
]26[ עופריוסף

 הכתר מן החסרים החלקים והסתומות הפתוחות אינספח

שגהערתמלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

פ כן]פ[הדבר אל,נביאיו
פממושש-פואלהד! ססב"הואתהי במלכים ספ"אכייבפבכ"פבמנת כגיד,
ס כן[מןכהיחפמשושש"פבשנת אסו,

פעכ"פבונתח
ססב"ההנהכג! פמ919ן"פמלוםיג

-בכלי"פבעתכה! ספ"אכהאלא,ז-בכל"פאזטז פבכ"פבשנתיז
פמשושש"פכי1

פ משושש"פג"כשמעוטפשש"פבשנתכג
פשש"פבשנתכז
פ כןןפ[כהדפשש"פ בשנתלב

-בכליובימיםלז
ססב"הכהטו

ססב"ההציביכפמוווש"פבשנת אטז,

-בכלי"פבעת1
פשש"פכהכב

ס כןןסןהנהבופבכ*פבשנת איז,

ססביההנהלפמוושש"פויחיז

ספאכהלדפשש"פ ויבאכד
ס כןוס[כיטולכ'פשש"פויהי איח,

פוש"פואתפללטזפפו"פויהיט

עמוספ ב"כשש-פובארבעיג
פבכ"פראיתיאס,ירמישו

פבכ'פהליאזפבכ"פכיכט,י
פ כז]פ["נ"י3ט כז2ןס[כיסז

 פנויות.4 וג' שיטה[ ן=בסוף במ"שנשלםס פ"אב"ככהט

 פרשיות( ~איןעובדיהפ nwrב"כ כהכא
 פנויות, שיטות 9תי ועוד שיטה באמצעכשלסס כןנסן ואלכד
 מהפנויו']ת ג' בשיטה א( א, ,יונה דבר" "מבניומתחילפבכ'פויהיל

 א-ה, לב, לד; לא, - ט כ, ירמיה יג; יח, - כא יד, ב מלכים מנביאים: אלה קטעים חסריםבכתר
 יז. ט, זכריה - כ ג, צפניה א; ה, מיכה - יג ח, עמוס כא-כד; יד-ים,ח-יב,
 השמאלי בטור נרשם הבהירות לשם 2.2.1. סעיף לעיל, ראה קמחי שרשם הסימניםלהסבר
 סתומה. או פתוחה הפרשה אם זובטבלה
 קמחי. בידי הכתר בדיקת לפני בתנ"ך והיו רישומים - מרובעיםבסוגריים
 פה. נרשמו לא אלה שבחלקים הפרשיות בכתר. היום גם מצויים בירמיה לא מפרקחלקים
 זה. כעניין דבריו את גם זו ברשימה והבאנו ככתר, לספר ספר בין הרווחים על העירקמחי
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 א נספח ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]27[

סוגהערתמלההמקוםסוגהערתמלההמקום
הפרוהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

וכריחיונהי
 משושש"פב"כביום זא,פויאמר יאב,
בכלהפלכןטזסויפי אג,
בכ"פואשאאב,פויאמר דד,

בכ"פויראניג טיכח6
סב"הואשאה

בכ"פהוייס כן]ס[הויאב,
 משושש"פב"ככייבססב"הלכןג

בכ"מרני,דפ משושש"פב"כואמראג,
בכ"פויראניאג,פ שש"פב"ככהה
בכ"פויהיחד,פ משושש"פב"כשמעוט

בכלהפואשובאה,פבכ"פוהיהאד,
סב"הואניאטפ שש"פב"כביום1
בכ"פואשגאו,פ שש"פב"כואתהח

 משוש"פב"כויהיטס כןןס[ואתהאה,
 משושש"פב"כתהיאז,

סב"הויהידחגי7
 אאושו'פב.כויהיחפבכ"פויהיגא,

שש"פויהיאה,פבכ"פכהז
בכלי"פ עדכה..דפ שש"פב-כוישמעיב
 שש"פב"כ כיכה..1-בכלי"פויאמריג
בכ"פ הנניכה..זפ שש"פב"כביוםסו

 משושש"פב"כ תחזקנהכה..טפ שש"פב"ככי1ב,
 כן]ס[כיידפב"כוש"פגעוריםי
משושי-פויהייחפ8בכ"פויהיכ

 הכתר פרשיות על הנתונים יונה. ספר סוף עד מאלהיו*( ב ב, שמיונה הקטע הסרבתנ"ך-קמחי
 שערי- בשכונת הגר"א ע"ש מבית-הכנסת תרי-עשר ספר של נביאים מגילת פי על הם זהבחלק
 12.2.3. סעיף לעיל, )ראה תנ"ך-קמחי פי על נכתבה זו נביאים מגילתחסד.

מבני
 ואחר שיטה, באמצע מסתיים מיכה ספר בכתר ביונה". כמו "ההפסק מעיר: קמחי מיכה ספר

 לפני המצב היה כך אם ברור לא ההערה מלשון נהום. ספר ומתחיל שורות שתי של רווחכך
 מן גם חסר יונה ספר של סופו יונה. ספר בסוף או עובדיה( נסוף מעיר שקמחי )כפי יונהספר
 שם. הרווח צורת על אחר ממקור ידיעה ואין מתנ"ך-קמחי, וגסהכתר
 שורות, שלוש הוא להגי צפניה בין וכהרווח כנראה, וכוונתו, כנ"ז, מעיר קמחי צפניה ספרבסוף
 כב"ז. המלה רשומה חגי ספר בסוף גם לצפניה. חבקוק בין הרווח לגביכנזכר
 דיו. ברור היה לא קמתי של המקורי שסימונו משוס וזאת סתוומהן, המלה נרשמה התנ"ךבשולי
 ואילו ס, רשום היה בתנ"ך כי פתוחה, לפרשה שנתכוון ברור קמחי ול סימונו משיטתאולם
 מבית-כנסת נביאים במגילת גם בס"ס. ולא כן רושם קמחי היה בכתר סתומה פרשה פההייתה
 פתוחה. פרשה כאן מצויה תרך-קמחי, פי על שנכתבההגר"א,
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]28[ עופריוסף

סוג הערת מלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

פשש"פ מזמור אכג,פמוושש"פ עדכה..כ
סה ה'א2ססב"ה בימיםכה..כג

פשש"פ לדודאכד,פ שש"פב"כמשאאט,
פפ לה'א2ס כן]מןגיליס

פפ - לדודכה,א
סה אלירא2

 השיריםשירכתובים9
ך'תהלים10

סס אתיה
בפפמכתםטז,א ססאנ,ה
פפ שמרניא2

-בכלי-פאנהא1 ססב"המ."את,פוש"פתפלה איז,
ספ"א גנתאל,אפפ שמעהא2
ססל.פוש"פלמנצחיה,א
פפ אשרא2

! ססאחותח"ח*  הפסק. פ' וש"ש קהלת ביה"שאחרפשש"פומנצח איט,
פפהומיםב
קהלתפפלמנצחאכ,

פגכ"פאני יגא,פפיענךב
- כן]-[אמרתי אב,פפלמנצח אכא,

 העתים(11 ,שירת א-חג,פפה'ב
-בכלהפאל-תבהל אה,פשש.פלמנצח אכב,

 פנויות. שיטות ושתי איכה קהלתאחרסה מזמורא2

 סוף עד יא ג, השירים משיר וכן א; כה, - א סו, תהלים מכתובים: אלה קטעים חסריםבכתר9.
 חסרים. ואינם השירים, שיר לפני בכתר מופיעים הימים דברי וספר רות מגילתהתנ"ך.

 הסופר שהניח הרווחים את גם סימן קמחי טזמור. בכל  הראשון שבפסוק ההפסקים רק פההובאו10.
 אמ"ת. בספרי כנהוג השורות,באמצעי

 היינו זה4 אחר זה ]= זאח"ז ועת ית כל ואח"כ ברק השיטה ובסוף ומשמאל מימין פתוחקמחי:11.
 ועת משמאל: בשיטה והעתים השיטה מימין הפסוקכל

עת
ועת
 בשמאל.עת

 הזו: לצורה היא הכוונה קמחי.עכ"ל
ועת ללדתעת

עתלמות
ועתלטעת
 כתר, ברויאר, ראה העתים" "שירת כתיבת דרך על וכו'.עת נטועלעקור
 *156-15.עט'
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 א נספח ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]29[
 וי',,יוג~,נג :י? ,צען)

סוג הערת מלההטקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

ססויחמס1איכח
ספ"אזנחזססב"הגלתהא,ג
ססב"ההשבהספ"אדרכיד
ספ"אטבעוטססהצא1
סס בויויס אפ"זכרהז
ספ"אכלויאססחטאח
ססלאמתםיבספ"אטמאתהס
ססמהיגסס דויי
ססנביאיךיד.ספ"אכל-עמהיא
ססספקוסוססלואיב
סספצוסוססטמרוםיג
סס העשיזסססלהטו
ספ"אנעקיהססב"העל-אלהסז
ססקומייטסספרשהיז
ספ"אראהבססצדיקיה
סס שכבוכאספ"א קראתייט
סס תקראכבססב"הראהכ
פ שש"פב"כ הגבראניאג,ספ"א שמעוכא
 הפרק(12 )כלב-סוסס תבאכב

בכת"ר יועםאיכהאד,פ כן]פןאיכהאב,
פחשושש"פספ"אבלעב
ססבניבס ה "סב רעגג
ססגםגס אפ"דרךד
ססחשךחססב"ההיהה

 ומתחיל בסתומה, ומפסיק בית בשיטה עברתו ומלת כדרכו, קצר בעטור טתחיל הגבר אניקמחי:
 בסתומה ומפסיק אור מתחיל ד' וכשיסה אור. עד נהג טתחיל ג' ובשיטה ויטה, בסוףאותי

 כזה: כתובה כולה שיטה ואח"כ סתומה שיעור פסוק כל בין )ו( ש-ד האימן[. כל וכן אךומתחיל
..***********..

.**
***************

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

 עכ"ל.**
 לסמן וכו'( חיום, אור, )עברתו, פסוק בכל האחרונה המלה לפני א אות מסמן קמחי התנ"ךבגוף

 הוא ואחריה ב, מסמן הוא פסוק כל של הראשונה המלה לפני השורה. בראש כתובותשהמלים
1aoaרווח לאחר השורה בסוף כתובות אלו שמלים לסיטן וכו'( בלח אך, אותי, )בטלים קטן עיגול 
 טו ]בפסוק ובסופה. השורה בראש כתובה אחת מלה רק מוקפות מלים של במקרה גם סתומה.של
 בתנ-ך-קמחי.ן קרע בגלל אולי אינינו; המלה לפני א סימןחסר
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]30[ עופריוסף

שג הערתטלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשה קמחיראשונההפרשהקטחיראשונה

פ"א*המלךהז,ססב"הטוביםט

ס*חרבונהטספ"אידיי
משושש"פביוםאח,ססב"ה .כלהיא
 כן]מןותוסףגססב"הלאיב
 כןןס[*המלךז'ססב"המחטאותיג
 כן,ס[ומרדכיטוססב"הסורו.סו
 כבפנים14 המן( בני )עשרתו-יט,ססב"הפניסז

סחכתםכססב"העודינהיז
 כן]מן ותכתבכסססב"הצדויה
 כןןס[וישםאי,ססב"הקליםיט
 ומתחיל פנויות ושני השיטה בסוףנשלםססב"הרוחכ
 דניאל. אסתראחרססב*" ויויכא
דניאלססב"ה תםכב

סביהובונתאבפשש"פזכראה,
סב"ה ,באריןידפפאתהיט
פ"אאדיןץ אסתר. ומתחיל שיטות ושתיח"ש
פ"א אדיןכהאסתר
סב"ה אנתהכט- בכלהפןס[גםטא,

ס תה נ א אלסס םביוי
סבאדיןסו- בכל"פ]מן*המלך13יג
מז1ושש"פנבוכדנצראג,9טשושש"פ*מומכןטז

בכלי"פבאדיןיג.פמשושש"פאחראב,
 פב"כבאדיןיםפ ב"כפאיוה
פ אדיןכדססובכל-יוםיא
בכל"פבאדיןכוספ"א בימיםכא

משושש"פ נבוכדנצרלאפמשושש-פאחראג,
 פב-כלקצתכוד,ס 'פ-א*המןח

פבלואצראה,ס כן]ס[ומרדכיאד,
פבארץיגפפ*מרדכיע

פבאדץיזסב"כפ"אמבנאה,
מו11,1"פודרעשאהספ"א*להג

סב"הבאדיןיגס כן]ס[בלילהאו,
וש"פאדיןטוב"כ*המלךד

סב"הבאדיןטזס? סתומהכמו

 ועל בני, ויאמר, )במלים סמוכים בפסוקים רבות פעמים חוזרת בפסוק הראשונה שהמלהבמקרים13.
 כוכב. וליד" בפסוק הבאות המלם מן אחת כאן צוינה וכדומה( החזיקידם

 ושמות איש המלה המקובלת: בצירה טורים, בשני המן בני עשרת רשימת מודפסתבתנ"ך-קמחי14.
 השמאלי. בטור - עשית והמלה ואת המלים הימנע בטור -הבנים
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 א נספה ילין: רש*ש של והתנ"ךהכתר]31[

סוג  הערתמלחהמקוםסוגהערתמלההמקום
הפרשה קטתיראשונההפרוהקמחיראשונה

פפוישמעו אד,פשש"פבשנתאז,
-בכלהפובמלכות1פבכ"פאתכריתסו

ססובימיזפ שיטהושק"פחציבשנתאח,
פפרחוםחפמשושש"פבשנתאט,
-בכלי"פדנהיאססב"הבונתאי,

פפיריעיבפמוושש"פוביוםד
ססב"הטעןיגפפואנייא,א
ססב"הכעןידפמשושש"פואתה דיב,

פפפתגמאיו וניפסק, שיטה  בהתחלת חיטיןתיבת
פמשושש"פ17כשתונאיח בר"ש עזרא ומתחיל  פנו"והן שיטהואחר"והן

ססב"האדיןכג ויסהן.ן=בראו
פשש"פוהתנכיאה,

ספ"אבאריזבעזרא

פפבה-זמנאגפפוהכלרא,ז

פמשושש'פפרשגזיססב"הואלהט

ססידיעחססכפוריי

פפוכנמאיאפמשושש"פואלהאב,
פפברםיגסס פרעשבניג

פפאדיןטז סתומה15 פסוק סוףכל ואילרג

פפבאריזאוי סתומה יו לא אפשרבכאן בביבנייא
9פבשנת3ססהכהניםלו

ססואףהפשש"פ16 ידעיה גנילוג

ספ"אכעזיפפ ואלהנט
פמוחושש"פאדיןיגספ"א*דליהס
פוש"פועבדוטזססביה ומבנימא
פמשושש"פויעשויטספ"א אלהסב
פשו*פואחראגספ"אגמליהםמז
פוש"פברקופפ ומראשיסח
ססב-הוזהיאספ"אוישבוע

פפ .ארתחשסתאיבססויגעאג,

פפ ואנתכהססב"ה ויאספוא2
פמשושש"פגרוךכזססב"הויקםב
פמשושש"פואלהאח,פפובשנהח

 סתומה. לה( (eD' ושלשים מאות ושש אלמים שלשת עד סתומה פסוק סוף כל אחר מכאןקמחי:15.
 הנראה ככל,הכוונה וכו' שלמה עבדי עד ואח"כ ב'בשיטה ידעיה בני ומתחיל וש"פוהכהנים

 פ~זוחהן ושוב שלמחן עבדי נזכרים גה בפס' גם כי אם נח. שבפסוק שלמהלעבדי
 ב'. בשיטה ידעיה בני ומתחיל וכש"פ כאן: ומציין חוזרקמחי16.
 פתוחה. הפרשה מקום ומכל שש"פ. אולי ודאית, אינההקריאה17.
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]32[ עופריוסף

שגהערת סלההמקוםסוגהערת טלההטקום
הפרשהקמחיראיתההפרתהקמחיראשונה

סס ומןכדסס*פינחסב
ססב"ה ומישראלכהסס 'איתמרב2
ספ"א*עילםכוסס 'דירב3
ס0ב,ה'זתואבזססכתכניהג
סס *בביכהסס*פחתד
פ?1118 *בניכסססב"ה*שכניהה

