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הקדמה

 שנים מאות כמשך המסורה, כעלי מתקופת התנ"ך של החשובים מכתבי-היד הוא צובה ארםתר
 הוצאה להוציא העברית האוניברסיטה יזמה תש"ג בשנת שבסוריה. חלב בקהילת הכתרשמר
 )שלהי תש"ד בשנת קאסוטו מ"ר פרופ' נסע כך לשם המסורה. פי על מדויקת התנ"ך, שלדשה
 ראשי של הסכמתם את להשיג הצליח רבים מאמצים לאחר ה'כתר'. את לברוק כדי לחלב, (194

 ימים חמישה לו(. ניהנה לא הכתר את לצלם )רשות פיו על רשימות ולרשום בכתר לעייןקהילה
 את תיאר ובו יומן ניהל קאסוטו רשימות. ממנו ורשם יום, בכל שעות מספר בכתר, קאסוטויין
 נפטר קאסוטו בכתר.ן עיין שבהם בימים קורותיו ואת חלב, קהילת ובין בינו ומתן המשארטי
 ירוע היה לא הרשימות של קיומן  ורבר  לרפוס. רשימותיו את לעבד שהספיק לפני תשי"ב,שנת

 רשימותיו. כל את לסדר הספיקו שטרם משפחתו, לבני ולאחוקרים
 נתברר תשי"ח, בשנת לארץ, הגיע וכאשר תש"ח, בשנת פורעים בידי נפגע עצמוהכתר
 חקרו רבים חוקרים הכתר. מן חסרה התורה כל וכמעט ובסופו, בתחילתו רבים דפים:חסרים
 משובח הכתר מסוימות שמבחינות העובדה ועל הרבה חשיבותו על ועמדו הכתר אתיסודיות
 בקשר רבות שאלות אולם לנו. הידועים המסורה בעלי של האחרים כתבי-היד מכל יותר,דויק
 מענה. ללא נותרו הכתר מן החסרחלק

 מן החסרים בחלקים דווקא ככולן, רובן עוסקות, קאסוטו של ורשימותיו ההשגחה,רצתה
 ואת הכתר מבנה ת א רב בפירוט ותיאר בראשית, ספר את ובמיוחד התורה, את בדק קאסוטוכתר.

 בזה, המתפרסמות קאסוטו, של רשימותיו ובסופו. בתחילתו שהיו המסורה שלקונטרסים
 מן חלק על ניתן'להשיב פיהן ועל הנעלם, מן הרבה ופותרות החסר מן גדול חלקשלימות
 האחרונות. בשנים הכתר במחקר שנתעוררושאלות
 הפתוחות הפרשיות הם מרשימותקאסוטו עליהם ללמוד שניתן ביותר החשובים הנושאיםשני

 העתיקה למסורת קשורה הראשונה השאלה הכתר. של התורה וכתיב שבתורה;סתומות
 לכל מחייבת כהלכה וקבען והשירות, הפרשיות צורת את ממנו העתיק הכתר, על סמךהרמב"ם

 החוקרים את העסיקה הכתר ובין הרמב"ם פסק בין ההתאמה שאלת ישראל. בעם התורה5רי
 על בשלמות מתברר הכתר של התורה כתיב ומפתיע. חדש כיוון עתה מקבלת והיא האחרון,-ור

 את המחזיק מועט בחינת התשע-עשרה, במאה שחי חלב מחכמי אחד של קצרהרשימה
מרובה.
 שהועתקו פי על אף לכתר. שנספחו המסורה קונטרסי מתיאור באה למחקר חשובהתרומה
 על אלו, קונטרסים על וללמד להוסיף כדי קאסוטו ברשימות יש בחלקם, ונתפרסמו הדורותמשך
 אותם בין הקשר ועל הכתר, מסרן בן-אשר משה בן לאהרן המיוחס הטעמים' 'דקדוקי5ר

 והוא החידוש, מן בו יש שכו, הדפים ומספר הכתר של הפיסי החיאור גם הכתר. וכין.נטרסים
 כה. עד מקובל שהיה ממהוגה
 ארץ-ישראל( בני של התורה קריאת )מנהג ה'סדרים' על פרטים קאסוטו ברשימות נמצאיםעוד
 של מדויק תיאור וכן ובן-נפתלי, בן-אשר חילופי על וגעיות, ניקוד ענייני על בכתר,סומנו
 שלהן. מדויק והעתק בכתר כתיבתן מקום שבכתר, ההקדשהתובות

 . 108-102 עמ' כתר שמוש, אצל פורסם עכרי( )כתרגום קאסוטו שליומנו
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 עדות המהווה השבע-עשרה, המאה מן שו"ת בספר תשובה לי נתגלתה המחקר השלמתלאחר
 במאמר. האחרון הפרק עוסק זו בתשובה שבכתר. התורה בחלק והפרשיות הכתיב עלנוספת

 העולות החדשות העובדות את להציג מטרתו צובה. ארם כתר על מקיף מחקר איננו זהמאמר
 המסורה. ומחקר צובה ארם כתר לגבי מהן ובמשתמע בהן ולדון קאסוטו של רשימותיומתוך
 פרק. כל בתחילת ההערות של חדש במניין גם מודגש המאמר של המקוטע-במקצתאופיו

-- 
 ומבנהו הכתר תיאורא.

 חיצוני תיאור1.

 שלי. ומסקנות הערות בתוספת קאסוטו, של בלשונו מובאהתיאור
 לשני נפתחת הקופסה - אדום עור מכוסה עץ של קופסה בתוך נמצא[]הכתר)1(

 עמ' )ה15 רגילה בכריכה העטוף של החלקים שני על כמו בה קשור והספרחלקים,
.)20

 מכיון אבל אחד, כל דפים עשרה כוללים הכתר[ את ]המרכיבים הקונטרסיםרוב)2(
 הרכבם על לעמוד לפעמים קשה הזמן, במשך ונתקנו ונשברו נתקלקלושברובם
 עשר שנים או שמונה או ששה או דפים, ארבעה שכוללים מהם יש כנראה :המקורי
 )ה28(. עשר ארבעהואף

 )ה38(. קרעים קרעים נקרע והספר מקומות בכמה נשברה הקונטרסיםתפירת

 רק ישתמש הקונטרסים מן חלק העתקת שבעת חלב, לאנשי שהציע מספר קאסוטוביומנו
 זו. להצעה סירבו חלב אנשי במקומו, להישאר יוכל עצמו והכתרבקונטרסים,
 ארצה, כנראה הושלך הכתר בפרעות. לכתר שקרה מה את אולי, מסבירים, אלותיאורים
 ואבדו. הכתר מן ניתקו מנותקים, או רפויים מלכתחילה שהיו ובסופו, בתחילתווהקונטרסים

 הכתובות את למצוא הצליח ולא גדול בעיון הכתר את שבדק חלב, הרכבי, של המוזר תיאורוגם
 זה. תיאור פי על להיפתר יכול חקירה'(, 'מאמר במחברתו נחמד מ' ככר תמה כך )עלשכראשו
 וחיפש בחסרונו, הרגיש לא הוא 7-1(, )דפים הראשון הקונטרס ללא להרכבי כנראה נמסרהכתר
 לידיו. נמסר שלא בקונטרס שהיתה הכתובת את הצלחהללא

 3(. עמ' )ה15 החיצונית התחתונה כזוית ביהוד הרטיבות, מפני נשחת הספר)3(

 במקור. ובולט לעין נראה הוא אך זה, כתם להעלים הצליחו הצילוםבמהדורת

 4ב(. עמ' )ה15 ובצבעים בזהב ציורים ובסוף בתחילה הנוספים בדפים)4(

 זו בשאלה דיון ה-אל לכתר, כך אחר ונספחו בנפרד הוכנו שהקונטרסים ההנחה את מחזק זהתיאור
 המסורה 'קונטרסי בפרקלהלן

 בהם אין - וכדומה והמסורה הטקסט כתיבת דרך הכתר, גודל על קאסוטו של נוספיםתאורים
 הכתר. צילום שנתפרסם לאחרחידוש
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 הכתר דפי מספר2.

 אותם ונבדוק קאסוטו, אתנתוני נביא שבו.י הקונטרסים מבנה פי על הכתר דפי כל את ספרקאסוטו
 שווה בכתר דף חשבוני לפי ; קורן במהדורת בתנ"ך העמודים ולעומת שניצלו הכתר חלקילאור
 בתורה ונסיים בכתובים נמשיך שרדו, שרובם הנביאים בספרי נתחיל קורן. בתנ"ך עמודיםל-2.7
 חסר.שרובה

נביאים

 פי על - ע"א כסוף נגמר מלאכי ספר ע"ב. 124 כדף קאסוטו פי על - כע"כ מתחיל יהושעספר
 מלבד דפים, 2 17 קאסוטו, דברי פי על אפוא, כוללים הנביאים ספרי ע"א. 342 כדףקאסוטו
 האחרון. והעמוד הראשוןהעמוד
 והעמוד הראשון העמוד מלבד הצילום, במהדורת יג-תת )עמ' דפים 198 מהכתרניצלו
האחרון(.

 הכהרדפי קורן בהנ"ךעמודים בכתרהחסר

7.83 יג כא-יח, יד,מל"ב
5.22 לד ט-לא, כט,יר'
8.33 א ה, יג-מף ח,עמ'

10.74 יז ט, צפ'-זכ'סוף
12סה"כ:

 סטייה,2 כל תיתכן ולא מדויקות, אלה שהערכותכיוון
 עמוד בתוספת דפים, 2 10 הנביאים כללי

 את מנה קאסוטו יחרים. דפים שבעה כן, אם מנה, קאסוטו לאחריהם. אחד ועמוד לפניהםאחד
 אי סיבת את למצוא ניסיתי אלו. מניינים וסיכום קונטרס בכל הדפים מספר ספירת ידי עלהדפים

 כבר הקונטרסים. בין התאמה למצוא הצלחתי לא אך כמקורו, הכתר בדיקת באמצעותההתאמה
 אשר וההדבקות הכתר שכריכת ונראה הקונטרסים, גבולות את בוודאות לקבוע התקשהקאסוטו

 המקורי. מבנהו את טשטשובו

כתובים

 אחתמן עמודה רק כולל האחרון העמוד ע"א. 471 ע"ב- 342 בדפים היו שהכתובים קבעקאסוטו
 משמע השנייה. העמודה בתחילת כתובה לא( יג, )נחמ' 'לטובה' בתנ"ך האחרונה והמלהההנ"ך,

 האחרונה. העמודה ומלבד הראשון העמוד מלבד דפים, 128 כולליםשכתוכים
 הצילום(. במהדורת חיא-תקפח )עמ' הראשון העמוד מלבד דפים, 89 מהכתרניצלו

 בשם זה בסעיף המובאים הדפים מספרי 283. בעמ' מובא זה בנושא קאסוטו רשימת תצלום 4. דף 151מסמך1
 שלפניו. המסורה דפי שבעת את כוללים ואינם התורה של הראשון הדף מן מתחיליםקאסוטו

 מאמר השלמת לאחר גלצר מי ד"ר על-ידי שנערכה הכתר של הקונטרסים מבנה כבדיקת גס אושרו אלוהערכות2
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 הכתרדפי קורן בתנ"ךעמודים בכתרהחסר

 כך( אחר גומלה )הדף[ יט ז-לו. לה.דה"ב
5.52 א א-כה. סו,תה'

 יא-סוף, ג,שה"ש
97.136 ועז' דג' אס', איכה.קהל',

39סה"כ:

 מלאה. ההתאמה בכתוביםכלומר,

התורה

 ספק נפל ולקאסוטו נשתמרו, התורה מן בודדים דפים רק יותר. מסובכת התורה דפי מספרקביעת
 או במלים תחילה רשם הוא קאסוטו. של עבודתו בדרך נתבונן אם יובן הספק התורה. דפיבמניין

 כאשר . וסיכם בספרות אתהמספרים שוב רשם מכן ולאחר קונטרס, בכל הדפים מספר אתבאותיות
 המלה ליד בקווים הדבר את קאסוטו סימן דפים, עשרה בני רצופים קונטרסים מספרנזדמנו
 וכשבא ' [[ עשיה ' : כלהלן קאסוטו רשם בתורה הקונטרסים. מספר כן הקווים וכמספר ;'עשרה'
 בשלושה קודם סימנם לא מדוע פה, דפים עשרה של קונטרסים שלושה אם : עצמו על תמהלסכם
 דפי ובמניין שלושה, או עשרה של קונטרסים שני כאן מנויים אם קאסוטו הסתפק כן על ?קווים
 124. ובין 114 בין הסתפקהתורה
 שתי בין להכריע קשה הכתר, ספרי בשאר הכתיבה לצפיפות בהשוואה שערכתי תישוב פיעל

 המספרים. שני בין שהוא מספר מתקבל שכזה בחישובהאפשרויות;
 :3 הבאים הפרטים את לי מסר וקונטרסיו, הכתר מבנה את שבדק גלצר, מ'ד"ר

 להניח ויש אחד, כל דפים עשרה של מקונטרסים מורכב הכתר מן שנשתמר החלקכלא.
 התורה שבחלק קאסוטו דברי את מאשרת זו הנחה זו. בדרך עשוי היה התורה חלקשגם
 הקונטרס. של א עמוד 4 בדף מסתיימת התורה שכן דפים, 124 או 114היו

 בקונטרס. הששי הדף של א עמוד הוא ויקם" פרסם תצלומו שאת הכתר מןהעמודב.
 של ע"א ע"ב-7 6 דפים הם סיגולי פרסם תצלומם שאת הכתר מן העמודיםשניג.

הקונטרס.

 : בכתר התורה כתיבת דרך היתה שזו נראה אלו, נתוניםלאור

 זה. בכרך המתפרסם גלצר ד"ר של במאמרו גםראה3
 ספרים. כ"א טעמי ויקס, הספר:בשער4
 שנתגלה. הכתר חלק גושן,ראה:5
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עמודיםעמודים הקונטרסעמודי
 קורןבתנ"ך

בכהר .

