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  יד עתיק של ספרי כתובי� בניקוד בבליֿכתב

  יוס! עופר
  

  

  

        הקדמההקדמההקדמההקדמה. . . . אאאא

מסורת הלשו	 העברית שנהגה בבבל הייתה שונה במידה רבה מאחותה 

וא! נוסח המקרא שנהג בבבל היה שונה במקומות רבי� מ	 הנוסח , הטברנית

יד מקראיי� בניקוד בבלי שרדו בגניזה הקהירית ובאוספי� שוני� כתביֿ. הטברני

, אול� רק מיעוט� מייצגי� את השלב הקדו� של מסורת הלשו	 הבבלית, בעול�

" בבלי בינוני"היד שייכי� לרבדי� המכוני� רוב כתביֿ". בבלי עתיק"הנקרא 

ואיבדו מעט או הרבה את , וה� הושפעו מ	 המסורת הטברנית, "בבלי צעיר"ו

  .הצביו	 הבבלי המקורי שלה�

היד השוני� וסיווג אות� לפי ר את כתביֿל חק"ישראל ייבי	 ז' פרופמורי 

בספרו הגדול על הניקוד . המידה שה� שומרי� על תכונות הלשו	 הקדומות

, מקראיי� בניקוד פשוט ובניקוד מורכב "ידכתביֿ" 300הבבלי תיאר למעלה מֿ

קשה לכנות אות� , לאמתו של דבר". בבלי עתיק"א+ רק מיעוט� זכו לסיווג 

קרעי� של ד! אחד או : קרי� מדובר בשרידי� בלבדכי ברוב המ, "ידכתביֿ"

   1.ורק לעתי� נדירות למעלה מעשרה דפי�, שניי�

 

) 2009באוגוסט  2(ט "ב באב תשס"על עיקרי הענייני� הכלולי� במאמר זה הרציתי ביו� י  * 

שהתקיי� בירושלי� ) IOMS(לאומי לחקר המסורה ֿבקונגרס העשרי� ואחד של הארגו	 הבי	

תודתי לרונית שושני שקראה את . דעי היהדותעשר למֿבמסגרת הקונגרס העולמי החמישה

  .המאמר והעירה לי כמה הערות חשובות

: להל	( ה"ירושלי� תשמ, מסורת הלשו	 העברית המשתקפת בניקוד הבבלי, ישראל ייבי	 ראו  1

רוב ) 92' בעמ(לדברי ייבי	 . 194–99 'שהוא מתבסס עליה� תוארו בעמ "כתבי היד"). ייבי	

מחו/ לגניזה שרדו רק שני . דפי� 25והגדול שבה� הוא ב	 , גניזה המקורות האלה ה� קטעי

יד ֿשאינו כתב( 66י הספרא וטיק	 "י ברלי	 של הכתובי� וכ"כ: יד בניקוד בבלי עתיקֿכתבי

, )92' עמ, על פי הגדרתו של ייבי	( "בבלי עתיק"א� נתמקד בספרי כתובי� שניקוד�   ). מקראי

מ	 הגניזה הכוללי� בי	 חמישה לעשרה  "ידֿכתבי"שה י ברלי	 שרדו חמי"נמצא כי מלבד כ

  .שרדו פחות מחמישה דפי� "הידֿכתבי"בשאר ). 53535353מגמגמגמג, 98989898אגאגאגאג, 11111111אגאגאגאג, 4444אגאגאגאג, 2222אגאגאגאג(דפי� 
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זהו . דפי� 101ונותרו בו , יד מקראי אחד בניקוד עתיק שרד יפהֿרק כתב

 2).1אג :סימנו אצל ייבי	(שתואר בידי פאול קאלה , Or. Qu. 680יד ברלי	 ֿכתב

אול� קיימת בעיה קשה , שו	 עתיקההיד הזה שיק! ביסודו מסורת לֿכתב

והותאמו למסורת , סימני הניקוד שלו תוקנו בתקופה מאוחרת יותר: בשימוש בו

  : אומר ייבי	. לשו	 הקרובה יותר למסורת הטברנית
  

ובמקומות מרובי� , קורילא תמיד אפשר לדעת את הנוסח המ, דא עקא

העדפתי בדר+ , ודאי היד אינוֿלפי שנוסחו המקורי של כתב[...]  .אינו ודאי

יד זה ֿעל פני עדותו של כתב) מסוג בבלי עתיק(=בע בע בע בע כלל עדות אחרת 

  ).150' עמ(
  

שהשתמר , יד של ספרי הכתובי� בניקוד בבלי עתיקֿוהנה התגלה לאחרונה כתב

דפי קל!  45היד הזה מחזיק ֿכתב. בצורה מופלאה במש+ למעלה מאל! שני�

סימני הניקוד , האותיות. מעט בשלמות�וספרי איוב ומשלי באי� בו כ, שלמי�

. וניתני� לקריאה כמעט בכל מקו�, והטעמי� והערות המסורה נשתמרו היטב

בהתא� . ועתה נמצא בידי תצלו� משובח שלו, י לבדיקההיד נמסר לידִ ֿכתב

היד הזה את ֿאני מציע לקבוע לכתב, )96' עמ(לשיטת הסימו	 שקבע ייבי	 

  .120120120120אגאגאגאגהסימו	 

בתקופה מאוחרת והותא� למסורת לשו	 הקרובה  "שופ/"זה היד הֿג� כתב

סימני הניקוד : אלא שהשיפו/ נעשה באופ	 שונה. יותר למסורת הטברנית

והנקד	 הוסי! עליה� סימני ניקוד וטעמי� , והטעמי� הבבליי� לא נמחקו

: יד עמוס ביותר בסימני� המלווי� את האותיותֿהתוצאה היא כתב. טברניי�

) מעל השורה(ת	 למצוא כמעט בערבוביה סימני ניקוד בבלי בי	 השיטות ני

) מעל השורה(טעמי מקרא בבליי� , )מעל השורה ומתחתיה(וניקוד טברני 

ועל כל אלה נוספו ג� הערות . וא! געיות, )מעל השורה ומתחתיה(וטברניי� 

קריאת� והבנת� של כל . מסורה בבלית הכתובות בי	 השורות באותיות זעירות

אול� המומחה המתבונ	 בה� יכול כמעט תמיד , האלה אינה פשוטה הסימני�

ועוד ארחיב בהמש+ על היחס בי	 . להבי	 היטב את משמעותו של כל אחד מה�

  .הידֿשתי הידיי� בכתב

זמנו ומקומו , מבנהו :הידֿבמאמר זה אדו	 תחילה במעמדו הכללי של כתב

עבור לתיאור נוסחו של אחר כ+ א. והיחס בי	 שני הנקדני� והמסרני� שיצרוהו

 

2  P. Kahle, Der masoretische text des Alten Testaments nach der überlieferung 

der babylonischen Juden, Leipzig 1902.  
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, הניקוד ומסורת הלשו	 המשתקפת בו, נוסח האותיות: היד מצדדי� שוני�ֿכתב

  .טעמי המקרא והמסורה

  

        הידהידהידהידֿֿֿֿתיאור כללי של כתבתיאור כללי של כתבתיאור כללי של כתבתיאור כללי של כתב. . . . בבבב

 3.דפי� 45היד ֿבכתב, כאמור. היד והטקסט הכלול בה�ֿלהל	 תיאור דפי כתב

  .שורות 21והוא ב	 , בכל עמוד טור אחד בלבד
  
  .עד סו! הספר") הא� אי	 עזרתי בי(" 13 איוב ו: ב באמצע"ע 24 – א"ע 1

  4").לאד� כפעלו(" 12 כד – 1 משלי א: ב"ע 41 – ב באמצע"ע 24

  .)רווחי פרשה 6, פסוקי� 37( 15 כה – 13 כד לימש> :חסר ד! אחד<

  ").יעשה מדחה" –" דבש מצאת(" 28 כו – 16 כה לימש: ב"ע 42 – א"ע 42

) כמה מה� ארוכי�(פסוקי�  109: 27 ל – 1 כז לישמ> :חסרי� שלושה דפי�<

  .רווחי פרשה 10וֿ

בשערי� " –" שממית בידי�(" 31 לא – 28 ל לימש: ב"ע 43 – א"ע 43

  ").מעשיה

  ").ומקו� הצדק" –" דברי קהלת(" 16 ג – 1 קהלת א: ב"ע 45 – א"ע 44
  

, המקראיד בניקוד בבלי הכוללי� יותר מאחת מחטיבות לא נמצאו עד כה כתביֿ

היד שלנו החזיק בעת כתיבתו את כל ספרי ֿועל כ	 השערה סבירה היא שכתב

נית	 לשער כמה דפי� אבדו , א� אמנ� כ+). א+ לא יותר מכ+(הכתובי� 

. ולהגיע למסקנה שהיו בו למעלה ממאתיי� וחמישי� דפי�, בתחילתו ובסופו

  5.מה ששרד הוא אפוא כחמישית או כשישית מ	 ההיק! המקורי

 

  .והשליש האמצעי של הד! חסר, קרוע לשני קרעי� 45ד!  .שלמי� 44–1 דפי�  3

 דפי�(שלא על פי סדר� , היד מוספרו הדפי� באופ	 שגויֿבשלב הראשוני של הטיפול בכתב  4

  . המספור השגוי משתק! ג� בתצלו� שברשותי). 34–27 הונחו בטעות לפני דפי� 36–35

 שוויתיה, ד שבאמצעו רווחי�היד בטור אחד בעמוֿשנכתבו בכתב, ספרי איוב ומשליאת   5

 13 ו(הטקסט שנשתמר מספר איוב . המעומדת באופ	 דומה "כתר ירושלי�"+ "למהדורת התנ

העמודי�  65. עמודי� 32.5 –וספר משלי , עמודי� 32.5" כתר ירושלי�"תופס ב) עד סו! הספר

א יחס מתקבל אפו). קיימי� ועוד ארבעה חסרי� 43(היד ֿדפי� בכתב 47ֿהאלה מקבילי� ל

היד ֿשנכתבה בכתב, הלתמגילת ק". כתר ירושלי�"היד לעמוד בֿדפי� בכתב 0.723של 

 המסודרת באופ	 ,"חורב"+ בהוצאת "התנהושוותה למהדורת , בכתיבה רצופה בטור אחד

, עמודי� במהדורה זו 3.15תופסי� ) 16 ג – 1 א(הלת הדפי� שנשתמרו ממגילת ק 2. דומה

על יסוד החישובי�  ."חורב"היד לעמוד במהדורת ֿבכתב דפי� 0.635ומתקבל היחס של 

, שעמדה בראש הכתובי� לפי הסדר שנהג בבבל, נית	 להערי+ כי מגילת רות, האלה
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הסדר הזה הוא הסדר . הלתק–משלי–היד הוא איובֿהספרי� בכתב סדר

זהו הסדר שנמסר . יד בבליי� ומשתק! במסורה הבבליתהמצוי בכתביֿ, הבבלי

שהיא , )ב"בבא בתרא יד ע(בברייתא המפורסמת המובאת בתלמוד הבבלי 

סדר הספרי� הבבלי משתק! ג� בהערות המסורה  6.כמסתבר ברייתא בבלית

הלת שבה מגילת ק – 6 הלת בהערת המסורה הגדולה לקגו	 בכ, הידֿשבכתב

שיר השירי� ( בחשבון )6 קהלת ב( עשיתי :דק בֵרכֹות ב֗ : "קודמת לשיר השירי�

  7)".5 ז

  

        מבנה הקונטרסי�מבנה הקונטרסי�מבנה הקונטרסי�מבנה הקונטרסי�. . . . גגגג

ליאוגרפית בידי מומחי� מ	 הספרייה הלאומית היד נבדק מבחינה פֿכתב

לר מ	 הספרייה 'י	 ריצעיינתי בתיאוריה� של שלמה צוקר ובנימ. בירושלי�

  .וקיבלתי את רשות� להביא פה את ממצאיה�, הלאומית בירושלי�

 

עמודי�  93המחזיק , לי�ספר תה. דפי� 3.2ֿנכתבה ב, "חורב"עמודי� במהדורת  5והמחזיקה 

. דפי� 70.5ֿנכתבו ב, עמודי� 4.5המחזיקה ) 12 ו – 1 א(ותחילת ספר איוב , "כתר ירושלי�"ב