ספ"א*פהתלספ"א'עדין1
סס 'חרםלאספ"א*עילםז
סס בנימןלבסס*שפטיהח
סס *ח9םלגסס*יואבס
סס *בנילדסס'שלומיתי
סס בניהלהססב"ה'בבייא
ססוניהלוסס*עזגדיב
ססמתניהלזססב"ה*אדניקםיג
סס ובנילחסס*בגוייד
סס ושלמיהלטפמשושש"פואקבצםסו
ססטכנדבימספ"א מחלי מבנייח2
סס עזראלמאססוטןכ
סס שלוםמבפפ ונסעהלא
סס 'נבומגפפויתנולו

 וכשיסה השיטהבאמצע נשלם בכתר פ;]בסוף:ןספ"אוככלותאט,
 פנו" שיסה הפסק בלי נחמי' דברי מתחילהשנ"ססב"הועתהי
ססה'סו

נחמיחפפוכהתפללאי,
פשש"פויהיב,אפפויעןב

פפוישמעיפשש"פרקום
פפוישמעיטפפתוחהויקםה
פפויקםג,אפ99"פויקבצוט
ססב"ה*מרמותדפמשו9ש"פויקםי
ספ"א *משלםד2ססב"הויענויב
ספ"א*ידוקד3ססאךטו
סס*התקועיםהפמשו9ש"פויטצאיח
ספ"אואת1ססב"ה'אמרכ
ססב"ה*מלטיהזסס 'חרםכא
ספ"א*עזיאלחסס *פשחורכב
ססב"ה *חנניהח2ססומןכג

 ואולי למלי, מוזרה היא הרשימה של בעיצומה כזה במקום פתוחה פרשה ודאית. אינההקריאה16.
 סתומה. פההייתה
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סוג הערתתלההמקוססוגהערת מל"המקום
הפרשה ומתיראשונההפרשתnap~ראשונת

סס*עזגדיוסס*רפיהט

סס*ארביקםיחמסב"ה*יריהי
סס 'בגףיטמס מרהיא
סס*עדיןכססב"ה'שלוםיב
סמ *אטרכאסס*נחמיהטז
סס *חשםכבספ"א*הלויסט

סס *בייכגממ *תשבית'21
סס *חריףכדססב"ה*אחיהםיח
סס *גבעוןכהססב"ה*החרהכ
סס לחם*ביתכןספ"א *מרסותכא
סס*ענתותכזססביה *עזריהכג2
סס עזמות *ביתכחסס *בנויכד
סס *קריתכסססב"ה והנתיניםכו

סס*הרמהלספ"א *התקעיםבי
סס 'פכמסלאספ"א 'צדוקכט

סס אל *ביתלבססב"ה *שמעיהכט2
סס *נבולגססב"ה *טשלםי2
סס *עילםלדססב"ה *מלכיהלא
סס *חרםלהפמשושו"פויהילג
סס*ירחולופמשושש"פשמעלו
סס*לדלזפפויהיד"א
פס *מנאהלהפפזיהיט
פוש"פ הכהניםלטפפותהיאה,

סס*אמרמפפויאמרט
סס *פשחורמאפטשושש"פויהיאו,

סס *חרםסבפפוישלחה
ססהלויםמגפפואשלחהה
סס המשרריםמדפשש"פזכרהיד
סס השעריםמהפפ ויהיטז

פפהנתיניםמ1פמשושש"פויהיאז,
ס,ס ירס ק*מזפפאלה1
סס *לבנהמחסס*פרעשח
סס-פ"א *חנןסטסס*שפטיהט
מס*ראיה3סס*ארחי
סס*גזםנאסס'פחתיא
סס *בסינבסס*עילםיב
סס*בקבוקנגסס*זתואיג
סס*בצליתנדסס*זכייד
ססב.ה*ברקוםנחסס*בנויסו
סס*נציםנוסס*בבימז
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 ]34[' עופריוסף

סוגהערתמלההמקוםסוגהערת מלההמקום
הפרשהקמחיראשונההפרשהקמחיראשונה

ספ"אראשיסוסס*עבדינז
0?19 בכתר סתומהכמו מגפיעשכאסס *יעלאנח

ססב"ה והגרלותלהסס *שפטיהנט
פמוושש"פואלהגיא,סס 'פכרתנטר

פשש"פואלהזסססכל
פפמןיפמקושש"פ ואלהמא
פמשושש"פוהשועריםיטספ"א *דליהסב
פשש"פ ופקידכבססב"הומןסג
פשש"פואלהאיב,ספ"א גמליםסד
פשש"פוהלויםחספ"אומראשיע

פפ לויבניכגססב"ה ויגעעב2
פמשושש"פובחנכתכז-בכלי"פויאספואח,

פפ ומבנילהפשש"פויפתחה
פפביוםיג,אפשש"פויאמרט
פשש"פוגידעהיפמשושש"פוביוםיג
פוהש"פזכרהידססויצאומז
פפויהייטססב"הויעשויז
פמשושו"פ ואמרהכבפפוביוםאט,

פפ ם גכגפפויקםד
פפ-פתוח' ואעמידהי2פשש"פ זאתובכלאי,

 זה. במקום פרשה אין קם ל, בכתבי-היד19.
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 ב נספה ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]3$[

 בכתר הנמצאים בחלקים קמתי של הפרשיות סימון ב:נספח

 בדיקת הכתר. פרשיות בתיאור בהם דייק לא שקמחי המקומות באים זוברשימה
 אמינות קביעת לצורך השובה בכתר הנמצאים בהלקים קמחי של עבודתודרך

 עדותו על לסמוך ניתן כמה עד ללמוד נוכל התנ"ך של אלו מחלקיםרשימותיו.
 בכתר. כיום ההסריםבחלקים
 עוד שכנא שלום ר' של ידו בכתב פרשיות של סימון בתנ"ך היה נביאיםבספרי
 זה סימון לעומת בכתר המצוי את מקום בכל סימן קמתי צובה. לארם הנסיעהלפני
 וקמחי בתנ"ך, קודם סימון היה לא זאת, לעומת כתובים, בספרי שכנא. שלום ר'של
 אחרת. למסורת התייחסות בלא בכתר המצוי אתסימן

 הפרשה בצורת או הסתומה הפרשה בצורת בהם מדייק אינו שקמחימקומות
 זו. ברשימה נכללו לאהפתוחה

בכתרקמחיסימון המליםבין"מקים
קודם

-1- כנעץ מלכי)שירת ט-כד יב, יהושע1.

 ט(2 מס')עד- דבורה()שירת ה תופסים2.

ס-ס ויאמר -נשארו דז,ג.

--פ ויאספו -ישראל ידכ,4.

ס-- ויעשו -תאשמו כגכא,5.

סכןפ ועכברי -אחד יח ו, א שמואל6.

ס-- ויסף -המה כא2יט,7.
-3 פ"אבכ"מ- וילך -המה כביט,

ס-- -ויקלפוהברים בכ,יד2 שמואל8.
-4פ"א- ויבאו -אחריו סוכ,

 כתמונת היאהשירה- דוד(,שירתכב9.
 האזינו5שירת

 ש60 כל אחריסתומה - פסוק( )כלס דוד()גיבורי כה-לחכג,10.

 בשורה. מלכים שני - בכתר ואילו בשורה, אחד מלך בתנ"ך-קמהי מודפסת כנען מלכישירת1.
 זה.בעניין דבר העיר לאקמהי

 כן ועל שלפניו, בתנ"ך המודפסת מזו לחלוטין שונה בכתר השורות שחלוקת לדעת, נוכחקמחי2.
 ואילך. י מפסוק השורות חלוקת את ציין ולאהתייאש

 המה". גם "ויתנבאו הדומות המלים בשל פסוק בחצי הפרשה מקום את "הזידקמחי3.

 הפרשה. סימון במקוםטעות*.

 השירה. שורות את מפרס אינו קמחי אך בכתר, אמנםכך5.

 אחר סתו' "ב"כ מעיר הוא כז בפסוק מקומות. שני מלבד בכתר הפרשיות על פה העיר לאקמחי6.
 ו-14 סתומה, סימני 13 פה חסרים הכול בסך "סב"ה". מעיר הוא לד2 בפס' מבנה. ערהענתתי

 קמחי. של תגובה בלא נותרו ססימוני
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בכתרקמתימישן המליםניןהמקום
 '.קודם,

. 
,,' 

 סתומה7ספק-- ואדנירם -הבית ז ד, א מלכים11.

- -- . .ס .. -תהי_עבדי -. לה ביט, מלכים12.

ס-- -כחיתפאר כד ישעיהמד,*1.

- '-- כי -ימלל כהמט,*1.
ס

 ותהי -לבוא סונס,15.
-

-
ס ..

-ס מי -נעזבה אסג,46
, 

ס
 ' -כהלה' ג ירמיהז,17.

--
ס

--ס -לכןפניהםז,כ18.

ס6בכ"פ- -כדיקפקדתויביא19.

ס-- אמר -מקללוני יאסו,20.

סמשושש"פס הנהח' הכג,21. ..

-שש"פ- והסבתי -וחללוה כב ז, יחזקאל22.
פ-- עשה -אללוה כגז,

ס-- לכן -ה' כזכ,23.

פ-קו הנה -קלות א ב, נחום24.
 פרשה()העדר

ס-ס ויאסר 7'ישראל טו יא, זכריה26.

90- מנתם -עדית אfo 2 תהלים26.

ה10 לדוד -הטעלות א2קכד,27.
-

ס- לולי -לדוד
-ס ויאמר -איוב ז2 מב, איוב28.

ס- ועתה -איוב חמב,
פ- אדם -מגן יב 1, טשלי29.
פה אל -ביתך כחכד,0*.
פה דברי -ריב כבכו,31.
ס- קול -שתהפך ח ב, השירים שיר32.
ס- יונתי -לך ידב,ננ.
ס-ס ש -טע א4ג
.$aקטףס- ובני -ומזה לח א, א הימים דברי( 
פ- גרשם ולבני -עשר טזו,36.

 השורה. מתהילת בלבד אחת אות שלתזוזה7.

 בלבד. וחני אות של רווה הבאה ובשיטההשיטה, סוף עד פתוחבכתר6.

 זה. גטקום זעיר רווהבכתר9.
 הכותרות בין מבדיל אינו הוא אמ"ת. בספרי השורות שבתוך הרווחים את ה באות מסמןקטחי10.

 זו בטבלה הטזטורים. ובתוך הרווחים 9אר ובין סתומה( או פתוחה פרשה 9ל דין להן.)ש4ש
 רשימה(. יימין, כתר; ברויאר, )ראה פרשה דין בהם שיש מקוטות רקהובאו
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בכתרקמחיסימון המליםביןהמקום
קודם

 )קטן(טמ11 מררי לבני -עשרה מח 1, א הימים דגרי37.

 )קטן(ס- ויתנו -עשרה מטו,38.

 )קמן(ס- ואלה -ישראל יאיא,39.

 מאוד( ,קטןס- ומן -ברכיהן יז2סו,40.

 מאוד( )קטןס- ליצהרי -ישיה כבכד,41.

ס- יעזיהו בני -ימושי כוסכד,42.

 ,קטן(ס- בני -יחיאלי כבכו,43.

ס- לעמרמי -ה' כגכו,44.

ס- עשתי -אלף ידבז,45.

-ס לחני -עזזיהו כ2כז,46.

 ,קטן(ס- ועל -הרמתי כזזכז,47.

 הקודם. שבפסוק הפתוחה הפרשהאת בטעות כאן סימן קמחי11.
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 מסופקות פרשיות ג:נספה

 כיוון דבר. מעיד אינו וקמחי לכתר, קרובים בכתבי-יד פרשה מצויה שלהלןבמקומות
 שקמתי הנמצאים( הכתר ' מחלקי )המתבררת העובדה ולאור מפורשת, עדות פהשאין
 המקומות מן בחלק שמא ספק מתעורר הפרשיות, ברשימות מוחלט לדיוק הגיעלא

 סימנה.1 ולא עליה דילג וקמחי בכתר פרשההייתה

קםלבכתר ראשונהמלההמקום
 קמחי()ע"פ

פס-יפה ד ו, השירים שיר1.

סס- זאתמי הה,2.

פפ-כרם יאח,3.

סס-מה ג,ט קהלת4.

סס-בכו ב א, איכה5.

סס-היו הא,6.

סס-נשקד ידא,7.

סס-דבק דד,8.

סס- ים ל כ אה הד,9.
סס- ל ד גוי 1ד,10.
סס-זכו זד,11.
סס-נעו ידד,12.
פס- עלליןאדין ח ה, דניאל13.
פס- סרכיאאדין זו,14.
20ס- נבריאאדין יבו,15.

סס- הנדדבני ט2 ג, עזרא ,16.

סס- בטלתבארין כדד,17.

סס- פרענימבני ג2ח,18.

פפ-הבאים להח,19.

 של מקומות שני יש בכתר החסרים הנביאים בחלקי כתובים. מספרי הן כאן המובאות הפרשיותכל
 אין וישלח( - ז טז, ב )מלכים המקרים באחד אולם דבר. בהם סימן לא שקמחי ל בכתב-ידפרשה
 גם פרשה אין שמוע( - יז לא, )ירמיה בשני ואילו )ק(, מקאהיר הנביאים בכתב-יד גםפרשה

 רבים כתבי-יד על המבוססת תרס"1(, וילנא והנביאים, התורה ,מסורת פינפער ר"פ שלברשימתו
 קורן(. במהדורת התנ"ך פרשיות מבוססות)ועליה
 קמ ל, ובכתבי-היד סתומה, פרשה בו סימן קמחי ,בארין(. דומה במלה פותח יג( )ו, שאחריוהפסוק
 ולא יב בפסוק פרשה הייתה בכתר שגט התשד, את מעלה אלו עובדות צירוף זה. במקום פרשהאין

 הפרשה. מקום בסימון טעה וקמחי יג,בפסוק
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 ג נספח ילין: רש"ש של והתנ"רהכתר391[

קםלבכתר ראשונהמלההמקום
 קמחי(,ע"פ

- ירחו ידו...ועל ג ג, נחמיה20.

- הדגים שערואת גג,21.

- חטוש ידי-"ועל י2ג,22.

- הגיא שעראת יגג,23.

- העין שערואת סוג,24.

- עזר ...ויחזק יםג,25.

- הכהנים ...ואחריו כבג,26.

- חנניה ...אחרי לג,21.

- הכהניםוישגו עבז,28.

- הלויםומן סויא,29.

