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חלמה םי תוליגמו ל"זח תורפס רואל הרוסמה לש התומדק 

ס ידר ו ג ןבואר תאמ 

א 

ארקמה עוצקמב רתויב ןיוצמה רקוחה היהש ,ל"ז תילגרמ ט"וי יכדרמ יסורפ קהבומה ירומ 

ארקמה עדמ לש םינושארה םיחפטמה ןיב היה ,תינקירמאה תודהיה וישכע דע המיקהש 

לכש הימופב אלגדמ .ה"פרת תנשב הרומכ שמיש הב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב 

ןוידל קרפה לע בוש התולעהל רתומ העש לכבו ,ןחבמה רוכב דימת תדמוע "תיעדמ תמא" 

תינכפהמו תירוקמ 'השיג וא ,דבכמ םיעודיה םינותנב הלועמ הקידב ,ףסונ רמוח יוליג .שדח 

.רבעב לבוקמכו םכסומב ןיכרע יוניש ידיל איבהל םילולע םלוכ — 

רבדב רלימנזור לש ותרעשה תא דראגאל לואפ ומצעל לגיס זאמ ורבע הנש האממ רתוי 

־לע ארקמה לש דיה־יבתכ תקידב ירחא .ג ך"נתה לש יתרוסמה טסכטה לש דיחאה ורוקמ 

,רתיו דסחב םילקה םייונישהו ,םה דחא אצוממ םלוכש ררבתנ ,2יסור־ידו טוקינק ידי 

רחא דצמ .םיינומלא םיקיתעמו םירפוס תועטו סומלוקה תטילפ אלא םניא ,םהב אצויכו 

תוריעז תויתוא ןוגכ ,לבוקמה טסכטב תולוגס המכו המכש ,דיה־יבתכ תאוושה החיכוה 

קיסה הזמ .דיה־יבתכ לכב םלוככ םבור ואצמנ ,ירקו ביתכ יפוליח ,הכופה ן"ונ ,יתבדו 

דחא יתפומ סופיטיכרא ילש םיקתעה םה ונילא ועיגהש דיה־יבתכ לכש ,דראגאל 

 . ( archetype, Mustercodex )

םופיטיכראה רחבנש הרומג תואדווב דראגאל הנע ךכ לע ?הז טסכט לבקתנ יתמ 

תטרופמה תונשרפה דסיימ ,אביקע 'ר .בוריקב נ"ה0ל 130 תנשב ,אביקע יבד תפוקתב 

טסכטב ךרוצ שיגרה ,3"הדותבש ןימגו ןיקר ןיכא" שרוד היהש ,הרותה לש תינקיידהו 

." לארשי לכל והומייקו םופיטיכראל דחא די־בתכ ולביק ושרדמ־תיב ישנאו אוהו ,ימשר 

ךא .יארקמה עדמב תמכסומ תמא תודחא םינש־תורשע ךשמב ,דתיה דראגאל תטיש 

.הטישה םצע לע ןה םופיטיכראה תדיחב ןמז לע ןה םירערעמ הילע ומק םירשעה האמב 

Vorrede zur Stereotypausgabe ךותב 1834 תנשב הז ןודינב ותעד תא עיבה רלימנזור .1 

 des AT, תנשב הרעשהה תא ביחרהו ססיב דראגאל .1853 תנשמ םילהתל ושוריפב ןזואהסלוא ןכו

.ךליאו ו ימע ,Anmerkungen zur griechischen Uebersetzung der Proverbien הוושה .1863 

יסור־יד .1780—1776 תונשב ויתונקסמ תא איצוהו םיסופד 52־ו די־יבתכ 615 קדב טוקינק .2 

.(1798 תנשב הפסוהו 1788—1784 תונשב עיפוה ורפס) סופד תורודהמ 300־ו די־יבתכ 731 קדב 

.א ,ונ תועובש הוושה .3 

־ןוסטרבור ,ןזואהלו ,הקדלנ תא תונמל שי דראגאל לש ותטיש תא ולביקש םירקוחה תמישר לע .4 

B. J. Roberts, The OT Text and לצא המישרה האר .תילגרמ ,ןוינק ,רוויירד .ר .ס ,תימס 

 Versions, 1951 ,(זלייו) ףידראק (ןלהל:OTTV). רתוסו םיפיעסה יתש לע חסופ ומצע סטרבור

תא ריכזהל שי םופיטיכראה תטישל םידגנתמה ןיב .(ךליאו 24 ימע הוושה) ומצע ירבד תא 

.רברפש .א ודימלתו הלאק ,רפייפפ ,ןצנב ,לפמה ,טדלפסייא ,לגאנריוטש 
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 L21 445 חלמה םי תוליגמו ל"זח תורפס רואל הרוסמה לש התומדק

ב"יה האמה ןמ םבורב ויה םתפקשה תא העדל־וידבחו דראגאל וססיב םהילעש דיה־יבתכ 

םודקה דיה־בתכו ,תירישעה האמה ןמ אוה ארקמה לש ןושארה םלשה דיה־בתכ .הירחאו 

די־יבתכב גרובצניג .ד .כ לש השדחה ותקידב .895 תנשמ אוה םינורחא םיאיבנ לש רתויב 

־ילק םנמא ,םישדח םיפוליח לש בר דפסמ התלעה ,ותונקייד־יא ףא לע ,םינשי םיסופדו 

דוקינב םיבורמ םייוניש ולגתנ ,הלאק ידי־לע תיריהאקה הזינגה די־יבתכ וקדבנשכ .5 ךרע 

,שרדמבו דומלתב ,לידה תורפסב ארקמה לש תואבומה םג .6האירקה תומא שומישבו 

אלש ,ותעיס ינבו הלאק וקיסה הז לכמ .7הרוסמה ןמ תויטס לש טעומ־אל רפסמ תוליכמ 

דע תודהיה יגוחב םיצופנ ויה ארקמה טסכטב הסרג־יפוליחשו םלועמ סופיטיכרא היה 

לבוקמ טסכט אצמנב היה אלש ,ןעטש ךכ ידכ דע תכל קיחרה דחא רקוח .םייניבה־ימי 

תנשב םייח ןב בקעי ידי־לע "תולודג תוארקמ" לש היינשה האצוהה דע ארקמה לש 

 1521—81525.

תחוורה העד יפל .השדח הרוצ השבל אלא דדאגאל לש ותעד ירמגל הלטבתנ אל םנמא 

,אביקע 'ד ידי־לע ג"הסל היינשה האמב לבוקמ טסכט תריצי לש ךילהתה ליחתה ,םויכ 

ויצמאמ וחילצה אל םנמא .הרותבש הביתו תוא לכ קוידב תינוציקה ותטישמ הנקסמכ 

דע םיאבה תורודב דיה־יבתכ תא ואלימ דוקיגבו תויתואב ,הסרגב םיבר םיפוליח .דימ 

ינפב םהלש שדוקה יבתכ לע ורמשש ,םיירוסהו םייברעה םירפוסה תעפשה .9 םייניבה־ימי 

ילעב תדובע תא וררוע ,ארקמה תא רתויב ובישחהש ,םיארקה תכ דוסייו ,םייונישו םיסוריס 

דע תינימשה האמה לש ינשה הייצחמ) ילתפנ־ןבו רשא־ןב תוחפשמ שארבו ,הרוסמה 

החילצה ב"יה האמב ם"במדה לש הריבכה ותעפשה קר .(נ"הסל תירישעה האמה עצמא 

.10 תינברה תודהיה לש ימשרה טסכטכ רשא־ןב לש ותחסונ תלבקל איבהל 

ימימש הכוראה הפוקתב ךכ לכ םיבורמ ויה הסרגה־יפוליחש םינימאמ םירקוחה לכ אל 

C. D. Ginsburg, Introduction to Masoretico-Critical Text of the Hebrew האר .5 
 Scriptures, 780—794 ימע.

Der masoretische Text des AT nach der Ueber- :םיבושחה וירפסו וירקחמ תרושב .6 

 lieferung der babylonischen Juden (Leipzig 1907); Masoreten des Ostens (Leipzig
 (1947 .1913); Masoreten des Westens (1927-30); The Cairo Genizah (London

.V. Aptowitzer, Das Schriftwort in der rabbinischen Literatur (1906) הוושה .7 

,1928—1927 ,המ ךרכ ,JAOS ,G. Μ. Powis-Smith, "Studies in the Masoretes" ןייע .8 
.ךליאו 208 ימע 

תוכמסה ול הרסח אביקע 'ר לש טסכטהש ,(79 ימע ,introduction to OT2) רפי־פפ חינמ ךכ .9 

(28 ימע ,OTTV) םטרבור .םירחואמה םירפוסה ידי־לע םיפסונ הסרג־יפוליח תסנכה דעב עונמל 

םינושה ארקמה תואחסונ ןיב ("bitter and constant struggle")"תדמתמו הרמ המחלמ" ראתמ 
.םעב םיחוורה 

,Einleitung ,(Ο. Eissfeldt) טדלפסייא ידי־לע הלבקתנש ,הלאק לש ותעד הרקיעב איה תאז .10 

.28 ימע ,OTTV ,םטרבור ןייעו ! 306 ימע 

This content downloaded from 
�������������147.161.8.135 on Tue, 12 Jan 2021 08:41:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



t3} סיד רוג ןבואר 446 

ואיבהל ןיא דוקינה) ורקיעב ,רוציעה טסכטהש םידומ שיו ,םינרסמה ימי דע אביקע 'ר 

דצה ." ךליאו ג"הסל היינשה האמב לחה "רבדה וא טעמ ,ביצי היה (הז ןיינעל ןובשחב 

םתדובע תאצות אוהש םירובס םהש ,יתרוסמה טסכטה תומדק תיעבב םינדה לכב הוושה 

וליאו ,היינשה האמל לבוקמה חסונה תישאר תא םידקהל ןיא ןכ לעו ,ותעיסו אביקע 'ר לש 

.12ןיירקהו ןיביתכה ועבקנ םהבש ,םייניבה־ימיל סחייל שי ופוס תא 

ב 

לע הנושארה ורקחמ תדובעב קסע הלאה םירוטה בתוכשכ ,הלעמו הנש םירשע ינפל 

החוכב ןיא ןכש ,הרקיעמ תכרפומ וז תלבוקמ העדש ,הרכהה ידיל אב ,ארקמב ירק—ביתכ 

—ביתכ"ה תומגוד לכב תינויע הקידב ידי־לע .ונדיבש תורוקמהו םינותנה לכ תא ראבל 

ידיב "ביתכ"ה ןוקית אוה "ירק"הש הצופנה העדהש ,ררבתנ יתרוסמה טסכטבש "ירק 

הרוסמה ילעב לש םחורל רומג דוגינב תאצמנ איהו ,דוסי הל ןיא — הרוסמה ילעב 

־ישו ונוקית אלו םדיל עיגהש טסכטה תדימש ,רתיהש ,םתמגמו 
הרדגהל רתויב תובושחה תויארה תא ."דועו דוע םידמל ונאש יפכ ,13המודמה ודופ 

הנותמ הדמע ונוידב טקונה ,1957 דרופסכוא ,E. Wurthwein, The Text of the OT ןייע .11 

.(19 ימע) רתוי 

רשאךב ןיב דוקינ יפוליחל הלאה םייונישה בור תא סחיימה ,70 ימע ,OTTV ,סטרבור ןייע .12 

The Biblical ונרפס האר) דוקינב יולתה ירק—ביתכ לש דחא גוס קר שי תמאב .ילתפנךב ןיבו 

 [Text in Making — A Study of the Kethib-Qere, Philadelphia [ = BTM; תומישר ןייעו

וא ףקמ תסנכה בקעב ףוטח ץמקל ביתכבש םלוחה הנתשמ ןהבש תומגוד 36 שי .(רפסב 31—30 

ראש .יק םינבהו — םינבוהו :וט ,זכ יחי !יק תרכא —'כ תורכא :ז ,ט 'והי ןוגכ ,הניגנב יוניש 

.דוקינה תטישב תויולת ןניא ,רפסמב 1350 ,ירק—ביתכל תומגודה 

.28—15 ימע ,2 קרפ ,BTM ןייע .13 

ביתכב אוצמל שי הרוסמה ילעב תדובעל וז הרדגהל ,ןורחאה ןמזב השדחתנש ,הבושח היאר .14 

־ימימ טויפ יעטק ךמס לע ,לבוקמ היה הליחת .חלמה םי תוליגמב רכז ינש ףוג יוניכל הכ־ ץופנה 

,ך־ הרוצה תא "ואיצמה" םינרסמהשו ,ך־ היה הז יוניכ לש ירוקמה ויוטיבש ,תורחא תויארו םייניבה 
 τ : τ

תא וישכע תורשאמ תוליגמה .(102 ימע ,Cairo Genizah ,הלאק ןייע) תיברעה תעפשהב ילוא 

.הרוסמה תרוצ לש התוקיתע 

הנבמה איה ,היוארה הנקסמה תא הנממ וקיסה אלו יוארכ הב וחיגשה אלש ,תידוסיו תיללכ הדבוע 

רחא אל ורצונ דוקינה תוטיש לכ יתרוסמה דוקינה תטישב ףקתשמה ,תירבעה ןושלה לש יקודקדה 

ירבע קדקדמ םוש בל לע הלע אל ןיידע הפוקת התואב .(60 ימע ,סטרבור ןייע) נ"הסל 900 תנש 

ינב םישרושב םג הריכהש הטישה .תויתוא שולש ןב שרושה ךמס לע ןושלה הנבמ תא ריבסהל 

םחנמ ,םיטויפה) ןכמ רחאל ףאו תירישעה האמה ףוס דע ,דתיה תלבוקמ תחא תוא ינבו תויתוא יתש 

םירערעמ הילע ומק אלו ,([1105—1040] י"שר ןכו ,[990—920] טרבל ןב שנוד ,[970—910] קורס ןב 

םיאתמ יתרוסמה דוקינה וליאו .(1040—985) חאנ'ג־ובא הנוי 'רו (1000 ךרעל) 'גויח הדוהי 'ר דע 

אלש תערכמ היאר — ויתועפות לכ תוראבתמ וז הטיש ידי־לע קרו ,תויתוא שולש ןב שרושה תטישל 
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יוצמ (א) :15 ךכ ץרמנ רוציקב םכסל שי טרפב "ירק—ביתכ"ה לשו ללכב הרוסמה לש וז 

!ךפהל ןכו ,רחא םוקמב "ירק" שמשמ דחא םוקמב "ביתכ"ה ןהבש ,תוקספ לש בר רפסמ 

נו· " · ־:τ י .. . .. י םירוסאה —'כ םיריסאה :הכ ,אכ ,זט יפוש !יק יריסא —'כ ירומא :כ ,טל 'רב ,לשמ ךרד 