37.22629 ע"ב ע"כ-15 לד א-בו אבר'(

 רקס( )תצלום1גוזיע"א כולד-כזלבר(
7180~23 ע"א6ע"כ-6 דלה כזל-דכ'כר(
 יגל( )תצלום232 ע"א ע"ב-67 ג לח-ודב'ד(
31323 ע"ב ע"ב-78 ע ג-כח ודב'(
11 ע"א ע"א-94 התורה ק-סוף כחדב'(

246סה"כ:

 בעמוד רק אתהתיה כיל והאתרק ב' בעמוד החל הראשנן דפים, 124 על נכתבה התרה~מר,

 160 בו שנכללו האפערות את לטלול ואק משמעת חד אעו 3 בסעיף העמודם מספרחישוב
 חד-משמעית.7 הכרעה ללא נותר קאסוטו אצל שנתעורר הספק אחרות, במלים בלבד.,ודים
 : הבאה בטבלה הכתר מבנה אתנסכם

 רפים7 התורה לפני נוספיםים
 דפים 113%( )או123% הקדשה( כתובת שבו. הראשון העמוד )כוללורה
 דפים 211אים
 דפים1~129 הקולופון( + מכתובים אחת עמודה : האחרון )בדףובים
 דפים20 הכתר שאחרי.ם

 דפים 481( )או491 ןסה"כ

 זאת בערך'.8 דפים 'כ-380 במקורו היו שבכתר הקביעה על היום עד ערער לא שאיש הדבר;וה
 מדויקת להערכה להגיע היה אפשר פיהם על וכבר הכתר, מן דפים 294 שניצלו בעובדה;תחשב

 החסרים. החלקים שלדי

 הדף )העמוד( בסוף הקודמת הפרשה נגמרה זה פסוק לפני - שם תולדות 'אלה : י יא ברא' על כותבקאסוטו
 הפתוחה שהסרטה הנראה, ככל היא קאסוטו של כוונתו 2(. עמ' )וע1 נ' כו וכתובה פנויה שיטהונשארה
 ע"ב 6 בדף השנייה העמודה לסוף היא הכוונה חישובי פי על העמודה. בסוף כלומר הדף, בתחתיתמופיעה

 פרשיות. עופר, מאמרי: ראה הפרשיות סימון דרך על הראשון. הקונטרסמן
 )2.67 הנביאים של מזו נמוכה התורה של הכתיבה צפיפות ל שבכה"י העובדה סמך על 180 המספר אתהעדפתי

 מנכיאיס(. לדף 'קורן' עמודי 2.77 לעומת בתורה לדף 'קורן'עמודי
 רכים. וכעקבותיו א, עמ'  התורה, כתרגן-צבי,
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 והעתקיהן שבכתר הכתובותב.

 הכתובות1.

 מנשה הרב שונים. במקומות ופורסמו הועתקו והן בכתר, שונים במקומות היו כתובותארבע
 ספיר'.2 'אבן ובספר 'הלבנון'י בעיתון פורסמו והן מהן, שלוש העתיק חלב מקהילתסתהון

 הכתובות.4 שאר את מצא לא אך כתב-היד, שבסוף הארוכה ההקדשה כתובת את העתיק 'הרכבי

 הגירסה הבדלי כל את ציין הארוכה ובכתובת הכתובות,5 שלוש את קאהלה פרסם אלו כל פיעל
 הוא חלב,6 מאנשי נחמד, מ' ידי על גם פורסמו שככתר הכתובות והרכבי. ספיר העתקותבין

 המחבר דן ובו אלוני, נ' של מאמר אור ראה לאחרונה הרביעית. הכתובת את גם שפרסםהראשון
 ספיר הרכבי, של העתקותיהם פי על מחדש אותה ופרסם הארוכה, ההקדשה בכתובתבהרחבה
ונחמד.7

 בספר. המודפס עם הכתר נוסח את והשווה קאהלה, של ספרו כשברשותו לחלב נסעקאסוטו
 המדויק, הכתיב את לסמן מקפיד כשהוא השינויים, את אדום בעפרון קאסוטו סימן הספר גוףעל

 העתיק לארץ, שחזר לאחר שבכתר. המחיקות על ועומד במקור, מופיע שאינו הפיסוק אתמוחק
 קאהלה.8 של מספרו שהועתק מודפס דף גבי על הגירסה שינויי אתקאסוטו

 כך )על מהכתובות אחת כל מקום של המדויק בתיאור היא קאסוטו של רשימותיוחשיבות
 הכתר, מן העתיק שלא משום זאת, : ביותר והמדויק ביותר המוסמך הוא שלו שהנוסח ובכךלהלן(,

 הקצרות הכתובות בשלוש שבידיו, דפוס העתקת לבין לפניו שהיה הכתר בין הבדלים סימן רקאלא
 קאסוטו. ידי על השורות הלוקתסומנה

 23-22. עמ' )1863(, אהלבנון,

 יכ-יג. עמ' א, חלק ספיר, אכןספיר,
 7-6. עמ' חלב,הרכבי,

 279. עמ' ומבנהו', הכתר 'תיאור בפרק לעיל, דברינוראה

 להלן ההעתקים, לוח )ראה ה סו פי על הארוכה הכתובת את פרסם קאהלה 9-3. עם, המערר. מסרניקאהלה,
 2(.סעיף
 )ה27(. לעצמו וסיכמה בחלב בהיותו זו בחוברת עיין קאסוטו חקירה. מאמרנחמד,

 העובדה את ציין אלוני 286-285(. עמ' ההעתקים, לוה )ראה נ ה.ס2, ההעתקים: פי על ההקדשה. כתבאלזני.

 אך השורות. פי על הכתובת כתיבת את 'לשחזר' וניסה המקוריות, השורות פי על הכחוכת את העתיקשהרכבי
 שהכתובת מכיוון הרכבי. שמסר השורות ציוני לשני מתאימה אינה עמודה( בכל שורות )עשרים שכתבהדרך
 הכתר: של הרגיל השורות כמספר שנכתבה להניח יש מכתובים, האחרונה העמודה שבו עמוד כאותוהיתה

 בעמודה. שורות ושמונהעשרים
 טעויות נפלו אלוני של בנוסחו שדווקא הדבר מצער ביותר. המדויק הוא הרכבי של שנוסחו כהנחה צודקאלוני

 20 שורה 'ורבנא': במקום 'ורביא' 13 שורה 'בכן'.: במקום 'ככן' 6 )שורה בסיס כל להן שאין רכות.)דפוס?(

 המלה נשמטה השורה כסוף 57 שורה 'וישיבוהו': במקום 'ויושיבוהו' 48 שורה 'קהלת': במקום'לקהלת'

 על עמד ולא לפניו שהיו הנתונים כל את מיצה לא אלוני 'כדברים'.( כמקום 'הדכרים' 64 שורה'יעקכ':
 הן. מה בפירוש הסביר שספיר פי על אף )פו( ספיר הערות שלמשמעותן

 כיום נמצא הוא החזירו, וקאסוטו הלאומית, מהספריה שאול היה השינויים את עליו סימן שקאסוטוהספר
 רישומי ה35. וסימנו ברשימותיו המצוי דף קאסוטו התקין פיו על *ט439. שם וסימנו יהדות קריאהבאולם
 367. כמסמך שוב הועתקו הקצרות הכתונות שלוש ה18. ה18א במסמכים גם ידו על הועתקו כספרקאסוטו
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 : א עמוד הכתר של ראשוןדף

 בעיר השכנים הרבנים0ן ישראל על לה'9קדש
 ולעקמי לעולם יגאל %א ימכר לאהקדש
עולמים

 אחרת: ביד להלן,שם,

 י י הקדש עיר ירושלים נהב מן אלאפתכאך נחכםאנתקל
 .. תבנה הירושלים2ן לכניסת מצרים לקהל ותכתןהבנה

 הגרור גונבו וארור שומרו ברוך ישראל בחייותכונן
 ועד לעולם יגאל ולא ימכר לא ממשכנו וארורמוכרו

 שכללו הכתר, של הראשונים הדפים שבעת לאחר הכתר, של ע"א 8 בדף היא השלישיתהכתובת
 : התורה( כתיבת מתחילה דף באותו השני )בעמוד המסורה' 'דקדוק שלפרקים

 התלמודה בעלי על לה'קדש
 ימכר לא הקדש בעירהששיט

 עימיס %עימי לעיט יגאל%א
 הדורות במשך ההקדשה כתובת העתקי2.

 הכתובים. בסוף נמצאת המפורסמת, ההקדשה4י כחובת היא הכתר, של הרביעיתהכחוכת
 האחרונה המלה מופיעה השנייה העמודה בראש התנ"ך, סוף את מכילה בדף הראשונההעמודה

 ובשלוש זה בעמוד השלישית בעמודה כתובה ההקדשה וכתובת לא(, יג, )נחמ' 'לטובה'בחנ"ך
 ב.5ן עמוד שלהעמודות

 בלתי העתקות שבע לנו ידועות שונים. במקומות ופורסמה רבות פעמים הועתקה זוכתובת
תלויות:
 והיה )1570(, ש"ל בשנת לרמ"א שנשלח סופרים' 'תיקון גבי על הועתקה הכתובת ק)1(

 יש לנו, הידועה ביותר הקדומה ההעתקה זוהי 47. גל' )1857( א ב'המגיד' פורסמה היאבקראקא.
 הקראות סימני את לטשטש שביקשו רבנים, ידי על שבכתר בכתובת שנעשו שהתיקוניםלהעיר
 זו.6ן בהעתקה כלולים כברשבה,

 מקום. בכל הויה שם ן9סן וכן הויה, שם פה?9סב
 )קאסוטו(. הקראים' .[ . . '] כמקומן כתוב היה כתחילה וכוודאי המחק, על כתובות הרבנים' ישראל 'עלהמלים

 המקרא'. 'בעלי כתוב שהיה שיער והוא הרבנים'. 'ישראל הן המחוקות המלים נחמדלדברי
 : ט( עמ' התורה, כתר בן-צבי, פי )על זו שורה תירגום זה. במקום קאסוטו ידי על סומנה לא השורותחלוקת

 ירח2לים'. משלל הפדיון כזכות'הועבר
 הן5(. כתוב היה שכך מדגישקאסוטו
 אינה זו כתובת )קאסוטו(. 'המקרא' כמקומה: כתוב היה בתחילה ובוודאי המחק על כתובה 'התלמוד'המלה
 2. דף וגו במסמך קאסוטו על-ידי והועתקה קאהלה, של כספרונמצאת
 'הערה'. בביטוי משתמש קאסוטו הקדשה'. 'כתובת ומעדיף 'קולופון'. לכינוי מתנגד ההקדשה, כתובתאלוני,
 ה36(. )מסמך ההקדשה' 'כתובת כתב לדפוס שהכיןובדף

 אך העמודות. גבולות את גם שצוין והוא הרכבי, ידי על ככר צוינה עמודות בארבע כתוכה שהכתובתהעובדה
 .[ . . ] נדבקו נכתבה שעליהם והדפים אחה להנ"ך נכתבה 'שהכתובת אפשרות העלה שהרכבי הדברתמוה
 התנ"ך. סוף גם כתוב דף שבאותו הדברים, כתיבת בשעת הרכבי שכח כנראה צוכא'. דארם התנ"ך אלונספחו
 הכתר. מן שבקראקא סופרים' ב'תיקון הכתובת הועתקה אם המפקפק , 152 עמ' חלם, כתר לדותן, תשובהמכאן
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 אותה ושלח הכתובת, את ספיר יעקב ר' עבור העתיק צובה, ארם איש סתהון, מנשה הרב ס)2(
 שאלות עשרות כמה על ותשובה שבעירו הכתרים של תיאור בצירוף זאב, יעקב השליחמצעות
 : נוסחים שלושה בידינו יש זו מהעתקה הכתר. נוסחניין

 23. עמ' )1863(, א 'הלבנון', בעיתוןסו
 יב-יג. עמ' א, חלק 1866, ספיר', 'אבן בספרס2
 בניו-יורק. התיאולוגי הסמינר בספריית כיום הנמצאת )בכתב-יד(, נתן' 'מאורות בחוברתס3

 7.1855ן בשנת כתיבתה'

 וו. סימנם אחת, לגירסה מסכימים הנוסחים שלושתכאשר
 'בפזור ושם לחלב, נסע פירקוביץ' הקראי שהנוסע בהערה( יב עמ' ספיר, )אבן מעיד ספיר ב 3()
 בר ז' בידי היה זה קונטרס הכתר['. ]של ומאחריו מלפניו הכתוב כל את לו העתיקו והתאמצותן

 1879. בשנת שהוציאו הטעמים' 'דקדוקי במהדורת בו השתמשו והם בו"ש(, : )להלןשטראק
 8.( שורה 'ישראל', )עד ההקדשה. כתובת תחילת מובאת XXII~ בעמ',

 אותה שיבדוק כדי שבידו ההעתקה את פירקוביץ' לידי שנתן )שם( ספיר מספר עודפו
 כאלו. הגהות וחמש עשרים שם מציין ספיר הגהות. עם לו החזירה ופירקוביץ' צובה,-ם

 בירושלים, הקראים ברשות שהיה התורה כתר גבי על הכתובת את העתיק פירקוביץפ2
 מקדשיה.8ןרא

 סימנם אחת, לגירסה מסכימים הנוסחים שני כאשר להלן. ראה ופ2 ן פ של ומהותם מקורםצל

 זה העתק ואחריו. הכתר שלפני והדפים הכחובת של העתק היה ויקס ו' האנגלי החוקר בידי 4()
 כ"א טעמי )ויקס, המקרא טעמי על ויקס של ספרו 50(. עמ' כתר, )שמוש, 1873 בשנת כנראהקן
 שם. פורסמה לא הכתובת אך הכתר, מן עמוד של צילום ובשערו 1887, בשנת הופיע'ים(
 בשנת 6 מס' ישנים' גם ב'חדשים ופרסמה בחלב. בהיותו הכתובת את העתיק הרכבי ה5(
.1.

