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¯ÙÂÚ ÛÒÂÈ  

  

‰·Âˆ Ì¯‡ ¯˙Î Ï˘ ‰¯ÂÒÓ· ÔÂ¯ÎÈÊ È�ÓÈÒ  

  

� שיצא מחוגי המסרני� של "כתר אר� צובה הוא כתב היד המדויק ביותר של התנ

הוא  –שחי בטבריה במאה העשירית  –המסר� הידוע אהר� ב� משה ב� אשר . טבריה

סימ� בו את טעמי המקרא ורש� בו את הערות המסורה , שניקד אותו במו ידיו

ככינוי , )'תאג: בערבית(' כתר'סמו� ליצירתו נקרא שמו . הקטנה והמסורה הגדולה

וש� , נשדד בידי הצלבני� והובא למצרי�, הכתר עבר אחר כ� לירושלי�. של שבח

והשתמש בו כדי לקבוע על פיו את נוסח הפרשיות והשירות , �"ראה אותו הרמב

ואז נוס� , היא אר� צובה, וריהאחר כ� הועבר הכתר לעיר ַחַלב שבס. בספרי התורה

 1.'כתר אר� צובה'או ' של צובה' התאג'ונקרא שמו , ש� העיר לשמו של כתב היד

ואבדו דפיו הראשוני� ודפיו , נפגע הכתר בפרעות שאירעו בעיר ַחַלב 1947בשנת 

ואז החל , מק� עשר שני� הוברחו חלקי הכתר הנותרי� למדינת ישראל. האחרוני�

  .של כתב היד ושל מסורתוהמחקר המדוקדק 

דוד שמואל לוינגר : המסורה של הכתר התפרסמה באופ� שיטתי בשני מקומות

 2;בלוויית מראי מקומות א� בלא כל פירוש, הוציא לאור את המסורה הגדולה

מנח� כה� ' של אוניברסיטת בר איל� בראשות פרופ' מקראות גדולות הכתר'מהדורת 

בכרכי� שיצאו , והמסורה הקטנה של הכתרכוללת בתוכה את המסורה הגדולה 

 
שנער�  'היסטוריה זהות ומורשת: יהודי סוריה'על חלקי� מ� המאמר הזה הרציתי בכינוס   *

משה ' ז ובכינוס לכבוד יציאתו לגמלאות של פרופ"ב בסיוו� תשס"איל� בי באוניברסיטת בר

  .ח"ב בכסלו תשס"ירושלי� ביאוניברסיטה העברית בשנער� ב, אשר�בר

ואני אסיר תודה לו , יוחנ� ברויאר' פרופסייע לי ידידי הקשורי� בארמית בכמה מ� הבירורי�   

  .על כ�

, Î‰– ‰·Âˆ Ì¯‡ ¯˙Î Ï˘ Â¯ÂÙÈÒ˙¯ , שמוש 'א: צובה ראה על תולדותיו של כתר אר�  .1

כתר , 'עופר' י; )178�175' עמ, ש� –מחקר הכתר ביבליוגרפיה רחבה על (ז "ירושלי� תשמ

ÌÈÏ˘Â¯È ¯˙Î– �˙" Í , )עור�(גלצר ' מ: בתו�', היד וסמכותו�תולדות כתב –ובה אר� צ

˙È¯·Ú‰ ‰ËÈÒ¯·È�Â‡‰ :¯ÙÒ‰ ˙Î‡ÏÓÏÂ ÁÒÂ�Ï ˙Â¯‡‰ ,33*�17*' עמ, א"ירושלי� תשס.  

' מסורה גדולה'על המונחי�  .ז"ירושלי� תשל, ˆÌ¯‡ ¯˙Î Ï˘ ‰ÏÂ„‚ ‰¯ÂÒÓ-‰·Â, ש לוינגר"ד  .2

, ג"ירושלי� תשס, ג ‡ÓÏ ‰¯ÂÒÓ‰ :ÔÂ˘Ï· ˙Â‡Â·ÓÂ ˙ÂÙÂÒ˜¯‡ ,�ייבי' י: ראה' מסורה קטנה'ו

  .70�60' עמ
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א� ג� פה אי� ', עי� המסורה'א� פה נוספו מראי מקומות במדור  3.בדפוס ובתקליטור

  .ועניי� זה טעו� עדיי� השלמה; פירוש מפורט וצמוד של הערות המסורה

מ� התקליטור הנזכר וממהדורתו של לוינגר נית� ללמוד כי במסורה הגדולה של 

הערות מסורה  3800�באות למעלה מ –בחלקי� ששרדו ממנו  –כתר אר� צובה 

משלושת (הערות מכילות סימ� זיכרו� לפסוקי�  69מבי� ההערות האלה  4.גדולה

. פחות משני אחוזי�, וא� כ� שיעור הערות הסימ� נמו� למדי, )הסוגי� שיידונו להל�

ברוב ההערות  .וה� ניכרות על פי תוכנ�, ההערות האלה מפוזרות בכל ספרי המקרא

אול� לא כל הערה המכילה את המונח ; "סימנהו�"או " סימ�"האלה בא ג� המונח 

נעיר כי בכתבי יד רבי� ובדפוס מקראות גדולות המונח . הזה תוגדר כסימ�

לא כ� מנהג . בא בקביעות בהערות המסורה הגדולה לפני פירוט הפסוקי�" וסימנהו�"

או כאשר הפסוקי� , כאשר מובא סימ� אמתי" וסימנהו�"הוא משתמש במונח . הכתר

  5.וג� זה בעיניו סוג של סימ�, מילה אחת לכל פסוק, נרמזי� בקיצור

משו� כ� . דרכ� של המסרני� שה� מעבירי� מדור לדור את הערות המסורה

ואילו , קשה מאוד לחשו� אילו מ� הסימני� קיבל אהר� ב� אשר מסר� הכתר מרבותיו

 
 ל"הנ; ב ואיל�"ג� תשנ רמת ,Î‰ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó :‰˘„Á „ÂÒÈ ˙¯Â„‰Ó˙¯, )עור�( כה� 'מ  .3

, Î‰ ¯‚‡Ó :�˙‰"ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â ‰¯ÂÒÓ‰ Í ,˙Ï˙ Ú„ÈÓ ¯ÂÊÁ‡Â -È„ÓÓ˙¯, )מהדיר ועור� מדעי(

  .ה"רמת ג� תשס, גרסה שנייה

ממספרת את הערות המסורה הגדולה בכל ספר מספרי ) 2 הערה, לעיל(ורת לוינגר מהד  .4

הערות מסורה גדולה  67על אלה יש להוסי� . הערות מסורה גדולה 3729ונכללו בה , המקרא

 11, הערות בתצלו� ששרד מספר בראשית 6, )לוינגר ורתשלא נכלל במהד(בספר דברי� 

הערות  11ועוד , )מה� לא הצלחתי לקרוא 2( ות בתצלו� ששרד מתחילת ספר דברי�הער

  .הערות 3824בס� הכול . 1981מסורה בד� מספר דברי הימי� שנתגלה בשנת 

מסורה שמקור� בכתר אר� צובה ' הערות' 3345מעלה רק ' תכנת הכתר'חיפוש ממוחשב ב  

הסיבה לכ� היא שבמקרי� שבה� ). כתרשל ההערות שאי� מקור� ב' ידני'זאת לאחת ניפוי (

ה� , המתייחסות למילי� שונות באותו הפסוק) או יותר(יש בכתר שתי הערות מסורה 

 . 'תכנת הכתר'מובאות יחד ב
ובמקומות שהכתר לא שרד , הובאו הערות המסורה של כתר אר� צובה' תכנת הכתר'ב  .5

 �150בא ב) וסימנהו� וכדומה', וסימ(ונגזריו " סימ�"המונח . Ïי "הובאו הערות המסורה של כ

בחלקי� שהכתר לא . 4.5%שיעור של , הערות המסורה הגדולה מ� הכתר 3345הערות מתו� 

, כלומר. 24.5%שיעור של , Ïי "שצוטטו מכ 1772הערות מתו�  �434המונח בא ב, שרד

 .גבוה פי חמישה ויותר משימושו במסורת הכתר Ïי "שימושו של המונח במסורה של כ

  .משתמש במונח רק ברבע מ� ההערות ולא באופ� שיטתי כמקובל בדפוס Ïי "ג� כ, ועדיי�

מחזיקות סימ� במוב� שיידו� במאמר " סימ�"ההערות שמשמש בה� המונח  150מתו�  56רק   

, כאמור. לרוב מילה אחת לכל פסוק, בשאר ההערות באות מילות רמז עבריות לפסוקי�. זה

  .ולכ� נוקט את המונח א� כא� המסר� רואה ג� בכ� סימ�

, אי אפשר לפרשה כסימ� קיצור. מסומנת בדר� כלל נקודה עילית" וסימנהו�"אחרי המילה   

ומשמעה , לפיכ� נראה כי נקודה זו באה לפני פירוט הסימ�. שהרי המילה מובאת בשלמותה

  . כעי� סימ� הנקודתיי� בפיסוק המקובל היו�
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בהמש� דבריי אנסה למצוא את חותמו האישי . עיבד בעצמוסימני� חיבר בעצמו או 

א� הוכחה מוחלטת לכ� לא אוכל , בטיפולו בהערות המסורה, של אהר� ב� אשר

  .להביא

הבדיקה שערכתי מתייחסת רק לסימני� המופיעי� בכתר אר� : ועוד יש להעיר

כלל גדול הוא במסורה שהערת מסורה תמוהה או קשה מתבארת במקרי� . צובה

ועל כ� חיפשתי לכל סימ�  , בי� מתו� בחינה השוואתית של כל מקבילותיהר

אול� אוס� הסימני� של הכתר איננו אוס� של� . מקבילות במקורות מסורה אחרי�

וג� בשל העובדה שדפי� , ג� משו� אופייה הנקודתי והלקטני של המסורה, ומקי�

חוקרי� . ה באו בה�ואי� אנו יודעי� אילו סימני מסור, רבי� של הכתר חסרי�

פרנסדור� הביא קבוצת : אחרי� עסקו בסימני מסורה הבאי� במקורות אחרי�

; ארנטרוי עסק בסימני� המובאי� ש�'; אכלה ואכלה'סימני� באוס� המסורה 

ויצחק ששר ד� ביסודיות בסימני ; גינצבורג אס� סימני� רבי� מכתבי יד שוני�

  6).240 5702ירושלי� : �כיו(של התורה  507המסורה בכתב יד ששו� 

סימני� ) א: (הערות הסימ� בכתר אר� צובה נחלקות לשלושה סוגי� עיקריי�

  .סימני� בארמית) ג(פסוק המובא לסימ� ) ב(; של ראשי תיבות

‡ .˙Â·È˙ È˘‡¯ Ï˘ ÌÈ�ÓÈÒ7  

 o )חמ' פס( דן )לא' פס( אשר )כאן( זבולן. 'ג ָהֵאֶּלה ְוַחְצֵריֶהן ֶהָעִרים: טז, ט"יהושע י. 1

  o 'ד'א'סימן ז

ָהֵאֶ#ה  ֶהָעִרי�"המסורה קובעת כי צירו� המילי�  8:לפנינו הערת מסורה מפרטת

: ורומזת לפסוקי� האלה בעזרת מילות רמז, )'ג(בא שלוש פעמי� במקרא " ְוַחְצֵריֶה�

המפרט את , כל שלושת הפסוקי� המפורטי� כא� מופיעי� בפרקנו. ד�, אשר, זבול�

 
ÙÒ¯ , אליהו בחור אשכנזי; 87�86, 67' עמ, )2הערה , לעיל( ייבי�: ראהעל סימני המסורה   .6

˙¯ÂÒÓ‰ ˙¯ÂÒÓ ,שער שברי לוחות"בסו� (ב "לה ע �ב "לד ע, א"זולצב� תקל(" ; ¯ÙÒ ‰ÏÎ‡

‰ÏÎ‡Â ,176�173' עמ, ד"הנובר תרכ, פרנסדור�' מהד;E. Ehrentreu, Untersuchngen über die 

Massora, Hannover 1925, pp. 38-43 ;ד גינצבורג"כ ,‰¯ÂÒÓ‰ ÏÚ-È·˙Î ÈÙ-ÌÈ˜È˙Ú „È , לונדו�

ההפניה לאוס� זה ; גינצבורג: להל�( 196�501סעיפי� ס , )א"ירושלי� תשל, צילו� דפוס( 1885

Î- „È˙·, ששר 'י ;)על פי אות ומספר הסעי�, תהיה בהתא� לשיטת הסידור הנהוגה בו

ÌÈÏ˘Â¯È 5702 240 )ÔÂ˘˘ 507 (Ï·Â˜Ó‰ È�¯·Ë‰ ‰¯ÂÒÓ‰ ÁÒÂ� ˙ÂÂ‰˙‰· ÂÓÂ˜ÓÂ , חיבור לש�

  .299�289 'עמ, ג"ירושלי� תשמ ,האוניברסיטה העברית, תואר דוקטור לפילוסופיההקבלת 

, אינ� במקור –סימני הניקוד . צוטטו מכתר אר� צובה –הערות מסורה שלא צוי� מקור�   .7

, אותיותההדגשת ו מני� בהערת המסורהסימני הפיסוק המסוג� . אלא א� כ� צוי� אחרת

הועתקה מ�  –עיגולית המסורה . אינ� במקור – וכ� המוסגר בסוגריי� עגולי� או מרובעי�

  .המקור

  .67�66 'עמ, )2הערה , לעיל( ייבי�: על המסורה המפרטת ראה  .8
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לאחר פירוט המילי� . ולכ� די בסימ� קצר לזיכרו�, בטי ישראלגורל הנחלה של ש

  .מופיע סימ� נוס� של ראשי התיבות של שמות שלושת השבטי� הנזכרי�

ַעְּמָך  ֶאת – )י', ב א(דברי הימים  oַעְּמָך ַהָּכֵבד ַהֶּזה  ֶאת – )כאן( מלכים: ט, 'ג א"מל. 2

   o 'ג'ז'ע' דבר .'ז'כ'ע' סימן מלכי oַהֶּזה ַהָּגדֹול 

המסורה מעמידה זה כנגד זה שני ביטויי�  9.הערה זו היא הערת מסורה משווה

תגובתו של שלמה המל� : דומי� שנאמרו במלכי� ובדברי הימי� בהקשר דומה

מטרת המסורה המשווה היא ). ז', ב א"דה; ה', א ג"מל" (שאל מה את� ל�"' להצעת ה

את "במלכי� נאמר : � בי� הביטויי�ולמנוע חילו, לשמר את הנוסח המיוחד לכל ספר

לאחר ". את עמ� הזה הגדול"ובפסוק המקביל בדברי הימי� נאמר " עמ� הכבד הזה

  .פירוט שני הביטויי� מופיע סימ� זיכרו� של ראשי תיבות של כל אחד מ� הביטויי�

   o 'ז'מ'סימן נ o) כז( זבולן )ה( מנשה )ד( נפתלי .'חס' ה גָמ ִד ָק : כז, ח"יחזקאל מ .3

