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 בכתר התורה כתיבד.

 י : צובה ארם לכתר בנוגע העיד חלב, מרבני שחיבר, יצחקהרב
 שלפנינו,2 בתקופה בחלב והמפורסמים הגדולים הרבנים אחד ז"ל, סתהון מנשה רביהרה"ג

 העולים שבידינו מהס"ת הנ"ל בהספר הנמצאים השינויים כל בה מפרט אחת, פתקאכתב
 הנ"ל. הספר של העור מעטפת על והדביקה שנוי, לשלשיםקרוב

 : כחוב שבהם ובאמצעי נייר,3 דפי שלושה הכתר בתחילת היו לדבריו זו. רשימה העתיקקאסוטו

 הכתר ובין התארתאס חומש עפ"י המוגהים ספרינו בין ראינו מצאנו אשר השינוייםאלה
 ס"ט סתהון מנשה רבי[ ]=חכם ח"ר מטלוב וזעיר הצעיר - הזההקדש

 מלא.ויו מנשוא בספרינו מנשא עווני גדול יג[4 ]ד. כראשית]1[
.

 .. ויוי מלא מענות בספרינו מענת כל נבקעו יא[ ף, נח]2[

 ויו בלא ויהי בספרינו נח ימי כל ויהיו כט[ ]ט, שם]3[
 יוד בלא אלהן בספרינו אליהן תבוא במרס יטל ]א, שמות]4[
 ביוד תיעשה בספרינו המנורה תעשה נוקשה לא[ ]כה, תרומה]5[
 בויו האפוד בספרינו האפד עבר אל אשר בו[ ]כח, תצוה]6[
 יוד בלא רעך בספרינו רעיך דם על תעמוד לא יז[ יט. ]וה קדושים]7[
 בויו הוא יובל בספרינו היא יובל יב?[ יא?, י?, ]כה בהר]8[
 בויו בשמות בספרינו בשמות6 נקבו אשר יז[ ]א, במדבר]9[
 יוד כלא חדשכם בספרינו חדשיכט ובראשי י[ ]י, בהעלותך]10[
 בהא דכה בספרינו דכא פצוע ב[ בג. ]דכ' תצא]11[

 א[ עמוד השלישי]בדף
 היו הם הטעויות אלו 'כל ובסוף,נכתב: בכתר נמצאים שאינם ונקבים טעויות שלרשימות
 ס"ט'. סתהון מנשה מטלוב בפנים המעין יראה כאשר זה בכתר ח"ו ולא שבידםבס"ת

 חלק[ ב]עמוד

 הנזכרים הנקבים ומהם כללה, בדיוק מה ברור לא ומדבריו השנייה הרשימה את העתיק לאקאסוטו
 מדויק מידע לתת היתה שלפנינו הרשימה של הכנתה מטרת מקום, מכל ?( 'ניקודים' צ"ל )אוליכאן
 בתורה. מקום בכל הכתר של הכתיב נוסחעל

 עותקים של קטן במספר הודפסה היא החמישים. שנות בסוף כן-צבי יצחק ביוזמת נכתבה שחיבר הרב שלעדותו
 כן-צבי. כמכון נמצא העדות העתק פורסמה.וטרם
 נפטר הוא נתן'(. ממאורות הכתר לגבי שאלותיו על לספיר שהשיב הוא התשע-עשרה. המאה בסוף חי סתהוןהרב
 בעל הוא ח~מא תרמ"ה(, )נפטר ככורו בנו שם הוא 'מטלוב' קטף. עמ' באר"ץ'. אשר )'לקדהסים תרל"ובשנת

 כאן. הנידונתהרשימה
 )נייר( בתחלה נוספים דפים קאסוטו: לשון וזה חלכ'. 'רשימות אותה מכנה וקאסוטו 20(, )עמ' 1 ה5 הרשימהסימן

 שלוש )קריאת ריינש משה יגף אברהם כהר"ר בלאי משה ה' כך: ואחר אברהם, ע"א: בשני כולו. חלקהראשון
 השישים אלה ע"ב: סתהון. אברהם הצעיר וההון החכמה יתן הקבה זצ"ל. י"ע( - מסופקת האחרונותהמלים
 המאמר(. בגוף )מובאוכו'

 במקור. ההדגשות במקור. אינם הפסוקים וסימניהמספור
 'מעינות' - 'מעינת'צ"ל
 'בשמת'.צ"ל
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 את לקבוע אפשר השינויים, ורשימת 'ספרינו'( )= א נוסת באמצעות : פשוט הוא התיאורעקרון
 שאלות שתי לפתור יש הרשימה, מן תועלת להפיק שנוכל קודם אולם הקדוש(. )=הכתר בנוסח
 :יסוד

 את מגיהים היו פיו ועל מוצא, נקודת סתהון לרב ששימש התארתאס', 'חומש א', 'נוסח מהו)א(
 ?הספרים

 'חומש ובין הכתר בין ההשוואה מידה באיזו אחר: לשון מדויקת? הרשימה האם)ב(
 ובין הכתר בין הכתיב הבדלי כל הם אלו שאמנם להניח לנו מותר והאם אמינה, היאהתארתאס'

 ? זהחומש

 דה דויד המדסיס ידי על 1( )666 תכ"ו בשנת באמשטרדם שנדפס החומש הוא התארתאס''חומש
 בתולדות נודע בלתי פרק ומשלים ייחודו, את מבהיר זה בחומש עיון (Tartaz).' טארטסקאסטרו
 בישראל. המקראנוסח

 הרמ"הסי פי על נקבע אשכנזי במסורתיהודי התורה של הכחיב שנוסח ברויאר,8 הרב צייןכבר
 שנדפס )=או"ח(, תורה' 'אור בספרו לונזאנו די מנחם ר' ידי על בהם, שנסתפק במקומותוהושלם,
 דעות בהבאת ומאריך מסורה בענייני הדן - זה ספר אך )1618(, שע"ח בשנת בוונציהלראשונה
 לנחלת להפוך היתה יכולה תורה' 'אור של שיטתו הרבים. לשימוש נוח אינו - כהן ובדיוןשונות
 על תורה ספר לכתוב יכלו והסופרים זו, לשיטה המתאים סופרים' 'תיקון שהודפס לאחר רקהכל
 מזבח להעלותעל רוזא ברוך שמואל הגביר של לבו שינדבה סופרים' 'תיקון של ייעודו היה זהפיו.

 טארטס. קאסטרו דה דוד ידי על והודפסהדפוס'
 מסופר טארטס, המדפיס ידי על שהודפסה יחידה מקרא מהדורת שהיתה זו, מהדורהבהקדמת

 להמריצם כדי קצוכ' שכר להם 'ניתן שמצאו טעות כל צל למשימה. שמונו מגיהים חברעל
 עצמם המגיהים "ך. הנ מהדורת הוצאת לשם גדול כה סכום הוצא שטרם שם, נאמר עודבמלאכתם.

 : ונאמנותם עבודתם דרך על מוסרים הםאף

 נדרשנו האלה תורה חמשי החמשה נדפסו אשר אחרי כי נאמנה מודיעים מטה חתומיאנו
 לא אשר ונקודה טעם היה לא .[ . ]. האלה החומשים את לו להגיה רוזא ברוך שמואלמהגביר
 ע"פ רק מרשע( לנו חלילה בדעהנו עלה כאשר )לא המעוות את לתקן עליו עינינושמנו
 אשר ידות שתי ספר בעל חביב אחרון ואחרון יופי מכלל ובעל רד"ק וע"פ מדוייקיםספרים
 מגעת. החריצות שיד מקום עד ובדק וחקראזן

 תורה'.מ 'אור ספר כידוע, הוא, לונזאנו די מנחם לר' ידות' 'שתי מספר הראשון'וה'אצבע
 לאור שיצאו זה ספר של הנוספות המהדורות מן ללמוד אפשר הזה הסופרים' 'תיקון הצלחתעל
 בן שלמה המופלג 'הגאון הסכמת נדפסה )726נ( תפ"ו בשנת שיצאה כמהדורה השנים.במשך

 מנצרות קפלן, י' ראה: קאסטרו, די דוד שהדפיס דרשות סמר על זו. עובדה לי שמסר בנימין אשי לחבריתודתי7
 60-44. עמ' כלכלית, פעילות בלום, ראה: הדפוס. בית על . 118 1. 16 והערות 179 עמ' חשמ"ג, ירושליםליהדות,

 24. 20 סעיפים מבוא, כתר, ברויאר,8
 זה. פרק בסוף דברינוראה9
 רמ"ה. תא-שמע, עיין: ישראל כקהילות הרמ"ה נוסח ההפשטותעל1(1
 החומש. להדפסת כהכנה כנראה באה )1659(, תי"ט אמשטרדם עצמו, כפני תורה' 'איר ספרהדפסת11
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 ואחזה הראשונה המהדורה את המשבח באמשטירדם', ספרדים דק"ק ור"מ אב"ד אאילייוןיעקב
 כל ממנו להגיה ניתנה והדת נ"ע הדור רבני קשישי רבנן שבתוהו כי 'עד אותה ומימןשיזם
 התארתאס' 'חומש שימש התשע-עשרה המאה בסוף שאף עדות, מתוספת עתה תורות'.ספרי
 שבסוריה.2י בחלב - תורה ספרי ממנו להגיה מיפתיספר

 צוכה. ארם כתר על ברויאר של בספרו הכתיב' 'מפתח פי על התארתאס' 'חומש נוסח אתבדקתי
 'חומש נוסח המקובל.3י ובנוסח ב-אלבשש1ד כתיב שינויי יש שבהם המקומות כל הובאובמפתח

 התורה, של הספרדי-אשכנזי הכתיב הוא רמ"ה-או"ח, לנוסח מקום ככל מתאיםהתארתאם'
 קורן. במהדורת לדוגמה, למוצאו,שאפשר
 על ברויאר הרב של במחקרו ניעזר סתהון הרב של ההשוואה בעדות הדיוק מידת את לבחוןכדי
 שנוסח הדבר ודאי שבהם המקומות ששת לשמש יכולים לרשימה מבחן' 'נקודת התורה.כתיב

 המסורה, מנוסח הסטייה שברשימת הפסוקים ששת כל המסורה.4י מנוסח סוטהרמ"ה-או"ת
 ובהקפדה בדקדוק וערכה זו שרשימה עדות ומכאן (, 11 6, 5, 3, 2, 1, )מס' סתהון ברשימתמצויים
 רמ"ה-או"ת. מנוסח שינויים על מעידים אמנם שבהוהפרטים

 ועדות מקומות, באחד-עשר הכתר כתיב על מפורשת עדות אפוא ישנה סתהוןברשימת
 מהן נבדוק רמ"ה-או"ת. בנוסה למצוי זהה הוא בתורה אחר מקום בכל הכתר כתיב כישבשתיקה
 העדויות: סוגי משני העולותהמסקנות
 כתבי- ודעת התימנים מנוסח שונה רמ"ה-או"ת נוסח שבהם מקומות שלושה מצא ברויאר)א(
 שניים מופיעים שלפנינו ברשימה ברורה. אינה או במחלוקת נתונה מקומות באותם והמסורההיד
 'בעור' : רמ"ה-או"ת לנוסח זהה היה ה( כב, )במד' בשלישי הכתר שנוסח ומכאן (, 10 9, )מס'מהם
 תשעתהמקומות שמבין למדים, נמצינו התימנים. כמנהג 'בער' ולא והאשכנזים, הספרדיםכמנהג
 ולנוסח מקומות בשמונה תימן יהודי לנוסח הכתר שווה התורה בכתיב ישראל עדות נחלקושבהם

 אחד.יי במקום -רמ"ה-או"ת
 מקומות בשני הכף את שתכריע שבשתיקה עדות סתהון של ברשימתו לראות אפשר)ב(
 כנגד: )אשש:ד, 'ושמרן' יג: סו, בר' המסורה:"י בנוסח ספק שיש ברויאר קבע שבהםאחרים

 לב(. 'חמה' כנגד: )אשש1ר, 'חומה' כב: יד. עמ' ; לב('ושמרון'
 אף מקור אין אלו כתיבים לשלושה 8(. 7 )4 ברשימה הנוספים המקומות לשלושת אשר)ג(
 ברויאר, ידי על שנבדקו מכהבי-הידבאחד
 יוד מלא 'אליהן' סתהון: ברשימת 4 מס' לציון במסורה בסיס על להצביע בידינו כן פי עלאף
 יז(. א )שמ' המילדת ותיראן ה' 'אליהן : מוסרת כ א, לרות הכתר של הגדולה המסורה יט(. א,)שמ'

 )רות לי תקראנה אל כה(. מא )יח' ועשויה כב(. א )דב' אלי ותקרבון יט(. א )שם המילדתותאמרנה
 תחילה היה יט( א, )שמ' שלנו בפסוק ל כתיב בב. א, דב' ל בכתב-יד גם נמצאת זו מסורה כ('.א

 לו( הסמוך יו וכפס' יט )בפס' קטנה מסורה הערות שתי ונוספו היו"ד נמחקה מכן לאחר ורקמלא,

 כאמשטרדם'. שנעשו 'התיקונים את מזכיר ו( סעיף ערה )יריד הש"ךגם
 314-311. עמ' כתר,כרויאר,

 המסורה. לנוסת מתאים אלו כמקומות התימנים נוסח ג.4. סעיף כתר,ברויאר.
 כנוסח לבשתומכים כתכי-היד : 'כעור' לגבי הן או"ת לנוסח ביותר החזקות המסורה עדויות המקומות, תשעתמכל
 336. עמ' להלן ראה אך 2. הערה 85, עמ' כתר, ברויאר, ועייןזה.

 ג.1. סעיף כתר,כרויאר,
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 כה. מא ליח' הגדולה במסורה הערה אותה נמצאת ק בכתב-יד גם זה. במקום חסר בכתיבהתומכות
 בפירוש מתייחסת ואינה במקרא, 'אליהן' חמישה כן אם מונה ק ל א של הגדולההמסורה
 'אליהם'- מתיכות זו תיבה להבדיל אלא כא לא 'אליהן' חמישה שמניין ייתכן זו. תיבה שללכתיבה
 'אליהן' חמשת שכל בדעה שתתמוך במסורה מפורשת עדות מצאתי לא לה. הדומות'אלהם'
 הגורסת המנוגדת, המסורה את קיבלו, לא או הכירו, לא ק ל א שמסרני יתכן אך מלאים, הםבמקרא
 שמ' קטנה מסורה ; א שמ' גדולה )מסורה ש בכתב-יד מיוצגת זו מסורת חסר. ואחד מלאיםארבעה

 שמ' גדולה )מסורה ד ובדפוס יט( א, בשמ' וקטנה גדולה )מסורה ש1 בכתב-יד כב( א, דב' : יטא,
 הפסוקים(.לי חמשת בכל קטנה מסורה ;יטא,

 יב, בשמ"ב ל של הגדולה המסורה מסורה. משום סיוע מצאתי לא מלא, 'רעיך' 7, לדוגמה)ד(
 כתיביא וכל ח( ג, )זכ' יהושע נא שמע )שם( ושכב לרעך ונתתי מל 'ב' : זה כתיב בפירוש סותרתיא

 ג('. ו, )מש' רעיך ורהב התרפס לך חוץ משלי מן ברדכותהון

 אף בתחילתו(. משובש שלשונה פי על )אף ג ו, במש' ד של הגדולה המסורה מן גם עולהכך
 נביאים לכתיב רק מתייחסת היא אך שם(, )בשמ"ב 'רעיך' כתיב בעניין מסורה הערת מופיעהבכתר

 ראיה מקצת יש וו מהערה שאף דומה כוללת. במסורה למעט הכתר מסרן של כדרכווכתובים,
 אף שבכתר במסורה התייחסות היתה כן, לא שאם חסר, וממילא אחיד, הוא בתורה 'רעיך'שכתיב
 .8ןלתורה

 אחד-עשר למסורה. בניגוד הוא זה שכחיב ספק אין ביו"ד, היא' 'יוכל 8. דוגמה לגבי)ה(
 בר' ד : יג ה, במ' )ש1 רבים במקומות במסורה נימנו ביו"ד נכתבת 'היא' שבהם בתורההמקומות

 ; ע"א[ נא ]שכטר, ד לד, נו"א )אדר"נ המסורה לספרות מחוץ אף ונימנו ב( יד, בר' ש ל : כהלח,

 שעסקה מסורה הערת היתה הכתר מן עתה החסר התורה שבחלק ספק אין (. ד9ן ו, סופריםמסכת
 מצוי היא' 'יובל שהביטוי מפני התכוון, פסוק לאיזה לדעת אין סתהון רשימת פי על זה.בעניין

 יב(. יא, י, )פם' סמוכים פסוקיםבשלושה
 המנויים אלו על נוספים מקומות בשבעה מיוחד. לציון ראויה ל בכתב-יד מקבילהתופעה
 ל שנוסח ספק אין אף-על-פי-כן, בוא"ו.20 'הוא/והוא' במקום ביו"ד. 'היא/והיא' ל כותבבמסורה
 המקראות אחד-עשר ב יד, בכר' הגדולה במסורה נימנו עצמו ל בכתב-יד שכן למסורה,מנוגד
 לבר' )פרט קטנה מסורה הערת גם מצויה מהם בעשרה ביו"ד. 'היא' המלה נכתבת שבהםבתורה
 שכתיב מכאן בכתיב. שתתמוך מסורה הערת אין הנוספים המקראות משבעת כאחד אף כה(.לח,
 מוסמכת. מסורת על מיוסד ואינו הסופר, של קולמוס פליטת הואזה

