב"כ קמהי: ס כקמיהם - כה*לב,

 לגג. דבוקה הקוף שרגל שכיחבכתבי-היד
 וקהלם מקורות: 4 ג" ונמסר כנ"ל בקמץ ב"כ קמחי: 4 הת כ"ח תצוה פ' ע' רשיש: 4 קהלם - יאלט,

 ד. ולהלםל,ש.
 מצויה אלו למלים ההתייחסות 0 ל,ש,ד. אהל-פועי מקורות: ס כן קמחי: 4 אהל-מועד - כט'מ,

 י21. עמ' נתן, מאורות זר, ראה במ"נ. ולאב""לבנוף,

ויקרא
 ל,ש,ד. ירך על מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס'. ע"פ במקף ולא במונח רש"ש: 4 עלערך -ברא,
 באוריתא. מהן ב' לאחור בטעם "א מס' ע"פ דגושה. שלאחריו הב' ולפיכך ביתיב רש"ש: ס או -.בה,

 ד. או ל,ש. או מקורות: 4 כן קמחי: 4 ד'. א' דברים פ' סיחון יתדין.
 ל,ש. לבן 1 הפך מקורות: 4 כן קמחי: 4 בפסיק רש'ש??: 4 המלים( בין פסק )נוסף הפךולבן - גיג,

 ד. פסק(: )בלי לבןחמך
 )בלי דשערה מקורות: 0 כן קמחי: ס במפיק כ' פ' ודלקמן מפיק בלא דין רה"ש: ס ושערה - דיג,

 ל,ש,ד.מפיק(
 השאלה. נסבה מה על לדעת קשה 4 ל,ש,ד. וידבר מקורות: י כן קמחי: י וידבר - איד,
 ל"ד. תקךב מקורות: 4 כן קמחי! 4 מס' ע"פ בקמץ הרהש רש"ש: 4 תקךב - ידיח,
 אלא טפחא זו אין ס ל,ש,ד. להחלו מקורות: 4 כן קמחי: 4 הס"א בטפחא רש"ש??: 4 להחלו - דכא,

 טפהא. כמו שצורתהמאיילא,
 מקורות: ס כן מתג. בלי והמם קמחי: ס מס' ע"פ במרכא הבי"ח רש"ש: 4 מושבתיכם - כאכג,

 ד. מושבתיכם ל,ש.מושבתיכם
 מתג( )בלי ללוים הלוים, מקורות: 4 מתג בלי הלוים כל וכן בל"מ, ב"כ קמחי: 4 הלוום - לב*כה,

ל,ש,ד.
 ל,ש,ד. קוממיות מקורות: ס ובח"פ בל"מ ב"כ קמחי: ס קוממיות - יג*כו,
 לאותה מתייחסת במ"נ המקבילה השאלה 4 ל,ש,ד. בארצה מקורות: 0 כן קמחי: ס בארצת - לוכו,

 לט. בפס'תיבה
 המקבילה השאלה 4 ל,ש,ד. )2%( איביהם מקורות: 4 )בשניהם( כן קמחי: ס איביהם - 1-מא לו*כו,

 לט. בפס' לאיביכם מתייחסתבמ"נ
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במדבר
 מתג(: )בלי המזקית סקורות: 4 וח"ו היוד וכן דגושה והמם בל-מ ההי ב"כ קמחי: 4 המנקית - ז*ד,

 החסר. לכתיב רק התייחסות ישנה במ"נ 4 ד. השוקיתל"ש.
 ד. ה' ליש. ה' מקורות: 4 כן קמחי: 4 במרכא רש"ש??: ס לכם ה' ונחן - יחיא,
 ד. בתוככם ל,ש. מתג( )בלי בתוככם מקורות: 4 הכ' על וח"פ בל"מ ב"כ קמחי: 4 בתוככם - יד'סו,
 ד. ויצץ-ציץ ל,ש. ויצץ מקורות: 4 כן קמחי: 4 בצירי הצד"י צ"ל רש"ש: 4 ויצץ - כג*יז,
 ל,ש. מעשר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג בלי והמ"מ לבדו כשוא העי"ן רש"ש: ס מקשר - כדיח,

 ד.מעשר
ר

 ל,ש,ד. בעצם מקורות: 6 כן קמחי: 4 בפתח הביית רה"ש: 4 בעצם - יח*יט,
 )ב' לסבב מקורות: 4 רפיין שניהם וב"כ קמחי: ס בדגש הבי"ח בע"ה כ"ח רש"ש: 4 לסבב - ד*כא,

 ל,ש,ד.רפה(
 ש?. אתרהב לזד. את-והב מקורות: 4 מלין ותדין קמתי: ס בה"ש רש"ש: ס את-והב - יד*כא,
 משמואל מקורות: 4 חרא תבה וב"כ קמחי: 4 בח"ש צ"ל רש"ש: 4 טקף( ,נוסף אל משמו - כד'*כד,
 מליף! "ב' נאמר שם למ"נ; מנוגדת זו עדות 4 ד. אל משטול,ש.
 נאמר במ"ג 4 ד. פרדים ל,ש. מתג( )בלי צררים מקודות: 4 ונל"מ כן קמחי: 4 צררים 3י - יה'*כה,

 כאן. למשתסע בניגוד בחטף-פתח,שהריש
 ל,ש,ד. ומכהם מקורות: 4 כן קמחי: ס ח"י כצ"ל רש"ש?: 4 ונסכיהם(.ונסכהם - לגכס,
 או בהקפה כנראה עסקה המקורית השאלה 4 ל,ש,ד. את-משה מקורות: 4 כן קמחי: ס את-משה -אל,

 לאל. במימד אתבמלה
 לאטר ל"ש. לאסר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג בלי והלמ"ד לבדו בשוא האלף רש"ש: 4 לשמר -גל,
י.
 ל,ש,ד. רפה( ,ו חשים מקודות: 4 דגו בלי ב"כ קמחי: 4 חשים - יזלב,
 שהנון האומר למ"נ, מנוגדת זו עדות 4 ד. קות ל"ש. קנת מקורות: ס כן קמחי: 4 קנת - מב**לב

בקמץ.
 מקורות: 4 כן קמחי: ס כמ"כ דלא רפה הבי"ת כצ"ל רש"ש: 4 רפה( ראשונה )ב' במדבר-ין - לולג,

 כאן. בע"ה רוו"ה של דיונו ראה ל,ש,ד. רפה(: ראשונה )ב'~מדבר-צן
 ל,ש,ד. מל-במותם: ואת מקורות: 4 כן קמחי: 4 בע"ה כ"ה רש"ש: 4 כל-במותם ואת - נבלג,
 ד. וצררו ל,ש. וצררו מקורות: 4 בח"פ ב"כ קמחי: 4 וצררו - נהלג,
 ר. למטה ל"ש. למטה מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: ס בצירי הטי"ת רש"ש: 4 למיה - ט*לו,
דברים
 ד. ואשימם ל,ש. מתג( )בלי ואשימם מקורות: 4 מתג בלי והוא"ו כבפנים קמחי: ס ואשימם - יג*א,
 ל,ש,ד. וישבו מקורות: ס כן קטחי: ס וישבו - כהא,
 מלעיל. בגימ"ל הוא ובע"ה מלרע. והוא ברי"ש הטעם כתבו והמ"ש הא"ת רה"ש: ס אל-תתגרו - ה*ב,

 ל,ש,דד תתצרו מקורות: 4 הר"ש תחת וב"כ קמחי: 4 וו"ה. החכםוב"כ
 כענקים מקורות: ס בקמצין מבפנים וב"כ קמחי: 4 בפתח. הכפ-ין ב' רש"ש?: 4 כענקים - יא י,*ב,

 ד. )צ2( כענקים ל,ש.)צ2(
 ד. שייר ל"ש. *ניר מקורות: 4 כן בסין. קמחי: ס שניר -טג,
 שלוש כאן סומנו 0 ל,ש,ד. ארנן אשר-על-נחל מקורות: 0 כן קמהי: 4 ארנן אשר-על-נחל - יכ*ג,

 המלים הבאת גם במ"נ. כמפורש ארנן, מלת לכתיב רק ולא כולו לצירוף מתייחסת וההערהעיגוליות,
 לכך. רומזת במ"נ עלאשר

 ל,ש,ד. ואתחנן מקורות: 4 כן קמחי: ס בפתה הנתן רש"ש: 4 ואתחנן - כג*ג,
 ד. ואאי ל"ש. ואתי מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמהי: 4 ברביע צ"ל רש"ש: ס ואתי - ידד,
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 לנשקד. בארץ מקורות: 0 כן קמחי: ס גדולן נזקף = ן בדג רש"ש: 4 בארץ - ידד,
 ד. באדמה ל"ש. באדמה מקורות: 4 כן קמחי: ס וו"ה בקמץ הכהת רש"ש: 4 באדמה - יח*ד,
 קמחי: ס הד"א. דעת נגד יהב"י, ובעדות כ"י, ס' בעדות דגושה הפ"א רה"ש: 0 רפה( )פ פה - ג*ה,

 רפ"ו. גדולות מקראות כנראה הוא "ד"א" 0 ל,ש,ד. רפה(: )פ 5ה מקורות: 4 רפהוב"כ
 ל,ש,ד. כל-המצוח את מקורות: 4 כן קמחי: ס ובדרגא בצירי האל'ף רש"ש: 4 את-כל-המצוה -כחה,
 בלא  שנייה וה' במתג ראשונה ה' = ] בלם" ה"ב וח"י ב"מ פ"א ההיא ב"כ קמחי: ס הוא-העבר - ג*ט,

 על הייתה המקורית השאלה למתגים. התייחסות אין במ"נ 4 ל,ש,ד. הוא-העבר מקורות: 4מתגן
המקף.