ִפּקּוֶדיָך ָדָרְׁשִּתי  ִּכי ,באלף ביתא דמיין בסופיהון דמטעיין' פסוק' ב: מה, ט"לים קייתה. 4

o מה' פס( ואתהלכה ברחבה( o לך אני הושיעני )צד( o ד'פ'סימנהון כ' o   

: ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי ִּכי ,באלף ביתא דמיין דמטעיין בסופיהון' פסוק' ב :נו, ט"לים קייתה. 5

   o 'ן'פ'סימנהון כ. )ק( מזקנים אתבונן )נו( היתה לי זאת

ומהוות למעשה , זו לצד זו, שתי ההערות האחרונות נכתבו שתיה� בראש העמוד

 ִ&י"ט מסתיימי� במילי� "שני פסוקי� במזמור קי. צמד הערות הקשורות זו בזו

". ִפ/-ֶדיָ� ָנָצְרִ*י ִ&י"ושני פסוקי� אחרי� מסתיימי� במילי� , "יִפ/-ֶדיָ� ָדָרְ+ִ* 

ועל כ� היא מפרטת , המסורה קובעת שדמיו� זה בסופי הפסוקי� יש בו כדי להטעות

וא� נותנת סימ� , את תחילת� של הפסוקי� המסתיימי� בכל אחד משני הביטויי�

  . של ראשי תיבות לשתי הסיומות

ביתא עד ' ומן אלפ o ָחֵּנִנימן ראשה דסיפרא עד אלפביתא רבא  :קלב, ט"לים קייתה. 6

 o )קלב( פנה אלי )נח( חליתי פניך )כט( דרך שקר .ָחֵּנִני' ג בר מן ַחֵּיִני' פה דסיפוס

   o 'ף'ח'ד' סימנ

הפועל : וכול� בתהילי�, פעמי� במקרא 27באי�  ַחֵ=ִני, )ָחֵ>ִניאו וְ ( ָחֵ>ִנישני הפעלי� 

מטרת המסורה למנוע החלפה בי� . מי�פע 9 – ַחֵ=ִניפעמי� והפועל  18מופיע  ָחֵ>ִני]וְ [

: וכדי לקצר את תיאור� היא חוצה את ספר תהילי� לשני חלקי�, שני הפעלי�

על ' אלפביתא רבא'הקרוי , ט"עד תחילתו של מזמור קי(בחלקו הראשו� של הספר 

ואילו , ָחֵ>ִני]וְ [בא תמיד הפועל  –) ש� שיש בו אקרוסטיכו� אלפביתי כפול שמונה

 
קי� דומי� ומצביעה על ההבדלי� מסורה משווה היא מסורה המעמידה זה לעומת זה פסו  .9

 .ביניה�
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, פרט לשלושה פסוקי� חריגי�, ַחֵ=ִניבא בדר� כלל הפועל  –י של הספר בחלקו השנ

  .שפורטו בהערת המסורה ונית� לה� סימ� של ראשי תיבות

 )מה( ְואתהלכה* )יז ועוד( 10ְואשמרה* .ביתא רבא' כל אלפ: קסז, ט"לים קייתה. 7

 )לד ועוד(ְואצרה * .מן ראשה עד סופה ).מב( ְואענה* )מח( ְואשא* )קכה( ְואדעה*

ָואשמָרה  אתנחםוָ . *'קמצ' כולהון חטפין בר מן ח )מז(ְואשתעשע * )קיז( ְואשעה*

 o. 'ש'ר'ק' ף'נ'ח' ז'סימנהון ז o. אהבםָואשועה ָואתקוטטה וָ  ָואשיבה ָואקומה ָואשאפה

 ראיתי )קמז( קדמתי )קלא( פי פערתי )קו( נשבעתי )נט( חשבתי )נה( זכרתי )נב( כרתיז

  o )קסז( שמרה )קנח(

� היא תחילית "האל. �"ו ואל"ט באי� פעלי� רבי� שבראש� האותיות וי"במזמור קי

המנוקדת (החיבור ' ו שלפניה היא ו"והווי, )�"מאותיות אית(העתיד לגו� ראשו� יחיד 

מטרת המסורה היא להבחי� בי� שני  11).המנוקדת בקמ�(ההיפו� ' או ו) בשווא

כי קריאתו של ', חטפי�'הקרוי בפי המסורה (� היא מדגימה את הסוג הראשו. הסוגי�

לסוג הזה . שהוא המיעוט, ומתייחסת בפירוט לסוג השני, )השווא מהירה וחטופה

ראשי הפסוקי� , המילי� עצמ� פורטו, )שמונה קמוצי� –' קמצ' ח(נקבע מניי� 

  .שהמילי� מופיעות בה� פורטו ונית� לה� סימ� של ראשי תיבות

יכלו ימיהם  )כאן( תינינה .יכלו בטוב ימיהם) יג, כא(' מיה דסיפקד: יא, ו"איוב ל. 8

  o 'ם'יַ 'כ'אם ישמעו יַ  o 'ט'בַ 'סימנהו֗ן ישאו ַיכ. בטוב

ÌÂÎÈÒ :כול� באי� בזוגות ; שלושה מ� הסימני� באי� בהערות מסורה משווה

; )4�5(� 'פ'לעומת כ' ד'פ'כ: ומתייחסי� לזוג ביטויי� דומי� שיש להבחי� ביניה�

, 6, 3, 1(ארבעת הסימני� האחרי� ). 2( 'ג'ז'עלעומת ' ז'כ'ע; )8( '�'יַ 'כ'יַ לעומת  'ט'בַ 'כיַ 

בא פירוט , )הכוללת מניי�(לאחר כותרת הרשימה : באי� בהערות מסורה מפרטת) 7

  12.וסימ� ראשי התיבות") וסימנהו�"או " (וסימ�"ואחר כ� המונח , הפסוקי�

המסורה הבבלית נוקטת א� ורק  במחקרי על המסורה הבבלית מצאתי כי

יש מ� הסימני� שה� מסובכי� . ומרבה מאוד בסימני� כאלה, סימני� מ� הסוג הזה

 13.ולכ� אי� מקו� להניח שה� שימשו כסימני זיכרו� בעל פה, וארוכי� מאוד
 
סימ� , במילי� המסומנות בכוכב. סימני הניקוד בהערה זו ובהערה שאחריה מצויי� במקור  .10

  .הניקוד הוא בבלי ולא טברני
אול� הפעלי� שהיא מביאה לדוגמה , המסורה אינה נוקטת את המונחי� הדקדוקיי� האלה  .11

, ְו�לאי� הוא מזכיר את המילי� (חנה הדקדוקית מורי� על כ� שהמסר� מודע היטב להב

  ).�"ו אל"ט ופותחות באותיות וי"הבאות במזמור קי – ֶוֱאמ#ָנה, ְוֵאי�, ְוא�ר

ו "אלא בשמונה צורות פועל שונות הפותחות כול� בווי, אינה עוסקת בצורה אחת 7הערה   .12

ולסו� , כ� הובא הסימ� אחר, תחילה פורטו שמונה הצורות: משו� כ� השתנה הסדר. קמוצה

   ).שהסימ� קשור בה�(פירוט מילות הרמז לפסוקי� 

, 122�116' עמ, א"ירושלי� תשס, Â˙Ï ˙ÈÏ··‰ ‰¯ÂÒÓ‰ ,‰ÈÎ¯„Â ‰È˙Â�Â¯˜Ú¯‰, עופר 'י: ראה  .13

 .122' עמ, ובמיוחד בסיכו� ש�
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. בהשוואה לכ� ראוי להעיר על מיעוט הסימני� מ� הסוג הזה במסורה של הכתר

ולכ� ייתכ� ששימשו ג� כסימני , בכתר ה� קצרי� למדיהסימני� הבודדי� הבאי� 

' ט'בַ 'הסימני� ַיכ: ראויה לציו� מיוחד) 8' מס(הערת מסורה אחת . זיכרו� בעל פה

והדבר רומז כנראה לכ� שהסימני� היו הגויי� ושימשו לזיכרו� בעל , � נוקדו'יַ 'כ'יַ 

  .פה

· .ÔÓÈÒÏ ÌÈ‡·ÂÓ‰ ÌÈ˜ÂÒÙ  

בחלק הראשו� של הערת : הערות מסורה משווההסימני� מ� הסוג הזה משמשי� ב

והמסורה מצביעה על ) או יותר(המסורה באה השוואה בי� שני ביטויי� דומי� 

מילה  –לרוב באה בפסוק האחד מילה מסוימת ובפסוק הדומה לו : ההבדל ביניה�

' וחד פסוק: "או" (סימנהו�"בחלקה השני של הערת המסורה בא המונח . אחרת

ריו מובא פסוק מ� המקרא ובו מופיעות שתי המילי� הנבדלות ואח") סימנהו�

סדר המילי� בפסוק הסימ� מתאי� לסדר שבו הובאו . שהובאו בחלק הראשו�

  . והוא ג� סדר המקרא, הפסוקי� בחלק הראשו�

וחלק זה כולל רק אחת משתי , לעתי� צוטט רק חלקו הראשו� של פסוק הסימ�

במקרי� האלה הבאתי את המש� . ו אחת מה�או שאינו כולל אפיל, מילות הסימ�

  . הפסוק בסוגריי� מרובעי�

סימנהו֗ן  .אשר ראו) ז', ב(פטים וש. ואשר ידעו) לא, ד"כ(יהושע : ז, 'שופטים ב. 1

  o) ב, א"דברים י( ]ראוואשר לא  ידעואשר לא [ וידעתם היום כי ל֗א את בניכם

לא צדה  ואשרסימנהו֗ן  .אשר ראו) ז', ב(פטים וש. ואשר ידעו) לא, ד"כ(יהושע : שם. 2

   o )יג, א"שמות כ( ]ינוס שמה אשר... [ והאלהים

 .ולא אבה לשמע בקולה )יד, ג"ב י"שמ( קדמיה .מטעיין בעינינה' ב: יד, ג"י ב"שמ. 3

 ]להבאו ...[כנחש ילך  קולהוחד פסוק סימנהון  .ולא אבה לשמע לה) טז, שם(תינינה 

  o) כב, ו"ירמיהו מ(

ותהי  )טו, א"ב כ"שמ( קדמייה .בעינינה הדן מתחלפין' ארבעה פסוק: טו, א"כ ב"שמ. 4

) כ, שם(בתרייה  .ותהי עוד המלחמה )יט, שם( ותליתייה) יח, שם(תינינה  .עוד מלחמה

יחזקאל ( מה הםויאמר אלי בן אדם הראה אתה  וחד פסוק סימנהון֗  .ותהי עוד מלחמה

   oo) ו', ח

 .בבית יער) טז', ב ט"דה(דברי הימים  .בית יער הלבנון) כאן(מלכים : יז, 'י א"מל. 5

  o )ח', ישעיהו ה( בית בביתוי מגיעי הסימנהון 
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. ויָשב ירבעם) ב', ב י"דה(דברי הימ֗ים ד. שב ירבעםויֵ  )כאן( מלכים :ב, ב"י א"מל. 6

   o 14)ד, ט"ב י"דה( וָי֝שביהוש֖פט בירושלם  וֵי֥שבסימ֗נ 

וחמור והאריה ) כח( וילך וימצא oוהחמור והאריה ) כד(וימצאהו וילך : כד, ג"י א"מל. 7

o  טז, ו"שופטים ט( החמור חמורסימנהו֗ן בלחי( o   

קדמיה . ויהי במלכו) יא, ז"א ט"מל(זמרי  .ויהי כמלכו) כאן(בעשא : כט, ו"ט א"מל. 8

   o )כה, ט"איוב כ(ואשכון כמלך ֗בגדוד  סימנהון֗  .כמלכו תינינה במלכו

ומצטרפת לכ� המילה , "כמל� בגדוד"שבראשי התיבות ' ב' וא האותיות כהסימ� ה

  .'מלכו'הרומזת למילה ' מל�'

. וישמח עליהם) ב, ט"ל(ישעיהו . וישמע עליהם חזקיהו )כאן( מלכים: יג, 'כ ב"מל. 9

   o) ח, ז"תהילים צ( ציון שמעה ותשמחסימנהון 

וגם אני ) כז, ד"ב ל"דה(' הימי' דבר .וגם אנכי שמעתי) כאן(מלכים  :יט, ב"כ ב"מל. 10

  o) יב, ה"ישעיהו מ( ]ידי נטו אני...[עשיתי ארץ ואדם  אנכי סימנהון֗  oשמעתי 

אמרתי אך  )כאן( ישעיהו .אמרת אך דבר )כ, ח"ב י"מל( מלכים: ה, ו"ישעיהו ל. 11

כי ... אמרתואיך ...[יקרא אבימלך ליצחק ויאמר אך הנה אשתך וסימנהון  .דבר

  o) ט, ו"בראשית כ( ]אמרתי

מלבד המילי� , ייתכ� שג� פה הסימ� כולל רמז נוס� לפסוקי� 8' כמו בהערה מס

אולי משו� כ� הארי� "). ויאמר א�"או הצירו� (' א�'והוא המילה , המנוגדות עצמ�

המסר� בציטוט הפסוק למרות שלא הגיע בציטוטו אל המילי� הרומזות לפסוקי� 

  .המושווי�

אשר היה ) כאן(ירמיהו  .אשר הוא פקיד) יט, ה"ב כ"מל(מלכים : כה, ב"ירמיהו נ. 12

  o) ט', בראשית י( גבר ציד הוא היהסימנהון . פקיד

. ואת ספר) כאן(ירמיהו  .ואת הספר שר הצבא) יט, ה"ב כ"מל(מלכים : שם. 13

  o) יא', עזרא ז( ]...הסופר סופרלעזרא הכהן ...[סימנהו֗ן וזה פרשגן הנשתון 

בי� . עוסקות בשני הבדלי� בי� פסוקי� מקבילי� במלכי� ובירמיהו 13�12הערות 

א� לא הובא ', ושבעה'לעומת ' וחמשה': שני הפסוקי� המושווי� יש ג� הבדל שלישי

כנראה מפני שאי� במקרא פסוק שבאות בו שתי המילי� האלה , לו סימ� זיכרו�

  ).ועוד' שבע... חמש', 'שבעת... בחמשה'א� יש (כדיוק� 

 
). בבלימסומ� בניקוד  –הצירי במילה וֵישב (מועתקי� מ� הכתר  –סימני הניקוד בהערה זו   .14

