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 לטנהם הרע יותר עוד בי נחשוב ואנו . רע בענין פרנסהו ואבר חסדאי תומכולפני
 הוא קפן דבר לא כי . במינות שתשרוהו עליו חשר הביא תשובוהיו קצת י ע'אשר
 למנחם נאמרו נמו חקיה מהפך או התורה סדת נוטה כאלו רברים עלילות לו שםאשר

 : ובפהדון . א( צר )שם האמור את והתרת המוהר את אסרת , תומה לא אש- :בפתרון
 הירוה משתי אחת ותורה אחת מציה מצות שתי ותעשה : אמר , נא ממנו תאבלואל
 שחיטה ענין מנחם שאסר ראשו את ומלק : ובפתרון . 21( )צר להורות יאות לאוכן
 על המחליק ;נן המינים ראש ענין הוא הזה הרע והענין ו זה על דונש ואמר .הוא

 די היה הלא בבהלתו דונש דבר אשר הדברים ובאלה , 75( צר )שם רבנןתלמידי
 הכה החשד זה באמת לא אם יודע ומי . ההשד ולהעיר הקוראים בלב רושםלעשות
 על נמשך זה וע"י . בלבבו וקראי .סין רע'שהוא שם עליו שיצא ער רבים בלבשורש
 . בהערה, 59 צד לעיל )ע" השיגוהו אשר התלא:ת וכל באהו אשר הרע כלמנחם
 , כרוחנו האיש רונש היה לא והנימוסי) המוסרית הכונתו שלפי אף בי נאמרואתם
 השגותיו גם כי נכחיש לא זאת בכל , לבנו אח לשכך נאותים אינם תורותיו רוביוגם

 בזמן והפת-ון הלש.ן רקדיק חכמה תיומת על למובה פנים כל על פעלוומתלקיהיו
 . רחוקים וים ארץ לקצוי אורה יצא , ורונש מנחם , שניהם ומביןהנאונים

 אשר , לבראם בן ודונש סרוק בן מנחם , גאון סעדיה רב , השלשה אלהאחרי
 ובספרד בם;רב , אנשים,בבבל קטו עוד , לשון דקדוק בחכמת המחברים ראשיהיו

 ן ב ה ד ו ה י ר' את מהם ונזכיר . החכמה להשלים וההלו האחרונים הנאוניםבדורוה
 ספ- , הכפל פעלי ספר , וההמשך הנוח אותיות : כדקדוק ספר חבר אשר , נ 1 י ה ד 1ד

 הראסרנעם השנים העתיק הכהן גיקטליה שמואל בן משה ור' , ערבי בלשון וכלם ,הנקור
 לשון שרשי שם אשר הראשון היה והוא . הרקטה( ספר מעהיק )הקרמת הקדשללשון
 , מאד ערבו הוקירו המאוחרים לשון ובעלי . 111( צר )שם אותיות שלש בעליהקדש
 . פ-חון( )הקרמת המדברים ראש לרס"ג נתגלה שלא דבר הבורא לו שגלה על4ואמרו
 ספרו בבל חכמי כשראו . ארצו חכמי כל על נשאוהו בבל ובני ממערב היהוהוא
 מוב סכל מזב יותר שהוא הספר מזה חוץ טוב דבר מערב מצר ראינו לא :אמרו

 )לעיל המאת" וקראו בדקדוק מפר כהב ן ו א ג י א ה ב ר גם . פרח( ע' )שםשבעולם
 ניאה כאשו , הזאה בחכמה ספרים כתבו אשר רבים חכמים נודעו ובימיו .9י"ח(
 יונה ל-' וברקמה . הקדש לשון זקני כל שם מנה אש. עזרא אבן סר"א מאזניםמספר
 גם אין )אמנם . בשם קרואים הדקדוק מבעלי מחברים רבים במקומות נמצא גנאחבן
 רב מר ועי"מהם בןחפני, ל שבוא רב !ק גאל שרירא רב כישסק

 על פיחוז יחי לשלשהם אשר סרטו יסף בן כלב בשם גם המכתה הכהןאהרן
 למקרא פ"זשט לכתוב יתכן לא כי , הרקרוק בהבסת בקיאים הי , פשטו לפיההורה
 ;ל מאח כן ענה ר' העיד ובפירוש , הלטון בדקדוק ברורה יתעה בלתי הפשטלפי
 : באמרי , מופלגת כאזהרה הדקדוק למוד על מזהיר היה כי , חפני בן שמואלרב

 ותוכן שרשיו על בעמוד אם כי תהיינה לא הלשון בחכמת והטהירות בדבורשהצחות
 ימי כל בקרב כי לנו נתברר הוה הפרק בל דברי אחרי והנה . פייט( )לעילשמושיו
 משפטיה ככל הקרש לשון במליצת אמונה ירס היתה אשר אנשים נמצאוהגאונים
 זמן אחר ער נהחברו לא הדקדוק בחכמה ספרים כי ראינו כן כמו ואמנם .וחקוהיה
 והוסרה הוכנה טרם , ולהעמיר.כלליו בדקדוק ספר לעשות אפשר היה לא גם ,סרובה
 אשר העסורימ הם הלא והנקור המסורה , אלה שני כי , נכון על הנקור ונתקןהמשרה
 -1,. , עליהם נכונה הקדש לשוןחכמת

 תיד()ת"ד
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 ועשרים שלשהפרק

 - והניקוד.חטסורח

 ובקרטוניות ימינו בגברי מהדק~שה יותר קדמונינו ממנו התרשלו אשר דבראין
 לנו יחמרו ישראל חכמת שרה רחבי בכל ,אוטתנו

 רושימים'
 תולרתה המודיעים לבורים

 ההלכה מן וקוץ קוץ כל על ידים ורחב הגדול התלמור זה הנה . ופרותהותולדת
 גם נכוחות הגרות להמון נכון מים בגליונותיו ישים גם . אסרים וירבה דביויאריך
 באר בו נרשמו , מועיל כהר אין אשר למאות מעשים מספורי מלאות וזויותיו ,זרות
 עם 'דבר לרם אין גבוליו.,כי בק-ב נחשבו כנכרים אשר ענינים אלפי לוחותיועל

 לא הגדול התלמ.ד זה זאת ובכל , עיניהם נגד למיסדיו., היתה אשר העקריתהתכלית
 על אור לפרוש הנאותים גדולים ענינים מכמה דבר שמץ אף להודיע לפניו נכוןמצא
 לדעת לנו יקר מה ירע לא מי הן . ומפרותנו והבסתנו דתנו הולרת על ימינודברי
 מיסדי היו הם הלא , אנשיה פעלו אשר התוקף כל ומן ומקורתה הגדולה" "כנסתטעשי
 היו אשר וההנהגות והחק.ם התיקונים טהיחסים להם , מהגולה העם שוב אחריהדת
 אף הקרמוניה מפרותנו בכל אין כי ג'יכ ירע לא סי ואמנם , היהוריה מדת גדולחלק

 ומה 1 העקרית ויקירתה היתה מה הכנסתו זאת נתיסדה מתי , אחת ברורההודעה
 החור הנכבדות הנקורות אלה מכל הצדיקו שמעון ימי .בסוף שנפסקה הסבההיתה

 כתבי מחתימת ברורה הודעה לבו ממרו לא כן וכמו . ברור דבר הודיעו ולאקדמינינו
 לחק והיה בקדושה יוחזקו הרים ועשרים הארבעה שרק קבעו זמן באיזה .קדשנו
 למה יפלא הלא מזאת וגדולה 1 חיצונים ולעשותם האחרים הספרים כל להרחיקבישראל
 הברייתות ספרי ושאר המשנה סרור מענין וברור שלם דבר הודיעו לא התלמידבעלי
 לא אלה כל על הנה 9 במדורם חלק לקחו ומי ומי , נסדרו מתי התלמור סדורומענין
 כלא היו אשי עליהם קטנים רפים והנה הנה מצאנו רק 1 ברורות הודעות לנומסרו
 לא כן ועל לקדמונינו נחשבו מפלים ברברים אך כהנה וחקירותיריעות בי תורינה הן הנה ? מהן נלמד ימה האלה המראוה סכל נתכונן מח ואמנם .היו

 . בהר רשמוני
 ואין הים צד באיזה לדעת. לבם שמו ולא , והנמצא ההוה על רק מחשבותיהם משבוהם

 קרמונינו בספרות רושמים יחסרו כי נמצא בעת בינה הלסדנו הזאת הבחינה ואולם .נברא
 חסרון שבעבור נשמיט שלא זכר כל ממנה ואין ישראל חכמת מפנות גדולה פנהמאיזו
 . קדמונינו בהתרשלות החסרון נתלה אם כי בוטנם במציאות גם היתה לא אצלםזכרונה
 בו אשר הזמן מתחלת דבר אין קדמונינו ספרי בכל גם אם המסורה בענין הדבר כןאף

 העדר אין אכן , מאוחר בוטן החלתה כי נחשוב לא זה בעבור וליסדה בה לעסוקהחלו
 . בימיהם טציאותה העדר על מיפה הקדמונים אצל יסורתהזכרון

 בה כאישון שמרו אותה לישראל משה תורת היתה וקדושה יקרה סגולההלא
 בשמירה העמק . וקוץ קוץ כל יעל ואוה אות כל על ומלה מלה כל על הקפידו ,עין

 זה על האומה ראשי השגיחי ומקדם מאז . לבעליו גדולה לצרקה נחשב באמונההשת
 ואלה מטעות ומנוקה מוגה ספר פי על הספיים כל להגיה דבר מכיני אנשיםלהפקיד
 מוגה שאינו ספר שהשהה עמ' נהשב וכעולה . הלשכה מתרוטת שכרם נטלוהמגיהים
 וחכית עקיבא ור' התורה מררש התיחב אשר העת מן גדלה עוד והזהירות . ביתובתוך
 וקוץ קוץ וכל נקודה וכל אות כל ודרשו בו להשות הפליאו אחריהם הבאים וכלרורו
 ט ר את הזהיר אשר ישמעאל ור' . יותר עוד נחוצה הנוסחא היהה,שמירת אזהלא

 יוהיר או אחת אות יסמיר aNW , שמים מלאכה שהיא בטלאכהו זהיר להרתהלבלר
 רדוף לצמוח יכול השנוי שמתיך יגי( )עירובין העולם כל מחריב נמצא אחתאוה

 בלפי ת'ד()רי'.ד
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 להזהיר. יכיל היה שאמרם מטעם גם שם( ותום' )יי2'י נפסדת רעה או מעלהכלפי
 לתכלית נתיצה אלה בכל הז.;ירות כי וקוץ קוץ ובכל אוה ובכל מלה נכלשידקדק
 ואות מלה בכל והדקר,.ק השמירה להגדיל . ההלכה יסיד היא אשר חכמיםמדרש
 : בהלמור ואמדו . אוהי:תיה אה וסיפרים מונים היו קדוי2הה ומחבת בתורהונקידה

 בידם והעלו ל.( )קדושין שבתירה אותיוה סיפרים שהיו סופיים הראשונים נקראולפיכך
 יכרסמנה )שם( פרוקים של חצים וההגלח , תירה ספר אותיוה של חצים דנחוןוי"ו
 פם.קים של חצים עון יכפך רחום ,היא , ההלים של חצים סיער של עיין , מיערח,יר
 ההורה על יהר , ומ"ח מאות וח' אלפים ה' על התירה פסוקי יעלו '( מספרםולפי

 עקרי הלק הנקודות אלה והנה , )שם( הים'ם דברי שמונה ממנה פהוה , שמונהתהלים
 בכך עסקו ההלטיד לדעת זה ולפי ה. ר מו מ אצלנו המכונה המקיא נוסחלהגדרת
 , המסורה מן זה בחלק הק-מוניםהסופר.2

 וענינים דבורים סופרים היו , ופסיק.ה ה והיכוה ההורה אותיות שמפרומלבד
 מלה נמצא פעמים כטה בתורה נמצא .כך כך רביר פעמים כמה להודיעמיוהריס
 כמו , הוראתה כדין שלא בכה'כה או , לרוב ~ק-גילה הוראתה מכלל ייצאתבהוראה
 כהובים נזה" 34זיר כמה , מ"ט:( )שבה טלאכה" בהירה כרעב נמצא פעריםבמה

 בתורו; "הוא" כמה פי"ט( משפמי: )מכילתא חובה בתורה "אם" כמה , ה',( )נזירבתורה

 כמה כמו , ויהרות בהסרוה ומונ.ם סופרים היו וכן , פל"ר( דר"נ )ארות ד ביו3כהבים
 ויתרות בחמרית והבדיקה והפקיחה . יבכ'מ[ פ'"ב ב"ר )מדרש הסרים בתורהתוךרות
 אה למקיא מאם שורש וזה למדרשיהם, 'סוד לרוב הן כי גדול, ענין להםהיה

 מענין ודברו בכ"מ( וב"ר בשלח )תנחימא מופרים תיקיני ח י מנו נםלטמרת'2(.
 מן , ז:( ל )נדרים קניין ילא כתיבין כתיבין ולא קריין סופרים3 ועטור כופריםמקרא

 מעשר , פיד( כי' בהעלהך )ספרי הארון כנסוע ויהי בפרשה ולמטח טלמעלההססניות
 נהורה הכתובוה פרשיוה וחמש ושבעים ממאה , ד( פל דר"נ )אנות בתורהנק.רות
 כאלה הרבה ועוד , פל;'א( ר )ב לד עשק נאמר מקומיה בד' , ז( פט שבה).~יש'
 שמיאל רבי כ' 113( צד ח"ג )רדו"ד הראנו אחר ובמקום וחיסרה. המס-המעניני
 .,טמורה' השט גם . בהם משהמשת שלני שהמסיה ה.כניים דבו-'ם הב.א כבי בחמנ.בר

 ויביוי עירא ניאמר שפתרו עד ובמדיש.ם בהלמיד :מצא המךיא ניסח רה הג.לה'ו'את
 טכאן בטקרא ויבינו במדרש יוהר וכאר ג':( טנלה : 1 ל' )נדרים ת ו ר : ס מ ה אלובמקרא
 11 כבהב חבל דרתן ועוד היא( פ"ר )נגלה בירושלמי הוא יכן פפל'ו( )ב.רלמסרה

 פ'ב ),סםהמסן-ה
 ברייהיה וזטסורה בענין היו כי מאר בעיני הדבר וקרוב , א( ח.

 ובמסכה בהלמיר מהן שיורים נמצא )עוד , מ'וחר בקובץ נקבצוה היו ואוליוכיוחדות
 הגנזרא בעלי לרעה כי האחרונים ברוריה החל לא הענינים באלה יהעסק .סופרים-1

 בקיאים יותר הראשונים היו ?רותם וצלפי אלא עוד ולא הקו.טונים בהם התה'לוכבר
 ברזך לכו יוצא ,ה מכל , ל.( קדושין : ט מ )ש3ת האמורא.ם מכד.דוו; המסרהכענ'נ.

 וסלה מלה כל כה.בה 'ישור ולהידיע לידע המקרא נוכח טיב לנדר המלאכה ;אהכי
ורקרוק

 זה-כ- . לא או '2ל:. ה:פך.2 :ם וטהא.ט.ם בדקדו~, הטספרים אלה אם לנן היא אמת חפצ), עעררו(
 בקיאשו;רבוז 1;י: ה;,ט,ך ,לעדה . האלה ב:).נ'ם עסקי שחקרט.נים רואה אוו ועכ'פ . טהאיכ"כ שא.)כידו:

 דב- לה2 כע,נ:הפק התנאים ונוט, .( ל ),דושנן יבפם'ק'ם והויהבחררות
 א, א~ת..ת וטנאו ס.ה טב.א.2 ה.'

 ;( מ'.ט ישבה כשקים אודב,ו'כ
 היא דברי ותמצית יטסךה ואם יעקרא אם בענין ל2 צר הטשנה לשין משוט בכפי' שכהבה' טה ע,'1(
 ןאק העלה לכונת יחקור יטו,. שהמק-א כלי' לטקרא אם יש וע'כ הדבר ועיקר ש~ר.2 כס: ה.א בזה א2שהוראה

 הוקי- שהטס-ה כ.נתולמן.ת
 . ע"ש בצלע שי חמה.ה ודוגךה' ויויס,ר

 "ניי על ע"3(
 . לפ.--אק צר ילא הוה באבודנו י"'ף.שיהב צאלה הדב,ר,ט

 דפסיק,סי הצי עול 'כן- רן-,פ וחיא ער סופרים' הרא'2')'כ :קרא, לחיכך הטאג,ר לעכל בקר)ש,ן4(
 היד(לרר
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 לשמור בהכונתי טיוחד דבר כל בתורה ומינים סופרים להיות ואות אית כלודקדוק
 היהה מאד קדוס בזמן כבר , הפנינים באלה כייצא יכל ויתרות המרוה בכלולהבין
 למלאכה קראו וגם ; באמונה בה ילעיין ילררוש בה להתפסק ישראל להכמ.עניז
 אשר המסורה מפרי מיסרי כי נפונה לא ועהה , ממורה או ה 1 ר 1 ס מ בשםשאה
 על האחרונים עמדו הדבר בעיקר ,גם , ( הזה בשם לקראה לסדו בהם אהרוןבנמן
 כ. משה הירה על רק מוגבל היה לא הממורה בעניני העסק אמנם . הראשיניםרגלי
 ועל הנביאים על קדש כהבי כל על הרחיבוהו -דשן מק כמאם
 גם נכלל הספויוה ובק מפיות מפרוה להב הם המפרה ענעי הלא . ם י ב 1 ת כה

 כן תורה בדברי סופרים ,בהיו כמו כי מאליו הדבר ומובן יכתיבים מנביאיםסלמות
 )"פני היה הקדמונים ,2ל הרב הדקדוק זה עיקר כי וכהוב.ם נביאיה כדביי סופריםהיו
 , קדושה מיני בכל קדושים לים היו יכתובים נביאים מפרי גם והלא , הקדשחבת

 , א( פ דשירה )מכילתא להבא שהוא וא; לשעבר שהוא א, ; משלים מקצה הנהואצינ

 נקראו ?שרה אף( בחרי גדע פ' רבהי )א.כה הן קרנות עשר , )שם( הן שירותעשר
 ומינה האלהים איש נקראו י"א יש שלנו ובממירה שמ"כ( פ" ברכה )ספיי האלהיםאיש
 לו.ם כהנים נקראו טקיטוה ד בכ (. עמהם ד'( ליה )ירמיה חנן בן יגרל.הו אהנם

 , ג'ז( הלוים והכהנים י"ג הלוים הכהנים נמסר שלנו בממירה אך ובכ"מ( פיו:)יבמות
 דר"א פרקי זעו. פטיו בא )מכילתא ד' אומרים ויש ה הקב מפי ביטטותם נקרא.ג'

 הפלה נקראת לשונוה עשר , נבראו שלא עד בשטוחם נקראו ד' שלנו ובמסורהפל"ב(
 תהל.ב בספר אשרי כתיב פרמים כ. אמר קרחה בן יהושע ר' ו,( כ פי' ואהחנן)ספרי
וטררש

 הליקט"
 מכל ועהה מספר, לאין ובמדרשים בהלמודים נמצא אלה )כדטות .

