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יוסף עופר

כתר ארםצובה והתנ"ך של ר' שלום שכנאילין
מבוא

כתרארםצובהתופסמקוםחשוב במחקרנוסההתנ"ךובמחקרהמסורה .מאזהגיע
הכתר לארץ (בשנת תשי"מ) הקרו אותו חוקריםרבים ונכתבוספרי ממקר המתארים
את הכתר ואת מסורתוומציינים אתייחודוביןכתבי-היד האחרים ואתחשיבותו .כן
נעשו מאמצים למצוא את הדפים שאבדו או לגלות עדויות על נוסח הכתר בחלקים
שאבדו.

יותר ויותר מתברר,כי גם בעבר עמד הכתר במרכז התעניינותם של העוסקים
בנוסח המקרא .מעמדו המיוחד של הכתר לא נוצרבין החוקרים בדורות האחרונים.
נשתמרועדויות מתקופות שונות ומארצות רבות על השימוש שנעשה בכתרלבירור
נוסה המקראולהכרעה בספקותובמחלוקות .העדויותעל הכתריוצרותרצףהיסטורי
מאז כתיבתו ועדהיום .דומה שתופעהזו היא יוצאת דופן :אין שום כתב-יד אחר
שמצויותעדויות רצופותעליולאורך מאותשנים1.
על בסיס העדויות האלו ניתן לקוות גם להשלמה כלשהי של ידיעותינו על
החלקים החסרים מן הכתר .עדויות לא מעטות מסוג זה נתגלו בשנים האחרונות:
קובץ שאלותעל הכתר בשם "מאורותנתן";2רשימותיו שלקאסוטומן הכתרועדות
בשועת "באר מים חיים" לר' שמואל ויטל 3,וכן מהדורת רפוס של רוב התורה,
שהוגהה עלפי הבתר4.גילויים אלו מעוררים תקווה ,שגם בעתיד יוסיפו ויתגלו
עדויות חדשותעל הכתר5.
את תולדותיו שלהכתי,ימאזיעד היום נתגלומקויותיבים נוספים.
 .1בז-צבי
תו התויה)סק
יעל הכתר במהלר הדורות :המאה
כי
(ו
ואלו העד
ית הידועותלי
(ראהעופר ,קאסוטו,עמ'  ;)304-302המאה ה - 12 -הרמב"ס ,הלכות ספר-תורהח ,ד; המאה
ה- 15-ר' סעדיה העדני; המאה ה - 16-ר'יוסף אשכנזי (בן-צבי ,שם); ר' אליהובן-חיים
מקושטא (ראה הפניות ביבליוגרפיות במאמרי הפל ,עמ'  ;)336המאה ה-ז - 1ר' שמואלויטל
(מאמרי שם ,עמ'  ;)331-334המאה ה - 19-ר'יעקב ספיר,ראה זר ,מאורות נתן); ר' שלום
שכנאילין; הצילום שנתפרסם בראש ספרו שלויקם(בן-צבי ,שם) .ועדויות רבותישמן המאה
העשרים.
 .2ראהזר ,מאורותנתן.
 .3עופר ,קאסוטו,
 .4מהדורהזוגילה ד"ר י"ש פנקובר ,וטרם פורסמה (ראה דבריו בתרביץ נח,תשמ"טן ,עמ' .)61
 .5נוסף לעדויות אלו של בעלי מסורה וחוקריםשעיינו בכתרישלציין,כי מאזהגיע הכתר לארץ
העשירית  -כתב-יד ששון 1053
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לאחרונה נפלה בחלקי הזמת למצואולזהות מקוד חשובביותרהמעידעל הכתר,
ובו מאות ואולי אלפי נתונים על החלקים החסרים .בין הנתוניםיש כאלו שראוי

להתחשב בהם במהדורות תנ"ך המבוססות על כתר ארם צובה .זהו תנ"ך מודפס
שבשוליו נרשמו הערות רבותעלהמצויבכתר .תנ"ךזההיהשייך לר' שלום שכנא
ן(להלן רש"ש) ,חכם מסורה שעלהלירושלים(היבשנים ,)1874-1790אביו שלר'
ילי
אריהליבילין ,בעלחידושי"יפהעינים"על הש"ס.
כברבעברהיועדויותעלקיומו שלתנ"ךזהועלגלגוליו,אולםהגילויהיהכמעט
בדרך נס .התנ"ך נמצא בעליית-הגג בבית משפחתילין בקרית משה .הבית עמד
לפני הריסה,ובני המשפחה התירו למר ש' לורנץליטול לעצמומן הספריםהרבים
שבעליית-הגג טרם שנרדו לטמיון .הלה נטל ספרים רבים וחשובים ,אולם דווקא
תנ"ך זה (שאיןלו חשיבות מצד עצמו ,אלא בשל מה שנרשם בעט עלגביו) הועבר
לסוחר ספרים,וזה עמד להשליכולגניזה .ברגעהאחרוןנודעלי הקשרבין הכתבים
ובין רש"ש ,ובשיתוף פעולה עם מר לורנץניצל התנ"ך ונתגלתהחשיבותו .התנ"ך
הוחזר למשפחתילין,וזו מסרהאותו לאחרונהלמכוןבן-צביבירושלים.
התנ"ך נתגלה כמעט שלם6.בשולי התנ"ךרשומות מאות הערות בכתבידו שלר'
שלוםשכנא .בסופן שלשתייםמןההערות חתםר'שלום שכנאבשמו ,לאחרשהכריע
בספק קשה 7.בצדהערותיו של רש"שמופיעות ,בכתביד אחר,הערותיו שלר' משה
נתגלו גם :דף מלפר דבריהימים (פרסמוהו מ' בית-אריה "1ייבין בתרביץ נא [תשמ"ב] ,עמ'
 ;)176-171קרע קטן מספר שמות (נתפרסם על-ידי בפעמים [ 41סתיו תש"זן ,עמ'  ;)48-41וכן
ו ( ,]1966עמ' .)59-53
מ'גושן-גוטשטיין בטקססוס,
תצלוםשניעמודים מקמרדברים
פר
יית א ,א -ט,יא; שמואל א ט ,ה -י,יב (דף קרוע חסר
מש
רסא
 .6ואלו החלקיםהחסרים מתנ"ךזה(:ב
בחלקו);י,יג -יב,י; מלכים אד,יז-ו,ז; ישעיהד ,א  -לה,ד; נד ,סו -גז,יז; יונה ב ,ב
סוף; דבריהימיםבכג,טז -לב,כא; לד,בעדהסוף .חלקמןהדפיםהחסריםמדבריהימיםהושלמו אחר כך עלידידפים מתנ"ך אחר ,ובדפים אלואין כל הערות.
בסך הכול חסרים מתנ"ך זה  32דפים מתוך 512דפים שהיו בו במקורו .החלק החסרכיום מכתר
ארם צובה וחסר אף מתנ"ךזה הוא הפרקיםהראשונים בבראשיתורובו של ספריונה.
 .7וזה נוסה שתי ההערות:
על המלה שתטל(יהושעג,ד)" :מתמול צ"ל מ"ו דלא כמו שנמצא בהגהות שצ"לח"ו .והוא נעתק
מקונטרס הכרעות הרח"ב שהכריע ע"פ מס' מ"בי"ג ה' שצ"ל ח"ו .ואולם שכח דברי הא"ת
ן =האורתורהן והמ"ש בפרשתויצא שכתבו שהמסרה דפר'ויצא ובמ"כ הנ"למוטעים .וע"כ צ"ל
כאן מלאוא"ו .כן נ"ל שלום שכנא מג"מסקידל".
על המלים שמונה עשרה,ירמיה נב ,כס)" :בשנת שמונה עשרה מלא וא"ו עפ"ד עכ"ל המ"ש.
וז"ל המס"ג כאןויחזקאל מ" ל"א שמונהג' מלאיםבנביאיםוסימןויעבדובני ישראל אתעגלון
שופטים ג' י"ד ,בשנת שמנה עשרה לנבוכדראצר חנינא דפסוק ,דין ,ומעלות שמונה מעלו
יחזקאל מ" ל"א .והתימא על הרב בעל מ"ש שכתבעל שמונה הראשון מ"ו עפ"ה,והנהמן המס'
מוכח להיפך שמסר חנינא דפסוק ולא קדמאה ,והנראה לענ"ד כי המס' של שופטים ג" "ד
הסעתו להרבכי שם סתמ' את הדברים ולא פירש' תנינא דפסוק .אולםלעניןדינא מוטבלילך
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קמחי ,חתנו של רש"ש ,שנסע בשליחותו לארם צובה לבדוק את הכתר8.
יהושע
הערותיו שלקמחיהן אפוא עדותלמהשהיה בכתר,ובהןעיקרחשיבותו שלהתנ"ך.
(להלןנכנה תנ"ךזה בשםתנ"ך-קמחי).
מןההערות שרשם רש"שיליןבשוליהתנ"ך(לפניהנסיעה לארםצובה)וכן משאר

כתביושנתגלועםהתנ"ך' מתקבלתתמונה שלדרכיעבודתוודרכיהכרעתובבעיות
המסורה .רש"שעיבד הומר רב ממקורותשונים הקשורים למסורה,והגיע להכרעה
בבעיותרבות שנתקלבהן.
עיקר עבודתו של רש"שהייתה לבחון את המסורה הגדולה שנדפסה במהדורות
שונות של "מקראות גדולות" ולהכריע על פיה בבעיות נוסח המקרא 10.מבין
הפרשנים עסק במיוחד ב"מנחת שי" .פעמים רבות הואמציין את דעתו של בעל
"מנחתשי",ולעתיםהואחולקעליהבעקבותבירור שלהערותהמסורה11.כן השתמש