  .נוזיכרולזיהוי הפסוק או לעזר כ, טעמי המקראאת ג� המסר� רש� כא� 
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ושארא  .השמים אלהים רומה על) ו, ז"תהילים נ(' קדמיה דסיפר: יב, ז"תהילים נ. 14

, ו"תהילים קט(הוה -יל השמים שמיםסימנהון . רומה על שמים) ו, ח"ק; יב, ז"תהילים נ(

   o )טז

תינינה אולם שלח נא ידך  ).כאן( ואולם שלח נא ידך' קדמיה דסיפ: יא, 'איוב א. 15

   o )ז', א ז"מל( 15ֻאלםהכסא אשר ישפט שם  ואולם' פסוק סימנ וחד ).ה', איוב ב(

  .שבסימ� שונה במשמעותה מ� הפסוקי� המושווי�' אול�'המילה 

ואת ראשו ואת  סימנהון֗  .פרעהו) טו', ד(משלי  .פדעהו )כאן(איוב : כד, ג"איוב ל. 16

   o )יב', ויקרא א(פדרו 

אלא שתי מילי� דומות השונות , הערת המסורה הזאת אינה משווה פסוקי� דומי�

נית� להבי� שסימ� הזיכרו� בנוי על האות ר שבמילה ראשו והאות ד . רק באות אחת

משלי הזה יוצא שבסימ� , א� כ�אול� ). לעיל 8' בדומה להערה מס(שבמילה פדרו 

! איוב בא לפני משלי –הערה זו גופה וג� ב, במסורת בבל, בכתרואילו ; קוד� לאיוב

מילת הסימ� , מלבד זה .ד לפני ר: אה כי הסימ� כולו הוא במילה פדרומשו� כ� נר

, שהרי היא פותחת באות פ ומסיימת באות ו, רומזת למילי� הנדונות באופ� נוס�

זו הסיבה להעדפת פסוקנו על שני פסוקי� אחרי� שנזכר . כמו שתי המילי� הנדונות

מילי� במקרא שבא בה� רצ�  ועל מאות רבות של, )כ', ח; ח', ויקרא א" (הפדר"בה� 

  .'דר'האותיות 

לא  סימן .מראות רע )יג', א(חבקוק  .מראות ברע )כאן(ישעיהו : טו, ג"ישעיהו ל. 17

  o )י, ז"ויקרא כ( ]בטוב רעאו  ברעטוב ...[יחליפנו 

ÌÂÎÈÒ : ברוב המקרי� ההשוואה היא בי� שני פסוקי� דומי� במקרא השוני� במילה

ל בתוכו מילה המורה על הפסוק הראשו� במקרא ומילה ופסוק הסימ� כול, אחת

שבה� אותיות מסוימות , אול� יש כמה חריגי�. נוספת המורה על הפסוק השני

כמל� , )4(מה ה� : בפסוק הסימ� רומזות להבדלי האותיות בי� הפסוקי� המושווי�

  .נדונותבשני האחרוני� המילה רומזת ג� לשינוי וג� למילי� ה). 16(פדרו , )8(בגדוד 

, אות ס(ד גינצבורג בספרו המסורה "בדקתי את אוס� הסימני� העשיר שליקט כ

הערות המסורה שבסעי�  17מתו�  10� ומצאתי ש� מקבילות ל, )501�196סעיפי� 

מובאי� ש� קרוב לעשרי� סימני� מסוג זה השייכי� לחלקי הכתר הקיימי�  16.הזה

 
 .סימ� הניקוד מסומ� במקור  .15
ירושלי� , צילו� דפוס( 1885לונדו� , ÏÚ ‰¯ÂÒÓ‰-È·˙Î ÈÙ-ÌÈ˜È˙Ú „È, ד גינצבורג"כ: ראה  .16

של  499, 368בסעיפי�  –בסוג זה  1קבילה למובאה מ .360�341' עמ, כר� ב, )א"תשל

 407 – 13; 407 – 12; 407�405 – 11; 417+  407 – 10; 415 – 9; 394 – 8; 383 – 4; גינצבורג

 +498 ;15 – 469  +498 ;17 – 423. 
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� סימני� מסוג זה השייכי� כמו כ� מובאי� ש� כשלושי. ואינ� מובאי� בכתר

  . ואפשר שכמה מה� הובאו בדפי הכתר שאבדו, לחלקי� החסרי� מ� הכתר

. והוא הרבה להביא מה�, נראה שהסימני� מהסוג הזה חביבי� על מסר� הכתר

  .ייתכ� שכמה מה� חיבר בעצמו

‚ .˙ÈÓ¯‡· ËÙ˘Ó ‡Â‰˘ ÔÓÈÒ17  

סימני�  43. ארמיתסימ� הזיכרו� השכיח ביותר במסורה של הכתר הוא משפט ב

כמעט כל . וה� מובאי� להל� בנספח, כאלה נמצאו בהערות המסורה של הכתר

בראש ההערה באה כותרת המגדירה את . ההערות ה� מסוג המסורה המפרטת

ולאחריה בא משפט הסימ� בארמית ומפרט , התופעה הנדונה ואת מניי� הפסוקי�

אחרי הכותרת " וסימנהו�"ח בא המונ) 43מתו�  31(ברוב המקרי� . את הפסוקי�

  .אול� לעתי� המונח הזה אינו מופיע; ולפני משפט הסימ�

  :הנה דוגמה אופיינית של הערת מסורה מ� הסוג הזה

 –כא , ד"תהילים ע( מסכינא )לאכול –ה ', א כ"שמ( אכל .וסימנהון' ב הׁשֹ יָ : ג, 'שופטים ז ]1[

 –א , ב"ישעיהו י( ואתנחם )ירושלם –ח , ו"ט ב"שמ( דירושלם )ויצפר –ג ', שופטים ז( צפרתא )דך

  .)ותנחמני

את . שבכל אחד מה� באה הצורה ָישֹב, הרי פה סימ� זיכרו� לחמישה פסוקי�

ואלה . המילי� מ� הפסוק שהמסר� רמז אליה� במילי� הארמיות הבאתי בסוגריי�

ה וכ� המיל ב+ֹיָ בכל אחד מה� סומנה הצורה (הפסוקי� שנרמזו בהערת המסורה 

  ): שמקבילה ארמית שלה כלולה בסימ�

ַהֶּמֶלְך  ֵאֵׁשב ִעם בָֹיׁשחֶֹדׁש ָמָחר ְוָאֹנִכי  ְיהֹוָנָתן ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל: ה', א כ"שמ) 2(
  .ֶלֱאכֹול

  .ִנְכָלם ָעִני ְוֶאְביֹון ְיַהֲללּו ְׁשֶמָך ַּדְך ֹבָיׁש ַאל: כא, ד"תהילים ע) 5(

 
המובאות ). 198�193' עמ(רשימה מלאה באה בנספח . בסעי� הזה יובאו רק מקצת ההערות  .17

לייד� , שפרבר 'א' הדמ: אונקלוס: הובאו על פי המהדורות האלהבסעי� זה מ� התרגומי� 

ברלי� , גינזבורגר' מ' מהד: המיוחס ליונת�; )סימני הניקוד הומרו לסימני� טברניי�( 1959

תרגו� אר- ישראל : נאופיטי; ז"ברלי� תרפ, הלר' ח' מהד: )לבראשית( פשיטתא; ג"תרס

מקראות : )לנביאי�( יונת� ;א"ירושלי� תשל, צילו�' מהד, )1ניאופיטי (לתורה כתב יד ותיק� 

  ).3 הערה, לעיל(גדולות הכתר 

 M. Sokoloff, A:שימוש המילי� בארמית אר- ישראלית נבדק במילונו של סוקולו�  

Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic2, Ramat Gan-Baltimore-London 2002 )להל� :

 M. Sokoloff, A:ילונו השני של סוקולו�שימוש הארמית הבבלית נבדק במ). סוקולו�

Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic, Ramat Gan-Baltimore-London 2002 )להל� :

  ).ארמית בבלית, סוקולו�
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ֵמַהר  ְוִיְצֹּפר בָֹיׁשָיֵרא ְוָחֵרד  ה ְקָרא ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵלאֹמר ִמיְוַעָּת : ג', שופטים ז) 1(
  .ַהִּגְלָעד

  .'ה ְוָעַבְדִּתי ֶאת ְירּוָׁשַלםִ' ְיִׁשיֵבִני ה ]קרי ֹבָיׁשו[ ישיב ִאם ]...[: ח, ו"ב ט"שמ) 3(

  .ּוְתַנֲחֵמִניַאְּפָך  ֹבָיׁשָּת ִּבי ִּכי ָאַנפְ ' ְוָאַמְרָּת ַּבּיֹום ַההּוא אֹוְדָך ה: א, ב"ישעיהו י) 4(

מטרת הערת המסורה היא להבחי� בי� הצורה ָישֹב ובי� צורות אחרות קרובות לה 

וכל אחת מה� , סימ� הזיכרו� מורכב ממשפט בארמית ובו חמש מילי�. כגו� ָי+-ב

 "צפרתא", "ד�"למילה  –" מסכינא"; "לאכול"רומז למילה " אכל: "רומזת לפסוק אחר

מילות הרמז יוצרות משפט בארמית בעל משמעות . וכ� הלאה" ויצפר"למילה 

אכל העני את העו� , 'בער�, המשמעות היא. על זכירתו, כמוב�, והדבר מקל, כלשהי

אבל יש פה משפט נחמד בעל , אי� פה משמעות עמוקה מדי'; של ירושלי� ונרגע

  . משמעות

  :ל�את תהלי� יצירת הסימ� נית� לתאר בתרשי� לה

  הצורה ָישֹב באה חמש פעמי� במקרא  עובדה מסרנית

; ח, ו"ב ט"שמ; ה', א כ"שמ; ג', שופטי� ז  רשימת פסוקי�

  כא , ד"תהילי� ע; א, ב"ישעיהו י

  ד�; ותנחמני; ירושל�; לאכול; ויצפר  בחירת מילה בולטת בכל פסוק

  מסכינא ;אתנח�; ירושל�; אכל; צפרתא מציאת מילי� מקבילות בארמית

  ואתנח� דירושל� צפרתא מסכינא אכל  עיצוב כמשפט

  :בדיקת הסימני� מובילה לכמה ממצאי�

המילה הארמית רומזת למילה מ� הפסוק על פי השורש המשות� , לפעמי�  .א

בדוגמה , למשל. ולא על פי המשמעות –ולפעמי� רק על פי הצליל , שלה�

ישכי� 'שמשמעותה " ויצפר"מזכירה את , )ציפור" (צפרתא"שלפנינו המילה 

  .'בבוקר

ועוצב כ� שיתאי� , סדר המילי� במשפט הסימ� אינו מתאי� לסדר המקרא  .ב

  .ליצירת משפט הגיוני

�ל, � וכגו� ו) אצלנו( �כגו� ד –למשפט הארמי נוספו מיליות שאינ� במקרא   .ג 

לגבש את המשפט ולהפו� את , המטרה היא כמוב�, ג� כא�). בסימני� אחרי�(

  .� למשפט בעל היגיו� פנימיסדרת המילי

מסקנה נוספת היא שבחירת המילה הארמית לייצוג המילה העברית אינה תלויה 

ג� כאשר המסר� בוחר במילה ארמית הקרובה במשמעותה למילה . בתרגו� הפסוק

  .אי� הוא מחויב כלל לתרגו� של הפסוק הנדו�, העברית שהוא רומז לה

  :למשל
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 ודמך )ותשקין –לג , ט"בראשית י( שתה –' וסימנהון' א דהּו הלָ יְ ּלַ ּבַ : י, ט"י א"שמ ]2[

ֲעַרק : יונתן. ָנס וימלט –י , ט"א י"שמ( וערק )ויקם –כג , ב"בראשית ל( וקם )וישכב –טז ', בראשית ל(

  o )ְוִאׁשֵּתיַזב

ַוַ*ְ+ֶקיָ� כל התרגומי� הארמיי� מתרגמי� את ) לג, ט"בראשית י(בפסוק הראשו� 

; ואשקיא�: המיוחס ליונת�; ְוAשִקי@ה: אונקלוס(י "מ� השורש שקבמילה ארמית 

המסר� העדי� את המילה ). ואשקי: פשיטתא; ]ואשק�: ובגיליו�[ואשקיי� : נאופיטי

בראשית ( ַוִ=ְ+ַ&בהמילה . כנראה משו� שהתאימה טוב יותר למשפט הסימ�, "שתה"

, ושמש: נאופיטי; -שֵכיב: ונת�אונקלוס והמיוחס לי: תורגמה בדרכי� שונות) טז', ל

נראה א� , "ודמ�"המסר� בחר פה במילה . ודמ�: פשיטתא. ואזדמ� לוותה: ובשוליי�

שפת . שהדמיו� בי� המילה שבחר בה ובי� תרגו� הפשיטתא היא מקרית בלבד

ואי� זה  18.'שכב'רגיל בהוראת " דמ�"ובארמית גלילית , המסורה היא ארמית גלילית

  .רגמה כ� המילה בפסוק הנדו�משנה א� אכ� תו

  : והנה דוגמה נוספת

, ה"ירמיהו כ( רעייא )לכו –יד ', שופטים י(אזלו  – 'וסימנהון' פת' ג קּועֲ זַ וְ : יד, 'שופטים י ]3[

  o )קדשו צום –יד ', יואל א( קדשו )הרֹעים -לד 

  : ואלה הפסוקי� שנרמזו בהערת המסורה

ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ְּבַחְרֶּתם ָּבם ֵהָּמה יֹוִׁשיעּו ָלֶכם ְּבֵעת ָה  ֶאל ְוַזֲעקּו ְלכּו: יד', שופטים י
  .ָצַרְתֶכם

  .ָמְלאּו ְיֵמיֶכם ִלְטבֹוַח  ְוִהְתַּפְּלׁשּו ַאִּדיֵרי ַהּצֹאן ִּכי ְוַזֲעקּו ָהרִֹעים ֵהיִלילּו: לד, ה"ירמיהו כ
ֹ  ַקְּדׁשּו: יד', יואל א ֱאֹלֵהיֶכם  'ְׁשֵבי ָהָאֶרץ ֵּבית הצֹום ִקְראּו ֲעָצָרה ִאְספּו ְזֵקִנים ּכֹל י