 או הם התורה, מן ששרדו העמודים בארבעה-עשר רק היום עד ידוע היה בכתר התורהכתיב

 א, לרב' : כה יח'מא, ק, כ; א. רות א, הבאים: כמקורות מצויה לפרט בלא 'אליהן' חמישה המציינת קטנהמסורה17

 חסר. או מלא הוכחהלכתיב אלו בהערות לראות אין אך יז. א, שמ' שן א: בשמ' כ: א, רות כה: מא. ית'כב:
 גדולה מסורה כשהערת בכתר מקום בכל 29.1. סעיף כהר, כרויאר, ראה: כוללת במסורה הכתר מיעוט בענייןאו

 בתנ"ך המקומות בשאר מופיעה הנדונה המלה - נוסף( ובספר מהם באחד )או התנ"ך מחלקי בשנייםעוסקת
 שם : אבותיהם טו יד, שם : כיר ל ז, מל"א : ותבוא ג ד, שופ' : ההערות פירוט כלל. מופיעה שאינה או אחידבכתיב

 הסופר: ב לז. יש' יחזקיהו: י כ, מל"ב : ,, חסרים ואין למלכים מחוץ בנ"ך מלאים ושניים 1ארבעים החומה לכ.
 בטח. יח קלה, תה' את-שבתתי; כיח'

 נדחתה זו מסורת אך ההקשר(, פי על )הראשון בתורה 'היא' עשרה של קדומה למסורת רומזים אלו מקורותשני19
 המסורה. כעלי ידיעל

 8. הערה ג, פרק כתר, ברויאר. ראה: יח. כ. ו: יא:יג, ה. וי' טז: א, שמ' י: ז2:מ, כו כ: יט. בר'20
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 את כוללת זו חוברת נתן'. 'מאורות בשם בחוברת שנכללו מקומות עשרות ובכמהתצלומיהם,
 רבי אליו ששלח וגעיות, טעמים כתיב, בענייני לשאלות עצמו סתהון מנשה הרב שלתשובותיו

 נולו.22 התורה כתיב לגבי החדש המידע עם אחד בקנה עולים האלה הנתונים כל ספיר.י2יעקב

 רמ"ה- של הכתיב נוסח התפשטות בתולדות פרק נלמד צובה ארם בכתר הכתיב בירוראגב
 זה, נוסח זה. נוסח של בהפצתו אמשטרדם של הסופרים' 'תיקוני של חלקם ונדון בישראל,או"ת
 'אור ספר בחתימת )ככתוב עליהם' לסמוך שראוי והנאמנים המוגהים שהם ספרד, 'ספרי עלשנוסד
 הספרדי- הנוסח להיקרא ראוי והוא האשכנזים, אצל ואף הספרדים בקהילות התקבלתורה'(,
 תימן. יהודי מנוסח להבדיל התורה, שלאשכנזי

 .. הגעיותה.

 הגעיות רשימת1.

 געיה בהן יש אם וציין בראשית, מספר תיבות וחמישים ממאה למעלה ברשימותיו העתיקקאסוטו
 פרקים בשלושה הגעיות את שבידו לסריס( )הוצאת תנ"ך דפי על קאסוטו סימן זאת מלכד לא.או

 יכ(.י ה, ב, )פרקים בראשיתמספר
 ולסוגי-סוגים, לסוגים הגעיות את מיין שבכתר, הטעמים ואת הניקוד את חקר ייבין י'פרופ'
 מספר קאסוטו של שהעתקתו פי על אף בכתר.2 הגעיות בסימוני הנטיות ועל הכללים עלוהצביע
 קאסוטו שהביא העובדות המקרים, של ברוב-מכריע בעבודתו, ייבין עיני לנגד היתה לאבראשית
 שברוב מכיוון 'סתירות', שתמצאנה הדבר רתוק זה, מסוג )בחומר ייבין. של לתיאוריומתאימות
 געיות בעניין ]למשל ושם פה בלבד. סטטיסטיות נטיות אלא אחידים כללים לגעיות איןהמקרים
 ייבין. ע"י המתוארת הסטטיסטית התמונה את במעט משנה הנתונים תוספת חי"ה[ הי"המשורשי
 טעמי לגבי בכתר ששרדו הנתונים כלל ובין קאסוטו נתוני בין היחס כמותית מבחינה כי פהנעיר
 :50(. 1 לערך הוא ספריםכ"א

 והפסוק הפרק ציון ; המקרא סדר פי על ערוכות כשהן קאסוטו, שהעתיק המלים את אביאלהלן
 והגעיות הניקוד פרטי את רק סימנתי קאסוטו של רשימותיו מפנקס הלקוח בחומר תוספת.הינו

 זה לסוג המתאים הסעיף ויצוין הגעיה, סוג יוגדר ל, כתב-יד נוסח יוצג בסוגריים קאסוטו.שהעתיק
 הטעמים ואת הניקוד את הבאתי לטייס בתנ"ך קאסוטו של מסימוניו במובאות ייבין. שלבספרו

 או הנדון במקום בכתר הגעיה למציאות רק כלל בדרך המתייחסת קאסוטו הערת ואת זויבמהדורה

 ודיון מלא פרסום בכתב-יד. כולם את גילה גתן, מאורות וגושן, 'הלבנון', בעיתון כחלקם פורסמו האלו מתוגים21
 בו. עיינתי וטרם זר(, ר' יד על )כ'לשוננו' בדפוס אלו שורות כתיבת בשעת מצויבעניין
 213-151. עמ' תשמ"ו(, )ניסן-תמוז נ לשוננו ססיר', יעקב לר' נתן 'מאורות זר, ר' ראה ההגהה: בשעתתוספת

 11(. 9 5. 1. )מס' נתן' כבנאורות אף מצויים סתהון כרשימת הכלולים מקומות ארבעה22

 קאסוטו: מעיר חלב' 'רשימות כסוף . ה14 מסומן לטריס תנ"ך של זה חלק . ה15 סימנו אשר חלב'. 'רשימותבפנקס1
 יב'. כראשית ה בראשית ב בראשית : הגדולה לטריס במהדורת'השויתי

 כתר.ייבין,2
 געיה. סימנתי לא - 'כלי' העיר וקאסוטו געיה לטריס כמהדורת שישבמקומות3
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 בפירוש עליו העיר לא שקאסוטו מקום הגעיה. סוג וצוין ל נוסח בסוגדים הובא פה גם 4 ;היעדרה
 דרך את גם רשם קאסוטו ודגשים. ניקוד על קאסוטו של בודדות הערות גם פה אשלב הובא.א

 ']ת[' המסומנות ההערות זה. במאמר הבאתי לא אלה פרטים מסוימים, במקומות הרפה'מון
 באיטלקית. קאסוטו ידי על במקורן'חבו

 וקטנות. גדולות ובאותיות בבראשית. ובן-נפתלי בן-אשר בחילופי נעסוק הפרקבסוף

בראשית

 א.ק

 יח.6( ; בראשה שטעמה לתיבה מוקפת לסי-ייי: ייי זלן]ל וןסי אוריהי

 שטעמה לתיבה מוקפת ויהי געית מסי-שקר; ויסי-~ל4]ל בקר ויהי ערב ויהיועוד(
 יח.6[ : ובמפסיק במשרתבראשה כגעיאתמיד

 לפריס[ בהנ"ך קאסוטו שרשם ]סימונים בק

 טון ייבין קלה. געיה ללא לקשית:]ל געיא בלילקשית
 ההדיוק]ל כנ"לתילדית
 31ן 23 סו. באתנח, קלה יס4ריעם;]ל כךבהבראם
ntD,?יח.4[ במשרת, יהיה געיית ייזמי]ל כך 

לאי
 ?iEYi]]ל בלי

 קאסוטו[ ברשימות גם מופיע ץת-ןאדמה;]ל געיא בליץת-יידמה
 דלף]ל בלייקלה
 האדמה[]ל בליסידקה

 ץת-האדם[]ל בליית-לץדם
 כב.5ן ין-האדלה:]ל כךיי-%0ד*ה
יטיב

~h?"?? חטף לפני קטנה תנועה טו.23: באתנח, קלה למלכן: יעיב]ל כך 
 ברשימותן גם מצוי : כזה במבנה שכיח אינוד

 טו.30[ החיים: ]ל כךהחייל
 ככ.5ן החיילה;]ל כךהחיילה

 ג.14[ ובחטף-פתח במתג קוס לסי:]ל יץסל :[ ]כגליוזהקש

 קר4יען[]ל בלי נרמהמרלי?
 ץת-האדם[]ל כליאת-יאדם
 קיקם[]ל בל'יץ3ם

 41אקוה-לק]ל בלילאלוה-?
 ין-ק"ך*ה[]ל בלימן-האדמה

 'כך' להלן: ציינתי אני sic~ בציון נכתר געיה של קיומה מסמןקאסוטו
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 האדם כל הלאהוכןיט-כה
 על מעיד 4!ס ; ג.17 קמוצה, גרונית לפני חטף ל2סה-ואת;]ל כךללחה-זאתבג

 לגעיה[ מתייחס ואינוחטף
 טז.1[ מוקפות, בתיבות קלה נשב-*יש;]ל כך"זב-קישכד
 יח.5[ במהפר, נדירה תהיו געיית לסלו;]ל כךירץכה

 ]ישימות[ גפרק

 "יש3]ל אשתך לק% שמעתכייז
 דגש יש אשתך[ ]במלה זאתכתיו
- כדיו נקודה תחתיו ועודכרגיל
בהירה.
 טו.30[ בפשטא, קלה געיה האדמן;]ל בעבורך האדיהארורה

 דפרק

 אבל געיא, בלי הרוב על קילו קטלה]הצורות[
 טו.30[ ! בפשטא !לדה;]ל !לדה היא גםוצלהכב

 לטריס[ בתג-ך ]סימונים הפרק

 יא.2[ וגעיה, מרכא בין להבחין]קשה תמיד וכן בדמות בדמותבמקוםב
 כצלמו. נקודה כצלמואחרג
 בכולם[ געיה נמחקה ל יד בכתב הקילי,]ל געיא בליהלידי י ז,ד,
 מתכוון כנראה ברור, אינו קאסוטו של סימונו "ת-קיקן;]ל ו( את-)את-קינןט

 את[ במלה צירהלניקוד
]ל געיא בלימהלייךיב

 אולי מתחת הגעיא"חרייג מסללי
 טי.30[ "סרי;]ל המקום קוצרמפני
2
 את-מהלל"ק]ל געיא יש את-מהלל*ל -

טו
-

 ס1הלל*לן]ל כנ"ל מהלינול
 מסיי*ק]ל בלימהלינולטז
 טו.29ן בזקף, קלה געיה ; נמחקה( )הגעיה מסי?"י]ל געיא יש מהעלאי -ניז

 ]ישימות[ הפרק

 יח.6[ במשרת ויהי געית אדם; ניחי]ל אדםונחיג
 כב.20[ געיה, על גדול זקף "עדפת החי-שת;]להחי-שת7
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 יח.6[ בראשה, שהטעמתה לתיבה מוקף ברביע. נןחי-שת:]לעחי-שת

 )י([ "5יש נרקן )ט( "ויש מץ]ל "ניש)וחי

 מחוקה(ן געיה - )יג קיקן נןש )יב( P'?1 4ןש]ל קינןנןחייג

 ההיקרויות שש בכל : )טז( מהיקי יזקן )סו( מהל?8ל נןקן]ל מהללאל)ןחי.טז

 יח.6[ במשרת, 'ויחי' מלתהאחרונות

 נןחי-ירד[ ל כטעות?; קאסוטו על-ידי סומן המונח כתם,]כנראה )ת[ ח באות נקייהנןק-,?י
 והטעמתה במפסיק המוטעמת לתיבה מוקף נןחי-ירד;]לייחי-ירד

 יח.6ןבראשה,

 יח.6[ ; מחיקה ל בכהב-יד הניד נןקי)ל חנוךנןחי

 גם מעיר קאסוטו : )כו( מהוילח וןחי )כה( מתושלח נןחי]ל במתושלחון?-בו

 'ויחי'[ במלה חי"ת האות מעל נקודה עלפה
 כב.20[ געיה, על גדול זקף העדפת ניחי-שסד;]ל)ןחי-למך

 במונח ואחת ה( )פס' בגרש אחת בפשטא, דוגמאות שש יש]בפרק ]ת[ תמיד1?~יו

 ויהיו יז ODii~ פרט בגעיה כין ל : 4)ס( של עדות גם ופה ד,)פס'
 יח.5[)מחיקה(;

 בגעיה הדוגמאות כל ל ; בפשטא וכולן דוגמאות תשע יש]בפרק ]ת[ תמידקערי

 טו.30[ : )מחיקה( טהרי יג לפס'פרט

 9.1[ ראה : ]חריג שוא. בלא השם שלהיו"ד ה' בעיני חן מצאונח

 יאק

 יח.6[ במפסיק, ויהי געיית 4ןחי-שם;]ל שםוןחי

 יח.6[ במשרת, ויהי געיית טך8?שיי 4ןקן]ל געיא בלי ארפכשדויחי

 במפסיק[]ל,נןחי-ולל"י שלחניחי

-[TU פעמיים בלי עברויחי.יז  עחי-עליי ל כב.20, הגעיה, על גדול זקף העדפת 
 של לתיאורו חריג ; בראשה שטעמה לתיבה מוקף ברביע. -יז

 )ןחי-עבר[ ל יח.6;ייבין
 ,נוחי-קיג[ ל יח.6: הקודם כמו חריג בטפחא: -]יח געיא בלי פעם פלגויחי.יט

 ל4ןחי- יח.6: בראשה שטעמה לתיבה מוקף - ברביע -1יט כגעיאופעם
~לג[

 ?לק נןקן - דעו נעיך ל במשרתים: שניהם - כא]כ, געיא בלי פעמיים רעוויחי:א
 י"מ[ נןקן. - ,~?ע נןחי]ל כנ"לשרוג-כג
 ויחי האחרונים הפסוקים בארבעת ;4יר: נןש - ודיי נן?]ל כנ"לנחור-כה

במשרת[

 יח.6[ לטפחא, מוקף יחי-קלח;נל תרחפיתי
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 בפרק בגעיא תמיד כמעט'אהרי'
 אבלזה

 פעמיים בפרק ל טו.17. בתביר; לבדו וזה בפשטא השאר]כל בלי אחרי שרוגויחיכג

 געיה[ ללא פעמים ושש יג( ופס' יא )פס' בגעיהאחרי

 לסריס[ בוע"ך ]סימונים יבפרק

וממעדת"
 טי'22[ כממתדיק;]ל נך

 טי.30[ ממאויי]ל כךיאץי.5
 כב.5[ ניברכיי]ל געיא בלינ"יד49

 ניווטך[]ל בליניודיך
 חריג[ יח.8 )מיה:]ל בלי)היה

 כחטף הריש טו.40: לטעם, הקרובה הגעיה העדפת ואברכ,;]ל ]געיה כן בו"ו[ ]געיה יאנ"קך9ה
 ג.26[פתח, גככי"ח[

 ג.26[ יקך9ין:]ל כך 9י5יינ

 יידמה[]ל בליהידמה
 ועקיר[]ל בליסיורר
 eNyt1]ל בלינפלגו
 1yp?1]]ל מיינאקך

 יכ.25[ לא-משוכח, סדור מבנה )הכעני:]ל)סיג"?