 בכתר שגם ייתכן פרשה. אין בכתבי-היד ואילו סתומה, פרשה קמחי סימן יא( ,ג,ואחריובפסוק
 פסוק. אותו בסוף בטעות אותה סימן וקמחי י, פסוק באמצע פרשההייתה
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 תנ"ך-קמחי בשולי בכתר. התורה חלק על הערות ד:נספה

 נוסח על ללמוד ניתן שטסן התנ"ך בשולי קמחי ושל רה"ש ניל הערותיהם מובאות זוברשימה
 לא אלה והערות קמחי, בידי התנ"ך גגיליון הם אף סומנו נתף "מאורות הקובץ מן הנתונים רובהכתר.
 על מגיב וקמחי או שם, וכתוב מה לעומת חידוש בהם שיש למקרים פרט כלל, כדרך כאןהבאנו
 בסך ההערה.1 לפני כוכב סיטנו אלו במקרים נתף(. ל"מאורות קשר בלא  ושתרשית רפ"ק שלהערתו
 383 של )90%( המוחלט רובן במ"נ. שאינן בתורה החסר הכתר חלק על ואלות 82 פה כלולותהכול

 בתנ"ך.2 סומנו נתך שב"מאורותהשאלות
 קורה הכתר, על ותשובות שאלות מקובצי נתונים הכנסת דהיינו ההערות, של המיוחד אופייןבגלל
 נשאלה לפעמים השאלה. הייתה בדיוק מה ברור ולא כן, המלה את רק רושם שקמחי רבותפעמים
 נוסח בין הבדל נמצא בהם רק שכן המתגים, על דווקא מעיר וקמחי הטעמים, על או הכתיב עלשאלה
 המודפס. התנ"ך לנוסחהכתר
 שהיה גדול מקורי. קובץ - הכתר על שאלות בקובץ שמקורן נראה, סגנונן פי שעל הערותיש
 דומה. אופי בעל אחר ואלות קובץ או נתך ל"מאורותהמקור
 אחר. אדם או רש"ש כתבן אם היד כתב פי על לקבוע יכול איני עליהן, מגיב שקמחי הערותכמה
 שניים(. )או שאלה סימן רש"ש של שמו ליד ציינתי ספק של אלהבמקרים

 מקום, באותו הכתר על אחרת לעדות מנוגדת שהיא או תמוהה, היא הכתר על העדות שבהםמקומות
 ב-*.מסומנים

בראשית
 ל"ר. נתן מקורות: ס כן קמחי: ס ברביע רש"ו: ס נתן - יבט,

 ל,ש,ד. הערקי מקורות: ס בפתח ןב["כ קמחי: ס מ"ש בקמץ רש'ש: ס סערקי - יזיי
 ל,ש,ד. שרי מקורות: 0 ב"כ כן קמחי: ס מס' ע"פ ב[קמץן הרי"ש צ"ל רש",4: ס שרי - כס*יא,
 ש,ד. ויפק ל. ויבא מקורות: ס כן קמחי: ס בתביר רש"ש?: ס ויבא - יחיג,
 ד. ובעגיה ל,ש. ותעבה מקורות: ס ב"כ ח"י כן קמחי: 4 וחיה - 1טז,
 אשתך ל"ש. אשתך מקורות: 4 כן קמחי: ס ברביע רש"ש?: ס לרביע?( ותוקן זקף )היה אשתך - יטיז,

ד.
 ויתמהמה ל. ויתמהמה מקורות: ס כן קמחי: ס מכלול בקמץ. שני' מ"מ רש"ש: ס ויתמהטה - טזיט,
ד.
 ל,ש,ד. הפכי מקורות: ס כן ומלעיל קמהי: ס יהב'ןין דגושה. הכ"ף רש"ש: ס רפה( )כ' הפכי - כא*ים,
 שקמחי אלא הגא. וכבפסוק צערה למלה מתייחסת היא ובעצם מ"ג, ממקור הועתקה מלעיל ההערהס
 חדש, עניין כאן שיש בכך הבחיןלא

 בקובץ. הקודמת זו לשאלה עניין ונתני
 ל,ש,ד. ויהי מקורות: ס כן קמחי: ס ebl~]" ע"פ גרשיים רה"ש: ס ויהי -יגכ,
 אשר ל,ש. אשר-עשיתי מקורות: 4 כן קמחי: ס בקדמא ולא במקף רש"ש: ס עשיתי אשר - כגכא,

 ד.עשיתי

 נתן. מאורות זר, אצל מגוון השוואתי חומר למצוא המעיין יוכל אלהבמקומות1.

 חסרות וכן תנ"ך-קמחי, בראש החסרים בעמודים מקומן 19-1 מס' הערות הערות. 57 רקחסרות2.
 113, 110, 105, 102, 81, 72, 65, 60, 59, 51, ב-37(, בטעות סימנ" וקמחי )ייתכן 38 23, מס'הערות
 להלן שם )סומן 321 311, 294, 292, 277, 273, 249, 232, 212, 207, 189, 181, 180, 175, 145,156,
 נתן. מאורות זר, פי על המספרים 381. 368, 358, 355, 348, 341, 340, 339, 333, 332, כא(,פס'
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 ד נספח יי": 9 י9 9י ר י"תנהכתי]1א

 ל,ש. בה אשר-גרתה מקורות: י כן קמתי: 4 במקף ולא כמרכא ר9"ו: 4 אשר-גרתה-בה - כגכא,
 ד. חדר ליש. חדד מקורות: ס כן קמחי: 4 דלתין ב"ב ר9"9ו: 4 חדד - סוכה, יי ד.אשר-גרתה-בה

 ל,ש,ד. תעשה מקורות: 4 ד ונמסר כן בצירי. והשין בל"ג קמחי: 4 אם-תעיה - כס*כו,
 ל,ש,ד. יבא מקורות: 0 כן קמחי: 4 9"ט כהמדפיס דלא א"ת. ביו"ד הטעם ר9"9: ס ויבא - כה*בז,
 ש. ברכנן ל,ד.4 ברכת מקורות: 4 כן קמחי: 4 כמ"כ דלא דגושה הכ"ף כצ"ל רה"ש: 4 ברכת - דכח,
  קמחי: 4  ייויאזן =דומהז ] דו? וכן בפתח ובע"ה בקמץ 9המ-ם כ' הא"ת רש"9: 4 מחלת - ט*כח,

 ד. מחלת ל,ש. יחלת מקורות: 4 ד' ונמסר בקמץוב"כ
 ד. וגללו ל,ש. מתג( ,בלי וקללו מקורות: 4 כן בל"מ קמהי: 4 וגללו - גכט,
 קלה געיה בסימון להרבות הכתר מנהג ס ל,ש,ד וגללו מקורות: 4 כן במתג קמחי: 0 וגילו - ח*כס,

 טו.11(. כתר, )ייבין,בטאטא
 ל,ש,ד. בסן מקורות: 4 כן קמחי: 4 מסרה ע"פ בצירי הח"א רש"ש: 4 בלז -לזל,
 בציירי וב-כ קמחי: 4 הןמ-מזן בסגול יהב"י ודעת בצירי המ"מ הא-ת לפ"ר רה"ש: 4 ליחסנה - מא*ל,
 ד. ליחמנה ל,ש. ליחמנה מקורות:ס
 1אשלחך מקורות! 4 כן קמחי: ס במכלול ]=רד"קן דק בקמץ. הוא"ו רש"ש: 4 ואשלהך - כו*לא,

ל,ש,ד.
 שעד. *פדותא ל. מתג( )בלי שחדותא מקורות: 0 כן בל"ט קמחי: 4 שהדותא - מז*לא,
 ס כן קמחי: 4 שבוא"ו המתג גם נדחה מבני: מ"9. לבדו. בשוא העי"ן רה"ש: 4 ואירם - מזלב,

 ד. ועירם ל"ש. ועירםמקורות:
 4 כן קמחי: 4 שביו"ד המתג בעבור)?( נע הפ"א 9וא מ"ש. רפה. הגימ"ל ר9"9: 4 יפגשה - יח*לב,

 ש. יפגש4 גד. יפ1ש4מקורות:
 ליד. והחרש מקורות: 4 כן קמחי: 4 ח"י צ"ל רש"ש??: 4 והחרש (. והחריש - הלר,
 ל,ש,ד. שבו מקורות: 4 כן קמחי: 4 שביה לשון הוא כי מלרע. ש: רש 4 ??1 - כסלד,
 ד. כ' תומן ל"ש. תימן סקורות: 4 כן קמחי: ס תימן - טולו,
 לו נתוסף בשוא והא' זא"ז שחין אותיות 9ב" מקום ב"כ הנראה ולפי כן בח"פ. קמחי: ס גןזי - יב*לח,
 שד. גןוי ל. גןוי מקורות: 4 כח-פ גזזי כמו פתחגם
 ד. כ' האסורם ל"ש. האסירם מקורות: 4 כן קמחי: 4 האסירם - כבלט,
 מקורות: 4 כן wap: 4 הד י' עקב - ואדני דין. בתורה. מפקין ב' רש"9: 4 לאדניהם - א*מ,

 גוו,ד.לאדניהם
 ל,ש,ד. רפה( )ב במשמר מקורות: ס כן קמחי: 4 הרדה דעת נגד רפה הבי"ח רש"ש: 4 במשמר - ז*מ,
 ע"א. לט דף תקס"ה, הוראדנא התיבה, צוהר בספרו כעץ( הענאו זלמן )ר' רז"ה דעת ראהס
 מ"ש. ועיין ד. וירצחו ל"ש. ויריצהו מקורות! 4 כן קמחי: 4 ויריצהו - ידמא,
 שזד. הביאתיו ל. מתג( )ללא הביאתיו מקורות: 4 כן בל"מ. קמחי: 4 הביאתיו - טמג,
 מקורות: 4 קמץ יהד ס חד יותר ולא ב" המושב על ונמסר בקמץ ב"כ קמחי: 4 המוסב - יב*מג,

 ולא ב' רק מסרה בכתר הקטנה שהמסורה לומר קמחי כוונת 4 ד. המושב בן. ןמ"ק-ל: ל,שהמושב
 41. עמ' כתר, ברויאר, ראה ח. ה, במדבר ד מ"ג כמו קמץ" והד פתח "חדהמשיכה

 ל,ש,ד. הבכר מקורות: ס ח"ו כצ"ל רש"שז: 4 הבכר (. הבכור - לגמג,
 ל,ש,ד. ויורדו מקורות: 4 כן קמהי: 4 ח"י רש"ש?: 4 ויורדו (. ויורידו - יאמד,
 מ"ש. עיין ל,ש,ר. צויתה מקורות: ס כן קמחי: 4  בויתה - יטמה,
  קמחי: 4  בגומז הב"ח צ"ל רש"ש: 4 לעגלות - ה*סו,

 ןכ~
 ל,ש,ד. בעגלות מקורות: ס

שמות
 ובל"מ בת"ס העין וב"כ קמחי: ס מתג בלי והאלף מ"9. לבד. בשוא הע"ן רש"ש: 4 אעשה -כג,
 ל,ש,ד. אעשה מקורות: ס מתג[ יבלי סגול בחשף =ן
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421[ עופריוסף

 הספק. היה מה ברור לא 4 ל,ש,ד. את-ריחנו מקורות: 4 כן קמחי: 4 את-ריחנו - כאה,
 מקורות: 4 כתר. וה"פ. רפה והצדיק במתג הח"א הצפרדעים כל קמחי: ס הצפרדעים - א*ח,

 הפרק(. )בכל ד הצפרדעים ל"ש. רפה( )צהצפרדעים
 ל,ש,ד. מחר מקורות: ס כן קמחי: 0 ברביע צ"ל רש"ש: 4 מחר -הט,
 ד. אשר ל"ש. ~שר מקורות: 4 כן קמחי: 0 גדולה בתל" צ"ל רש"ש: ס אשר - כד*ט,
 ד. כן לא ל"ש. כן לא מקורות: 4 כן קמחי: ס ברביע בע-ה כ"ח רש"ש: 0 5ן לא - יא*י,
 ס יג בנחמיה נעור יה" וככה ב" עליו ונמסר מלרע וב"כ קמחי: 4 מלעיל רש"ש: ס וככה יא*יב,

 הסימון. בדרך אלא מחלוקת כאן אין 0 וככה'ל,ש,ד.מקורות:
 צ"ל ]לדבריו?[ וגם במכלול נפל שס"ס כ' ]וו-[ה והחכם מכלול. קמוצה הב"ח רש"ש: 0 לבד - לז*יב,

 ל,ש,ד. לבד מקורות: ס בפתח וב-כ קמחי: 4 פתוחה.הב"ת
 ד. יד ל,ש. 4ד מקורות: 0 כן קמחי! ס א"ת ברביע. רש"ש: ס יד - יד*יג,
 הספק. היה מה בדוד לא 4 כן קמחי: 4 אטב - 1סו,
 ל,ש,ד. באלם מקורות: 4 כן קמחי: 4 דגושה הב"ח רש.ש: 4 רפה( )ב באלם - יאטו,
 במ"נ 4 ד. יכלו ליש. אכלו מקורות: 4 מתגן בלי = ן בל"מ ב"כ קמחי: 4 אכלו - לה*טז,

 מתג שאין ורום הראשונה, להיקרות השאלה את ייחס קמחי וזקף. מונח בה הגורסים שיש זה,בפסוק שללי המלה של השנייה להיקרות השאלה התייחסה הנראה ככל מתג. שיו נמסרוב"הלבנוד
 באה היא קטלו במשקל התוכה בתיבה בזקף ואילו מבני לעתים רק במשרת געיה באה)בכתר
 טו..24,1(. כתר, ייבין, ראהתמיד;

 ש. האפה מ"ק-ש. ד, ל, האיפה מקורות: ס כן קמחי: 0 מ"י כצ"ל רש"שז: 0 האפה(.האיפה - לוטז,
 ל,ש,ד. יכר מקורות: 0 כן קמחי: ס בצירי הזי"ן כצ"ל רש"ש: י זכר - יד*יג
 עיין ל,ש,ד. בלמד( דגש )בלא וילדה-לו סקורות: 0 בלמד דגוש בלי ב"כ קמחי: י וילדה-לו - דכא,

מ"ש.
 ביוד דגש מופיע בש 0 ע"ה. עיין ל,ש,ד. ייעיגה מקורות: 4 כן בל"מ. קמחי: 0 ייזדנה - טכא,

 לחיזוק. הכתב על שעבר סי בידי בטעות נוסף וכנראההראשונה,
 גש,ד. יגחו מקורות: 0 כן קמחי: 0 קמוצה הגימ"ל רש"ש: 0 ינחו - לא*כא,
 הפוכה: עדות במ"נ 0 ל,ש,ד, דבר-שביהם מקורות: ס מקיף בלי ב"כ קמחי: 0 דבר-שניהם - ח**כב,
 שתיבת הקונץ הקורא, מעין )חוץ כך העתיקים המקורות נכל והרי עדיפה, נראית ותשוכחומקף.
 ייבין, בכתר. ניכר המקף היה לא ואולי דבר, בתיבה מונח על מעיד אינו קמחי אולם במונח(.דבר
 המקף. סומן לא בכתר תיבות .שבכחמיוים ציין כט.2,כתר,
 ש. מתג( )בלי יחרם ל"ר. יחרם מקורות: ס בל"מ ב"כ קמחי: ס יחרם - ים'כב,

 ריי .,-י 'ויינו
 וב"כ קמחי: ס מס' ע"פ דינו וכן בסגול בע"ה אולם בצירי. שהנו"ן כ' א"ת רש"ש: ס תענה - כב*כב,

 ל,ד. תענה מקורות: ס כבפניםבסגול
 ל,ש,ד. גבעים מקורות: ס כן קמחי: 0 חי"ק רש"שו: ס גביעים(יגבעים - לדכה,
 נרשמה זו )הערה דגושה הלמ"ד מלמטה וכל רפה. הלמ"ר מלמעלה כל רש"ש: 4 מלמטה - כדכו,

 ל,ש,ד. מלמטח מקושת: 4 כן קמחי: 0 יד( פס'לעיל,
 לויו כנראה התייחסה השאלה י ל,ש,ד. ואת-תולעת מקורות: 0 כן קמחי: 4 ואת-תולעת - הכח,

 להקפתה. או ואת בתיבתהחיבור
 לחסרון התייחסה השאלה 0 ש. ותולעת(.תולעת לזד. תולעת מקורות: 0 כן קמהי: ס תולעת - 1*כמ,
 212, עמ' נתן, מאורות זר, )ראה במ"נ לא אך ב"הלבנוף מופיעה זו שאלה זו. בתיבה החיבורויו

ב.4(.
 רוויה דברי עיין ל,ש,ד. זהג מקורות: 0 כן קמחי: ס מס' ע"פ גדולה בתלישא רש"ש: זה4 - טו*כח,

בע"ה.
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 ד נספח ילין: רשיתי של והתנ"ךהכתר]43[

 ל"ש. להלם מקורות: 4 כן בקמץ. קמחי: 4 בפתח ובע"ה א"ת. קמוצה היו"ד רו"ח: 4 ולהלם - יח*כח,

 ד.ולהלם
 ל"ש. וישפה מקורות: 0 כן קמהי: 4 וו"ה החכם וכ"כ בסגול הפ"א בע"ה רש"ש: 4 וישפה - כ**כח,

 שהיא כפי לתיבה התייחס וקמחי אפשר אבל במ"נ, לנמסר מנוגדת העדות לכאורה 4 ד.וישפה

 רש"ש. להערת ולא מ"נ(, בהערות )כדרכובתנ"ך
 במרכא וב"כ קמחי: ס במרכא שהנו"ן הא"ת שכ' כמו דלא בע"ה כ"ה רש-ש: 4 וכהנו-לי - מא*כח,

 ד. וכהנו-לי ל,ש. לי וכהנו מקורות: 4הנון
 ש,ד. האסי ל. מתג( )בלי ס~סד מקורות: ס בל"מ ב"כ קמחי: 4 האחד - לט*כס,
 מקורות: 4 לית. ונמסר כבפנים וב"כ קמחי: 4 וו-ה קמוצה. הדלי"ת רש-ש: 4 גקךש - מג*כס,

