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 תקציר 

מחקר זה מתמקד בהבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני. מטרתו היא בראש  

ובראשונה ליצור קורפוס מקיף של כל ההבדלים הללו, לחקור כל אחד מהם לחוד ואף לבחון אותם במבט  

נוסח המקרא.    כולל. ניתוח הנתונים במחקר הנוכחי נעשה באמצעות הכלים העומדים לרשותו של כל חוקר

יחד עם זאת, הוא משתמש גם בכלים מתחום הפליאוגרפיה, ובתור שכזה הוא מסמן כיוון חדש. החוקרים 

הרבים שעסקו בהבדלים מחמת דמיון גרפי כחלק מן הדיון בתולדות הנוסח, כמעט שלא השתמשו בידע  

יר תופעות ספציפיות  שהצטבר בעשורים האחרונים אודות התפתחות הכתב העברי והמרובע על מנת להסב

גווניו ואף את חקר   או תהליכים כלליים. לפיכך יש לקוות שמחקרי יפרה את חקר נוסח המקרא על כל 

 המקרא עצמו. 

מציג    הפרק השניהמחקר מכיל את מטרותיו, תולדות המחקר בנושאים רלוונטיים, והמתווה שלו.    מבוא

את הממצא הטקסטואלי, ובו נסקרים כל ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני, 

בדל נבחן ואף נבחנות גרסאותיהם של עדי נוסח נוספים, ובראשם מגילות קומראן ותרגום השבעים. כל ה

ניתוח   מציג  והערכתן. לבסוף, הפרק  היווצרותן  אופן  פילולוגי של הגרסאות השונות,  ניתוח  לגופו, תוך 

סטטיסטי של הנתונים, דוגמת סקירת האותיות המתחלפות, שכיחות החילופים, מספר הגרסאות העדיפות  

 בכל עד נוסח ושכיחות ההסכמות בין תרגום השבעים לכל אחד מעדי הנוסח.  

נידון הרקע הפליאוגרפי של ההבדלים, במהלכו נסקרת צורת האותיות המתחלפות בכל פרק השלישי  ב

הכתב העברי, המרובע והשומרוני. מתוך כך    –שלבי ההתפתחות של שלוש מערכות הכתב הרלוונטיות  

ון מוצגת המסגרת הכרונולוגית המשוערת של החילופים, היינו נבחן השלב בהתפתחות הכתב בו קיים דמי 

נתונים   מובאים  זה,  פרק  של  הביניים  בסיכום  התרחשו.  שהחילופים  להניח  סביר  ובו  האותיות,  בין 

בכל   השומרוני  והחומש  המסורה  נוסח  בין  החילופים  מספר  הפליאוגרפי:  מהניתוח  העולים  סטטיסטיים 

ת של מערכת כתב, מספר החילופים בכל שלב בהתפתחות הכתב, וסקירת המסגרת הכרונולוגית המשוער

 כלל החילופים. נתונים אלו שופכים אור על תהליך מסירת התורה במאות האחרונות לפני הספירה.  

מוקדש למסקנות המחקר. בפרק זה נידונה תרומתן של מסקנות הביניים העולות מן הממצא   הפרק הרביעי

קשורות באופן  הטקסטואלי ומהניתוח הפליאוגרפי לדיון המחקרי בסוגיות משיקות. חלק ממסקנות המחקר

ספציפי לחומש השומרוני )תיארוכו, הכתב בו הוא נמסר, אופי תהליך המסירה שלו(, וחלק אחר קשור  

לסוגיות כלליות בחקר נוסח המקרא, דוגמת היחס בין עדי הנוסח הנידונים במחקר והמסגרת הכרונולוגית 

 של מסירת התורה בכתב עברי.  

לעבודה מובאת רשימת ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני. ההבדלים    נספחכ

מוצגים בטבלה, שבה מרוכזים הנתונים העולים מן האיסוף הטקסטואלי וניתוח הגרסאות עבור כל הבדל: 

ישנו תי עוד גרסה עדיפה )אם יש(, במי תומכת הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים )אם בכלל(, והאם 

להבדל זה גם בהערות כתיב וקרי בנוסח המסורה.  
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 מטרת המחקר  1.1

מחקר זה מתמקד בהבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי ובתרומתם לחקר נוסח המקרא. מטרתו היא לאסוף ולבדוק 

באופן שיטתי הבדלים אלו בין נוסח המסורה לתורה והחומש השומרוני, תוך השוואה לעדי נוסח נוספים.  

כגון תולדות מסירת    בכוונתי לבחון את המסקנות העולות מאיסוף הנתונים לגבי סוגיות יסוד בחקר הנוסח

 התורה, היחס בין מסורות הנוסח שלה ותפוצתה בימי קדם.  

במהלך העבודה, נידונה שאלת הגרסה העדיפה במקרה של הבדלים בין גרסאות שונות במקורות העתיקים.  

ההכרעה בסוגיה זו תעשה רק כאשר ישנם נתונים משמעותיים המטים את הכף לטובת גרסה ספציפית, מה  

ק בחלק מהבדלי הנוסח הנידונים. למרות זאת, יש בתהליך זה כדי להוביל למסקנות אודות אופיים  שקורה ר

 ומידת דייקנותם של נוסח המסורה והחומש השומרוני.  

בנוסף, יידון הרקע הפליאוגרפי של חילופי האותיות תוך הצעת המסגרת הכרונולוגית האפשרית לחילופן. 

וסח המקרא עם התחום הפליאוגרפי היא בין היתר בדיון בשאלה  תרומתו של המחקר המשלב את חקר נ 

באיזה כתב נמסרה התורה. שאלה זו היא משמעותית בחקר המקרא ובתיארוכו, ועל אף שמחקרי אינו מציג  

תשובה חד משמעית, הוא מרים תרומה משמעותית בסוגיה זו. בעבודתי אראה כי חילופי הנוסח לא נוצרו 

ב שומרוני, ולכן הם מייצגים חילופים קדומים שנעשו בכתב עברי או בכתב  במהלך העתקת התורה בכת

 מרובע, והדיון בהם עשוי להיות רלוונטי לשחזור מסירת התורה בשלבים קדומים.  

 

 תולדות המחקר  1.2

 הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין אותיות  1.2.1

מקרא שהעתיקו את כתבי היד ומסרו אותם  הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי יצאו בשוגג תחת ידם של סופרי ה

מדור לדור. פעמים שהללו שגו בזיהוי נכון של האות בכתב היד שהיה מונח לפניהם והחליפו אותה באות 

אחרת בעלת קרבה גרפית לראשונה, ופעמים שהחליפו שתי אותיות שנראו מחוברות באות אחרת )כתוצאה 

ילופים אלו עשויים להתרחש בתנאים שונים: בחלק מן ממשיכת קו ארוכה במקצת או מכתיבה צפופה(. ח

המקרים מדובר באותיות דומות בצורתן עד כי קשה להבחין ביניהן, ולעיתים הסופר נזקק לשיקולי הקשר  

על מנת להכריע באיזו אות מדובר. במקרים אחרים, האותיות דומות זו לזו באלמנט אחד או יותר, ושינוי 

 ום להחלפתן. או נזק קל במגילה יכול לגר

 

הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי הם תופעה מוכרת בחקר טקסטים עתיקים, ובכללם בחקר הנוסח המקראי.  

 1פעמים רבות חוקרים הציעו תיקון לנוסח המקרא, מתוך הנחה שהוא נוצר כתוצאה מחילוף אותיות דומות. 

 
  אפשר   עליהם  המתבססים  ביקורתיים   ובפרשנים,  BHK-ו   BHSכגון ,  כללי  באופן  נוסח  לחילופי  המתייחסים  יעץ  בספרי  1

 כב   ב"במל:  למשל.  בודדות  רק  נביא,  רבות  לכך  הדוגמאות.  אותיות מחמת דמיון גרפי  לחילופי  דוגמאות  ושעל  צעד  כל  על  למצוא

ם:  4   ַבְעָים :  5  יא'  בישהעברי(;    בכתב  כ-מ  חילופי' )ויתך'   התיקון  את  הציע  385, עמ'  1951  מונטגומרי  )נה"מ(  ַהֶכֶסף-ֶאת  ְוַיתֵּ

וטלמון    267, עמ'  1983  קייזרצ בכתב העברי, וכך גם  -הציע לראשונה את התיקון 'בעצם' בשל חילופי י  ל"שד)נה"מ(    רּוחֹו

 צימרלי עברי, וכך גם    מ בכתב-)נה"מ( שד"ל תיקן ל'ברום' בשל חילופי כ  ִמְמקֹומֹו'  ה-ְכבֹוד  ָברּוְך:  12  ג '  ביח;  393, עמ'  1985
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, דנים בדוגמאות של הבדלי זאת ועוד, מחקרים העוסקים בנוסח המקרא ובתהליכים שהתרחשו במסירתו

הנסון,   שפרבר,  גינזבורג,  פרלס,  דליטש,  את  למנות  ניתן  בכך  שעסקו  החוקרים  בין  גרפי.  דמיון  נוסח 

חוקרים אלו הצביעו על התופעה הטקסטואלית של חילופים מחמת דמיון גרפי, תוך איסוף   2מק'קרטר וטוב. 

וגר המסורה  נוסח  שונים:  ממקורות  דוגמאות  של  השומרוני,  אקלקטי  החומש  שבו,  והקרי  הכתיב  סאות 

 קטעים מקבילים בנוסח המסורה והמצע העברי של תרגום השבעים.  

 

טיפול בחילופים גרפיים המתמקד בעדי נוסח ספציפיים מצאנו אצל מצוך וטוב. מצוך, בחיבורו על הדקדוק  

החומ בין  נוסח  הבדלי  של  נבחרות  דוגמאות  אסף  השומרוני,  החומש  של  למסורה והלשון  השומרוני  ש 

טוב בחן הבדלים מחמת דמיון גרפי העולים מהשוואת נוסח המסורה   3הנובעות מדמיון גרפי בין אותיות.

טוב מתבסס על מאגר נתונים הנגיש   4והמצע העברי המשוער של תרגום השבעים לאורך כל ספרי המקרא.

נותן את הנתונים עCATSSלציבור ) מסקנותיו מציעות לראשונה   5צמם.(, אבל בתוך מחקרו הוא אינו 

ניתוח סטטיסטי של הנושא: מניין מספר החילופים של זוגות שכיחים בכל ספרי המקרא ומניין החילופים  

בכל ספר, דירוג הספרים על בסיס קריטריון זה ובחינת המסקנות העולות מכך ביחס ליציבות הנוסחים.  

ה שיטתית של חילופים שמקורם גרפי. השוואה כזו,  מחקרו של טוב מדגים את הפוטנציאל הגלום בהשווא

הכוללת איסוף וניתוח של כל הנתונים, ודיון בהשלכותיהם על אופיים של עדי הנוסח הנבדקים, טרם נערכה  

 לגבי עדי הנוסח שאני מבקשת לבחון בעבודתי.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
זוג אותיות המתחלפות בין נוסח המסורה והחומש  .  94, עמ'  1979 דוגמאות נוספות יובאו בפרק השלישי, בדיון מפורט בכל 

.  2010; גולני  1985; טלמון  1983; טלמון  1964ראו למשל הנסון    העברי  בכתב   אותיות  בחילופי  העוסקים  למאמריםהשומרוני.  

   . 2013; אליצור תשנ"ב; ריילי 1982תשכ"ז/א; ניומן  גייגר אצל למשל ורא המרובע בכתב חילופים על למאמרים
;  486–481, עמ'  1966שפרבר    ;296–291, עמ'  1966; גינזבורג  39–28, עמ'  1922  פרלס;  120–103, עמ'  1920  דליטש  2

 . 227– 221; טוב תשע"ד, עמ' 49–43, עמ' 1986; מק'קרטר 568–567, עמ' 1976הנסון 
 . 48–41עמ'  1969 מצוך 3
 . 1992טוב  4
תופעות הקשורות   משחזר פרטים במקורו העברי ומסמןהבדלים בין נוסח המסורה ותרגום השבעים,    מאגר ממוחשב המסמן  5

 ו. לטכניקת התרגום של
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חילופי אותיות הנובעים מגורמים  נוסף על חילופי אותיות מחמת דמיון גרפי, קיימים גם וריאנטים שבהם  

התערבות סופרים    8שיטות כתיב נבדלות,   7תהליכים לשוניים אחרים,   6נוספים כגון תהליכים פונולוגיים, 

תיאולוגיות,  אינם כלולים ברשימת    10ועוד.  9מסיבות  והם  בווריאנטים אלו  אינו עוסק  זה  כאמור, מחקר 

 הבדלי הנוסח הנחקרים.  

 

 הנוסחים הנחקרים  1.2.2

כאמור, מחקרי מתמקד בהשוואת נוסח המסורה והחומש השומרוני. כתבי היד המקיפים והקדומים ביותר  

תבי היד החשובים ביותר של נוסח של שני הנוסחים הללו שייכים לשלב מאוחר במסירת התורה: שלושת כ

 
הזמן,   6 במרוצת  נחלשה  העיצורים  הגיית  תופעה שכיחה.  הוא  מוצאם המשותף  בשל  פונולוגית  בעלי קרבה  עיצורים  חילוף 

וההבחנה ביניהם היטשטשה עד שהדמו זה לזה. תופעה זו מוכרת במיוחד בעיצורים הגרוניים, אך קיימת גם בקבוצות נוספות 

, עמ' 1928; קנדי  41– 39, עמ'  1922; פרלס  19a§,  1910קאוץ'  -ניוסכמו העיצורים החיכיים והשפתיים. ראו למשל אצל גז

; 110ורגון תשס"ג, עמ'    ;498–497; אלדר תשמ"ח, עמ'   1978; איסבל  481–476, עמ'  1966; נאור תשי"ט; שפרבר  31–12

ומוראוקה   עמ'  17c§,  2009ז'ואן  תשע"ד,  טוב  ב227–226;  במיוחד  שכיחה  הגרוניים  העיצורים  התערערות  של  .  עברית 

וחוץ מקראיות, ראו אצל בן פנים  עדויות  ויש לה  עמ'  -השומרונים,  עמ'  -; בן334חיים תרצ"ט,  ; מצוך 29–25חיים תשל"ז, 

בנימין   נו ביומן מסעו שלוניות אצל השומרונים מצאעדות חוץ מקראית לחילופי הגר.  85; טוב תשע"ד, עמ'  32–28, עמ'  1969

ע'; ה' מן אברהם אבינו, ואין להם הוד; ח' מן יצחק אבינו, ואין  -ח' ו-ן להם שלוש אותיות ה' ולספירה(: 'ואי12-מטודלה )המאה ה

גם מפיוטים  הביא ראיה לכך    323ויס תשל"ו, עמ'  להם חסד; ע' מן יעקב אבינו, ואין להם ענוה' )מטודלה תשכ"ד, עמ' כב(.  

– 398' עמתשי"ט,  קוטשר אצל ורא a1QIsaגילת במ  התופעה  על  שומרוניים בעלי אקרוסטיכון, המתחילים באות ה"א או עי"ן.

403 . 
ך לדוגמא הגיה מקוצרת המבליעה עיצורים, אסימילציה ותיקונים לשוניים שהוכנסו על ידי סופרים בעלי גישה חופשית אל  כ  7

הגייה פיה בנושא  הטקסט. כל אלו הובילו ליצירת גרסאות שונות, ביניהן כאלו שיש בהן המרת אות אחת באחרת. לביבליוגר

לחילופי אותיות שיש להסבירם בהגיה מקוצרת של המילים, שנוצרה על ידי מביא דוגמאות  ה  1999ראו אצל צומורה    מקוצרת

הסבור כי מקור גרסאות הכתיב והקרי    371, עמ'  1982הידמות לעיצור המופיע במילה הקודמת בפסוק. ראו גם אצל ברת'למי  

'חי רב' )כתיב(.   –חיר רב    –)קרי(  הוא במיזוג העיצורים הדומים המיוצגים על ידי האותיות למ"ד ורי"ש: 'חיל רב'    20בשמ"ב כג  

. ילון  18b§,  1910קאוץ' -ה שתוצאתו המרה של אות בודדת, ראו אצל גזניוס, באופן כללי ולא רק ככזאסימילציה על תהליך ה

מתוך   להדגמה  ת"ו.  האות  של  באסימילציה  בהרחבה  עסק  עמ'    a1QIsaתרצ"ב  תשי"ט,  קוטשר  אצל  בין  404– 403ראו   .

ייה מוכרת של החומש השומרוני.  נט שהכניסו סופרים ניתן למנות כאלו שיש בהם הסרת צורות ארכאיות )  לשונייםהתיקונים  ה

, עמ'  1949רבים )גייגר  -נקבה, יחיד-(, התאמות של לשון זכר80; טוב, תשע"ד עמ'  29–28פלורנטין תשע"א, עמ'  -ראו אצל טל

על  .  ורה, מתוך השוואתו למצע המשוחזר של התרגומים העתיקיםמצביע על תיקונים כאלו המשוקעים בנוסח המס   153– 152

רא בחומש השומרוני  לשוניים  וולקי  תיקונים  אצל  למשל  עמ'  1970ו  טל220– 217,  עמ'  -;  ראו  30–29פלורנטין תשע"א,   .

נה"מ[, 'לבדה'  : 'רק אדמת הכהנים לבדם' ]26: 'אל המחנה האחת והכהו' ]נה"מ[, 'האחד' ]שומ'[; בר' מז  9לב  דוגמאות בבר'  

ראו אצל טוב תשע"ד,    [. a1QIsa: 'דוי' ]נה"מ[, 'דוה' ]5יש' א  (, ושימוש בהטיות פועל או במשקלים שונים )כמו למשל ב]שומ'[

ת כפי שהיא משתקפת במגילו . על הזיקות בין החומש השומרוני ללשון ימי בית שני283; השוו' לקוטשר תשי"ט, עמ' 103עמ' 

בתהליכים פונולוגיים  עסק    40–25, עמ'  1986קמרון    (.453–452חיים תשי"ח; קוטשר תשי"ט, עמ'  -ים המלח ראה אצל בן

אשר   המגילות,  בשפת  המתרחשים  למשל  דומים  כך  אותיות.  לחילופי  םהובילו  חילופי  הגרוניות,  מ-החלשות  בסוף  ילה  ן 

 ואסימילציה של האותיות נו"ן ויו"ד. 
  ואינו מענייננו, אך רק נציין כי פעמים שנוצרים חילופי אותיות כתוצאה משיטות כתיב שונות.הנושא האורתוגרפי הוא רחב    8

; קנדי  39, עמ'  1922פרלס  ;  47, עמ'  1920דליטש  למשל אצל    כך הוא למשל במקרים של חילוף אל"ף וה"א בסופי מילים )ראו

]נה"מ[/ 'אהלו'    ָאֳהֹלה:  8בר' יב  גות )לדוגמא  ( וסילוק צורות כתיב חרי564– 563, עמ'  1966פרבר  ש ;  12–10, עמ'  1928

 .]שומ'[(
תשס"ב  . סגל  1949  למשל אצל גהמן  ו תקפה גם לגבי מתרגמי המקרא, ראו. טענה ז223– 168, עמ'  1949ראו אצל גייגר    9

והמשנית, שיש בו חילוף האות אל"ף בו"ו ממניעים תאולוגים. שתי הגרסאות, המקורית    3בשמ"א ב  מביא דוגמא לשינוי קטן  

נימה המתריסה  מטרת החילוף היא לעדן את הלטענתו,  (. קרי: 'ולא נתכנו עלילות' )כתיב(/ְולֹו )קריהשתמרו במערכת הכתיב וה

,  37–36פלורנטין תשע"א, עמ'  -טל)קרי(.    לֹו  -: 'הן יקטלני לא איחל' )כתיב(15באיוב יג  ישנו  . מקרה דומה  של חנה בדבריה

חשיבות עקרון  ל החומש השומרוני לאל בלשון יחיד שייכת גם היא לקטגוריה זו, ונובעת מהתייחסותו העקבית שסבורים כי  

כך למשל בבר'  במקרים בהם נוסח המסורה מייחס לשון ריבוי לאל, החומש השומרוני מתקן אותו.  עיניו. לפיכך,  אחדות האל ב 

ָליו ָהֱאֹלִהים:  7ה אתי אלהים' )שומ'(; בר' לה  'התע)נה"מ(/    ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהים :  13כ   )נה"מ(/ 'שם נגלה אליו האלהים'    ָׁשם ִנְגלּו אֵּ

 הטוען בעקבות שורש כי אלו התאמות דקדוקית ולא תאולוגית.  81השוו' לטוב תשע"ד, עמ'  )שומ'(.
ר מתחלפים במכוון בקטעים פואטיים -נ-להטוען כי העיצורים    1978דוגמא מעניינת לקטגוריה זו ניתן למצוא אצל פיצ'גרלד    10

אינו  על מנת לשמור על תבנית קבועה של השימוש בהם. הוא מביא דוגמאות לצורות לא רגילות בהן החילוף מתרחש, שלדעתו 

 . קשור לחילוף הפונטי הנפוץ שלהן



4 
 

 

המסורה מתוארכים החל מן המאה העשירית לפני הספירה )כתר ארם צובה, שרוב נוסח התורה לא השתמר 

על פי עדות פנימית,   895; כתב יד קהיר משנת  1009לספירה לערך; כתב יד לנינגרד משנת    925בו, משנת  

היד העתיקים יותר(; כתבי  של החומש השומרוני מתוארכים למאות שתים    אך הוא ככל הנראה מאוחר 

לספירה. עשרה  ארבע  עד  חקר   11עשרה  התורה,  מאוחר במסירת  שייכים לשלב  אלו  יד  אף שכתבי  על 

המגילות המקראיות מקומראן הראה כי ערכם רב בהיותם עדות למסורות נוסח קדומות בעלות היסטוריה  

השנים בין התיעוד החלקי מקומראן לבין כתבי היד    ארוכה של התהוות ומסירה. זאת למרות הפער בן מאות

השלמים מראשית האלף השני לספירה. בדברים הבאים תיבחן טענה זו הן ביחס לנוסח המסורה הן ביחס  

 לחומש השומרוני.  

 

 12נוסח המסורה  1.2.2.1

נוגעות של המקרא. במאות האחרונות נשמעו תאוריות שונות ה textus receptus-נוסח המסורה התקבל כ

לשאלות כגון תולדות התפתחותו, מתי הוא התקבל כנוסח מחייב, מדוע וכיצד זה קרה. נקודת המפנה של 

גילוי מגילות קומראן. יתחיל הדיון שלהלן, היא  מגילות אלו מציגות    13המחקר בשאלות אלו, וממנה גם 

ניתן   להן,  הודות  המקרא.  של  לקאנוניזציה  שקדמה  לתקופה  טקסטואליות  את ראיות  ולשחזר  לנסות 

 ההיסטוריה הטקסטואלית של המקרא כבר החל מן המאה השלישית לפני הספירה.  

 

 תולדות נוסח המסורה לאור מגילות קומראן  1.2.2.1.1

 14טוב פיתח מודל רב השפעה לניתוח טקסטואלי של המגילות המקראיות שהתגלו בקומראן ובמדבר יהודה. 

על פי המודל של טוב, שלוש מסורות הנוסח המוכרות של התורה משמשות כאבן בוחן לסיווג טקסטואלי  

מסורתיות או מסורתיות  -של המגילות. כך, הוא אפיין את המגילות על פי ארבע קטגוריות: מגילות קדם

קדם מגילות  תרגום-למחצה,  של  העברי  המצע  של  הנוסח  לענף  השייכות  מגילות  השבעים    שומרוניות, 

את האחרונות לא ניתן לשייך טקסטואלית בשל אחת    15ומגילות שלא ניתן לשייכן מבחינה טקסטואלית. 

משתי הסיבות הבאות: היקף מצומצם של כתב היד שאינו מאפשר להסיק מסקנה אודות ענף הנוסח אליו  

גרסאות המגילה לבין  הוא שייך, או העדר קרבה ספציפית לאחת הקטגוריות )לא קיימת נטייה להסכמה בין  

 אחד מענפי הנוסח שנמנו לעיל(. 

 
   .xxxv, עמ' 8201אצל שורש ראו סקירה עדכנית של כתבי היד, היקפם ותיארוכם ל 11
ללא  המונח נוסח המסורה מתייחס לכל ספרי המקרא,    וסח המסורה לתורה, בסקירה שלהלןנבבעיקר    אף שעבודתי עוסקתעל    12

  הבחנה בין התורה ליתר הספרים, אלא אם כן צוין אחרת בגוף הדברים. 
 .  105–94, עמ' 2016לסקירה נרחבת של חקר נוסח המקרא במאות שקדמו לגילוי המגילות ראו אצל לנגה  13
 .  a2015; טוב 2008; טוב 1999טוב  את כתביו:  יםבסדרת פרסומים שראו אור בספרים המלקט מפורטתוב שיטתו של ט  14
מסורתיות מקומראן השונות  -מסורתי: הראשון, מגילות קדם-בין שני מעגלים של טקסטים בענף הקדםהבחין  בהמשך טוב    15

בפרטים מנוסח המסורה מימי הביניים, פחות מדויקות ואף אינן תואמות את כל הוראות חז"ל לכתיבת ספרי קודש. מעגל שני  

, עמ'  2008לטקסט העיצורי של נוסח המסורה )טוב  הוא המגילות שנמצאו במדבר יהודה מחוץ לקומראן המגלים קרבה גדולה  

183  .) 
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באמצעות מודל זה, טוב הציג נתונים סטטיסטיים אודות התפלגות המגילות המקראיות לענפי הנוסח אליהן 

כך, הוא אמד מבחינה מספרית את המגוון הטקסטואלי הרחב הנגלה במגילות. למרות מחלוקות   16הן שייכות.

נקודתיות בין טוב לחוקרים נוספים אודות שיוכה הטקסטואלי של מגילה זו או אחרת, אין עוררין על שתי 

 17מסקנות העולות מהנתונים:

- קומראן, לצד ענף הנוסח הקדםמסורתי היה אחד מענפי הנוסח שהיו בנמצא בספריית  -הענף הקדם .1

ומרוני, הענף אליו משתייך תרגום השבעים, וככל הנראה גם ענפי נוסח נוספים. למעשה, לכל  ש

מסקנה זו מערערת את ההנחה   18ספר מקראי היה מספר לא ידוע של נוסחים בימי הבית השני.

 מקרא בעת העתיקה. שרווחה עד לגילוי המגילות, על פיה נוסח המסורה היה הנוסח העיקרי של ה

מסורתיות מתעדות צורת טקסט קרובה לזו שהשתמרה בטקסט העיצורי של נוסח -מגילות קדם .2

הן מלמדות כי נוסח המסורה המתועד בכתבי יד מימי הביניים משמר נוסח שהיה קיים   19המסורה. 

שככלל  כבר כאלף שנים קודם לכן, ונמסר באופן מוקפד ומדויק. לגבי נוסח התורה, ניתן לומר  

נראה שהדבר    20ענף המסורה עבר פחות עריכה ותיקונים ביחס לענפי השומרוני ותרגום השבעים. 

מסורתי היו שייכים לאסכולה -נבע מכך שהסופרים שהיו אחראיים על מסירת התורה בענף הקדם

 שמרנית, שגישתה הייתה התערבות פחותה ככל הניתן בטקסט המקודש.  

 

תבסס על כתבי יד מאוחרים של נוסח המסורה, למעשה עוסק במסורת נוסח  לאור זאת, המחקר הנוכחי המ

  21עתיקה שהייתה קיימת כבר בימי הבית השני.

 
 . 106–104טוב תשע"ד, עמ'  16
מסורתי והמסורתי למחצה קטן ממה  -התורה בקומראן השייכות לענף הקדםלנגה חולק על טוב וסבור כי מספרן של מגילות    17

, עמ' 2016ראו אצל לנגה    ההבדלים ביניהם,, ואת  המגילות על פי לנגה וטוב  המציגה את סיווגעדכנית  שהעריך טוב. לטבלה  

125  . 
השאלה כיצד נוצר הריבוי הטקסטואלי במאות האחרונות לספירה הוסברה בדרכים  .b2016, לנגה 2010, לנגה 2009לנגה  18

עמ'   ונזכיר את המרכזיות שבהן. קוטשר תשי"ט,  טקסטים עממיים ששימשו   61–57שונות,  נפוצו  כי בימי הבית השני  סבר 

מסורתי שנמסרו בקפדנות על פי עותקים -רכים פרטיים ושמאופיינים במסירה חופשית, לצד טקסטים שמורים מהענף הקדםלצ

פיתחו את השערת הנוסחים המקומיים, על פיה שלוש מסורות הנוסח    1975וקרוס    1955שהופקדו בבית המקדש. אולברייט  

מסורתי  -שומרוני התפתח ביהודה, הענף הקדם-הגלות: הענף הקדם  של התורה התפתחו בשלושה אזורים גאוגרפיים שונים לאחר

בבבל, והענף של תרגום השבעים התפתח במצרים. במאות האחרונות לפני הספירה, כחלק מהחזרה מהגלות, התקבצו ביהודה  

, שהסביר a1964קאנונית יש להזכיר גם את טלמון  -טקסטים מכל ענפי הנוסח. בדיון בהיסטוריה הטקסטואלית בתקופה הקדם

חברתיות. קבוצות נבדלות בעת העתיקה אימצו נוסחים שונים של -את התפתחות שלושת ענפי הנוסח של התורה בנסיבות דתיות

שומרוני והנוצרים את הענף -מסורתי, השומרונים את הקדם-התורה, מתוך רבים שהיו בנמצא: היהודים אימצו את הענף הקדם

מסורתי משקפים עותק  -סבור כי בכל האמור לנוסח התורה, נוסח המסורה והענף הקדם d2016של תרגום השבעים. כיום, טוב 

שמור שהיה במקדש, ויתר ענפי הנוסח הם ככלל מסורות משניות שנוצרו כתוצאה מהרחבות, תיקונים וחוסר דיוק. בניגוד אליו, 

במהדורות שונות שהתקיימו זו לצד זו )שיטתו  אולריק סבור כי הריבוי הטקסטואלי בקומראן מעיד על כך שספרי המקרא הופיעו  

 (.   2015; אולריק 1999של אולריק מפורטת במאמרים המקובצים בספריו: אולריק 
המתוארכת למאה הראשונה לפני הספירה, המשקפת הבדלים מינוריים בינה לבין נוסח המסורה    b1QIsaכך למשל מגילת    19

אפיון הטקסטואלי של המגילה והדגמת ווריאנטים  . לדיון ב199, עמ'  2010ראו אצל אולריק ופלינט    b1QIsaלתיארוך  .  לישעיהו

 . 43–42, עמ'  2014טלשיר ; 2011; פלינט 211– 208בינה לבין נוסח המסורה ראו שם עמ' 
שנוצרו רשימה של קריאות משניות קטנות  נוסח המסורה, לצד  הרמוניזציות גדולות בשל    מביא ארבעה מקרים   2016הנדל    20

 כתוצאה מטעויות סופרים. במהלך המסירה 
ה כי גם שיטת הכתיב הנהוגה בנוסח . פרידמן הרא1975רידמן  היבט נוסף המעיד על קדמותו של ענף המסורה מוצג אצל פ  21

המסורה לתורה היא קדומה, על ידי השוואתה לשיטת הכתיב הנהוגה במגילות המקראיות מן המאה השלישית לפני הספירה: 

, אך היא אינה שכיחה  b4QSamהוספת אמות הקריאה בנוסח המסורה לתורה נעשתה בהיקף מעט גדול יותר מהמקובל במגילת 

  .a4QJer  -וב fvLe-4QExod -כמו ב
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 הטקסט העיצורי של נוסח המסורה 1.2.2.1.2

מסורתי היה אחד מני רבים בימי הבית השני, עולה השאלה כיצד הוא הפך - לנוכח העובדה שהענף הקדם

תקבל בקאנון היהודי. לנגה סבור כי זוהי תוצאה של תהליך דו שלבי, שראשיתו  להיות הענף הדומיננטי שה

מסורתי, והמשכו בקאנוניזציה של הטקסט העיצורי של נוסח המסורה. לנגה  -בהאחדת הנוסח בענף הקדם

 22מפתח את המודל שלו על סמך שלושה ממצאים העולים מהכרונולוגיה ומהטיפולוגיה של מגילות קומראן:

ש .1 הניכרת תקופת  הספירה,  לפני  הראשונה  המאה  של  השנייה  במחצית  סופרים  בפעילות  יא 

 מהממצא הנרחב מתקופה זו.   

ירידה של מספר המגילות המסורתיות למחצה והמגילות שלא ניתן לשייכן מבחינה טקסטואלית  .2

מסורתיות במחצית השנייה של -החל משנת אפס לספירה, לעומת עלייה במספר המגילות הקדם

 הראשונה לספירה. המאה

 לספירה.  70מסורתי בלבד לאחר שנת -תיעוד של מגילות מן הענף הקדם .3

 

מסורתי החל במחצית השנייה -מובילים את לנגה למסקנה כי תהליך האחדת הנוסח הקדם  2-ו  1נימוקים  

בנמצא, כבסיס  של המאה הראשונה לפני הספירה, אז נבחרו כתבי היד הקדומים ביותר מבין כתבי היד שהיו  

ולייצובו של הנוסח הקדם נוסח   23מסורתי. -לעריכתו  זה היתה הטקסט העיצורי של  התוצאה של תהליך 

מסורתי כקאנוני -מלמד שהתקבלותו של הנוסח הקדם  3המסורה, שהועבר מעתה והלאה כנוסח יציב. נימוק  

לחכמים הזמין  הנוסח  בהיותו  לספירה,  שבעים  בשנת  הבית  חורבן  לאחר  בירושלים    הואצה  ולכוהנים 

  24בתקופה זו. 

 

 החומש השומרוני  1.2.2.2

החומש השומרוני מכיל את נוסח התורה בשפה העברית ובכתב השומרוני, שהתפתח מן הכתב העברי. נוסח  

החומש   של  הטקסטואלי  ערכו  הערכת  לימינו.  עד  בשימושה  ונמצא  השומרונית  העדה  עבור  מקודש  זה 

 המקרא עברה תמורות במאות האחרונות, ואלה ייסקרו להלן.  השומרוני ותרומתו לחקר נוסח 

 

  19–17מאות  1.2.2.2.1

, כאשר פיאטרו דלה ולה הביא לאירופה כתב יד שנרכש בדמשק, 1616ראשיתו של חקר השומרוני בשנת  

והודפס בעקבות כך בפוליגלוטות פריז ולונדון. החל מהמאה השבע עשרה ועד למאה התשע עשרה, חקר 

השומרוני הושפע מגישות תאולוגיות בנות הזמן והפך לכלי ניגוח בין קתולים לפרוטסטנטים. נקודת    החומש

 
 .  150–149, עמ' 2016לנגה  22
עמ'  2009לנגה    23 לנגה  80,  עמ'  2016;  יהודה במאה ה151,  ובפרט    63-. לנגה רואה בכיבוש הרומאי של  לפני הספירה, 

  1984השוו' להוגנהבן  מסורתי.  -באקולטורציה שהייתה תכליתם של החוקים הרומאיים, קטליזטור לביסוס וייצוב הנוסח הקדם

 לפני הספירה.  135רתי התרחש לפני מסו-מורבעת סבר שייצוב הנוסח הקדם -שבהתבסס על אחידות הממצאים מואדי
 .  87– 86, עמ' a2000. ראו גם אצל אולריק 156, 151לנגה שם, עמ'  24



7 
 

 

ציון משמעותית בחקר השומרוני, המנותקת מהשפעות תיאולוגיות, היא חיבורו של גזניוס מראשית המאה 

נות וסבר כי  הלה מיין את ההבדלים בין השומרוני לנוסח המסורה לשמונה קטגוריות שו   25התשע עשרה. 