.8

.9

.10

.11

אחר ב' המס' שפירשו דבריהן .וגם הן רוב נגד המס' של שופטים שסתמה דברי' .וגם המס'
דשופטים נוכל לומר שכיוונה דברי' לכ' המס' הפל .ואולי הוא ט"מ כב' המס' הנ"ל וצ"ל
קדמאה דפסוקולאחנינא .שלום שכנאמגי'מסקידל" .ראה תצלום בעמ'.4
שתי החתימותמופיעות לאחרדיוןארוךבמיוחד שבו רש"ש סותר את דעתו שלמישהו שקדםלו.
בראשונה הוא נוקט דעה הפוכה משל בעל "ההגהות",ואילו בהערה השנייה הוא פוסק בניגוד
לדעתו של בעל "מנחת ,etar
במשפט האחרון בהערה השנייה"1ואולי ....חנינא") רש"ש נסוג למעשה מכל מה שאמר ,ושמא
הוסיפו לאחר שחזר התנ"ך מארםצובה והואנוכה לדעת שהכתיב בכתראינוכדבריו.
ניתן לאמת אתזיהוי כתבידו של קמחי באמצעות השוואה לכתבידו במקוםאחר .קמחי הדפיס
קונטרס בשם"זכרוןירושלים",העוסקבענייניהגאולה .עלגבי העותקהמצויבספרייההלאומית
11664נ )837יש תוספת בכתבידו שלהמחבר.
בירושלים
ימינמי
ותיו של רש"ש  -מלבד אלו שבשולי תנ"ך-קמחי  -גם במהדורת "מקראות
סש
ראיתי את,ר
גדולות" משנת שכ"ח,שהייתהברשותו .רש"ש מפרש שם רבות מהערות המסורה הגדולהומביא
להןמראימקומות .הוא עושהכן גם במסורה הסופית שבמהדורהזו של "מקראותגדולות" .כן
ראיתי רשימות נפרדות של רש"שבענייני מסורה הערוכותעלפי סדר הספרים בתנ"ך.
נביא פה את הערת רש"ש לשופטים כא,יב ,שבה משתקפת דרכו בבירור המשדות" :יבום .מ"י.
מ"ש .וכן מצאתי בהגהות .ונתקשיתי בזה סובא,כי במס' שלנו נמנה זה עם הז'חס' .והמש"כ
וכןראוילהיות מ"י ע"פ המסרה .אולם אחרהעיון מצאתיכי המ"ג של שנת ש"ז הסעתו להרב
בעל  tr~bששם חסר זה הפס' במ"ג .ובכל המ"ג שראיתי זולתם נמנה במס"ג זה הפסוקבמנין
הז' חסריםוזולתם לא תמצאז' חסר' .רק במס"ג אמסטרדם חסר ג"כזה הפסוק ,ונדפס במס"ג
וא"ו חס'כי נמשך אחר מ"ג של שנת ש"זכנ"ל ,ובכלהדפוסיםזולתם נמסרז'הס',ונמנה גםזה
הפסוק בכללם .גם במ"כ נמסרז' הס ,ג"כ צ"לח"י .כןנ"ל".
לדוגמה הערתו למלכים איד ,טז" :מכעיסים .חי"ק[ =חסרי' קמא] ע"פ מס' ש"א אז
 .ואף
ן ולשבשה מכח המס' ,אולם כברקים אותה בב"ב
שהרב בעל מ"שהניףידו על המס' הנ"לל[..
כאסו ע"כאין לשבשה .וכןמצאתי בספריםמדויקיםכאןח"י".
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ב"אור תורה" לרבי מנחםדי לונזאנו;12ב"עין הקורא" ליקותיאל הנקדן בןיהודה;
בהערותיו שלוולףהיידנהיים (רש"ש מכנהו החכם וו"ה)13,ועוד 1*.בנביאים רש"ש
מרבה לצטטרשימה שהואמכנה בשםהגהות.זוהירשימההמיוחסתלגר"א ,שנכתבה
בכתבידו של ר' יוסף זונדל סלאנט ,ובה כלולות הרשימות הפתוחות והסתומות
בנביאים,וכן הערות על כתיב מלא וחסר בספרינביאים '5.במספר מקומות רש"ש
מסיקמסקנותנוסחהעולותמתרגוםיונתןומפירושיהם שלרש"י ,ראב"עורד"ק16.
מבדיקתהערותיו שלקמחי בתנ"ךעולה שהואפעל בשלושדרכיםבהגהתו:
פעולתו האחתהייתה לבדוק בכתר את כל המקומות שחותנו רשם להםהערות.
בירורי הנוסח שרשם רש"ש בהערותיו (עלפי המקורות שפירטנולעיל) הפכו אפוא
לגביקמחי לשאלות,והואהוסיף בכל מקום מהנוסח הכתר.
פעולתוהשנייה שלקמחיהייתהלבדוקבאופןשיטתי אתפרשיות הכתרבנביאים
ובכתוביםרכן את חלוקת השורותבספרי אמ"ת,הנכתבים בכתרכשירה) .בתחוםזה
אין במקורות המסורה השונים מסורת אחידה ,ומשום כך נרשמה מסורת הכתר
בשלמותה.
כיוון שלישי של פעולה העולה מרשימותיו של קמחי הואעיון ברשימות שונות
העוסקות בנוסח הכתרורישום המסקנותהעולותמהןבשוליהתנ"ך .עלכיווןזהאנו
לומדים מכך שיש בתנ"ך הערות רבות של קמהי שלא באו בתגובה לרישום של
 .12נדפס לראשונה בתור ציתיידית,הניציאה שע"ח.
,
א
"
פ
ק
ת
ה
"
ע
ק
ספי עיניים" ,רעדלהיים ת
שבו הדפיס רוו"ה את"עין
 .13רש"ש השתמש בחומש"מאו
יהערותיו .הגה לדוגמהשתייםמהערותיו שלרש"ש .דבריםב,ה:
הקורא"והוסיף בכל מקום את
"אל תתגרו .הא"ת והמ"ש כתבו המעם בר"ש ,והוא מלרע. .ובע"ה הוא בגימ"ל מלעיל ,וכ"כ
החכם וו"ה" .עמוסג ,ה" :התפול .כצ"ל מ" 1דלא כהחכם "11ה,כי בפי' נמסר פה במ"ק ל'
ומלא".
 .14לעתים רחוקות רש"ש מזכיר את ספר מכלול לרד"ק (למשל על תהלים סו ,ה" :לקח .בנ"א
ן =בנוסח אחר] הקו"ף בקמץ .וכןנכוןכי הוא בטעם עולהויורד,וישלו משפט האס"ף כמ"ש
הרד"ק במכלול") ,את רז"ה (לדוגמה ,דבריםיב,יד" :מצוך .כצ-ל הכ"ף דגושה ,דלא כרז"ה"),
אתשירי מנחה (לדוגמה,איכהג,יג" :ככליתי .כצ"ל ח"ו דלאכשירי מנחה") ,את ד"א (לדוגמה,
דברים כא,א" :באדמה .כתב הד"אהבית בפתה ,אולם החכם "11ה כתב שכצ"ל בקמץ"; הכינוי
ד"א מציין כנראה את דפוס מקראות גדולות ,ויניציאה רפ" ,1או מהדורה דומה) ואת חילופי
כן-אשרובן-נפתלי (תהליםט,יז" :נודע .לדעת ב"א שהלכה כמוהוהדלי"ת בקמץ").
 .15הרשימה נדפסה לאחרונה בסוף המהדורה החדשה של ספרו של א'ריבלין,הצדיקר'יוסףזונדל
מסלאנט ורבותיו ,ירושלים תשמ"ג .על חלק מנתוני רשימה זו רש"ש מעיר ש"הוא נעתק
מקונטרס הכרעות הרח"ב",ואינייודעלמיהכוונה.
 .16לדוגמה ,תהליםטו,ד" :נבזה .הפסקנכוןלפי' רש"י .ולפי' הראב"ע ורד"ק בל"פ וב'בעיניו
רפי"; תהלים עה,ו" :ממדברהרים .פתח הבי"חנכוןלפי'ת"י וראב"ע ,אולםלפי' רש"י ורד"ק
שפי'הרים מלשון רוממות צ"ל הבי"תקמוצה".
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רש"ש .חלק מהן קשורות לקובץ "מאורות נתן" (קובץשאלותיו של ר'יעקב ספיר
מירושלים ,שענהעליהן ר' מנשה סתהון ,חכם מחכמי חלב,בקי במסורה ובדקדוק).
וישסימנים לכך שרשימות נוספות שימשו את קמחי בהערותיו .ככל הנראה רשם
קמחיבשוליהתנ"ך אתהנתונים(שהיומבוססיםעלהכתר),ובדקאותם בכתרגופו'7.
רש"שהיה "בעלמגיה" ,ומטרתהשליחות לאהייתהעיונית-מהקרית בלבד אלא
גם הלכתית-מעשית .ישנןעדויות המלמדות ,שעל סמך הנתונים שבתנ"ךזה נכתבו
מגילות נביאים וכתובים ,וכמה מגילות נביאים כאלו נתגלו לאחרונה בירושלים.
רש"ש העיד על עצמו,כי הוא מקווה להדפיס תנ"ך עלפי הכתר ולזכות את כל
ישראל ,אךהואעצמו לא זכהלכך.
ם
ת
ו
ב
י
ש
ח
ב
ם
י
י
ו
ובמשמעותם
להלן נסקור את הנתונים המצ בתנ"ך-קמחי--ונדון
לאור.המחקרים העוסקים בכתר ולאורהעדויות האחרות על החלקים החסריםכיום.
תחילה נעסוק בכתיב הכתר בתורה ובנ"ך ,ואחר כך בעניין הפרשיות הפתוחות
והסתומות .נדון גם במה שידוע ממקורות שונים על שליחותזו לארם צובה ועל
הדמויות הקשורות בה .הנתונים עצמם מובאים בנספחים ,בתוספת הערותעלהמצוי
בכתבי-ידאחרים של התנ"ך מתקופתבעליהמסורה.

 .1הכתיב
 1.1מתוך בדיקת התנ"ך וההערות השונות המופיעות בו לגבי כתיב התורה ניתן
למיין את ההערות שנרשמו בתנ"ךקמחי לארבעהסוגים,ואלוהם:
א .התאמתנוסח התנ"ךלכתיב התורה המקובל (אצלהאשכנזיםוהספרדים).
ב .הערותעלכתיבי הכתרהשוניםמןהנוסחהמקובל.
ג .הערותכתיבעלפי "מאורותנתן".
ד .הערותנוספות.
 1.1.1התאמת נוסה התנ"ך לכתיב התורה המקובל
סוג זה של הערות קדם לכל שארהסוגים,ומלכתחילה לאהיה קשור לכתר ארם
צובה .בשלב זה הותאם כתיב התורה שבתנ"ךזה לכתיב המקובל אצל האשכנזים.
.17

י גממה לעתיםלתיצאותמוזנית .לדוגמה ,במלכים ביז,כי קמחימעיי.:ימעוא.
דררעבייהי

כבפנים ובלי מתג" .הערה מסוג זה מצביעה על התהלירהי"
 :מלכתחילה נשאלה
כתיב המלה (ומעואאו ומעוה) .התשובההייתה "ומעוא באל"ף" .בשלבהשני שולבה הרסיסה
בשולי התנ"ך ,ואז נרשם "כבפנים" ,שהרי בתנ"ך נדפס ומעוא באלף .בשלב השלישי נבדק
הדבר בגוף הכתר,ואז התברר שהקביעה "כבפנים"אינה מדויקת ,שהרייש הבדלבעניין המתג
בין הכתר ובין התנ"ך ,ואז הוסיף קמחי "ובלי מתג" .כך קרה שהופיעה פה הערה על המתג,
שמלכתחילה לאענייןאיש .רוב הנתונים שרשם קמחיבענייני מתגיםנוצרו בדרך כזאת.

שאי"עי
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הסטיותמכתיבזהשהיובנוסחהדפוסהמקורי שלהתנ"ךתוקנובתוךהתנ"ך,ובשולי
הדף נרשמה הערה בלאנימוק18.

ואלוהתיקוניםשבוצעו בשלבזה:

מס' המקום
 .1בראשיתכ",סו
לד ,ה
מג,לג
מד ,כא
שמות טז,לו
כה ,לד
במדבר כב,כו
כס ,לג

הערתקמחי
ב"בדלתיז

התיקון

"דד,ללאדייניי)
והחריש).והחרש
הבכור )4הבכר
ויורידו)*ויורדו
האפה:יהאיפה
גביעים).גבעים

צ"לח"י
כצ"לח"ו
ח"י
ל
"
כצ מ"י
חי"ק

ויעמוד)14יעמד

-

ונססיהם )4ונסכהם

כצ"לח"י

הערהמאוחית
בז

איננייודעמי עשה אתהתיקונים בשלבהזה .אפשר שהםנעשובידימגיה אחר,
עודלפנישהגיע התנ"ךלידיו שלר' שלום שכנא .לאחר שלבזהנוסחהכתיב של
מתאים ככל הנראה בכל מקום בתורהלכתיב המקובל אצל האשכנזים19.
התנ"ך
 1.1.2הערות עלכתיביםהשונים מנוסחהאשכנזים
כתיב התורה בכתר שונה במספר מקומות מן הנוסח שנתקבל אצל האשכנזים
והספרדים20.קמחיהעירבגיליוןהתנ"ךעלמקומותאלו .להלןנביא אתהערותקסמי

מסוגזה.

