
 - קרובים שנעשו רחוקים
הסימנים׳ רסדר השווא׳ ׳מאמר על

אלדר אילן

 הספרות יצירות העברי)כבשאר הדקדוק בתחום הגניזה של כתבי־יד לידינו הגיעו כידוע,
 חסרים הגניזה קטעי של המכריע רובם ולדפיהם! לגליונותיהם מפורקים כשהם והמדע(,

 הראשונות המשימות אחת הטקסט. של זהותו לקביעת חיצוניים סימני־היכר אפוא
 הגניזה)לאחר מן הקדום הדקדוקי החומר של המדעי בעיבודו העוסק החוקר על המוטלות

 ולקשר לנסות היא החיבור( אותו של שונים חלקים המחזיקים נפרדים קטעים לצרף שניסה
 שנשתמרו הידועים, החיבורים מן חיבור לבין הגניזה דפי של המקוטע הטקסט בין

הגדולים. המזרחיים בכתבי־היד שלהם נכבדים בחלקים או בשלמותם
 שכבר מזוהה לא גניזה טקסט של הפנימית זיקתו על להצביע מבקש שלפנינו' המאמר

 השווא׳)או ׳מאמר בשם במחקר המכונה המפורסם החיבור אל הסימנים׳( )׳סדר נתפרסם
 שנה כחמישים לפני לאור שיצא (Die Abhandiung uber das Schwa=w^ על ׳המאמר

 לנינגראד שבספריית (145 )מם׳ השנייה פירקוביץ מאסופת כ׳׳י יסוד על לוי, קורט בידי
גניזה(. קטעי משלושה לחסר השלמות )עם

א

 דבר של לאמיתו הוא 2השווא׳, ׳מאמר בשם המלומדים בין רבות שנים הנודע החיבור, .1
 שרוט פי ׳אלקול ששמו שלו, הראשון הפרק דיוק ביתר עלוס־שם, חיבור של התחלתו
=4אלשוא׳ שרוט ׳באב או השווא( כללי בדבר )=המאמר3אלשוא׳ השווא(; כללי שער )

ה: במאמר המשמשים הקיצורים להלן .1 ז
 בן־אשר׳, משה מתקופת המסורה בדקדוק קראי חיבור - הסימנים ׳סדר אלוני, נ׳ = אלוני

h u c a, ט עמ׳ (,1964) 35 כרך ס ק ט ה ה) ל טו בעט׳ נדפס א- טז-כו(. ׳בעמ העברי ותרגומו ט-
 מסופררים הטקסט )עמודי K. Levy, Zur masoretischen Grammatik, Stuttgart 1936 = לוי

ת באותיות א-ל[ עבריו (.28-1 בעט׳ הגרמני ותרגומו ]
Or. 1080, b 13/1 בקמברידג׳ האוניברסיטה מספריית גניזה קטע = קמברידג׳ קטע o x הקטע 

 במהדורת המודפס מהנוסח הסוטות גרסאות כמה בו ויש השווא׳, ׳מאמר של דפים ארבעה מחזיק
ע ט ק ה לוי(. ק׳ של עיניו לנגד היה לא הזה לוי)

.1475 ׳עמ ,16 כרך ,1971 ירושלים יודאיקה, אנציקלופדיה ,Masora ערך דותן, א׳ עיין .2
7 שו׳ ז עט׳ לוי. .3 -6.
8 שר ה עט׳ לוי. .4 -7.
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אלדר אילן

 מחברו)כשם מדברי מפורש יוצא עצמו בפני כחיבור עמידה לו אין זה מאמר שאמנם
 הפרק של שמו על 6מעיד הוא אף 5השווא. על המאמר בגוף מאתנו( נתעלם שמו גם חיבורו

 ׳עלל 7תוכנו: על וכן המלכים( שבעת בדבר מאמר )= מלוך׳ אלז׳ ׳באב שהוא השני
=מנהא׳ וואחד ואחד כל יכץ ומא מלוך אלסבעה  שמייחד ומה התנועות שבע של העילות )

מהן(. ואחת אחת כל
 שמא או בלבד האלה הפרקים שני את הכיל השלם החיבור אם לדעת אין עתה לעת
 לראותו שמקובל כפי - השווא׳ ׳מאמר את לראות אין כך ובין כך בין נוספים! פרקים החזיק

 לשאלת אחד, לעניין כולו המוקדש עצמו, בפני כחיבור - מהדירו( )בעקבות במחקר
 מלמד, 9השווא׳ ׳מאמר של חלקים המחזיקים הגניזה קטעי של יחסית הרב מספרם 8השווא.

 גם קטעים בגניזה ממנו שנשתיירו לשער, היה וקרוב במזרח, למדי נפוץ היה שהחיבור
מחברו. עדות מכוח מוכחת שוודאותו שלו, התנועות מפרק למצער האחרים, מפרקיו
הסימנים/ ׳סדר הנקרא בגניזה, שנתגלה דקדוקי• חיבור מתוך פרק כי לי, נתברר ואכן

 .10,השווא ׳מאמר אל הגנטית זיקתו על בעליל המעידים מובהקים סימנים וכמה כמה בו יש
 לומר נבוא הללו הפרקים שני שבין הקשר על ולהצביע השערתנו את לבסס שנפנה וקודם
לגופו. הסימנים׳ ׳סדר ועל ,,לגופו השווא׳ ׳מאמר על אחדים דברים

 השווא להנעת לתנאים בנוגע והלכות כללים הם השווא׳ ׳מאמר של בניינו רוב .2
 לצורך נסתייע מחברו ,2הנע. השווא של והכמותיים האיכותיים למימושים ובנוגע ולהנחתו
 משערי שער שבכל ,3עצמו, על מעיד הוא המאמר ובחתימת טברניים במקורות כתיבתו
 שלמדם כפי הקדמונים)׳אלקדמא׳(, מדברי בו המוצעים השווא לכללי ראיה הביא המאמר

 את( המצטטים )או בשם המוסרים )׳אלמעלמיף( והמלמדים )׳אלמשאיצ׳( הזקנים מן
בני ובהם 14בעלי־מסורה, של רשימה מוסר הוא אף אלקדמא׳(. ען )׳אלנאקלין הקדמונים