 38. עמ' כתר, ברויאר, ראה במ"נ. מופיעה אינה המסורה על העדות 4 ל,ש,ד.ונקדש

 ל,ש,ד. ונסך מקורות: 4 כן קמחי: ס בצירי הנו"ן רש"ו: 4 ונסך - ט*ל,
 כאן אין ס למ%ל,ש,ד. מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: 4 בלמד )?( אף הטעם "ערה: למהנך - יבלב,

 הסימון. בדרך אלאמחלוקת
 זו. במלה בקוף ייחוד אין ב-ל,ש,ד מקורות: 4 למ"מ דבק הקוף ב"כ קמהי: ס כקמיהם - כה*לב,

 לגג. דבוקה הקוף שרגל שכיחבכתבי-היד
 וקהלם מקורות: 4 ג" ונמסר כנ"ל בקמץ ב"כ קמחי: 4 הת כ"ח תצוה פ' ע' רשיש: 4 קהלם - יאלט,

 ד. ולהלםל,ש.
 מצויה אלו למלים ההתייחסות 0 ל,ש,ד. אהל-פועי מקורות: ס כן קמחי: 4 אהל-מועד - כט'מ,

 י21. עמ' נתן, מאורות זר, ראה במ"נ. ולאב""לבנוף,

ויקרא
 ל,ש,ד. ירך על מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס'. ע"פ במקף ולא במונח רש"ש: 4 עלערך -ברא,
 באוריתא. מהן ב' לאחור בטעם "א מס' ע"פ דגושה. שלאחריו הב' ולפיכך ביתיב רש"ש: ס או -.בה,

 ד. או ל,ש. או מקורות: 4 כן קמחי: 4 ד'. א' דברים פ' סיחון יתדין.
 ל,ש. לבן 1 הפך מקורות: 4 כן קמחי: 4 בפסיק רש'ש??: 4 המלים( בין פסק )נוסף הפךולבן - גיג,

 ד. פסק(: )בלי לבןחמך
 )בלי דשערה מקורות: 0 כן קמחי: ס במפיק כ' פ' ודלקמן מפיק בלא דין רה"ש: ס ושערה - דיג,

 ל,ש,ד.מפיק(
 השאלה. נסבה מה על לדעת קשה 4 ל,ש,ד. וידבר מקורות: י כן קמחי: י וידבר - איד,
 ל"ד. תקךב מקורות: 4 כן קמחי! 4 מס' ע"פ בקמץ הרהש רש"ש: 4 תקךב - ידיח,
 אלא טפחא זו אין ס ל,ש,ד. להחלו מקורות: 4 כן קמחי: 4 הס"א בטפחא רש"ש??: 4 להחלו - דכא,

 טפהא. כמו שצורתהמאיילא,
 מקורות: ס כן מתג. בלי והמם קמחי: ס מס' ע"פ במרכא הבי"ח רש"ש: 4 מושבתיכם - כאכג,

 ד. מושבתיכם ל,ש.מושבתיכם
 מתג( )בלי ללוים הלוים, מקורות: 4 מתג בלי הלוים כל וכן בל"מ, ב"כ קמחי: 4 הלוום - לב*כה,

ל,ש,ד.
 ל,ש,ד. קוממיות מקורות: ס ובח"פ בל"מ ב"כ קמחי: ס קוממיות - יג*כו,
 לאותה מתייחסת במ"נ המקבילה השאלה 4 ל,ש,ד. בארצה מקורות: 0 כן קמחי: ס בארצת - לוכו,

 לט. בפס'תיבה
 המקבילה השאלה 4 ל,ש,ד. )2%( איביהם מקורות: 4 )בשניהם( כן קמחי: ס איביהם - 1-מא לו*כו,

 לט. בפס' לאיביכם מתייחסתבמ"נ
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במדבר
 מתג(: )בלי המזקית סקורות: 4 וח"ו היוד וכן דגושה והמם בל-מ ההי ב"כ קמחי: 4 המנקית - ז*ד,

 החסר. לכתיב רק התייחסות ישנה במ"נ 4 ד. השוקיתל"ש.
 ד. ה' ליש. ה' מקורות: 4 כן קמחי: 4 במרכא רש"ש??: ס לכם ה' ונחן - יחיא,
 ד. בתוככם ל,ש. מתג( )בלי בתוככם מקורות: 4 הכ' על וח"פ בל"מ ב"כ קמחי: 4 בתוככם - יד'סו,
 ד. ויצץ-ציץ ל,ש. ויצץ מקורות: 4 כן קמחי: 4 בצירי הצד"י צ"ל רש"ש: 4 ויצץ - כג*יז,
 ל,ש. מעשר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג בלי והמ"מ לבדו כשוא העי"ן רש"ש: ס מקשר - כדיח,

 ד.מעשר
ר

 ל,ש,ד. בעצם מקורות: 6 כן קמחי: 4 בפתח הביית רה"ש: 4 בעצם - יח*יט,
 )ב' לסבב מקורות: 4 רפיין שניהם וב"כ קמחי: ס בדגש הבי"ח בע"ה כ"ח רש"ש: 4 לסבב - ד*כא,

 ל,ש,ד.רפה(
 ש?. אתרהב לזד. את-והב מקורות: 4 מלין ותדין קמתי: ס בה"ש רש"ש: ס את-והב - יד*כא,
 משמואל מקורות: 4 חרא תבה וב"כ קמחי: 4 בח"ש צ"ל רש"ש: 4 טקף( ,נוסף אל משמו - כד'*כד,
 מליף! "ב' נאמר שם למ"נ; מנוגדת זו עדות 4 ד. אל משטול,ש.
 נאמר במ"ג 4 ד. פרדים ל,ש. מתג( )בלי צררים מקודות: 4 ונל"מ כן קמחי: 4 צררים 3י - יה'*כה,

 כאן. למשתסע בניגוד בחטף-פתח,שהריש
 ל,ש,ד. ומכהם מקורות: 4 כן קמחי: ס ח"י כצ"ל רש"ש?: 4 ונסכיהם(.ונסכהם - לגכס,
 או בהקפה כנראה עסקה המקורית השאלה 4 ל,ש,ד. את-משה מקורות: 4 כן קמחי: ס את-משה -אל,

 לאל. במימד אתבמלה
 לאטר ל"ש. לאסר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג בלי והלמ"ד לבדו בשוא האלף רש"ש: 4 לשמר -גל,
י.
 ל,ש,ד. רפה( ,ו חשים מקודות: 4 דגו בלי ב"כ קמחי: 4 חשים - יזלב,
 שהנון האומר למ"נ, מנוגדת זו עדות 4 ד. קות ל"ש. קנת מקורות: ס כן קמחי: 4 קנת - מב**לב

בקמץ.
 מקורות: 4 כן קמחי: ס כמ"כ דלא רפה הבי"ת כצ"ל רש"ש: 4 רפה( ראשונה )ב' במדבר-ין - לולג,

 כאן. בע"ה רוו"ה של דיונו ראה ל,ש,ד. רפה(: ראשונה )ב'~מדבר-צן
 ל,ש,ד. מל-במותם: ואת מקורות: 4 כן קמחי: 4 בע"ה כ"ה רש"ש: 4 כל-במותם ואת - נבלג,
 ד. וצררו ל,ש. וצררו מקורות: 4 בח"פ ב"כ קמחי: 4 וצררו - נהלג,
 ר. למטה ל"ש. למטה מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: ס בצירי הטי"ת רש"ש: 4 למיה - ט*לו,
דברים
 ד. ואשימם ל,ש. מתג( )בלי ואשימם מקורות: 4 מתג בלי והוא"ו כבפנים קמחי: ס ואשימם - יג*א,
 ל,ש,ד. וישבו מקורות: ס כן קטחי: ס וישבו - כהא,
 מלעיל. בגימ"ל הוא ובע"ה מלרע. והוא ברי"ש הטעם כתבו והמ"ש הא"ת רה"ש: ס אל-תתגרו - ה*ב,

 ל,ש,דד תתצרו מקורות: 4 הר"ש תחת וב"כ קמחי: 4 וו"ה. החכםוב"כ
 כענקים מקורות: ס בקמצין מבפנים וב"כ קמחי: 4 בפתח. הכפ-ין ב' רש"ש?: 4 כענקים - יא י,*ב,

 ד. )צ2( כענקים ל,ש.)צ2(
 ד. שייר ל"ש. *ניר מקורות: 4 כן בסין. קמחי: ס שניר -טג,
 שלוש כאן סומנו 0 ל,ש,ד. ארנן אשר-על-נחל מקורות: 0 כן קמהי: 4 ארנן אשר-על-נחל - יכ*ג,

 המלים הבאת גם במ"נ. כמפורש ארנן, מלת לכתיב רק ולא כולו לצירוף מתייחסת וההערהעיגוליות,
 לכך. רומזת במ"נ עלאשר

 ל,ש,ד. ואתחנן מקורות: 4 כן קמחי: ס בפתה הנתן רש"ש: 4 ואתחנן - כג*ג,
 ד. ואאי ל"ש. ואתי מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמהי: 4 ברביע צ"ל רש"ש: ס ואתי - ידד,
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 לנשקד. בארץ מקורות: 0 כן קמחי: ס גדולן נזקף = ן בדג רש"ש: 4 בארץ - ידד,
 ד. באדמה ל"ש. באדמה מקורות: 4 כן קמחי: ס וו"ה בקמץ הכהת רש"ש: 4 באדמה - יח*ד,
 קמחי: ס הד"א. דעת נגד יהב"י, ובעדות כ"י, ס' בעדות דגושה הפ"א רה"ש: 0 רפה( )פ פה - ג*ה,

 רפ"ו. גדולות מקראות כנראה הוא "ד"א" 0 ל,ש,ד. רפה(: )פ 5ה מקורות: 4 רפהוב"כ
 ל,ש,ד. כל-המצוח את מקורות: 4 כן קמחי: ס ובדרגא בצירי האל'ף רש"ש: 4 את-כל-המצוה -כחה,
 בלא  שנייה וה' במתג ראשונה ה' = ] בלם" ה"ב וח"י ב"מ פ"א ההיא ב"כ קמחי: ס הוא-העבר - ג*ט,

 על הייתה המקורית השאלה למתגים. התייחסות אין במ"נ 4 ל,ש,ד. הוא-העבר מקורות: 4מתגן
המקף.

 רפה )ב ולדקקה-בו מקורות: ס כן בל-מ. כן. קמחי: ס רפה בבי"ח רש"ש: 4 ולדבקה-בו - כב*יא,
 ל,ש,ד. מתגים(בלי
 0 ל,ש,ד. כברכת מקורות: 4 כן קמחי: 4 כרז"ה. דלא דגורנה הכ"ף כצ"ל רש"ש: 4 כברכת - סויב,

 ע"א. פב דף התיבה, צוהר רז"ה, דבריהשווה
 ל"ש. מעשר מקורות: 4 כן קמחי: 4 מתג. בלי והמ"מ לבדו בשוא העי"ן רש"ש: 4 מקשר - יזיב,

 ד.טעשר
 ל.  חזק ל. חזק מקורות: 0 כן קמחי: 0 כרניע רה"ש: 4 חזק - כגיב,
 פה אין ס ל,ש,ד. דגר!8רה מקורות: 0 כבפנים ב"כ קמחי: 4 מלרע רש"ש: 4 דברותיה - 1יג,

 המוטעמת. ההברה לציון התלישא את מכפילים אין שהרימחלוקת,
 ל,ש,ד. ויראון מקורות: 4 כן וב"ו. היו"ד תחת במתג קמחי: 4 ויראון - יביג,
 רפה( )ב באש מקורות: 4 כן קמחי: ס רפה בע"ת רש"ש: 4 ?( ונמחק דגש היה רפה; )ב' באש - יזיג,

ל,ש,ד.
 ל"ש. מעשר מקורות: ס כן קמחי: ס מתג בלי והם"ם לבדו בשוא העי"ן רש"ש: ס מלשר - כגיד,

 ד.טעשר
 ד. משגה ל"ש. טשנה מקורות: ס כן קמחי: ס בסגו"ל הנו"ן רש'ש: 4 משנה - יחטו,
 ל,ש,ד. כברכת מקורות: ס כן קמחי: 4 כררה דלא דגושה הכ"ף רש"ש: 4 כברכת - יזטז,
 ד. הרע ל"ש. הרע מקורות: 4 כן קמחי: ס בקמץ הרי"ש רש"ש: 0 הרע - זיז,
 ונין מקורות: 4 כן קמחי: 4 במרכא רש"ש: 4 למרכא( ותוקן מהפך, היה ובין )במלה נגע ובין - חיז,

ל,ש,ד.
 לעיל וכן הבית בקמץ שכצ"ל כ' ורה החכם אולם בפתח הבד"ת הד"א כ' רש"ש: ס באדמה - א"כא,
 ד. באדמה ל,ש. באדמה מקורות: 0 כבפנים ב"כ קמחי: 4 התד'
 ל,ש,ד. ושם מקורות: 4 כן קמחי: ס במרכא רש"ש: 4 ושם - ידכב,
 מקורות: ס מתג שום אין ב"כ קמחי: ס בעי"ן ולא בה"א המתג רש"ש: 4 הזיר-ההיא - יחכב,

 ש. העיר-ההיא ל"ד.קעיר-ההיא
 פתח הטעמת על היא השאלה במ"נ ס ל,ש,ד. אביה בית מקורות: 4 כן קמחי: ס אביה2 בית - כאכב,

 הסימון. במקום קמחי טעה ואולי פסוק, אותו שבתחילת אביהבית
 ד. לאשה ל"ש. לאשה מקורות: ס כן קמחי: 4 ברביע רש"ש: 0 לאשה - כסכב,
 דכא מקורות! 4 אנוש תשב דכא ואת יבא לא ג" עליו ונמסר באלף דכא ב"כ קמחי: 4 דכה - ב*כג,

 במ"נ. נמצא אינו שבמסורה הפסוקים פירוט סל,ש,י.
 ל,ש,ד. רפה( )ב' בארצו מקורות: 4 כן קמחי: ס רפה הבי-ת רש"ש: ס בארצו - חכג,
 ד. תיאר ליש. תפאר מקורות: ס כן קמהי: 4 בפתת הפא רש"ש: ס תפאר - כ*כד,
 מ' ראה 4 ל,ש,ד. זכר מקורות: ס כן קמחי: 4 בע"ה וכ"ה בצירי, הזי"ן כצ-ל רש"ש: ס וכר - יט*כה,

 112-97. עמ' חש"ן(, ,שבט י מגדים הכרע", להם שיש "מקראותברויאר,
 לישיר.  רפהז )ב' ~כל מקורות: 4 כן קמהי: 4 רפה הני"ת רש"ש: 4 בכל - יאכו,
 הסימון. בדרך אלא מחלוקת כאן אץ ס כבפנים ב"כ  ומחי: ס מלעיל רש"ש: י השקיפה - טוכו,
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 וכתובים מנביאים החסרים בחלקים הכתר על נתונים ה:נספח

 במיוחד. חשובה עדות מציין !! הסימן קמחי. של תמוהה עדות מציין *הסימן

 במלכים
 יבש ט. כא שופ' מ"ג-א,ד מ"ש, ל"ק, יביש מקורות: ס כן קמחי: * מ"ש מ"ו. רש"ש: 4 יבש - ידסו,

שאד.
 שש,י. הלוא לט. כב מ"א מ"ג-ד ל"ק, הלא מקורות: 4 מתג ובלי כבפנים קמחי: 4 הלא-הם - לוטו,
 מ"ק-ש"י. ל,שש,ד הריד מקורות: 4 כן קמחי: ס מס"ק ח"י. רש-ש: 4 הוריד יזטז,
 ל. התשיעית א. כד יה' 8"ג-ל ק,ש"ד, התשעית מקורות: ס כן קדמא. ח"י קמחי: 4 התשיעית - 1יז,
 שם. מ"ק-ד טז, כס דב' מ"ג-ש מ"ש?, ל,ק,ש1' הגללים מקורות: 4 כבפנים קמחי: ס הגללים - יביז,

 ד.הגלולים:
 מע. ומעוה מ"ק-ק,ש~,ד. מד, ל,ק,ש1'ד' ומעוא מקורות: 4 מתג ובלי כבפנים קמחי: 4 ומעוא - כדיז,
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ",1 יוד"ן כב' ייראו ישנים ודפוסים מדויקים בספרים רש"ש: ס יראו - כחיז,

 ד. יראו מ"ש. ל,ק,ש1יייראו
 מ"שז, ששה נבחו מקורות: ס הכר אין ב"כ קמחי: ס רבתי הזין אין והמש"כ רש"ש: ס נבחז - לאיז,

 מ"ש? קטנה( )ן נבחן ל? נבחן: מ"שז ק, נבחימ"ק-ד.
 מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש. לבדו. בשוא החי-ת מדויקים[ בספרים = ] בס"מ רש"ש: י בחלת - יאיח,

 ל,ש1,ד.בחלת

ירמיהו
 ד,ש. לא א. ה וי' מ"ג-ד מ"ש, ל,ק, לוא מקורות: 0 כן קמחי: ס מ"ש מ"ו. לוא רה"ש: ס לא - בגכט,
 חי"ב צויתם רש"ש:. ס צויתים - כגכט,

~on=l 
 מבני מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש בתרס יו"ד

 ד. צויתים יב. ט דב' מ"ג-ש1 מ"ק-ל"ק, מ"ש,ל,ק,שגי
 ד. ישב טו. ב מ"ג-ד מ"ש, ל,ק,ש1י יושב מקורות: ס כן n~p? ס מ"ו יושב רש"ש: י ישב - לבכט,
 ל,ד. יהשבתים ש1 והשיבתים מקורות: 4 מתג בלי השין רק כבפנים קמחי: ס והשבחים - גל,
 הפצותיך מקורות: 0 מתגן !=ובלי ובל"מ כן קמחי: 4 מ"ש חי"ק. רש"ש: 4 הפיצוחיך - יאל,

 מהפיצותיך(. תוקן - )ל מ"ק-לל,ש"ה
 מ"ק-ק, מ"ש, ל,ק,ש1' ומשכנתיו מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ומשכנותיו - יחל,

 ד. ומשכנותיו 1. לט איובמ"ק-ל,ד
 וילדת מקורות: י כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ויולדת - זלא,

 ל,ק,ש"
 ד. ויולדת מ"ש.