מס' המקום
 .1בראשית ט ,כס
.2

.3

שמות א,יט
כה ,לא

הכתיב בתנ"ר

ויהיו

אלהן
תיעשה

הענתקמ"י

ב"ככת[וב]ויהיו.איר
]כתיבעליושהסופי
ובצידוכן..ן המג"[ויחי] במקוםויה[יו]
ב"כאליהן[מלא] ונמסר ה'

טעה,

ב"כח"י ונמסרז'

 .18ואלו השיקולים המביאים למסקנה ששינויים אלו קדמו ליתר ,ואין הם קשורים לכתר:
ההערותאינן בכתבידו של רש"ש( .ב)בניגוד לשאר ההערות שנרשמו בתנ"ך ,כאן שונה נוסח
התניס( .ג)תיקוניטאלומתאימים אתנוסההתנ"ך אלהכתיבהמקובל אצלהאשכנזים,ואם אמנם
כר ,לא יכוליםהיו להתבצע עלפי רשימה חיצונית העוסקת בלקט מקרים ,אלא רק באמצעות
השוואה שיטתית של נוסח התנ"ך אל הנוסח המקובל( .ד) בשלב מאוחריותר ,שבו נבדק הכתר,
נרשמה ברוב המקרים המלהכן ,המאשרתכי כך,כמו הנוסח המתוקן)גםכתיג הכתר.
 .19הרב ברויאר מכנה נוסח זה נוסח רמ"ח-או"ח (כתר ,עמ'  .)17לשם בדיקת קביעהזו בדקתי את
הכתיב בכל מקום שיש בו מחלוקתבין המקורות ,אלבקשש1ד) .תודתי לרב ברויאר ,שהעמיד
לרשותי אתרשימותיולצורך בריקהזו.
 .20ראה עופר ,קאסוטו ,עמ' 309ואילך.
(א)
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ויקרא יט ,טז

כה,י

האפוד

רעך
הוא

במדבר א,טז

בשמות

דברים כג ,ב

חדשכם
דכה

י,י
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ב"כ ח"ו האפד
ב"כמ"ירעיך
ב"כביוד ונראהכינתקן אח"כ
ב"כח"ו בשמת
ב"כביוד
ב"כ דכא באלףונמסרעליוג לא
יבא ואת דכא תשב אנוש

הריכאן תשעה מתוך אחד-עשרהשינוייםשביןנוסח הכתרובין הנוסחהאשכנזי-
ספרדי שלכתיב התורה .שניהשינוייםהנותרים (מנשוא ,מעיכות)מצויים בתחילת
ספר בראשית,וחלקיםאלוחסריםכיום בתנ"ך-קמחי21.
על שלושהכתיביםמתוךקבוצהזוישנהעדותגםב"מאורותנתן" שלספיר,ויש
קרבה לשוניתבין מה שמובא שםובין לשון ההערה בתנ"ך-קמחי .משום כך קשה
לקבוע בוודאות ,אם ההערות מקבוצהזו נכתבו בתנ"ך-קמחילפני כתיבת הנתונים
שנלקחומ"מאורותנתן"או אחרכך.
 1.1.3הערותכתיב עלפי "מאורותנתן"
הזכרנולעיל ,שר'יעקב ספיר אישירושלים שלח רשימה של שאלות אל הרב
מנשה סתהון בחלב ,והלה השיב עלשאלותיו .ספיר העניק לקובץ זה של שאלות
ותשובות את השם"מאורותנתן"2,
הנתונים שבקובץ "מאורות נתן" שולבו כמעט כולם בתנ"ך-קמחי בכתבידו של
קמחי .קמחי לא העתיק אתלשון השאלהולשון התשובה ,אלאסימן בתנ"ך רק את
המסקנה העולהמהן .במקרים רבים נכתבהבגיליון התנ"ך רק מלה אחת -כן או
כבפנים -והדברמציין שנוסח התנ"ךמתאים במקוםזהלכתר.
למעלה מחמישים שאלות בקובץ "מאורות נתן" עוסקותבענייני כתיב התורה,
וכמעטכולן סומנו גם בתנ"ך-קמחי .ההבדליםבין נוסח הכתיב של תנ"ך-קמחיובין
נוסח הכתיב של הכתר בתורה הםמועטים (אחד-עשר בלבד) ,ומשום כך נרשמו רוב
הערות "מאורות נתן" המתייחסות לכתיב באמצעות המלהכןבגיליון .לעתים כתב
קמחי אתהנתון עצמו ,אף שהוא מתאים לנוסח הפנים של התנ"ך שבידוויכולהיה
אפוא להסתפקבציוןכן23.
 .21החלקים החסרים בתנ"ך-קמחי מפורטים בהערה 6לעיל.
 .22הקובץ נקרא בשםזהעל שםאביו של ר'יעקבספיר? .ר (מאורותנתן ,עמ' )151מניח שכתב-היד
שהוא מפרסם לא נכתב בידי ספיר עצמו .כ"י קיימבריג' Add. 1172
במכון לתצלומי
ספר תהלים שבסופו ערךס(
כתבי-היד העברייםבירושלים ס'  )17038הוא
מנר
יר
סי
פ
ישימה שלחילופי
נוסחבין כתב-היד לנוסח המקובל ,והתםבשמו .מןהדמיוןבין רשימהזו ל-מאורות נתך בצורה
ובכתב-היד נראה שספירהוא שכתב את "מאורות נתףשבידינו.
 .23בצורהזו של ההערות לאניתן לדעת שהןמתייחסותלעניין הכתיבדווקא .עובדהזו נלמדת בכל
מקוםמן המקורות האחרים של "מאורותנתד.
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לדוגמה:
המקום
במדבריד,ג
סו ,לה

נוסה הדפוס

הלוא
ציצת

קמתי
ט"ו.כן
ח"ח= 1חסריודחנינא)וכןכולם
( =וארההיקרויות של המלה בפרוהזו)

* 1.1.הערותנוספות עלכתיבהכתר
הערות בודדות בלבד עוסקותבענייני כתיב התורה במקומות שאינם כלולים
ב"מאורותנתן".ייתכן שחלקמהןאףנכללובקובץ השאלותהמקורי שעלפיו נכתב
הקובץ "מאורות נתן"; זאת משום שסגנון השאלות והתשובות כאן זהה לסגנון
השאלות ב"מאורותנתן" .בשלדרךהרישוםבתנ"ך,המדגישה את המסקנהלמעשה,
לאתמיד ברורעל מה נסבה השאלה .נביא מספרדוגמות:
 .1בראשיתטז,ו :ותענה .קמחי :ח"יבכתר.כן.
ככל הנראה נרשםנתוןזה עלפי רשימהכלשהי ,ואתרכך נבדקוהדברים בכתר
גופו.
 .2שםלט,כב :כל-האסירם .קמחי:כן.
גם פה נראה שקמחי מעתיק מרשימה כלשהי ,שאם לאכןהיה מפרש עלאיזו
תופעה בכתיב או בניקוד ובטעמים הואמצביע .ב-דיש במלהזו כתיבוקרי,וזה
כנראה שורש השאלה.
 1.1.5דרךעבודתו שלקמחיבבירורכתיבהתורה
קשהלהניח ,שקמחיהעירעלכתיבהתורה עלבסיס בדיקהשיטתית של התורה
בהשוואהלמקוראחר .נראהשההערותבאועלבסיסרשימותחיצוניותשהגיעולידי
קמחי .מלבד רשימת השאלות הקשורה ב"מאורותנתן"ידועלנו ,שעלכריכתו של
הכתרהייתה דבוקה רשימה שערך הרב סתהון ,ובה מפורטים כלשינויי הכתיבבין
הכתרוביןנוסחהכתיבהמקובל של התורה24,וייתכןמאודשקמהי השתמשבה .ככל
הנראהעמדולרשותורשימותנוספות שלבירורינוסה שלאנודעולנו.
עם זאתיש להדגיש :מדבריו של קמתי על הערות ומחיקות בכתר ועל הערות
המסורה במקומות מסוימים 25נראה ,שקמחי עצמועיין בכתר לשם בדיקת הנתונים
ואימותם,ובחןאותובצורהמדוקדקת.
לסיכוםהדבריםניתןלומר,כיישבתנ"ך-קמחיעדותעלכלהכתיביםהמיוחדים
בחלק התורה שבכתר הידועים לנו ממקורות אמרים .תנ"ך זה משמש אפוא מקור
 .24עופר,קאסוטו,עמ' .309
 .25במס' 1ובסעיף  1.1.2הערה  nntwrבכתר;
הערותהמסורה.

נמס' - 6
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השובלידיעות בתהוםזה .מאידך גיסא ,קשהלייחס משקל רב לשתיקתו שלקמחי
במקומותשאיננומעיר בהםדבר.
הנתונים העולים מתנ"ך-קמחי על נוסח התורה בכתר (כתיב ,ניקוד ,טעמים
ומתגים)מובאיםלהלן בנספחד.
 1.2כתיביםמיוחדים בכתר
נחזורונדון עתה בשני מקומות בתורה ,שיש בהם חידוש במה שנמסר בתנ"ך-
קמחי על הכתיב .הכתיב המיוהד של הכתרבשני המקריםידוע לנו גם ממקורות
אחרים,ובכל זאתניתן למצואכאןנתונים חדשים שלאנודעו ממקוראחר.

" 1.2.1יובלהיא"(ויקראכה,י)
2
6
.
ה
ר
ו
ס
מ
ל
זהו אהד משלושת המקומות שנוסת הכתרמנוגד בהם
עלויקראכה,י
מעירקמחי" :הוא  -ב"כ[ =בכתר]ביודונראה כי נתקן אח"כ".

הכתיביובלהיאביוד הוא המוזרשבין שלושת הכתיבים החריגים בחלק התורה
שבכתר,שכן המסורה המונהי"אהיא בתורההיא מסורה מפורסמת הנפוצהבכתבי-
היד שלבעלי המסורה ואף מחוץ לספרות המסורה 27.עתה אנו למדים מדבריו של
קמחי עלתיקון שהיה בכתר במלהזו .בדבריו של קמחי לא מפורש מההיה כתוב
מלכתחילה בכתר ומה הואהתיקון .לכאורה אפשר לשער שהכתיב תוקןמהיא להוא
עלפי המסורה ,אך כיצדייתכן שכל המקורות האחרים המעידים על כתיב הכתר
מעידים על הכתיב שלפני התיקוף 28נראה שכוונת קמחי היא ,שהכתיב הוא תוקן
אחר כך לכתיבהיא .כך משתמע גם מהערות אחרות של קמחי לגביתיקונים שהיו
בכתר במקומות אחרים ,כמו למשל הערתו לדברים לא ,כא" :נשבעתי  -ב"כ בפתח
ונראה כ
י נמחק" .הכוונההיאלתיקון מקמץ לפתח(כפישניתןלהיווכח מבדיקת
הכתר במקום זה) ,ואםכן הנוסח שנמסר בשם הכתר הוא הנוסח שלאחר התיקון29.
לפישיקולזהנוסח הכתר בפסוקשאנועוסקיםבותוקןמהואלהיא,ונותרתהתמיהה,
מיהו שתיקן "תיקון" זה ועל סמך מה?30יש להזכיר ,שהעדות הקדומה ביותר על
על כתיב התורה בכתר ראה עופר ,קאסוטו ,עמ' 309ואילך.
בכתבי-היד של בעלי המסורה :ש 1במדבר ה,יג; ד בראשית לח ,כה; ל ,ש בראשיתיד,ב.