 רפה )ב ולדקקה-בו מקורות: ס כן בל-מ. כן. קמחי: ס רפה בבי"ח רש"ש: 4 ולדבקה-בו - כב*יא,
 ל,ש,ד. מתגים(בלי
 0 ל,ש,ד. כברכת מקורות: 4 כן קמחי: 4 כרז"ה. דלא דגורנה הכ"ף כצ"ל רש"ש: 4 כברכת - סויב,

 ע"א. פב דף התיבה, צוהר רז"ה, דבריהשווה
 ל"ש. מעשר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג. בלי והמ"מ לבדו בשוא העי"ן רש"ש: 4 מקשר - יזיב,

 ד.טעשר
 ל.  חזק ל. חזק מקורות: 0 כן קמחי: 0 כרניע רה"ש: 4 חזק - כגיב,
 פה אין ס ל,ש,ד. דגר!8רה מקורות: 0 כבפנים ב"כ קמחי: 4 מלרע רש"ש: 4 דברותיה - 1יג,

 המוטעמת. ההברה לציון התלישא את מכפילים אין שהרימחלוקת,
 ל,ש,ד. ויראון מקורות: 4 כן וב"ו. היו"ד תחת במתג קמחי: 4 ויראון - יביג,
 רפה( )ב באש מקורות: 4 כן קמחי: ס רפה בע"ת רש"ש: 4 ?( ונמחק דגש היה רפה; )ב' באש - יזיג,

ל,ש,ד.
 ל"ש. מעשר מקורות: ס כן קמחי: ס מתג בלי והם"ם לבדו בשוא העי"ן רש"ש: ס מלשר - כגיד,

 ד.טעשר
 ד. משגה ל"ש. טשנה מקורות: ס כן קמחי: ס בסגו"ל הנו"ן רש'ש: 4 משנה - יחטו,
 ל,ש,ד. כברכת מקורות: ס כן קמחי: 4 כררה דלא דגושה הכ"ף רש"ש: 4 כברכת - יזטז,
 ד. הרע ל"ש. הרע מקורות: 4 כן קמחי: ס בקמץ הרי"ש רש"ש: 0 הרע - זיז,
 ונין מקורות: 4 כן קמחי: 4 במרכא רש"ש: 4 למרכא( ותוקן מהפך, היה ובין )במלה נגע ובין - חיז,

ל,ש,ד.
 לעיל וכן הבית בקמץ שכצ"ל כ' ורה החכם אולם בפתח הבד"ת הד"א כ' רש"ש: ס באדמה - א"כא,
 ד. באדמה ל,ש. באדמה מקורות: 0 כבפנים ב"כ קמחי: 4 התד'
 ל,ש,ד. ושם מקורות: 4 כן קמחי: ס במרכא רש"ש: 4 ושם - ידכב,
 מקורות: ס מתג שום אין ב"כ קמחי: ס בעי"ן ולא בה"א המתג רש"ש: 4 הזיר-ההיא - יחכב,

 ש. העיר-ההיא ל"ד.קעיר-ההיא
 פתח הטעמת על היא השאלה במ"נ ס ל,ש,ד. אביה בית מקורות: 4 כן קמחי: ס אביה2 בית - כאכב,

 הסימון. במקום קמחי טעה ואולי פסוק, אותו שבתחילת אביהבית
 ד. לאשה ל"ש. לאשה מקורות: ס כן קמחי: 4 ברביע רש"ש: 0 לאשה - כסכב,
 דכא מקורות! 4 אנוש תשב דכא ואת יבא לא ג" עליו ונמסר באלף דכא ב"כ קמחי: 4 דכה - ב*כג,

 במ"נ. נמצא אינו שבמסורה הפסוקים פירוט סל,ש,י.
 ל,ש,ד. רפה( )ב' בארצו מקורות: 4 כן קמחי: ס רפה הבי-ת רש"ש: ס בארצו - חכג,
 ד. תיאר ליש. תפאר מקורות: ס כן קמהי: 4 בפתת הפא רש"ש: ס תפאר - כ*כד,
 מ' ראה 4 ל,ש,ד. זכר מקורות: ס כן קמחי: 4 בע"ה וכ"ה בצירי, הזי"ן כצ-ל רש"ש: ס וכר - יט*כה,

 112-97. עמ' חש"ן(, ,שבט י מגדים הכרע", להם שיש "מקראותברויאר,
 לישיר.  רפהז )ב' ~כל מקורות: 4 כן קמהי: 4 רפה הני"ת רש"ש: 4 בכל - יאכו,
 הסימון. בדרך אלא מחלוקת כאן אץ ס כבפנים ב"כ  ומחי: ס מלעיל רש"ש: י השקיפה - טוכו,
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 וכתובים מנביאים החסרים בחלקים הכתר על נתונים ה:נספח

 במיוחד. חשובה עדות מציין !! הסימן קמחי. של תמוהה עדות מציין *הסימן

 במלכים
 יבש ט. כא שופ' מ"ג-א,ד מ"ש, ל"ק, יביש מקורות: ס כן קמחי: * מ"ש מ"ו. רש"ש: 4 יבש - ידסו,

שאד.
 שש,י. הלוא לט. כב מ"א מ"ג-ד ל"ק, הלא מקורות: 4 מתג ובלי כבפנים קמחי: 4 הלא-הם - לוטו,
 מ"ק-ש"י. ל,שש,ד הריד מקורות: 4 כן קמחי: ס מס"ק ח"י. רש-ש: 4 הוריד יזטז,
 ל. התשיעית א. כד יה' 8"ג-ל ק,ש"ד, התשעית מקורות: ס כן קדמא. ח"י קמחי: 4 התשיעית - 1יז,
 שם. מ"ק-ד טז, כס דב' מ"ג-ש מ"ש?, ל,ק,ש1' הגללים מקורות: 4 כבפנים קמחי: ס הגללים - יביז,

 ד.הגלולים:
 מע. ומעוה מ"ק-ק,ש~,ד. מד, ל,ק,ש1'ד' ומעוא מקורות: 4 מתג ובלי כבפנים קמחי: 4 ומעוא - כדיז,
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ",1 יוד"ן כב' ייראו ישנים ודפוסים מדויקים בספרים רש"ש: ס יראו - כחיז,

 ד. יראו מ"ש. ל,ק,ש1יייראו
 מ"שז, ששה נבחו מקורות: ס הכר אין ב"כ קמחי: ס רבתי הזין אין והמש"כ רש"ש: ס נבחז - לאיז,

 מ"ש? קטנה( )ן נבחן ל? נבחן: מ"שז ק, נבחימ"ק-ד.
 מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש. לבדו. בשוא החי-ת מדויקים[ בספרים = ] בס"מ רש"ש: י בחלת - יאיח,

 ל,ש1,ד.בחלת

ירמיהו
 ד,ש. לא א. ה וי' מ"ג-ד מ"ש, ל,ק, לוא מקורות: 0 כן קמחי: ס מ"ש מ"ו. לוא רה"ש: ס לא - בגכט,
 חי"ב צויתם רש"ש:. ס צויתים - כגכט,

~on=l 
 מבני מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש בתרס יו"ד

 ד. צויתים יב. ט דב' מ"ג-ש1 מ"ק-ל"ק, מ"ש,ל,ק,שגי
 ד. ישב טו. ב מ"ג-ד מ"ש, ל,ק,ש1י יושב מקורות: ס כן n~p? ס מ"ו יושב רש"ש: י ישב - לבכט,
 ל,ד. יהשבתים ש1 והשיבתים מקורות: 4 מתג בלי השין רק כבפנים קמחי: ס והשבחים - גל,
 הפצותיך מקורות: 0 מתגן !=ובלי ובל"מ כן קמחי: 4 מ"ש חי"ק. רש"ש: 4 הפיצוחיך - יאל,

 מהפיצותיך(. תוקן - )ל מ"ק-לל,ש"ה
 מ"ק-ק, מ"ש, ל,ק,ש1' ומשכנתיו מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ומשכנותיו - יחל,

 ד. ומשכנותיו 1. לט איובמ"ק-ל,ד
 וילדת מקורות: י כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ויולדת - זלא,

 ל,ק,ש"
 ד. ויולדת מ"ש.

 יד. לז בר' מ-ג-ש מ-ק-ל, ד,שני השבני מקורות: 4 תסיר ב' ונמסר כבפנים en~p ס השבני - יז!!לא,
 שם. בר' מ"ג-ד ל,ק,השיבני

 ל,ק,שג. כו"ק ועיביו מקורות: ס ועיניו וקרין כתיב ,, ן כו"ק ב"כ קמחי: 4 ק' ועיניו כ' ועניו - דלב,
 מ"ש?. ד, ק' ועיניו כ'ועינו

 עיניו מ"ש?. ל,ק,ש1' ק' עיניו כ' עינו מקורות: 4 עיניו וק" כ" עינו ב"כ קמחי: ס את-עיניו - דלב,
 ד.כו"ק
 מ"ק-ק,ד, מ"ש, ל,ק,ש1י יולך מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. יולך רש"ש: ס יוליך - הלב,

 ד. יוליךמ"ג-א,ל,ק.
 ל,ש1'ד. כה כי מקורות: 4 כן קמחי: ס כה כי - טולב,
 ל,ש1'ד. אשר-עיניך מקורות: ס כן קמחי: 4 אשר-עיניך - יםלב,
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עמוס
 יש' מ"ג-א מ"שז, ל,ש1י הבתולת מקורות: ס כן קמחי: ס כצ"ל הבתולת רש'ש: ס הבתולות - יג!!ה,
 2. הערה 40 עמ' פ"ד רורה מ"ש?, ד,ק, הבתולות יב. קמח סו; מה תה' שם; מ-ק-ל? ד?,כג
 מ"ש?. ובצעם ובצעםיל,ש4ד. מקורות: ס כבפנים קמחי: ובצע41 -אט,
 מ"ק. ד, הקורא ג. מ יש' מ"ג-א קר12י מ"ר מ"ש, ל,ק,ש1, הקרא מקורות: ס כן קמהי: 4 הקרא -1ט,

עובדיה
 ד. יורידני מ"ש?. ל,ש1' יורדני מקורות: ס כן חי"ק. קמהי: ס יורידני -ג
 "אם-גנבים" הצירוף של שהטעמתו נאמר ושם )400(, במ"נ השאלה מקור * כן קמחי: 0 אם-גנבים -ה

 ב-ל,ש1,י. גם כך בפשטא. ולא מהפך[ = ן הפוך בשופרהיא
 במקף. מצורפות שהמלים נאמר ושם )401(, בם-נ המקור ס הערה[ בלי ]עיגולית קמחי: * באו-לך -ה