 משמרתם אה ועימרו כ נו בנוכחאוה גם .דקדקי .חקרו אזנו כ. בריר נראה הלאאלה
 . התורו; נסחאותכשסרם

 להחליט נוכל לא המק-א נוכח ובהגדרת הממורה בעניני התעסקם כל עםאמנם
 כל בלי המקיא מן ההלהקות לכל אחת נוסחא היהה התלמיד חבם' ביטיבי
 כספרים המסירה נוסחאוה עם שויה שנלמהאוהיהנ להחליט שאין שכן יכל . כללשנוי
 שבעל ההורה במפרי מדרשים בהרבה נהבונן שא2 להפך והיא . ודבר דבר בכלשלנו
 אשר נומחאוה על בנוים המדרשים מן גדול מספר כי נטצא היטב בהם ונדקדקפה

אינן
 ענ.ני וכ; וכו' מאית וח' אלפם ה' שם האארח וכן המסירה בענין הברי.הוה מן מב-ייהא קטוע טאטרהוא
 של ורובן . כסורה טפין שכלן בפנים שהבאה' יהברייה.ה . תנחומא לני' פ-ו דהשירח שבמכילתא סופריםהקוני

 . הקרמונ.ם של הממורה מברייהות שי.ר.ם הכל . 6.ט ער פ.1 כופרים שבטס' פרקיםד'
 טיז,ן הוא אלא בן ואינו המסורה על ג"כ סכון לתירה סייג סמרה באבות ר'ע 'טטאמר אומרים ישי.(

ehסיד על בנויה י'ע שמה כל אשר לממרת אם' nsr ש רעע שסבר אף . לתורה סייג היא יע"כ הרם-ת, 
 . ;מסורת אם שולל אינו זה לטקראאם

 טב'א כ"י עיפ .טעכטער ולמן שלמה מצח והבק, החכם הרג תלטידי שהו"ל ב' נוסחא באדר'נ (,
 א.נם שלשחן שהרי , .אמוץ מיכהו אלקנה בענ'ן בפיכ עולם סרר על הע"ר ויפה הטפרי זח ג-כבפלד
 כצת זה . במקיא בשייש כאוב גאלו לי ו:ה'2בה שבס.ע אגרה טסרח על סטך שהעפרי אלא בטקרארמוזים
 גריל כלל כ' אוה פ.ח בא פ' המכ'להא על מופית מדות בספרי  שבחוחי  טה ועי' . וריח'ח חלטנההערתו
 האיטרים יענו ומה . עדה טמרה על סמכו המכרה שבעלי ין.:ח זך כל :.כ הביץ במסורה והנח . זחבענין

 . הקיאה ירי  טעשיע:חטסורח
 , ט' י'ז רברים פצט.ם י"ג :יצאי הלוים הבהניס כי , :בין איוו  וטעינו ריב"ל וצא חטאמר  בעל7(

-  2', ט' כ'.דה.א י.א , ל.ה " כ.מ, ר' )הטיה . ה' י' חיא  י'ט, מ"ג יח,:,אל לע, ח' יחישע חי, ב"רייח., 
 סן וזה , מ'ו ט'ד יהוקאל , ג' ג' ,הושע , ט' כ'ו דברים ניפ הלוים והכהנים . כ"ז ל' , יוח כ"ג ח' ח'דהה

 רק ל.ג גירמיה הלוים ולנהנים א' י"ח רברס הלוים לכהנים בהדיירו מנה שר,ב'ל נאסר אם ואף .המסורה
 טקזטות שבד' יבה:רח כיד לא עשריה הגל סך הרי ט' ל"א ושם ח'  כ"א בדבריט לוי גני הנהנים לבושה

 . החבור.י-י חמי חסל שבנוסחה בכיס מרנו שכן ויו חסר הלוים וחכהג.ם בספרו כהוב היה יהלוים והכהניםבצפרנו שור.וי
 אותי,ה. כיב כנגד כיב אומרים יאנו ההלים בס' :היבים אשרי 'טכ' ריי האיך-למדני אנ המה רבי אטר 'סם"

 הפסוק שבהחלת אשיי עשרים רק :נח שלא נ"ל ע'טר'ם שמנה וריב"ק אשר' כיה בההלים יש שבאמת צ.עול'
 ר( הוחו"ד
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 שלפעמים אמרו הקדמונים הגמרא מפרשי שכבר ער , שלני הטם'רה עם מהכמוהאינן

 המקרא כתרגומי נראה וכן . מעבירם( .ה חד נ"ה: )שבת שלנו ספרים על חולקהתלמוד
 הן ; שלנו מבספרים אחרה נוסחא לפניהם היתה כאילו שתרגמו קרום בנמןשניסרו
 לפעסיס כי במקרא הנוסחא שנוי על בתרגום שיש )השנוי מן תמיר לשפוט שאיןאמנם

 . מנוסחהנו לפניי אחרה נוכחא שהיהה מבלי , באור ליהרון ומשבה מוסיףהסה-גם
 אלא בא לא כי אינקלום של תרגוסו על והדקדוק הלשון מבעלי הקרמ.נים אמרווכבר

 לשפות נוכל זאת בכל . איתן1 ע' מנחם )טחנרת היטב .ה"מב אש- הפתרוןלהרחיב
 עם בחלוף שהיא ניסחא על ספק כל בלי נוסדים שהם בהרגיטים מקיטות מכמהכברור
 נוסהאוה לפי שנדרשו מדרשים על נוסדו קביעוה הלכוה וכמה שלנו'( מפקםנוסה
 בספרי רוגמאות להן יש המשינוה הנוסחאות אלה ליוכ ואף , בספרינו אינןאשר
 השומרונים הורת בנוסח גם 'ראססי רי ואצל קעניקאט המאסף אצל יד כתכיהנ"ך

 ניחור נראה התלמוד חכמי בימי הספרים נוסחאות בין הגדול החלוף .ובתרגימים*'(
 ספרינו מנוסחת משונה שהיא ניסחא יסוד על דרשה דורש מהם אחר שלפעמיםמזה
 ועתה בספרינו.1( שהיא כסו נוסחא פי על עצמו הכחוב זח דורש אהר מררשובעל
 לעשות וסופריהם ישראל חכמי השהדלו מאר קרום בזמן ככר כי להכחיש שאיןכמו

 ופרשייהיה התורה אוהוות ומונים סופרים והיו יאות מלה בכל לדקדק , למקראמשמרת
 ולא וכתיבין ,כתיבין ולא בקריין. ויתרות בחסרות ודקדקו ונקידוו;יה והיבוהיהופסוקיה
 לענוה ענין להם היה לא אשר המאיחרים מכרה בעלי מעשי מכל דבר שאין ערקריון
 החליפים הספרים טן להעביר הועילה לא שמירתם כל כי להכחיש גם אין כן כמו ,בו

 טוה זה שונים הו אשר ספרים כישראל נמצאו קרם ום'מי בנוסחאוא,והשנויים
 וראו ספרים שלשה בעזרה נטצאי כי ההלמוד בעלי ניד מכרה וזיהה כן יאף .בנוסחא
 ובמלו בשנים שהיא כמו הנוסהא וקיימו השלישי מן נחלוף גרסא היההשבשנים
 בדבר אגדה ממרת יש ועוד . פ"1( סופרים ח"ב פ"ר הענית )ירוש' שבשלישיהניסחא
 לי ויאמר משה( )או אליה יבא אם מרא אמר כך : עזרא ירי על התורה נוסחהעתקת
 אעביר כהנת יפה לי יאמר ואם עליהם נקרתי כבר לו אני אומר ? כך כהבת מהספני

 חכם.נו התעלם. לא כי יורינו האלה ההגדיה שהי , ר( פל )אדריג מעליהםהנקודה
 משובשים תורה ספרי היו עזרא לפנ' ועיד הזמנים בכל כי הדעה טןהקדמונים
 הקלקול ,ה והיה , מזה זה בגרסא שינים ספרים בעזרה גם היו כי וחשבו ,בנוסחא

טתמיד
 שישלם אשר' י"ג, פ"ר בך בשח אדם אשר, , ט' ל"ר יחסה הנבר אשרי י"ב ב' בו ה.ס, כל אש-, אכל נ'1ה2
 רב' של טעמו אבל , סנה לא אלה את הפסוק באמצע שכלם ט"ו קמ"ר אלהט שה' הסם אשרי , ח' קפולך

 . לכיון ידעתי לאומניני
 שחרגסי ההרגימים מקנטות כל קב', רא;ע:5עלר עמיאל טר' תרמ'ג )ו,ילנא סופרים משפחה בם9(

 , פ.רוש לא גרסא שנוי כאן שיש מופת וזח , ושוטרונים ראסס' ור'קעניקאט אצי כגירסתם ונמצא טבואר הגי' שנוי מהם ברבים מ"מ הרבה על לפקפק שיש ואף . טשלגו אחרת נ'סחאעיפ

 משת ובספרי . מיאפית פוטפת ככפיה דרשה2 על שכהבה' טה בהעיד 79ה צד ה': לדיל ע.')(1(
 ואציו . שי במזהת וכן , זח על ברורות ראיוה :טה הביא התל פופ-,כ ובטשפחת . פרג בא לטכ'לתאסופרים
 ט: בספרא וגר' . הענים טן או הכבשים טן בייקרא. . תשובה עליהן שאין טים בעל שהביא טראייח קצההזה

 לטעם טן ג טיעוטין ר' נצרך ילחם . ומניהם וקן ומוקצה לחולת פרט טעיטין אילו הרי הטים טן והעבשים
 קו.( בשחים כדא,הא רבוי או דאדרבא מעוט כאן אין ,אוי" כתיב דאילו יטעם ::ל ופירושן . לטעט וי.1וגם
 דרש פיר סוכה ובירושלמי . לטעט אינו לעולם אבל להיקשא גם או ונטצא ובנ.ם ישחט אשר או , זבח אוגבי

 כ.1 בחקתי ובפ' . יו"ד מלא וב0פרינו.!יא כתיב הוצאתך היצאתיך אשר אלהיך ה' אנכי יהושע ר' ב"אחנג'ח
 לוטר ודוחק . בהסח כל ולא טבהמה ארם כל ולא טארס במברא וריש ובהרה מארם לו אשר מכלכיח

~*cw 4ב..זבהערות. 289, תיג לעיל ע"ע . בפירוש מים כחוב כאילו דרש ע.כ שנים בטקום עומד3טארם)( 
 התרגיטים ננסח לרוב ספרינו מגי' שוגה והגט' הטדרש שגי' שבמקום לרוב נמצא זה ו(1
 קורין שיש כסמי אזכיר אשר טקום בל בפסיק יתרו פ' פוף סופרים עטרות שכהבה' טה וע" . שלנוכבספ-'ם
 שהיו המראות אתיות ראיות טפני חריר עלי קשה טיט הנוסחאות לישב השתדלתי ששם ואף .הזכיר

 , ניסחאוהנוסחא,ה
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 , מטעיות המקרא לנקות בירישלים ספרים מגיהי להפקיד צריכים שהיו עדמהמ.ד

 נמצאו עוד ההלמוד בעלי של האחרונים דורות שעד ראינו כי הועיל לא זהואטנם

 . מדויקים,( היו לא אשר ספ-יםונתפ.טשי
 הטקרא מן בהעתקות השערורה גודל שראו התלמוד חהימה אחר זמן באיזהאז
 במלאכתם וחרוצים התורה על שוקדים במקרא מבינים אנשים קמו אז ,שנהפשמו
 והשתדלו משבושים ילמהרם הספרים לזקק המסחאוה ילהבר לזרוח אותם לנםונשאם
 דעתם לפ' האכולה הנוסחא וליסד לקבוע לעשות הקרטונים ההלו אשר אתלהשלים

 פי על הנוסחאוה . ויסדו והקנו , הנמצאים הספרים בין ומהכרעהם שהוציאו מה פיעל
 קיאן:המפורה הטעשה ופרי . ודעתם שכלם במשפם בדבר ויבינו הספרים רוב'הסכמת
 אשר המסורה לבעלי טאד המלאנה עליהם קשתה כי נפונה לא , היום בידינואשך
 החילם סד. הלא , התלמוד חהימה ,אחרי בדורוה:הראשונים מעשיהם לעשוההחלו
 בי , היום  כמונו הם 'אף ראי לא הכי . הלינתם גרפך נגף אבני הנשיליםלעשוה
 בחסיית לבר שלא 1 פה שבעל  ההורה ספרי ושאר החלמור, עם בטחלוקהיסתבכו
 לנטות יוכרחו טאומה במדרשיהם עליהם נדרש לא וגם הענין פני טשניה שאעןויתרות
 פיהם על אשר ויהרוה בהסרוה גם אם כי , התלמיד בעלי ספרי מנוסח דרכם פיעל

 נתהוו ררכם שלפי אלא עוד ולא - ,  בואה היתה חכמים מדרש ויהבפל העניןנשהגה
 כתיבין ולא ונדל"ן שלמות, במלוההלופים

 וכתיביי
 . הכהובים2!( פסוק ובענין קריין ולא

 אשר זה היה קטן דבר לא כן ועל ? התלמוד על לחלוק לבו מלאו ,ה מי ההםוכימים
 עשו קדושהה ומורא התורה חבה אבל . לתלמוד פנים משוא ,בלי מלאכהם לעשותיזמו
 לחצי אף הגיעו ולא , הספיק לא  המסורה בעניני  ומנם ער הנעשה שנף יאו בי .יאת

 ספרי  וטן אחר זטן והתפשטו  מיותר  בחבור  ההלטור בהגלוה ויהי .  הזאתבחקי-ה
 . הספרים בנוסחאות המושל הבלבול מגודל  יזהר עור  הרבר נגלה אז  אף .מררשים

 בעלי בהם השהמשו אשר בספרים החלופים היו מעט לא כי ראו שנדרשו הדרשיתמן
 ספק בל בלי כן ועל . בזמניהם עוד ומדאיתם "העהקוה מעמד 'ודע ומ.המדרש,
  הזה בבלבול סדרים ולהביא לעשות העת באה כי הכירו עצמם התלמוי'יםהרבנים.
 הנמצאים הספרים רוב פי על מברעת אהה נוסחא ולהעמיד הספרים ולנקותלמהר

 לעשות שהחלו החדשים המסרה בעלי פקודת היה וזה , הקדש לשון דרכי לפיומהלטה
 מלאכה לעשות הוחל אז. הגאונים ימי בהחלה כבר . התלמודחן( חתימה אחימלאכתם
 והיו , המסורה בעניני הקרמונים מעשה על תמיר ולבם עינם והיה  הנוסחאותנקביעוה
  מקום  במצאם  ולהשלים ולהרחיב ברואה שגו  שהראשונים במקום לתקןמשתדלים

  לההגרר--
 . 27 צד 1875 ברלינר של נמאגאצ,ן הטהרה ק'רוה , זצ"ל אפפענהיים דור ר' הרב של  מאמרו עי'*(

 ועי' . *ירו. קרא המררש  שבעל כאר שקרוב אמונה יריו ויהי על רעמלק בשלח פ' מכילתא עי'1%(
 , .( ד )0נחררין . העולה יזבח על בחטאת קרנוה קרנת קרנת וכן ברלעיל וכו'  למומסת בדרשת כסו .הסטורה שעי  המפריט גרסה לפי' יסור להן אין  למסרה אם יש סי על  שדרשו דרשות וכסה הקודמות.בהערות

 4ל סרר אשר חנ~כר ם:פרים משפחת ובס' בכיס ובחחלוץ סנורצ'  שלמה לא' שי  במנחת זח על  רוגמאותועי
 פסוק וכעני; י"א חלין הספר מביא ובה"ב קרי בענין ההליפים אורת תחביא טה שם ע" וגם , חוח בעניןחמקימוה
 : :: , . י"ג גחלתהפסוקים

 נוהגים נהית איך השאלה על העיר אדוניה בן חיים בן יעקב ר' נרולות למקראות ההקרטה Pa( (;י1
 תדין שמן ואוסר , התלמור ובין ' בינת מחלקת שיש  בטים חטסורח גוסהת אחר  נישך אם חורה ספרבנתיכת