רב הגרסאות של השומרוני הן משניות, ומשקפות מסורת משותפת לשומרוני ולתרגום השבעים. טענתו של  

גזניוס לאיחורו של הטקסט השפיעה על החוקרים שבאו בעקבותיו, אשר המעיטו בחשיבותו של השומרוני 

של גזניוס. גייגר, בחיבור  ובתרומתו לחקר נוסח המקרא. אולם, גייגר ערער על המסקנה העולה מדבריו  

ש'נמלטה'  1857משנת   וקדומה  עממית  נוסח  מסורת  המייצג  ערך,  בעל  נוסח  הוא  השומרוני  כי  סבר   ,

בראשית המאה העשרים תמך גם קאהלה בדעה זו, וסבר כי על אף שהשומרוני הוא   26מהעריכה הרבנית.

נוסח עממי, הוא משמר גרסאות קדומות המשותפות לתרגום השבעים וחיבורים חיצוניים כספר היובלים  

 לימים, עם גילוי מגילות קומראן, טענתם של גייגר וקאהלה התבררה כנכונה.   27וספר חנוך.

 

 : המגילות הקדם שומרוניות והנוסח השומרוני21–20מאות  1.2.2.2.2

קדם מגילות  של  בקבוצה  מבחינים  המקרא  נוסח  חוקרי  בקומראן,  שנתגלו  המקראיות  המגילות  - בין 

נעדרות   הן  אך  בחומש השומרוני,  גם  הקיימים  הרמוניסטיים  אלמנטים  מכילות  אלו  מגילות  שומרוניות. 

את כתבי היד של השומרוני מימי הביניים. גילוי זה הוביל  שכבה דקה של שינויים כיתתיים המאפיינים  

לקונצנזוס מחקרי כי בדומה לנוסח המסורה, גם מקורו של הנוסח השומרוני הוא בנוסח של התורה שהיה  

זהו נוסח עממי ומרחיב, המאופיין בגישה חופשית של סופרים.    28בנמצא בארץ ישראל בתקופת הבית השני.

עריכתיות שמטרתן למנוע סתירות בין מקורות שונים, הוסיפו הרמוניזציות קטנות,    הללו הכניסו בו תוספות

השומרונים, בבואם ליצור את נוסחם  29יישבו קשיים לשוניים ותוכניים, סילקו צורות כתיב חריגות, ועוד.

ם  הקדוש, בחרו בנוסח היהודי העממי כבסיס, והתאימו אותו לעקרונות העדה באמצעות שינויים כיתתיי

 
 . 1815גזניוס  25
 .  66– 65(, עמ' 1857)תרגום לעברית של המחקר שהתפרסם במקור בגרמנית משנת   1949גייגר  26
 . 1915קאהלה  27
;  a2013; טוב  58– 43, עמ'  2012; אנדרסון וגיילס  2011קנופרס  ;  75; טוב, תשע"ד עמ'  1955ראו למשל אצל סקיהן    28

הטוען כי   2013דב -. השוו' לבן2018; טוב 167, עמ' 2016; קראופורד d2016; טוב a2016; טוב 47–46, עמ' 2014טלשיר 

שהושפעה מהביקורת הספרותית למדני. לשיטתו, נוסח זה נוצר בידי אסכולת סופרים יהודית  -הנוסח השומרוני הוא נוסח אקדמי

 האריסטוטלית וממתודות ביקורתיות, שנהגו בחוגים הלניסטיים באלכסנדריה במאות השלישית והשניה לפני הספירה.
; טוב תשע"ד, 35–25פלורנטין תשע"א, עמ'  -; טל36–23, עמ'  2008; קראופורד  131–115ראו למשל אצל ויס תשמ"א, עמ'    29

שכיחות בספרי שמות ובמדבר,   תוספות עריכתיות .  viii-ix, עמ'  2013; טוב  58– 43, עמ'  2012ס  ; אנדרסון וגייל86– 76עמ'  

ג, ומטרתן ליישב סתירות העולות מהשוואת מקורות מקבילים )לדוגמא הקדמת בקשת העם  -על סמך קטעים מקבילים בדברים א

ְלָפנֵּינּו  -22למרגלים בדב' א   על מנת לפתור את הסתירה בין המקורות,   2ים' שבבמ' יג  לציווי 'שלח לך אנש  ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים 

והדוגמאות הן רבות(. כמו כן, בסיפורי מצרים ישנן חזרות על צו האל בפי משה ואהרן על מנת להדגיש את הדיוק שבמימושו. 

חד )קנופרס כל התוספות לקוחות מתוך התורה, מה שמלמד על דבקות בקדושתה ועל ההתייחסות אל חמשת החומשים כאל ספר א

נכנסים שינויים הרמוניסטיים נקודתיים שמטרתם להסיר סתירות    הרמוניזציות קטנות(. תחת הכותרת של  520, עמ'  2011

ליישב קשיים לשוניים )נה"מ(/ 'זכר ונקבה' )שומ'(. הנטיה    ִאיׁש ְוִאְׁשתֹו :  2פנימיות או פרטים בלתי רגילים. כך לדוגמא בבר' ז  

:  12)נה"מ(/ 'אל המחנה האחד' )שומ'(; שמ' יז    ֶאל־ַהַמֲחֶנה ָהַאַחת:  9מספרית. כך למשל בבר' לב    ניכרת בהתאמה מגדרית או 

. כמו כן השומרוני נוטה לסלק צורות דקדוקיות קשות, כמו 7)נה"מ(/ 'ויהיו ידיו' )שומ'(. ראו דוגמאות נוספות בהע'    ַוְיִהי ָיָדיו

,  , הנובע ממניעים תאולוגייםיישוב קשיים תוכנייםארץ' )שומ'(. השומרוני מאופיין גם ב)נה"מ(/ 'וחית ה  ְוַחְיתֹו־ֶאֶרץ:  24בבר' א  

'ה' גיבור   -: 'ה' איש מלחמה' )נה"מ(3דוגמת הימנעות מביטויי האנשה כלפי האל ושימוש בלשון יחיד ביחס לאל. כך בשמ' טו  

ַוְיַכל ֱאֹלִהים : 2ניתן למצוא בבר' ב  יישוב קשיים פרשנייםהשומרוני ל. את נטייתו של 8במלחמה' )שומ'(, ראו גם  הערה מס'  

)נה"מ(/ 'ויכל ביום הששי מלאכתו... וישבת ביום השביעי' )שומ'(. כמו כן, אנו    ַוִּיְׁשֹבת ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ...ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכתֹו

 . 8נה"מ(/ 'אהלו' )שומ'(. ראו גם הע' מס' ) ָאֳהֹלה: 20, למשל בבר' ט סילוק צורות כתיב חריגותעדים ל
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בו.  ובתרומתו    30ששיקעו  להכרה בחשיבותו  הוביל  עתיקה  נוסח  מסורת  על  מבוסס  כי השומרוני  הגילוי 

לביקורת נוסח התורה, ולעניין מחודש בחקירתו. מחקר זה אף הוא עוסק בחומש השומרוני, בהיותו תיעוד  

  31שומרונית. - מקיף של מסורת הנוסח הקדם

 

 תיארוך החומש השומרוני 1.2.2.2.3

בות הקונצנזוס אודות המקור הקדום של החומש השומרוני, נשאלת השאלה מתי קיבל הנוסח השומרוני בעק

את צורתו הסופית, היינו, מתי הוכנסה שכבת התוספות הכיתתיות לנוסח היהודי העממי. פרביס, בהתבסס  

שומרוני  על דיון פליאוגרפי בשאלת ראשית התפתחותו של הכתב השומרוני, שיטת הכתיב של החומש ה

 32והמסורת הטקסטואלית שלו, תיארך את התגבשותו של הנוסח השומרוני למאה השנייה לפני הספירה. 

למרות השנים שעברו מאז מחקרו של פרביס, דעתו עדיין מקובלת על חוקרים רבים, כגון אנדרסון וגיילס,  

וקראופורד. קוגינס  פומר,  נית  33טוב,  סמך  על  זה  בתיארוך  תומכים  ואשל  התוספות  אשל  והשוואת  וח 

ההרמוניסטיות במגילות הקדם שומרוניות לאלו שבחומש השומרוני. לטענתם, חלק מהמגילות משקפות 

השומרונים   ידי  על  הנוסח  אימוץ  היינו  כרונולוגית,  היא  לכך  הסיבה  יותר.  מקיפה  הרמוניסטית  עריכה 

חיבות לסוף התקופה החשמונאית  התרחש בתקופה שקדמה למגילות אלו. על סמך תיארוכן של המגילות המר

ולתחילת התקופה ההרודיאנית, הם מסיקים שהשומרונים אימצו את הנוסח במאה השנייה לפני הספירה, 

קנופרס תולה את הכנסת השינויים הכיתתיים לחומש השומרוני    34ומאז הוא החל בתהליך התפתחות עצמאי.

 111בנסיבות היסטוריות. לטענתו, הרס המקדש בגריזים על ידי יוחנן הורקנוס, אותו הוא מתארך לשנת  

לפנה"ס, גרם לפילוג הסופי בין שתי העדות, וכתוצאה מכך להכנסת השינויים הכיתתיים של כל אחת מהן  

למרות ההסכמה הרחבה על תיארוך החומש השומרוני למאה השנייה לפני הספירה,    35בנוסח החומש שלה. 

 
עמ'  2008ראו למשל אצל קראופורד    30 טוב  22,  עמ'  2013;   ,x  דקה, וקשורה  2016; קראופורד זו היא  . שכבת שינויים 

בקדושתו של הר גריזים כמקום הפולחן: הוספת דיבר עשירי בשומרוני ובו ציווי להקמת מזבח בהר גריזים; הציווי בשומרוני  

(; אזכור של 'המקום אשר בחר ה'' 4ם מזבח בהר גריזים עם הכניסה לארץ ולא בהר עיבל כמו בנוסח המסורה )דב' כז  להקי

בשומרוני כאשר בנוסח המסורה מופיע  'המקום אשר יבחר ה'', על מנת להצביע על בחירתו הקדומה של הר גריזים. אפשר שגם 

ַרְכִתיָך   ַאְזִּכירְבָכל־ַהָמקֹום ֲאֶׁשר  שומרוני:  -ידאולוגימשקפת את השינוי הא  24גרסת השומרוני בשמות כג   ֶליָך ּובֵּ   ֶאת־ְׁשִמי ָאבֹוא אֵּ

 .  1994אצל דקסינגר   )שומ'(. שינויים אפשריים נוספים נידונו  את שמי שמה אבוא אליך וברכתיך  אזכרתיבמקום אשר  )נה"מ(;  
די נתונים שיאפשרו חקר מקיף של הבדלים מחמת דמיון שומרוניות העלתה כי אין בהן  - בדיקה מקדימה של המגילות הקדם  31

. fLev-4QExod  ,4QTest  ,a4QRPשומרוניות הבאות:   -נוסח המסורה למגילות הקדם  הבדלים כאלו ביןא קיימים  גרפי. ל

קדם מגילות  בין  גרפי  דמיון  מחמת  נוסח  הבדלי  של  בודדות  במגילות: -הקרויות  רק  קיימות  המסורה  לנוסח  שומרוניות 
maleoExod4Qp    ןנה"מ:    /'בה[ם' :  29לשמ' כה לבר' מה   b4QRP;  ּוִמְנָחָתּה: 'ו[מנחתם'/ נה"מ:  11לבמ' כט    b4QNum;  ָבהֵּ

בנימם לא נכלל ברשימת ההבדלים מחמת דמיון גרפי הנחקרים בעבודה זו בשל החילוף  /ִבְנָיִמן)  ּוְלִבְנָיִמן'/ נה"מ:  'ולבנימם:  22

. למרות זאת, יש לשקול את 2.3.3ומרוני בכל מופעי השם בתורה. ראו פרק שני, סעיף  השיטתי בין נוסח המסורה והחומש הש

,  2019שומרוניות ראו אצל לנגלואה  -הוא חילוף מחמת דמיון גרפי(. לרשימת המגילות הקדם  b4QRP  -האפשרות שההבדל ב

 . 255עמ' 
 .   201–200, עמ' 98b19. קרוס, שהנחה את עבודתו של פרביס, גם כתב על כך: קרוס 1968פרביס  32
 . 2016; קראופורד 15, עמ' 2012; אנדרסון וגיילס 73; טוב, תשע"ד עמ' 247, עמ' 2007; פומר 152, עמ' 1975קוגינס  33
 . 240– 238, עמ' 2003אשל ואשל  34
  2, עמ'  2002ופומר    201, עמ'  b1998. גם קרוס  129, עמ'  1977; ראו גם אצל דקסינגר  215–213, עמ'  2013קנופרס    35

לפנה"ס,   128לפנה"ס. יוספוס מתארך את החורבן לשנת    111מתארכים את חורבן המקדש בגריזים בידי יוחנן הורקנוס לשנת  

לחוקרים שהלכו בעקבותיו, ראו למשל אצל  (.  257–254שנת מותו של אנטיוכוס השביעי )בן מתתיהו, שליט תשכ"ג, כרך ג,  

 .118. לדיון במקור המחלוקת ראו אצל מגן תשס"א, עמ' 32, עמ' 1991; קראון 113, עמ' 1968פרביס 
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אותו. המאחרות  דעות  גם  ימי  -בן  36נשמעו  בראשית  לחומש  הוכנסו  הכיתתיות  שהתוספות  סבור  חיים 

קראון   37הנצרות, מתוך פולמוס עם עקרונותיה ורצון להדגיש את מקומו של הר גריזים כמקום מקודש.

רבא השומרוני. הלה,  -ות הנוסח השומרוני למאה השלישית לספירה, לתקופתו של בבאמאחר את התגבש

שפעל במקביל לתקופת התנאים, הוביל תהליך של עיצוב העדה השומרונית אשר כלל גם ביסוס וייצוב  

מכל מקום, דעות אלו לא התקבלו במחקר, וכאמור   38נוסח החומש השומרוני התואם את השקפת העדה. 

 חת היא שהחומש התגבש במאה השנייה לפני הספירה בקירוב.  ההנחה הרוו

 

 מסורת הקריאה של השומרונים 1.2.2.2.4

מסורת בכתב ומסורת קריאה.   –בדומה לנוסח המסורה, גם החומש השומרוני נמסר בשני ערוצים מקבילים  

בספר הדקדוק   מצוך טען שמסורת קריאת השומרונים היא מאוחרת, ותכליתה ליישב קשיים בטקסט הכתוב.

המקיף שכתב על העברית השומרונית, מצוך הסביר את רוב מאפייני העברית השומרונית כהשפעה של  

 39השפה הערבית שאומצה על ידי השומרונים במאה האחת עשרה לספירה.

 

בן זאב  ידי  על  מקיף  באופן  לראשונה  העדה  חכמי  מפי  תועדה  במאה  -מסורת הקריאה השומרונית  חיים 

חיים הציע פירוש דקדוקי של קטעים מהתורה המיוסדים על מסורת קריאת השומרונים, ופרסם  -הקודמת. בן

חיים טען -בן  41התעתיק לווה בדקדוק מקיף של העברית השומרונית.   40תעתיק מלא שלה בשנת תשל"ז.

שקריאת השומרונים משמרת קריאות עתיקות מנקודת מבט היסטורית, ומשקפת דיאלקטים עבריים שהיו 

חיים דחה את טענתו של מצוך אודות איחורה של מסורת הקריאה, -בן  42ימוש בראשית ימי הבית השני.בש

  43כתב מאמר ביקורת מקיף על ספר הדקדוק שלו ועמד על מגבלותיו.

 

בן  של  טענתו  את  קיבלו  השומרוני  החומש  חוקרי  מסורת  -מרבית  כי  הסבור  פלורנטין  למשל  כך  חיים. 

שורש עמד אף הוא על חשיבות מסורת    44השומרוני היא ערוץ המסירה העיקרי שלו.הקריאה של החומש  

 45הקריאה לביקורת הנוסח של החומש השומרוני, והעריך שמקורה הוא כבר במאה השנייה לפני הספירה. 

בספרו על גרסאות החומש השומרוני לבראשית, שורש התבסס על מסורת הקריאה השומרונית בניתוח  

 
סבור כי הוא עתיק מאוד, קדום למאה הרביעית   29, עמ'  1995ת'ורדסון    יש גם המקדימים את תיארוכו של החומש השומרוני.  36

וגרפית משווה את הכתב שלו ללוח גזר מן המאה העשירית לפנה"ס ולמכתבי לכיש מן המאה השמינית  לפנה"ס, ומבחינה פליא

   לפנה"ס. דעתו היא מפליגה ולא התקבלה על ידי יתר החוקרים.
 . 38חיים תשנ"ג, עמ' -בן 37
 .  45, עמ' 1991קראון  38
 . 1969מצוך  39
 חיים תשל"ז/א. -חיים תשכ"א; בן-בן 40
 חיים תשל"ז.  -בן 41
 . 520, עמ' 1989חיים - ; בן7חיים תשל"ז, בעיקר פרק -בן 42
 .  1971חיים -בן 43
 . 118, עמ' 2016פלורנטין  44
 .  1.16, עמ' 2000שורש  45
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ם יוסטן קרא לאחרונה לחקר הוליסטי של מסורת הנוסח השומרונית, תוך הדגשת החשיבות  ג  46הגרסאות. 

  47של חקר הטקסט של החומש לצד גרסאות מסורת הקריאה והתרגומים השומרוניים. 

 

מחקר זה מאמץ את ההנחה המקובלת שמסורת הקריאה השומרונית משמרת גרסאות שומרוניות עתיקות. 

ש השומרוני יובאו גרסאות מסורת הקריאה ויסייעו בניתוח ההבדלים. עם זאת, לפיכך, לצד גרסאות החומ

קדם גרסאות  הן  הנידונות  מהגרסאות  חלק  הפחות  שלכל  היא  זה  במחקר  היסוד  ולא -הנחת  שומרוניות 

במאפייני   דווקא  תלויים  השומרוני  החומש  שמציג  הווריאנטים  כל  לא  אחר,  לשון  שומרוניות.  גרסאות 

שומרוניים ותלויים בנסיבות שאינן קשורות  - ית ובהגייתה, וחלקם נובעים ממקורות קדםהעברית השומרונ 

גרפי   דמיון  מחמת  אותיות  חילופי  העבודה,  במהלך  שיובהר  כפי  ולשונה.  השומרונית  העדה  במאפייני 

מתועדים גם בעדי נוסח עתיקים כגון מגילות קומראן, המצע העברי של תרגום השבעים וגרסאות כתיב  

, והם כמובן אינם תופעה המייחדת את הנוסח השומרוני. לפיכך אשקול בכל מקרה שיידון להלן את  וקרי

הרקע האפשרי לחילוף הנדון, ואסווג את המקרים לגופם ולפי הנסיבות הספציפיות, ללא משפט מוקדם  

 באשר לנסיבות שעשויות היו להוביל לחילוף. 

 

 מחקר החומש השומרוני כיום 1.2.2.2.5

החומש חוקרי   התגבשותו של  תאריך  השומרונים,  לשון  כגון  מגוונות,  בסוגיות  עסקו  החומש השומרוני 

השומרוני כטקסט כיתתי, מאפייניו, נוסחו, היחס בינו לבין נוסח המסורה, היחס בינו לבין עדי נוסח נוספים  

ומ השומרונית  התאולוגיה  השבעים,  ותרגום  שומרוניות  הקדם  המגילות  ובראשם  המקרא  של של  קורה 

קבוצה של כלל ההבדלים בין השומרוני לעדי נוסח נוספים,  -הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי, כתת  48העדה. 

לא נחקרו באופן שיטתי עד היום. הם נחקרו בעבר על ידי חוקרים אחרים, אך לא באופן מעמיק. כך למשל  

ם, ומצוך אסף שפרבר הביא כמה דוגמאות לחילופי אותיות בין נוסח המסורה לשומרוני לצד מקורות נוספי

חילופים בין נוסח המסורה לשומרוני בחיבורו על הדקדוק והלשון של החומש השומרוני. שפרבר ומצוך 

במחקר זה בכוונתי,    49לא התיימרו למנות את כל ההבדלים שרקעם גרפי, אלא רק להציג מבחר דוגמאות. 

 
 .  2004שורש  46
 . 325–324, עמ' 2019יוסטן  47
זמן גיבושו . לדיון וביבליוגרפיה בשאלת  1969חיים תשל"ז ומצוך  -ראו אצל בן  לשון השומרוניםלמחקרים מקיפים אודות    48

; אשל  1970; וולקי  331–320נידונו בהרחבה, ראו למשל אצל ויס תשל"ו עמ'    מאפייני השומרוניראו לעיל.    של השומרוני

נוסח  .  viii-ix, עמ'  2013; טוב  86– 76; טוב תשע"ד עמ'  38– 25פלרנטין תשע"א עמ'  -טל;  93–87, עמ'  2000תשנ"ג; ג'לם  

טל    החומש השומרוני תשי"א;  טלמון  ידי  על  לסוגיית  2018; שורש  2013; שורש  1997; שורש  1999נחקר  בין .  היחס 

;  1948; פיצ'גרלד  1948  ראו ירלמןהשומרוני לעדי הנוסח הנוספים ולתרומתו להבנת היסטוריית ההתפתחות של התורה  

. בנוסף, לעיל הע' e2016; טוב 2011; שורש 2009; צנגלר  70–57, עמ' 2008; טוב 2004; מק'קרטי 1997; אוון 1994קים 

. לביבליוגרפיה 2018; פומר 2010; קנופרס 2007; פומר 1964ראו למשל אצל מקדונלד  לתאולוגית העדה השומרונית. 18

; קרטבייט  2007; בקינג  2002; פומר  1998b; קרוס  1991; קראון  1975ו למשל אצל קוגינס  רא  מקורה של העדהבסוגיית  

 . 2013; קנופרס 2009
– 41, עמ'  1969. מצוך מביא את הדוגמאות בחיבורו על דקדוק העברית השומרונית )מצוך  486–481'  עמ,  1966  שפרבר  49

לראשונה בענייני כתיב. עם זאת, מגרעותיו העקרוניות של   .(. לחיבור זה נודעת חשיבות בשל הקפו ובשל טיפולו המפורט 48

 .    1.2.2.2.4. ראו עוד לעיל סעיף 1971חיים -החיבור נידונו במאמר ביקורתי מקיף על ידי בן
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לדון בכל מקרה לגופו ואף   לראשונה בחקר השומרוני, לאסוף את כל ההבדלים הגרפיים בצורה שיטתית,

 לעסוק בסיכום הנתונים, במסקנות הטקסטואליות העולות מהם ובהשלכותיהם הפליאוגרפיות. 

 

 הערכת הגרסאות  1.2.3

הבדלי הגרסאות שנזכרו בסעיף הקודם, היינו ההבדלים שבין נוסח המסורה והשומרוני, עוברים תהליך של 

ורים שאחת ממטרותיה של ביקורת נוסח המקרא היא מלאכת  הערכה בעבודה הנוכחית. מרבית החוקרים סב

( נוסח המקור  גרסאות, שתכליתה לשחזר את  הניתן.Urtextהערכת  או להתקרב אליו ככל  מן   50(  החל 

המאה השבע עשרה חוקרי נוסח המקרא הציעו מערכת של כללים טקסטואליים על מנת לספק קריטריונים  

כך. לשם  אלו    51אובייקטיביים  וקריטריונים  כללים  חיצוניים  קריטריונים  קטגוריות:  לשתי  מתחלקים 

 פנימיים. 

 

קריטריונים חיצוניים נוגעים לעדי הנוסח בהם מופיעות הגרסאות, דוגמת ערכם הטקסטואלי של עדי הנוסח  

)העדפת נוסח המסורה כברירת מחדל, עדיפות לגרסאות המופיעות במגילות ים המלח, החומש השומרוני  

תרגום ותרגום השב מתרגומי המשנה של  באחד  או  בתרגומים הארמיים  המופיעות  גרסאות  פני  על  עים 

השבעים(, גילם של עדי הנוסח )תוך הנחה שעד נוסח עתיק יותר משמר גרסה מקורית יותר(, והיקף התיעוד 

  52של גרסה )גרסה המתועדת ביותר ממסורת נוסח אחת עדיפה על פני גרסה המתועדת רק במסורת אחת(. 

 

כפי שהראו כמה מחוקרי המקרא, תוקפם של הקריטריונים החיצוניים מוטל בספק, ואין לעשות בהם שימוש  

גורף על מנת להכריע בין גרסאות. מעמדו של עד נוסח, אשר נקבע בין היתר על פי הנתון הסטטיסטי של 

יקה אינה רלוונטית מספר הגרסאות העדיפות בו, אינו יכול להשפיע על שיפוט גרסה ספציפית. הסטטיסט 

בבחינת כל מקרה לגופו, וייתכן שדווקא עד נוסח המכיל גרסאות משניות רבות ישמר במקום מסוים גרסה  

גילוי    53מקורית.  זה. קודם  גרפי הנידונים במחקר  נוסח מחמת דמיון  זה תקף ביתר שאת בהבדלי  עקרון 

שומרוניות בקומראן, הנוסח השומרוני הושווה רק לנוסח המסורה, מה שהוביל לשיפוט  -המגילות הקדם

אלפים  כששת  מתוך  כי  טען  לשומרוני,  המסורה  נוסח  בין  בהבדלים  עסק  שכאמור  גזניוס,  שלו.  שלילי 

הבדלים בין הנוסחים, רק בשישה מקרים השומרוני משמר את הקריאה המקורית, ואילו ביתר המקרים  

 
. לחוקרים שסוברים שיש לזנוח את הרעיון  261; טוב תשע"ד, עמ'  1, עמ'  1958; מאס  709, עמ'  1929כך למשל פוסטגייט    50

 . 46, עמ' a2000; טלמון 34, עמ' 2005וסח המקור או התקרבות אליו ראו אצל ברוק של מציאת נ
 . 32, עמ'  f2016לסקירה מפורטת של חוקרים אלו והפניות ביבליוגרפיות ראו אצל טוב  51
. על  888, עמ'  a1976; ת'ומפסון  359, עמ'  a1968; נות'  883על העדפת נוסח המסורה ראו אצל סגל תשל"ז, כרך ד, עמ'    52

טען במאה האחרונה כי יש להעדיף   232, עמ'  1981. דייסט  74, עמ'  1974מעמדם השונה של יתר עדי הנוסח ראו אצל קליין  

ל פי שטענה זו נשמעה כבר במאה השמונה עשרה )ראו טוב תשע"ד, עמ' גרסאות על פי גיל מקורותיהם הטקסטואליים, אף ע

,  1, כרך  1980– 1974; ברת'למי  52, עמ'  1964(. היקף התיעוד של גרסה כקריטריון להעדפתה נידון אצל ארצ'ר  18, הע'  266

 . ixעמ' 
 .  733–732, עמ' 2003קוי  -; ואן דר173, עמ'  1996ברֹוק  53
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פלורנטין, שסימנו במהדורתם  -יחס זה נמשך גם בקרב חוקרים בני ימינו, דוגמת טל 54נוסח המסורה עדיף.

 55ות קדומות. לשומרוני הבדלים רבים כ'שינויים מכוונים', ובכך דחו את האפשרות שהם מייצגים קריא 

ואולם, יחס מאוזן יותר אל גרסאות השומרוני מתבקש אם ניקח בחשבון כי טעויות סופרים המתבצעות  

 בהיסח הדעת עלולות להתרחש בשני הנוסחים.  

 

גיל עדי הנוסח אף הוא אינו גורם מכריע בהערכת גרסאות: פעמים שעדי נוסח מאוחרים משמרים גרסאות  

עדי בעוד  ועדיפות,  לישעיהו    עתיקות  המסורה  נוסח  למשל,  כך  משניות.  גרסאות  מכילים  קדומים  נוסח 

המתוארכת לראשית   a1QIsaהמתועד בכתבי יד מימי הביניים מכיל גרסאות עדיפות על פני גרסאות מגילת  

כמו כן, היקף התיעוד של גרסה ספציפית אינו יכול להוות שיקול מרכזי בהעדפתה   56התקופה החשמונאית.

  57סאות אחרות, משום שאפשר שגרסה זו נוצרה באופן בלתי תלוי בכל אחד מענפי הנוסח.על פני גר

 

קריטריונים פנימיים להערכת גרסאות נוגעים לערך הגרסה עצמה ולתוכנה. הכלל הנודע השייך לקטגוריה  

אות,  , על פיו בהינתן מספר גרס(Lectio Difficilior Praeferendaזו הוא כלל 'הגרסה הקשה עדיפה' )

היגיון זה עומד גם    58יש להעדיף את הגרסה הקשה מתוך הנחה כי סופרים המירו גרסה זו בגרסאות קלות. 

'הגרסה הקצרה עדיפה' ) נטו (,  Lectio Brevior Potiorבבסיסו של הכלל  תוך הנחה שסופרי המקרא 

, שכן הם אינם  חוקרים רבים עמדו גם על מגבלותיהם של כללים אלו  59להוסיף פרטים ולא להשמיטם. 

 60תקפים במקרים בהם הגרסה הקשה או הקצרה היא תוצאה של טעות סופרים שנעשתה במהלך המסירה. 

 במקרים אלו, ודאי שאין להעדיף את הגרסה הקשה או הקצרה, או לפרשה בפירושים דחוקים. 

 

בה לעשות  יש  כי  למסקנה  מובילה  הנזכרים,  הטקסטואליים  בכללים  השימוש  במגבלות  שימוש  הכרה  ם 

מושכל. מלאכת הערכת הגרסאות אינה יכולה להתבצע על ידי הפעלה אדוקה של מערכת כללים תאורטית.  

בין  בין קריטריונים חיצוניים הנוגעים לערכם הטקסטואלי של עדי הנוסח,  היא צריכה לשמור על איזון 

 
.  13; שם כב 14; מחצית מארבעת הקריאות המשניות בנה"מ נוצרו בשל חילופים גרפיים: בר' יד 64– 61, עמ'  1815גזניוס   54

עוד אצל שורש   על האומדן של  101, עמ'  2013ראו  חולק  טוב  כ  6000.  כי ספר  ומעיד  בין שני   7000  - הבדלים,  הבדלים 

 (.  252, עמ' a2015הנוסחים )טוב 
שהפליגו ביחסם השלילי לשומרוני והוציאו מכלל אפשרות שהוא מכיל קריאות פלורנטין תשע"א. טוב ביקר אותם על  -טל  55

 (.   254, עמ' a2015מקוריות )טוב 
יוחס לה ערך טקסטואלי ירוד, וההנחה הרווחת היתה כי מרבית הווריאנטים שבה נוצרו   a1QIsaבשנים הראשונות לגילוי    56

מיומנות לסופר שהעתיק את המגילה או לנוסח ממנו היא הועתקה.   כתוצאה מטעויות סופר. גישה זו ייחסה חוסר דיוק וחוסר

; אורלינסקי  1952; אורלינסקי  1951; אורלינסקי  165, בפרט עמ'  1950; אורלינסקי  26–25, עמ'  1948)ראו למשל אצל בורוס  

אורלינסקי  1953  ;a1954  אורלינסקי  ;b1954  בראונלי וסבר  1952;  המגילה  של  הלשוני  הרקע  את  חקר  תשי"ט  קוטשר   .

  a1964יתן לראות אצל טלמון  מקראי(. דעה זו התמתנה עם התקדמות המחקר, כמו שנ -שקריאותיה משקפות דיאלקט לשוני בתר

שביקר את הספקנות הקיצונית כלפי המגילה וקרא להערכה מחודשת שלה. עם זאת, הגישה הסקפטית כלפי ערכה הטקסטואלי  

 (.  50, עמ' 2008; טוב 1992של המגילה עודן שולטות כיום בקרב החוקרים )ראו למשל אצל גונסלבס  
. הכרעת הגרסאות במחקר זה תעשה על פי ההנחה כי ריבוי המקורות התומכים  15–50, עמ'  2016ראו לדוגמא אצל דריסבך    57

 בגרסה מסוימת אינו ערובה לראשוניותה. 
 סבר שכלל זה הוא ראשון בחשיבותו בהערכה טקסטואלית של גרסאות.  21, עמ' 1986מק'קרטר  58
 .  75, עמ' 1974; קליין 52, עמ' 1964ארצ'ר  59
 .  29, עמ' 2005; ברוק 97, עמ' 4, כרך 2004; בנצן 1992; קלם 1981אלברקטסון ; 97, עמ' 1912שטוירנגל  60
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פציפית. חקירה כזו צריכה קריטריונים פנימיים הנוגעים לאופי הגרסאות, ובין חקירה מפורטת של גרסה ס

לשקול מכלול שיקולים, כגון גורמים פילולוגיים, פרשניים וספרותיים. לאור זאת קיימת  חשיבות מכרעת 

  61לשיקול דעתו של החוקר, וטוב אכן טען שזהו הקו המנחה העיקרי במלאכת הערכת גרסאות. 

 

 שימוש בפליאוגרפיה בחקר נוסח המקרא  1.2.4

אינטרדיסציפלינרי זה משלב שימוש בפליאוגרפיה של הכתב העברי, המרובע והשומרוני בחקר נוסח מחקר  

המקרא. הנסון עמד על כך שהידע העומד לרשותו של חוקר מקרא המכיר את התפתחות האותיות בכתב  

המקרא.  לנוסח  תיקונים  בהצעת  ושליטה  חופש  לו  מאפשר  והמרובע  הצהרות   62העברי  למרות  ואולם, 

מחקרים  עק למצוא  נדיר  משיקות,  כלל  בדרך  הדיסציפלינות  אף ששתי  ועל  זה,  בנושא  ושם  פה  רוניות 

בכוונתי להדגים במחקר זה    63המשתמשים באופן שיטתי בכלים פליאוגרפיים למטרות חקר נוסח המקרא.

ותיים  את הפוטנציאל הרב הקיים במיזוג שתי הדיסציפלינות, ולבחון את השלכותיהם של תהליכים התפתח

 שחלו בצורת האותיות על היבטים דיאכרוניים של הטקסט המקראי.