8 שר ז ׳עמ לוי, .5 -6.
.8 שו׳ ז, עם׳ :20 שו׳ ה עמ׳ לוי, .6
דג/ קטע .7 ב ז דף קמברי 9 שורות ׳ז ׳עמ לוי, בנדפס: )הקבל ע׳׳ -8.)
 של פרקיו משאר במנותק לעצמו, השווא׳ ׳מאמר הועתק העצמית וחשיבותו אורכו בגלל כנראה .8

אלא הזה המאמר את המחזיק היחיד כה״י שהוא לנינגראד, בכ׳׳י כנמצא החיבור, תו) שלמו  ב
מקוטעת(. בצורה לוי במהדורת לנו נתון הוא זה כ׳׳י של פגמיו שמחמת

ת אלוני, נ׳ :14-12 ׳עמ מבוא, לוי, עיין .9 של״ג(, חוב׳ מקרא, בי ת ג) .248 ׳עמ נ
 ׳מאמר של לזיהויו מכרעת הוכחה האלה הסימנים שאין לומר, מחייבת המדעית הזהירות אמנם .10

ם/ ׳סדר את גם המחזיק החיבור של מפרקיו כאחד השווא׳ מני הוא. שכך לוודאי קרוב אבל הסי
 לוי, ק׳ המהדיר של במבואו נידונו לא השווא׳ ׳מאמר על 2 ,1 בסעיפים כאן הנאמרים הדברים .11

עת. בטרם לעולמו שהלך
 תימן, יהודי שבפי העברית מורג, ש׳ :הבאים בספרים ונידונו צוטטו השווא׳ ׳מאמר מכללי רבים .12

תשכ׳׳ז: ירושלים ׳בן־אשר בן־משה אהרן לרבי הטעמים דקדוקי ספר דותן, א׳ תשכ׳׳ג: ירושלים
תשכ״ט. ירושלים וטעמיו, ניקודו - צובא ארם כתר ייבין, י׳

למטה. ל ׳עמ ליי. .13
 מחזיקים שלו גניזה קטעי שני עברי. בנוסח השווא׳ ׳מאמר של לנינגראד בכ״י נתונה הרשימה .14

סה בנוסח הרשימה את דפ רבי)נ שני ע (. ׳עמ לוי. אצל נוסחיה ב מן קצר הערבי הנוסח ט-י
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א׳ ׳מאמר על שוו ם׳ דסדר ה מני הסי

 ׳אחרית שהיה כמי נזכר כן־אשר הגדולים׳)אהרן המלמדים ׳הזקנים המכונים אשר משפחת
 השווא/ ׳מאמר של בגופו מוצא אתה ובאמת משפחתו(. של אלסלסלה׳[ ]׳אצר השלשלה׳

 ויש עבריות, בחרוזות בו מובאים ׳הקדמונים׳ מדברי שאחדים ערבית, כתוב שעיקרו
15ומסורה. דקדוק פרקי של קדום מילקוט ציטטות שהם לדבר, רגליים

 הוא השווא׳ ׳מאמר בעל של וחידושו הישגו עיקר הרי הבלשנית התיאוריה מצד .3
 ערכו לעניין העברית, הבלשנות בתולדות לראשונה מפורש, באורח בו שנתנסחו בדברים
 לעניין בו הכרוך וכל השוואים סוגי הבחנת לעניין ממנו היוצא וכל השווא של ההברתי

להברותיה. התיבה חלוקת
 לו, הסמוכה התנועה אל נזקק הוא אלא עצמו, בפני קיום לשווא אין המחבר לדעת
 המחבר: של ובלשונו לעצמה! הברה להעמיד בכוחו כןיאין על אשר 16מאחוריו, או מלפניו

 הדא צד1יו ולא מנהא ויקטעה ויפצלה חרף אלכלמה מן יאכד אן קוה פיה לים אלשוא ׳אן
 המלה מן אות לקחת כוח בו אין שהשווא דע :)ובעברית17בתה׳ אלעברניין לגה פי אבדא

 בלשון פעם אף נמצא אינו כזה ודבר הדיבור. את עליה ולקטוע ממנה אותה ולהפריד
 אל נמשך הוא שכן מחבר)׳אלמולף׳(, יסוד במלה נחשב החטף( הנע)וכן השווא העברית(.

 ההברה אל נמשך הוא שכן )׳אלקאטע׳( קוטע יסוד נחשב הנח ואילו שלאחריו, ההברה
 סימן הוא - הנח והן הנע הן - שהשווא יוצא, מכאן 18שלאחריו. ההברה מן ומפריד שלפניו
19להברותיה. התיבה לחלוקת
 והמבנה ההברה גבולות קביעת לבין •השוואים סוגי הבחנת בין הקשר הבהרת לשם

השווא׳: מ׳מאמר מייצגת מובאה כאן נביא התיבה של ההברתי
 אלדי ואלתקטיע 21אלתאלי[ף צורה מנהא ]תתבין 20ואחדה לפטה אוריך הודא

 צמסה פיהא אללפטה הדה והאחשדרפנים. 21והי[ אלועאבות גמיע פי אלשוא יפעלה
 אלחרף מנהא ואחד כל תולף ואלכאמס ואלתאני מנהא אלאול אלשוא שואאת,
תכרג חתי בעדה מא ובין אלחרף בין יפצל ואלראבע ואלתאלת בעדה, אלדי אלאכר

עיין: לזה. זה קרובים שניהם אך העברי,  2 הע׳ 384 ,304-303 עמ׳ (,12 הע׳ )לעיל, דותן, ו
הנתונה(. הרשימה בהם שנדפסה נוספים למקומות ציון זו )ובהערה

 מן שונה השווא׳, ׳מאמר בעל שאב שממנו הילקוט, היה הנוסח מצד .11-9 ׳עמ שם, דותן, ראה .15
 כינס דותן, לדעת שמתוכו, המסורה׳, ׳קונטרסי של כתבי־היד בנוסחי המיוצג הקדום הילקוט

 נבדלים ילקוטים שני אלה שהיו אפוא, אפשר הטעמים׳. דקדוקי ׳ספר שערי את בן־אשר אהרן
ילקוט. אותו של מהדורות שתי שהיו ואפשר מיסודם