ובספרות שמחוץ למסורה :אבות דרבי נתן נו"א לר ,ד (מהדורת שכסר נא ע"א); מסכת סופרים
ו,ד.
.
)
,
)
ה
ר
י
ב
ס
ק
ר
ת
י
ט
ר
ו
א
ת
ה
ת
ו
ר
ש
פ
א
ה
,
1
9
ה
נותרת
,שאינה
לאחר
שהתיקוןהיא הוא נעשה במאה
שערך הרב סתהון את רשימתהשינוייםולפני בואו שלקמחי.
רשימת כלהתיקונים בכתר שקמחימעידעליהם מובאתלהלן בנספח.1
איןלהוציא מכלל אפשרות,שאין פהתיקון מכחן ,אלא שנמחקההדיו והאותויו הפכהליוד.
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הכתיב היא במקום זה היא עדותו של ר' שמואל ויטל מן המאה השבע-עשרה31.
התיקון נעשה אפוא בתקופה מוקדמתיותר.
י נח" (בראשית ט ,כס)
" 1.2.2ויהיו כלימ
גםלגביתיבתויהיו במקוםזהישחידושבדבריו שלקמחי .כתיבתיבהזו בכתר
ידוע ממקורות אהרים 32.נוסח הכתר במקוםזה מתאים לנוסח הכתיב המקובל אצל

התימנים ,ומנוגד לנוסח הספרדים והאשכנזים ,הגורס כאןויהי 33.קמחי מוסר על
] כתוב עליו
הערה מאוחרת שנרשמה בכתר במקום זה" :ב"כ כת[וב)ויהיו.איך
]המגי'[ויהי] במקוםויה[יו]".
שהסופרטעה,ובצידוכיתב
מי שהעיר הערהזו לאשינה את נוסחהפנים של הכתר ,אךהתיר לעצמו לרשום
עלגוף הכתר הערה המטילהדופי בסופר הכתר,וכפיהידועלנוכיום  -שלא בצדק.

 1.3הכתיבכספרינביאיםוכתובים

גם בספרי נביאים וכתובים מצויות בתנ"ך הערות רבות לגבי הכתיב .חלק מן
ההערות נרשמו כתשובה לשאלותיו של רש"ש ,הערות אחדות (בהפטרות ובמגילת
אסתר)קשורותבקובץ"מאורותנתן",והלקאחרמןההערותנרשמו,כנראה,עליסוד
רשימותנוספות שלבירורינוסח.
בחלק שחסרכיוםמן הכתרמצויות כמאההערותהעוסקותבענייניכתיב,וכשישים
מהן נרשמו כתשובות להערות של רש"ש .בעשרה מקומות ,לכל הפחות ,מצויה
מחלוקת בשאלת הכתיבבכתבי-היד (ל ,ק ,ש ,1קם)ובמקורות המסורה,והידיעה על
נוסח הכתר היא בעלת חשיבות .כל ההערות העוסקות בנוסח הכתר בנביאים
ובכתובים במקומותשאינםכלוליםבוכיום מובאותלהלן ,בנספחה.
 .2הפרשיות הפתוחותוהפרשיות הסתומות בכתר
 2.1פרשיות התורה
,
"
ם
י
ר
צ
מ
ב
שעליו
עלפי מסורת עתיקה בישראל כתר ארם צובה הוא "הספרהידוע
סמך הרמב"םוממנוהעתיק אתמסורתהפרשיות הפתוחותוהסתומות שבתורהבספרו
"משנה תורה" .במעשהו זה השליט הרמב"ם את מסורת הפרשיות של הכתר בכל
ספרי התורה בישראל .מספר חוקרים בדקו מסורת זו ,והשוו את הידוע לנו על
פרשיות הכתר  -בחלקים הנמצאיםכיום ובחלקים שאבדו  -עם פסקו של הרמב"ם.
 .31מפר ,קאס~ט~ ,עמ' ~334אילה
 .32עופר ,קאסוטו ,עמ'  ;335 ,305שמוש,כתי ,עמ' .104
 .33ראהבהייאט,כתי ,עמ' .87
שלגלילי המטקות במשא זה שם ,עמ' ~2,6אילר.

הסבי
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כידוע,רקדפיםמועטיםמןהתורההגיעולארץ .המידעעלהחלקיםהנותרים מתבסס
על שגי תצלומים ,על עדויות בספרי שו"ת ,על רשימותיו של קאסוטו ועל תנ"ך
שהוגהעלפי הכתר3'.המידעהמצוי בתנ"ך-קמחי בנושאזהאיננו רב,אולםיש בו
נתוניםחשוביםביותר שאינםמצויים במקורותהאחרים,והםעשוייםלשפוךאורעל
[מה פרשיות שנתעוררו בהןבעיותמיוחדות .להלןהנתוניםהמצויים בתנ"ך-קמחי
בענייןפרשיות התורה ,בתוספתדיוןעל המקומותהחשובים.
" 2.1.1לא תחמד אשת" (שמותפ,יג)2
קמחיסימן מקוםזהוהעיר "ב"ככבפנים" .כוונתולומר ,שבמקוםזהמצויה פרשה
סתומה (שלאכמו בכמהנוסחים של "משנהתורה") .עדותזומתאימהלידועלנועל
הכתר ממקורות אחרים35.
" 2.1.2פסל לך" (שמות לד ,א)
פרשהזוהיא אחד המקומות שבהם פסק הרמב"ם במשנה תורהאינומתאיםלכתר
ארם צובה .הרמב"ם קובע ,שפרשה זו היא פתוחה; אבל ממספר עדויות עולה,
שבכתרהייתה פרשהסתומהבמקוםזה36.קמחימעירכאן" :בכת"רסנ"ה.ועודבנ"י
בשנים ס' וברביעי פ"" .הסימן סב"המציין אחת מצורותיה של הפרשה הסתומה:
הפרשה הקודמתהסתיימהלפניסוף השורה ,והפרשההנוכחיתאינהמתחילה בראש
השורה ,אלא לאחררווח מסוים37.ישלציין ,שצורהזו של פרשה סתומה דומהלמדי
לצורתה הרגילה של פרשה פתוחה .ההבדלהיחידבין הצורות הוא ,שפרשה פתוחה
פותחת בתחילת השורהואילו פרשה סתומה מן הסוג הזה פותחת בהמשך השורה.
מתיאורו שלקמחי לאברורמההיהשיעורהרווחשבתחילתשורהזו .במקומותרבים
בכתררווח שכזה הוא קטן מאוד,כשיעור שתיאותיותואףכשיעור אות אחת .שמא
ישלהסיקמכאן,שהיה בכתרבמקוםזהרווחקטן ,והרמב"םסברשאיןרווחמועטזה
נחשב,והפרשההיא פרשהפתוחה .אלא שאםאמנםכך,היינויכוליםלצפותלהזכרת
עובדהזו במקורותהשוניםהקובעים שפסק הרמב"םאינומתאים במקוםזה לכתר38.
קשה לעמוד על פשרה של הערת קמחי "ועוד בכ"י בשנים ס' וברביעי פ"".
ברקעה של הערה זו עומדת ככל הנראה הסתירה שבין הכתרובין פסק הרמב"ם.
.$4

.35

.36
.37

.38

בנושא פרשיות הכתר והרמב"ם ראה גושן,אותנטיות; פנקובר ,הרמב'ם והכתר; עופר ,קאסוטו,
עמ'  .330-325פנקובר עומד לפרסם ספרעל תנ"ך שהוגה עלפי הכתר ,וטרםראיתי אתדבריו.
על הספקות שנתעוררו במקום זהעיין בדבריו של פנקובר ,הרמב"ם והכתר ,עמ'  .64-50לגבי
העדויותעלהמצוי בכתר במקום זה ראה פנקובר ,שם; עופר,קאסוסו ,עמ' .326
ראה עופר ,קאסוטו ,עמ' ( 326רשימת הרבעטיה),ועמ'  335הערה ( 5שו"ת ר' שמואלוימל).
ראה רמב"ם ,הלכות ספר תורה ,פרקז .על הצורות השונות של הפרשיותועלסימניו שלקמחי
לצורות אלו ראה להלןסעיף.2.2.1
במיוחד ברשימתו של הרבעטיה.
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אולם,האםמתכווןקמחילמסורשהאותיותס,פהיורשומותעלגוףהכתרבמקוםזה?
אפשרות אחרת היא ,שעל הכתרהייתה הערה שמסרה על גרסאות ומסורות שונות
לגבי הפרשה במקוםזה .אפשרוהשלישיתהיא ,שאתההערהעלהמחלוקתבמקוםזה
המתייחסת לכתרולאמגוף הכתר39.

נטלקמחי מרשימהכלשהי
" 2.1.3ארור שכב עם אשתאביו" (דב'כו)3 ,
קמחימעיר במקוםזה" :ב"כישכאןסתומה".
,
ר
ב
ו
ק
נ
פ
במאמרועל הרמב"םוכתר
בפרשהזוובבעיות הקשורות בהדן בהרחבה
ארםצובה40.נסקורכאן בקצרה אתהידועבעניין פרשהזו.
הרמב"ם בהלכוה ספר תורה אינו מזכיר פרשה במקום זה ,וכך נתקבל להלכה
בקהילות ישראל .אולם מסורת זו היא תמוהה למלי ,שהרילפני כל אהד משאר
ה"ארורים" בפרקזהישרווח של פרשהסתומה .מבחינתהתוכןאיןכל קשרביןשני
ה"ארורים* שהוצמדו פהיחדיו ונארור מטה משפט" ו"ארור שכב עם אשתאביו").
הקושיההגיוני במסורתזו והעובדה ,שבכתבי-יד רבים אחרים מצויה פרשה במקום
זה,גרמו לשאלותהלכתיותוהתלבטויותרבות במקוםזה .ר'אליהובןחיים (ראנ"ח),
שחי בתורכיה במאה ה,16-מביא בשו"ת"מים עמוקים"41שתיעדויות סותרותלגבי
המצוי בכתר ארםצובה במקום זה42.הואמוסרשישבידו "ספרמוגה,הגהתיועלפי
ספרשהיהבידאיש חכם ,אשרהגיהו מספרבן אשר שבחל"פ" ,ובספרזה"יש שם
פרשי סתומה כמו בשארהארורים" .מאידךגימא עומדתעדות שבעל-פה" :גם אמרו
ליאחרים שראו ספר בן-אשרשבחל"יפשאין שםפרשה".
כשאנובאיםלבחון שתיעדויותאלו,עומדותשתיאפשרויות :ייתכן ,שאחתמן
העדויותמוטעית,ואזעלינו לשקולאיזוהיא העדותהנכונהואיזושגויה .תיתכן גם
אפשרות שונה ,שבכתרהיהרווח קטן במקום זה,ונחלקוהרואים אםרווחזה נחשב
לפרשהאושאינונחשב.
אם נצרף את עדותו של קמהי אל שאר העדויות על פרשיות הכתר ,נראה,
שהאפשרות השנייה שהבאנו מסתברתיותר .קמחי מעיד על פרשה סתומה בכתר
במקוםזה .אך כנגדעדותו עומדת הרשימה שערך הרבעטיה לבקשתו שלקאסוטו.
רשימהזוהיא תוצאת השוואה מפורטתבין הרמב"םובין הכתר; ומהעובדה שלאצוין
בה דברלגבי מקוםזה נראה ,שלדעת הרבעטיהיש התאמהבין הכתרובין פסק
הרמב"ם במקוםזה.

פחות מכולנראית האפשרות ,שקמחיעצמו בדקכתבי-ידשונים במקוםזה.