חסונ ןהבש תולבקה אוצמל שי הרוסמבש ירק — ביתכ לש גוסו גוס לכל טעמכ (ב) !יק 

,נ 'רב דצב !יק םשויו —'כ םשייו :גל ,דכ 'רב הוושה ,ודצב ירק ילב אב ביתכה 

תודחא םימעפ תחא הלמ תרזוח םיתעל (ג) !הרוסמב ירק םוש ילב עיפומש ,םשיר :וכ 

םימעפל (ד) !בי ,ט ,ח ,ט יפוש הוושה ,ןיא ןתצקבו ירק—ביתכ שי ןתצקבו ,תחא הקספב 

ירק אב אלו ןיע לכל יולג ישוק שי קוספ ותואבו ,ללכ השקומ וניאש ביתכ דצב ירק אב 

,תוריחה ינפמ :ח ,גל ימב ודגנכו !'ק יפו—'כ ינפו :די ,וט 'שמ הוושה ,ותוא "ןקת"ל 

לאגי השקה הסרגה דועב ,יק העךאו—'כ עדאו :אב ,ד ,ד תור דוע הארו .ירק—ביתכ ילב 

דועב .hapax legomenon אוה "ירק"ה םיתעל (ה) !הרוסמה ידי־לע ללכ "תנקותמ" הניא 

:זי ,ח 'רב ,הרותב ןושארה ביתכ—ירקה הוושה .תלבוקמה הרוצה איה ביתכה תסרג 

הלוע ןהמ םיזוחא 18־ב קרש הארמ תומגודה לכב טרופמ ןויע (ו) !'ק אציה — 'כ אצוה 

,"ירק"ה לש וז לע "ביתכ"ה תסרג הלוע םיזוחא 12־ב ,"ביתכ"ה לש וז לע "ירק",ד תסרג 

תאריב וסחייתהש ,הרוסמה ילעבש ןכתיי אל .ןכרעב תוסרגה ת1וש םיזוחאה 62 ראשבו 

תואמ שולשו ףלאמ רתויב םהינפל בותכה תא תוגשל וזעי ,לבוקמה טסכטל תוממודה 

"ידק"ה ןמ עורג וניא תוחפל וא הלועמ אוה "ביתכ"הש העשב ,ןוקית ול עיצהלו ,תומוקמ 

תוארל שי השק הקספל םינרסמה סחיל תחצינ היאר (ז) !תומגודה לש םיזוחא 74־ב 

־יבתכ תא קיתעמה תא ריהזהל הרוסמה ילעב ואב הלא תומוקמב ."ןיריבס"ה תעפותב 

ןיא ןכ־יפ־לע־ףא ךא ,תעדה לע לבקתמ אוה הרואכלש ,טסכטב יונישמ ענמיהל שדוקה 

'ריבס ,יתחת ימע *חורה :ב ,דמק 'הת הוושה .16 הרוסמה הסרגה ןמ הרעשה־טוחכ ףא רוסל 
 τ " ־ · - : τ

לכב וקיידו הלמ לכ ומשרו ורפסש ,הלא םש־ימולע םימכח לש םתדובע םצע (ח) !םימע 

טסכטה רומיש התיה םתמגמש םידע האמכ הדיעמ ,ארקמב הרידנ הרוצ לכבו הנושמ תויא 

.ונוקית אלו 

הריקח ז ותוהמו ודיקפת ויה המ ."ביתכ"ל "ןוקית" שמיש אל "ירק"הש אופא רורב 

ןיחבהל שיו ,דחא רועמ וז העפות ןיאש ,הנקסמ ידיל ונתוא האיבה רמוחב תטרופמ 

.התוחתפתהב תונוש תוגרד 

.ארקמה טסכט יוטיבב ךמס־תבו הקיתע הלבק לע ורמש אלא ,םבלמ דוקינה תא הרוסמה ילעב ודב 

רומשל דוקינה אב ורקיעב לבא ,תועונתה לש דוחייב ,דגיהב םייוניש תורודה ךשמב ולה יאדווב 

.הרוסמה ילעב לש תיתוכאלמ הפקשה יפ־לע יוגיהה תא תונשל אלו היח ןושל הנבמ לע 

.תוחכוהה יטרפל ,ךליאו 20 ימע דוחייב ,BTM ןייע .15 

סטרבורל רווחמ וניא הז חנומש רזומ .(ךליאו 26 ימע ,BTM) "ןיריבס"ה לע וננויד האר .16 

 (OTTV, 36 ימע). (א) :םינפוא ינשב ,גי ,טמ ירבב "דע 'ריבס" םגרתמ אוה "is to be expected

שי" :רחא אוה יתרוסמה חנומה שוריפ ."לע has here the significance of דע" (ב) :"דע 

."וז תועט ירחא ררגית לא ,רפוסה ,התא לבא ,דע :ןאכ סורגל ,ןיבשוח ,ןיריבס 
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[5] סיד רוג ןבואר 448 
תחא הלמש םוקמב שקבל שי ,ומש חיכומש יפכ ,"ירק—ביתכ"ה תחימצ תישאר תא 

םשב אוה רתויב םודקה "ירק—ביתכ"ה .היתחת תרחא אורקל ארוקה לעו רפסב הבותכ 

ינא בתכנ ינאש םשכ אל" :(Qere perpetuum) "ידימת ירק" וב וריכה ל"זחש "היוה" 

.(א ,נ םיחספ) "ת"לד ף"לאב ינא ארקנו ,א"ה ד"ויב ינא בתכנ ,ארקנ 

םיעבשה םוגרת ימיב לבוקמו עודי היהש הדבועה הדיעמ הז ירק—ביתכ לש ותוקיתע לע 

"ינדא"ב "היוה" םש ףלחומ חלמה םי תוליגמב םג .17 ג"הספל תישילשה האמב הרותה לש 

־יבתכבש תועפות המכב םג ףקתשמ ויתויתואב םשה יוגיהמ ענמיהל ריבכה ןוצרה .תופוכת 

םיצבקהו ,רתסא ,תלהק ,בויאכ םירחואמ םירפסב םשה תורידנ ןוגכ ,םמצע שדוקה 

.18הקידב תונועט ןה ןיידעש ארקמב תורחא תועפותב ןכו ,םילהת רפסבש "םייהלא"ה 

הדבועה םצע לבא ,רווחמ וניא ,תוממורה תארימ הארנכ עבונה "םשה" לא הז סחיל םעטה 

.19קפס לכמ הלעמל רורב 

דוחייב ,"הייקנ ןושל" םיטקונ םניאש םייוטיב ארקמב םייוצמ ידמל תובורק םיתעל 

,(דועו ,ו ,ה א"מש) "לפע" תומשהו (דועו ,זכ ,חכ 'בר) "לגש" לעופה ןוגכ ,רוביצב האירקב 

—ביתכ" תטישב ונקות הלא תומוקמ .(זכ ,אי ב"למ) "ןיש" ,(דועו ,הכ ,ו ב"למ) "ארח" 

תארקנ התיה תרחאו הבותכ התיה תחא הביתש ןוויכ ,ןאכל םיאתמ הז חנומו ,"ירק 

הרותב םיבותכה תוארקמה לכ ןנבר ונת" :םיאנתה ידי־לע הפי רכוה הז גוס םג .המוקמב 

אוה ,םדוקה ומכ ,ירק—ביתכ לש הז גוס םגו ,(א ,חכ הליגמ) "חבשל ןתוא ןירוק יאנגל 

הפוקתב אלא ראותי אל "בכש"ב "לגש" וא "רוחט"ב "לפע" תלמ ףוליח .דואמ קיתע 

תובכשל העודיו תנבומ התיה ןיידע ,םיקדה הייוטיבו היבינ לכ לע ,תירבעה ןושלהש 

אופא סחייל שי ירק—ביתכ לש םיירוקמה םיגוסה ינש לש םתחימצ תא .םעה לש תובחרה 

.הינפמ היחה תירבעה ןושלה ילגר תקיחדו םעב תימראה ןושלה תטלשהל תמדוקה הפוקתל 

,הייקנ ןושל תמחמ םייונישהו ,בוריקב םימעפ 6823 ארקמב אבה ,"היוה" םש תפלחה 

,תירוקמה ותרוצב "ירק—ביתכ"ה לש והונימ תא םיבצעמה םה םה ,תומגוד 16 םהלש 

.תורחואמה ויתוגרדב ךודעךיאל הבחרתנש 

דסחה ביתכה ינפמ האירקה ישקב הצוענ "ירק—ביתכ" תוחתפתהב האבה הבכשה 

תומש) "ודמעו" ןוגכ ,םיברב תומשל רכז רתסנ ףוג יוניכ אוה דואמ חיכש גוס .ארקמבש 

.רוקמבש "היוה" םוקמב םיבותכו םיאיבנב ןכו הרותב םוקמ לכב אב ,עודיכ 'κύριος םוגרתה .17 

ךכב .תוצופתל הרדחש ינפל בר ןמז לארשי־ץראב הצופנ התיה "ינדא"כ "םשה" תאירקש רורב 

,ו) "ינדא" םוקמב "היוה" תסרג ,הכופיהו (זי ,ג) א היעשי תליגמב "ינדא"ב "היוה" תפלחה תראבתמ 

ימע ,1949 ,74 ךדכ ,Theologische Literaturzeitung ,טדלפסייא האר ,(זט ,אכ !ז ,ט !די ,ז !אי 

.ךליאו 63 ימע ,Handschriften ,הלאק ;225 

דוחייב ,םיאיבנבו (בכ—חי) ארקיו רפסב "יה ינא" שומישה תועמשמ תא רוקחל ונא םיווקמ .18 

.וז תואר־תדוקנמ ,לאקזחי רפסב 

"The Social Background ונרמאמבו : 1 הרעה ,29 ימע ,BTM ןייע הז ןודינב תורעשה לע .19 

 "HUCA ,of Wisdom Literature, 118—77 ימע ,1944 ,18 ךרכ.
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 6I) 449 חלמה םי תוליגמו ל"זח תורפס דואל הרוסמה לש התומדק

א"מש) "ולעו" ןוגכ סחי־תולמ וא /רידמעו" איה הדיחיה תירשפאה ותאירקש (אי ,זכ 

,תירוציע ו"יוב םירמגנה םירידנ תומש לש ישילש גוס םהל המוד ."וילע" ותאירקש (י ,ב 

."וילשה" ותוא אורקל שיש ,(בל ,אי ימב) "ולשה" ןוגכ 
τ : *־ 

איבהל לולע היה ,(אכ ,ט 'דב)"הלהא" ןוגכ ,דיחי רכז ישילש ףוג לש קיתעה יוניכה םג 

,תודחא םילמ לש רידנ תויאב םג שגרומ היה האירקה־תומא רסוח .האירקב תועט ידיל 

,(גכ ,הכ 'דב) "םייג"ו (ב ,די 'רב) "םייבצ" תומשהו ,"אל" םיקרפל בתכנש "ול" ןוגכ 
 \

.הריצב אלו םלוחב םתוא אורקל שיש 

י"והא תויתואמ תחא בותכל ,שיכל יבתכממ םג ונל עודיה ,םיקיתעה םירפוסה גהונ םג 

לע דיבכמ היה ,(ב ,ה ב"מש) "תא יבמהו" :ארקמב ןכו ,"הוהיח" ןוגכ ,םייתש םוקמב 

.(א ,כ 'רב)"וטחמ" ןוגכ ,י"והא תויתואמ תחא םיריסחמ םירפוסה ויה םיקרפל .האירקה 

שורד היה ,259־ל עיגמ ןרפסמש ,(ונרפסב 8—2 תומישר) הלאה תונושה תומגודה לכב 

ביתכ תא תונשלמ וענמנ אל םיבר םיקיתעמ ,םנמא .הנוכנה האירקה תא ארוקל דמלל 

טסכטה ירמוש םלוא .'ףלש" םוקמב "וילש"ו ,"ולע" םוקמב "וילע" ובתכו ,םהינפלש ארקמה 

םילשהל םילגוסמ ויה אל ,םייוניש ינפב חסונה תנגה התיה תירקיעה םתרטמש ,םיימשרה 

.לבוקמה חסונב עוגפל ילב האירקה לע לקהל םיעצמא שקבל ויה םיחרכומ .וזכ השיג םע 

תא הרוסמה ילעב ואיצמה ,תאזה היעבה תא רותפל םינוש תונויסינ לש םינש־תואמ ירחא 

המודקה הפוקתב .םיברעהו םירוסה םיקדקדמה תעפשהב הארנכ ,תונושה ויתוטישל דוקינה 

היהש ילכב טסכטה ירמוש ושמתשה ,דוקינה תריצי ןמזל הברה המדקש ,םינד ונא הבש 

,ארוקה תא תועטהל לולעה רסח ביתכ טסכטב ואצמשכ ."ירק—ביתכ"ה ןונגנמ אוה ,םדיב 

םינפבו ,'ק תא איבמהו ,'ק ולהא ,'ק וידומע :ןוגכ ,אלמה ביתכה תא ןויליגה ילושב ומשר 

.20ללכ ועגנ אל 

עיצהל ודעונ "ירק—ביתכ"ה תוחתפתה לש םינושארה םיבלשה ,רבד לש ורוציק 

ינש.דיחיה חסונה אוהש בותכה חסונמ הנושה האירק־חסונ 

.המודק הפוקתב ודלונ ,"הייקנ ןושל"ל יונישהו "םשה" תאירק יוניש ,םינושארה םיגוסה 

.הפ לובינ ינפבו םשה לוליח ינפב הנגהה אופא התיה הלאה םיגוסה תמגמ 

םג.הנב ה רסוחו תורעב תנכס ינפב ארקמה תאירק לע ןגהל ואב םירחאה םיגוסה 

terminus ante quem תא .דוקינה תריציל המדק תוחפה לכלש ,המודק הפוקתב םאצומ הלא 

םרת וב דשא ,"ירק—ביתכ"ה לש ישילשה בלשה אצומ ררבתישכ ,ןלהל רתוי דוע םצמצנ 

.ותרימשלו ארקמה חסונ תעיבקל תידוסי המורת הז ןונגנמ 

הלא ןיירקש ,(244 ימע ,1938 ,67 ךרכ ,JBL ,טיירבלוא לצא תאבומ)יקסנילרוא לש ותעד .20 

םיגוסבש ,הדבועה ידי־־לע ןיטולחל הדבתמ ,די־יבתכב הסרג־יוניש אלא ,ארוקל תוארוה אל םה 

קיתע וא רסח ביתכ לש המגודו המגוד לכ לע הרוסמה הריעמ הלא 
הברה שי (ןלהל ררבתיש יפכ) םייתימא הסרג־יפוליחל סחיבש דועב ,ללכה ןמ אצוי ילב 

,BTM תוטרפב הארו 1 הלעמל ונרעהש ומכ ,הקיתשב םהילע תרבוע הרוסמהש ללכה ןמ םיאצוי 
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ג 