 

 מתווה המחקר  1.3

המחקר פותח באיסוף הממצא הטקסטואלי בפרק השני. בפרק זה מלוקטים הבדלי הנוסח מחמת דמיון גרפי  

בתרגום   המשתקפות  והגרסאות  קומראן  מגילות  גרסאות  לצד  השומרוני,  והחומש  המסורה  נוסח  בין 

ים. לכל מקרה מוצע ניתוח פילולוגי נרחב, ודיון בשאלת הגרסה העדיפה. לבסוף, בא ניתוח סטטיסטי  השבע

של הנתונים הכולל את סקירת האותיות המתחלפות ושכיחותן, מספר הגרסאות העדיפות בכל נוסח ומספר  

 הגרסאות המשותפות והחלוקות בין עדי הנוסח.  

 

מן הממצא הטקסטואלי עם חקר הפליאוגרפיה. בפרק נבחנת  הפרק השלישי משלב את הנתונים העולים  

נמסרו   בהן  הכתב  מערכות  בשלוש  השומרוני  והחומש  המסורה  נוסח  בין  המתחלפות  האותיות  צורת 

הכתב העברי, הכתב המרובע והכתב השומרוני. מטרתו של הניתוח הפליאוגרפי היא לבחון   –החומשים  

 המסגרת הכרונולוגית המשוערת של חילופים אלו. באיזו מערכת כתב התרחשו החילופים, ומהי

 

הפרק הרביעי מוקדש למסקנות המחקר, כפי שהן עולות הן מהממצא הטקסטואלי )פרק שני( הן מהניתוח  

הפליאוגרפי של הנתונים )פרק שלישי(. חלק ממסקנות המחקר מבססות הנחות הקיימות בחקר המקרא 

של, ההנחה הרווחת כי רב מסירת התורה התרחשה בכתב  ובחקר הממצא האפיגרפי מארץ ישראל. כך למ

המרובע מקבלת אישוש מריבוי ההבדלים שהתרחשו במערכת כתב זו. כמו כן, הכרונולוגיה המשוערת של 

 
 .  35, עמ' f2016; טוב 262טוב תשע"ד, עמ'  61
 .  586, עמ' 1976הנסון  62
( שהבחין בין שתי מערכות 1985; 1981בין החוקרים שהשתמשו בפליאוגרפיה בחקר נוסח המקרא יש להזכיר את טלמון ) 63

חילו בחקר  מחילופי הכתב  כתוצאה  שנוצרו  בנוסח המסורה  גרסאות משניות  על  הצביע  טלמון  גרפי.  דמיון  אותיות מחמת  פי 

הבחינה בין מערכות הכתב בהן נמסרו כתבי המקרא, והציעה    2010צד"י. גם גולני  -ת"ו, יו"ד-אותיות בכתב העברי, דוגמת אל"ף

 . 5חילוף שהתרחש בכתב עברי בנוסח המסורה לעמוס ו 
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והמאה  השנייה  שהמאה  ההנחה  את  מחזקת  השומרוני  לחומש  המסורה  נוסח  בין  האותיות  חילופי  כלל 

לות סופרים, כפי שגם עולה מהממצא הפליאוגרפי בקומראן.  הראשונה לפני הספירה הן תקופת שיא בפעי

לצד מסקנות אלו, יוצגו גם מסקנות שטרם נשמעו במחקר, כגון העדרם של חילופים המיוחסים באופן בלעדי 

 לכתב השומרוני וזיקה בין המצע העברי של תרגום השבעים לתורה ונוסח המסורה לדברי הימים.  

 

ורפת רשימת ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  לבסוף, בנספח לעבודה זו, מצ

הנחקרים בעבודתי. רשימה זו משקפת את מאגר הנתונים הממחושב שיצרתי במהלך המחקר, ששימש ככלי 

 עזר מרכזי בניתוח סטטיסטי של הנתונים.  

 

 מהדורות  1.4

 נוסח המסורה  1.4.1

לנינג  BHמהדורת   יד  כתב  על  לנינגרד, המיוסדת  יד  כתב  המסורה.  נוסח  כנציג של  עבורי  רד משמשת 

הוא נבחר גם   64אשר.-, הוא המקור השלם ביותר של ספרי המקרא על פי מסורת בן1009המתוארך לשנת  

 והוא נגיש גם בנוסח המסורה ברב תוכנות המחשב.  BHS ,BHQכבסיסן של מהדורות 

 65צובה, המתוארך לראשית המאה העשירית לספירה. -כתב יד מרכזי נוסף של נוסח המסורה הוא כתר ארם

צובה, ברויאר הראה שקיימים מאה ועשרים  - על אף שמרבית הטקסט של התורה לא השתמר בכתר ארם

עיון מפורט ברשימותיו    66הבדלי כתיב בתורה בין החלק שהשתמר בכתר ארם צובה ובין כתב יד לנינגרד.

בין כתב יד לנינגרד לכתר ארם צובה והערות המסורה בנוגע  של ברויאר מעלה כי ככלל, משתקפת הסכמה  

להבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי. ההבדלים הבודדים בין כתבי היד של נוסח המסורה שעשויה להיות להם 

השפעה על עבודה זו הם שבעת מופעי 'היא' בכתב יד לנינגרד הבאים בצורה 'הוא' בנוסח המסורה המיוצג  

הערות המסורה. אולם גם הבדלים אלו הוצאו מכלל ההבדלים הנידונים בעבודה זו,  על ידי כתר ארם צובה ו

  67מהסיבות שיידונו בפירוט בפרק השני. 

 

 החומש השומרוני  1.4.2

 מהדורת החומש השומרוני 1.4.2.1

פלורנטין משמשת עבורי כנציג של החומש השומרוני. מהדורה  -דיפלומטית של טל-מהדורתם הביקורתית

(, אחד מכתבי היד העתיקים של השומרוני המחזיק 6Gלספירה )   1204מיוסדת על כתב יד שכם משנת  זו  

 
 .2016; קונטררס 43תשע"ד, עמ'  טוב 64
הספרות אודות כתר ארם צובה היא נרחבת, ונציין כאן רק כמה מן המחקרים החשובים שעסקו בו: ייבין תשכ"ט; ברויאר   65

 . 2002; עופר 2010; טוויל ושניידר 99–16; שמוש תשמ"ז; כהן תשנ"ב, עמ' 1979גוטנשטיין -תשל"ז; גושן
 .17צובה מתעד את נוסח המקרא רק החל מהמילה האחרונה של דברים כח - כתר ארם. 86ברויאר תשל"ז, עמ'  66
 .  2.3.2 סעיף 67
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פלורנטין -מהדורתם של טל  68את החלק הגדול ביותר של התורה בין שאר כתבי היד של החומש בשכם. 

 היא המהדורה הביקורתית המקיפה ביותר של החומש השומרוני הקיימת כיום.  

ביקורתית מקיפה לנוסח השומרוני  -על מחקר זה יצאה לאור גם מהדורה דיפלומטיתבמהלך שנות העבודה  

לספירה, והיא היתה   1225( המתוארך לשנת  1Dמהדורה זו מיוסדת על כתב יד דבלין )  69של חומש ויקרא.

השונה  שומרוניים  יד  בכתבי  שונה  תיעוד  ישנו  בהם  במקומות  ויקרא.  מספר  הנתונים  בבדיקת  לעזר  לי 

 פלורנטין הדבר צוין בשולי הדיונים.  -ת טלממהדור

 

 אחדות הנוסח השומרוני: שיקול מתודולוגי   1.4.2.2

(. בשל textus receptusבשונה מנוסח המסורה, לחומש השומרוני לא קיים נוסח אחיד ומחייב לדורות )

הביניים.  מימי  החומש  של  היד  כתבי  בין  רבים  הבדלים  קיימים  מתועדים  70כך  אלו  בשלושת   הבדלים 

גאל, ועיקרם חילופי עיצורים גרוניים, הבדלי כתיב מלא וחסר, סימני תנועות  -האפראטים של מהדורת פון

ניתן למצוא עדויות עקיפות לחילופים פנימיים במסורת השומרונית גם בתרגומי השומרוני   71וסימני פיסוק.

שונה טקסטואלי  מצע  משקפים  אלו  שתרגומים  ופעמים  ולערבית,  השומרוני.   לארמית  של  היד  מכתבי 

חשיבותם של התרגומים לשחזור גרסאות שומרוניות עתיקות רבה, כיוון שהם קדומים יותר מכתבי היד של  

עשרה לספירה, - החומש השומרוני: בעוד כתבי היד השלמים הראשונים של השומרוני הם מן המאה השתיים

לס הראשונה  המאה  בין  הנראה  ככל  נוצרו  הארמיים  למאה האחתהתרגומים  ואף -פירה  לספירה,  עשרה 

על אף שחלק מן התרגומים מתוארכים    72התרגומים הערביים החלו להתפתח החל מן המאה האחת עשרה.

לתקופה הקרובה לכתבי היד של החומש השומרוני, ייתכן שהם משמרים קריאות מקוריות במקרים של 

 שיבושים שאירעו בהעתקת ובמסירת בחומש השומרוני.  

 

זו אינה מתיימרת לסקור את כל חילופי הנוסח של מסורת החומש השומרוני בכל אחד מן המקרים    עבודה

הוא  הכרח  הסטטיסטי,  וניתוחם  נתונים  איסוף  הכולל  זה,  מחקר  של  ביצועו  את  לאפשר  כדי  הנדונים. 

רונית  להתבסס באופן עקיב למדי על כתב יד נבחר אחד. לפיכך, כנקודת מוצא מתודולוגית, הקריאה השומ

הנדונה בכל מקרה מתבססת בראש ובראשונה על הנוסח השומרוני כפי שהוא מתועד במהדורה הדיפלומטית  

משכם, כתב היד המקיף ביותר של החומש    6פלורנטין. כאמור, מהדורה זו מיוסדת על כתב יד מספר  -של טל

גאל  -ים במהדורת פוןהשומרוני משכם. עם זאת, עבודתי אינה מתעלמת מחילופי הנוסח כפי שהם מתועד

 
 .  1887. גם בכתב יד זה חסרים מספר עמודים שהושלמו ונכתבו על נייר, ככל הנראה בשנת 47פלורנטין תשע"א, -טל 68
 .  2018שורש  69
בין כתבי היד המרכזיים    יד של החומש השומרוני מימי הביניים.  כתבי  750-קיימים כ  13, עמ'  2001על פי סקירתו של קראון    70

מונה חמישה כתבי יד של החומש השומרוני מן המאה הארבע עשרה שהשתמרו בהיקף    xxi-xxii, עמ'  2008של החומש, שורש  

שלושה  עשרה שהשתמרו היטב מלבד עמודים ספורים, ועוד  -עשרה והשלוש-מלא, חמישה עשר כתבי יד מן המאות השתיים

 כתבי יד מקוטעים. 
 .  9– 8, עמ' 2013גאל ראו אצל שורש -. על יתרונותיה ומגבלותיה של מהדורת פון1918גאל -פון 71
- התרגום הארמי לחומש השומרוני, על כל גרסאותיו, מוצג במהדורה הביקותית של טל )טל, תש"ם  , עמ' יב.2018שורש    72

. לביבליוגרפיה בנושא התרגומים הערביים לשומרוני וזמן התפתחותם  102–57שמ"ג(, לסוגיית זמן התפתחותו ראו שם עמ'  ת

 .  516– 481, עמ'  1989ראו אצל שחאדה תשמ"ג; שחאדה 
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ובמקורות נוספים, ונדרשת להם לפי הצורך. דוגמה מובהקת למקרה שבו נסתייעתי בחילופים הנרחבים  

מסקנתי לגבי חילוף זה היא שהוא    73המתועדים בעדי הנוסח היא חילופי האותיות ה"א וחי"ת שיידונו להלן. 

בין היתר, על ראיות  לשוני באופיו ותלוי במאפיין פונולוגי של העברית השומרוני זו נסמכת,  ת. מסקנה 

 היד השומרוניים. -מחילופי הנוסח בכתבי

 

 עדי נוסח נוספים  1.4.3

הגרסאות המשתקפות בתרגום השבעים לקוחות מתוך המהדורה הביקורתית של ראלפס והאנהרט לתרגום 

בסדרת    74השבעים.  שלהן  הביקורתיות  המהדורות  מתוך  נעשה  יהודה  מדבר  מגילות  גרסאות  איסוף 

Discoveries in the Judean Desert  בתוכנת אלקטרונית  בצורה  נגישות  הנזכרות  המהדורות  כל   .

Accordance  ובמאגר העתיקות  רשות  באתר  המגילות  בצילומי  השתמשתי  העבודה  במהלך  כן,  כמו   .

 . Dead Sea Scrolls Electronic Library Biblical Texts (Brill Online)הממוחשב 

 

גרסאות הפשיטתא לקוחות מתוך מהדורה ביקורתית דיפלומטית שנעשתה על ידי 'מפעל הפשיטתא' בליידן, 

לספירה.  והשביעית  המאה השישית  מן  אברוזיאנוס  יד  כתב  על  לקוחות   75המבוססת  הוולגאטה  גרסאות 

ביקורתית שנע מהמאה  ממהדורה  אמיאטינוס  יד  כתב  פי  על  בייחוד  הביניים,  מימי  יד  כתבי  פי  על  שתה 

 76השמינית לספירה. 

  

 
 . 2.3.1פרק שני, סעיף  73
 .  2006האנהרט -ראלפס 74
75 OTSPV . 
76 BSV . 
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 . הממצא הטקסטואלי 2
 מבוא 2.1

חקר החומש השומרוני התמקד לרב בשינויים פרשניים מכוונים, כגון מחיקת חומרים היוצרים סתירות,  

תוספות הרמוניסטיות, תיקונים לשוניים, והסרת צורות חריגות. תשומת לב מועטה ניתנה להבדלים שנבעו  

י ארכז את אוסף מטעויות סופרים, ובכללם לחילופי אותיות. מחקר זה בא למלא את החסר, ובפרק הנוכח

 הבדלי הנוסח בין נוסח המסורה לחומש השומרוני הנובעים מדמיון גרפי בין אותיות.  

נוסח שבהם   הבדלי  יידונו  גרפי. בהמשך  מדמיון  הנובעים  הנוסח  הבדלי  יוצגו  הפרק  הראשון של  בחלק 

לופים אלו עומדת  חילופי אותיות דומות מבחינה גרפית, שלא נוצרו מחמת דמיון זה. על אף שברקעם של חי

סיבה שאינה גרפית, מוקדש להם דיון כיוון שיש בהם חילוף של אותיות דומות. תכליתו של הדיון היא 

להסביר מדוע ההבדלים אינם נמנים ברשימת החילופים מחמת דמיון גרפי. לבסוף, בסיכום הביניים יובאו  

בפרק, כגון סקירת האותיות המתחלפות,  נתונים סטטיסטיים אודות הבדלי הנוסח מחמת דמיון גרפי הנמנים  

תפוצת חילופן ומספר הגרסאות העדיפות בכל עד נוסח. המסקנות העולות מנתונים אלו יידונו בפרק הרביעי  

 של העבודה.  

כפי שנידון בהרחבה במבוא, עבודה זו משווה בין שני נוסחים המתועדים בכתבי יד מימי הביניים. ההנחה  

וסחים הללו משקפים באופן מהימן למדי מסורות עתיקות שהיו קיימות כבר בימי  המקובלת במחקר היא שהנ 

הבית השני, ולכן ניתן להניח שחילופי האותיות התרחשו כבר בנוסחי היסוד של כתבי היד של נוסח המסורה  

ניכר מהבדלי הנוסח הנידונים מתועדים גם   זו מתאששת לאור העובדה שחלק  והחומש השומרוני. הנחה 

 נוסח עתיקים נוספים, כפי שיפורט להלן. בעדי 

 

 הבדלי הנוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  2.2

 מבוא 2.2.1

בחלק זה מוצגים הבדלי הנוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש השומרוני. ההבדלים מסווגים  

ל חלק הדן בצמד אותיות מתחלפות, ההבדלים  לפי צמדי האותיות המתחלפות, בסדר שכיחות יורד. בתוך כ

מסווגים על פי דוגמאות מאותו עניין שקובצו יחד, בדרך כלל בשל תופעות לשוניות העשויות לעמוד ברקען.  

 כאשר לא ניתן לזהות תופעות שיטתיות, הדוגמאות מובאות זו אחר זו על פי סדר הכתובים.  

תועדות בכתב. הדבר אמור בנוסח המסורה כאשר קיימות גרסאות מסורת הקריאה מובאות לצד הגרסאות המ

גרסאות כתיב וקרי, וכן בנוגע לכל ההבדלים בחומש השומרוני שילוו בגרסאות מסורת הקריאה. בנוסף,  

לצד כל גרסה מוצגים עדי נוסח נוספים התומכים בה. עדי הנוסח הנוספים המשמשים מצע לחלק מהדיונים  

מקומראן המקראיות  המגילות  נוסח    הם  בגרסת  תומכים  הם  כאשר  רק  מובאים  והם  השבעים,  ותרגום 

המסורה או השומרוני. כאשר המגילות ו/או המצע המשוער של תרגום השבעים תומכים בגרסה שלישית  

אשר אינה תואמת את נוסח המסורה או את השומרוני, היא מובאת רק אם היא רלוונטית לדיון. יתר תרגומי  

הפשיטתא והוולגאטה, וכן התרגומים המשניים אינם כלולים במחקר זה, מלבד  המקרא הראשוניים כגון  
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דופן. יוצאי  ובהסברים    77במקרים  הגרסאות,  של  פילולוגי  בניתוח  המתמקד  דיון  מוקדש  הבדל  לכל 

 האפשריים להיווצרות ההבדל.

 

 סיווג ההבדלים 2.2.1.1

הבדלי הנוסח מסווגים לשתי קטגוריות על פי רמת הסבירות לחילופם מחמת דמיון גרפי: הבדלים מבוססים  

נוצרו מחמת    והבדלים מורכבים. הבדלים מבוססים הם מקרים שיש להניח גבוהה כי הם  ברמת סבירות 

הבדלים   החילופים.  ברקעם של  העומדת  נוספת  לעין  נראית  נוספת  סיבה  קיימת  כיוון שלא  גרפי,  דמיון 

מורכבים הם כאלו שעשויים להיות תוצאה של שילוב גורמים: דמיון גרפי בין האותיות וגורם נוסף דוגמת  

תערערות הגרוניות או תיקון פרשני. כך למשל, במקרים בהם  שינויים דיאלקטאליים, הבדל מורפולוגי, ה

גרסת השומרוני תואמת את מאפייני החומש השומרוני. בהבדלים אלו גרסת השומרוני תואמת את נטייתו 

לסלק סתירות וצורות חריגות בטקסט ולהכניס הרמוניזציות קטנות, ולכן הם עשויים לשקף שינוי מכוון של 

ן שהבדלי נוסח אלה מוגבלים לחילוף של אותיות דומות מבחינה גרפית, קיימת גם  השומרוני. אולם, כיוו

 האפשרות שהם נוצרו כתוצאה מחילוף כזה. 

בעיה דומה לגבי מקורותיהם של חילופי גרסאות נוגעת למקרים שבהם האותיות הן בעלות קרבה כפולה 

במקרים אלו ההכרעה    78וחי"ת ומ"ם ונו"ן.  כגון ו"ו ויו"ד, ה"א  –גרפית, פונולוגית וסמנטית    –ואף משולשת  

בדבר הגורם הספציפי לחילוף היא קשה ולעיתים אף בלתי אפשרית. חילופי האותיות הללו מסווגים כמקרים  

מורכבים, כיוון שלטענתי הדמיון הגרפי בין האותיות היה בעל השפעה מכרעת על חילופן, לצד הסיבות  

דומה של טוב ביחס לתרגום השבעים, היא שכל אחת מהגרסאות  הנוספות. טענתי, המתבססת על תאוריה  

המשניות במקרים אלו עשויה הייתה להיווצר, בראש ובראשונה, בשל הקושי להבחין בין האותיות הדומות  

הדמיון דורש מן המעתיק להפעיל פרשנות פליאוגרפית כדי לזהות את האות, ולצורך כך   79מבחינה חזותית. 

י הקשר. המעתיק נדרש להחלטה אינטואיטיבית, סובייקטיבית מטבעה, ולשם כך הוא  עליו להסתייע בשיקול

מסתייע ברקע הפונולוגי או הסמנטי המוכר לו. כך, על אף שהקרבה הפונולוגית בין ההגאים שמייצגות  

האותיות, או הקרבה הסמנטית בין מילות היחס שהן מייצגות מהווה קרקע פורה להיווצרותן של גרסאות 

אי  שונו בפני  בין אותיות המעמידה את המעתיק  ההבדלים הוא בקרבה הגרפית  ת, מקורם הראשוני של 

 בהירות בזיהויין.

השיקולים בסיווג הבדל ספציפי כמבוסס או כמורכב מפורטים בדיון בכל הבדל לגופו. ההבדלים המורכבים  

 מסומנים בסימן * במשבצת הנתונים המובאת בראש כל דיון. 

 

 

 

 
המקור העברית. מרבית התרגומים  המונח 'תרגומים משניים' מתייחס לכאלו שתורגמו מתוך תרגום של המקרא, ולא משפת    77

 . 316, עמ' g2016אצל טוב  הללו תורגמו מתרגום השבעים, דוגמת התרגום הקופטי והאתיופי. ראו
 . 2.2.5; 2.2.3; 2.2.2ראו בהרחבה בדיונים בחילופי האותיות הללו, סעיפים  78
   .178, עמ' 2015 טוב 79
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 הערכת הגרסאות  2.2.1.2

זו  דיון לשאלת הגרסה העדיפה. שאלה  יוקדש  נוסח  בכל הבדל  לניתוח הפילולוגי של הגרסאות,  בנוסף 

הוכרעה במקרים בהם הדבר אפשרי, היינו במקרים בהם ישנם די נתונים לשוניים, ספרותיים או פרשניים.  

 המובאת בראש כל דיון. במקרים אלו הגרסה העדיפה מסומנת בסימן √ במשבצת הנתונים 

את  ולשחזר  לנסות  היא  הגרסאות  תכליתו של תהליך הערכת  המקרא,  נוסח  בחקר  העוסק  מחקר  כבכל 

הגרסה המקורית בכל הבדל נוסח, וכך להתקרב אל נוסח המקור. בהבדלים הנידונים, יש בכוחו של התהליך  

שהופיעו בגרסאות הראשוניות והוחלפו  לשפוך אור על האופן שבו ההבדלים נוצרו, על ידי זיהוי האותיות  

גרפי,   דמיון  ניתוח שיטתי של כל ההבדלים מחמת  ישנו  זה  כיוון שבמחקר  כן,  בגרסאות התניינית. כמו 

תהליך הערכת הגרסאות הוא בעל ערך מוסף. סיכום מספר הגרסאות העדיפות והמשניות בכל עד נוסח יוכל  

 ם הטקסטואלי של נוסח המסורה והחומש השומרוני.   לשמש כקריטריון באמצעותו נוכל לבחון את ערכ

 

 הרקע הפליאוגרפי של חילופי האותיות  2.2.1.3

כתב   –בראשי הדיונים בזוגות האותיות המתחלפות יפורטו מערכות הכתב בהן קיים דמיון בין האותיות  

הקשור נוספות  לסוגיות  להתייחס  מבלי  זאת  שומרוני.  כתב  ו/או  מרובע,  כתב  ו/או  לרקע  עברי,  ות 

הפליאוגרפי של החילופים, כגון השלב בהתפתחות הכתב בו קיים דמיון בין האותיות והמסגרת הכרונולוגית  

 המשוערת של החילופים. אלו יידונו בהרחבה במסגרת הניתוח הפליאוגרפי של ההבדלים בפרק השלישי. 

 

 ו"ו ויו"ד 2.2.2

 מבוא 2.2.2.1

 80ה לשומרוני, חילופי האותיות ו"ו ויו"ד הם השכיחים ביותר. מתוך ההבדלים הגרפיים בין נוסח המסור

הרקע לתפוצתם הגבוהה של החילופים הללו ברור: האותיות ו"ו ויו"ד שכיחות, ובנוסף הן דומות בצורתן  

בכתב המרובע. כפי שאראה להלן בפרק השלישי של עבודה זו, דמיון גרפי משמעותי בין האותיות בכתב  

התקופה החשמונאית, ובעיקר בתקופה ההרודיאנית. למעשה, בכתב היד של מרבית    המרובע קיים החל מן

מגילות קומראן המתוארכות לתקופה החשמונאית וההרודיאנית האותיות בדרך כלל בלתי ניתנות להבחנה 

  81במידה המצריכה הסתייעות בהקשר על מנת לעמוד על משמעות הטקסט. 

ליו"ד, ו"ו  בין  הגרפית  הקרבה  על  לחילופים    נוסף  לשוניים  הסברים  להציע  גם  ניתן  המקרים  מן  בחלק 

בחרו   חוקרים  מספר  ואכן,  ברקעם.  העומדת  בפונולוגיה  אף  ולעיתים  במורפולוגיה  האמורים, הקשורים 

 
י רב אף יותר מהמקרים שיוצגו להלן. ברשימות החילופים הגרפיים לא ייתכן שמספר חילופי ו"ו ויו"ד בין המסורה לשומרונ  80

כללתי הבדלים שבהם נוסח המסורה בא בכתיב חסר והשומרוני בא בכתיב מלא ושונה מנוסח המסורה, כאשר השוני בין הנוסחים  

:  22ודב' כב    3שומ'(; בר' כ  'ושדיפת' )  –)נה"מ(    פֹותד  ׁשְ :  27, שם  23מתבטא בחילופי האותיות ו"ו ויו"ד, למשל בבר' מא  

'בעילת בעל' )שומ'(. לא מן הנמנע כי גם מקורן של גרסאות אלו הוא בדמיון הגרפי בין האותיות ו"ו ויו"ד,   –)נה"מ(    ְבע ַלת־ַבַעל

אם נניח כי אמות הקריאה הוחלפו כשהועתקו מכתבי יד שהיו כתובים בכתיב מלא. ואולם, כיוון שאמות הקריאה אינן מתועדות 

 ו לרשימותי.  במהדורות עליהן מיוסד מחקר זה לא הכנסתי מקרים אל
לדיון נרחב בצורת האותיות בשלבים השונים של התפתחותן ולהפניות ביבליוגרפיות ראו להלן בפרק השלישי, העוסק בניתוח   81

 פליאוגרפי של האותיות המתחלפות. 
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בכיוונים פונולוגיים על מנת להסביר חלק מהחילופים. הסברים אלו יפורטו להלן בקטגוריות השונות ובכל  

 מקרה לגופו.  

מוחלטת בין שתי האותיות -בשל הנתונים הפליאוגרפיים המיוחדים למקרה זה, היינו, הזהות הכמעט  עם זאת,

בתקופות בהן שגשגה פעילות הסופרים, אני נוטה לייחס מעורבות מוגברת לגורם הגרפי במקרה של חילופי  

מגמה לשונית  ו"ו ויו"ד, יותר מאשר במקרים אחרים שיידונו להלן. כך, שעה שבמקרים אחרים כאשר יש

או פונולוגית ברורה הדוגמאות יסווגו למדור של הבדלים שאינם מחמת דמיון גרפי, במקרה הנוכחי יש  

בתקופה   האותיות  בין  מוחלטת  הכמעט  הזהות  בשל  האותיות.  בין  הגרפי  לדמיון  מיוחד  משקל  לייחס 

בב אינטואיטיבי  דעת  לשיקול  נזקק  המעתיק  כי  אניח  וההרודיאנית,  הטקסט  החשמונאית  את  לפענח  ואו 

שלפניו. זאת בדומה לקורא בן זמננו הקורא את המגילות הכתובות בכתב יד חשמונאי או הרודיאני. לאור 

זאת נוכל לשער כי הנטייה של החומש השומרוני להעדיף משקלים או צורות המאפיינים את הניב השומרוני,  

ת שהוכרעה בהשראת הרקע הסמנטי, הפונולוגי  גם אם היא עקבית, עשויה להיות תוצאה של אי בהירות גרפי

 או האורתוגרפי המוכר למעתיק. 

ויו"ד קיימות הערות כתיב וקרי בנוסח המסורה. ו"ו  כפי שיתברר    82בשמונה הבדלים מבין כלל חילופי 

להלן, לרב גרסת השומרוני תומכת בגרסת הקרי, מלבד מקרה אחד שבו היא תומכת בגרסת הכתיב. מכל 

ת הכתיב והקרי מייצגות שתי מסורות טקסטואליות המעוגנות בנוסח המסורה, וגרסת השומרוני  מקום, הערו

כיוון שגרסת השומרוני מתועדת כבר בתוך נוסח המסורה, יש    83בהבדלים אלו תואמת אחת מן המסורות. 

ראשם  להבחין בין ההבדלים הללו לבין יתר ההבדלים. לכן הם יסומנו באותיות כ/ק במשבצת הנתונים שב

 ויטופלו בנפרד בניתוח הסטטיסטי המסכם.  

 

 חילופי ו"ו ויו"ד מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.2.2

 חילופי ו"ו ויו"ד במילים 'הוא'/'היא'  2.2.2.2.1

ו'היא'. מסורת הקריאה של  'הוא'  במילים  ויו"ד מתחלפות  ו"ו  יובאו מקרים בהם האותיות  זו  בקטגוריה 

המילה 'הוא' בטקסט העיצורי של נוסח המסורה נחלקת לשניים: פעמים שהיא נהגית הּוא, ופעמים שהיא  

ראשון דלעיל, היינו, : הִוא(. הדיון שלפנינו יעסוק אך ורק בסוג הqere perpetuumנהגית ִהיא )ובצורת  

במופעי המילה 'הוא' בהם מסורת הכתיב של נוסח המסורה אינה נבדלת ממסורת הקריאה, והמילה נהגית  

הוצאו מכלל   ī. המקרים בהם המילה 'הוא' בטקסט העיצורי של נוסח המסורה נהגית בתנועה  ūבתנועה  

 . 2.3.2ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין אותיות, ויידונו בסעיף 

 
ה. ראו  תיעוד הערות הכתיב והקרי הוא על פי מהדורת ברויאר )ברויאר, כתר(, הנסמך על הנוסח והמסורה של כתר ארם צוב  82

 .  43,  39הבדלים(,  2) 16הבדלים(,  2)  13,  9)הבדל ראשון(,  7להלן דוגמאות מספר 
,  1948; ירלמן  303, עמ'  1942לחוקרים שסברו שגרסאות הכתיב והקרי מייצגות שתי מסורות טקסטואליות ראו שפרבר    83

ים שהערות הקרי הם תיקונים של הטקסט  . השוו' לדעת הסבור29, עמ'  2011; קים  187, עמ'  1960; אורלינסקי  25–24עמ'  

, עמ'  1937. ראו דיון אצל גורדיס  16– 15, עמ'  1982; ויינגרין  422–421, עמ'  1966העיצורי של נוסח המסורה ) גינזבורג  

,  1981; באר  67–66(, ולאלו הסבורים כי הערות הקרי משקפות מסורת קריאה השונה מהטקסט העיצורי )לוין תשל"ב, עמ'  13

 (.  53; טוב תשע"ד, עמ'  2003; גריבס 58– 57; עופר תשס"ח, עמ' 36–35עמ' 
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רבית ההבדלים הכלולים בסעיף הנוכחי נוסח המסורה גורס 'הוא' והחומש השומרוני גורס 'היא'. במקרים  במ

אלו, צורות הּוא נכתבות ונקראות כזכר בנוסח המסורה, ונכתבות ונקראות כנקבה בחומש השומרוני. נראה 

דוגמא מספר   גם  מן הזרם המרכ  5שהבדלים אלו, כמו  כיוון החילוף הוא הפוך  זי, הם תוצאה של  שבה 

התלויה  דקדוקית  ופרשנות  הדומות  האותיות  של  פליאוגרפית  פרשנות  הכוללת  המעתיק,  של  פרשנות 

 בנסיבות של כל מקרה.  

 

ן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶתָך ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל  1 ת ַחָּיה ְוִהּנֵּה־בֵּ ֶליָך ָכעֵּ ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב אֵּ ַאֲחָריו )נה"מ    ְוהּוא. 

 ( 10לבר' יח 

 * נה"מ ְוהּוא

 84( σαὖο; ע' )wīשומ'; קריאת השומרונים )קה"ש(:  והיא

 

ומסבירה את מיקומו: פתח האוהל נמצא מאחורי  המילה ְוהּוא שבנוסח המסורה מתייחסת אל פתח האוהל,  

האיש הדובר. על פי גרסה זו, שרה שומעת את הבשורה על הולדת הבן בעודה עומדת בפתח האוהל, הנמצא  

מאחורי הדובר. המילה 'והיא' שבחומש השומרוני ומשתקפת גם בתרגום השבעים מתייחסת אל שרה: שרה  

או הדובר )המילה פי שתי הגרסאות    עומדת מאחורי פתח האהל  'אחריו' עשויה להתייחס לשניהם(. על 

  85הדובר אינו יכול לראות את שרה ולהבחין בתגובתה לבשורה.

שתי הגרסאות קבילות מבחינה תחבירית ופרשנית, ולכן לא ניתן להכריע ביניהן. כך, יש מבין החוקרים  

מכל   86שגרסת השומרוני עדיפה, דוגמת סקינר.שסברו שגרסת המסורה עדיפה, דוגמת ספייזר, ויש שסברו  

 מקום, נראה כי חילוף הגרסאות התרחש בהשפעת הדמיון הגרפי בין ו"ו ויו"ד.  

 

יֶכם ָתִׁשיבּו ְבֶיְדֶכם אּוַלי ִמְׁשֶּגה  2 )נה"מ לבר'    הּוא . ְוֶכֶסף ִמְׁשֶנה ְקחּו ְבֶיְדֶכם ְוֶאת־ַהֶכֶסף ַהמּוָׁשב ְבִפי ַאְמְתֹחתֵּ

 ( 12מג 
 * נה"מ הּוא

 īשומ'; קה"ש:  היא

 

לאחר שיעקב נאות לשלוח את בנימין עם יהודה למצרים, הוא מורה לבניו לקחת עימם את הכסף שנמצא 

באמתחותיהם ולהשיבו לבעליו, תוך תקווה שזהו 'משגה'. משגה היא מילה יחידאית, המציינת טעות ועשויה 

 
 בא בצורת נקבה, ומתייחס אל שרה.  σαὖοגרסת תרגום השבעים תומכת בשומרוני, אך אינה זהה לו: הפועל  84
. ֲחָקה ָׂשָרהָלָמה ֶּזה צָ סבור שפרט זה חשוב כיוון שהאיש הוא זה שהשמיע את דברי התוכחה בהמשך: 48, עמ' 1994וונהאם  85

כיוון שהוא לא ראה את תגובת שרה שעמדה מאחוריו, הדבר מוכיח את מעמדו כשליח האל ובכך מחזק את ההבטחה על הולדת  

 הבן. 
 . 301, עמ' 1912; סקינר 301, עמ' 1964ספייזר  86
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רונית כפי שהיא  לפי מסורת הקריאה השומ  87להגזר מן השורש שג"ה או שג"ג אשר נושאים משמעות דומה. 