 יד. לז בר' מ-ג-ש מ-ק-ל, ד,שני השבני מקורות: 4 תסיר ב' ונמסר כבפנים en~p ס השבני - יז!!לא,
 שם. בר' מ"ג-ד ל,ק,השיבני

 ל,ק,שג. כו"ק ועיביו מקורות: ס ועיניו וקרין כתיב ,, ן כו"ק ב"כ קמחי: 4 ק' ועיניו כ' ועניו - דלב,
 מ"ש?. ד, ק' ועיניו כ'ועינו

 עיניו מ"ש?. ל,ק,ש1' ק' עיניו כ' עינו מקורות: 4 עיניו וק" כ" עינו ב"כ קמחי: ס את-עיניו - דלב,
 ד.כו"ק
 מ"ק-ק,ד, מ"ש, ל,ק,ש1י יולך מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. יולך רש"ש: ס יוליך - הלב,

 ד. יוליךמ"ג-א,ל,ק.
 ל,ש1'ד. כה כי מקורות: 4 כן קמחי: ס כה כי - טולב,
 ל,ש1'ד. אשר-עיניך מקורות: ס כן קמחי: 4 אשר-עיניך - יםלב,
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עמוס
 יש' מ"ג-א מ"שז, ל,ש1י הבתולת מקורות: ס כן קמחי: ס כצ"ל הבתולת רש'ש: ס הבתולות - יג!!ה,
 2. הערה 40 עמ' פ"ד רורה מ"ש?, ד,ק, הבתולות יב. קמח סו; מה תה' שם; מ-ק-ל? ד?,כג
 מ"ש?. ובצעם ובצעםיל,ש4ד. מקורות: ס כבפנים קמחי: ובצע41 -אט,
 מ"ק. ד, הקורא ג. מ יש' מ"ג-א קר12י מ"ר מ"ש, ל,ק,ש1, הקרא מקורות: ס כן קמהי: 4 הקרא -1ט,

עובדיה
 ד. יורידני מ"ש?. ל,ש1' יורדני מקורות: ס כן חי"ק. קמהי: ס יורידני -ג
 "אם-גנבים" הצירוף של שהטעמתו נאמר ושם )400(, במ"נ השאלה מקור * כן קמחי: 0 אם-גנבים -ה

 ב-ל,ש1,י. גם כך בפשטא. ולא מהפך[ = ן הפוך בשופרהיא
 במקף. מצורפות שהמלים נאמר ושם )401(, בם-נ המקור ס הערה[ בלי ]עיגולית קמחי: * באו-לך -ה

 כאחת. זו ולשאלה הקודמת לשאלה והתכוון כן קמהי כתב וכנראה הערה, בלי עיגולית מופיעהכאן
 ד. שדדי מ"ק-ל. מ"ש, ל,ק,ש1י שודדי מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש מ"ו רש"ש: 4 שודדי -ה
 מ"ש. ל,ש1י מתג( )בלי גמלך ד. גבלך מקורות: ס כן קמחי: 4 גמלך -טו
 גם מופיעה ההערה ס ל,ש1,ד. בספרד מקורות: 0 כן קמחי: ס מכלול בספרד. רש"ש: 0 בספרד -כ

 )402(.במ"נ

 מ"ק, מ"ש, ל,ק,ש1י מושעים מקורות: * כן קמחי: ס מ"ש חי"ק מושעים רש"ש: ס מושיעים -כא

 ד. מושיעים בז. ט נהמ'מ"ק-ל"ד
יונה
 ל,ש1,ד. ויטלו מקורות: ס כן קמהי: ס מס"ק חי"ב ויטלו רש"ש: ס ויטילו - הא,

מיכה
 ד. טסקטו ד. א עז' מ"ג מ"ש, ל,ש1י המקוטו מקורות: ס בר קמחי: * מ"ש מ"1 רש"ש: ס טמקמו - גא,
 מ"1?. איש מ"ש?. ל,ש4ה ואיש מקורות: 4 כן קמחי: ס ואיש - בב,
 תטפו מקורות: ס כן קמחי: 4 מ"ש ח-י. ספרימן ]=במקצת במק"ס רש"ש: ס תטיפו - 1ב,

 ד. תטיפומ"ש?. ל"ש"
 מ"ר מ"ש, שוי הלך מקורות: 4 כן קמחי: י מפ"ר ע"פ )?( גל ח"ו הלך צ"ל רה"ש: 4 הולך - ז!!ב,

 כ. טו ש"ב מ"ג-ל ק,ל,ד, הולך יא?. א יונה מ"ק-ל ו, א חב' מ"ק-אהלחי
 ל,ש4ד. אטף מקורות: ס כן קמחי: ס מס"ק ח'י צ"ל רש"ש: 0 אטיף -יאב,
 דגש( בלי נ' )מ' תהימנה מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש דגש. כלי הנו"ן רש"ש: ס תהימנה -יבב,

 ד. דגש( בלי )נ תהימבהל,ש1.
 מ"ש. ל,ש4ה הלוא מקורות: ס כן קמתי: ס מ-ו הלוא צ"ל רש"ש: ס הלא -יאג,

חגי
 ד. בכבדו כ. ה דב' מ"ג מ"ש, ל,שמ בכבודו מקורות: ס כן מ"1. קמחי: 4 בכבודו - גב,

זכריה
 ל,ש1,י. זאבתיכם מקורות: ס כן קמהי: 4 מסרה ח"ו. רש"ש: ס כאבותיכם - דא,
 ל,ש4ד. לעבייהם מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש בפתה. העי"ן רש"ש: ס לעבדיהם - יגב,
 מ"ג ל,ש1, לבש מקורות: 4 כן קמהי: 4 משלי ספר[ ]=סוף ס"ס מס' ח"ו לבש דש"ו: 4 לבוש -גג,

 ד. לבוש ב. סית'
 אתיל,ש~ד. מקורות: ס כן קמחי: ס אתה -חג,
 רעהו אל מ"ש. ל,ש1י לרעהו מקורות: ס כן קמהי: ס כצ"ל לרעהו איש רש"ש: ס רעהו אל איש -יג,

ד.
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 מ"ג מ"ש, ל,שמ למישר מקורות: 0 כן קמחי: * כ מ"א מס' ע"פ מ"ש ח"ו. רש"ק: 0 למישור -זד,
 ד. למישור כה. כמל"א

 במ' מ"ג מ"ש, ל,שני השלשית מקורות: 4 כן קמחי: 0 מ"ש ח"ק. השלשית רש"ש: 4 השלישית -ג1,
 ד. חשלישית ז.סו
 בם' מ"ג-ל מ"ש, ל,ש~י הרבעית מקורות: * כן קמהי: 0 מ"ש חי"ק. הרבויית ר9"ש: 0 הרביעית -גו,

 ד. הרביעית א. 1 מ"א מ"ק ה,טו
 מ"ש. ל,ש~י טוביה ומאת מקורות: * כן קמחי: 0 מ"9 כצ"ל. טוביה ומאת רש"ש: * טוביהו מאת -יו,

 ד. טוביהמאת
 ל,שנ'י. יאשיה מקורות: ס כן קמחי: ס יאשיה -יו,
 ל,ש~'י. הלוא מקורות: 0 כן קמחי: * מ"ו הלוא רש"ו: 0 הלא -1ז,
 סביבותיה מ"ש. ל,ש~י סביבתיה מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו סביבתית רש"ש: 0 סביבותיה -זז,

ד.
 ל,ש~י. ונושע מקורות: 0 כן קמחי: 4 מס'ק בקמץ. השיין רש"ש: 4 ונושע -סט,
 4 כבפנים רק ל"כ קמהי: 0 מ"ש וע" בהגהות משמע[ ן=כן כ"מ בוא"ו והמו רש"ו: 4 המו -טוט,

 טו טית .זכריה בהן: נאמר מסלאנס. זונדל יוסף ר' רשימות הן ה"הגהות" 4 ל,ש~,ה חמומקורות:
 בויו". והמוושתו

תהלים
 בעיניו וב' פיסק[. בל]אן ורד"ק הראב"ע ולפי רש"י. לפי נכון הפסיק רש"ש: 4 נבזה,בעיניו - דטו,

 ל,ש~ד. כעיניו ן נבזת מקורות: * כ"ר בפסיק כן. קטחי: *רפי.
 ויורד, עולה בטעם הוא כי נכון וכן בקמץ. הקו"ף אחרן בנוסח = ן בנ"א לקח רש"ש: 4 לשה - הטו,

 משפט לווי9
 מבניי

 י,י. לשח מקורות: ס בז קמחי: 0 במכלול הרד"ק כמ"ש
 מ"ש, ל, בנעמים מקורות: 0 כן קמחי: 0 מ"ש קדמאי. יוד חסר = ן חי"ק רש"ש: 4 בנעימים - 1מז,

 יא. מ"ק-קם שטדי בנעמים יא?. לו איובמ"ק-ל
 חסידך מקורות: 4 כן קמהי: 4 תנינאן יו"ד חסר = ] חי"ת קמחיז: 4 חסידיך - יטז,

 ל,שנ-
 כ' חסידיך

 מ"ש.ד,
 מ"ש?. ל,שמה נמטו/נמוטו מקורות: 0 כן דגושה; מנמוטו הטית קמחי: * דגש( בלי )ט נמוטו - היז,

 מ"ש?. דגש( בלי )טנסוטו
 ל,שנ'י. איבי מקורות: 0 כן קמחי: ס איבי - סיז,
 ל,ש~ד. פיטו מקורות: 0 כן קמחי: 0 מלעיל רה"ש: 0 פיסו - ייזו
 אשרינו מקורות: 0 כז הרינן. אחר ביוד קמחי: 0 אורנו - יאיז,

 ל,ש~
 ד, אשרנו מ"ק-שיד?. מ"ש?,

מ"שו
 ל,ש"ד. איבי מקורות: * כן קמחי: * איבי - דיח,
 ל,ש~,ד. רפה( ,כ  חשכת מקורות: 4 רפה כבפנים קמחי: י רפה( ~כ חשכת - יביח,
 החסים מקורות: ס כן קמחי: 4 ח"ו רש"ש: 0 החוסים - לאיח,

 ל"ש"
 החוסים ז. יז מ"ק-ל,שן מ"ש?,

ד.
 חב' מ"ג-א,ל מ"ק-ד, מ"ש, ל,ש~י גסתי מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 במותי - לדיח,
 ד. במותי יט.ג
 ל,ש~די חוצות סקורות: 0 כן קמחי: 0 חוצות - מגיח,
 ל,ש~יי יעבדוני מקורות: 4 כן קמחי: 4 יעבדוני - מדיח,
 מוקי ל,שנ, פסק מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש. הכבוד. מפני בפסיק רש"ש: 4 ה' 1 בגוים - ניח,

 ד. פסק בלי לא. לג איוב מ"ג-אפס-ל"ד,
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 שם 1.  קמו  כ1. 9ו ו. 9ר 1. ל1  ל9יו1ון יי1.  יספ'וייל 1 רש"ש: 4 לסגול,  תוקן וצירה  ועשה - נא*יה,
 עשה לניקוד מתכוון רש"ש 4 ל,שו,ד. ועשה מקורות: 4 כבפנים וב"כ קמחי: * ז פסוקן = ןפ'

 וחשב התיקון(, לאחר בתנ"ך, בסגול מנוקד כאן אף )שהרי כוונתו את כנראה, הבין, לא קמחיבסגול.
 ,?(. 1 האות של לניקודה מתייחס שרש"שבטעות

 ויו חסר = ] חו"ק רש'ש)?(: ס בגבורותז-כ,
 קדמאי

 ל,ש4 בגברות מקורות: 4 כן קמחי: 0 בגברות.
  רז. מא איוב מ"ק-ד ד, גגבורות בו. קומ"ג-א,ד

 ל,ש1'ד. ?שע מקורות: * כן קמחי: 0 בסגול וה' בצירה דין רה"ש: * ישע -זכ,
 ב, סח מ"ג-א מ"ק-ש1' מ"ש, ש1' דמיה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 דומיה - גכב,

 ל,ד. דושיח ב?. סב מ"ג-ד ג, לטמ"ג-קט
 מ"ש, ל,ש1י ילעגו מקורות: 4 חסר ג' ונמסר כן קמחי: * מ"ש ח"י. רש"ש: 0 ילעיגו - הכב,

 ד. ילעיגו שם. מ"ג-ד יט, ב נחמ' מ"ג-קםמ"ק-ל,ש~,ק*
 א. ה סי' מ"ג-ד מ"ש, ל,ש1י וטשל מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש ח"ו. רש"ש: 4 ומושל - כסכב,

 ד.ומושל
 מנוחת מ"ק-ל?. מ"ש?, ל,ש1י מנחות מקורות: 0 כן קמחי: ס מ"ש מנחות. רש"ש: 0 מנוחת - בבג,
י.
 השיריםשיר
 ד. שניר מ"ש. ל, שניר מקורות: 0 כן קמחי: * בסיסן רש"ש: 0 שניר - חד,
 ל,ש1,י. רפה( )ת ממתקים מקורות: 4 כן קמחי: 4 רפה התיו רש"שז: 0 ממתקים - טזה,
 ז. ז יחז' כאן; מ"ק קמי לערגות מקורות: 4 כן קמחי: 0 ברק לערגות רש"ש: 0 לערוגות ב-!!ו,

 ד,ש1. לערוגת ל.לערוגות
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס' הקורא[ ]=עין ע"ה טעמי בב' רש"ש: 0 מרכא( נוספה )בש' שהם -הו,

 י. bne י'ש1י?ה?
 ל,ש1'ד. דדי מקורות: * כן קמחי: * ד בז ודה"א כאן מסק ע"פ ח"ו דדי צ"ל רש"ש: 0 דודי -יגז,
 ל,ד. עד מקורות: 0 כן קמחי: 0 בטעם י"א מס' ע"פ במרכא רש"ום: 0 עד- -דח,
 אחרונה וה"א בשווא והתי"ו אשרן. לבן = ן לב"א הדא מלה רש"ש: 0 ניקוד( בלי )ת שלהבתי" -1ה,