  .'ה ֶאל ְוַזֲעקּו

 ְוָזֲעק-מטרת הערת המסורה היא להבדיל את שלוש המילי� האלה משלוש היקרויות 

� בחט�' ז( -ֳזָעק-ומההיקרות האחת של ) צורת עבר, בקמ�' ז( �צורת , ציווי –קמ

  ).הפסק

ובכל זאת . Dְַזר- ַתֲעֵני –" קדשו צו�"יונת� מתרג� את הצירו� , בפסוק האחרו�

" קדש"הפועל . הזהה להיקרות העברית שבפסוק, "קדשו"בחרו בעלי הסימ� בפועל 

וקדש ית : נאופיטי –ויקדש את הע� : יד, ט"שמות י: למשל(רגיל מאוד ג� בארמית 

ייתכ� שהמילה . ולכ� היא נוחה לשמש בסימ�, )477' עמ', קדש, 'סוקולו�: ראה; עמא

לא הייתה מזכירה לשומעי� את , אחריה" תעני"בלא המילה , "זרוג"הארמית 

  ".קדש צו�"אלא תרגו� של הצירו� , "קדש"שהרי אי� פה תרגו� מילולי של , "קדשו"

 
  .152' עמ ',דמ�', �סוקולו  .18
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  :ֹוּיַא הסימ� הבא מציג חמש היקרויות של המילה 

 דמלכייא דמלכים )בנותיו –כ ', שמות ב( הוןבנת –' וסימנהון' ה ֹוּיַא וְ  ֹוּיַא : יג, ט"ב י"מל ]4[

 )בושה –י ', מיכה ז( ובהתין )כגללו –ז ', איוב כ( אתגלגלין )ומלך... ומלך... מלך –יג , ט"ב י"מל(

  .)ימות –י , ד"איוב י( ומיתין

  .ְויֹאַכל ָלֶחםָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו  ֹ ָלָּמה ֶּזה ֲעַזְבֶּתן ֶאתְוַאּיו ְּבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר ֶאל: כ', שמות ב
  .ָלִעיר ְסַפְרָוִים ֵהַנע ְוִעָּוה ּוֶמֶלְךַאְרָּפד  ּוֶמֶלְךֲחָמת  ֶמֶלְךֹ ַאּיו: יג, ט"ב י"מל

  .ַֹאּיוָלֶנַצח יֹאֵבד רָֹאיו יֹאְמרּו  ְּכֶגֲללֹו: ז', איוב כ
  .ִיְךֱאֹלָה ' הֹ ַאּיוָהֹאְמָרה ֵאַלי  בּוָׁשהְוֵתֶרא אַֹיְבִּתי ּוְתַכֶּסָה : י', מיכה ז
  .ְֹוַאּיוַוֶּיֱחָלׁש ַוִּיְגַוע ָאָדם  ָימּותְוֶגֶבר : י, ד"איוב י

  :כגו�, הסימ� הזה נמסר במקורות מקבילי� רבי�

  .בנתהו� דמלכי� אתגלגל� ובהת� ומית�: כ', שמות ב )˘ י"מסורה גדולה בכ(= ˘ � ג"מ

, Harley 5710י הספרייה הבריטית "על פי מסורה גדולה בכ( 341סעי� א , גינצבורג

  .בנתהו� דמלכא מתגלגלי� ובהתי� ומייתי�): כ ,'ב ותשמ

  .בנתהו� דמלכיא מתגלגלי� ובהתי� ומייתי�: כ', שמות ב „� ג"מ

בכל המקומות ". בנותיה� של המלכי� התגלגלו והתביישו ומתו: "משמעות הסימ�

חלק מ� הסימני� . מילה אחת לכל פסוק –הסימ� הוא ב� חמש מילי� , שראיתי

' מלכיא'סת� וחלק על ' מלכי�'חלק מדברי� על ; נוסחי� בעבר וחלק בבינונימ

, ואילו בכתר אר� צובה נוספה מילה אחת. אבל בכול� חמש מילי� –ביידוע 

, אבל באמת אי� פה כפילות". דמלכייא דמלכי�: "הנראית לכאורה ככפילות מיותרת

שהרי מטרה חשובה . וזו היא כנראה תוספת שחותמו של המסר� הגדול מוטבע בה

ובי� הפסוק " מל� חמת ֹו‡»i"שנאמר בו , של המסורה היא להבחי� בי� הפסוק במלכי�

ע ֶמֶלְ� ֲחָמת -ֶמֶלְ� AְרEָד -ֶמֶלְ� ָלִעיר ְסַפְרָוִי� ֵהנַ  ‡»i≈‰: "יג, ז"המקביל לו בישעיהו ל

מלא את היא לא ת, א� הערת המסורה לא תאמר במפורש את ההבחנה הזאת". ְוִעָ-ה

. ולכ� חרג מסר� הכתר מ� הדג� הרגיל והוסי� מילת הבהרה באמצע הסימ�. מטרתה

ולפרשו (נראה לי שאי� כוונתו של המסר� לראות במילה הזאת חלק מ� המשפט 

אי� זו אלא מעי� הערת סוגריי� המסייעת לזיהוי אחד ; )'בנותיה� של מלכי המלכי�'

  . הפסוקי� הנרמזי�

ורומז ג� , )ואינו נמצא בכתר( ˘י "הבא בכ, � בסימ� אחרואפשר שזו הכוונה ג

  : הוא לזיהוי אחד הפסוקי�

 )יג, ו"ב ט"דה(אתקטל  )ז, א"שמות י(כלבא  –וסימנהון ' למאיש ג: ז, א"שמות י ש-ג"מ ]5[

  .)יט', ב ו"שמ(בביתא דשמואל 
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ְּבֵהָמה ְלַמַען ֵּתְדעּון  ְוַעד ֵמִאיׁשלְ ְלׁשֹנֹו  ֶּכֶלב ּוְלכֹל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ֶיֱחַרץ: ז, א"שמות י
  .ֵּבין ִמְצַרִים ּוֵבין ִיְׂשָרֵאל' ֲאֶׁשר ַיְפֶלה ה

 ְלֵמִאיׁשָּגדֹול  ָקטֹן ְוַעד ְלִמן יּוָמתִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי' ִיְדרֹׁש ה ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא: יג, ו"ב ט"דה
  .ִאָּשה ְוַעד
ִאָּשה ְלִאיׁש ַחַּלת ֶלֶחם  ְוַעד ְלֵמִאיׁשֲהמֹון ִיְׂשָרֵאל  ָהָעם ְלָכל ַוְיַחֵּלק ְלָכל: יט', ב ו"שמ

  .ְלֵביתֹוָהָעם ִאיׁש  ַאַחת ְוֶאְׁשָּפר ֶאָחד ַוֲאִׁשיָׁשה ֶאָחת ַוֵּיֶלְך ָּכל

שנוספה לפסוק השלישי באה לשלול את הפסוק המקביל בדברי ' דשמואל'התווית 

  :הימי�

ֶלֶחם ְוֶאְׁשָּפר  ִאָּשה ְלִאיׁש ִּכַּכר ְוַעד ֵמִאיׁשָרֵאל ִאיׁש ִיְׂש  ַוְיַחֵּלק ְלָכל: ג, ז"א ט"דה
  .ַוֲאִׁשיָׁשה

ולא מצאתי מקבילה שלו שאינה כוללת את , סימ� הזיכרו� הזה אינו שכיח כל כ�

והיא , ובכל זאת נראה לי כי התווית אינה חלק ממשפט הסימ� 19.'דשמואל'התווית 

וא� על פי שלמעשה התווית . קי�מתפקדת רק במישור המסרני של זיהוי הפסו

עלול מישהו ', בית'שהרי בפסוק בדברי הימי� לא נזכר כלל , מיותרת' דשמואל'

להשתבש בי� שני הפסוקי� המקבילי� ולסבור בטעות כי הצורה ְלֵמִאי+ באה ג� 

  .בפסוק בדברי הימי�

˙ÊÓ¯�‰ ‰ÏÈÓ‰ Ï˘ ˙¯Á‡ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ ÒÁÈÈ˙Ó‰ ÔÓÈÒ  

  :הוי אחד הפסוקי� הרמוזי� בסימ�קיי� קושי בזי, בדוגמה להל�

 )ָּגֵרש –י , ב"משלי כ( טרד )והנשיא –יב , ב"יחזקאל י( רבא – וסימנהון' א גצֵ יֵ וְ : י, ב"משלי כ ]6[

  .)ה', חבקוק ג( רוגזא

  :אצֵ יֵ וְ ואלה שלושת הפסוקי� שבאה בה� הצורה 

ַּבִּקיר ַיְחְּתרּו  ְוֵיֵצאֲעָלָטה ָּכֵתף ִיָּשא ּבָ  ְּבתֹוָכם ֶאל ֲאֶׁשר ְוַהָּנִׂשיא: יב, ב"יחזקאל י
  .ְלהֹוִציא בֹו

  .ָמדֹון ְוִיְׁשּבֹת ִּדין ְוָקלֹון ְוֵיֵצאֵלץ  ָּגֵרׁש :י, ב"משלי כ
  .ֶרֶׁשף ְלַרְגָליו ְוֵיֵצאְלָפָניו ֵיֶלְך ָּדֶבר : ה', חבקוק ג

  : הסימ� הזה בא בצורה כמעט זהה ג� במקורות מקבילי�

' ויצא ג: ה', חבקוק ג �Ï ג"מ. רובה טרד רוגזא' רפי' ויצא ג: יב, ב"יחזקאל י �Ï ג"מ

  .רובא טרד רוגזה

 
וציי� , Harley 5710 הספרייה הבריטית י"הביא את סימ� הזיכרו� מכ 442bסעי� א , גינצבורג  .19

ואפשר , "'ד' וסימ' ג"באה הערת מסורה קטנה  448י וטיק� "בכ .בכתב יד אחר א מצא�של

  .שכוונת המסר� לציי� את העובדה שסימ� הזיכרו� כולל ארבע מילי� במקו� שלוש
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חבקוק , Harley 5710י הספרייה הבריטית "ג בכ"על פי הערת מ( 488סעי� י , גינצבורג

  [...]סימ� אחר רבא טרד רוגזא . וסימנהו� בלשו� תרגו� רובא לרוגזא טרד): [...] ה', ג

שלושה פסוקי� . בפסוק השלישי" רוגזא"א המסר� ובכל זאת קשה להבי� היכ� מצ

ִיְרDְז-� ְיִריעFת "ושני פסוקי� אחר כ� נאמר ) ב', ג" (Gְרֶֹגז ַרֵח� ִ*ְז&Fר"קוד� נאמר 

אבל אי� דר� המסורה לרמוז לפסוק באמצעות פסוקי� אחרי� ; )ז', ג" (ֶאֶר� ִמְדָי�

  .שאינ� צמודי� לו

קֹלaֹÊ∆‚  F¿¯ִ+ְמע- ָ+מFַע ": ו� בכלל לפסוק אחרבדקתי אפשרות שמא הסימ� מתכו

וג� קשה  – אול� לא מצאתי שמישהו גרס ש� ְוֵיֵצא, )ב, ז"איוב ל(" È≈̂≈‡ְוֶהֶגה ִמEִיו 

  .להעלות על הדעת גרסה כזאת שאינה מתאימה להקשר

שהובאה אצל (והגעתי אליו בעזרת הערת מסורה אחרת , לבסו� מצאתי פתרו�

  ):292�291' עמ, ששר

תביר ' בחד עינין קדמיה זקף לרומה ותינ' א זוגין מן תריי"י: יב, ג"ויקרא כ ש-ג"מ ]7[

משה מלל  לרוגזהלתהומה וסימנהון שמואל עבד אוריתא דויד מנהון במיא קטלון 

  20.בגלותא

 –המוטעמי� בטעמי� שוני� , כל מילה בסימ� הזה מרמזת לצמד פסוקי� דומי�

  :רומזת לפסוקי� האלה" לרוגזה"המילה . לרוב זק� לעומת תביר

ים: לט, ו"ויקרא כ ם ְוַהִּנְׁשָאִר֣ ּקּו֙  ָּבֶכ֗ ם ִיַּמ֙ ת ַּבֲעוָֹנ֔ ף אְֹיֵביֶכ֑ם ְּבַאְרצֹ֖ ת ְוַא֛ ם ַּבֲעוֹֹנ֥ ם ֲאבָֹת֖  ִאָּת֥

ּקּו  .ִיָּמֽ
ן-ְוֶאת ֲעוָֹנ֙ם -ֶאת ְוִהְתַוּ֤דּו: מ, שם ם ֲעוֹ֣ ם ֲאבָֹת֔ ר ְּבַמֲעָל֖ ֲעלּו ֲאֶׁש֣ י-ָמֽ ף ִב֑ י ָהְל֥כּו-רֲאֶׁש  ְוַא֕  ִעִּמ֖

ִרי  .ְּב ֶקֽ

, לאחר האתנח Û«‡¿Âובכל אחד מה� באה המילה , הרי אלה שני פסוקי� רצופי�

א� במשמעותה , "א�"קשור למילה " לרוגזא"הסימ� . בראשו� טעמH תביר ובשני זק�

  .לא כמילת יחס אלא כמציינת חרו� א�, האחרת

נה שני פסוקי� שנדרשה וה, מעניי� לציי� שדרשה כזאת מקובלת ג� בתרגומי�

  :כלשו� רוגז" א�"בה� תיבת 

ֲהִברַגז ְתֵשיֵצי ַזָכָאה ִעם : "אונקלוס; "ָרָׁשע ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ַהַאף: "כג, ח"בראשית י
  21".שציא זכאי עם חייב וגזךהר"המיוחס ליונתן ; "ָבאיַחיָ 

 
הערה , לעיל[ �ורפרנסד( 228י פריס סעי� "כ' אכלה ואכלה'מקבילה לסימ� הזה באה בחיבור   .20

וסימ� .... ' בענינא חד זק� לרומא וחד נחית לתהומא וסימ' א זוגי� מ� ב"י): 131' עמ, ]6

  ".שמואל עבד אוריתא דוד מנהו� במיא קטלי� לרגזא משה ממלל בגלותא. בלשו� ארמי

פירש מלשו� רוגז ש� "רמבו, התייחסו בפירושיה� לתרגו� אונקלוסש, כא� ק"י ורד"רשוראה   .21

  .את התרגומי� בלא להזכיר
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ֹ  ַוַּיְרא ַׂשר" :טז', בראשית מ המיוחס  –' וגו" יֹוֵסף אֶמר ֶאלָהֹאִפים ִּכי טֹוב ָּפָתר ַוּי
ונתן שרי ווחמא רב נחתומי ארום יאות פשר דהוא חמא פושרן חלמא דחבריה " :לי

  22.'וגו" אמר ליוסףו לממלא בלישן רוגזא

" לפניו"אולי ג� את המילה : בסימ� הקוד�" רוגזא"ושמא כא� טמו� הפתרו� לבעיית 

  : כמו בפסוקי� האלה, שו� כעסדרשו מל –" א�"כמו את המילה  –) ה', בחבקוק ג(

  .ֵניה ְלרּוגֵזיהיִח נִ ֲא  :אונקלוס". ֲאַכְּפָרה ָפָניו: "כא, ב"בראשית ל
ן ָית רּוגִזי יֵת ַוֲאָנא ַא  :אונקלוס". ָּפַני ָּבִאיׁש ַההּוא ַוֲאִני ֶאֵּתן ֶאת: "ג', ויקרא כ