בן אצל  בנקבה  -מתועדת  היא  זו  יחידאית  צורה  בשני   88משָגה.  –חיים,  לשונית  התאמה  קיימת  כן,  אם 

הנוסחים בין שם העצם למילה הוא/היא המתייחסת אליו, ולא ניתן להעדיף גרסה אחת על פני השנייה. מכל 

ת ו"ו ויו"ד, ואפשר שבשילוב עם  מקום, יש לשער כי מקור ההבדל הוא בזיהוי שונה של האותיות הדומו

 אורתוגרפית של המעתיק השומרוני כפי שהוסבר במבוא לחלק זה.   -פרשנות פליאוגרפית

 

ׁש ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ַחָּטאת 3  (14)נה"מ לשמ' כט  הּוא. ְוֶאת־ְבַׂשר ַהָּפר ְוֶאת־ֹערֹו ְוֶאת־ִּפְרׁשֹו ִתְׂשֹרף ָבאֵּ
 * נה"מ הּוא

 īשומ'; קה"ש:  היא

 

 ( 24)נה"מ לוי' ד הּוא ְוָסַמְך ָידֹו ַעל־רֹאׁש ַהָּׂשִעיר ְוָׁשַחט ֹאתֹו ִבְמקֹום ֲאֶׁשר־ִיְׁשַחט ֶאת־ָהֹעָלה ִלְפנֵּי ה' ַחָּטאת 

 * נה"מ הּוא

 īשומ'; קה"ש:  היא

 

הְוִהָּזה ִמַּדם ַהַחָּטאת ַעל  ַח ְוַהִּנְׁשָאר ַבָּדם ִיָמצֵּ ַח ַחָּטאת  ־ִקיר ַהִמְזבֵּ  (9)נה"מ לוי' ה  הּואֶאל־ְיסֹוד ַהִמְזבֵּ

 * נה"מ הּוא

 īשומ'; קה"ש:  היא

      

זכר, מסורת   נוסח המסורה הוא בא תמיד בלשון  'חטאת הוא' חוזר מספר פעמים בתורה. בכתיב  הביטוי 

 בלשון נקבה: הקריאה מוסרת אותו לעתים בלשון זכר ולעתים בלשון נקבה, ואילו בשומרוני הוא תמיד  

 

נוסח  מקור 

המסורה  

 )כתיב(

נוסח 

המסורה  

 )קרי( 

 מגילות קומראן  שומרוני

 - חטאת היא  ַחָּטאת הּוא ַחָּטאת הוא 14שמ' כט 

 - חטאת היא  ַחָּטאת הּוא ַחָּטאת הוא 24וי' ד 

 - חטאת היא  ַחָּטאת הּוא ַחָּטאת הוא 9וי' ה 

 היא חטאת היא  ַחָּטאת ִהיא  ַחָּטאת הוא 11וי' ה 

(c4QLev ) 

 היא חטאת היא  ַחָּטאת ִהיא  ַחָּטאת הוא 12וי' ה 

 
גוזרים את 'משגה' מן השורש   642, עמ'  2, כרך  1996  –   1967באומגארטנר  -; קאהלר993, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  87

. המילטון הציע גם לגזור את 'משגה' מן שג"ג, 545, עמ'  2, כרך  1990; המילטון  300, עמ'  1989שג"ה. כך למשל גם סרנה  

 .  1967שהוראתו לעבור עבירה שלא ביודעין. על הוראת שגגה במקרא ראו אצל מילגרום 
 .  376חיים תשל"ז, עמ' -בן 88
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(c4QLev ) 

 - חטאת היא  ַחָּטאת ִהיא  ַחָּטאת הוא 9במ' יט 

 

(, הן נוסח המסורה הן החומש 9; וי' ה  24; וי' ד  14בשלוש ההקרויות הראשונות של הביטוי )שמ' כט  

השומרוני משקפים התאמה דקדוקית והדבר תלוי בהגדרת נושא המשפט: לשיטת נוסח המסורה, הנושא 

ה או הדם  , והתור או בן היונ 24, השעיר בויקרא ד  14אליו מתייחסת המילה 'הוא' הוא הפר בשמות כט  

. לשיטת הנוסח השומרוני המילה 'היא' מתייחסת אל החטאת, שהיא ממין נקבה. לפיכך נראה  9בויקרא ה  

כי מקור ההבדל בין גרסאות אלו של נוסח המסורה והחומש השומרוני הוא, לפחות באופן חלקי, בדמיון  

  89הגרפי בין האותיות ו"ו ויו"ד.  

( ישנה אי התאמה דקדוקית בכתיב של נוסח  9; במ' יט  12וי' ה  ;  11בשלוש ההקרויות הנוספות )וי' ה  

או הפרה האדומה בבמ'    12–11המסורה 'חטאת הוא', שכן אף נושא הפסוק הוא בלשון נקבה )סולת בוי' ה  

(. נראה כי גרסאות השומרוני במקרים אלו הם חלק מנטייתו להכניס תיקונים דקדוקיים בחילוף בין  9יט  

  90לפיכך הן אינן נמנות ברשימת החילופים מחמת דמיון גרפי. צורת זכר ונקבה, ו

 

 ( 23אֹו ַעל־ַהְכִלי ֲאֶׁשר־ִהוא ֹיֶׁשֶבת־ָעָליו ְבָנְגעֹו־בֹו ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב )נה"מ לוי' טו  הּוא. ְוִאם ַעל־ַהִמְׁשָכב 4

 * √ נה"מ הּוא

  (αὐτῆς; ע' )īשומ'; קה"ש:  היא

 

פסוק זה זכה לדיונים פרשניים עקב התחביר יוצא הדופן שלו. הפרשנים חלוקים בשאלה אל מה מתייחסת  

שבנוסח המסורה. יש שביקשו לומר כי היא מתייחסת לאיש שנגע במיטת הנידה או בכלי עליו המילה 'הוא'  

אולם אם נפרש כך, נצטרך לומר כי הפסוק סותר    91היא יושבת )כיסא(, מעשה שגורר טומאה עד הערב. 

, שם נאמר כי הנוגע במיטה או בכיסא הנידה נדרש גם לרחוץ במים ולכבס  22–21את הנאמר בפסוקים  

 גדיו על מנת להיטהר.  ב

בגרסת השומרוני לפסוק מופיעה המילה היא, והוראתו: אם איש נגע במיטת הנידה בשעה שהיא )הנידה(  

עוסק    23שוכבת עליה, או בכיסא בשעה שהיא יושבת עליו, הרי הוא טמא עד ערב. על פי גרסה זו, פסוק  

עוסקים בנוגע במיטת    22–21ו פסוקים  , ואילכאשר האישה יושבת עליהםבנוגע במיטת או בכיסא הנידה  

כוללת רחצה וכיבוס    22–21. הטהרה הנדרשת בפסוקים  כאשר האישה אינה יושבת עליהםאו בכיסא הנידה  

בפסוק   הנדרשת  הטהרה  לעומת  הבגדים.   23הבגדים,  וכיבוס  רחצה  כוללת  השומרוני    92שאינה  גרסת 

( דורש טהרה קלה יותר ללא רחצה 23)פסוק מעוררת את השאלה כיצד ייתכן שמקרה שנראה חמור יותר 

 וכיבוס. 

 
 פלורנטין תשע"א מסמנים את השינוי כמכוון, ולכן אינם תומכים בהשערה כי זהו חילוף מחמת דמיון גרפי. -טל 89
    להלן. 2.3.2. על הצורה הִוא שבנוסח המסורה ראו בהרחבה בסעיף 245חיים תשל"ז, עמ' -; בן17c, 1910קאוץ' -גניוס 90
   .215, עמ' 1979כך למשל וונהאם  91
 . 97, עמ' 1989; לוין 939– 938, עמ' 1, כרך  7419מילגרום  92
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'בה'  'היא', אך מופיעה בה גם המילה  הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים תואמת את השומרוני במילה 

במקום 'בו' שבהמשך הפסוק בנוסח המסורה. על פי השבעים, המקרה המתואר כאן הוא של איש הנוגע  

. במקרה כזה האיש טמא עד הערב. מילגרום סבור כי  יסאהכאשר היא נמצאת במיטתה או בכבנידה עצמה  

זו היא תוצאה של התערבות פרשנית שמטרתה ליישב את נוסח המסורה, אולם היא יוצרת ייתור   גרסה 

שהנוגע בנידה טמא עד הערב, ואין חשיבות לעובדה שנגע   19בכתוב. זאת משום שאנו כבר יודעים מפסוק  

א. בנוסף, גם פה מתעוררת שאלה לאור הנאמר בפסוקים הקודמים: אם  בה בזמן שהיא על המיטה או הכיס

(, כיצד נגיעה בה ישירות אינה  22–21נגיעה במיטת או בכיסא הנידה מחייבת רחצה וכיבוס הבגדים )פס'  

   93מחייבת זאת? 

סוק  מילגרום ולוין מעדיפים את נוסח המסורה, כאשר לדידם המילה 'הוא' מתייחסת לביטוי 'כל כלי' שבפ

הוא בין נגיעה ישירה במשכב/כיסא הנידה לבין    23ופסוק    22–21. לפי פרשנות זו, ההבדל בין פסוקים  22

עוסקים במקרה הראשון, ודינו 'יכבס בגדיו    22–21נגיעה בכלי שנמצא על משכב/כיסא הנידה: פסוקים  

מקרה זה הוא שלישי   עוסק במקרה השני ודינו 'יטמא עד הערב'.   23ורחץ במים וטמא עד הערב'; פסוק  

  94לטומאה, ולכן הטהרה הנדרשת קלה יותר ואינה כוללת רחצה וכיבוס. 

לסיכום, אפשר שגרסת השבעים והשומרוני משקפת מצע עברי שבו התחוללו שינויים פרשניים שתכליתם  

שיים  לנסות לפתור את הקושי בהבנת הפסוק בנוסחו במסורה, גם אם הראינו לעיל כי פתרונות אלו יצרו ק

פרשניים חדשים. הנחה זו תקפה ביתר שאת לגבי תרגום השבעים, שבו ישנו תיקון כפול בפסוק. אולם  

העובדה שישנן דרכים רבות לפתרון קושי פרשני שאינן מוגבלות לחילוף של אות אחת באות אחרת הדומה 

ק נדרש להכרעה לה עשויה לרמוז כי גם במקרה שלפנינו הגרסאות נוצרו כתוצאה מגורם כפול: המעתי

 פרשנית לאור אי בהירות חזותית בזיהוי האותיות הדומות.  

 

ַּקת עֹוָלם )נה"מ לוי' טז  ִהיא. ַׁשַבת ַׁשָבתֹון 5 יֶכם ח   (31ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת־ַנְפֹׁשתֵּ

 נה"מ ִהיא

 ūשומ'; קה"ש:  הוא

 

 מופע רלוונטי נוסף: 

 שומרוני נוסח המסורה מקור 

 שבת שבתון הוא ַׁשָבתֹון הּואַׁשַבת  32וי' כג 

 

הצירוף 'שבת שבתון' מתייחס בפסוק זה אל יום הכיפורים, ובמקומות אחרים הוא משמש ככינוי גם לשבת  

ולשנת שמיטה. בנוסח המסורה הביטוי בא בלשון נקבה )ַׁשַבת ַׁשָבתֹון ִהיא(, ואילו בשומרוני הוא בא בלשון  

נוסח המסורה והחומש השומרוני מסכימים על   32, בויקרא כג זכר )'שבת שבתון הוא'(. כפי שניתן לראות

 
 מילגרום, שם.  93
 .  939– 938; מילגרום שם, עמ' 97, עמ' 1989לוין  94
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לשון זכר. נראה כי הסיבה לחילופי לשון זכר ונקבה היא נושא הפועל: לפי נוסח המסורה לויקרא טז נושא  

הפועל הוא 'שבת', ולפי גרסת השומרוני שם והגרסה ששניהם מסכימים עליה בפרק כג נושא הפועל הוא  

(. כך שני המבנים לגיטימיים, והן גרסת המסורה הן 32–26ם הנידון בוי' טז; וי' כג  'היום' )יום הכיפורי

ביניהן הוא בחילוף    31גרסת השומרוני לויקרא טז   קבילות מבחינה לשונית. כפי הנראה, מקור ההבדל 

 האותיות ו"ו ויו"ד מחמת דמיון גרפי.  

 

 חילופי ו"ו ויו"ד בצורות הפועל וקטל/יקטל  2.2.2.2.2

ופי צורות הפועל וקטל/יקטל קשורים בראש ובראשונה לתמורות שחלו בתחביר הפועל בעברית של  חיל

ימי הבית השני. פעלי הציווי מצורת וקטל בנוסח המסורה באים לעתים קרובות בחומש השומרוני בצורת  

קלאסי האימפרפקט יקטל. דוגמה נוספת היא השימוש בפעלי וקטל במשפטי תנאי. בעוד בתחביר המקראי ה

משפט תנאי זוקק משפט תוצאה הפותח בפועל ובו ו"ו תחילית, העברית השומרונית משקפת התערערות  

התערערות זו מצטרפת למאפייני הלשון של    95הדיוק בשימוש בצורות עם ו"ו הרצף בסביבה תחבירית זו. 

 96ימי הבית השני שאפשר לזהות בעברית השומרונית. 

המוצא לדיון בחילופי ו"ו ויו"ד בצורות וקטל/יקטל היא שחילופים אלה תלויים  לאור נתונים אלה, נקודת  

, 8, 7, 6בגורמים לשוניים ולא בשגיאות מעתיקים. ואכן, במרבית המקרים הנידונים כאן )דוגמאות מספר 

( נוסח המסורה גורס וקטל, ואילו החומש השומרוני גורס יקטל, בהתאם לתהליכים הלשוניים  12,  10,  9

מורים. עם זאת, לא יהיה זה נכון לתלות קטגוריה זו של חילופים אך ורק בגורם לשוני טהור. זאת כיוון  הא

שכאמור לעיל, בתקופות השיא של פעילות הסופרים הרלוונטית ו"ו ויו"ד כמעט אינן ניתנות להבחנה. נראה 

המעתיק לא יכול היה    סביר אפוא לשער שבמקרה זה נשתלבו יחד הדמיון הגרפי והחידושים הלשוניים.

להכריע מהי צורת הפועל שלפניו, האם היא 'וקטל' או 'יקטל' על בסיס צורת האותיות בלבד. לצורך הכרעה  

לשוני. כך, עצם החילוף בין הצורות במסורה ובשומרוני ראשיתו -זו, הוא נדרש לשיקול דעת פליאוגרפי

 יה ברקע הלשוני המוכר למעתיק.בגורם הפלאוגרפי, אך מגמת ההכרעה העקבית בשומרוני תלו 

נוסח המסורה והחומש השומרוני הולכים כנגד הזרם המרכזי של חילופי הצורות: נוסח    11בדוגמא מספר  

המסורה עושה שימוש בצורה יקטול )ִיְטָהר(, ואילו השומרוני עושה שימוש בצורה וקטל )וטהר(. דוגמא זו 

בקטגוריה זו אינם אך רק תוצאת תמורות לשוניות בעברית  עשויה לחזק את ההנחה שההבדלים הנמנים  

מאוחרת, וכי יש לשקול גם את האפשרות שהם נובעים מחילוף של האותיות הדומות, כפי שמציעים חוקרים  

זאת ועוד, כפי שעולה מהדיונים בדוגמאות   שיוזכרו בדוגמאות להלן, או משילוב של שני הגורמים יחד.

החומש השומרוני משמר גרסה קדומה ועדיפה על פני גרסת נוסח המסורה.    , במקרים אלו10-ו  6מספר  

התרחשותה של הגרסה המשנית במקרים אלו אינה קשורה בגורמים לשוניים, שכן מדובר בגרסה החורגת  

מכללי התחביר המקראי. כפי הנראה, חריגה כזו היא תוצאה של טעות העתקה שהתרחשה בנוסח המסורה  

 ין ו"ו ליו"ד. בשל הדמיון הגרפי ב

 
 . 167c ;176d, 2009מוראוקה -; ז'ואן112oo-§112ff§, 1910קאוץ' -גזניוס 95
   . 130, עמ' 2016; פלורנטין 259–256חיים תשל"ז, עמ' -; בן13–8ראו למשל אצל קוטשר תשי"ט, עמ'  96



26 
 

 

 

ֹפת ֹחְבֹרת ִיְהֶיה־ּלֹו ֶאל־ְׁשנֵּי ְקצֹוָתיו 6 י ְכתֵּ  (7)נה"מ לשמ' כח  ְוֻחָּבר. ְׁשתֵּ

ָבר    נה"מ ְוח 

 √ ( ναιέξηρτημἐ; ע' )båra ̄̊iyyשומ'; קה"ש:  יחבר 

 

המסורה והשומרוני גוזרים שניהם את הפועל משורש חב"ר, וחלוקים לגבי בניינו ומשקלו: על פי נוסח  

ַעל, צורת וקטל, ועל פי השומרוני מדובר בנפעל )על פי עדות מסורת הקריאה(. המסו   97רה מדובר בבנין ּפ 

על פי טעמי המקרא, ישנה הפסקה עיקרית בטיפחא במילה 'קצותיו'. בכך משתקפת התאמה בין טעמי המקרא 

קל להולמו מבחינה למבנה התחבירי שמציעה המסורה. ואולם לגרסת המסורה מבנה תחבירי מסורבל שלא  

אם כך, הרי שאיננו עוסקים במקרה    98פרשנית. בשל כך, פרופ העדיף בצדק את גרסת השומרוני והשבעים. 

שבו המעתיק השומרוני התאים צורה עתיקה לצורה המוכרת לו מבחינה לשונית. ההיפך הוא הנכון, המעתיק  

תבשה. המעתיק של נוסח המסורה יצר השומרוני שימר צורה עתיקה, ודווקא בנוסח המסורה צורה זו נש

 משפט בעייתי מבחינה פרשנית ותחבירית, ככל הנראה בשל הדמיון הגרפי בין האותיות ו"ו ויו"ד.  

 

תּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק־עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֹדֹרָתם )נה"מ לשמ' ל  ְוָרֲחצּו. 7 יֶהם ְולֹא ָימ  יֶהם ְוַרְגלֵּ  (21ְידֵּ

 * נה"מ ְוָרֲחצּו 

 ( ψονταιίν; ע' ) ṣṣua ̄̊yērשומ'; קה”ש:  ירחצו 

 

 :21–20הבדל הנוסח הנוכחי משקף מחלוקת בפיסוק הקטע שבפסוקים 

 שומרוני נוסח המסורה

תּו אֹו   ד ִיְרֲחצּו־ַמִים ְולֹא ָימ  ְבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ

ת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה לה' ַח ְלָׁשרֵּ  ְבִגְׁשָתם ֶאל־ַהִמְזבֵּ

תּו... ְוָרֲחצּו יֶהם ְולֹא ָימ  יֶהם ְוַרְגלֵּ  ְידֵּ

בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או  

 בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'

 ידיהם ורגליהם ולא ימותו... ירחצו

 

 השימוש בפועל 'ורחצו' בנוסח המסורה משרטט את מבנה הפסוקים כדלהלן:  

 שני המקרים שבהם הכהנים רוחצים הם:  

תּו  .1 ד ִיְרֲחצּו־ַמִים ְולֹא ָימ   ְבֹבָאם ֶאל־ֹאֶהל מֹועֵּ

ת ְלַהְקִטיר ִאֶּׁשה לה' .2 ַח ְלָׁשרֵּ  ְבִגְׁשָתם ֶאל־ַהִמְזבֵּ

תּו        יֶהם ְולֹא ָימ  יֶהם ְוַרְגלֵּ  סיכום הדין בשני המקרים הללו: ְוָרֲחצּו ְידֵּ

 השימוש בפועל 'ירחצו' בנוסח השומרוני משרטט מבנה שונה:

 
 .  92חיים תשל"ז/א עמ' - ; בן49חיים תשכ"א, עמ' - ; בן682פלורנטין תשע"א, עמ' -טל 97
. פרופ גם מציע שגרסת המסורה נוצרה בהשפעת המילה 'קצותיו' המסתיימת באותיות יו, מבלי 343, עמ'  2, כרך  2006פרופ    98

  לשלול את האפשרות של חילוף מחמת דמיון גרפי.
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 שני המקרים שבהם הכהנים רוחצים הם: 

 'בבאם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו'  .1

 ידיהם ורגליהם ולא ימותו' 'בגשתם אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה' ירחצו   .2

 

ניתן לראות כי בשומרוני קיימת סימטריה מבנית, כאשר לצד כל מקרה מצורף הציווי 'ירחצו... ולא ימותו'. 

מנגד, בנוסח המסורה לא קיימת סימטריה כזו: הציווי 'ירחצו... ולא ימותו' מופיע רק במקרה הראשון ולא 

 . בשני. במקום זאת, ישנו סיכום לשני המקרים

פרופ מניח שהסימטריה המבנית בשומרוני מעידה על מקוריותה, וטוען שגרסת המסורה נוצרה כתוצאה 

מנגד, ניתן לומר כי גרסת    99שגם מתחילים בו"ו החיבור.   19-ו  18עם פסוקים    21מהאחדת הנוסח של פסוק  

 : 'ירחצו'.  20עם צורתו בפסוק  21השומרוני היא האחדת הפועל בפסוק 

גורמים: אחד הסופרים  מכל מקום,   ניתן לומר כי יש כאן צירוף של  בשאלת היווצרות הבדלי הגרסאות 

זה התאפשר לאור העובדה שבכל אחת מן  וחילוף  ביניהן;  ו"ו ליו"ד או להיפך בגלל הדמיון  בין  החליף 

 הגרסאות נוצר נוסח בעל רצף תחבירי שיש בו הגיון פנימי.   

 

א ַעד־ָהָעֶרב )נה"מ לוי' טו  ִכֶּבסוְ . ְוִכי־ָיֹרק ַהָּזב ַבָּטהֹור 8  ( 8ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים ְוָטמֵּ

 * √ נה"מ ְוִכֶבס 

  (ῖπλυνεע' )  ;əsyēkabbשומ'; קה"ש:  יכבס 

 

א ַעד־ָהָעֶרב )נה"מ לוי' טו   ְוִכֶּבסְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע־בֹו ַהָּזב ְוָיָדיו לֹא־ָׁשַטף ַבָמִים   (11ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים ְוָטמֵּ

 * √ נה"מ ְוִכֶבס 

  (ῖπλυνε; ע' ) əsyēkabbשומ'; קה"ש:  יכבס 

 

ויקרא טו עוסק בדיני זב וזבה. הללו נחשבים טמאים, וכך גם משכבם, כליהם, מרכבם וכל דבר שהם באים  

בזבה או בדבר הנטמא בטומאתם, הוא ובגדיו טמאים גם הם. טומאה זו  עמו במגע. לפיכך, אדם הנוגע בזב,  

נמשכת עד הערב, ובכדי להיטהר יש לכבס את הבגדים ולרחוץ במים. תבנית הפעולה חוזרת ביחס לכל 

א ַעד־ָהָעֶרב     –אחד מן המקרים המפורטים   ס ְבָגָדיו ְוָרַחץ ַבַמִים ְוָטמֵּ ה  מלבד שתי חריגות בנוסח המסור  –ְיַכבֵּ

 בפועל 'יכבס': 

  דין  מקרה )נה"מ(  מקור 

 מגילות קומראן  שומרוני נוסח המסורה 'ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּגע ְבִמְׁשָכבֹו'  5וי' טו 

ס ְבָגָדיו   ְיַכבֵּ
 

יכבס   יכבס בגדיו 

(a11QpaleoLev) 

 
. למרות העדפתו את גרסאות השומרוני והשבעים, פרופ אינו סותר את האפשרות שלפנינו 359, עמ'  2, כרך  2006פרופ    99

 חילוף מחמת דמיון גרפי. 



28 
 

 

ב ַעל־ַהְכִלי ֲאֶׁשר־  6וי' טו  'ְוַהֹּיׁשֵּ

ב ָעָליו ַהָּזב'   יֵּׁשֵּ

ס ְבָגָדיו   - בגדיו יכבס   ְיַכבֵּ

ַע ִבְבַׂשר ַהָּזב'  7וי' טו  ס ְבָגָדיו  'ְוַהֹּנגֵּ  - יכבס בגדיו  ְיַכבֵּ

 - יכבס בגדיו  ְבָגָדיו ְוִכֶּבס  'ְוִכי־ָיֹרק ַהָּזב ַבָּטהֹור'  8וי' טו 

וי' טו  

10 

ַע ְבֹכל ֲאֶׁשר   'ְוָכל־ַהֹּנגֵּ

א   ִיְהֶיה ַתְחָתיו... ְוַהּנֹוׂשֵּ

 אֹוָתם'

ס ְבָגָדיו   - יכבס בגדיו  ְיַכבֵּ

וי' טו  

11 

'ְוֹכל ֲאֶׁשר ִיַּגע־בֹו ַהָּזב  

 ְוָיָדיו לֹא־ָׁשַטף ַבָמִים' 

 - יכבס בגדיו  ְבָגָדיו ְוִכֶּבס 

וי' טו  

21 

ַע ְבִמְׁשָכָבּה'  ס ְבָגָדיו  'ְוָכל־ַהֹּנגֵּ  - יכבס בגדיו  ְיַכבֵּ

וי' טו  

22 

ַע ְבָכל־ְכִלי  'ְוָכל־ַהֹּנגֵּ

ב ָעָליו'  ׁשֵּ  ֲאֶׁשר־תֵּ

ס ְבָגָדיו   - בגדיו יכבס   ְיַכבֵּ

 

זאת,  'יכבס בגדיו' המופיע בכל המקרים הנמנים בפרק. לעומת  ובו הצירוף  נוסח אחיד,  השומרוני מציג 

- מופיע הצירוף 'וכבס בגדיו'. טל  11-ו  8בנוסח המסורה לרב מופיע הצירוף 'יכבס בגדיו', אך בפסוקים  

היינו שגרפ מכוון,  הוא  לשומרוני  המסורה  בין  סבורים שההבדל  תוצאה של  לורנטין  היא  סת השומרוני 

בנוסף, נוסח המסורה תואם את   22.100–21,  10,  7–5עם זה של פסוקים    11,  8האחדת הנוסח בפסוקים  

 101פרטי מבנה המשפט המקראי: משפט המתחיל ב'וכי' זוקק משפט תוצאה הפותח בפועל ובו ו"ו תחילית. 

ר המקראי, ומשקף התערערות הדיוק לעומת זאת, הנוסח השומרוני תואם בצורה פחות טובה את התחבי

בשימוש צורות עם ו"ו הרצף בעברית של השומרוני. הגיוון הפנימי בתוך נוסח המסורה והעובדה שרק חלק 

מהצורות באות בו עם ו"ו הרצף אינה פוגמת בזיהוי התהליך של ירידת השימוש בו"ו הרצף בעברית של  

רשנות הפליאוגרפית המוצגת כאן, ייתכן כי גרסאות ראשית ימי הבית השני. לכן, ובהתאם לתאוריית הפ

הנידונים,  המקרים  בשני  ו"ו  האות  בזיהוי  גרפית  בהירות  אי  גורמים:  ממספר  כתוצאה  נוצרו  השומרוני 

בעברית  הרצף  ו"ו  עם  בצורות  השימוש  להתערערות  ובהתאם  בפרק  הצורות  רוב  פי  על  שהוכרעה 

    102השומרונית. 

 

ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָכל־ַהִמְׁשָכב ֲאֶׁשר־ִיְׁשַכב ָעָליו ִיְטָמא )נה"מ    ְוָטֵמאִאיׁש ֹאָתּה ּוְתִהי ִנָּדָתּה ָעָליו  . ְוִאם ָׁשֹכב ִיְׁשַכב  9

 ( 24לוי' טו 

א   * √ ( καὶ ἀκάθαρτος ἔσταιנה"מ; ע' ) ְוָטמֵּ

 
 פלורנטין תשע"א על אתר.-טל 100
 . 167c ;176d, 2009מוראוקה -; ז'ואן112oo-§112ff§, 1910קאוץ' -גזניוס 101
 הסבור כי גרסאות נוסח המסורה עדיפות.  203, עמ' 1992השוו' להרטלי  102
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  a ̄̊ṭmyiשומ'; קה"ש:  יטמא 

 

עימה טמא שבעה ימים. גם במקרה פסוק זה עוסק במקרה של מגע מיני עם אישה נידה, אשר האיש השוכב  

זאת לעומת    103זה ישנו משפט תנאי הפותח במילים 'ואם', שבו נוסח המסורה משקף תחביר מקראי טבעי. 

חילוף האות ו"ו   104השומרוני המשקף עברית מאוחרת שאיבדה את הדיוק התחבירי בשימוש בו"ו הרצף. 

האותיות עם הפרופיל הלשוני של המעתיק: אי ביו"ד בשומרוני עשוי לנבוע משילוב של דמיון גרפי בין  

 בהירות בזיהוי האות הוכרע על פי מאפייני הלשון המוכרים לו. 

 

ת ְלָכל־ֶנֶפׁש ָאָדם 10 ַע ְבמֵּ  (11ִׁשְבַעת ָיִמים )נה"מ לבמ' יט  ְוָטֵמא. ַהֹּנגֵּ

א    נה"מ ְוָטמֵּ

 √ ( σταιἔθαρτος άκἀ; ע' )a ̄̊ṭmyiשומ'; קה"ש:  יטמא 

 

 נוספים של הצירוף 'יטמא שבעת ימים' בפרק: מופעים 

 שומרוני נוסח המסורה מקור 

 יטמא  ִיְטָמא  14יט 

 יטמא  ִיְטָמא  16יט 

 

אינה תואמת את התחביר המקראי. בפסוק זה משפט התנאי פותח בצורת בינוני,   11גרסת המסורה לפסוק  

ַע, ולכן נצפה שמשפט התוצאה ייפתח בצורת   החריגה בנוסח המסורה היא רק בפסוק   105אימפרפקט.ַהֹּנגֵּ

תואמים את הכללים התחביריים של מבנה תנאי הפותח בצורת בינוני. כמו כן,    16-ו  14, שכן פסוקים  11

גרסת המסורה תואמת את המבנה המקובל. לפיכך נראה כי גרסת המסורה היא תוצאה של טעות סופר חד  

 אות האחרות, כתוצאה מדמיון גרפי בין האותיות ו"ו ויו"ד.  פעמית, שאיננה חוזרת על עצמה בדוגמ

 

ְוִאם־לֹא ִיְתַחָּטא ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי לֹא   ִיְטָהר. הּוא ִיְתַחָּטא־בֹו ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  11

 ( 12ִיְטָהר )נה"מ לבמ' יט 

  נה"מ ִיְטָהר 

 √ ( σταιἔς ὸκαθαρ ὶκα; ע' )ra ̄̊ṭwשומ'; קה"ש:  וטהר 

 

 
 . 101ראו הע'  103
 שמעדיף גם כאן את גרסת השומרוני.  24d, הע' 204, עמ' 1992השוו' להרטלי  104
: 'והשכב בבית יכבס את בגדיו' )נה"מ ושומ'(;  47: 'הנגע בנבלתה יטמא עד הערב' )נה"מ ושומ'(; וי' יד  39ראו למשל בוי' יא    105

( בהם משפט 24; וי' טו  8הכלי... יכבס בגדיו' )נה"מ ושומ'(. זאת בניגוד לשני המקרים שנידונו לעיל )וי' טו    : 'והישב על6וי' טו  

 (. 101לעיל והע'  9, 8התנאי פותח במילים 'וכי', 'ואם', ובהם משפט התוצאה ייפתח בפועל שבראשו ו"ו הרצף )ראו דוג' 
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פסוק זה עוסק בתהליך הטהרה של טמא מת. מנוסח המסורה לצלע הפסוק הראשונה משתמע כי יש להזות 

מי חטאת על הטמא פעם אחת בלבד, ביום השלישי, והתהליך מסתיים ביום השביעי. אולם דברים אלו  

 – ם כתנאי הכרחי לטהרת המת  סותרים את הנאמר בצלע השנייה, לפיה יש להזות את מי החטאת פעמיי

והשבעים.  השומרוני  גרסת  את  בצדק  מעדיפים  הפרשנים  רב  לפיכך,  השביעי.  וביום  השלישי   106ביום 

הפרשנות המקובלת של הפסוק בדברי חז"ל היא כמשתקף בחלקו השני ובגרסת השומרוני ותרגום השבעים,  

בפיסוק גם  משתקפת  זו  פרשנות  החטאת.  מי  את  פעמיים  להזות  הפסוק    שיש  צלע  של  המקרא  טעמי 

 הראשונה, שהחלוקה הראשית בה היא במילה 'שביעי' )על ידי הטעם טיפחא(.  

במקרה שלפנינו חילוף הצורות וקטל/יקטל הפוך מהזרם המרכזי: נוסח המסורה נוקט בצורת יקטל ואילו 

סח המסורה ולא בנוסח  השומרוני נוקט בצורת וקטל. נוסף על כך, טעות הסופר אירעה, על פי השערתנו, בנו

שבעים. לאור זאת נראה שיש לייחס את סיבת ההבדל לחילוף מחמת דמיון גרפי של האות ו"ו  -השומרוני

  107באות יו"ד בנוסח במסורה. 

 

ר ּוַבֶחֶרב12 ַחְרח  מ לדב' כח  ַעד ָאְבֶדָך )נה"  ּוְרָדפּוָךּוַבִּׁשָּדפֹון ּוַבּיֵָּרקֹון    . ַיְכָכה ה' ַבַּׁשֶחֶפת ּוַבַּקַּדַחת ּוַבַּדֶּלֶקת ּוַבַֽ

22) 

 √ ( καὶ καταδιώξονταίנה"מ; ע' ) ּוְרָדפּוָך

  foka ̄̊yirdשומ'; קה”ש:  ירדפוך

 

נגעים בשמותיהם, ובחלקו   22דברים כח   מכיל חלק מרשימת הקללות. בחלקו הראשון מוזכרים שבעה 

שפועל הפותח  השני האיום כי נגעים אלו ירדפו את העם. התחביר המשתקף בשומרוני משונה. זאת כיוון  

פסוקית או משפט חדשים בתנאים כגון אלה שכאן, צפוי להופיע עם ו"ו הרצף. אם כן, נדמה כי מק'קרטי  

וסטיימנס טענו בצדק כי ההבדל נוצר כתוצאה מחילוף של האות ו"ו שבנוסח המסורה ליו"ד בשומרוני בשל  

הוסבר לעיל, כך שלפנינו שוב מקרה לכך יש להוסיף גם את הגורם הלשוני כפי ש  108הדמיון הגרפי ביניהן.

 של שילוב גורמים. 