, היד ה� שלושת הדפי� האחרוני� בקונטרסֿכיוו	 שהדפי� הראשוני� ששרדו בכתב

נית	 לשער שדפי� אלה שייכי� לקונטרס השמיני של , דפי� כל אחד 10והקונטרסי� ה� בני 

כדי למנוע פגיעה בטקסט עקב (ק היד נותר חלָ ֿבדר+ כלל העמוד הראשו	 בכתב. הידֿכתב

דפי�  74.2ֿמצטרפי� יחדיו ל ,תהילי� ותחילת איוב, יחד ע� רות, העמוד הזה). יפתוחש

 .היד שלושה דפי� ובה� רשימות מסורהֿועל כ	 יש להניח שהיו בראש כתב, )77במקו� (

 8.2(שאר קהלת : "חורב"ושיעור כתיבת� במהדורת , הידֿואלה הספרי� שאבדו מסו! כתב

 12.7(אסתר ; )די�ועמ 24(דניאל ; )די�ועמ 7.4(איכה ; )די�ועמ 5.3(שיר השירי� ; )די�ועמ

שורות הרווח שבי	 הספרי� ; )די�ועמ 104(דברי הימי� ; )די�ועמ 41.5(עזרא ; )די�ועמ

במהדורת  ודי�עמ 204בס+ הכול תופסי� חלקי המקרא האלה . מצטרפות לעמוד אחד

דפי� השלימו את  4. דפי� 129.5ֿהיד בֿה� נכתבו בכתב –ולפי היחס הנזכר לעיל , "חורב"

אפשר שג� בסופו של . קונטרסי� נוספי� 13ֿוהשאר השתייכו ל, האחרו	 שבידינוקונטרס ה

 .לעשרה דפי�היד ֿבכתבואולי השלימו את הקונטרס האחרו	 , היד היו דפי מסורהֿכתב

א� דאגו דפי�  260או  ,)130+  49+  77( דפי� 256היד השל� ָ;ַלל ֿכתבאפשר לשער אפוא כי 

  . בדפי מסורההאחרו	  להשלמת הקונטרס

 .125–124' עמ, בבליתהמסורה ה, עופר ראו על סדר הספרי� בבבל  6

 של֗  תשמור ד֗ : כגו	, בהערות מסורה רבות באי� הפסוקי� מדברי הימי� בסו! ספרי הכתובי�  7

 אליהו ד֗  ;)3 יוב כבא( תתם ;)21 איוב טז( דק ויוכח ב֗ ; )10 איוב טו( דק ישיש ב֗ ; )27 איוב יג(

, במקרה אחד הסדר הפו+. ועוד) 7 איוב לח( בכתי֗  של֗  ויריעו ב֗ ; )4 איוב לב( אלף בע֗  ח֗ס 

 ).26 איוב טו( דק ְבֻעֵבי ב֗ : ופסוק מדברי הימי� בא לפני פסוק באיוב
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 "מערביי�"היד יש תערובת של מאפייני� מזרחיי� וֿבקודיקולוגיה של כתב

  ):של ספרד והמגרב(

יער צד ה=: יש בו הבדל בולט במראה –נראה אופייני לספרד והמגרב  הקל!הקל!הקל!הקל!

הוא שונה מ	 הקל! . צד הבשר הוא בהיר וחלקואילו , חו�ֿמחוספס וגונו צהבהב

  .ואי	 בו הבדל בולט כל כ+ בי	 שני צדדיו, שהוא בהיר יותר, המזרחי

 פי על א!, די הקל! נית	 לשחזר את הקונטרסי�על פי ההבדל הזה בי	 שני צִ 

כל קונטרס מורכב מחמישה , כנהוג במזרח. שה� התפרדו לדפי� בודדי�

היד ברוב כתביֿ. אול� סידור הגיליונות הוא חריג. �כלומר עשרה דפי, גיליונות

, הגיליונות מסודרי� לסירוגי	: ט"בשלהי המאה הי 8מתקיי� הכלל שניסח גריגורי

צד בשר מול צד בשר או : ָ?ח חוש! שני עמודי� תואמי�וכתוצאה מכ+ כל ִמפְ 

 אר�כגו	 כתר , על פי העיקרו	 הזה הורכבו רוב הספרי�. צד שיער מול צד שיער

היד שלפנינו אינו בנוי בהתא� לכלל ֿאבל כתב. צובה שבו ניכר הדבר במיוחד

כשצד שיער פונה כלפי חו/ וצד בשר , אלא הגיליונות סודרו באופ	 אחיד, הזה

, כתוצאה מכ+ רוב המפתחי� ה� שיער מול בשר או בשר מול שיער. כלפי פני�

מעבר בי	 הקונטרסי� וב, של בשר מול בשרָ?ח ִמפְ ורק באמצע הקונטרס בא 

  9.שיער מול שיער

 

8  G.R. Gregory, “Les cahiers des manuscrits grecs”, Compte-rendus de 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1885, p. 264–265 ,מובא אצל :

Malachi Beit-Arié, Hebrew Codicology, The Israel Academy of Sciences and 

Humanities, Jerusalem 1981, p. 41.  

  :הידֿלהל	 שחזור מפורט של הקונטרסי� בחלקי� ששרדו מכתב  9

  ד א הוא צד בשרעמו      3  –  2  –  1          :סו! קונטרס א

  שיער      8  –  7  –  6  –  5  –  4  :קונטרס ב

  בשר      13  –  12  –  11  –  10  –  9  

  שיער      18  –  17  –  16  –  15  –  14  :קונטרס ג

  בשר      23  –  22  –  21  –  20  –  19  

  שיער      28  –  27  –  26  –  25  –  24  :קונטרס ד

  בשר      33  –  32  –  31  –  30  –  29  

  שיער      38  –  37  –  36  –  35  –  34  :קונטרס ה

  בשר      42  –]א[  –  41  –  40  –  39  

  שיער      44  –  43  –  ]ד[  –  ]ג[  –]ב[  :קונטרס ו

  בשר                      45  

סימני אמצע סימני אמצע סימני אמצע סימני אמצע חי� של קצת מ	 הגליונות הפנימיי� של קונטרסי� מצויי� ?ָ פְ בִמ ", לדברי צוקר

ב ובפינה הימנית 8של עמוד  בפינה הימנית התחתונה: בצורת כת� דיו קט	, קונטרסקונטרסקונטרסקונטרס

וג� שני כתמי� בפינה (א 19ב ושל 18בשוליי� העליוני� של ; א9התחתונה של עמוד 
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יד בבליי� ציי	 כי מצא את הסידור החריג הזה בתשעה כתביֿ 10מרדכי גלצר

היד ֿוהוא כתב, 904שנכתב בפרס בשנת , יד של כתובי�ֿובה� כתב, של מקרא

כמו כ	 מצא . המקראי המתואר+ הקדו� ביותר שאי	 פקפוק בתארי+ המופיע בו

, יד עתיקי� ומפורסמי� המנוקדי� ניקוד בבליביֿגלצר סידור דפי� כזה בכת

הלכות פסוקות יד ֿוכתב 66אני אסמֶ , ותיק	, היד של הספראֿכתב: ואינ� מקרא

, י אנטוני	"ג ובמשנת טהרות כ"וכ	 בכתבי רס, )263( ששו	באוס! עבר שהיה ב

על פי כל אלה קבע שתכונה . של לשו	 המשנה "טיפוס המזרחי"השיי+ ל

  .היד האלהמצטר! אפוא לכתביֿ "שלנו"היד ֿכתב. בלית לפנינוקודיקולוגית ב

  

        ומקומוומקומוומקומוומקומו    הידהידהידהידֿֿֿֿשל כתבשל כתבשל כתבשל כתבזמנו זמנו זמנו זמנו . . . . דדדד

ומצא בה	 סימני קדמות המאפייני� , שלמה צוקר בח	 את צורת האותיות

כגו	 הכתב ההרודיאני המאוחר שבמגילת , ביותר מ	 המזרח קדומי�מקורות 

 הכנסת של רחוב הפסיפס הביזנטי מבית, מגילות מדבר יהודה, ההודיות

ולאור זאת הוא מגיע . וכתב הקערות המאגיות מבבל ,שמדרו� לבית שא	

היד נכתב ברבע ֿכתב, לדעתו. היד ועל מקומוֿלמסקנות על זמנו של כתב

האחרו	 של המאה התשיעית או לכל המאוחר במחצית הראשונה של המאה 

היד תביֿהרי לפנינו אחד מכ – 'א� אמנ� מדובר בסו! המאה הט .העשירית

  .הקדומי� ביותר של המקרא

להצביע על המקו�  מכלול הנתוני� עשוי: הידֿו של כתבאשר למקומ

וחלק מ	 הנתוני� , הטעמי� והמסורה, הניקוד –מצד אחד . המשוער להיווצרותו

הקל! האופייני לאזור של  –ומצד שני . ה� במובהק מזרחיי� –הקודיקולוגיי� 

 – וליי� הפנימיי� וכנראה ג� שיטת השרטוטשרידי הניקוב בש, ספרד והמגרב

בבלי ידי סופר ומסר	 מזרחיֿבהיד שלפנינו נכתב ֿלהשערה שכתבמוליכי� 

ברבע  –שבזמ	 המשוער , , , , שבתוניסיהשבתוניסיהשבתוניסיהשבתוניסיה ַקְירוא	ַקְירוא	ַקְירוא	ַקְירוא	בעיר  –יש לשער . שהגיע למערב

הייתה בה השפעה  'יאו במחצית הראשונה של המאה ה 'טהאחרו	 של המאה ה

 

 ובסימני� אלצוקר הבחי	 ". א29ובשוליי� העליוני� של ד! ; )א19השמאלית התחתונה של 

בתצלו� שבידי קשה להבחי	 בינ� ובי	 שאר , ומכל מקו�. היד עצמוֿבבדיקה של כתב

  .הידֿוהחורי� המצויי� הרבה בכתב הכתמי�

לאומי ידיעו	 בית הספרי� ה: על ספרי� ואנשי�, "כתבי יד בבליי� קדומי�", גלצר 'מ  10

 M. Glatzer, “Early Babylonian; 19–16' עמ ,)ו"תשנ( 10והאוניברסיטאי בירושלי� 

Hebrew manuscripts”, Books & People: Bulletin of the Jewish National and 

University Library in Jerusalem 11 (1997), pp. 8–13 .  
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וא+ סביר , שליחי� ומהגרי�, וצאה מהגעת נוסעי�בלי ספק כת, בבלית רבה

  .בכתב ובמסורה של אר/ מוצא�, שיכתבו ש� מצח! על קל! מקומי

אוס! (פרטי היד מצוי היו� באוס! ֿכתב? הידֿכיצד הגיע לידינו כתב

בעליו . י חוקרי� נוספי�ו הוא נמסר לבדיקה ליִדי ולידֵ "בשנת תשס ).יסטפנסק

מסר לי כי , 	 מה קוד� לכ	 באחד מבתי המכירותשרכש אותו זמ, הידֿשל כתב

על פי  .במשפחה רבנית שעלתה מתוניסבמשפחה רבנית שעלתה מתוניסבמשפחה רבנית שעלתה מתוניסבמשפחה רבנית שעלתה מתוניסהיד ֿמקור כתבמבירור שער+ עלה ש

 .של הרב הראשי של יהדות תוניסיהמדובר במשפחתו , מקור אחר

היד ובי	 המקו� שממנו ֿההתאמה בי	 ההשערה על מקו� יצירתו של כתב

דגש כי ההשערה על מקו� הכתיבה לא יו. כנראה הגיע היא מעניינת ומופלאה

היד נותר במקומו ֿייתכ	 אפוא שכתב. הידֿהושפעה ממידע על מקורו של כתב

  .מעת כתיבתו ועד להעברתו לישראל –אל! שני� כבמש+ 

  

        הסבת הניקודהסבת הניקודהסבת הניקודהסבת הניקוד. . . . הההה

א+ מ	 הראוי למיי	 , יד אינה נדירה כל כ+התופעה של תיקוני� בניקוד של כתביֿ

מהו סוג הניקוד המקורי ומהו סוג : ה� מכמה בחינותאת המקרי� השוני� לסוגי

כיצד התייחס המתק	 אל ? מה הייתה הסיבה להסבת הניקוד? הניקוד החדש

  ?הידֿהמסורת המקורית של כתב

וידועה במחקר זה שני� רבות , 2004י פרמה "כדאי לעיי	 בעדות הכתובה בכ

). 1311(א "שנת עשנכתב ב, יד של תורה ע� מסורהֿזהו כתב). ל"עוד מימי שד(

  11:וכ+ נכתב בסופו. תרגו� אונקלוס מנוקד באאחר כל פסוק 
  

תרגו� זה בנקודו נעתק מספר אשר הובא מאר/ בבל והיה מנוקד למעלה 

ר שמואל "ב ר מנח� מאנקונא"ר מכיר ב"נת	 ב' אשור והפכו ר בנקוד אר/

 הוא אשר גדע קר	 המתלוצ/ באר/, ר שלמה"ר מכיר ממדינת אויירי ב"ב

 

11   MSS Codices Hebraici Bibliothecae I.B. De-Rossi, Parma 1803, Vol. 1, no. 

12; Hebrew Manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma: Catalogue, 