 ותום' רשש ם D'WhaOn שגדולי לקא הטקמלת חגם' .גררך ולהחזיק התלמוד נוסח אחר לילךיש
 ככח על יתוס' רשיי ראו טח קנסת השאלה שעוד חלושה 11 .פברח אטנם הנמרא': נגד הסטרה gyנשענים
 חטחבר כי הדבר ואטה . אחריו ומלא מופרים סשפחת בעל הרב בא ג'ואחריו התלטוד ננד המסרח; עללטטוך
 על לרטז היא כונתו תטצית . טאספותיו שהוציא התולדה עם להחכים אין אבל באספותיו עשה .נ"מ מלאכההזח

 ולציהטפרהיוגזן:חתלםוד
UthbtJi' 

 למורשי מקנאתו שבעולם תורח ספרי כל לפסול גדול יולויחשק טדבריו
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 כאש- המסורה , להם שקדמו מי הניחו משכחה אשר תמרון כל ולמלאוהלהתגדר

 היא
 ?ריכת,ק השיגו עד ארוך זמן לה ונדרש רבים כונים מלאכו: היא לפנינו וסדורהערוכה
 לה שיקדם צריך היה להבנהה כי ברור נראה ואמנם . האחרונה בשלמוהה שהיאכמו

 יסודה ספק בלי היה הוא , הנקוד תיקון והוא . עצמה היא מאשר גדול , גדולמעשה
 יכלו אז המלות קריאה שנקבעה אחרי רק בי . יסודותיה המכו עליו אשרהראשון
 רוב יהבנו אז רק וכמעט , ובמבטאם בכתב הדומות המלות הערכת מלאכת אללגשת
 הוא שהנקוד מעמני רבים דעות שלפי אמנם הן . ובחינותיהם המסירה בעלימהקרי
 המ.ן לדעה כי , הנקודוה לאייקון הרבה מאוחר המסרה שהיקון מעצמו סובן , נושןישן

 כהלכה קדמוניוה הנקורות היו האחרונים הרבנים בין שנתפשטה האמונה ולפיהיהודים
 אמנם , הסופר עזרא של מזמנו יוהר אתרוה לא תקנהן המאחרים ואף , מסינילמשה
 ספרים ומפי טהבל היא כי מהרה עד יבין פקוחות בעינים הזאת בהנוה יביטאשר

 טציאוהו כי והחקירה הסברא מן ויבין מאד מאוחר נטן יליד הנקוד כי לו יודעוסופרים
 הוא הנקוד כי הוא ברור אמנם , יהכן לא אשר דבר הוא והתלמיד המשנה חכמיבימי
 . בידינו שהיא התכונה לפי המסורה להערכה המעשה ותחלתהיסוד

 כי י אומרים הם . הקראים מגדולי קצה היו הנקוד היקון את ביותרהמקדימים
 וגם קע"ג( סי )אשכול,הכופר יהטעמים והנקיד והלשון והכתיבה האותיות נהגומאדם
 וטעמים בנקוד להיות האוים נכה תורה ספרי וכל וטעמים בנקוד נוקדים הבריתלוחות
 להיות ם וי "רא מאמרם ואמנם קם'ג(. סי' )שם אלהים נתנם לא הם בלאכי

 ועל . ובפעמים מניקדים היי לא הראשונים הקראים ספרי גם כי כח ם ופגמים"בנקוד
 שנחן תורה וספר הלוחות כי הזאה הנפתלה בהגדה שהאמינו היא גדולה סכלוהכן

 לבו מלאו זה סי 1 וטעמים בנקוד ספריהם אין למה כן שאלו , וטעמים בנקיר ה'1משה
 זמן ונאפה שנה סי וטעמים בנקוד ההירה את משה נהן ואם 1 משה שעשה מהלבטל
 אם:ם , ל'( סי' 0"ג כוזרי )עי' הגבורה מפי סשה שעשה דבי שנה ון רש ובאיזהשנה
 )ר"א ממיני למשק נתנו שהנקודות ואמרו מהם מזבים היו לא אשר הרבנים מן ישנם
 רבים אינם הזאה הכוזבת הרעה נעלי אך . מפרשים( יש בשם המסרה במסרתהלוי
 שנאסר עזרא בדברי רטוז הדבר ומצאו הסופר לעזרא הנקיד יחס' הרבנים מןהרוב
 בהלטוד ודרשו במקרא ויבינו שכל ושום מפורש האלהים בתורה בספר ויקראושם
 וירא( פרשה עה"ח )בחיי הרבנים מן ואחר . לו:( )נררים טעמים פסקי אילו שכלושום
 אבל נשלם ספר בשום ה,את הגירסא ואין . הנקוד זה שכל ושים בפירוש: בגמראגרס
 יהמאמינים . התעההו לבי ואמונת , הספר מתיך ולא מחשבתו לפי כן כתב שהרבבל"ס
 אחד הנקוד להם , מהם אחר היה הרב זה אשר , בלימורה ועוסקים המודיהבקבלה
 כחיבים ונתנו לגיף כנפש הן לאוהיוה הנקידוה אומרים כן ועל , חכמתםט.מורי
 כן ;ל כי : ואומר בסברה הזאת השיטה מחזק ויש . פנ"ט( עינים מאור )עי'לישראל
 הקדש בספרי מהעיון והתרשלותם האנשים עצלות שראה מפני הניקוד לתקן עזראראה
 התחכם , הספרים קריאת קושי האלה וההתרשלות העצלה סבת היתה אולי ביוהשב

 הטעמים עוד והמציא אדם לכל קלה הספרים קריאת שתהיה כדי הנקידלהמציא
 עזרא במאסר הזאת להשערתו רטז למצוא רוצה והוא פיז( )אהודי לקראה ערבותשיתנו
 בפירוש אומר יאפנם , והובן הקריאה תשלם הנקוד שכאמצעית במקרא ויבינושאסר

 פיה( )שם ,היום הנקור מעמד עוסרות לכד י א"ו' אוהיות היו ללשון הראשונהשבהנחה
 כי לב על שום מבלי הדורות נכל ישראל מחכמי רנים נמשכו הזאת הדעהאחרי
 אשר . טעמים פסקי אלו שכל ושום התלמוד! כמירש מצאו אשר הדל הדסומלבי
 איי כי עינינו נפקח זה על אף הלא , בכתב נקודות מציאות על מ.כיח איננו סוףסוף

 אף ח.ר( דמי
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 נעשו אשר ישראל הכם' ספגי שאר בכל לא ואף התלמורים בשני אחד רושםאת

1aclaנוכל מכלם כי להפך הוא אבל , הנקוד מן ידיעתם על יורה אשר זמנו ולפני 
 לררוש עמדו ישראל מחכמי וטובים גדולים כסה ובאחת . ההנקור ירעו לא כילה:כית

 . רבד כט"ו ידעו לא וכתלמוד ושבעלי התלמיד חתימת אחר חיו אשר חכמים.י, מעשה הא הנקוד כי והחלימו הזאת הדעה מן נטו כי דרישתם פרי ויהי הדברעל
 דבר על פה להעיר עלינו חכמינו מוכי אלה רעות הנה להציג נבוא טרםאמנם

 עזרא כי ההלמוד הכסי ביד אגדה מסרת היתה הנה , בעינינו הוא גדול אשראהד
 נהינ היום ועוד הנהר עכר כתב היא , מעברית התירה בו שניתנה הכתב אהשינה
 וכמה . 3!5( צד )ה-א מאשור עמהם שעלה הכתב דכא לאשורית . השומרוניםאצל
 )סנהדרין הכהב את לשנות הרשיון ע5 ורמו סמך למצוא והתלמיד המשנה חכמייגעו
 עמהם עלו נביאים שלשה כי ביאר יעקב( בן אליעזר גרבי המשנה טהכמי ואהד .גא:(
 זה מכל . מב,( )זבחים אשירות ושזורה א~זכתב להם העיר מהם אחד אשר הנולהסן
 שכתב כתב , עזרא, ידי על הכתב שנוי להחליט הדבר ;ליהם יקשה כמה רואיםאנו
 ויחסוהו הנקוד מן שידעו הרעת על יעלה איך ועתה . רצהו וה' התורה את סשהבו

 יורה אשר הוה הנדול הדבר את אחת בטלה אף בתלמיד יונירו ולא , המופרלחרא
 אינו הכהב שנוי כי , הכתב משנוי הרבה ' גדול הוא התיקן זה כי משכיל כלעליו
 אשר בהניקוד בן שאין מה הצורה ישנה רק אנן , ישנהו לא. כי בהענין מאומהפיעל
 להראות מספקת הזאה הראיה תהיה ולדעתנו . בהענין שנוי ממנו להסתעף יבולבקל
 דברו ולא בכתב הנגלד מענין דבר לגם על עלה ולא התלמוד נעלי חשכו לאכי

 סימי בי ברור נראה ואולם . אחרות ראיוה לנו היו לא אילו אף , ידעוהו לא כיסמנו
 ליחס הזאת הורה הדעה טן ישרה הגדרה בעלי בל נטו 'שיאל חכמי אחרוני עדהנאונים
 למשה הלכה יזכיר אשר הנהונים מכל אחד אין הנה . קדמונים לקדמוני הנקודתקון
 היהה אילו אשר ההקנה ואוז עזרא הקנות בין יחשב אשר אי .הזאת הנפלאהמסיני
 נטרונאי רב אמר גפירוש ואמנם . יחד תקנותיו כל אח במשנים תשא הלא באסתסמני
 למשא שנתן הורה ספר ויסרי( ממחוור 200 צר ת"נ תמר )כרם מתשובוהיו באתהגאון
 ורבי . לסימן שצינוהו הם חכמים אלא בסיני נוקד נתן ולא נקיד בו שמעת לאבסיני
 הזאת הדעה בעלי חכטים קדמוני דברי אסף כבר המסרה ממרת בהקרסת הלויאליהי

 בי מצאנו אשר הוא דבר והלא . זה על ראיות ומרבה ההלמוד לחתימת טאוחרשהנקד
 הנקוד" "מיסדי בבנוים ישהסשו הנקוד ענין בהזכירם המקרא כטפרשי הראשניםריב
 הוא ועזרא קרמהה קדם מיסי נהוג הנקור שהיה חושבים הי אילו כן אותםמדנים הי לא כי הדבר לני וברור , 16( צד מנחם )מחכרת הקרחונים מופרים ..ל לאספרים כותבי על כונתו הנקידו שהם.פרים האולר ונם . "המנקדים" גם או הנקוד" אבעליאו

 תפ איש הנקרא כאיר בן יעקב רבינו תזרב . ממיני למשה הלכה היה אושזקנו,
 בעלי על חולק 9( צד פהיליפאווסקי )הוצאת ודונש מנהם מהלוקח ביןבהכרעותיו

 סאסין היה אילו הוה כלשון אומר היה לא ודאי הטגקדים" טעו "ובזה ואזמרהנקוד
 שביסי ספק סכל למעלה ניזנה והרעת . כסיני לטשה הלכה הוא או בעזרא נוטךשחנק'ד
 כל הלא , ביפנם ונהוג להם ירוע היה שאילו . בעולם הנקוד היה לא הגמראכעלי

 אשר דברים יהיו , לכמורת אם ויש לטקרא אם ביש ומהלקחם ומסורת ממקראדבריהם
 הטון וכן אם(, ע' מלין בערך רפ"פ רש"ל המסורה בטמרה בחור לר"א שחר להםאין

 היית לא כי הדבר אמת והנה . מכוקדים'( כפרים להם היה אילו יתכנו לאמדרשים
 יכסאטמא בתוכו אשר כל כה.( )רזת שדנין אפילו יקם קרש מקראי אתם הקראו אשר ננו14(

 בא )טכילתא ומרור מצח סיורי אלו צרורות משארתם י :( כ"ז וסוטה אחרים לטמא :שקא אלא שמראית
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 שהוכינו והמכריחות הביורות הראיית אחרי כי , הזה בדבר עוד מלין להכבירצריכי:

 אדם כזמננו שקם לולא , והאמוראים התנאים בימי הנקיד במציאות עוד יאמין זהמי
 עין מראות ראשונה בהשקפה אשר המציאות מן וראיות ונצורות חדשות לנווהביא
 . והתלמוד המשנה לחכמי קדום ושהוא הנקוד קרמותבעין

 אביהם ר' , האחרונים מהקראים אחד הוא החדשות אלה לנו המביאהאיש
 נמצא רבריו לפי אשר , גאון סעדיה מרב הנלוי ספר נשם לנו יספר וכה .פירקאוויטש

 נתנו הנולה ראש זכאי בן דוד ובין רם"נ בין המהל-ת שבעת . ערבית בלשון ירותחת
 מגילה שכתב זה .גם היה עליו שטענו הדברים ובין , חרם וסיעתו הגולה ראשעליו

 להדטות קדש כבהבי בטעמים ומוטעמת בנקורות ומנוקדת לפסוקים מופסקתמחכמתו
 : בלדרנו ;ה על רס"נ אמר אשר 4ת לנו להעתיק והוסיף . השקר נביאי כאהדלנביאים
 לההלוצץ התחילו וטעמים ונקורות בפסוקים הקרש בלשון ספר חברהי כי הרשעיםובראות
 הנבואיים הספרים נדרי כי חשנו הם כי מסכלותם וזה , נביאיי ספר זה כיואמרו
 להפסיק ר"ל הזה המעשה כי וכו גדריהם כן ואינם , ומעמים ונקודות בפסוקיםהיוחם
 ספר כירא בן . . , שמעון שעשה כמו שירצה מי כל לעשות רשאים ולהמעיםלנקד
 עיראי בן אלעזר שהברו וכמו , וטעמים בנקודות ופסוקיו בחלקיו טשלי לספרדומה
 בני שחכרו וכמו , ומעמים בניקור ופסוקיו בסדרו קהלת לספר דומה חכמהספר

 ספר להם שקרה בטא משקיהו בני ואלעזר ויונתן ויוחנן ושמעון יהורהחשמונאים
 נבאר מהם אחר ואין ומעמים בנגלד לפסוקים טפוסק כשרים נלשון דניאל לספרהדומה
 , גאל ר"מ של בערותו הממפ,- לזה מספיק היה לא ואמנם . שני בית בימי אלהוכל
 הם ומי , אח-ים נאמנים עדים שני פני על עוד הנאון של עדותו :טחזק הלך אםבי

 באותיהן הכשרים כלשון החשמונאים מחבור אקמאוו נושן ישן קלף דפים שני 1אלה
 ואחרי . מבריינים ומעמים בנקיד ומוטעמים מנוקדים לפסוקים מפוסקיםמרובעות
 פיה על הקערה מהפך שוב הדפים שני ערוה פ' ;ל מעדיה רב עדות והחזיקשקיים
 רכינו הגדול המאור ימדברי : וכתב סעריה רב ערות פי על הרפים שני ערותוהחזיק
 מעשה ממש ההיא שהמנילה העהיקים הדפים לשני חזוק עוד מצאתי נ'.ע גאוןמעדיה

 1 אסרו על ופלא הפלא להפליא ויש . 203( צר הרל.'ד ש' המגיד )מ"עהחשמונאים
 שלא מה החשסונאים מנילת וכהה זה שלפי . החשטונאים מעשה ממש ההיאשהמגילה
 מזמן אחר עקסמפלאר אך מהם שישאר קרשנו כהני כל זכו ולא משה הירחזכתה
 דפים שני ממציאות הדשים עולמוה הממציא זה מודיענו והיה יחן ומ. , לאורצאתם
 החשם.נאי יהודה שאסף קדש כהבי ושאר התורה מן או , בארון מונח שהיהמס"ת
 היה אש- בזיוף וחשדהו ולא הזאת בפעם חשדנו נא נעצרה אמנם . נצחונואחר

 בענין הוא כאשר , דתי בני , הקראים שיטת להאמית שרצה במקוט ובפרם ,אומנותו
 כדברו נניח אכן , ארץ מקדטי מראש היו והטעמים שהנקוד אומרים הקראים שהיוהזה
 למראה היו הלא יאסר ואם 1 זה על שהביא הראיה מה 1 נכתבו מתי לו יאמר מיכי י חידונו מה זה בכל הנה הכותב ידי מהחח יצאו נאשר בהבניהם הם הדפיםששני
 החשמונאש וספר עיראיטי( בן לאלעזר חכמה וספר סירא בן ספר נאון סעריה רבעיני
 שני כי יהכן לא הכי . הבל ראית זאת נם הלא , וסוטעסים ומנוקדים מופסקים%ם

 , קדמון סיפר שהעתיק תשמונאים מחבור העתקה הם המנוקדים האלה הישניםהדפים
נאמר

 לפניהם הנקוד היה ואילו פכ'א חיב ל;.ל ועי' מאד הרבה נמצא וכן ~זמריכם כתיב כאילו דרשו יבל'ס '"(ש
 מ -" ' : עליהן. מהתהיה הדרשותכלאלה

 שלא האפשרתי שלטה חרטת על  שכיון ליטר ורוחק כנו ירעת' לא עיראי בן לאלעק- החכמת ט'15(
 . לב עליו שיושם הדבר וראוי , המלך שלטה ,ולת אחר לאיש דשפר זה הקרטונים מן אהד שיחם מעולםשמענו

 ד ח)דן'ד
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 הנקוד נהחרשו כבר אש- נעה החמישי לאלף החמישיה אי הרביעית בטאה:"מר

 , מירא בן הספיים איתן כן וכמו , זמנו מנהג לפי הטעתיק זה והוסיפם:הטעמים
 שכבר מזמן העהקות הם גם וטעמים נקודות עם סעדיה רב שראה וחשמונאים .,וחכמה
 האלה הטפרים שמחטרי רס:ג האמין דבריו שלפי אף ואמנם , ומעמים נקיר"טציאו
 שטעו כמו מעה היא שגטי נאמיו כי מאמונתו ראיה אין מ והטע'מ נקרום גםעצמם
 רב והוא שקדמו גא.ן מעדות מוכחשת עדותו והלא , לעזרא הנקור שיחם:אחרים
 , ,ה בדבר נאמונתו האמין לא ,:שרנטרו:אי