 כאחת. זו ולשאלה הקודמת לשאלה והתכוון כן קמהי כתב וכנראה הערה, בלי עיגולית מופיעהכאן
 ד. שדדי מ"ק-ל. מ"ש, ל,ק,ש1י שודדי מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש מ"ו רש"ש: 4 שודדי -ה
 מ"ש. ל,ש1י מתג( )בלי גמלך ד. גבלך מקורות: ס כן קמחי: 4 גמלך -טו
 גם מופיעה ההערה ס ל,ש1,ד. בספרד מקורות: 0 כן קמחי: ס מכלול בספרד. רש"ש: 0 בספרד -כ

 )402(.במ"נ

 מ"ק, מ"ש, ל,ק,ש1י מושעים מקורות: * כן קמחי: ס מ"ש חי"ק מושעים רש"ש: ס מושיעים -כא

 ד. מושיעים בז. ט נהמ'מ"ק-ל"ד
יונה
 ל,ש1,ד. ויטלו מקורות: ס כן קמהי: ס מס"ק חי"ב ויטלו רש"ש: ס ויטילו - הא,

מיכה
 ד. טסקטו ד. א עז' מ"ג מ"ש, ל,ש1י המקוטו מקורות: ס בר קמחי: * מ"ש מ"1 רש"ש: ס טמקמו - גא,
 מ"1?. איש מ"ש?. ל,ש4ה ואיש מקורות: 4 כן קמחי: ס ואיש - בב,
 תטפו מקורות: ס כן קמחי: 4 מ"ש ח-י. ספרימן ]=במקצת במק"ס רש"ש: ס תטיפו - 1ב,

 ד. תטיפומ"ש?. ל"ש"
 מ"ר מ"ש, שוי הלך מקורות: 4 כן קמחי: י מפ"ר ע"פ )?( גל ח"ו הלך צ"ל רה"ש: 4 הולך - ז!!ב,

 כ. טו ש"ב מ"ג-ל ק,ל,ד, הולך יא?. א יונה מ"ק-ל ו, א חב' מ"ק-אהלחי
 ל,ש4ד. אטף מקורות: ס כן קמחי: ס מס"ק ח'י צ"ל רש"ש: 0 אטיף -יאב,
 דגש( בלי נ' )מ' תהימנה מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש דגש. כלי הנו"ן רש"ש: ס תהימנה -יבב,

 ד. דגש( בלי )נ תהימבהל,ש1.
 מ"ש. ל,ש4ה הלוא מקורות: ס כן קמתי: ס מ-ו הלוא צ"ל רש"ש: ס הלא -יאג,

חגי
 ד. בכבדו כ. ה דב' מ"ג מ"ש, ל,שמ בכבודו מקורות: ס כן מ"1. קמחי: 4 בכבודו - גב,

זכריה
 ל,ש1,י. זאבתיכם מקורות: ס כן קמהי: 4 מסרה ח"ו. רש"ש: ס כאבותיכם - דא,
 ל,ש4ד. לעבייהם מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש בפתה. העי"ן רש"ש: ס לעבדיהם - יגב,
 מ"ג ל,ש1, לבש מקורות: 4 כן קמהי: 4 משלי ספר[ ]=סוף ס"ס מס' ח"ו לבש דש"ו: 4 לבוש -גג,

 ד. לבוש ב. סית'
 אתיל,ש~ד. מקורות: ס כן קמחי: ס אתה -חג,
 רעהו אל מ"ש. ל,ש1י לרעהו מקורות: ס כן קמהי: ס כצ"ל לרעהו איש רש"ש: ס רעהו אל איש -יג,

ד.
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 מ"ג מ"ש, ל,שמ למישר מקורות: 0 כן קמחי: * כ מ"א מס' ע"פ מ"ש ח"ו. רש"ק: 0 למישור -זד,
 ד. למישור כה. כמל"א

 במ' מ"ג מ"ש, ל,שני השלשית מקורות: 4 כן קמחי: 0 מ"ש ח"ק. השלשית רש"ש: 4 השלישית -ג1,
 ד. חשלישית ז.סו
 בם' מ"ג-ל מ"ש, ל,ש~י הרבעית מקורות: * כן קמהי: 0 מ"ש חי"ק. הרבויית ר9"ש: 0 הרביעית -גו,

 ד. הרביעית א. 1 מ"א מ"ק ה,טו
 מ"ש. ל,ש~י טוביה ומאת מקורות: * כן קמחי: 0 מ"9 כצ"ל. טוביה ומאת רש"ש: * טוביהו מאת -יו,

 ד. טוביהמאת
 ל,שנ'י. יאשיה מקורות: ס כן קמחי: ס יאשיה -יו,
 ל,ש~'י. הלוא מקורות: 0 כן קמחי: * מ"ו הלוא רש"ו: 0 הלא -1ז,
 סביבותיה מ"ש. ל,ש~י סביבתיה מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו סביבתית רש"ש: 0 סביבותיה -זז,

ד.
 ל,ש~י. ונושע מקורות: 0 כן קמחי: 4 מס'ק בקמץ. השיין רש"ש: 4 ונושע -סט,
 4 כבפנים רק ל"כ קמהי: 0 מ"ש וע" בהגהות משמע[ ן=כן כ"מ בוא"ו והמו רש"ו: 4 המו -טוט,

 טו טית .זכריה בהן: נאמר מסלאנס. זונדל יוסף ר' רשימות הן ה"הגהות" 4 ל,ש~,ה חמומקורות:
 בויו". והמוושתו

תהלים
 בעיניו וב' פיסק[. בל]אן ורד"ק הראב"ע ולפי רש"י. לפי נכון הפסיק רש"ש: 4 נבזה,בעיניו - דטו,

 ל,ש~ד. כעיניו ן נבזת מקורות: * כ"ר בפסיק כן. קטחי: *רפי.
 ויורד, עולה בטעם הוא כי נכון וכן בקמץ. הקו"ף אחרן בנוסח = ן בנ"א לקח רש"ש: 4 לשה - הטו,

 משפט לווי9
 מבניי

 י,י. לשח מקורות: ס בז קמחי: 0 במכלול הרד"ק כמ"ש
 מ"ש, ל, בנעמים מקורות: 0 כן קמחי: 0 מ"ש קדמאי. יוד חסר = ן חי"ק רש"ש: 4 בנעימים - 1מז,

 יא. מ"ק-קם שטדי בנעמים יא?. לו איובמ"ק-ל
 חסידך מקורות: 4 כן קמהי: 4 תנינאן יו"ד חסר = ] חי"ת קמחיז: 4 חסידיך - יטז,

 ל,שנ-
 כ' חסידיך

 מ"ש.ד,
 מ"ש?. ל,שמה נמטו/נמוטו מקורות: 0 כן דגושה; מנמוטו הטית קמחי: * דגש( בלי )ט נמוטו - היז,

 מ"ש?. דגש( בלי )טנסוטו
 ל,שנ'י. איבי מקורות: 0 כן קמחי: ס איבי - סיז,
 ל,ש~ד. פיטו מקורות: 0 כן קמחי: 0 מלעיל רה"ש: 0 פיסו - ייזו
 אשרינו מקורות: 0 כז הרינן. אחר ביוד קמחי: 0 אורנו - יאיז,

 ל,ש~
 ד, אשרנו מ"ק-שיד?. מ"ש?,

מ"שו
 ל,ש"ד. איבי מקורות: * כן קמחי: * איבי - דיח,
 ל,ש~,ד. רפה( ,כ  חשכת מקורות: 4 רפה כבפנים קמחי: י רפה( ~כ חשכת - יביח,
 החסים מקורות: ס כן קמחי: 4 ח"ו רש"ש: 0 החוסים - לאיח,

 ל"ש"
 החוסים ז. יז מ"ק-ל,שן מ"ש?,

ד.
 חב' מ"ג-א,ל מ"ק-ד, מ"ש, ל,ש~י גסתי מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 במותי - לדיח,
 ד. במותי יט.ג
 ל,ש~די חוצות סקורות: 0 כן קמחי: 0 חוצות - מגיח,
 ל,ש~יי יעבדוני מקורות: 4 כן קמחי: 4 יעבדוני - מדיח,
 מוקי ל,שנ, פסק מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש. הכבוד. מפני בפסיק רש"ש: 4 ה' 1 בגוים - ניח,

 ד. פסק בלי לא. לג איוב מ"ג-אפס-ל"ד,
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 שם 1.  קמו  כ1. 9ו ו. 9ר 1. ל1  ל9יו1ון יי1.  יספ'וייל 1 רש"ש: 4 לסגול,  תוקן וצירה  ועשה - נא*יה,
 עשה לניקוד מתכוון רש"ש 4 ל,שו,ד. ועשה מקורות: 4 כבפנים וב"כ קמחי: * ז פסוקן = ןפ'

 וחשב התיקון(, לאחר בתנ"ך, בסגול מנוקד כאן אף )שהרי כוונתו את כנראה, הבין, לא קמחיבסגול.
 ,?(. 1 האות של לניקודה מתייחס שרש"שבטעות

 ויו חסר = ] חו"ק רש'ש)?(: ס בגבורותז-כ,
 קדמאי

 ל,ש4 בגברות מקורות: 4 כן קמחי: 0 בגברות.
  רז. מא איוב מ"ק-ד ד, גגבורות בו. קומ"ג-א,ד

 ל,ש1'ד. ?שע מקורות: * כן קמחי: 0 בסגול וה' בצירה דין רה"ש: * ישע -זכ,
 ב, סח מ"ג-א מ"ק-ש1' מ"ש, ש1' דמיה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 דומיה - גכב,

 ל,ד. דושיח ב?. סב מ"ג-ד ג, לטמ"ג-קט
 מ"ש, ל,ש1י ילעגו מקורות: 4 חסר ג' ונמסר כן קמחי: * מ"ש ח"י. רש"ש: 0 ילעיגו - הכב,

 ד. ילעיגו שם. מ"ג-ד יט, ב נחמ' מ"ג-קםמ"ק-ל,ש~,ק*
 א. ה סי' מ"ג-ד מ"ש, ל,ש1י וטשל מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ומושל - כסכב,