.18-16 שו׳ יב, ׳עמ ,20-18 שו׳ ו, ׳עמ ,17-16 שו׳ ג׳, עט׳ לוי, .16
.19-17 שו׳ ה ׳עמ שם, .17
5 שו׳ יג, עמ׳ שם, .18 9 שו׳ ב, ׳בעמ גם ועיין ,3- .12-10 שו׳ ד, ׳עמ ,2-
 הראשונים המדקדקים בכתבי מצאנוהו ולא ,,׳מקטע הוא ההברה לציון למחבר המשמש המונח .19

זולתו.
ואתרה. : בנדפס .20
קמברידג׳. קטע על־פי השלמתי .21
געלה. בנדפס: .22
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 ואלתקסים אלוזן הדא עלי מקאטע ארבעה מקטעה מנקסמה אללפטה
 והי אלוזן הדא אללפטה הדה וזנת אלתי הי שואאת אלכמסה הדא וה־אחש־דר־פנים.

 ואלתאלת אחרף, ה1&לו ואלתאני ,23חרפין מנהא אלאול אלמקטע 22געלת אלדי
 24מוןנעה ען נקלתה או אסקטתה או מנהא ואחד גירת ואן ארבעה. ואלראבע חרפין,
25וזנהא. אנפסד

 פועל שבו והקיטוע, החיבור אופן ממנה שמתברר אחת, מלה אראך הנה ובעברית:
 חמישה בה יש זו מלה ג(. ט, ׳והאחשדרפנים׳)אסתר והיא התיבות, כל לגבי השווא

 האות )את מחבר מהם אחד כל והחמישי, 26והשני שלה הראשון השווא שוואים:
 האות בין מפריד והרביעי השלישי השווא ואילו שלאחריו, האחרת האות עם שלו(
 במתכונת הברות לארבע מקוטעת המלה שיוצאת עד שלאחריו, מה לבין שלו

 התיבה את שקלו אשר הם הללו השוואים חמשת וה־אחש־דר־פנים. זאת: החלוקה
אותיות, שתי המלה של הראשונה להברה קבעו אשר והם הזה במשקל הזאת

אותיות. ארבע ולרביעית אותיות שתי ולשלישית אותיות, שלוש השנייה ולהברה
=מהם אחד תשנה ואם  יתקלקל ממקומו תעבירו או אותו תשמיט או השוואים( מן )

סמלה(. )של משקלה

כ

 החיבור מתוך מלוך׳( אלז׳ פי )׳אלקול התנועות׳ ׳מאמר של זיהויו לשאלת נשוב .4
 אמנם - לנו מסור שהוא אני, כסבור השווא׳. ׳מאמר הוא הראשון שפרקו חיבור האנונימי,

 בקמברידג׳)סימונו: האוניברסיטה מספריית דפים שלושה בן גניזה בקטע - בשלמותו לא
9/5 .T-s. a r) כינוי אלא ׳סימן׳ ואין הסימנים/ ׳סדר הכותרת את הפרק נושא זו בהעתקה 

לתנועה.
 מחבר בתי הסימנים׳ ׳סדר נכתב ז״ל, אלוני נ׳ פרופ׳ קמברידג/ קטע מהדיר של לדעתו

 סמוך ,העשירית המאה בראשית או התשיעית המאה של השנייה במחצית עלום־שם טברני
 כמי המתים( )בברכת מזכיר הוא שאותו מב׳׳א(, )להלן: בן־אשר משה של מותו לאחר
 בעניינות כביר׳( כתאב עמל אל]ל[ה רחמה אשר ברבי משה כאן גדול)׳וקד ספר שכתב

27הדקדוק.
 המחבר של שימושו ועל החיבור תוכן על נשענת החיבור של זמנו בדבר השערתו

את הכיר לא שהמחבר העובדה, על מבוססת היא וכן הנ׳׳ל, לתקופה האופייניים במונחים

דג/ קטע נוסח ואילך מכאן .23 א. ׳עמ ג, דף קמברי
 הדיבור את המחבר הרחיב שלה ההברתי המבנה שינוי עקב המלה של משמעותה השתנות על .24

 מו לשוננו, ייבין, י׳ ועיין ועוד. ב ׳עמ לוי, במהדורת ראה תספרו-תס?רו. כגון דוגמאות והביא
.47-46 עמ׳ )תשמ״ב(,

דג/ קטע + 12-2 שר ג, ׳עמ לוי, .25 (.24 ,22 הע׳ לעיל, )ראה קמברי
 בכך הרחיב המחבר הפונולוגי־ההברתי. המעמד לעניין הנע השווא כדין דינם החטפים גם .26

ד,12 שו׳ כג, ׳עמ לוי, )מהד׳ הפרק של בהמשכו כ (.22 שו׳ -
. עמ׳ אלוני, .27 ג - ב

אלדד אילן
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א׳ ׳מאמר על שוו סדר ה ם׳ ו׳ מני הסי

 ״סדר מחבר ׳היה כי לדעתו, מסתבר אף .,הטעמים ׳דקדוקי וחיבורו בן־אשר אהרן
 מבקר האלמוני המחבר שכן ,28אשר׳ בן משה נשתייך שלה הקראים כת מאותה הסימנים״
 שאינו הגדול, ספרו של המונחים באוצר ומשתמש ומשבחו, מהללו מב׳׳א, את בסלחנות

 מוצא המחבר של לקראותו ראיה ועוד 29אלמצותאת׳. ׳כתאב אבוד, שנחשב החיבור, אלא
 - 30עתיקה מונחים מרש״מת השאוב - קראיים דקדוק מונחי לקט של בשילובו המהדיר
31הסימנים׳. ׳סדר בהקדמת

 משה אל ולזיקתו המחבר של לקראותו החיבור, של לזמנו הללו הנימוקים כל על .5
הערות: כמה בקצרה אעיר בן־אשר

 כי אם חיבורו, זמן את פיה על ד1למ מדויקת אמת־מידה אינם ומונחיו חיבור של תוכנו א(
 החיבור היה עשוי שביניהם הזמן, גבולות של משוערת לקביעה בהם להתחשב ניתן