 אשר הרברים חק שחמה ההנחה לפי רק דברנו לא הזה י~יכיח בכלואמנח
 בכתב שלחקרו לא אם הזה הממפי בעד ערובה יערוב ט. אבל , הספור בעלאס-
 עברו כבר רס"ג בימי כי מזה להוכיח נוכל דהכנו לפי הדבר ואמה . לצרכו ושינהויד

 מפי יצאו שהדברים נניח אם כ. , הנקורוה"והטעמים שהחלו מעת מאה שנותנמה
 ככר בי אות ,ה ; קיים הניקיד סירא בן בימי כבי כי וחשב ומעה עטו ומתחתרס"נ
 כמו רק למשל נהחדש דילו כי , הניקוד -נתחדש ר"מ של דורו לפני מאד מופלגזמן
 מאלף יותר קדטוהו ולהאמין לם;ות ריס יכול היה לא לפניו וחמשים מאה אומאה
 , הניקור מחדוש ברורה ידיעה עוד להם היתץ לא 07"3 בימי אם ועתה . לפניישנים
 ראשית יכסה החשך כי ויען , בצמצום תיקונו זמן לרעת לריק"נינץ אך העם אנוהלא
 עם נברא חשבוהו הקראים , המפיקו השערות בילדי אך .מאז, כן על עילם לאורצאהי
 שהוא יאמ.ו אחרים ועוד , ממיני ממשה קבלה יש.מוהו הרבנים מן הלשיןאותיות
 והאס'ראים ההנאים בימי שגם מעצמו ומובן , שני כיה ימי כל ניהג והיה מראתקנת
 אשר מרומות השערות כל'אלה אבל 'י(. בבבל אשי לרב גדול נקוד ספר מיחמיםוהיו
 . אמרנו כבר כאשר הרבר ואטת , הפוכן על הראיות הכרח מלפני הע,פינהכעב
 אינם מדרשיהם שכל , בכהב הנקוד מציאות עם יותאמו לא החכם'ם מררשדרכי

 מרור מקיבל היה המקרא רק כי :קיים יציב זה כן ועל , הנקוד בהעדר רקאפשריים
 למוד וררך , לתלמידו והרב לבנו האב לאיש איש במסרת הקריאה למדו ומא, ,דור

 פה בעל היו למוד.הם כל אשר הקדמונים בזמנים כך כל קשה היה לא הזההקריאה
 בזמן.קצר ללמוד .נערינו יקשה לא כי יום יים יורנו והנסען . הזכרון עלוממוכים
 , נוקדים היו והתלמוד המשנה גם קיום בזמן והלא . נקורות נלי ובתלמיד במשנהקרוא

 מאות כשלש זמנו קודם שנכתבו ומנוקרות מדויקוה ,משטוה ראה כנ. מע.דוהאפ.די
 מהתרגלם נקיריה בלא לקרות ולמרי הטשנה לנקר חרה - מאוח בימן ואה ובכל .שנהי!(

 להקנת הפכה עיקר באמה כי ונ-אה . הקריאה תורת להקל עור חשתו ולאבקריאה,
 בחרו אם כי , פ"ה( )אפודי אחרים שחשבו כמו הק-יאה להקל רק היה לאהנקוד
 בקל , שנתפשטו הסררש וספרי ההלמידי המדרש שע"י יאו כי , אחרה לסבה גםהנק.ר
 לפי שנררשו הדרשות כמדת שיקראו , המקובלת בקריאה וקלקול בלבול לצמ.חיכו-

 ולא לחק קבוע נקור שיהיה מסמורות לקב)ע-בזה הדורות חכמ' ראו כן עלהמסורת,
יעביר

 וכבר וז"ל הקטיצה בס' מרהיג מ"ג פ"? יצירה טפר בסי' גוטר,ל משה ר' ממרה השסועה ואתי(!(
 יש מפקות וכמה ' כישיבתנו היום וחוא,נלצא, בכבל אשי רב חברו אשר הגדול הנק.ד .ס' הסוד זה עלחבר
 צר לעיל עי' אפשר אינו לכה"ג זה סטר שיחים שהוכחנו והב' . היו שלא  ספרים מביא  שרס"ב 'שודע א'בדבר
 הגאונים בימי בבבל  הכטים  שכנוה הכגיורא ר"א איד. בבבל זה אשי רב אולי הכל נורה אם אף ג' . ,,]י

 ".. ו . הזה בשםנקראו
 כתובים הק,רטים של המשנה מכר, כל : כהב :נהקדמתו . פכי אפד טעשה בם' האפורי כתב כן " 71

Qpמה אבל . 4צ! צר הרקטה לס' ההכריה כעל הביאם יטף אבוה בטגן הרשביץ כתב וכן והטעטים:; חיקור 
 הוה הלשון המלמור ולשין ! שם מלאמרו גנאח בן בימי בנקודיה המשניות שהיו כן לראות שיש עודשהעיר
 שאפיטר טונהת ראיה זה  אין  לרעפי אבליו כשהכפוהו ארצנו כנרפה נ.כ חסמיכה בכלתי טצייס אבל לשוןר'ל
 הוראת עיקר זח סי כן שקוראים כלוטנו מבטאם על אס כ' כתובה גרסא על . ארצני" "כגרסת באסרו הכונהשאין
 . 11 להוראה תמיר יבא ובתלמוד ,גרס"מלת
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 . למסרת אם ויש למקיא ::ם שיש הניק ולא תדרש והדרשה , הטקובל המק-א לפייעבור
 החכם'ם השתדלות פרי היהה לא ביאשיתי הנקוד המצאת כי הדברוקרוב

 הגלותו החלת אם כי , ובא"י בבבל הישיבות ראשי ותקנו הק"ו אשר ומעשההגדולים
 מאז הנבונים המלמדים דרך כן הלא . הספ.- בבהי הסורים תינוקות מלמדי ע"יהיה
 בתלמודם ודרכ.ם צופנים להם להמציא ומשהדלים באוטבוהם מההנמ.ם להיות עתהועד

 ובנתינה להבינם ונוח קל באופן לתלמידים לסנור הלסיר סרר ולהיטיבלהשכיל
 להלטיד גם ויקל ללטי טרחו הלק מ;ל.ו המלמד יקל בזה בי הכרון עורה '?הםסיטנים
 למיה איפן להיטיב לבם שנהנו ההיא בעה המלמרים עשו כן אף . הבנהי ויתמוךלמודו

 להכל'ת סימנים והמציאו וההחכמו , העבודה אה ולהלמירים להם הקל למעןהקריאה
 אשר יחידים מעשה אם כי הזו; המעשה היד לא בתחלה . הנקודות היו והםהזאת
 מנקדים היו לא ספק ובל' . תלמידיהם בת זלם למובהם עצמם להכלית פרמים מוריםעשו
 הנקוד צורת וכן צרכם, כפי מקרא תלקי נקדי אם בי אחת בכת קדש כתניכל

 נקודות ולצרכם לעצמם להם שהקני המלמדים לכל שוה היתה לא הווייהובראשית
 הדורות ראשי כראות ויהי , אחה ובהסכמה בההחברות עשיהו לא כן הקריאהלכ.מן
 המעשה זה להביא לפניהם כשר הדבר והיה , בו נפשם ישרה המלמרים מעשהאה
 לא הוה ההדוש כי והבינו , כללית ותועלת גדול ענין בו ראו כי הנרצה השלמוהאל
 יב.א אם כי ומושכל קל כאופן הקריאה דרכי לתלמירים להועץ מלמר שיהיהלבר

 קדש כתבי לקריאת מממרוה קביעות שע"י ישראל לכלל ונחוצה מזאת גדולהתועלת
 , בקריאהם יותר על או סעיפים שני על פוסעים ומהיות ובלבול קלקול מכל-יתמרו

 אנשים עתה הופקדו , הנקוד במלאכה יחידים רק ההעסקו עתה ;ד אשר ההתאז
 ראשי מאת קבלו והפקידה , הזאת הקדש מלאכת להשלים במקרא המבינים מדעבעלי

 . טעשיהם על ש.טרים ה.1 ספק בל. אשרהישיבה

 מעשה שיעשה אפשר איך , מפליאות מראוה כמה ננין כן הדבר היה אםרק
 במקרא להבין המדה והוא פנה ומטנו יתד OD~1 גשר , 'שראל כל קנלוהו אשר כוהגדול
 1 שיה.ה מי יהיה ואחד אחד כל ביד ינהן רק והשגההם הדור ראשי הסכמת בליייעשה

 קדוש היוהר בדבר הנוגעות בארץ חדשות יבראו דרדקי מקרי שסלמרים אפשראיך
 בימי כבר הלא ;את :עוד ? הגאונים אליהם ישגיחו ולא עצמם בכח היהודיהלאומה
 י א ח נ ד ם , שטות שתי - והטעמים והנקוד י,.:,:יורה - האלה בעניני[ נוכרוהגאונים

 בשתי קבועים למנהגים ההן השטות והיו , איי בני והם י א ב ר ע מ 1 הבבלייםוהם
 הסכמת בלי כוה גדול בדבר מנהגים שיקבעו יתכן שלא דבר יזה . האלההארצות
 נאמר אנ המראוה אלה נבין אבל , דתי דבר בכל הטנהיגים הם אשר הישיבהראשי

 בתיעלתם כ' מכרעת הדעה שכן המלמדים מן היתה נאמה הנקוד הטצאה תחלתבי
 הראשים מעשה היה ,ה כולל למנהג הנקור כיה אשר אבל . ביוהר הדבר מונההיה
 היה ומתי הנקוד המצאת שנפלה זמן באיזה , שאסרנו"י( כמו בהשלמתו השתדלווהם

למנהג
 של תולדוה.הן אבל !ג'ל 6 צד האש!ר' לנקיה המבא פ,:סקער .טמאה ר' כהב זו השצרה יסור18(

 לאוה.ות מהחת והטברניות לאותיות ממעל הבבליות דהיינו הזקורות מיני שני היו: כך לרעתיהנקודות
 ומשיש שונה וכן . תלמידיהם לטובת ובא'' שבבבי הישיבות בערי דרים שהיו חטלסר,ם אותן המציאושחיהן
 בניחר ההנחיה סימני עינכק;ר של ולפיד . דרכ, לפי ותיקנתיה הסברתיה רק !אני . בכפרו בכזמהדבר

 שהסיכנ.ם ימצא בה ויעיין הוה הנקוד בצורת הקורא יסתכל שאם ט( )צד שם וגזל האוהבת צורת הםהאשור'
 . דבריו בכל שם וע" . הקריאה אסות שלש שהם י. 1. א. אותרת ג. צורת אלא וראשונה בעצם ה.ו לאהאלה
 critiqae ~aefue .נב (ם72 ))!7"1 דערעננורנ ההסם :ם הסכים האלה ההשערוה שניעב

 ;ל בטאטרו
 ח"ו עי"ש ברלינער א. הרזר לאור שטוציאו מאנאצין במ"ע בהעהקה רק ראית.ו ואנ' הנקיד קדמותובר

- 255 צד 70~1נושנת  לא כן על אף פי:סקער דבר' את היה ההכם ראת לא מאבריו שנ"ל מה ילפי 5י(נ. 

 . שעזות הוא המעתיק או ,מותירו
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 בימי ואולי. הראשונים הגאונים בימי בבר ותחלתי . לו זכר ולא שם לא ההיסודהכמי. בימ' כי ברור להחליט נוכל זה אבל , ימינו דברי יחשו מזה בישראל כוללל:.נהג
 סימנ" שלשה, ג( )פי פסוק וסוף אהנחיה פהיחוה מזכיר והוא הראשונים הגאוניםביס, מפיי עשה אשר סופרים מסכת בע5 הוא הנקוד על רומז אשר הראשין , סבוראירבנן
 שהנקוד:אלוי . הנקוד הלק הטעמים, כי היא לעין גלוי ורבר . מעמיסם( אונגיניה
 האשורי לנקוד מבוא )פינסקער מפסיק או משרת הוא אם הטעם לפי ימשתנהנגינוה

 קיאים ומחברי מהניקוד. גם ידע מהטעמים ירע מופרים מסכת בעל ואם . א(צד
 הטבריני; הנקוד מתגלי היו והם ק-חים שהיו עליהם ואומרים בשם חכמים שנימזכירים
 צר ותקעהו-')שם הניהוהו ,הם ועומר קיים הטבריני הנקוד היה ככר שבימיהםוראינו
 ל ראיה. בל זה על אזן כי היו קראים החכמים אלה כ. נאטין שלא אף והנה .י(1(
 הקראים היקון בעל כערות הקראית דה יסור בתהלה חיו כי 5הם נאמין פניך כ5על

 ,הנקור מתקני שהיו , מעריה רב בימי שחי ; ירוחם בן סלמון רב לערוה גםוגאמין
 בן.נח נסי והוא הראשימם הקראים מן אחד ועוד . 61( צד נספחות ט כ צד ק)ל

 שהם. שנער" לאנש. ויתיות וחסרות מעמים ופסיק וסעניתות נקודוה מלאלףשמצוה
 , ושמורים ערובים והטעמים הנקוד היו שבזמנו מדבריו ולמדנו , מ"א( צד )ל"ק בבלבני

 בני ובין בבל בני בין החלוף נודעוכבר
 יהוראי רב מר ונשאל . החלה בענינים י א.

 סי' ליק הגאונים, )תשו' מתבעי לא ואטר ? מצויינת שהיא במגילה לקרות מהו :גאון
 בנקוד מצויינת סגירה על שהכונה הדבר מאד וקרוב , ה(ם

 וטעמים"2"
 וראינו .

 .הודאי רב אחר דורות מעט . ביש-אל הנקור נהפשט כבר הששית המאהשבתחלה
 לא טמיני למשה שנמסר ס"ת והשיב , מ"ת .לנקוד אסור אם גאון נטרונאי רבנשאל
 ואע.'פ,וטנתנו , ; , לסימן ציינוהו החכמים אלא בסיני נקוד ניתן ו5א נקוד בושמענו
 נקירה במיפני, ולא נאמרו פה על , . ,, במסורות מסיני הקריאה וננינוה ם;מ,םפסקי
 , גימרי( מחזור בשם 1(20 צד ח"ג וכיה צד,88 הקבלה חכמת על ויכוה )רשד"לבספה
 הנקור שנהימדו מעת נאון נפרונאי רב בימי ארוך זמן עבי כבר כי ברור נראהמזה

 דרך על שנתקן דבר ליחס אדם דעת על שיעלה אפשר איך כן לא שאם ,והטעמים
 י טסיני ממשה 5קכ5ה שנה מאה לפנימשל

 מנקוד ירעו 5א התלמור בזמן כי לנו מבואר האלה והאמה הדברים כלאחרי
 , ההלמוד חתימת אחר היו נטרונאי רב ש,כר הנקוד בעלי והחכמים בכתבוטעמים
 פנים ובשום , יסירם היה סבוראי רבנן בימי ואולי טאד קרום בזמן כ' עוד לנוומבורר

 י א נ 1 סר נ רב עדות מרד נאמנה ואמנם , החמישי לאלף החטישית למאה יאוחרלא
-------------'

כר-
 בפתיחת( מרצפך מובהק לבלר אבל ש,ע.ר חכמים נה.ו לא וב" דוד בשירת 1.ל בן'ם.פ'.ג")(

 . וסיף הא:תעת במפתהוה ג' מפריס ויש יד 'בכת: בדפוס :פריס כמה ג" כן פסוק יבם-ףבאתנחיא
 מ' על ומעיר עסו 'טהשכ.ס מניל מאמר וע" השמה ומק"מ הראשונה פיסך ח"ג ,טלו במכ,ע גיע:רוך'א

 בתחלה פסי מקום רעח יטמךח וטפררש זסוף' תחלה בפת-הות "מרצפן כ'כ ס" ריש ש"ב שי nn:uLrשלישית
 אינה בסזש ע tviut ועור . נסוף פת'חוה של טיבן סח ארע ולא ריר זה מכל מבע שאעו אעשה וכה .ובסוף
 ש-ף ראש באומגה מיצמן חיל אחר כישץ כתהלת כמ"מ העף; ~ה רביא עציו הוא שהיי פסם בשוםעיקרית
 הספרים לארכת נוטה ריין אך ומפהחוה. פתיחות ע:ץ הוא מה הג,ימאות לכל להבין ק,טה ש.היהואיך

 שניה במדרגה הטפסיקים הטעמים בו שיכוץ העמן ,פ, נזל .יארכת והוראה . פם,ק' ובסוף באתנחיא;כפתיה'ת
 ובא מחפך כס, 'מצורתו תהיים יטבס' המפסיק מעם על הכמה ואיל, . פסיק ום'ף לאהנה כת.ה:ת כסו,טחם
 XiD"-סים , חפצו . רשע.ם בעצת א' תהלים כס. עתר קי הלקים ר יטל ובפסיק ראשונה ובהברה למעלהתמיד
 ,היה אמת זה ואם . האשור, ,טבניקוד גדול לפחה דימה שצורחו :פי' פה,הוה וקראם . הספר בכל הואוגן

 מיללער עאל ר תר שהרל במיס וראיתי . יוסע מי אך ה:בל' והוא , האשורי הניקוד לו היה מיםהיכחהשבעל
 . פס-ק סוף ה"ני וסוף אתנהיא על ככמן שאוהדה ום" בכתתן הן אהה הגייסאוה י2שנ' אר"ל חערותעע6

(zoצ"נוהו ,ההכס'ם שאסף נטרתאי רב מדבר, ננמר הנקוד על גאל ר" בד:ר' ,צ"מהף מלת הוראה 

לכיסן-
 ט,טאה ובשו"ת רפ"ר , רפ.ב סי' הריב-'ט ובחטובות רל.ד , רל-ב ס.' לרכב,ן המלחכה בה'מ1' ועי' .
 . פ.טק שטום גרץ 'הודא' רב תשית ה נ:כ ,טיא ותטה ר סיב).טץ