Edited by Benjamin Richler; Palaeographical and Codicological 

Descriptions [by] Malachi Beit-Arié, Jerusalem 2001, no. 74 ; סימנו של

שמואל דוד לוצאטו  וראו .13118' ס: לתצלומי כתבי היד העבריי�מכו	 היד בֿתצלו� כתב

; 24' עמ, מחלקה שניה, ז"אמשטרד� התר, )פאלק' בעריכת ג(ספר הליכות קד� : בתו+, )ל"שד(

–135 'עמ, )ד"תשרי תשכ(בית מקרא יז , "?במחזור ויטרי 'הניקוד שלנו'זהו אי", נחמיה אלוני

145.  
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ר צדוק הנקד	 והגיהו ונסחו לנקוד "אנתוס ב ר"רומנצא בש� המבור+ ב

  .טברני
  

ואחר כ+ הסבו את ניקודו , ספר שנוקד בתחילה בניקוד בבליג� פה מדובר ב

י פרמה הועתק ממנו "אבל כ, הספר עצמו איננו נמצא בידינו. לניקוד טברני

קקו לחכ� גדול נז, כדי לבצע את ההסבה. ומעיד על מעשה ההסבה של הניקוד

ומכא	 נית	 להסיק שהניקוד הבבלי לא . בעל שושלת יוחסי	 מפוארת, ומובהק

  .היה מוכר וידוע באיטליה באותה העת

היד שלנו נית	 לראות מה אופייה של הסבת הניקוד המצויה ֿבבחינה של כתב

, 	 טעמי� טברניי�היד בניקוד טברני וסימֵ ֿהנקד	 השני ניקד את כתב, כאמור. בו

נדגי� זאת בשאלת . אלא הוסי! עליו, לא מחק את הניקוד של הנקד	 הקוד� א+

החיבור מנוקדת בשורוק לפני שווא ' ו, לפי מסורת טבריה. החיבור' ניקודה של ו

, הניקוד לפני שווא הוא חיריק, ואילו לפי מסורת בבל; ולפני אותיות השפתיי�

הניקוד לפני ו, )ִ;ְדַבר, ִלְדַבר, רכמו Cְִדבַ  –ִוְדַבר (ב "בדומה לניקוד האותיות כל

  12.שורוקולא , כבשאר האותיות, אותיות השפתיי� הוא שווא

ו  ש�(ְומה *, )23 איוב ו(ְומלטוני *, למשל, היד ניקדֿהנקד	 הראשו	 של כתב

ולכ	 ניקוד , ובהתא� למסורת הטברנית, הנקד	 השני ניקד בניקוד טברני 13).25

  .והשני ניקד Dכשכיר, )2 איוב ז(ִוכשכיר *ו	 ניקד הנקד	 הראש. Dמה, Dמלטוני

היד ֿנת	 ב	 מכיר מאנקונה ובי	 כתב' מה בי	 ההסבה של הנקד	 המפורס� ר

אותו נקד	 בקיא היה מעוניי	 לאמ/ את מסורת הניקוד המדויקת ? שלנו

מסורת זו נכתבה : אלא שהייתה בכ+ בעיה, והמוסמכת של תרגו� אונקלוס

את המסורת  "לתרג�"בא אפוא אותו חכ� והצליח . מוכרי� לאבסימני ניקוד 

הברורה וידועה , לשיטה אחרת, מוכרת לא, היוקרתית משיטת ניקוד אחת

  14.לכול

תיקוני : ליתר דיוק –ההסבה כא	 ). 1אג(י ברלי	 "מצב הפו+ בדיוק מתגלה בכ

הסימני� לא היו בעיה אצל . נעשו מניקוד בבלי לניקוד בבלי –הניקוד כא	 

 

  .1152' עמ, ייבי	  12

פה  הניקוד הוסב. כוכבית לפני מילה מנוקדת מציינת כי הניקוד במקור הוא ניקוד בבלי 13

  .לניקוד טברני מסיבות טכניות

אי	 אנו מוצאי� סממני לשו	 , ולפו	בניגוד לצפוי על פי דברי הק, בדק ומצא כי, 30' עמ, ייבי	  14

המקור בניקוד בבלי ) א: (ייבי	 מציע לבעיה זו שני פתרונות. פרמהי "בבליי� בתרגו� שבכ

הקולופו	 הועתק ) ב(; וכבר אבדו ממנו המאפייני� העתיקי� "בבלי צעיר"היה מ	 הסוג 

  .יד פרמהֿואינו מתאי� למציאות המשתקפת בכתב, יד אחרֿמכתב
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אבל דווקא מסורת הלשו	 לא . א! הוא השתמש בסימני הניקוד הבבלי; מתק	ה

, כמוב	. והוא התאמ/ לתק	 אותה ולהתאימה למבטא המוכר לו, התאימה לו

שהרי , מנקודת המבט של המחקר בדורנו מעשה התיקו	 שלו אינו אלא קלקול

קפת אנחנו מעונייני� במיוחד להכיר את מסורת הלשו	 הבבלית העתיקה המשת

  .הידֿבניקוד המקורי שבכתב

היד ֿהנקד	 השני מסב את כתב, מצד אחד: היד שלנו מצוי במצב ביניי�ֿכתב

. יד פרמהֿכמו שעשה מעתיק כתב, מניקוד בבלי לניקוד טברני המוכר וידוע לו

ואי	 היא דומה , מסורת הלשו	 שהוא מעוניי	 בה היא המסורת שבפיו, מצד שני

בעניי	 זה הוא דומה לנקד	 השני . וד הבבלי המקורילזו המשתקפת בסימני הניק

היד שלנו משתדל ֿהנקד	 השני בכתב, י ברלי	"אבל בשונה מכ. י ברלי	"של כ

היד ולא למחוק את סימניה אלא ֿבמודע לא לפגוע במסורת המקורית של כתב

ולא להוציא יש	 , הוא מעוניי	 לקיי� את החדש בצד היש	. רק להוסי! עליה�

   .מפני חדש

ממעט להתערב בנוסח האותיות ) המנקד ניקוד טברני(בדר+ כלל הנקד	 השני 

. היד ואיננו מתק	ֿאי	 הוא מעיר על כתיב מלא וחסר שמצא בכתב. שמצא לפניו

אלא , אי	 הוא משנה את שלד האותיות, ג� במקומות שאינ� מתאימי� לנוסחו

   15.רק מוסי! סימני ניקוד המייצגי� את מסורת הקריאה שבפיו

שינוי (במקו� ששלד האותיות לפי מסורת הנקד	 השני שונה מזו שמצא לפניו 

מנקד אותה , הוא רוש� בשוליי� את גרסתו, )מהותי ולא שינוי של מלא וחסר

הוא מקפיד שלא לתק	 את הנוסח ). ?אית דקר	=( ד֗  ֗א  :ומוסי!, בניקוד טברני

ה הערת צויו� שמכמעט בכל מק. אלא להוסי! את גרסתו, הידֿהמקורי שבכתב

בס+ הכול  16.ומכא	 שמידיו של הנקד	 השני באה, היא מנוקדת ניקוד טברני ד֗  ֗א 

הנוסח המובא , ברוב ההערות. הערות מ	 הסוג הזה 40ֿהיד כֿבאות בכתב

  :לדוגמה 17.בשוליי� מתאי� לנוסח הטברני המקובל

 

 .יש מקרי� חריגי� שבה� תיק	 הנקד	 הטברני את נוסח האותיות בהתא� לנוסחו, ע� זאת  15

  .ילוזו–להל	 בדיו	 במילי� יליזו ראו

ניקוד חלופית הבאה בגיליו	 מנוקדת הצורה ה: ה	 יוצאות דופ	ש ד֗ א֗ שתי הערות מצאתי   16

, שו	מקרה הראב. ונית	 היה לנקד את הניקוד הזה ג� על שלד האותיות של הפני�, בבלי

שתי ההערות האלה , ככל הנראה. הוא המתאי� לנוסחנו) ולא הנוסח שבגיליו	(נוסח הפני� 

 ד֗ א֗ : בגיליו	 ;ַרָביו*: 13 טזאיוב : ואלו ה	. הידֿושייכות לרובד הבבלי של כתב, קדומות יותר

  .ַיֲחֵזק: נוסחנו ;ד֗ ַיחֵזיק א֗ *: בגיליו	 ;ִיְחַזק*: 9 יח. ַרCָיו: נוסחנו ;ִריָביו*

רשמתי את נוסח הפני� וציינתי בסוגריי� כמה . הנה רשימה של כל המקרי� מ	 הסוג הזה  17

 כ; )0(לא זר : 27 יט; )4(כFלַכ� : 10 יזאיוב : כתומכי� בנוסח הזהקניקוט יד נרשמו אצל ֿכתבי
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  .F;�Hָ : נוסחנו/  ד֗ ֗א  ֻּכָּלם: מסורה בגיליו	; כFלַכ�: *10 איוב יז

ו: *16 כ F; דק וחס: מסורה; ְותהרֹגה	בגיליו : Dנוסחנו/  ד֗ ֗א ַ?ַהְרֵגה :D18.ַ?ַהְרֵגה  

  19.ִמHִי	: נוסחנו/  ד֗ ֗א ִמִּלין : בגיליו	; מלי�: 11 לב

  .ָעֶול: נוסחנו/  ד֗ ֗א ָעֶול : בגיליו	; או	: 32 לד

בא ולא הנוסח ה, נוסח הפני� הוא המתאי� לנוסחנו, מ	 המקרי� 15ֿב

  :לדוגמה 20.בגיליו	

א : בגיליו	; ולא ימאס: 5 לו ֹ֣   .ולא: נוסחנו/  ד֗ ֗א ל

  .פיהו: נוסחנו/  ד֗ ֗א ִפיו : בגיליו	; פיהו: 7 כד לימש
  

, היד בהתא� לשלד האותיותֿיש מקרי� שבה� ניקד הנקד	 הטברני בגו! כתב

  :ד֗ ֗א אבל בגיליו	 הביא נוסח אחר בהערת 
  

  .ֱאָזר :נוסחנו/  ד֗ ֗א  ָזרֱא : בגיליו	; ֱאזJר: 7 מאיוב 

  .ָעָליו: נוסחנו/  ד֗ ֗א  ָעָליו: בגיליו	; ֵאָליו: 32 מאיוב 
  

 

איש ולא : 13 לב; )10(מלי� : 11 לב; )5(בעפר : 19 ל; )38(לא יאמינו : 24 כט; )1(ְותהרֹגהו : 16

לא ברור מדוע נזקק פה הנקד	 (ִיחְלמD : *4 טל; )10(יזעקו : 12 לה; )13(א� או	 : 32 לד; )13(

: 7 מ; )?'ו בהושמא נכתב ש� תחילה יהלמ. הידֿלהערת גיליו	 ולא הסתפק בניקוד בגו! כתב

דגש : ימ	 גאחרי האות כ ס(כוַנ	 : *19 משלי ג; )1(ֵאָליו : 32 מ; )51(ולא יחפוז : 23 מ; )3(אזור 

: בניקוד הבבלי(יומת : 16 יט; לא המה: 7 יט; )1(ישבע : 20 יח; )1(לא ימוט : 30 י; )?מבחי	

בפני� יDָמת : הנקד	 הטברני ביטל את הערת הקרי ורש� שתי גרסאות'; ָימDת ק*' יומת כ

: 18 כו; )0(תקות+ : 18 כג; )0(לסכל : 9 כג; )1(שמחה לאיש : 15 כא; )22; ד֗ ָימּות א֗ ובגיליו	 

 ).0; א+ ניכרת, בראש המילה גורדה 'שאות ה(שנעשה : 13 א קהלת; )0; ד֗ א֗ ַהיֹוֶרה : ק"מ(ורה ה

מלבד זאת יש . החיבור בראש המילה' משו� שלפי נוסחו אי	 ו ,המגיה רש� הערה בשוליי�  18

, ולא בשוואנקודה בחול� ' לפי המסורת הבבלית האות ר: הבדל ג� בניקודה של המילה

הדבר . )ואיל+ 469 'עמ ,ייבי	(הפועל מתקיי� בצורות עתיד ע� כינויי� ' הרי חול� בעש

 .סורה הבבלית המוסרת שהכתיב חסרמשתק! ג� בהערת המ

 . המחלוקת הזאת מתועדת ברשימת חילופי מדינחאי ומערבאי  19

 ציינתי בסוגריי� כמהליד הנוסח שבגיליו	 . הנה רשימה של כל המקרי� מ	 הסוג הזה  20

לא נדע : 26 לו; )19(לא ימאס : 5 איוב לו: כתומכי� בנוסח הזהקניקוט יד נרשמו אצל ֿכתבי

: 16 ח; )22( ואל תתע: 25 ז; )2( לא יחמול: 34 ו; )18(לקול : 13 ה; )3( ַיֲעבֹר: 15 ד ילמש). 2(

 האר/: 24 יז; )18( ואולת: 24 יד; )0( בפי: 11 יא; )נוסח הפני� אצל קניקוט; במקו� צדק(Lֶר/ 

 .)0( ואי	: 28 כה; )0( שמועה: 25 כה; )0( פיו: 7 כד; )0( מאזני: 23 כ; )0( הJֵכַיח: 25 יט; )22(
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נראה שבעת שניקד הנקד	 את נוסח הפני� רצה להביא את הנוסח העולה מ	 

החליט להציג בגיליו	 , שאיננו מתאי� לאותיות, את הנוסח האחר; האותיות

   21.כנוסח נוס!