 

 חילופי ו"ו ויו"ד בשורשי ע"ו/ע"י  2.2.2.2.3

וע"י.  בין שורשי ע"ו  זו יובאו חילופים הקשורים בזיקה ההדוקה  נוסח    109בקטגוריה  על אף הנטייה של 

מופיעות בשני  המסורה לשימוש בצורות ע"ו ושל החומש השומרוני לשימוש בצורות ע"י, שתי הצורות  

הנוסחים. חילוף הצורות קיים גם בתוך נוסח המסורה, בהבדלים בין גרסאות הכתיב והקרי. עובדות אלו,  

בצירוף לדמיון הגרפי המשמעותי בין ו"ו ליו"ד, מצביעות על כך שהבדלי הנוסח נוצרו בהשפעת דמיון זה.  

 
   . 161, עמ' 9891; מילגרום 459, עמ' 1, כרך  1974כך למשל לוין  106
 . CATSS -כך גם טוב ופולק ב 107
 .  BHQ; מק'קרטי במהדורת 245, עמ' 1995סטיימנס  108
 .  73a§, 1910קאוץ' -גזניוס 109
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י בחומש השומרוני נובעת גם משיקול  עם זאת אפשר שהנטייה להעדפת צורת ע"ו בנוסח המסורה וצורת ע"

 דעת לשוני שהפעיל המעתיק שנתקל בקושי בזיהוי האותיות.  

 

ָליו ַּגם־ֶתֶבן ַּגם־ִמְסּפֹוא ַרב ִעָמנּו ַּגם־ָמקֹום  13  (25)נה"מ לבר' כד  ָללּון. ַותֹאֶמר אֵּ

 * נה"מ ָללּון 

 ənlallשומ'; קה"ש:  ללין

 

למקרא מכילה צורות ע"ו וע"י זו בצד זו. צורת המקור הנטוי היא בדרך  נטיית השורש לי"ן בנוסח המסורה  

; שם  23(, ופעמיים בשומרוני )בר' כד  23כלל 'ללון', על דרך ע"ו, אך פעם אחת בנוסח המסורה )בר' כד  

'ללין' על דרך ע"י.25 היא  היא   110( הצורה  כי  ואפשר לטעון  נדירה,  הצורה כפי שהיא באה בשומרוני 

 25מקורית עתיקה. עם זאת, ניתן להסביר את צורתו יוצאת הדופן של הפועל 'ללין' בפסוק    משמרת צורה

, או בחילוף האות יו"ד בו"ו מחמת  23שבשומרוני כחלק ממגמת האחדת הנוסח עם צורת הפועל בפסוק  

 דמיון גרפי.  

 

ֶּלה ְבנֵּי עֵּ   יעיש . ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת־14 ָׂשו ֲאֶׁשר י ְּלדּו־לֹו ְבֶאֶרץ ְכָנַען )נה"מ לבר' לו  ְוֶאת־ַיְעָלם ְוֶאת־ֹקַרח אֵּ

5) 

 כ/ק  נה"מ )כתיב( יעיש

 √ aExod-4QGen(; Ιεους; ע' ) yēwwåšשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  יעוש *

 

ָׂשו ֶאת־ ֶלד ְלעֵּ ַותֵּ ָׂשו  ֶׁשת עֵּ ְבנֵּי ָאֳהִליָבָמה ַבת־ֲעָנה ַבת־ִצְבעֹון אֵּ ָהיּו  ֶּלה  ְוֶאת־ֹקַרח )נה"מ    יעישְואֵּ ְוֶאת־ַיְעָלם 

 (14לבר' לו 

 כ/ק  נה"מ )כתיב( יעיש

 √ 35(; דה"א א Ιεους; ע' ) yēwwåšשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  יעוש *

 

 מופעים רלוונטיים נוספים: 

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 Ιεους יעוש ְיעּוׁש 18בר' לו 

 )יעוש( 

 Ιαους - )כתיב(יעיש  10דה"א ז 

 )יעוש( 

 Ιαις - ְיעּוׁש 39דה"א ח 

 
ז'ואן73b§,  1910קאוץ'  - גזניוס  110 , ומורשת תשל"ח, עמ'  153חיים תשל"ז/א, עמ'  - . ראו גם בן81b§,  2009מוראוקה  - ; 

 . 58, הע'  104
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 )יעיש(

 Ιωας - ִויעּוׁש 10דה"א כג 

 )יועש( 

 Ιωας - ִויעּוׁש 11דה"א כג 

 )יועש( 

 Ιαους -  ְיעּוׁש 19דה"ב יא 

 )יעוש( 

 

'יעיש' נזכר מספר פעמים במקרא, לעתים כשם אדומי ולעתים כשם ישראלי. הוא מופיע גם  -השם 'יעוש'

- דרייבר-בראון  111שומרון בכתיב חסר 'יעש', כתיב שאינו מאפשר להכריע לטובת אחת הגרסאות. בחרסי  

באומגארטנר במילוניהם הציעו כי מקורו של השם הוא בשורש עו"ש שהוראתו לעזור,  -בריגס וקאהלר

וען כי  ליונשטאם גם הולך בכיוון זה, וט  112ולפיכך זהו שם תאופורי מקוצר שפירושו האל יעזור או בדומה.

יעוש ויעיש הם שני וריאנטים של השורש עו"ש בצורת סביל בבניין קל אימפרפקט, אשר החילוף ביניהם  

גורדיס סבור כי יעיש הוא מצורת קִטיל השכיחה בארמית לציון סביל בבניין קל,    113חסר משמעות סמנטית. 

ניתוחו של גורדיס    114רית מקראית. ואילו יעוש הוא מצורת ָקטּול, הצורה הנפוצה לציון סביל בבניין קל בעב

זה אינו מסתבר כל כך, שכן יש לומר על פיו ששורש השם הוא יע"ש, שורש שאינו מוכר ממקום אחר  

 במקרא.  

בראון של  הצעתם  פי  וקאהלר-דרייבר-על  ליונשטאם,  בשפה  -בריגס,  המקבילה  הצורה  באומגארטנר 

. אם אכן כך יש להעדיף את הגרסה יעוש,  הערבית מצביעה על כך שהשורש הארכאי של השם הוא עו"ש

כיוון שזוהי הצורה הראשית בשורשי ע"ו. ואכן, חוקרים רבים העדיפו את גרסת הקרי והשומרוני 'יעוש'  

אמנם יש לסייג שיקול זה כיוון שבמקרה זה, בניגוד ליתר המקרים בקטגוריה   115על פני גרסת הכתיב 'יעיש'. 

קרה בשם פרטי ולא בפועל. גם אם נכונה ההשערה שיש כאן חילוף  הנוכחית, חילוף שורשי ע"ו וע"י נ 

בשורשי ע"ו/ע"י, יש לזכור כי לעתים שמות פרטיים מתנהגים באופן חריג ושמרני יותר ממערכת הפועל  

 החיה, ולכן קשה לקבוע מסמרות בשאלת הגרסה המקורית וכיוון החילופים על בסיס שיקולים לשוניים.  

הג לטובת  נוסף  בטבלת  שיקול  לראות  ניתן  המקראיים.  הנוסח  בעדי  הרחבה  תפוצתה  הוא  'יעוש'  רסה 

המופעים של השם כי יעוש הוא גרסה רווחת בהשוואה ליעיש, וכי הוא מתועד בנוסח המסורה, בשומרוני,  

. 'יעיש' מתועד בנוסח המסורה ובתרגום השבעים בלבד, כאשר  aExod-4QGenבתרגום השבעים ובמגילת  

 
 . 311; אחיטוב תשע"ב, עמ' 340, עמ' 1984לאוטון . ראו אצל 3, שורה 48רס מס' בח 111
בערבית שפירושו   ṯġy הוראה זו נסמכת על ההנחה כי מקורו השמי של השורש עו"ש בעברית משותף לזה של השורש  112

, עמ'  1987; בר  420, עמ'  2, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר736, עמ'  1957בריגס -דרייבר-ראוןלעזור. ראו אצל ב

182.   
 . ליונשטאם דוחה את הסברה המזהה את השם עם שם האל הערבי יע'ות' ומסתמכת על תעתיקי השבעים:ליונשטאם תשי"ח  113

Ιεους  ,Ιαους על אף שהשבעים אינו מתעתק את האות עי"ן השורשית, אין זה בכדי להפריך את טענתו כיוון שלא התברר אם .

 ין עי"ן לעי"ן בכל מקום.  השבעים מבחין ב
 .  118, עמ' 1937גורדיס  114
 , וכן טלמון בחומרים מעזבונו.  332, עמ'  1994; וונהאם  390, עמ'  2, כרך  1990המילטון  ;  276, עמ'  1964כך למשל ספייזר    115



33 
 

 

במסורה הוא מופיע רק בגרסת הכתיב בשלוש מתוך תשע הקרויות השם, ובתרגום השבעים הוא משתקף 

. תפוצתו הגבוהה של 'יעוש' וריבוי עדי הנוסח התומכים בקריאה זו עשויים 39פעם אחת בלבד בדה"א ח  

צורת    לכאורה לאשש את הטענה שיש להעדיפה. עם זאת, שני הטיעונים שהצגתי לעיל אינם מכריעים:

המשנה 'יעיש' עשויה עקרונית להיווצר כתוצאה מחילוף חופשי של גזרות ע"ו וע"י; ולעניין היקף התיעוד  

 יש לציין כי ריבוי עדי נוסח התומכים בגרסה אינו מצביע בהכרח על עדיפותה. 

ן  לסיכום, אף על פי שקשה לקבוע מסמרות בדבר, אפשר לשער בזהירות כי יעוש היא גרסה עדיפה שאכ

 לא השתבשה ברב אזכוריה במקרא. במקומות שבהם היא הומרה ליעיש הו"ו הפכה ליו"ד בשל דמיון גרפי.  

 

ִני ֱאֹלִהים ִלְפנֵּיֶכם 15 יָטה ְּגֹדָלה )נה"מ לבר' מה  ָלׂשּום. ַוִּיְׁשָלחֵּ ִרית ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפלֵּ  ( 7ָלֶכם ְׁשאֵּ

 * נה"מ ָלׂשּום

 əmalšשומ'; קה"ש:  לשים

 

ָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי־ ַח אֹו ִעּוֵּר ֲהלֹא ָאֹנִכי ה' )נה"מ לשמ' ד    ָיׂשּוםַוּיֹאֶמר ה' אֵּ ׁש אֹו ִפּקֵּ רֵּ ם אֹו חֵּ  ( 11ִאּלֵּ

 * נה"מ ָיׂשּום 

 əmša ̄̊yשומ'; קה"ש:  ישים 

 

יֶניָך   ן ְבעֵּ ֹעָת ְלַעְבֶּדָך ְוָלָמה לֹא־ָמָצִתי חֵּ ֶאת־ַמָּׂשא ָכל־ָהָעם ַהֶּזה ָעָלי )נה"מ    ָלׂשּוםַוּיֹאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל־ה' ָלָמה ֲהרֵּ

 ( 11לבמ' יא 

 * נה"מ ָלׂשּום

 əmalšשומ'; קה"ש:  לשים

 

יֶכם   ִמָכל־ִׁשְבטֵּ יֶכם  ֱאֹלהֵּ ה'  ֲאֶׁשר־ִיְבַחר  ִאם־ֶאל־ַהָמקֹום  ָׁשָמה ָלׂשּום  ִכי  ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו  ְלִׁשְכנֹו  ָׁשם  ֶאת־ְׁשמֹו 

 ( 5)נה"מ לדב' יב 

 * נה"מ ָלׂשּום

 əmalšשומ'; קה"ש:  לשים

 

המקרים שלפנינו עוסקים בהזדהות חלקית של ע"ו וע"י בשורש שי"ם. בשלושה מתוך המקרים שנאספו 

כאן, ההבדל חל בצורת המקור, ובמקרה אחד הוא חל בצורת האימפרפקט. צורת המקור הנטוי העברית  

ם' על דרך הסטנדרטית על פי נוסח המסורה היא ָלׂשּום, על דרך ע"ו, ואילו השומרוני מציג את הצורה 'לשי

'ללין', לטעון כי -ע"י, שהיא הצורה המקורית של שורש זה. לפיכך אפשר גם כאן, בדומה למקרה של 'ללון'

השומרוני מייצג צורה עתיקה יותר של המקור. אם כך, הרי שגרסאות נוסח המסורה נוצרו בשל הזהות 

של המעתיק להכריע מהי הצורה    הכמעט מוחלטת של האותיות ו"ו ויו"ד בכתב חשמונאי והרודיאני, וההכרח

 האם היא נגזרת משורש ע"ו או ע"י.  –שלפניו 
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אשר לצורת האימפרקפקט, כאן נוסח המסורה מציג צורה חריגה על דרך ע"ו ואילו השומרוני מציג את  

 הצורה הסטנדרטית על פי שתי המסורות, על דרך ע"י, אולי כדי לסלק את החריגה.  

 

ׁש ָלְיָלה ִלְפנֵּי ָהָעם )נה"מ לשמ' יג  ָיִמיׁש. לֹא־16  (22ַעמּוד ֶהָעָנן יֹוָמם ְוַעמּוד ָהאֵּ

 * c4QExodנה"מ;  לֹא־ָיִמיׁש 

 yēmošשומ'; קה”ש:  לא ימוש 

 

הּו ְוָׁשב ֶאל־ַהַמֲחֶנה עֵּ ר ִאיׁש ֶאל־רֵּ ַע ִבן־נּון ַנַער לֹא    ְוִדֶבר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ָּפִנים ֶאל־ָּפִנים ַכֲאֶׁשר ְיַדבֵּ ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוׁש 

 (11ִמתֹוְך ָהֹאֶהל )נה"מ לשמ' לג  ָיִמיׁש

 * נה"מ ָיִמיׁש 

 yēmošשומ'; קה”ש:  ימוש 

 

מו"ש.  השורש  מן  נגזרים  שבשומרוני  ו'ימוש'  המסורה  שבנוסח  'ימיש'  של    116הפועלים  הרגילה  הצורה 

לפיכך, יש שטענו כי 'ימיש' שבשמות יג    117'ימוש'.  –השורש בבניין קל אימפרפקט היא כגרסת השומרוני  

הוא בבניין הפעיל אימפרפקט, וכי הנושא בפסוק הוא האל שאינו מסיר את עמוד הענן ביום ובליל. אם   22

בניין קל המוסב על עמוד הענן, גרסת המסורה  כן, בעוד 'ימוש' שבגרסת השומרני הוא ללא ספק פועל עומד ב

  118מאפשרת גם את הפירוש של 'ימיש' כפועל יוצא בבניין הפעיל המוסב על האל.

הוא בבניין הפעיל, כאשר הנושא    11באופן דומה, ארליך טען כי גם 'ימיש' שבנוסח המסורה לשמות לג  

אולם פירוש    119הרחיק את יהושע מן האהל. הוא סתמי. לפי פירושו, כוונת הפסוק היא שאיש אינו יכול ל 

זה נראה מאולץ, כיוון שההקשר מורה שהפועל מוסב על יהושע. פרופ העלה את כל האפשרויות הרלוונטיות 

להסבר התהוות ההבדלים: גרסאות השומרוני הן תיקון של הצורות הקשות בנוסח המסורה; נוסח המסורה 

ד מחמת דמיון גרפי; או ששני הפעלים הם וריאנטים קבילים  הוא תוצאה של חילוף של האותיות ו"ו ביו"

נראה כי לא ניתן להכריע במקרה זה מה הן הגרסאות העדיפות, אך סביר   120של השורש מו"ש או מי"ש.

 שיש לחילופים רקע גרפי, גם אם בצירוף גורמים אחרים. 

 

ֲעֹבר ֶאל־ָהָאֶרץ אֲ  תנואון. ְוָלָמה 17 ל מֵּ ב ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ  ( 7ֶׁשר־ָנַתן ָלֶהם ה' )נה"מ לבמ' לב ֶאת־לֵּ

 
שאינו מבחין בין    561, עמ'  2, כרך  1996– 1967באומגארטנר  -. השוו' לקאהלר559, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  116

 .  105השורשים מי"ש ומו"ש. ראו גם אצל מורשת תשל"ח, עמ' 
   .160חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 117
מפרש כפועל יוצא. ראו גם אצל האוטמן   183, עמ' 1987מפרש כפועל עומד, ואילו דורהם  490, עמ' 1, כרך 2006פרופ  118

 .  253, עמ'  2, כרך 2000–1993
 .  404, עמ' 1, כרך 1909–1908ארליך  119
 .  588, עמ'  2, כרך 2006פרופ  120
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 כ/ק  121נה"מ )כתיב( תנואון 

 √ ; נה"מ )קרי(tanniyyonשומ'; קה”ש:  תניאון 

 

'תניאון' נגזר מן השורש נו"א, ורב הפרשנים סבורים על פי ההקשר כי פירושו הוא לרפות  -הפועל 'תנואון' 

כלומר, משה בתגובה לבקשתם של ראובן וגד לנחול את עבר הירדן המזרחי מאשים    122ידיים, להרתיע. 

 אותם בכך שהם מרפים את ידי העם מלהגיע אל ארץ כנען.  

המילונים המקראיים מסכימים כי גרסת השומרוני והקרי עדיפה כאן, כיוון שהיא באה בבניין הפעיל ותואמת 

זאת לעומת גרסת הכתיב הבאה בבניין קל   123וסבת על העם. את ההקשר: פעולה שעושים בני ראובן וגד המ

ואינה משתלבת בהקשר הפסוק ואף לא בנטייתו האופיינית של פועל זה במקומות אחרים במקרא. נראה 

 שגרסה מוקשית זו יסודה בטעות סופר שנולדה עקב דמיון גרפי.

 

ת ָעֶליָך ִאיׁש   ָתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך בֹו  ׂשֹום.  18 ִמֶּקֶרב ַאֶחיָך ָתִׂשים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלתֵּ

 ( 15ָנְכִרי ֲאֶׁשר לֹא־ָאִחיָך הּוא )נה"מ לדב' יז 

 * b2QDeutנה"מ;  ׂשֹום

 šimשומ'; קה"ש:  שים 

 

ו'שים'  הציווי על המלכת מלך ניתן על ידי צירוף של צורת מקור מוחלט ופועל נטוי. 'שום' שבנוסח המסורה  

שבשומרוני הם שני משקלים של צורת המקור, שהחילופים ביניהם נובעים מהקרבה בין גזרת ע"ו וע"י. 

'שום' שבנוסח המסורה הוא הצורה המקובלת בעברית המקראית עבור מקור מוחלט בבניין קל של השורש  

עובדה זו תואמת    124שי"ם, ואילו 'שים' שבשומרוני הוא צורה נדירה במקרא, אך שכיחה בלשון חכמים. 

את הזיקה בין העברית השומרונית ולשון חכמים, ומתאימה למודל שאני מציעה לגבי רבים מחילופי ו"ו  

ויו"ד, לפיו המעתיק השומרוני מכריע את אי הבהירות הגרפית בין ו"ו ליו"ד על פי הפרופיל הלשוני המוכר 

 לו. 

 

 וני חילופי ו"ו ויו"ד במשקלים של צורות בינ 2.2.2.2.4

מקור ההבדלים בקטגוריה שלפנינו עשוי, באופן עקרוני, להיות נעוץ בחילוף צורות הבינוני סביל בבניין 

קטיל וקטּול. הצורות קטיל וקטּול מתועדות שתיהן בנוסח המסורה ובחומש השומרוני, והחילוף ביניהן   –קל  

 מתועד גם בגרסאות הכתיב והקרי.  

 
במסורת בבל מסומנת נקודה מעל לאות ו"ו בגרסת הכתיב, שככל הנראה רומזת לכתיב ביו"ד כגרסאות הקרי והשומרוני    121

 קת בגרסת הקרי. (. אם כן, ייתכן שלפנינו מחלוקת בכתיב של נוסח המסורה, ולא רק מחלו 246; 242, עמ' 2001)עופר 
, עמ'  1993; אשלי  343, עמ'  1984; באד  430, עמ'  1976; גריי  677, עמ'  4, כרך  1996– 1967באומגארטנר  -קאהלר  122

 שפרשו לגרום להתנגדות.   626, עמ'  1957בריגס -דרייבר-. השוו' לבראון609
 . 175חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 123
ִרית שום כתיב(    )קרי;  םיְלִבְלִתי ׂשִ :  7קיימות הקרויות בודדות גם במקרא, לדוגמא בגרסת הקרי לשמ"ב יד    124 ם ּוְׁשאֵּ ־ְלִאיִׁשי ׁשֵּ

 .ַעל־ְּפנֵּי ָהֲאָדָמה
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הצורות   בין  ההבדל  כי  טוען  לעברית  מצוך  המסורה  נוסח  של  העברית  בין  דיאלקטאלי  מהבדל  נובע 

לטענתו, ייתכן שהמשקל קטיל הוא תוצאה של השפעה ארמית על העברית השומרונית,    125השומרונית. 

אולם    126מקראית.-שהפרופיל הלשוני שלה תואם באופן כללי את העברית המאוחרת ואת העברית הבתר

רות בנוסח המסורה ובחומש השומרוני, מה שמחליש את טענתו. מצוך אינו מסביר את הופעת שתי הצו

על פי מסורת    127קטיל וקטּול.   –חיים מראה כי בעברית השומרונית קיימות שתי צורות הבינוני  -ואכן, בן

הקריאה, אין לדעת אם השימוש במשקל קטיל משקף את המשקל המקובל בארמית או שמא זהו משקל  

עת אם חילוף האותיות מושפע מהמשקל הארמי מחלישה עוד את הטענה ָקטיל העברי. העובדה שאין לד

חיים שלפיה לא קיים חילוף קבוע ומכוון בין נוסח  -שלפנינו הבדל דיאלקטאלי עקרוני. גם הבחנתו של בן

המסורה לחומש השומרוני במשקלי צורות הבינוני בבנין קל מחזקת את ההשערה כי מקורם של ההבדלים  

 אותיות הדומות.אלו הוא בחילוף ה

 

ֲאֶׁשר־ 19 ַהֹּסַהר ְמקֹום  ית  ֶאל־בֵּ ַוִּיְתנֵּהּו  ֹאתֹו  ף  יֹוסֵּ ֲאֹדנֵּי  ַוִּיַּקח  ַהֹּסַהר    אסירי.  ית  ְבבֵּ ַוְיִהי־ָׁשם  ֲאסּוִרים  ַהֶמֶלְך 

 (20)נה"מ לבר' לט 

 * נה"מ )כתיב( אסירי 

 sūria ̄̊; aExod-4QGenשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  אסורי 

 

ן ַׂשר   ת ָכל־ַוִּיתֵּ ף אֵּ ית־ַהֹּסַהר ְבַיד־יֹוסֵּ ת ָכל־ֲאֶׁשר ֹעִׂשים ָׁשם הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה    ָהֲאִסיִרםבֵּ ית ַהֹּסַהר ְואֵּ ֲאֶׁשר ְבבֵּ

 (22)נה"מ לבר' לט 

 * aExod-4QGenנה"מ;  ָהֲאִסיִרם 

 ̊̄ əm:sūraשומ'; קה"ש:  האסורים 

 

'אסור' בין נוסח המסורה לשומרוני. אולם למעשה, -שני הפסוקים שלפנינו משקפים הבדלים בצורות 'אסיר'

לט   לבראשית  המסורה  בנוסח  בערבוביא  משמשות  הצורות   aExod-4QGenובמגילה    5מ  –20שתי 

 במקומות בהם היא השתמרה. זאת לעומת השומרוני שדבק בצורה 'אסור'  בכל הופעותיה: 

 

 מגילות קומראן  שומרוני ח המסורהנוס מקור 

י  20בר' לט   אסורי  אסורי  ֲאִסירֵּ

(aExod-4QGen) 

 אסורים  אסורים  ֲאסּוִרים  20בר' לט 

(aExod-4QGen) 

 
 .  172–170, עמ'  1969מצוך  125
 .4–3; פלורנטין תשמ"ט, עמ' 3חיים תשל"ז, עמ' -בן 126
   .148–146חיים תשל"ז, עמ' -בן 127
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 האסירם  האסורים  ָהֲאִסיִרם  22בר' לט 

(aExod-4QGen) 

 - אסור  ָאסּור  3בר' מ 

 - אסורים  ֲאסּוִרים  5בר' מ 

 

לקטע זה בלבד בנוסח המסורה, אלא מתרחש גם בספרי מקרא נוספים, דוגמת  חילוף הצורות אינו ייחודי  

והקרי. הכתיב  במערכת  תיעוד שלו  אף  וישנו  ישעיהו,  מתחלף   128ספר  קומראן, שימוש  מגילות  בין  גם 

ייחודי רק למגילה   אינו  ישנו שימוש בלשון  aExod-4QGenבצורות אלו  גם במגילת ישעיה השלמה,   .

יד   י  17'אסיריו' )יש'  (. קוטשר מציע כי 'אסיר' היא  9( ו'אסורים' )שם מט  7; מב  4(, לצד 'אסור' )יש' 

 ašīruהצורה הקדומה מבין השתיים, ואילו 'אסור' היא הצורה המאוחרת. זאת כיוון שהראשונה תואמת את  

בנוסף, קוטשר מצביע על כך שהצורה   irata.129רנה, ואת התעתיק המצרי  בכנענית עתיקה ממכתבי אל עמא

'אסור' נפוצה בלשון חז"ל, לעומת 'אסיר' הקיימת רק במשנה כלים יב, נתון שעשוי להצביע על איחורה של 

הצורה 'אסור'. מנגד, גורדיס טוען כי 'אסור' היא הצורה הרגילה בעברית המקראית לבינוני סביל בבניין קל 

הנתונים שמוצגים בטבלה שלעיל עשויים לסייע    130טּול(, וכי 'אסיר' היא תוצאה של השפעה ארמית.)קָ 

להשערת קוטשר, שכן ניכר שהשומרוני מבצע מעין האחדה לנוסח שלפניו, שבה הוא מסלק את הצורה 

רה קטיל קטול, הצו-'אסיר' וממירה בצורה 'אסור'. אולם כפי שראינו בדוגמאות אחרות של חילופי קטיל

'אסיר' בצורה  הספציפית  והעקיבות  היא בעברית השומרונית,  גם  אינה -קיימת  בחומש השומרוני  'אסור' 

דוגמאות   )ראו להלן  נוספות  ביחס לצורות  לפיכך לצד האפשרות שההבדלים שלפנינו  22,  21קיימת   .)

הניח בזהירות שהם  קשורים לפרופיל הלשוני של הנוסח השומרוני המייצג מורפולוגיה מאוחרת, אפשר ל

 גם מושפעים מן הדמיון הגרפי הניכר בין ו"ו ליו"ד.  

 

 (10ְוִהיא ְכֹפַרַחת ָעְלָתה ִנָּצּה ִהְבִׁשילּו ַאְׁשְכֹלֶתיָה ֲעָנִבים )נה"מ לבר' מ   ָׂשִריִגם. ּוַבֶּגֶפן ְׁשֹלָׁשה 20

 * נה"מ ָׂשִריִגם 

 əmširrūgשומ'; קה"ש:  שרוגים 

 

 מופעים רלוונטים נוספים: 

 שומרוני נוסח המסורה מקור 

 השרוגים  ַהָּׂשִרִגים  12בר' מ 

 - ָׂשִריֶגיהָ  7יואל א 

 
. לתיעוד החילוף 1  ; סא9, ואילו הצורה 'אסור' מופיעה שם מט  7; שם מב  4הצורה 'אסיר' מופיעה למשל בנה"מ ליש' יש' י    128

 . (ָהֲאסּוִרים)קרי:  'מבית האסירים' : 25(; ושם ָהֲאסּוִרים)קרי:  'בבית האסירים' : 21שו' טז נה"מ לבבמערכת הכתיב והקרי ראה 
. לתעתיק המצרי ראו אצל 73, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -. ראו גם אצל קאהלר280קוטשר תשי"ט, עמ'    129

   .34עמ' , 1934אולברייט 
 . 117, עמ' 1937גורדיס  130
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כאמור, מצוך טוען שההבדל בין  131הצורה המשוערת 'שריג' או 'שרוג' פירושה ענף, קנוקנת של עץ הגפן. 

השומרונית. לעברית  המסורה  נוסח  של  העברית  בין  דיאלקטאלי  מהבדל  נובע  כיוון   132הצורות  אולם, 

שלפנינו מילה נדירה מאוד, לא נוכל לקבוע בוודאות שמקור ההבדל הוא מורפולוגי. לאור הדמיון הגרפי  

מחמת דמיון גרפי, או שמקורו בפרשנות פליאוגרפית  בין ו"ו ויו"ד, יש לשקול את האפשרות שלפנינו חילוף  

 של המעתיק שהתלבט בזיהוי האות והכריע על פי הרקע המורפולוגי המוכר לו.  

 

יֶהן )נה"מ לבר' מא  ּוְׁשדּוֹפת. ְוִהּנֵּה ֶׁשַבע ִׁשֳבִלים ַּדּקֹות 21  (6ָקִדים ֹצְמחֹות ַאֲחרֵּ

 נה"מ ּוְׁשדּוֹפת

 dīfota ̄̊wšשומ'; קה"ש:  ושדיפת

 

ְׁשד פֹות/שדיפות קדים הוא של סמיכות    133השורש שד"ף מציין התייבשות. המבנה התחבירי של הביטוי 

המציינת סיבה. כלומר, שיבולים ְׁשד פֹות קדים הן שיבולים יבשות וחרוכות כתוצאה מרוח מזרחית שנחשפו 

א נזכר שלוש בהקשרו, הביטוי שדופת/שדיפת קדים מתאר את שבע השיבולים בחלום פרעה, והו  134לה.

שלעיל(, השנייה בפי פרעה המספר את   6פעמים בבראשית מא. הראשונה בפי המספר המקראי )פסוק  

 (:27(, והשלישית בפי יוסף הפותר את חלום פרעה )פסוק 23חלומו ליוסף )פסוק 

 מגילות קומראן  שומרוני נוסח המסורה מקור 

 ( c4QGenוש[דפות ) ושדיפת ּוְׁשדּוֹפת 6פס' 

 ( e4QGenושדפות )

 - ושדיפת ְׁשד פֹות 23פס' 

 - ושדיפת ְׁשד פֹות 27פס' 

 

ניתן לראות מן הטבלה שלעיל כי בנוסח המסורה ישנן שתי צורות כתיב שונות למילה שדופות, אך על פי 

 135ושדיפות. מסורת הניקוד הגייתן זהה. לעומתו, השומרוני עקבי בגרסתו בצורת הכתיב 'ושדיפת' ובקריאה  

לאור החילוף השיטתי בכל שלושת המקומות, יש להניח אחת משתי האפשרויות: נוסח המסורה טעה במופע  

( והתאים לו את מסורת הקריאה בנוסח המסורה בשני המקומות הנוספים,  6הראשון של המילה )בר' מא  

 
ענף של  הסבור כי שריג אינו 1957בריגס -דרייבר-. השוו' לבראון1356, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 131

 הוא מתייחס אל עץ התאנה.  7גפן דווקא, והראיה כי ביואל א 
 .  172, עמ'  1969מצוך  132
עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  133 קאהלר995,  כרך  1996– 1967באומגארטנר  -;  עמ'  4,  קאהלר1423,  באומגארטנר  -. 

  קושרים בין השורשים שד"ף ושז"ף, ששניהם הם תוצאה של חשיפה למקור חום.
ׁשבאופן דומה, הביטוי '   134 פֹות אֵּ יֶכם ְׂשר  קאוץ'  -( כוונתו: עריכם שרופות כתוצאה מהאש. ראו אצל גזניוס7' )נה"מ ליש' א  ָערֵּ

1910 ,§116l388, עמ' 2009מוראוקה -; ז'ואן617–616, עמ' 1990אוקונור -לקי; וו  . 
 על אתר.   1918גאל -בכתבי יד נוספים של השומרוני שגורה הצורה 'שדיפות' בכתיב מלא, ראו פון 135
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. הגרסאות הקומראניות או שהחומש השומרוני טעה במופע הראשון והתאים לו את שני המקומות הנוספים

 באות בכתיב חסר, ולכן תאורטית עשויות להיות תואמות הן לנוסח המסורה הן לשומרוני. 

נוסח המסורה היא גרסת קטּול. בהתחשב בשיקולים   ואילו גרסת  כאן גרסת השומרוני היא צורת קִטיל, 

ף שנוצר בנוסח המסורה או  קטיל, נראה שלפנינו חילו-שפורטו בראש הסעיף הנוכחי העוסק בחילופי קטול

 בחומש השומרוני, ואחת מן הסיבות שביסודו היא דמיון גרפי בין ו"ו ליו"ד.  

 

ֶּלה 22 ם )נה"מ לבמ' א  קריאי. אֵּ ל הֵּ י ִיְׂשָראֵּ י ַאְלפֵּ י ַמּטֹות ֲאבֹוָתם ָראׁשֵּ ָדה ְנִׂשיאֵּ  (16ָהעֵּ

 כ/ק  qaryā’iנה"מ )כתיב(; שומ'; קה"ש:  קריאי

 √ נה"מ )קרי( קרואי 

 

ל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם הּוא־ָדָתן ַוֲאִביָרם   ָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו  ַעל־ֹמֶׁשה ְוַעל־ַאֲהֹרן ַבֲעַדת־ֹקַרח    קרואיּוְבנֵּי ֱאִליָאב ְנמּואֵּ ָהעֵּ

 (9ַעל־ה' )נה"מ לבמ' כו   ְבַהֹּצָתם

 כ/ק √ נה"מ )כתיב( קרואי

  qaryā’iשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  קריאי

 

 מופע רלוונטי נוסף: 

 מגילות קומראן  שומרוני נוסח המסורה מקור 

י 2במ' טז   קריאי קריאי ְקִראֵּ

(4QNumb) 

 

 

קריאי העדה -קרואי וקריאי מקורם בשורש קר"א שהוראתו לזמן. כך, פירושו המילולי של הצירוף קרואי

קרוא היא צורת בינוני סביל בבניין קל    136הם אלו שזומנו, הוזמנו לתפקידם על ידי האל, נשיאי השבטים.

צורה חלופית שלה.  ונראה שקריא היא  ולכן   137בזכר,  'קראי',  זו באה במקרא בכתיב חסר,  צורה  לרוב 

ההכרעה לגבי משקלה תלויה במסורת הקריאה. על פי מסורת זו, הצורה הנפוצה במקרא היא דווקא קרוא, 

 .  2טז לעומת קריא שמופיעה פעם נוספת בלבד בבמדבר  

בגרסאות   עקבי  אינו  זאת,  לעומת  המסורה,  נוסח  בתורה.  המילה  הקרויות  בכל  'קריאי'  מוסר  השומרוני 

קטול, גם כאן  -הכתיב והקרי במופעים השונים של המילה. לאור מסקנות הדיון לעיל אודות חילופי קטיל

 נראה שההבדלים מושפעים, בין השאר, מהדמיון הגרפי הניכר בין ו"ו ליו"ד.  