 ד.ומושל
 מנוחת מ"ק-ל?. מ"ש?, ל,ש1י מנחות מקורות: 0 כן קמחי: ס מ"ש מנחות. רש"ש: 0 מנוחת - בבג,
י.
 השיריםשיר
 ד. שניר מ"ש. ל, שניר מקורות: 0 כן קמחי: * בסיסן רש"ש: 0 שניר - חד,
 ל,ש1,י. רפה( )ת ממתקים מקורות: 4 כן קמחי: 4 רפה התיו רש"שז: 0 ממתקים - טזה,
 ז. ז יחז' כאן; מ"ק קמי לערגות מקורות: 4 כן קמחי: 0 ברק לערגות רש"ש: 0 לערוגות ב-!!ו,

 ד,ש1. לערוגת ל.לערוגות
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס' הקורא[ ]=עין ע"ה טעמי בב' רש"ש: 0 מרכא( נוספה )בש' שהם -הו,

 י. bne י'ש1י?ה?
 ל,ש1'ד. דדי מקורות: * כן קמחי: * ד בז ודה"א כאן מסק ע"פ ח"ו דדי צ"ל רש"ש: 0 דודי -יגז,
 ל,ד. עד מקורות: 0 כן קמחי: 0 בטעם י"א מס' ע"פ במרכא רש"ום: 0 עד- -דח,
 אחרונה וה"א בשווא והתי"ו אשרן. לבן = ן לב"א הדא מלה רש"ש: 0 ניקוד( בלי )ת שלהבתי" -1ה,

 ל,ד. רפה( אחרונה ה אחת; )מלה שלחפתיה מקורות: י כן קמחי: ירפוי'
 ד. רפה( )ב בפריו ל. בפריו מקורות: 0 כן קמחי: ס דגושה הבי"ח רש"ו: * רפה( )ב בפריו -יאת,
 ד. הישבת כג. סו ו" מ"ג ל, היושבת מקורות: 0 כבפנים קמחי: 4 היושבת -יגח,

קהלת
 ל,ש1,ד. לעלמים מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 לעלמים - יא,
 ש1. מלפנינו ל"ד. מלפננו מקורות: 0 כן קמהי: 4 חי מלפננו ,?( רש"ש: 4 מלפנינו -יא,
 4 בחולם הב' ולמד הה אחר הו הוללת ב"כ קמחי: 4 בחולם שנ" למ"ר צ"ל רש"ש: 4 הללות -יזא,

 ד. חללית ל,ש~קמ. הוללתמקורות:
 מקורות: 0 כן בה"פ. והתי"ו קמחי: 0 נחה והיו"ד בהירק, הכ"ף כצ"ל. כיתרין רש"ש: * ??חרון -יגב,

  ל,י. עימייז ש1.עיתויו
 ל,ש1,ד. ליאש מקורות: 0 כן קמחי: 4 מס"ק בפתה. הירד רש"ש: ס ליאש -כב,
 ל,ש~ד. מתג( )בלי שעמלו מקורות: 0 בכפנים מתג. בלי קמחי: 4 מתג( נוסף ובש' שעמלו -כאב,
 ל,י1,ד. שהוא מקורות: 4  כן קמחי: ס בשוא  השין נ"ל רש'ש: 4 ?היא -נבנ,
 ל,ש4י. ולחוטא מקורות: 0 כן קמחי: 4 בסגול הטי"ת צ"ל רש"ש: 4 ולחוטא -כוב,
 למערב' העשה יתרון "מה מ-ג-ל: 0 ל"ד. nmwn מקורות: * ת"ל ב' נטס' ב"כ קמחי: * העושה -טג,

 מתחים אינו  הפגים נזמה ל"ד לפי הסר". הדין למערבאי בל" פל' "ב' מ"ק-ד: ולס"; ולמדניחס'
  למערבאי!אפוא
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 ל"ד. שיראו מקורות: ס כן קמחי: 0 " בחד שיראו רש"ש: 4 שייראו - ידג,
 ל,ד. שין מקורות: * כן קמחי: 4 נח פ' טס' בקמץ האלף 5"ל רש"ש: 4 אין -יטג,
 4 מתג בלי וה"ה וחסר ב' ונמסר כבפנים ב"כ קמחי: ס )צ2( העשוקים רש"ש: 4 )צ2( ונעשקים -אד,

 ל,ש%,ד. )צ2( העשקיחמקורות:
 4 כן קמחי: 4 מגילות(ן חמש )על מנחה כשיירי = ן כש"מ דלא מס' ע"פ מ"ו רש"ש: ס וניפל -יד,

 ג. יא מ"ק-ל שיפל ל,ש1ידיקמ. שיפולמקורות:
 במתג והנו"ן בחטף-סגול[. = ] בח"ס העסין רש"ש: ס לחטף-סגול( ותוקן בע' שווא )היה נעבד -חה,

 ' ד. נעבד מ"ש?. ל,ש2י נעבד מקורות: * מתג בלי ב"כ קמחי:4

 ד. יותר סו. ב מ"ג ל, יתר מקורות: 4 כן קמחי: ס ח"ו ישר רש"ש: * -יא1,
 כא שכ' מ"ג מ"ק-ל, מ"ש, ל, ו1ם מקורות: 4 כן קמחי: י וגם צ"ל המ"ש לפי רש"ש: 4 גם-זה -1ז,

 ד. גםכס.
 ומוצא מקורות: 4 כן קמחי: Db 4' ע"פ בסגול הצד"י רש"ש: 4 לסגול( ותוקן צירי )היה ומוצא -כוז,

גי11,ד.
 רע מקורות: 4 כן קמחי: 4 ם ר9"9: * רע -יבח,

 ל,ש"
 ד. רע ג. ד מ"ג

 כחטא/כחוטא מקורות: 4 כן קמחי: * ס רש"ש: ס כחטא -בט,
 ל"ש"

 ד. כחוטא כו. ז מ"ק-ל"ר
 מ"ש. ל, ושתה ד.. ושתה מקורות: 0 כן קמחי: * בח"פ רש"ש: ס לחטף-פתח( תוקן )שווא ושתה -זס,
 ל"ד. ומלט-הוא מקורות: 4 כן קמחי: 4 ומלט-הוא -טזט,
 ל,ד. וחוטא מקורות: 4 כן קמהי: ס וחוטא -יחט,
 ד. יפל יט. יב דה"א מ"ג ל,ש1י יפול מקורות: * כן קמחי: 4 מ"ו יפול. רש"ש: * יפל - חי,
 ל,ש~ד. יגיד מקורות: 4 כן קמחי: 4 יתרו פ' מס' בצירי הגימ"ל צ"ל רש-ש: י יגיד - כי,
 ל,ש1'י. בוראיך מקורות: ס כבפנים קמחי: 0 בוראיך - איב,
 ל,ש2,י. ויקום מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 בחולם הקוף רש"9: 4 ויקום - דיב,
 ל,ש1יד. אספות מקורות: ס כן קמחי: י דגושה הפ"א רש"9: 4 רפה( )פ אספות - יאיב,

איכה
 ,רומז נהפך מל'. "ב' מ"ק-ד: ס ל,ד. רודף מקורות: 0 מלי ב' ונמסיר[ כבפנים קמחי: * רודף -1א,

 העיר )וכבר טעות שזו או הידיעה. ה בלי לרודף רק שהתייחס ייתכן מל'. ל מ"ק-ל: כ(. ח,ליהושע
 זה(. ממזג רבות טומרות יו ב-ל כידותן,

 ל,ד. משבהה מקורות: ס וחסר לי' ונמסר כבפנים קמחי: 4 משבתה -זא,
 יג ש"ב מ"ג-א מ"ג-ל, מ"ש?, ל, שממה מקורות: * כן קמחי: י ח"ו שממה רש"9: 4 שוממה -יגא,

 ד. שוממה 68. שם מ"רכ,
 ל"ד. רפה( )כ כל מקורות: ס כן קמחי: * קדשא. לפניו כי רפה הכ"ף רש"ש: 4 כל -טוא,
 ל,ש~י. חרם מקורות: 4 כן קמחי: * ח"ו הדם רש"ש: 4 הדום -אב,
 ומרוחים מקורות: 4 כבפני רק כך[ לא = ] ל"כ ח"י. קמחי: ס ומדחים רה"ש: 4 ומדוחים - ידב

 מ"ש?. ומדחם מע. מ"ש?, ד, ומרוחםל,שוקמ.
 מקורות: * חסר ג" ונמסר כן קמחי: * מנחה כשירי דלא ח"ו כצ"ל בכליתי רה"ש: * בכליתי - יג!!ג,

 ל,ש1יד. בכליותי בז. יט איוב מ"ק-א,ל,ד מ"ק, קמיבכליתי
 מע-ל"ר. מ"ש, ל, רחמיו מקורות: * כן קמחי: ס ביו"ד הכתיב אף כצ"ל רחמיו רש"ש: ס רחמו -כבג,

 ד. כ'רחטו
 12, י מ"ר קמי חסדיו מקורות: ס כן קמחי: 4 וקרי כתב ]=כןן כ' חסדיו רש"ש: ס הסדו - לב!!ג,

 7. הס מ"ר מ"שו, ל"ר, כ' חסדומע-ל.
 ל,ד. חי מקורות: 4 כן קמחי: * ויקרא ר"פ מס' ע"פ בקמץ החי"ת רש"ש: * חי -לטג,
 ל"ד. איבינו מקורות: * כת"ר כצ"ל קמחי: ס איבינו -מוג,
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 מ"ר קמ,ל,ד, כצפור מקורות: ס ג ונמסר כבפנים רק ל"כ קמחי: ס ח"ו כצפר רש"ו: 4 כצפור -נבג,
 טע-ל,ד. מ"ש, כצמר 12.$פ
 ל,ש4ד. ישנא מקורות: 4 כת"ר כצ"ל קמחי: ס יונא -אד,
 היניקו מקורות: ס כן קמחי: 4 היניקו רה"ש: ס הניקו -גד,