 כתר על חקירה 'מאמר בשם חוברת ( )1933 תרצ"ג בשנת פרסם חלב, מאנשי נחמד, מ' נ5(
 בה. ודיון הכתובת ציטוט ושם:-צובא',

 ההעתקות שאר את נשווה פיו ועל להלן, שמובא הנוסח היא קאסוטו של העתקתו ט7(
 1943(. בשנתתקנה

 הכתובת. של המקור נוסח בשחזור מסוימים במקומות לסייע יכולים הנוסחאותזילופי
 הוא השורות סימון וגלגוליהן. השונות ההעתקות על מהם העולות המסקנות הן פחות לא.כות
 השורות. לחלוקת משמעות ואין הכתובת הדפסתפי
 קאסוטו: של בהעתקתו הכתובת לשוןזו

 אחר. בכתב-יד גם בלתי-תלוי באופן שיווצר יתכן ולא יחודי. נוסח הוא התיקונים בעקבות בכתר שנוצרהנוסח
 לדברי בניגוד אחר, ממקום העתק היא שהכתובת כך על מורות יתברך' ה' כעזרת 'נעתק הראשונותהמילים
 124. עמ' והכתר, הרמב"םפנקוכר,
 שקשה דומה אך ,figfi). בכתב-היד מפורש התאריך נתן. מאורות גחתן, ועיין JTS. ן 729 כתב-היד שלסימנו
 יט(. )דף שניס' תשע 'לפני או יב( )דף שנים' שבע 'לפני היתה הכתר כדיקה כי ספיר', ב'אכן המסופר עםליישבו
 1866. בשנת כאמור, הופיע, ספיר''אבן
 Heb 40780 וסימנו בירושלים הלאומית בספריה היום נמצא זה כתר : מקדשיה בן-צבי, פיעל
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 מרי20 אתו שכתב ספרים וארבעה עש9י של השלם המצחףזה
 החכם הגדש המלמד הטיבי2 באר אתו ומסר ונקדתניחנו ייי רוח המהיר הסופר בויאעא בבן הנהרת שלמהורבנא
 המהיר המלמדים וראש החכמים חשבי השופרים אדוןהנבון

 בן אהרן רב מר בדורוההו תיחיד במפעליו המבין כמעשיו5
 הנביאים עם החיים בצרור צרורה נפשו תהי אשר רבמר

 האביר האדיר הגזול השר אתו הקדיש 1הח0ידיס22והצדיקים
 הח0יז והנבון החכם ישראל כל תפארת ישראל ורבנאמרנא
 בצרה ממדינת עזו ויגביה נזרו ויציץ דגלו ייי ירים הנדיבהישר

 רוחייי אפרים רב מר בן והגדיה רב מר בן שמחה רב מר בן10
 עזת יעקב קהלת ישראל זרע על הקזש עיר לירושליםשגיחם
 החכמים24 מגלת המדע23 בעלי )הרכבי([ - ב נעמודהישרגן

 וארבעהן 20בעשרים סג כ"ד; נ פ2 ק וארבעה[עש שלע"ש ה עש[של המצרף קהמצחףןי
מרי[ נאותו ה סב פ2קאתל וארבע עשרים30

 מ"ר פ2 קארמה(; 0נמרנאי
 ייירוח בן 0בבן[ ירוחם בן פ ; . . . ק בויאעא[ בבןהנודע ( ק י ור' פ2ורבנא[2

 רי"ת פ2תניחנון
 היטב ה היטיבי 20 היטבי 30פ2נ 0נ קהטיבן אותו ה פ2נ 0 קאתו[ תנתנו סגתניחנון3

 ז סגהגדול היטב[ונתקן
 סג האדירן קהמהירן הישיבה )הי"ש( פ2 הישיבהי פנ ; ה... קהמלמדים[ 4 20הנבוון4

 והמהיר נ ;הטהור
 מר פג ; מ"ר פ2 ; ר' מר ק רב[מר ויחיד נהיחידן המכין קהמבין[5
 צרורה נפשותהי מראשרפנבו רבאשר בן משה מ"ר בן 20 ; אשי רב מר בו ק אשר[ רב מרבו6

 תהיה קתהי[ תנצב"ה ב פ2 החיים[בצרור
 0 קאתו[ הקדוש ההקדיש[ והחכמים 220 סגוהחסידים[ הצדקים סגוהצדיקים[7

 הגביר פ2האבירן אתו( )ה אותו נ בפ
 והנבר קוהנבוון ז בכל[8
 פ2)יגניה[ ציץ )יציץ 20ויציץ[ יר)ס 30 0נירים[ והישר ק י השר פ2 30 י2הישרן9

 ק...בצרה[ עוזו נ 0 קעז)[ויגביר
רב נפ2סעדיה ; סעדיה,0ג30רבסעדי'רבסעדיהןקפגר' פשמחה י שמחה ר' ק שמחה[ רב10

 רי"ת פ2 תניחס[ ה'רוח אפרים ר' פאפרים[
 עיר נ ק ; עה"ק 20 10 הקדש[עיר לירושלם פ2 30 20לירושלים[ תניחנו סג תניחם[11

 קהלות 0קהלת[ עם 30 20על[הקודש
 הקראים 240החכמים[ קסגלת( )אך נסגולת; ה פ2 0סגלתן ישורון נ ה פ2 0 קישרון[12

 'עשרים'. שלקיצור19
 )קאסוטו(. )=מרנא( מר' להיות צריך היה ואולי בכתב-הידכך20
 דפוס טעות נפלה כנראק אך בכתר, תיקון שהיה משמע ה מנוסח כסב. גם ונרמז ב ידי על נתמך 'הטיכ'הנוסח21

 הטיב?(. 4 היטב תוקן: )אולי ברורה אינהוכוונתו
 'והחסידים תיקן המא במסמך אך תיקן, לא וקאסוטו 'והחכמים' הדפיסקאהלה22
 )קאסוטו(. 'המקרא' במקומה כהוכ היה וכוודאי המחק, על כתובה 'המדע'המלה23
 את והשאיר כך, על העיר לא קאסוטו ונחמד(. הרכבי פי )על 'הקראים' כתוב והיה המחק, על 'החכמים'המלה24

 ההיקונים(. שלפני המקוריה הגירסה את בספרו  הפייה  כנוסח בחר  )קאהלה קאהלה שהרפים 'הקראיס'המלה
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 לה'26 קדש25 סלהעקם עד יכוננה אלהיט ציון בהדהשכנים

 הנשיאים שני ידימתהת יצא שלא מנת על יגאל ולא ימכרלא
 והנשיא יאשיהו הנשיא הדר27 הוד קדושת גדולת כבודהגדשים15

 דויד הנשיא בן שלמה הנשיא קדושת גדולת כבוד בנייחזקיהו
 תחת עדן בגן החיים בצרור צרורה נפשם תהי בעז הנשיאבן
 הקדש שבעיר והקהלות המושבות אל שיוציאוהו כדי החייטעץ

 בו לקרות הסכות וחג השבועות וחג המצות חג רגליםבשלשה
 אילו יראו ואם ויבחרו יחפצו אשר כל ממנו וללמד ולהתבונן20

 צורם יסיים ויחזקיהו יאשיהו רב מר הגדשים הנשיאיםשני
 צדיקים אנשים שני עם אתו28 שיפקדו ההצלחהבדרך
 )הרכבי(( שלישית נעמודה אלהים יראי וידועיטונבונים
 איש יחפץ ואם וכחזקתם כחכמתם יעשו בצע שנאי אמתאנשי

 השנה ימות בכל מהרבנים29 הבינה מבעלי ישראל זרע מכל25
 או 0וצס או סדור או תתור או חסר או יתר דברי בולראות

 נ יכונניה 20 י יכונני' 30 סגיכוננה[ אלקי' י3אלקים[ השוכנים פ2 0 ק השכניסן13
 טי2 נ סגקדש[ישמרם

 למען ק להי[ קדשסלה וקדש פ2 קודשי
 4 פ2שני[ יד ק ידי[14

 ט27 סו ; והדרו קהדר[ כג"ק פ2 קדושתן גדולת כבוד15
 הדור.י

 מלהנשיאוהנשיא[ פ2והדר 30
דויד[ ( נ 0 בן[ שלמההנשיא 4 20גדולות כג"ק פ2 קדושת[ גדולת כבוד16

0za דויד( ק )אך ; דוד נ ה 
 בצ"ה 10 החיים[בצרור תהא בעז פג בזעתה 30 20 בעזתהי סג תהאי בועז פ2 ק תהי[ בעז17

 בג"ע 20 עדן[בגן
 הקדשןשבעיר הקהילות ואל 0? ן הקהלות ואל פ?והקהלת( הישיבותי 30 20 המושבותן18

 שבעה"ק סג ; הקודש שבעיר נ קפ2
 פ2ובחג ק השבועות[וחג המצות פ2בחג קחגהמצות[ בשלושה נ פבשלש; י 10בג' בשלשה[19

 הסוכות ובחג פ2 הסוכותי וחג ה 30 סג ק הסכותןוחגהשבועות
 ירצו נ יצאו; פיראו[ ככל פ2כל[ וללמוד נ פ 10וללמד[ להתבונן פ2ולהתבוע[20

 אלה פ י 4 30 20 ; אלו נ ה סג קאילו[
 , פו דרכם; לעשות הצלחה לדרך יצ"1 פ2 ההצלחה( בדרך מרסיחיים 4 פמרן בר סג רב(21

 דרכםלעשות
 פבידיעט[ אותו 0הפ2ט28 קאתו[ קשיפקרו י נשיפקידושיפקדו[ הצלחה נההצלחה[22
וכחזקתם[ בחכמתם נ סגכחכמתם[ ויעשו פ2 י עשו 0?יעשון שונאי נ ה ק 0 פ? שנאין24

 ( 30איש[ יחפוץ נ 0 קיחפוץ ובחזקתם נ 0 י ( פק

 הבנה 30 20הבינהן ( 30 זרע[25
 20 כתובן פסתור[ יושר 10יתר[ דבר פ2 30 20דברי[ דבר לראות פ2 לראותן26

 קרויי פ2 י ... קסדור[סתום
 ( 0נ סתומןאו פ1קרוע,

 גם וכך שינוי, ללא 'קודש' הכתיב את השאיר קאסוטו קאהלה, של בספרו ה35. מסמך על-פי החסרהכתיב25
 המא.במסמך

 קאסוטו דא~א כמסמך אולם כאן. עד ייי לעומת הויה. שם ואילך מכאן נכתב ועב ובמסמך קאהלה שלכספרו26
 'כנ"ל'. בהמשך מקום ובכל במלואו' 'השם 2( )שורה הראשון השם לגביהעיר

 'הדר'. תיקן המא כמסמך אך תיקן, לא וקאסוטו 'הדור' הדפיסקאהלה27
 גם וכך שינוי, ללא 'אותו' הכתיב אח השאיר קאסוטו קאהלה, של כספרו ה35. מסמך על-פי - החסרהכתיבא2

 הכא.במסמך
 ומהרבנים' 'המקרא כתוב היה ובוודאי המחק, על כתובות 'מהרכנים' במלה הראשונה והאות 'הבינה'המלה29

)קאסוטו(.
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 ולהשכיל לראות אליו יוציאוהו האילו מהטעמים טעם אופתוח
 ולא וישמרוהו למקומו וישיבוהו ולדרוש לקרות לאשהבין
 אתו ישים ישראל אלהי וה' אמונה בו אין איש בויתפרד

 ויתקים ישראל כל ועל זרעו ועל עליו ברכה סימן טוב מימן30
 אצק יבשה על ונזלים צמא על מיס אצק כי שכתוב מקראעליו
 על כערבים חציר בבן וצמחו צאצאיך על וברכתי זרעך עלרוחי
 יכתוב וזה יעקב בשת יקרא וזה אני לה' יאמר זה מיםיבלי
 נעמודה בו האמורות הברכות וכל יכנה0' ישראל ובשם לה'ידו

 זרעו ועל עליו ויאגורו ויאחרו הבואו יחולו )הרכבי(( רגיעית35
 ויעשה ויקשיב ויאזין ישמע מי כל ועל עליו הנלוים כלועל

 .. עולמים ולעולמי לעולם ימירם ולא יחליפם ולא האלהכדברים

 ואמן אמן לעולם ה'ברוך

 בו לראות פלראות[ יוציאהו נ היוציאוהו[ האלו נ ה פ 0 קהאילו[ ... ק פתוח[27
 ז 0 וישמרוהו[ וישיבהו ק ; ויושיבוהו 30 20וישיבוהו[ לא לא להם פג ; להם פ2 ; לה ק לא[28
אתון אמינה ק אמונה[ תגע 30 20יתדבקו; יתפרדו; סג ; לעיין יעבור פ2 1ועיין(; . . . קיתפרד[29

 ס"ט פ2 סימן[ טובסימן אות סג ; אותו נ פ2 30 20ק
ויתקים[ זרעיו יגזרעו[ על פ2ועלן[ עליו שמחה מר על פג ישראל; מרי על פ2עליו[30

 ויתקיים ה 0ק
 ונוזלים נ 0ונזלים[ אצוק פ2 ק 30אצק[ שכ' נשכתוב[ מק"ש 20 שכתוב[ מקרא31

 אצוק 30 20אצקן וכו' פ2 ק יכנהן .[ . ן.ונזלים
 בבין 30 20 כבין; סגבבן[ ויצמחו סגוצמחו[ זרעיך 30 סגזרעך[32
 בתורה פ ; ... קבו[ האומרות סג האמורות[34
 ויאחזו 20 ויחולוי פ ...; קויאתיו[ ויבאו נ י3 יבואוי פ קויבואו[ ( פ ...; ק יחולו[35

 ק זרעו[ועל ויאמרו נ ויגורוי פ קויאגורו[
 ביתו ועל פ ...י

 ויקשב סגויקשיב[ שישמע נ פ סג קישמע[ אליו 30עליון ( נ עליו[ הנלוים כל ועל36
 אג"א סג ואמוןאמן בילא"1 ק ואמן[ אמן לעולם ה' ברוך38

 הנוסחים מהשוואת מסקנות3.

 נוצרו והדפוס ההעתקות במהלך העתקה, מאותה ספק ללא יצאו ס3 ס2 סו : ספיר נוסחי)א(
 'הנשיא השמטת : למשל המשותפות, הטעויות מעידות המשותף המקור על ההבדלים.ביניהם
 28( )שורה 'וישמרוהו' השמטת 17(, )שורה בזעתה' - 'בעזתה השיבוש 16(, )שורה בן'שלמה
ועוד.