 

 

 
,  1974. כך גם לוין  1129, עמ'  3, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר896–895, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  136

 . 54, עמ' 1993; אשלי 9, עמ' 1976; גריי 138, עמ' 1כרך 
   .251חיים תשל"ז/א, עמ'  -ראו בן 137
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 חילופי ו"ו ויו"ד בתנועת קישור בשמות תיאופוריים 2.2.2.2.5

תנועת קישור אופיינית לשמות תיאופוריים במקרא. היא אינה מהווה אלמנט משמעותי בשם, שכן פעמים 

להלן. הנידונים  הנוסח  מהבדלי  שעולה  כפי  אחרת,  בתנועה  מוחלפת  שהיא  ופעמים  מושמטת   138שהיא 

בשמות מורכבים הוא נפוץ מאוד, ומתועד כבר במסורות הקרי והכתיב   ī-ūלמעשה, חילוף בין התנועות  

לתרגום   המסורה  נוסח  השוואת  מתוך  וכן  עבריים,  שמות  של  אכדיים  בתעתיקים  המסורה,  נוסח  בתוך 

  a1QIsa .139השבעים ולמגילת 

 īמהתנועה  בדיון שלהלן נכללות שתי דוגמאות בלבד. אמנם בשתי דוגמאות אלו חילוף הכיוון הוא קבוע,  

בחומש השומרוני, אך עקב מיעוטן אין אפשרות לקבוע מסמרות בשאלה האם   ūבנוסח המסורה לתנועה  

גרפי, או מחמת   זו מחזקת את ההנחה שההבדלים הללו הם מחמת דמיון  זה. עובדה  קיימת מגמה בעניין 

 השומרוני(.  שילוב הגורם הגרפי עם הגורם האורתוגרפי )היינו, עם קונוונצית כתיב קבועה של

 

ם ַהָמקֹום 23 ל ַנְפִׁשי )נה"מ לבר' לב  ְּפִניֵאל. ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ׁשֵּ  (31ִכי־ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָּפִנים ֶאל־ָּפִנים ַוִתָּנצֵּ

ל  * (Εἶδος θεοῦנה"מ; ע' ) ְּפִניאֵּ

 əlnuwwa ̄̊fשומ'; קה"ש:  פנואל 

 

 מופעים רלוונטים נוספים:  

 תרגום השבעים  שומרוני  נוסח המסורה מקור

ל  32בר' לב   Εἶδος τοῦ θεοῦ פנואל  ְּפנּואֵּ

ל  17–8שו' ח   Φανουηλ - ְּפנּואֵּ

 )פנואל( 

ל  25מל"א יב   Φανουηλ - ְּפנּואֵּ

 )פנואל( 

ל  4דה"א ד   Φανουηλ - ּוְפנּואֵּ

 )פנואל( 

 ופניאל )כתיב( 25דה"א ח 

 ופנואל )קרי(   

- Φελιηλ 

 )פליאל( 

 

 
לדוג':     138 תנועת הקישור מושמטת בשמות,  ו    ֶאְלָצָפןישנן הקרויות רבות בנה"מ שבהן  ג    ֶאִליָצָפן  – (  22)שמ'  (;  30)במ' 

אבשי, ועוד. גם לשם 'אשריאל' ישנם שני -אבנר, אבישי-ן בשמות אבינר(. כמו כ5)דה"א יד  ְוֶאְלָּפֶלט  – ( 16)שמ"ב ה  ֱאִליָפֶלט וְ 

לוריאנטים ללא תנועת קישור בנה"מ:   ָלה-(, ו16משבט יהודה )דה"א ד  ֲאַׂשְראֵּ  (. 2מהלויים המשוררים )דה"א כה  ֲאַׂשְראֵּ
עים בשתי הצורות בכתיב ( מופי10; דה"ב ט  11; דה"ב ד  1חורם )דה"א יד-( וחירם18אבוגיל )שמ"א כה  -השמות אביגיל  139

  ֲאחּוַמי:  2. בתרגום השבעים ראו למשל בדה"א ד  34, עמ'  1, כרך  1966וקרי בנה"מ. לדוגמאות מטקסטים אכדיים ראו אצל נות'  

ל:  6)ע'(; דה"א ט    Αχιμι   –)נה"מ(   השם 'אריאל', בכל חמש הופעותיו בישעיה,   a1QIsa)ע'(. במגילת    Ιιηλ  –)נה"מ(    ְיעּואֵּ

מופיע כ'ארואל'. ביגל הציע להסביר את החילוף במגילה על ידי שינוי בתנועות המקשרות, וכך גם קוטשר, על אף שלבסוף הוא 

 (.   74; קוטשר תשי"ט, עמ' 29, עמ'  1951לא קיבל הסבר זה )ביגל 
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מקום  -'פניאל' הוא  מיתולוגיות'פנואל'  איכויות  בעל  ל'איש'  יעקב  בין  המאבק  בו התרחש  הירדן  - בעבר 

והיא מוסברת בדברי יעקב בפסוק   'פני האל',  ִכי־   –אלוהיות. משמעותו המילולית של השם פניאל היא 

ַנְפִׁשי )בר' לב   ל  ַוִתָּנצֵּ ל' גם  המקום מכונה 'פנוא  32(. אולם כבר בפסוק  31ָרִאיִתי ֱאֹלִהים ָּפִנים ֶאל־ָּפִנים 

בנוסח המסורה. כפי שניתן לראות בטבלה, נוסח המסורה גורס פנואל גם באזכור המקום במרדפו של גדעון  

גם   במסורה  מוזכר  פנואל  בשם  איש  בנוסף,  ירבעם.  שבנה  ישראל  בממלכת  וכעיר  מדין,  מלכי  אחרי 

בגרסת    25ם א ח  , וברשימת היחס של בנימין בדברי הימי 4ברשימות היחס של יהודה בדברי הימים א ד  

הקרי )פניאל כתיב(. לסיכום, במרבית הקרויות השם בנוסח המסורה רווחת הגרסה פנואל, בין אם כשם 

מושפעת ממדרש השם, ואילו הגרסה    31מקום או כשם אדם. אפשר שהגרסה המקומית 'פניאל' בפסוק  

  140רוני היא מקורית. ( ובשומ25המקובלת בשאר הפסוקים על פי המסורה )מלבד גרסת הכתיב בדה"א ח 

מופיעה כתנועת קישור בין שני רכיבי השם בנוסח המסורה, ואילו    ī  פנואל הוא שם תאופורי. התנועה -פניאל

. ניתן להסביר את הבדלי הגרסאות שלפנינו בחילוף הנפוץ של תנועות הקישור ūבשומרוני מופיעה התנועה  

ī ו- ū  כאשר בנוסח המסורה הדבר נעשה באופן שהתאים את השם למדרשו. עם זאת לאור הדמיון הגרפי ,

 המשמעותי בין ו"ו ליו"ד, נראה כי גם הוא עומד ברקעו של החילוף. 

 

 ( 31ִלי ְוֶׁשֶכם ִמְׁשַּפַחת ַהִּׁשְכִמי )נה"מ לבמ' כו ִמְׁשַּפַחת ָהַאְׂשִראֵּ  ְוַאְׂשִריֵאל. 24

ל  * (Εσριηλנה"מ; ע' ) ְוַאְׂשִריאֵּ

 wišruwwålשומ'; קה"ש:  ואשרואל

 

אשרואל הוא בנו השלישי של גלעד, נכד מנשה. הוא מוזכר פעם נוספת ברשימת הנוחלים את  -אשריאל

  141של מנשה, ולא כנכדו: כבנו  14, ופעם נוספת בדברי הימים ז 2הארץ ביהושע יז 

 

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

ל 2יהו' יז   Ιεζιηλ ַאְׂשִריאֵּ

 )יעזיאל?( 

ל 14דה"א ז   Ασεριηλ ַאְׂשִריאֵּ

 )אשריאל( 

ָלה 2דה"א כה   Εραηλ ַוֲאַׂשְראֵּ

אל?( -)ארא  

 

 
 ת הגרסה 'פניאל' דווקא בשל התאמתה למדרש השם. המעדיף א 6, הע' 202השוו' לזקוביץ תשנ"ד, עמ'  140
    .536, עמ'  1993. השוו' לאשלי a1992יש שטענו בשל כך שהטקסט של דברי הימים משובש, ראו למשל סלייטון  141
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ימנית ולא בֹשי"ן בפירוש השם נשמעו שתי דעות. סלייטון קורא את השם בניגוד למסורת הטברנית בשי"ן  

לעומתו לוין סבור כי האל"ף בראש השם היא    142שמאלית, ומפרש כי אשריאל הוא אושר האל, האל שמח. 

פנואל,  -כמו בשם פניאל  143אל, ופירושו האל הוא מלכי.-א' פרוסתטית שאינה חלק ממרכיבי השם שהם שרי

בשומרוני. נראה כי גם ū -ח המסורה ובנוס  īגם כאן לפנינו שם תאופורי בעל הרכיב 'אל' ותנועת הקישור  

על   השפיעו  יחד  הגורמים  ושני  האותיות,  בין  הגרפי  בדמיון  שלוב  בשמות  הקישור  תנועת  חילוף  כאן 

 היווצרותו של הבדל הנוסח.  

 

 חילופים נוספים  2.2.2.2.6

 (27ְוֶאת־ִּדְקָלה )נה"מ לבר' י   אּוָזל. ְוֶאת־ֲהדֹוָרם ְוֶאת־ 25

 *  21נה"מ; נה"מ לדה"א א  אּוָזל

 (Αιζηλ; ע' )īzålשומ'; קה"ש:  איזל

 

'איזל' שבפסוקנו, תוך שהם מניחים שלפנינו ֶאּפֹוִנים. בוצ'רטוס  -חוקרים הציעו מספר זיהויים לשם 'אוזל'

מקשר את השם לעיר צנעא שבתימן, בעקבות מסורת ערבית קדומה הגורסת כי אוזל הוא שמה הראשון של  

מולר מזכיר שני מקומות    144העיר. הצעתו התקבלה על ידי חוקרים רבים, והיא הדעה הרווחת כיום במחקר. 

הצעה נוספת של    145'איזל' שבפסוקנו.-ועשויים להיות קשורים ל'אוזל'  Azāl’נוספים בתימן הקרויים בשם  

ת במסע כיבושיו של  מדינה, המוזכר-שבמזרח חיג'אז, באזור אל  Azallaגלסר, מזהה את אוזל עם העיר  

כל ההצעות מתיישבות עם שאר שמותיהם של בני יקטן המוזכרים בפסוקים   146אשורבניפל כנגד בני ערב.

מערב ערב. לא ניתן להכריע בשאלת הגרסה  -, שגם הם מזוהים עם קבוצות אתניות באזור דרום30–26

 העדיפה על סמך זיהויים אלו. 

. אין מספיק נתונים  ū  - ו  īשתי גרסאות שבהם חילוף של התנועות    בשאלת מקורו של ההבדל הנוכחי, לפנינו

בכדי להצביע על רקע פונולוגי לחילוף זה, ולכן, במצב הנתונים הנוכחי, נראה להניח שהוא נובע מחילוף 

 האותיות ו"ו ויו"ד בשל הדמיון הגרפי ביניהן. 

 

ל ְוֶאת־ְׁשָבא )נה"מ לבר' י'  עֹוָבל. ְוֶאת־26  ( 28ְוֶאת־ֲאִביָמאֵּ

 * נה"מ עֹוָבל

 
  סלייטון, שם. 142
 . 321, עמ' 2, כרך 1974לוין  143
עמ'  1674בוצ'רטוס    144 בראון134–130,  גם  למשל  ע1957בריגס  -דרייבר-. כך  עמ'  1989; סרנה  23מ'  ,  - ; קאהלר 79, 

. לזיהוי בני יקטן עם שבטים ערביים, ראו למשל אצל 1349, עמ'  2000; רדיט  21, עמ'  1, כרך  1996–1967אומגארטנר  ב

  201, עמ'  1962המזוהה על ידי מילדרד  ,  19'אוזל' מוזכר גם ביחזקאל כז  .  231, עמ'  1987; וונהאם  71– 70, עמ'  1964ספייזר  

'איזל' בפסוקנו, שכן איזורים אלו  -באזור פיניקיה וצפון מסופוטמיה בהתאמה. הוא אינו קשור ל'אוזל'   325, עמ'  1983ואילת  

 (.  183, עמ' 1970דרום ערב )ראו גם אצל ווינט  –אינם מתיישבים עם התחום הגאוגרפי של בני יקטן 
   .  1992 מולר 145
 .  345, עמ' 1, כרך  1990; כך גם המילטון 434, עמ' 1890סר גל 146
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 22147; נה"מ לדה"א א ībålשומ'; קה"ש:  עיבל

 

ואכן, חוקרים רבים מזהים אותו    148ערביים. - 'עובל' נמנה אף הוא על בני יקטן המזוהים עם שבטים דרום

ליד   Ubalבאומגארטנר מציינים את הדמיון הצלילי למקום בשם  -באזור תימן: המילטון, וונהאם וקאהלר

'עיבל' מוזכר גם בין   149צנעא, בירת תימן, והם משערים כי עובל הוא אב קדמון של שבט ערבי מהאזור. 

ידוע מצפון לשכם, אולם ברור כי הללו אינם קשורים    (, והוא גם שמו של הר23בני שעיר החורי )בר' לו  

  150'עיבל' הנזכר בפסוק זה.-ל'עובל'

נראה כי מקור החילוף בין האותיות ו"ו ויו"ד במקרה הנוכחי הוא מפאת הדמיון הגרפי ביניהן. נשים לב כי  

 במקרה שלפנינו לא ניתן להכריע בסוגית הקריאה העדיפה. 

 

ין ָלּה  . ַוְתִהי ָׂשַרי ֲעָקָרה27  (30)נה"מ לבר' יא  ָוָלדאֵּ

 *  נה"מ ָוָלד

 √ ədla ̄̊yשומ'; קה”ש:  ילד 

 

ְולֹא ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש יֵָּענֵּׁש ַכֲאֶׁשר ָיִׁשית ָעָליו ַבַעל ָהִאָּׁשה ְוָנַתן    ְיָלֶדיהָ ְוָיְצאּו   ְוִכי־ִיָּנצּו ֲאָנִׁשים ְוָנְגפּו ִאָּׁשה ָהָרה

 (22ִבְפִלִלים )שמ' כא 

 * √ נה"מ ְיָלֶדיהָ 

  daa ̄̊wl151שומ'; קה”ש:  ולדה

 

ואכן, מילה זו נמסרה    152הנכתב באמצעות יו"ד.   y-בראשי מילים הופך לרוב ל  wבשפה העברית, העיצור  

ובגרסת החומש השומרוני    30בעברית בצורה 'ילד', ואילו הצורה המשתקפת בגרסת המסורה לבראשית יא  

 היא יחידאית ומוקשה.   22לשמ' כא 

משמרת צורה ששרדה מתקופה שבה העברית, או   30מספר חוקרים הציעו שגרסת המסורה לבראשית יא  

באומגארטנר הביאו  -קאהלר   153התחילית. דהוד הביא ראיה מאבלאית.   דיאלקט קדמון שלה, שימר את הו"ו

 לאור זאת, הם סבורים כי גרסה זו עדיפה.   154בערבית וַוְלָּדא בארמית.   wal(a)dבאוגרית,    wldכדוגמא את  

 
'עובל' אינו מופיע בתרגום השבעים על פי מהדורת ראלפס, המיוסדת על שיטת גטינגן. בכתבי יד מעטים וכן  -השם 'עיבל'   147

 בגרסה הארמנית השם מופיע בפסוק בגרסה זהה לשומרוני, 'עיבל'.  
 איזל'.' -ראו לעיל בדיון בקריאות 'אוזל'  148
 . 345, עמ'  1990; המילטון 231, עמ' 1987; וונהאם 816, עמ' 2, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 149
 . 816,  עמ' 2, כרך  1996– 1967באומגארטנר -; קאהלר716, עמ' 1957בריגס -דרייבר-כך למשל בראון 150
. עם זאת, אין בכוחה של גרסה זו כדי  ςῆτὐον αίπαιδ ὸτבדומה לחומש השומרוני, גם תרגום השבעים משקף לשון יחיד:   151

 לתמוך בצורה 'ולד' כפי שגורס החומש השומרוני או לחלופין בצורה 'ילד' כפי שגורס נוסח המסורה.   
 .  24g§, 1910קאוץ' -גזניוס 152
 . 278, עמ' 1981דהוד  153
 .  260, עמ' 1, כרך 1996–1967ומגארטנר בא-קאהלר 154
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, כולל במסורת הקריאה השומרונית, משמרת אף היא מעין תצורה  22הצורה 'ולד' שבשומרוני לשמות כא 

אולם, העובדה   ארמית.  וכן  השומרוני,  ובחומש  המסורה  בנוסח  ספוראדי  באופן  זו  צורה  של  הופעותיה 

שבשתי הדוגמאות שלפנינו כיוון החילופים אינו אחיד, אינה מאפשרת לטעון שגרסת השומרוני בבראשית  

צרה  היא המרה מכוונת של צורה נדירה בצורה שכיחה יותר. לכן נראה שהצורה 'ולד' היא משנית, ונו  30יא  

כתוצאה מחילוף של האות יו"ד בו"ו מחמת דמיון גרפי. כך סברו גם סקינר, ווסטרמן ואחרים לגבי גרסת  

  30.155נוסח המסורה בבראשית יא 

 

ר )נה"מ לבר' כד  ויישם .28  ( 33ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם־ִּדַבְרִתי ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדבֵּ

 כ/ק  נה"מ )כתיב( ויישם 

 √ šåma ̄̊wyuwwשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  ויושם 

 

ָאה ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים ַוַּיַחְנטּו ֹאתֹו  ף ֶבן־מֵּ  (26ָבָארֹון ְבִמְצָרִים )נה"מ לבר' נ  ַוִּייֶׂשםַוָּיָמת יֹוסֵּ

  נה"מ ַוִּייֶׂשם 

 √ šåma ̄̊wyuwwשומ'; קה"ש:  ויושם 

 

אותה מהשורש יש"מ מהבניין המשוער קל פאסיב,  'ויישם' שבנוסח המסורה היא צורה מוקשה. דהוד גזר  

 157ללא הערת קרי לצידה.   26צורה זו חוזרת גם בבר' נ    156אולם שורש זה אינו מתועד במקום נוסף במקרא.

ם', מהשורש שי"ם בבנין קל, ובבראשית נ    33תרגום השבעים בבראשית כד     26משקף את הגרסה 'ַוָּיֹשֶ

ת נוסח המסורה הן את החומש השומרוני: יוסף הושם בארון. מבחינה הוא משתמש בפועל סביל התואם הן א

חיים על פי מסורת הקריאה גוזר אותן מהשורש שו"ם בבניין -מורפולוגית, גרסאות השומרוני עדיפות. בן

אימפרפקט.  פאסיב,  ההקרויות   158הפעיל,  בשתי  המסורה  גרסאות  את  לתקן  הציעו  רבים  חוקרים  ואכן, 

על אף שקשה לקבוע מסמרות בדבר, נראה כי גרסת המסורה היא תניינית ונוצרה כתוצאה   159כשומרוני.

 מחילוף האות ו"ו ביו"ד מחמת דמיון גרפי.    

 

 
ווסטרמן אף אישש דעה זו מרמיזה .  266, עמ'  1987; וונהאם  139, עמ'  2, כרך  1982; ווסטרמן  237, עמ'  1912סקינר    155

יֹום מֹוָתּה . מיכל, הלועגת לשמחתו המופרזת של דוד לעיני העם, נענשת בכך שלֹא־ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד  23פנים מקראית בשמואל ב ו  

ין  כך נה"מ וע'; בכמה כתבי יד של נוסח המסורה מופיע קרי בפסוק, כאשר גרסת הכתיב היא 'ולד' ) (. זאת בדומה לשרה אשר אֵּ

אולם אין בקשר האינטרטקסטואלי בין הפסוקים לתמוך באחת הגרסאות, כיוון שהחילוף של ו"ו ויו"ד עשוי היה להתרחש  ָלּה ָוָלד.  

שאינו שולל אפשרות של הפשטה מכוונת בשומרוני, ולמרות    125, עמ'  1969בלתי תלוי. ראו גם מצוך  בכל אחת מהן באופן  

 זאת סבור שייתכן שנוסח המסורה נובע מחילוף של האות יו"ד בו"ו מחמת הדמיון הגרפי ביניהן.  
 רחוק בעיני".  . ראו אצל ראב"ע על אתר המעלה אפשרות זו ודוחה אותה:"והוא6, הע' 354, עמ' 1962דהוד  156
משתמש במקרה זה על מנת לחזק את טענתו כי הערות המסורה אינן הערות הבאות לתקן קשיים    33, עמ'  1976גורדיס    157

 . 26בנוסח, שאם לא כן היינו מצפים לתיקון הקרי 'ויושם' גם בבראשית נ 
 זרו את 'ויושם' בבניין קל פאסיב. שג 32, הע' 377, עמ' 1990אוקונור -. השוו' לוולקי270חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 158
;  964, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-; בראון73f§,  1910קאוץ'  -לחוקרים שהעדיפו את גרסאות השומרוני ראו אצל גזניוס  159

, עמ' 1994; וונהאם  712וכן עמ'    5, הע'  155, עמ'  1990; המילטון  1325, עמ'  3, כרך  1996–1967באומגארטנר  -קאהלר

135 . 
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 (32ּוְבַמְתכ ְנתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָכֹמהּו ֹקֶדׁש הּוא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם )נה"מ לשמ' ל  ִייָסְך. ַעל־ְבַׂשר ָאָדם לֹא 29

  נה"מ ִייָסְך 

 √ saka ̄̊yuwwשומ'; קה”ש:  יוסך 

 

גרסת המסורה במקרה שלפנינו קשה, כיוון שיש לגזור את הפועל ִייָסְך מהשורש יס"כ שאינו מוכר ממקומות  

זאת לעומת גרסת השומרוני והשבעים 'יוסך', שניתוחה נהיר. היא נגזרת מהשורש סו"ך    160נוספים במקרא. 

קל. בניין  השור  161באימפרפקט  משמעותו,  של מבחינת  לתיאור  ומשמש  בפסוק  היטב  מתיישב  סו"ך  ש 

ואכן, פרשנים וחוקרים רבים הלכו בדרך זו, וסברו כי גרסת    162משיחת שמן שלא בהקשרים פולחניים. 

פרופ אף הסביר את היווצרות גרסת המסורה בחילוף השכיח של האותיות ו"ו ויו"ד    163המסורה היא משנית. 

זה דומה להבדלי הגרסאות בין המסורה לשומרוני בבראשית    מקרה  164מחמת דמיון גרפי בכתב המרובע.

נ    33כד   כמו במקרים אלו, נראה כי גם כאן יש להעדיף את   שלעיל.  26)בגרסת הכתיב במסורה( ושם 

 גרסאות השומרוני.  

 

דּו ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר )נה"מ לבר'    גיים . ַוּיֹאֶמר ה' ָלּה ְׁשנֵּי  30 ַעִיְך ִיָּפרֵּ ִמים ִממֵּ ְבִבְטנְֵּך ּוְׁשנֵּי ְלא 

 ( 23כה 

 כ/ק נה"מ )כתיב( גיים 

 əmguwwשומ'; נה"מ )קרי(; קה"ש:  גוים  *

 

גרסת הכתיב של נוסח המסורה מחד, וגרסת הקרי והשומרוני מאידך, מייצגות שתי שיטות אורתוגרפיות  

רבים   זכר  לסיומת  בצירוף  ֹגי,  חסר,  בכתיב  באה  גוי  הכתיב  בגרסת  גויים.  המילה  הצורה ִיםלכתיבת   .

'גיים'    165ִים.ת  המקובלת יותר במקרא של המילה היא בכתיב מלא: גוי עם ו' כאמת קריאה, בצירוף לסיומ

:  10הראשונה כאן והשנייה בגרסת הכתיב לתהלים עט    –כגרסת הכתיב באה פעמיים בלבד בנוסח המסורה  

יֶהם, כאשר גם בתהלים ישנה הערת הקרי: 'גוים'.    ָלָמה יֹאְמרּו הגיים ַאּיֵּה ֱאֹלהֵּ

סת הקרי  לפנינו שתי שיטות כתיב שונות, ולא ניתן להכריע בשאלה איזו מהן עדיפה. עם זאת, בעוד גר

והשומרוני נפוצה במקרא, גרסת הכתיב של נוסח המסורה נדירה. ייתכן אפוא כי גרסת הקרי והשומרוני  

 
עוסק באזכורי הצורה הנדירה 'יסיכה' בלשון חכמים, ומאשר את טענת חוקרי לשון חכמים   87–84של"ז, עמ'  אשר ת-בר  160

  לגבי קיומה של צורה זו. אולם נראה שהיא אינה עדות קדומה ועצמאית לשורש יס"ך, אלא נגררת אחר נוסח המסורה.
לבן73f,  1910קאוץ'  -גזניוס  161 השוו'  עמ'  -.  תשל"ז/א,  הפעיל הג  192חיים  בניין  של  פאסיב  צורת  מן  'יוסך'  את  וזר 

 באימפרפקט.  
 (.   483, עמ'  2, כרך 2006זאת לעומת מש"ח המשמש לתיאור משיחת שמן בטקסים דתיים )פרופ  162
, עמ' 1990אוקונור  -; וולקי745, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר691, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  163

   .578, עמ' 3, כרך 2000–1993. ראו גם אצל האוטמן 360, עמ' 2, כרך  2006; פרופ  377
   פרופ, שם. 164
 . 182, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר156, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 165
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זאת, אפשר שהיא תוצאה של תהליך שאינו  נדירה בצורה ידועה. עם  נוצרה כתוצאה מהמרה של צורה 

 מכוון: המעתיק הסתפק בצורת האות, והכריע על פי הצורה המוכרת והידועה לו. 

 

ַוּיֹאֶמר  31 ַוּיֹאַמר ֲהלֹא־   ֲהִכי.  ִבְרָכִתי  ָלַקח  ְוִהּנֵּה ַעָתה  ָלָקח  ַפֲעַמִים ֶאת־ְבֹכָרִתי  ִני ֶזה  ַוַּיְעְקבֵּ ַיֲעֹקב  ָקָרא ְׁשמֹו 

 (36ָאַצְלָת ִּלי ְבָרָכה )נה"מ לבר' כז 

 √ נה"מ ֲהִכי

  akkuשומ'; קה"ש:  הכו

 

יעקב נטל ממנו את הברכות במרמה. גזניוס פירש את  עשו משמיע דברים אלו באוזני אביו לאחר שגילה כי  

לשיטתו, המילית מורכבת מצירוף של ה"א   166המילית 'הכי' כמילית הצהרה, שמשמעותה היא אכן, באמת.

השאלה, שתכליתה להציג שאלה רטורית, עם 'כי' כמילית מדגישה. בפסוק שלפנינו עשו מצהיר כי בצדק 

:  15ים. באופן דומה, ניתן להסביר את הופעת המילה בבראשית כט  נקרא שמו יעקב, שכן הוא עקבו פעמי 

ֲהִכי־ָאִחי ַאָתה ַוֲעַבְדַתִני ִחָּנם )כך בנה"מ; שומ'; אין תיעוד במגילות(, לבן שואל את יעקב 'האמנם אחי אתה?' 

כשאלה רטורית שתשובתה השלילית ברורה. נראה אם כן, שהשימוש במילית זו נעשה על מנת לבטא שכנוע 

 וכן הדברים הנאמרים, הם ידועים היטב לדובר ולשומע, והם מודים בהם ללא תנאי.בת

חיים וטל ופלורנטין סברו כי מקורה של המילית 'הכו' שבשומרוני הוא בשילוב ה"א הקריאה עם המילית -בן

', שורש, בהתבסס על מסורת הקריאה השומרונית, מבדיל בין המילית המורכבת 'הכי' למילה 'הכו  167'כה'.

,  åkiנהגית    15בעוד הראשונה, המופיעה כאמור גם בבראשית כט    168שהאטימולוגיה שלה אינה ברורה.

. מכל מקום, הניתוח האטימולוגי השונה אינו משפיע על משמעות המילית,  akkuהמילית 'הכי' כאן נהגית  

 אכן, באמת.  –וכולם סוברים כי פירושה דומה למשמעות שהוצגה לעיל 

פלורנטין -חיים וטל-שני הניתוחים האטימולוגיים של הגרסה השומרונית אינם חפים מקשיים. שיטתם של בן

, צורה יחידאית בשומרוני לעומת הצורה המקובלת, ואילו שיטתו  נסמכת על כתיבת המילה 'כה' בצורה 'כו'

של שורש למעשה אינה מספקת הסבר אטימולוגי כלל. בנוסף, כפי שטוען מצוך, העובדה כי גרסת המסורה  

, הן בנוסח המסורה והן בשומרוני, מחזקת את הסברה כי גרסת המסורה לפסוק 15חוזרת בבראשית כט  

גרס ואילו  בו"ו מחמת הדמיון הגרפי  הנוכחי עדיפה  יו"ד  נוצרה כתוצאה מחילוף של האות  ת השומרוני 

  169ביניהן.

 

ל ַתַחת ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו  32 ית־אֵּ ר ִמַתַחת ְלבֵּ יֶנֶקת ִרְבָקה ַוִתָּקבֵּ )נה"מ לבר' לה    ַאּלֹון ָּבכּות. ַוָתָמת ְּדֹבָרה מֵּ

8) 

 
;  9, הע'  641, עמ'  1976; גורדיס  166, עמ'  1974. בעקבותיו פרשו רבים, כך למשל אנדרסן  150e,  1910קאוץ'  -גזניוס  166

 . ראו גם את גרסת תרגום השבעים התואמת פירוש זה. 10, הע' 228, עמ' 2, כרך 1990המילטון 
 .  644פלורנטין תשע"א, עמ' -; טל242חיים תשל"ז, עמ' -בן 167
 . כיוון שגרסת השומרוני היא הגרסה הקשה ביחס לנוסח המסורה, שורש סבור שיש להעדיף אותה. 173, עמ' 2004שורש   168
 .  43, עמ'  1969מצוך  169
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 * נה"מ ַאּלֹון ָבכּות

 ̊̄ ətbēklon aשומ'; קה"ש:  אלון בכית

 

- בכות  170דבורה, מינקת רבקה, נקברה תחת עץ המכונה 'אלון בכות' בנוסח המסורה ו'אלון בכית' בשומרוני.

זהה,  בעלות משמעות  נקביים שונים,  צורות כתיב אלטרנטיביות המתבססות על משקלים  הן שתי  בכית 

שני המשקלים מוכרים בעברית המקראית של נוסח המסורה. בארמית לניביה,    171ומקורן בשורש בכ"ה.

המסורה    כולל הארמית השומרונית, נפוץ המשקל בכי)ת(. לאור זאת אפשר לשער שההבדל בין גרסאות

והשומרוני לפסוק נובע מהשפעת הארמית על המעתיק, שהעדיף את 'בכית' משום שזוהי צורה מוכרת לו 

כצורה ארמית בת זמנו. זאת לאור ההשפעה הארמית הנרחבת על העברית השומרונית כפי שהצביעו עליה 

אותיות בעלות דמיון   עם זאת, ייתכן גם כי מקורן של הגרסאות השונות הוא בחילוף  172חיים ואחרים. -בן

גם יחד, כאשר המעתיק התקשה בזיהוי האות, והעתיק על פי הדיאלקט  גרפי, או בשילוב שני הגורמים 

  173המוכר לו.

  

ר ָהֱאֹלִהים ַלֲעֹׂשתֹו )נה"מ לבר'  ְוַעל ִהָּׁשנֹות . 33 ִעם ָהֱאֹלִהים ּוְמַמהֵּ ַהֲחלֹום ֶאל־ַּפְרֹעה ַּפֲעָמִים ִכי־ָנכֹון ַהָּדָבר מֵּ

 (32מא 

 √ ; פש'; וול'j4QGen(; σαιῶδευτερ ῦτο ὲδ ὶπερנה"מ; ע' ) ְוַעל ִהָּׁשנֹות 

  ətlå sēna ̄̊wשומ'; קה"ש:  ועלה שנית 

 

בשתי הגרסאות לפסוק יוסף אומר לפרעה שחלומו הוכפל על מנת להדגיש את ודאותו: שנות השבע והרעב 

מציינת את הנושא שבו יעסקו הדברים הבאים,  בוא יבואו, והן יגיעו בקרוב. המילה 'על' בגרסת המסורה  

המילים 'השנות החלום' באות במבנה של סמיכות, שבו המילה 'השנות' היא    174והוראתה היא 'באשר ל...'.

 צורת מקור של השורש שנ"ה בבניין נפעל. 

 
(, או עם 'בכים' שבו 5יש המזהים את אלון בכות עם תומר דבורה המוזכר כמקום מושבה של דבורה הנביאה )שופטים ד    170

(. קבורה תחת עץ היא מנהג קדום  269, עמ'  2010(, אך לא ניתן להוכיח השערה זו )בר  5; שם  1התגלה המלאך לישראל )שו' ב  

- כמה חוקרים לסמן את מקום הקבר או אולי להנציח את הנפטר באמצעות עץ המסמל חיי נצח )בלוךשמטרתו לפי השערתם של  

 (. 13–11. השוו' לקבורת שאול ובניו תחת האשל, שמ"א לא  115, עמ' 1992סמית 
שמופיעה המילה  'שבית' מתחלפות כבר בתוך נוסח המסורה, כאשר פעמים  -באופן דומה, אם כי גם שונה, המילים 'שבות'   171

(, ופעמים שהחילוף ביניהן  53; יח' טז  29(, פעמים מופיעה המילה 'שבית' )למשל בבמ' כא  3; יר' ל  3'שבות' )כך למשל בדב' ל  

(. בניגוד לחילופי 'בכות' ו'בכית', חילופים אלו גרמו לקושי בזיהוי  35; יח' לט  14הוא במערכת הקרי והכתיב )למשל ביר' כט  

(. הולדיי ולנדבום  235, עמ'  1985; ברייק  316– 315, עמ'  1954ם, האם מקורן בשורש שו"ב או שב"ה )בורגר  שורשן של המילי

(, ואילו 355, עמ'  2, כרך  2004; לנדבום  142, עמ'  1989הציע כי 'שבות' היא משורש שו"ב בתוספת יחסת המושא ת' )הולדיי  

(. צרפתי במאמרו  19–18, עמ'  1929; השוו' לבאומן  32– 30עמ'  ,  1925דיטריך סבור כי 'שבית' הוא משורש שב"ה )דיטריך  

על אטימולוגיה עממית הסביר את החילוף כתופעה של התלכדות השורשים שו"ב ושב"ה הקרובים בהגייתם )צרפתי תשל"ה,  

 .  115–108, עמ' 1958(. להרחבה על נגזרותיו של שו"ב במקרא ראו אצל הולדיי 255עמ' 
 . 96הארמית לעברית השומרונית ראו הע' על הזיקה בין השפה  172
, טוען שהשם 'אלון בכות' רומז לעיסוקה של דבורה כ'מבכה', נוסף על היותה מינקת. תפקידן 271–270, עמ'    2010בר    173

(, הוא לבכות ולשיר שירי אבל בזמן לוויה או אסון 25( ושרות )דה"ב לה 16)יר' ט  של הנשים המבכות, הנקראות גם מקוננות

(, והוא מוכר גם  14)יח' ח    ְוִהּנֵּה־ָׁשם ַהָּנִׁשים ֹיְׁשבֹות ְמַבכֹות ֶאת־ַהַתמּוז  –לחמה, רעב או מגיפה. אזכור למבכות קיים במקרא  כמ

 . bakkītuבתרבות המסופוטמית בשם 
 .  218, עמ' 1990אוקונור -; וולקי388, עמ'  1994; וונהאם 54, עמ' 1967וויליאמס  174
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ב גם  המתועדת  המסורה  נוסח  גרסת  לעומת  מבודדת,  השומרוני  שגרסת  הנתונים  מטבלת  לראות  - ניתן 

jGen4Q   ההשערה את  לכאורה  מחזקת  זו  עובדה  ווולגאטה.  פשיטתא  השבעים,  בתרגום  ומשתקפת 

משמעית. סיבה נוספת המחזקת את -שהשומרוני הוא נוסח משני, אם כי כאמור היא אינה מהווה ראיה חד

הרושם שגרסת השומרוני משנית, היא שהשימוש בפועל ששורשו על"ה ביחס לחלום אינו מקובל בלשון  

 א, ולמעשה זוהי ההיקרות היחידה של מופע כזה.  המקר

נראה אם כן שלפנינו טעות סופר בשומרוני, שנוצרה כתוצאה משילוב של גורמים טקסטואליים ולשוניים.  