  .ואנה אשוי תקיף רוגזי בגבריה ההוא :נאופיטי. א ַההּואֲאָנָש בַ 
 ֲאָנא ָית רּוגִזיַוֲאַשֵוי  :אונקלוס; "ָּבִאיׁש ַההּוא ָּפַני ְוַׂשְמִּתי ֲאִני ֶאת: "ה', רא כויק

ן<ואשוי אנה ית תקוף רוגזי בגברה ההוא  :נאופיטי. ְבַגבָרא ַההּוא ו לי אפי  :ובגי
  .>רוגזי

ÌÈÏÂ‚Ï‚ Ì‰ÈÏÚ Â¯·Ú˘ ÌÈ�ÓÈÒ  

שינויי� שחלו בסימ�  בדיקה השוואתית של הערות מסורה מורה על, במקרי� רבי�

  :למשל. ולעתי� קשה להכריע מה הייתה צורתו של הסימ� המקורי. במהל� המסירה

 )מדעתי –ד , ח"ישעיהו מ( מדעתי –וסימנהון ' בלשנ' ה הֶׁש ָּק ה ַה ֶׁש ָק : כז, א"דברים ל ]8[

 )הדבר –כו , ח"שמות י( דמלוי )האיש –ג , ה"א כ"שמ( גבראל )וִסכרתי –ד , ט"ישעיהו י( סכרת

  .)?ָעְרְּפָך  –כז , א"דברים ל( חריפן

  .ָאָּתה ְוִגיד ַּבְרֶזל ָעְרֶּפָך ּוִמְצֲחָך ְנחּוָׁשה ָקֶׁשהִּכי  ִמַּדְעִּתי: ד, ח"ישעיהו מ
   .ּוֶמֶלְך ַעז ִיְמָׁשל ָּבם ָקֶׁשהֶאת ִמְצַרִים ְּבַיד ֲאדִֹנים  ְוִסַּכְרִּתי: ד, ט"ישעיהו י

ְוַרע ַמֲעָלִלים ְוהּוא  ָקֶׁשה ְוָהִאיׁשָּשה טֹוַבת ֶׂשֶכל ִויַפת ֹּתַאר ְוָהִא  ]...[: ג, ה"א כ"שמ
  .]'ק ָכִלִּבי[ כלבו

  .ְיִביאּון ֶאל מֶֹׁשה ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקטֹן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם ַהָּקֶׁשה ַהָּדָברֶאת  ]...[: כו, ח"שמות י
ֵהן ְּבעֹוֶדִּני ַחי ִעָּמֶכם ַהּיֹום  ַהָּקֶׁשה ָעְרְּפָךֶאת ִּכי ָאֹנִכי ָיַדְעִּתי ֶאת ֶמְרְיָך וְ : כז, א"דברים ל

  .ְוַאף ִּכי ַאֲחֵרי מֹוִתי' ַמְמִרים ֱהִיֶתם ִעם ה

על דעת עצמי סתמתי את פיו של האיש ': משמעו של משפט הסימ� הוא מעי� זה

  . כלומר של האיש החצו�', שמילותיו חריפות

 ˙ÂÏÈ·˜Ó  

  .וסימנהו� מדעתי סכרת לגוברא דמלוי חריפי�' קשה הקשה ה: ד, ט"ישעיהו י �Ï ג"מ

  . מדעתי סכרת גוברא דמלוי חריפ�' ה): ה�ֶ �ָ הַ (כז , א"דברי� ל ‰� ק"מ

 
ו בא� חארבעה ה� פת: "171' אלבק עמ�תיאודור' מהד, והשווה בראשית רבה פרשה יט ב  .22

  ".אבדו בא�
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  .מ� דעתי סכרית לגברא דמלוי עריפי�: [...] כו, ח"שמות י ˘� ג"מ

מדעתי ' תרגו' וסימניהו� בלשו): [...] המקור אינו ידוע( 344סעי� ק , ג גינצבורג"מ

  .ית לגברא דמילוי עריפ�סכר

 È¯ÎÓ˙וסימנהו� בלשו� תרגו� מדעתי ' קשה הקשה ה: 2כז, א"דברי� ל, �ÏÓ ג"מ

  .‰¯˙Ôלגוברא דמילוי 

תחילה הובאו שלושת הפסוקי� שבאה בה� התיבה : בכל המקבילות הסדר זהה

  . ואחריה� שני הפסוקי� שבאה בה� התיבה ַהָ/ֶ+ה) שלא על סדר המקרא(ָקֶ+ה 

בכתר ובשתי מקבילות באה : אחרונה בסימ� היא המעניינת ביותרהמילה ה

אי� פה . 'ערפ�'המתאימה היטב למשפט הסימ� והרומזת למילה ' חריפ�'המילה 

, ואכ�. �"ת ועי"על רקע מבטא שיש בו קרבה בי� חי, אלא דמיו� צלילי בלבד –תרגו� 

, רג� חרפתהמתו' עטל�': למשל. ע מתועדי� בארמית האר� ישראלית� חילופי ח

הוא עורמ� וג� ' שפיפו�; 'ה� עוב וג� חוב' חיק'או ' חזה'. חורפדה וג� ערפדא

  23.חורמ�

, "עריפי�"או " עריפ�"במילה " חריפ�"בשתיי� מ� המקבילות הוחלפה המילה 

המביא במילונו את , אול� סוקולו�. שהיא רומזת לה' ערפ�'ובכ� התקרבה למילה 

מציי� שהיא מילה מלאכותית , שצוטטה כא� ˘של  מהערת המסורה" עריפי�"המילה 

   24.שנוצרה לצור� סימ� הזיכרו�

כי היא שונה בשתיי� ממילותיה משאר כל , מעניינת במיוחד ÏÓי "המקבילה בכ

, ברויאר 25.מקור� במסורת בבל ÏÓי "רבות מהערות המסורה של כ, כידוע. המקבילות

, כשיבוש" מכרית"הצורה  ראה את 26,שהביא את הערת המסורה הזאת במהדורתו

" �]י[עריפ"או " �]י[חריפ"הבאה במקו�  –" הרת�"אול� את המילה ". סכרית"ותיק� 

והסביר אותה על פי תרגו� משלי למילה , לא ראה כשיבוש –במקבילות האחרות 

, לדבריו. ח האופייני למסורת בבל/בחילו� ה, וַחְרָ*ָנא): כח, ז"משלי ט" (ונרג�"

" דמילוי חרת�"וייתכ� שהצירו� , שבפסוק" ממרי�"ומזת כא� למילה ר" חרת�"המילה 

  ). כב, ו"כ; ח, ח"משלי י" (דברי נרג�"שבסימ� רומז לביטוי 

שהרי משפט הסימ� הבא כא� , אול� אי� היא פשוטה כל כ�, זוהי סברה מבריקה

 –ועל כ� סביר להניח כי אחת מ� המילי� , הוא אותו משפט הבא במקורות האחרי�

 
', עורמ�, חרמ�; '397' עמ', עוב; '189' עמ', #2חוב ; '215' עמ', ערפד, ת/חרפד', סוקולו� :ראה  .23

 49�45' עמ, ב"תשי ירושלי�, ÈÏÈÏ‚ ˙ÈÓ¯‡· ÌÈ¯˜ÁÓ˙, קוטשר' י: וראה בהרחבה; 215' עמ

  ).רטו�ריא' עמ, ז"ירושלי� תשל, ÈÓ¯‡·Â ˙È¯·Ú· ÌÈ¯˜ÁÓ˙, קוטשר' י: הובא ג� בתו�(

יער� "הוא רמז ל' עריפי�'אולי : "ששר מעיר ש�. 180' עמ, ששר; 420' עמ, '�"ער', סוקולו�  .24

 ". א� אי� מוב� זה בארמית, )ב, ב"ל רי�דב" (כמטר לקחי
' עמ, ב"ניו יורק תשנ, „ÂÒÓ‰ÓÏ „È ·˙Î· ·˜ÚÈ Ô· Ï‡ÂÓ˘ È„ÈÓ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂ¯‰ ‰‚, ברויאר 'מ  .25

  .13�25' עמ, )13הערה , לעיל( עופר 'י; 11�46

 .761' עמ, ש�, ברויאר  .26
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לפי . היא מקורית והאחרת התגלגלה ממנה –" עריפ�/חריפ�"או " חרת�/הרת�"

שהרי " (חרת�", הנוסח המקורי של הסימ� כלל מילה סורית, סברתו של הרב ברויאר

. שבפסוק" ממרי�"או את " מרי�"ומילה זו ייצגה את , )תרגו� משלי הוא בסורית

המזכירה בצלילה את " פ�חרי"ולכ� המירו אותה במילה , המילה הזאת לא הובנה

 מומסר� ל" חריפ�"הסימ� המקורי היה : ייתכ� כמוב� הסבר הפו�. שבפסוק" ערפ�"

כיוו� שמסוַרת בבל לא . כמו שהשתבש במקומות רבי� נוספי�, השתבש בהעתקה

שימר את  מי ל"קשה מאוד להניח שדווקא כ, השתמשה בסימני זיכרו� בארמית

  .הסימ� המקורי

Â ˙ÂÈ˙Ó‡ ˙ÂÈÂÚË¯˙Î‰ ˙¯ÂÒÓ· ˙ÂÓÂ„Ó  

  :סימ� הזיכרו� שעסקנו בו בסעי� הקוד� מופיע בכתר אר� צובה ג� בספר שמואל

  o ברא דמלוי חריפןומדעתי סכרת לג –' וסימנהון' הל כֶ ֶׂש : ג, ה"כ א"שמ ]9[

הערת . והמסר� רצה להביא לה� סימ� זיכרו�, באה חמש פעמי� במקרא לכֶ Jֶ המילה 

זהו : אול� הסימ� שנמסר הוא שגוי, "ישה טובת שכלוהא"המסורה נמסרה לפסוק 

את ". שכל"ולא למילה  –" קשה"והוא שיי� למילה , סימ� הזיכרו� שַד>ו בו לעיל

  : Ïי "כגו� בכ, הסימ� הנכו� נית� לראות בכתבי יד אחרי�

והאשה טובת וסימנהון  – 'ס' וחד כת' ש' כת' ד –' ל הכֶ ֶׂש : יח', ח ראעז, ל-ג"מ ]10[

אינתתא עצת . נתן הסכל במרומים. ושום שכל ויבינו. איש שכל. יועץ בשכל .שכל

  27.סיפרא לגברא יהיבתו

, הוא התבלבל בי� שני סימני� שנמסרו לאותו הפסוק? מה קרה פה למסר� הכתר

ייתכ� שהכיר בעל פה את . וכל אחד מה� ב� חמש מילי�, שניה� סימני� בארמית

  .חלי� ביניה�וכשבא לכתוב אות� ה, שני הסימני�

, כמוב�, והיא צוינה ותוקנה. לפנינו אחת השגיאות הנדירות של אהר� ב� אשר

אבל בשתי הערות מסורה נוספות בכתר  28.'הכתר'במהדורת לוינגר ובמהדורת 

נראה לי שאי� צור� לתק� את ', הכתר'ותוקנו במהדורת , הנראות קשות ושגויות

  :מסר� הכתר

 
יד , ו"א כ"דה, )Ï∆Î∆Nט�ַבת  ְוָהִאָ�ה (ג , ה"א כ"שמ: הפסוקי� שנרמזו בהערת המסורה ה�  .27

ַוBִָביA# ָלנ# (יח , 'ח ראעז, )ַ?ְ@ר�ִמי� ַרִ?י� ‰»Ï∆Î∆q ִנַ� (ו , 'קהלת י, )Ï∆Î∆N¿a י�ֵע�ה# ְבנ� #ְזַכְריָ (

�ָבה ָעֵלינ# Cַיד ֱאלֵֹהינ# ַהEְִאי� Ï∆Î∆N ְקְרא# (ח , 'ח יהונחמ) ִמְ?ֵני ַמְחִליBִַרת ָהֱאלִֹהי�  ַבֵ�ֶפרַו�ְ?ת

 ��Fְו GְמפָֹרÏ∆Î∆N ִבינBָאתתא אתיעצת ("ח ', נחמיה ח „�ג"הסימ� מובא ג� במ ).# ַ?ִ@ְקָראַו

איתתא עצתא ואיתיהבת לגברא (" 419סעי� ש , ואצל גינצבורג") ואתיהיבת לגברא ספרא

  "). ספרא

 רמת, ·-˘ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó¯˙Î‰ ˙ :‡ Ï‡ÂÓ; )198הערה ( 40' עמ, )2 הערה, לעיל( לוינגר' מהד  .28

  .126' עמ ,ג"שנג� ת
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  o קנייה מחלף –וסימנהון ' ב ותיוויהי תצא: ט, ז"י ושעיה ]11[

  ַהָּיָּמה  ַוְיִהי ֹתְצֹאָתיו ]...[ ָקָנה ְוָיַרד ַהְּגבּול ַנַחל: ט, ז"יהושע י
  .ַהַּיְרֵּדן ַוְיִהי ֹתְצֹאָתיו ]...[ ֵמֵחֶלףַוְיִהי ְגבּוָלם : לג, ט"יהושע י

ו� בפסוק הראש". ויהי תוצאותיו"המסורה מונה את שני הפסוקי� שבא בה� הצירו� 

והנה במקו� המילה ָקָנה באה בהערת המסורה . ֵמֵחֶל� –ובשני , מופיעה המילה ָקָנה

אבל  29".מחל�] קנה) [קנייה(וסימנהו� : "תוק� אפוא' הכתר'במהדורת . המילה קנייה

ָקֶנה העשוי 'ופירושו אולי , "ַקְנָייא ֵמֶחֶל�", נראה שיש פה סימ� זיכרו� בארמית

, כמו שנאמר במשנה כלי� יז, המשמש לעשיית מחצלאות כלומר ממי� עשב', מֶחֶל�

  30".מחצלת קני� ושל חל� טהורה: "יז

  .יהושע בקרא –' בתריי לשנ' ב ׁשֶר ֶח : א, 'ב ושעיה ]12[

  .ֵלאֹמר ֶחֶרׁשִּבן נּון ִמן ַהִּשִּטים ְׁשַנִים ֲאָנִׁשים ְמַרְּגִלים  ֻׁשעַ ְֹיהוַוִּיְׁשַלח : א', יהושע ב
  .ְוָגָלל ּוַמַּתְנָיה ֶּבן ִמיָכא ֶּבן ִזְכִרי ֶּבן ָאָסף ֶחֶרׁש ַבְקַּבַּקרּו: טו', א ט"דה