ויה םיוסמ ךרע ילעב הסרג־יפוליחש ,ריכהל טסכטה ירמוש ודמל המודק הפוקתב דבכ 

םיפוליח ודבאיש וצר אל םימודקה םינרסמה .םעב םיצופנה םינושה דיה־יבתכב םיחוור 

.םייוניש ינפב ותנגהו חסונה םויק — תירקיעה םתכאלממ זוזל ולכי אל ינש דצמו ,הלא 

המגמל םיאתמה יעצמאה תא ארקמה חסונ ירמוש ואצמ תחא הציפקב אלו לקנב אל 

הכאלמ־המכחב תיטיאה םתונמאתהל רפסמ םימשר וראשנ וניתורוקמב .וז תיפוצרפ־וד 

,הלא תורוקמל הדתי תונדשחב השדחה הפוקתב םיבר םירקוח וסחייתה קדצב אל .וז 

תירקיעה םתפיאשל תודגונה תועפות לע םה םידיעמש ינפמ הקווד תרשאתמ םתוכמסש 

םידפסמ הלא םיכמסמ .םילקבש םילק םייוניש ינפב טסכטה תרימש — הרוסמה ילעב לש 

.םבלמ תודבל ולכי אל הרוסמה ילעבש רבד ,ארקמה ףוגב םייוניש לע 

הלאה םייונישה תא םה םיסחיימש ,הדבועה איה הלא תורוקמ לש םתותימאל תפסונ היאר 

,תיבה ןברוחל תמדוקה הפוקתה ינבל ,תרמוא תאז ,הקווד םינושארה םירפוסלו ארזעל 

םירפוס וויה ,תלבוקמה הפקשהה יפל .הנשמה ימכחל תמדוק איהש ,רמול ךרוצ ןיאו 

םייוניש םיפקוזה תורוקמה ןמ .הפ־לעבש הרותה תלשלשב הנושארה הילוחה תא הלא 

אל וקסע ויתובקעב םיכלוההו ארזעש ,ררבתמ "םירפוס"ה ןובשח לע ארקמה ףוגב הלא 

ןיערג .בתכבש הרותה לש חסונה תעיבקב םג אלא ,םהיתורוד ינבל הכלהה רוריבב קר 

ויהש יפל םירפוס םינושאר וארקנ ךכיפל" :ל"זח תרדגהב תוארל שי בושח ירוטסיה 

יזכרמ השענ חסונה תעיבק לש הז דיקפת .(א ,ל ןישודיק) "הרותב תויתוא לכ םירפוס 

'פורפ לש הנורחאל תעצומה ותשיג לבקתת םא םירפוסה לש םתדובע ףקיהב רתוי דוע 

םידפוסה ויה ותעד יפל ."םימכח"ה ןיבו "םירפוס"ה ןיב הרומג הלדבה לידבמה ,ךברוא .א 

תודמעמה ינב ויהש תויפ 'וז םתדובעמ םירכתשמ ויהו חסונה ירמושו ך"נתה ידמלמ 

ןמ ואב ,הישרפמו הפ־לעבש הרותה יחפטמ ויהש ,"םימכח"הש העשב ,םעבש םיינעה 

.21 סרפ לבקל תנמ לע אלש םתכאלמב וקסעו תונוילעה תובכשה 

לידבנ םא ןיב ,בורה תעדכ ,םהירחא ואבש "םימכח"ה םע "םירפוס"ה תא ההזנ םא ןיב 

לש תוירקיעה ויתונקסמ תא לבקל ינא הטונ" :בתוכ ומצע טיירבלוא .םש ,16 הרעהו ,21 ימע 

ונאש — תירקיעה ותרוקיב לע .(םש)'רב ןיחבהל שיש תונושה תוגרדלו ירקה תרטמל עגונב סידרוג 

תא םידקהל ןיאשו ,ידמ רתוי ארקמה לש די־יבתנ תאוושהו הרוסמה ילעב תפוקת תא םימידקמ 

.ןלהל רובידה תא דחיינ ,ג"הסל תיעיברה האמל ("in no case") םוקמ םושב ירק—ביתכה 

ינשה סרגנוקב ארקש "םירפוסה תיעבו הכלהה דוסיכ השרדה" רמאמב ךברוא עיבה וז העד .21 

,ףיסוהל יואר .(ךליאו 166 ימע ,ג—ב ,זכ ,ץיברת ןייעו)ז"ישת בא־טחנמ ,םילשוריב תודהיה יעדמל 

הנשמהו ינש תיב תפוקת לש "םימכה"ה תא תסחיימה ,ותעדל םיכומס ארקמה תפוקתב אוצמל שיש 

ירצוי "םימכחה"ש ,ונחכוה ,18 ךרכ ,HUCAm ל"נה ףיקמה ונרמאמב .הרבחבש תונוילעה תובכשל 

,תוינידמה םהיתועדבו םתביבסב ףקתשמש יפכ ,הרבחב ןוילעה דמעמה ינב ויה "המכחה תורפס" 

.םש ןיועי .תוירסומהו תויתדה ,תויתרבחה ,תוילכלכה 
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ינויח ךרוצ שיש הלאה םיינומלאה םעה ירומ וחכונ הרהמ דעש רורב היחי תעדכ ,םהיניב 

דיה־יבתכב ולעש םיסוריסהו םיפוליחה לובמ ינפב םירת שמשיש החא טסכט עובקל 

ושמתשה םהילע ריעהל ידכו ,ארקמב םיקפוסמ תומוקמ המכ ואצמ םנמא .םעב םיצופנה 

םיסחיימ םיקיתעה תורוקמה .הירדנסכלא ימכחל םג עודי היהש שומיש ,תודוקנ ןומיסב 

,תוקפוסמה תוסרגה ודבאו וקחמנ אלש ץרתיה היה הז יעצמאל .22 ומצע ארזעל ולא תודוקנ 

אוה תודוקנב שומישה לש ותוקיתעל תפסונ היאר .הלאש־ןמיסב וליאכ ,ומייקתנ אלא 

.טימשהל רפוסה הצרש תובית לש ןנומימל חלמה םי תוליגמב הבורמה ותואיצמ 

"םירפוס ינוקית" םהב ולחש ארקמב תומוקמ רפסמ לע תורוקמה םידיעמ ,ינש דצמ 

,11 ,ד — הלאה םינוקיתה רפסמב תוקולח ונילא ועיגהש תונושה תומישרה .יה דובכ ינפמ 

תומגודה לכ תא תוצממ ןניא תורוקמב תורכזנה תוקספהש חיגהל שי .2318 וא ,15 ,13 

םנמא .24 ןמזה ךשמב ארקמב ועקשנו ןרכז חכשנש תודחא תוקספ ויהשו ,"םידפוס יגוקית"ל 

וניש אל םלועמש ונעטו "םירפוס ינוקית" לש םתואיצמ תא ירמגל ושיחכהש םירקוח ויה 

אלו שורד םשל — תורוקמב תויוצמה תועידיהשו ,םהינפלש םיבותכה חסונ תא םידפוסה 

תורוקמ וקלחנ רבכש ,ןמרביל לואש 'ר חיכומ ףלאמה ונוידב .25ואב טשפה לע דמלל 

ארקמל ונלש הנושמה חסונה תא םיסחיימ (ירפסהו אתליכמה) םתצקמ ,וז הלאשב ל"זח 

ליגרה יוטיבה תא הניש ומצע ארקמה :רמולכ ,"בותכה הניכ" :םה םירמוא ןכלו ,ומצע 

תבתכ המ ינפמ יל רמאיו והילא אובי םא ארזע רמא ךכ" :דל קרפ ,ןתנ יברד תובא האר .22 

םיקיתע תורוקמ ."םהילעמ הדוקנה ריבעא תבתכ הפי יל רמאי םאו ,םהילע יתדקנ רבכ ינא רמוא ךכ 

ושוריפבו !ב ,ט םיחספ הנשמ ! (18 ימע ,םולש־שיא .מ תאצוה)י ,ט רבדמב לע ירפסב םייוצמ רתוי 

תמחלמ תליגמ ,וידי לאגי ןייע ,חלמה םי תוליגמב הז שומיש לע .גל ,טי תישארב לע סומינורייה לש 

.16 ימע ,(1957 םילשורי) תוידוהה תליגמ ,טכיל בקעי ! 253 ימע ,(1955 םילשורי) ךשוח ינבב רוא ינב 

,חלשב ,אמוחנת !(ךליאו 43 ימע ,ב ךרכ ,ךברטיול תאצוה) ה ,וט תומש ,אתריש ,אתליכמ האר .23 

ז (ב ,בכ ימע ,םולש־שיא .מ תאצוה) הל ,י רבדמב ירפס !(230 ימע ,ברוח תאצוה) ז ,וט תומש 

.בי ,וק םילהת לעו ,ב ,א רבדמב לע הרוסמה 

י We shall not go far wrong, if we regard : 15 ימע ,ל"נה ורפסב ,Ε. Wurthwein האר .24 

 "these traditions as pointers to only a small part of a much more extensive process.

רגהש ונל הארנ .ןאכ םטרפל ץאש םיבר םיקומינב ,וט ,ד עשוהב השקה קוספב "םירפוס ץקית" ונעצה ךכ 

ןייע .דובכה ינפמ ,"הדוהי" :םירפוסה ונקיתו ,",דוהי םשאי לא ,לארשי התא הנז םא" :,דתיה תירוקמה הס 

"Studies in the Relationship of Biblical and Rabbinic Hebrew", Louis ונרמאמב וננויד 

 Ginzberg, Jubilee Volume, 197—195 ימע ,ילגנא קלח ,1945 קרוירינ.

ובלא קחצי 'ר ,א"בשרה תא ריכזמה ,טי קרפ ,"םיניע רואמ" ,םימודאה ןמ הירזע הוושה .25 

קרוי־וינ ,S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine :ןייעו .וז הפקשהב םידדצמש יחרזמהו 

,W. E. Barnes, "Ancient Corrections in the Text of the OT !9 ,8 תורעה ,29 ימע ,1950 

 Journal of Theol. Studies, טקונ (35 ימע) סטרבורש הארנכ .ךליאו 387 ימע ,1900 ,א ךרכ

אוה הדומ רחא םוקמב וליאו ,"םירפוס ירוטע" לע תועידיה תותימא תא אוה לבקמש ףא ,וז הדמע 

.(36 ימע) !תורוקמב האלמ הניא "םירפוס ינוקית" תמישרש 
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םייונישה תא םיפקוז (הבר תומש ,הבר תישארב ,אמוחנת) םתצקמו ,"הייקנ ןושל" ימעטמ 

.26 (םירפוס ינוקית) םירפוסה ןובשח לע 

אל .רקיע הנורחאה העדהש הנקסמ ידיל אובי תדחושמ־יתלב העדב וז היעבל שגינה לכ 

,םיסוריס תנכס דגנ דומעל ףקות לכב וצמאתה םעה ירומשכ ,תרחואמ הפוקתבש ןכתיי 

םירפוסה וחלש םינמזה ןמ ןמזבש תרוסמה תא םבלמ ל"זח ודבי ,םילקבש םילק וליפאו 

,דתיה לבוקמה חסונה לע רומשל וז הפיאש :רבד לש וכופיה !ותחסונ תא תונשל ארקמב די 

שדוקה־יבתכ ירבחמש אלא ,וארבנ אלו ויה אל םייונישהש תיתמגמה הפקשהה תא הדילומ 

תועידיה תותימא תא לולשל אופא םעט לכ ןיא .27 דובכה ינפמ הנושמ ןושלב ורחב םמצע 

.המודק הפוקתב "םירפוס ינוקית" לע 

שמחב רוביחה ו"יו תא םירפוסה וריסה היפלש ,"םירפוס ירוטיע" לע תרוסמ םג שי 

איהש ןוויכ םיבורמ די־יבתכב הטשפתה הלא תומוקמב ו"יוב האירקה .28 ארקמב תוקספ 

,םירפוסה ואב ןכ לעו ,29 "ךורעה" לעב ןתנ 'ר ריעהש ומכ ,ןושלה חור תא רתוי תמלוה 

לע וז תרוסמ .(diffidiior lectio) רתוי השקהו ירוקמה חסונה לע ןגהל ,טסכטה ינגמ 

המיאתמ וז תאירקלש הדבועה ידי־־לע תרשאתמ רוביחה ו"יוב "תיממע" האירק תואיצמ 

.30הרותה לש ינורמושה חסונה תסרג 

,"הכופהה ן"ונ"ה — חסונה רבדב קפס ןמסל רחא יעצמא לע הדיעמ תרחא הקיתע תרוסמ 

,זק 'הת !ול—הל ,י ימב) תומיוסמ תוקספ לש ןוכנה ןמוקמל סחיב תואדו־יא לע הרומה 

.31 (מ ,בל—זכ 

לע ריעהל תאז לכבו ,טסכטב העיגפמ ענמיהל םירפוסה ידיב הלע הלאכ םיעצמאב 

דובכשכ קר טסכטה תא םירפוסה ונקית"ש ,קיסמ אוה ונויד ףוסב .37—28 ימע ,ל"נה ורפס האר .26 

.תומוקמה לש םבור בורב ונתעדל לפטנ הזבו ,(37 ימע) "וגב ,דיה 'ה 

ןכו" : (222 ימע ,ו"כרת ,הנליו תאצוה) ל"נה ורפסב הירזע 'ר לש וירבד וז השיגל םיינייפוא .27 

."הקנו םהב ודי חלש ימ שדוקה יבתכ רתי לכב 

ו הנ ,דכ > ה ,חי 'רב)"רחא" הלמה םע רשקב םימעפ עברא םיאב םירוטיעה .ב ,זל םירדנ האר .28 

.(ז ,ול 'הת) "ךיטפשמ" םע רשקב תחא םעפו (וכ ,חס 'הת !ב ,אל ימב 

: (189 ימע ,ו ךרכ ,1926 הניו סופד ,טוהאק תאצוה ,"םלשה ךורע") "רטע" ךרעב וירבד האר .29 

אוההב ילימ ולאב ישבתשמ ווהו ...ארקמב יקייד ווה אל םירפכ ישנא הליחתבש םירבדה ןיארנו" 

."יוו ינ,דל וקלסו םירפוס ותאו רבתסמ יכ,דד םושמ קודקד יכהד ירבסו ןמז 

ןיא לבא ,(69 הרעה ,ןלהל האר) הרותב תוקספה שולשב רוביחה ו''יוב םימגרתמ םיעבשה םג .30 

העפות לש התובישח .הטושפו תפטוש ןושל רחא ררגנ םגרתמ לכ ירהש ,תיאדו הנקסמ ןאכמ קיסהל 

.חסונה ירקבמ ידי־לע הכרוצ יד הרכוה אל םללכב םימוגרתה תכאלמב (levelling) וז 

אלש ינפמ הטמלמו הלעמלמ וילע דוקנ" : (27 ימע ,םולש־שיא .מ תאצוה) רבדמב ירפס האר .31 

ורפסב ,ןמרביל לצא תורוקמה ראש) "ומצע ינפב רפס אוהש ינפמ רמוא הדוהי 'ד .ומוקמ הז היה 

קפס וא יוניש לש תורשפא רותסל ןוצרב הרוקמ הדוהי 'ר לש ותעדש רורב .(ךליאו 38 ימע ,ל"נה 

אמק אנתה תעד .זק םיל,רתב הכופהה ן"ונה תא ראבל האב הניאו ,הנממ ףדונ שורדה חיר ,ארקמב 

.תקדוצה קפס ילב איה 
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לבא .(םידפוס ירוטיע ,םידפוס!ינוקית) תוסרוסמ וא (תודוקנה םילמה) תוקפוסמ תוקספ 

םייואר וארנ םהמ הברהש ,םינוש די־יבתכב ואצמש הסרגה יפוליח תיעב הרתפנ אל ןיידע 

עודיה יעצמאל טסכטה ירמוש וקקזנ ןאכ .םהיניב עירכהל היה רשפא־יאו בל־תמושתל 

שוריפב רכזנ וניאש ףא ,ארקמה ףוגב םיבר םימשר ריאשה הז יעצמאו ,םעו םע לכ תורפסב 

יתש תבכרה :ונייה ,(conflation)"םיפוליחה ףוריצ" תטיש יהוז .םיטעומה וניתורוקמב 

םהירוגמ ץרא תא ,ןענכ ץרא תא" :ד ,ו תומש ,לשמ ךרד .תחא הקספ ללכל דחי תוסרגה 

"הב ורג רשא ןענכ ץרא תא" תחאה ,תוסרגה יתש ופרטצנ הז קוספב ."הב ורג רשא 

־יא הרוצ וזכ הבכרה ידי־לע הרצונ םימעפל ."םהירוגמ ץרא תא ןענכ ץרא תא" היינשהו 

אב הז קוספב ."םיפדרה ואצי רשאכ ירחא ורגס רעשהו" :ז ,ב עשוהי ןוגכ ,תיקודקד 

ורגס רעשהו" הסרגה לשו "םיפדדה ואצי רשא ירחא ורגס רעשהו" הסרגה לש ףוריצ 

,"המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ ןיא" :אכ ,ו א םיכלמב ןכו ."םיפדוה ואצי דשאכ 