 היד( ר)דו
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 הרבנים חכמי רק ? נפרונאי רב של חפמיו היו ומי שזקנום הם ם י ם כ התכי

 הבל הניד המציאו הקראים שחכמי האומרים דברי בי מעצמו ומצן , הקבלהמאמיני
 הנקור בעלי כי לנו יתנרר הגאון עדות שמענו 5א אילו אף ואולם . רוח ורעותרם

 נוסחאית בין רבים חלופים נמצא כי אמנם הן . לאמתם הרבנים מן היווהפעמים
 אין אבל , בטעמים בין בנקור בין ויתיר בחסר בין . המסורה נוסחאות וביןהתלמור
 מדרשוה.רם רבים , הקדמונים בה הלכו אשר המדרש בדרך נתבונן אם זה עללהפליא
 . יוצאים אה[ - היום חמץ יאכל לא : ררך על סמוכים דרשו גם המסורת לפידריה
 , והטעמים המקרא מסורות על השגיחו לא אלה ובכל מספר לאין אסמכתות עשוגם
 בעלי השיה זה כנגד אך . לבד והמדרש לבד שהפשם בידם היה ערוך כללאבל

 ולהטעים ולנקד לנסח היה מלאכתם משפס , אחרת היתה והמעמים והנקודהטמורה
 החלופים כן ועל . המדרשים עם בהככמה שלא בין בהסכמה בין פשוטו עומקכפי

 , המקיא מבעלי היו הנקוד שמיסדי מאומ: ס,כיחים אינם המדרשים בעלי וביןשביניה2

 על עין ובשום , המדרש לפי נוסדו והמעמים הנקוד שלפעמים ברור דבר להפךאמנם
 ולא חשבו לא מעולם עצמם הקראים והלא . הכללב( מן כיוצא הטעימום חכמיםררשת
 . להם הם הירושה שמפבל אוסרים והם , הנקוד הקון זכות לעצמם ליחס לבם עלעלה

 והלשון והכתיבה האותיות נהגו ומאדם , וטעמים בנקוד הלוחות על חרות אלהיםומכתב
 חנטיהם כל כי העיד הקראים מאחרוני ואחד ,(7(י צד )אשהיכ והטעמיםוהנקוד

 איש משה מיד יצאה ומומעמת מנוקדת כולה ההורה שכל ומודים סוברים ד ח א הפ
 יהר , אלה כל היו מאהם לא כי השבו ~DDY הם כי נראה מזה , ט"ו(האלהים-)ר"מ

 כן א2 ואיך הנקוד מן המנהג נהפשם כבר נאון יהידאי בימי-רב כי ראינו הלא כןעל
 הקראים כת היהה לא הזה הגאון של זמנו שקודם בדעתנו ממציאיו הקראיםיהיו

 מצאו אשר הרבנים שראש. . נהפך הרבר היה כי נחלים אם נתעה לא וגוליבעולם.
 בכתבי והבנה הקריאה הקל למען בהתפשמ'תם והשתדלו והמעמים הנקוד בהקנתחפץ
 חכם-ם כמדרש נזק בזה גרסו . שלמות אחר בשלמ'ת השהלכה שהמלאכ.': עדקדש
 :ה בעביר כי נראה ואמנם . הקבלה מכחישי כת ,ה ע"י וההחזקה בו הממאניםורבו
 כחם בכקרא גדולים חכמים נדבו הגאונים ימי בכל אך , הלקנה מן ידם הניחולא

 ירכו צדיקים : והאמת הישן הכלל הת ושטרו היאה הנכבדה למלאכה עכוב בליוזמנם
 , בם יכשלו ופושעיםבם

קורוה-
 החזרה. מדרט' כונה לפי לפ:מ,2 הפע,מ, הפעמים שנעלי רמו כבר חקורה מפרשי :שאר רש"י21(

 אשר המקרש לחחריו הש2 כזהיבה להפרידו )דול בוקף מקדש ידיך כוננ: אדג. כקרט ייח ט.ו שכות פרש.ישי'
 נטעם את . לאמר האלה הדברים כל את אלה.ם וירבר א' כ' שם . בככ'להא כדרשם על וטכוון וכו' ידיךכוננו
 אשר נמצא בתורה פעמם ד' . אחד בדבור כלם נאמרו מדרשם שלפי האלה' הדבר.ם לכל על לרט, כדימפם'ק
 7אהי'1 היק כן להפרידו הביר בפעם מצוך !נכלם , י-ג כ"ח , א' ח' , י"א ו' ו', 1' דברים תיגם טצוךאנכי
 :סוף אהנחהא לפגי במוחא או , במשרת או טצוך שטפם אלא כן אינו הכאטר זה נכצא אשר האחרים:ב'יג
 אשר : היא הראשון . הכדרש טפנ' ,היים' מ; .מצוך. הפריך הר' שבאלה אלא זה אין היא דבר והלאפפוק
 ע4 היום :די'ש כחרשה אלא . . . 'שנה כריומנכא בעירך יחו שלא במפרי ודרש לבבך על היום טצוךאנכי

 מטול :כתר לעטיהם הים ם כפני תום מ, מצוך הפריד , לעש:הם העם מצוך אנכי אשר : השני ,לבבך
 היה כמער ג"כ ויושעה לשמור היום כצוך אנג. אצר יהד' , ללעסה השמר!ן היום טצוך חנכי אשר הג' ,שכים
 בלפם,ק קנאה !הטעת! אשהו את יקנא ק:אוי רוח עלס "לבר הפכ:ק על ענד ואעיר , וכו'  לעשי;היום

 יכבר . חו"ח היא שיקוא מררש2 על רב: ואזל, משרת בפ:כ קננה שלאחריו במאמר ,ומיד פוקנאיהפרירוחו
 . להאריך ואין ,ה ענן על אחריםהתעוררו

----
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 ויגשרים ארבעהפרק

 מהקודם. הטשךחטסורח

 עליה עומד אשר המדרגה השיגו עד הנקוד מלאכת על עברו שונוהקורות
 כ' . מעם מעפ המסורה השתלמה כן אף הנקוד שהשתלם כערך . הגאונים ימיבסוף

 הן כי נראה , והממרה הטעטים , הנקור , האלה הענינים שלשה בתכונתבהתנונן
 , אחת מלאכה שלשחן כי בזה לאמר נרצה לא , אחת אל אהה וקשורות אהבותמלאכית
 היותן מצד , יהכן לא אשר דבר זה כי , אחד ובזמן אחד אומן יד מהחת יצאהאשר

 ה כ א ל ם היא המסירה , בתכונתן שונות היוהן מצד יוהר ועוד ורחבותמסוכסכות
 והתבונניה חכמה מלאכת הם והפעמים הנקיד אך , בשר יגיעה ופרי עצמיתבבחינה
 והוסדה הוכנה אשר המסורה כי נאמר זאה אבל . 1( 04 צר וכו' ויכוח )רשד'ילעמוקה
 רבים כחוה ואף , ושקידה רב ומן לה ונדרש גדולה מלאכה היא הגאונים ,מןבפרק

 עליהם עומדת המסרה זאת אשר עקריים יסודות שני הם והטעמים והנקוד ,להכנתה
 כ. שמענו ,אה אבל . נזכרו לא היאשונים האלה המלאכות עושי שמות . פכ"ג()לעיל
 וטעמים נקודוה מזכיר נח בן נסי הקדמון הקראי כבר . בא"י כמו בבבל בהןעסקו
 לאלף שצייך , ביחוד שיירש מטה ון;נה ,,. שם( )לעיל שנער לאנשי ויהרותחסרות
 ,עם מסכים והוא אחרת, ושימה שנער אנשי שימת , האלה בענינים שימות שהיהיו בזמני . כי נלמר , בבל בני שהם ר ע נ ש י ש נ א ל ויהרוה וחסרות והטעמיםהנקודות
 בבל-שהם.נקראים בני בין הזאת המהלקרו ואטנם , בבל בני שהם שנער אנשישיטת
 ובטעמים 55קוד , האלה הענינוע בכל , י א ב ר ע ס הנקראים א"י בנ' ובין י א ח נ דמ

 העיקריים החלופים מן אחד מאד. ישנהובמסורה
 אשר_

 במצב החבריך הוא ,בינהם
 , האותינהינלמעלה על "נקודות העמידו שמרנחא' . לאותיות מתחה או ממעלהננערות

 קו'ד נ נ"רא מדנחאי נקוד . שלנו וכנקוד האותיית לרגלי טהחת ה;מידוםוסערבאי
 והן מעט מהד רק דוגסא'ה  נשארי לא הוה הנקור מן . הבבלי  והוא י ר 1 ש אה

 יען איא הזה הדבר וסבת . ספיים א.צרי בקצר; אשד אחדים יד בכתבי קטניםשיורים
 ד קו נ גפ הנקרא מערבאי נקוד מפנ' נדחה  האשירי  הנקיר  זה הזמניםבמשך

 . הדבר נשתקע כן א".על בנקור הבבליים ואף המקושת כל ונהם , ניטבריי
 אץ שמדנחאי התמעות מספר בכמן מתחלפים גם הנקודות מצב בערן ההללמלבד
 , והשורק , והחולם , יההיריק , והצירי , והפהח , הקמץ : והן , הנועות שש רקלהם
 מז חוץ למלוה ממעל כלם שמצב מצנם ובבחינת הטעמים במספי מתחלשיםוכן

 . ( שלפניו והטפחאהסלוק
 החלופים . הנוסחאות בעניני ומערבאי מדנחאי בין ההלופים הם מאד רביםאמנם
 הם החלופים ואחד. וארבעים מאות שני על עילים ובכהוביםבנביאים
 לא מספר -והם ולהפך על אל מאל בחלוף וחסר, במלא יכתיב, הקריבענין
 סלה ביתרון , השמושיות האותיות בחלוף , חסרונה או התנועה אות ביתרון -מעט
 ה א מ נרשמו החלופים מאלה , במיקנה לה הדומה מלה אל מלה בהלוף , חסרונהאו
 חמשר עוד מצאו והאחרונים המקרא: סדר על הגדולה במסורה עשר ה ששו

 cv המקרא קצת הכולל נושן ישן יד כתב מתוך שהוציאו מה לפי חלופיםועשרים
 החלופים אלה כל , צצו( צד האשורי לנקוד מביא פינסקער שמחה )ר' מדנחאינקוד

-  א-
 מחברים אתי' נמשכה' ואם . פינסקעי שמחה יר' האשורי לנקוד הוא,טבוא הרירים ירוג המקור :1
 על וחקירות עיונים חוה ספרי תוך להמים דעתי על יעלה לא כי להודיע אג' צריך אבל . מטם זכרת'םאחרים
 . הכלליה תוירהן בבחינה רק האלה הפנת על לדבר חפצי ואין . החבור מתכלית זה אין כי חמסורהעצמות

 ח"ג()דויד
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 שהנוסחא כלומר במפריהם המקובל מן יצאו אם כי . והחקירה הררישה תולרוה היולא
 נוסדה מרננתי של הנוסהא וכן , א"י בספרי כהו: שנמצא מה על נוסרה מעובאישל
 שלאלה במסורת יסודתם החלופים אלה כן ועל . בבל בני במפרי כתוב הנמצאעל

 הכקורה פרי היו החלופים שאלה הרעת על יעלה לא הבל . כן נמסר ולאלה כןנמסר
 המפרים נוסחת והגיהו ותקנו חכמתם לפי הגוסחא והחליפו שנו אלה או שאלה ,במקרא
 . מקרא מבקרי היו לא קרמונינו כי , הכתוכה מהגירסא פוב שתיקונם שחשבומפני
 חשבו אם ואף . הוא קדש כי בו נבעו ולא לפניהם הכתוב את שמרו משמר מכלאך
 יסוד היא בן אמרנו כאשך אמנם . להקן לבם מלאם לא וכך כך שיכתב הוא ראויבי

 בני בין החלוקים לאותם דומה הרבר וזה . בספריהם שמצאו הנוסחא היההחלופים
 אינם הם שגם הלכותיים :ענינים הגאונים השיבות מהיך הנודעים י א' בני וביןבבל

 באמרם ועתה , קדמון.'( מזמן הטנהגים חלוף מכח באו אם כי והחקירה העיוןתולרוה
 תקון תעודתה אשר ובבבל בא"י מיותרת חברה על הכונה אין וסדנחאי"טערבאי
 פי על הנוסחא הקובעים מיפרים על הכונה אם כי חכטתם כפי והנדתההנוסחא
 ספק בלי במסורה הסדורים שהזכרגו החלופים אלה סדר . בארצותם הנמצאיםספרים
 אף ואמנם . והטעמים8( הנקוד בבחינה חלופים בם נמצא לא כי האות וזה . מאדישן

 בני שבין החלופים כלשנרשמו
 כל היו מאלה חוץ כי נחשוב לא בבל בני ובין י א.

 אס כי , וא"י נבל ספרי בכל היו האלה שיחלופים או  בגופחאיתיהם שויםהספרים
 בנוסחאוהיהם שונים מספרים ספרים כא"י בין בבבל בין ומקדם מאז שהיו ספקאין

 נומחאוח מהם שנמצאי והמדרשים והתלמודים התרגומים מן למעלה הוכחנו כברכאשר
 תרנומו מתוך ביחוד לנו יוצא זה על ברור ומיפת . אלה כדברי ולא אלה כדברילא
 ומדנחאי סערבאי מסורות אל המתרגם זה יחוס דברי על הנה . הנביאים על יונתןשל

 חדש דבר , והמסירות והטעמים הנקיד בחכמת המובהקים מיחכמים אחר לנוהזריע
 ל כ ב מדנחאי נוסחאות פי על ד י מ ה קרא שיינהן והיא , כה ער אדם עליו עמרשלא
 לנקיד )מבא , מתרגם" הוא הנומחא זאת פי על ק ר 1 מערבאי על שפליגין מ 1 קמ

 צורך מה ! פלא והוא . ראיותיי( שטונה על שגלה הרוש. ויסר .124( צדהאשורי
 מ ו ק מ ל כ ב ו ד י מ ת יונהן כי הדבר נכל אסח אם ? בהן יתרון .מה פרטיותלראיות
 הם החלופים כל הלא ראיותיו לשמונה יש צורך מה מרנחאי נוסחת פי על רקתרגם
 בבירור לו התודע ולא החלופים מן ואחר אחד כל היטב בדק לא ואם ? אחתיאיה
 אז , נעדרה לא מהן אחת ואף המדנהאי עם מתאימה שביונתן ונוסחא מסהא כלכ'
 לא כי נחשוב אנו ואמנם ? למאות הלופים על דנים בהיותנו ראיות בשם-נח יהרוןמה
 ם-ם היטב היטב ברק שלא עשה מוב לא ובזה . כראוי הדבר על דרש ולאבדק
 בן יונתן תרגום . הרבר טבע נגד חדוש הוא כזה חדוש כי . משפטו לחורהוציא

עוזיאל
 בחיג האלה החלידם אידה על סש.כ עי,ר(

 טאמ-
 בשף א'

 הספ-
 122 צד כמבואו פ':סקער וריש .