ללות-י
 יז.3[ סגורה, בהברה קלה ?4ןת-אל;]ל כך

 ץסל'ה[]ל בלייסעף
 l.TU] מוקפת, כתיבה קלה 1?11-קנס:]ל כךהבן-שם

 טו.24[ : הויה( )שם לא'נל כרלא'

 ]ישימות[ יבפרק

 ראה שקאסוטו הראשונה כפעם נכתבה זו שורה )ץ9ר11סרג1;]ל געיא כלי וכאלה יהרניואמרויב

 המקובל מן שונה שבו הגעיות ששיטת לדעת ונוכח הכתראת

בדפוסים[
 טו.22[ ?ונב-לי;]ל בגעיא?יטב-לייג

 נאביל[]ל געיא בליבעבורך
 ג.32[ וכחטף בגעיה הדומות שווא סימון נ?הלל4:]לנ?הללוטו

 נפוץ בכתר קלה געיה סימון ואתרא: .. . נא9וי4 לחמיים]ל נטתנא .. . לזבדיםוחמריםטז
 בטפחא[ ונדיר בפשטא ובמיוחדבזקף

 יב.17[ הסכמה, במשרת, סדיר במבנה כבדה געיה נישיח4;]לוישלחוכ



]42[ עופרוסף

 ידרק

 יח.6[ ברביע, ויהי געיית נן6יי]ל אמרפל בימיקלי
 שהיא מעיד 4)ס גם לאחת: מלים משהי תוקן %רלע?רנל?דרלע46

 ט.2[ אחת,מלה

 כב.5[ חביו;]ל חברו אלהכל

~7?y
]ל כדילעמר את

~??Y נכ.5[ האיתים;]ל האימיםואת 

 טו.40[ לטעם, הקרובה הגעיה העדפת ס?ילקי;]לללקלקי

 כב.5[ האמתי;]להאמיי

?קמצי
 ג.32[ ובחטף. בגעיה הדומות שווא סימון ?קי; 1yYpV]ל תמר

 ![ בפשטא והשני במשרת הראשוז 5ארונ; באית]ל כגעיא באדא געיא בלאבאלת
4י  

 כאק

 ח בתוך נקודה יצחק את הגמלביום
 כתובות זה ממין הנקודות כל אבלד
 מהשאר. בהיר יותרכדיו

 יט.7[ כבדה, וגעיה הקריאה לתיקון געיה]1??ח-לעסי)יקה-?סם

 יב.[[ במפסיק סדירה כבדה עט?ש;]ל1~ש?סס
 המחק. על ח[ באות]הסגול

 קייה[ ונ]ל אראה אל אמרהין
 אבל כסוף שוא בלינ?וךק
 כנראה ונובעת מוזרה השווא השמטת ewy1;]ל ]טז[ למעלהלזנבך

 הנקדן[משכחת
 טו.30[ כפשטא. קלה ?אלעיס:]ל ?אלעיס ליהשבעה
 בפשטא[ קלה לעבוי:]ל-בור
 שטעמה לתיבה המוקפת בתיבה היה געיית תהלה-לי;נל לעדה ליקה!ה

 יח.4[כראשה,
 אכל בגעיא מאד ממעיטהוא

 כותב הוא כאן שרשמתיבמקרמוה
 כא[ שבפרק הגעיות כל כאן שרשומות משתמע זו]מהערהגעיא

כב

 השוא המוריה. ארץ אל לךולך
 ונראה בהיר, יותר בריו כתובבילך

 המנקד כי זמן לאחר אותושהוסיפו
 כתבו. לאהראשון
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 וכנראה בגעיות, עסק קאסוטו 23. טו. סמליה; ~-ארץ]ל המיריה ארץאל
 המלא[ לכתיב משמעות לייחסאין

 יב.3[ במפסיק, סדירה כבדה געיה ויסבל:]לויעבשג
 יא.2[ דומות, והגעיה המרכא צורת נברא;]ל מרחק המקום אתויראד
 טז.3[ הפשטא, בחטיבת געיה לסימון נטייה פה; שבו-לכם]לשבו-לכםה

 יכ.3ן במפסיק, סדירה כבדה געיה עף-הק14י;]לעף-מסמיי
 יב.3[ במפסיק, סדירה כבדה געיה ינשתהוה;]ליג1י?סנף

 יב.3[ במפסיק, סדירה כבדה געיה המאכלת:]להמאכלת1
 יב.3[ כמפסיק, סדירה כבדה געיה נוצרן;]לישר"ט

 ,-- נראה. אינו האהנח - העייםאת

 עקבות סימן, כל לו אין אך דההאולי
 ץת-הצצים[]ל ]ת[ נראיםהחיריק
,ivt.!Aיכ.3[ במפסיק, סדירה כבדה געיה חלקלק]ל 

 כנראה בהיר, בדיו כתוב הדגש-
 ]ת[מאוחר

 טו.122;[ ץת-?חידץי]ל ?שדדאתיב
 ג.31[ הנוכח, ך לפני הדומות באותיות בא חטף איז ץ?ך?4י]ל.ץברכץיז ?יי]ל. בפתח -וטףיג
 ג.26[ בדקה"ט, הכלל פי על הר' ניקוד ?קשיות;]לוהתברכויח

 ]ת[ בדיו.בהיר נוסף ב' באות הדגש-
 טו.16[ קלה, געיה לקבל הנוטה שם ופישעי;]לופיל?שיכד

 כגפרק

 געיה, ללא כנראה בחטף, מסומן הדומות שווא ?תשכם;]לבתוככםט
ג.38-37[

 כדפרק

 בלי ויה' בימים בא זקןואברהם
 ויל]לגעיא

 טו.30[ בפשטא, קלה יףן';]ל כגעיא ניה'ואשביעך

 האיה[]ל בגעיא האיה תאבה לאאשי
 מעדאל]למשדתי
 פשיה[]ל האשה תאבה לאואם
 למ"ר לפני הטעם אחר בגרונית הקריאה, לתיקון לי: נ?עניץ]ל הזה הדבר על לונ?ק?ץ

יט.13[
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 לליאב[ ג?]ל בי"ח. כתוך נקודה ?שאבנצב
 טעות? או שנפלה? דיו טיפתאולי

 ככוונהאו
 נ[ ממיקה]ל)אמרה
 יב.5[ כמפסיק, סדיר מבנה )סן"ל;]ל)קמ"ר

 לפרק

 ה'ן עמ' החילופים, ספר בתחילת ראה ?ששכר:]ל כרגיליששכריה

 לזפרק

 ?"ifi]]ל בגעיא 3צקצוישבא
 טו.9[[ מביביע' ייתר בזקף שכיחה קלה געיה 3איצ;]ל געיא בלי יאקצ חלדותאלהב

 יב.3ן במפסיק סדיר מבנה ותשססלהי]ל)יליססלו.י
 טו.26[ מוכסים:]לכ91ציםט

 יב.3[ במפסיק, סדיר מבנה יליססעם;]למיססעם

 יב.6[[ במשרת סדיר מבנה ?הפיסחות:]ל געיא בלייהיספיתי

 11[ טו.24 בזקף קלה אסלים:]ל אמ*יםשמעתייז

 יב.16[ במשרת, סדיר מבנה -; שתנכלו]לויתנכלויח

 החלומותבעליט
_ 

 סקלמיוקגל
 געיאבלי

ונהרגהוכ
)

 ן2חרגהק]ל
 חי"ת[ האות בתוך לנקודה מחכוין קאסוטו טל-תשלחו-בו;]ל בו תשלחו אלוידכב

 בפשטא[ קלה ע?גימ6:]ל ויראו "יגיסטוישאוכה
 אלחוט]ל געיא בליאוחה
 לשאיה[]ל כנ"לנשאים
 הלוכים[]ל מצרימה להורידהלכים
 געיאבלי

 זה במקום אחיו אל יהודהויאמר
 בכל כתמים יש כי כתם, שישיתכן
 ]ת[ לאותיות מחוין גםמקום

 בפשטא[ קלה נסיג]ל נהרגכי
 טז.3-1[ מוקפת בתיבה קלה קן-"חינו:]ל בשרנוסן-"קןגו

 יב.[[ במפסיק. סריר מבנה )ןייען:]ל אחיווןשמעו

 נתעירה]ליידברו
 יב.1[ במפסיק, סדיר מבנה עייכג:]לוישיכו

 יב.1[ במשרת סדיר מבנה נ?י?בו:]לשמכרו
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 יב.9[ חריג, , געיה ללא במפסיק סדיר מבנה ו*יחטן;]לנ"וךחטולא
 יכ.1[ כמשרת, סדיו מכנה נ??4ש;]לנ???לו

 יב.1[ כמפסיק, סדיר מבנה vtA.1;]לנישיהולב
 טו.30[ בפשטא, קל" ?4קצ;]ל י"קצ"קרעלד
 טו'30[ לקירילי;]ל??יעיירלו

 לטפרק

 במשרת[ קלה ; פיטי*ר]ל געיא בלי פוטיפרויקנהוא

 מאפרק

 ט,2 עיין לשתיים: אחת ממלה תוקן ושם - קיטיוע]ל הערה שום בליפייייעמה

 נוספים[מקורות
 כבן-אשר[ הקטנה המסורה והערת הניקוד *;]ל פתח העמודות: כין"%נ

 חרתין העמודות: בין?יטי?ע
 נוספים מקורות ט.2 עיין אתת; ממלה תוקן - פווטיפרע]ל כתבמלין

 4!ס[ועדות

 הדברותעשרת

 כפולים טעמים הדברות עשרת ה( )דבריםואתחנן

 געיאילי

- 

 *[ע]ל
 בכתר[ געיה של מחיקה כנראה "נשי; יי]ל ונמחק א היה אר"י כיואח"כח
 לאלינק]ל געיאלאל~יסט

 שם וגם כפולים טעמים כן גם כ( )פרק הדברות עשרתשמות
 כי שמשמעו סימון בכתר היה ואולי *;]ל א מן תוקן הראשוןאנצזב

 התחתון[ בטעם רק היאהגעיה
 אנלק פי]ל אנכי כיואח"כד
 לאלפיכן]ללאלפיםה

 סוגיהן פי על הגעיות2.

 משמעותהמאפשרתהסקתמסקמתעל בהן אין כן ועל מקרר לקט הען קאסוטוהדממאותוןרשם
 סמיהך ן על קאסוטו על?די שנרשמו הגעירת את כאן נסקן כן מ על אף בלבד.פון

 " פק הבק, גרונית לא באותחטף
 ב, ]בר'וחץ החיבור: דואחרי

 כג[. ]ב,לעסה-זאת קטנה: תנועהאחרי יב"
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 יח[. ]כב, והתברכו ]שם[; מברלין ג[; ]יב,שברקה : בר"ךמשורש
 יז[: ]כב. אקולף ז[; ]יי. לקיצי סט; ]יב, וןה~ל4 ב[; ]יכ,1~יר?4 הדומות:באותיות

 ט[. ]כד.בהוקכם

 'בתוככם' למלים ופרט הנוכח, ך' שאחריו ל'ברך' פרט ובגעיה, בשווא מסומנים המקריםרוב
 געיה. ללא כנראה חטף-פתח שבהן'והתברכו'

 ט( פרק )ייבין, מורכבותמלים

 302 עמ' לעיל נדונה הכתר, שלפני הקונטרס בסוף כתובה שהיתה זה, בנושא המסורההערת
'אילך.
- ח[ אות-אל]יב, את: קאסוטו ציין גופומהכתר - א[ פורללמי]יד, ב-אס; גם מצוין   גם מצוין 
 מלים כשתי פרע' 'פוטי קריאת ב-אס. גם מצוין נ[ מה, ]מח. פרע פיטי ; הכתר שלפני ובמסורהב-אס
 קאסוטו מרשימת אך הקטנה. במסורה מצוינת מלים כשתי והכתיבה הטעמים, באמצעותמצוינת
 אחת. כמלה זה שם כתב שהסופר.ראה

 יב( פרק )ייבין, כבדות:עיות

 : במפסיק המוטעמות משובח במבנההלים

 ; ו[ ]כב. המאכלת ; owl] ונשתחוה ; ה[ ]כב, קם-ההמיר ; ג[ ]כב, יחלש : יד[ ]כא,ישוסף

 ויקרי
 ; ט[ ]כב,

 ; כח[ ]לז, 41מ,4כ% בז[: ]לז, נ*שמע4 ט[; ]לז, משמחוים ז[; ותשמקויג]לז, טז[: ]כד, יושאר ; [ow],!עיד

 לכ[' ]לז'זשיחי

 צירוף מעין מתסלאלים, נדיר במשקל היא זו שמלה להעיר יש : לא[ נ?יהטו]לז, : געיה ללאחריג
 - ועוד( כה א, )שמ"א בכתר אחרים במקומות מלה אותה מיטיילים. מלסכלים משקליזל

 .:געיה
 : געיה ללא במשרת משובח;כנה

 לא[. ]לז' יייי ; כח[ ]יז' 1?9?עי ; י[ ]לז,היסיתי

 גה וכן - יח ]לז. ויתנ?ן4 הסכמה[; - כ ]יב, נןש?ע4 בגעיה:חריגים
 ו[. ]יב, ןהפנ"ני משובח: לא,בנה

 יד[. ]כא, נישף-לסם במשרת: התיבה, בסוף הגרונית געייתמ

 טו-טז( פרקים )ייבין, קלותעיות

 ולפרטן. לחזור מקום כאן ואין במקומן, אותן מנינו קאסוטו, שהעתיק הגעיות רוב הןלו

 יז( פרק )ייבין. סגורה קלהציה

קיוצ-י
 ח[. ]יב,
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 יחד פרק רצע, 'חיה' 'היה' השורשיםגעיית

 לפף הגרוניתגע"ת

כ ו  

- ]יח.4[ 'ןהןה'מבנהה  ל[. ]כא, תהןה-לי : בראשה שטעמה לתיבה מוקף ; ה[ ]ב, והןה : במשרת 

 אחת בפשטא, דוגמאות שש יש ה )בפרק פעמים שמינה ניץיו' ; כה[ נ?הי2]ב' : ]יח.5[ 'ןהיו'במבנה
 בגעיה(. הדוגמאות כל - ד[ ]פרק במונח ואחת ה[ ]פס'בגרש

- ב[ ]יב. שיה : ]יח.8[ 'והיו'במבנה  שבמבנה מציין ייבין חריג, פה יש ייבין של תיאורו פי על 
 ייבין שציין כדרך 'נהיה', ובין 'יהיו' בין להבחין שיש ייתכן ובמשרת. במפסיק געיה, תמיד ישזה

 ]יח.4[. 'ןהיה' מנטיית חלשה לגעיה 'אהנה'שנטיית

 ]יח.6[ 'ויהי'געיית

 קיני ויחי ; ט-י1 ]הי ולנטן תחן ; ג[ נה, אדם החנ : געיה איןבמשרת
 ; טו-TU] ]ה, מהללאל דייחי יביג1 ]ה,

 ; כא[ ]יא, רעו ויחי : כ[ ]יא, רעו ויחי ; יג[ ]יא, ארפכשד החי ; כה-בו[ ]ה, מתושלח תחי ; כא[ ]ה, חלודנןהיי

 כד-כה[. ]יא, נחור ויחי ; כב-בג[ ]יא, שרוגויחי

 נוחי-שת ; פעמים[ שש ]א, קהי-בקר ווהי-ערב ; ג[ ]א, נןסי-איר : בראשה שטעמה לתיבהמוקפת
 כו[. ]יא, ויחי-תרח יט[; ]יא, החי-פלג טו[: ]יא, ניחי-שלח יא[; ]יא, נוחי-שם יט[; ]ה, ויחי-ירד ז[:]ה,

 יח[. ]יא, ויחי-פלג יז[; ]יא. ויחי-עבר געיה: ללאחריגים
 ]יא, ויחי-עבר ; כח[ ]ה, ויחי-שמד ; יח[ ]ה, ויחי-ירד ; ו[ ]ה, ויחי-שת : הגעיה על גדול זקףהעדפת

טז[.

 יט( פרק )ייבין, הקריאה לתיקוןגעיה

 ט[. ]כד, 15 האונע יד[; ]כא, ון4ח-לסם : התיבה בסוףהגרונית

 ובן-נפתלי בן-אשר חילופי3.

 רשימת השוואת ידי על בן-אשר, לשיטת שבכתר והגעיות הניקוד התאמת את בדקקאסוטו
 הכתר. עם בראשית לספרהחילופים
 בן- מישאל רשימת של הראשון חלקה את רק ליפשיץ פרסם קאסוטו של לבדיקתו שקודםכיוון
 בעפרון ההשוואה תוצאות את סימן הוא בראשית, בספר בעבודתו להתרכז קאסוטו בחרעוזיאל,י
 יד על העמוד, של החיצוני בצידו 'נכון' רשם קאסוטו שבידו.6 החילופין חוברת גבי עלאדום

 ידיו, על נבדקו לא ובן-נפתלי בן-אשר ההסכמותשל בן-אשר. לשיטת מתאימים שמצאםהפסוקים
 'נכון'.7 העיר יפגשך'( 'כי יח )לב, אחד במקוםורק

 הופיעה החילופים ספר של השלמה המהדורה 1ו(8. "שBonn !Naftali, :Asher-3 1935 קרח. פרשת עדמנראשית5
 1965.כשנת

 על עוזיאל בן מישאל 'השויתי קאסוטו: העיד )ה15(, חלכ' כירשימות ה2. ברשימותיו החילופים ספר שלסימנו6
.. בספר'. עיין -בראשית

 oX2. גס fINY~J וה  במרם הכתר עלעדות7
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ב"נ ~-בשמת רעואל 'ב"א : י לו, בבר' הדפיס ליפשיץ אי-התאמה. נמצאה אחדבמקום
 מן אולם זה. במקום געיה אין שבכתר היתה כוונתו 'בן-'. : בגליון רשם וקאסוטו אשת',?1-בשמת
 ליפשיץ שהדפיס מה כי עולה, שערך החילופים כרטסת פי על ייבין9 פרופ' לי שמסרהנתונים
 אלוה מקורות פי על משובחת. שגירסתם גניזה ולקטעי רבות לעדויות מתאים אינו זהבחילוף

 בן- לשיטת כך אם מתאים הכתר נוסח יש. ולבן-נפתלי געיה אין לבן-אשר : הפוך הואהחילוף
 זה. במקום גםאשר

 מארכה', דו ובגי ב"נ מקף חשים ובני-ע 'ב"א : ליפשיץ הדפיס כג( מו, )בר' אחרבמקום
 כוונתו 'ין'. רשם הימני ובצידו 'נכון', ושכניו זה חילוף לגבי קאסוטו רשם הדף של השמאליבצידו
 יותר מאוחר ליפשיץ. בטעות שהדפיס כפי מרכא ולא טפחא, הוא 'דן' במלה שהטעם לומרהיתה
 יבני-דו'. גמ ]= [ מקף, כלי .4ן.8( .Or 4445 )=כתב-יד לונדון 'וכן בעפרון קאסוטוהוסיף
 אופן בשום להסיק אין יי בחלב הביקור לאחר שנים משלוש למעלה שנכתבה זו מהערהאך

 דן'. 'ובני המלים בין מקף היה לאשבכתר
 בבראשית. החילופים בכל בן-אשר לשיטת אפוא מתאים הכתרנוסח

 וקטנות גדולות אותיות4.