היד ֿמעלה את ערכו של כתב, סורת הקדומההכבוד שנהג הנקד	 המאוחר במ

קשה לפעמי� לזהות את הניקוד המקורי שהיה ) 1אג(י ברלי	 "בכ. בעינינו

ו הנוסח המקורי נוח יותר היד שלנֿואילו בכתב, כמו שציי	 ייבי	, הידֿבכתב

  .לקריאה

  

        אותיות ורווחי�אותיות ורווחי�אותיות ורווחי�אותיות ורווחי�    ––––כתיבת הסופר כתיבת הסופר כתיבת הסופר כתיבת הסופר . . . . וווו

היד ובי	 ֿות בי	 כתבהבדלי� בפרשי 13נמצאו . . . . פרשיות פתוחות וסתומותפרשיות פתוחות וסתומותפרשיות פתוחות וסתומותפרשיות פתוחות וסתומות

הבדלי�  4באיוב ישנ� . מקרי� של התאמה בפרשיות 50ֿזאת לעומת כ 22.הכתר

ההתאמה באיוב . התאמות 23הבדלי� לעומת  8ובמשלי , התאמות 27לעומת 

מקרי� של התאמה מדובר בכותרות  23ֿשכ	 ב, אול� הדבר צפוי, גדולה יותר

  .שצפוי בה� רווח של פרשה פתוחה, המענות

היד ובי	 זו ֿבי	 מסורת הפרשיות של כתב "מרחק"להבי	 את משמעות ה כדי

 ללללהיד ובי	 ֿבהשוואה בי	 כתב. לללליד ֿהשוויתי כל אחת מה	 אל כתב, של הכתר

 ללללואילו בהשוואה של הכתר אל ; הבדלי� במשלי 9ֿהבדלי� באיוב ו 5נמצאו 

לי� הבד 10ֿהבדלי� באיוב ו 6נמצאו ) היד שלנוֿבקטעי� הכלולי� בכתב(

  . במשלי

ההבדלי� . הבדלי� 16–13 היד ישנ�ֿבי	 כל שניי� משלושת כתבי, א� כ	

אלא את חוסר , אינ� משקפי� אפוא הבדלי מסורת בי	 טבריה ובי	 בבל

� "כפי שתיאר הרמב, היד הקדומי�ֿהאחידות בפרשיות המאפיינת את כתבי

  ). ד, ח(בהלכות ספר תורה 

מזדמנת לעתי� שורה  יד מקראיי�ֿביבכת. . . . סימני מילוי בראש הד! ובסופוסימני מילוי בראש הד! ובסופוסימני מילוי בראש הד! ובסופוסימני מילוי בראש הד! ובסופו

מצב כזה עלול . ותפקידה לציי	 פרשה פתוחה, ריקה בראש העמוד או בתחתיתו

שכ	 הקורא עלול שלא להבחי	 בשורה הריקה או לא לייחס לה , להטעות

 

איננו המגיה שרש� את היד ֿשל כתבהנקד	 הטברני י האפשרות שילא מסתברת בעינ  21

  . ד֗ א֗ ההערות מסוג 

. 22 כב; 10 ט; 1 ט; 24 משלי ז; 20 איוב כח: היד פרשה פתוחה ובכתר אי	 פרשהֿבכתב  22

 12 קהלת א. 8 לא; 22 כו; 31 כא; 1 חמשלי ; 2 איוב לב: היד אי	 פרשה ובכתר פתוחהֿבכתב

 .8 מבאיוב : היד אי	 פרשה ובכתר סתומהֿבכתב). 322' עמ, ילי	 ,ראו עופר; לפי עדות קמחי(

  .6 מאיוב : היד כותרת מרכזית ובכתר פתוחהֿבכתב
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משו� כ+ נהגו מקצת הסופרי� לסמ	 שורה ריקה כזאת בסימני� . משמעות

פעמיי� . הידֿמ	 שלוש פעמי� בכתבהמצב המתואר הזד 23.המורי� על תפקידה

 L בימי	 השורה וכעי	 � כעי	(סומנו בשני צדי השורה סימני זווית ישרה 

) 24 משלי ז –" ועתה בני�"לפני (ב "ע 29בשורה האחרונה של ד! ): Mבשמאל

בשורה ). 1 משלי ט –" חכמות בנתה"לפני (א "ע 31ובשורה הראשונה של ד! 

בשורה . �Λכעי	 : ימ	 אחר בראשה ובסופהב בא ס"ע 43האחרונה של ד! 

של שלוש שורות בינו ובי	 והסופר הותיר רווח , הקודמת הסתיי� ספר משלי

ואילו את , את השורה האחרונה בעמוד סיֵמ	 כמתואר 24.הלת שאחריומגילת ק

  .א הותיר ריקות בלא סימו	"ע 44שתי השורות הנוספות בראש ד! 

ספרי איוב ומשלי נכתבי� כאמור בטור     ....חלוקת השורות בספרי איוב ומשליחלוקת השורות בספרי איוב ומשליחלוקת השורות בספרי איוב ומשליחלוקת השורות בספרי איוב ומשלי

בפסוקי� לא ארוכי� נוהג הסופר . ובאמצע כל שורה בא רווח, אחד בעמוד

בדר+ כלל השתדל . בסו! השורה מסומנות נקודתיי�. לכתוב כל פסוק בשורה

, ונעזר בקו השרטוט השמאלי לכתוב את סימני הנקודתיי� זה תחת זההמסמ	 

ב קו "ע 25בד! . עמי� מ	 המילה האחרונהולפיכ+ הנקודתיי� רחוקות לפ

  25.ולא סומנו סימני נקודתיי�, השרטוט רחוק מסופי השורות

היינו במקו� שבאה בו (כל פסוק נחלק לשניי� במקו� חלוקתו הראשית 

. במקו� החלוקה מסומ	 בדר+ כלל הטע� ז הבבלי). אתנחתא לפי נוסחנו

כגו	 באיוב (י� אפילו נעל� בפסוקי� ארוכי� הרווח בי	 השורות מצטמצ� ולעת

לארבע צלעות הנחלקות , פסוקי� ארוכי� מאוד נכתבי� בשתי שורות). 24 ט

  ).4 כגו	 איוב ז(

ומילה או שתיי� , במקרי� רבי� מזדמ	 פסוק התופס קצת יותר משורה אחת

במקרי� האלה מצמיד הסופר את המילי� שגלשו אל . גולשות לשורה הבאה

ר מהר ככל האפשר למצב הרגיל שבו סו! הפסוק ומשתדל לחזו, הפסוק הבא

רק לעתי� נדירות נכתב פסוק בשלוש צלעות ומסתיי� . נכתב בסו! השורה

 

; 104–91 'עמ, ז"	 תשמומרחשו, מגדי� ב, "סימו	 הפרשיות :מענייני המסורה: "מאמרי ראו  23

  .221 'עמ, מלאכת הספר, גלצר

מלאכת , גלצר(סופרו של כתר אר� צובה הניח רווח של שתי שורות בי	 ספרי הכתובי�   24

והסופר הותיר שורות , ספר משלי הסתיי� סמו+ לסו! העמוד: חריג אחד; 180' עמ, הספר

היד שלנו הניח ֿאול� סופר כתב. )התחיל את מגילת רות בעמוד חדשפנויות עד סו! העמוד ו

 . י	 משלי לקהלתבשלוש שורות בי	 איוב למשלי ו

, שאי	 ש� סו! פסוק פיֿעלֿ!א, בטעות, סומנו נקודתיי� בסו! השורה) עלימו( 23 באיוב כ  25

בות אמנ� הנקודתיי� ש� ע(שהנקודתיי� סומנו בבת אחת ולא בעת הכתיבה  איהומכא	 ר

  ).ושונות מהרגיל
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ב ומצב זה נמש+ כמה שורות עד שמגיע פסוק ארו+ נוס! הנכת, באמצע השורה

  26).26–22 משלי ו; 29–27 כ+ למשל באיוב יט(בשלוש צלעות 

ההתאמה  27.יד בניקוד בבליֿה בכתבית רגיל"דר+ הכתיבה הזאת של ספרי אמ

, בי	 צורת הכתיבה ובי	 מבנה הפסוקי� מתאפשרת בשל רוחב הכתיבה הגדול

� כתובי� בדר+ כלל יהיד הטברניֿכתבי. הנוצר בכתיבת טור אחד בכל עמוד

אמה בי	 והצפיפות הנובעת מכ+ גורמת בהכרח לחוסר הת, בשני טורי� בעמוד

  .השורות ובי	 הפסוקי�

השתמרה בחלקה ) 8–1 קהלת ג(שירת העתי� . . . . הלתהלתהלתהלתתי� בקתי� בקתי� בקתי� בקשירת העשירת העשירת העשירת הע

אלא בכל שורה נכתבו שלוש או , השירה לא נכתבה בטורי� מוגדרי�. הידֿבכתב

 "עת"אול� בראש השורה באה . ובי	 העתי� בא רווח של סתומה, ארבע עתי�

באופ	 חריג הוצמדו שתי . בלא רווח לפניה ובלא רווח בסו! השורה הקודמת

  :הנה שחזור כולל 28).ג" (עת לפרו/ ועת לבנות" –לזו באמצע השורה  זו "עתי�"
  

  עת ללדת לכל חפ/ תחת השמי�   

  עת לטעת             ועת לעקור נטוע

  ת לבנות[ועת לרפוא        עת לפרו/ וע

  פוד[ועת לשחוק       עת ס

  ני�    ועת כנוס אבני�[עת להשלי+ אב

  ק מחבק       עת לבקש[ועת לרח

  שמור[לעת 

  ועת למות

  עת להרוג

  ]עת לבכות

  ]ועת רקוד

  ]עת לחבוק

  ]ועת לאבד

  

  

  

  

  

  

 

שבה� , כתיבה של שירת האזינו בכתר אר� צובה ובמנהג הכתיבה הנפו/שונה מדר+ הזאת ב  26

 לב י�רדב(ומצב זה נמש+ לאור+ כארבעי� שורות עד שהתאז	 , הסתיי� פסוק באמצע שורה

14–39 .( 

טעי� אחרי� אוס! קטעי הגניזה של המקרא בניקוד ובמסורה בבלית בתוספת ק, ייבי	 'י ראו  27

, )Vכר+ (כתובי� : ג, ג"ירושלי� תשל, הפקסימיל' מהד, וד ובמסורה בבליי�של מקרא בניק

  . 278–272, 266–261, 172–111, 106–100, 37–35, 26–18 'עמ

ונהג כ+ ג� בשורה , אולי רצה הסופר לכתוב בכל שורה שלוש יחידות המופרדות בשני רווחי�  28

  .תקצרו "עתי�"זו שכלל בה ארבע 



  יוס! עופר

  

]142[ 

 

        הבדלי נוסחהבדלי נוסחהבדלי נוסחהבדלי נוסח. . . . זזזז

היד כמאה מילי� שנוסח האותיות שלה	 משק! צורה ֿיש בכתב, לפי הערכתי

בחלק מ	 המקרי� , כמתואר לעיל 29.לשונית שונה מ	 הנוסח הטברני המקובל

ולרוב גרסת הגיליו	 היא , )ד֗ ֗א בתוספת הציו	 (נרשמה בגיליו	 גרסה אחרת 

  .אביא כא	 דוגמות לסוגי� שוני� של שינויי�. המתאימה לנוסחנו

 19בי	 מדינחאי ומערבאי נמנו  ברשימות החילופי�: גרסאות מדינחאיגרסאות מדינחאיגרסאות מדינחאיגרסאות מדינחאי

היד ֿמה� גרסת כתב 16ֿב 30.הידֿחילופי� השייכי� לקטעי המקרא ששרדו בכתב

מה שנמסר בש� לְ  –ובשלושה  31,מה שנמסר בש� מדינחאימתאימה לְ 

  32.מערבאי

 "או	"הנוסח ; ָעֶול: נוסחנו, ד֗  ֗א ָעֶול : גיליו	, Lַו	: *32 איוב לד: : : : מילה שונהמילה שונהמילה שונהמילה שונה