.39
 .40פנקובר ,הרמב"ם והכתר ,עמ' .87-81

 .41ברלין תקל"ח ,השאלההשישיתוהשביעית שבתוך שאלהעת.
 .42המשיב מסתמך על המשרת ,שהרמב'ם פסק עלפי כתר ארם צובה ,ומסקנתו ההלכתית היא
שניתן להכריע את הספק בדעת הרמב"םבאמצעית בדיקת הכתר ,מקורו של הרמב"ם.
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הסתירהבין העדויות שהביא ראנ"ח ממשיכה אפוא גם בעדויות שנודעו לנו זה
מקרוב .מסתבר שבמקוםזההיה בכתררווחקטן ,שעורר ספק אםהוא נחשב לפרשה,
והואהסיבהלעדויות הסותרות43.
אם אמנםכך הדבר,יש להעלותשיקולנוסף :מנהג מקובלביןסופריכתבי-היד,
שכאשר מזדמנות פרשיות סמוכות הפותחות באותה מלה ,תיכתבנה המלים הזהות

הפותחות את הפרשיותזו תחתזו .מנהגזה הוא הבסיסלהיווצרותן שלצורות של
"שירה" במקומות שבהםרווח של פרשה סתומהמפרידביןאבריה שלרשימה,כגון
ברשימת עשרתבני המן (אסתר ט ,ו-ט)וכגוןבעניין שללו של דוד (שמואל אל,
כו-לא) 44.גם בכתרהיה מצב דומה במקום אחר בתורה :קמחימעירלגבי עשרת
הדיברות שבספר שמות" :ב"ככל לאזת"ז [=זה תחתזה]".
הסופרעשוי לצמצם אתרווח הפרשה עד למאודכדי לכתוב אתהמלים הפותחות
זו תחתזו .גם בפרשההנדונהכאןייתכןשאירעהתופעהכזאת .עלפירוחבעמודות
הכתר נראה שכךהייתהצורתהכתיבה שלדבריםכז,סו-כ:
ארור
טז ואמרואמן
מקלה אביו ואמו ואמר כל
יז
ארור
העםאמן
מסיג גבול רעהו ואמרכל
ארור
יח העםאמן
משגה עור בדרך ואמרכל
ארור
יט העם אמן
מטה משפטגריתוםואלמנה
ואמרכל העםאמן ארור
כ
שכבעם אשתאביו כי גלה
פסוקיט ("ארור מטה משפט") ,הנמצאלפני הפרשה הנדונה,ארוךיותרמקודמיו.

הסופריכול אמנם להתחיל את הפסוק הבא בשורה הבאה לאחררווח ,אולם אם הוא
מעוניין להמשיך ולכתוב באותה דרך שנהג בפסוקים הקודמים הוא אנוס לצמצם את
הרווח שלפני המלה ארור שבפסוקכ .עלפי שיקול זהיש סבירות גבוהה ,שסופר
הכתרהתכוון במקום זהלציין פרשה סתומה,בניגוד לפסק הרמב"םכאן.

 .43פנקובר 1הימב"ם והכתר ,העסה  )72מעלה אפשרותזי
 ,שריוח קמן של פרשה הוא שגרם
למחקקת בץהעדיייתהשינית .לארהנתינים החדשים,זוהי עתה האפשרית המסתברתבייתר.
 .44ראהבהייאט ,כתר,עמ' 149יאילר;עיפה ספרהתמיר .מצבדימהבכ"ילנינגרדי))1319/ביןשני
"לא תחמד" שבעשרת הדיברות ,שמות כ ,יג) גרם לקאסוטו להסתפק אם הסופר נתכוון לסמן
פרשה באותו מקום.

ראה עופר ,קאסוטו ,עמ' .327-326
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 2.1.4שאךהפרשיות בתדרה45

בחלק התורה שלתנ"ך-קמחימצויותעוד מספרהערותעלצורת הפרשיות בכתר.
בספר בראשית העיר קמחי באקראי על מספר פרשיות שצורתן שונה מן הצורות
הנפוצות של פרשה פתוחה ופרשה סתומה .במספר מקומותנוספים שקמחיהעיר בהם
עלצורתן שלהפרשיותישעדויות על ספקות שנתעוררו במהלך הדורותלגבי פסק
הרמב"ם בצורת הפרשה .מסתבר ,שקמחיידעעל ספקותאלו,ועלכןציין אתהמצוי
בכתר באותם מקומות46.כןהעירקמחיעלצורותהכתיבה שלשירתהים ושלשירת
האזינו .להלןהערותקמהי בקשרלפרשיותהתורהבכתר:
מס'

המקום

 .1בראשיתי ,כא
יא ,א

סו ,א

יז ,ט
סו ,כח
שמות ח ,א
טו ,א
טו,כ
ויקרא בה,יד
דברים לב ,א
לב ,מד

.45
נ

י

.46

.47
.48
.49

.50
.51

.51

 mynקמחי47

מלים ראשונות

ילשםילד
ויהי כל הארץ

סב"ה
מ"ש ושש"פ
ב"כ פתוח מצדימין ג"כמעט .מזה
נראה שזה ב"כ סתומה48
גם ב"כ לי"פ49
סב"ה
בכלי"פ50
נשלם במ"ש ( =בסוף שיטה) ושש"פ

אחר הדברים

ויאמראלקים
ואתיהודה
ויאמר ה'
אזישיר משה
ותקחמרים
וכי תמכרו ממכר
האזינו השמים

שש"פ

בכלי"פ51

ב"כ נשלם באמ"ש ( =באמצע שיסה)
והשירה נכתבה בשבעה ושטיס שיטות52

(על המלים "וכפר אדמתו עמו"
שבסוף פס' מג):כן נשלם במ"ש
( =בסוף שיטה) ושש"פ ב"כ

ויבא משה

בשל חשיבותה של פרשת "כל חלב" (ויקראז ,כב) במסורת הפרשיות של הרמב"ם ושל הכתר
ראוילהעירעליהבפירוש .בפרשהזודברי הרמב"םאינםמתאימים למהשידועעל הכתר (ראה
עופר ,קאסוסו,עמ'  .)330-328בדפוס שלתנ"ך-קמחי לאמופיעה פרשה במקוםזה ,ובפסוק כה
בסמוך מודפססימן של פרשה פתוחה .קמחי לא העיר דבר במקוםזה .אין אנויודעים אם בדק
בעקיפת את פרשיות התורה,ועלכן קשהלייחס משקל כלשהו לשתיקתוזו.
ייתכן מאוד ,שעדויותעל המצוי בפרשיות אלו בכתרהיו כלולות ברשימות כלשהן שקמחי עבד
עלפיהן בחלב ,בדומה לשימושו ברשימת "מאורות נתףואולי אף ברשימת הרב סתהון העוסקת
בכתיב הכתר.
ראה הסברסימניו של קמחיבסעיף.2.2.1
המלה נראהנוספה מעל השורה.
במקום זה יש דו-משמעות בדברי הרמב-ם .ראה הגהות ביישניות ,פ"ח מהלכות ס"ת אות ב;
לוינגר,תיקון ס"ת ,עמ'רנד.
על מקום זה ראהדיונו של פנקובר ,הרמב"ם והכתר,עמ' .74-65
גם לגבי מקום זה נתעוררו ספקות .עיין הגהות מיימוגיוח ,פ"ח מהלכות ס"ת אות ח ואותו;
לוינגר,תיקון  rn'eעמ'רנה.
קמחי מתארגם את השורות החריגות שבשירתהאזינו ,אךתיאורו מסובךואינו מדויקלגמרי.
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 2.2פרשיותהנביאיםוהכתובים
 2.2.1שיטת עבודתו שלקמתיבסימוןהפרשיות
אחת המטרות העיקריות של שליחותו של קמחי לארם צובההייתה לרשום את
שש"63
הפרשיות הפתוחות והסתומות שבספרי נביאים וכתובים .בספר "עמודי
מוגדרת מטרתהשליחות:
תנ"ך ...להעתיקעליומהכתרתורהמתהילהועדסוף,לידעכמהספיקותשהיו
לו והנצרך לכתיבת הכתובים הפתוחות והסתומות והפסקות שבין פרשה
לפרשהוהפסוקיםאיךנכתבוכשירה.
ובמקום אחר" :להעתיקגםאיךכתובים נכתב בשירה"54.וכך גם בכתבהשליחות
הארוך" :להעתיק מהספר הנ"ל כל פתוחות וסתומות ומלאים והסרים ואותיות
העקומותוהלפופותורבתותוזעירתות"55.
כדילמלאשליחותזוסימןקמחיבאופןשיטתיבתנ"ךשהיהבידו אתכלהפרשיות
הפתוחות והסתומותבנביאיםובכתובים .קמחיהתייחס לא רקלסוג הפרשה אלא גם
לצורתה ,שהרי שלוש צורות מצויות בכתר לפרשה פתוחה ושלוש לפרשה סתומה.
להלןתרשיםהמדגים אתהצורותהשונות שלהפרשיותואתדרךהסימוןשקמחינקט:
מס' צורת הפרשה
*****

סימון

הסבר

פ או בכ"פ

בכתר פתוחה;

****************

ל פרשה פתוחה
הצורההרגילהימ

****************
שש"פ

גסצורהזו נחשכת לפרשהפתוחה

****************

**************..
משושש"פ

'***'

שיטה שלמהפנויה;
מחצית וחיטה ושיטה וחלמה פנויה;
זו צורתה השלישית של פרשה
פתוחה56

****************
****************

**""

****

****************

ס או בכ"מ

בכתר סתומה:
זו הצורההרגילה של פרשה סתומה

************

בויארסקי,עמודי שש ,חלקב ,שער ספר תורה,סעיףיב (תצלום עמודזה מספרעמודי שש מובא
אצלאלוני ,העתקי הכתר ,עמ' .)203
בויארסקי,עמודי ~ 'ffחלקא,דף א ע"ב (תצלום אצלאלוני,ום,עמ' .)202
ילין,אבוהינו,עמ'שם.
לפעמים קמחימציין אאושש"פ[ =אות אחת ושיטה שלמהפנויה או באושש"פ[ =ב' אותיות
ושיסה שלמהפנויהןלציוןהגודלהמדויק שלהרווח בשיטהשלפני השיטההריקה.
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סב"ה

פ"א

גםזו צורה הנהובת לפרוה סתומה57:

ר11חבסוףשיטהובתחילת השיסהשאחריה.
זו הצורה השלישית של פרשהסתומה.
הפרשה הקודמתנסתיימהבסוף השיטה,
והפרשה הבאה מתחילה לאחררווח