.רגו "בשחנ אל ףסכ"ו רגו "בשחנ ףסכ ןיא" ןמ בכרומה 

טעומ־אל רפסמ תולגל ונדיב הלע זאו ,רתויו הנש םירשע ינפל ונדמע וז העפות לע 

וישכע םיפיסומ ונא וז המישרל .32 "םיפוליחה ףוריצ" תובקע ןהב שיש ארקמב תוקספ לש 

היה רשפא וידי־לע—בושח דחא ןורתי היה הז גהונל .33תומגוד הנומשו םירשע דוע 

ויה םנמא ."םייח םיהלא ירבד ולאו ולא" תניחבב ארקמבש הסרגה יפוליח תא םייקל 

ןיטולחל תולדבנה ,תוחפונמו תוכורא תואסרג ורצונ וידי־לע — תולודג תוערגמ הז גהונל 

,הלעמל תואבומה תומגודב ןוגכ ,תופוכת םיתעל :הזמ ערו .עלוקהו הפונמה ארקמה ןונגסמ 

,הנורחאלו > ("אל ןיא" ,"רשאכ ירחא") קודקדהו ןושלה יקוחל דגונה םילמ ףוריצ לבקתנ 

,דיחא חסונל םפרצל היה רשפא יאש ,הסרג יפוליח םייוצמ יאדו ויה םינושה דיה־יבתכב 

וניתורוקמב רכזנ וניאו רתויב הז יעצמא טשפתנ אל ןכ לע .ונושלבו ונונגסב רקל םג ולו 

.ותואיצממ םלעתהל ןיאש ףא ,םיטעומה 

"םילמ תלפכה" לש תומגודמ תונוש (conflation) "םיפוליחה ףוריצ" לש ולא תומגוד 

 (dittography) הלמב הלמ תקיודמ הרזח ןיא הלא םיפוריצבש ,הז קהבומ ןמיסב

ןה העימשב ןה ,רפוס תועט ידי־לע התווהתנש ,("הזה םדאה םדאה" :ל ,הכ 'רב ןוגכ) 

ןניא םנמאש) תומוד םילמב ןיינעה תלפכה שי "םיפוליחה ףוריצ"ב .הביתכב 

לש טעומ־אל רפסמ ונידי־לע הלגתנש הדבועה םג .תו ה ז אל לבא ,(ןיינעל תופיסומ 

לש תונוש תואחסונ ויהש ,הדבועה םע דבב דב הלוע לאומש רפסב "םיפוליח יפוריצ" 

םידשאתמה ,םיעבשה םוגרתבש םיברה םיפוליחה ןמ ררבתמש יפכ ,םעב תוצופנ הז דפס 

.34 חלמה םי תוליגמ יעטק ידי־לע הנורחאב 

:תומגוד 13 לע ונוריעה םשו ,43—41 ימע,BTM רפסב ונידי לע הנושארב התלגתנ וז הטיש .32 

,ט !וט ,ג 'הי !אי ,ב ירי ·,בל ,טי !ח ,וט ב"מש ·,טי ,הי !ז ,ב 'והי !י ,כ 'יו ·,הל ,זט !ד ,ו תומש 

.רמאמה ףוסב חפסנ ןייע .33 .טי ,ט 'סא !י ,ו 'הק !הי ,ה הכיא !ח 

S. R. Driver, האר ,לאומש רפס לש יתרוסמה חסונה דגנכ םיעבשה םוגרת לש וכרע לע .34 
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ד 

ולכוי אל הלאה תונויסינהו תולובחתה לכש 'תעדל םימודקה "םידפוסה" וחכונ ףוס־ףוס 

לכ ידי־לע די־יבתכ לכב םיבדתמ ויהש תואיגשהו םינוקיתהו םייונישה םרז ינפב דומעל 

.קיתעמ 

טסכט תודלותב אוצמל שי שדוקה־יבתכל עובק חסונ בוציע ךילהתל תפלאמ הלבקה 

לש תודמימ רוביצ אוה ורקיעב ירהש ,ך"נתה ןמ הנוש ןארוקה היה הליחתב .35ןארוקה 

.חתופמו ןווגמ יתורפס יפוא ילעב םינוש םירפס ףסוא אלו ,ושי לש "היגול"ה ןוגכ ,דיחי 

םינוש םייתד םיזכרמו ,ומשב תוכלהמה תועומשה ובר דמחומ לש ותומ רחא רצק ןמז ךשמב 

השענ ,תימאלסאה תרוסמה יפל .הז תא הז ורתסש ןארוקה לש םינוש די־יבתכב ולגד 

.(הריגהל 12 תנשב) רכב־ובא ףילכה ידי־לע ןארוקה לש דיחא טסכט רוציל ןושארה ןויסינה 

656 644) ןאמתוע ףילכה תלועפ לע תוטרופמה תועידיל תתל םיטונ רתוי בר ןומא 

דיאזב רחב ,ןהמ תוחמוצה תוקולחמלו תוסרגה יובירל םיקדצומה ויתוששח לשב .(ג"הסל 

דמחומל תוסחוימה תועומשה לכ תא ץבקל היה םהילעו ,ומע םידמולמ רבחו טיבאת ובא 

רוציל ,("םיינש ומייק") םידע ינש ידי־לע רשואמה רמוחה תא קר לבקל ,םעב תוצופנהו 

יזכרמ לכל םתוא חולשלו ונממ םיקיודמ םיקתעה ןיכהל ,שיידוק לש טקלאידב דיחא טסכט 

חסונ יפל היה הז טסכטש ןוויכ .תוצופנה תועומשה דאש לכ תא דימשהל — ףוסבלו ,תדה 

ודסח אלש ףא ,רתויב הלועמה היה םנמאש רבתסמ ,ותעיס ינבו דמחומ לש םריע ,הנידמ 

.םיבושח הסרג־יפוליח םהבו םירחא די־יבתכ 

ורסח ןאמתוע לש ודי־בתכב .ימשרה חסונה בוציע לש ךילהתה םייתסנ אל ןיידע ךכב 

ובר ןכלו ,קוסיפו דוקינ ינמיס ןכש לכו ,תיברעב םירוציעה ןיב תולידבמה תודוקנה 

הכשמנ(ريِطتنإ)"הריחבה שפוח" לש וז הפוקת .םישרפמו םיקיתעמ לש תונוש תולוכסא 

.האירק לש תוטיש עבש תימשר ורכוה הבש ,הריגהל 322 תנש דע 

םיטול וללוחמו ונמזש ,רתויב בושחה דעצה .םאלסאה ינב לכל דיחא חסונ היה ןיידע ךא 

444 תמ) ינאד־לא דפוסה הנב וילעו ,ךמם־ןבל דחא יהסי די־־בתכ תריחב היה ,לפרעב 

 Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel, דחוימבו ,רפסה לכב .1890 דרופסכוא

ןדה ,טרופמה אובמב ,(1956 םילשורי) לאומש ירפס ,לגס .צ .מ :ןייע הנורחאה תעבו !בושחה אובמב 

םימיאתמ םידירשה בורש ,קיסמ לגס .(48—32 ימע)הרוסמלו םיעבשה םוגרתל דחיה תכ תוחסונ סחיב םג 

רבמצד ,140 'בוח ,BASOR ,טיירבלוא לש וירבד הארו > (51 ימע) "!גלש יתרוסמה חסונה דגנ םיעבשל 

."New Light on Early Recensions of the Hebrew Bible" :ךליאו 27 ימע ,1955 

,ץבר םייח יסורפ ירבח בושו ,ל"ז סוקס המלש 'פורפ תובורמ םינש ינפל ינריעה וז הלבקה לע .35 

Arthur Jeffery, "The Textual History of the Quran" האר .ובוט לע ול ינא הדומש 

 1947 ,Journal of the Middle East Society, ורפסל תפסותכ ספדנש ,49—35 ימע The Quran

 as Scripture, שי רתוי טרופמ ןויד .48—46 ,43—41 ימע דחוימב ,ךליאו 89 ימע ,1952 קדוי־ויג
.1947 סיראפ ,R. Blachere, Introduction au Coran רפסב אוצמל 
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הז חסונבש רזומ ביתכ לכ טרפמ אוה םהבש ,םירפוסל םידעוימה וירוביח תא (הריגהל 

ידוסי די־בתכ .בר ןויעב הלאה תורידנה תורוצה לכ לע ורמשיש םיקיתעמה תא ריהזמו 

ןבא־סופדב ותספדה ידי־לע .םאלסאה תוצופת לכב ןארוקה חסונל הניפה־ןבא אוה הז 

.םידגסמה לכב ול םיהז םיקתעה םויכ םייוצמ 

תיב תפוקתב םירבעה םירפוסה םיברעה תא ומידקה תוסרגה יוביר תיעבל וז השיגב 

קיודמו קיתע דחא די־בתכ םהל ואצמ ארקמה ירמוש .ךשוחב םיסוכמ םהילעפמ םג ךא ,ינש 

לכ ושעיי ונממ דשא ,סופיטיכראכ וחינה ותוא .םתכאלמל דסומ דוסיכ ותוא ולביקו רתויב 

חסונב םיגיינועמה םישנאה ידיבש דיה־יבתכ לכ ונקותי ויפ לעו ,םיימשרה םיקתעהה 

,הרוסמה ילעב לש הנוילעה םתוכמס חוכבו ,הז די־בתכ לש ימינפה וכרע חוכב .קיודמ 

,תועוטקו תויולת ,תוריעזו יתבר תויתוא ןוגכ ,ויתולוגס לכש ,ךכ ידכ דע הז די־בתכ שדקתנ 

ןיינועמה קיתעמ לכ ידי־לע הבורמ תוריהזב וקתעוה ,סומלוקה תטילפב קר ןרוקמ ןתצקש 

לכל הז ידוסי די־בתכ חסונ רדח העמק־העמק .המואב לבוקמה חסונל םיאתמה די־בתכב 

היהש ןוויכ ,םינש תואמ ךשמנ ,סופדה תאצמה ינפל הפוקתב ,הז ךילהת לבא .םעה 

םיחוורה םיחסונה לא יתרוסמה חסונה סחי לע .תועטהלו תועטל םילולעה םיקיתעמב יולת 
 *

.ןלהל רבודי םעב 

סרוג אוה םעפ לכב טעמכש ,הדבועה הדיעמ יסופיטיכראה דיה־בתכ לש ותוקיתע לע 

,וילא וושוהש םירחא די־יבתכ לש תוסרג ףקשמה ,"ידק"הש העשב ,תונשי תויקודקד תורוצ 

ידהש ,"ביתכ"ה ןוקית "ירק"ב תוארל ןיא ןאכ םג לבא .3β רתוי תורחואמה תורוצה תא איבמ 

יתרוסמה חסונב ונממ תומגוד תואצמנ ביתכבש הלאה תוקיתעה תורוצה לש גוסו גוס לכ 

.37 ןךצב ,ףק ילב 

רבכ ותריחב ןמזבש ,ומצע יסופיטיכראה דיה־בתכ לש תויאב תוביקע אוצמל ןיא ןכ ומכ 

,דיה אל דבכ ,רסחד רסחה ,"ידוצה" ביתכה .היפרגותרואב םימיוסמ םייוניש וב םג ולח 

הזו הכב הז ,תרכינ הדימב האירק־תומא סינכהל וליחתה דבכ םירפוסהש ןוויכ ,טילשה 

היה הזו ,יסופיטיכראה דיה־בתכ עיגה אל ,אלמד אלמ ,"ינשמה בתכ"ה ללכל םנמא .הכב 

ןכ־יפ־לע־ףא .אלמ ביתכל רתויו רתוי וטנש ,םעב םיצופנה דיה־יבתכ ראש לע ונורתי 

הכיא) "תלתב" םג םיאצומ ונא .היפרגותרואה תוטיש לכ היבוברעב ושמיש סופיטיכראכ םג 

ί ב ,זי יפוע ,"יתילא" ןוגכ) םשבו לעופב הבקנ ינש ףוג יוניכ :ןוגכ םיגוס תוללוכ ולא תורוצ .36 

,(גכ ,ד ב"למ ,"יתכלוה" ןוגכ)ינוניבל (קיתעה סוסאקה דירש)"ףסונה" ד"ויה ,(ב ,ד ב"למ ,"יכל" 

הרוצהו ,(בכ ,וט הכיא ,"ופצ" ןוגכ) לועפ ינוניב ,(ז ,אכ 'בד ,"הכפש" ןוגכ) תובר ישילש ףוג רבע 

תומישר ,BTM הוושה .(ד ,הי 'שי ,"הטוקשא" ןוגכ) קספהב אלש יוויצהו דיתעה לש תידוסיה 
.םש תורעההו ,110—101 ימע ,25—13 

תאצמנ םהבש תומוקמה תא םיטטצמה ,BTM רפסב הלאה תומישרה לכל תואובמה האר .37 

םיתעל ףא .המצע הקספ התואב םיקרפלו ,הדגנכ ירק םוש ילב ,הנשיה הרוצה טסכטב 

.רחא םוקמב טסכטה ךותב דחא םוקמבש "ירק"ה תסרג אצמית 
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"תולתב" :תעצוממ התיה רתויב תלבוקמה הטישה לבא !(ד ,גב 'שי) "תולותב" םגו (אי ,ה 

הז די־בתכ לש היפרגותרואה תא וושה אלש הדבועה .(בכ המ 'הי)"תלותב" וא (זי ,ט יכז) 

ןוקית םינרסמה תפיאש .דתיה אל םופיטיכראה תדיחב ןמזבש ,םידע האמכ בוש הדיעמ 

.יוניש אלל ,םהינפל היוצמה הרוצב ומויקו ותרימש אלא הקוקיזו חסונה 

ליכמ רתויב ןיוצמה דיה־בתכםגש ,ריכהל חסונה ירמוש ודמל םתדובעב 

־יבתכ םגש ןכתיי :ךפהלו ,םימיוסמ תומוקמב תועורג תוסרג 

קפתסהל ןיאש הקיסה ןאכמ .38תולועמ תוסרג םיליכמ ךרע־ירסח די 
יפוליחב בשחתהל ץוחנשו ,קיודמה חסונה תעיבק םשל דחא סופיטיכרא תריחבב קרו ךא 

די־יבתכ תאוושהל םירפוסה ועיגה הז ןפואב .ךדע־ילעבו םיקיתע םירחא די־יבתכבש הסרגה 

ופידעה םה — רתויב הטושפ םתטיש .דתיה הנושארב .הלועמה חסונה תא ררבל ידכ םינוש 

העידיה הדיעמ םיפוליחה תיעבל וז השיג לע .טועימה תסרג לע דיה־יבתכ בור תסרג תא 

רפס ,הרזעב ואצמנ םירפס השלש" :(ד ,ו םידפוס ;ב ,ד הליגמ ימלשורי) תמסרופמה 

ולטיבו םינש ומייקו ...בותכ ואצמ םינשבו ...בותכ ואצמ דחאב .אוה רפס יטוטעז רפס ןועמ 