, ד֗  ֗א ִמַפח : *גיליו	, ִמַיד יקוש: *5ו  לימש. ידֿכתבי 13ֿמתועד אצל קניקוט ב
  .ידֿמתועד אצל קניקוט בשני כתבי "מפח"הנוסח ; ִמNַד: נוסחנו

: 12 לח. ואכפי: נוסחנו 33,ְוַאך ִפי ֗ק : גיליו	, ְוOכִפי: *7 לגאיוב : : : : חלוקת המילי�חלוקת המילי�חלוקת המילי�חלוקת המילי�

 .'ק ַהQַַחר ִיPְַע?ָ ' ידעתה שחר כ: נוסחנו, ק"ַהַשַחר כו*ִיPַעָת *

די� בחילופי מדינחאי חלק� מתוע. חילופי� אלה רבי� במיוחד: 'יייי––––''''חילופי וחילופי וחילופי וחילופי ו

 –ומ� במילה בהתא� למק –החילופי� גורמי� ). 31הערה , לעיל ראו(ומערבאי 

: כגו	. או לחילו! גו!, בגזרה או במשקל, לחילו! בבניי	, לחילו! במילה שונה

וריב : נוסחנו, ק"ְורJב כו: *19 לג. 'ְבֵמי ק' במו כ: נוסחנו, ק"ְבֵמי כו: *30 טאיוב 

 

ואינני כולל , בהערכה זו אינני כולל מקרי� של שינוי כתיב שאינו משנה את הצורה הלשונית  29

  .שינויי� העולי� מ	 הניקוד ולא מ	 הכתיב

  .ויש ביניה	 הבדלי� קלי�, דדדדֿוב פפפפי "בכ, ללללי "בכ: בדקתי שלוש רשימות חילופי�  30

 כב; )דדדד,פפפפפ "ע(' בדיו ק' בדוי כ: 13 יח; )פפפפ,ללללפ "ע(' ובאו ק' יבאו כ: 10 יז'; לו ק' לא כ: 21 איוב ו  31

' מאומה כ: 7 לא; ק"ובתבונתו כו: 12 כו'; ונפשו ק' ונפשי כ: 13 כג'; ושית ק' ישית כ: 24

מא '; הודיענו ק' הודיעני כ: 19 לז'; ישי� ק' ישיב כ: 14 לד ;מלי�: 11 לב ;)פפפפ,ללללפ "ע(' ְמא�D ק

'; בוטה ק' בוטח כ: 18 יב; )א+ אי	 הערת קרי(ְיַרויFָ+ : *19 משלי ה; )ק"א+ אי	 כו(' יִעַרנD ק: *2

 .ק"מדיני� כו: 24 כה'; תביאת כ: 20 יח'; ומדיני� ק' ומדני� כ: 19 יח

ובשני כתבי היד " יפרי"הכתיב  1111אגאגאגאגי "ג� בכ. 'לפי מדינחאי פריו כת, )19 ח ילמש(ִפרִיי ) 1(  32

רומזת ) ופילגי	(= ופיל֗ : ק"מ, )31 כא ילמש(התשועה ) 2. (שאינה מובנת כ֗ת ק "באה הערת מ

): 31 ל ילמש(אלקו� ) 3. (1111אגאגאגאגוכ+ גרסת ', למדינחאי התשיעה כת פפפפ,לללללפי . למחלוקת במילה זו

בשתי " אל קו�"גרסת מדינחאי  פפפפ,לללללפי . 1111אגאגאגאגי "כ+ בדיוק ג� בכ. דקק "מ+ מילה אחת 

 .מילי�

 י י�לתה( 'חלכאי�'ו; )2 איוב מא( 'אכזר'כמו , ויש אומרי� שה� שתי מלות: "ע"ראב והשו  33

הוא , )10 י לי�תה( 'חלכאי�'כמו , 'וא+ פי': הוא שני� וא�: "בי משה קמחיובעקבותיו ר". )10

  ".נכו	
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: נוסחנו', נטמינו ק' נטמונו כ: 3 יח. ימות: נוסחנו, ָיִמית: *8 יד. 'ְורJב ק' כ

' תשורני כ: 14 לה. ק"ְוֵאיֶנDR כו: נוסחנו', ְוֵאיַננו ק*' ְוֵאיַנִני כ: *8 כג. ק"וִנְטִמינD כ

  .ְתDSֶרDR: נוסחנו', ְתשDַרנD ק*

, ד֗  ֗א ַתַהְרֵגהD , דק וח֗ס : בגיליו	, ְותהרֹגהו: *16 כאיוב : בראש המילהבראש המילהבראש המילהבראש המילה    ''''וווו
  .לֹא: סחנונו, ד֗ לֹא ֗א : גיליו	, ולא יחפוז: 23 מ .ַ?ַהְרֵגהD: נוסחנו

, ְבֵחיל: *בגיליו	, ְכַחִיל: *18 כאיוב : ))))בבבב––––בעיקר כבעיקר כבעיקר כבעיקר כ((((חילו! אותיות שימוש חילו! אותיות שימוש חילו! אותיות שימוש חילו! אותיות שימוש 

לֹאת: *22 כ. ְ;ֵחיל: נוסחנו F, ְבמ	ְמלֹאות: נוסחנו, ְכֻמלֹאת: *בגיליוCִ .יסכהו: 22 מ ,

;FהD כו: נוסחנו, ְיסּובּוהּו ֗ק : *בגיליו	 Fל: *13 ה לימש 34.ק"ְיסJ, ְבק	ְלקֹול :בגיליו 
  .CְקJל: נוסחנו, ד֗ ֗א 

: 12 לה. ק"ָיִ=י� כו: נוסחנו, ָיִשים ֗ק : *בגיליו	, יִשיב: *14 לדאיוב : שונותשונותשונותשונות

*D, ִיזעק	נוסחנו, ד֗ ִיְצֲעקּו ֗א : בגיליו :Dנוסחנו. מְפִנִיי�: *15 ג לימש. ִיְצֲעק :

  35.'מפניני� ק

  

        הבדלי כתיבהבדלי כתיבהבדלי כתיבהבדלי כתיב. . . . חחחח

 ר� צובה מורה על הבדלי�ת הכתיב והשוואתו לנוסח המסורה או כתר אבדיק

  .לער+ הבדלי� 130ֿלפי הערכתי מדובר ב. היד ובי	 נוסח הכתרֿרבי� בי	 כתב

רצוני להציג שתי דוגמות ו, יא כיצד להתייחס להבדלי� האלההשאלה ה

השנייה היא . הראשונה היא כתיב המשק! בוודאי נוסח בבלי אותנטי: מנוגדות

  .ואינה אלא טעות ,דוגמה שוודאי אינה מתאימה לנוסח בבל

ָל� *תיבת  Fבכתי֗  ח֗ס  :ולצדה הערת מסורה, באה בכתיב חסר) 10 איוב יז(ְוא ,

היד ֿבכתר ובכתבי. כלומר זהו המקו� היחיד בספרי הכתובי� שהכתיב בו חסר

באה בספרי ) כולל תחיליות( "אול�"התיבה  36.ְואDָל�: הכתיב מלא ממממקקקק,,,,1111שששש,,,,לללל

� שֵ , )11 כגו	 באיוב א(מילת ניגוד  :פעמי� במשמעויות שונות 21הכתובי� 

, )11ברי הימי� א כח כגו	 ד(חדר גדול במקדש , )16ברי הימי� א ז כגו	 בד(פרטי 

. כל ההיקרויות בכתיב מלא, לפי נוסחנו). ק"לפי פירוש רד, 4 עג לי�תה(כוח� 

המונה , 7כי� א ז מל אדאדאדאדֿג"מ ראו(טברנית תומכת בכתיב המלא המסורה ה

. פרי הכתובי�ואי	 ביניה� מִס , ]ועוד קבוצה ביחזקאל[מקרא שלושה חסרי� ב

). שא� לא כ	 היה עליה לציי	 זאת, המסורה מתייחסת לכל משמעויות המילה

 

ובכל זאת נראה לי שהיא מתייחסת לתיבה הראשונה , ההערה באה בגיליו	 השמאלי של הד!  34

 . 1111אגאגאגאגי "וכ+ עולה ג� מכ, בפסוק

  .342' עמ, יתבבלהמסורה ה, עופר ראו  35

 .293' עמ, נוסח המקרא, ברויאר  36
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 ח֗ס : היד הערת מסורה קטנה התומכת בכתיב החסרֿאול� בפסוקנו באה בכתב
, א� כ	. וא! ש� באה הערת המסורה הזאת, הכתיב חסר 1111אגאגאגאג דיֿתבג� בכ. בכתי֗ 

  .ניי	 לנו כא	 במחלוקת כתיב בי	 בבל ובי	 טבריהע

מילה זו ). 11 משלי יח(בַמ=ִכיתJ *כדוגמה למקרה הפו+ נראה את המילה 

ונוסח זה נתמ+ בהערת מסורה טברנית , Cְַמְ=ִ;תJ :כתובה בנוסחנו בכתיב חסר

 אול� בגו!. היד שלנוֿהערת מסורה זו כלשונה באה כא	 ג� בכתב). כא	 אאאאֿג"מ(

במקו� זה המסר	 לא הקפיד , א� כ	. במשכיתו: היד הכתיב הוא מלאֿכתב

יש לציי	 כי  37.להתאי� את הכתיב להוראות המסורה שהוא עצמו העתיק

  ). הערת המסורה לא שרדה בו(תוק	 הכתיב ממלא לחסר  1111אגאגאגאג דיֿתבבכ

מעתה עולה השאלה כיצד יש להסביר את עשרות הדוגמות שבה	 הכתיב 

או שמא מסורת אחרת , הא� לפנינו טעות של חוסר הקפדה: שונה מנוסחנו

מעלה כי בשני שלישי� מ	 המקרי�  1111אגאגאגאגי "בדיקה השוואתית מדגמית לכ. חולקת

ולפיכ+ נראה כי ברוב , הידֿמתאי� לנוסחנו ולא לנוסח כתב 1111אגאגאגאגלער+ נוסח 

  .בסיס של מסורת ואינו אלא טעותהיד ֿהמקרי� אי	 לנוסח הכתיב של כתב

 ל"ז הרב ברויאר. ללללי "היד הזה לכֿנראה לי להשוות את כתב, הכתיב בעניי	

היד הזה יש עשרות רבות של מקרי� של כתיב שאיננו מתאי� ֿהראה כי בכתב

אלא חוסר , וברוב המקרי� נראה שאי	 פה מסורת אחרת חלוקה. למסורה

שלא הצליח לייש� כראוי את מכלול הערות , המסר	ֿהקפדה של המעתיק

  .היד הבבלי שלנוֿנראה שזה המצב ג� בכתב 38.וסחוהמסורה בנ

היד שלנו תיק	 את הכתיב בגו! ֿיש מקרי� שבה� ניכר שמסר	 כתב, ע� זאת

: ק"מ; והצאת>והוצאת: 13 איוב טו: היד בהתא� להערת מסורה שהביאֿכתב

 עפרות ב֗ : ג"מ. ועפרת>ועפרות: 6 כח. בע ח֗ס : ק"מ; יר/>ירו/: 14 טז. בע ח֗ס 
  ...ח֗ס  אגמן ג֗ : ג"מ. אגמ	>אגמו	: 12 מא; 26 מ. ח֗ס  קד֗מ . ראש עפרותו. זהב. דק

  

        סימני הניקודסימני הניקודסימני הניקודסימני הניקוד. . . . טטטט

  :הידֿאציי	 פה סימני ניקוד מיוחדי� המשמשי� בכתב

האחת , הסימו	 המבחי	 הוא שתי נקודות הבאות באלכסו	 ):):):):				""""סיסיסיסי((((שמאלית שמאלית שמאלית שמאלית ' ' ' ' ====

 איוב ז( שכירוכ: כגו	, והשנייה מעליה ומימינה, מעל הזרוע האמצעית של האות

 

וג� בו באה , במשכיתו, ג� בו הכתיב כא	 מלא: ללללי "מעניי	 לציי	 כי מצב דומה קיי� ג� בכ  37

, ברויאר ראו. ולה ממנה שהכתיב בפסוקנו חסרשע) 12 ח קאלזביח(הערת מסורה גדולה 

 .281' עמ, נוסח המקרא

  .ועוד 139 ;86' עמ, כתר, ברויאר  38
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והוא בא , הסימו	 עקיב למדי). 4 ש�(ושבעתי , )זה עמודראו תמונה בתחתית ; 2