 ל,ד. רפה( אחרונה ה אחת; )מלה שלחפתיה מקורות: י כן קמחי: ירפוי'
 ד. רפה( )ב בפריו ל. בפריו מקורות: 0 כן קמחי: ס דגושה הבי"ח רש"ו: * רפה( )ב בפריו -יאת,
 ד. הישבת כג. סו ו" מ"ג ל, היושבת מקורות: 0 כבפנים קמחי: 4 היושבת -יגח,

קהלת
 ל,ש1,ד. לעלמים מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 לעלמים - יא,
 ש1. מלפנינו ל"ד. מלפננו מקורות: 0 כן קמהי: 4 חי מלפננו ,?( רש"ש: 4 מלפנינו -יא,
 4 בחולם הב' ולמד הה אחר הו הוללת ב"כ קמחי: 4 בחולם שנ" למ"ר צ"ל רש"ש: 4 הללות -יזא,

 ד. חללית ל,ש~קמ. הוללתמקורות:
 מקורות: 0 כן בה"פ. והתי"ו קמחי: 0 נחה והיו"ד בהירק, הכ"ף כצ"ל. כיתרין רש"ש: * ??חרון -יגב,

  ל,י. עימייז ש1.עיתויו
 ל,ש1,ד. ליאש מקורות: 0 כן קמחי: 4 מס"ק בפתה. הירד רש"ש: ס ליאש -כב,
 ל,ש~ד. מתג( )בלי שעמלו מקורות: 0 בכפנים מתג. בלי קמחי: 4 מתג( נוסף ובש' שעמלו -כאב,
 ל,י1,ד. שהוא מקורות: 4  כן קמחי: ס בשוא  השין נ"ל רש'ש: 4 ?היא -נבנ,
 ל,ש4י. ולחוטא מקורות: 0 כן קמחי: 4 בסגול הטי"ת צ"ל רש"ש: 4 ולחוטא -כוב,
 למערב' העשה יתרון "מה מ-ג-ל: 0 ל"ד. nmwn מקורות: * ת"ל ב' נטס' ב"כ קמחי: * העושה -טג,

 מתחים אינו  הפגים נזמה ל"ד לפי הסר". הדין למערבאי בל" פל' "ב' מ"ק-ד: ולס"; ולמדניחס'
  למערבאי!אפוא
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 ל"ד. שיראו מקורות: ס כן קמחי: 0 " בחד שיראו רש"ש: 4 שייראו - ידג,
 ל,ד. שין מקורות: * כן קמחי: 4 נח פ' טס' בקמץ האלף 5"ל רש"ש: 4 אין -יטג,
 4 מתג בלי וה"ה וחסר ב' ונמסר כבפנים ב"כ קמחי: ס )צ2( העשוקים רש"ש: 4 )צ2( ונעשקים -אד,

 ל,ש%,ד. )צ2( העשקיחמקורות:
 4 כן קמחי: 4 מגילות(ן חמש )על מנחה כשיירי = ן כש"מ דלא מס' ע"פ מ"ו רש"ש: ס וניפל -יד,

 ג. יא מ"ק-ל שיפל ל,ש1ידיקמ. שיפולמקורות:
 במתג והנו"ן בחטף-סגול[. = ] בח"ס העסין רש"ש: ס לחטף-סגול( ותוקן בע' שווא )היה נעבד -חה,

 ' ד. נעבד מ"ש?. ל,ש2י נעבד מקורות: * מתג בלי ב"כ קמחי:4

 ד. יותר סו. ב מ"ג ל, יתר מקורות: 4 כן קמחי: ס ח"ו ישר רש"ש: * -יא1,
 כא שכ' מ"ג מ"ק-ל, מ"ש, ל, ו1ם מקורות: 4 כן קמחי: י וגם צ"ל המ"ש לפי רש"ש: 4 גם-זה -1ז,

 ד. גםכס.
 ומוצא מקורות: 4 כן קמחי: Db 4' ע"פ בסגול הצד"י רש"ש: 4 לסגול( ותוקן צירי )היה ומוצא -כוז,

גי11,ד.
 רע מקורות: 4 כן קמחי: 4 ם ר9"9: * רע -יבח,

 ל,ש"
 ד. רע ג. ד מ"ג

 כחטא/כחוטא מקורות: 4 כן קמחי: * ס רש"ש: ס כחטא -בט,
 ל"ש"

 ד. כחוטא כו. ז מ"ק-ל"ר
 מ"ש. ל, ושתה ד.. ושתה מקורות: 0 כן קמחי: * בח"פ רש"ש: ס לחטף-פתח( תוקן )שווא ושתה -זס,
 ל"ד. ומלט-הוא מקורות: 4 כן קמחי: 4 ומלט-הוא -טזט,
 ל,ד. וחוטא מקורות: 4 כן קמהי: ס וחוטא -יחט,
 ד. יפל יט. יב דה"א מ"ג ל,ש1י יפול מקורות: * כן קמחי: 4 מ"ו יפול. רש"ש: * יפל - חי,
 ל,ש~ד. יגיד מקורות: 4 כן קמחי: 4 יתרו פ' מס' בצירי הגימ"ל צ"ל רש-ש: י יגיד - כי,
 ל,ש1'י. בוראיך מקורות: ס כבפנים קמחי: 0 בוראיך - איב,
 ל,ש2,י. ויקום מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 בחולם הקוף רש"9: 4 ויקום - דיב,
 ל,ש1יד. אספות מקורות: ס כן קמחי: י דגושה הפ"א רש"9: 4 רפה( )פ אספות - יאיב,

איכה
 ,רומז נהפך מל'. "ב' מ"ק-ד: ס ל,ד. רודף מקורות: 0 מלי ב' ונמסיר[ כבפנים קמחי: * רודף -1א,

 העיר )וכבר טעות שזו או הידיעה. ה בלי לרודף רק שהתייחס ייתכן מל'. ל מ"ק-ל: כ(. ח,ליהושע
 זה(. ממזג רבות טומרות יו ב-ל כידותן,

 ל,ד. משבהה מקורות: ס וחסר לי' ונמסר כבפנים קמחי: 4 משבתה -זא,
 יג ש"ב מ"ג-א מ"ג-ל, מ"ש?, ל, שממה מקורות: * כן קמחי: י ח"ו שממה רש"9: 4 שוממה -יגא,

 ד. שוממה 68. שם מ"רכ,
 ל"ד. רפה( )כ כל מקורות: ס כן קמחי: * קדשא. לפניו כי רפה הכ"ף רש"ש: 4 כל -טוא,
 ל,ש~י. חרם מקורות: 4 כן קמחי: * ח"ו הדם רש"ש: 4 הדום -אב,
 ומרוחים מקורות: 4 כבפני רק כך[ לא = ] ל"כ ח"י. קמחי: ס ומדחים רה"ש: 4 ומדוחים - ידב

 מ"ש?. ומדחם מע. מ"ש?, ד, ומרוחםל,שוקמ.
 מקורות: * חסר ג" ונמסר כן קמחי: * מנחה כשירי דלא ח"ו כצ"ל בכליתי רה"ש: * בכליתי - יג!!ג,

 ל,ש1יד. בכליותי בז. יט איוב מ"ק-א,ל,ד מ"ק, קמיבכליתי
 מע-ל"ר. מ"ש, ל, רחמיו מקורות: * כן קמחי: ס ביו"ד הכתיב אף כצ"ל רחמיו רש"ש: ס רחמו -כבג,

 ד. כ'רחטו
 12, י מ"ר קמי חסדיו מקורות: ס כן קמחי: 4 וקרי כתב ]=כןן כ' חסדיו רש"ש: ס הסדו - לב!!ג,

 7. הס מ"ר מ"שו, ל"ר, כ' חסדומע-ל.
 ל,ד. חי מקורות: 4 כן קמחי: * ויקרא ר"פ מס' ע"פ בקמץ החי"ת רש"ש: * חי -לטג,
 ל"ד. איבינו מקורות: * כת"ר כצ"ל קמחי: ס איבינו -מוג,
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 מ"ר קמ,ל,ד, כצפור מקורות: ס ג ונמסר כבפנים רק ל"כ קמחי: ס ח"ו כצפר רש"ו: 4 כצפור -נבג,
 טע-ל,ד. מ"ש, כצמר 12.$פ
 ל,ש4ד. ישנא מקורות: 4 כת"ר כצ"ל קמחי: ס יונא -אד,
 היניקו מקורות: ס כן קמחי: 4 היניקו רה"ש: ס הניקו -גד,

 ל"ש"
 ד. הניקו ז. כא בר' מ"ג מ"ש,

 איוב מ"ג-א ב, ט נחום מ"ג-ל,ד ש4 עונת מקורות: 4 כן קמתי: 4 ח'ו עונת רש"ש: ס עונות -יגד,
 ל"י. עוצות בג.יג
 ל,ש4י. משע מקורות: 4 כן קמחי: ס ח-י יושע רש-ש: י יושיע -יזד,
 מ"ש. הונח שתהל?. רפה( ,נ הונח מקורות! ס כבפנים הונח קמחי: ס רפה( )נ הונח -הה,

אסתר
 רוב אסתר במגילת סומנו בתנ"ך-קמחי נתן. מאורות לקובץ השייכים הנתונים הובאו לא זוברשימה
 514 ]בתולותי, 512 מס' הערות נרשמו: לא הערות שלוש רק נמספר. )34 נתן שבמאורותההערות

 ?ר(. ר' של המספור פי על ]כראותן, 522]מנותהן,
 אלו מקרים נתן. במאורות גם מובא והעניין רש"ש, שרום הערה על קמחי הגיב המקרים מןבחלק
 בכוכב. וסומנו פההובאו

 ד. המלך המלדיל,ש1. מקורות: ס כן קמחי: 4 מלרע הוא כי א' בפשסא רש"ש: 4 המלך - א*א,
 ח"פ. לקרוא שלאחריו החטף טביא המתג ואריכת במתג הוא'ו רש"ש: ס מתג( נוסף ,בו' ובהקבץ -חב,

 ד. מתג( )בלי ובהקבץ ל,ש1. ובהקצץ מקורות: 4 כן קמחי: 4מ"ש
 ד. ישע ל,ש1. ינתן מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו מעמי כב' רש"ש: ס ינתן - יג*ב,
 מקורות: 4 כן קמחי: ס בדרי והתי"ו טעמי. בב' מבני: י להה - יד*ג,

 לה~

 ר. ע להב ל.
 ד. שושן א. ס תה' מ"ג-א,ל,ד ל, שושן מקורות: י בקמץ ב"כ קמחי: 4 שושן 4 שושן - סוג,
 א. ז, ה; ה, מ"ק-ל ו, מ יח' מ"ג מ"שז, ל, ויבוא מקורות: 4 כן קמחי: ס ויבוא רש"ש: 4 ויבא -טד,

 ש4ד.ויבא
 מ"ש, שמקמי ירעים מקורות: 0 היו"ר תחת מתג ובלי כן, קמחי: 0 ידעים רש"ש: י יודעים - יא,!'ד,

 מ"ק. ל,ד, יודעים יז. ד קה' מ"ג-ל ז, ב דה"ב מ"ק-א 53, יד מ"ר 76, עמ' פ"ד,דורה
 ל,ש1. וינתן מקורות: 0 כן קמחי: ס בצירי והתי"ו טעמי בב' רש"ש: ס בת'( מרכא )נוספה וינקן - ג*ה,
 ד. וינתן.
 וינוון מקורות: ס כן קמחי: י בצירי והחי-ו טעמי בב' רש"ש: ס בת'( מרכא ,נוספה ויק - 1*ה,

 שיטת כך ס הביא%ל,ש1,י. מקורות: 4 כבפנים קמחי: 4 בבי"ת הטעם רש"ש: הביא%ס - יבה,
 בתלישא. ההטעמה מקוס סימון בלא בכתבי-היד,הסימון

 ל. ותגחן מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו טעמי בב' רש-ש: ס בת'( מרכא ונוספה ותת - ב*ז,
 ד.ותנתן

 מקורות: 4 מלרע כלמעלה אלא כן לא קמחי: ס בסגול והתי"ו טעם בחד דין רש"ש: 4 לי תנתן - ג**ז,

 מלעיל, במעם המלה ג( ה, יד; ג, יג; )ב, למעלה גם מובנים. אינם קמחי דברי 4 ד. תחזן ל.תנתן-
 542. במ"נ הנאמר את וסותרת תמוהה, פה קמהי עדות הטעם. לאחר מתג בה שישאלא

 רישום למקום או המלה לכתיב מתייחסת השאלה ס ל,ד. (אלו מקורות: ס כן קמחי: 4 -,אלודז,
הטעם.

 מ"ש, ל,ש1י ולהרג מקורות: ס כן קמהי: 0 בוא"ו ולהרג צ"ל המ"ש לפי רש"ש: ס להרג - יא*ה,
 ד. להרג ל12. 311, מ"רמ"ק-ל,

 ל,ש1. להנעץ מקורות: ס כן קמחי: 4 בצירי והתי"1 טעמי בב' רש"ש: ס להנתן - יג*ח,
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 np~p המקורית השאלה 4 ל"ד. מתג( )בלי להעשות מקורות: ס כן מתג. נלי קמחי: ס להעשות -אט,
 המלה. בכתיבכנראה

 ל,ש2יקמ, לפניהם מקורות: 4 כן קמחי: ס בלס"ד לפניהם צ"ל המ"ש לפי רש"ש: ס בפניהם - ב*ט,
 ד. בפניהם ט. 1 יח' מ"ק-ל מב, כא יה' מ"ק-א,למ"ש?,

 - יב*ט,

 וי~

 ל. וינתן מקורות: 4 כן קמחי: 4 בצירי והתי"ו טעמי כב' רש"ו: ס בת'( טרכא )נוספה
 ד.וינתן

 מ"ק-ל,ש2י ש"דזקטי וטשלח מקורות: 4 ח"ו וב"כ קמחי: 4 מ"ו ומשלוח רש"9: 4 ומשלח - יט*ט,
 ב"כ מ"ו ומשלוח ברור: אינו ההערות סדר ס מ"ש?. ל, ומשלוח יד. יא י9' מ"ק-אזל יג, גמ"ג

 כבפנים מנותח"ו
 ל,ש2'קטי לקים מקורות: 4 א' ביוד כבפנים אלא כן לא קמחי: ס לקיים רש"ש: 4 לקים - לא*ט,

 ד.לקיים
דניאל
 ואני ברויאר, הר"מ רשימות פי על כאן מופיעים הנתונים הופיעה. טרם לדניאל מקרא" 'דעתמהדורת
 בהן. להשתמש לי שהרשה על לומודה

 טפת-בג מקורות: ס כן קמחי: 4 כולם וכן ביניהם ומקף מלין ב' מפת-בג רה"ש: 4 מפתבג -הא,
 ד. מפתבג ש2. טפל-בג ח. מ"ג-קט מ"ו,גק6,
 ל,ש2,ד. יתגעל מקורות: 4 כן קמחי: ס בקמץ ה-א' רש-ש: 4 יתגאל (. יתגעלו - ח*א,

 9מא בקמץ!(. בה הא' )שניקוד בפסוק השנייה יתגאל המלה על גם עיגולית מסומנתבתנ"ך-קמחי
 המלים שתי לקמחי ונתחלפו במקומה, שלא כלשהי( רשימה פי על )שהייתה הראשונה ההערהסומנה
 החוזרת. בבדיקתוגם
 ל,ש"ד. רפה( )ת וגבורתא מקורות: ס כן קמחי: ס רפה התהו ספרד בספרי רש"ו: ס וגבורתא - כג/ג,

 מקורות: ס כן קמחי: 0 מ"ש בסג"ול. התי"ו וכ"י מדויקים בספרים רש"ש: ב הודעתנא - כג"
 ש!?,ד. הודעתנא מ-ק-ל. re~a ל,/הודעתנא

 מקורות! 4 כן קמחי: 4 מ"9. כולם. וכן רפה והתי"ו בח"פ העי"ן מדויקים בס' רש"ש: 4 ש"תאו'-ג,
 ל,ש2,י.שע"א

 תלתהון מקורות: ס כן קמחי: ס מ"ש דגושה. שני' התי"ו גם רש"ש: י תלתהון -כגג,
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 דגשין אנפוהי רפי' ענפוהי וס" רפה הפ"א צ"ל רש"ו: ס ענפוהי1 -יאד, ל,ש~ד-

 ל,ד. רפה( )פענפוהי
 גש2,ד. פשרא2 מקורות: ס כן קמחי: ס בנירי הרי"9 ר9-ש: ס פ9רא1 -סוד,
 מקורות: ס כן קמחי: 0 רפה והבי"ח מאיילא. הוא כי במקף רה"ש: 0 לכלא-בה (. בה לכלא -יחד,

 ל,ש~ד. רפה( )בלכלא-בה
 ל,ש2,ד. ועויתך מקורות: ס כן קמחי: ס מ"9 קמוצה. 9ני' וא"ו רש"ש: 4 ועויתך -כדד,
 0 ד. ארכה ל,ש2. רפה( )כ ארכה מקורות: ס כן קמחי: 4 מ"ש רפה. הכ"ף רש"ש: 4 ארפא -כדד,

 לכתיב. כאן התייחס לא קמחי אך בה', מסתיימת היא ובכתבי-היד בא' בתנ"ך-קמחי מסתיימת"מלה
 ל,ש"ד. שערה מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"9 לבד. בשוא העי"ן ר9"9: 4 שלרה -לד,
 מ"ש?. וארנבתה מ"שז. ל,ד, וארכבתה מקורות: 0 דגש וה"ב רפה הכף ב"כ קמחי: 4 וארכבתה -1ה,
 4 בכתר כן קמחי: 4 למערבאי ב"ה מרובעותן באותיות ]נרשם ק' ופשרה רש"ש: 4 ופשרא -חה,

 מד-ל. ד וק' כ' ופשרא פח. מס-ד ד, ד מ"ג-ל מע, et*b' ל,קמי ק': ופשרה כ' ופשראמקורות:
 מד-ד. וק' כ'ופשרה

 4 כן קמחי: 4 מ"ש מרובעות[. באותיות ,נרשם ק' שויו רה"ש: 4 קרי( על הערה )בלי 9וי -כאה,

 על רק היא המחלוקת שויו. הוא המקורות בכל הקרי ס ש2?,ד ניקוד( בלי )י שוי ל. שוןמקורות:
 הקרי. ניקודסימון
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 ד, הקמת ט"ו? ל,ש1י סקמת/הקיטת מקורות: 4 כן קמחי: 4 בח"ק ה"ה רש"ו: 4 הקימת -דז,
 מ"ש?. לקמתמ"ק-ד.