המעתיק השומרוני עשוי היה לפענח את 'ועל השנות' כ'ועלה שנית' בשל שילוב של מספר גורמים: המילים  

ו"ו דמתה ליו"ד; צורת המקור 'השנות' אינה רווחת בלשונו. כל אלו    בטקסט שלפניו היו צמודות; האות

 הובילו אותו לפיענוח שגוי שיצר את הצירוף התנייני 'ועלה שנית'. 

 

ִני ֱאֹלִהים ִלְפנֵּיֶכם ָלׂשּום ָלֶכם 34 יָטה ְּגֹדָלה )נה"מ לבר' מה  ְׁשֵאִרית. ַוִּיְׁשָלחֵּ  ( 7ָבָאֶרץ ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם ִלְפלֵּ

ִרית  √ "מנה ְׁשאֵּ

  rota ̄̊šשומ'; קה"ש:  שארות

 

יוסף מתוודע אל אחיו ומנחם אותם בכך שאינם צריכים להיעצב ממכירתו, כיוון שהאל הוא ששלחו מצרימה  

כחלק מתכנית הצלה לימי הרעב בכנען. פירוש המילה 'שארית' הוא שריד, צאצאים הניצלים מאסון, ו'לשום  

כך, משמעות דברי יוסף היא כי האל שלח אותו למצרים    175יורשים. שארית' הוראתו לוודא שלמישהו יהיו  

 לפני האחים, על מנת שידאג להם בזמן הרעב וכך ינצלו.  

ר. מנגד, 'שארות' שבחומש השומרוני נגזרת, על פי מסורת  המילה 'שארית' שבנוסח המסורה נגזרת מן ְׁשאֵּ

הנוכחי בלבד, אך היא חוזרת בצורה זו בספרי    המילה 'שארית' נקרית בתורה בפסוק  176הקריאה, מן ַׁשֲארה. 

כמו כן, היא מתועדת עשרים ושתיים פעמים במגילות המקראיות מים המלח. בניגוד לכך,   177מקרא נוספים. 

.  17גרסת השומרוני היא יחידאית ואינה מתועדת בעד נוסח נוסף, לבד מהופעת המילה ַׁשֲאָרה בויקרא יח  

ומרונית אינה תואמת היטב את ההקשר. לפיכך, סביר להניח כי גרסה גם צורת הרבות שמציעה הגרסה הש

  178זו היא משנית, וכי היא נוצרה כתוצאה מחילוף האות יו"ד בו"ו.

 

ִוי ַאִחים /  . 35 יֶהם ְּכֵליִׁשְמעֹון ְולֵּ ֹרתֵּ  ָחָמס ְמכֵּ

ַחד            ְכֹבִדי  ְבֹסָדם ַאל־ָתבֹא ַנְפִׁשי / ִבְקָהָלם ַאל־תֵּ

 ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש / ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו־ׁשֹור ִכי       

 
,  4, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר984, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-; בראון293'  כך למשל קוטשר תשי"ט, עמ  175

 . 578, עמ' 2, כרך 1990; המילטון 53, עמ' 1970; רדפורד 1380עמ' 
 .  275חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 176
'שארית' ו'פליטה' ראו אצל אבישור בחלק מן ההקרויות, 'שארית' מופיעה לצד 'פליטה' כמו בפסוק הנוכחי. על צמד המילים    177

 .  317, 164,  85– 84, עמ' 1984
התולה את הבדלי הגרסאות  בשוני בהגייה בין העברית של נוסח המסורה לעברית השומרונית   177, עמ'  1969השוו' למצוך    178

 )השווא הנע בצורת היסוד ְׁשֹאר שבמסורה נהגה בשומרוני כקמץ ָשאר, ולכן בהטיה מתקבלת הצורה ָׁשארֹות(. 
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 ָארּור ַאָּפם ִכי ָעז / ְוֶעְבָרָתם ִכי ָקָׁשָתה        

ל )נה"מ לבר' מט         ם ְביְׂשָראֵּ ם ְבַיֲעֹקב / ַוֲאִפיצֵּ  (7–5ֲאַחְּלקֵּ

 

י  * √ נה"מ ְכלֵּ

  (συνετέλεσαν; ע' )kalluשומ'; קה"ש:  כלו

 

לשמעון וללוי הם דברי תוכחה, שבסופם הוא מקללם ומענישם בכך שלא יקבלו דבריו האחרונים של יעקב  

'כלי )נה"מ(/ כלו)שומ'( חמס מכרתיהם'.    –ההבדל הנוכחי מופיע בצלע סתומה בברכה    179נחלה בארץ.

לה  וניתנו  בפירושה,  נשתברו  רבים  שקולמוסים  'מכרתיהם'  היחידאית  המילה  מן  נובע  בביאורה  הקושי 

אולם, למרות ריבוי ההצעות, אין הסכמה בין   180ת כגון חרבות, סכין מילה, מסחר ובריתות. משמעויות שונו

החוקרים על פירוש מועדף, וכפי שכתב פלורנטין: "משמעות המילה מכרתיהם נתונה במחלוקת, וכל ניסיון 

  181לפרש מילה זו אינו אלא השערה בלבד". 

חילוף זה הוא בעל השפעה מכריעה על משמעותן:   המילים כלי/כלו נבדלות בחילוף אות אחת בלבד, אך

בעוד בנוסח המסורה המילה 'כלי' היא שם עצם, 'כלו' שבשומרוני היא פועל, שכנראה יש לקוראו כצורת 

גרסת המסורה מתארת את 'מכרתיהם' של שמעון ולוי כ'כלי חמס'. בין אם נפרש   182פרפקט של בניין פיעל.

הביטוי היא שלילית: כלי זיינם, סכין המילה, הבריתות שהם כורתים או  כך או אחרת את 'מכרתיהם', נימת 

משמעות זו תואמת את ההקשר    183סחורתם הם כלי חמס, כלומר הם משמשים לחוסר צדק או לאלימות. 

הכללי של דברי יעקב לשמעון ולוי, בהם הוא משמיע דברי גינוי ונזיפה באחים כגון 'ארור אפם כי עז', 

 נפשי', 'אחלקם ביעקב'.  'בסודם אל תבוא 

פלורנטין סבורים  -אפשר שגרסת השומרוני היא חלק ממגמה שמטרתה לרכך את הביקורת על האחים. טל

כך, וטוענים כי כוונת הביטוי היא לשבח את האחים על כי 'ִכּלּו חמס )באמצעות( מכרתיהם', היינו, על ידי 

ייתכן אף כי הקריאה 'אדיר  184ס של אנשי שכם.הבריתות שכרתו, או על ידי חרבותיהם, הם שמו קץ לחמ

אפם כי עז' שבהמשך הפסוקים היא חלק ממגמה זו. אם אכן כך, השומרוני מייצג גרסה משנית שנוצרה 

באופן מכוון ממניעים פרשניים. לעומתם, שורש סבור כי ההבדלים בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  

בחילופי האותיות דל"ת ורי"ש( אינם   12לן, ודוגמא מספר  לה  36)ראו דוגמא מספר    7–5בבראשית מט  

 
קת. רבים סבורים שיש קשר בין התוכחה למסופר בבראשית לד,  על האירועים שבגינם יעקב מוכיח את האחים ניטשת מחלו   179

,  1989(. לעומתם סרנה  651, עמ'  1990; המילטון  436–435, עמ' 1969נקמתם של שמעון ולוי בשכם )כך לדוגמא קרמייקל  

  סבור כי יעקב מוכיחם על מעשי אלימות שביצעו שמעון ולוי שלא השתמרו בכתובים. 335עמ' 
, עמ'  1999הופ  -; דה4, הע'  653, עמ'  2, כרך  1990המילה ולסקירה ביבליוגרפית מקיפה, ראו אצל המילטון  לדיון בפירוש    180

. יש לציין כי מסורת ההגייה של המילה שונה בין נוסח המסורה לשומרוני,  199– 189תשס"א, עמ'  –; פלורנטין תש"ס109– 101

יהֶ ולעומת קריאת המסורה '  ֹרתֵּ ת, כלי חיתוך; בןם', מקובלת קריאת השומְמכֵּ יֶהם' )לש' ַמְכרֵּ תֵּ (.  207חיים תשל"ז, עמ'  -רוני 'ַמְכרֵּ

 .   83–81, עמ' 1968לסקירת תרגומי המילה בתרגומים העתיקים ראו אצל אמרטון 
 .  127תשס"א, עמ' –; פלורנטין תש"ס334, עמ' 1989סרנה  181
 .  138חיים תשל"ז/א, עמ' -; בן33חיים תשכ"א, עמ' -בן 182
   .329, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -מס ראו למשל אצל קאהלרלפירוש ח 183
 .  655פלורנטין תשע"א, עמ' -טל 184



50 
 

 

שינויים פרשניים מכוונים בחומש השומרוני, אלא נוצרו בשל שיבושים טקסטואליים של חילופי האותיות  

אני מבקשת להיסמך כאן על שורש ולטעון כי זהו חילוף מחמת דמיון גרפי מעיקרו. גם אליבא   185הדומות. 

אין לשלול את האפשרות שראשיתן של הגרסאות השונות היא בחילוף של האותיות  דטל ופלורנטין, עדיין 

שונים   גורמים  לשילוב  אפשרות  בדבר  בה  דבקה  שאני  להשערה  בהתאמה  גרפי  דמיון  מחמת  ויו"ד  ו"ו 

 בהיווצרותו של הבדל נוסח.  

 

 ַאָּפם ִכי ָעז ְוֶעְבָרָתם ִכי ָקָׁשָתה  ָארּור. 36

ל )נה"מ לבר' מט        ם ְבִיְׂשָראֵּ ם ְבַיֲעֹקב ַוֲאִפיצֵּ  ( 7ֲאַחְּלקֵּ

 * √ ( ἐπικατάρατοςנה"מ; ע' ) ָארּור

  ̊̄ ərdaשומ'; קה"ש:  אדיר

 

הנוסחה 'ארור' שבגרסת המסורה היא פתיחה מוכרת לקללה. נעשה בה שימוש בספר בראשית פעמיים על  

(, ופעם על ידי נח המקלל את כנען )בר' 11; בר' ד  14בקללות לנחש ולקין עקב חטאיהם )בר' ג    –ידי האל  

 (: 25ט 

 מגילות קומראן  תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 ἐπικατάρατος ארור ָארּור 14בר' ג 

 

 ארור

(4QGen-

aExod) 

 - ἐπικατάρατος ארור ָארּור 11בר' ד 

 - Επικατάρατος ארור ָארּור 25בר' ט 

 

כנח המקלל את יוצא חלציו, כך יעקב מקלל את בניו. יעקב לכאורה מקלל את 'אפם', כעסם, של האחים,  

ייתכן שהנוסח 'אדיר' בשומרוני הוא   186שאחראים לו.אך נראה שהוא מפנה את הקללה אליהם עצמם, כמי  

ניסיון מכוון לטשטש את הקללה ולהחליפה במילה בעלת קונוטציה חיובית, ולכן גרסת השומרוני חשודה  

סיבה נוספת להעדפת נוסח המסורה הוא הייתור שנוצר בנוסח השומרוני לגבי המילים 'אדיר'   187במשניות. 

יר אפם', הרי שהמילים 'כי עז' הן חזרה מיותרת על תיאור כעסם של שמעון ו'עז'. אם נאמץ את הנוסח 'אד

ולוי, חזרה שלא קיימת בנוסח המסורה. מכל מקום, לפנינו הבדל נוסחאות שנוצר כתוצאה מחילוף כפול  

האות ו"ו התחלפה ביו"ד והאות רי"ש התחלפה בדל"ת, ועשוי להיות לו גם אספקט    –מחמת דמיון גרפי  

 רעיוני.

 

 
שסבר אף הוא שזהו חילוף מחמת דמיון גרפי, אולם העדיף את גרסת   42, עמ'  1969. השוו' למצוך 227, עמ' 2004שורש   185

 גרסת השומרוני. העדיף את  648, עמ' 2, כרך 1990החומש השומרוני. גם המילטון 
 . 334, עמ' 1989סרנה  186
  סבור שנוסח המסורה עדיף.  82. גם טוב תשע"ד, עמ' 370, עמ'  1995מצוך  187
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יַנִים ִמָּיִין   ַחְכִליִלי . 37  עֵּ

ָחָלב )נה"מ לבר' מט          ( 12ּוְלֶבן־ִׁשַּנִים מֵּ

 * נה"מ ַחְכִליִלי

 iklīluשומ'; קה"ש:  הכלילו

 

:  29'חכלילי' היא מילה יחידאית, הנגזרת ככל הנראה מן השורש חכ"ל המופיע בהקשר דומה במשלי כג  

יָנִים'   ניתן למצוא לה מקבילה   188)נה"מ(. רב החוקרים סבורים שמשמעותה היא כהה, עמום. 'ְלִמי ַחְכִללּות עֵּ

יַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן־   189, שפירושו להיות כהה. ekēluבפועל האכדי   חתימת דברי יעקב ליהודה בברכה ַחְכִליִלי עֵּ

ָחָלב )נה"מ( עשויה להתפרש בשני אופנים: על פי הראשון היא עוסקת ביופיו   החיצוני של יהודה, ִׁשַּנִים מֵּ

לחלופין, ניתן לפרש את הברכה   190ומתארת את עיניו שהן כהות יותר מיין, ושיניו שיותר לבנות מחלב. 

כעוסקת בשפע החקלאי לו יזכה שבט יהודה, ומתארת את עיניו של יהודה הכהות ועמומות מרב שתיית  

  191היין, ושיניו לבנות מרב החלב. 

היא נבדלת מנוסח המסורה בחילוף כפול של אותיות:    192הוא שם תואר. גם בגרסה השומרונית 'הכלילו'  

לחילוף   193לעניין חילוף הצמד הראשון עיינו במדור על חילופי ה"א וחי"ת להלן.    חי"ת וה"א, יו"ד וו"ו.

  īחיים תולה את חילוף האותיות בהבדלי הגייה, כאשר הסיומת  -הצמד השני ניתן להציע שני הסברים. בן

לעומתו, מצוך סבור כי נוסח המסורה משני,   ū.194סורה נהגית בעברית השומרונית כסיומת  שבנוסח המ 

והוא נוצר בשל חילוף של האות ו"ו שבנוסח המקורי, אשר השתמר בשומרוני, ביו"ד, מחמת הדמיון הגרפי  

  195ביניהן.

לפנינו: דיאלקט שונה, אם כן, לפנינו שלושה הסברים אפשריים לחילופי האותיות יו"ד וו"ו בהבדל הנוסח ש

חילוף מחמת דמיון גרפי בין האותיות או חילוף מכוון שמטרתו ליצור התאמה לשונית. לא ניתן להעריך מהו 

 ההסבר העדיף, וייתכן אף כי הם השפיעו האחד על משנהו. 

 

 

 
;  86, עמ' 1982; ברנר  366, עמ' 1964; ספייזר 314, עמ' 1957בריגס -דרייבר-; בראון512, עמ' 1912כך למשל סקינר   188

   . 142, עמ' 1999הופ -; דה662 , עמ' 2, כרך  1990; המילטון 337, עמ' 1989סרנה 
זיהה צורת משנה של השורש חכ"ל בכתובת על קנקן יין מאזור חברון שפירסם אביגד באמצע   234, עמ'  1972דמסקי    189

, שהחוקרים E; בסוף הכתובת מופיע תו חידתי הדומה לאות  5– 3, עמ'  1972המאה הקודמת, ותוכנה 'ליחזיהו יין כחל' )אביגד  

תו(. דמסקי קושר את המילה 'כחל' )כח"ל( עם 'חכלילי' )חכ"ל( שבפסוק הנוכחי, וסבור כי אלו שני שורשים הסתפקו מהי משמעו

מביא עדויות    43–42, עמ'  1975פאול    נרדפים הנבדלים רק בשיכול האותיות שבהם. לפי פרשנות זו 'יין כחל' הוא יין כהה.

יַנִיְך' : 40ו גם ביחזקאל כג נוספות ליין כהה במקורות מסופוטמיים ובספרות חז"ל. רא  )נה"מ(. 'ָכַחְלְת עֵּ
 .  662, עמ' 2, כרך  1990; המילטון 337, עמ' 1989; סרנה 366, עמ' 1964כך למשל ספייזר  190
באומגארטנר  -. כך למשל קאהלרfromלפי פרשנות זו האותיות מ"ם בפסוק אינן מתפרשות כמ"ם היתרון אלא במשמעות של    191

 . 88, עמ' 1982; ברנר 329, עמ' 1, כרך 1996 –  1967
   .34חיים תשכ"א, עמ' -בן 192
 .  2.3.1סעיף  193
   . 212חיים תשל"ז, עמ' -בן 194
 .  42, עמ'  1969מצוך  195



52 
 

 

ֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהָּקְרִחי )נה"מ לשמ' ו  ַאִּסיר. ּוְבנֵּי ֹקַרח 38  ( 24ְוֶאְלָקָנה ַוֲאִביָאָסף אֵּ

 196( Ασιρנה"מ; ע' ) ַאִּסיר 

 ̊̄ soraשומ'; קה”ש:  אסור 

 

'אסור' מוזכר מספר פעמים בשושלת קורח בדברי הימים א פרק ו, כאשר יש גרסאות שונות בשאלת -'אסיר'

  197ייחוסו המדוייק בתוך משפחת קורח:

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 Ασιρ ַאִּסיר  7דה"א ו 

 Ασιρ ְוַאִּסיר  8דה"א ו 

 )אסיר(

 Ασιρ ַאִּסיר  22דה"א ו 

 )אסיר(

 

בשאלת מקור השם, נות מעלה השערה כי הוא קשור לאוסיריס, אל המוות המצרי. תימוכין לפירוש זה הוא  

ליונשטאם   198כמשה, מררי, פנחס ופשחור.מוצא בהשפעה המצרית הניכרת בשמות נוספים של בני שבט לוי  

חוקרים אחרים סברו    199הציע כי זהו שם תאופורי מקוצר, אסיראל או אסיריה, הדומה במשמעותו לעובדיה. 

בין גרסת המסורה לגרסת השומרוני מייצג הבדל הצורה השמנית   כי פירושו אדם כלוא, שבוי, וההבדל 

ָאסּו בניין קל  ובין צורת הסביל של  'אסירי'ַאִּסיר  (  20'אסורי' )בר' לט  -ר. כפי שקורה בחילופי הצורות 

(, השומרוני נוטה להעדיף את הצורה הפעלית אסור על פני הצורה השמנית  22'האסורים' )שם  -ו'האסיִרם'

ייתכן כי גם ההבדל שלפנינו הוא ביטוי להעדפה זו. עם זאת, פירושו של נות' מלמד כי    200אסיר שבמסורה. 

בוודאות בין השם לצורה השמנית 'אסיר'. כיוון שכך, ייתכן שמקור ההבדל בין גרסת נוסח    לא ניתן לקשור

 המסורה לגרסת השומרוני הוא בחילוף האותיות ו"ו ויו"ד מחמת דמיון גרפי.  

 

ין39 ָליו ִאם־אֵּ  (15ִמֶּזה )נה"מ לשמ' לג  ַּתֲעֵלנּוָּפֶניָך ֹהְלִכים ַאל־ . ַוּיֹאֶמר אֵּ

נּו   √ נה"מ ַתֲעלֵּ

  ( ςῃγάναγἀ; ע' )nia ̄̊llātשומ'; קה”ש:  תעלני 

 

 
 .  Ασσιρהיווני משקף את הגרסה העברית ָאִסיר ולא אִּסיר, שתעתיקה הצפוי הוא נראה שהתעתיק  196
ל ְבנֹו  ַאִּסרּוְבנֵּי ְיָכְנָיה  :  17מופיע גם בדה"א ג    ַאִּסר  197 . רבים מן החוקרים סבורים שאסיר בפסוק זה אינו שם פרטי  ְׁשַאְלִתיאֵּ

.  119, עמ'  2006; קליין  327, עמ'  a2004; קנופרס  50, עמ'  1942אלא שם תואר: יכניה השבוי. כך למשל פרשו אולברייט  

הוא שם  ַאִּסר המציעה כי 99, עמ' 1993. השוו' ליפת 17שבדה"א ג  ַאִּסרבסקירת המופעים אימצתי דעה זו, ולא כללתי בה את 

 של אחד מבני יהויכין.   
 .  280, עמ' 1, כרך  2006. כך גם פרופ 2, הע' 63, עמ' 1966נות'  198
 ליונשטאם תש"י.  199
 . 2.2.2.2.4ראו דיון להלן בסעיף  200
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משה מבקש מהאל שילך עם ישראל במסעם אל הארץ המובטחת, בחילופי הדברים ביניהם בעקבות חטא 

(, ואף מביע את התנגדותו להמשיך את המסע אם האל יסרב. ישנה הסכמה בקרב  23–12העגל )שמ' לג  

ה החוקרים כי גרסת המסורה עדיפה על פני גרסאות השומרוני ותרגום השבעים, כיוון שהדיבור של מש

, שבו נכפל הביטוי 'אני ועמך'. זאת  16בלשון רבים המכליל עצמו עם החוטאים תואם את דבריו בפסוק  

(, ולסירובו של משה להצעה  10בהמשך להצעת האל להבדיל בין גורלו של משה לגורל עם ישראל )שמ' לב  

 (. 32זו )שם 

בשומרוני ובשבעים. דורהם ווברס סברו כי  מספר דעות נשמעו בשאלת אופן היווצרות הגרסה המשתקפת  

בנוסח היסוד של השומרוני ותרגום השבעים בוצע שינוי מכוון. דורהם טען כי זהו תיקון שנעשה בשל חוסר  

עם   משה  של  ההזדהות  תחושת  את  להדגיש  שמטרתו  שינוי  שזהו  טען  ווברס  ואילו  הטקסט,  של  הבנה 

השומר  201ישראל. שגרסת  האפשרות  את  העלה  הדומות  פרופ  האותיות  בין  חילוף  של  תוצאה  היא  וני 

שגרסת    202בצורתן. והעובדה  גורמים,  של  שילוב  בשל  נוצר  ההבדל  שלפנינו  במקרה  שגם  היא  טענתי 

השומרוני והשבעים אינה יוצרת מילה בלתי מובנת אינה סותרת, ואולי אף מחזקת, את האפשרות שיש כאן  

שיכולה להתפרש כו"ו או כיו"ד בשל הדמיון ביניהן, ובשל רקע של דמיון גרפי: לפני הסופר עמדה אות  

 ההגיון הפנימי בשתי האפשרויות הפרשניות הוא הכריע כאחת מהן. 

 

ָמה ְוָהָיה־הּוא    . לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא־ָיִמיר ֹאתֹו טֹוב ְבָרע אֹו־ַרע ְבטֹוב40 ָמה ִבְבהֵּ ר ָיִמיר ְבהֵּ  ּוְתמּוָרתֹו ְוִאם־ָהמֵּ

 (10לוי' כז  ִיְהֶיה־ֹּקֶדׁש )נה"מ

 * √ נה"מ ּוְתמּוָרתֹו 

  wtēmīråtuשומ'; קה"ש:  ותמירתו 

 

ר ְיִמיֶרּנּו ְוָהָיה־הּוא   ין־טֹוב ָלַרע ְולֹא ְיִמיֶרּנּו ְוִאם־ָהמֵּ ר בֵּ ל )נה"מ לוי' כז   ּוְתמּוָרתֹולֹא ְיַבּקֵּ ִיְהֶיה־ֹקֶדׁש לֹא ִיָּגאֵּ

33) 

 * √ נה"מ ּוְתמּוָרתֹו 

  wtēmīråtuשומ'; קה"ש:  ותמירתו 

 

( או כמעשר )פס' 10–9החוק בויקרא כז אוסר להחליף, לחלל או לפדות בהמות שהוקדשו כקורבן )פס'  

הבהמה הראשונה ותמורתה.    –במידה ועושים כן, שתי הבהמות קדושות    203(, אלא להביאן למקדש.33–32

'תמירה' הן כינויים לבהמה החלופית. 'תמורה' שבנוסח המסורה מוזכרת במקומות נוספים  -המילים 'תמורה'

הגרסה   זוהי  כי  נראה  ולפיכך  חז"ל,  בלשון  גם  דומה  במשמעות  ומוכרת  חלופה  של  במשמעות  במקרא 

 
פלורנטין תשע"א סבורים שגרסת השומרוני היא שינוי  -. גם טל550– 549, עמ'  1990; ווברס  447, עמ'  1987דורהם    201

 אפשר שבשל המגמה להאדיר את דמותו של משה.  מכוון,
 .  589, עמ'  2, כרך 2006פרופ  202
(, ויש שפרשוהו כסוג של נדר, כפי שאומר  200, עמ'  1989כמעשר בהמה )לוין    33– 32יש שפרשו את המעשר שבפס'    203

 (.  342–341, עמ' 1979)וונהאם  22– 20יעקב בבר' כח 
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לגר  204העדיפה. בין העברית השומרונית  באשר  הגיה  נובעת מהבדלי  היא  כי  סבור  סת השומרוני, מצוך 

( או  17; במ' ה  2; שם יט  44'קדישים' )וי' יא  -לעברית של נוסח המסורה, בניגוד להבדלים דוגמת ְקֹדִׁשים

י  -ִבְקֹרַבי )וי'  נוסח המסורה לשומרוני. 3'בקריבי'  בין  צורות  נוספת    205( המייצגים הבדלי  היא אפשרות 

שגרסת השומרוני היא תוצאה של חילוף של האות ו"ו באות יו"ד מחמת דמיון גרפי, או של עירוב הגורמים:  

חוסר בהירות טקסטואלית שגרמה למעתיק השומרוני להכריע על פי הדיאלקט המוכר לו. לאחר שנוצרה 

 הגרסה 'ותמירתו', היא הועתקה כך גם בהופעתה השנייה בפרק. 

 

ָמה . ְוָנַתָתה 41 ת לֹוֶאת־ַהְלִוִּים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ְנתּוִנם ְנתּוִנם הֵּ אֵּ ל )נה"מ לבמ' ג  מֵּ  ( 9ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

 * √ נה"מ לֹו

  ( οὗτοί; ע' )līשומ'; קה"ש:  לי

 

 מופע רלוונטי נוסף של הביטוי 'נתונים נתונים המה':

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה 

ָמה  16במ' ח  ִנים הֵּ ִנים ְנת   ִליְנת 

ל  ִמּתֹוְך  ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

 מתוך לינתנים נתנים הם 

 בני ישראל
ἀπόδομα 

ἀποδεδομένοι 

οὗτοί μοί εἰσιν 

 )לי(

 ἐκ μέσου 

  )מתוך(

υἱῶν Ισραηλ 

 

, הלוויים ניתנים תחת חסותם של אהרון ובניו הכוהנים על מנת שיהיו 9על פי נוסח המסורה לבמדבר ג  

  206בנטל עבודת המשכן. מנגד, על פי השומרוני הלוויים ניתנים לאל, היינו, הם משרתיו. שותפים

הוא   צירים: הראשון  נעשה בשני  ייעוד הלוויים כמשרתים בקודש  כי  נראה  בנוסח המסורה,  נתבונן  אם 

בהיותם קניין האל תחת בכורות ישראל, והשני הוא בהיותם תחת חסות הכהנים לצורך עבודת המשכן.  

 ח בנוסחם במסורה:  -הטבלה שלהלן מראה כי הייעוד הכפול של הלוויים מופיע בפרקים ג ו

 ' ג במ

 
. ראו גם אצל לוין שם, עמ' 1747, עמ'  4, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר558, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  204

. בלשון חז"ל 'תמורה' אינה משמשת באופן חופשי במשמעות של חילוף, אלא מציינת את המונח ההלכתי המיוסד על הדין 213

 בקדושתה.  בויקרא כז: בהמה שהוקדשה במקום בהמה אחרת ונתפשה
. במקרים אלו הוא מעדיף את גרסאות המסורה, ומסביר את היווצרות גרסאות השומרוני כהשפעה 171, עמ'  1969מצוך    205

 מאוחרת של הארמית. 
, רבים. הקשר בין היותם של העובדים בקודש נתונים לה' ָקטּולהמילה 'נתונם' הנכפלת בפסוק היא משורש נת"ן, משקל    206

(. ליכט 2; דה"א ט  20ינים' בחיבורי מקרא מאוחרים ברור, הלוויים נתונים לה' ולכן הם ניתניו )ראו למשל עז' ח  ובין כינויים 'נת

 ביקש לפרש את הכפילות בפסוק על ידי הקריאה 'נתונים נתינים'.  35תשמ"ה, עמ' 
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 : 13–11פס'  הלוויים נתונים לאל

ל ַתַחת   ַוֲאִני ִהּנֵּה ָלַקְחִתי ֶאת־ַהְלִוִּים ִמתֹוְך ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

ל   ׃ ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּיםָכל־ְבכֹור ֶּפֶטר ֶרֶחם ִמְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

ְביֹום ַהֹכִתי ָכל־ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים    ִּכי ִלי ָּכל־ְּבכֹור

ָמה    ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי ָכל־ְּבכֹור ָאָדם ַעד־ְבהֵּ ל מֵּ ִלי ְבִיְׂשָראֵּ

 ...ִיְהיּו

 :  9–5פס'  הלוויים נתונים לכהנים

ן   ַהֲעַמְדָת ֹאתֹו ִלְפנֵּי ַאֲהֹרן ַהֹכהֵּ ִוי ְוַֽ ה לֵּ ב ֶאת־ַמּטֵּ ַהְקרֵּ

 : ְוֵׁשְרתּו ֹאתֹו

 ... ַלֲעֹבד ֶאת־ֲעֹבַדת ַהִמְׁשָכן׃ֶאת־ִמְׁשַמְרּתֹוְוָׁשְמרּו 

ֶאת־ֲעֹבַדת  ַלֲעֹבד  ד...  מֹועֵּ ֹאֶהל  י  ֶאת־ָכל־ְכלֵּ ְוָׁשְמרּו 

 ׃ַהִמְׁשָכן

ְנתּוִנם ְנתּוִנם ֵהָּמה ְוָנַתָתה ֶאת־ַהְלִוִּים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו  

ל׃  לֹו ת ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ אֵּ  מֵּ

 פרק ח

 : 18–16פס'  הלוויים נתונים לאל

ִליִכי   ֵהָּמה  ְנֻתִנים  ל   ְנֻתִנים  ִיְׂשָראֵּ ְבנֵּי  ִמתֹוְך 

ל   ַתַחת ָלַקְחִּתי  ִּפְטַרת ָכל־ֶרֶחם ְבכֹור ֹכל ִמְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

 ׃ ֹאָתם ִלי

ְביֹום   ָמה  ּוַבְבהֵּ ָבָאָדם  ל  ִיְׂשָראֵּ ִבְבנֵּי  ָכל־ְבכֹור  ִלי  ִכי 

 ׃ ִהְקַּדְׁשִּתי ֹאָתם ִליָכל־ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַהֹכִתי

ל׃   ָוֶאַּקח ֶאת־ַהְלִוִּים ַתַחת ָכל־ְבכֹור ִבְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

 : 19פס'  הלוויים נתונים לכהנים

ְבנֵּי    ְנֻתִנים ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניוָוֶאְתָנה ֶאת־ַהְלִוִּים   ִמתֹוְך 

ְבאֹ  ל  ְבנֵּי־ִיְׂשָראֵּ ֶאת־ֲעֹבַדת  ַלֲעֹבד  ל  ד  ִיְׂשָראֵּ מֹועֵּ ֶהל 

ל... ר ַעל־ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ  ּוְלַכּפֵּ

 

. האחדה זו מטשטשת  16היא תוצאה של האחדת הנוסח עם במדבר ח    9אפשר שגרסת השומרוני בבמדבר ג  

היותם נתיני האל ונתיני הכהנים. בנוסף,   –את ההבחנה בין שני הצירים עליהם מושתתת בחירת הלוויים  

תוא  9פסוק   אינו  בשומרוני  ג  פסוקים  בפרק  של  ההקשר  את  הלוויים    10–5ם  של  בתפקידם  העוסקים 

כשותפים בעבודה הפולחנית במשכן ולא בייעודם כקניין האל. לפיכך, נראה כי בצדק טען אשלי שגרסת  

ג   פרק  בין  ההבדל  ותרגום השבעים משנית, שהרי  ח    9השומרוני  הדמיון    16לפרק  מן  יותר  משמעותי 
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הגרסה    207ביניהם.  היווצרות  אופן  בשאלת  עדיפה.  המסורה  גרסת  זה  במקרה  כי  לומר  נראה  לסיכום, 

השומרונית, ייתכן כאמור שהיא תוצאה של מגמה הרמוניסטית. יחד עם זאת, אפשר גם שמקורה בחילוף 

ל  האות ו"ו ביו"ד מחמת דמיון גרפי, או בתוצאה של שני הגורמים: חוסר בהירות בזיהוי האות ו"ו הוכרע ע

 . 16פי הנוסח הקרוב בבמדבר ח 

 

ִני 42 ם ַהּׁשֵּ ם ָהֶאָחד ֶאְלָּדד ְוׁשֵּ ִבים ְולֹא   ֵמיָדד. 'ַוִּיָּׁשֲארּו ְׁשנֵּי־ֲאָנִׁשים ַבַמֲחֶנה ׁשֵּ ָמה ַבְכת  יֶהם ָהרּוַח ְוהֵּ ַוָתַנח ֲעלֵּ

 ( 26ָיְצאּו ָהֹאֱהָלה ַוִּיְתַנְבאּו ַבַמֲחֶנה' )נה"מ לבמ' יא 

יָדד   * נה"מ מֵּ

 ( Μωδαδ; ע' )mūdådשומ'; קה"ש:  מודד 

 

ד ְלֹמֶׁשה ַוּיֹאַמר ֶאְלָּדד   (27ִמְתַנְבִאים ַבַמֲחֶנה' )נה"מ לבמ' יא  ּוֵמיָדד'ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיּגֵּ

יָדד   * נה"מ ּומֵּ

 ( Μωδαδ; ע' )wmūdådשומ'; קה"ש:  ומודד 

 

יש מן החוקרים    208להיות אהוב. 'מודד' נגזר מהשורש יד"ד, שפירושו כפי הנראה לאהוב או  -השם 'מידד'

'אלמודד' המופיע פעמיים נוספות במקרא, בשתי נוסחאותיו של לוח -הסבורים זהו קיצור של השם 'אלמידד'

: נה"מ; שומ'; ע'; אין תיעוד  26: ְוָיְקָטן ָיַלד ֶאת־ַאְלמֹוָדד )בר' י 20ובדברי הימים א  26העמים בבראשית י 

נה"מ; אין  20במגילות. דה"א א   תיעוד בע' ובמגילות(. אם נקרא את השם לא כניקודו במסורה, אלא : 

 209המשתקפת בתרגום השבעים, ניתן לפרשו כשם תיאופורי שמשמעותו היא אהוב האל.   Ελμωδαδכגרסה  

 210משום כך העדיפו חוקרים אחדים, כגון באד וגריי, את גרסת השומרוני לפסוק על פני נוסח המסורה.

