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  : ד' באב תשע"דתאריך עדכון

 פרופ' יוסף עופר

-08-824)  שיטות ההדרה והשוואת נוסחים על פי כתבי יד

01)  

 יון לתארים מתקדמיםסמינר סוג הקורס:

 ש"ש 1:  היקף שעות                     א       : סמסטר           התשע"  : שנת לימודים

 
 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 

ם ומעשיים באשר לדרך ההדרתם. ידיונים עקרוניויכלול הקורס יעסוק בהשוואת כתבי יד ודפוסים ראשונים, 

יוצגו שיטות העבודה ודרכי הכרעת הנוסח בין השאר הטקסטים שיידונו הם נוסח המקרא עצמו ונוסח פרשניו. 

פירושיו של ראב"ע שיצאו לאור במכון לתולדות חקר ב', בספריו ומקראות גדולות הכתרפעל 'במהמקובלות 

 המקרא היהודי ובמהדורות אחרות של פרשני ימי הביניים.

משתתפי הסמינר יכינו עבודות רפראט ועבודות סמינריוניות משני סוגים: )א( בחינה תיאורטית והשוואתית 

צעדים ראשונים לההדרה של חיבורים שטרם פורסמו  –רות שונות. )ב( בחינה מעשית של דרכי ההדרה במהדו

 יד. -או חיבורים שראויים להתפרסם מחדש על פי כתבי

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

 

 ראשי פרקים     

 שיטות –יד מקראיים: קביעת נוסח הכתיב של המקרא, נוסח הניקוד והטעמים, געיות וחטפים -כתבי .1

 קביעת הנוסח של מ' ברויאר ושל מ' כהן

 פרשני המקרא: איתור ומיון כתבי היד המצויים בעולם .2

 יד היסוד-יד ולבחירת כתב-דרכים לבחינת כתבי .3

 יד רבים-יד ועל פי כתבי-שלושה כתבי-יד אחד, על פי שניים-ההדרת חיבור על פי כתב .4

 ובמהדורות אלקטרוניות דרכים להצגת חילופי נוסחאות בין כתבי היד במהדורות דפוס .5

 הקונפליקט בין צורכי 'הקורא הפשוט' ובין צורכי הדיוק המדעי .6

 השוואת נוסחים באמצעות מחשב .7

 ות לההדרה בעידן האינטרנט והמחשבאפשרויות עתידי .8
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 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:

שיהיה הבסיס לדיון באותו כל תלמיד יציג מאמר  .במרשתת המאמרים לקריאה יימצאו באתר הקורס

תלמידים המכינים רפראט או עבודה סמינריונית יוכלו להציג את דף משוכפל. השיעור, וייעזר במצגת או ב

 תכנית העבודה והממצאים הראשונים במקום הצגה של מאמר.

 ות הכתר'. באחד השיעורים ישתתף מרצה אורח שיציג את דרך העבודה במפעל 'מקראות גדול

 
 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:    

 
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור ותאריך מס' השיעור

ו' במרחשוון  1

 30 –תשע"ה 

 2014באוקטובר 

מבוא תיאורטי: התפתחות נוסח של חיבור, 

אוטוגרף, ענפי נוסח, דרכי הצגת הנתונים 

 לסוגים שונים של קוראים

-214ב, עמ' תהליכים שבמסירת הנוסח: טו

186. 

-237הערכת הגרסאות: טוב, פרק שישי, עמ' 

219. 

 י"ג במרחשוון 2

 בנובמבר  6 –

איתור מיון ותיאור של כתבי היד המצויים 

 בעולם

דוגמות מתוך קטלוגים מודפסים 

: איתור ורישום 1וממוחשבים. תרגיל מס' 

 יד של חיבור.-כתבי

 –כ' במרחשוון 3

 בנובמבר  13

—17נבו, הקדמה למהדורת בכור שור, עמ'  יד אחד-ל פי כתבההדרת חיבור ע

19. 

 כ"ז במרחשוון 4

 בנובמבר  20 –

יד -יד ולבחירת כתב-דרכים לבחינת כתבי

 היסוד

 .היד של ראב"ע-סימון, כתבי

 , הקדמה.גילה רוזן, רש"י לקהלת

 –ה' בכסלו  5

 בנובמבר  27

 85-94; 3-22צ, עמ' ברויאר, כא" ההדרת כתבי יד מקראיים חלק א: הכתיב

 עופר, שיטת ברויאר.

 .כהן, לפנינו ובנוסחנו

 4 –י"ב בכסלו  6

 בדצמבר 

 .21-25; 11-14סימון, ראב"ע לתרי עשר, עמ'  ההדרה על פי כתבי יד מועטים

 – י"ט בכסלו 7

 בדצמבר  11

ברלינר, מהדורת רש"י תרכ"ז, הקדמה, עמ'  ההדרה על פי כתבי יד רבים

X  עדXIV 

רלינר, מהדורת רש"י תרס"ה, הקדמה, עמ' ב

XII  עדXVI 

ודים עמהשוואת דפוסי רש"י )רש"י השלם, 

 לדוגמה(.