בספרי נביאים לא הודפסו בתנ"ך שהיה בידי קמחי סימני פרשיות פתוחות
וסתומות,אך רש"שהוסיף בכתביד אתהאותיותפ,סעלפימסורתפרשיותשהייתה
בידו 58,ומסורתזו שונה במקרים רבים ממסורת הכתר .קמחי מתייחסלסימונו של
רש"ש .לעתים הוא קובע שהמצב בכתר זההלמה שרשם רש"ש,ובמקרים אלו הוא
מסמןכן עליד סימוק של רש"ש .לעתים קמחי מעיר על צורת הפרשה שהייתה
ן את צורתה (צורה מס' .)5
בכתר,כגון פרשה סתומה שקמחימעירעליה סב"הלציי
כאשר סוג הפרשה בכתר שונה מזה שהיה רשום בתנ"ך,קמהי רושם הערה עלסוג
הפרשהבכתר,ולעתים-כשצורת הפרשהאיננההצורההנפוצה -גםעלצורתה .אם
סימן רש"ש פרשה כלשהי וקמחי ראה שבכתר לאהייתה פרשה באותו מקום ,הוא
מעירעל ורושםבכלי"פ ( בכתרלית פרשה)59.
כך
==
עבודהזו של סימון הפרשיות היא מסובכת ומורכבת ,וקמחי לא הצליח לבצעה
בצורהמושלמת .בבדיקהשערכתיבכלהלקי הכתרהקיימיםכיוםמצאתי 44מקומות
שקמחי טעה בהם בסימון הפרשה .פרשיות אלו הן כ 2%-מכלל הפרשיות בחלק
שנבדק .שיעור כזה של טעויות מצביע כנראה על כך ,שקמחי לא חזר ובדק
בשיטתיות אתסימוניוכדי לתקןטעויות שנפלו בהם .יש להדגיש ששיעור כזה של
 .57איננייודע מה פירושם שליאשיהתיביתשקמ"י"ישתמש בחם.איל'"סתימה בשתי ?nlw~n
בשופטים ט ,מב פירש קמחי את כוונתו בסימון זה" :היינו חצי שליטה] בסוףהעימוד] וח"ש
בראשע'פנויות" .אר קמחי לא פירש את ראשיהתיבות .כמוכןאינייודע מהם ראשי התיבות
ס"א שבצורה.6
 .58רש"ש התייחסבסימוניו לשתי מסורות של פרשיות נביאים .מסורות אלו קרובות למדיזו לזו,
ובמקום שיש ביניהן הבדל,ציין זאת רש"ש במפורש .את אחת המסורות מכנה רש"ש הגהות,
ומצאתי שהיא הרשימה שכותרתה "פתוחות וסתומות וחסרות ויתרות עלנביאים עפ"י דעת הגאון
רשכבהג"ל ן=רבם של כלבניהגולה]רבינואלי'מווילנא זצוקלה"ה" .רשימהזוחיברר'יוסף
זונדל מסלאנט (ריבלין ,יוסף זונדל ,עמ' קמו) ,ותצלומה מצוי בידי .היא פורסמה כנספח
למהדורתו החדשה של הספר ,משנת תשמ"ג) .את המסורת השנייה מכנה רש"ש מ"ק ,ולא
הסלחתי לזהותה .יש להעיר עוד ,שמסורת הפרשיות של מגילות נביאים רבות המצויות כיום
בבתי-הכנסת בארץ קרובה למסורות אלו .נציין עוד,כי מסורת פרשיות אחרת עומדת ביסוד
מהדורת תנ"ך קורן .זוהי מסורת אקלקטית שקבע ר' פסח פינפער בספרו "מסורת התורה
והנביאים"(וילנא תרס",)1עלפי עשרותכתבי-ידומגילותנביאים שבדק.
 .59רק בדפים בורדים בספר עמוס נהג קמחי בדרך שונה :הוא מחק את סימוניו של  rw'e1וכתב
במקומם את צורת הפרשיותבכתר.

יוסף עופר

[]18

טעויות הואשיעוד נמוךלמדי בעבודה שכזאת .כלמי שהתנסה בעבודה מסוג זה
יודע שכמעטאי אפשרלהימנעמטעויות בלאבדיקהחוזרתונשנית.
רובהטעויותהן מסוגהדילוג :פרשה המצויה בכתרוקמחי לאסימנה,או פרשה
המסומנת בתנ"ך-קמחי שאין לידה הערה כלשהי בכתב ידו של קמחי 60.מיעוט
הטעויות (עשרהמקרים)הןטעויותבסוג הפרשה (פתוחה במקוםסתומהאו להפך)או
סימון לא מדויק של מקום הפרשה .בחלק מן המקרים (אחד-עשר מקרים) ייתכן
שהפרשה לאצוינה משום שבכתרישרווח קטן בלבד,ואולי סבר קמחישאין ברווח
זהכדישיעור פרשה.
בנספח א מובאת רשימה מלאה שלפרשיותהנביאיםוהכתובים בחלקיםהחסרים
מן הכתר עלפירשימותיו של קמחי 61.בנספח ב מובאת רשימת הטעויות של קמחי

בתיאורהפרשיותהמצויותבכתר.

 2.2.2מידתהאמינות שלרשימת הפרשיות
בדיקתדיוק עבודתו של קמחי בחלקיםהקיימיםכיום בכתר מלמדת אותנומהי
מידתאמינותן שלרשימותהפרשיות שלקמחיבמקומות שהכתרלא נשתמרבהם.יש
לזכור,כיזו היא העדות היחידה הקיימת לגתי פרשיות הכתר במקומות אלו,ואי
אפשר להסתייע בכתבי-יד אחרים לשם כך ,משום שמסורת הפרשיות היא ייחודית
בכלכתב-יד שלבעליהמסורה.
למרות עובדהזוניתןלהסתייע בכתבי-יד שמסורת פרשיותיהם קרובה למסורת
הכתרכדי לאתר מקומות שרשימותיו של קמחי "חשודות" וישסיכוי שנפלה בהן
טעות .הכוונההיאבעיקרלמקומותשמופיעהבהם פרשהבכתבי-הידהקרובים,ואילו
קמחי לא העיר כלוםלגבי המצוי בכתר באותו מקום .רשימת מקומות אלו מובאת
להלן בנספחג .בנביאים השתמשנובכתבי-ידל ,ק,ובכתוביםבכתבי-ידל ,קמ62.
יש להעיר במיוחד עלהמצוי ברשימות קמחי במגילתאיכה .עלפי מנהג כתבי-
היד הקרובים לכתר מופיע רווח של פרשה סתומה בין כל פסוק ופסוק בארבעת
הפרקים הראשונים של המגילה .מרשימותיו של קמחי עולה ,שזה היה גם מנהג
הכתר ,אולם בשמונהפסוקים במגילה קמחיאינו מסמןרווח של פרשה .אין"היגיון"
 .60מנהגו קלקמ"י"וא להתייחס לכלסימון של רש"ו ,ומשוסכך במקום שלאהעיר כלוםהריזו
סטייה משיטתו ,גם אם המצב בכתר זהה למהשמצויןבתנ"ך.
 .61ד' יצחקי וי"י טשינגל בדקו את תנ"ך-קמחי (שהיה בידי מר חיים ילין) ופרסמו את פרשיות
הכתובים במאמרם"בן אשרוהתנ-ך של רש"שילין",צפונות -רבעוןתורני,ח,תמוז חש"ן),עמ'
מז-עג,ואתפרשיותהנביאיםוהמגילות בקונטרס"בן אשר שמוזכר ברמב"ם"(בני-ברק תשמ"ח).
רשימותיהם לוקות כטעויותובאי-דיוקים.
 .62מהשוואתפרשיות הכתר אלכתבי-הידל -1קםעילה ,שמסורתו של קם קרובה לכתר הרבהיותר
מזו שלל.
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בהעדר פרשה במקומותאלודווקא ,וקשהלהניח שלאהייתה בכתר פרשה במקומות
אלו .העובדה שקמחיאינומעיד במפורשעל העדר פרשה במקומותאלו מחזקת את
הסברה,שאיןפה אלאדילוג שלקמחי63.
 2.2.3משלותנביאים שנכתבו עלפי תנ"ך-קמה*

בשני בתי-בנסיות בירושלים מצויות מגילות נביאים שנכתבו עלפי הנתונים
שהובאומארםאחדועלידיקמחי .בבית-הכנסתשברחוב השל"הבשכונתשעריחסד
מצויה סדרה שלמה של כל מגילות הנביאים (חוץ מתרי-עשר) הכתובות בהתאם
לתנ"ך-קמחי ,ובבית-כנסת הגר"אמצויותשתימגילותנביאים-יחזקאלותרי-עשר
 המתאימות בפרשיותיהן לתנ"ך-קמהי 64.לדגרייודעי דבר ,מקורן של המגילותמבית-הכנסת ברחוב השל"ה הוא בבית-הכנסת מנחם ציון שבחורבת רבי יהודה
החסיד ,והן נכתבו בהשגחת רבה של ירושלים ,הרב שמואל סלאנט 65.במקומות
שקמחי שגה בסימון פרשיות הכתר עברה הטעות גם לאותן מגילות-,והדברמוכיח
שהמקורלהןהוא אמנםתנ"ך-קמחי .כותביהמגילותהקפידוככל הנראהגםלהתאים
העירעלכתיב הכתר66.
אתהכתיבלכתיב הבתר במקומות שקמחי
 .%השליחות לארםצובהוהדמויות הקשורות בה
 3.1ר'שלום שכנאבןר'נפתלייליןהיה "בעלמגיה"בעיירהסקידלשבליטא .הוא
נולד בשנתתק"ן (,)1790ונפטר בשנתתרל"ד(.)1874י6הואהשתייך למשפחתרבנים,

אךמומחיותוהייתהבתהוםהמסורה,והותמעידעלעצמוש"רובהידושיהםבמסורת
ובהגהתנביאיםבמסורות אשרנלאוהראשונים לבארם" 68.בשנת תרט"ו ( )1855החל
.63

בהבנתמהטיי
תבימםק.יא שפרשיותיה מבוססות עלהכתיהאיי להשלים פרשיות אלו עלפישאי
כתבי-הידהקרו

 .64מגילות נביאים אלו צולמו ביזמתי ,ותצלומיהזמצויים כמבוז לתצלומי כתכי-יד עבריים בבית-
ס ס'  ,44017ס' .44018
הספריםהלאומיבירושלים .סימניהסיטיםבריכוז"
 .65היפר יעקב יששכר טשינגל מבני-ברקישהיה הראשון שעמד על התאמת פרשיות המגילות
הנ"ללפרשיות הכתר) כתבאלי במכתבומיוםכג באלול תשמ"ז" :שם שלהסופר שכתבנביאים
אלו לאידועלי ,אך עד כמה שהצלחתי לשמוע שמיחסים אותם לוולקומירר סופר ,סופר שהיה
בזמנו שלר' שמואל מלאנט ,והם נרכשו בזמנו מבית-כנסת שלהעיר העתיקה ירושלים לפני
שניםרבות -עלפישיחהעם הסופר,סת"סןזילברסן ...שהיהאצלי".

 .66בדקתיבאופן מדגמי את המגילות שבבית-הכנסת ברחוב השל"ה,ומצאתי שהן מתאימותלהערות
הכתיב שבתנ"ך-קמש .המגילות מבית-כנסת הגר"א מתאימות לתנ"ך-קמחיבפרשיותיהן אך לא

בכתיבן.

 .67ילין ,אבותינו ,עמ' שסב; אלוני ,העתקי הכתר ,עמ' .198

 .68א"ליעלין ,שו"ת קולאריה,וילנא תרל"ב,סימןא.
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בהכנות לעלייתו לארץ-ישראלי 6ובדרכו לשם הגיה את ספרי התורה בקהילות
שעבר בהן .הרבניםסייעו בידו והכריזו ,שספרי תורה שלאיימסרו לידו להגהה
ייפסלו70.
בנו שלר' שלום שכנא,ר'אריהליבילין,היה רב בבילסק ,והתפרסםבחידושיו
"יפהעינים" ,שהודפסו בש"סוילנה.בין האבובנוהתקיים קשר מכתביםרצוף71.
עיקר מטרתנסיעתו שלר' שלום שכנא לארץהייתה לבדוק את כתר ארם צובה,
להגיהעלפיו את התנ"ךולפתורעלפיו אתספקותיו .וכךהוא אומר במכתבולבנו:
והנה עתהכיפני מועדותליסע לאה"ק בעז"ה לשלום והנה שם בארם צובה
נמצאתנ"ךא'[הד]כתובעלקלףעם מסורות אשרהגיהובן אשרימיםרבים,
אשר סמךעליו הרמב"םז"ל בכתיבת ס"תשלו כמבואר שםבהלכות ס"ת פ"ח
הלכה ד .וכל מגמתי בעז"ה להשיגו ולהאירעיני בהתרת הספיקות אשר
נסתפקו בהם כל גדולי המהבריםבענייני הגהות ומסורות .ואולייזכני ה'
להגי' ממנותנ"ךא'[חד]עםהמס'[ורה] ואשלחלךלמנהאי"ה .ואולייזכניגם

להדפיסו ולהאיר כלעיני הגולה בתנ"ך מוגה .ואז אדעכי כוונתי למטרת
האמת בהגהתי72.
ר' שלום שכנאהגיע לארץ בשנתתרי"ח ()1858אואוליאףקודםלכןי7והתיישב
בירושלים .בהיותובירושלים המשיךבהכנותיו לנסיעה לארםצובה .תכניתוהייתה
לנסוע לארםצובה עם אחדמבניו,שיעזורלו במלאכתההגהה.