הבוחל וא תוכזל ונודינ םלוכשו ,הלא השולשמ םיפוליח רתוי הברה ויהש רבתסמ ."דחא 

.33 וז הטיש יפ־לע 

ןכתייש ,וריכה םה .יארקמה טסכטה ירמושל ןמזה ךשמב ולגתנ וז השיג לש היתוערגמ 

,םטועימב קר עיפות הנממ הבוטה התרבחו דיה־יבתכ בורב היוצמ היהת העורג הסרגש 

־בתכ לש ודצב .תרחא הטישב וטקנ ןכל .טועימו בור לש ללכה יפ־לע טופשל ןיא ןכלו 

תא םהמ וקיתעה ,םיקיודמו ךמס־ינב ,םיפסונ םידחא די־יבתכב ורחב ,יסופיטיכראה דיה 

אל םרפסמ .םופיטיכראה לש ןויליגה ילושב םתוא ומשרו בל־תמושתל םייוארה םיפוליחה 

,"ירק—ביתכ"כ ונל תועודיה תוסרגה םה םהו ,רתויו ףלאל ועיגה םיפוליחה — טעמ היה 

התיה םתמגמש ,הלעמל םיראותמה םימדוקה םיסופיטב וללכנ אלש םיגוסה לכ :ונייה 

ולא תוסרג וליאו ,האירק תועטמ וא ,הפ לובינמ ,םשה דגיהמ ענמייש ארוקל תודוהל 

.דבלב םיפוליח אלא ןניא 

םינוקיתכ ןתוא תוארל ןיא םינפ המכמש ,ונחכוה רבכ .דוע קולחל םוקמ ןיא ןביט םצע לע 

תוסרג הלא םיפוליח ויה םרוקמבש ררבל רשפא :ךפהל .הרוסמה ילעב דצמ םירופישו 

העבש האיבמ ןארמוק תרעממ א והיעשי תליגמ .40םעב םיחוורה די־יבתכב תוליגר 

תליגמ לש הכרע לע תועדה־יקוליח ובר ,ונימיב םירקוח המכ יניעמ המלענ וז תמאש ןוויכ .38 

ןכתיי םיטרפב לבא ,יתרוסמה חסונה ןמ הללכב איה העורג םנמא .ןארמוקמ א היעשי 

"its text is worthless to the student:יקסנילדוא לש ותעד תא לבקל ןיאו ,תולועמ היתוסרגש 

 "JQR) who wishes to get behind the Masoretic text, 338 ימע ,גמ ךרכ).
םיצבקו תודחוימ תותיירב ויהש חינמש ,240 ימע ,ד ךדכ ,וישרודו רוד רוד ,סייוו .ה .א ןייע .39 

.הרוסמה יניינעב ונדש םימלש 

.28—19 ימע ,BTM ןייע .40 
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ו זט ,דנ !.ד ,טמ !זט ,גי) ליגר חסונכ ונלש יתרוסמה ירקה תסרג האב םהבש ,תומוקמ 

ונאבהש תורחא תויאר המכ ידי־לע תרשאתמ וז הנקסמ .41 (זי ,וס !ד ,הס 5 י ,ונ ן גי ,הנ 

,'ק םדאמ—'כ םדאב דאמ קחדה :וט ,ג 'והיב .ןהמ תחא ןאכ ריכזהל יאדכו רחא םוקמב 
 τ τ ·· τ τ ; : ·· ; -

תוביתה שולש ויה ןכ םא אלא ראותת אלש הסרג /'דאמ דאמ קחרה" :םיעבשה םיסרוג 

.42"םדאמ דאמ קחרה" :םגרתמה ינפל די־בתכב תופוצר תובותכ 

די־יבתכל סופיטיכראה תאוושה לש וזכ תיקנע הדובעל םיחונ םיאנתה ויה הפוקת וזיאב 

הפוקתב :דמוא יווה ? שדקתהל וכזי הלא םיפוליחש תופצל רשפא היה יתמו ,םידחא םיבושח 

אלשו ,רפומ יתורפס־יתד זכרמ היה הבש ,םיניקתו םירדוסמ םעה ייח ויה ןיידעשכ ,המודק 

.הז םוצע לעפמל שרופמ רכז ונל ןיא ידהש ,תובורמ תוירוטסיה תודועת הילע ונל וראשנ 

בושחה ערואמה תעיבקב קפתסנ .דעש יפל .ןלהל ןייע וז הפוקת לש רתוי קיודמ יוהיזל 

ךשמב קר .43תיבה ןברוח ינפלש הפוקתב םיילושב הסרגה יפוליח תמישר לש הזה 

ולהא ,יק וינב ,,ק רוהט :ןוגכ) םיירוקמה ןיירקה תודעה םע .דלא םיפוליח וברעתנ ןמזה 

.דיה־בתכ ילושב םינמוסמ ויה םה םגש ,('ק 

לכב אלא ,הלא "םישדח" ןיירק—ןיביתכ לש תומישר תויוצמ ויה אל הנושארה הפוקתב 

תדחוימ בל־תמושת וררוע ןיירק—ןיביתכ לש םיגוס ינש קר .ודצב הרעהה המשרנ קוספ 

התיהש הבית סופיטיכראה איבה םהבש תומוקמה :ונייה ,"ןירק אלו ןיביתכה" :םתורז ללגב 
 τ τ

הרסח םהבש תומוקמה :ונייה ,"ןיביתכ אלו ןידק"הו ,םיוושומה דיה־יבתכ ראשב הרסח 

הלא םיגוס ינש קד ורכזנ ןכ לע .דיה־יבתכ ראשב היוצמ .רתיהש הבית סופיטיכראכ 

םידפוס ארקמ קחצי ד"א" :הרוסמ לש תורחא תוקיתע תועפות םע דחי שוריפב דומלתב 

*4 "יניסמ השמל הכלה ץרק אלו ןיביתכו ןיביתכ אלו ןירקו םירפוס רוטיעו 

הסרג יפוליח ןומיס :ונייה ,"ידק־ביתכ"ה תולשלתשהב הנורחאה הגרדה ,רבד לש וללכ 

.(20 ימע ,1948 רבוטקוא ,BASOR) Μ. Burrows, "Variant Readings, 91" ןייע .41 

 42. 'In the MSS. before the LXX, many of our Qarian existed as ordinary readings"

 (61 .BTM, p).

,וזכ המודק הפוקתב תיתרוסמ הדובע לש תורשפא וללשש ,םירערעמ ומק ונלש וז הנקסמ לע .43 

טיירבלוא לש תרוקיבה רמאמ האר .םייניבה־ימי לש הרוסמה תולוכסא ינפל רתוי וא הנש 700—600־כ 

טיירבלוא םנמא .333—329 ימע ,1931 ,57 ךרכ ,JBL — וניניב הבושת יפוליחו ל"נה ונרפס לע 

התוא סחיימ לבא ,ץנעבקש יפכ "ירק—ביתכ"ה ןונגנמ לש תונושה ויתוגרד לע הפקשהה תא לבקמ 

,22 ימע ,OTTV) םטרבור ןוגכ ,םירחא וררגנ וירחא .(224 ימע ,םש) נ"הסל תינימשה האמל 

םלוככ םבורש ,ל"זח תורפסמ תודועתל לוטיבב םישדחה םירקוחה וסחייתה ללכב .(85 ,69 ,25 ,24 

"Rabbi Akiba, the notor-: 25 ימע ,OTTV ,סטרבור לש ויתורדגה הוושה .ןלצא םייוצמ םניא 

 "ious Anti-Christian (29 ימע) םגו : "the diehard traditions of the Rabbinic academies".

דגנ יאחנדמה םע תומיכסמה םייתש שי ילבבב םש תואבומה תומגודה ןיב .ב ,זל םירדנ ןייע .44 

תא היגהל ךרוצ אופא ןיא .([אי ,בל ירי) הוצמהד תאו ,[אי ,ב תור] דגוה דגהד תא) יאברעמה 

.(28 הדעה ,52 ימע ,BTM ןייע)ןיירה יפל םש חסונה 
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רפסמ .הרוסמה חסונ תעיבקב דואמ בושח קרפ איה ,םיבושח די־יבתכ ךותמ ךרע־ילעב 

,םיירוקמה םיגוסה ןמ "ןיירק—ןיביתכ"ה רפסמ לע הלוע "ירק—ביתכ" לש הז גוסל תומגודה 

.45 ףלאל עיגמ אוהו ,ול םימדוקה 

ה 

.םוקמ לכב הווש הדימבו דחא ןמזב דיחיה ךמסהךבכ םופיטיכראה לבקתנ אל ,םנמא 

־שהל םיבורקהו םיגיהנמה ,המואבש םיימשרה םיגוחה לא הליחת הז טסכט רדח קפס ילב 

ןיכהל וסינ םימכחל םיעמשנה םיגוחה ירבח .םילשוריב םישורפה תכ יגיצנ ,םירפוסה תפק 

וא ,ולש םיקיודמה םיקתעההו סופיטיכראה חסונל םימיאתמ םיבותכו םיאיבנ הרות ירפס םהל 

דומלתה .םילשוריב ידוסיה דיה־בתכל האוושה ידי־לע םהידיב ויה רבכש די־יבתכ ןקתל 

"הכשלה תמורתמ ןרכש ןילטונ ויה םירפס יהיגמ" :המות יפל החיסמ העידיב ונתוא דמלמ 

היירפסה ,דתיה ,הארנה יפכ ,םשו ,שדקמה־תיבב תזכורמ התיה וז הדובעש ,(א ,ול תובותכ) 

הגומ הרות רפס לש ותובישח לע אביקע 'ר ריהזמ ןכ ומכ .("הרזעבש םידפסה") תימשרה 

.(א ,ביק םיחספ) 

תואצוהב ךורכו ךבוסמו השק לעפמ ,דתיה ויטרפ לכל קיודמו הגומ די־בתכ תנכה 

םיהגומ־יתלב "םייממע" די־יבתכב םיקפתסמ ויה םימכחה םגש הומתל ןיא ןכל .תובורמ 

רפס" ןוגכ ,םיעודי םירפסב םיאצמנה הסרגה יפוליח םיראבתמ ךכב .תיטרפ האירק םשל 

טסכטה םע תומיכסמ ןניאש תידומלתה תורפסב תוברה תואבומבו ,46 "ריאמ יבר לש הדות 

ידיל איבה הז רוסחמ !ללכב םירפסב רוסחמה :ןאכ לעפ בושח ינש םרוג םג .לבוקמה 

תא אלו טושפהו לבוקמה ןושלה תא םעפ לכב תולעהל לולעה ,ןורכיזה לע וכמסש ךכ 

.4ז השקהו רידנה 

,םופיטיכראל םיאתמה חסונמ תונהיל וכז דימת אל זכרמל םיבורקה םיגוחה ינב םא 

1350 ונרריב גרובצניגו רעב לש תויעדמה תואצוההו הרוסמה תומישרב ונתקידב יפ־לע .45 

םיגוסה תא תוכנל ,ןבומכ ,שי הלאמ .("היוה" םשה ןמ חח) תיתרוסמ תוכמס ילעב ןיירקו—ןיביתכ 

וראשנ .273 םהל תומגודה רפסמש ,(8—1 תומישר) הלעמל ונודינש "ירק—ביתכ" לש םיירוקמה 

־יפוליח הברה םייוצמ ,ןבומכ .הרוסמה ידי־לע תורשאתמה ,תומגוד 1077 "ירק—ביתכ" לש הז גוסל 

תומוד ויהשכ דוחייב ,"ירק—ביתכ" םשב ומשרנ תויטס הברהו ,םייתרוסמ־יא די־יבתכב הסרג 

.ו קרפ ,BTM ןייע הלא םימודמ ןירקו—ןיביתכ לע .םייתרוסמ ןיירקו—ןיביתכל 

לע ןדה ,א קרפ S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine לש בושחה ונויד האר .46 

.הלאה םיצופנה דיה־יבתכ 

תואבומב םיפוליחה ימרוג תא ררבל ידכ ,שדחמ הקידב ןועט רציבוטפא לצא יוצמה דמוחה לכ .47 

ימר אנוה בר" :ב ,ז תוכרב ,לשמ ךרד ,הוושה חיכשה ןושלה תא ףידעהל הייטנה לע .ל"זח תורפסב 

תסרג םשו ,ט ,זי א"הדב ינשה !י ,ז ב"משב אצמנ ןושארה קוספה ."ותולכל ביתכו ותונעל ביתכ 

ןאכמ קיסהל ןיאו ,רתוי היוצמה ןושלה רחא ררגנ ,"ותולכל" איבמה ,אנוה בר ."ותולבל" :הרוסמה 

.תובר הנהכו .וימיב תלבוקמה הסרגה התיה ךכש 

This content downloaded from 
�������������147.161.8.135 on Tue, 12 Jan 2021 08:41:39 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms
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םיהגומ־יתלב די־יבתכב שמתשהל וכישמה וללה .ןגש לכ אל םישורפה ימכחמ םיקוחרה 

־לע דועו דוע וברתה הלא םיפוליחו ,םהלש חסונב ןהו ביתכב ןה סופיטיכראה ןמ ולדבנש 

לש היביואל וכפהנש ,םינורמושה .םיעדוי אלבו םיעדויב םהילע ףיסוהש ,קיתעמ לכ ידי 

היהש הרותה חסונב וקיזחה ,ג"הספל 'דה—'הה האמב םתולדבתה ירחא תימשרה תודהיה 

ףוג ןוגכ) םייוניכה לש תורחואמ תורוצ ,האידקה־תומא יוביר — םיבר םיווקב יתרוסמ־יתלב 

ידי־לע וז העפות ראבל וסיג םנמא .48דועו םימודקה casu.«־^ ידירש רדעה ,(רכז ישילש 

לבוקמה חסונל םהידיבש חסונה תא םיאתהל םינורמושה וסינ ,תרחואמ הפוקתבש הרעשהה 

הקומעה האנשה רואל בלה לע תלבקתמ הניא וזכ םילמוג־תעפשה לבא .49 םידוהיה לצא 

־ימיב ןהיניב להנתהש סומלופה לכב הזכ השעמ דה ןיא םנמאו !תודעה יתש ןיב הצברש 

תוחסונהש ריכנ םא קיפסמו טושפ ןפואב תוראבתמ ינורמושה חסונה תולוגס .םייניבה 

עבקנשו ,המודק הפוקתב דבכ תוחוור ויה ,ןהיתודלותמ תחא אוה יגורמושהש ,תויממעה 

.ןדגנכ ןגמו םירת שמשל ינש תיב ןמזב םילשוריב ימשרה חסונה 

רשלה תוללובתהה הב הטשפתהש ,הירדנסכלא ןוגכ םיזכרמב דוחייב ,הלוגה תוצראב םג 

םיצופנ ויה ,תירבעה ןושלב תועידי לכ הרסח .דתיה תימשרה תוגיהנמה םגו הרומגה תינ 

,םיעבשה םוגרת םשארבו ,םיינוויה םימוגרתה .םיקיודמ־יתלבה ,"םייממע"ה דיה־יבתכ 

.5" תוצופתב וחוורש הלאכ םיטסכטל םינמאנ םידע םישמשמ 

הלהנהל תודגונה תוגלפמה .םיעדוי־אלב ןבורב ויה תיתולגה תודהיה לש היתויטס 

םיעדויב גייתסהל תולולע ויה ,חלמה םי תברקבש 'דחי"ה תכ ןוגכ ,םילשוריב תימשרה 

םיבורמ םיפוליח םייוצמ תכה תוליגמבש אופא המת ןיא .םילשוריבש םימכחה תדובע ירפמ 

םימודקה םינרסמה תדובע ןמז תעיבקל םהל שי הדתי תובישחש ,הרוסמה תסרגמ ךכ לכ 

.םוצמצב 

־ימי לש דיה־יבתכבש םיבורמה הסרגה־יפוליח חוכב ןיאש ,רדבתמ ןאכ רומאה ןמ 

וידעלבש ,סופיטיכרא תלבק לש הטישה תא לטבל תידיהאקה הזינגה ידירשבו םייניבה 

.51המואב לבוקמו דיחא טסכט תריצי רעושת אל 

.190 ימע ,OTTV ןייע .48 

P. Kahle, Untersuchungen zur Geschichte des Pentateuch- לש ויתוריקח הוושה .49 

 textes. Theologische Studien und Kritiken, vol. 88, 1915, p. 402; The Cairo Genizah,
 ·pp. 49 f.