לסופה. העשירית המאה אמצע בין נכתב שהחיבור ולומר, לדייק לי נראה זה לפי להיכתב.
 משה שכתב הגדול/ ׳הספר כלפי הסימנים׳ ׳סדר מחבר שמשמיע הביקורת ב(

 השיטין מבין יחוש ביקורת של בדרכה שבקי )ומי עניינית אלא סלחנית אינה ,32בן*אשר
 על אמנם מלמדת מב׳׳א של ספרו פגמי את להצדיק משתדל שמחברנו העובדה, בחומרתה(;

 לגבי מסקנה ממנה להעלות רשאי אתה אי אבל המבוקר, המחבר כלפי כבוד של יחם
 לא והרבנית, הקראית הקבוצות, שתי כי שנזכור, דין המשותפת. העדתית השתייכותם

 בחיבורו וכן בן־אשר אהרן בידי והוגהו שנוקדו המקראיים, בכתבי־היד להשתמש היססו
 או רבניים שניהם שהיו בין - אביו לגבי גם בהחלט יצויר הבן לגבי שנכון ומה דקה׳׳ט:
 ׳המלמדים על נחשבו כמפורסם, שניהם, בסמוך(. לקמן לקראות)וראה מקורבים או קראים

שלאחריהם. ובדורות בזמנם היהודי בעולם רבה להערכה זכו ושניהם הגדולים׳
 לשמש יכולה אינה הסימנים/ ב׳סדר נזכרים אינם וחיבורו בן־אשר שאהרן העובדה, ג(
 השלם. החיבור מן בלבד אחד פרק של חלקו רק לפנינו עוד כל החיבור, של לזמנו ראיה
 מה על רק להסתמך מותר וחסר, קטוע לידינו שהגיע שבחיבור, נותנת, ההגיון שורת

רואות. שעינינו
 מכלל יוצא אינו האבוד אלמצותאת׳ ׳כתאב עם מב״א מאת הגדול׳ ׳הספר של זיהויו ד(

 את המזכירים הקדומים המחברים שלושת שכן מוודאותה, גדול פקה9 - זו ואף השערה,
למב׳׳א. אותו מייחסים אינם אלמצותאת׳ ׳כתאב

 אלמצותאת׳ ׳כתאב נזכר קירואן מחכמי 33גאון ניסים לרב סתרים׳ מ׳מגילת בקטע (1
 האחרון בךאשר, אהרן רבים, ממקורות כידוע הוא, בן־אשר וסתם נ׳׳ע, אשר לבן

34אשר. ממשפחת הטברנים המסורה בעלי של בשלשלת והמפורסם

למטה. ז עמ׳ אלוני, .28
שר/ למשה הקולות ׳ספר אלוני, עיין ועוד ג. עמ׳ אלוני, .29  עמ׳ תשכ׳׳ה, ירושלים סגל, ספר בן־א

275.
כנספח. לקמן ראה העתיקה המונחים רשימת על .30
ג. ׳עמ אלוני, .31
, עמ׳ אלוני, .32 י - .25-15 שו׳ ט
ב(, לשוננו, אברמסון, ש׳ ראה .33 שכ״ ת .26 עמ׳ כו)
.21 ׳עמ (,12 הע׳ )לעיל, דותן ראה .34
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אלדר אילן

 ׳צאוזב את ג׳נאח אבן יונה ר׳ מכנה הרקמה׳( אללמע׳)׳ספר ׳כתאב של י״ח בשער (2
35׳אלסופרים׳. בכינוי וזולתו( אלמצותאת׳ ׳כתאב וגירה׳)בעל אלמצותאת כתאב

 מייחס הספרדי, והמדקדק המקרא פרשן בלעם, בן יהודה עם המתווכח אלמוני מדקדק (3
ש סעדיה לרב החיבור את 36אלמצותאת׳( כתאב ובטעמים בדקדוק מופלא ספר לו גאון)׳וי

 כייחוסים אלמצותאת׳ ׳כתאב מחבר של לשמו הללו העדויות את פוטר אתה ואפילו
 משלושת הקרוב הסימנים/ ׳סדר בעל שדווקא העובדה, מן התמיהה סרה לא עדיין מוטעים
 שמו, בעילום הזה הטברני החכם של ספרו את הזכיר למב״א, ובמקומו בזמנו הנ״ל החכמים

חסרונותיו. על ולבקרו עניינותיו תוכן את לפרט שידע אף־על־פי
 נסמך כידוע, אבל, אחריו. לערער שאין כדבר מב״א של קראותו על מדבר אלוני ה(

 קהיר כ״י של הקולופון מן הנשמעת הקראית הנימה על הקראים לעדת מב״א של שיוכו
 הקראיים הרמזים על וכן 37לערך, 895 בשנת בידיו נוקד( לא )אך שנכתב לנביאים,
 עשויים 39באמיתותם, נפקפק לא אפילו אלה, סימנים אבל 38שלו. הגפן׳ ב׳שירת המצויים
 זה לעניין ויפים לקראות; סגנון וקרבת רוח קרבת גילה רק שמב״א היותר, לכל להצביע,

 הרבנית ליהדות אדם של הרשמית ׳שייכותו :בארון שלום הדגול ההיסטוריון של דבריו
 המחקר בתחום לפחות לקראות אהדה של האפשרות את לסתור כדי בה אין עדיין

 בלשון הבלשני העיסוק וגם המסורה עבודת גם המקראי המחקר ובכלל 40המקראי׳.
המקרא.