 . ב"ק סוף שלטה של בים,עי' . הגאונים תשובות על רמז שלא .חיטה העטור מבעל והביא והיתר איסור בריי גם .טח,לקים אלא ;,ר ולאכהב
 : ובעצום . במפיק ע"ח כרחי למר:האי , עצה כרת' למערבא. , ירמיה א' , בנקור הם חלופ.ם ב'8(
 אמת נראה וכן )י צד בט:יאו פינסקער לרעה אמנם . היא מפ.ק עשה לא לטרנהא' , "_ny לא ית'לט:-באי
 לא 1 ולב הנקירות טשאר נושנה יות- והיא הנקיר המצאה קידם עוד נהוג היתה האות בתוך הדגששנקירה
 תקורת ידע כפרית בנ"ר כפילות 'טבע באטרי יצירה ספי בעל 'טום טאד ואפשר בהלום.ן חטפ.ק מציאותרחוקה
 ,ר%, הדג': ע"י בקריאתן חרבה הטשהנות האוהיוה שבאלההדגש

 . לתלטיר,ם מימן שיהיו להדגישן האהילי
ן

 שבכמורה בחלופים . )אסתתם יונתן תיגם וצן מרנחאי גי' ה' י"ר )וכריה ונסחם א( רא.יתיו ה; אלה 4(
 ערוחי טב'א אבל ליתא זחגדולה

 טר:חאי גי י.א( ה' 'חזקא? אגדע ב( . החליפים טן הוו שזה ע טה-1,ב . .
 ובצירות ד . 1c~r,sl יונתן ת-גם כן ,אף ב,י.י לטרנחאי ה'( מ,ו )ישעיה והשיבו ג'( . אקטף והיי וכתיבקרי

 אחיי ו'א'ה והביא שחגיה כי:סקער שעשה סטו לתד:חאי מערבא' ההפך שלנו שכמסיג בחלופין שגסה"סר, רק ראיה א.נן הר' שאר , ונטירן ,;'י וכן הבבלי כ"י לפי כצ"ל ק' ונצרות כתיב בצרות למדנהאי ג'( ל"ג)ירמיה
 . כאלה לראיית יקטע וסי ,אבה .מ. פיה ועיחנוכתו
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 יליד.א"י הוא הלאעוזיאל

 ל,
 לפי רק מקום ובכל תמיר יתינם שהוא יאמין יה ומי

 הוא כן לא כי ארבר' אמת איל ? י א נוסחת"ס~י. עם בחלוף שהם טפסים)נוסחת.
 , משפט שפם בחפזון כ' נמצא כראוי יבחינה צדיקה אחלי כי , החכם .דב.:זהכאשר
 בקצה רק אם מרנחאי.כי נוסחת לפ' רק מקום ובכל מיד ת קרנם לאוינתן
 כאור "צא ומצה מערבאיס(,. נוסח, לפי בקצתם ומתרגם 'כנוסחאתם יתרגטמקומות

 פה נוסחאית-1 נוסחאוה בבבל בין בא"י בין היו ומקדם מאז כי אמרנומשפמ,יכאשר
 שטלה שוגים גם ואף מערבאי כגירסות גם מרנחאי כגיריות גם. מפרים היוושם

 .'5בל הכמי ובין יש"אל ארץ חכמי ש-אינו.שבין מפה זאת לנו יודע יוהר ועיד .ומאלה
 מנוסחאות שלוה ,"נוסחאות ואלה פיהן על מדישיהם ודורשים נוסחאות מביאיםהקרמונים
 , בספריהם והבלבולים המכרוכי[ גדלו כמה ברורה ערו, זה ילל , ומעיבאימרנחאי
 זאה בכל מסוריות לנסחאות להם שהיה עם בבבל כן בא"י כמו כי לנו מבוארועתה
 כן ועל . ברורה נוסחא למצוא קשה והיה שונות נומחאית בם ועלו הספרים נשמרולא

 ""י לבני גם במהרה קדשנו כתכי לקיום דרושה קרושה חובה היתה הוה ה"עבמעמד
 העלו אשר השבושים קמשיני להסיר הזה המסוכסך 3דכר סדרים להביא בבל לבנינם

 קמו כי . חולפם עשו באמונה אף ואמנם . קדשנו כתבי פני על מגואלים-טעה'ק,ם
 ,המעמיס והערכת הנקידים דיר אחר דור וקבעו ותקנו וחקרו ואזנו עבראנשים..מנ"ני
 .' . ושיבהם דרכם לפי וה"דנחאי[ , ושיטתם ררכם ,לפי ייקמערבאיםוהטמירות,

 נתפלא טאר מאד אלינו, שהגיעו מה כפי והטעמים הנקור כשלימית נתבונןאם
 אם כי אימנות ומעשה לנר ידים מלאכת איננה ! ערכה וגודל "ואת המלאכה יקרתעל
 המפרשים ) היו הם הזאת המלאכה אנשי . עמוקה והתבוננות חכמה מלאית גםהיא

 כהטי.קהשנו.מכל להבנה יוהב פעלי ובציוריהם ובקויהם בנקודותיהם הסהאמתי,ם',
 היוג'משלבבי הם ולאחריהם. לפניהם היו אשר הפשטנים וגם והפרשניםהררשנים
 לכל המלמרים והם המנ"יגים הם , הרורות כל ט.ף עד והרקדוק הלשון לחבטתנתיבות
 היא אשר , המסורה מלאכת עושי אל נביפ -בהתפלאות אך כן וכמו . במקראדורש
 הנקורות וכל והמלים האותיות כל את כמוהם סופר איה שוקל איה , ענקים נחעבורה
 והרם:הזה הגדול המעשה על ובההבונן לב בשוט אס . ובבינה בבחינה קדשבכתבי
 )לתומם ההולכים יש-אל מחכמי רב מספר כי נמצא אם בעינינו יפלא לא באמת ,נביט
 מקיכלים הדברים אם כי פשוטים אנשים ידי מעשה אינן המלאכות אל" כל כיהשבו
 היה. כי עליו אשר.נאמר הסופר מעזרא הפחות לכל או מסיניממשה

 שתנהן ראוי
 ועוצם העיון ובעמק החכמה וברוב המלאכה ככובד בהתבוננם - כי , ידו ?להתורה

 השקידה .:----=..
 ראיותיו שאץ הקודמת גהערה אמרתי וכנר אהרונ'ם טנכיאים ראיותינ הכ"א פינסקער החנם5(
 בחלופין כי . בההו עולה שחדושו ומצאתי ה-אשונים שבנב,א.ם בחלופק ברקתי ואני . ענין קשיםמ?ר.חוה
 , ח'י"ב Yeln'1 . יקומו לא מדנחאי גי' לפי רק 'ונתן תר' ם י ק ט טל ב 1 ד י תם ש דברי. כי נ-אחשבניר
 יונתן תר' י.ג בעסוק והנח . ק' לע' כ' לע.ר' למדנחאי וקרי כת.ב לעיר פסוקין ב' למערבאי , לע"ר מיםט':

 כיב כיב שם . ,עי הק' לעיר כ' ובספרינו פירושא ובעי כם;רבאי זה בעי בקרתא תתם ט.ו ובפ'כמך:חא'.,_
 כל על למערבאי ב' כ-ב שם כמערכאי, וא2 ות.י וי,ו בלא היטני CR למרנהאי . בטעל ואם במרך אם ,למערבא

 אל למדגחאי , ד~,ר על ופשטת למערבאי , ל"ג ט' שופטים . כטערבאי על ות"י כל אל למדנהא' ן .שראלעדת
 לאתבותה ות" , וקר' כ' להש.בו לסרנחאי . כתיב להיטיבו להש,בת לבה על לדבר נ' י.ט שם . אל ות"י ,העיר

 מ"ב. ג' שם ,כטי1רבא'
 ט"ו ד' ש.א . כמ;רבאי טדברא לקורח ות" על לטד:חאי , המדגר ררך אל למערבאי

 שאול, עבדי על נצב והוא , למערבאי ט' כיב יטם . ncp יתר ק' 1Dp1 כ' למד:חאי.קמה ,קמח: ו;ינ'ולמערבא'
 כל לטרנחא' ,, האלה הרבניים כל את שמע דוד והמלך למערבא, כ"א י"ג ש-ב . נט;רבאי על ות"י אללמר:האי
 שפחתך אל למרגחאי שפחתך על המשפחה בל :מערבאי ו' "ר שם , כטערבאי ווחגטיא כל ית וה" ,הדברים

 . כטערבאי לארבע ות.י ארבע על למדנחא' . ארבע אל כהרת וארבע למערבא, ל.ג 1' מ"א . כמערבאי ;לות'י
 על מלוכח למערבא, 1' כ.א מ.א כמערבאי ומלל ות.י . ויאמר למדנחאי . וידבר אליהו ויען למערבאי ידב א'מ'ב

 משער למדנהאי . כשער ירושלים בחומת ויפ-'ן , למערבאי י"ג י"ר מ.ב כט;רבאי על ת"י י'טר'אל אל למרנהאיישראל

 . יסוד שום פינסקער של להדגיש אין גן ועל ס"ס הם האלה התלופין שכל נאמי; ולא כטערבאי בתרעוה"
פקי ח'רל)דויד
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 יוגלו פשוטים אנשים כי להאמין יוכלו לא כאלה נשגבים לטעש.ם נדרשו אשרהשקידה
 הושב ירם כגמול לא אמנם . אריגים כזמנים אם ואף רבים הם אם אף כאלהלעשות
 , בשמם יפקרו ולא יזכרו לא באמונה אוהה ועש במלגכתם הטהירים אלה כל .להם
 , טאוחר בוטן האלה בענינים לעסוק המשתדליס מן אחדים שמוח נהקיימו במקרהואך
 מכיר , נאון סעדיה רב של ,סני בן ירוחם בן מלטון הקראי . המה טעטים אך הםונם
 "מתקני וקראם , ה ש מ ב ר ובנו ה ח 1 מ ב ר והם - ובנו אב - בשם נקיר בעלישני

 רתם מיסר ענן  אחר  במורימנם וצמצמי  קראים היו  הנקור בעלי החכמי: שני שאלה אומרים הקראים , ' הטבריניהנקור
 )ל'"

 ראינו כבר ואמנם . 02( צר נמפחית  כ"ט צר
 ראיה. שמץ אף על-,ה אין כי יען ב-ור אמה זה אין כי )!ה(, צר )לעילונוכחנו
 דהם לבעלי אגשים להחזיק לסו כסל דרכם זה כי , נאטנה אינה כאלה בדבריםועדוהס
 כל אשר איש להם נורע אם עת בכל אך , ברורה ידיעה כל בלי אף עמםולההיחס
 נם אם אטנם . הקראיה דה בעלי בין מנוהו סיר הקירש לשון ובתקור בטקראעסק
 גל על מהם לקבל שלא סבה לנו אין , קראים היו מוחה ורב משה רב כינכחיש
 טמנו שק.ימו רואים שאנו אחרי ' במסירה עוסק היה הזה מוחה רב בי ,ה דברפנים
 כענין גושן ישן הורה חומשי המשה של יד כהב נליון על רשומוה והבהיה הערותקצה
 והטעמים הנקור בעיין .חקירות הצרות משה רג מבנו נהקיימו כן וכמו , וחסרמלא
 אינס דתם לתפארת אשר שקר על דכריס להם ליחס לקראים סבה היה ולא שם()ל"ק
 ואולם , הטבריני" הנקוד "מחקני נקראו בצדק הוה וטטעם . מורירים ואינםמעלים
 כאלו הנקוד ייסור על מכוונה איננה הנקוד" "מהקני הכנוי הוראה כי לדעת אנוצריכים
 רב היו הטבריני הנקוד סטציאי כן ועל , לנו היה וטידס יסדוהו שהם לאמר.רצה
 חשב הטבריני הנקיד מתקני שהיו באמרו ירוחם בן סלמון והקראי , משה ורבמוחה
 נחלה - והמסורה והטעמים הנקיד מציאה - הזאה היק-ה הסטלה כל כי בזהלהוריע
 מעולם עצמם הקראים כי , יתכן לא זה הזח. הכבור כל ולהם הקראים מן לנוהיא
 הנקירות כי האמינו והם מחמסיהם לאחד והטעמים הנקיר היקון  זכוה ליהט השנולא
 הנקיד המציאו טוחה ורב סשה שרב עהה  יאמרו ואיך ,  האוהיות עם היו  ומעולםטאז

 כליסר מתקנים הם שהיו היא הטבריני" הנקוד  "מהקני הבגוי  הורווה אבל ,הטבריני
 אם . אוהו הממציאים הם שהיו לא אבל הטבריני הנקיר את משבושים ומנקיםמגיהים
 יהברר גענינן כבינה סשה רב שם ;ל הנוכרוה וההנהות ההערות עצם על לבניהן
 ההערות אלה כי . מיסדו שהיו ?אמר חשב לא הנקור מתקני שהיו שאמר מ' כי ,לנו
 אם כי עצמו משה רב שעשה הערוה אינן הירה ת'טש. מה מחלק הכ"י גליוןשעל
 אינה יר בכתב הנמצאת המעמ.ם הנחה כי מעיר והוא , אהד הוא ההערותבעל

 ונוכל , אחרים טעמים ומניח קצהם על חילק rn'D בן משה רב אם כי לכלמוסכמת
 שעשו הטעמים סגיה כלים- מהקן משה רב היה ההערות בעל לרעת כי מנהלשפוט
 המהקן היה משה שרב הדעת על יעלה לא ענין בשום כן ועל , לו שקרמיאחרים
 כ ר והם והמעטים הנקוד מבעלי אנשים שלשה עוד נוכרו ההן בההערות .הראשון

 משמהם שץ מ"שס(,א% ורבהביב שנתן, ורב ישיבה,פנחסראש
 דברים עליהם לאבד ראיה לא כן ועל גחל,  רבר חכמת( וטתוקף מהם מדעלא

 טהס נם אשר אחרים נקרנים שמות פה להזכיר למיהר אך נהש'ב כן וכמו .חיבה
 , יש-אל(( בחבטה גדולוה פעלו אשר להודיע נדעלא

 בצרוף וטע:יס ונקיר ודקדוק n~lcu געלי אלה שכל כתב ל.ב צר בקק פינסקער ר'יש החנם0(
 כעם נהל:וד שעסקו סימן ש.ם אהר ממקים cnc נמצא ולא האלה גמלאכ:ה ימיהם כל טבלים שהיו וב"ג(ב-א

 רא'ג ג'ג היה המב-אג' עלאן בן ':;.דה נס כ' פנחס רג של '-:'בה ראש מהאר טעה ואין , גקרא'החסידים
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 יאש הנידים עשו אשר , אחי שם פה מהוניר נחיל לא ,אה בכלואמנם
 שטו שמענו ולא דבר להודיע נדע לא ופמעשיו מחכמתו גם אנו כי אף ;לנקדנים
 ישן יד לכהב הנספחת אחת בכהבת רשום נמצא רק , הקדמונים מכתבי באחדוזכרו
 עין ולשום להזכירו הניעתנו אשר והסבה . ל(  הערה )עי' הורה חומשי המשההמכיל
  למטציא חנמימ לקוה האיש  זה ה:הוק נבר בי יען  הא, הכהבת ואח עלבוחנת-

 הדבר על מלירוש לההעלם רשאים אנו איך בן  וגל , האשירי הנקע את ןהראשו
 לנ. הספר הבהנת זאה בי הרבר נבון אמה אם  הלא 1 האסה מן בו יש ומה מיבומה

 אה הם עלי  חלי ה  אשר הגק.ר  ההיסרח בענין הפפיקיה בל  דוהרו חלא ,האמת
 ממציא היה לשאלות:מי מענה ויש האמללים, העגריט אלהראשם
 ;ל להוב ונמצא הכתבה זאה שנהנלה אחרי עהה כי 1 נהחדש זמן באייה 9הנקיר
 הכפיקות, כל ונתמרו הרגר נהברר כגר עהה הלא . בני שם ומה שמו מה ובריוספר
 הנזכר בכ"י הנרשפה בכהנה הנה . צקה( ?ד הכפר בסוף כ"ג בהערה ה"ה)ניעץ
 נכון עד ואור והולך ויטרם העננים ביקע זהרו ברוב אשר אהד קצר מאמרכתוב
 כיאל" ספק, מכל למעלההדבר

 רבמשההלקרןהביר'ה  המאמר: דבף
 וף הדבר וקמה בהם. הקהיא.ה להלמיריםלמידה להקלהראשון
 ללמוד הנקר המצאה תחלא עתהךבבהעת עד יכ'ים'הטועים הל ירושתהבהשקפה
 העבמיפ נין ווקטבוכה'.הנדולה . הנקוד אה N'iOh אשר האיש ,ה :,מי ולהירעבינה
 לחכמי" וגם . אחת בפעםתותר

 להב יצלח יגיעה שכלי עבודהם להם נקלה המבקרים
 לגרעון בקרועת והולחוה תעצומוה להליא ט,כרח'ם היזה מבל' ממציאו היה מילהראות

 טוב יהיה ,ה כל כי המים בלב נודה ואמה ,שם(
 ויפ"

 להתלמד המבקשימי- לנ:וכי6
 רב ' שהיד, וטפורש רשום ה54. אילו . עמל כמעט האסה שילטדו למכק-ים גדול1ר11ח
 יאיל' אחר, ממקום נודע כבר השם ;ה היה אילו הנקוד את הראשון הבודהמשה

 חברים בלי בודר עומד היה הראשון הבודה היה הנקרן משה שרב המודיעהמאמר
 המאמר זה אשר הראשונים, ביסאמרים גם היו לא ואילו בזיוף, חשודים הםאשר
 הנה . הפיכם נראה שאסרנו אלה מכל עהה אבל ,  כזבם המראי: רושמים קצה ,מהט
 אה וממציא הראשין הכוה-: הנקרן משה ששם. איש שהיה הוא אמת ואם ,הכהבת נאוהי ניכר כאשר הסגיה. יהווה יאבי יהודה בן משה ששמי ש א טכירים אנואין

 : הקרמינים והדקדוק המסורהל מבעלי מאחד  נזבי ההוא השם יהיה שלא יתכן לאהנקור
 הבידה שהיה שבאסרו , ק2ן רם, אף בו יש איפוא איה המאטר בכמהת נודה א6ואף

 בדיי" בו שמכווןהראשון
 כלמור חדש )מעסהאדע( אופן בינה הה א.לי הנכור

 כרוטה או הבריה וחבור א בית אלפ"א לוחוה טחדש שהיה להיות ויכול ,"קריאה
 הלא ומזה מזה חצן ואמנם .  המאמר בכל כזבי לא גקירוה אי בקיר הבניי בי ,לזה

 הגזבית בכהבח הנהיבה הזאתהענוה

 הי-

  כן , בילה  יבמלה מקצהה שבטלה עריה
 אחת  מלה %י גף גשמיך עתה ואיך יזיופה  בזבה מבואר הכחכה רגב כי דים מהכל
 בקצרה הכתב ;את ענין פה להעתיק אנו צריכים ;ה כל להראוה והנה ,טסנה

 ט' 2ן רהם בא
 שסח"

 לגלוהנו_4 אלף.הר"פ בשנה 'ספר, כהציה, במלכות ספרד מעיר
 הם ה;.כ בתלמוד שנסק צהר כמקום שוס.:,::ן ראה לא .טפ,:סקער 2,פ)ן וכ, . ההן רברי אלה וגל .ישבה
 רב של יש.בה- ,ראש הסתתי ההואר 1 יאיה ראתו לא אין ? הכמהם ויבדח בהלם'ד שעסק. אפ.2ר האין .קראיט
 , כן שנקרא ע:אן בן טיהורה שהביא יטה טהקראיכ אהד אף נקרא לא י:; רבני שה.ה גרויה רא.ה הואפגהס
 . הקראית ירושלים י.'2ב' האט שהיה שהכונה ירושים .':'בה ראים אם כ, מת: ישיבה ראש נקרא לא הוא)ם
 ע.'2ה אתה אף כן א-2ר אהה שאם קרא.ם הס ובתיטיד גטטנה עומק.ם ואינס בבקיא העוסק.ם כל וכיוע."
 בכפר. כי ;-וזה .גיטו; . יקש בכל קרא'ה ר"ה יכרה הוה בהדגל היא הולי רכז; א2ל . "קראם 'שראלריב
 הוי כנר האשור. לנקודסבוא