 ל"ש"
 ד. הניקו ז. כא בר' מ"ג מ"ש,

 איוב מ"ג-א ב, ט נחום מ"ג-ל,ד ש4 עונת מקורות: 4 כן קמתי: 4 ח'ו עונת רש"ש: ס עונות -יגד,
 ל"י. עוצות בג.יג
 ל,ש4י. משע מקורות: 4 כן קמחי: ס ח-י יושע רש-ש: י יושיע -יזד,
 מ"ש. הונח שתהל?. רפה( ,נ הונח מקורות! ס כבפנים הונח קמחי: ס רפה( )נ הונח -הה,

אסתר
 רוב אסתר במגילת סומנו בתנ"ך-קמחי נתן. מאורות לקובץ השייכים הנתונים הובאו לא זוברשימה
 514 ]בתולותי, 512 מס' הערות נרשמו: לא הערות שלוש רק נמספר. )34 נתן שבמאורותההערות

 ?ר(. ר' של המספור פי על ]כראותן, 522]מנותהן,
 אלו מקרים נתן. במאורות גם מובא והעניין רש"ש, שרום הערה על קמחי הגיב המקרים מןבחלק
 בכוכב. וסומנו פההובאו

 ד. המלך המלדיל,ש1. מקורות: ס כן קמחי: 4 מלרע הוא כי א' בפשסא רש"ש: 4 המלך - א*א,
 ח"פ. לקרוא שלאחריו החטף טביא המתג ואריכת במתג הוא'ו רש"ש: ס מתג( נוסף ,בו' ובהקבץ -חב,

 ד. מתג( )בלי ובהקבץ ל,ש1. ובהקצץ מקורות: 4 כן קמחי: 4מ"ש
 ד. ישע ל,ש1. ינתן מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו מעמי כב' רש"ש: ס ינתן - יג*ב,
 מקורות: 4 כן קמחי: ס בדרי והתי"ו טעמי. בב' מבני: י להה - יד*ג,

 לה~

 ר. ע להב ל.
 ד. שושן א. ס תה' מ"ג-א,ל,ד ל, שושן מקורות: י בקמץ ב"כ קמחי: 4 שושן 4 שושן - סוג,
 א. ז, ה; ה, מ"ק-ל ו, מ יח' מ"ג מ"שז, ל, ויבוא מקורות: 4 כן קמחי: ס ויבוא רש"ש: 4 ויבא -טד,

 ש4ד.ויבא
 מ"ש, שמקמי ירעים מקורות: 0 היו"ר תחת מתג ובלי כן, קמחי: 0 ידעים רש"ש: י יודעים - יא,!'ד,

 מ"ק. ל,ד, יודעים יז. ד קה' מ"ג-ל ז, ב דה"ב מ"ק-א 53, יד מ"ר 76, עמ' פ"ד,דורה
 ל,ש1. וינתן מקורות: 0 כן קמחי: ס בצירי והתי"ו טעמי בב' רש"ש: ס בת'( מרכא )נוספה וינקן - ג*ה,
 ד. וינתן.
 וינוון מקורות: ס כן קמחי: י בצירי והחי-ו טעמי בב' רש"ש: ס בת'( מרכא ,נוספה ויק - 1*ה,

 שיטת כך ס הביא%ל,ש1,י. מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 בבי"ת הטעם רש"ש: הביא%ס - יבה,
 בתלישא. ההטעמה מקוס סימון בלא בכתבי-היד,הסימון

 ל. ותגחן מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו טעמי בב' רש-ש: ס בת'( מרכא ונוספה ותת - ב*ז,
 ד.ותנתן

 מקורות: 4 מלרע כלמעלה אלא כן לא קמחי: ס בסגול והתי"ו טעם בחד דין רש"ש: 4 לי תנתן - ג**ז,

 מלעיל, במעם המלה ג( ה, יד; ג, יג; )ב, למעלה גם מובנים. אינם קמחי דברי 4 ד. תחזן ל.תנתן-
 542. במ"נ הנאמר את וסותרת תמוהה, פה קמהי עדות הטעם. לאחר מתג בה שישאלא

 רישום למקום או המלה לכתיב מתייחסת השאלה ס ל,ד. (אלו מקורות: ס כן קמחי: 4 -,אלודז,
הטעם.

 מ"ש, ל,ש1י ולהרג מקורות: ס כן קמהי: 0 בוא"ו ולהרג צ"ל המ"ש לפי רש"ש: ס להרג - יא*ה,
 ד. להרג ל12. 311, מ"רמ"ק-ל,

 ל,ש1. להנעץ מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"1 טעמי בב' רש"ש: ס להנתן - יג*ח,
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 np~p המקורית השאלה 4 ל"ד. מתג( )בלי להעשות מקורות: ס כן מתג. נלי קמחי: ס להעשות -אט,
 המלה. בכתיבכנראה

 ל,ש2יקמ, לפניהם מקורות: 4 כן קמחי: ס בלס"ד לפניהם צ"ל המ"ש לפי רש"ש: ס בפניהם - ב*ט,
 ד. בפניהם ט. 1 יח' מ"ק-ל מב, כא יה' מ"ק-א,למ"ש?,

 - יב*ט,

 וי~

 ל. וינתן מקורות: 4 כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו טעמי כב' רש"ו: ס בת'( טרכא )נוספה
 ד.וינתן

 מ"ק-ל,ש2י ש"דזקטי וטשלח מקורות: 4 ח"ו וב"כ קמחי: 4 מ"ו ומשלוח רש"9: 4 ומשלח - יט*ט,
 ב"כ מ"ו ומשלוח ברור: אינו ההערות סדר ס מ"ש?. ל, ומשלוח יד. יא י9' מ"ק-אזל יג, גמ"ג

 כבפנים מנותח"ו
 ל,ש2'קטי לקים מקורות: 4 א' ביוד כבפנים אלא כן לא קמחי: ס לקיים רש"ש: 4 לקים - לא*ט,

 ד.לקיים
דניאל
 ואני ברויאר, הר"מ רשימות פי על כאן מופיעים הנתונים הופיעה. טרם לדניאל מקרא" 'דעתמהדורת
 בהן. להשתמש לי שהרשה על לומודה

 טפת-בג מקורות: ס כן קמחי: 4 כולם וכן ביניהם ומקף מלין ב' מפת-בג רה"ש: 4 מפתבג -הא,
 ד. מפתבג ש2. טפל-בג ח. מ"ג-קט מ"ו,גק6,
 ל,ש2,ד. יתגעל מקורות: 4 כן קמחי: ס בקמץ ה-א' רש-ש: 4 יתגאל (. יתגעלו - ח*א,

 9מא בקמץ!(. בה הא' )שניקוד בפסוק השנייה יתגאל המלה על גם עיגולית מסומנתבתנ"ך-קמחי
 המלים שתי לקמחי ונתחלפו במקומה, שלא כלשהי( רשימה פי על )שהייתה הראשונה ההערהסומנה
 החוזרת. בבדיקתוגם
 ל,ש"ד. רפה( )ת וגבורתא מקורות: ס כן קמחי: ס רפה התהו ספרד בספרי רש"ו: ס וגבורתא - כג/ג,

 מקורות: ס כן קמחי: 0 מ"ש בסג"ול. התי"ו וכ"י מדויקים בספרים רש"ש: ב הודעתנא - כג"
 ש!?,ד. הודעתנא מ-ק-ל. re~a ל,/הודעתנא

 מקורות! 4 כן קמחי: 4 מ"9. כולם. וכן רפה והתי"ו בח"פ העי"ן מדויקים בס' רש"ש: 4 ש"תאו'-ג,
 ל,ש2,י.שע"א

 תלתהון מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש דגושה. שני' התי"ו גם רש"ש: י תלתהון -כגג,
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 דגשין אנפוהי רפי' ענפוהי וס" רפה הפ"א צ"ל רש"ו: ס ענפוהי1 -יאד, ל,ש~ד-

 ל,ד. רפה( )פענפוהי
 גש2,ד. פשרא2 מקורות: ס כן קמחי: ס בנירי הרי"9 ר9-ש: ס פ9רא1 -סוד,
 מקורות: ס כן קמחי: 0 רפה והבי"ח מאיילא. הוא כי במקף רה"ש: 0 לכלא-בה (. בה לכלא -יחד,

 ל,ש~ד. רפה( )בלכלא-בה
 ל,ש2,ד. ועויתך מקורות: ס כן קמחי: ס מ"9 קמוצה. 9ני' וא"ו רש"ש: 4 ועויתך -כדד,
 0 ד. ארכה ל,ש2. רפה( )כ ארכה מקורות: ס כן קמחי: 4 מ"ש רפה. הכ"ף רש"ש: 4 ארפא -כדד,

 לכתיב. כאן התייחס לא קמחי אך בה', מסתיימת היא ובכתבי-היד בא' בתנ"ך-קמחי מסתיימת"מלה
 ל,ש"ד. שערה מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"9 לבד. בשוא העי"ן ר9"9: 4 שלרה -לד,
 מ"ש?. וארנבתה מ"שז. ל,ד, וארכבתה מקורות: 0 דגש וה"ב רפה הכף ב"כ קמחי: 4 וארכבתה -1ה,
 4 בכתר כן קמחי: 4 למערבאי ב"ה מרובעותן באותיות ]נרשם ק' ופשרה רש"ש: 4 ופשרא -חה,

 מד-ל. ד וק' כ' ופשרא פח. מס-ד ד, ד מ"ג-ל מע, et*b' ל,קמי ק': ופשרה כ' ופשראמקורות:
 מד-ד. וק' כ'ופשרה

 4 כן קמחי: 4 מ"ש מרובעות[. באותיות ,נרשם ק' שויו רה"ש: 4 קרי( על הערה )בלי 9וי -כאה,

 על רק היא המחלוקת שויו. הוא המקורות בכל הקרי ס ש2?,ד ניקוד( בלי )י שוי ל. שוןמקורות:
 הקרי. ניקודסימון
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 ד, הקמת ט"ו? ל,ש1י סקמת/הקיטת מקורות: 4 כן קמחי: 4 בח"ק ה"ה רש"ו: 4 הקימת -דז,
 מ"ש?. לקמתמ"ק-ד.