 - לדעתו - שיצאה העתיקה, המונחים שרשימת כך, על העמיד כבר עצמו אלוני ו(
 חכמים מביניהם והיו הרבניים, בין גם ידועה הייתה קראיים, מסורה בעלי של מחוגם

 ׳סדר מחבר ובכללם הרשימה, שמצטטי אפוא, כורח אין 41בחיבוריהם. בה שהשתמשו
 רשימת של העיונית הפתיחה את מעתיק אינו מחברנו זאת, ועוד קראים. יהיו הסימנים/
 מכוח במתכוון ממנה שהתעלם )אפ&זר42הקראיות ההשקפות נתמצו בה ורק שבה המונחים,

 מבחר את מציע הוא כן כנגד אבל במקורותיו(, כלל הייתה שלא ואפשר רבני, היותו
=אלקדמא׳ קאלו ׳פכמא במלים: העתיקה, הרשימה מן ששאל המונחים,  שאמרו כמו )

בנספח. לקמן ועיין הקדמונים(;

 וילנסקי־טנא, מהדורת הרקמה, :219 עמ׳ ,1886 פאריס דרנבורג, י׳ מהדורת אללמע, כתאב .35
.72 הע׳ ,313 עט׳ שם, דותן, וראה רלח: עמ׳ תשכ׳׳ד, ירושלים

(.33 הע׳ )לעיל, שם אברמסון, .36
 ו׳ חוב׳ ספר, עלי כהן, מ׳ :71-70 עט׳ (12 הע׳ )לעיל, דותן, ראה קהיר כ:׳י של הקולופון לעניין .37

6 עט׳ )תש׳׳מ(, -5.
.314-309 עט׳ תשי״ד, ת׳׳א ועיונים, מחקרים קלאר, ב׳ עיין .38
ח(, תרביץ, צוקר, מ׳ עיין לקראות בן־אשר אהרן ובנו מב׳׳א של השתייכותם נגד .39 שי״ עט׳ כז)ת

A. Dotan, Ben Ascher’s Creed, Missoula 1977 (Masoretic Studies, 3) ;75-61
.332 ׳עמ תשכ״ו, תל־אביב ה, חלק שני, כרך ישראל, עם של ודתית חברותית היסטוריה .40
ת/ מהמאה קראית מונחים ׳רשימת אלוני, נ׳ .41 שמיני  עט׳ תשכ׳׳ד, ת׳׳א קורנגרין, לב׳ הזכרון ספר ה

.46-45 עט׳ )תשכ׳׳ה(, כב חוב׳ מקרא, בית הנ״ל, !335
ל, .42 לעי .338 ,335-330 ׳עמ (,41 הערה אלוני)
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 כאמור, אלא, אינו הדפים שלושת בן הגניזה בקטע אלינו שהגיע כמות הסימנים׳ ׳סדר .6
 בו נידונו לדף(! מדף נמשך אינו שלם)תוכנו אינו הוא ואף מקיף, חיבור של השני הפרק

 מלה של בצורותיה החלים - 43מכאן לסגול צירי לבין מכאן לפתח קמץ בין - ניקוד חילופי
 צורת - הקשר צורת )יחסי הטעמים בהשפעת או נסמך־נפרד( )יחסי מורפולוגית מסיבה
44בטעם(. עומדת מלה - מוקפת מלה הפסק!

 המחבר שעושה השימוש ועל הסימנים׳ ׳סדר של עריכתו על נכונה עמד לא המהדיר
 על הפרק( המחבר)בהקדמת דברי בהבנת דייק לא הוא אף החלוקה! יחידות של במונחים

 של מוטעית הצגה לידי כמובן, בא, כך מתוך בכה׳׳י(. הראשון)החסר הפרק של עניינו
:45ומבנהו החיבור תוכן
 ליחידה (,ה׳חלק׳)׳גז את המהדיר עשה הסימנים׳ ׳סדר מחבר של לשיטתו בניגוד א(

לתת־פרק. היינו משנה, ליחידת הפך ה׳שער׳)׳באב׳( את ואילו לפרק, היינו ראשית,
 אף האותיות! בנושא תת־פרק הכיל הראשון שהפרק אסמכתה, בלא קבע המהדיר ב(
 התנועות(, התחלפות מתחום השני)עניינים בפרק שמקומם עניינים, הזה לפרק ייחס הוא
 המחבר של מפורש שדיבור העיקרי)השווא(, נושאו את בכותרתו קבע לא כן כנגד אבל

עליו. מכריז
 עליו שאין פרק שלהם(, והנסמך הנפרד בצורת שלישי)השמות פרק לחיבור ייחס הוא ג(
לעצמו. התחום נושא אינו ושבאמת הסימנים׳, ב׳סדר עקיפה או ישירה עדות שום
 לטובת נגרעו ענייניו השני)שמקצת הפרק של תכולתו את צמצם שהמהדיר לאחר ד(

 שאין משנה, ליחידות אותו חילק גם הוא השלישי( הפרק לטובת ומקצתם הראשון הפרק
הטקסט. בגוף יסוד שום להן
 סמך על וזאת החיבור, של ומבנהו תוכנו את מחדש כאן להציג הדין מן אלה כל משום .7

לו. שקדם מה לגבי בו והנאמר שלפנינו בפרק הנמצא
 אלאול׳(: הראשון)׳אלבאב הפרק .1

=אחרף׳ ואלי׳ אלשוא עלל ׳פי 46הפרק: של נושאו  האותיות(. ועשר השווא טעמי בדבר )
 אלבאב הדא אלי מדכל הו ׳אנמא המחבר: ובלשון השני, לפרק פתיחה כעין הוא הזה הפרק

 והתנהגותו הגייתו לעניין מהם היוצא וכל השווא בכללי איפוא דן הפרק 47]לה[׳. ומקדמה
בומ׳׳ף(. ר׳, י׳, אהח׳׳ע, הן: הנכון )ככל48אותיות לעשר בזיקה

)טוב־טוב(. חולם־שורק לחילופי אחת דוגמה נשתרבבה ואף .43
 של אחד בפרט מזו זו הנבדלות הומוגראפיות מלים בין בניקוד לשינויים בודדות דוגמאות גם ובאו .44

חךבות־חךבות(. )כגון: ניקוד
ד. עמ׳ אלוני, .45
.27-26 שו׳ י, עמ׳ אלוני, .46
שם. שם, .47
עמ׳ .48 ש אית׳׳ן לאותיות שהכוונה סבור (83 הערה יח, אלוני)  וכנגדו ואחה׳׳ע, בגדכפ״ת או בהכלמ׳׳

 את (32 הע׳ ,4 עמ׳ תשל׳׳א, ירושלים למקרא, קהיר כ׳׳י של הצילום לוינגר)מהדורת ד׳׳ש מציע
השווא, לגבי מיוחד מעמד להן אין אותיות, עשר של כקבוצה אלה, גם אלה ובגדכפ׳׳ת. אוי׳׳ה
 לעשר הנוגעים כללים על עצמאי נושא בבחינת לעצמן, העשר את מעמיד אינו מחברנו והלא

אלשוא׳. ׳עלל לעניין העשר את מפורש בדיבור מצרף הוא אלא האותיות,
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 שלפנינו ההעתקה בכותרת המכונה (,,אלבאב הזה׳)׳הדא ׳הפרק הוא השני הפרק .11
=מצותאת׳ אלז׳ טרק ׳מערפה 49נושאו: הסימנים׳. ׳סדר  התנועות(. שבע דרכי ידיעת )
:חלקים לשני נחלק הזה הפרק
 ניקודן מסיבות( לאופן)או בנוגע האותיות שתי בנות המלים על 5°:הראשון החלק א.