 . הזאת טהטעוה ב.
נדוה

 ה-"
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 כבוא ה כ ר ט מ בעיר הירודים מנין לפי ליצירה )?( היש ד"א שנת היאלגלותנו
 ממנו בשליחות שלחחי . . . הכזרי הנשיא לרוד ציוב מעיר ומשך ראש נשיאשלוחי
 היא המרינה ובעילם , כזר לקהלות קדמינינו ך תנ' ספרי לקנית ומדי פרסלארץ

 אחינו לי הראוה לשם וכביאי , קדמון תורה (סי' שן בשו שיש שמעתי ן א יספא
 ר' שאביו : מודיע והוא המגיה יהודה ה כ (עית ספור כתיב ובסופו גדול בקהלב"י
 מאד המגיה דברי לי יקרו כי ה ל ם ב ה ל מ הזה הספור והעתקתי וימאנו לישימכרו ובקששי . בהם המקרא קריאת למידה לתלמידים להקל הראשין הבודה היה הנקדןמשה

 יהחי כן ואחרי , ת ם א ב י ל ם י ע 1 ר י ה . המהוסים לדבריו ר 1 א י ב בווהוספתי
 איש הגבור יהודה בן מזרחי הנקדן משה בן יהודה אני : הזה בלשון הספורהעתקת
 המדינה בכרים היהודים טהתישבות הקורות והולך ומספר . השלמי מטשפחתנפתלי
 לעיר מקניהם ומשומים ששטים השיטים ים על ספרר ובעיר בצדו אשר היהודיםוסלע

 בשנה שירוון המדי דריוש טלכות עיר שומכי פה מולדתי לעיר ובבואי . . .סטרנה
 תירה ספר זה הגהתי לגלותנו מאות ושלש אלף הפרסי כסדורי האדון למלכותהחמישית

 וזרעו בו להגות יזכה , 1 " צ י ת 1 ר ב ח ל ב ק ש שמעון בן ר ב ח ה מרדכי ר " מל
 שכחכה מי יודיע בהאהת . הודעות שתי הזאת בכתב לפנינו הנה , אמן ט ס עולםער
 כן המגיה יהודה הוא הראשון הכותב כי תימו לפ' כמסיח נאמר או העברה בדרךרק
 הכקרא קריאת לסירת לתלמירים להקל הראשון הבורה היה אשר הנקדן משהלר'
 וכל הכרים מהתישבות הספור כל הטניה יהורה ,ה יודיע השנית ובהודעה .בהם
 העצטהן התכליה היא כי ניכר וטענינה העקרית, היא הלא ההודעה וזאתאגפיה
 שטחה מ' בן אברהם אותו בעיני שיקרה היא אף הכתבה מאמר ולפי , הזאתלכתבת
 הזה הספור כל על פקוחה בעין שיראה סי והנה . העתיקה יקיתה וסרובומחבה
 יהיה למותר אך כי וראינו . ,יופי מהרה ער יבין ובעניניו ובלשונו בתיארווסדקרק
 השובה עליהן שאין בראיות מזולתנו הדין עליו נתחך כשכבר כזבו בהוכחתלהאריך
 לקיחות בו לשונוה כסה כי לכל שניכר אלא עוד ולא , סוף ועד מראש מזויףשהוא

 מזויה העקרי שחלק ברור שהוא אחרי ועתה , דור וצמת עינים ומאור העברימיוסיפון
 אחר שטעט יכיר הקדש rte'j , במליני והבנה טעם לו יש אשר מי שכל בהיותבפרט י עלת ויסמוך באמתתו יאמין מי הטפלי החלק של טיבו טה , תכלית לאיזווביוי
 . בהם ניכרו נעיות סימני אשר רבורים נמצאו בכלו הלא זה על ונוסף , הכליצא

 אשר ם כדבר הוא כן אף ן ( המגיה יהודה כפי המושמים נדברים רואים אנוינאשר
 ענין מ בש אשר דבורים בהם שיש מעצמי שמחה בו אברהם האיש יספרם הכתבתלפי

לא
 ששאל יצחק ור' , קרייצענאך ועמיתו ,"סם ה.,כס שהו"ל צון במ"ע טעתקת ראיתי הואח הכתב7(

 שכל כתב לזב צר קרמונ'ות בליקוטו פינסק:ר וריש מזוי.פת שכולה לאמר הד.ן את עליה חתך כברר'גיו
 לטעון היסיף ?;צמו והוא . פגים בשום ל.שבם ואין טוצק כראי הם מוצקים בעניניה יש.ר החכם שהשלהספיקות
 בהערה גר;ץ וההדס . דוד ri1s1 עינים ומאור גירתן בן יוסיפ:ן טספר הן לקוחות שם לש!נ.ת שנמהבאסרו

 חש'ד הנקדן משה בן יהודה אני : המתחיל הספור שכל הוא טורה לצידים הנאת הנתבת על סבךשהוכרנו
 קריאה לטירת לתלמידים י"ה הראשון הכורה ה"ה הנקד: סשה שר' המאמר על מומך אבל בזיוףהוא

 ויופה מקצתה שבסלה עדות והכשיר , בהםהמקרא
 מבוא-
 דביים העד בפי גרע.ן החכם ששם אלא עור ולא .

 הבודה טחיה נזרם שהו מהשערת שהחכם אלא הנקורות טן וכר נם אין הערות בכל כי . טעילם אטרםשלא
 טוכרהת כשאינה בפרט מהשערה הנהה בערת ה.וצא טשפם על להשגיח ניכל ואיך נקירות )שלהראשון

 אבל , הקריאה הקל הנקודוה ידי שצל כלומר בחם שפי' ,בהם' מלוע הטעהו ואולי , בכנים שפירשנונטו
 )א זה בכל מזויף שהכל :'ה ש באמוג" טאטין שאני עם והנה . הטקוסות על 2D1Q שגחם למעייןטבואר
 בשם אחיו טירקאוויץ אברהם הר' ואמהר וטסתתר ערום זימן שמל הזיוף עשה זה או זה יאסר לבבייחרף
 הזאה niran על סמך לפנים רשף אבן זה כי נדע אבל 1 יורע וסי באמצע ירע שם שמחח בן אברהםש5
 גיר דצתו להפך בו חיור ושוב ראיה לו ושייף החרא." לתועלת דעתו שמידע האיש זה דרך וכן .גדלעיל שני ג'ה ימי מתחלת שחם המראה פהקה והוציא קדום,ם והמתמים שהנקוד וההל,ט יפיו במור בווחור

 , נגדית ראיה לו ומחף הקראיתלתועלת
 ת"ד( ר3ך1
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 מה וזיוף ברייה שהכל החשר מפרר יזהר ועוד , הקדמונים' בזמן נהוגים היולא

 דבריי טאמתה הבטח.ת על הבמח.ת שמחה בן אברהם פי את ימלא הכתבתשכזהב
 ו ל ים י'ע ד י שהדברים ואומר ה:; במל מלה הדברים שהעתיק שמבמיחכסו.מה

 ננד לריב',החשד מעוררת אמה הדבר הגת על הבטחה הפלגת ואמנם ,. מלת אב
 על לסמוך 'טפין במר לנו- יוצא הלא יחן הנקוד:ת אלה כל נצרף אם ועתה .אמההו
 .ל - . וכלל כלל הזאההבהבה-

 , והמסורה , יהטעמים , הנקורות הפנית: אלה, השתלשלית ההלוכת אמנם ..
 יצאו., מם.פם..אחד והטעמים הנק.ד . היתה כן מפרוהנו דברי.ימי בנתינות ,והדקדוק

 בצמצום, לני נודע לא היסדם זמן החלה . מזה זה ומהפעלים בזה זה אחתים הםבי
 הגאונים :מן בפרק ההלמוד התימת צחר נתקן בכהב יש-מם כי 20ק בל אין בזהאך

 מעט אך ם : נם כן הם, שלם הכינס עד יגעים הדברים כל .כאשר ואולםהראשינים.
 המה רבים .כם.רה עניני המסון-ה, משפט היה כן הוה כמשפט אף השתלמו,מעם

 קובצי היו! ומקדם סאו כי הדבר קרוב שערנו)כי וככר . נתלמוד ומפורריםמפוזרים
 הנה זה אל שצירף הלטורנו. ממך יוצא מפורש הלא זה כל מענינילמסורה,ברייתוו;

 ; :קרמוהה המסורה בעניני יקר מאמר_ אטת רבוי יושר בכהב בידנומסורת,אגרה
 העוסקי: חב.רים כקצה בדפוס כן גם ונמצא שונים יד בכתבי לנו נתקיים הוההמאמר
 מ,ו ,ו מאד שונות המאמר גומחאוה .' ממורהבדברי

 בלשיי
 , בענין גם וקצה ובמליצה

 יכולים היו לא כוהב.הן הנראה. לפי ני יען ההבנה, וקיטות וחתימות סהומוהובלן
 ש.,שתדלו האהרונ'ם הכנקברים מן שראינו מה כל אכן , הקרש לשון במליצת ידםלאמן
 השערוהיהב בכל סצ"נו לא והמשחת הקשה לשיני ולהקני'ולבאר לבירה רבריולפרש

 המסורה מאס- ני .ממגו,נלמר פנים כל על אבל . הלב"( -על המהישבים דבריםותיקוניהם
 )ר:ד הפעמין דקדוקי בחבורו בי השתמש כבר אשר כן הממורה ובעל נושןהזהייישן

 שמועה והביננו דעת. תורנו הזאת. האגרה מסורה , בכויאגאצ'ן( הנ"ל במחמראפפענהיים
 הגדילה המסורה קבלה משולשלה יטם , המסורה בעניני ישראל חכמי השתדלותטקדמות
 יהירה , פר' קבל "DD' ר; של בנו אליעזר בן יוסא האגדה: תוכן וזה . לחכםמחכם
 במקר.: גחל, .אהס בזמנו היה אשר אדא מר' קבל ושמעון אביו משמעון שקבלהבבלי
 מגררי מן ,קבלו המנונא ור' אדא' ר' ושניה" בנהרדעא שמצאה המנונא קבל.מר'והוא
 רופוס. שהגלהו , שגלה,מא 2ה( הנ"ל מאמר עי' דעת נקיי גם מנקרי גם מנקדי)ולנ
 שלנו גדולה שהמס.רה להאמין שכן וכל כבהבן הדברים אלה לקחת אלינו קשהוהנה
 בהלמ:ד המובא רופום פרנוס מפק בלי שהוא רופום בימי שכבר עד כך כל קדומההיא

 איה ואף וקייטה. קבועה חיהה עקיבא ר! של ברורי ארריינוס מלוך. בימי-שהרשיע
 ורה אדא רב את בחבור להביא בעינינו: יפלא עוד הזה הזר הדבר ay להתפשרנרצה

 דמסורה כי -ונוכחנו ראינו כבר הלא אלה כל מלבד ואולם . ר'ע של ו דוו עם תמנונא'
 .מציאותם בלתי מציאיתה יהכן לא כן ועל , והטעמים הנקור במציאות הלויההנדולה.

 הקדומיפ הזמנים בכל כי ממנה :נלמד הזאת האגדה. על.ססורו7 לסמוך נאוה לאתאך
 החכטיט נאטה ואולי , .הוכחנו כבר כאשר נהם לענות ענוי להם מכורה עפניהל

 הנוכרים . . -_=_=
 נחוצץ ה,1 לא בכלת סלה זהדבוד יאור, ב הדבור וכן הכבוד, הואר ל.טם בה' הדבורם"(

 . הקרטוניםאצל
 ברליף החכם של שבטאגאצין במאסר sftt אפיה דוד ר' הרב גימ' הביא וברקרוק נכון בסדר9(
 והע.) הנוסחאות והעסיק הזאת האנדה מסירה גהר שחיבאה יד ובכחכי דפוס גכפרי הטקומות כל אתשז;וכרנז

 ם ונטשכתי . הטמורה לתולדות התיעלת מן בו; יש כמה בצדק העיר וגם . שבניהן .הגירסאות חילופיעל
 הדכו יציע'" גאון ס;ד.ה רב לתלמידי דהזי בפי' עי' ועיד הטאטר נכל וערש . מדבריו קצת אחר'אילפנ'נו
 "ערוה'ו נם וראה המב:-ת ט:אה r1S~D?J קצת ג'ו שהעתיק טל צר הכפר שבסוף במאסרו קירגה"םרפאל

 . שכתבנו בטה דיולתכליתנו
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 ים- בכל כי מזה לשער ניכל ענין ובכל , במסורה עסקם הי: כשטס באגדההנזכרים
 העקובים הם הם מהם ואחד.ם , כמסורה עסקי אשר אנשים בהם היו ההלמודחכמי
 כ4 ובלי . מאוחף שגזמן הגדולה המסורה היא לא בזמנם הממודה אמנם . בשםוהפה
 ה שהשלית סגפי השלמות בחצי אף במציאוה מסורה ההלמוד חכמי בימי היתה לאספק

 היא גם זאת בכל אכן , לשלמיהה היכה הועילו והטעמים הנקור . האחרוניםבדורוה
 שהוקלה וכערך . המסורה מלאכת עוש. היו רבים . לשלט.ת הגיעה מעם מעםאך

 כיסית ויחי . העוברים רבו עיד הזה לערך אף הנקיד תיקין ידי על הקשההעבודה
 היו מאז כי ל-כחיט אין כי , שוגות מסוריה רבו אז גם הטסו-ה במלאכתהמהעסקים
 ואף . נבל ספרי ובין א"י ספרי בין נפרם , ק-שנו מבהבי הספרים בין גדיליםחלופים
 כן מונה הלא , י א ח נ ד מ ל 1 י א ב ר ע מ ל הנ,ד;וה מסורות שתי נהיו הזאתלסבה
 הנמנע מן הוא ומעתיקים סיפרים ביד נה.נים אשר וכתבים בספרים כי הדברבמנע
 ועוד , ע.שה ההרשלוה הרבה , עושה שגגה הרבה , ה ומעי הלופים בס יבואושלא
 ע4 הסופרים את הקדם'נים הזהי,-ו לחנם ולא . עושה זכרונו על ק המעה ממיכהיותר
 . הכתב מן שלא בס"ת אחת אות אפילו לכהוב שאסרו עד , הכהב מן שלא בההכה

 )מנחיה כהן שבקיאים קט3.ת ת פרשי שהן מפני ומזוזיה בהפנין זאה התירויבדוחק
 והסכסוך הערבות להסיר דורש הזמן היה כאלה במצביר כן ועל . י'ח:( מגילהלבז

 למלאכה גק-אים והם והבקיא.ם הסו:הקים טם.רה בעלי העירת היה וזה ?ולהנהירם
 כדקדוק יש-אל בארין תהלה יסדו אשר הנללית הסמירה ה.ה מפעלתם הייצא .הזאת

 והיא ספ-יהם ברוב הסק.בלוה הניסחאות לפי ובהנבתה יתירה ובבינהובמתינות
 בטבייא הכנתה ראשית היהה ספק ונלי . םערבאי רה 1 סם הנקראתהמסורה
 עליהם ואמת . הקדש כלשק טחיהם יחגטיה התירה משב מאז בה אשי העירהיא
 קרשוה שתי שתקה ה: טבריא אנשי כי ש היי מרגשו; בדגרם ראשותם ו;1~קבעלי
 , נחאי סך טסויה ושא בבל ספ" רוב טסחאות לפי בבבל נם כליהמסירה ויסרי הכינו וכן . ב'( .:;- סיח )רקמה העברים סבל בלשו; הצחים והם הריעשלאות

 . הכאים ברורות הזאת בפרח שעסקי החנמ': ט;שי לכל היסותת ךו המסורותאלה
 באלה ובקיאים הכטים אנשם שגי ידי ;ל האפשרית השלמות לתכליה המלאכהיבאה

 אש4 טבריה איש ר ש א ן כ ן ר ה א האח- שם . בשטם לנו נורעים והם ,הענינים

 ן ב ב ק ע י השני ושם צח.ת(, ca' )הרא:'יע הנק.ד ומתקני המסורה אנשי היו.2ם
 ישיבות ראשי יכנר נ'( )הקדמה המסורה מסורת ובעל מכבל, היה אשר יגפהל
 ורובם ההלי ורן ,.שר בן ניסחאית בין ישנם אשר נטמרו חליפ.ם גדול טספר .בסמורה
 , לא כלל כלל בטלות וחליפים מעט רק נמצאו ויה-יה בחסרות , וטסטים בנק.דככלם
 מגואר כן על , בטלוה חלושים חרופיהם בין נמצא. שלא יען כי nr~c לשגום נ-צחולא
 עור כי הרגי אמת אם כי , בבל בנ' ובין איי בני בין בזטנם כאלה הליפים היושלא
 נפהל. ובן אש- בן חלופי בין נשנו ולא במלוה גס באותיוה 1.היוה נהסרוה הליפיםהיו
 האתרו3יס רה מס כילי ואמרו . מיגהאי ובין  טלרבאי  שבין  בחלופי.( נתני כבר כ.יען

 לפי הן שלעו בספ-ים אשר הנוסחאוה ב 1 ר 1 . אש- ככן והלכה כטערבאישהלכה
 בספ-יפ 'ש הרבה כי כל ולא ב 1 ר בכוונה נאפר ואם03 , אש- ובן ס;רבאינוסחאוה
 ינחרי ונחרי ונמשכי אש- בן מקייאה גטו יק'מ'ה בכמה וכן , כסעובאי ולאכמרנחאי

 זה בענין בבל אנשי את י א אנשי נצחו כ' נאמר כלל בררך אכל , נפהלין!(בן
 . ביש-אל לחק ק-יאתם,החי

 1א
 וגן נשהל' ובן אשר בן וחלושי , וט;-באי טדגהאי חליפי טהנ.נ; כגללים פה שיסרתי ח-ב-.ם גל10(