שתי ; )א"ע 16ד! , 15 איוב לא(עֵֹ=ִני *כגו	 , ג� בהערת המסורה הבבלית

כנראה בגלל הכתב הזעיר , הנקודות התלכדו לפעמי� לקו אלכסוני עולה ימינה

). ב"ע 34ד! , 17 יד לימש –ישנא ; ]ונהראו תמ[ ב"ע 2ד! , 17 איוב ט –בשערה (

קטעי� , א+ ראו מאמרו ייבי	(בספרו  לא הזכיר שיטת סימו	 כזאת) 59' עמ(ייבי	 

ימ	 הרגיל בניקוד במקו� אחד מצאתי את הס. )53י אא"בתיאור כ ,ה' עמ, מתימ	

  ).15 איוב לט(וחית השדה : 'זעירה מעל האות ש' אות ס, הבבלי

). 17 איוב ט(ישופני : כגו	, זעירה מעל האות 'ת שימנית מסומנת באו' ש

  .סימו	 זה נדיר למדי

Uנו ̂כגו	 יצ, מעל האות הדגושה ^ בסימ	 הדגש מסומ	 בדר+ כלל: דגש ורפהדגש ורפהדגש ורפהדגש ורפה

סימו	 זה בא ג� בהערות ). 3 כד לימש(;ונ	 ̂ית) 11 ב לימש(;ה ̂תנצר) 18 א לימש(

 'לעתי� סימ	 הדגש דומה לאות ג). 3 יא לימש(�P ̂יש: כגו	 בהערת קרי, המסורה

ההבדל ). 10 איוב יח( במילה ומלכדתו' כגו	 באות כ ,כבסימו	 הנפו/, מעל האות

  .היא כנראה מעי	 הפשטה של הסימ	 ג^ והצורה , בי	 שתי הצורות אינו גדול

ועליו נקודה , יורד משמאל לימי	, מעל האותרפה מסומ	 בקו אלכסוני 

). 29 לא לימש(במילה עלית ' באות ת כגו	, המבדילה אותו מסימ	 השורוק

במקומות אחרי� . )ראו תמונה( המילה מנוקדת כ+ ג� בהערת המסורה ש�

; 12 איוב כד( כגו	 מתי�, כעי	 קרס, קוד לסימ	 אחדיהתלכדו הקו האלכסוני והנ

שהיא , 'ייתכ	 ששתי הצורות ה	 התפתחות והפשטה של האות ק). ראו תמונה

סימני הדגש והרפה שתוארו פה , )333' עמ(על פי ייבי	 . רפההסימו	 הנפו/ של ה

 .ה� מאוחרי�

סלסלה : כגו	, 'מעל האות ה זעירה 'מפיק מסומ	 באות ה: מפיק וחסרו	 מפיקמפיק וחסרו	 מפיקמפיק וחסרו	 מפיקמפיק וחסרו	 מפיק

חוסר מפיק מסומ	 ). 336' עמ, ייבי	 ראו. קמוצה בסו! המילה 'בה – 8 ד לימש(

וסימו	 זה , )או תמונהר; 22 איוב לא(מקנה : במקו� אחד בכעי	 גרשיי� הפוכי�

  ).ש�(אינו נזכר אצל ייבי	 

  

  :בלי מפיק' ה                         :             רפה' ת                          :             שמאלית' ש  
  22לא  איוב           12איוב כד            29משלי לא           17איוב ט                  2איוב ז     
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        מסורת הלשו	 המשתקפת בניקוד הבבלימסורת הלשו	 המשתקפת בניקוד הבבלימסורת הלשו	 המשתקפת בניקוד הבבלימסורת הלשו	 המשתקפת בניקוד הבבלי. . . . יייי

יד בניקוד בבלי את מסורת הלשו	 הבבלית ֿכדי לקבוע באיזו מידה שומר כל כתב

ודירג על פיו , סול� של תכונות לשו	) 91' בעמ(הגדיר ייבי	 , העתיקה והמקורית

ה היד שלנו לפי התכונות שמנֿלהל	 ייבדק ניקודו של כתב. היד שבח	ֿאת כתבי

  ): כל סימני הניקוד בסעי! זה מייצגי� סימני� בבליי�(ש� ייבי	 

) 25 ואיוב (ְומה ) 23 איוב ו(ְומלטוני : החיבור כבשיטה הבבליתהחיבור כבשיטה הבבליתהחיבור כבשיטה הבבליתהחיבור כבשיטה הבבלית' ' ' ' ניקוד וניקוד וניקוד וניקוד ו

  .)21 חאיוב (ִושפתי+ ) 2 זאיוב (ִוכשכיר 

מנוקדות בחיריק ושורוק ולא נשתנו לפתח וקמ/ על דר+ מנוקדות בחיריק ושורוק ולא נשתנו לפתח וקמ/ על דר+ מנוקדות בחיריק ושורוק ולא נשתנו לפתח וקמ/ על דר+ מנוקדות בחיריק ושורוק ולא נשתנו לפתח וקמ/ על דר+     i    uתנועות תנועות תנועות תנועות 

רחות ; )16 איוב כ(ִאפעה ) 21 איוב ז(ִאשכב ) 20 איוב ז(וִאהיה : הטברניתהטברניתהטברניתהטברנית Fאיוב (א

כמה ) 18 ו Fמנ� ) ועוד 6 איוב יא(ח F2 יב; 2 איוב ט(א ( שרוFי)23 איוב לג .(  

 )9 לב; 18 איוב יג(ַמשָפט ) 33 טאיוב (בַמשפט : פתוחהפתוחהפתוחהפתוחה' ' ' ' משקל מקטל בממשקל מקטל בממשקל מקטל בממשקל מקטל במ

  .)24 איוב לא(ַמְבַטִחי 

) 12 איוב ל(ִרגלי שלחו : בחיריקבחיריקבחיריקבחיריק    ''''רגלו ררגלו ררגלו ררגלו ר). 16 כ לימש(ַבגדו : בפתחבפתחבפתחבפתח' ' ' ' בגדו בבגדו בבגדו בבגדו ב

  ).7 איוב יד(ַתקוה  )18 ו לימש; 24 איוב יב(ַלב : וג�). 27 ד לימש(ִרְגלָ+ 

תטבֹלני ) 10 איוב לג(ִיחשֵֹבִני לאויב  )18 איוב ז(ותפקֹדנו : צורות יקטולנוצורות יקטולנוצורות יקטולנוצורות יקטולנו

+  11 משלי א(נארֹבה ) 13 איוב כ(יעזֹבנה ) 27 איוב ט(אעזֹבה : וג�). 31 טאיוב (

  .)דק וח֗ס + ש� (נצפֹנה , )דק וח֗ס 

    ,,,,שיסוד	 בתנועה קצרה בהברה פתוחה לא מוטעמת או בשוואשיסוד	 בתנועה קצרה בהברה פתוחה לא מוטעמת או בשוואשיסוד	 בתנועה קצרה בהברה פתוחה לא מוטעמת או בשוואשיסוד	 בתנועה קצרה בהברה פתוחה לא מוטעמת או בשווא    ''''עעעע    ,,,,''''גרוניות אגרוניות אגרוניות אגרוניות א

, )4 זאיוב (ַעֵדי , )24 ואיוב (וOני , )15 איוב ו(ְכOִפיק : מנוקדות בתנועה מלאהמנוקדות בתנועה מלאהמנוקדות בתנועה מלאהמנוקדות בתנועה מלאה

) 18 ב לימש(גלתיה מעַ ) 9 חאיוב (OַנחנD , )17 זאיוב (ֵאנJש , )11 זאיוב (Oִני 

 ).בהערת קרי, 1 איוב ז(ְעֵלי : א+א+א+א+). 15 איוב כא(ְנַעבֹדנו  )13 איוב כ(ְיַעזבנה 

) 24 טאיוב (ִיכסה ) 21 חאיוב (ִיַמֵלה ) 17 איוב ו(ִיזרבו : עיצוריתעיצוריתעיצוריתעיצורית' ' ' ' חיריק אחר יחיריק אחר יחיריק אחר יחיריק אחר י

 טאיוב (ְישיבנו ) 17 חאיוב (יסבכו ) 2 זאיוב (יקוה : אבלאבלאבלאבל). 15 יבאיוב (ְוִיַשלֵח� 

אחרי אחרי אחרי אחרי ). 21 טו לימש(יַיֵשר ) 6 ג לימש(ְיַיֵשר ) 3 יאיוב (ְיגיע ) 17 ט איוב(ישופני ) 12

) 8 יבאיוב (ִויַספרD ) 4 איוב ח(ַויַשלח�  :אבלאבלאבלאבל) 16 יגאיוב (לִישועה : אות שימושאות שימושאות שימושאות שימוש

  ).23 יבאיוב (ַויOבֵד� 

ְמַנַע ) 6 איוב כ(ַיגיַע ) 8 איוב לג(וקול מלי	 ִאשָמַע : בסו! תיבהבסו! תיבהבסו! תיבהבסו! תיבה    ''''פתח אחרי עפתח אחרי עפתח אחרי עפתח אחרי ע

 ֗ה  }ֶרַׁשע={ַע ַרַש ): 17 ד ליג מש"מ(א! בניקוד הערת מסורה אולי ו). 15 א לימש(
  .)מסופק' הפתח באות ש( 'וכו בסי֗פ 

ַסלְסָלM : אבלאבלאבלאבל) 25 איוב ו(ִנִמרצD : למשל. תנועת עזר נדירה ביותר :תנועת עזרתנועת עזרתנועת עזרתנועת עזר

ר תנועת העז 1111אגאגאגאגי "ג� בכ). 6 ה לימש(ַמְעגלותיה ) 27 ד לימש(ִרְגלָ+ , )8 ד לימש(
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כי בתו+ המבטא הבבלי העתיק היו אזורי� ) 387' בעמ(וייבי	 משער , אינה נפוצה

  .שהמעיטו בהגיית תנועת עזר

, , , , Vבדרגה בדרגה בדרגה בדרגה     """"בבלי עתיקבבלי עתיקבבלי עתיקבבלי עתיק""""לאור כל אלה נית	 לקבוע כי מסורת הניקוד היא מסוג לאור כל אלה נית	 לקבוע כי מסורת הניקוד היא מסוג לאור כל אלה נית	 לקבוע כי מסורת הניקוד היא מסוג לאור כל אלה נית	 לקבוע כי מסורת הניקוד היא מסוג 

  ....שהיא כמעט הדרגה הגבוהה ביותרשהיא כמעט הדרגה הגבוהה ביותרשהיא כמעט הדרגה הגבוהה ביותרשהיא כמעט הדרגה הגבוהה ביותר

  

        טעמי המקראטעמי המקראטעמי המקראטעמי המקרא. . . . יאיאיאיא

ארשו� פה רק . הידֿאי	 זה מקומו של מחקר מקי! על טעמי המקרא של כתב

 aיד שיי+ לרובד הֿמבחינת כללי ההטעמה כתב 39.כמה אפיוני� ראשוניי�
 "הטע� בכוח"תופעת . הטעמי� אינ� מסומני� בהברה המוטעמת. הקדו�

שאחריו ) אתנח(והטע� סיחפא , במקרי� רבי� מסומ	 הטע� רימיא: שכיחה

  .סומ	אינו מ

אליהוא > ט<ויע	 : "לדוגמה. הטע� ש מחלק ג� את חלקו השני של הפסוק

ואת� > ח<צעיר אני לימי� > ]אתנח בכוח[<ויאמר > v<ב	 ברכאל הבוזי > ח<

 ).6 איוב לב" (ואירא מחות דעי אתכ�> ז<על כ	 זחלתי > ש<ישישי� 

ת עזו קרי> ת<הו	 עשיר "טע� ת כגו	 בתחו� הטע� ז נחלק לעתי� קרובות 

  ).15 י לימש" (מחתת דלי� ריש�> ז<

ואחר עיני הל+ > ז<א� תטה אשרי מני הדר+ : "קיימת התרדפות של הטע� ז

  ).7איוב לא " (ובכפי דבק מאומה> ז<לבי 

למי אבוי למי מדוני� > ח<למי אוי "כגו	 , הטע� ח מחלק את תחו� הטע� ת

  ).29 כג לימש" (>ז<למי פצעי� חנ� > ת<למי שיח > ח<

" >ז<כנפי� > ת<עשה יעשה לו > ח<כי "כגו	 , קיימת נטייה להטעמת מיליות

  ).13 כג לימש" (תכנו בשבט לא ימות> ת<כי "; )5כג  לימש(

תמול > ת<כי : "לעתי� רחוקות כמפסיק אחרו	 לפני ז באנטויה ֿהטע� נ

" >ז<יאמרו ל+ > נ<ה� יורו+ > ת<הלא "; )9 איוב ח" (>ז<ולא נדע > נ<אנחנו 

 איוב כד" (>ז<לא יזכר > נ<מתקו רמה עוד > ח<ישכחהו רח� "; )10 איוב ח(

20.(  

איוב " (ויאמר> דיח<את איוב > ת' <ויע	 ה: ""דיח"לעתי� נדירות בא הטע� 

  40).3 איוב מ" (ויאמר> דיח' <את ה> ח<ויע	 איוב "; )1 מ

 