 ל,ש~ד. ולה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מס' ע"פ בפתח הלמ"ר צ"ל רש'ש: 4 ולה - יזי
 ל,ש~ד. ילק מקורות: 4 כן קמחי: ס בחירק הלמ"ד רש"ש: 4 דלק -טז,
 לייבא ל,ש1. ייצבא מקורות: 0 כן קמתי: 4 בחירק ולא בקמץ הצד"י צ"ל רה"ש: 4 ליצבא -יטז,

ד.
 הויה( )שם ה' מקורות: 0 בכת"ר כן קמחי: 4 ממ"ר ע"פ וכ"ה מ"ש הוי' צ"ל רש"ו: 4 אדני - חט,

 ד. אדני 23. אד מס-ד מ"ש,ל,ש1קמי
 ל,ש~ד. ק' חטאת כ' חטאות מקורות: 0 כן קמחי: 4 מ"ש קרי. סלאת רש"ו: 0 חטאות -כדט,
 מ"ש. לזקתי פת-גגו מקורות: 4 כן קמחי: ס ה' א' וע"ל מלין ב' פת-בגו רש"ש: 0 פתבגו - כויא,

 שאי.פתבגו:
עזרא
 ל,ד. קרין )*למי *מלי מקורות: 4 כבפנים ב"כ קמחי: ס ובסיין קרי שלמי רש"ש: 4 *מלי -מזב,

 מ"ש. קרי[ ]שלסישמלי
 )יז ל,ש1 ארתחששתא: מקורות: 4 כן קמחי: 4 כולם וכן בסין השנ" רש"ש: 4 ארתחששתא -זד,

 להלן.[ ]וכן ד. ארתחש*תא מ"ש.יד(,
 ל,ד. !חיטו מקורות: י בפתח יחיטו ב"כ קמהי: י :חיטו -יבד,
 ל,ד. שרונה מקורות: 6 כבפנים ב"כ קמחי: 4 במפיק לפירש"י רש"ש: 4 דכרונה - בו,
 4 כן קמחי: 4 המס' ע"פ וכ"ה ביו"ד. וקרי כ"כ יעיאל והמש"כ רש"ש: 4 ק' יעיאל כ' ישאל -יגח,

 ר. כ' יעואל לה. ט דה"א מ"ג-לזד מ'ו, ל,קמי יעיאלמקורות:
 כבפנים ב"כ קמחי: 4 מ"ש רכב. בספרו כתוב שהי' נראה רש"י מפי' רש"ש: 0 ופרשים חיל -כבח,

 ל,שנ. חיל מקורות:4

נחמיה
 "לפירש"י המלים )לאחר כן קמחי: 4 בסין ורד"ק ולראב"ע גשהן לפירש"י רש"ש: 4 שבר - יג*ב,

 שמאלית. שי"ן המקורות בכל שהרי תמוהה, קמחי תשובת 4 ד. *בר ל,ש1. *שר מקורות: 0בשי"ן"(
 ורד"ק? ראב"ע לשיטת דווקא התייחסאולי

 קמחי: 4 מ"ק מדנחאי. דעת היא כי לי וקשיא ואל כתיב המדויקים בכל רש"ש: 4 ואל-תכס -לזג,
 מע-ד. תפס אל מד-ד. ל,ש1,קמ,ה מכס ואל מקורות: 0 כבפניםב"כ

 ל,ש1,ד. ידנו מקורות: 4 כן קמחי: * בראשית ס"ט מס' ע"פ ח"י רש"ש: 4 ידינו -הה,
 גדלה א. ד אס' מ"ג-ד מ"ש, ל,קט, גדולה מקורות: 4 כן קמחי: 4 אסתר מס' מ"ו רש"ש: 0 גדלה - גו,

ד.
 מתג. בלא רש"י ולפי' ירא. משורש הוא כי ביו"ד מתג צ-ל המס' לפי רש"ש: 0 מתג( )בלי ויראו - טזו,

 ד. מתג( )בלי ויראו ל,ש1. ויראו מקורות: 4 במתג ב"כ קמחי: 4 ראה. משרש הוא לפי'כי
 0 כן קמחי: 4 בוא"ו וקרי כ"כ להודוה ס' ברוג והמש"כ רש"ש: 4 ק' להודיה - להודוה -מגז,

 ד. ק' להודיה י6. מ"מ-ד מ"ש, ל,קפ וק' כ' להודוהמקורות:
 ד. י?לא מ"ש. ל, יעלא מקורות: 4 כן tnap: י לבדו בשוא העי"ן רש"ש: 4 י?לא -נחז,
 ל,ש"קמ, וארבעים מקורות: * כן קמחי: ס בוא"1 וארבעים מדויקים כ"י בס' רש"ש: 4 ארבעים -סבז,

 ד. ארבעים 311. מ"מ-דמ"ש,
 לא כן tnap: 0 מ"ש. וע' זה פסוק נמצא לא כ"י ספרים במקצת רש'ש: 4 וכו' סוסיהם - סז פס'אחרז,

 ל,שש,י. בכ"י מופיע אינו הפסוק מקורות: 4 הפסוק[ = ] הפסקנכתב
 מקורות: 4 כן קמחי: 4 קדמאה ח"י וניהם יחזקאל דס'ס המס' לפי רש'ש: 4 ורביעית רביעית, -גט,

347



1$4 עופריוסף

 ד. ורביעית רביעית... כ. מה ית' מ"ג-ד ה, סו כמ' מ"ג-ל מ"ש, ל,קט' ורנעיתרבעיה...
 נראה רק כבפנים נכתב בכתר קמחי: 0 תרומה פ' במס' וכ"ה כ"י מס' נתת צ"ל רש"ש: 4 נתתם -טוט,

 ו, מא תה' מ"ג-קם מ"ש?, ל,שנ,קמיי' נתתה מקורות: 4 היין לכל שוה אינו כי אח"כ ההישנכתב
 כא, כה שמ' מ"ג-ד ז, מ שמ' מ"ג-ל מ"ש?, נתת שם.מ"ק-ל

 מ"ק-ל,שי
 ברויאר, לפי 4 טז. שם

 משתקפת המסרנים מחלוקת ז. מ שמ' מ"ג-ד כך על וראה מסורה; במחלוקת תלוי זו תיבהכתיב
 שבכתר.בתיקון

 ל,שייקמ, נתת מקורות: 4 כן קמחי: 4 טו ן=פסוקן פ' וע"ל ה' בלא נתת רש"ש: 4 נתתהנ - להט,
 ד. נתתה כא. כה שמ' מ"ג-ד ו, סא תה' מ"ג-קמ ז, מ שמ' מ"ג-למ"ש,

 ז, מ שמ' מ"ג-ל מ"ש, ל,שייקמי נתתה מקורות: 4 כן קמחי: 4 נתתה צ"ל דין רש"ש: 4 נתת -לוט,

 ד. נתת כא. כה שמ' מ"ג-ד ו, סא תה'מ"ג-קמ
 מעשר מקורות: ס כן קמחי: 4 מס' בח"פ הע"ן רש"ש: 4 מלשר -לטי,

 ל,ש"
 מ"ש,

 מ"ק-קמ-
 מקשר

ד.
 מ"ש, ל,שייקמי גורלות מקורות: י כן קמחי: 4 אחרי ר"פ מס' כצ-ל גורלות רש"ש: ס גרלות - איא,

 מ"ק-ד. ד, גרלות ח. טז וי' מ-ג-ד ה, כד דה-אמ"ג-ל
 מ"ש, שי,קמי עשה מקורות: 4 כן קמחי: ס ויקהל פ' מס' ע"פ בה"א עשה רה"ש: ס עשי - יב!!יא,

 ל,ד. עשי לה. לה שמ'מ"ג-ל,ד
 4 כבפנים רק ל"כ קמחי: י מ"ש הוליד מלת בלי רש"ש: 0 יוידע את הוליד ואלישיב - י*יב,

 קמחי עדות 4 ד. יוידע את הוליד ואלישיב מ"ק-ל,קמ. מ"ש, ל,קמי מבני: את ואלישיבמקורות:
 קמחי, שטעה הדבר וקרוב פה, כתובה אינה הוליד המלה - מ-ד( )חוץ המקורות בכל שהרימוזרה,
 בטעות הבין שקמחי גם ייתכן זה. שבפסוק האחרות הוליד הופעות משתי באחת בכתרוהסתכל
 שתי בין מסומן הקו כי הקודמת, שבשורה יויקים" את הוליד "וישוע למשפט מתייחסתשההערה
 כך:השורות,

 הוליר ויויקים יויקים את הולידוישוע
 יוידע את הוליד ואלישיב אלישיבאת

 מ"ק-ד?. י, הפרמי ל. הפרסי מקורות: 4 בכ"ח הפ' בקמץ קמחי: 4 הפרסי - כביב,
 מרחוק מקורות: 4 כן קמחי: ס מ"ש וע' עד מלת בלי רש"ש: 4 מרחוק עד - מגיב,

 )יד קמ ל,ש"
 )בגיליון(. קמ ד, מרחוק עד מ-ש.ראשונה(,

 כב דב' מ"ג-ששד מ"ש?, ל,ש"קמי עמני מקורות: 4 כן קמחי: י מ"ש ח"ו. רש"ש: ס עמוני - איג,
 ד. עמוני:ד.
 מ"ש, ל,שי,קפ הקללה מקורות: 4 כן קמחי: 4 מ"ש את. מלת בלי רש"ש: 4 הקללה את - ביג,

 ד. הקללה: אתמ"ק-שג.
 והלבונה נמסר רכ ובמס"ג ב". ונמס' כבפנים רק ל"כ קמחי: 4 מס"ק ח"ו. רש"ש: ס והלבונה - טיג,

 ית' מ"ג-א ל,קמ'ד' והלבונה מקורות: 4 דין תטהרו ואומרה כ"ט. ט, א דביה עמונים. ומהם ומלא,ב'
 ג. סו יש' כאן; מ"ק-ד מ"ש, שג, והלבנה שם. מ"ק-ק ג,סו
 מ.ק-קמ מ"ש, ל,שיי מעשר מקורות: ס כן קמחי: 4 לבדו בשו"א העי"ן צ"ל רש"ש: 4 מלשר - יביג,
 ד. מעשר לט.י
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 1 נספה ילין: רש"ש של והתנ"ךהכתר]5$[

 קמחי רמ"י עדות פי על - מכתר ותיקונים מחיקות ו:נספח

 ןי"ע[( שלי הערה ס סימן לאחר בכוכב; מסומנים הכתר מן כיום החסרים)מקומות

 המג" כן..ן וביירו טעה, שהסופר עליו כתוב אפן ויהיו. כתובן ב"כ קמחי: ויהיו. כס ט,בראשכן14
 1.2.2. סעיף לעיל, דיון ראה 4 ויה]יון. במקום]ויהין

 לעיל, דיון ראה 4 פ". וגרביעי ס' בשנים בכ"י ועוד סב"ה. בכת"ר קמחי: לך. פסל א לד,ומות*2.
 2.1.2.סעיף

 סעיף לעיל, דיון ראה ס אח"כ. נתקן כי ונראה ביוד ב"כ קמחי: היא,. )קרי הוא יובל י כה,ויקרא*3.
.1.2.1

 על לפתח. מקמץ שתוקן משמע ס נמחק. כי ונראה בפתח ב"כ קמחי: נשבעתי. כא לא,דברים4.
 16. עמ' כתר, ייבין, גם העיר בן-אשר, לשימת בן-נפתלי משיטת תיקון שהוא זה,תיקון

 נכת']בון כי סימן ויש פסוקים ב' בלי כבפנים ב"כ גם סג-סר. ו' דה"א עי' קמחי: לה. כא,יהושע5.
 צובה", ארם כתר של הספר "מלאכת גלצר, מ' העיר זה מקום על 4 אח"כ. ונמחק הגליוןעל

 קמחי(. )בשם 15 הערה 185 עמ' )תשמ"ט(, יטספונות
 ג"כ נמחק והממ"ק ל"כ ה"ב ונמחק ניכר ובכתר מ"ש. בבית. בכל קטתי: ככל. כב ז, בשמואל6.

 )ל, רובם כתבי-היד: חלוקים זה במקום בכתר. חשוב שינוי על קמחי העיר כאן גם 0בקולמס'.
 בנוסח תומכת ל של גדולה מסורה הערת התיקון. לפני הכתר כשיטת בכל, כאן גורסים ש1(ק,

 ב"הנוסח ברויאר ר"מ שהביא מה ראה ד; נוסה )וכן התיקון לאחר הכתר נוסח שהואכבל,
 לנביאים לס בכתב-היד מסורה הערת מקרא"(. "דעת במהדורת שמואל לספרומקורותיו"
 מערבאי בכל, )מדינחאי ומערבאי מדינחאי מחלוקת על כאן מבניא 27( גוטהייל קהיר,)לשעבר
 נוסח כאן שנתחלף למחשבה מקום יש לדבריו, כך. על שהעמידני ברויאר לרב תודהככל(.

 כג. py' קרוב, כ"י ייבין, וראה:המחלוקת.
 קשה 4 מעט. ומחוק חדש בדיו נתקן כי נראה אבל בכף ב"כ כן קמחי: כעפר. ב מא,ישעיה7.

 רוו"ה(, )כנוסח בצירי נקודה כ האות אם השאלה מופיעה נתף ב-מאורות בתצלום. בכךלהבחין

 בסגול. -והתשובה
 רחב. מחק ונראה כבפנים ב"כ קמחי: מ"ש. יודי"ן. כב' וייראו רש"ש: ויראו. יט נט,ישעיה8.

 בבירור. ניכר התיקון ס ה'. שם את יברכנו. ח'. אל ממערב. ונשמרתם. ה' מונהוהמס"ג
 קמחי: בהגהות. מצאתי וכן מ-ש. בת"י. וכ"ה גוא"1 ועל בס"א רש"ש: גבעות. על ב יז,ירמיה9.

 בצילום. בכך להבחין קשה ס נמחק. כי וניכר ח"ווב"כ
 נראה וב"כ קמהי: שיטין. לב' לחלקו אין ועכ"פ חרא. מלה י"ס רש"ש: ממגר-נבו. ג לט,ירמיה10.