 במקומות מהם סוטה סג ס3. ס2 בין יותר רבה קירבה על להצביע ניתן הנוסחים שלושתמבין
 והגירסה 15[, ]שורה 'הדור' 7[, ]שורה 'והחכמים' 4[, ]שורה 'הטהור' הטעויות: )למשל:רבים

 ששי עמודי בויארסקי, שמביא הנוסח גם 'הישיבות'[(. לעומת 18, ]שורה 'המושבות'הנכונה
 זה. במאמר נכלל לא כן ועל רכים, ופירושים סטיות בו יש אולם זו, העתקה עלמבוסס

 הקראי שככתר והכתובת )פ~( לספיר פירקוביץ' שנתן התיקונים מניתוח : פירקוביץ נוסחי)ב(
 בחלב, פירקוביץ' עבור שהועתק הנוסח על מבוססים הם אין : מפתיע דבר עולה )פ2(בירושלים

 ג-ה. מד, קב'30
 204. עמ' הכתר, העתקי אלוני, ראה:31
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 ללא הלב מן בדויים הם אין אף ; בו"ש( שפרסמו בקטע ב מנוסח שונים הם )שהרי ספיר שחשב:פי
 פ לנוסחי הבסיס 16[(. ]שורה שלמה' הנשיא 'בן למשל מקוריות, נוסחאות בהם יש )שהרי:סיס
 ויש )ק(; 1857 בשנת ב'המגיד' שפורסם מקראקא, הרמ"א של הסופרים תיקון נוסח אלא,ינו
 : לדבר חותכות הוכחות שלעורה
 .[ . ]. היקרה רשימה להעתיק 'אמרתי : היא הקראי בכתר הכתובת לפני שנכתבה ההקדמה ( 1)
 מה על מבוססת זו הקדמה הירושלם'. לכניסת למצרים שהוקדש הירושלם כתב הנקרא,ספר
 תבנה הקודש עיר ירושלים כחב מן . . . מחכם ונתקן בעזהש"י 'נעתק : שם 'המגיד' בעיתוןונדפס
 הכהר של השלישית הכתובת אלא אינן אלו מלים אך הירושלים'. לכניסת מצרים לקהלתכונן
 'נהב המלים ואת בערבית, מלים שלפניו בכך כלל השגיח לא המעתיק בשיבוש. 285(, עמ'לעיל,
 ירושלים'. 'כתב קרא ירושלים' שלל[=

 35(. )שורה 'ויגורו' 28( )שורה 'לה-להם' 24(, )שורה חסר 'וכחזקתם' משותפות: טעויות)2(
 הושלמו פ בנוסחי .(. , ). בנקודות ידו על סומנו ק למעתיק ברורים היו שלא המקומות)3(

 דוגמאות מספר אביא המקורי. הנוסח מן סטיות נוצרו וכמובן סברה, פי על האלהמקומות
 4 המלמדים : פ( נוסחי מובאים החץ לאחר נקודות, במקומו סומנו ק בנוסח הכתר, נוסחזחילה
 לציון ראוי ובמיוחד ; 35( )שורה ביתו ועל 4 זרעו ועל 35(; )שורה ויחולו 4 ויאתיו 35(;יורה -- - 4 יחולו 34(; )שורה בתורה 4 בו 26(; )שורה קרוי כתוב, 4 סדור סתור, 4(; )שורהישיבה
 על החסר השלמת אלא מכוון, זיוף כאן היה לא 1(. )שורה ירוחם בן 4 בויאעא בבן הנודע :תקון

 הסברה.י
 גם המשתקפת זו, עובדה חיבות. כראשי רבות מלים נכתבו פירקוביץ' שבידי בהעתקה)4(
 פ2 4 ר' מר ק : רגילה כמלה נתפסו התיבות ראשי כאשר נוסח, שיבושי למספר גרמה פ2,:וסח
 בדרך צורם יחיים ק : 21 בשורה ובעיקר 10(; 6, בשורות דומה ומקרה 5, )שורה מר פו 4"ר

 הוא האחרון הנוסח דרכם. לעשות ההצלחה[ לדרך ]יצו פז 4 הצלחה לדרך יצ"ו פ2 4הצלחה
 'יצו'. כמלת נתפסו יצ"ו התיבות שראשי לאחר הסברה, פי עלשלמה
 קיבל אלא ב'המגיד', שנדפס מה את בעיניו ראה לא שפירקוביץ' עולה, האחרונה הדוגמהמן
 אם ? פירקוביץ' של ידיו מעשה המטושטשים המקומות של ההשלמות היו האם בלבד. ממנונתק
 אין ספיר. לו שנתן המפורש הנוסח את פיה על להגיה כדי סברתו על סמך שהוא לומר יש כן,,נם
 העתקה לפירקוביץ' ונתן 'המגיד' בנוסח החסר את השלים אחר שמישהו האפשרות אתטלול
למה.

 נוסחאות בו יש שכן ק, שחזור על רק מבוסס היה לא פ2 שנוסח להעיר יש לעיל, האמורלמרות
 הגירסה 13(. )שורה לה" קדש 'סלה 4(: )שורה 'המהיר' 9(; )שורה 'בצרה' : כגון בק,:סרות
 שימש פירקוביץ' לידי ספיר שמסר שההעתק כנראה מעידה 9( )שורה 'הישר' במקוםשר'

 בידיו. שהיה בנוסח תיקונים למספר בסיס:ירקוביץ'
 העתקת גילוי )לפני ביותר הטובות הן אלו העתקות שלוש : ונחמד הרככי כו"ש, העתקות1

 במקור. שהיה המדויק הכתיב על שמר גם כלל ובדרך ביותר, המדויק הוא הרכבי נוסח;סוטו(.
 יצוין לדוגמה מדויקת, היתה בו"ש, פרסמו תחילתה שאת פירקוביץ', עבור שהועתקהההעתקה

 3(. )שורה 'הטיב' במלה!חיב

 קאהלה של בספרו סו של משובש נוסח קאסוטו הניח מקומות בשני : קאסוטו של הנוסח(
 שהכתיב מקרים מספר ישנם מרשימותיו. אחר בדף אותו תיקן אך (, 15 7, )שורות עליו להעיר:לי
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 מנוגד מחיקתן( או קאהלה של הדפוס בנוסח קריאה אמות הוספת ידי )על בפירוש קאסוטושציין
 בדק שקאסוטו העובדה 27(. )שוהה 'האילו' 12(, )שורה 'ישרון' : למשל ההעתקות, יתרלכל

 במקורו לפנינו קאסוטו שנוסח והעובדה עליו, הקפידו שלא אחרים לעומת הכתיב, אתבדקדוק
 קאסוטו. לנוסח עדיפות מקנות אלו עובדות משובש, להיות שעלול בדפוסולא

 והכתר המסורה קונטרסיג.

 - הטעמים'- 'דקדוקי וסמר המסורה קונטרסי1.

 הטקסט את המלוות המסורה הערות מלבד וכתיב. טעמים ניקוד, בפרטי עסקו המסורהחכמי
 מסורה פרקי מצויים גדולה'(, )'מסורה ומתחתלהם מעליהם קטנה'( )'מסורה הטורים ביןהמקראי
 - המקרא למצחפי כאלו חיבורים רבותנספחו פעמים נפרדים. כחיבורים המסורה' 'דקדוקופרקי
 ולאחריהם.לפניהם
 'דקדוק פרקי של לקט הוא אשר בן משה בן אהרן לרבי המיוחס הטעמים' 'דקדוקיספר
 וניסח דרכו, פי על אותם סידר מסורה, מקונטרסי חלק בחר המחבר בחרוזים. הכתוביםהמסורה'
 בסגנונו. בחרוזיםאותם
 רבים כתבי-יד פי על הטעמים' 'דקדוקי ספר את 1879 בשנת הוציאו )=בו"ש( שטראק וה' ברז'
 'דקדוקי ספר את פרסם דותן א' פרופ' נוספים. מסורה קונטרסי גם בהוצאתם וכללו ברשותם,שהיו

 הטעמים'; מ'דקדוקי חלק אינם שלדעתו פרקים בה כלל ולא מדעית, במהדורההטעמים'
 לנוסח השוואה גם ערך דותן בו"ש. שבמהדורת הפרקים מן חלק רק אפוא כלוליםבמהדורתו
 במהדורתו, שהכליל הפרקים של בעניינם העוסקים המסורהקונטרסי
 כללו והם ולאחריו, צובה ארם כתר שלפני בקונטרסים הכתוב של העתקה היתה בו"שבידי
 של בהיעדרו ניכר' 'הפסד שיש קבע ודותן היום, ידועה אינה וו העתקה במהדורתם. ממנהמקצת
 בו 'היו : גלגוליהם ולימוד דקה"ט נוסחאות להשוואת ביותר' חשוב מקור לנו ו'אבד זהמקור
 בלי ראויים והיו היד, כתבי שאר מנוסחי הנבדלים עצמאיים, נוסחים צובה[ ארם ]=כתרבכי"ח
 מדוקדק'.ן לעיוןספק

 הכתוב מן כמחצית רק אמנם העתיק הוא החסר. מן גדול חלק משלים קאסוטו שלתיאורו
 כשלמות כמעט או כשלמות, הועתקו הסעיפים ואחד עשרים מתוך חמישה-עשר -כקונטרסים

 שהתעוררו הבעיות מן חלק לפתור לנו המאפשר מדויק, היאור ידיו על תואר החומר כל אך-
 את ערך בר שכן בו"ש, מנוסח יותר מוסמכת גם היא קאסוטו של העתקתו הקודמות.בהעתקות
 כראוי. זאת לציין בלא עצמו מסברת ותיקן אחרים, כהבי-יד פי על בידיו שהיההחומר

 שהרי שונים, העתקים שני אלו היו ויקם. בידי היה בו"ש, בידי שהיה ההעתק מלבד נוסףהעתק
 בסוף יתרה ופיסקה הכתר, שלפני החלק בסוף יתרה פיסקה ישנה שלפניו שבהעתק ציין2ויקס
 בתחילת פיסקאות מספר שבידיו בהעתק וחסרות בו"ש שבידי ההעתק לעומת הכתר שאחריהחלק
 ההעתקים. .שנ" בין להבדלים הסיבות מתבררות קאסוטו של רשימותיו לאור השני.החלק

 בהתאם. 101, 103, עמ' דקה"ט-דותן,1
 13.' הערה (), עמ' ספרים, כ"א טעמי ויקס,2
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 6( )בו"ש 20 בסעיף : להכרעה המסייעים נתונים עתה נוספו שבהן סוגיות שתי עוד פהאזכיר
 אהרן רבי של לשמו רמז זה במשפט שראה מי היה )ל(אבתיך'. מחנה תעשה 'אהרן המשפטמופיע

 בשני פעמיים מופיע זה שמשפט מתברר ועתה כקטע, אחת פעם רק זה משפט כלל ברבן-אשר.
 מסהבר גופו, הכתר מסורת ובין הקונטרס נוסח בין סתירה ישנה שבו 12, בסעיף הסעיף.חלקי

 במקומן. יידונו אלו בעיות יותר. מאוחר ותוקן שונה היה המסורה קונטרס של המקורישהנוסח
 נעשו אלו, פרקים בתוכן והדיון הניתוח שלפנינו. הנוסח מן העולות הערות במספרהסתפקנו

 לדיון מקום ראינו לא הפרקים בשאר גם שלו. דקה"ט במהדורת שנכללו בסעיפים דותן ידי עלכבר
 הידועים. כחבי-היד שאר כל של מקיפה בדיקה ללאמפורט

 ככר הועלתה השאלה נספחיו. ובין הכתר בין הקשר שאלת היא בה, לדון שעלינו חשובהשאלה
 שאחריו, ובקונטרס הכתר שלפני בקונטרס בנפרד לדון יש 23(. עמ' )דקה"ט-דותן, דותן ידיעל
 השונה. אופייםבשל

 הכתר בתחילתהקונטרס

 אלו דפים המסורה, דקדוק פרקי של דפים שבעה הכתר בראש היו קאסוטו, של רשימותיולפי
 את בדק קאסוטו מיוחד. לציון ראוי זה קונטרס דפי של הכלתי-זוגי מספרם נפרד. בקונטרסנכהבו
 בעלי הם אחד( לחריג אולי, )פרט, אותו המרכיבים הקונטרסים שכל וציין כולו, הכתר שלהרכבו
 כך אחר וצורף בנפרד נכתב המסורה דקדוק של הראשון שהקונטרס מכאן, דפים. של זוגימספר
 בעל קונטרס יצר כן ועל להביא, שרצה המסורה חומר את דפים בשבעה השלים הכותב הכתר.אל

 במשך נשמט והוא זה בקונטרס חלק דף עוד היה שבתחילה כמובן, יתכן, דפים, של אי-זוגימספר
הזמן.

 כתובת שהרי הכתר, מן חלק הקונטרס היה כבר בירושלים הקראים לקהילת הבתר הקדשתבזמן
 קונטרס כותב ע"א(.3 8 ודף ע"א 1 )דף התורה חלק שבראש לכתובת דומה שבראשוההקדשה
 הכתר. סופר שנהג כדרך ריק, הראשון העמוד את והותיר ב בעמוד לכתוב החל הזההמסורה

 הכתר לפני המסורה דקדוק פרקיסידור

 אחר כתב-יד בשום כדוגמתו שאין מיוחד, באופן סודרו הכתר שלפני המסורה דקדוקפרקי
 השונים. הפרקים ניסוח ובדרך זה בסידור מסוים הגיון על להצביע אפשר 4(. עמ')דקה"ט-דותן,
 אוי"ה ולאותיות הא"ב לאותיות 1(, )סעיף ולחלקיו למקרא הלל שיר הם הראשוניםהסעיפים
 באים אחריהם בחרוזים. כתובים אלה סעיפים 5(. 3, )סעיפים המקרא ולטעמי 4(, 2,)סעיפים
 אלו פרקים שונים. ובשורשים הדומות שכאותיות בשווא וככללם שונים, בעניינים הדניםסעיפים
 שכן הנוסח, קדמות על כנראה מעיד הדבר בארמית(. אף )וחלקם חרוזים ללא כפרוזה.כתובים
 מחורז. שכולו הטעמים' 'דקדוקי לצורך כחרוזים ונוסח יותר מאוחר עובד הפרקים מןחלק

 בחרוזים והטעמים האותיות את המתארים ההלל שירי את לנסח ביקש זה קונטרסמחבר

 ש1 מכתב-יד עולה זה קונטרס של חיבורו לקדמות נוספת ראיה 285. עמ' שבכתר', 'הכתובות בפרק לעילראה3
 המויכבות'. המלים על הכחי 'מסורת בפרק להלןותידון
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 לכתחילה. שנמסרו באורח כתיבתו או השווא קריאת אופן על המורים הדקדוק כללי אתולהניח
 כנראה, ומהווה, מחורז, הוא 6( )סעיף הזרקא משרתי על הסעיף : זה מעקרון חורגים פרקיםשני

 )סעיף הגרוניות האותיות על האחרון הסעיף מחורז. הבלחי לחלק המחורז החלק מן מעברנקודת
 הקונטרס בסוף הובא שהוא ייתכן הראשונה. הפרקים לקבוצת חרוזיו פי ועל תוכנו פי על שייך20(

 המשמש בפסוק מסתיים שלפניו הקטע שכן יותר, מאוחר וה לקובץ נוסף אולי אוכחתימה,
 וישר'. באמת עשויים לעולם לעד 'סמוכים :לחתימה

 המקראי הטקסטתחילת

 כתובת מצויה זה דף של א בעמוד , ב עמוד 8 בדף בראשית ספר מתחיל קאסוטו של עדותו פיעל
 רבות שנים נכתבה בכתר, ההקדשה כתובות ככל זו, כתובת בירושלים. הקראים לקהילתהקדשה
 הדורות, במשך הכתוב השחתת למנוע כדי חלק, עמוד הותיר הכתר סופר הכתר. כתיבתלאחר
 הקדשה לכתובת זה עמוד מראש הסופר ייעד ושמא הסופרים. אצל מקובלת היתה זו כתיבהודרך
 .[ . ]. ונגמר נכתב שלם מקרא המחזור 'זה ל: שבראש הכתובת )". לנינגרד בכתב-יד המצוידוגמת
 שהתחיל והסופר, כולו, כחב-היד התקנת סיום לאחר נכתבה ]...[' סיון בחודשונשלם