מערכת הטעמי� , שושני: בהרחבה טעמי המקרא הבבליי� ועל רבדיה ראועל מערכת   39

  .הבבלית

, ועל כ	 בא טע� אחר תחתיו, נראה כי הטע� ז אינו יכול לבוא סמו+ מאוד לסו! המשפט  40

 ). 245–240' עמ, טעמי המקרא, ברויאר(ת הטברניי� "בדומה לטע� אתנח מטעמי אמ
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> ז<על כ	 זחלתי : "כגו	, יש מקרי� של חלוקה תחבירית שונה מ	 הטברנית

ג� "). ואירא"בנוסחנו החלוקה היא בתיבת ; 6 איוב לב" (ואירא מחות דעי אתכ�

המילי� . מתאימה לחלוקה זו" זחלתי"היד במילה ֿחלוקת הצלעות בכתב

ומשתקפת פה הנטייה של המערכת , קרובות במשמעות	 "ואירא" "זחלתי"

ת יחד הבבלית ליצור תקבולת כיאסטית ג� במקומות שהמערכת הטברנית מצרפ

  41.את שתי המילי� המקבילות

  

        המסורההמסורההמסורההמסורה. . . . יביביביב

היד הוא אחד המקורות החשובי� להכרת המסורה הבבלית לספרי ֿכתב

, המסורה הגדולה נכתבת בשורה אחת או שתיי� בתחתית כל עמוד 42.הכתובי�

המסורה . והמסורה הקטנה נכתבת בגיליו	 מימי	 או משמאל או בי	 השורות

ולכ	 יש התאמה רבה בי	 , או כמעט קבוע, ועהבבלית הייתה בעלת נוסח קב

. היד המקבילי� המחזיקי� את ספרי איוב ומשליֿהיד שלנו ובי	 כתביֿכתב

; הגדולה והקטנה, היד שלנו נשמרו היטב הערות המסורה הבבליתֿבכתב

שהערות המסורה שלו , )1אג(י ברלי	 "ו מצבו טוב בהרבה מזה של כומבחינה ז

  .מקצת	 שרד ורק, קטועות בדפי� רבי�

: אביא פה שתי דוגמות להערות מסורה שמשתק! בה	 נוסח השונה מנוסחנו

: קמוצה 'בד" ודע"תי היקרויות של המילה מונה ש 6 המסורה הגדולה לאיוב יא

חמש  מצוי "ְודע"הפועל . )9 הלת יאק( כי על כל) 6 איוב יא( כי ישה לך – ודע ב֗ 

). 9 הלת יאק; 6 איוב יא; ]2x[ 23 קלט לי�תה; 22כי� א כ מל(פעמי� במקרא 

ואילו ). כניקוד צורת ההפסק(קמוצה  'אות דהלת הרק בפסוק מק, לפי נוסחנו

ואכ	 כ+ , קמוצה 'היד עולה כי ג� בפסוק מאיוב הדֿמהערת המסורה בכתב

  43).בניקוד הבבלי(היד ֿמנוקד בגו! כתב

לפי . הנה עוד מקרה של הערות מסורה התומכות בנוסח המנוגד לנוסחנו

: 21 ובפסוק דומה הבא במשלי ד ֵמֵעיֶני+ָ  ָילFזDָילFזDָילFזDָילFזODלֿ Cְִני: 21 נוסחנו נאמר במשלי ג

 :היד עולה כי שני הפעלי� מתחלפי�ֿא+ מ	 הניקוד שבכתב. ֵמֵעיֶני+ָ  ַיHִיזDַיHִיזDַיHִיזDַיHִיזOֿֿֿֿDל

 

  .193–189 'עמ, � הבבליתמערכת הטעמי, שושני ראו  41

כהשלמה לספרי , ידֿעל פי כמה כתביבבלית לכתובי� מזה זמ	 אני עוסק בההדרת המסורה ה  42

  ).המסורה הבבלית, עופר(על המסורה הבבלית לתורה 

, בנוסח הטברני. המיקו� התחבירי של המילה בפסוק מאפשר את קיומה של צורת ההפסק  43

בנוסח בבל , ובמקביל; )"עולה ויורד"אחרי (נחתא המילה מוטעמת בפזר שהוא תמורת את

  ]).וסיחפא[אחרי רימיא ( זהיא מוטעמת בטע� 
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שתי הערות מסורה באות לתמו+ . ָילDזD: *21 ובמשלי ד ,ַיִלזו: *21 במשלי ג

הפועל הראשו	 מ	 (= קד֗מ : גדולה לפסוק בפרק ג נאמרבמסורה ה. בנוסח הזה

). הצורה יחידאית, כלומר( ודק) הכתיב חסר, כלומר( ילזו כ֗ת  –יליזו ) השניי�

אזניך  ,וש֗ל ָילּוזּו דק *: סורה הבאה בגיליו	 בפרק ד נאמרובהערת מ. ירעיפו סימן
  .סימן

" ירעיפו"סימ	 ה. בכל אחד מ	 הפסוקי� הובאה לסימ	 מילה מ	 הפסוק הקוד�

היד ֿאול� בכתב". טלִיְרֲעפDֿ ושחקי�"לפי נוסחנו נאמר בו . 20 מתייחס למשלי ג

. הביא לניקוד זה עדויות בבליות רבות, 562' עמ, וייבי	, ַירִעפD*שלנו מנוקד 

DיזHִרומזות לקריאה ַי D. התנועות במילה ַירִעיפ 	מתייחס " אזני+"ואילו הסימ

התנועה הראשונה במילה , בניקוד הבבלי". Lְזֶנ+ָ  ַהט ילאמרַ " :20 למשלי ד

  .ָילDזDנועות שורוק שבמילה ותנועה זו רומזת לשתי ת, היא שורוק" אזני+"

ובניגוד , סחנוכנו, ַיHִיזD* 21 ובמשלי ד ,ָילֹזD*מנקד בפסוקנו  1111אגאגאגאגי "כ

. רה בעניי	 זהואינו מביא הערות מסו, )647 ;636' עמ, ייבי	 ראו(היד שלנו ֿלכתב

ייתכ	 שמחלוקת הנוסחי� הייתה קיימת , א� אי	 פה תיקו	 של הנקד	 המאוחר

  44.היד מייצגי� דעות חלוקותֿושני כתבי, בתו+ בבל עצמה

ידועה לנו הערת מסורה בבלית המפרטת . הערת מסורה על אמצע ספר משליהערת מסורה על אמצע ספר משליהערת מסורה על אמצע ספר משליהערת מסורה על אמצע ספר משלי

רה היד שלנו באות הערות מסוֿבכתב 45.את פסוקי האמצע של ספרי הכתובי�

ונתוני�  46,הידֿששרדו בכתב, המוסרות את מקו� האמצע של ספרי משלי ואיוב

נית	 להניח כי ג� שאר אמצעי . אלה מתאימי� להערת המסורה הבבלית הנזכרת

היא איננה מתאימה : אשר להערה על משלי. היד השל�ֿהספרי� צוינו בכתב

האמצע מקו� . היד בניקוד בבליֿוג� לא לנוסח המקרא הבא בכתבי, לנוסחנו

). 18 טז(מ	 האמצע של ספר משלי לפי נוסחנו (!) פסוקי� 53המסומ	 פה מרוחק 

ומי שניסח אותה החזיק בידיו , נראה אפוא שמקורה של ההערה קדו� מאוד

ג� בתרגו� השבעי� לספר משלי , כידוע. ספר משלי הערו+ באופ	 אחר משלנו

  47.הקבצי� המרכיבי� את הספר ערוכי� באופ	 אחר

 

, בפרק ג הכתיב חסר. היד שלנו ניקד בשני המקומות לפי מסורת טבריהֿהנקד	 הטברני בכתב  44

יליזו וניקדו בהתא� >ואילו בפרק ד הוא תיק	 את הכתיב ילוזו; ולכ	 לא נזקק לשנותו

שבדר+ כלל איננו משנה את הנוסח , ערבות זאת היא חריג בשיטתו של הנקד	הת. למסורתו

  .הידֿהבבלי של כתב

  .175–174' עמ, בבליתהמסורה ה, עופר ורא  45

; גיה דסי֗פ ]פל[ר קמטו ]אש[: � הימניי�הערת מסורה בשוליי –) 16 איוב כב" (אשר קמטו"  46

 .פלגיה דסי֗פ : הימניי�הערת מסורה בשוליי�  –) 10 משלי יח" ('מגדל עז ש� ה"

  .260' עמ, 	"ירושלי� תש, ביקורת נוסח המקרא, טוב 'ע למשל ורא  47
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וחית : נאמר במסורה הקטנה) 15 איוב לט(על המילה ְוַחNַת : : : : וד על מילהוד על מילהוד על מילהוד על מילהנקנקנקנק
המקו� הזה . הידֿוכ+ אמנ� סומ	 בגו! כתב. נקוד על יוד מלמעלה ומלמטה

א+ נזכר , +"איננו כלול ברשימה הנפוצה של חמש עשרה מילי� נקודות בתנ

  48.בכמה מקורות הקשורי� למסורת הבבלית

 צויהש� הזה מ 49."לבד"נקראה במסורת בבל  "דלמ"האות : """"למדלמדלמדלמד""""ש� האות ש� האות ש� האות ש� האות 

, )5( כנוס, )4( רקוד, )4' פס( ספוד: היד שלנוֿפע� אחת במסורה של כתב

 הלת גקמסורה גדולה ל( בכו֗ל  לבדלבדלבדלבדהלין דלא אית בהון  –) 8( שלום, )8( מלחמה

רק חמש העתי�  –הלת בק "שירת העתי�"ח העתי� שב"מבי	 כ: כלומר). 4

היד נזכר דווקא ֿבהערת מסורה אחרת בכתב. 'פותחות באות להמנויות פה אינ	 

 למדלמדלמדלמדקיפיא ) 28, 23, 11' פס, משלי לא( תלתיהון –) CְַעָלM(= בעלה: הש� הטברני
י "בהערה המקבילה הבאה ש� בכ). 11 מסורה גדולה למשלי לא( היהיהיהיודיגש ב

  ."לבד"בא הש� ) 1111אגאגאגאג(ברלי	 

בא , הידֿמקומות בכתב בארבעה עשר .'סימו	 חלוקת קריאה באות ססימו	 חלוקת קריאה באות ססימו	 חלוקת קריאה באות ססימו	 חלוקת קריאה באות ס

הרווח בי	 . בעלת שתי קרניי� 'ניי� של הד! סימ	 הדומה לאות סבשוליי� הימ

ולפיכ+ נראה שיש פה סימו	 של מנהג קריאה , סימ	 לסימ	 הוא כחמישה עמודי�

החלוקה אינה מתאימה לחלוקת  50.כלשהו של יחידות קריאה קרובות באורכ	

  . הסדרי� הטברנית

המסורה מזכירה לעתי� את נוסחי סורא . . . . וסח אחרוסח אחרוסח אחרוסח אחרהערות הרומזות לנהערות הרומזות לנהערות הרומזות לנהערות הרומזות לנ

 מסורה גדולה לאיוב לא( כתבין מום וסור֗ , מאומה כ֗ת  –ובכפי : כגו	, ונהרדעא

; 10 איוב י( וַכֹגבָנה. *ַוֵיפְת קרן* ונהר֗ , לסור֗ : ק"מ –) 27 איוב לא(ַוִיפְת ). *7

: מעל המילה –) 28 ל לימש(ֵתָתֵפ= * 51.ודק לנהר כ֗ת : ק"מ –) החול� מסופק

. ִתַתָפש* קרן] ונהרדעי[= ונהר֗ , ִתָתֵפׂש דק* מצאתיו: ובגיליו	; ]לסוראי[= לסור֗ 

 ופילוג֗  של֗ : ק"מ –) 30 איוב ו(הוות : כגו	, לעתי� נמסר על מחלוקת בלי לפרט
בסיפרא (= מוג֗  סי֗פ ב     הערת המסורה. כלומר יש מחלוקת בכתיב המילה, בע

ברור . ולומר שהוא נסמ+ על ספרי� מדויקי�, באה לתמו+ בנוסח הפני�) מוגה

 

 .401' ועמ 251–250' עמ, המסורה הבבלית, עופר ראו  48

  .17' ועמ 41' עמ, המסורה הבבלית, עופר ראו  49

במקו� זה ( 1 כג; 25 יט; 19 טו; 12 יב; 7 איוב ח: סימני החלוקה סומנו במקומות האלה  50