W. F. Albright, "New Light on Early Recensions of לש הליבקמה ותפקשה הוושה .50 

 "140 ,BASOR) the Hebrew Bible, וליאו 27 ימע ,1955 רבמצד).

הז ןיינעב הליבקמ הטיש ,ירבעה רוקמב סופיטיכדאה תריחב תא ללושה ,הלאקל ול שי עודיכ .51 

תוחסונ הברהש חיכוהל הצורו ,דיחא םוגרת תואיצמ ללוש אוה ןאכ םג .םיעבשה טוגדת יבגל 

הוושה) הכורא תולשלתשה ירפ אוה םיעבשה םוגרתשו ,היבוברעב ושמיש ינווי םוגרת לש תונוש 

 Cairo Genizah, ןותמ רקוח .םירקוחה לכ ידי־לע ותטיש הלבקתנ אל ןכ־יפ־לע־ףא .(ךליאו 141 ימע

Proto-Septu-) "ירוקמ םיעבש" היה הליחתש תילגרמו דראגאל לש םתשיג תא ףידעמ ילואר ןוגכ 
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,העדה תלבוקמ התיה ,וניארש יפכ ?סופיטיכראה תריחב ןמז תא םצמצל רשפא םאה 

לע ךא .נ"ה0ל היינשה האמב אביקע 'ר לש תינשרפה ותטיש תאצות אוה הז בושח לעפמש 

ינפל התשענ תאזה תידוסיה הדובעה לכש ,ונל רדבתנ תינברה תורפסה ןמ תויאר ךמס 

ףיסוהל שי ל"זח תורפסבש ליעל רכזנה דמוחה לע .52 ו י ר ח א אלו ,תיבה ןברוח 

.םינוש םידדצמ תורחא תועירכמ תויאר 

תוקיתעה לע םידיעמ םהיתומשש די־יבתכ לע תועידי ונל םירסומ שרדמהו דומלתה 

תעיבק לש לעפמה לכ .53 "ארזע רפס" וא "הרזעה" דפס ןוגכ ,םהל תוסחוימה תובישחהו 

םינוויה ויארוק ינפל ראפתמה ,םופסוי ירבד ידי־לע םג רשאתמ תיבה ןברוח ינפל חסונה 

וא םהמ עורגל וא םהילע ףיסוהל םדא זעה אל ,ופלחש תורודה לכ ךשמב"ש 

רבכ וימיבש חיננ ןכ םא אלא ראבל ןיא הלא םירבד .54"םהב יוניש םוש תושעל 

.וינפל תודוד המכ עבקנש חסונל דסומ דוסי היה 

םוגרת ליכמה דחא די־בתכב הרוסמה העידיב שי ןאכ עצומה ךילהתל האילפמ המאתה 

םינהוכה וליצה תיבה ןברוח ןמזבש רפוסמ ןאכ .ןדיילבש היירפסב חנומהו הדותל יברע 

תיב יאישנ וריבעה הזה רצבמה ןברוח ירחא .דתיב רצבמל והואיבהו לכיהבש הרות רפס 

 agint), ןייע .םיפוליחה ולשלתשה ונממו Η. Μ. Orlinsky, The Proto-Septuagint Question,

 1943,JQR, םטרבור םג האר !ךליאו 497 ימע, OTTV, טסכט לע וז הנקסמ םאו .ךליאו 114 ימע

ןיאש המכו המכ תחא לע ,רוקמה תויהל רמייתה אל םלועמש םוגרתל רשקב בלה לע תלבקתמ דיחא 

שישכ דוחייב ,המואב לבוקמ טסכט יוצמ היהש הדבועל הריתס ארקמה לש תוסרגה יובירב תואדל 

.ותואיצמל תועירכמו תובר תויאר 

תילגרמ ט"וי 'םודפ הל ומיכסה םתעשבו ,BTM ל"נה ונרפסב הנושארב העבוה וז הנקסמ .52 
תא ונדחיי "דחי"ה תכ תוליגמ ידי־לע וז הלאש לע עורזה שדחה רואה לע .גרובצניג יול 'רו 

,העדה תא ונעבה םשו ,ךליאו 106 ימע ,1955 ינוי ,74 ךרכ ,JBL ןוגכ ,תונוש תויונמדזהב רובידה 

התיה"ש חיכומ ,הרוסמה לש רסחה ביתכל דגונה ,חלמה םי תוליגמבש זרפומה אלמה ביתכהש 

יקנה חסונה ונל עיגמו םייקתמ היה אל הידעלבשו "ינש תיב ימי דע הלועה הרוסמ לש תרוסמ 

ארקנ אלש ,"הרוסמה רוקמ" לע ונלש רמאמ עצוה ,1955 רבמצדב ,הנש התואב .ונדיבש חפונמהו 

ידימלת היהש ,ריעצ רקוחש ןייצל ינא חמש .ילוח תמחמ ארקמה תורפסל תינקירמאה הרבחה ינפל 

תפוקת ינפל הלח חסונה תעיבקש אוה םג קיסמ ,גרבנירג השמ ,קרוי־וינב םינברל שרדמה־־תיבב 

הקיתשב רבוע אוה ונוידבש ףא ,(ךליאו 158 ימע ,1956 ,76 ךרכ ,JAOS ־ב ורמאמ האר) אביקע יבד 

תטיש רחא תמיוסמ הדימב ררגנו םתוהמו ןיירקהו ןיביתכה תעיבק לעו סופיטיכראה תלאש לע 

הריתסב םידמוע (161 ימע)"חסונה לש ךשוממו דימתמ קוקיז" לע וירבד .סופיטיכראה תא םיללושה 

ןאכ ץאו ,"םהינפל בותכה תא תונשל םשפנב זוע וביהרה" אלש (160 ימע) וידי־לע רמאנש ,דמל 

.ונל הררבתנש יפכ ,תמאה לא וירבד םיעלוק םרקיעב .ךיראהל םוקמה 

L. Blau, Studien לש טרופמה ונויד הארו !ב ,די ארתב אבב !ו ,וט םילכ הנשמ הוושה .53 

 1902 ,zum althebraischen Buchwesen, ךליאו 107 ימע.

.42 ,ב ץיפא דגנ .54 
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.55 לארשי תוצופת לכל םוחלשו םיקתעה ונממ ושע םשו ,דאדגבל הזה דיה־בתכ תא דוד 

ונמז לע ירוטסה ןורכיז ידירש תוחפל וב תואדל שי ,רופיסה לש תידגאה הרוצה ףא לע 

.המואב שדוקמה חסונה לש ומוקמו 

חסונל רוקמ שמשל ךישמהו ונממ קתעה וא יסופיטיכראה דיה־בתכ לצינ ןברוחה ירחא 

.התאצות אלו ,אביקע 'ר לש תיכלהה הלועפל דוסיה אוה אוהו ,יתרוסמה 

ןימג ,ןיכא ,ןיתא לכ תשירדו טועימו יוביר לש שוריפה תטיש תא ללכשמה היה אביקע 'ר 

תרסומ תשרופמ תודע ןכש ,וז הטיש לש הללוחמ היה אל אוה לבא !56הרותבש ןיקרו 

'ר ,אביקע 'ר לש ותקולחמךב םג .57וינפלש רודב הב שמתשה וזמג שיא םוחנש ,ונל 

ןושלב הרות הרביד"ש שיגדהו טועימו יוביר תטישב טעמ קר שמתשמ היהש ,לאעמשי 

—תכס—תכס"—הרותבש אלמהו רסחה ביתכה לע תוכלה לש םילת־ילת שרד ,58"םדא ינב 

רפסבש ,ןועטל םשרדמ־תיבב דימלת םק אל םלועמ .59 "תופטוט—תפטוט—תפטוט"ו "תוכס 

רודבו אביקע 'ד לש ורודבש ,אופא קפס ןיא .אלמ רסחה וא דסח אלמה היה ודיבש הדוח 

דוסי שמיששו תועד־יקוליחל םוקמ ריאשה אלש ,לבוקמו דיחא חסונ היה רבכ ול םדוקה 

.תונושה הכלהה תולוכסאל 

ןבר ,אביקע 'ר ינפלש תורודה ימכח .םופיטיכראה תריחב תא רתוי דוע םידקהל שיו 

ללש ונדיב שיו ,ל"זחבש רתויב םימסרופמה ןיב םה ,יאכז ןב ןנחוי ןברו הנביד לאילמג 

השעמש ןכתיי אל .הנביב "םויב וב" שדחתנש המ לכ לעו תוינחורה םהיתולועפ לע תועידי 

םשור םוש ריאשיש ילב םנמזב לעופל אצי שדוקה־יבתכ לש חסונה תעיבקכ דיבכ 

.תורוקמב 

אביקע 'ר לש ורודב יתרוסמה טסכטה בוציע תורשפא תא תללושה ,תפסונ תערכמ היאר 

254—185)סניגירוא לש ותלועפ איהו — בל־תמושתל התכז אל ןיידע ,ונמז ינפל רצק ןמז וא 

לכ תא שידקה הזה תירצונה הייסנכה יבא .אביקע 'ר ירחא הנש האמכ יחש ,(ג"הסל 

םשל .וימיבש ירבעה חסונל ,םירצונה יגוחב שדקתנש ,םיעבשה םוגרת תא םיאתהל וייח 

וכרע הפוקת התואב .רעושי־אל ץרמ וב עיקשהו ,Hexapia^ ,יקנעה ורפס תא בתכ ךכ 

שדוקה־יבתכ ףויזב םידוהיה תא ומישאהו ,תודהיה דגנ ףירח סומלופ הייסנכה־תובא 

.ךליאו 20 ימע ,κ. Steuernagel, Lehrbuch der Einleitung in das AT, 1912 הוושה .55 
.26 ימע ,OTTV ,סטרבור לצא הרצקב תאבומ הדגאה 

,רכב .ז .ב ןייעו !תודימ ב"לד שרדמ ·,ב ,בכ םיחספ ילבב !ז ,א תועובש אתפסות הוושה .56 

.(123 ,75 ימע ,ג"פרת ביבא־לת) שרדמ יכרע 

ךיקרו םימג םיתא שרדייש ,ינוסמעה הימחנ םע ותוהזל םיילגר שד .א ,בי הגיגח ןייע ;57 

,ןמייה .א לש ותעד .(דועו 1 א ,זנ ןישודיק !ב ,בכ םיחספ ילבב !ה ,ה הטוס !ה ,ט תוכרב ימלשורי) 

.תיארנ הניא — אביקע 'ר לש ודימלת היה הימחנש ,928 ימע ,ג ךרכ ,םיארומאו םיאנת תודלות 
.ג ,ו רבדמב ירפס האד .58 

,לאעמשי 'ר ירבד !עברא ןאכ ירה — תופטטל ,תפטטל ,תפטטל" :ב ,ד ןירדהנס האר .59 
."ךירצ וניא :דמוא אביקע 'רו 
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בוריקב ,הירסיקב רגש ,םניגירואש ןכתייה .תודספנה םהיתועד תבוטל חסונה סוריסבו 

תובודמ־אל םינש ירבעה טסכטה תעיבק לע ללכ עדי אל ,הנשמה ימכחל םוקמו ןמז לש 

חסונה ןיב םיבורמה םיפוליחה רואלו ל"נה שוטנה סומלופה רואל דוחייב ,ונמז ינפל 

,תיעיברה האמב ,סומינודייה םג אצי סניגירוא לש ויתובקעב ? ינוויה םוגרתה ןיבו ירבעה 

תא הניכש יפכ ,(Hebraica Veritas)"תירבעה תמא"ל המאתה יפ־לע הטאגלווה תא וניכהב 

לבוקמו ביצי היה םהימיב ירבעה טסכטה — וז אלא הנקסמ ןיא ולא תויארמ .ירבעה חסונה 

לש ותיעב תא ררועל תודהיה לש רתויב םיפירחה היבירי תעד לע הלע אלו ,תודודמ 

.רבעה ילפרעב טול היהש ,הז לעפמ 

תואיצמ לע הדיעמ הנשמה .תפלאמ תיבויח החכוה ידי־לע רשאתמ הז ילילש קומינ 

ה"בקה תא בויא דבע אל ,סונקרוה ןב עשוהי שרד םויב וב" :הנבי תפוקתב ירק—ביתכ 

"הפצמ יניא וא הפצמ ינא ול ,לוקש רבדה ןיידעו ,לחיא ול ינלטקי ןה רמאנש הבהאמ אלא 

היהו יאכז ןב ןנחוי ןבר לש ודימלת ־דימלת היהש ,אנתה קפתסמ ןאכ .(ה ,ה הטוס) 

יתש וינפל ויהש ינפמ ,ארקמה שוריפב ,("םויב וב") ג"הסל 90 תנשב הנביב הבישיל רבח 

הסרג קד ודי־בתכב ארוק היה ול .ונלש הרוסמבש ירקהו ביתכה שממ ,"ול" ,"אל" :תוסרג 

.הרומג תואדווב תרתפנ בויא לש וחור־דלה רבדב היעבה .דתיה ,תחא 

בויאב הלאה תוסרגה תא הנכמ הניא הנשמה .וז תודעמ תעבונ תפסונ הבושח הנקסמ 

,וארק םהבש ,תומוקמ לע הנושארב בסומ הז חנומ היה ,וניארש יפכ ."ירק—ביתכ" םשב 

טסכטה ירמוש ונייצש הסרגה יפוליח .הבותכה הביתה םוקמב תרחא הבית ,םינוש םימעטמ 

אל הנושארב לבא ,ןויליגה ילושב ומשרנ םנמא שדקמהדויבב דיה־יבתכ תאוושה ךותמ 

תורעהה וברעתנשכ ,בר ןמז ירחא קר עריא הז רבד ."ירק—ביתכ"ה ןונגנממ קלחכ ובשחנ 

אל ןיידע הנשמה תפוקתב .הסרגה יפוליח םע םייתימאה ןיירקה—ןיביתכה ,דחי תונושה 

."ירק—ביתכ" םשב וינפלש הסרגה יפוליח תא הנכמ אנתה ןיא ןכלו ,הז ךילהת םייתסנ 

בסומ הזה חנומה תא ונא םיאצומ ,ג"הסל תישילשה האמב לחה ,םיארומאה תפוקתב קר 

רמוא "םייחה לכ לא 'ק רבחי —'כ רחבי רשא ימ יכ" :ד ,ט 'הק לע .חסונה יפוליח לע םג 

הוקת ול שי יח םדאש ןמז לכש ,ןוחטב שי םייחה לכ לא — ביתכ רחבי" :ןנחוי 'ר 

תופסונ תומגוד שיו .(א ,ט תורוכב ימלשורי) "ותוקת הדבא תמ ,(הבושתב בושל) 