 כתב- בראש שתעמוד לכתובת מקום מראש הותיר כתב-היד, של השני בעמודו ברא'ב'בראשית
 קונטרס וכותב הכתר סופר שגם ניאה ב. בעמוד מתחיל )ק( מקהיר הנביאים כתב-יד גםהיד.4

 הכתר. הקדשת בעת רבות, שנים לאחר רק ריק עמוד אותו נוצל בהם אך כך, נהגוהמסורה

 הכתר שבסוףהקונטרס

 שבראש הקונטרס של מזה שונה תוכנם אך דפים תשעה-עשר בן מסורה קונטרס היה הכתרבסוף
 חילופים של רשימות היו האחרון ובקונטרס מסורה, דקדוק פרקי היו שבראש בקונטרסהכתר.
 צמוד להיות כתיבתו מתחילת שיועד כיון ב, בעמוד ולא א בעמוד החל זה קונטרס פסקים.ושל
 ישחת. הראשון שעמודו חשש היה לא כן ועל בסופו,לכתר

 לפני הכתר. לכתיבת ביחס מאוחרת הכתובים, חלק בסוף המובאת הארוכה, ההקדשהכתובת
 : ע"ב( 0 )דף המסורה עמוד ובין הכתובים סוף בין ריקים עמודים וחצי שניים בכתר היוכתיבתה

 - ההקדשה כתובת לכתיבת כך אחר שימשו שאחריו והעמוד כתובים של האחרון העמודמחצית
 לא אך נוצל, זה ומקום לכתובת, מקום הסופר הותיר כאן שאף נראה חלק. נותר נוסףועמוד

במלואו.
 מקונטרס חלק היה לא 0( כסיפרה אותו )סימנו המסורה קונטרס ובין התנ"ך סוף כיןהדף
 היה זה שדף קאסוטו של מעדותו ; שבו השונה התוכן מן : להסיק אפשר זאת האחרון.המסורה
 את לו כשהעתיקו לויקס זה דף העתיקו שלא העובדה ומן ; כתובים של האחרון מהקונטרסחלק

 קאסוטו אף המסורה. מקונטרס חלק אינו זה שרף היה שניכר מסתבר, וה מכל המסורה.קונטרס

 עמודים שני מופיעים הראשון העמוד לאחר הדפים. סדר שונה תשל"א( מקור, )הוצאת ל של הצילוםכמהדורת4
 הנכון המכנה על ! א כעמוד 5 בעמ' מופיע השני בעמוד שמקומו 'כראשית', 3-2(. )עמ' כתב-היד בסוףשמקומם

 עמ' קטלוג, הרכבי-שטראק. ; ואילך 81 עמ' פרוספקטוס, פיננער. ל: את המתארים הקטלוגים מן ללמודניתן
 ואילך.263
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 זה סעיף ברכה. בלשון העוסק בסעיף מסתיים זה דף האחרון. הקונטרס מתיאור בנפרדהעתיקו
 שלפני בקונטרס מקומם זה מסוג וקטעים מסורה', 'דקדוק של קטע הוא שכן כאן, מוזרנראה
 נראה כך משום 8(. )סעיף במקצת שונה בנוסח סעיף אותו הופיע כבר זה בקונטרס ואמנםהכתר.

 זמן עבר הרי כך, אמנם אם לכתב-היד.5 ברכה של סיום להוות הוא כאן זה סעיף שלשתפקידו
 כתובת כל כולל אינו השני הקונטרס אחרון. קונטרס אותו צירוף ובין הכתר השלמת ביןמסוים
 קולופון. אוהקדשה

 לכתר? מקוריקולופון

 זה ודף כותבו, של מקורי קולופון הכיל שהכהר אלוני,6 השערת את לדחות או לאשר בידינואין
 בקונטרסים הבלחי-זוגי הדפים מספר על להסתמך כזו טענה יכולה לכאורה הדורות. במשךנתלש
 מן נפרד באופן הוכנו אלו שקונטרסים בכך להסביר יותר קל זו עובדה אך ואחריו, הכתרלפני
 לא מדוע ובסופו, הכתר בראש לכתובות מיוחד מקום הסופר הותיר אם : לשאול יש אולי גופו.הכתר
 "? בכתב-יד הסופר שנהג )כמו שלו הקולופון את אלו במקומותכתב

 הכתר שלפני הדפים2.

 ע"א 1רף

 ב[ פרק לעיל, הקדשה. כתובות,שתי

 ע"ב 1רף
- 3 בו"ש::.  המקרא7[ סדר - ב שער דותן 

 התורה סיום כתורה תורה משנה כהזרה וסידורם קדמניות הראשונה האשמרת תורה המקראקודר
 אמת :כתורה

 הנביאיםסדר
 צירי נפשות משיבי בתורה הירייה ממנה ולמדים התורה במעמד" התורה שילום התיכונההאשמרת

 יושבים התיכונה באשמרת ובעניניו בפיו אמת דבר ואחד אחד וכל לעם מעל במגדל עומדיםאמונה
בכבוד
 תורה עליהם מלמדים ושמותם ראשנות וזכרון שלאמת קבלה האחרונה האשמרת הכתוביםסדר

 והתחתונות והעליונות הבראויה שכל להודיע על9 הכלל ועל בראשיהם הייחידים על וכתוביםנביאים

 נרשמו שבו הצילום( כמהדורת 293, עמ' ג, )כרך ל בסוף המעוטרים הדפים אחד את להזכיר כדאי הקבלהלשם5
 ברכה. לשון של מסורותארבע

 29. עמ' ההקדשה כתבאלוני,6
 שקבעו המספור הוא לקטעים השוטף המספור הסימנים: הסבר . ה15 שסימנו כפינקס נמצאות קאסוטורשימות7

 המספר 4נ(. במהדורתם )סימנו בידם שהיה הכתר רשימות להעתק XXII) עמ' )דקה"ט-בר, ושטראקבר
 דקה"ט- כמהדורת הסעיף למספר רומז 'דותן' הציון ; דקה"ט-כר במהדורת הסעיף מספר הוא 'כו"ש'המצוין
דותן.
 לכתכ- קרוב אצלנו הנוסח בר(, מהדורת פי )על דותן שהרגיש כפי . -172 170 דקה"ט-דותן,.עמ' : עיין זהלקטע
 מקהיר. הנביאים בכתב-יד גם נמצא קרוב נוסח קא.יד

 בי"ח. לאות מעל כ"ף האות אח רשם כך ומשום כ"ף, או בי"ח לקרא אם כנראה הסתפקקאסוטוא
 'גבוליהם'. המלה פה נוספה המקבילים המקורותבכל9
 171. עמ' דקה"ט-דותן, וראה: ל'הבטוי', כך אחר תיקןקאסוטו10
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 והנקודיט והתחתונים העליונים וכן סידורם ועל חלקם ועל גבחם על שהם והחדשותוהרשמניות
 הקדשים קדש בבית הזה לסידור שבים הם ובמינים בשמות רבו אם וישנו ואינו והחיצוניםוהעקומים
 יבינו והמשבילים מועד אהל וחצרוהקדש

 וחלוקתן[ האוהיות כ"כ של אופיין - 5 כ"וש]2.
 מכל: עליהם : יכא להוסיף לא כל: אמירת בדיבור הכל שימוש אפידת ושחרם: עשרים תולדותאילו

 ומהם שפתים: ובדיבור בכתב בכפליים: כפולות מהם לחתים: על חקוקות ושהמס: עשריםוישובם
 ח לתהומה מעמיקים ברשימהארבעה

 שנייהעמודה
 ממלאיט: ובפז ממלאים: בתרשיש מופלאים: שלשה ומהם קומה: בזקוף עומד לרומה: תלולואחד
 ומהם כפראים: בכל ידיהם ומחבאים: גלויים כל להתאים: יחד משלשתם וראים: צופיםמלכים
 שנים ומשט : בדגשון עומדים שבעה : חשון ושפה בליעה בבית : לחשון ביופי ננאמים : בלשוןכפיים
 ושבעה עשרים כולס ומספר : ומוסר וחכמה בדעת : ושר נגיד אחד לכל : בשר כל עם מהלחמים :עשר
 ובכתב: בתורה אלהינו ובחר ערופות: וחמשה וכופפות:2ן מותחות אות: ושתים עשרים ויסודםאות:

 וטעמיו ופסקיתיו וכותבתנו התדורכו: וחסדוההו מלורדו: וצירוף בדבריו אותתנו: פירשובחכמה
 שפהקם: בניב והלשון בלשון: והחיך : בחיך והגרון נבע: כגחל מביע: לב הקביע: ובחכמהונקודותיו:
 וחריתה : בחריתה והאותות באותות: והתיבות בתיבות: והכתב הכתב: עיניני מגידים והפהושפחים
 השכל: בצירוף והעניין בעניין: והפירוש : בפירוש ושמות בשמות: והנקודותבנקודות:

 מגבורה חכמהטובה
 : יא[ יט, ]תה' וצופים13 מדבש ומתוקים רב ומפז מזהבהנחמדים
 ח[ קיא, ]תה' וישר באמת עשוים לעולם לעדסמוכים

 ע"כ[ 2 קאסוטו אצל ומסומן הפוך ]כרוך ע"א 2דף
- 17 בו"ש]3.  ספרים[ כ"א טעמי על - א שער דותן 
 ולא גלויים רמים: ומהם קטנים מהט מקוימים: כמאורת רשומים: עשר שנים הטעמים:שער

נעלמים:
 שנייהעמודה
 וחכמים נבונים מפני סתומים: ולא מגשים נעימים: ומשרתים הטעמים כלל הוא זה.......

- 29 או"ש]4.  אוי"ה[ סימני 

 אויה ארבעה: אותות עשויה: חכמים מפי חבוייה: ולא גלויה קנויה: מראש אשר אויה:שימני
 אודיעה וסודם אשמיעה: סידרם נטועה: במקרא אשרהקבועה:

 ע"א[ 2 קאסוטו אצל ]מסומן ע"ב 2דף
 : מסופרים ברפיון : נאסרים כפת בגד אל : נמסרים וכאשר : שרים נעשו ארבעה : ועשרים משניםלמה
 אפניו על שבמקרא: אות כל : כמותם במקרא ואין קריאתט: בנועם : חידתם ויופי עילתם; היאזו

 לבדם להם דרכים: שתי על שהם האמורה: אויה בספירה: מארבעה חוץ באמירה: יומר לאנקרא:
 ופעם יפלא: פעם : המעולה יוד : יגלה ופעמים יפלא: פעמים המסלא: 11 : ערוכים ובהם 1 גם'4 :נסוכים

 אינה שכמעט כך העתיקים בכתבי-היד נכתבת סופית נו"ן וקו"ף. סופיות וצד"י פ"א כ"ף, לאותיות היאהכוונה11
. המפותלת. בצורתה ו"ו מהאות נבדלת והיא לשורה, מתחתבולטת

 19(. הערה 4, קטע )ראה פועל בבינוני פעול בינוניחילופי12
 צופים'. 'ונפת נאמר המסורה כנוסח כי tsic צייןקאסוטו13
 ברורה. אינה הסופית המ"ת שאחרי הקומשמעות4(
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 מעידים: זה על העדים:אשר :ואלה יגלה ופעם יפלא; פעם יעלה: אחד בדרך הנפלא: אלף ה"י :יעלה
 : מגידיםופתרונם
 יט[ לא. ]דב' בפיהם שימה ישראל בני אתשמדה
 טז[ ו, ]בו' תחתים תשים בצדה התבהופתה
 יא[ ה, ]זכ' שנע' בארץ בית לה לבנות אליויאמר
 לא[ סו, ]במ' בה עונה ההיא הנפש תכרתהכרת
 יג[ ו, ]שופ' ה' ויש אדני בי גדעון אליוויאמר
 יז[ סו. ]תה' לשוני תחת ורומם קראתי פיאליו
 ט[ ד, ]תה' ס' ודמו משכבכם על בלבבכםאמרו
 ח[ עד, ]תה' מועדי כל שרפו יחד נינם בלבםאמרו
 כא[ כח, ]בר' יי והיה אבי בית אל בשלוםושבהו

 יב[ לא, ]תה' בחוץראי
 י[ יא. ]דנ' ו' ושסף בוא ובא וצאיי ה"י בדרךאלף
 כ[ מו. ]יר' בא בא מצפוןקרץ

 שנייהעמודה
 עמותות: אחד בדרך האוחהות:6יושאר
 יאספו: כאשר בדתות: ישתנולא
 יתחלפו: ולא ירפו: כפת בגדעם
 פסוקים:לי עשר משבעהחוץ
 נתקים: ואתו : פוסקים זהאת

 אשמיעה~ן ומספרם אודיעה:מנינם
 א[ טו. ]שמ' גאה גאה כי ליה'אשירה
 כא[ טו, ]שמ' גאה גאה כי ליה'שירו

 יא[ טו. ]שמ' כמכה מי יה' באלים כמכהמי
 יג[ טו, ]שמ' נהלת גאלת זו עם בחמדךנחית
 טז[ טו, ]שמ' יעבר עד כאבן ידמו זרועךבגדול

 יכ[ נד, ]יש' ל' ישעריך שמשתיך כדכדושמתי
 ט[ כ, ]יר' אוכ' ולא כלכל ונלאיתי בעצנ~הץעצר

 ג[ ופס' ב פס' ג ]דנ' תפההא דתבריא גדבריאאדרגזריא
 יא[ ה, ]דנ' בה השתכחת אלהין כחכמתוחכמה
 בתיבה:9ן הקודמיםוטעמים

 טז[ עז, ]תה' ס' ויוסף יעקב בני עמך בזרועגאלת
 י[ מב, ]בר' באו ועבדיך אדני לא אליוויאמרו
 כס[ לח, ]בר' ויקרא פרץ עליך פרצת מהותאמר
 ח[20 ד, ]מי' שאתה ע צ בת עפל עדר מגדלואתה

 יג[ ז, ]שמ"ב כסאו את וכננתי לשמי בית יבנההוא

 הקמץ לתנועת הקריאה כאמות יחד, ו'הא' 'אלף' כאן צורפו כן ועל המלה, בסוף באה עיצורית אל"ףאין
 הסמוכים. כסעיפים ובכתר זה, במקום ל בכתב-יד וכך 'האותות', צ"ל החרוז פיעל
 ל'עשרה'. תיקן כר כאחת. וכד'( 'כב' )'בכ' וקאטיגוריות פסוקים כולל שהוא וייתכן ברור. אינו זהמניין