 )וי' 'ויקרא' ד( ב, )בר' 'בהבראם' שבמלים ציין, ביומנו בודדים. נתונים רק קאסוטו רשם זהבעניין
 אחד רבתי; ע אין ד[ ו, נדב' 'שמע קאסוטו: כתב ברשימותיו כמקובל. קטנות אותיות ין א א(,א,

[DWI2י נא, בראשית של בת' וכן ; הערה שום ואין הרבה לא - גדולה יותר קצת.]א 
 הממעטים המסורה, של הקדומים כתבי-היד על לידוע כללי, באופן מתאימים, אלונתונים
 כולן גדולות, אותיות ארבע רק ל כולל שניצרו ש' פי על וקטנות. גדולות אותיותבסימון
 בו שיש ובכך ב'שמע', גדולה אות בו שאין בכך ממנו שונה הכתר י,אחד'. 'שמע' וביניהןבתורה.
 מסורת אין וקטנות גדולות אותיות שבעניין לומר ניתן ו(. לב )דב' ' לה' ו'ה ב'ביאשית' גדולהאות

 ל. ובכתב-יד צובה ארם בכתראחידה

 "'. )= [ 'וכן בעפרון: הוסיף יופר מאוחר 'נכון'. קאסוטו רשם לא כמובן, זה,כמקום
 עזרתו. על ייבין לפרופ'תודתי

 אין - ל3 ל[ ל בכתבי-יד הקורא. והורית ; )[ .1 102 ט"ש קיימברידג' ; .%ל( ,OK. 42-43: 69 .65 6 ;עדת-דבורים
 געיה. יש - ש בכתב-יד :געיה
 157. עמ' כתר. שמוש, ראה: 1947. בשת רק לארץ הגיע ל כתכ-ידתצלום
 ה15. מסמך - רשימותיו ח63: מסמך -יומנו
tns~sw,254. עמ' אותיות 
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 השירות וצורת וסתומות פתוחות פרשיות - צובה ארם וכתר הרמב"םו.

 את פיו על קבע שהרמב"ם שבמצרים', הידוע 'הספר הוא צובה ארם שכתר חלב, יהודי בידמסורת
 עדותו היא זו למסורת שבידינו ביותר הקדומה העדות שבתורה. השירות צורת ואת התורהפרשיות

 החמש-עשרה.י המאה מן העדני דוד בן סעדיהשל
 'הארץ' בעיתון שנתפרסם חלב', של 'האב"ך במאמרו זו. מסורת של בנכונותה פיקפקקאסוטו

 קאסוטו: קבע )2.1.1948( תש"ח בטבת כ'מיום

 ולכאורה צובה. ארם של ה'כתר' דוקא היה הרמב"ם עליו שסמך שהספר לחשוב רגילים . ..
 שאין טכניים טעמים מפני ספק, בזה להטיל לעצמי אני מרשה ואולם מאד. קרוב הדברנראה
 הדיבור. את עליהם ליחד המקוםכאז

 אלו.2 נימוקים לשעהמה.היו ניסו והחוקרים מעולם, נתפרסמו לא קאסוטו של זו לקביעתונימוקים

 מפורטת בצורה כתב לא שקאסוטו מכיוון בדיוק. לשחזרם כעת ניתן קאסוטו של רשימותיומתוך
 בנושא ומסקנותיו הערותיו כל ואת לפניו שעמדו הנתונים כל את בפירוט כאן אסקור זה, נושאעל
 שנתפרסמו המתקרים לאור , הנתונים לניתוח אפנה זו סקירה לאחר שונים. במקומות המצויותזה,

 היום. עד זהבנושא
 : לפניו ורשם בחלב בהיותו שבכתר בראשית ספר את בדקקאסוטו

 הרמב"ם.3 שכותב למה מקבילה הפרשיות חלוקת כל בראשיתבספר

 : וכהב האזינו שירת את בדק כךאחר

 עד : ההתחלות סז. הכל ובין יותר המכילות שורות שלש יש הרמב)ן(]ם[ שאמר כמו לא .[ .].
 )עד 'כנשר' .[ . ]. ואח"כ לך' 'ויאמרו עד מגיעה 'זכור' של השורה ברמב"ם, כמוזכור

 .[.4 . ]. בתולה גם 'בחור'(, )עד חמת עם .[ . ].'אברתו'(

 בדף בעצמו. לבדוק הספיק שלא עניינים מספר עבורו שיבדוק עטיה יהודה מהרב ביקשקאסוטו
 נאמר:5 עטיה לרב שכתבהנחיות

 : יצ"ו עטיה יהודה כמהר"ר החכם מאת מבקש שאני הדברים הםאלה

 מה עם דברים, במדבר, ויקרא, שמות, בספר והסתומות הפתוחות הפרשיות את להשוותא.
 לרשום הפרש, איזה יש ואם טוב, מסכים, הכל אם ס"ת. מהלכות פ"ח בהרמב"םשכתוב
אותו.
 .[ . ]. הסדרים את לרשוםב.

 338. עמ' להלן, וראה 241. עמ' העדני, סעדיהאסף,1

 בדבריו. להלן דיון וראה אותנטיות, גהרן,בעיקר2
 2. דף ה15מסמך3
 האזינו שירת נכתבת והאשכנזים הספרדים מנהג פי ועל הרמב"ם דפוסי רוב פי על 5א-5ב. דפים 1, וצמסמך4

 שורות.כשבעים
 ארם שבני כיוון דפוס, באותיות כתב קאסוטו ה4. קאסוטו ברשימות מסומנות עטיה הרב ותשובת קאסוטוהנחיות5

 קולמוס', 'חצי נכתב לכתוב היו רגיליםצובה
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 שמות מספר : ופרטיהם דקדוקיהם ובכל ובטעמים, כניקוד דלקמן הפסוקים את להעתיקג.
 .[ . ]. הים שירתאת
 .[ . ]. בעמוד השיטים מספר מהו לרשוםד,
 ד. ב, א, בסעיף אסתפק ג, בסעיף שכתוב מה לעשות אפשר יהיה לאאם

 עשה ולא ד ב, א, בסעיפים הבקשות את מילא הוא בדיקתו. תוצאות את לקאסוטו שלח עטיההרב
 ג. בסעיף שנתבקשמה

 : עטיה הרכ כתב והסתומות הפתוחות הפרשיותבעניין

 תחמד ולא תענה. ולא תגנוב. ולא תנאף. ולא תרצח. ולא כבד. פ' מצאנו חורה בכתר יתרופ'
 ח' פרק כתב ז"ל והרמב"ם - סתומות וכולם שבע והם רעך. אשת תחמד ולא רעך.בית
 והם סתומות כולם תחמד לא תענה לא הגנוב לא תנאף לא תרצח לא כבד וז"ל ס"תמהל'
 עכ"לשש
 שהיא כתב שם ז"ל והרמב"ם סתומה נמצאת תורה בכתר לך פסל פרשת תשא כי פ'עוד

פתוחה.
 אהרן. אל דדבר וידבר ובניו. אהרן קרבן זה לאמר. משה אל ה' וידבר צו פ' ויקרא בספרעוד
 את רקח וידבר המקריב. ישראל בני אל דדבר וידבר זבח. תורת וזאת האשם. תורתוזאת
 וידבר והיא יתירה פרשה עוד נמצא ובכתר הרמב"ם. כתב כן שש. והן פתוחות כולןאהרן
 כמקצת שמצא כתב שם ז"ל כ"מ והרב פתוחה. והיא תאכלו לא ועז וכשב שור חלברכל
 שש והם דצ"ל הגיה והוא שבע שהם שכתוב רבינוספרי

 עטיה, הרב שציין פרשיות שלוש : לכתר הרמב"ם בין אי-התאמות ארבע לקאסוטו כן אםנמצאו
 בעצמו. שמצא האזינו שורותועניין

 כתב-יד לטריס, מהדורת פרשיות את השווה ת3( )סימנן כך אחר קאסוטו שערךברשימות
 לכתר. הרמב"ם בין ההתאמות אי את וסימן הרמב"ם, ופרשיות .Heb) 40432)כנראה
 : קאסוטו כתב שמות שבספר הדיברות עשרתלגבי

- 17 כשמות  גם כך ואולי אותיות שלש שתים של רווח לנינגרד כת"י דבר. אין רמכ"ם לפי 
 כ"י אותו רגיל כך אכל קטן אמנם הוא הרווח .4ן.8[ .Or ]4445 לונדון בכ"י אר"ץ. פיעל

 קצרות. ששורותיו מפני הסתומה אתלסמן

 לא הכתר את . לפרשה נחשב אינו ל בכתב-יד זה כמקום שסומן הקטן שהרווח סכר קאסוטוכלזמר
 אר"ץ'. ע"פ גם כך 'אולי הלשון ומכאן שם, הפרשה גודל מהו ידע לא כן ועל בעצמו. קאסוטובדק

 בן של המדרש מבית שיצאו יד 'ככתבי : וכתב זו סברה פי על קאסוטו הלך שמות לספרבפירושו
 באנציקלופדיה סתומה'." פרשה של לזה כמעט דומה קטן, רווח תחמד לא שני בין מסומןאשר

 ומפורטת מדויקת לשון קאסוטו נקט מותו, אחרי שהתפרסם עשרת-', 'דברות, כערךהמקראית,
 :יותר

 אחר שבחלב( המפורסם יד בכתב )גם אחדים יד בכתבי הנמצא סתומה פרשה שלההפסק

 . 4ך[ עמ' שמות. פירוש קאסוטו,6
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 ואינו הרמב"ם לפי נכון אינו לשניים, תחמוד לא את כמחלק והנראה רעך', בית תחמד'לא
 לנינגרד.7 בכ"ינמצא

 סברתו פי על , אין ל וככתב-יד ; עטיה הרב כעדות פרשה, יש בכתר כי בדעתו כאן גמרקאסוטו
 לפרשה. נחשב אינו הקטןשהרווח

 קאסוטו: כתב רשימותיובהמשך

 בכ"י כמו לפרשו שיש ואפשר הדברות, בעשרת הוא אר"ץ ובין רמב"ם שבין ההבדליםאחד
 משנה. כסף ועי' הרמב"ם של בכ"י תלוי צו בפרשת אחדל.

 הרמב")ן(]ם[. נגד ללונדון וגם ל לכ"י אר"ץ שווה שבו לך, פסלנשאר:
 האזינושורות

 הכתר בתיאור עטיה. הרב של בדיווחו נכללה ולא קאסוטו, ידי על בדקדוק נבדקה לא היםשירת
 כתב: הוא לדפוס קאסוטושהכץ

 במילה מתחל העמוד אק צר. אחד סי רק ובצדה לבעיה ע"ג ארש מסודרת היםשירת
 שלמות?(9 שורות יש אבל ? ) שמ"ו בי"ה של הכלל לפי'הבאים'

 'בי"ה שסימנן מסוימות במלים בתורה מסוימות עמודות שש לפתוח המנהג הוא שמ"ו' 'בי"העניין
 כתוב הכתר אם השאלה הים. שירת את המכילה העמודה את פותחת 'הבאים', המלים, אחת ;שמ"ו'
 אולי שיוכל נתונים לעצמו כתב קאסוטו טיוטה בדף קאסוטו. אצל בספק נתונה הזה הכלל פיעל

 הזכרון על נסמך שקאסוטו מכאן, שמוי.0י ביה ]...[ עוד: 'לשאול בעתיד: הכתר לגבילברר
 לאחר מספר שנים שנכתבה קביעה 'הבאים', במלה פותח אינו השירה שבו שהעמודבקביעתו
 הים שירת את שבדק ללמוד, אפשר קאסוטו של יומנו מתוך בדבריו. בטוח היה ולא בחלב,הביקור
 מפורט תיאור רשימותיו, בפנקס לא ואף ביומן, אין אך .12(. )12.43 בכתר עיין שבו הראשוןביום
 בראש להיות צריכה 'הבאים' שהמלה בפירוש קבע לא שהרמב"ם גם להעיר יש השירה.:ישל

 השירהב שלפני השיטות המש ראשי את ציין ורק כתורה,עמודה
 את כשקבע צובה ארם כתר על סמך לא שהרמב"ם קאסוטו הסיק שהזכרנו הנתונים סמךעל

 היד כתבי את קאסוטו פירט תש"ז, בכסלו שחיבר במסמך תורה'. כ'משנה השירות וצורתהפרשיות
 : כתב השאר בין האוניברסיטה. בהוצאת התנ"ך בהכנת בהםשהשתמש

 זה ספר אותו. בדקתי ושם לחלב, במיוחד נסעתי חלב. של העתיק הכנסת בבית .[ . ].כתב-יד
 ספר הלכות את כשכתב הרמב"ם סמך ושעליו הרמב"ם, של בידו שהיה כספר לרובנחשב
 שאומר מה ובין זה כתב-יד בין חשובים הבדלים שיש לי יצא בדיקתי מתוך אבל שלו.תורה

 595. עמ' ב, תשכ"ה2, ירושלים מקראית,אנציקלופדיה7
 ח3.רשימה8
 8. עמ' ה28רשימה9
 ה41.רשימה10
 מאד' צר אחד מהם בלכד, טורים לשני נחלק והעמוד יותר רחב טור נדרש הים ולשירת ביומנו: רשםקאסוטו11

 ח63(.)מסמך
. ט. אוח שם מיימו)יות הגהות עיין אך ה"י, פ"ז תורה ספרהלכות12
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 האזינו[ שירת של השורות ובמנין הדברות עשרת בחלוקת ]למשלהרמב"ם
 הרמב"ם.3י בידי שהיה הספר זה שלא נראה ולפיכך י"ע( - שלי)ההדגשה

 שני הכתר. ועל הרמב"ם של כתבי-היד על כיום הידוע לאור אלה ממצאים לניתוח עתהניגש
 כתב של 'האותנטיות על כתב גושן מ' פרופ' זה, לניתוח הדרך את לפנינו סללו חשוביםמחקרים
 בכתבי-יד שהשתמר כפי הרמב"ם, לפסק בדיוק מתאימה בכתר האזינו ששירת והוכיחחלב',
 השורות שלוש השיטין, מספר מלאה: היא ההתאמה תורה'.4י 'משנה ספר של וטוביםעתיקים

 הפרשיות עניין את במאמרו בדק פנקובר י' ד"ר ולאחריה. השירה שלפני והשיטיןהארוכות,
 את ובדק שונים, ממקורות הכתר על הידיעות פירורי את ליקט הוא שבכתר.ין והסתומותהפתוחות
 סמך על יושבו לכתר הרמב"ם שבין סתירות-לכאורה שתי תורה'. 'משנה של החשוביםכתני-היד
 פרשיות שתי על הצביע הוא הכתר. על סמך שהרמב"ם המסורת את לחזק ניסה פנקובר : זובדיקה

 יש מהן אחת ולגבי הרמב"ם, ידי על הושמטו אך התנ"ך, של החשובים כתבי-היד בכלהמצויות
 מקום.6י באותו פרשה היתה לא שבכתר השו"ת בספרות מפורשתעדות

 אשת תחמד 'לא ובעניין האזינו שירת בעניין קאסוטו שמצא אי-ההתאמות כי עולה אלהמכל
 למצוי מתאימים תורה' 'משנה של הטובים כתבי-היד כי הראה גושן בלבד. מדומות הן -רעך'
 בשני רעך'. אשת תחמד ב'לא סתומה פרשה בעניין ההתאמה על עמד ופנקובר האזינו, בשירתבכתר

 בישראל. שרווחו אחרות מסורות בשל הדורות במהלך שונה המקורי הרמכ"ם נוסחהמקרים
 בידם. הנקוטה למסורת והתאימוהו הרמב"ם, נוסח את והגיהו 'תיקנו' אלו מסורותתומכי

 'פסל פרשת דבר'. .[ . ]. ו'וידבר לך' 'פסל במקומן. עומדות אחרות התאמות אי שתי זאת,לעומת
 'משנה של כתכי-היד ששת את כדקתי עטיה. הרב שמעיד כפי נכתר, סתומה היא א( לד, )שמ'לך'

 כתבי-יד בין פתוחה.7[ זו שפרשה נאמר ובכולם ביותר, כמהימנים במחקרו הגדיר שפנקוברתורה'
 הפרשה ידו. בחתימת אותו אישר שהרמב"ם .Hunt. ,0% 80 המפורסם כתב-היד גם נמצאאלה

 עולה, הרמב"ם של כתבי-היד מבדיקת הנזכר.8י במאמרו פנקובר ידי על נבדקה ז פרקבויקרא
 ישראל'.9ן בני אל דבר וכו' 'וידבר את ויקרא בספר רצופות פתוחות פרשיות שש בין מנהשהרמב"ם

 לאמר משה אל ה' 'וידבר הפתיחה פעמיים מופיעה בויקרא ז בפרק שכן דו-משמעי, הוא זהניסוח
 - ובשנייה חלב', 'כל הוא ההמשך - כב בפס' - הראשונה בפעם לאמר'. ישראל בני אלדבר

 'המקרינ'. הוא ההמשך - כחנפסוק
 ישראל עדות כיוון. השתיים מן פרשה לאיזו ברור לא כי דו-משמעיים, אפוא הם הרמב"םדברי
 כח, בפסוק פתוחה פרשה שיש פירשו והספרדים האשכנזים הרמב"ם. דברי בפירושנחלקו

 התיק סימן בירושלים. היהודי העם לתולדות המרכזי כארכיון המופקדים מאגנם ארכית במסמכי נמצאהמסמך13
 האדיבה. עזרתם על הארכיון ולעובדי המסמך. לפרסום הרשות על לארכיון תודתי3/2013ק.