 כיפיה פי חרפין חרפין מן אלמרכבה אלאלפאט פי אלאול )׳אלגז הניקוד של וסיבותיו
ועללה׳(. נקטהא

 למאמרים, נחלק והוא ובשמות(, בלבד)בפעלים צירי־סגול חילופי הזה בחלק נידונים
ועוד. שה׳ פי ׳אלקול לך, פי ׳אלקול הן׳, פי ׳אלקול כגון
 אלאלפאט מן כאן מא פי אותיות)׳אלכלאם... שלוש בנות המלים על 51השני: החלק ב.

אחרף׳(. ג׳ מן מרכב
שןדם, כגון: בצורות ובשמות( )בפעלים קמץ*פתח חילופי כאן נידונים  שמים־

*ד*$ד. תשמע־תשמע,

ג

 לבין השווא׳ ׳מאמר שבין האורגאנית התלות על המעידות הראיות את נעלה מעתה .8
הסימנים׳: ׳סדר
 של אלאול׳( הראשון)׳אלבאב הפרק כי המחבר, אומר הסימנים׳ ׳סדר בהקדמת א(

 כעין אלא ואינו אחרף׳( ואלי׳ אלשוא )׳עלל האותיות ועשר השווא בטעמי עוסק חיבורו
 התנועות שבע על שהפרק המחבר, אומר השווא׳ ב׳מאמר 52התנועות; לפרק הקדמה

53השווא. כללי על המאמר השלמת לאחר יבוא מלוד׳( אלסבעה פי )׳אלכלאם
=טעמי נידונים הראשון שבפרק כאמור, מציין, הסימנים׳ ׳סדר מחבר ב(  השוא עלל( )
 השווא טעמי את בו שביאר באמרו, הפרק את חותם השווא׳ ׳מאמר בעל 54האותיות. ועשר

בקשר השווא׳ ב׳מאמר נידונו אכן הסימנים׳, ב׳סדר הנזכרות האותיות, עשר 55וכלליו.

אלדר אילן

.2 שר ט, עמ׳ אלוני, .49
.24-23 שר יב, עמ׳ אלוני, .50
.26-25 שו׳ שם, אלוני, .51
.27-26 שו׳ י, ׳עמ אלוני, .52
8 שר ז, עמ׳ לוי, .53 -6.
שיות האותיות ׳לעשר התכוון המחבר כי פירש, (83 הע׳ יח, )עמ׳ אלוני, .54  :והמשרתות השימו

ש אית״ן מ ואחה׳׳ע׳. בגדכפ״ת או בהכלמ׳׳ ע או) בו מ  החסרים הפרקים את לשחזר ניסה ד( ׳ב
בין ד- הפרי  זו להפרדה שאין אלא האותיות. שאר ושער וסיבותיו השווא שער שערים: שני ו

 והשווה אחרף׳. ואלי׳ אלשוא עלל פי פיה תכלמנא אלדי אלאול אלבאב אן ׳ותעלם בכתוב אחיזה
.48 בהע׳ שכתבתי מה

.17 שו׳ ל, עמ׳ לוי, .55
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/ האות ,57בומ׳׳פ ,56אלאחהע׳( פי )׳אלקול אהח׳׳ע הן: ואלו השווא, לכללי  ר׳ האות 58י
 59אלשוא׳( יחרך א?¥י אלריש )׳שער

 כללי הראשון בפרקו בו שנידונו אחר, דקדוקי חיבור שום שעה, לפי מכירים, איננו
 מה את רק תופס הסימנים׳ ׳סדר של ורימוזו הנ׳׳ל, האותיות עשר לכל בהקשר השווא

השווא׳. ב׳מאמר שמצאנו
 העצם שאלת נתונה כבר שבו בחיבורו, אחר מקום על רומז הסימנים׳ ׳סדר בעל ג(

 התנועות שבין היחס את משווה שמחברו השווא, במאמר מוצא אתה ואמנם 60והמקרה;
 לעמוד יכול אינו שהשווא כשם מקרה)׳ערץ׳(: לבין עצם)׳גוהר׳( שבין ליחס השווא לבין

 מתקיים המקרה גם כך מהן באחת אלא קיום לו ואין לתנועות הוא נזקק אלא עצמו ברשות
61יחמלה׳(. גוהר פי אלא אבדא יוגד לא אלערץ אן אותו)׳כמא הנושא בעצם בעולם

 ]אלשוא[ בשרוט ההנא מן נבתדי ׳ונחן המאמר: בראש מודיע השווא׳ ׳מאמר בעל ד(
 62אללה׳ שא אן הקדמונים תקנו אשר אעני ז׳׳ל אלקדמא רתבוה מא עלי ועללה באב באב

 ז״ל הקדמונים שסדרוהו כפי וסיבתו שער שער השווא, בכללי נתחיל מעתה :)ובעברית
 דבריהם את אחדות פעמים הביא השונים, בשעריו המאמר, ובגוף השם(; ירצה כלומר...אם

 לצורך הקדמונים לדברי נזקק הסימנים׳ ׳סדר בעל אף 63עבריות. כציטטות ׳הקדמונים׳ של
64דקדוקיים. מונחים לקט הפרק( )בהקדמת בשמם ומביא הפרק עניינות