 לעגון ד( ח)דלר
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 המדה היא ה.הה בבבל ולההפשם להשתיש הדקדוק חכטה החלה כאש-אז
 הכפה בין ההצםרפית יחם ויה. , החלופים בין ולהכריע בקריאה ספ.קית כמהלההיר
 , הדקדוק יסודוה היו והמסירה הנקיד כי פפק כל אין הנה : והמסירה והנקודהדקרוק

 נוכל לא הלשונוה מן לשון בשים המלוה קריאה ואשר ברורה 3וסחא נדע טיםכי
 טהנקוד התפעלה הרקדוק חכמת זה ולפי נפיוהיו, ואפני שמישו דרכילשפים'על
 מסיגי והמסירה הנקיד את והמזכך המטהר הדקרוק היה להפך גם ואמנם .והקמורה
 והשגיאותהשבושים

 אש-
 וניאה יליגה. מחסרון או כשננה הזמנים נמשך נהם נפלו

 כמערבאי, הקריאה בכבל גם האחרונים קבעו כ' ,אה היהה הלשון בדקיוק החקירה מכחכי
 מדנהאי מנוסחאית הלש'ן חקי לפי דקות צ יוהר נ'סחאוהיהם כי מצאו כי אשיוככן
 מהכרהם אב כי כמיהם הכרתי אשר ולבן למערבאי פנים ממשוא ,לא כי ויען , נפהליובן
 יתק זה היה לא בן על , צודקי: לרוב שרנריהם טכרעה הדעה הלשון חקי פישעל
 כשמצאוה רק קכלוה אם כ' הבלל מן יוצא באין מקים בבל נוסהאתם לקבל יעבורולא

 ה.הה אשר הזמנים בקרב ואמנם , לריב היה וזה בהינחם ואח-י דעתם לפיצורקק
 פיו עושיה כרביה אז רמלאכה עושי היו ורבים , בו לענית אחיב ענין הטסויהמלאכה
 הקדמה במסורה :חור )י"א האח-ונים המסו.ה מהכס. אחד ואמי , הממורוה גםורבו
 הגדולה המסו-ת דנר' כל היו אילו , השערה- ולפ' , קין ל" אין הגדולה המשרה כיג'(
 העשריה כל ככמות ;י כנע ירבה ספר על יחד וקשורים כה.ב.ם כלם בים. ראהאשר
 אח-י כי : כהב ( 1 1 צר בהכרעוה14 )ר"ה ציפת חכמי מנרולי ואחר .וארבע

 א"ניה

 רב - הגאונים טן אחד יכבר . בטנין שאינם דברים אנשים בי הוסיפו קמס,רהנכתב
 'פ."ב לעיל );" הרני אלדד' אידיה על קירואן לאנשי שכהב להשיבה - חיים בןצטח
 יבפהיחיה ויהרות בחסרות לא"י בבל בין ומשנוים החלופים דבר על העיר ח12(צד

 אכ.5יפיא הלוי מאיר ר' ואמר . הפסוקים ובחהוך ובמסורות טעט.ם ובפסקיוסהומוה
 וגם רקות טחליקיה נטצא 'טכידיגו המ.נהים בספרים שנס , להורה סייג מסורהבמפרו

 האת-)4ב הקנסי: ;ה על התע,ררו וב'והר , ה ההחלוק מסק-ה נמנע. לאהמסורוה
1~DYWעל הספרים והוגהו הק-יאה נקבעה שכבי אחרי עוד והלא המס1רהיי(. בהיקון 

 המדקדק-ם במפרי טעיין לכל ויראה יגלה כאשר תכליהם עד נטהרי לא עיד המסורהפי
 י . ( : הקרמובים דמקיאומפרשי

 הנוסחא להעמיק התזלו לא יהשטירה ה:הירוה שכל זה מגל ראיני כאשרואמנם
בהסכמה

 גכרקס :טע.ג.ם וטב.א-.ם בדויים הטס.ךה פ. שעל .טענו הספך'2 ל:'סהא.ה:ר,ב יאיה אלה ש. ההוםיענין
 טה ואמנם . פהכ..ה ל-אזה צירך )גי ואין בידידי ה:טצא'ם הסויים לעיטה .בהצרכתם האלה פ,ם ההל מ.נ.שני

 א.ן. וטעט.ם במקוריה אלא א':; :פהל' בן וכ.ן אשי בן בין שח"לוגתית הנטרת בה(רטת. בחיר ר'א.מכתב
 הל.".ן קצה פה וארשום . הלופ.ה2 :ש.ברוק הקורא ייצאת ה:)? מן יוצא.ם כטה יש אבל הריב לפ' רקכלל
 ליא .חזקא.! מ.י2 וו. כב'נ וב:פי'גו קוא אל לבי: קנא אל ל:'.א ם י ר כ rj:n'a כסו . ייה.ר בהתר וב'נב"א
 החליב . :הה שה.א אלא מיי ; לב .2:ם טוה פראה ופז מיטקל על וי.ף ויב,.נ השאה החת יהיר.ק הדאש.:הה.. ההת בשוא ו.'ף .2יב.א באר אל צר ושם י 71 צר רקטה ו;.. א כב. ובספי':' ח"י ויף לב'נ בגרץ. לב.א.וי'ףז.

 ודוני. תהיה בקוהה הלשנן ופ.' ר ין 3לא ::'נ ק-א גאו; ס;ר.ה ,-כ כקי,ו7.ך. לכיס ביקר,ת'ך לכ.א .'מלה
 . יק- טלשון זפ" מביא קיאבת.ט.ביה.1

 הטחליק.ו; יבוי על שנתמלא ;ר ה:פי.ם הל.!' בטקיט-ה .:היא ש. בשחה ביחור זה על עי'11(
 . ה.ט:נ.ת היס.יוהב.ן

 והרבה. . ב:פ-.ני ך:.ןה פ ; ::ה.ב '2,א לם;ט.2 5" הבקפא ;ל בפ'ר.ש. רש" כי ידבר הדבר12
 ?מ. כספר,:. שלא גי' גיכ ט:.א :-ק2ה ;:אה יסה גר' .בת,ק.נ'" בזוהר בפרט הטק.בל,ס בספ-י נטמא.חלופים
 צד י.2ם . ;ייכ 'הבאת. :ת.ב ו)פ:.;1 ל.ך ה ג שב.2..א לקראה. ותבאתה ה'א ;ור ה.ם'פו וכער : כה: 42בצד
 מעה 7י- צד ו.טט . הכב.ר :חיב ולפנינו ;.לכס את אכב.ר י.ר ב' בדה" כמו היא בטק.ם אל'.. שיט אמר54

 "הע"ה וגעל אהי'2 ;.י ויש כ' ב"ו בשמיהן הישכןולצלע

-" 
 ון12 שס'צי אצן . כלס על 'פה העיד רפא. -

 ה' ה:., ובכפרתו י' '.ב בה..:ע ::רז ה. העבאיה אלח.: וה' ד:ט.כוה בטקום המוכרת שבא א,הם ביןשמונה

 מטנ- וא.ד מב.א ר" 1;.ה לא חלה.2 :חיב ולא א-בע של ש2 ה.א 'ט"נת.ב אהרגניל וא-:י בארק ד:.גע ה הצבא א7ה,כ יאד:. ח' :. בעלי: אברוק על ר'.י שכנה הנוכר י;הכ: :השר הצבאיתאלה'
 ב.

 . כללי על -א.ה א.:-
 דו ה דדו
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 הם והחלופים ההבדלים כי המסירה בעלי ירי מעשי מכל נראה כן , אחתבהסכמה
 מלות בחליף או מלה כהשמטת גם ולפעמים באוהיות ויתיר ובחסר ומעמים בנקודלרוב

 משגגת שיהה.ו מאד אפשר כאלה חלופים כי . במבטאו או בצורתן קצתהרוטוה
 ודבורים מלות חלופי בהם נמצא לא אגל , משכחתו או מההרשלותו אוהמעהיק
 הזיד שהמעתיק להחלים שצריכים באופן אחרת לכונה אותו ומשנים העניןהמהפכים

 היהה לא המקרא כונת ובעיקר העגין בעצם שנוגע מה כי , מרעהו דבריםוכהב
 בעלי בין ההלל.פ.ם כמשפט . מזה ,.: נברלים המפ-ים היו ולא בישראל*מחליקה
 אינם כלם והמדרשים התלמ-דים ובין המסור.: שבין החלופים משפט כן אףהממורה
 נירמאות עש. ולא מק-א מבקרי הל לא הראשונים . שהזכרנו המיניב מכלליוצאים

 חכמי זה בענין נבדלו ובאתה . ספ-יהם בניסחאוה החזיקו אך . הרעת ומשקולמהשערה
 בו לעשית מקרא והציעו שהעתיקו בעת התלמוד שחכמי , הממורה מבעליההלמוד
 גם ואולי , דרשוהי )לפיהו לפניהם במקרא המונח אחד ספר פי על העהיקוהומדרש
 שאולי . עלולה הטעות כן ובין כן ובין , מזכרונם והעתיקו בספר כלל עיינו לאלפעמים
 ל.שר אם כי תכליתם אין אשי המסורה בעלי אבל , הטעהו זכרונו ואולי מוטסההפפר

 וכשקבעו אומנותם זה כי חובה ההעתקיה כל בדיקת להם , האמתית ולבררהנוסחאות
 קדמונינו היטב הבינו הזה הרבר . הנמצאים המפיים רוב פי על רק קבעוה לאנוסחא
 אף בתרנומ'ם הדבר כן אף . התלמוד על שחולקת במקום אף למסורה יתרוןונהני

 להשגיה אין המסורה מגומחה שונות נוסחאותיהם כי נראה בהרגומים מקומותשבכמה
 ואם , בדוקה היהה תרגם פיה על אשר המק-א מן ההעהקה אם יורע מי כי . זהעל

 התרגימים בענין ואמנם ? אומנוהו זה אין הלא אחיוה בהעהקות לעיין המהרגםהשתדל
 דקרוק על התרנום מן לשפוט ניבל עה בכל לא כי , לנו שמור הכלל זה יהיהעור

 שהיהה מבלי באור ליתרון ומשנה מוסיף לפעמים "המתרגם כי , שבמקראהנוסחא
 כתבי מתוך ביתור כן לנו יתברר ואמנם . פכ"ג( )לעיל מנוסחתנו" לפניו אחרהנומחא
 אינם בכלם ובמעט והכתובים והנביאים התורה מן כהובים שמעתיקים הגליונותבעלי
 הקדמינים המתרגמים וררך מתורגמוה שכהם ההעתקות שכל ספני אלא זה אין ןככתוב
 . נאור ליתרון ולהוסיףלשנוה

 תוצאת היא אשר , והסמורות והטעמים הנקוד היקון , הנכבדה הפעולה ואתשנח
 י הפארת עטרת הזה ,מן פרק לראש תתן , הרבנים חכמי יגיעת ופרי , הגאונים זמןפרק
 ל ע ב ש ה ר 1 ת ה מוסרי איתני על ישראל רת ליסד נדול מעשה נשלם בהבי
 היות ובהעצומות ובתוקף בשקירה רבים כחות פעלו הזה והרם הנרול במעשה , הפ

 עתותיהם נטיו כנחלים פעם . הזה הארוך הזמן בקרב קרים אשר המאורעות היורבים
 לא כרע גם במוב נם אך , כבהלה ושנימיהם ברעה ימ.הם כלו פעם גם ונחהבהשקט
 . שונים שוטנים להם קמו לעדהם מבית גם . ובתעודה בהירה חיל מעשות ידםהשיבו
 אבל , לגאון נאון בין לפעמים ונם הגול,: וראשי הגאונים בין .היו ומריבוהוקסמות
 להמום חשבה והיהדוה ישראל עדת התפוררה פור א, . נוהג כמנהגו עולם אלהבכל
 מלחמת גם , משרשה הקכלה תירת לעקור רצו אשר הקראים עדת בקרבה גףכי

 כלי כי , תורהם חכמת שרה על בהליכתם לעכבם כת לה היה לא הזאתהנופה
 ~שונם בח-ב באו הקראים . לאלה אלה בערכם שוים היו לא בידם פשרהמלחמה
 דרכיהם וכי דורש הזמן מה ראו לא קנאהם ובתמהון , והויה קנאה ושכורי תמוהתנורי
 עתה כן כסאו בדרכם הלכו ונחה בשובה הנאונים אכל , החיים עם להליך יתכנולא
 שבעל התורה יס יהבינו ראו הם גם כן כקדמוניהם , הזמן משאלות על פקוחות עיניהםהיו
 ותקותה לשוא הקראים ינ.עת וכל , ודור לדור ההנדוה דת קיום להציל הסדה היאפה
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 סשבונוה תחשיב לא אשר דה כי , תקים ,לא ההיה לא .יצלח בידם חפצם ב"חרונהכי
 בטק:ם ההליפהעם

 יבזמ~
 עהידות אין והאפשרית ההכרה יעם ההשכלה תהלוכה ;ם ולא

 הקהאים טענית היו בכל,,ז4:ת התביננם ייען . מ( ספ )לעיל לאחריתה הקוה ואיןלה
 ומחשנה ורוח בשר ביגיעת העבורה , ממלאכת[ אותם להפריע איל איןוהתבלוהיהם

 ; ובאגדה בהלכה ורחבה גדולה מפרוה והצמיחה הולירה היא . לברכה פרי עשהההמים:
 ומשפטים וחקים הדתיים לחייהם הנדרשים ות'קינ.ם הנהגוה רב מספר יצאוממנה
 ידיעת גם הזה הזמן פרק בקרב גם , השכל משמר-למוסר עטם.ולהה טובותלהגריל
 בטליצה ~להיטיב שיר להרבות כחם נסו רבים , פורחה ותהי נצה הבלהה הקרשלשון
 והטעמים הנקיד ביסדם המקרא בתקנת לעשות הפליאו מכד מאד , יצלח בידםוחפצם

 נים הנא זמן מפ-ק האחרון בחלק אז ( עולמים לדורות וזכרם שמם יקיימי אשרוהמסורה
 אל-המפרוה מדעית תכינה קפלה ההלכה ספריה שלמ:וזם השיגו המעשים אלהבל

 , הרקרוק חבטת ע"י השלימו הלשין ובינת , פשוטי לפי המקרא חק.ר נספחהטררשית
 אתרים הפריעו לא כי כרור זאת אבל ; אלה כל nrwi המאינים יר כי נאמרלא

 ופעילתס , בידם תמכי אם כי , וההשכלה ההכמה בנתיבית ומהלוך טעשיהםמעשות
 עוד האחרינים וברורות . לצדקה לגאונים נחשב א'2- גדול דבר וזה ,הפיקה;.רצוגם

 עוד . , בינה הכמת, דבר לכל אחרים מעשים הגאונים שהיו מלבר כי . צדקהםהנדילו
 . ודקדוקו הלשון בחק.ר , המקרא בבינת , ישראל חכמת בדרי,'שה בראש חלק ,נטלוהם

 ~כל יותר ואמנם . ינעם לנפשם דעת אשר בעמס לב ולישני לטובים מזב למשלוהיו
 והתפשטה פה. שבעל התורה יצאה שמהם במה גדולן צדקם ו,גאונים ל.;ס קנואלה
 דשזלטאד את ק*י10 והם ובז:יברופא הקדם בארצית היהודים פ.שב.ת מקוהתבכל

ל . . יש-אל. לכלמורשה  

 - עשר. תשעהספר
 תפש ההימה , ואשג): צרפה, , באימליא ופרבעצה, ספרד הקדם, ב~רצוה דר'שהי ודרכי התלמידיצ;פ'טטות

 ועוטרים המעמה'פרק
ה ר ש פ ת  חקדפי, בארצוה דריסתו ודרך ההלמ,דה

 דח גחל במספר קדמונות בשנו ישראל עם בהן גאחע אשר ההבלנות
 ארץ תהה בבל .אחזיהם, ארץ ישראלהיה: ארץ מצרים. גבל, ישראל, ארץשלש:
 חבמת משבן מיק גם היה האלה בארצה , ממרתם ארץ היהה מצרה וארץ ,גחתם
 מסרו ושם 2ה מ בתורת לדרוש הוחל בה אחעתיה. על נעלתה א, קדם ביטי*שראל.
 ומיסדיה, פה שבעל התורה נושאי מ ההנא כל מילדה ארץ היא וההלכה,המשנה
 הראשונים התנאים מן הנעשי: בכל חלק בבל לבני היה לא ההם הקיסיניםבזמנים
 לעבור שם נם החלו ההנאים זמן פ-ק חהימה מעה אך . והשלמתה ההורה זאתבבנין
 שגם עם במצרים אמנם , קצם מרום עד שם השתלשלו וההלכה והמדרש הקדשעב,דה

בה
 והוא זה בחבור על' שקבלתי החק.רה ענין כלח הגאונים זמן פיק חתימה שעם לחשוב מאד אפשרי(
 ארצוה בשאר התלטור תירת  התמשטוה  דעתי ולפי כן הדבר אין באמה אך , פה שפעל הח.יחהשתי'טלות

 .  חוח זזייט הטפר לתכליתי נחוץ היה כן ועל התישבע"פ להשהלשות עקרי חיק נחשב ה:אוגים בצדקהההבל
 שנסע בטה רק דבורי יהיה לא כי טעצטו מובן ואולם . :e~s3clrr בפנה ישראל  חבטי פעולי על ירבראש-

 החממים על רק דבורי יה.ה לא וגס , הספר בזה לחפצי נדרש זה רק כי , והאגדה החלכח התלמודבחכמת
 . חחטישי מהאלף להלטה אלך ולא . ההלמיד.ת בחכמה הראשיים הבונים היזהם על והנירעשהברורים

 ה.ד)דויר
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