 כידינו. שנשתמרו התורה מסוף הבודדים בדפים נמצאת שבכתר האזינו שירת אותנטיות.גושן,14
 והכתר. הרמב"םפנקובר,15
 להלן. ראה כב, ז. וי' השנייה, הפרשה על כ. כז,דב',([
 Kaufmann Budapest. ; 1 54 = 80 Ox.Hunt 77 = ;42ן .Harley B.M 5698 = ;43א .Can. ox : הםכתני-היד17

 ככתבי-היד הצילום. מן זה דף חסר Vatican 44ה=172 בכתב-יד .Arch. Seld. ox. 545; = 78 .or 82 =6א
 אל ה' ויאמר יז([. )לג, גם משה אל ה' ויאמר ]חסר יב(. )לג, משה 'ויאמר : בהם נאמר פרשה. נשמטה 42א 4א.[

 סתוחות'. ארבעתן 41,([. בכתב-יד רק נמצאת 'כתב' המלה כז: ]לד כתב משה אל ה' ויאמר א(. )לד, פסלמשה
 אצלנו. הנדונה לפרשה זו השמטה כין קשר אק מקום מכל בשוליים. החסר ההמלם 4א 1בכתב-יד

 95. עמ' והכתר, הרמכ"םפנקובר,או
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 ובפסוק כב, בפסוק פתוחה פרשה יש התימנים במסורת ואילו כלל, פרועה אין כב ובפסוק'המקריב',
 כלל. פרשה איןכח

 הפסוק שבו בתורה היחיד המקרה זהו . חריגים הם זה בעניין הרמב"ם שדברי כך על עמדפנקובר
 פותחים לו הדומים הפסוקים !( ) שבעים כל פרשה. בראש נמצא אינו לאמר' משה אל ה''וידבר
פרשה.
 כב בפסוק גם פרשה מסמנים המסורה בעלי מתקופת המקרא של הקדומים כתבי-היד ועוד,זאת
 אחד בכל פתוחה פרשה סומנה בכתר שאף עטיה, הרב של מתשובתו לנו נודע עתה .70 כח בפסוקוגם
 המקומות.משני
 הדעת על להעלות אין שכן , הכתר על עטיה הרב שמוסר הנתונים כאמיתות לפקפוק מקום כלאין
 ארבע מתוך נבראו. ולא היו שלא הבדלים יציין שבידו לרשימה הכתר את ומשווה הבודקשאדם
 תורה, ספר הלכות את בכותבו הכתר על סמך לא שהרמב"ם קבע כאשר לקאסוטו, שהיוהראיות
 על קאסוטו של למסקנתו עתה לחזור עלינו לכאורה אך בכתבי-היד. שאומתו ראיות, שתי רקנותרו
 למסקנה תוביל שתתגלה אחת אי-התאמה שאפילו ופנקובר גושן ציינו וכבר אלו. ראיות שתיפי

כזו.י2

 לדחות עלינו יהיה - קאסוטו למסקנת נשוב אם כזו. מסקנה לאמץ גדול קושי יש כן פי עלאף
 בן-אשר, של אחר כתב-יד שהיה להניח נצטרך ; הכתר על סמך שהרמב"ם חלב קהילת מסורתאת

 השורות שלוש גם זה ובכלל השירות, ובעניין הפרשיות בעניין בפרטי-פרטים לכתר דומהשהיה
 שירת שלפני והשיטין אחד, קדום מקראי בכתב-יד אף רע להן נמצא שלא האזינו בשירתהארוכות
 פרשה בהיעדר גם לכתר התאים הזה כתב-היד 22 ; שנכתבו בדרך אותן לכתוב שקשה ואחריה,האזינו
 כתב- 73 ; לנו הידועים המקרא של הקדומים כתבי-היד לכל בניגוד אשת', עם שכב 'ארור כ, כז,בדב'
 וזאת כח(, )או כב ז, בוי' פרשה היעדר בעניין !( הכתר )כולל כתבי-היד כל מנוגד היה הזההיד

 - כולם ועל ; לאמר' משה אל ה' ב'וידבר הפותחים בתורה המקראות שבעים יתר לכלבניגוד
 למחלוקת שהביא דו-משמעי נוסח כתב כן ועל זה, בעניין כתב-היד במוזרות כלל חש לאהרמב"ם

 התורה. פרשיות בעניין ישראל קהילותכין
 סטה אך והשירות, הפרשיות בעניין הכתר על סמך שהרמב"ם היא יותר סבירה הנראיתהדרך
 זו רשימה נוצרה איך בדמיוננו לתאר ננסה ביודעין. שלא או ביודעין מקומות, בשני הכתרממסורת

 שכתבתי התורה בספר סמכתי 'ועליו העיד הרמב"ם שבמצרים'. הידוע 'ספר פי על הרמב"םשל
 כך אחר ורק לכתר בהתאם תורה ספר כתב שהרמב"ם מכאן ה"ד(. פ"ח תורה ספר )הלכותכהלכתו'

 עיני לנגד הכתר היה התורה הספר כתיבת זמן כל שבמשך להניח אין תורה'. 'משנה ספר אתכתב
 פי ועל הכתר, פי על והסתומות הפתוחות הפרשיות של רשימה הרמב"ם ערך כנראההרמב"ם.24
 נוספת פעם הרמב"ם נסמך תורה, ספר הלכות את לכתוב בא כאשר התורה. ספר את כתב זורשימה

 תשובה השיב הרמב"ם דומה. תהליך התרחש שבו אחר, עניין על להצביע אפשר הרשימה. אותהעל

 א. ח, היא כך שאחר הפרשה יא. ז, א; ז, יז; ו, יב; ו, הן הקודמות הפרשותארבע
 ש1. ש ל3 לו ל ב את בדקוונקובר
 43, עמ' והכתר. הרמב"ם פנקובר, : 59 עמ' שנתגלה, הכתר חלקגושן.

 אותנטיות. גושן, בפירוט כך עלראה
 81. בעמ' דבריו ראה שו. ש ל16 ל9 ל3 לו ל את זו בנקודה בדקפנקכר
 לכתיב. בנוגע גם הכתר על סמך שהרמב"ם נניח אם במקצת שונה יהיהההסכר
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 שלו.25 התורה ספר בכתיבת נסיונו פי על וזאת כהיקפו, שרוחבו תורה ספר לכתוב יש כיצד!ורטת

 תורה. ספר מהלכות ט בפרק יותר מאוחר שילב זו תשובתוו
 כל למנוע שמטרתן רבות, 'אבטחות' כוללת תורה' ב'משנה שלפנינו הרשימה אחרת, ועודזאת
 ב א פרשיות : כדוגמת ביניים' 'סיכום הרמב"ם ערך הפרשה סוג שמתחלף פעם ככל שינוי. או!ות

 הפתוחות של ביניים סיכום צוין הנמש כל בסוף . שתיים והן סתומות ה ד ; שלוש והן!תוחות
 התורה. פרשיות של כללי סיכום בא התורה ובסוף הספר, שבאותוסתומות
 סביר שהקדמנו, התיאור פי על אך ; הרמב"ם לרשימת אלו 'אבטחות' הוכנסו מתי יודעים אנואין
 רק ברשימה. נכללו לא עדיין ה'אבטחות' לעצמו הפרשיות את הרמב"ם העתיק שכאשרניח
 כלשהי סטייה שהיתה נניח אם ברשימה. אלו 'אבטחות' שולבו לרבים כהלכה החומריבור
 זה היה תורה', 'משנה לצורך הרשימה עיבוד בזמן או מהכתר ההעתקה בזמן ברשימה, הכתרוסח
 קבעו כך, אחר שנקבעו ה'אבטחות', - להיפך זו. סטייה שימנעו 'אבטחות' היו לא שעדיין,לב
 תימוט. לבל שכזו,ייה

 הרמב"ם של ההלכתית הסמכות את קיבל הכתר נוסח שבתורה, הפרשיות בכל : מעתהאמור
 שכויקרא, ו'המקריב' חלב' 'כל שבשמות לך' 'פסל הפרשיות כשלוש אף ישראל. נכלטס

 האשכנזים שנחלקו פי על אף הרמב"ם. של ההלכתית מסמכותו ישראל קהילות כלאבות
 הרמב"ם, פסק את בשווה מקיימים כולם הרי האחרונות, הפרשיות בשתי התימנים עלספרדים

 התורה, פרשיות לכל כניגוד אך מהם. לאחד עדיפות ואין הפירושים, בשני להתפרש יכול הוא.ן
 הרמב"ם. של הלכתי גיבוי הכתר לנוסח ניתן לא אלו,קומות

 נתורה הסדריםז.

 ברשימותיו בראשית. לספר הכתר בבדיקת מאמציו עיקר את קאסוטו הפנה המצומצם זמנול
 הגדולה'.ן לסריס בהוצאת רשומים בראשית ספר של הסדרים 'כל::

 בראשית לספר הסדרים סימון בהם נמצא ואכן ברשימותיו,2 נמצאים לטריס תנ"ך של אלודפים
 אדום. בעיפרון כגליון שנרשמה 'ס' כאות סומנו הסדריםיכד(.
 שמות, בספרים הסדרים רישום את שישלים עטיה יהודה מהרב קאסוטו ביקש מחלב, צאתולפני
 אם לפנינו, ברשימותיו.' מצויה והיא לקאסוטו כך אחר נשלחה זו ורשימה ודברים, במדבריא,

 בכתר. התורה סדרי על מלאיםנתונים
 המלאה: הסדרים רשימתלהלן

 קנא. שאלה ב, הרמב"ם,שו"ת

 ה15. וסימנה חלכ' 'רשימות קאסוטו ידי על המכונה החוברתכסוף
 ה6. ת14,סימנם
 ת4.סימנה
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כראשית4
 יט[]כה. יצחק תולדת ואלה]כד[ א[ ]א, בראשית]א[
 א[]כז, זקן כי ויהי]כה[ ד[]ב, השמים תולדות אלה]ב[
 י כח[]כז, האלקים לך ויתן]כק כב[]ג, האדם הן]ג[
 י[]כח, יעקב ויצא]כז[ א[]ה, ספר זה]ד[
 א[[US~ שנואה כי ה' וירא]כח[ ט[]ו, נח תולדת אלה]ה[
 כב[]ל, אלקים ויזכה]כט[ א[]ח, נח את אלקים ויזכר]ו[
 ג[]לא, יעקב אל ה' ויאמר]ל[ סק]מ, התכה מן צא]ז[
 ג[]לב, יעקב וישלח]לא[ יח[]ט, נח בני ויהיו]ח[
 יח[]לג, שלם יעקב ויבא]לב[ א[]יא, הארץ כל ויהי]ט[
 ט[ ]לה, יעקב אל אלקים וירא]לג[ א[]יב. לך לך]י[
 א[]לו, יעקב וישב]לד[ א[]יד, אמרפל בימי מהי]יא[
 א[]לח, ההיא בעת ויהי]לה[ א[]טו, האלה הדברים אחר]יב[
 א[]לט, הורד ויוסף]לק א[]טז, אברם אשת ושרי]יג[
 משקה חטאו]לק א[]יז, בן אברם ויהי]יד[

]מ-

 א[-

 א[]מא. מקץ ויהי]לח[ א[]יח, אליו וירא]טו[
 לח[]מא, כזה הנמצא]לט[ א[ ]יט, המלאכים שני ויבאו]טז[
 יח[]מב, יוסף אליהם ויאמר]מ[ א[]כ, משם ויסע]יז[
 יק]מג, שדי וא-ל]מא[ א[]כא, פקד וה']יח[
 יח[]מד, אליו ויגש]מב[ א[]כב, נטה והאלקים]יט[
 כח[]מו, יהודה ואת]מג[ כ[]כב, לאברהם ויגד]כ[
 א[]מח, חולה אביך הנה]מד[ א[]כד, זקן ואברהם]כא[
 א[]מט, יעקכ ויקרא]מה[ מב[]כד, היום ואבא]כב[
 כז[]מט, זאב בנימין]מו[ א[]כה, אברהם ויסף]כג[

]שמות[6

 טו[ ]יד, אלי תצעק מה משה אל ה' ויאמריכ סדרים ונצליח[ נעשה ה' ]=כשםבהנ"ו
 השמים מן לחם לכם ממטיר הנני משה אל ה' ויאמריג א[]א, שמות ואלה אס'
 ד[]טז, אן ]ב, איש וילךב
 כח[]טז. אנה עד משה אל ה' ויאמריד א[]ג, רעה היה ומשהג
 א[]יח, יתרו וישמע יתרו פ'טו יח[]ד, משה וילךד
 ו[]יט, לי תהיו ואתםטז ואראפ'
 א[]כא, המשפטים ואלה משפטים פ'יז ב[ ]ו, משה אל אלקים וידברה
 כד[ ]כב, עמי את תלוה כסף אםיח ח[]ז, לאמר אהרן ואל משה אל ה' ויאמרויו
 כ[ ]כג, מלאך שלח אנכי הנהיט טז[7 ]ח, בבקר השכם משה אל ה' ויאמרזין
 ]...[ לאמר משה אל ה' וידבר תרומה פ' תחילתכ באפ'

 א[ ]כה, תרומה ליויקחו א[ ]י. פרעה אל בא משה אל ה' ויאמרח
 א[]כו. תעשה המשכן ואתכא א[]יא, אביא אחד נגע עוד משה אל ה' ויאמרט
 לא[]כו, וארגמן תכלת פרכת ועשיתככ כט[]ינ, הלילה כחצי ויהייוד
 תצוהפ' א[ ]יג. בכור כל לי קדש לאמר משה אל ה' וידבריא
 כ[]כז, תצוה ואתהכג בשלחפ'

 במקור. אינם והכותרותהמספור4
 כאן הכתר בצילום אך פרשה(, באמצע כאן המופיעהסדר, בסימן הכהין לא )כנדאב סדר כאן סימן לאקאסוטו5

 הסדר. סימן נמצא ספרים( כ"א טעמי ויקם, של בספרו)שהובא
 פסוקים. סימון רק הוספתי עטיה. הרב של בלשונו הכל מובא ואילךמכאן6
 שהכוונה ספק אין האחמם המקורות פי על אך יג, ט, בשמ' גם יש דומה פתיחה כי שאלה, סימני שני סימןקאסוטו7

 טז. ח. לשמ'היא
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 א[]כס, להם תעשה אשר הדבר וזהר
 א[]ל, קטרת מקטר מזבח ועשיתה
 א[8]לא, בשם קראתי ראה תשא פ'1

 סו[]לב, ההר מן משה וירד ויפן1
 א[]לד. אבנים לחת ב' לך פסלת

'יקרא[
 א[]א, משה אל ויקרא ויקרא סדרר
 א[ ]ד, מכל בשגגה תחטא כי נפשה
 א[]ה, אלה קול ושמעה תחטא כי ונפש1
 יב[ ]ו, ובניו אהרן קרכן זה צו פ'1
 א[ ]ח, אתו בניו ואת אהרן את קחח
 א[ ]ט, השמיני ביום ויהי שמיני פ'ל

 כז[]לד, האלה הדברים את לך כתבכט
 ל[]לה, בצלאל בשם ה' קרא ראו ויקהל פ'ל
 א[ ]לז, הארן את בצלאל ויעשלא
 כא[]לח, פקודי אלה פקודי פ'לב
 לג[]לט, משה אל המשכן את ויביאולג

 א[ ]יז. בניו ואל אהרן אל דבר אחרי פ'מז
 אלקיכם ה' אני אלהם ואמרת ישראל בני אל דברמח

 א[]יח,
 א[]יט, תהיו קדשים קדושים פ'מט
 כג[ ]יט. מאכל עץ כל ונטעתם הארץ אל תבאו וכינון
 א[ ]כא, הכהנים אל אמור אמור פ'נא

 יז[ ]כב, ישראל בני כל ואל בניו ואל אהרן אל דברנב א[ ]יא, אלהם לאמר אהרן ואל משה אל ה'וידבר
 ט[ ]כג, אלהם ואמרת ישראל כני אל דכרגג א[]יב, תזריע כי אשה תזריע פ'א
 א[ ]כד, אליך ויקחו ישראל בני את צונד כט[]יג, נגע בו יהיה כי אשה או ואישב
 יד[]כה. ממכר תמכרו וכי בהר פ'נה א[]יד, המצרע תורת תהיה זאת ,ן ] טהור פ'ג

 א[]טו, אלהם ואמרתם ישראל בני אל דברוה
 כה[ ]טו, רכים ימים דמה זוב יזוב כי ואשהו

:מדבר["[

 א[]ב, דגלו על איש במדבר סדר1
 א[]ג, ומשה אהרן חלדותואלה

 יז[]ד. שבט את תכריתו אלא
 יא[ ]ה, אשתו תשטה כי איש איש נשא פ':
 א[ ]ו, לנדר יסלא כי אשה או איש)
 כב[]ו, ישראל בני את תברכו כהר
 מח[]ז, אפרים לבני נשיא השביעי ביוםה
 א[]ח, הגרת את כהעלתך פ'ו
 א[]י, כסף חצוצרת שתי לך עשה1
 טז[]יא, איש שבעים לי אספהח
 כג[]יא, תראה עתה תקצר ה' הידט

 א[]יג, אנשים לך שלחפ'
 יא[]יד, הזה העם ינאצני אנה עדא
 א[ ]טו, מושכתיכם ארץ אל תבאו כיכ
 א[]טז, קרח ויקח קרח פ'1
 טז[]יז. מאתם וקח ישראל כני אל דברד
 כה[]יח. תדבר הלוים ואלה

 א[]יט, התורה חקת זאת חקת פ'עו
 יד[]כ. מלאכים משה וישלחעז
 ב[]כב, צפור כן בלק וירא בלק פ'עת
 י[ ]כג, יעקב עפר מנה מיעט
 א[ ]כה, בשטים ישראל וישבפ
 ק ]כה, אלעזר בן פינחס פינחס פר'פא
 נב[ ]כו, הארץ תחלק לאלהפב
 טו[]כז, הרוחת אלקי ה' יפקדפג
 כק]כח, הבכורים וביוםפד
 ב[]ל, המטות ראשי אל משה וידבר מטות פ'פה
 א[ ]לא, ישראל בני נקמת נקםפו
 כה[]לא, השבי מלקוח ראש את שאפז
 א[ ]לב. ראובן לבני היה רב ומקנהפח
 א[]לג, ישראל כני מסעי אלה מסעי פ'פט
 כאים אתם כי אלהם ואמרת ישראל כני את צוץ