 דעותיהם שנחלקו המלמדים, הזקנים ועל הקדמונים על נאמר השווא׳ ב׳מאמר זאת: אף
 פי אכתלפוא קד נח)׳לאנהם ושוא נע ושוא וסגול וצירי ופתח קמץ בענייני רבים בדברים

 דברים המחבר אומר הסימנים׳ ב׳סדר וגם (;65ותלאתה׳ ותנתין ופתח קמץ מן כתירה אשיא
 מיוחד מאמר הקדמונים בו אמרו התנועות בשבע הקשורים העניינים מן אחד וכל קרובים:
 66]ואשיא[ כאץ כלאם פיה תכלמו מנהא אחד ׳וכל )במקור: דומים שאינם שונים ודברים

67מתשאבהה׳(. גיר מכתלפה
:לזה זה דומים או שוים ולשונות מונחים ה(

(.17 ג, ;2 א, השווא׳ ׳מאמר ;14 יב, ;2 ט, הסימנים׳( )׳סדר מצותאת מצותה, .1
(.17 ו, ;20 ה, השווא׳ ׳מאמר ;23 י, ;10 ט, הסימנים׳, מלוך)׳סדר אלז׳ .2

כו ׳עמ שם, .56 ח- למעלה. י
כז. ׳עמ שם, .57 כו-
כה. - למעלה כז ׳עמ שם, .58
ח. עמ׳ שם, .59 -י ז י
.122 מס׳ כ, בעמ׳ המהדיר הערת וראה .3 שר ג, קטע יא, ׳עמ אלוני, .60
דג/ קטע .61 ( ׳עמ )לוי, בנדפס ב. עמ׳ ג דף קמברי ז - ומשובש. קטוע הנוסח ו
ה. ׳עמ לוי. .62 - ד
ל, וראה ועוד: כט, למטה, טו למעלה, טו יד, ׳עמ שם, .63 לעי תן) .11-10 עמ׳ (12 הע׳ דו
(.6) ,5 ב, לעיל, ראה .64
.11-10 שו׳ י, עמ׳ לוי, .65
ם. השלים: אלוני .66 =ענייני ומעאני
.11-10 שו׳ ט, עמ׳ אלוני, .67
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 (1 א, השווא׳ מלוך)׳מאמר אלסבעה אעני סימנים הכותרת(, הסימנים/ )׳סדר סימנים .3
(.12 יז, אלסימנין)שם,

(.7 ז, !8 ה, השווא׳ ׳מאמר !20 י, הסימנים׳ )׳סדר אלשוא שרוט .4
=בניתה אצל .5  השווא׳ אלשוא)׳מאמר בניה אצל (,21 י, הסימנים׳ אלשוא()׳סדר בניה )
(.3-2 ד,
(.3 יא, ,11 י. ;9 ז, השווא׳ ׳מאמר (:11 יא, !21 י, הסימנים/ קואנין)׳סדר 68קאנון, .6
(.13 יט, !14 יח, השווא׳ נקט)׳מאמר תלתה (19 יא, ,10 י, הסימנים׳ )׳סדר69נקט ג׳ .7
(.14 יח, ;10 י, השווא׳ ׳מאמר ;16 י, ;14 י, הסימנים׳ )׳סדר70תנתין .8
(.6 כז, ;1 כו, השווא׳ ׳מאמר ;17 יב, הסימנים׳ )׳סדר אלגנס הדא .9

(.11 יא, ;3 א, השווא׳ )׳מאמר אלכלם אעני תיבות (,4 י, הסימנים׳ )׳סדר71כלם .10
(.3 טו, השווא׳ )׳מאמר ואסע באב פהו (;3 ט, הסימנים׳ )׳סדר ואסע פיהא אלכלאם .11
(.1 טו, :4 ט, השווא׳ ׳מאמר ;15 יב, הסימנים׳ )׳סדר72אלקראן .12

 משלים וזה בזה נוגע זה הסימנים/ ו׳סדר השוא׳ ׳מאמר פרקים, שני לפנינו כן, כי הנה
 ועל מחבר, אותו מידי יצאו שמעיקרא משמע שבהם; לשיתוף מובהקים סימנים - זה את

מאתנו. נתעלמו מחברו ושם ששמו אחד, חיבור של פרקיו אלא שאינם מודה, אתה כורחך

ד
ח: ספ העבריים המונחים דשימת נ

 הועברה והדקדוק, המסורה מתחומי רובם עבריים, מונחים של מבחר הכוללת רשימה .9
 הרשימה (.Heb.E.77 )סימונו: באוקספורד הבודליאנה מספרית גניזה בקטע אלינו

 גם נדפסו אלוני )במהדורת74אלוני. נ׳ בידי ולאחרונה 73מאן י׳ בידי לראשונה נתפרסמה
הט׳׳ו(. המאה מן מקרא של מאוחרים כתבי־יד בשלושה זו רשימה של נוסחיה

 ניתנה, האחרון( המשפט של סופו רק ממנה נוסר הנ׳׳ל הגניזה לרשימה)בקטע בפתיחה
 הלימודים ׳תכנית אלא אינה גופה והרשימה הקראים/ השקפות ׳תמצית 75אלוני, לדעת

 ענן למחלוקת בזמנה קרובה שהרשימה 77סבור, הוא אף 76הקראים׳. כת לאנשי וההשכלה
הזה המסורה בעל שכן בן־אשר, משה של זמנו קודם נתחברה מקום ומכל וחסידיו: הקראי

כלל. בהוראת: .68
ש .69 סגול. היינו נקודות, =שלו
צירי. היינו נקודות, שתי שתיים, = .70
מלה. = כלמה מן קיבוצי ריבוי .71
=המקרא. .72
.445-437 עמ׳ ,1926 לייפציג האופט, לפאול היובל ספר .73
.363-324 עט׳ (,41 הע׳ )לעיל, שם .74
.330 עט׳ שם, .75
שם. שם, .76
.338-337 ,327 עמ׳ שם, .77

אלדר אילן
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 ׳סדר מחבר )כעדות אלמצותאת׳ ׳כתאב הדקדוקי בחיבורו ופירשה הרשימה את שילב
 אבי הזקן, אשר עם הרשימה של הקראי מחברה את לזהות מציע אף אלוני 78הסימנים׳(.