 מלה. באמצע הנקטעים לפסוקים הסיבה היא זו לעצמו. בשורה נכתב פסוק שכל מעירקאסוטו
 פעול. בכינוני מועל בינוני בחילוף 'הקדומים', ל ככתב-יד דחיק. מקריאלו

 עדיך'. 'ציון המלים את קיצר השורה, לסוף קרב שהוא "כותב משהנ"ך 'תאת"'. נמל""ד"יק
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 פי: בית כף כף ביתובית
 ד[ יד, ]שמ' ברכבו חילו ובכל בפרעהואיבדה

 יב[ לט, ]בר' שכבה לאמר בבגדוותתפשהו
 21 לו[ כס, ]דה"ב בפתאים כי לעם האלהים ההכיןעל

 ע"א 3דף
 ו[ ב, ]מל' לא ועולה בפיהו היתה אמתוערת

 ו[ טז, ]שמ"א ויאמר אליאב את וירא בבואםויהי

. כד[ ח, ]יהו' ישב' כל את להרג ישראל ככלותויהי

 .. ט[ י, ]יש' כארפד לא אם כלנו ככרכמישהלא

 יד[ א, שופ' ; יח סו, ]יהו' מאת לשאול ותסיתהו בבואהויהי

 בז[ ג, ]שופ' בהר בשופר ויתקע בבואוויהי
 זה... כמות דגש יהיה הראשון האות תחת שוא יהיהכאשר

- 18 בו"ש]5.  אמ"ת[ ספרי של הטעמים על 
 בשלשה אשר שמונה: אעמיםשער

 שנייהעמודה
 להם וארבעה אמורים: ולשון בגרון גבורים: שרים שמונה ובינה: בשכל חתומים תכונה:ספרים

מחוברים:
......
 אלה: וישמר חבם מי ממלא: ושכל בין : ותשה והגועה ועולה: היורד המעולה: יסודםזה

 ע"ב 3דף
- 21 כו"ש]6.  לזרקא[ מארכה סימן - ט שער דותן 
 ... חגויה: עמהם וזרקה וגיעיה: שופר לפניה יש אם למעלה: היא העולה אזלה:דרך

 שנייהעמודה
- 32( עמ' )כהערה 33 בו"ש]7.  הדומות22[ שווא - ה שער דותן 

 שני על והם רבבות קללתך קללת חקקי צללי הננו הנני כמות אחת בתיבה יהיו אשר האתות שניסימן

 ע 4רף
 מותאמות23 אותות שני בתיבה יהיה כאשר סימנם יפתח שלא מה ומהם בפה שיפתח מה מהםדרכיס

 ]תה' אתיה' הללו ג[ כט, ]בר' האבן את וגללו כב[ מ, ]איוב צללו צאלים יסכהו א[ י, ]יש' החקקים ההכמות

 קמנה גיעייה תהיה כאשר ו[ יט, ]יש' וחרבו דללו נהרות והאזניחו י[ טו. ]שמ' כעופרת צללו ועוד[ אקמח,
 כה[ ב. ]שמ"א אלהים ופללו לאיש איש יחמא אם כמות בתיבה אשר הראשון לאות קודמת גדולהאו
 תלוי אלהים קללת כי כמות בקריאה יפתח לא גדולה ולא קטנה גיעייה תהיה לא ואם להם הדומהוכל

 וחמש עשרים זה בקונטרס היו הנראה שככל ללמוד ניתן קאסוטו, על-ידי כשלמות שהועתקה זו, מעמודה21
 18(. הערה )ראה גופו ככתר ושמונה עשרים לעומת בעמוד.שורות

 כר צרף הראשונה הפסוקים לקבוצת 286(. )עמ' דוהן ששיער כפי בו"ש, ידי על במדויק כמעט צוטט כולוהסימן22
 לאות קודמת .[ . . ] געיה תהיה 'כאשר ההקשר פי על והשלים 19-ך, כתב-יד פי על לב( ח, )מל"א 'והחפללו'את

 כך. על להעיר בלא בקריאה[', ]יפתח כתיבה אשרהראשון
 .. 12 הערה 2. קטע ראה אך 286(. )עמ' 'מתאימות' תיקון הציע דותן מלא. בכתיבכך23



]22[ עופריוסףי2

 על ח%קיט שהם פסוקים מששה חוץ כולו המקרא כל דרך כן א[ ה, ]שמ"ב ובשרך ו?ננועצמך כגן כא,:'
 להם בצר פני ובקשו יאשמו אשר עד מקומי אל אשובה אלך : בקריאה יפתחו ולא בניעיה הםכי

 %א ישחרנני אענה ולא יקראנני אז כג[ נ, ]תה' אראנו דרך ושם יכבדנני תודה זבח : סו[ ה, ]הו'יחרונני
 יז[ ח, ]מש' ימצאנני ומשחרי אהב אהבי אני כח[ א, ]מס' אחד בפסוק שלש'צאנני

- 53כו"ש  כרכה[24 לשון - כא שער דותן 

 ויתברכו כמות בקריאה יפתח לא בית על טעמו שיהיה ברכהלשון

 שנייהודה
 טעמועל שיהיה ברכה לשון וכל ב[ ד. ]יר' יתהללו ובו גוים בו והתברכו יז[ עב, ]תה' יאשרוהו גויסכל

 מלאכיו יה' ברכו לד[ כז. ]בר' אבי אני גם ברכני ג[ יב, ]בר' מברכיך ואברכה כמות בקריאה בפהיפתח
 והוא בקריאה יפתח ולא כף על טעמו כי אחד מפסוק חוץ כא[ קג, ]תה' צבאיו כל יה' ברכו כ[ קג,:'

 לא[ ד. ]דנ' ע' שלטן שלטנה די והדרת שבחת עלמא ולחי ברכת %עליא ארמיתשון

- 12בו"ש  יו"ד[25 לפני שווא 

 ביום כמות נקוטי26 כחדה ומתקרי בשוא מתנקד תיבותא בראש קדמיה אתה יוד לה דוגמיךמילה
 ויד יז[ א, ]אס' המלך כיד ג[ יט, ]תה' אמר יביע ליום יום עב[ ז, ]במ' עשחץ ביום יד[ ז, ]קה' בטוב היה:ה
 ]דה"א ליקיט ב[ יב. ליהוא]מל"ב יגן כד, ]דה"א לישבאב ח[ ג, ]צפ' לעד קומי ליום מו[ יח, ]מל"א היתה'

 נקוטי בחדה ומתקרי בשוא מתנקדיכ[

- 51 בו"ש.  אכילה[ל2 לשון - כב שער דותן 

 כא[ יד, ]דב' נבלה כל המיכלו לא כו[ יט, ]וי' הדס על תאכלו לא כמות בפמה פתח לא אכילה לשוןקרייה
 והטי הטמא יא[ ו, ]וי' יאכלנה אהרן בבני זכר כל כמות יקרא פתח למד תחת נקודות שלוש יהיהו

 ה, ]קה' אוכליה רבו הטובה ברבות פתח ואינו נקודות שלוש למד רשת יש כי חד מן בר טון יב. ]דכ':לנו

- 13 בו"ש.  כחיריק[ יו"ד לפני שימוש אותיות 
 יב[ ד, ]מל"א ליזרעאל א[ כס. ]שמ"א ביזרעאל ביצחק ליצחק בישראל לישראל כמות שבמקראתיגה
 יוד תחת אחת ונקודה הראשון האות תהת בשוא נקודו י[ מה. ]תה' ביקרותיך יא[ ב. תה' 1 ביראהאה
 ובקריאה בפה יוד:א
 קאסוטו[28 ]הערת מחוקות וחצי שורות שתי זו פיסקהף

 שלאחר כדף מופיע שונה בסדר קרוב נוסח 263(. עמ' דותן ל6, )= 89 פירקוביץ' לנוסח מאור קרובהנוסח
 24. קטע 306 עמ' להלן, ראה בכתר.התנ"ך
 ארמית. מנוסחים *20 14, 10, הקטעים וכן זה,קטע
 כו(, מא, איוב : יכ ט, שמ"כ )למשל הכתר של הגדולה במסורה גם נמצא ארמי בטקסט 'נקוטיין' 'נקוטי'הכינוי
 מח(. עמ' מקוריותו, לוינגר. ראה הכין: פרופ' )הערת בר ידי על כאןו'תוקן'
 ג(. עמ' החילופים. )ספר הכלל=ם לחילופים השווה אחר. כתב-יד משום ידועים אינם מהדוגמאות וחלקהניסוח
 ד(. עמ' החילופים, )ספר הכלליים בחילופים ראה זה. מסוג בתיבות בן-נפתלי לשיטת התיחסות כאן היתהאולי
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 עשייה[29 לשון - כו שער דותן - )בהערה( 35 בו"ש]12.
 כל את כי כח[ כג, ]דה"א האלהים בית עבדת ומעשה כמות בגיעייה מקמין שבמקרא עשייה לשוןכל

 בלשון בשופר נקראים פסוקים מששה חוץ י[ טו, ]דב' ידיד משלח ובכל מעשיך בכל יד[ יב, ]קה'מעשה
 הבל ישבי יפלו וכל ארץ נעשה בל ישועה30 כג[ י, ]יהו' המלכיס חמשת את אליו הציגנו כן ויעשועשייה
 הים וישתק לך נעשה מה אליו ויאמרו טז[ א, רח' האופן יהיה כאשר ומעשיהם ומראיהם יח[ כו,]יש'

 י[ ז. ]שמ' דתנין כן ויעשי י[ ג, ויונה את אלהיסי3 וירא יא[ א, לונהמעלינו

- 32 בו"ש]13.  יראה[ לשון 
 איך 32 ב[ י, ]יהו' גדולה עיר כי מאד וייראו יח[ מג, : ח כ. ]בר' האנשים וייראו כמות געי יראה לשוןכל

 ]שמ' ישראל בני ויראו כד[ יז. ]במ' א ויקחו ויראו כמות חטף ראייה לשון וכל כח[ יז, ]מל"ב יה' אתייראו
 הייתם עתה כי געי והוא ראייה לשון הוא כי אחד מפשוק חוץ כג[ יד. ]במ' הארץ את יראו אם טו[טז,

 חטף ראייה לשון כל קרייה ושאר כא[ ו, ]איוב ובמראו חתת תראולא33

 שנייהעמודה
 גרישה[34 לשון - סדר( )בשינוי 52 בו"ש]14.

 כו, ]שמ"א מהמתפח היום גרשוני כי ב[ יא, ]שופ' יפתח את ויגרשו כמות פתה לא בקרייה גרישה לשוןכל
 תחות ההוי גרישה וכל א[ לד, ]תה' וילך ויגרשהו אבימלך לפני עמ351 את בשנותו לדוד פתח חד מן בריט[
 ל[ כג, ]שמ' ה"3 מן אגרשנו מעט מעט כט[ כג, ]שמ' מפניך אגרשנו לא כמות פתח נקוטיין תלתשין

 ו[ כב, ]במ' הארץ מןוהיגרשנו

- 20 בו"ש]15.  ותיברא[ מארכה - ד שער דותן 
 שבע בבאר וישבו כמות שוא אלא לעולם ביניהם אין וההברה מארכה בה שיש שבמקרא תיבהכל

 צוארי על עלו ישתרגו יא[ יד, ]דה"א שם קראו כו על טז[ ה, ]דה"א כבשן בגלעד וישבו כח[ ד. ]דה"אומולדה
 ותעלו ופתחה שוא ביניהט ויש וההברה במארכה הס כי פשוקים משלשה חוץ יד[ א, ]איכה כחיהכשיל

 על יחזקיהו וידרש יב[ יג, ]דה"ב אלהי יה~ עם תלחמו אל ישראל בני ג[ לו, ]יח' עם ודבת לשון שפתעל
 ט[ לא. ]דה"ב והלמםהכוהנים

 בקיצור נרמזו גם )לכן אחרת ביד השיטין כין נוספו זה בקטע שהובאו האחרונים הפסוקים ששני מעירקאסוטו29
 המחק. על שנכתב או מלכתחילה היה 'שישה' המניין אם ברור לא הראשונים(.לעומת
 נמסרת אצלנו, כמו הראשונה, כצורה : דותן( של דיונו )ראה צורות כשתי שונים מסורה בקונטרסי מופיעכללנו
 או חמישה ארבעה, מונות זה מסוג רשימות זקף. לפני מונח מופיע שבהם עשייה כלשון הפסוקים שלרשימה
 באות אינו הטעם כאשר יבוא )=מונח( שהשופר דקדוקי. כלל נקבע זה כלל של השנייה בצורה פסוקים.שישה
 להרגמה. רק משמשים הם אך ארבעה(, כלל )בדרך פסוקים מצורפים אלו לנוסחאות גםשי"ן.

 חמישה שם נמנים ['. . . . ה'] מן בר ומקף כניעיה עשיה לשון 'כל נאמר: טו א, ליח' הכתר של הגדולהבמסורה
 הכחד מסורת נין סתירה כן, אס פה, קיימת כג. י, ליהו' או י ז, לשמ' לרמוז היכול כן' 'ויעשו וכיניהספסוקים,
 במאוחר נוספו פסוקים ששני העובדה גם שישה(. )הגורס לו הקודם הקונטרס ובין חמישה( )הגורסעצמו
 הטעים כיצד יודעים אנו אין אף בפנים. וחמישה בחוץ ארבעה עדיין הבעיה: את פותרת אינה הקונטרסבנוסח
 לאיזה בפירוש ציינה לא הגדולה שהמסורה העובדה נותרו. לא אלו פסוקים שכן י, ג, וביונה י ז. כשמ'הכתר
 המתוקן הנוסח כמו זקף במונח מוטעמים אלו פסוקים ששני הסברה את מחזקת כוונתה, כן' 'ויעשומפסוקי
 כאחת(. הפסוקים שני את בכוונה כלל או טעה ביח' )והמסרןאצלנו

 'ישועת'. זה: במקום המסורהנוסח30
 'האלהים'. המסורה:נוסח31
 ד. י, מל"ב את זה פסוק כמקום הביאבר32
 'לו'(. שי': 'מנחת פי )על הכתר נוסחכך33
 ג(. עמ' החילופים, )ספר הכלליים לחילופיםהשווה34
 'מפניך'. המסורה: נוסח36 'טעמו'. המסורה:נוסח35



]24[ עופר'וסף)(3

 37 כד[ שער דותן - שונה( )בנוסח 45 בו"שי1.