 –כ"ו בכסלו 8

 בדצמבר 18

ההדרת כתבי יד מקראיים חלק ב: ניקוד 

 טעמים וגעיות

 .ברויאר, ביקורת על מ"ג 'הכתר'

 .כהן, שיטת הגעיות

 25 –ג' בטבת 9

 בדצמבר 

דרך העבודה במפעל מקראות גדולות 

 . מרצה אורחת: יונה בר מעוזהכתר

 קובץ הנחיות התקנה )פנימי(

 8 –י"ז בטבת 10

    2015בינואר 

-42; 9-31עופר ויעקבס, תוספות רמב"ן, עמ'  חיבור בעל מהדורות

56 
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 – כ"ד בטבת 11

 בינואר  15

 ראשון ואחרון עמנואל, שברי לוחות, פרק חיבורים של 'אפס כתבי יד'

 –ב' בשבט 12

 בינואר  22

  הצגת רפרטים ועבודות סמינריוניות

 –ט' בשבט 13

 בינואר  29

  הצגת רפרטים ועבודות סמינריוניות
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 :ומרכיבי הציון הסופי חובות הקורסג. 
 

תפים יקראו דיון על מאמר שכל המשת ייערךבכל פגישה  .כל תלמיד יכין תרגיל קצר של איתור כתבי יד של חיבור

 מראש. אחד המשתתפים יציג את המאמר ויפתח את הדיון בו.

 כין אותם במהלך הקורס ויציג אותם באחד השיעוריםי –תלמיד המעוניין בעבודת רפראט או בעבודה סמינריונית 

ל ( והגשה בכתב ש25%(, הצגת מאמר או עבודה בפני הכיתה )15%התרגיל )ציון מספרי יינתן על פי . האחרונים

יסוד על  בקורסהשתתפות פעילה אישור יקבלו תלמידים מתקדמים, . (60%) או העבודה הסמינריונית הרפראט

  .בפני הכיתה ההשתתפות בשיעורים והצגת המאמר

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 

 קריאת החובה היא זו המופיעה בטבלת ההכנה לשיעורים לעיל, סעיף ב.

 ר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא, ירושלים תשל"וצ = מ' ברויאר, כתברויאר, כא"

ביטאון הקיבוץ : מרדכי ברויאר, "מהדורה חדשה של מקראות גדולות", עמודיםברויאר, ביקורת על מ"ג 'הכתר' = 

 .77-72(, מרחשוון תשנ"ג, עמ' 559הדתי, כרך מ"א גיליון ב )

ורה עם ביאור זכור לאברהם, מהדורה ראשונה ברלין ברלינר, רש"י על הת ברהםא=  ברלינר, מהדורת רש"י תרכ"ז

 תרכ"ז

הדורה שנייה פרנקפורט מברלינר, רש"י על התורה עם ביאור זכור לאברהם,  ברהםא=  ברלינר, מהדורת רש"י תרס"ה

 תרס"ה

 תש"ן, ירושלים : פרקי מבואטוב, ביקורת נוסח המקרא = עמנואל טוב, ביקורת נוסח המקרא

 ח.-עמ' ז תש"ס,= מנחם כהן, מבוא לבראשית חלק ב, מקראות גדולות הכתר, רמת גן  נוכהן, לפנינו ובנוסח

 .1-26 , עמ'תשנ"המבוא לכרך מלכים, מקראות גדולות הכתר, רמת גן = מנחם כהן,  כהן, שיטת הגעיות

פי -עלא לאור , יוצפירושי רבי יוסף בכור שור על התורההושפט נבו )מהדיר(, דורת בכור שור = יבו, הקדמה למהנ

 , ירושלים תשנ"דיד, עם מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות, ביאורים והשלמות מרבותינו בעלי התוספות-כתב

אברהם אבן עזרא" ’ אשר וייזר, "פירושי התורה לר [:]מאמר ביקורת על= אוריאל סימון,  היד של ראב"ע-סימון, כתבי

, קרית ספר   .Leo Prijs, "Abraham Ibn Esra’s Kommentar zu Genesis Kapitel 1" (1973) : ;(; ו")תשל

 .646-659נא )תשל"ו(, עמ' 

-יואל-עשר, כרך א הושע-שני פירושי ר' אברהם אבן עזרא לתרי, )מהדיר( = אוריאל סימון סימון, ראב"ע לתרי עשר

 .עמוס, רמת גן, תשמ"ט

 ומקורותיה",שיטתו של הרב ברויאר  -פי המסורה  "הכרעת נוסח המקרא עלעופר, שיטת ברויאר.= יוסף עופר, 

Jewish Studies Internet Journal 7 ,2008 '161-147, עמ   

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל, עופר ויעקבס, תוספות רמב"ן = יוסף עופר ויהונתן יעקבס, 

 ירושלים תשע"ג

 .ת: ספרים אבודים של בעלי התוספות, ירושלים תשס"זשמחה עמנואל, שברי לוחועמנואל, שברי לוחות = 

כרכים[, ושמות  4)עד כה יצאו לאור בראשית ]  ס"התש-רש"י השלם, מהד' אריאל, ירושלים תשמ"ו= רש"י השלם 

 כרכים[(.  לושה]ש

 = כללי ההכרעה במפעל 'מקראות גדולות הכתר', מהדורה פנימית, אדר תשע"ב קובץ הנחיות פנימי

ית יוובל L778/1 בהמ"ל יורק-יונ "ירתית על פי כוקימהדורה ב פירוש רש"י לקהלת:י לקהלת = גילה רוזן, רוזן, רש"

 , עבודת מ"א, רמת גן תשנ"ו.לופי גרסאות מכתבי יד אחרים ודפוסים ראשונים, מראי מקומות ומבואיח