 ל,ש~ד. ולה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס' ע"פ בפתח הלמ"ר צ"ל רש'ש: 4 ולה - יזי
 ל,ש~ד. ילק מקורות: 4 כן קמחי: ס בחירק הלמ"ד רש"ש: 4 דלק -טז,
 לייבא ל,ש1. ייצבא מקורות: 0 כן קמתי: 4 בחירק ולא בקמץ הצד"י צ"ל רה"ש: 4 ליצבא -יטז,

ד.
 הויה( )שם ה' מקורות: 0 בכת"ר כן קמחי: 4 ממ"ר ע"פ וכ"ה מ"ש הוי' צ"ל רש"ו: 4 אדני - חט,

 ד. אדני 23. אד מס-ד מ"ש,ל,ש1קמי
 ל,ש~ד. ק' חטאת כ' חטאות מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש קרי. סלאת רש"ו: 0 חטאות -כדט,
 מ"ש. לזקתי פת-גגו מקורות: 4 כן קמחי: ס ה' א' וע"ל מלין ב' פת-בגו רש"ש: 0 פתבגו - כויא,

 שאי.פתבגו:
עזרא
 ל,ד. קרין )*למי *מלי מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: ס ובסיין קרי שלמי רש"ש: 4 *מלי -מזב,

 מ"ש. קרי[ ]שלסישמלי
 )יז ל,ש1 ארתחששתא: מקורות: 4 כן קמחי: 4 כולם וכן בסין השנ" רש"ש: 4 ארתחששתא -זד,

 להלן.[ ]וכן ד. ארתחש*תא מ"ש.יד(,
 ל,ד. !חיטו מקורות: י בפתח יחיטו ב"כ קמהי: י :חיטו -יבד,
 ל,ד. שרונה מקורות: 6 כבפנים ב"כ קמחי: 4 במפיק לפירש"י רש"ש: 4 דכרונה - בו,
 4 כן קמחי: 4 המס' ע"פ וכ"ה ביו"ד. וקרי כ"כ יעיאל והמש"כ רש"ש: 4 ק' יעיאל כ' ישאל -יגח,

 ר. כ' יעואל לה. ט דה"א מ"ג-לזד מ'ו, ל,קמי יעיאלמקורות:
 כבפנים ב"כ קמחי: 4 מ"ש רכב. בספרו כתוב שהי' נראה רש"י מפי' רש"ש: 0 ופרשים חיל -כבח,

 ל,שנ. חיל מקורות:4

נחמיה
 "לפירש"י המלים )לאחר כן קמחי: 4 בסין ורד"ק ולראב"ע גשהן לפירש"י רש"ש: 4 שבר - יג*ב,

 שמאלית. שי"ן המקורות בכל שהרי תמוהה, קמחי תשובת 4 ד. *בר ל,ש1. *שר מקורות: 0בשי"ן"(
 ורד"ק? ראב"ע לשיטת דווקא התייחסאולי

 קמחי: 4 מ"ק מדנחאי. דעת היא כי לי וקשיא ואל כתיב המדויקים בכל רש"ש: 4 ואל-תכס -לזג,
 מע-ד. תפס אל מד-ד. ל,ש1,קמ,ה מכס ואל מקורות: 0 כבפניםב"כ

 ל,ש1,ד. ידנו מקורות: 4 כן קמחי: * בראשית ס"ט מס' ע"פ ח"י רש"ש: 4 ידינו -הה,
 גדלה א. ד אס' מ"ג-ד מ"ש, ל,קט, גדולה מקורות: 4 כן קמחי: 4 אסתר מס' מ"ו רש"ש: 0 גדלה - גו,

ד.
 מתג. בלא רש"י ולפי' ירא. משורש הוא כי ביו"ד מתג צ-ל המס' לפי רש"ש: 0 מתג( )בלי ויראו - טזו,

 ד. מתג( )בלי ויראו ל,ש1. ויראו מקורות: 4 במתג ב"כ קמחי: 4 ראה. משרש הוא לפי'כי
 0 כן קמחי: 4 בוא"ו וקרי כ"כ להודוה ס' ברוג והמש"כ רש"ש: 4 ק' להודיה - להודוה -מגז,

 ד. ק' להודיה י6. מ"מ-ד מ"ש, ל,קפ וק' כ' להודוהמקורות:
 ד. י?לא מ"ש. ל, יעלא מקורות: 4 כן tnap: י לבדו בשוא העי"ן רש"ש: 4 י?לא -נחז,
 ל,ש"קמ, וארבעים מקורות: * כן קמחי: ס בוא"1 וארבעים מדויקים כ"י בס' רש"ש: 4 ארבעים -סבז,

 ד. ארבעים 311. מ"מ-דמ"ש,
 לא כן tnap: 0 מ"ש. וע' זה פסוק נמצא לא כ"י ספרים במקצת רש'ש: 4 וכו' סוסיהם - סז פס'אחרז,

 ל,שש,י. בכ"י מופיע אינו הפסוק מקורות: 4 הפסוק[ = ] הפסקנכתב
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 קדמאה ח"י וניהם יחזקאל דס'ס המס' לפי רש'ש: 4 ורביעית רביעית, -גט,
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 ד. ורביעית רביעית... כ. מה ית' מ"ג-ד ה, סו כמ' מ"ג-ל מ"ש, ל,קט' ורנעיתרבעיה...
 נראה רק כבפנים נכתב בכתר קמחי: 0 תרומה פ' במס' וכ"ה כ"י מס' נתת צ"ל רש"ש: 4 נתתם -טוט,

 ו, מא תה' מ"ג-קם מ"ש?, ל,שנ,קמיי' נתתה מקורות: 4 היין לכל שוה אינו כי אח"כ ההישנכתב
 כא, כה שמ' מ"ג-ד ז, מ שמ' מ"ג-ל מ"ש?, נתת שם.מ"ק-ל

 מ"ק-ל,שי
 ברויאר, לפי 4 טז. שם

 משתקפת המסרנים מחלוקת ז. מ שמ' מ"ג-ד כך על וראה מסורה; במחלוקת תלוי זו תיבהכתיב
 שבכתר.בתיקון

 ל,שייקמ, נתת מקורות: 4 כן קמחי: 4 טו ן=פסוקן פ' וע"ל ה' בלא נתת רש"ש: 4 נתתהנ - להט,
 ד. נתתה כא. כה שמ' מ"ג-ד ו, סא תה' מ"ג-קמ ז, מ שמ' מ"ג-למ"ש,

 ז, מ שמ' מ"ג-ל מ"ש, ל,שייקמי נתתה מקורות: 4 כן קמחי: 4 נתתה צ"ל דין רש"ש: 4 נתת -לוט,

 ד. נתת כא. כה שמ' מ"ג-ד ו, סא תה'מ"ג-קמ
 מעשר מקורות: ס כן קמחי: 4 מס' בח"פ הע"ן רש"ש: 4 מלשר -לטי,

 ל,ש"
 מ"ש,

 מ"ק-קמ-
 מקשר

ד.
 מ"ש, ל,שייקמי גורלות מקורות: י כן קמחי: 4 אחרי ר"פ מס' כצ-ל גורלות רש"ש: ס גרלות - איא,

 מ"ק-ד. ד, גרלות ח. טז וי' מ-ג-ד ה, כד דה-אמ"ג-ל
 מ"ש, שי,קמי עשה מקורות: 4 כן קמחי: ס ויקהל פ' מס' ע"פ בה"א עשה רה"ש: ס עשי - יב!!יא,

 ל,ד. עשי לה. לה שמ'מ"ג-ל,ד
 4 כבפנים רק ל"כ קמחי: י מ"ש הוליד מלת בלי רש"ש: 0 יוידע את הוליד ואלישיב - י*יב,

 קמחי עדות 4 ד. יוידע את הוליד ואלישיב מ"ק-ל,קמ. מ"ש, ל,קמי מבני: את ואלישיבמקורות:
 קמחי, שטעה הדבר וקרוב פה, כתובה אינה הוליד המלה - מ-ד( )חוץ המקורות בכל שהרימוזרה,
 בטעות הבין שקמחי גם ייתכן זה. שבפסוק האחרות הוליד הופעות משתי באחת בכתרוהסתכל
 שתי בין מסומן הקו כי הקודמת, שבשורה יויקים" את הוליד "וישוע למשפט מתייחסתשההערה
 כך:השורות,

 הוליר ויויקים יויקים את הולידוישוע
 יוידע את הוליד ואלישיב אלישיבאת

 מ"ק-ד?. י, הפרמי ל. הפרסי מקורות: 4 בכ"ח הפ' בקמץ קמחי: 4 הפרסי - כביב,
 מרחוק מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש וע' עד מלת בלי רש"ש: 4 מרחוק עד - מגיב,

 )יד קמ ל,ש"
 )בגיליון(. קמ ד, מרחוק עד מ-ש.ראשונה(,

 כב דב' מ"ג-ששד מ"ש?, ל,ש"קמי עמני מקורות: 4 כן קמחי: י מ"ש ח"ו. רש"ש: ס עמוני - איג,
 ד. עמוני:ד.
 מ"ש, ל,שי,קפ הקללה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש את. מלת בלי רש"ש: 4 הקללה את - ביג,

 ד. הקללה: אתמ"ק-שג.
 והלבונה נמסר רכ ובמס"ג ב". ונמס' כבפנים רק ל"כ קמחי: 4 מס"ק ח"ו. רש"ש: ס והלבונה - טיג,

 ית' מ"ג-א ל,קמ'ד' והלבונה מקורות: 4 דין תטהרו ואומרה כ"ט. ט, א דביה עמונים. ומהם ומלא,ב'
 ג. סו יש' כאן; מ"ק-ד מ"ש, שג, והלבנה שם. מ"ק-ק ג,סו
 מ.ק-קמ מ"ש, ל,שיי מעשר מקורות: ס כן קמחי: 4 לבדו בשו"א העי"ן צ"ל רש"ש: 4 מלשר - יביג,
 ד. מעשר לט.י
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 קמחי רמ"י עדות פי על - מכתר ותיקונים מחיקות ו:נספח