 לשון וכל בג[ ג, ]מל"ב נחרבו החרב זה דט ויאמרו חד מן בר פתח בחרבות חרבתיהם וזרבוונ לגנוןל
 ז[ ל, ]יה' נחרבות ערים בתוך ועריו נשמות ארצות בתוך ונשמו פתי חד מן בר קמצי בחרבותרבות

 ע"א 5ז
י 75 בו"ש], ' יחידאיים[ ביטויים 

 : כ[ טז. שבת]שמ' שבתון יה' דבר אשר הוא אלהם ויאמר שבת שבתון חד מן בר שבתון שבת קרייהי

 ]שמ' ליה' הוא עלה המזבחה האיל כל את והקטרת הוא ליי38 אשה א' מן בר ליה' הוא אשה קרייהי
 : יח[1.

 לו, ]שמ' האחת היריעה שפת על חמשים ללאת ויעש חמשים ללאת א' מן בר ללאת חמשים קרייה!

 כ, ]וי' ה ובין לטמאה הטהורה הבהמה פיו והבדלתם ובעוף בבהמה א מן בר ובבהמה בעוף קרייה!
,ן;
 נא, ]וי' חבת' ולאביוולבנו לאמו אליי הקרב לשארו אם כי שאביו לאמו חד מן בר ולאמו לאביו קרייה!

 ; ג[ יט, ]וי' תשמרו שבתתי ואת חןראו ואביו אמו איש ואביו אמו חד מן בר ואמו אביו קרייה!

 שנייהודה
"שך[
 יח[ ו, דב' ]חריג והישר' 'הטובטויים
 ומשפט'-ק

 ושוטרים'39:פטים

 ע5
 שנייהודה
 בדקה"ט-בר[ נכלל לא - הא"ב אוושות כל בהם שיש פסוקים.

 טז[ טז, ]שמ' איש ממנו לקמו יה' צוה אשר הדבר זה :חיל

 ע"א6
 היא כי ופתוחות סתומות בית אלף בו יש כי הכלס הייוחד [: xxll עמ' דקה"ט-בר ראה ; ח ג. 1צפ'[יים
 סתומות אות: ושבעה בעשרים נתמלא לכן המקדש בית ולבנין המשיה לימות רמז שלמהמה

טחות:

 9[ בו"ש-
-  ומארכה[40 שישלא - ג שער דותן 

 יהיה יתר או מלכים שלושה לתיבה תיבה בין יהיה כאשר למארכה שישלה בין תיבות שתימן

 סרבוה ובין חרבות בין כמשמעות וההבחנה אחרים, בנוסחים כמצוי קרב'. כ'כלי לחרבות הגדרה אין זהבנוסח
 הניקוד. מןעולה

 (ן5. זה כחיב על מעירקאסוטו
 פסוק ב המופיע צדק' 'משפט הוא היחידאי הביטוי גדולות, במקראות הסופית המסורה פי ועל דקה"ט-כר פיעל

 מצף וצדק' 'משפט שהצירוף להעיר יש ומשפט'. 'צדק הוא הרגיל הצירוף יח(. טז, 1דב' ושוטרים''שופטים
 ק. ה, קה' ; קכא קיטי )תה' כהנ"ךפעמים
 בכתבי-היד המופיעים מאלו שונים להדגמה כאן שנבחרו הפסוקים קאסוטו. בירי הועתק לא הקטע שלרובו

האחרים.
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 השפים תולדות אלה כב[ א. ]בר' אלהים אתט ויברך ח[ א, ]בר' אלהים ויקרא כמות ותיכרהבשישלה
 להם וכדומה ד[ ב,]בר'

 שנייהעמודה

 אז י, ]אס' הארץ על מס אחשרש המלךוישם
 וישר באמת עשוים לעולם לעדתמוכים

 ע"ב 6דף
- 6 עו"ש]20. . אחהע[ אותיות 

 אותותארבעה
 שני נחלו : מתהלכים ושמאל ימין דרכים: שני על יצאו מהלכים: להם נוע ערוכים: במקראנסוכים,
 להם עדופים וחמשה ועשרים: שתים האותות יסוד כי כמלכים: נצבים עומדים תמוכים:כתרים

 ולמלך : נזכריט ולשון בשפה : נחסרים לא מחלקם : ספרים ועש' בארבעה דרך לו יש אחד כל :מחוברים
 נקו' בשלוש ואם נאמרים: בפתה ואס נזכרים: בקמץ אם נמסרים: אחת ולדרך נאסרים:אחד

 נבדלים : מבואריט אותות מארבע' חוץ נפתרים: ואו ואו באי ואם נכרים: נקודי בשתי ונשםקשורים:
 ונגיד כמלך כגבורים: ומשמאלים מימיניט : וחוזרים הולכים במקרא : כתרים שני ונחלו חברים:מכל
 : בתורה אותאשר כל כי : מזהירים הרקיע וכזהר הרבים מצדיקי : כשרים חכמים כלימוד : שריםושר
 לא אשר : בספירה מארבעה חוץ : יתחברה כעס ולרפייה נקרא: פעט ובדגש ; ברורה ושפה בלשוןיצא

 לכן במקרא: יצאו לא בדגש הקשורה: בליעה ובבית בברירה: בחיך ננאמים הם כי במקרא:ישתנו
 שבתורה אות מכלנבדלו

 שנייהעמודה
 לא וחבר מאח יצוקים: התיבה באמצע או נחקקים: התיבה בראש אם במקרא: החקוקים ה'עא"ח

 הלמד דע : לאברכך מחנה תעשה אהרון : ושינונם והגיונם ומנינם: ופתרונם סימנס: הוא וזהנחלקים:
 אותות חוץמארבעה תו תו פי כףפי כף גמל גמל בי כמותגי ורפי דגש בהם יפול במקרא אשר אות כלכי

 האותות ושאר וקמץ שוא ופתח שוא בניקוד וחבר אח בהט ויתיצב לעקם דגש בהם יתיצב לא ה'ע'א'ח'
 חילוף ה'ע' קשפתוא'ח' כסובב בלבד פתה פתה ואס קמץ קמץ אם כי בניקוד חבר %א אח להםאין
 ולמה אברכך מחנה תעשה אהרן כמות וחבר אח בהט ויתיצב 4 י לעתם דגש בהט יהיה לא האותותכל
 כן על יצאו ובלשון האותותבשפה כל ושאר עין הי חית אלף ובחיך בליעה בבית ויוצאים ננאמים הםכי

 האותות מכלנבדלו

 ע"א 7דף
 בהערה[ ן 1 כו"ש הובא הסוף -]המשך

 שנייהעמודה
 כמות במספר מעת במקרא נפרדות בתיבות אט כי בקריאה יצאו לא ואי ~ה ונקודת מראש חוץאבל
 יג[ לט, ]תה' יה' תפלתי שמעה א[ יד, ]תה' התעיבו השחיתו יא[ טז, ]מל"א לחם פת לי נאלקחי
 העמודה[ באמצע]נגמר

 בן-אשר, אהרן של שמו פה שנרמז בכר השערת נכונה אם בר. ידי על הושמט אכתיך' מחנה .[ . . ] 'ויתיצבהמשפט41
 23-22. עמ' דקה"ט-דותן, ראה: הלמד'. 'דע שראשיתו בקטע נכפל זה שמשפט לכך משמעותיש
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 שבידיהם42[ בהעתקה נכלל לא וכנראה בו"ש, ע"י הוזכר לאן*20.
 אלתולד אלידד אליצור והקרואיט הנשיאים שמות כל מלה חדה וקרין מלין חדה דנתבין מליןאלין

 שבאל אליצפן שלמיאל טנאל חניאלשדיאור

 ע"א 8דף
 י ב[ פרק לעיל הקדשה,]כתובת

 ע"ב 8דף
התורה

 המורכבות המלים על הכתר מסורת3.

 קדומה העתקה בשל מיוחד, עניין בעלת היא קאסוטו שמצטט הכתר של המסורה מרשימותאחת
 משתי המורכבים בשמות עוסקת הרשימה העשירית. המאה מן )ש)( 1053 ששון בכתב-ידשלה

 החיבות נושא אחת. כמלה ולקוראם לכותבם יש הרככתם אף שעל זה, מסוג שמות ומפרטתמליות,
 בנושא כחבי-היד בין רבים הבדלים וקיימים המסורה, וחכמי התלמוד חכמי את העסיקהמורכבות

זה.'4

 ש1. בכתב-יד הציטוט ואת מהכתר, קאסוטו של העתקתו את תחילהנביא

 הכתר: שלפני הדפים מן ע"ב ד בדףקאסוטו:
 מלה חדה וקרין מלין חדה44 דכתבין מליןאלין
 והקרואים הנשיאים שמותכל

אלת~דאלידדאליצור
שבאלחניאלשדיאור
טבאל45אליצפןשלמיאל

 ט.1( סעיף כתר, ייבין. )ראה א במדבר ש, של גדולהמסורה

 כן משה בז אהרן הגדולהמלמד כמעשה אותם ומצאנו קורין וכן מלה חדה דכתיב]אל[ין
 אליצור ואבותיהם [ והן הנשיאים שמות כל כאלתאג המכונה במחזור במעשיואשר
 אישהוד אל פלטי שדי צורי אליצפן שלמיאל טבאל [אל ] שדיאור תולד ואלאלידד
 חצרמות עמיהוד עדנח קמואל אלישמע [ ] אחיהוד אליאב אביטוב פדהאלנתנאל
 שוע מלכי אכישוע אחיעזר אבירן כדרלעמר פדהצור מכלילו אבימאל גמליאלבלילו
 שדי עמיפגעיאל

 לא הרשימה. תחילת את רק העתיק שקאסוטו רואים אנו 1 ש מכתב-יד לעין. נראית הרשימותזהות

 - זו כרשימה רחב דיון 13. הערה א, עמ' ספרים, כ"א טעמי ויקס ויקם. בידי שהיתה בהעתקה נכלל זהקטע42
 3. בסעיףלהלן

 10. נו. פרק שם, ייבין, ראה: העשירית, למאה ש, של זמנו את קבע ייבק ט. פרק כתר, ייבין,ראה:)4
 בביטוי במספר הדקדוקית ההתאמה חוסר את או ה"א באות כתיבה את בכך ומציין sic. זו מלה לגבי מעירקאסוטו44

 מלין'.'חדה
 )sic) זו מלה לנכי מעירקאסוטו45

-  51. הערה להלן, דיון ראה 
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 בתחילתם שהשמות קאסוטו עדות פי על בכתר, רשומה שהיתה כפי בשלמות לשחזרהיקשה
 טורים. בשלשהנכהבו

 הרשימהשחזור

 מלה חדה וקרין מלין חדה דכתבין מליןאלין
 והקרואיט46 הנשיאים שמותכל

 ד[ יט, : ג טו, ]יהו'אלתולדאלידד'אליצור
 מבטל[ - ו ז, ]יש'טבאל)חניאלשדיאור
 ,[ טבאל - ז ה ]ע!'טבאלאליצפןשלמיאל
 יח[ ז, ]דה"אאישהודפלטיאלצורישדי
 יא[ ח, ]דה"א,אביטובפדהאלנתנאל
 (נאחיהוד'אליאב
 כ[ יב, ]דה"אעדגחקמואלאלישמע
 ו[ כד, ]איובבלילו כ[ א, דה"א בו; י, ]בר'חצרמותעמיהוד
 טו[ יח, ]איובמבלילו כב[ א, דה"א ; כח י, ]בר'אבימאלגמליאל

 ועוד[ א יד, ]בר'כדרלעמרפדהצור47
 ועוד[ לא ל, פס' ה, ]דה"אאבישועאבידן
 ועוד[ לג ח, ]דה"אמלכישועאחיעזר
פגעיאל
עמישדי
 ולא - למטה מלמעלה ונקראה בטורים ערוכה היתה שבכתר הרשימה : התמונה מתבהרתעתה
 ש[ של הסדר חסרת הרשימה שהצגנו בעריכה ! שורה אחר שורה ש! מסרן שהעתיקהכפי

 ומוצק. ברור פנימי סדר בעלי טורים בשלושהמסתדרת
 )הנשיאים במדבר ספר בתחילת המופיעים ואבותיהם הנשיאים לשמות מתייחס הימניהטור
 ללא כמעט במקרא השמות סדר מי על ערוכה הרשימה טז[(. א, ]במ' העדה', 'קרואי שםמכונים

חריגות.48

 טז-כס. לד, בבמדבר הנזכרים הארץ, את המנחילים הנשיאים שמות את כולל השניהטור
 הסדר.49 מן חריגות בה יש כי אם מלאה, היא כאן המופיעה השמות שבעת בתהרשימה

 הנמצאים שמות רובם שונים. שמות כוללים כולו, השלישי והטור השני הטור שלהמשכו
 'בלילו' - המלים של האחרון הזוג א-יב(.50 )דה"א הימים דברי ספר בתחילת היוחסיןברשימות
 תוספת הן )ואולי אנשים שמות שאינן ברשימה היחידות הן אלו מלים חריג. הוא -'מבלילו'
 לרשימה(.מאוחרת

 פחות היא זו מלה על דילג שקאסוטו האפשרות הכתר. להערת תיקון או כפירוש כנראה 'ואבותיהם', פה מוסיף ש!46
 י"ע(. שלי, הם במקרא למקור המקום )מראיסכירה

 בסמוך. המתבהר העניין פי על אחד ובטור טורים בשני הרשימה את סידרנו ואילךמכאן47
 (OD' 'עמינדכ' זו. לרשימה עניין אינם לבות, משתי מורכבים שאינם ויצוער', 'נחשון' כמו, ששמות מאליוברור48

 ו'פגעיאל' יב( )פס' 'עמישדי' כערכו(. 2 ט סעיף כתר, ייבין, )ראה גדיב' ליעמי בניגוד בנפרד הוזכר אולי חסר,ז(
 שן(. ככתב-יד השמטה )אולי ו'אחירע' 'דעואל' 'אליסף', האחרונים שלושת חסרים סדרם. הוחלף יג()פס'

 להזכירו. צורך ראה לא והמסרן נפוץ 'שמואל' ; א כטור נזכר ככר כת( כ, )פס' 'עמיהוד'49
 'בלילו'-'מבלילו'. 'טכאל'-'טכאל' : )יהו'( 'אלתולד' : )בר'( 'כדרלעמר' :החריגים50
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 מסרן מנוקדת.י' בלתי היתה בכתך הרשימה 'טבאל'. - 'טבאל' השמות זוג ראוי מיוחדלציון
 מלת של קיומה אולם השנייה. בפעם השמיטה כן ועל 'טבאל' תיבת את לכפול צורך ראה לאש1

 מלה ללא : עצמה 1 ש מרשימת גם אלא קאסוטו, של מהעתקתו רק לא מוכח במקור השנייה'טבאל'
 משתבש, הטורים מבנה כל היהזו