" 3.2מאורות נתן" לר'יעקבספיר
באותה תקופהאנויודעיםעלשליחותנוספתמירושלים לארםצובה במטרה לברר
'אתנוסחהכתר .שליחותזו קשורהבר'יעקבספיר .הלהמספר בספרו"אבןספיר"74,
הספר "מצפה אריה" של ר' אריה ליב בן ר' שלם שכנאילין נדפס כשנת תרט" ;1855( 1ראה
זיסקינד,יפהעינים ,עמ'  .)40תכף להדפסתו נשלח לר' שלום שכנא ,ובמכתב תשובתו (שנדפס
בספר "קולאריה",סימן א)ר' שלום שכנאמספרעלהכנותיולנסיעהלארץ-ישראל.
תדהר,חלוצי הישוב ,כרך  ,5עמ' .2182

חלק מהמכתביםמצוייםכיוםבידיבני משפחתיליןבארץ.
,
ם
ו
ק
מ
.
א
ט
י
ל
ל
קולאריה,סימןא .לאידועלי,כיצדהגיעה השמועהעל כתר ארם צובה
ר'
מכל
שלום שכנא רואה אתייחוסו של הכתר לבן-אשר כעובדה ברורה.
גין רשימותיו של ר' שלום שכנא מצאתי סיוטה 9ל שטר בכתבידו,ובומופיעים התאריך טז
במרחשוון תרי"ז ( )1856והמקום ירושלים .תדהר (חלוצי הישוב ,כרך  ,5עמ'  )2182ואחרים
בעקבותיו מציינים את שנת  1858כשגת בואו של ר' שלום שכנא לארץ .כך גם זיסקינד ,יפה
עינים ,עמ'  .16אך בשיחה בעל-פה אמרהלי גב'זיסקינדכי ר' שלום שכנאהגיע לארץ עוד
לפני שנהזו.
ספיר,אבןספיר ,דףיב ע"אוע"בודףיטע"ב.
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ששליה בשםר'יעקבזאבהיה בארםצובה,ובהזרתותיאר את כהר ארם צובהואף
העתיק אתהקולופוןשבסופו .ספיר שלחבידורשימת שאלות שהופנתהלרב מנשה
סתהון,איש ארםצובה .עלשליחותזואנו שומעים גםבעיתון"הלבנון" 75.רשימת
ספיר,וכונתה בשם"מאורותנתן"76.
השאלותוהתשובותנערכהבידי
זמנה שלשליהותזוהואככל הנראה בשנת תרט"ו (,)18$5ומכלמקוםלפני שנת
תרי"ט (77.)1859איןספקשיש קשרביןפעולותיו שלספירוביןאלו שלרש"ש,שהרי
שניהםפעלוביישובהאשכנזי הקטן שלירושליםובאותהתקופה.

 3.3שליהותרבניירושלים

זמן לא רב לאחרשהגיע ר' שלום שכנאלירושלים כברהיובידיוכתבישליחות
חתומיםבידיחשוביהרבניםבירושליםומופניםלקהילת ארםצובה.
 .75הלבנון ,כתרתורה .ראהתיאור השליחות שם ,עמ'  .16שם הכותבאינו מפורש .כנראה נכתבו
 ,המוציא לאור של "הלבנוף ,שהיה חתנו של ר' יעקב ספיר (ראה
הדבריםבידייחיאלברייל
ספיר ,אבןספיר ,דףיב ע"א בהערה,המזכיר את המאמריםבעיתון -הלבנוף).
בין המסופר בספר "אבןספיר"ובין המסופרבעיתון"הלבנון"יש אי-התאמותקלות :ספירמייחס
לעצמו את האחריות לשליחות,ואילובעיתון "הלבנוףאין ספיר נזכר כלל ,ונאמר שהשליחות
נעשתה בהשתדלותו של ר'יעקבברלין .עלפי ספיר ,השליח ר' יעקב זאב הוא שהעתיק את
כתב ההקדשה שבסוף הכתר והוא שתיאר את הכתר ואת מקומו .בעיתון "הלבנון" הדברים
מיוחסים לרב מנשה סתהון .מכל מקום ,שני המקורות מודים שהרב סתהון הוא שהשיב על
השאלותבענייני המסורה שנשלחו לארם צובה .בהשוואת שני המקורות נראהלי שגרסתו של
ספיר,שהיאעדותמכליראשון,מדויקתואמינהיותר .גושן,מאורותנתן,עמ' ,55הערה )7ניסה
ליישב את הסתירות,וזיהה את ר' יעקב זאב עם ר' יעקב ברלין; ואין לדברים שחר ,שהרי ר'
ואילו ר' יעקבבדלין הואיוזםהשל'"ות .הרב יעקםברלין
יעקב זאב הוא השגדלוילחבלדאקרדםוקצולבש"
ון הקודש" (הלבנון)והיהמורם של "המדקדקים"הירושלמיים
הוא "אשרלויד
(תח"י,עמ' ,)246ואילועל ר'יעקב זאבמעידספיר,כי"איןלוידוידיעה בדקדוקומסורות" (אבן
ספיר ,דףיב ע"ב ,הערה.)1
ועתה (בשעת הגהה אחרונה) פורסמה בצפונותיד (טבת תשנ"ב ,עמ' פב-פח)רשימתו המקורית
שלר' יעקב זאב ,שהיא המקור לתיאורים השונים בספר -אבן ספיר"ובעיתון "הלבגוד.
גושן-גוטשסיין הודיע ברבים את טיבה של רשימה זו (ראה גושן ,מאורות נתן) .השאלות
 .76מ"
השייכות לספרי בראשית ושמות פורסמו בהמשכים בעיתון "הלבנון" בשנת תרכ"ג (ראה גושן,
שם) .לפרסום מלא של הרשימה ולהשוואה למקורות מקבילים ראה זר ,מאורותגתן.
 .77לגביתאריך הנסיעה של ר' יעקב זאב אנו מוצאיםתאריכים פתרים :על כתב-היד של "מאורות
נתףמופיע התאריך "שנת תזרה' (=תרק" .)1855 ,1בספר "אבן ספיר" ,שנדפס בשנת תרכ"ו
( ,)1866מסופר שהשליחותהייתה-לפני שבע שנים" או"לפני ת שע שנים" (דףיב ע"אודףיט

ע"ב).
מכל מקום,ר'יעקבברלין ,שבהשפעתויצאההשליחות לפועל,הגיעלירושלים רק בשנת תרט"1
( ;1855ראה תחיי ,חלק ג 246 'by ,נהערה) .ר' יעקב ספיר יצא מירושלים בשנת תרי"ט ()1859
לשליחות בת ארבעשניס; ומכאןשנסיעתו קל ר'יעקב זאבהייתהביןשניתאריכיםאלו.
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יצחק יעקב ילין ,נכדו של ר' שלום שכנא ,פרסם את נוסה אהד מכתבי
השליחות78.זהו מכתב המפרט באריכות את חשיבות הגהת התנ"ךעלפי כתר ארם
צובהלצורך קביעתנוסחמדויקוהכרעה בספקותשנתעוררו .המכתבכולל שבחים
רביםלר' שלום שכנא ,ומודגשתמומחיותו בשטחהמסורה .בהמשך מתבקשיםרבני
ארםצובה לקבל בסברפניםיפות אתר' שלום שכנאואתבנוהנלווהאליו,ולהעמיד
לרשותם את הכתרלצורך עבודת ההגהה שלהם.
תכניתו של רש"שהייתהלשהות בארםצובה "שנהתמימהויותר" .המטרההייתה
כפולה :ראשית",להעתיק מהספרהנ"לכלפתוחותוסתומותומלאיםוחסריםואותיות
העקומות והלפופות ורבתות וזעירתות ...כדי לזכ1ת בספר כשר"; שנית,
יס 1מקצת 1א1
"להגיה ממנו גםהנקודותוהטעמיםוהמסורות ...ונזכה להדפ
כ1ל ."1תכניתזו,אילויצאה אלהפועל,הייתהיכולהלהניבתיאורמקיףומפורט
של הכתרומסורתו.
המכתב הוא בכתבידו שלר' שלוםשכנא .הואאינוחתוםואיןבותאריך,ומכאן
שאינו המכתבהמקורי אלא העתק שלו79.
לאחסונה למכון
 .78יליןי אביתינה עמ' שנט-שסא .כתב-היד היה בישות משפחת ילין
נמרסםי
ו
'
ד
של
מ
א
מ
בן-צבי .לאחר מסירת מאמר זה לדפוס פורסמו שניכתבי השליחות ב
יצחקיוי"י
טשינגל"בן אשר והתנ"ך שלרבי שלום שכנאילין (בר ,צפונותי (טבת תשנ"א) ,עמ'סח-עג.
הובא שם גם תצלום של כתב השליחות הקצר.
מעיון בכתב-היד של כתב השליחות הארוך עולה,כי הנוסח שהדפיסילין קטועבסופו .המשכו
מצוי בכתב-היד מעבר לדף" :אמנםכי הנהידוע גודל הדחק והלחץ שלישיבת אה"ק ובפרט
עה"ק הלזו שקשה ישיבתה מחמת גודל יוקר הדירות וכל מידידחיין,ז) ההכרחיים כל פרוסה
נחשגלנו להשבוןגדול .ע"כאיןירינו משגת להוציאלפועלהעניןהיה,כינצרךע"זלהוציא
ערך מאהרו"כעלהוצאות הררךוההגהה שלבלהתנ"ךיתארךארך שנהתמימהויותר,כייצטרך
להגי' ממנו גם הנקורות והטעמים והמסורות .ע"כ ראוי ונכון להתעורר ע"ז נדיבי אנשי חו-ל

הגבירים והנגידים ,זלקבץ המאה רויכ הנ"ל ולשלוח לפה עה"ק בכדי שנוכל להוציא לאור
מאוינוולזכות לכלאחינובניהגולה ,ואםיגמור ה' הטובבעדינולהוציא לאור מחשבתינו הטובה
ונזכה להדפיסומקצנת]ואוכולו אזיורשם בהתחלת הספר ההוא שמות כל המתנדביםלזהלזכרון
לטוב להם בזהובבא".
יצחקיוטשינגלתיקנו גמאמרם כמהשיבושי דפוסשנפלו בפרסום כתבהשליחות בספראבותינו,
אך לאהתייחסו להמשך כתב השליחות שמעברלדף.
 .79אלוני,העתקי הכתר ,הערה )39מציין ,שלאהצליח לראות את כתב השליחותבמקורו .הוא משער
(שם ,עמ' ,)199כי כתב-היד שפרסםילין הוא סיוטה של המכתב המקורי,וכי רש"ש עצמו הוא
שהכין טיוטה זו .ואין דעתו נראיתלי .ראשית,אין להניח פר' שלום שכנא יכנה את עצמו
בתוארי כבודויעניק לעצמו שבחיםרבים כלכך,כפי שאנומוצאים בכתב שליחותזה .שנית ,ר'
שלום שכנא שמעעל כתר ארם צובה עודבהיותו בחוץ-לארץ,כפי שעולה ממכתבולבנו שצוטט
לעיל; ואילו בכתב השליחות נאמר ,ששמעו של הכתרהגיעלירושלים "זהמקרוב ...ע"יעוברים
ושבים מהכא עיה"ק תוג"ב להתם ...ק' ארם צובה יצ" ,"1והכוונה ,כנראה ,לשליחות הקשורה
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* 3.נתםהשליחיתהקצר
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מלבד כתבהשליחותהארוך
מצוי
זהו מכתבהמופנהלרב מנשהסתהון בארםצובה .על המכתבחתומיםחמישהמחשובי
הרבניםבירושלים,ספרדיםואשכנזים כאחד81:
א .הרבחייםנסים אבואלעפיה ,שהיה "הראשוןלציון" ,ראשרבניירושלים בשנים
תרי"ד-תרכ"א ( ;1861-1854תה"י ,חלקג,עמ' .)281-279
ב .הרביוסף זונדל סלאנט,הי בשנים תקמ"ו-תרכ"ו ( ;1866-1786תחיי ,ג ,עמ'
כתבשליחותבנוסח קצר80.