 א[]לד,
 ט[]לה, הירדן את עברים אתם כיצא

 ג[ ]כו, תלכו בחקתי אם בחקתי פ'גז
 א[ ]כז, נדר יפלא כי אישנח

 הוא הראשון שהפסוק כיוון שכו, השני הפסוק מן כמלים הסדר את מציינים נוספים סדרים ובמספר זהבמקום
 בתורה. רבות פעמים המופיעפסוק
 לה. כפסוק הוא הסדר אחרים ובמקורות ל ככתב-יד אך לט, כה, בוי' גם כזופתיחה

 להלן. עיין כמדבר ספר תחילתלגבי
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 1[]דברים[

 א[ ]א, דברים ס' תחלתצב
 ]ב,ב[ לכם רב לאמר אלי ה' ויאמרצג
 לא[ ]כ, החלותי ראה אלי ה' ויאמרצד
 בג[ ]ג, בתחלתה ואתחנן פ'צה
 כה[]ד, כנים תוליד כיצו
 מא[ ]ד, משה יבדיל אזצז
 ד[]ו, ישראל שמע פ' תחילתצח
 יב[ ]ז, עקב פ' תחילתצט
 א[ ]ט, היום עבר אתה ישראל שמעק
 א[ ]י, לך פסל אלי ה' אמר ההיא בעתקא
 י[ ]יא, שמה בא אתה אשר הארץ כיקב
 כ[ ]יב, ה' ירחיב כי ראה פ'קג
 כ[]יג. נביא בקרבך יקום כיקד
 א[]יד. אלקיכם לה' אתם בניםקה
 ז[ ]סו. אביון בך יהיה כיקו
 יח[]טז, שופטים פ' תהילתקז

 יד[]יז, הארץ אל תבא כיקח
 יד[ ]יח, האלה הגוים כיקט
 י[]כ, עיר אל תקרב כיקי
 י[]כא, תצא כי פ' תחילתקיא
 ק ]כב, צפור קן יקרא כיקיב
 י[]כג, איביך על מחנה תצא כיקיג
 ככ[ ]כג, נדר תדר כיקיד
 יט[]כד, קצירך תקצר כיקטו
 א[ ]כו, תבוא כי פ' תחילתקטז
 א[ ]כח, תשמע שמוע אם והיהקיז
 ט[ ]כס, נצבים פ' תחילתקיח
 יא[ ]ל, הזאת המצוה כיקיט
 יד[ ]לא, ימיך קרבם הן משה אל ה' ויאמרקך
 א[ ]לב, האזינו פ' תחילתקפא
 . הברכה וזאת פ' תחילתקכב

 א[ ]לג,
 הסדריםתמו

 מערכת סדרים. קס"ז מכיל שהוא וקבע נן יואל י' עליו שעמד הטיפוס מן היא בכתר הסדריםרשימת
 ומספר למדי, יציבה מסורת היא זו מסורת החילופים.3י ובספר ל בכתב-יד מצויה זה מטיפוססדרים

 על הערות מספר להעיר יש אלו מקורות השוואת לאור גדול. אינו השונים המקורות ביןהשינויים
 שבכתר:4יהסדרים
 בשיטת הלך החילופים' 'ספר אך ל, בכתב-יד מסומן אינו כ( ככ, )בר' לאברהם' 'ויגד)א(
הכתר.5ן

 המקורות בכל ח( י, )שם ושכר' 'יין לעומת א( ט, )וי' השמיני' ביום ב'ויהי סדר סומן בכתר)ב(
 שם מסומן היה ואולי השמיני', ביום 'ויהי ליד מחיקה סימן יש ל בכתב-יד שגם להעיר ישהאחרים.

 לפי אך ושכר', ב'יין סדר מסומן ש בכתב-יד מנוי(. אינו הוא ל בסוף הסדרים )ברשימת סדרפעם
 השמיני'. ביום ב'ויהי גם סדר שהיה נראה שםהמספור
 הנראה, ככל זוהי, הסדרים. במנין אותו כלל ולא כמדבר ספר תחילת על דילג עטיה הרב)ג(
 מדמשק בכתר שגם מעניין ספרים. בראשי סדר סימן בכתר שאין העובדה בשל שנגרמהטעות
 במדבר. ספר בתחילת סדר נמנה לא Heb) )40790 לעיל הנזכר כמאמרו יואל י'שתיאר
 התורה' חקת ב'זאת סדר סימנו החילופים' ו'ספר ל כתב-יד במדבר: בספר הרשימות נחלקו)ד(
 סדר מסומן בכתר כה(. )יח, תדבר' הלוים ב'ואל סדר סימנו יואל שבדק והכתר ש כתב-יד א(.)יט,
 ממנו קצר אחד סדר רק יש בתורה פסוקים. שמונה בן סדר בו נמצא כן ואם המקומות,בשני
 : כאן המסורות השתלשלות את לקבוע קשה פסוקים. שבעה בן והוא - טז( יא, )במ' לי''אספה

 או קצר, כה סדר למנוע כדי אחד סדר השמיטו המסורות ושאר הקדומה, היא הכתר מסורתהאם

 אחד. הכותב אך יותר, קצר התיאור וסגנון אחר קולמוס ואילךמכאן11
 ואילך. 126 עמ' כתר,יואל,12
 10(. עמ' כתר, ייבין, )ראה: הקורא' ב'הורהת גם מצויה דומהמערכת13
 סדרים. פחות כוללת שרשימתו פי על אף ש, כתכ-יד נוסח על גם נעיר השוואהלשם14
 אותו. מחק אך א, כג, בבר' סדר כתחילה סימןקאסוטו15
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 מסורות שתי המשלבת הכתר למסורת הובילה שונות במסורות ההפסקה בנקודת מחלוקתמא
.דמות.6י
 כספר סדרים ושישה )ארבעים ותשעה שישים מאה אפוא הוא שבכתר התורה סדרימספר
 במדבר( ספר ותחילת הספרים, בשאר עטיה הרב שמנה סדרים ושניים עשרים מאה.אשית,
 אחידה, כמעט סדרים מסורת מייצגים החילופים' ו'ספר ל א שכתני-היד היא מכך העולה,סקנה
 פחות. או סדרים וארבעה חמישים מאה הכוללות אחרות למסורותיגור

 חיים מים באר שו"ת פי על הכתר נוסחח,
 ולהשלימם שבכתר התורה חלק על קאסוטו של מרשימותיו לנו שנודעו הנתונים את לאשש1ן
 חיים הנודע הצפתי המקובל של בנו ויטל, שמואל הרב השבע-עשרה. המאה מן שו"ת ספר פיי

 הכולל ותשובות, שאלות של קובץ ערך הוא במצרים. חי ימיו ובסוף דמשק, מרבני היה:ל,
 'כדי נערכו התשובות אחרים. משל ותשובות )1676-1646( ת"ו-תל"ו בשנים שהשיבגובות
 המחבר של המקורי כתב-היד המהכר. כהיי נדפס לא הקובץ אולם השם', ירצה אם כע"הרפיסם
 832.י בודליאנה אוקספורד וסימנו: באוקספורד,מר

 בין כתיב הבדלי מתגלים כאשר לנהוג כיצד נשאל המחבר מענייננו. היא זה בקובץ הכ"זהשאלה
 אחרי נידון )'העולם הספרים רוב פי על מכריעים עקרוני שבאופן היא תשובתו שונים.2 תורהרי

 פי על נקבע והסתומות הפתוחות הפרשיות עניין )א( זה: מכלל יוצאים עניינים שני אך:ו'(,
 ולא המדקדקים בין במחלוקת שנשארו ]...[ מקומות 'מקצת )ב( אחריו'; והבאים'מכ"ם
 אלו.3 מקומות מהם מפרט אינו המחבר כמאן'. הלכה!שט

 מן ששמעתי 'ממה שונים ספרים בין גירסאות שינויי של לקט המחבר הביא תשובתובהמשך
 חסר העיקר 'כי מפורש אינו הרשימה של מקורה אלי'. הקודמים ]=המובהקים[ המובקים.פרים
 אלו מסוג שבמקרים לומר, היא המחבר כוונת בעד'.4 יכפר וה' מאתי הוא גנוב כיהספר,
 הוסיף זו ברוח המיעוט. גירסת את ולדחות הספרים רוב פי על להכריע יש - ברשימה.סיעים
 מקומות במספר כתיב של נוספים חילופים מצוינים ובהם הדף, בשולי הערות יותר מאוחרקבר
 ואו, בלא כב( יח )ויק' תשכב" לא זכר "את בהם שכתוב ספרים יש מות אחרי 'בפ' כגוןרה.
 הספרים'. כרב כואו "ואת":ו7

 הראשון בחילוף בתשובתו. ויטל ר"ש שילב שאותה המקורית, הרשימה חשובה,ענייננו
 : צובה ארם כתר על-פי הכנתה, דרך נרמזה.שימה

 123-122. עמ' הפטרות פריר, דברי ראה זה סדר בעייתעל

 תשכ"ו. תל-אכיכ והרשקאויטש. ווידער הרבנים ידי על נדפס הספר 779. ומיכל 463 מיכל בעבר סומןכתב-היד
תיאור

 הקובני
 בעיתון נויכאואר( )=אדולף אבי"ן ידי על נדפסו בה דנים שאנו התשובה של המלא וציטוטה

 מאוקספורד'. עתיקים 'דברים בכותרת ו-53, 45, עמ' )1871(, תרל"א משנת'המגיד'
 ה. בנספח מובא החשוכה ושל השאלה של המלאהנוסח
 לחילוף הנראה ככל מתייחסים זה' מפני זה רוחין אין כהא כתיב ואחד באלף כתיב אחד ס"ת אשכחן 'אידבריו
 זה. בעניין קודמת הלכתית תשובה בסיס על כנראה ונכתבו ב(. כג, )דב' דכה' -'דכא
 המקורית, הרשימה חיבור זמן על דיוננו וראה אומרו, בשם דבר הביא שלא לרמוז כוונתו אולי סתומה. זוהערה
 336. עמ'להלן



335 קאסוטו רשימות לאור צובה ארםכתר]59[

 של "ג בתא מנשוא ואו מלא ספרים ויש ואו חסר ספרים יש יג[ ]ד מנשא מלת בראשית.בפ'
 הספרים רוב האמנם ואו. חסר יד כתיבת ישן בספד וגם י"ע[ שלי, ]הדגשה ואו חסרצובא

 מנשוא. ואו מלאים הם תורות וספריהמדויקים

 קדושים. 'בפרשת כדוגמת הוא הנוסח המיעוט. גירסת של מקורה מוזכר לא הרשימה פריטיכשאר
 אפוא מסתבר, יוד'. חסר רעך הספרים וברוב יוד מלא רעיך דם על תעמד לא בעמך רכיל תלךלא

 הרשימה לכל אם כי בלבד, הראשון לשינוי לא מתייחסים הרשימה בתחילת שצוינושהמקורות
 סתהון הרב ידי על נערכו אשר קאסוטו, במסמכי הכלולות הרשימות אל הרשימה השוואתכולה.
 נוסחים השוואת היא ויטל ר"ש שהביא שהרשימה כבירור מורה הלב, מרכני עטיהוהרב
 והאשכנזים. הספרדים בקהילות המקובל התורה נוסח ובין הכתר נוסח ביןמלאה
 ברשימתו הרמב"ם סטה שבהן הפרשיות שתי הן הרשימה ובין הכתר בין לקשר מובהקסימן
 הכתר, מן העתק שאינו התוהה של נוסף כתב-יד קיים שהיה ההנחה הכתר.5 מנוסח תורה'ב'משנה

 סבירה בלתי היא הרמב"ם, לפסק בניגוד שהן אלו כולל פרשיותיו, בכל לו התאיםואף-על-פי-כן
 .,לחלוטין.
 ויטל, ר"ש שמביא הרשימה עם סתהון הרב שערך הכתיב חילופי רשימת את עתהנשווה
 ויטל. ר"ש של חיבורו של כתב-היד שבשולי המאוחרות התוספותבהשמטת

 ויטל ר"ש בשו"תהרשימה סתהון הרברשימת

כנ"ל ימנשוא' לעומת'מנשא' יג ד, בר)1(
כנ"ל 'מעינות' לעומת'מעינתי יא ז, בר')2(
כנ"ל 'ויה" לעומת'ייהיי' כט ט, בר')3(
 - -- 'אלהן' לעומת'אליהן' יט א, שכ')4(
 'תעשה' לעומת'ההעשה' 'תיעשה' לעומת'תעשה' לא כה, שמ')5(
כנ"ל 'האפוד' לעומת'האפד' כו כה, שמ')6(
כנ"ל 'רעך' לעומת'רעיך' טז יט, וי')7(
 י. בפסוק -כנ"ל 'הוא' לעומת'היא' יב? יא? י? כה, וי')8(
כנ"ל לעומת'כשמות''בשמת, א,יז במ')9(
כנ"ל 'חדשכם' לעומת'חדשיכטן י י. במ')10(
 'בעור' לעומתנבערי - -- ה כב, במ')11(
כנ"ל 'דכה' לעומת'דכא' כ כג, דכ')12(

 פי על נערכה שהרשימה למסקנה תוביל השינויים מדוקדקתשל ובחינה מלאה, כמעט היאהזהות
 הרשימות: שתי שבין ההבדלים ואלו בלכד.הכתר
 ויטל. הר"ש ברשימת מופיע אינו סתהון הרב ידי על שצוין 'אליהן'-'אלהן' החילוף : 4סעיף

 ברשימת טעות של אפשרות סבירות מגדר מוציאים הכתר ממסורת והסמך ל בכתב-ידהמקבילה
 הכתר, בנוסח היקון זה במקום היה ואולי ויטל הר"ש מרשימת זה מקום נשמט אוליסתהון.6
 ל. בכתב-יד למצבבדומה

 כב( ז, )וי' חלב' ו'כל פתוחה שהיא קובע והרמכ"ם בכתר סתומה שהיתה א( לד, )שמ' לך' 'פסל הןהפרשיות5
nwnwפרשיות - צובה ארם וכתר 'הרמב"ם בפרק דברינו ראה הדמב"ם. ברשימת כלולה ואינה בכתר פתוחה 
 . . 330-325. עמ' לעיל השירות', וצורת וסתומותפתוההת

 קיימים. שאינם הבדלים יצינו כזו שברשימה הדעת על מתקבל בלתי מלכתחילה 311. עמ' לעיל,ראה6
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 על שהעיד סתהון, הרב של עדותו עדיפה הכתר, נוסח על הסותרות העדויות שתי בין : 5סעיף
 זה במקום המסורה נוסח נתן'.7 'מאורות ספיר, יעקב לר' תשובותיו ברשימת גם 'תעשה'הכתיב
 שסבר מעהיק כידי או בטעות, שלנו הרשימה נוסה התהפך הנראה ככל 'תעשה'.8 לגירסהמתאים
 ויטל, ר"ש של זו שרשימה ציינתי כבר להכריע. יש פיו שעל הרוב, נוסח הוא 'תעשה'שהנוסח
 הספרים מיעוט בין לרשימתחילופים הפכה הספרים, רוב ובין הכתר בין השוואה מעיקרהשהיתה
 ויטל. ר"ש גם אותה ראה כזאת וכרשימה הספרים, רובובין

 מופיעים המסורה, מנוסח הנראה, בהם,.ככל סוטה הכתר שנוסח אלו, חילופים שני : 8-7סעיפים
 הכתר.' כתיב היה כך שאמנם מוכיח הדבר ויטל. ר"ש ברשימתגם

 'יובל בכתר נכתב שבו הפסוק ויטל. ברשימת המפורש מן נלמד סתהון ברשימת הסתום : 8סעיף
 כרגיל.ש 'הוא' נכתב יא-יב ובפסוקים י, פסוק הוא )ביו"ד(היא'

 ו"ו. חסר 'בער' נכתב שבכתר זו, מרשימה נראה סתהון, מרשימת שהסקנו למה בניגוד : 1 1סעיף
 ספק.יי מכלל אפוא יצא לא זה במקום הכתר נוסה הלוקות. זה כמקום המסורהעדויות
 הזה כלשון בסופו וכתוב ישן מספר והעתקתי מצאתי 'כך : נאמר ויטל ר"ש של התשובהבסוף
 עולם'. לבריאת ותשעה ושמונים מאות ותשע אלפים ארבעת שנת תשרי בירח ונשלם הלל בןמשה

 הרי כך אמנם אם )1229(. ד'תתקפט שנת לפני נערכה השינויים שרשימת הדבר, מורהלכאורה
 שיער בן-צבי (. 1205 )בשנת הרמב"ם של מותו לאחר קצר זמן )'צובא'( בחלב כבר היהשהכתר
 הארבע-עשרה.2ן המאה בסוף לחלב ממצרים הובאשהכהר

 האשכנזים בקהילות הנהוג רמ"ה-או"ח לנוסח שברשימה הספרים' רב 'נוסח של הזהותגם
 מהכרעות נובע פה המוצג הנוסח האם 1244. בשנת נפטר הרמ"ה מחשבה. מעוררת 3י.הספרדים
 ויטל ר"ש של כוונתו אין ושמא ? הרמ"ה לפני גם נהוג שהיה נוסח משקף שהוא או:רמייה
 ? 'כלת'-'כלות' לשינוי המתייחס החריג לקטע רק אלא כולה לרשימה זה:משפט

 הקירבה להכנתה. המקורות אחד שימש שהכתר לנו ידוע הרשימה מן כך, וכין כךכין
 ישן 'ספר על והעדות היחיד, מקורה היה שהכתר למסקנה מובילה סתהון לרשימת;מופלגת
 ההחלטי מלשונה להביא ניתן זו למסקנה חיזוק מאוחרת. תוספת היא הכתר הזכרת לצר יד';תיבת
 המצב הוא שכך לציין בלא ואו', חסר בשמת .[ . ]. ביוד היא 'יובל לתחילתה( )פרט הרשימהעל

 לנו הידוע את ומאששת זו רשימה חוזרת הכהר, על עדות שלפנינו שהסקנו כיוון ספרים.;מיעוט
 היא במסורה, סמך להן שאין 8-7, המיוחדות הגירסאות על הרשימה עדות פנים, כל על הכתר.!ל
 הכתר.4י פי עלראי

 מוציאימ ביניהן הקלים וההבדלים העדויות שרז של השונה זמנן דבר'. יקום עדים שניים פי'על
 לתריסר שפרט מוחלט, כמעט בביטחון להסיק ניתן ביניהן. תלות של קשר כל אפשרות:כלל

 נתן. מאורות גושן, : ראה JTS. ן 729 יד ככתב בשלמות ונתגלתה 76. עמ' )1863(, א ב'הלבנון', הודפסההרשימה
 21. הערה 313. עמ'ולעיל.
 אתר. על תורה' 'אור וספר 87,  עמ' כהר, ברויאר,ראה
 312. עמ' לעיל,ראה:

 312. עמ' לעיל,ראה:1
 85. עמ' כתר. ברויאר, וכן: 311 עמ' לעיל.ראה:1
 ה. עמ' התורה, כתרבן-צבי,1
 313, עמ' ולעיל, 18 עמ' כתר, כרויאר,ראה:1
 תנ"ך. דפוסי מתריסר ולמעלה כתבי-יד שבעים על המבוססת גינצבורג, במהדורת כלל צויין לא 8שינוין
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 הכתיב ולנוסח המסורה לנוסח מתאימים מתוכם שתשעה וויטל, סתהון שברשימותהשינויים
 המקובל. הכתיב מנוסח סטיות הכתר של התורה בכתיב היו לא תימנים, תורה בספריהנהוג

 הפתוחות הפרשיות ואת בתורה הכתר של הכתיב נוסח את למדנו הרשימות שתי שלמצירופן
 שבו.והסתומות

 נספחיםט.