 בכך. להבחין קשה ס מלין. לב' נמחקכי
 ס הראשון. הי' נמחק כי וניכר כבפנים וב"כ קמחי: מ"ש. סיגים. רש"ש: טגימ. יח כב,יחזקאל11.

 בבירור.נראה
 נראה ס חסיר. לי' ונמסר נמחק כי וניכר כן, קמחי: חי"ק. רש"ש: ונטיתי. יג כה,יחזקאל12.

בבירור.
 נמחק כי ונכר לי'. ונמסר מ"י רק ל"כ קמחי: מס"ק. ח"י. תגווון רש"ש! תגישון. ח א,מלאכי13.

 מחדש. ונכתבו הקודמות האותיות שנמחקו ואפשר כהה, בכתב ישון האותיות 4 ביוד.ונתקן
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 נראה התיקון * הואו. נמחק כי ונראה ח"ו כבא כ"כ כן. קמחי: ה"1. רש"ש: בבוא. ב גד,תהלים
בבירור.

 כבפנים נכתב בכתר קמחי: תרומה. פ' במס' וכ"ה כ"י, מס' נתת צ"ל רש"ש: גתתה. סו ט,נחמיה*15
 ומקורותיו", "הנוסח ברויאר, דברי ראה 4 היין. לכל שוה אינו כי אח"כ ההי שנכתב נראהרק

 כנוסח ומכריע מסרנים, מחלוקת י9 זה שבמקום הקובע ום, לנחמיה, מקרא" "דעתמהדורת
 התיקון(. לאחר הכתר נוסה )שהואנאתה

 כי ונראה כן קמחי: ]ויי[. בלא את שצ"ל הכריע המ"ש רה"ש: הגדול. ואת ל יח, ב הימיםדברי16.
 בבירור. נראה * הואו.נמחק

 והיא רפוי' בה והבי"ח ובמקף בטפחא רש"ש: בעט(. סומן )המקף וישבו-בה ח כ, ב הימיםדברי17.
 על נצרך שהוא אף במקף, להבחין קשה 4 נמהק. כי נראה המקף אך כן קמחי: מאיילא.נקראת
 הטעמים. חוקיפי

 קשה בתצלום 4 נמחק. כי ונראה כן. קמחי: מ"ש. ח"ק. רש"ש: השביעית. א כג, ב הימיםדברי18.
 במחיקה.להבחין

 תלמידו ובין רש"ש של בגו צבי-הירש בין ההססם וינספח

בעז""  נין למרט התקשרות הח"מ עדים בפנים שנעשה וצדק[ ]אמת אמו"ץ איך לעד תכון אמתשפת
 הרבני ובין ז-ל אברהט ]בן[ בנימין הרבן ]מורנו טו"ה המופלג הרבני הגדול[ ]הרב ה"ה הצדדים תריהני

 לפנינו ונעשה ומזוזותן. תפילין ןספרים סתו"מ סופר נ"י שכנא שלום במו"ה הירש צבי מו"סהמופלג
 התחייב הנ"ל סתו"מ סופר צבי סו-ה שהרבני איך כדת סודרן אגב גמור ]בקניין בקגאג"ס הח"מעדים
 כתיבת אומנות מלאכת חי דוד כמר הנעלה הבחור הנ"ל בנימין מו"ה של לבנו ללמוד עצמו[ ןאתא"ע

 דלמטה. מיום רצופים שניס שלשה משך על מבנ השגת כפי באמונה הכל ומרמה ערמה שום בליסתו"ם
 הנ"ל והבחור הנ"ל. לאומנות הצריכים ודינים לימודים ושארי יום, בכל גמרא שיעור עטו ללמודגם

 שלשה משך ימי כל בלימודו או הנ-ל במלאכתו עליו יצוה אשר כפי הנ"ל מוהר"ץ את לצייתמחויב
 תשע סך הנ"ל האומנות לימוד בשכר הנ"ל למוהר"ץ ליחן א"ע התחייב הנ"ל בנימין ומרה הנ"ל.שנים
 גרוש מאות שלש ועוד ומיד[, ]תכף תומ"י לו יתן גרו'ש מאות שלש היינו ן?[ מ"ט טורקי"ש גרו"שמאות
 )ראשונה( שנה כל בסוף לו יתן גרוש מאות ולש ועוד עלינון ]הבא הבע"ל מרחשוון בר"ח לויתן

 ובח"ח באו"ש הנ"ל ובנו הנ"ל מוהר"ב עצממן ]על ע"ע וקיבלו גרו"ש. מאה הראשונים שניםמשלשה
 שלא ממשן בפנינו כף ובתקיעת דאורייתא ובשבועה חמור ובחרם ושבועה ןבאלה בס"מ ובת"כובשד"א
 רק הנ"ל, שנים ג' משך ימי כל מאתו ילך ולא הנ"ל במלאכתו הנ"ל מוהר"צ את הנ"ל הבחוריעזוב
 ןחתיכא חד*א האל הבחור אנפשי' שוו" גם הנ"ל. משך ימי כל עליו יצוה אשר כפי באמונה עמויעסוק

 משך ימי כל הנ"ל מוהר"ץ רשות בלי סתו"ם בעסק יעסוק אשר מלאכתו כל ופסל ע"ע ואסרדאיסוראן
 מוהר"ב הרבני א"ע התחייב אזי הנ"ל משך בתוך מוהר"ץ את הנ"ל הבחור שיעזוב ובאם הנ"ל. שניםג'

 אלף סך הנ"ל למוהר"ץ ליתן בקגאג"ס ומעכשיו מעתה ואמיתי גמור בחוב הנ"ל הבחור אביהנ"ל
 ליתן מחויב אזי הנ"ל משך ימי כל להחזיקו ירצה ולא הנ"ל מוהר*ץ יחזור אם וגם טורקיש,גרו"ש
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 בח"י א' המרויה, השליש ידי[ "חת ת"י חוב[ ]שטרי שט"ח שני יושלש וע"ז גרו"ש, אלףלמוהר"ב
 על שיעבור מהצדדים מי וכל גרו"ש, אלף על א' כל הנ"ל מוהר"ץ בח"י וא' הנ-ל, מוהר"ב יד[ןבחתימת
 מוהרז ירצה אם הותנה בפירוש זאת רק המקיים. לצד השט"ח ג' להחזיר השליש מחויב אזי הנ"לתנאו
 לא אזי הנ"ל משך בתוך אשר[ ]מבן מב"א הידוע התנ"ך הגהת בעבין גובהן ]לארם לאר"צ לבצועהנ"ל
 הצדדים ב' ומהויתים הנ"ל גרו"ש מהאלף תשלומין חיוב שום עליו ואין עליו, לעכב ובנו מוהר"ביוכלו
 אם אמנם צובהן. ןמארם מא"צ הנ"ל טוהר"ץ בוא אחר הנ"ל התקשרותם בענין הנ"ל משך ימילגמור
 גם הרגיל, ויעורו שמה גם אתו ללמוד הנ"ל מוהרץ מחויב אזי לא*צ, עמו לנסוע הנ"ל הבחורירצה
 אמנם הנ"ל. התנ"ך בהגהת שמה יעסוק אשר בהגהה להרגילו גם לו, הפנוי בעת הנ"ל אומנותללמדו
 כל הנ"ל מוהר"ב יתן אם היינו הנ"ל מוהר"ב ביד נתונה הברירה לת"צ הבחור נסיעת הוצאותבענין

 שייך יה" שמה ויקבל ישיג אשר המתנות כל יהיו עה"ק לפה לשלום חזרתם עד מנסיעתם בנוההוצאות
 יצוה אשר כפי באמונה שמה גם עמו שיעסוק ובאופן בתנאי רק בו, חלק שום למוהר"ץ ואין לבדו,לו
 ישיג אור והמשכורות המתנות כל אזי שלו, הוצאות על עמו אתו אותו יקח מוהר"ץ ואם מוהר"ץ,עליו
 וכל בהם. חלק שום הנ"ל ובנו למוהר"ב ואין לבדו הנ"ל למוהר"ץ שייך יה" הנ"ל בנו שמהוירויה
 ע"פ היו"מ אופן ובכל כד"ת ביהן למקניא דכשר ]במנא במדל"ב ובקגאג"ס בפ"מ בת"כ נעוההנ"ל
 ודלא מבני ]דלא כו' ודלא כו' דלא חדלן ותקנת תורה דבר פי על מועיל ]היותר ותקחרלד"ת

 עה"ח הנ"ל הצדדים באו ועוד תוקף וליותר דל, הרוב"א לדעת כו' ופיסול והביטול דוטריןכטופסי
 הנ"ל ובנו מוהר"ב קבלן~בעד ערב מדין בערבות נכנס נ"י הירש צבי יוחנן מו"ה הרב וגם החתוסן,ןעל

 לנסוע טוהר"ץ ביד שרוות לעיל שמבואר מה לפרש באנו וזאת לעיל, המבואר ככל ולקייםלאשר
 מנחם ט"ו ר' יום עה"ח כולנו אנחנו באנו ולרא" דלמטה. מיום שנה משך כלות אחר דווקא הואלא"צ
 ת"ו ירושלם p~ny פה 1864[ תרכ"ד = ן לפ"ק וישועה ברכה שנתאב

 נר"ו וכנא שלום בלא"א..)?( הירש צבינאם זלהה אברהם ר' בן בנימיןנאם
 חי דודונאםונאם

 ומו"ה ז"ל אברהם במו"ה בנימין מו"ה המופלג הרבני היינו הנ"ל הצדדים א"ע חתמו הח"מ עדיםבפנינו
 לעיל, המבואר התקשרות תוקף כל על ממש בח"י סתם סופר נר"ו שכנא שלום במו"ה הירשצבי

 הירש צבי יוחנן מו"ה הרב נכנס עדים בפנינו וגם כד"ת, בקגאג"ס הנ"ל ועוד התקף ככל נעשהובפנינו
 יום עה"ח באנו ולרא" הנ"ל הערבות על ממש בח"י א"ע וחתם כנ"ל כד.ת ע"ק ונעשה בערגותנ"י

 במו"ה חי דוד נמר הנעלה הבחור מאת קנינו וגם הנ-ל עה"ק פה הנ"ל שנת הנ"ל עשר חמשההנ"ל
 עדים בפנינו הנ"ל הבחור ע"ע קיבל וגם הנ"ל, נ"י סתם סופר צבי לצו-ה כד"ת בקגאג"ס הנ"לבנימין
 ולקיים ולאשר הנ"ל משך ימי כל במלאכתו הנ"ל מוהר*ץ את לעזוב שלא כנ"ל כו' ובח"ח באו"שח"מ
 יום כדחזי וקימנוהו אשרנוהו ובכן הנ"ל כל על ממש ידיו בחתימת עצמו את וחתם לעיל המבוארככל
 הנ"ל פה הנ"ל שנת אב מנחם עשר חמשהד'

 הנ-ל דוד והבחור ור"צ ר"ב הנ"ל האנשים ידי חתימת ראיתי מוווערבנא ראובן ישעיטונאם
 הנ"ל דוד והבחור ור'צ ר"ב הנ"ל האנשים ירי חתימותראיתי ,ז( קתנין משה יוסףונאם
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]58[ עופריוסף

ביבליוגרפיה
 בית ובגולה", בירושלים צובא ארם כתר "העתקי אלוני, נ' = הכתר העתקיאלוני,

 204-193. עמ' )תשל"ט(, עזמקרא
 תרנ"א. ירושלים שש, עמודי בויארסקי, ש"ש == שש עמודיבווארסקי,
 המקרא מפעל כתבי בתוך: חלב", של התורה "כתר בן-צבי, י' == התורה כתרבךצבי,
 עמ' תש"ך, ירושלים צובה, ארם בכתר מחקרים א: העברית, האוניברסיטהשל
א-ט.
 ירושלים המקרא, של המקובל והנוסה צובה ארם ,כתר ברויאר, מ' = כתרברויאר,

תשל"ז.
 כתבי בתוך: חלב", כתר של "האותנטיות גושן-גוטשטיין, מ' = אותנטיותגושן,

 ירושלים צובה, ארם בכתר מהקרים א: העברית, האוניברסיטה של המקראמפעל
 י-לז. עמ'תש"ך,

 .4ב .Manuscripts 881611081 Goshen-tiottstein, 11 11 == נתן מאורותגושן,
 Test~s States", United 11 י)1982( .קק53-59

~he ,30, 23, 16, עמ' )1863(, תרכ"ג א, שנה הלבנון, תורה", "כתף == תורה כתרהלבנון 

 מופיע[. אינו הכותב ]שם )השני( 3176,
 עינים", "יפה וחיבורו יעלין ליב אריה ר' זיסקינד, רבקה = עינים יפהזיסקינד,

 תשל"ג.ירושלים
 תמוז )ניסן, נ לשוננו ספיר", יעקב לר' נתן "מאורות זר, ר' = נתן מאורותזר,

 213-151. עמ'תשמ"ו(,
 יב טקסטוס ל11", צובה: ארם לכתר מאוד קרוב "כתב-יד ייבין, " = קרוב כ"יייבין,

 א-לא. עמ')תשמ"ה(,
 תשכ"ט. ירושלים וטעמיו, ניקודו צובה ארם כתר ייבין, " = כתרייבין,
 .of Book the 11 Sections 1110 Division aThe Yeivin, 1 = רשימהייבין,

 ,Tezt8~ Psalmsn 11זר ,)1989( .קע78-102
 תשכ"ו. ירושלים אבותינו, ילין, י"י = אבותינוילין,
 תרל"ב. וילנא אריה, קול שו"ת יעלין, א"ל = אריה קוליעלין,
 מילהוזן", ליפמן יו"ט ר' של תורה ספר "תיקון לוינגר, ד"ש = ס"ת תיקוןלוינגר,
 מבנ-ברק. עמ' )תשכ"ז(, ססיני
 תרכ"ו. ליק ספיר, אבן ספיר, י' == ספיר אבןספיר,
 )תשרי ד מגדים מברצלונה", התמיד' 'ספר "פרשיות עופר, י' = התמיד ספרעופר,

 74-67. עמ'תשמ"ח(,
 ספונות קאסוטו", מ"ד של רשימותיו לאור צובה ארם "כתר עופר, י' = קאסוטועופר,
 344-277. עמ' )תשמ"ט(, ד ס"חיט,
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 יין רש"ש ומל והתנ"ךהכתר]$9[
 .Aleppo the and "Maimonides Penkower, 3 = והכתר הרמב"םפנקובר,

 ,"Teztus Codex (כ1 19811( .קק39-128
 ירושלים ורבותיו, מסלאנט זונדל יוסף ר' הצדיק ריבלין, א' = זונדל יוסףריבלין,

תשמ"ג.
 תשמ"ז. ירושלים ארם-צובה, כתר של סיפורו - הכתר שמוש, א' = כתר.שמוש,
 ירושלים ובוניו, הישוב לחלוצי אנציקלופדיה תדהר, ד' = הישוב חלוציתדהר,

תש"ז-תשל"א.
 תרפ"ט. ירושלים ג, חלק ירושלים, הכמי תולדות ריבלין, א' פרומקין, א"ל ==תחייי

 וקיצורים מסורה מקורות מקרא, שלבהבי-יד
 צובה ארם כתר =א
 .or 4445 הבריטי המוזיאון כתב-יד =ב
 B19A פירקוביץ' לנינגרד, כתב-יד ==ל
 הנביאים של קהיר כתב-יד =ק
 .Add 1753 קיימבריג' כתב-יד =קט
 507( ששון )לשעבר 2405702 ירושלים כתב-יד ==ש

 1053 ששוז לשעבר =ש1

 תורה אור ==א"ת
 רמ"ד-רמ"ו ונציה גדולות, מקראות דפוס =ד

 יהודה בן הנקדן יקותיאל =יהב"י
 כתיב == כת'כ',
 וקרי כתיב ==כו"ק
 גדולה מסורה ==מ"ג
 מדינחאי ==מד
 נתן מאורות ==מ"נ
 מערבאי =מע
 קטנה מסורה =מ"ק
 ד בסוף רבתי, מסורה ==מ"ר
 ש"י מנחת ==מ"ש
 )ליהב"י( קורא עין =ע"ה
 הפסקים רשימת =פס
 קרי =ק,

 הידנהיים וולף ר' = וו"הרווייה,
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