80כולם. קראים לדעתו, שהיו, 79הטברנים, המסורה בעלי שלשלת
 )מאלה המונחים מן רבים היא. קדומה רשימה ספק ללא העבריים המונחים רשימת .10

 המסורה, ענייני על בדיונים 8‘במקרא הקריאה תורת חכמי את משמשים 81נהיר( שפירושם
 ודגש, חטף כגון: התנועות, והשתנות הניקוד ענייני ועל ועוד, ויתר חסר וקרי, כתיב כגון:

 מודע עבר, שנעשה עתיד ועבר, עתיד בטעמו, מעמיד ומוכרת, טפול)=נסמך( ורפה, חזק
 ופסקים( )=געיות פיסקים געיים נקבה, ולשון זכר לשון מיודע(, ובלתי )=מיודע ומונכר

ועוד.
 יותר מקיף דקדוקי מחיבור חלק בבירור הוא המונחים רשימת את המחזיק הגניזה דף
 חדש פרק בו שנפתח השני, העמוד של סופו כך על מוכיח המהדיר(: כך על העמידנו )ולא

 מארבע שלפנינו(. במאמר הנידון הסימנים׳ ׳סדר עם אחד הסימנין׳)אינו ׳סדר בכותרת
 ובשינויי בתנועות שעניינו למד אתה עצמו, ׳סימן׳ המונח ומתוך ממנו, שנשרדו השורות
 מבחר של מקובצת רשימה הקוראים־הלומדים לנוחות המחבר הביא כמסתבר, הניקוד.
 )ובפרקים התנועות על הפרק של שבגופו להניח יש 83לחיבור. כהקדמה וקבעה מונחים

 למשל, לבאר, שימוש בהם ונעשה המונחים נתפרשו כאלה( היו אם - החיבור של האחרים
ומוסיקאליות. פונולוגיות מורפולוגיות, מסיבות י הנובעים הניקוד שינויי את
 הכרח ואין 84קראיים אינם עצמם המונחים המונחים! רשימת של לקראותה אשר .11

כמה בה שנתמצו זו, לרשימה הפתיחה רק היא קראית קראי. היה הרשימה שמחבר להניח,

ר)לעיל, מדבר הסימנים׳ ׳סדר בעל .78 שר, משה שחיברו בדקדוק, גדול׳ ׳ספר על (4 ב, כאמו  בךא
אלמצותאת׳. ׳כתאב בשם נוקב ואינו

ה( חוב׳ בית־מקרא, המסורה׳, ודקדוק הטברנית הבלשנות ׳תורת במאמרו .79  ,238 ׳עמ סא)תשל׳׳
שם, .263,241  ׳הדקדוקים׳)אך בשם העתיקה המונחים רשימת את כינה (11 והע׳ 233 עמ׳ אלוני)

העברית. הלשון בתורת הראשון החיבור את בה וראה הזה( הכינוי את נימק לא
 אלוני של השערתו היא נכונה אם גם שכן מאליו, המובן דבר כמובן, אינה, הזקן אשר של קראותו .80

 ודותן צוקר שכתבו מה זה כנגד )ראה קראים היו בן־אשר ואהרן בן־אשר שמשה )ואחרים(,
אבותיהם. של קראותם על ראיה מכך אין (39 בהע׳ הנזכרת בספרות

ל, לפי .81  נשארו זו ברשימה הכלולים המונחים של כחמישית (339-338 עמ׳ ,41 הע׳ אלוני)לעי
וחתומים. סתומים

תורת במאמרי עיין העברית הלשון בתחומי אלקראה( )=עלם הקריאה תורת למושג .82  הקריאה ׳
.244-225 )תשמ״ה(, נד תרביץ, במקרא׳,

 (63-45 ׳עמ ]תשכ״ה(, כב חוב׳ מנחם׳)בית־מקרא, למחברת לתשובותיו דונש ׳הקדמת במאמרו .83
 וביניהם ודקדוק, מסורה מונחי ברשימת הפותחים ורבניים( חיבורים)קראיים למספר אלוני ציין
(.45 עמ׳ )שם, שלפנינו הגניזה קטע את כלל

 של רשימה מתוך רחמים׳( ׳לשון )׳גיבור׳, בלבד מונחים שני על להצביע יכול עצמו אלוני .84
שם בין שגורים והיו הרבנים בין מקובלים ׳אינם שלדעתו מונחים, ארבעים*ושבעה ם׳)  הקראי

ואכמ׳׳ל. בקראיתם, לפקפק מקום יש בשניהם גם אבל (;334 עמ׳ [,41 הע׳ ]לעיל,
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 שנצרכו קראים, דקדוק שחכמי האפשרות, את לשקול הדין מן הקראים; מהשקפות
 אפוא, אפשר מידיהם. פתיחה לה סיפחו לפניהם, שהיה קדום ממקור והעתיקוה זו לרשימה

 אין כתיבתה. זמן מבחינת לה ומוקדמת מפתיחתה במקורה היא נפרדת המונחים שרשימת
 במאה קדומים, בזמנים שכבר ומתברר הרשימה, של הראשון מחברה מיהו יודעים אנו

 מן לצרכיו מביא הוא שהרי ,,הסימנים ׳סדר מחבר של מידיעתו שמו נתעלם העשירית,
 בעיקריה( הקראית העיונית, הפתיחה )בהשמטת כלשונם מונחים מבחר הזאת הרשימה

 היה אילו 85(.,אלקדמא קאלו ׳פכמא הן: במקור ההצעה )מלות ,ל׳קדמונים אותם ומייחס
 להניח, סביר - כך הדבר ואין - הזקף ׳המלמד אשר בידי נתחברה שהרשימה בזמנו, ידוע

 אל בסתם מייחסה היה ולא בשמו מלנקוב נמנע היה לא הסימנים׳ ׳סדר שמחבר
 העשירית, המאה של השנייה שבמחצית אלא ללמוד אין זה מייחום מקום, מכל .,׳הקדמונים

 הרשימה נחשבה כבר המונחים, ברשימת הסימנים סדר בעל השתמש שבו הזמן הוא
עתיקה. ליצירה

.4 שר ט, ׳עמ אלוני, .85
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