מרגלי יהושע נשלחו : בשתי משמעויות שונות, �"המילה ֶחֶר+ מופיעה פעמיי� בתנ

שמו של לוי . וֶחֶר+ הוא ג� שמו של אחד הלוויי� שישב בירושלי�, בחשאי, ֶחֶר+

ועל כ� תוקנה הערת המסורה , ְקGַַ/רבַ אחר שנזכר בראש אותו הפסוק הוא 

, אבל נראה שג� פה בא סימ� ארמי]". בקבקר) [בקרא(יהושע : "'הכתר'במהדורת 

ראיה לדבר . והסימ� בא לרמוז לשתי המילי� – 31'יהושע הבוקר, '"יהושע Gַָ/ָרא"

כלומר , נית� להביא מהערת מסורה גדולה זהה בתוכנה שנמסרה בכתר במקו� השני

כא� ". וישלח יהושע ב� נו� ובקבקר –' לשנ' בתר' חרש ב: "הפסוק מדברי הימי�ליד 

בדיוק כנוסחה " ובקבקר"וכא� הובאה המילה , באו ארבע מילות רמז לפסוק ביהושע

  . ניסוח של סימ� ארמי, הניסוח הקצר בספר יהושע הוא כנראה מסוג אחר. בכתוב

˙Î· ¯Ó˙˘‰ ÔÓÈÒ‰ Ï˘ È¯Â˜Ó‰ ÁÒÂ�‰ Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ¯  

 )מעֶלה –ז ', ישעיהו ח( סלק )ֵעלי -יד ', א ג"שמ( עלי – 'וסימנהון' ן הכֵ לָ וְ : ד, א ב"מל ]13[

  o )לרחמכם –שם ( רחמין )יחכה –יח ', ישעיהו ל( מסכי )הִמטה –ד ', ב א"מל( לערסה

 ˙ÂÏÈ·˜Ó  

סליק  עלי 'וסי' � הכֵ לָ וְ ): 173' עמ, פרנסדור�' מהד( 1, נספח, י פריס"כ' אכלה ואכלה'

  .רחמי� ÈÎÁÓלערסא 

 
29.  ¯˙Î‰ ˙ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó : …̆  Ú˘Â‰È ÌÈËÙ¯˙Î‰ ˙¯Â„‰ÓÏ ‡Â·ÓÂ ,4' עמ, ב"תשנג�  רמת. 
 .203' עמ', חל�, 'סוקולו� :ראה  .30
' עמ', בקרא, 'ארמית בבלית, סוקולו�: ראה ).ב"כתובות פד ע, בבלי" (ההוא בקרא: "השווה  .31

231.  
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  .רחמי� ÈÎÁÓÂעלי סלק לערסא ): 383סעי� כ , וכ� גינצבורג(ד ', ב א"מל „� ג"מ

כפי שהביא סוקולו� , הEֶ צַ י פירושו ְמ &ֵ סַ ְמ ) וג� בארמית בבלית(בארמית גלילית 

הפועל הזה לא היה מוכר למקצת , ככל הנראה). 377' עמ', סכי, 'סוקולו�(במילונו 

א� שאינו משמש , הקרוב למילה שבפסוק, ÈÎÁÓוה� המירו אותו בפועל , המסרני�

  32.כנראה בארמית

א "שמ( בחירא )והנער –כו ', א ב"שמ( טלייה – 'וסימנהון' קמצ' ב הטֹווָ : כו, 'ב א"שמ ]14[

 –ז ', א י"מל( חכמה )וימצאו –מ ', א ד"דה( ואשכח )רץ –ז , ח"בראשית י( פרא )בחור –ב ', ט

  o )חכמה

Ó˙ÂÏÈ·˜  

  .ואשכח חכמה Ù¯‡בחירא  ÈÏËÂ‰' ָוט�ב ה: מ', א ד"דה �Ï ג"מ

): 43סעי� ט , על פי גינצבורג(כו ', א ב"שמ, Harley 5710י הספרייה הבריטית "ג בכ"מ

‡ÈÏË  בחיראË‰¯ ואשכח חכמתא .  

 ˘Ï‡ÂÓ): 175' עמ, פרנסדור�' מהד( 16סעי� , תוספות, י פריס"כ' אכלה ואכלה'

  .ח חוכמתאואשכ ¯‰Ëבחירא 

  .ואשכח חוכמא ¯‰Ëבחירא  ˘ÈÏË Ï‡ÂÓ‡: ז, ח"בראשית י „� ג"מ

ואילו בשאר המקבילות באה , "פרא"המילה השלישית בסימ� היא  Ïי "בכתר ובכ

, "ארָ Eְ "סביר להניח כי המילה ' כלל הגרסה הקשה'על פי ". רהט"במקומה המילה 

רו אותה כמה מ� ועקב הקושי שבה המי, היא הגרסה המקורית, שאינה מוכרת

עולה כי משמעות ) 446' עמ(ממילונו של סוקולו� . המסרני� בצורה פשוטה יותר

 ְE א היא רָ הפועל'� Aְבָרָה� ַוִ=ַ/ח ̄«ıַהGָָקר  ְוֶאל: "ז, ח"והמילה רומזת לבראשית י 33',ר

�Gֶ  �ְָקר ַרGָÂË»Âֹ· ַהַ>ַער ַוִ=ֵ*� ֶאל."  

 –או עלולה הייתה לגרו�  –ק הזה גרמה אול� חוסר הבהירות בזיהוי הפסו

כו ', א ב"שבראש הסימ� רומזת לשמ' טלייה'המילה : שיבוש במילה נוספת בסימ�

"¯«Ú«p«‰¿Â  מ-ֵאל הֵֹלְ� ְוָגֵדל+ְÂË»Âֹ· ִע� �Dַ אול� היא יכולה לרמוז ג� ". ֲאָנִ+י� ְוַג� ִע�' ה

שלא זיהה ְלמה רומזת מי  Ú�‰."34¯וית� אל "שהרי נאמר בו , לפסוק בבראשית

עלול היה לחשוב שהמילה הראשונה בסימ� רומזת לפסוק הראשו� , "פרא"המילה 

  .כלומר לפסוק מבראשית, במקרא מבי� חמשת הפסוקי�

 
 י אינ� מתועדי� במילוניו של סוקולו� לארמית בבלית ולארמית אר-"רש חכפעלי� מ� השו  .32

 .ישראלית
  .Hֵָרי: והעדות המובאת במילו� היא לצורת הבינוני, זוהי צורת עבר  .33

, סוקולו� :ראה". הילד"או " הנער"תרגו� כישראליי�  רגילה בתרגומי� האר-' טליא'המילה   .34

 .225' עמ', טלי'
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ה� המירו את המילה . לפיכ� באו מסרני� מאוחרי� ותיקנו את הערת המסורה

למילה " שמואל"או שהוסיפו את הש� ". שמואל"בשמו המפורש של הנער " טלייא"

  .בחריגה מ� העיקרו� שלכל פסוק רומזת מילה ארמית אחת, "טלייא"

ÂÎ¯Âˆ ÏÎ ¯Â¯· Â�È‡˘ ÔÓÈÒ  

ועדיי� יש בה� חידות המצפות , יש סימני� שמשמעות� אינה ברורה די הצור�

  :לדוגמה. לפתרונ�

 –לג , שם( פףמג )לאדם –א , ז"משלי ט( ברנשה – וסימנהון' דהָֹוה -יֲ ֵמ ּו: יד, ט"משלי י ]15[

  .)רבים –כו , ט"משלי כ( סגין )בית - יד , ט"משלי י( ביתה )בחיק

 ָ&ל '‰Óe≈ ַהFDָרל  Gֵַחיק י-ַטל ֶאת: "לג, ז"הוא משלי ט' מגפ�'הפסוק הרמוז במילה 

FטEָ+ְהא� רמזה המסורה למילת . מגפ� הוא מחבק? אול� כיצד עשוי הרמז הזה". ִמ

הא� מצאנו דר� כזאת של רמיזה למילה ? בחק/ותיות חבקבדר� של שיכול א' בחיק'

או שמא הקשר הנרמז ? שאותיותיה דומות א� הפוכות בסדר�, אחרת שונה במשמעה

שהרי בעת שאד� מחבק את חברו הוא מאמ� אותו אל חיקו , פה הוא סמנטי

? חיק> חוק> חבק : באמצעות חילופי אותיות' חיק'נרמזה המילה ואולי ? כביכול

  .להכריעקשה 

‡¯˜Ó· ¯Á‡ ÁÒÂ� ÈÙÏ ‰˘Ú�˘ ÔÓÈÒ  

שפתרונה עולה מתו� השוואת , לסיו� נעיי� בדוגמה נוספת להערה קשה בכתר

  :הערות מסורה מקבילות

. )יבשו –כ ', יואל א(יבשון  )נחלי –ז ', דברים ח(נחלייא  –' קמצ' זקפ' ָמִים ב: כ', יואל א ]16[

 –טז ', משלי ל(דגיהנם  )מדבר –לה , ז"תהילים ק(א מדבר' ג'מ'ב' דכות' פסו' וסופ' וכל אתנח

  .)?יב, ו"תהילים ס(' וחבי )שאול

אבל , ַמִי�, תיבה זו מנוקדת בדר� כלל בפתח. ÌÈÓהמסורה דנה בניקודה של התיבה 

המסורה באה לקבוע במדויק . ָמִי�, � קמוצה"צורת ההפסק של המילה מנוקדת במ

ארת את תפוצת הצורות השונות על פי ומת, מתי משמשת כל אחת משתי הצורות

באה פעמיי� ) הקמוצה(צורת ההפסק , כאשר המילה מוטעמת בזק� 35.טעמי המקרא

 
המילה באה בצורת , למעשה. אתנחתא וסו� פסוק, סת רק לטעמי� זק�המסורה מתייח  .35

). ג, ט"כ; ג, 'תהילי� א(' עולה ויורד'הפסק ג� בשתי הפעמי� שהמילה מוטעמת בטע� 

מוזר הדבר שהמסורה אינה כורכת את . בשאר כל הטעמי� המילה מנוקדת לעול� בפתח

' עולה ויורד'ברור א� נזכר הטע�  אול� כלל לא. יחד ע� האתנח וסו� הפסוק 'עולה ויורד'

 .בכלל הערות המסורה הגדולה שבכתבי היד
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, ואילו כאשר המילה מוטעמת באתנחתא או בסו� פסוק). כ', ז וביואל א', בדברי� ח(

  :ואלה ה�, פרט לשלושה פסוקי� המנוקדי� בפתח, באה בדר� כלל צורת ההפסק

ם : הל, ז"תהילים ק ְדָּברָיֵׂש֣ ִים-ַלֲאַגם ִמ֭ ִים ַמ֑ ֵאי ָמֽ ה ְלֹמָצ֥ ָּי֗ ֶרץ ִצ֝   . ְוֶא֥
אנּו: יב, ו"תהילים ס נּו ָּבֽ אֵׁש֥ ֹ֫ ְבָּתֽ ֱא֗נֹוׁש ְלר ׁש -ִהְרַּכ֥ ִיםָבֵא֥ נּו ָלְרָוָיֽה ּוַבַּמ֑   .ַוּ֝תֹוִציֵא֗

ֶרץ לֹאְׁשאֹו֮ל : טז', משלי ל ַחם ֶא֭ ר ָר֥ ֶצ֫ ְבָעה -ְועֹ֪ ִיםָׂש֣ ׁש לֹא ַּמ֑ ֵא֗ ְמָרה ֽה -ְו֝   .ֹוןָא֥

, שמשמשת בה� מערכת מיוחדת של טעמי�, ת"כל שלושת הפסוקי� ה� בספרי אמ

והוא קוד� ', עולה ויורד'המפסיק החזק ביותר הוא , במערכת הזאת. ת"טעמי אמ

כ� : משו� כ� ייתכ� שתבוא באתנחתא צורת ההקשר בפתח. לאתנחתא וחזק ממנה

אחרי  ÌÈÓבתיבת קורה בשני הפסוקי� היחידי� במקרא שהאתנחתא באה בה� 

למרות , לה, ז"וכ� קורה ג� בתהילי� ק; )טז', יב ומשלי ל, ו"תהילי� ס(עולה ויורד 

  .'עולה ויורד'שאי� בפסוק זה 

מתאימה ' גיהנ�'המילה . לה, ז"מכוונת ודאי לתהילי� ק' מדברא'מילת הסימ� 

וק אול� מדוע מכנה מסר� הכתר את הפס 36.שהרי שאול היא הגיהנ�, לפסוק ממשלי

מקצת ! הלוא אי� ביניה� כל דמיו�? של הפסוק במשלי' חבירו'יב , ו"בתהילי� ס

  37):ז, פרשה נא, דפוס וילנא, שמות רבה(פתרו� לדבר עולה מדברי המדרש 

עמד לו אברה� תמה ולא היה יודע מה  :'אחא וזק� אחר בש� ר' בש� ר הונא' אמר ר

) יב, ו"לי� סיתה(שנאמר  .שיברור את הגליות ה"עד שאמר לו הקב ,שיברור לו

ÌÈÓ·Â ˘‡· Â�‡· '– Ì�‰È‚ ÂÊ  ˘‡ ÂÈˆÁ', שעבדתנו בגליות –' הרכבת אנוש לראשנו'

„¯· ÂÈˆÁÂ, 'מהו העדות  .'ואלה פקודי המשכ� משכ� העדות'הוי  –' ותוציאנו לרויה

  .עוסקי� בתורה ובקרבנות תהא עדות לה� שאינ� יורדי� לגיהנ� שכל זמ� שישראל

: אול� עדיי� יש פה שאלה מבחינת המסר�. הפסוק הזה נדרש על גיהנ�ג� , א� כ�

המציי� פסוק הדומה לפסוק אחר , הוא מונח מסורה מובהק" וחבירו"הלוא המונח 

בי� שהוא מופיע בקרבתו ובי� שהוא מופיע בפרשיות מקבילות או בספרי� (

של ' וחביר'מה ראה המסר� להגדיר את הפסוק בתהילי� כ 38).מקבילי� במקרא

  !?על דר� הדרש ולא כמקובל במסורה, הפסוק במשלי

ובדיקת� יכולה לשפו� אור על התפתחותה , המקבילות להערת המסורה מגוונות

  : במסורה הגדולה שבדפוס בא סימ� ברור ומתאי� לפסוקי�. של הערת המסורה

 
ר יהושע ב� "א: "א"בבלי עירובי� יט עלמשל ראה . זיהוי זה מקובל ביותר בתלמוד ובמדרשי�  .36

שאול ואבדו� ובאר שחת ובור שאו� וטיט היו� וצלמות  :שמות יש לגיהנ� ואלו ה�' לוי ז

 ".ואר- התחתית
במדרש : "זו גיהנ� –באנו באש ובמי� "קומות נוספי� במדרש מצאתי את הזיהוי בשני מ  .37