:221-220ריבלין,יוסףזונדל).
ג .הרב שמואל סלאנט -חתנו שלר'יוסףזונדל סלאנט -חיבשנים תקע"ו-תרס"ט
(,)1909-1816ולימיםהיה רבההראשי שלירושלים(תח"י,ג,עמ' .)273
 .הרב יעקב ברלין ,אביו של הנצי"ב מוואלוז'ין ,נפטר בשנת תרכ"ח (.)1868
ד
התגורר ב"חורבה",והיה"רביהמדקדקים"(תה"י,ג,עמ' 46ט.
ה .הרבחי רפאלידידיא אבואלעפיה,חי בשנים תקס"ז-תרכ"ט ( )1869-1807ועמד
בראשבית-הכנסתהספרדי"בית אל"(תח"י,ג,עמ' .)297-296
המכתב נכתב"ביום עש"ק ,ל"ח למב"י[למנייןבניישראל,כלומר ל"חלעומר],
הרקדשי לפ"ק[ =כ"גבאיירתרי"ט ."]1859 ,הואמזכיר מכתבארוךומפורט שקדם
לו,ופונה לרב מנשהסתהון בבקשהלסייעבידיר' שלום שכנאבעניין הגהתהתנ"ך
ולסייעגםלפרנסתוולפרנסתבניביתושנותרובירושלים .מובטח לרבסתהון -כך
נאמר במכתב -שישבענחתמןהפלפולעםר' שלום שכנאבעניינימסורהובענייני

הלכה.

ביעקבספירובקובץ"מאורות נתף,ר'יעקבברלין,מחותמי כתבהשליחות שלר'ולוםוכנא,
היה גםמיוזמיהשליחות הראשונה).
על טענתו שלאלוני,כי "רק אדם הבקי במסורהיוכל לנסח מכתב מפורט שכזה",יש להשיב,
ברקרוק ובמסורה :על ר'
שביןחותמי כתב השליחות הקצרמצוייםשניים שנתפרסמו
מבנישעורר אתהעניין בלימוד
יעקב ברלין מסופר,כי היה מורם של המדקדקים בירושלים; הוא
הדקדוק והמסורות ,ובעקבות בואו לירושלים התבצעה השליחות הראשונה ,של ר' יעקב זאב)
לארם צובה (הלבנון ,עמ'  ;16תח"י ,ג ,עמ'  246הערה  .)5גם ר' יוסף זונדל סלאנט נודע
בבקיאותובענייני דקדוקוטמורה ,ואפשרללמודעלכךמכתביוומאיגרותיו(ריבלין,יוסףזונדל,
מכתב ט[עמ'לטן ,מכתביא[עמ'מאן ,מכתביד[עמ'מה-מו],קיצורכללים בדקדוק[עמ' סב-מה],
רשימת פתוחותוסתומות[עמ'קמו; על רשימהזו ראה הערה 58לעיל.4
קשה לקבוע אםנשלח המכתבלתעודתו .כמהפעמיםמוזכרבו"הרבהמוכ"ז",ומשתמע שרש"ש
התכוון לקחתו עמו בעתנסיעתו .מאידך גימא ,המכתב מסתיים בבקשתסיוע כספיכדי שתוכל
הנסיעה לצאת אלהפועל .נראה ,שהכותבים עצמם לאידעו בעת הכנת המכתבאיךייפולדבר.
 .80כתב השליחות הקצר נמסר אף הואלמכוןבן-צבי.
 .81ארבעת הראשונים מבין חמשת החותמים כאן חתמו גם על כתב השליחות של ר' יעקב ספיר,
שיצא באותה השנה  -תר"ט ( - )1859למסעו הראשון בארצותהמזרח .ראהספיר,אבןספיר ,דף
אע"ב.

יוסףעופר

[]24

הסברה המתקבלתביותרעל הדעתהיא ,שהמכתב המפורט שנזכר במכתבזההוא
הואהנוסח שפרסםי"יילין בספר"אבותינו" .ואםכן ,המכתב הארוך נכתבאףהוא
בשנתתרי"ט ()1859או מעטקודםלה.
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על אף ההכנות המדוקדקות לנסיעה היא לא יצאה אל
מאוחריותראנושומעיםעל המשךההכנותלנסיעה.

 3.5ההסכםביןר'צביהירשוביןתלמידו
בשנת תרכ"ד ( )1864נחתם הסכםביןר'צביהירש.,בנו שלר' שלום שכנא,ובין
תלמידו83.ר'צביהירש,שהיה סופרסת"ם,מתחייב בהסכםזה ללמד את הבחורדוד
חיבן ר'בנימין את "מלאכת אומנות כתיבת סתו"ם" במשך שלוששנים .ההסכם
מפרטבפירוטרב אתהנדרש מכלצדואתהקנסשיוטלעלמישיפר אתההסכם.בין
תנאי ההסכםישנההתיימסותלתכניתהנסיעה לארםצובה:
רק זאתבפירושהותנה ,אםירצה מוהר"ץהנ"ל[ =ר'צביהירשילין]לנסוע
לאר"צ [לארם צובה]בענין הגהת התנ"ך הידוע מב"א[מבןאשר] ...אזי לא
יוכלו מוהר"בובנולעכבעליו.
בהמשךמוזכרת האפשרות שהתלמידייסעעםמלמדו לארםצובה,ימשיךבלימודו
גם במהלך הנסיעה ,ואף ישתתף עם רבו בהגהת התנ"ך בארם צובה .בסוף השטר
מופיעה הערהזו:
וזאת באנו לפרש מה שמבוארלעיל שרשותביד מוהר"ץ הנ"ללנסוע לא"צ
הואדווקא אחרכלות משך שנהמיום דלמטה.
מן השטר הזהניתן להסיק ,שבשנת תרכ"ד ()1864הייתה תכנית הנסיעה לארם
צובהתכניתממשית.אין לדעת אםר'צביהירשהתכוון בשלבזהלנסוע לארםצובה
עםאביו,ר'שלום שכנא,אולבדו -בשליחותאביו .מכלמקום ,בשעתכתיבת השטר
טרם נקבעזמןהנסיעה,וברור ברקשהיא לא תצא אלהפועל בתוך שנהלפחות.

 3.6נסיעתו שלר' משהיהושעקמחי
,
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כנהאה מפאתגילו המופלג ומצב
בריאותו .במקוםלנסועבעצמוהוא שלחלשליחותזו אתחתנור' משהיהושעקמחי.
.82

כךמעידילין,אבותינו ,עמ' שסב .אפשר לאשש קביעהזו מתוך בדיקתכתגיו של רש"שילין.
עד כמה שהתאפשרלי לבדקם,אין נהם כל רמז לנתונים על הבתר שאינם מופיעים בתנ"ך-

קמחי .במספר מקומות הוסיף רש"ש להערה שרשם געולי מהדורת מקראות גדולותיחלו את
המצוי בכתר עלפי מה שלמד מתנ"ך-קמחי .כל זאת מפריך את דבריהם של"י טשינגלוד'
יצחקי(לעיל ,הערה  ,)61שטענו לאחרונה שגם רה"שיליןנסע לארםצובה.
 .83הנוסח המלח של ההסכם מובא בנספחז.
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על עובדהזומעידיםי"יילין בספר "אבותינו" 84וש"שבויארסקי 85.בספרו"עמודי
שש" ,שנדפס בשנת תרנ"א (,)1891בויארסקיכותב:
ברםזכורלטוב התםוהישרפעלוהרמ"י[ =הרב משהיהושע] מביאלאסטאק
אשר נדבהרוחוליסעלארםצובה עם התנ"ך שנקד ומסרלוחותנו המדקדק
הגדולבדורינו הרב ר' שכנהמסקידול להעתיקעליו מהכתר תורהמתחילה
ועד סוף לידע כמה ספיקות שהי' לו והנצרך לכתיבת הכתובים והפתוחות
והסתומותוהפסקותשבין פרשה לפרשהוהפסוקיםאיךנכתבוכשירה...
והתנ"ך נמצא בפעיה"ק[ =בפהעיר הקודש]ומי שישלו איזה דבר ספק
לשאול או במסורת קו"ג [קטנהוגדולה]יבא במכתב להגאון הרבר' שמואל
סלאנטוימלאחפצו.
תנ"ך זה עצמו הוא שנתגלה עתה מהדש ,ונפלה בחלקי הזכותלזהותוולהצילו
מגניזה ומאבדון .נתגלגלו הדברים ובינתיים אבד חלק מכתר ארם צובה ,ורבתה
חשיבות פעולתו של רש"ש למחקר המסורה ולכתיבת ספרינביאיםוכתובים הלכה
למעשה.

 .84יליהאביתיני ,עמ' שסב.
.85

עלבויאיסקייאהדביינ'אלוני ,העתקיהכתי ,שעמדעל חשיבות ספרו שלבויארסקילעניין
כתר ארםצובה.

במקום אחר משתמע מדבריו שלר' שמואל שלום בויארסקי,כי הוא עצמו שלח שליח לארם צובה
לשם העתקת פרטים על ספרי הכתובים .לדבריו .הרהבתי עוז ושלחתי מפה איש אחר לארם
צובה להעתיק גם איך כתובים נכתב בשירה וב"ה עלתהבידי וכתבתי גם הכתובים בקלףכדין
וכד-ת" (ח"א ,דף א ע"ב) .מסתבר ,ובויארסקי מייחס לעצמו כאן את האחריות לשליחותו של
רמ"י קמחי,ואולי היה קשור באיזה דרך לשליחותזו .אלוני (שם ,הערה  )14מסיקמסבריו אלו
של בויארסקי,כי השליח הוא ר' שלום שכנאילין עצמו .מסקנהמבוראיאיננה נכונה :רש"ש
היה מגיה חשוב בזכות עצמו ומבוגר בעשרות ונים מבויארסקי ,ואין הדבר סביר וילך
בשליחותו; בויארסקי אינו חתום על כתב השליחות שניתן לרש"ש מרבני ירושלים; ובעיקר,
רש"ש לא נסע כלל לארם צובה בסופו של דבר! אולי רומז פה בויארסקי לשליחות נוספת
כלשהי לארם צובה שלא נודע עליה ממקור אחר ,אךאין הדבר מסתבר ,שכן בויארסקי עצש
מספר במקום אחר אתפרטישליחותו של קמחי ,ומסתבר שאליה הואמכווןגםבדבריוהמובאים

פה.
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