 ןי"ע[( שלי הערה ס סימן לאחר בכוכב; מסומנים הכתר מן כיום החסרים)מקומות

 המג" כן..ן וביירו טעה, שהסופר עליו כתוב אפן ויהיו. כתובן ב"כ קמחי: ויהיו. כס ט,בראשכן14
 1.2.2. סעיף לעיל, דיון ראה 4 ויה]יון. במקום]ויהין

 לעיל, דיון ראה 4 פ". וגרביעי ס' בשנים בכ"י ועוד סב"ה. בכת"ר קמחי: לך. פסל א לד,ומות*2.
 2.1.2.סעיף

 סעיף לעיל, דיון ראה ס אח"כ. נתקן כי ונראה ביוד ב"כ קמחי: היא,. )קרי הוא יובל י כה,ויקרא*3.
.1.2.1

 על לפתח. מקמץ שתוקן משמע ס נמחק. כי ונראה בפתח ב"כ קמחי: נשבעתי. כא לא,דברים4.
 16. עמ' כתר, ייבין, גם העיר בן-אשר, לשימת בן-נפתלי משיטת תיקון שהוא זה,תיקון

 נכת']בון כי סימן ויש פסוקים ב' בלי כבפנים ב"כ גם סג-סר. ו' דה"א עי' קמחי: לה. כא,יהושע5.
 צובה", ארם כתר של הספר "מלאכת גלצר, מ' העיר זה מקום על 4 אח"כ. ונמחק הגליוןעל

 קמחי(. )בשם 15 הערה 185 עמ' )תשמ"ט(, יטספונות
 ג"כ נמחק והממ"ק ל"כ ה"ב ונמחק ניכר ובכתר מ"ש. בבית. בכל קטתי: ככל. כב ז, בשמואל6.

 )ל, רובם כתבי-היד: חלוקים זה במקום בכתר. חשוב שינוי על קמחי העיר כאן גם 0בקולמס'.
 בנוסח תומכת ל של גדולה מסורה הערת התיקון. לפני הכתר כשיטת בכל, כאן גורסים ש1(ק,

 ב"הנוסח ברויאר ר"מ שהביא מה ראה ד; נוסה )וכן התיקון לאחר הכתר נוסח שהואכבל,
 לנביאים לס בכתב-היד מסורה הערת מקרא"(. "דעת במהדורת שמואל לספרומקורותיו"
 מערבאי בכל, )מדינחאי ומערבאי מדינחאי מחלוקת על כאן מבניא 27( גוטהייל קהיר,)לשעבר
 נוסח כאן שנתחלף למחשבה מקום יש לדבריו, כך. על שהעמידני ברויאר לרב תודהככל(.

 כג. py' קרוב, כ"י ייבין, וראה:המחלוקת.
 קשה 4 מעט. ומחוק חדש בדיו נתקן כי נראה אבל בכף ב"כ כן קמחי: כעפר. ב מא,ישעיה7.

 רוו"ה(, )כנוסח בצירי נקודה כ האות אם השאלה מופיעה נתף ב-מאורות בתצלום. בכךלהבחין

 בסגול. -והתשובה
 רחב. מחק ונראה כבפנים ב"כ קמחי: מ"ש. יודי"ן. כב' וייראו רש"ש: ויראו. יט נט,ישעיה8.

 בבירור. ניכר התיקון ס ה'. שם את יברכנו. ח'. אל ממערב. ונשמרתם. ה' מונהוהמס"ג
 קמחי: בהגהות. מצאתי וכן מ-ש. בת"י. וכ"ה גוא"1 ועל בס"א רש"ש: גבעות. על ב יז,ירמיה9.

 בצילום. בכך להבחין קשה ס נמחק. כי וניכר ח"ווב"כ
 נראה וב"כ קמהי: שיטין. לב' לחלקו אין ועכ"פ חרא. מלה י"ס רש"ש: ממגר-נבו. ג לט,ירמיה10.

 בכך. להבחין קשה ס מלין. לב' נמחקכי
 ס הראשון. הי' נמחק כי וניכר כבפנים וב"כ קמחי: מ"ש. סיגים. רש"ש: טגימ. יח כב,יחזקאל11.

 בבירור.נראה
 נראה ס חסיר. לי' ונמסר נמחק כי וניכר כן, קמחי: חי"ק. רש"ש: ונטיתי. יג כה,יחזקאל12.

בבירור.
 נמחק כי ונכר לי'. ונמסר מ"י רק ל"כ קמחי: מס"ק. ח"י. תגווון רש"ש! תגישון. ח א,מלאכי13.

 מחדש. ונכתבו הקודמות האותיות שנמחקו ואפשר כהה, בכתב ישון האותיות 4 ביוד.ונתקן
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 נראה התיקון * הואו. נמחק כי ונראה ח"ו כבא כ"כ כן. קמחי: ה"1. רש"ש: בבוא. ב גד,תהלים
בבירור.

 כבפנים נכתב בכתר קמחי: תרומה. פ' במס' וכ"ה כ"י, מס' נתת צ"ל רש"ש: גתתה. סו ט,נחמיה*15
 ומקורותיו", "הנוסח ברויאר, דברי ראה 4 היין. לכל שוה אינו כי אח"כ ההי שנכתב נראהרק

 כנוסח ומכריע מסרנים, מחלוקת י9 זה שבמקום הקובע ום, לנחמיה, מקרא" "דעתמהדורת
 התיקון(. לאחר הכתר נוסה )שהואנאתה

 כי ונראה כן קמחי: ]ויי[. בלא את שצ"ל הכריע המ"ש רה"ש: הגדול. ואת ל יח, ב הימיםדברי16.
 בבירור. נראה * הואו.נמחק

 והיא רפוי' בה והבי"ח ובמקף בטפחא רש"ש: בעט(. סומן )המקף וישבו-בה ח כ, ב הימיםדברי17.
 על נצרך שהוא אף במקף, להבחין קשה 4 נמהק. כי נראה המקף אך כן קמחי: מאיילא.נקראת
 הטעמים. חוקיפי

 קשה בתצלום 4 נמחק. כי ונראה כן. קמחי: מ"ש. ח"ק. רש"ש: השביעית. א כג, ב הימיםדברי18.
 במחיקה.להבחין

 תלמידו ובין רש"ש של בגו צבי-הירש בין ההססם וינספח

בעז""  נין למרט התקשרות הח"מ עדים בפנים שנעשה וצדק[ ]אמת אמו"ץ איך לעד תכון אמתשפת
 הרבני ובין ז-ל אברהט ]בן[ בנימין הרבן ]מורנו טו"ה המופלג הרבני הגדול[ ]הרב ה"ה הצדדים תריהני

 לפנינו ונעשה ומזוזותן. תפילין ןספרים סתו"מ סופר נ"י שכנא שלום במו"ה הירש צבי מו"סהמופלג
 התחייב הנ"ל סתו"מ סופר צבי סו-ה שהרבני איך כדת סודרן אגב גמור ]בקניין בקגאג"ס הח"מעדים
 כתיבת אומנות מלאכת חי דוד כמר הנעלה הבחור הנ"ל בנימין מו"ה של לבנו ללמוד עצמו[ ןאתא"ע

 דלמטה. מיום רצופים שניס שלשה משך על מבנ השגת כפי באמונה הכל ומרמה ערמה שום בליסתו"ם
 הנ"ל והבחור הנ"ל. לאומנות הצריכים ודינים לימודים ושארי יום, בכל גמרא שיעור עטו ללמודגם

 שלשה משך ימי כל בלימודו או הנ-ל במלאכתו עליו יצוה אשר כפי הנ"ל מוהר"ץ את לצייתמחויב
 תשע סך הנ"ל האומנות לימוד בשכר הנ"ל למוהר"ץ ליחן א"ע התחייב הנ"ל בנימין ומרה הנ"ל.שנים
 גרוש מאות שלש ועוד ומיד[, ]תכף תומ"י לו יתן גרו'ש מאות שלש היינו ן?[ מ"ט טורקי"ש גרו"שמאות
 )ראשונה( שנה כל בסוף לו יתן גרוש מאות ולש ועוד עלינון ]הבא הבע"ל מרחשוון בר"ח לויתן

 ובח"ח באו"ש הנ"ל ובנו הנ"ל מוהר"ב עצממן ]על ע"ע וקיבלו גרו"ש. מאה הראשונים שניםמשלשה
 שלא ממשן בפנינו כף ובתקיעת דאורייתא ובשבועה חמור ובחרם ושבועה ןבאלה בס"מ ובת"כובשד"א
 רק הנ"ל, שנים ג' משך ימי כל מאתו ילך ולא הנ"ל במלאכתו הנ"ל מוהר"צ את הנ"ל הבחוריעזוב
 ןחתיכא חד*א האל הבחור אנפשי' שוו" גם הנ"ל. משך ימי כל עליו יצוה אשר כפי באמונה עמויעסוק

 משך ימי כל הנ"ל מוהר"ץ רשות בלי סתו"ם בעסק יעסוק אשר מלאכתו כל ופסל ע"ע ואסרדאיסוראן
 מוהר"ב הרבני א"ע התחייב אזי הנ"ל משך בתוך מוהר"ץ את הנ"ל הבחור שיעזוב ובאם הנ"ל. שניםג'

 אלף סך הנ"ל למוהר"ץ ליתן בקגאג"ס ומעכשיו מעתה ואמיתי גמור בחוב הנ"ל הבחור אביהנ"ל
 ליתן מחויב אזי הנ"ל משך ימי כל להחזיקו ירצה ולא הנ"ל מוהר*ץ יחזור אם וגם טורקיש,גרו"ש
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 ז נספה ילין: רש"ש של והתרךהכתר]57[