  .ד, מזמור מ, )בובר(סימ� ח ובמדרש תהילי� , פרשת פקודי, )דפוס ורשא(תנחומא 
 .78�77' עמ, )2הערה , לעיל( ייבי�: ראה  .38
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, ו"תהילים ס( ונורא )לה, ז"תהילים ק(מדברא : בלשון ארמי' וסימ ]...[: ז', ד דברים ח-ג"מ

  .)טז', משלי ל(דגיהנם  )יב

  : ובניסוח שוט� יותר

  39.נורא דגיהנ� במדברא): 174' עמ( 13, נספח, י פריס"כ', אכלה ואכלה'

  :הסימ� בא באופ� שונה, המובאת באוס� של גינצבורג, בהערת מסורה אחרת

שבע  )יב, ו"תהילים ס(דגיהנם  )לה, ז"תהילים ק(מדברא ' וסימנה ]...[: 343סעיף מ , גינצבורג

  .)טז', משלי ל(

וממילא יוצא  –" אר� לא שבעה מי�" –מציינת את הפסוק ממשלי " Jָָבע"המילה 

  .יב, ו"רומזת לתהילי� ס" גיהנ�"שהמילה 

היא לדעתי  Ïי "הערת מסורה שנשתמרה בכ? מה פשר כל המחלוקות האלה

  :המפתח לפתרו�

דכותהו� בר מ� ' פס' וסופ' לייה יבשו� וכל אתנחנח' קמ' זק' מי� ב: ז', דברי� ח �Ï ג"מ

  .ÌÈ‰ È‚„ ‰¯·„Ó' ב

העתיק כא� הערת מסורה ולא עמד , שמואל ב� יעקב, המעתיק והמסר� של כתב היד

אבל הערת המסורה ". דגיהנ�"וצרי� להיות כמוב� " דגי הי�"שהרי כתב , על פשרה

" מדברא דגיהנ�" – שתי המילי� האלה 40.שלו כוללת רק שני פסוקי� ולא שלושה

כל מסר� השלי�  –את המילה השלישית . נמצאות בכל הערות המסורה המקבילות

  ".וחבירו"או " שאול"או " נורא: "באופ� אחר

  :יב, ו"הפסוק העומד במוקד העניי� הוא אפוא הפסוק מתהילי� ס

נּו אֵׁש֥ ֹ֫ ְבָּתֽ ֱא֗נֹוׁש ְלר אנּו  ִהְרַּכ֥ ִים-ָּבֽ ׁש ּוַבַּמ֑ נּו ָלְר   ָבֵא֥   . ָוָיֽהַוּ֝תֹוִציֵא֗

החלוקה הראשית של הפסוק היא בטע� , הנוסח הטברני המוסמ�, לפי הנוסח שלנו

היא " ובמי�"ואילו החלוקה במילה ". הרכבת אנוש לראשנו"אחרי , עולה ויורד

אבל הייתה כנראה מסורת אחרת . וממילא הניקוד הוא בפתח, חלוקה משנית

  –הראשו� כולל את הצרה החלק : שתי צלעות לעומת אחת, שחילקה באופ� אחר

ותוציאנו " –והחלק השני הוא התשועה ; "הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמי�"

  ".ובמי�"חלוקה כזאת מחייבת ניקוד קמ� במילה ". ָלרויה

 
הצביע בקשר לסימ� זה על דרשת התלמוד הבבלי , 2הערה , 42' עמ, )6הערה , לעיל( ארנטרוי  .39

אחד במדבר : אלעזר שלשה פתחי� יש לגיהנ�) בר(ואמר רבי ירמיה ): "א"עירובי� יט ע(

 ".ואחד בי� ואחד בירושלי�
 לימש �Ïג"מ. יד מקו� נוס� באותו כתבבאה ב) בלא הסימ�(הערת מסורה בעלת תוכ� דומה   .40

, 'ל לימש(אר- לא שבעה ) לה, ז"ק ילי�תה(לאג� מי� ' וסימנ' באתנ' פת' מי� ב: "טז, 'ל

 ".)טז
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בחילופי הגרסות שהביא גינצבורג . חלוקה שכזאת איננה רק השערה תאורטית

, אי� בפסוק עולה ויורד. שלה� הוא מציי� כמה כתבי יד שזה אכ� הנוסח 41במהדורתו

. והמילה מנוקדת בקמ�, "ובמי�"החלוקה הראשית בפסוק היא האתנחתא במילה 

גינצבורג "! מדברא דגיהנ�"זה היה כנראה הנוסח של מי שיצר את הסימ� הקדו� 

, יז: וסימניה� אצלו, "לראשנו"בתיבת ] גדול[רש� ארבעה כתבי יד המטעימי� רביע 

� קמוצה "כ� רש� שבעה כתבי יד ועוד שישה דפוסי� המנקדי� מכמו . מב, כו, כב

  42.עה, סד, מב, לו, כב, יז, יג: וסימניה� של כתבי היד אצלו; "ובמי�"בתיבה 

א� נוכחו לדעת שהוא איננו , המסרני� המאוחרי� קיבלו את הסימ� הקדו�

. ותוהיה עליה� להתמודד ע� הבעיה הזאת ולמצוא לה פתרונ. מתאי� לנוסח שלה�

מדברא : "כגו�, הפתרו� הקל ביותר הוא לשפ� את הסימ� ולהוסי� לו מילה אחת

‡¯Â�Â הוא הסביר כי : 'אוקימתא'דר� ה, אול� מסר� הכתר הל� בדר� אחרת". דגיהנ�

שהרי , מתאי� לנוסח שיש בו שלושה פסוקי�" מדברא דגיהנ�"הסימ� המקורי 

שני הפסוקי� ". באנו באש ובמי�"אלא ג� ל" שאול"יכול להתייחס לא רק ל" גיהנ�"

אלא בדר� של דרש , לא בשימוש הרגיל של מונח המסורה הזה', חברי�'ה� אפוא 

  .שבכוחו ליישב סתירות

ÌÂÎÈÒÏ : עיו� בסימני הזיכרו� יכול ללמדנו על הארמית הגלילית שבפי המסרני�

� ולא על חריפות� ועל הדרכי� שחיפשו כדי לשמור את המסורה בזיכרונ, הקדומי�

לעתי� מתגלי� בסימ� הקדו� אותותיו של נוסח מקראי השונה מ� . לטעות בה

ואחר דרכי , ולעתי� מעניי� לעקוב אחר גלגוליו של הסימ�. הנוסח המקובל

התמודדות� של מסרני� מאוחרי� ע� סימני� שלא תמיד עמדו על משמעות� 

  .המדויקת

ÁÙÒ� :˙ÈÓ¯‡· ÔÓÈÒ ˙ÂÏÏÂÎ‰ ¯˙Î‰ Ï˘ ‰¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯Ú‰43  

דמלוי  מדעתי סכרת לגברא – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' בלשנ' ה ה+ֶ /ָ ה הַ +ֶ קָ : כז, א"ל רי�דב. 1

  ]).8[, לעיל( חריפ�

  ]).12[, לעיל( יהושע בקרא –' בתריי לשנ' ב +רֶ חֶ : א, 'ב ושעיה. 2

  .])11[, לעיל( קנייה מחל� – ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ביו תָ אFצְ י *ֹהִ יְ וַ : ט, ז"יושע יה. 3

 
˙‰ÌÈÙÂÏÁ ÌÚ ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÒÂÙ„ ÈÙ ÏÚÂ ‰¯ÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ·ËÈ‰ ˜ÈÂ„Ó ÌÈÏ , ד גינצבורג"כ  .41

ÌÈ�˘È ÌÈÓÂ‚¯˙Â ÌÈ˜È˙Ú „È È·˙Î ÔÓ ˙Â‰‚‰Â ,133' עמ, ג"לונדו� תרע.  

" למי�"� קמוצה בתיבה "ומנקדי� מ" לראשנו"רביע בתיבת היד המטעימי�  שלושת כתבי  .42

הספרייה  י"כ; )שסימנו יז( ג"יהמאה האמצע מ Add. 15250 הספרייה הבריטית י"כ: ה�

שסימנו ( 1419משנת  1גינצבורג י "וכ; )שסימנו כב( ער�ל 1300משנת  Harley 1528 הבריטית

 ).מב
ובסופ� הפניה למספר , לפסוקי� אה מקומותהסימני� שנדונו בגו� המאמר מובאי� ללא מר  .43

  ".וסימנהו�"הערות המסורה בנספח זה בא המונח  44מתו�  �31ב. הדוגמה בגו� המאמר
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יהושע ( משאל – מחלפי� חד מפק א וחד לא מפק' זווגי� מ� ב' ד: ל, א"כ ושעיה. 4

). כט, ד"בראשית מ( וקרהו )לח, ב"בראשית מ( וקראהו). נט', א ו"דה( משל )ו, א"כ

ירמיהו ( וירפו )יד', ירמיהו ו( וירפאו ).לט, א"א י"דה( הברתי )לז, ג"ב כ"שמ( הבארתי

   44.רי לנחרי אסייהשאל וק – 'ÔÂ‰�ÓÈÒ .קדמיה מפק א o .)יא', ח

, לעיל( אתנח�ו דירושל� צפרתא מסכינא אכל – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ב ה+ֹיָ : ג, 'ז טי�שופ. 5

]1.([  

  .])3[, לעיל( קדשו אזלו רעייא – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' פת' ג ק-עֲ זַ וְ : יד, 'י טי�שופ. 6

, �ש( רגזת )האשה –י , ד"שופטי� י( אנתתה – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ז יה-בִ @: י, ד"י טי�שופ. 7

 45חזיה )למל� –טו ', א ה"מל( מלכא )בית –לא , ז"שופטי� ט( מ� ביתה )ויחר –יט 

  ).לראש –י , ו"א כ"דה( בראשה )ודקרMהו –ג , ג"זכריה י( ודקרה )נראה –א ', ב ג"דה(

  , לעיל( חכמה ואשכח פרא בחירא טלייה –' ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' קמצ' ב הטFוָ : כו, 'ב א"שמ. 8

]14.([  

במדבר ( שלוי )זקני –כט ', שמות ד( סבייא – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' י פ-ְס A=ַ וַ  :א, ז"א י"שמ. 9

 )וישלחו –יא , ש�( שלחו )וישלחו –ח ', א ה"שמ( שלחו )את השלו –לב , א"י

ב "מל( דמלכא )עצמות –יג , א"ב כ"שמ( גרמוי )פלשתי� –א , ז"א י"שמ( פלשתייא

 –יב ', ירמיהו מ( חמרא 46)�את אחיה –טו , ט"ב כ"דה( לאחיהו�ו )המל� –א , ג"כ

  ).כס� –יא , ד"ב כ"דה( וכספא )יי�

) ו]ה[ויאהב –א , ח"א י"שמ(רחמת  –' באמצע תיבות' ה' חס' ג: ה, ח"א י"שמ .10

  ).כרמל]ה[ו –טו , ב"ישעיהו ל(בכרמלא ) גיד]ה[ל –טו ', ב ט"מל(למתנייה 

  ]).2[, לעיל( וערק וק� �ודמ שתה – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' א דה ה-לָ יְ #ַ Gַ : י, ט"יא "שמ. 11

 דמלוי בראוסכרת לג מדעתי – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ה] קשה הקשה) [שכל: (ג, ה"א כ"שמ. 12

  .])9[, לעיל( חריפ�

 –א , א"א י"מל(מלכא ) ויבחר �לז ', דברי� ד(בחר  –' @ַהב ד: א, א"א י"מל. 13

  ).יוס� –ג , ש�(דיוס� ) אחיו �ד , ז"בראשית ל(באחוי ) והמל�

ולא ) ד, א"ב י(' דברי הימי. ' לא תעלו ולא תלחמו� )כא�( מלכי�: כד, ב"י א"מל. 14

  47.מלכיא אכלו� נוני� 'ÔÂ‰�ÓÈÒ. תלחמו

 
את רשימת . וכל מילה בו רומזת לזוג מילי�, משפט הזיכרו� הזה בא לאחר רשימת הזוגות  .44

 .המסורה הזאת נית� בעצ� לשיי� לסוג המסורה המצרפת
 הרגיל השורשא� הופעותיו נדירות למדי לעומת , ישראלית בארמית אר-בא י "השורש חז  .45

  ).194' עמ', חזי, 'סוקולוב(י "חמ

והרי נית� היה לנסח ? האומנ� נדרש לצור� הסימ� הארמי. השינוי מסדר המקרא תמוה  .46

אולי רומז הסימ� לעצמות שאול המל� שתקעו פלשתי� על  ?"!וחמרא וכספא לאחיהו�"

עצמות המל� הושבו : ואומר כביכול, )יד�יב, א"ב כ"שמ; יג�ח, א"א ל"שמ(שא� חומת בית 

  .א� יי� וכס� נתנו הפלשתי� לאחיה� ולא לישראל, לישראל

אי� הוא , מפני שבניגוד לשאר כל סימני הזיכרו� בארמית, סימ� הזיכרו� הזה הוא יוצא דופ�  .47

בהערות מסורה . רה משווהאלא נלווה להערת מסו, מפרט את פריטי המסורה המפרטת
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� –לא , ז"בראשית כ( ק� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' רפ' ל האכַ יֹוְ : יח, ג"י א"מל. 15 Mעשבא )ָיק 

 )כחש –יח , ג"א י"מל( וכפר )לח� –כ ', שמות ב( דלחמא )עשב –יב ', שמות י(

  ).לגנו –טז ', ש ד"שה( בגנתא

בראשית ( אברה� )טז, ז"בראשית ט( אבר� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' � ו+ֶ  :כד, ז"ט א"מל. 16

יחזקאל ( קרתה )ֶשֶמר –כד , ז"א ט"מל( נטר )הבכור –ב ', א ח"שמ( בכורה )ג, א"כ

  .)בנו –ד ', משלי ל( 48הדברֵ  )עיר –טז , ט"ל

  .])13[, לעיל( רחמי� מסכי לערסה סלק עלי – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' � הכֵ לָ וְ : ד, 'א ב"מל. 17

 אתגלגלי� דמלכייא דמלכי� בנתהו� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ה A=Fוְ  A=F: יג, ט"יב "מל. 18

  .)4, לעיל( ומיתי� ובהתי�

 ואתנח�] דירושל� צפרתא כינא[מס אכל – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ב ה+ֹיָ : א, ב"יעיהו יש. 19

  ).בא דיו� בהערה זהה, 1, לעיל(

ישעיהו ( הפ� )ודניאל –יז ', דניאל א( דניאל – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' י� גבִ הֵ : טז, ט"כ עיהויש. 20