 מביאה העשירית המאה מן כנראה שהוא ש1 בכתב-יד ציטוטה עם הכתר רשימתהשוואת
 : נושאים במספרלמסקנות

 נזכר שבו לנו הידוע ביותר הקדום המקור הינה ש1 בכתב-יד הרשימה : הכתר-חאג')א(
 זה 'מחזור' לייחס בא 'כתר' בכינוי השימוש צובה. ארם לכתר ביחס )='אלתאג'( 'כתר'השם
 צובה. ארם כתר לכתיבת סמוך אפוא נטבע הכינוי כתבי-היד.משאר
 בן-אשר, משה בן לאהרן הכתר של ביותר הקדום הייחוס לפנינו : בן-אשר משה בן אהרן)ב(
 היתה בירושלים הקראים לקהילת הכתר הקדשת שבו. ההקדשה כתובת על מסתמך שאינוייחוס
 טרם זו שנקודה דומני הכתר. בסוף ההקדשה כתובת גם נכתבה ואז האחת-עשרה,52 המאהבאמצע
 הכתר.53 מן הועתקה שהרשימה ודאות היתה שלא מפני אולי עתה, עד כראויהודגשה

 מקורה על הודיע שהמסרן הדופן, יוצאת התופעה על לעמוד ראוי : למקור נדירה הפנייה)ג(
 קודם חומר עיבוד או קודם מטופס העתקה הן המסורה רשימות כל שציטט. המסורה רשימתשל
 כזה.54 מפורש ציטוט המסורה בספרות לי ידוע לא אך-

 המורכבות התיבות בעניין כי מקורו את ציין ש1 כתב-יד מסרן : הבא ההסבר את להציע לינראה
 המורכבות התיבות תחום שונה זו מבחינה והכרעה.55 אחידות לכלל המסורה בעלי הגיעולא

 שכותבין המסורת 'בעלי שבו והסתומות, הפתוחות הפרשיות לתחום ושווה הכתיב,מתחום
 עליהם' שסומכין הספרים במחלוקת אלו בדברים נחלקים והסתומות הפתוחות להודיעומחברין
 בנושא מסורה רשימת בסתם די היה לא ש1 מסרן בעיני ולכן ה"ד(. פ"ח תורה ספר הלכות)רמב"ם

 שנה כמאתיים הרמב"ם שנהג כפי אפוא נהג הוא מופת. בספר להיתלות לנכון ראה והואזה,
 במחזור במעשיו אשר בן משה בן אהרן הגדול המלמד כמעשה אותם 'ומצאנו הכרותואחריו.
 הידוע הספר הוא אלו כדברים עליו שסמכנו 'וספר הרמכ"ם להכרזת מקבילה ' באלתאג'המכונה
 סמוך סמכותי למקור צובה ארם כתר היה אז כי כדברנו אם )שם(. אשר' בן שהגיהו .[ . ].במצרים
לכתיבתו.
 קונטרס היה ככר ש1, מסרן ידי על הרשימה הועתקה כאשר בכתר: הרשימה מיקום)ד(
 ממנו.56 חלק הכתר שבראשהמסורה

 sic~ השנייה בפעם ציין כן ועל עליה, ותמה 'טבאל' הכפלת על שעמד קאסוטו, של מהעתקתו להוכיח ניתןזאת51
 המבדיל. הניקוד ציוןללא

 ד. עמ' התורה. כתר בן-צבי,ראה52
 'א?'. וכותב: צובה. ארם כתר עם החאג' של הזיהוי הצעת ליד שאלה סימן מסמן 1, ט. סעיף כתר,ייבין,)5
 עניין אינו וכרומה( פינחס מוראי, ובן-נפתלי, כן-אשר )מדינחאי, שונות אסכולות של ניקוד או קריאה שיטותציון54

 כולה. הרשימה הועתקה שממנו המקור של ציון יש כאןלכאן.
 שצח. עמ' כתובים, כרויאר, וראה 2, ט. סעיף כתר, יכין, של רשימותיו כך עלמעידות55
 הכתר. נתחילת הקונטרס על 292 עמ' לעיל,ראה56
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 הכתר שבסוף הדפים4.

 בין 19-1. במספרים קאסוטו( )כמו נסמנם ; דפים תשעה-עשר בן מסורה קונטרס היה הכתרבסוף
 מסורה.57 ענייני היו בו שאף 0(, בספרה )נסמנו נוסף נפרד דף היה זה קונטרס וביןההנ"ך

 ע"א-ע"ב התנ"ך של האחרוןהדף
 לא( יג, )נחמיה 'לטובה' האחרונה המלה הראשונה. העמודה בסוף מסתיים )נחמיה( עזראספר
 השנייה. העמודה בתחילתהיא
 של העמודות בשלוש וממשיכה א, בעמוד השלישית בעמודה מתחילה הכתר הקדשת כתובת]21[
 י"ע( - שלי בניסוח פה ונערכו מקומות במספר קאסוטו ידי על נכתבו אלו )נתונים ב.עמוד

 ע 0דף
 ]קאסוטו[חלק

 ע"ב: 0דף
 ההנ"ך58ן ספרי כוהבי - ראשונות( שורות )10 70 בו"ש]22.
 בני לפני משה שם אשר התורהוזאת
ישראל
 סיפרי חמשת כתב הנביאים אבימשה
 כתב יהושע איוב: וספרדהרה
 )מחק(סיפרו
 )מחק(59 יה' עבדמשה

שמואל
 לברכה זכרוהנביא
 ורות שפטים וספר סיפרוכתב

ישעיה01"
 השיאיט ושיר ומשלי סיפרוכתב

וקהלת
 מלכים וספר סיפרו כתבירמיהו
וקינות
 וזכריה חגי והסי" הגדולה כניתאנשי
 וספר עשרה יתרי יחזקאל ספרכתבו
 ועשרה דוד ומגלה:דניאל

 ויקס, : )ראה בר של זיוף אלא אינו שמא הרהר ויקם זה. דף נכלל לא ויקה בידי שהיתה הכתר שכהעתקתכיוון57
 הכתר. שכסוף הקונטרס על 294-293 עמ' לעיל ראה 13(; הערה (), עמ' ספרים, כ"אטעמי

 קאסוטו. ידי על סומנו השורות 10. עמ' חקירה, מאמר נחמד, ירי על גם צוטט זהקטע58
 ע"ב. יד בב"ב הברייתא כמו התורה, סוף עד יה' עבד משה שם וימת מן תורה של פסוקים ושמונה : כתובהיה59

 הכיר שלא רבני ולא למשה, ניתנה התורה שכל שהאמין היה. קראי שהמוחק לי נראה ואחרים נחמד לדעתבניגוד
 חז"ל. מסורתאת

 וסיעתו. לחזקיהו אלו ספרים כתיבת מיוחסת שם ב"בכגמרא60
 ) 'ובהם'. הכתר,( פי )על כותבכר61
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 עזוא63 תהלים:62 ספר כתבונביאים

 הימים דברי וספר סיפרוכתב
 באמת עשוים לעולם לעדסמוכים
וישר

 10([ 7, -4,. 1 שו' 56, )עמ' 68 בו"ש - והמקרא הנביאים החורה תצי]23א.

 דגחון.... ו' התורה אותותחצי

 שנייהעמודה
 המקרא... חצי הנביאים...חצי

 ראשונות([ שורות )13 68 בו"ש - והמקרא הכהוכיח הנביאים התורה פסוקי סכום]23כ.
 מקרא של כתובים... נביאים... תורה... של הפסוקיםוסכום

- 53 בו"ש - ברכה לשון]24.  כא64[ שער דותן 
 כמות פתוח יהיה כף על טעמו שיהיה ברכה לשון כל יפתח לא ואשר יפתה אשר ברכה לשוןסימן

 זה על המקרא כל כא[ קג, ]תה' צבאיו כל ה' ברכו כ[ קג, ]תה' מלאכיו ה' ברכו ג[ יב, ]בר' מברכיךואברכה
 יתוב עלי ומגדעי נטלת לשמיא עיני נבוכדנצר אנה יומיא ולקצה יפתח ולא כף על טעמו כי חד מןבר

 ובו גוים בו והתברכו כמות בו יפתח לא בית על טעמו שיהיה ברכה לשון וגל לא[ ד. ]רנ' ברכתלעליא
 ב[ ד, ]ינ'יתהללו

 ע"א 13-1דפים
 הדיברות[ ]עשרת הורה ומשנה שמות ודה"י: כראשית בין החילופים]25.[

 וכו'65 וירמיהו מלכים וישעיהו; מלכים ודה"י: מלכים ודה"י:שמואל

 היטב.... באר המקראחילוף

 השנייה העמודה לסוף קרוב ע"א66 15 עד ע"ב 13דפים
 בנביאים67[ ומערבאי מדינחאי חילופין26.

 במקרא בבל בני לבין ישראל ארץ בני שביןפלגות
 קרי וארא כת' ואראה בשלל ואראלמער'
 כא[ ז. ]יהו' קרי ואראה כתב ואראלמדנ'

 :[ ברשימה האחרון ]=החילוףהאחרון

 רעהו יד על ידו ועלתהלמער'
 יג[ יד, ]זכ' רעהו וד אל ידו ועלתהלמדנ'

 כך. על העיר ולא קודם קבעו וכר תמוה, זה משפט שלמקומו62
 קאסוטו. ידי על פה סומנה לא השורותחלוקת63
 8(. קטע 298 עמ' לעיל )ראה סדר כשינוי אך קרוכ כנוסח ע"א( 4 )דף הכתר שלפני בדפים כבר הופיע זהקטע64

 ברכה. כלשון הספר את לסיים כרי כאן הובא וכנראה ופסוקים(, אותיות )סיכומי בהקשר משתלב אינו הואאצלנו
 לכתר. הכאים הדפים שצורפו לפניאולי

 588-452. ח, המסורה, גינצכורג. השווה65
 ע"א. 14 בטעות כתב קאסוטו66
 גדולות'. 'מקראות בסוף סופית מסורה השווה67
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 ע"א 19 ודף ע"ב סוף ע"א-16 נ[דפים
 הפסקים68[ רשימות]27.

 פרייה דכלפסילתה
 ה[ א, ]ברלאור

 י[ א, [DWליבגצה
 'החירף המלה שאחר לפסק הכתה כא; א, [OW אלהיםהברא
 בז[ א, [QW אלהיםהברא
 כא[ ]ב, אלהים יה'הפל
 כט ]ב, אלהים יה'מבן

 יק ה, הנחגץ אל אלהים )כך,( ייהאמר
 מע"בדף

 ת[ ~ב, את יה'הנגע
 סק ~ד, קמיהםהחלק
ךך ע[ ]י, ימולהמול  

ן טק ן", וצרהותכחש
, 

 לכר שלשה 13 הכוונה[ פסק לאיזה ברור ולא ,לא'י ויאמר ,יראה 'כי ל [ow; בושלמטה
 אע,

כע(,1. כא[ ]יח,הכצעקתה
6,' יד[ ]כא. אברהםוישכם

44 
 יז[ ]כא,ויקרא
 יא[ ]כב,ויקרא
 יד[ ]כב, אברהםויקרא
 כח[ ]בו, ר ראוויאמרו

 ח[ ]ל. אלהיםנפתולי

 כ[ ]ל. אלהיםזבדני
 כב[ ]לז, ראובןאלהב

 י[ ]לט, אל כדברםויהי
 יג[ ]מב, עב' עשרשנים
 כא[ ]מב, אשמיםאבל
 נב[ ]מב, אמרתיהלוא
 יא[ ]מג, אפוא כןאם

 בו שנים ב[ ]מו, יעקביעקב

 שאחריו. ובדף זה בדף הספרים יתר בשביל הלאהוכן
 ע"ב[ 16 בדף האחרון ]=הפסקהגומר
 לו[ סח, ]תה' ותע' עז נועהוא

 למקומו חוץ שהוא ע"א[ 19 ]דף האחרון כדף הואוההמשך
 יח[ עד, ]תה' יה' חרףאויב

 : הרשימה[ ]בסוף ואחר-כך עזרא עדומגיע

 לעדוסמוכים
 עשויםלעולם
 ח[ קק, ]תה' וישרבאמת

 מקרא. מהדורת בכל למצוא ניתן פסוק בכל הפסק של מקומו את 243-220. ט, המסורה, גינצכורג, השווה:68
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 חלק. האחרון הדף של ב'ועמוד

 הקונטרס, סיום גם והוא 16, דף של המשכו הוא 19 דף שהרי מאוחרת, תוספת הם 18-17רפים
 ועל לכתובים ומדינחאי מערבאי חילופי את להשלים צורך הורגש כנראה חלק. שלו ב' עמודשהרי
 הנראה ככל הנכיאים.'6 לחילופי צמודים אינם הכתובים שחילופי קרה וכך אלו, דפים נוספו:ן

 ויקס. בידי שהיתה בהעתקה נכללו אך בר, בידי שהיתה הכתר בהעתקת כלולים היו לא אלורפים
 מדינחאי- חילופי את פירט לא שבר כיוון בר, בידי היו לא כתובים שחילופי בכך חש לא ויקסאולם

 להלן המופיעות לפיסקאות וכוונתו אחת פיסקה חסרה בר שבהעתקת ציין הוא שבידיו.מערכאי
 יו"ד. ה"א באותיות המסתיימות בתנ"ך הארמיות המליםצל

 ראשונה עמודה סוף ע"א ע"א-18 7[-ף
 לכתובימן ומדינחאי מערבאיחילופי
 מלוך בן ענדי גן קישי גן איתן!מע'
 כט[ ו, ]דה"א קרי קישי כתב קושי בן איתן!מד'

 :[ ברשימה האחרון ]=החילוףהאחרון

 נתנה לא הלוים מניות גי!מע'
 י[ יג, ]נח' קרי נתנו כתג נתנה לא הלוים מניות כי!מד'

 שנייה עמודה ע"א 18ף
 ארמית בלשון ועזרא בדניאל ה"י דכתבין מליןולין
 ה[ ב, ]דנ' דאזדא,לתה

 עמודות[: לארבע ]מחולק ע"ב 18ף
קמשך[

 : שלישית עמודהמצע

 : ועזרא בדניאל יוד דכת' מליןאלין

 ועוד[ יכ ב, ]דנ',כימי

 כאן כ, ]דנ'ידעי

 כה[ ב, ]דנ' גלותאגי

 כה[ ז. ]עז' דתי ידעי :!ומר
 כתב אלף ארמית לשוןשאר
 היטבאר

 לעדומוכים
 עשהסעולם
 וישראמת

 יד באותה נכתבו שלא ומסתבר ' למד' ' 'למע נכתב כתובים בחילופי ואילו ' למדנ' 'למער' נכתב הנביאים כהילוכי,ו