 בח"י א' המרויה, השליש ידי[ "חת ת"י חוב[ ]שטרי שט"ח שני יושלש וע"ז גרו"ש, אלףלמוהר"ב
 על שיעבור מהצדדים מי וכל גרו"ש, אלף על א' כל הנ"ל מוהר"ץ בח"י וא' הנ-ל, מוהר"ב יד[ןבחתימת
 מוהרז ירצה אם הותנה בפירוש זאת רק המקיים. לצד השט"ח ג' להחזיר השליש מחויב אזי הנ"לתנאו
 לא אזי הנ"ל משך בתוך אשר[ ]מבן מב"א הידוע התנ"ך הגהת בעבין גובהן ]לארם לאר"צ לבצועהנ"ל
 הצדדים ב' ומהויתים הנ"ל גרו"ש מהאלף תשלומין חיוב שום עליו ואין עליו, לעכב ובנו מוהר"ביוכלו
 אם אמנם צובהן. ןמארם מא"צ הנ"ל טוהר"ץ בוא אחר הנ"ל התקשרותם בענין הנ"ל משך ימילגמור
 גם הרגיל, ויעורו שמה גם אתו ללמוד הנ"ל מוהרץ מחויב אזי לא*צ, עמו לנסוע הנ"ל הבחורירצה
 אמנם הנ"ל. התנ"ך בהגהת שמה יעסוק אשר בהגהה להרגילו גם לו, הפנוי בעת הנ"ל אומנותללמדו
 כל הנ"ל מוהר"ב יתן אם היינו הנ"ל מוהר"ב ביד נתונה הברירה לת"צ הבחור נסיעת הוצאותבענין

 שייך יה" שמה ויקבל ישיג אשר המתנות כל יהיו עה"ק לפה לשלום חזרתם עד מנסיעתם בנוההוצאות
 יצוה אשר כפי באמונה שמה גם עמו שיעסוק ובאופן בתנאי רק בו, חלק שום למוהר"ץ ואין לבדו,לו
 ישיג אור והמשכורות המתנות כל אזי שלו, הוצאות על עמו אתו אותו יקח מוהר"ץ ואם מוהר"ץ,עליו
 וכל בהם. חלק שום הנ"ל ובנו למוהר"ב ואין לבדו הנ"ל למוהר"ץ שייך יה" הנ"ל בנו שמהוירויה
 ע"פ היו"מ אופן ובכל כד"ת ביהן למקניא דכשר ]במנא במדל"ב ובקגאג"ס בפ"מ בת"כ נעוההנ"ל
 ודלא מבני ]דלא כו' ודלא כו' דלא חדלן ותקנת תורה דבר פי על מועיל ]היותר ותקחרלד"ת

 עה"ח הנ"ל הצדדים באו ועוד תוקף וליותר דל, הרוב"א לדעת כו' ופיסול והביטול דוטריןכטופסי
 הנ"ל ובנו מוהר"ב קבלן~בעד ערב מדין בערבות נכנס נ"י הירש צבי יוחנן מו"ה הרב וגם החתוסן,ןעל

 לנסוע טוהר"ץ ביד שרוות לעיל שמבואר מה לפרש באנו וזאת לעיל, המבואר ככל ולקייםלאשר
 מנחם ט"ו ר' יום עה"ח כולנו אנחנו באנו ולרא" דלמטה. מיום שנה משך כלות אחר דווקא הואלא"צ
 ת"ו ירושלם p~ny פה 1864[ תרכ"ד = ן לפ"ק וישועה ברכה שנתאב

 נר"ו וכנא שלום בלא"א..)?( הירש צבינאם זלהה אברהם ר' בן בנימיןנאם
 חי דודונאםונאם

 ומו"ה ז"ל אברהם במו"ה בנימין מו"ה המופלג הרבני היינו הנ"ל הצדדים א"ע חתמו הח"מ עדיםבפנינו
 לעיל, המבואר התקשרות תוקף כל על ממש בח"י סתם סופר נר"ו שכנא שלום במו"ה הירשצבי

 הירש צבי יוחנן מו"ה הרב נכנס עדים בפנינו וגם כד"ת, בקגאג"ס הנ"ל ועוד התקף ככל נעשהובפנינו
 יום עה"ח באנו ולרא" הנ"ל הערבות על ממש בח"י א"ע וחתם כנ"ל כד.ת ע"ק ונעשה בערגותנ"י

 במו"ה חי דוד נמר הנעלה הבחור מאת קנינו וגם הנ-ל עה"ק פה הנ"ל שנת הנ"ל עשר חמשההנ"ל
 עדים בפנינו הנ"ל הבחור ע"ע קיבל וגם הנ"ל, נ"י סתם סופר צבי לצו-ה כד"ת בקגאג"ס הנ"לבנימין
 ולקיים ולאשר הנ"ל משך ימי כל במלאכתו הנ"ל מוהר*ץ את לעזוב שלא כנ"ל כו' ובח"ח באו"שח"מ
 יום כדחזי וקימנוהו אשרנוהו ובכן הנ"ל כל על ממש ידיו בחתימת עצמו את וחתם לעיל המבוארככל
 הנ"ל פה הנ"ל שנת אב מנחם עשר חמשהד'

 הנ-ל דוד והבחור ור"צ ר"ב הנ"ל האנשים ידי חתימת ראיתי מוווערבנא ראובן ישעיטונאם
 הנ"ל דוד והבחור ור'צ ר"ב הנ"ל האנשים ירי חתימותראיתי ,ז( קתנין משה יוסףונאם
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ביבליוגרפיה
 בית ובגולה", בירושלים צובא ארם כתר "העתקי אלוני, נ' = הכתר העתקיאלוני,

 204-193. עמ' )תשל"ט(, עזמקרא
 תרנ"א. ירושלים שש, עמודי בויארסקי, ש"ש == שש עמודיבווארסקי,
 המקרא מפעל כתבי בתוך: חלב", של התורה "כתר בן-צבי, י' == התורה כתרבךצבי,
 עמ' תש"ך, ירושלים צובה, ארם בכתר מחקרים א: העברית, האוניברסיטהשל
א-ט.
 ירושלים המקרא, של המקובל והנוסה צובה ארם ,כתר ברויאר, מ' = כתרברויאר,

תשל"ז.
 כתבי בתוך: חלב", כתר של "האותנטיות גושן-גוטשטיין, מ' = אותנטיותגושן,

 ירושלים צובה, ארם בכתר מהקרים א: העברית, האוניברסיטה של המקראמפעל
 י-לז. עמ'תש"ך,

 .4ב .Manuscripts 881611081 Goshen-tiottstein, 11 11 == נתן מאורותגושן,
 Test~s States", United 11 י)1982( .קק53-59

~he ,30, 23, 16, עמ' )1863(, תרכ"ג א, שנה הלבנון, תורה", "כתף == תורה כתרהלבנון 

 מופיע[. אינו הכותב ]שם )השני( 3176,
 עינים", "יפה וחיבורו יעלין ליב אריה ר' זיסקינד, רבקה = עינים יפהזיסקינד,

 תשל"ג.ירושלים
 תמוז )ניסן, נ לשוננו ספיר", יעקב לר' נתן "מאורות זר, ר' = נתן מאורותזר,

 213-151. עמ'תשמ"ו(,
 יב טקסטוס ל11", צובה: ארם לכתר מאוד קרוב "כתב-יד ייבין, " = קרוב כ"יייבין,

 א-לא. עמ')תשמ"ה(,
 תשכ"ט. ירושלים וטעמיו, ניקודו צובה ארם כתר ייבין, " = כתרייבין,
 .of Book the 11 Sections 1110 Division aThe Yeivin, 1 = רשימהייבין,

 ,Tezt8~ Psalmsn 11זר ,)1989( .קע78-102
 תשכ"ו. ירושלים אבותינו, ילין, י"י = אבותינוילין,
 תרל"ב. וילנא אריה, קול שו"ת יעלין, א"ל = אריה קוליעלין,
 מילהוזן", ליפמן יו"ט ר' של תורה ספר "תיקון לוינגר, ד"ש = ס"ת תיקוןלוינגר,
 מבנ-ברק. עמ' )תשכ"ז(, ססיני
 תרכ"ו. ליק ספיר, אבן ספיר, י' == ספיר אבןספיר,
 )תשרי ד מגדים מברצלונה", התמיד' 'ספר "פרשיות עופר, י' = התמיד ספרעופר,

 74-67. עמ'תשמ"ח(,
 ספונות קאסוטו", מ"ד של רשימותיו לאור צובה ארם "כתר עופר, י' = קאסוטועופר,
 344-277. עמ' )תשמ"ט(, ד ס"חיט,
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 יין רש"ש ומל והתנ"ךהכתר]$9[
 .Aleppo the and "Maimonides Penkower, 3 = והכתר הרמב"םפנקובר,

 ,"Teztus Codex (כ1 19811( .קק39-128
 ירושלים ורבותיו, מסלאנט זונדל יוסף ר' הצדיק ריבלין, א' = זונדל יוסףריבלין,

תשמ"ג.
 תשמ"ז. ירושלים ארם-צובה, כתר של סיפורו - הכתר שמוש, א' = כתר.שמוש,
 ירושלים ובוניו, הישוב לחלוצי אנציקלופדיה תדהר, ד' = הישוב חלוציתדהר,

תש"ז-תשל"א.
 תרפ"ט. ירושלים ג, חלק ירושלים, הכמי תולדות ריבלין, א' פרומקין, א"ל ==תחייי

 וקיצורים מסורה מקורות מקרא, שלבהבי-יד
 צובה ארם כתר =א
 .or 4445 הבריטי המוזיאון כתב-יד =ב
 B19A פירקוביץ' לנינגרד, כתב-יד ==ל
 הנביאים של קהיר כתב-יד =ק
 .Add 1753 קיימבריג' כתב-יד =קט
 507( ששון )לשעבר 2405702 ירושלים כתב-יד ==ש

 1053 ששוז לשעבר =ש1

 תורה אור ==א"ת
 רמ"ד-רמ"ו ונציה גדולות, מקראות דפוס =ד

 יהודה בן הנקדן יקותיאל =יהב"י
 כתיב == כת'כ',
 וקרי כתיב ==כו"ק
 גדולה מסורה ==מ"ג
 מדינחאי ==מד
 נתן מאורות ==מ"נ
 מערבאי =מע
 קטנה מסורה =מ"ק
 ד בסוף רבתי, מסורה ==מ"ר
 ש"י מנחת ==מ"ש
 )ליהב"י( קורא עין =ע"ה
 הפסקים רשימת =פס
 קרי =ק,

 הידנהיים וולף ר' = וו"הרווייה,
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