  ).דרכה –כג , ח"איוב כ( איסרטה )הפככ� –טז , ט"כ

 דאד� )חמדה –יט ', ירמיהו ג( חמדתה – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ג� *אֶ וְ : ד, ג"מעיהו יש. 21

  ).רחמי� –יב , ב"ירמיהו מ( רחמי� )אד� –ד , ג"ישעיהו מ(

עלי� –ד , ג"יחזקאל י(תעלייא  –' קמצ' GֳָחָרבFת ב: כא, ח"ישעיהו מ. 22 Mצחיי ) כש

  ).צמאו –כא , ח"ישעיהו מ(

 –יג , ה"תהילי� ל(צלותי  –' ֵחיָק� ֶאל קרי בר מ� ב, כל לשו� ֵחיק: ו, ה"ישעיהו ס. 23

  ).כתובה –ו , ה"ישעיהו ס(כתיבא ) ותפלתי

פחרותא ) ונתתיה –ה , ז"ירמיהו כ(אתיהבת  –' פת 'ָיַ+ר ב: ה, ז"ירמיהו כ. 24

  ).הקהל –ד , ג"א י"דה(לקהלא ) היוצר –ד , ח"ירמיהו י(

) עקרבי� –ו ', יחזקאל ב(עקרבוי  – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' קמצ' זקפ' ת בחָ *ֵ : ו, 'ב זקאליח. 25

  ).יהושע –א ', יהושע ח( דיהושע

 )בשקל –מז ', במדבר ג( מתקלא – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' קמצ' זקפ' ח ב/ָ ִ* : ד, 'ה זקאליח. 26

  ).ֵ*ֵצא –ד ', יחזקאל ה( אפק

 –נא , ז"יחזקאל ט( שמרו� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂוחד ואחותי� ' אחותי� ב: נא, ז"ט זקאליח. 27

  .'ושמרו� חס י o) סד� –נה , ש�( לסד� )וזכרת –סא , ש�( אדכרת )ושמרו�

, א"יחזקאל כ(ברי ) ויצאת –יג , ג"דברי� כ(תפוק  –' קמצ' ְוָיד ג: כד, א"יחזקאל כ. 28

  49).במדבר –כב , ז"בראשית ל(למדברא ) Gֵָרא –כד 

 
ראשי תיבות או פסוקי� : משווה שכיחי� בדר� כלל סימני� משני הסוגי� הראשוני�

 .המובאי� לזיכרו�
  .בניקוד בבלי –סימ� הצירי   .48

  . הרמיזה לפועל ָ?ֵרא מבוססת על דמיו� צלילי בלבד  .49
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 –ו , א"בראשית ל( חכמת – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ 50הנָ *ֵ וחד A' ה גנָ *ֵ Aוְ : יז, ד"ל זקאליח. 29

 דכיפייא )מצֹדדות –כ , ג"יחזקאל י( מצדתה )צאני –יז , ד"יחזקאל ל(ענא ) ידעת�

  ).ני אלגבישאב –יא , ג"יחזקאל י(

וסופ פסו דכות ב מ ' וכל אתנח oנחלייא יבשו�  –' קמצ' זקפ' ָמִי� ב: כ', יואל א. 30

  ]).16[, לעיל(' דגיהנ� וחבי מדברא' ג

אדומייא ) יצא –כד ', שופטי� ג(ונפק  –ה-א , ְוה-א' פסוק' ח: י', חבקוק א. 31

 –לג , ט"ב י"שמ(� ברזלי מ) 51תארו –יד , ח"א כ"שמ(יאי ) אדמוני –יב , ז"א ט"שמ(

חבקוק (ומקלס ) שֹתה –יב ', א כ"מל(שתו� ) מישראל –ו ', הושע ח(ישראל ) וברזלי

  ).מתחבא –ט , ב"ב כ"דה(ומטמר ) יתקלס –י ', א

 –י , ו"שמות ט(איברא ) יבוא –טז ', חבקוק ג(אעל  –' ָצְלל- ג: טז', חבקוק ג. 32

  ).שערי –יט , ג"נחמיה י(בתרעה ) כעופרת

בראשית ( דמבולא )המת –י ', רות ד(מיתוי  � 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' דת רֵ &ָ א יִ לֹוְ : ז, 'ג ניהצפ. 33

 –ז ', צפניה ג( ומחבלי� )ארורי� –כג ', יהושע ט( ליטי� )ממי המבול –יא ', ט

  ).השחיתו

  , לעיל( חכמה ואשכח פרא בחירא טלייה – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' קמצ' ב הטFוָ : מ, 'דא "הד. 34

  .)ערה זההה; ]14[

א ', שופטי� ב(מלאככה ) ואֹמר –יז ', שמות ג(אמר  –' Aֲעֶלה ח: טו, ו"תהילי� ס. 35

ארי� ) ארונה –כד , ד"ב כ"שמ(דארונה ) האשה –יא , ח"א כ"שמ(לאנתתה ) מלא� –

טו , ו"תהילי� ס(קוטרתה ) אַכסה –ח , ו"ירמיהו מ(למכסייה ) ארMכה –יז ', ירמיהו ל(

  ).ירושלי� –ו , ז"תהילי� קל( דירושל�) קטרת –

 מית )על האד� –כא ', בראשית ב( אד� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ל גEֵ =ַ וַ : כח, ח"ע ילי�תה. 36

  ).מחנהו –כח , ח"תהילי� ע( במשריתא )וימֹת –כג , ה"במדבר ל(

 רדופייא )ירדו –ה , ו"שמות ט( נחתו – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' גת לFצְֹמ Gִ : ז, ח"פ ילי�תה. 37

  ).במחשכי� –ז , ח"תהילי� פ( לחשוכא )רדפיה� –יא  ',נחמיה ט(

 
 .)בניקוד בבלי( נה מנוקדת בציריאתֵ , נההאות ת בתיבות ואתֵ   .50
) יפה(' יאי'ש� התואר ). ואי: העתיקו, תכנת הכתר הובעקבותי, לוינגר' מהד(� בכתר כ  .51

) יז, ט"כ אשיתבר" (ויפת מראה אריפת תֹ"כגו� ', יפה תואר'בתרגומי הצירו� לעתי� משמש 

 –) ז', אסתר ב" (יפת תאר וטובת מראה"; )המיוחס ליונת�( "ושפירא בחיזוא יאיא בריוא" –

כגו� , אמנ� שכיח יותר התרגו� ההפו�). תרגו� שני" (רא וחסודה בחזואיאיא בריוא ושפי"

אונקלוס והמיוחס ( "שפיר בריוא ויאי בחזוא" –) ו, ט"ל אשיתבר" (יפה תאר ויפה מראה"

ספגה לתוכה את " תואר"והמילה , יש פסוקי� שאירע בה� תהלי� של השמטה). ליונת�

; "יLיוֵ רֵ יר ?ְ Hִ א Gַ ברָ גK וְ : "יונת� –יח  ,ז"א ט"שמ" (ואיש תאר"כגו� ". יפה"משמעות המילה 

). ב, ג"נ עיהויש" (לֹא תֹ�ר ל� ְולֹא ָהָדר" ;")רג� יונת�יוכ� ת[...] תאר יפה  :רושפי: "ק"רד

: ג� בפסוקנו" תואר"לציו� " יאי"נראה שבהמש� למגמה הזאת נקט בעל הסימ� את המילה 

"�  ".ַוBֹאֶמר ָלL ַמה Nֳָאר
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) הכל היו� –כד , ח"ישעיהו כ(הכל יומא  – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' ד גNֵ +ַ יְ : י, ט"איוב ל. 38

  ).התקשר –י , ט"איוב ל( קטירא )עגלה –יא ', הושע י( עגלתא

 –ז , ט"ישעיהו כ(חלמת  –' בלשנ' ח 52ְמצFדFת, ְמצFִדי�, ְמצFד: יב, ב"משלי י. 39

, מצֹדדות –כ , ג"יחזקאל י(שבועתא אתבזעת ) חמד –יב , ב"משלי י(חמדתה ) כחלו�

נונייא ) עיר –יד ', קהלת ט(דקרתא ) בסוגר –ט , ט"יחזקאל י(סוגרה  53)מצֹדדות

  ).מר –כו ', קהלת ז(מרירייא ) כדגי� –יב ', קהלת ט(

  ]).15[, לעיל( סגי� ביתה מגפ�ברנשה  – ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' דהָֹוה � יֲ מֵ -: יד, ט"י לימש. 40

  .])6[, לעיל( רוגזא רבא טרד – ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' א גצֵ יֵ וְ : י, ב"כ לימש. 41

כלשו� הכתוב ולא  –נב ', איכה ג( צדוני – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' דגש' ר גOEFִ &ַ : ב, ו"כ לימש. 42

  ).?( וערקת) דָטֵאס: תרגו� –לנוד  –ב , ו"משלי כ( למנוס) בארמית

התשחק בו כצפור "הוא ר OEFִ &ַ שבאה בו הצורה המיודעת הפסוק השלישי 

לכאורה . א� קשה להבי� אי� הסימ� רומז לו, )כט', איוב מ" (ותקשרנו לנערותי�

אול� ". נפשנו כצפור נמלטה" –ז , ד"מתאי� דווקא לתהילי� קכ" וערקת"הסימ� 

דעת בתהילי� ד גינצבורג לא מצאתי עדות לצורה מיו"בחילופי הגרסות שבמהדורת כ

  .כט', ולא לצורה לא מיודעת באיוב מ, ז, ד"קכ

טווריא ) כל –יט , ח"במשבר י(כל  –' וחד מל' חס' ב' ְ*ר-מFת ג: ד, ט"משלי כ. 43

  ).מל� –ד , ט"משלי כ(דמלכא ) הרי –כא ', ב א"שמ(

 
 .אחרי האות צ) בבלי(כל אחת מ� המילי� בא סימ� חול� ב  .52
רומז " שבועתא"פירש כי ) 2 הערה, לעיל(לוינגר ". אתבזעת, שבועתא"קשה לפרש את   .53

ֶחֶרב ַחי Pִני ִא� לֹא ֲאGֶר ֶ?ֳחָרב�ת ?ַ ' Eֹה תֹאַמר ֲאֵלֶה� Eֹה Pַמר ֲאדָני ה: "כז, ג"ל זקאלליח

חי ". "#ַבְ@ָער�ת ַ?Rֶֶבר ָימ#ת# ˙Â„»̂¿n«aִֹיHֹל# ַוֲאGֶר ַעל Hְֵני ַהQֶָדה ַלַחBָה ְנַתNִיו ְלPְכל� ַוֲאGֶר 

והפסוק הזה נכלל ! אלא מָצדות, אבל אי� פה מצ�דות. ה� לשונות שבועה" א� לא"ו" אני

המילה ). טז וראה להל�, ג"ל יהועיש „�ג"מ(מָצדות ' בהערת מסורה אחרת המונה ט

י ֶאת ִמְסHְחֵֹתיֶכ� ְוִהSְַלNִי ֶאת ַעִ@  Èƒz¿Ú«̄»̃¿Â("כא , ג"י זקאלליח, לדעת לוינגר, רומזת" אתבזעת"

אול� הלוא כל הערת המסורה לא ). "'ִויַדְעEִ �Nֶי ֲאִני ה eˆ¿ÓƒÏ„«‰ִמBְֶדֶכ� ְולֹא ִיְהי# ע�ד ְ?ֶיְדֶכ� 

  !י� בי� מצ#דה ובי� לשונות מצ�ד בחול�באה אלא להבח

המילה . כ, ג"י זקאלההסבר הנכו� הוא שהמסורה רומזת לשתי היקרויות ְמצְֹדד�ת ביח  

  ' לכ� כה אמר ה", ולשו� שבועה רומזת לפתיחת הפסוק, מופיעה ג� בפסוק הזה" וקרעתי"

)" יד ',א ג"מש(' עלילכ� נשבעתי לבית 'שנאמר , אלא לשו� שבועה' לכ�'ואי� "ו, "י�הל� א

  ).תנחומא שופטי� א(

' מָצדות ט: "676סעי� מ , משפט הסימ� הזה הובא בשיבוש באוס� המסורה של גינצבורג  

. בלשו� ארמי במערתא דגדיא בטורא מטמר מרו� בבל אקש לה מותא' וסימ... ' וסימ' בליש

¯Á‡ ÔÓÈÒ ג לא ידע כי גינצבור". חלמת חמרתא שמעתא אתבזעת סוגרה נוניא מריריא

כמו , אלא להערה על לשו� מצ�ד, הסימ� השני אינו מתייחס להערת המסורה על מָצדות

מפני שגינצבורג לא הספיק לפרס� את מקורות , מקור ההערה שהביא אינו ידוע. בכתר

בסימ� שציטט חסרה המילה . הערות המסורה שהביא בחלק השני של האוס� שער�

  .שבועתא>שמעתא; חמדתא>חמרתא: ספי�וג� חלו שיבושי� נו, "דקרתא"
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, א"בראשית כ( אברה� )טז, ז"בראשית ט( אבר� – 'ÔÂ‰�ÓÈÒÂ' � ו+ֶ : ד, 'ל לימש. 44

טז , ט"יחזקאל ל( קרתה )ֶשֶמר –כד , ז"א ט"מל( נטר )הבכור –ב ', א ח"שמ( בכורה )ג

  ).בנו –ד ', משלי ל( דברה )עיר –

È·˙Î ÌÈ¯ÂˆÈ˜ ˙ÓÈ˘¯Â „È‰  

  .ו"ירושלי� תשל, צילו�' מהד, �"רוב התנ, כתר אר� צובה=  ‡

  .ו"רפ�ד"ונציה רפ, "מקראות גדולות"דפוס =  „

חמישה חומשי תורה : מהדורת צילו�( a44 JTSגי בניו יורק י הסמינר התאולו"כ=  ‰

, מאוס� הסמינר התאולוגי בניו יורק] קודקס הללי[כתב יד ספרדי קדו�  –

  ).ד"ירושלי� תשל

Ï  =הספרייה הלאומית של רוסיה, )לנינגרד(י סנקט פטרבורג "כ ,a19Evr I B ,תנ" �

 .D.N[ 1998, חדשה צילו� ורתמהד; א"ירושלי� תשל, צילו� ורתמהד(של� 

Freedman (ed.), The Leningrad Codex - A Facsimile Edition, Canada 1998 .([  

  . א"ירושלי� תשל, דפוס צילו�, 34גוטהייל , י הנביאי� מקאהיר"כ=  ˜

 קופנהאג�, דפוס צילו�. תורה. Heb). °24 5702 כיו� ירושלי�( 507 יד ששו� כתב=  ˘

1982�1978.  

  .דכתב י= י "כ

  .מסורה גדולה= ג "מ

  .מסורה קטנה= ק "מ