; 21 יב; )במקו� זה יש סדר( 11 ט; 24 ו; 19 משלי ג; 17 לו; 8 לב; )המרווח בי	 הסימני� כפול

  ).פסוק אחרי סימ	 הסדר( 22 כב; )פסוק אחרי סימ	 הסדר( 11 יח; 23 טו

 –שיש בה שורוק חסר וחיריק חסר  –וצורה זו , ְוַכגFִבָנה*מביא עדות לניקוד , 944 'עמ ,ייבי	  51

  .חסבמקו�  כ֗ת ת לשו	 המסורה יכולה להסביר א
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 –) 19 ח איוב(יצמחו : כגו	. רה באה לשלולשברקע עומד נוסח אחר שהמסו

והמסורה מזהירה מפני , נוסח הפני� מדויק, כלומר. מוג דחזי יצמח בסי֗פ : ק"מ

). "סבירי	"מקביל למונח הטברני  "דחזי"מונח המסורה הבבלי " (יצמח"הנוסח 

המסורה באה כנראה לשלול את הגרסה . מוג֗  בסי֗ : ק"מ –) 18 שלי לאמ(לא יכבה 

מונח בבלי , )מישתבשי	(= מישבכמה מקומות באות הערות . "ולא יכבה"

; מי֗ש : ק"מ –) 9 איוב יז(ַויֹאַחז : *למשל. "מטעי	"המקביל למונח הטברני 

 כג לימש(ב כSֹכַ . *וזה כנראה הנוסח שהמסורה מזהירה מפניו, ְויֹאֵחז: נוסחנו

וזה כנראה הנוסח , ְ;Sֵֹכב: נוסחנו; מסרן ואינון ג֗  כשכב מי֗ש : ג"מ –) 34

 ישמ ונח לעתי� קשה להבי	 איזה נוסח מתכוו	 המ. שהמסורה מזהירה מפניו

מה : היב  דמי֗ש  ג֗  )Cַר(= בר: 2 לא ליכגו	 הערת המסורה הגדולה למש, שלולל
ג�  באבהקשר דומה  52.)2 עזרא ה( צדקבר יו, )שני� בתוכו(= ב֗ת  שנ֗ ) ש�( ברי

   53).18 איוב כב( ועצת דטען בה והוא סימן: "דטע	"המונח 

ג� צורת הכתיב שבפני� וג� צורת הקרי שבגיליו	 . . . . הערות כתיב וקריהערות כתיב וקריהערות כתיב וקריהערות כתיב וקרי

  54.לצד הערת הקרי ןןןןבכמה מקומות בא סימ	 . מנוקדות

השנייה של  ותההיקר. מסרן תלן ב֗ : ק"מ –) 2איוב יז (ָתַל	 *. . . . הפניות המסורההפניות המסורההפניות המסורההפניות המסורה

יֵֹלד . 20 יט טי�היא שופ, שהמסורה רומזת אליה, )בהטעמת מלרע(הצורה 

שההפניה רומזת , המקו� הנוס!. מסרן ח֗ס  ב֗ ) יֵֹלד(= ילד: ג"מ –) 21 משלי יז(

הפסוק שהמסורה מפנה אליו נמצא , בשתי הדוגמות האלה. 6 ל מיההוא יר, אליו

+ נראה שהפניה זו היא חלק מ	 משו� כ. בספרי נביאי� ולא בספרי הכתובי�

, +"הנוסח הקבוע של חיבור המסורה הבבלית שיש בו הפניות לאור+ כל התנ

  55.הידֿשיצר מסר	 כתב "פרטית"ואי	 מדובר בהפניה 

הערת . מסרן אפוא ד֗ ): 15 איוב יז( הפניה נוספת נמסרה למילה ֵאפJאהערת 

תובה המילה ֵאפJ ארבעה מקומות שבה� כ המסורה שהמסר	 התכוו	 לה מונה

 

עזרא " (בר שאלתיאל"אול� כ+ ג� . "ב	"ות עבשלושת המקומות האלה באה המילה בר במשמ  52

 .770 'עמ ,ייבי	 ורא). 14 עזרא ו" (בר עדוא"ו) 2 ה

 – 16 איוב כא –ומטרת המסורה להבדילו מהפסוק הדומה לו , הסימ	 רומז לתחילת הפסוק  53

 ."עצת"נאמר בו ש

ישראל  על הסימ	 הזה ראו. 20 כב ילמש; )'JUO ק' אפי כ( 15 לה; )פעמיי�( 11 לא; 10 ב יזאיו  54

  .52' עמ, ג"ירושלי� תשס, המסורה למקרא, ייבי	

  .74–60 'עמ, המסורה הבבלית, עופר פניות במסורה הבבלית ראוהעל ה  55
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אול� המסר	 עצמו אינו מודע לתוכ	  56).25 כד; 23, 6 יט; 15 איוב יז( 'בלא א

ובה� ג� הפסוק (ובשלושת המקומות הראשוני� מ	 הארבעה , הערת המסורה

  57."אפוא": הוא כותב את המילה בכתיב מלא!) שהערת המסורה נכתבה בצדו

טא המתקשה להבחי	 בבמסורה הבבלית משתק! מ. . . . חחחח––––הערות מסורה על ההערות מסורה על ההערות מסורה על ההערות מסורה על ה

ועל כ	 הערות המסורה הבבלית טורחות לציי	 את ההבחנה , 'חו 'בי	 האותיות ה

 איוב ז( בחית –אחיה : להל	 לקט הערות מסורה מסוג זה 58.בי	 שני העיצורי�

איוב ( דק בחית –יחיו ; )19 איוב טז( בהי –ושהדי ; )19 איוב י( בהי –אהיה ; )16

  ).21 איוב לז( דק בהי כת –בהיר ; )12 איוב ל( חת פרחח בתרי –פרחח ; )7 כא

  

        סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�. . . . יגיגיגיג

והעדויות העולות ממנו משלימות , היד הייחודי הזהֿגדול ערכו של כתב

: ומבססות את מה שהיה ידוע עד היו� על המסורות העתיקות של יהודי בבל

טעמי המקרא , נוסחי המקרא שעמדו לפניה�, מסורת הלשו	 העברית שבפיה�

בכל התחומי� האלה יתרו� . בבבל והמסורה המיוחדת ששימשה ש� שנהגו

אי	 ספק שראוי . ואולי א! מהפכניות, היד הזה שפע של עדויות חשובותֿכתב

   59.היד הזה לתיאור נרחב יותר ולחקירה מקיפהֿכתב

  

  

        ידידידידֿֿֿֿכתביכתביכתביכתביוווו    קיצורי� ביבליוגרפיי�קיצורי� ביבליוגרפיי�קיצורי� ביבליוגרפיי�קיצורי� ביבליוגרפיי�

  

, ת"ובספרי אמא ספרי� "טעמי המקרא בכ, ברויאר 'מ= טעמי המקרא , ברויאר

  2	"ירושלי� תש

, המקובל של המקרא כתר אר� צובה והנוסח, ברויאר 'מ= כתר , ברויאר

  ז"ירושלי� תשל

 

המסורה של  באוס!, 23 הערת מסורה זאת נמצאת במסורה הגדולה של הכתר לאיוב יט  56

נוסח , פירוט אצל ברויאר ראו(ובמקורות נוספי� ) 1033עי! א ס, המסורה, גינצבורג(גינצבורג 

  ).291' עמ, המקרא

  . אפוא בכתובי� מתאי� למסורה–הכתיב בכל חמש היקרויות אפו 1111אגאגאגאג    י"בכ  57

  .297–285 'עמ, המסורה הבבלית, עופר: ראו דיו	 נרחב בסוגיה זו בספרי  58

כגו	 קטעי פירוש בערבית הבאי� בשולי כמה , הידֿכא	 הרישומי� המאוחרי� בכתב לא נדונו  59

 .מ	 הדפי� וסימו	 חלוקת הפרקי� ברוב ספר משלי בשולי הד! או באמצע הטור



 יד עתיק של ספרי כתובי� בניקוד בבלי4 כתב
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ומקורותיו  "כתר ירושלי�"נוסח המקרא ב, ברויאר 'מ= נוסח המקרא , ברויאר

 ג"ירושלי� תשס, מסורה ובכתבי הידב

 1885לונדו	 , ד עתיקי�יֿפי כתביֿהמסורה על, ד גינצבורג"כ= מסורה ה, גינצבורג

  ]א"ירושלי� תשל, צילו� דפוס[

מלאכת הספר של כתר אר� צובה ", גלצר 'מ= מלאכת הספר , גלצר

  276–167 'עמ, )ט"תשמ(ספונות יט , "והשלכותיה

ירושלי� , קפת בניקוד הבבלימסורת הלשו	 העברית המשת, ייבי	 'י= יבי	 י

  ה"תשמ

ספר , "עי מקרא מתימ	 שמסורת� בבליתקט", ייבי	 'י= קטעי� מתימ	 , ייבי	

  י–ב' עמ, א"חולו	 תשל, )גרידי' ל נחו� וש"בעריכת י(חשיפת גנוזי� מתימ	 

, עקרונותיה ודרכיה, המסורה הבבלית לתורה, עופר 'י= המסורה הבבלית , עופר

 ,א"ירושלי� תשס, ל מאגנס"ש י"האקדמיה ללשו	 העברית והוצאת ספרי� ע

  604 'עמ

' מ: בתו+, "שלו� שכנא ילי	' + של ר"כתר אר� צובה והתנ", עופר 'י= ילי	 , עופר

' עמ, ב"ירושלי� תשנ, א, ספר היובל לרב מרדכי ברויאר, )+עור(אשר ֿבר

295–353  

 B. Kennicott, Vetus Testamentum Hebraicum cum variis= קניקוט 

lectionibus, Oxford 1776–80 

כללי : מערכת הטעמי� הבבלית, שושני 'ר= מערכת הטעמי� הבבלית , שנישו

עבודת , והזיקה למערכת הטברנית, שלבי ההתפתחות, ההטעמה והחלוקה

  ג"תשס, אביבֿאוניברסיטת תל, דוקטור

  ו"ירושלי� תשל, צילו�' מהד, +"תנרוב ה, כתר אר� צובה=  אאאא

, EVR I B19A, הספרייה הלאומית של רוסיה, )לנינגרד(י סנקט פטרבורג "כ=  לללל

 .D.N[ 1998, צילו� חדשה' מהד; א"ירושלי� תשל, צילו�' מהד(+ של� "נת
Freedman [ed.], The Leningrad Codex – A Facsimile Edition, 

Grand Rapids: Eerdmans, and Leiden: Brill 1998([  

ימת רש, EVR II C 157 ,הספרייה הלאומית של רוסיה, י סנקט פטרבורג"כ=  פפפפ

  )70171' ס(דינחאי לופי מערבאי ומחי



  יוס! עופר
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  12יז  – 14איוב טז , ב"ע 7ד! , 120י אג"כ

  ]ברשות� האדיבה של הבעלי�[
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and was even familiar with the deepest secrets of the syntactic and 
posal characteristics that could prevent the transformation. Aside 
from testifying to Rav Sĕʿadya Gaʾon’s expertise in the accentuation 
system, the accentuation of the preface may provide us with 
additional insights into the original wording of the text. 
 

An Old Manuscript with Babylonian Vocalization of the 
Hagiographa 
Yosef Ofer 

This article describes a manuscript with the ancient Babylonian 
vocalization, preserved to an amazing degree for over a thousand 
years. This manuscript – which is in private possession and was 
examined in July 2006 – contains 45 whole parchment pages, and 
the books of Job and Proverbs appear in it in almost complete form. 

The manuscript was probably written in Tunis in the beginning of 
the tenth century. It preserves many textual versions different from 
the textus receptus: there are more than two hundred letter 
differences between the manuscript and the textus receptus. Some of 
them are Ketiv and Qere instances, and some are entire words that 
differ from the textus receptus. Some differences are documented in 
the list of differences between Medinha’ei (eastern readers) and 
Ma’arva’ei (western readers). 

The manuscript preserves many comments of the Babylonian 
Masora. In this respect it is far superior to Ms Berlin Or. Qu. 680, in 
which only some of the Masoretic notes survived. 

This unique manuscript is of great value, and it supplements and 
provides a firm basis for what has been known concerning the 
ancient Masoretic traditions of Babylonian Jewry. Their Hebrew 
linguistic tradition, the Biblical texts that were available to them, the 
cantillation system used in Babylonia, the unique Masora that 
prevailed there – in all these fields this manuscript contributes a 
great deal of significant evidence. 

 
A Bukharan Pentateuch Manuscript from the End of the 

Fifteenth Century 
(with an Appendix on MS Geneva, Geniza 99) 

Jordan S. Penkower 
This article analyzes a paper manuscript, containing the second half 
of Genesis and the first half of Exodus; it is the only known copy 
from Bukhara. 
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