.β1 דחי ירקהו ביתכה לע וא ,60 ירקה ןמ הנושה ביתכ לע םהירבד םיכמוסה םיארומאל 

:אכ ,ט 'רב :םהילע ףיסוהל שיו !םיארומאה ידי־לע "ביתכ" ןושלב םיאבומ הלא ןיביתכ .60 

:ו ,די יכז !(ח ,ג !ג ,א הבר תישארב) "יתא ימ" :דכ ,דמ 'שי !(ד ,ול הבר תישארב) "הלהא" 

הי ,אל ילשמ !(א "דק ,יתבר אתקיספ) "םושלש" :כ ,בכ ילשמ !(א ,טל ,יתבר אתקיספ) "ןואפקי" 

,תינכט קר אלו ,תיללכ האדוהב םג שמשמ "ביתכ" חנומהש ,ףיסוהל יואר .(א ,הס ,יתבר אתקיספ) 

"הרוסמה יפ לע דקונמ אוהש ומכ אלו השרד ךרוצל" ,הנוש דוקינ רשפאמה תויאה תא ןמסל 

.(םיגוסה ינשל תומגוד איבמה ,211—210 ימע ,שרדמ יכרע ,רכב .ז ,ב ןייע) 

...ביתכ" םיחנומה םג םיאב תובורק םיתעל לבא ,ינכטה הנומה ילב בותכה אב םימעפל .61 
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שקבל שי ךרע־ילעב הסרג יפוליח תרימשל הטיש דוביעו חסונה תעיבק דעומ תאש ןאכמ 

.וינפל ןכומ לוכה תא דבכ אצמש ,אביקע 'ר לש ודודב אלו תיבה ןברוח ינפלש הפוקתב 

הלמב אוה שמתשמ ,(גי ,ג תובא) "הרותל גייס תרוסמ" אביקע 'ר לש םסרופמה ורמאמב 

.ירמגל םירתוימ םטושפ ךותמ וירבד איצוהל םיצמאמה לכ .לוכל ןבומ חנומכ "תרוסמ" 

אוה ,שדוקה־יבתכ לש ימשרהו עובקה חסונה ונייה ,"תרוסמ"הש ,ונדמלל אב אביקע 'ר 

די־יבתכ הברה םעב םיצופנ ויה .דבש הפוקתב דוחייב ,הרותה תרימשל ירקיע יעצמא 

תיב רבכ ידהש ,ושדיח אביקע 'ר'אל "תרוסמ" הגומה .םתסרגבו םביתכב םיקיודמ־יתלב 

םימעפלש ,ןייצל יאדכו .62 "תרוסמל םא שי" וא "ארקמל םא שי" םא ונד יאמש תיבו ללה 

—63 דחי הרוסמה תרעהו קוספה תא אלא םמצע תוארקמה ףוג תא אל םישרוד םיאנתה 

.המואב תשדוקמו העודי םיקיתעה םינרסמה לש םתדובע התיה רבכש ,ךכל היאר 

ואצישכ .חלמה םי לש תוזונגה תוליגמה—וז היעב ןורתפל בושח רוקמ ףסונ ונימיב 

ביתכה לע יעדמה םלועה המת ,ןארמוק תורעממ ארקמה יעטק ראשו א היעשי תליגמ רואל 

וליפא ,דאידקה־תומאב שומישה תדימב הברה הלועה ,ןהב גוהנה ונימב דחוימה אלמה 

ביתכה םנמא .64וביטב םהמ הנושו ,םייניבה־ימימ םייתרוסמ־יאה ארקמה די־יבתכ לע 

"םילת" םיאצומ ונא "לוכב" ,"אול" ,"איכ" :ןוגכ ,אלמ ביתכ דצבו ,ביקע וניא ולא תוליגמב 

.(ותישארמ־) "ותישרמ" ,(יתאצמנ־) "יתיצמנ" ,(םינזאמ־) "םינזמ" ,(םיאלת־) 

חסונב ומכ שממ ,תוליגמב יוצמ ,הפוג הקספ התואב וליפא ,אלמו רסח ביתכ בוברע םג 

.65 "דכינפלמ ורדענ אלו ורתסנ אולו" :ןוגכ ,ארקמה לש יתרוסמה 

חסונה לש ותעפשהש רורב ,םילשוריב שדקמה תכשלב לבוקמ די־בתכ היהש יפ־לע־ףא 

קיתעמו רפוס לכ היה תכה יגוחב .דואמ השלח התיה תאזה תדגונמה תכה ינב לע ימשרה 

.ותנבהכו ונוצרכ האידק־תומא ףיסומ 

התיהו .דבלב וז תכ ינבל ,ןבומכ ,תלבגומ התיה אל רסחה תא אלמל וז תיעבט הייטנ 

םינמוסמה ,םירחאה תורוקמה הארו !ב ,טפ תוחנמ !ב ,אכ אמוי !א ,וכ ןיבוריע הוושה ,ךנירקו 
.32—29 תורעה ,52 ימע ,BTM ונרפסב 

זעור ןב הדוהי 'ר רכזנה אנתהש ,רעשמ רכב .א ,ד ןירדהנס ■,ז ,בי ארקיו ,ארפס האר .62 

.אביקע 'ר לש ורודל םדק 

קרפ דחיימה ,L. Blau, Masoretische Untersuchungen, 1891 ידי־לע רובצה רמוחב ןייע .63 

."שרדמב הרוסמה תורעה רואיב תטיש"ל (62—54 ימע) 

ןיבו וניבש ינושה לבא ·,תוליגמה תביתכ ןמז תא םירחאמה ידיב ןיז־ילכ שמיש הז אלמ ביתכ .64 

לע חוכיווה יבועב ןאכ סנכיהל וננוצרב ןיא .םהיתונעט תא רתוס טייניבה־ימימ די ־יבתכב ביתכה 

ןייע .קפס לכ לע הלעמ םירקוחה לש םבור בורל וישכע תיארנש ,תוזונגה תוליגמה לש ןתוקיתע 

"The Dead Sea Scrolls and their significance", The :ללוכה ונרמאמב טרופמה ונמוכיס 
 Jewish Frontier, 24—17 ימע ,1957 לירפא.

ראש .(61 ימע ,1957 םילשורי ,טכיל בקעי תרודהמ ןייע) תוידוהה תליגממ אוה הז עטק .65 

.תלהק עטקו קוקבח רשפ ,היעשי רפסמ תולואש ,בורל ןהילע ףיסוהל שיש ,תומגודה 
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וליא .זרפומ "אלמד אלמ" טסכט תביתכ ידכ דע תורודה ךשמב דועו דוע טשפתהל הלולע 

ימ יכ ,םדוקה ובצמל חסונה תא ריזחהל היה רשפא יא ,הערפה אלב ךשמנ הז ךילהת היה 

יתרוסמה חסונהש הדבועה ?םייקל וליאו ריסהל האידקה־תומא וליא טילחהל זעמ היה 

לש םתדובע לע הדיעמ ,תומודקה ןארמוק תוליגמל דוגינב ,רסח בותכ עירכמה ובורב 

.ןכ ינפלו חלמה םי תוליגמ תביתכ ימיב רמשמה לע םידמוע ויה רבכש הרוסמה ילעב 

,תרוסמה ןמ הייטס תולגמה ,ןארמוק תוליגמ :רבד לש ורוציק 
.תרוסמה תואיצמל הנמאנ תודע תושמשמ 

תרעמב .ונניינע רוריבל חלמה םי תוליגמ לש ןתמורת התלדנ אל ןיידע וז הנקסמב 

שדחה רמוחה תקידב .(ג"הסל 135—132) אבכוכ־רב תפוקתמ ארקמ ידירש ואצמנ ת'עברומ 

אוה ךכבו ,יתרוסמה טסכטל עירכמה ובורב ההז ןאכ שדוקה־יבתכ חסונש ,החיכומ הזה 

ינפל ןארמוק תורעמב התיירפס תא הריאשהש "דחי"ה תכ תוליגממ יוניש תילכת הנוש 

תעיבקש ,תחוורה העדל םיכומס אוצמל םידחא םירקוח וצר וז האצות ךמס לע .תיבה ןברוח 

וילייח ושמתשה ןכ לעו ,אבכוכ־רב לש ורודךב ,אביקע 'ר לש וימיב התשענ ימשרה טסכטה 

,"דחי"ה תכ ישנא ימיבש דועב ,םהימיב שבגתנש יתרוסמה חסונב לודגה דרומה לש 

.66אצמנב הז טסכט היה אל ןיידע ,רתויו הנש םייתאמכ םהל ומדקש 

"דחי"ה תכ ישנאמ ולדבנ אבכוכ־רב לש ויתולייח .ןויגיהה ינפב תדמוע הניא וז הנקסמ 

תישורפה תרוסמל םינמאנ ויה הלא תולייח ירהש ,תיתדה םתדמעב םג אלא םנמזב קד אל 

ואצמנש אבכוכ־רב יבתכממ .םילשוריב תימשרה הלהנמל הדגנתה תכה דועב ,םימכחה לש 

ןונגסו ,הרותב בר היה אל הז יגארטו רוביג גיהנמ לש וחוכש ,םידמל ונא ןורחאה ןמזב 

ובשי דרמ לש השק העשבש ,חינהל ןיא הז ילב םג .וחיכוי םהלש היפרגותרואהו ויבתכמ 

לש וכופיה איה תמאה .בורקמ הז הרצונש ,ארקמה לש "השדח הרודהמ"ל וכיחו ויתואבצ 

רצבמל עיגמ היה אל ,שודקכ לבוקמ רבכ העש התואב יתרוסמה טסכטה היה אלול :הז רבד 

ונא ת'עברומ תרעמב יתרוסמה חסונה תאיצממ .רבדמב דדובהו קוחרה 

,המואב ןכ ינפל בר ןמז שדקתנו לבקתנ רבכש ,קיסהל םיאשד 
ןמ םיטוס די־יבתכ ויה "דחי"ה תכ ישנא ידיבש הדבועהו ·,הז רצבמל אבצה םע אבוה ןכלו 

םתדובע ושעש ,םיינומלאהו םימודקה םינרסמה תפוקתל ומדקש חיכוהל האב הניא הרוסמה 

הז רחא הז אל :רמוא יווה .םייק היה שדקמהדויבש ןמזב םש־טוליעבו תועינצב 

תזכורמה תימשרה תודהיל היולג הביאב הסחייתהש ,"דחי"ה תכ .ה ז דגנכ הז אלא 

םהינפמש ,"תירבה יעישרמ"מ ואצומש ארקמה חסונ תא תלבקמ התיה לקנב אל ,םילשוריב 

םיעטק םייוצמ "דחי"ה תכ לש היירפסה ידירש ןיבש הדבועה .םמושה רבדמל חורבל הצלאנ 

,הז לבוקמ טסכט לש וחוכ היה בר המ תדמלמ ,הרוסמה חסונל םימיאתמה ,ב היעשי ןוגכ 

־סארטשב לחש Second International Congress of Orientalists ,ןאהיקס .פ לש ונויד האר .66 

.445 ימע ,1956,6 ךרכ ,VT ,Η. H. Rowley לש ומוכיסו ,(1956 רבמטפסב 1 — טסוגואב 27)גרוב 
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.תישורפה תודהיל םידגנתמה םיגוחל םג ,םתבוטב אלו םיעדוי אלב ילואו הדח ןכש 

לש התוחתפתה תוגרד תא יללכ ןפואב ןמסלו וז ונתריקח תואצות תא םכסל ונא םיאשר 

תויוצמה תועפות המכ םימודקה םירפוסלו ארזעל תסחיימ ל"זח תורפס .המודקה הרוסמה 

תיארנ ,תורוקמב שוריפב הרכזנ אל םנמאש ,"תוחסונה ףוריצ" תטיש םג .ארקמה חסונב 

ףוריצו 69 םירפוס ירוטיע ,68 םירפוס ינוקית ,®7 תודקונמה םילמה לש םתומדק לע .הקיתע 

דצמ .םיעבשה םוגרת לשו םינורמושה ידיבש הרותה לש תוחסונה תודיעמ ,70תוחסונה 

יגפל ויהש דיה־יבתכב תויאמצע תוסרג ויה ונלש הרוסמה לש ךיירק"ה ןמ המכ ,רחא 

אצמנב היה אל ןויליגה ילושב ירק — ביתכ לש ןונגנמהש ,רורב ךא .םימגרתמה 

.םיעבשה םוגרת ןמזב 

,הארנכ ,יוטיב ידיל האב תיתדה־תימואלה חודה לש התיילעו םיבכמה ןוחצינ רחא 

םיבורמ די־יבתכ תתחשה דחא דוחייב ,שדוקה־יבתכ לש ןיקתו דיחא חסונל השירדה 

ןוטלש ימי וא ,םיאנומשחה תפוקתב המואב ינחורה שודיחה ימי .71סוכויטנא תופידרב 

 67. L. Blau, Masoretische Untersuchungen, הברהב םדוק תודוקנב שומישהש ,קיסמ ,9 ימע

האלמה הסרגה תא םיאיבמ םיעבשהו ינורמושה םג .שדקמבש דיה־בתכב היה דבכו הנושארה האמל 

.תרוסמבש 

ריעבשה םיסרוג ,בי ,בי !וט ,אי ימב !בל ,הי 'רב) הרותבש םירפוסה ינוקית תשולש לכב .68 

.1952 טראגטוטש ,(תישימח הרודהמ) A. Rahlfs תאצוה ,Septuaginta ןייע .ונתסרג תא 

(ב ,אל ימב !הג ,דכ !ה ,הי 'רב) הרותבש "םירפוס ירוטיע" לש תומוקמה תשולש לכב .69 

!דתיה המ תואדווב ןאכמ קיסהל ןיא לבא ,(רחאו) לעופה ראות ינפל ו"יו םע םנמא ינוויה םגרתמ 

.(levelling) טושפו קלח חסונל םגרתמ לכ הטונ ירהש ,םיעבשה ומגרת ונממש ,דיה־בתכ תסרג 

םגרתמ ("םינגנ רחא םירש ומדק")וכ ,חס םילהתב .וז ו"יו סרוג ינורמושה םגש ,הלעמל ןיוצ רבכ 

"ךיטפשמ") ז ,ול 'התב ןכו (ו"יו אלב "רחא") הרוסמה םע םיאתמ הארנכש ,ישפח ןפואב ינוויה 

.(רוביחה ו"יו ילב 

> וכ—הכ ,הל !הל ,זט !ד ,ו תומש :ולא תוקספב הרוסמה חסונ תא איבמ םיעבשה םוגרת .70 

חסונה לע דיעמ אוה ןכ־יפ־לע־ףאו ,ילולימ םוגרתה ןיא תורחא תוקספ יתשב .זל ,אי ארקיו !ול ,מ 

"תמח" לע ודמש לבא ,"בוש" לעו "חא" לע וגלידו םיעבשה ורציק המ—דמ ,זכ 'רבב :יתרוסמה 

εως τοϋ άποστρέψαι τόν Θυμόν και τήν όργήν τοΰ άδελφοϋ σου απο κτλ. :"ףא" לעו 

!"ךמע ינעה דיחא לא"—τφ άδελφφ τφ πενικρφ παρα σοι :ומגרת ,דכ ,בכ תומשב 
תחת "ךיחא" וסרגש ,קיסמ וכרדכ לטיק .תרוסמבש "ינעה" ינפל םש הזיא וסרגש אופא רודב 