 הספיק לא אך עליהם, ידע או בהם עסק שקאסוטו לכתר, הקשורים נושאים מספר כאןאזכיר
 שונים, חוקרים ידי על אלו בעניינים מחקרים נתפרסמו האחרונות השנים ארבעים במשךלפרסמם.

 קאסוטו. להם קדם שכבר כמובן, ידעו,שלא

 36[( ישן )סימון 17 ב פירקוביץ' כתב-ידא.

 הכתר שכתיבת סופר אותו בויאעא, בן שלמה ידי על 930 בשנת שנכהה מקרא, שלכתב-יד
 גם בספרו שהביא קאהלה,י ידי על תואר זה כתב-יד הכתר. שבסוף ההקדשה בכתובת לומיוחסת
 השווה 12.12.1943(, )ביום הכתר את קאסוטו שראה הראשונה בפעם מתוכו. אחד עמודצילום
 אך האותיות, כתיבת בדרך הבדלים מספר על עמד קאסוטו קאהלה.2 שהביא לתצלום כתב-הידאת

 להרגיש אפשר קאהלה, של מספרו אחרים כהבי-יד השוואת שמתוך למסקנה, הגיעלבסוף
 קאסוטו זה. לסופר האופייניים השורות מילוי סימני את גם הזכיר הוא כתבי-היד. שני ביןבדמיון
 ידי )על נתפרסם שתצלומו מהכתר היחיד העמוד בסיס על זו השוואה קאהלה ערך לא מדועתמה
 לכתב-היד הכתר השוואת ברור. ובלחי מוקטן שהוא ויקם צילום את להשוות שקשה וענהויקס(,

 יצחק ביוזמת שנים לאחר העיד שחיבר יצחק הרב חלב. קהילת בני של בזכרונם נותרהשבלנינגרד
 : כדלהלןבן-צבי

 שהיה אחר הנך ספר ג"כ כחב בעצמו הוא הזה הסופר .[ . ]. קמוטו הרב של השערתו לפיכי
 כן כי השניה. העולמית המלחמה בימי הגרמנים בתותחי אח"כ ונשרף בלילנגראדנמצא
 המדעית וחקירתו שכלו ובעין לילנגראד, של מהספר מצולם אחד דף לדוגמה לנוהראה
 ובצלמם.3 בדמותם ממש שוים הכתבי-יד ששניראה

 האותיות בדמיון דנו והחוקרים 4,17 ב ופירקוביץ' הכתר כתב דמיון על ויכוח התעוררלימים
 המילוי.ובסימני

 59-58. עמ' א, המערב. מסרניקאהלה,1
 108-102. עמ' כתר שמוש, ראה ח63. סימנו כחלב, שהותו כעת שניהל ביומן כתבכך2

 1. הערה 309 עמ' לעיל,ראה3
 מילוי סימני את )מזכיר נוסף דף אריה, בית אשר. וכן רמב"ם אלוני, חלב. כתר דותן, בויאעא. בן גושן,ראה:4

 98. עמ' פרשיות, עופר, כ; עמ' קרוב, כתב-יד יינק, ; האזפיינייס(השזרות
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 הכתר את המזכירים הרסנית בספרות מקורותכ.

 5 : להלן אביא עיקרו את פריימן. מא"ח שקיבל מכתב מצוי קאסוטו מסמכיבין

 תש"ד אדר ג' מוצ"שב"ה,
 והנכבד, היקר קאסוטופרופ'

 שהעלת ממה בחלב, אשר' בן 'ספר על אחדות יהיעות כוה רושם הנני מהבוקר לשיחתנובקשר
 הרבנית. הספרות מןמצודתי

 ז"ל הגאון עליו שסמך 'הספר .[ . ]. הרמב"ם על בפירושו כתב עדני סעדיה הר' הט"ו. מאהא.
 רכשה מה זמן לפני :[ : ן. .Hunt 372 אוקספורד כ"י .[' . ]. חלב והיא צובה במדינת היום הואעדיין
 א.6 ק"ב בדף פיסקה אותה נמצאת ושם עדני, סעדיה ר' ביאור של כ"י שלנו הלאומית הספריהגם

 תחמוד לא : נשאל עת סי' עמוקים בשו"תמים .[ . ]. קושטא מרבני חיים ן' אליהו הר' ט"ז. מאהב.
 בן מספר הגיהו .[ . ]. מוגה ספר בידי יש .[ . ]. והשיב פרשה שם אין אם או פרשה היא אם רעךאשת
 .[7 . ]. אחת פרשה הם ארורים כ' אם סימן( באותו הז' )השאלה שם ועוד שבחל"פ.אשר

 על הרדב"ז שהזכיר במה הידיעה נתחלפה אולי אשר. בן ספר על יריעה מצאתי לא רדכ"זכשו"ת
 אלף סי' )ח"ד הזה' היום עד בחלב 'שהוא הרמב"ם של מספרו שהוגה להרמב"ם תורה משנהספר

רצ"ו(8

 את מזכיר .[ . ]. צדק ופועל תמים הולך ספרו בסוף צובה בארם הדיין אברהם הר' "ט. הי המאהג.
 אר"ץ.9 כתר ואת עזרא שלס"ת

 לכתר המיוחסים התימנים כתבי-הידג.

 שבמצרים'. הידוע ספר תיקון 'על שנכתבו עצמם על מעידים הורה של תימנים כתכי-ידמספר
 התורה של נוסף יד בכתב 'השתמשתי 9.6.47 בתאריך וכתב .Heb) )40432 מהם אחד הכירקאסוטו

 אינו הוא העברית. האוניברסיטה בספרית כעת והנמצא צובה ארם מכתר שהועתקוההפטרות,
 ההפטרות'.0ן רב ואת מהתורה שליש כולל אךשלם

 צובה ארם וכתר התימנים כתכי-הידד.

 שבידם התורה כתיב את העתיקו תימן שיהודי ברויאר טען בכתר ההורה כתיב על מחקרו פיעל

 ה7נ.סימונו5
 241. עמ' )חש"ו(, כב ספר, קרית אסף ש' כשם זה מקור הביא התורה. כתרבן-צבי,6
 מספר פעמים צוטט )המקור אותו שהזכיר המחקר בספרות לראשון ונחשב זה מקור הביא רמ"ה,תא-שמע,7

 22(. הערה 117, עמ' והכתר. הרמכ"ם פנקוכר, ראה: הרבניתנספרות

 השערה. אותה הביאו - )1950( 11 8]] טייכר ככר: ולפניו רדב"ז תשובת מנחם,בן8
 ו-ז. עמ' התורה, כתרבן-צני,9
 גילה מורג שלי. מאנגלית התרגום 3/2013ק. כתיק היהודי העם לתולדות המרכזי בארכיון נמצאהמסמך10

 לוינגר ושל 2.6.1961( )'הארץ' רצהבי של חצובותיהם ראה 26.5.1961(. )'הארץ' לכתר המיוחס אחרכחב-יד
 שכתב-היר רק היא לכתר הייחוס משמעות לדבריהם, 48. עמ' נתן, מאורות גושן. ודברי 961ן.14.7()'הארץ'
 הכתר. מן ישירה להעתקה הכוונה אין אך המשובחת, הטברנית למסורתמתייחס
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ספר תיקון 'על שנכתבו נאמר שבסופם תימן מספרי כמה על מבוססת זו טענה צובה.יי ארםמכתר
ובין מחד, שנותרו( )בחלקים הכתר וכתךב המסורה כתיב בין הקירבה ולאור שבמצרים',הידוע
 מאידך. המסורה מן המתברר לכתיב התורה בספר התימניםכתיב

 הנתונים לאור הידוע'2י ספר תיקון 'על שנכהבו המציינים התימנים, מכתבי-היד כמהבדקהי
 ובין התימנים כתכי-היד בין הבדלים ששה מצאהי קאסוטו. של מרשימותיו הכתר עלשנודעו
 נוגעים הכתר לבין בינם ההבדלים אחיד. נוסח ההימנים כתבי-היד כל הציגו אלו בנקודותהכתר.
 : האזינו שירת ולצורת וסתומות, פתוחות לפרשיותלכתיב,

תימניםהכתר
כחוב:3י

אלחן,אליהן יט א, שמ')1(
רעךרעיך יז יט, וי')2(
הואהיא י כה, וי')3(

ך  

 המסורה. ומהערות כתבי-היד משאר המשתקפת למסורה מתאים אינו הכתר נוסח שבהם מקומות שלושהאלו

 וסתומות4ןפתוחות

פס לך' 'פסל א לד, שמ')4(
 פרשהאיןפ 'המקריב' כח ז, וי')5(

האזינו5ן

 נחור'יגס בתולה''גם כה לב, דב' השורה תחילת)6(

 על ולא הרמב"ם על סמכותימן שסופרי יתכן כי זו בדיקהדרך על במקצת לערער אמנם,ניתן
 האפשרות על מהותי ערעוריש ההבדלים כל בצירוף אולם, וסתומות, לפתוחות בנוגעהכתר
 לבין התימנים בכתבי-היד הכתוב בין שלום להטיל נבקש אם הכתר. על מיוסד התימניםשנוסח

 החךמנים.6ן לנוסח המקורות אחד היה שהכתר להציע רק נוכלממצאינו

 ויטל שמואל לרבי חיים מים באר שו"תה.

 ויתרות בחסרות תורה ספר בעניין כזשאלה
 תורה ספר ענין על אלקינו תורת ומגיהים תורות ספרי סופרים מאת נשאלתי נשאלבדמשק.

 באופן הזה הספר מן היפך אותו ומצאו אחר תורה ספר ופתחו חסירה אות או יתירה אות בושנמצא
 לזה. או לזה יקיימו האם יתנהגו כיצד חסר אחד ובספר מלא אחד בספר זאת מלהשנמצא

 התורה מן כי הוא בעינינו שראינו ומה באזנינו ששמענו ומה הראשונים מן שקבלנו מהתשובה.

 שצו. עמ' כתובים. הנ"ל. 90; עמ' כתר,כרויאר.11
 .4ן.8; .יכ( Or B.M. ; 1379 2365 .4א.Or. ;8 2350 .4נ.or. B.M. ; 2349 Or. ;8 2364 שכדקתי:כהבי-היד12

 6. הבדל רק וכולל לו בבמ' מתחיל JTS 136 ; 6 הבדל רק וכולל במדבר כאמצע מתחיל .Heb 432~4ירהטלים
 335. עמ' ח', ופרק 309 עמ' ד', פרק לעיל, ראה13
 5. הערה 335, עמ' ח', ופרק 326 עמ' ו', פרק לעיל,ראה14
  14.7.1961. 'הארץ' לוינגר. ר"ש ירי על  מכר זההכדל15

.

 הכתר. מן התורה של העתקים למצוא.  אף ואולי לברוק, יהיה ניחן וה, בסעיף  שהוצגהבררך16
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 חסרים ספרים ושני יוד מלא אחד ספר משכחינן כד הלכך רובו אחר נידון והעולם בטל בתריד
 גברי דבתר וסתומות בפתוחות זולתי לעולם עד וכן האחד ומגיהים תרי מקמי חד מבטלינןר

 מצינין מקומות במקצת זולתי כולה התורה בכל יובן וזה אחהיו. והבאים ז"ל הרמב"ם והםולינן
 ומאן עביר כמר דעביד ומאן כמאן, הלכה איפשט ולא המדקדקים בין במחלוקת שנשארוסופרים
 ז"ל ור"ת ז"ל רש"י למחלוקת הדבר וקרוב יד בהם תשלח ולא שנמצאו כמו אותם יניחו.א זה מפני זה דוחין אין בה"א כתוב ואחד באל"פ כתוב חד תורה ספר אשכהן ואי עכיד. כמרנכיר
 הקודמים המובקים הסופרים מן ששמעתי ממה שכחה הלקט יהיה שלא וכדי מאליו. מוכןדבר
 מאתי הוא גנוב כי הספר מן חסר העיקר כי באמתחותי ומצאתי שזכרתי מה פה לכתוב ראיתיוי
 בוראי. בעזר החילי וזה בעד יכפר'

 צובא של בתא"ג מנשוא וא"ו מלא ספרים ויש וא"ו חסר ספרים יש מנשא מלת בראשית 'בפ
 הם תורות וספרי המדויקים הספרים רוב האמנם וא"ו חסר יד כתיבת ישן בספר וגם וא"וור

 מנשוא. וא"ו:אים
 וא"ו מלא ספרים וברוב וא"ו חסר ספרים יש מעינת מלת שנה מאות שש בשנת נחבפ'
 נח. ימי כל ויהי הספרים וכרוב וא"ו מלא נח ימי כל ויהיו מלת גם:ינות.
 בה"א[ ולא בוא"ו אהלו הדף כסוף למטה תולדות]בפ'
 תעשה הספרים וברוב יו"ד מלאה תיעשה מלת מקשה טהור זהב מנורת ועשית תרומהבפ'
 ייתך.ר

 הספרים וברוב וא"ו חסר האפד מלת וכו' אותם ושמת זהב טבעות שתי ועשית תצוהבפ'
 האפוד. וא"ואה
 וא"ו. כשורק הוא והנכון היא בהירק דגרם מאן אית הוא תבל לרבעה בפסוק מות אחרי]בפ'

 ברוב בוא"ו ואת והנכון וא"ו בלא תשכב לא זכר את בהם שכתוב ספרים יש מות אחרי בפ''
?רים.[
 חסר רעך הספרים וברוב יו"ד מלא רעיך דם על תעמד לא בעמך רכיל תלך לא קדושיםבפ'

 בוא"ו. הוא הספרים וברוב ביו"ד היא יובל וכו' שנה החמשים שנת את וקדשתם כהר:פ'
 הספרים וברוב וא"ו חסר בשמת נקבו אשר האלה האנשים את ואהרן משה ויקח במדבר:פ'
 וא"ו. מלאמות
 הספרים וברוב יו"ד מלא הדשיכם ובראשי ובמועדיכם שמתתכם וביום בהעלותך:פ'
 יו"ד. חסררכם
 בשורק[. הוא והנכון הוא דגרס מאן ואית בחירק היא עולם מלח ברית קרחבפ'
 וא"ו. מלא בעור הספרים וברוב וא"ו חסר בער בן בלעם אל מלאכים וישלח בלק:פ'
 לכסוף. בה"א דכה הספרים וברוב כאל"פ דכא פצוע יבא לא תצא!פ'
 אחר במקום ותירצנו כתיב כלת המשכן את להקים משה כלות ביום ויהי חז"ל אמרו נשא 'פ

 בו שכתוב תורה ספר שמצא אחד באיש ומעשה שלנו בס"ת ולא העליון תורה בספרכתיב
 לו שהיה ואמרו כלת אותה ועשה וא"ו אות למחוק למעשה הלכה הגהה בו ועשה בוא"ות
 כתיב כלת גם כולם. כלו כלות גם ששה. היו וא"ו אות כנגד כולם. ומתו כלות וששה כנים:

 כתיב במדרש דכתיב דכוחיהו כל וגם בזה יד האדם ישלח אל ולכן ליצלן רחמנא ג"כהכלות
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 וסתומותפתוחות

 פתוחה. היא הספרים וברוב סתומה וכו' לך פסל משה אל ה' ויאמר פרשת תשא כיבפ'
 וט'פתמה. שור חלב כל לאמר ישראל בף אל דבר לאמר. משה אל ה' ידבר פרשת צובפ'
 פועתה, ז"ל הרמב"ם שעת סתומה ולא פתוחה לא הספתםוכרוב

 שנת שטרי בירח טפלם הלל בן nWD הזה בלשנן בסתו וכתוב ישן מספר והעחקתי מצאחיכך
 וויטאל שמואל הצעיר העתקתי כך עולם לבריאת ותשעה ושמונים מאות ותשע אלפיםארבעת
]חתימה[
 אהלה המודפסים ובספרים אהלו. בוא"ו תורה ספרי בשלשה אהלו שם וים תולדת בפ']גם
 בוא"ו אהלו פורטוגאל ובדפוסבה"א
 ונהרא בואו הוא גורסים ויש ביו"ד היא עולם מלח ברית במלת מחלוקות יש קרח בפ'גם
 ופשטיה[7ינהרא

. 

 צובה ארם לכתר הקשורים קאסוטו מסמכי תיאורו.
 ב*( סומנו - יותר מאוחר עיבוד ואינם הכתר על ישירה עדות יש שבהם)המסמכים

 הקהילה ראשי עם המו"מ ; לראשונה הכתר ראיית )צרפתית( 12-21.12.43 בתאריכים בחלב קאסוטו של יומנו 63א
 קאסוטו. של עבודתו ותאור : מהכתר רשימות להעתקת או לצילום היתרלקבלת

 418 עמ' 111, ב-VT קאהלה ידי על פורסם האנגלי תרגומו גרמנית: : 13.2.1948 מיום קאסוטו אל קאהלה מכתב 11ה

 קאסוטו. שטוען כפי הכתר, על סמך לא שהרמב"ם להאמין היה קשה לקאהלה ;ואילך
 5-7.3.1948 הכתר שרידי הצלת על העברית כאוניברסיטה דיוז 12ה
 קאסוטו העתקות צידיהם(. משני כתובים )חלקם דפים ושלושה עשרים בן גדול פנקס - חלב' 'רשימות 15*ה

 הכתר. למחקר ביותר והמהימן החשוב החומר כאןמהכתר.
 הכתר. את המזכירים הרבנית הספרות מן מקורות המפרט המג"ד, אדר ג מתאריך פריימן א"ת מאת מכתם 17ה
 ידו. על שהועתקו קאהלה של בספרו קאסוטו של רישומיו 18 ה 18אה
 ואיטלקית(. )עברית הערות כמה ומשלב צובה' ארם כתר על חקירה 'מאמר נחמד של סמרו את מסכם קאסוטו 27ה
 השלימו. לא אך לדפוס קאסוטו שהחקין )ה15( חלב' 'רשימות של עיבוד - הכחר של ופאור 28ה
 תש"ח. כשנת וקוצר עובד תש"ה. בשנת נכתב המאמר קאסוטוועבודתו. של אתנסיעתו המתאר פופולארי מאמר 29ה

 תש"ח. טבת ח ביום 'הארץ' בעיתוןופורסם
 פי על ומתוקנת 4-3 עמ' המערב. מסרני קאהלה. של מספרו כתיבה במכונת מועתקת הכתר של ההקדשה כחובת 35ה

 קאסוטו. שלרשימותיו
 28. ה של המשך בחלב, קאסוטו רישומי פי על ולאחריו הכתר לפני הדפים תיאור 38 ה 37 ה 36ה

 להרטום. המופנות געיות בענייני שאלות 40ה
 קאסוטו. בהם שהסתפק בכתר פרטים עוד'. 'לשאול 41ה
 הכתר. לגבי אדום כעיפרון הערות וכחוכה מודפסת חוברת וכן-נפתלי. בן-אשר חילופי 2*ת
 על הערות צובה. ארם וכתר הרמב"ם כתב-יד)?(, לסריס. תנ"ך בין והסתומות הפתוחות הפרשיות השוואת 3ת

 לא הועתקה. מנין לי ברור )לא ככתב-יד כתובה הים, שירת א. ת על )מסתמך והכתר הרמכ"ס כיןההבדלים
מהכתר!(

 בעניין הכתר ובין הרמב"ם בין והשוואה בכתר סדרים רשימת - ותשובתו עטיה יהודה לרב קאסוטו הוראות 4*ת
 וסתומות. פהוחותפרשיות

 הכתר. פי על - יב ה, כ, פרקים קאסוטו. של בעפרון הערות ובשוליים לטריס מתנ"ך בראשית 14* ת 6*ת

 נוסח בתוך אלו הערות שולבו יותר מאוחר הדף. בשולי כתוספת שנרשמו הערות שתי מובאות אלו בסוגריים17
 בסוף 'למטה הכתוב אל מפנה התשובה בתוה ששולבה ההערה תולדות(, )מפרשת הראשון במקרההתשובה.
 כתוך ששולבה ההערה ואילו הנוסחים. בין הכריעה לא כשוליים ההערה קרח( )מפרשת השני כמקרההדף'.

 ה-ריעה.החשורה
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 נעיק ואש), ל.5:

 קןללג/ 3 7ה'ועןנ4 כטס 74 כ.'13

 קק,לי'*י -רט,14 ))יוכסצק קילע3ץ% /1!ת .כך.3 %ן3./
 קלען.* כ% כת הכעז עpip'tfi  3ונקפן llfi'J)trp ל. קה.3יג4נע
 לכי פ,ע .כע % י(4 לועע_לי 'י ק*").ם י2ץכקף)ונ3))

H t pוט ק  טבו %ן? יעיו. 
 ב?6 לטיוזכיינו ל 3ע.3 ן. %ז72ת הת'ע כבע," קלי ,כ)93  בס3 רל, געכ 7שיככקי

 לקףללל3ניי  ולי
 7ט, ,eb" 14 ערגי 4וב המץ עויןקכע2 עועי כ.ע שעל 4טא היא ביינ יל

 ככג.7%1י6ק  קי4נו3 בכ7ג7וויג.עיו ק .9ל= בו ל"ו; )1ק3.
 שנק')עפ"%7ענ34ב)4שג')מ ~fbl/ בקשן .קו* טי,ל
 (ן.כ* 5ה %רטט כעםקק

ב2.נ_יטי
 המק"י ים

 *גנ_
 ק ק כען ע )זמ(מ קלעף2ג7נ',כיש י)כ.ין כן 'ק'עכ:ויו Jkap שס יי

)זן35 ייש)'סע(')3ק/  5, ט34 41 7%כ3ת ככל % 
  9נוטנוי4 מנףשרלו4"גשמשע עסע1קקכןקח
 על ;נ anol נז44נסקאבעשס 1=9 יכקשכ'ץ; ל לא3 שמת עיע כ. 5נ (gu 4 30נען קוק ה0.13כיי.;)

 )'ץלע"- כ)לנ מזי " לצנען סה'הכעך ק1ע לעשע3ק:ע
 ויךלכ( 4"ל..15 מעל  קפולן16 33יי .ץל*ץ(כ'ין'ב
 - 3קץ ן אכו ללנן " /גג:)עין  ילכ.ך טל  לגתנו להכ'ו:3

 /ןעע_
 לפופ" 7זןל;_ךמיע_ןטotfl~ . -7עויע ג77 קיגכ'י.ןל
 , נהק קג74 7')סו . ק"ץ0ב '4 כטו קרון- לטקטיטק:1,.
 ןכלןו - קע4כ'ם כקן כז - ל3)לנק2ק7ק__)קן עוקל/ כ: 3,נ.3י;מ:זלג/
 47)ינמונע ע-מטס ע",ע ה*,קיקץ:/

 קע יכ3 ויפל וה'ע יעייק 13גק
ען3עקית

_3 
 ה'* 43י21י7 ש2/ע7ג4*שגכ %=ט

.?(273 

 כאק/*,לנ9 וגלשך גגן עג* /נ בג4להק" יילעס קדנציתכ.ק,;)
 .. וגו  )לו 37נ קונו "ט עהש לןש הכקטגטנ/ .עך קים ין ענן ן ;)'1/זאוע'

 לעיל )ראה בכתר התורה סדרי ועל התורה פרשיות על לשאלותיו בתשובה מחלב לקאסוטו שנשלחו מרשימותטע
 330( ועמ' 326"'
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ביבליוגראפיה
 תנ"ך של יד כתכיא.

 ראשון: חלק אשר, בן אהרן ונקדו מסרו צובה, ארם כתר צילום: דפוס צובה. ארםכתרא
 תשל"ו. ירושליםהלוחות,

 נתן(. מאורות גושן, )ראה: נתן' 'מאורות ע"פ הכתר, עלנתוניםאס
 .B.M .זג(4445כ
 רפ"ד-רפ"ו. וינישץאה דפוס גדולות''מקראותד
 תשל"א. ירושלים מקור, הוצאת צילום, דפוס "819, לנינגרד ידכתבל
 817. פירקוביץ לנינגרד,כ"ילו
 810. פיוקוכמן לנינגרדכ"יל3
 859. פירקוכ"ן לנינגרדכ"יל9
 1185. פירקוביץ לנינגרד,כ"יי16
 2405702. י-ם כיום )לשעבר(; 507 ששוןכתב-ידש

-. )לשעבר(. 1053 ששוןכתב-ידש:
-  

 ומוגדרים זה לפרק רק מיוחדים - הדורות' במשך ההקדשה כתובת 'העתקי כ2. כפרק המוסיעים הסימנים :הערה
כתחלתו.

 ביבליוגראפיים קיצוריםכ.

 תורה. אור :ראהאו"ח
 שע"ח. ונציה ידות', 'שתי בספר הראשון האצבע תורה, אור מנחם, ר'לונזאנו תורהאור

 עמ' )תשל"ט(, עז מקרא, בית ובגולה', כירושלים צובה ארם כתר 'העתקי נחמיה,אלוני הכתר העתקיאלוני,
.204-193

 נ תרביץ, צובה', ארם כתר משמשים בויאעא וכן אשר בן 'רמב"ם נחמיה,אלוני אשר ובן רמכ"םאלוני,
 370-348. עמ')תשמ"א(,

 עמ' )חשמ"ה(, ב שבע, באי צובה' ארם כחר של ההקדשה בכתב 'עיונים נחמיה,אלוני ההקדשה כתבאלוני,
56-27. 

 )חש"ו(, כב ספר. קרית הרמב"ם', על אלעדני דוד בן סעדיה של 'מפירושו שמחה,אסף העדני סעדיהאסף,
 244-240.עמ'

 תל-אביב וידר-הרשקוביץ( : )מהדורת חיים מים באר ותשובות שאלות שמואל,ויטל חיים מיםכאר
חשכ"ו.

 תרנ"א. ירושלים שש, עמודי ש"ש,בויארסקי שש עמודיבויארסקי,
 דקה"ט-בר. ראה: ושטראק,ברבו"ש
 174-171. עמ' )תשמ"כ(, נא תרביץ, צובה', ארם לכתר נוסף 'דף מלאכי, אריהבית נוסף דף אריה,בית

 ofAmsterdam Jews ofthe, activities e~onomic The Ivan, Herbert Bloomה! כלכלית פעילותבלום,
 "! New centuries, eighteenth the and  seventeenth וזסץ.1969

 ג Studies, ש Booklore and. Bibliography שתפשוה', ררב"ו 'תשובת נ', בן-מנתם ררב"ו חשוכתבן-מנחם,
 52-51. עמ')תשי"ו(,

 תקנו-תקנח. עמ' חדצ"ז, ה' אזכרה הירושלמי', '"מקדשיה" יצחק,בן-צבי מקדשיהכן-צבי,
 כתכי צוכה, ארם בכתר מחקרים בתוך: אשר', בן של התורה" '"כתר יצחק.בן-צבי התורה כתרבן-צבי,

 א-ט. עמ' תש"ך, ירושלים א, העברית, האוניברסיטה של המקראמפעל
 ארם כתר של והמסורה הנוסח סי על מוגהים כתוכים, נביאים תורה מרדכי,ברויאר כתוביםברויאר,

 השמ"ב. ירושלים כתובים, חלק לו, הקרובים יד וכתביצובה
 תשל"ז. ירושלים המקרא. של המקובל והנוסח צובה ארם כתר מרדכי,ברויאר כתרברויאר,
 צובה, ארם בכתר מחקרים כתוך: חלב', כתר של 'האותנטיות משה,גושן-גוטשטהן אותנטיותגושן,

 י-לז. עמ' תש"ך, ירושלים א, העברית, האוניברסיטה של המקרא מפעלכתכי
 Goshen-Gottstein :.4.8ג Mss. 'Biblical 0ן טן( ".5.ט Textust 11 ,)962[(.קק נתן מאורותגחתן,

28-59.
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 עמ' )תשכ"ד(. לג תרביץ. הסופר'. בויאעא ובן חלב 'כתר משה,גושן-גוטשטיין כויאעא בןגושן,
.156-149

 Goshcn-Gottstcill ,.4.14א Textus,cocicxt. Alcppo ortilc 1(:1)] rccovcrcd ./1 שנתגלה הכתר חלקגושן,
 ,ו ,)1966( .ק.53-59

 1905-1880. לונדון עתיקים, יד כתכי ע"פ המסורה ע"ד,גינצכורג המסורהגינצכורג,
 עמ' )תשכ"ה(, לד תרביץ. אשר?' בן אהרן בידי חלב כתר ננקד 'האמנם אהרן,דותן חלב כתרדותן,

.155-]36
 דותן. דקה"ט, כר; דקה"ט, ראה: הטעמים. דקדוקיספרדקה"ט

 ירושלים צילום, דפוס ; 1879 ליפטיא הטעמים, דקדוקי סמר הרמן, ושטראק יצחקברדקה"ט-בר
תש"ל.

 תשכ"ז. ירושלים אשר, בן משה בן אגרן לר' הטעמים דקדוקי ספר אהרן,דותןדקה"ט-דותן
 )השני(. 76 31. 23, 16, עמ' )1863(, א הלבנון, תורה','כתר כתרהלבנון,
 8-6, עמ' )1895( ישנים גם חדשים חלכ', צובה 'ארם א, אהרכבי חלבהרככי,

 Strack und 4. HarKavy ,.[.א Bibe/handschriftenHebrdischen der (?atalog קטלוגהרכבי-שטראק,
Petersburg51. Petersburg, ו .;צ" Bibliothek 

~yfenrlichen 
Kaiserlichen der 

1875.
 VVickes ,.עי ג Accentualion the of~ Treatise ,ס So-CalledOne Twenty the ספרים כ"א טעמיויקם,

1887.Oxford T.estamen~, Old the of 300"צ Prose 
 תשכ"ה. יוושלים ליפשיץ. א' ההריר החילופים,ספר החילופיםספר
 132-122.עמ, )חשכ"ג(. לח  ספר. קרית  העולם'י לבריאת ועשרים אלפים ה' משנת 'כתר יששכר.יואל כתריואל,
 האוניברסיטה של המקרא מפעל כתבי וטעמיו, ניקודו צובה ארם כתר ישראל,ייבין כתרייכין,

 חשכ"ט. ירושלים ג,העברית,
 נא תרביץ, צובא', ארם כהר מתוך החדש כדף וטעמים ניקוד 'נוסה ישראל,ייכין נוסף דףייכין,

 4ד176-1. עמ')תשמ"ב(.
 עמ' )תשמ"ה(, יב טקסטוס ', ל11 ארם-צובה: לכתר מאוד קרוב 'כתב-יד ישראל,ייבין קרוב כתב-ידייבין,

 .א-לא
 צוכה, ארם ככתר מחקרים כתוך: תלכ', יד כתב של 'מקוריותו שמואל, דודלוינגר מקוריותולוינגר,

 לח-פב. עמ' תש"ך, ירושלים א, העברית, האוניברסיטה של המקרא מפעלכתבנ
 תרצ"ג. חלב צוכה, ארם בחר על חקירה מאמר מאיר, נחמד חקירה מאמרנחמד,
 תרכ"ו. ליק ספיר, אכן יעקב,ספיר ספיר אכןספיר,
 עמ' תשמ"ז(, )מרחשוון ב מגדים הפרשיוח', סימון - המסורה 'מענייני יוסף,עופר פרשיותעופר,

.104-91
 Pinner .5ו Prosepectus ששש  gese/ischaft Odessaer זקundGeschichte 7 פרוספקטוספיננער,

 ג , ; זש ;lhUmer. צ ~Idrenden, :eh ;ם ! 5ש ; הס Hscl rbrdi hel חשrabb~ni undl 4' מ Mat ichen 5אח icripl ז ש,
1845.Odessa 

 Textus. l2odex', Aleppo  the  and 'Maimonides 5., Jordan Penkower(ל והכתר הרמב"םפנקובר,
 ,)1981( .ק.39-128

 .א  ,Fried ח50ט(0א' Textus, Scrolls', Ha[taroth the 11,ו ,)1962( .קק -126.118 הפטרותפריר,
  Stuttgart  Weslens, des Masorelen ?.. Kahle.ך192 המערב מסרניקאהלה,
 השכ"ט. ירושלים שמות, לספר פירוש דוד. משהקאסוטו שמות פירושקאסוטו,
 תש"ח(. טבת )כ הארץ חלב', של 'התנ"ך דוד, משהקאסוטו חלב תנ"ךקאסוטו,
 מהדורת תק"י: פירנצי לתורה, סייג מסורת אבולעפיה, הלוי טודרוס כן מאירהרברמ"ה

 תשכ"ט. ישראלצילום,
 תשי"ח-תשכ"א. ירושלים א-ג. כלאו(, י' 1מהד' הרמב"םשו"ת הרמכ"םשו"ת
 תשמ"ז. ירושלים צוכה, ארם כתר של סיפורו - הכתר אמנון,שמוש כתרשמוש.
 עמ' )תשמ"ב(, פט-צ מקרא, ניח במקרא', וזעירות גדולות 'אותיות שמואל,שניצר אותיותשניצר,

.266-249
 מה ספר, קרית אכולעפיה'. הלוי מאיר ר' של הססרותית 'יצירתו ישראל.תא-שמע רמ"התא-שמע,

 126-119. עמ')1969/70(,