ךרוצ ןיא םנמאו .וז הסרג לש התורשפא תא ללוש תומשה ינש לש םהיתורוצב ברה ינושה לבא ,"ימע" 

,א ךרכ ,1822 וגסאלג ,J. H. Schleusner, Lexicon in LXX ידי־לע הרכוה תמאה !בותכה סוריסב 

ןמ דחא" התועמשמש ,"םע" תירבעה הלמל הפי המיאתמ ,"חא",άδελφοςהלמהש ראבמה ,38 ימע 

לבוקמה יוטיבל באדיינב ושמישש ,ה ,דצ 'הת !וט ,ג 'שי תוושהל אנ הז שומישל ."טושפה םעה 

.טושפה ןומהה ,"ךמע" :שידיאב םעב 

הימחנ יזנגב םירפוסמ הלאה םירבדה לכ" : (τ—גי ,ב) ב םיאנומשח רפסב ינשה בתנמה האר .71 

םיכלמה תורגיאו דוד ירפסו ,םיאיבנהו םיכלמה לע םירפסה לכ ףסאו היירפס דסיי םגו ,ויתונורכיזבו 
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םימכח ומק /הל תושעל תע ויה 'ןיע לכל היולג התיה תודהיה םויקל הנכסהשכ ,םיאמורה 

אופא השענ הז ריבכ השעמ .קיודמו קיתעכ עודי היהש די־בתכב ורהבו םש־ימולע 

70) תיבה ןברוח ןיבו (נ"הספל 14 2) יאנומשחה ןועמש תיילע ןיב 
םא"ו "ארקמל םא" לע ללה תיבו יאמש תיב לש םנוידמ .הזמ רחואמ אלו , (נ " ה ס ל 

אלו סופיטיכדאה תריחב תא םידקהל הארנ תודימה 'זב ןקזה ללה לש ושומישמו "תרוסמל 

הז לעפמל המיאתמ ,רבדב תורמסמ עובקל ןיאש ףא .וז הפוקת לש התרגסמ ךותב ורחאל 

התטנש ,(נ"הספל 67—76) הרדנסכלא תימולש לש התכולמ תפוקת 
.ןוטלשה זכרממ ירמגל וקחרוה אל םיקודצה םגש ףא ,םהב הכמתו םישורפל 

םירפוסה תדובע ירפ וכותב ליכה דבכ ,ורודבש דיה־יבתכ בורכ ,הז ידוסי די־בתכ 

וניינעתהש ,םימכחה .(תוסרג יפוריצו תודקונמ תוקספ ,םינוקית ,םירוטיע) םימודקה 

,ויתויתואב םשה יוגיהב 'ה לוליח ינפמ וששח ,שדוקה־יבתכ לש תיבמופה האירקב דחוימב 

תרחא הלמ לש "ירק" לע םימיוסמ תומוקמב ורזג ךכ םושמו ,הייקנ ןושלל וגאד ןכו 

יובירל ירקיע עינמ היהו ,האירקב םיבר םיישקל םרג רסחה ביתכה םג ."ביתכ"ה םוקמב 

דומעל ימשרה חסונה ירמוש םימכחה ואב ןכל .םיקיודמ־־יתלב די־יבתכב האידקה־תומא 

.םינפב עוגנל ילב ,אלמ ביתכב ןויליגה ילושב הנוכנה האירקה ןומיס ידי־לע ץרפב 

ןכלו ,רתויב תולועמה תוסרגה םויקל דחא די־בתכ לע ךומסל ןיאש ועדי הלא םימכח 

הסרגה יפוליח תא וושהו םיקיודמו םיקיתע םירחא די־יבתכ לש םצמוצמ רפסמ ופסא 

הרפתשנשכ לבא ,טועימה תסרג תא ולטיבו בודה תודע תא ומייק הנושארב .םהיניבש 

.ןויליגה ילושב םתוא ומייקו םיוסמ ךרע ילעב םהל וארנש םיפוליחה תא ומשר ,םתטיש 

.םירחא די־יבתכמ םיפולח ףסוא אוה ירקהו ,קיתעה סופיטיכראה תסרג אופא היה ביתכה 

־תיבש ןמזב ןיידע לבא ,ןבומכ ,םופיטיכראה תריחב ירחא התשענ תוחסונה תאוושה 

לכל בא שמיש הז יתפומ די־בתכ .הנוכמ לע התיה הרזעה תיירפסו םייק היה שדקמה 

ועיגהש םידחאה דיה־יבתכ תא ךכ לע םינוממה והיגה ורואלו ,ושענש םישדחה םיקתעהה 

.72 ויקודקדו ויטרפ לכ לע הז ידוסי די־בתכ חסונ שדקתנו לבקתנ ןמזה ךשמב .םדיל 

,םיקיודמ־יתלב "םייממע" די־יבתכ לש םתואיצמ הלטב אל יתרוסמה חסונה תריצי םע 

ןוגכ ,תימשרה תודהיה ןמ הפקשהב וא ןמזב םיקוחדה םיגוחה ןיב דוחייב םיצופנ ויהש 

אלש םימכחהו םעה לש םיבחרה םיגוחה ןיב םגו ,תוצופתה תוליהקו תוינויערה תותכה 

זורפ ינפמ םירזופמ ויהש ,םיבתכה לכ תא (יבכמה) הדוהי ןכ םג ונל ףסא הככ .שדוקל תונתמ לע 

לש ורוביח ןמז תא לבא ,תועדה יקוליח ובר הזה בתכמה ךיראת לע ."ונתא דוע םהו המחלמה 

ג"הספל 125 תנשל םידקהל ןיא ,יניריקמ ןוסאי לש לודגה ורפס רוציק אוהש ,ב םיאנומשח רפס 

.נ"ה0ל הנושארה האמה לש הנושארה תיצחמל רחאל ןיאו 

חסונהש חיכוהל ל"זח תורפסמ רציבוטפא ףסאש הסרגה יפוליח חוכב ןיא ,וניארש יפכ .72 

ולוככ ןבור תוראבתמ ולא תויטס .47 הרעה ,הלעמל ןייע .דומלתה תפוקתב לבוקמ היה אל יתרוסמה 

.(levelling) הליגרו הטושפ הרוצב בותכה תא איבהל הטונה ,ןורכיזה ירפכ 
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הברה ויה הלא די־יבתכב .םיקיודמו םיהגומ די־יבתכ םמצעל שוכרל תגשמ םדי התיה 

הלאו הלא לבא ,תירוקמ הסרגב םשרוש םטועימו םירפוס־תועטב םרוקמ םבור ,םיפוליח 

.המואה לש שדוקה יסכנל ולבקתנ אל 

ןוילעה אטבמה ילכ הכלהה התשענ ,ימואלה־יתדה זכרמה תוררופתהו תיבה ןברוח ירחא 

ארקמ חסונ—םדיל ןמוזמו ןכומ אלפנ ילכ םיאנתה תושרל דמע וישכע .לארשי חור לש 

הבותכה הרותה ידי־לע עובקל םהידיב הלע ךכ .ךרוצה יפכ וב שורדל ולכיש ,לבוקמ 

הילכה תנכס ינפב המואה םויקל לזרב־דיק שמישש ,לארשי לש םייחהדורוא תא הרוסמהו 

.תולגה לש ךוראה הלילב ךרדב ותוחנהל שא־דומעו ,רוזיפהו 

חפסנ 

"םיפוליחה ףוריצ" לש תובקע םהב ואבש םיקוספ לש תפסונ המישר 

ךממ ךיחא ףא בוש דע ךיחא תמח בושת רשא דע :המ ,דמ ,זכ 'רב .1 

דיחא תמח בושת רשא דע .א 

ךממ ךיחא ףא בוש דע .ב 

ךמע ינעה תא ימע תא הולת ףסכ םא :דכ ,בכ ימש .2 

ימע תא הולת ףסכ םא .א 

ךמע ינעה תא הולת ףסכ םא .ב 

המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו ...ווט הידיב בל תמכח השא לכו :וכ ,הכ ,הל ימש .3 

םיזעה תא ווט 

ווט הידיב בל תמכח ,דשא לכו .א 

םיזעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו .ב 

הלעי אל םאו םהיעסמ לכב לארשי ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו :זל ,ול ,מ ימש .4 

ותלעה םוי דע ועסי אלו ןנעה 

ועסי אלו ןנעה הלעי אל םאו .א 

ותלעה םוי דע ועסי אלו .ב 

ערזי רשא עורז ערז לכ לע :זל ,אי 'יו .5 

עורז ערז לכ לע .א 

ערזי רשא ערז לכ לע .ב 

דחא דנ ודמעיו הלעמלמ םידריה םימה ןותרכי ןדריה ימ :גי ,ג 'והי .6 

דחא דנ ודמעיו ןותרכי ןדריה ימ .א 

דחא דנ ודמעיו הלעמלמ םידריה םימה ןותרכי .ב 

'ה ןורא ינפל הצרא וינפל לפנ ןוגד הנהו :ג ,ה א"מש .7 

הצרא וינפל לפנ ןוגד הנהו .א 

'ה ןורא ינפל הצרא לפנ ןוגד הנהו .ב 

םתלאש רשא םתרחב רשא ךלמה הנה התעו :גי ,בי א"מש .8 

םתרחב רשא ךלמה הנה התעו .א 

םתלאש רשא ךלמה הנה התעו .ב 
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L25] סיד רוג ןבואר 468 
לואש ירחא וכלה םילדגה ישי ינב תשלש וכליו :גי ,זי א"מש .9 

לואש ירחא םילודגה ישי ינב תשלש וכליו .א 

לואש ירחא וכלה םילדגה ישי ינב תשלש [ו] .ב 

םחל תיב ויבא ןאצ תא תוערל ...וינב תשלש םשו :וס—גי ,זי א"מש .10 

ןטקה אוה דודו ...המחלמל וכלה רשא וינב השלש םשו .א 

םהל תיב ויבא ןאצ תא תוערל לואש לעמ בשו ךלה דודו לואש ירחא וכלה םילדגה השלשו .ב 

לכימ תא ךאיבה ינפל םא יכ :גי ,ג ב"מש .11 

לכימ תא ךאיבה [ב] םא יכ .א 

לכימ תא ךאיבה ינפל .ב 

בוט םעה לכ יניעב ךלמה השע רשא לככ םהיניעב בטייו וריכה םעה לכו :ול ,ג ב"מש .12 

ךלמה השע רשא לכ םהיניעב בטייו וריכה םעה לכו .א 

בוט םעה לכ יניעב ךלמה השע רשא לכו .ב 

דחאכ ינחלש לע לכא תשביפמו ...ינחלש לע דימת לכאי ךינדא ןב תשביפמו :אי ,י ,ט ב"מש .13 

ךלמה ינבמ 

ינחלש לע דימת לכאי (ינדא :סורג) ךינדא ןב תשביפמו .א 
ךלמה ינבמ דחאכ ינחלש לע לכא תשביפמו .ב 

(ביתכה תסרג) לארשיב ירוחב לכמ רחביו :ט ,י ב"מש .14 

(ירקה תסרג ןכו) לארשי ירוחב לכמ רחביו .א 

לארשיב רוחב לכמ רחביו .ב 

ןומע ינב ברחב תגרה ותאו ...תיכה יתחה הירוא תא :ט ,בי ב"מש .15 

,רשאל ךל תחקל ותשא תאו ברחב תיכה יתחה הירוא תא .א 

ןומע ינב ברחב תגרה ותאו חשאל ךל תחקל ותשא תא .ב 

השעא םא ךשפנ יחו ךיח :אי ,בי ב"סש .16 

השעא םא ךיח .א 

השעא םא ךשפנ יח .ב 

דמעו וילע אבה לכ האר רשאכ ...םעה לכ דמע יכ שיאה אריו :בי ,כ ב"מש .17 

דגב וילע ךלשיו הדשה הלסמה ןמ אשמע תא בסיו םעה לכ דמע יכ שיאה אריו .א 

דמעו וילע אבה לכ האר רשאכ דגב וילע ךלשיו הדשה הלסמה ןמ אשמע תא בסיו .ב 

המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ ןיא :אכ ,י אי'למ .18 

המואמל המלש ימיב בשחנ ףסכ ןיא .א 

המואמל המלש ימיב בשחנ אל ףסכ .ב 

םידומעה ינפ לע רשא ...םיתש תוכבשהו :במ—אמ ,ז א"למ .19 

םידומעה שאר לע רשא תורתוכה תולג יתש תא תוסכל םיתש תוכבשהו .א 

ינפ לע דשא תרתוכה יתש תא תוסכל תחאה הכבשל םינמר םירוט ינש תוכבשה יתשל .ב 

םידומעה 

הזה רבדב ךדבעל 'ה אנ חלסי ...ךדבעל 'ה חלסי הזה רבדל :חי ,ה ב"למ .20 

ידי לע ןעשנ אוהו המש תווחתשהל ןומד תיב ינדא אובב ךדבעל 'ה חלסי הזה רבדל .א 

ןומד תיב יתיוחתשהו 

אנ חלסי ןומד תיב יתיוחתשהב ידי לע ןעשנ אוהו המש תווחתשהל ןומר תיב ינדא אובב .ב 

הזה רבדב ךדבעל 'ה 
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 [ί26 469 חלמה םי תוליגמו ל"זח תורפס רואל הרוסמה לש התומדק
הארנו החלשנו ...םיראשנה םיסוסה ןמ השמח אנ וחקיו רמאיו וידבעמ דחא ןעיו :גי ,ז ב"למ .21 

הארנו החלשנו הב וראשנ רשא לארשי ('כ) ןומהה לככ םנה םיראשנה םיסוסה ןמ השמח .א 

הארנו החלשנו ומת רשא לארשי ןומה לככ םנה הב וראשנ רשא םיסוסה ןמ השמח .ב 

ןואשי םיבר םימ ןואשכ םימאל ןואשי םיריבכ םימ ןואשכ םימואל ןואשו :גי—בי ,זי ישי .22 

ןואשי םיריבכ ...םימואל ןואשו .א 

ןואשי םיבר ...םימאל .ב 

ותשי לא םימו ועדי לא המואמ ומעטי לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה :ז ,ג הנוי .23 

ותשי לא םימו המואמ ומעטי לא ...המהבהו םדאה .א 

ותשי לא םימו וערי לא המואמ ...המהבהו םדאה .ב 

ותערמ ול ליצהל ושאר לע לצ תויהל :ו ,ד הנוי .24 

ושאר לע לצ תויהל .א 

ותעדמ ול (לצהל :0ו,רג) ליצהל .ב 

וינזאב אובת וינפל יתעושו :ז ,חי 'הת .25 

(ז ,בכ ב"מש חסונ ןכו)וינזאב יתעושו .א 

אובת וינפל יתעושו .ב 

עבשנ אל ורשבמ ןתי ימ ילהא יתמ ורמא אל םא :אל ,אל בויא .26 

...ילהא יתמ ורמא םא .א 

ילהא יתמ ודמא אל .ב 

םהיחא םע םלשוריב ובשי םהיחא דגנ המה ףאו :בל ,ח א"הד .27 

םילשוריב ובשי םהיחא דגנ המה ףאו .א 

םהיחא םע םלשוריב ובשי המה ףאו .ב 

שורדל בואב לואשל םגו :גי ,י א"הד .28 

בואב לואשל םגו .א 

שורדל בואב םגו .ב 
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