לעומתם, וייס הציע שהשומרוני ותרגום השבעים בבמדבר יא מושפעים מגרסת לוח העמים ומתאימים את 

ב  211הצורה החריגה בפסוק לגרסה המופיעה שם.  נראית, שכן הקשר  וייס אינה  זו של  ין השמות הצעה 

 'מודד' ו'אלמודד' אינו ניכר לעין המעתיק הקדום, והוא נובע מהנחה של חוקרים בני זמננו. -'מידד'

ואולם, ניתן להצביע על תהליך מורכב יותר שהיה עשוי להוביל להבדלי הגרסאות בפסוק. הסבר זה נשען 

צפו בדיאלקטים  וחולם  צירי  התנועות  לחילופי  באשר  מורג  שהעלה  השערה  שונים  -ןעל  שמיים  מערב 

ששימשו בארץ ישראל ובסביבתה בתקופת המקרא. מורג זיהה שני מנגנונים שונים הנוגעים ליחס שבין 

שתי   בין  ומבחין  הטברנית  המסורת  של  ביסודה  מונח  הראשון  וחולם:  צירי  ידי  על  המיוצגות  התנועות 

אזור דרום יהודה, אדום ומואב, ובו  התנועות הללו, והשני שימש בלהגים אחרים, במיוחד אלה המזוהים עם  

 
 .  79, עמ' 1993אשלי  207
 .  388, עמ' 2, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 208
 .  345, עמ' 1, כרך 1990; המילטון 78עמ'  ,1989סרנה  209
 שם הוא לא מכריע איזו גרסה עדיפה.  62, עמ' 1896. השוו' לגריי 124, עמ' 1984; באד 114, עמ' 1976גריי  210
 .  1992וייס  211
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מורג הדגים את טענתו באמצעות הבדלי נוסח    212שתי התנועות זהות, או שאין להבדל ביניהן ערך פונמי. 

'מודד' שלפנינו. לטענתו, גרסת נוסח המסורה משקפת דיאלקט שבו אין הבחנה -אחרים, ביניהם השם 'מידד'

ירי, וגרסאות השומרוני והשבעים משקפות דיאלקט שבו הבחנה בין שתי התנועות המיוצגות על ידי חולם וצ 

אם נקבל את טענתו של מורג ש'מודד' נשמע טבעי יותר   214מילגרום תומך גם הוא בהשערתו.  213זו קיימת. 

באוזני הסופר השומרוני מאשר 'מידד', נוכל לשער כי המעתיק התקשה להכריע מהי האות שבכתב היד  

ו"ו, מפאת הדמיון הגרפי ביניהן, ובחר בחירה אינטואיטיבית המושפעת מן הרקע  שלפניו, האם היא יו"ד או  

 הלשוני המוכר לו. 

 

ן יֹאְמרּו ַהֹמְׁשִלים 43  ( 27ִעיר ִסיחֹון )נה"מ לבמ' כא  ֶחְׁשבֹון ִתָבֶנה ְוִתכֹונֵּן ֹּבאּו . ַעל־כֵּ

 √ (Ελθετεנה"מ; ע' ) ֹבאּו

  bā’īשומ'; קה"ש:  באי 

 

. פירושו תלוי בהבנת הרקע 30–27שלפנינו הוא שורת הפתיחה של שיר הניצחון שבבמדבר כא  הפסוק  

ההיסטורי לשיר, ומשתנה בהתאם לדעות השונות. רב הפרשנים מסכימים כי זהו שיר ניצחון של הישראלים 

זו, הקריאה 'באו חשבון' שבמסורה הי   215על האמורים, אשר הושר בעקבות כיבוש חשבון. א לפי הנחה 

את  ולשקם  לבוא  לישראל  קריאה  או  מהם,  שנכבשה  העיר  את  ולבנות  לשוב  האמורים  אל  לעג  קריאת 

חלק מן החוקרים אימצו את הדעה הרווחת בקרב פרשני ימי הביניים,    216הריסות העיר שחרבה במלחמה.

פירוש זה   לפי  217הסוברת כי זהו שיר ניצחון כנעני קדום שנשאו האמורים לאחר כיבוש חשבון מידי מואב. 

 הקריאה 'באו חשבון' פונה בלעג אל המואבים לבוא ולבנות את חשבון שנחרבה בידי סיחון.  

על פי מסורת הקריאה השומרונית, המילה 'באי' היא פנייה אל העיר עצמה. אולם גרסה זו יוצרת מעבר 

ונית אינו תואם את  מדיבור אל העיר בגוף שני )'באי'( לגוף שלישי )'תבנה ותכונן'(. חוסר ההתאמה הלש

ונובע   מכוון  אינו  'באי'  במילה  כי ההבדל  ניתן לשער  ולכן  מאפייני השומרוני השואף לעקביות לשונית, 

 מטעות סופר שבמסגרתה התחלפה האות ו"ו ביו"ד מחמת דמיון גרפי. 

 

 ( 35ְוֶאת־ַיְעזֵּר ְוָיְגֳבָהה )נה"מ לבמ' לב  ׁשֹוָפן ַעְטֹרת. ְוֶאת־44

 aNum-4QLevנה"מ;  ַעְטֹרת ׁשֹוָפן

 əmšabbשומ'; קה"ש:  עטרות שפים 

 
 . 139–138מורג תשי"ט, עמ'  212
 . 139מורג תשי"ט, עמ'  213
   .309, עמ' 1989מילגרום  214
הציע שזהו שיר ישראלי   130– 129,  1886. מאייר  1969; בארטלט  154–   15, עמ'  1896; קייל  130, עמ'  1886דילמן    215

 שהושר לאחר הניצחון על מואב בתקופת עומרי )מאה תשיעית לפני הספירה(.
 .  302, עמ' 1976גריי  216
. גריי שם, עמ' 463–462, עמ' 1989גרום ; מיל107–106, עמ' 1960ראו פירושי רש"י ורמב"ן על אתר. כך גם פרידמן  217

 דחה פירוש אפשרות זו.  300
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'עטרות שפים' היא אחת מערי בני גד בעבר הירדן המזרחי. בנוסח המסורה ובשומרוני שתי  -'עטרות שופן'

( ו'עטרות  13; שם יח  5אדר' )נה"מ ליהו' טז    המילים באות בסמיכות זו לזו ונקראות כשם אחד, כמו 'עטרות 

(. העיר עטרות שופן מתועדת בטקסטים מאוגרית, שם היא ממוקמת סמוך  54בית יואב' )נה"מ לדה"א ב  

  218כביר.-לחלק הצפוני של נהר אל

לאופן  הסבר  להציע  ניתן  עדיפה,  הגרסאות  מבין  איזו  להכריע  שיאפשרו  נתונים  בידינו  שאין  אף  על 

היה היווצרות מייצגות, שעשוי  העיצורים שהן  או של  ונו"ן  מ"ם  האותיות  חילוף של  לפנינו  כי  ברור  ן. 

, דמיון גרפי בין צורת האותיות, או  ן-ו  ם-להתרחש בשל קרבה פונולוגית, חילוף מורפולוגי בין הסיומות  

חילוף הוא תוצאה    ואולם, גם האותיות ו"ו ויו"ד מתחלפות כאן. ייתכן כי  219בשל שילוב של כמה מהגורמים.

של שיכול אותיות יחד עם חילופי האותיות הדומות. להלן שני תרשימים המדגימים שני תהליכים חלופיים,  

 שכל אחד מהם היה עשוי להוביל לגרסאות השונות: 

 שפים   שפין      שפון     שופן   

 שופן    שופם      שיפם    שפים   

 

אמנם הצעה זו היא הצעה משוערת בלבד, אולם לאור הקרבה הגרפית הניכרת בין האותיות ו"ו ויו"ד ומ"ם  

 ונו"ן אפשר להניח כי היא עומדת ברקע של היווצרות הגרסאות. 

 

 ( 13)נה"מ לבמ' לג  ְּבָאלּוׁש. ַוִּיְסעּו ִמָּדְפָקה ַוַּיֲחנּו 45

 (ν Αιλουςἐנה"מ; ע' ) ְבָאלּוׁש

 əšllbiשומ'; קה"ש:  באליש

 

 (14ַוַּיֲחנּו ִבְרִפיִדם ְולֹא־ָהָיה ָׁשם ַמִים ָלָעם ִלְׁשתֹות )נה"מ לבמ' לג   ֵמָאלּוׁשַוִּיְסעּו 

ָאלּוׁש  ( ἐξ Αιλουςנה"מ; ע' ) מֵּ

 əšmiyyillשומ'; קה"ש:  מאליש

 

'אלוש' שבנוסח המסורה, המופיעה בצורה 'אליש' בשומרוני, היא תחנה במסעם של ישראל במדבר הנמצאת 

עם   220דפקה לרפידים. זוהי הופעה יחידה של שם המקום במקרא, וכמו דפקה, גם הוא אינו ניתן לזיהוי. בין  

 
שהציע ששופן הוא שם משפחתה בשבט גד. הצעתו   435, עמ'  1976. השוו' לגריי  115§,  339, עמ'  2, כרך  1972פישר    218

במאה הארבע מעוררת קושי, שכן אם עטרות שופן מזוהה נכונה בטקסטים אוגריתיים, הרי שמדובר בשם עתיק שקיים כבר  

 עשרה לפני הספירה, ואינו קשור ככל הידוע לנו לשבט גד. 
 .  2.2.4ראו דיון להלן בחילופי האותיות מ"ם ונו"ן, סעיף  219
ואדי  220 עם  את המקום  לזהות  ביקשו  חוקרים  סימונס  -אל-כמה  אצל  למשל  כך  עמ'  1959אש,  הריון  253–252,   ;1992  ;

(. אליש מופיע גם בנוסח השומרוני לבר' י  355, עמ'  1984; באד  84, עמ'  1979יס  )וראו ביקורת על כך: דייו  2000מטינגלי  

 ' )שומ'(, אולם נראה כי אין קשר בין שני השמות. אליש'ובני יון  –)נה"מ(  ֱאִליָׁשהּוְבנֵּי ָיָון : 4
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בניגוד לרב החוקרים שלא   221זאת, מן הפסוקים עולה כי הוא נמצא באזור שבין מדבר סין למדבר סיני. 

  222ייחסו עדיפות לגרסת השומרוני, מצוך וסימונס סברו כי נוסח המסורה הוא משני. 

מסורתי, לאחר - מצוך טוען שגרסת המסורה היא תוצאה של חילוף האות יו"ד בו"ו שחל בענף הנוסח הקדם

שהענף השומרוני הסתעף ממנו. טענתו מתבססת על כך שחילוף האותיות התרחש בכתב המרובע, ולשיטתו 

ב השומרוני,  השומרונים לא השתמשו בכתב זה. ואולם, הנחתו אודות השימוש הבלעדי של השומרונים בכת

ונראה כי אין בסיס להעדפתו את הגרסה השומרונית. נכונה  לפנינו    223שהסתעף מן הכתב העברי, אינה 

ומסקנותיו   נוסח,  הבדל  לחקור  מנת  על  פליאוגרפיים  בכלים  דיו  מעמיק  ולא  ספוראדי  לשימוש  דוגמא 

 ת. החלקיות של מצוך במקרה בודד זה מדגישות את הצורך במחקר השיטתי שאני עורכ

מכל מקום, סביר כי הקרבה הגרפית בין האותיות היא הגורם להיווצרות הגרסאות השונות. את העקביות 

בצורת השם ניתן לייחס להאחדה משנית שחלה לאחר שהתרחשה הטעות בנוסח המסורה או בשומרוני.  

  224האחדה כזו תואמת בייחוד את נטייתו הפורמליסטית של החומש השומרוני.

 

ַּיֲחנּו . ַוִּיסְ 46  (42)נה"מ לבמ' לג  ְּבפּוֹנן עּו ִמַּצְלֹמָנה וַֽ

 *  נה"מ ְבפּוֹנן

 √ (ς Φινωἰεע' ) ;fīnån a ̄̊bשומ'; קה"ש: בפינן

 

 ( 43ַוַּיֲחנּו ְבֹאֹבת )נה"מ לבמ' לג ִמּפּוֹנן ַוִּיְסעּו 

 *  נה"מ ִמּפּוֹנן

 √ ( ἐκ Φινω; ע' )miffīnånשומ'; קה"ש:  מפינן

 

 נוספים: מופעים רלוונטיים 

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 Φινων פינן  ִּפיֹנן  41בר' לו 

 )פיֹנן( 

 Φινων - ִּפיֹנן  52דה"א א 

 )פיֹנן( 

 

 
, שבו נזכרות שתי התחנות  14– 13 לבין פירוט המסעות בבמ' לג    1דן ביחס בין הפסוק המקוצר בשמ' יז    7, עמ'  1983דייויס    221

 דפקה ואלוש.  –הנוספות 
 . 28, עמ' 1969; מצוך 252, עמ' 1959סימונס  222
יון בהרחבה בפרק המסקנות טענה זו מגובה בממצאים ארכאולוגיים וכן בממצאים טקסטואליים העולים ממחקר זה, ראו ד  223

 .  2018של עבודה זו ואצל דיפני 
דוגמא נוספת לנטייתו הקיצונית של השומרוני לפורמליזם ואחידות מובאת אצל טוב, הדן בבחירתו של השומרוני לקרוא    224

(, טוב תשע"ד,  16'ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע' )במ' יג    –ליהושע באותו שם פעמיים, גם כאשר מספרים על שינוי שמו  

 .    78עמ' 
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'פינן' נזכר בבמדבר כמקום חניה במסע של ישראל אל הארץ. נאוף סבור שזהו אזור, ולא מקום ישוב  -'פונן'

ואדי  עם  לזהותו  שיש  ) -מוגדר,  למפרץ  Feinanפינן  המלח  מים  הדרך  באמצע  בערך  הנמצא  בערבה,   )

נוספים סברו ש'פונן'  225עקבה. וחוקרים  גלוק  הסמוך לואדי שזיהה   Feinân'פינן' הוא היישוב  -לעומתו 

מכל מקום, שניהם מסכימים    226נאוף, וששימש כבר באלף השני לפני הספירה כמקום כריית נחושת וברזל.

בשפה הערבית, שפירושו בעל שיער ארוך   faynānלהשערה כי מקורו האטימולוגי של השם זהה לזה של 

 ויפה )השוו' לשם שעיר(.

ם העיר ובשם האדם, ואילו נוסח המסורה מבדיל בין העיר ּפּוֹנן  ניתן לראות כי השומרוני גורס 'פינן' בש

לבין האדם ִּפיֹנן. ייתכן שגרסאות המסורה רומזות לבידול בין שני השמות, ולמסורת שלא קושרת אותם זה  

האלופים   ברשימת  נוספים  שמות  כי  העובדה  ובשל  אדום,  בשטח  נמצאת  פינן  שהעיר  כיוון  אולם  בזה. 

ֶאּפֹוִנים )דוגמת 'תמנע' ו'תימן'(, סביר להניח שזהו המצב גם במקרה זה. לאור   הם  41–40בבראשית לו  

בו"ו מחמת   יו"ד  חילוף מקומי של האות  היא תוצאה של  בנוסח המסורה  ייתכן שהצורה המופיעה  זאת, 

 227הדמיון הגרפי ביניהן.

של צורת המקור ִּפיֹנן,   נאוף, בבוחנו את הגרסאות השונות לשם העיר, הציע שּפּוֹנן אינו טעות בהעתקה

השם   של  הארכאית  צורתו  את  משחזר  הוא  שלו.  מאוחרת  גרסה  שלו   pānānאלא  אחר  בוריאנט  או 

paynān על פי המקבילה בשפה הערבית. צורה זו הומרה ל ,-pōnōn    במעתק הכנעני של תנועתa  ל-o  ,

ניתן למצוא תימוכין לטענ   u.228- הראשונה, היא הפכה ל  o-ובשל דיסימילציה של תנועת ה נאוף  תו של 

 229כאזור שיושב על ידי נוודים.   pwnwבכתבי רעמסס השני מתחילת המאה השלוש עשרה, שם מוזכר השם  

אם נקבל את הצעתו של נאוף, הרי שגרסת השומרוני בבמדבר לג משמרת את הצורה הארכאית של השם, 

ות יו"ד בשם המקורי. אי בהירות זו  פינן. גרסת המסורה עשויה היתה להיווצר בשל אי בהירות בזיהוי הא

  230הוכרעה על פי מסורת השם המוכרת למעתיק המסורתי. 

 

י  . ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי 47  (10)נה"מ לדב' ה   מצותוּוְלֹׁשְמרֵּ

 כ/ק  נה"מ )כתיב( מצותו 

 
 . d1992נאוף  225
עמ'  1935– 1934גלוק    226 גלוק, ראו למשל אצל אשלי  35– 32,  עמ'  1933. בין החוקרים שאימצו את הזיהוי של   ,633  ;

. על אף שנאוף מסכים שניתן לזהות יישוב מרכזי באזור הקרוי בשמו, הוא  918, עמ'  3, כרך  1996– 1967באומגארטנר  -קאהלר

 מתייחס אל האזור כולו ולא רק אליו.   41סבור כי בר' לו 
 .  434–433, עמ'  1971כך וייפרט  227
 . 1992נאוף  228
 .  20– 15, עמ' 1982ראו אצל גרג  229
מלמדים כי העיר הייתה מיושבת גם בתקופה הרומית, הביזנטית ואף עד לאמצע התקופה  הממצאים הארכיאולוגיים מפינן    230

)גלוק   עמ'  1935–1934הערבית  )  מעתיק(, כך שאפשר שה33,  ( מציע את d1992הכיר אותה בשמה המאוחר. נאוף עצמו 

 הגורם הגרפי והלשוני כסיבת החילוף בנוסח המסורה.  
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  n4QDeut(;  μου άγματάπροστ ὰτ; נה"מ )קרי(; ע' )būtia ̄̊ṣmēשומ'; קה"ש:   מצותי 

)מצותי(;   XQPhyl)]מצא[ותי(;   4QPhyl J)מ]צ[אותי(;  B 4QPhyl)מצוותי(; 

Pap.Nash )231)מצותי 

√ 

 

 מופעים רלוונטים נוספים: 

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

ְוֹעֶׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים   6שמ' כ 

י   ִמְצֹוָתי ְלֹאֲהַבי ּוְלֹׁשְמרֵּ

ועשה חסד לאלפים  

 מצותי לאהבי ולשמרי 

καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς 

χιλιάδας τοῖς 

ἀγαπῶσίν με καὶ 

τοῖς φυλάσσουσιν 

τὰ προστάγματά 

μου 

 )מצותי( 

ר   9דב' ז  ל ַהֶּנֱאָמן ֹׁשמֵּ ָהאֵּ

ַהְבִרית ְוַהֶחֶסד ְלֹאֲהָביו  

י  ִמְצֹוָתו  ּוְלֹׁשְמרֵּ

האל הנאמן שמר  

הברית והחסד לאהביו  

 מצותיוולשמרי 
 

ὁ φυλάσσων 

διαθήκην καὶ 

ἔλεος τοῖς 

ἀγαπῶσιν αὐτὸν 

καὶ τοῖς 

φυλάσσουσιν τὰς 

ἐντολὰς αὐτοῦ  

 )מצותיו( 

 

ל ַקָּנא...  10–9פסוקים   ְוֹעֶׂשה    בדברים ה נאמרים בגוף ראשון, כאשר האל הוא הדובר: ִכי ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶהיָך אֵּ

י   ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי. על פי גרסת הכתיב של נוסח המסורה, בסוף הפסוק ישנו מעבר לגוף שלישי: ּוְלֹׁשְמרֵּ

האל עדיין מדבר בגוף ראשון: 'ולשמרי מצותי'. השוואה  מצותו, בניגוד לגרסת הקרי ולשומרוני על פיהן

בגוף הדובר בשלושת עדי הנוסח, בניגוד לדברים  למופעים הנוספים של הביטוי מלמדת כי יש בהם אחידות  

 בגוף שלישי. 9נאמר כולו בגוף ראשון ודברים ז  6: שמות כ 10ה 

הסתירה הדקדוקית במעבר בין הגופים בשני כינויי קניין הבאים בסדרה, עשויה להעיד על משניותו של 

תוצאה של חילוף האות יו"ד . נדמה כי גרסת הכתיב היא  9הטקסט העיצורי של נוסח המסורה בדברים ה  

   232באות ו"ו מחמת דמיון גרפי. 

 

 
 .  108נוסח מעורב של שמות כ ודברים ה, ראו טוב תשע"ד, עמ' פפירוס נאש מכיל את עשרת הדברות ב 231
 . BHQ; מק'קרטי,  112, עמ' 2001כך גם כריסטנסן  232
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 (24ֶאְתֶכם )נה"מ לדב' ט  ַּדְעִּתי. ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם־ה' ִמּיֹום  48

 * נה"מ ַּדְעִתי

 (ἐγνώσθη; ע' )dāttuשומ'; קה”ש:  דעתו

 

'דעתו': על פי גרסת -'דעתי'ההבדל בין גרסאות המסורה והשומרוני מתמקד בשאלה אל מי מתייחס הפועל  

הגרסה   כי  סבור  מק'קרטי  ה'.  אל  מתייחס  הוא  השומרוני  גרסת  פי  ועל  משה  אל  מתייחס  הוא  המסורה 

בעיה  מעלה  שהיא  כיוון  המסורה,  בנוסח  השתנתה  זו  גרסה  והעדיפה.  הקדומה  הגרסה  היא  השומרונית 

  233תאולוגית בכך שהיא מערערת על ידיעתו הבלתי מוגבלת של האל.

מנגד, כריסטנסן וטיגאיי סבורים כי גרסת השומרוני היא משנית. על פי נוסח המסורה דברי משה נגועים 

השומרוני משנה את הפועל לכזה המוסב    234בהגזמה, שכן מרי בני ישראל לא החל במצרים אלא רק במדבר.

  235על ה', ובכך מסלק את ההגזמה.

גרסה העדיפה. שתי ההשערות שהועלו לעיל מניחות כי  אם כן, ראינו כי יש פנים לכאן ולכאן בשאלת ה

הגרסאות נוצרו בצורה מכוונת. אולם, העובדה שההבדל בין הגרסאות הוא רק בחילוף של יו"ד וו"ו הדומות  

מבחינה גרפית עשויה ללמד שגם הגורם הגרפי עומד ברקע ההבדל. ייתכן שמעתיק, בין אם המסורתי או  

אוגרפית בביאור הטקסט שלפניו. הוא סילק את הקושי בפסוק תוך שהניח  השומרוני, הפעיל פרשנות פלי 

כי האותיות יו"ד וו"ו התחלפו ויצרו טקסט מוקשה. לשיטתו, על ידי חילופן הוא קירב את הטקסט לצורתו  

 המקורית.     

 

 (5ָוָזֶמר )נה"מ לדב' יד ּוְתאֹו ַאָּיל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ְוַאּקֹו ְוִדיֹׁשן . 49

 * נה"מ ּוְתאֹו

 tā’iשומ'; קה”ש:  תהי

 

'תהי' נמנית ברשימת הבהמות המותרות לאכילה. 'תאו' אינה מופיעה שוב בצורה זו במקרא, אם כי -'תאו'

נא   נחלקו    236חד הן.  20רב הפרשנים סבורים כי היא ו'תוא' הנזכרת בישעיה  מתרגמי המקרא ופרשניו 

בשאלת זיהוי התאו. המתרגם היווני סבר שזהו בעל חיים ממשפחת האנטילופות, ואילו התרגומים הארמיים  

 
 סבור שגרסת השומרוני עדיפה.  279, עמ' 1, כרך  1980–1974; גם ברת'למי BHQמק'קרטי   233
 .  9–5השוו' יח' כ  234
 .  187, עמ' 2001; כריסטנסן  102, עמ' 1996טיגאיי  235
מציינים כי 'תוא' היא   1673, עמ'  4, כרך  1996– 1967באומגארטנר  -וקאהלר  1060, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  236

לראב"ע )בניגוד    20צורת הסמיכות של 'תאו'. לפרשני ימי הביניים המזהים בין השתיים, ראו אצל רש"י ורד"ק בפירושם ליש' נא  

הטוען כי הדברים מתייחסים אל משקל המילים ולא אל משמעותן(.   459המפרש 'תוא כמו עוף'. וראו אצל ביליק תשל"ו, עמ'  

בין התרגומים העתיקים, התרגומים הארמיים ועקילס, סומכוס ותיאודיטיון זיהו את תוא כתאו. לעומת תרגום השבעים, שתרגם  

סבור כי גרסה משונה זו נובעת מכך שהמתרגם היווני לא הכיר את   357, עמ'  1998לט  בישעיה 'סלק מבושל למחצה'. אוסוו 

,  1987– 1985; וואטס  160, עמ'  1895המילים הקשות בפסוק. לחוקרים מאוחרים שזיהו בין השתיים ראו למשל אצל דרייבר  

 .  252, עמ' 2, כרך 2006ינגיי ופיין ; גולד336, עמ' 2, כרך  2002–2000; בלנקינסופ 203, עמ' 1998; קול 208, עמ' 2כרך 
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סברו שזהו שור הבר. מבין הזואולוגים במאה הקודמת, דור הציע כי יש לזהות את שור הבר עם הראם, 

  237ת הבקר. ואילו פליקס הציע כי הוא ביזון אירופי או אנטילופ

יו"ד. כפי שהוסבר  -ה"א וו"ו-'תהי' שבגרסת הכתיב השומרוני נבדל מגרסת המסורה בחילוף האותיות אל"ף

ידי האותות אל"ף וה"א מתאפסת בשל התערערות הגרוניות  לעיל, הגייתם של העיצורים המיוצגים על 

למעשה, הצורה הרווחת   238בד. בעברית השומרונית, ולכן חילוף האותיות הללו נתפש כחילוף אורתוגרפי בל 

אפשר שחילוף האותיות ו"ו ויו"ד אירע כתוצאה משוני דיאלקטי   239ברב כתבי היד השומרוניים היא 'תאי'.

ייתכן  האותיות.  בין  הדמיון  תוצאה של  אפשרות שהוא  גם  קיימת  אולם  בעברית השומרונית,  המשתקף 

 אופן מוטעה בגלל הדמיון בין ו"ו ליו"ד.  שמעתיק לא הכיר את השם הנדיר, וזיהה את האות שלפניו ב 

 

ן 50 ַהבֵּ ְוָהָיה  ְוַהְּׂשנּוָאה  ָהֲאהּוָבה  ָבִנים  ְוָיְלדּו־לֹו  ְׂשנּוָאה  ְוָהַאַחת  ֲאהּוָבה  ָהַאַחת  ָנִׁשים  י  ְׁשתֵּ ְלִאיׁש  ִכי־ִתְהֶייןָ   .

 (15)נה"מ לדב' כא ְּׂשִניָאֽה ַהְבכֹור לַ 

 *  נה"מ ַלְּׂשִניָאַֽה 

 √  nuw`wā a ̄̊šשומ'; קה”ש: לשנואה 

 

בדברים כא עוסקים בדיני ירושת הבכור כאשר לאב יש שתי נשים, אהובה ושנואה, והבכור   17–15פסוקים  

הוא בן השנואה. האישה ה'שנואה' מכונה כך בכל הקטע בשומרוני ובנוסח המסורה, מלבד פעם אחת בנוסח  

ה היא בהשפעת במיל  īחיים דוחה את האפשרות שהתנועה  -. בן15המסורה, במקרה שלפנינו בסוף פסוק  

זו קיימת גם בעברית במשקל קִטיל, במשמעות פסיבית.  אולם כאמור    240השפה הארמית, כיוון שתנועה 

שימוש זה הוא חריג. העובדה שמדובר בצורה בודדת בתוך רצף עקבי בקטע, שעקביותו קיימת בשני עדי  

ייתכן שיש כאן עירוב   241. הנוסח, מצביעה על כך שגרסת המסורה היא תוצאה של חילוף מחמת דמיון גרפי

של גורמים, כלומר עצם קיומו של משקל קִטיל)ה( איפשר לסופר ליצור את הצורה 'שניאה', אבל מקורה 

 הוא בדמיון הגרפי בין ו"ו ליו"ד.   

 

ל ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִכי ַאָתה 51 ינֵּי ָכל־ִיְׂשָראֵּ ָליו ְלעֵּ ַע ַוּיֹאֶמר אֵּ  ָעם ַהֶּזה ֶאל־ָהָאֶרץ ־הָ ֶאת ָּתבֹוא. ַוִּיְקָרא ֹמֶׁשה ִליהֹוׁש 

ת ָלֶהם )נה"מ לדב' לא   (7ֲאֶׁשר ִנְׁשַבע ה' ַלֲאֹבָתם ָלתֵּ

 *  242( ῃσύσελεἰε) נה"מ; ע' ָתבֹוא

 tībiשומ'; קה”ש:  תביא 

 
 .  123; דור תשנ"ב, עמ' 137–132פליקס תש"ם, עמ'  237
 .  2.3.1לדיון והפניות ביבליוגרפיות בנושא התערערות האותיות הגרוניות בעברית השומרונית ראו סעיף  238
 על אתר.   1918גאל -פון 239
 .  148. ראו גם שם, עמ' 133חיים תשל"ז, עמ' -בן 240
 .  971, עמ' 1957בריגס -דרייבר-כך גם בראון 241
ῦλαο ῦπου τοώπροσ ὸπρ ῃσύσελεἰρ εὰγ ὺσ גרסת תרגום השבעים אינה זהה לזו של המסורה, אך תומכת בה:    242

τούτου  אתה תבוא לפני העם הזה(. מק'קרטי בפירושו ב(-BHQ   'לפסוק מציע כי המתרגם היווני החליף את המילית 'את' ב'לפני

 (.  149–148, עמ' 1989פשט את הנוסח שעמד לפניו, נוסח הדומה למסורה )השוו' ללברג על מנת ל
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 מופע רלוונטי נוסף: 

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִכי ַאָתה  23דב' לא 

ל  ָּתִביא ֶאת־ְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ

ֲאֶׁשר־ ֶאל־ָהָאֶרץ

 ִנְׁשַבְעִתי ָלֶהם

חזק ואמץ כי אתה  

את בני ישראל   תביא

אל הארץ אשר נשבעתי  

 להם

Ἀνδρίζου καὶ 

ἴσχυε· σὺ γὰρ 

εἰσάξεις 

 )תביא(

 τοὺς υἱοὺς Ισραηλ 

εἰς τὴν γῆν, ἣν 

ὤμοσεν κύριος 

αὐτοῖς 

 

רידה ממנו ומהעם. גרסת השומרוני נהירה, מתקבלת משה מעביר את שרביט ההנהגה ליהושע לקראת הפ

גם גרסת נוסח המסורה מובנת,   243יפה בהקשרה, ואף נתמכת על ידי פשיטתא, וולגאטה ותרגום ניאופיטי. 

  244ופירוש המילים 'תבוא את העם הזה' הוא תבוא עם העם הזה.

תומכת   23החוקרים נחלקו בשאלת הגרסה העדיפה. לטובת גרסת השומרוני ניתן לטעון כי המקבילה בפסוק  

 Lectio-כ  מנגד, יש שהעדיפו את גרסת נוסח המסורה  245בה בכל עדי הנוסח, וכן יש לה תיעוד די נרחב. 

difficilior.לשיטה   246. זאת משום שהיא משקפת שימוש נדיר יותר, 'בא את', ופחות רווח מגרסת השומרוני

,  23זו, אפשר לשער שהשומרוני הוא שינוי מכוון שמטרתו ליצור האחדה של הטקסט בפסוק זה עם פסוק  

שבו חוזר הפועל 'תביא' בבניין    שבו דברים דומים שאומר משה ליהושע. השומרוני בוחר ליצור טקסט אחיד

הפעיל. עם זאת, עדיין ייתכן כי נוסח המסורה או השומרוני הם תוצאה של חילוף מחמת דמיון גרפי בין  

הגרפי   הגורם  יחד  שזורים  השומרונית  הגרסה  של  היווצרותה  שברקע  אף  אפשר  ויו"ד.  ו"ו  האותיות 

, והכריע 'תביא' על פי הגרסה  7'תבוא' בפסוק  והפרשני, כאשר המעתיק התקשה בזיהוי האות ו"ו שבפועל

 . 23הקלה והנוסח הדומה שבפסוק  

 

ׁש ָקְדָחה ְבַאִּפי 52 י ָהִרים )נה"מ לדב' לב   ַוִּתיַקד. ִכי־אֵּ ט מֹוְסדֵּ ָלּה ַוְתַלהֵּ ַעד־ְׁשאֹול ַתְחִתית ַותֹאַכל ֶאֶרץ ִויב 

22) 

 
הסבור כי הוא תומך בגרסה השומרונית לבין קליין  1972באשר לגרסת תרגום ניאופיטי ניטשת מחלוקת בין גרוספלד  243

 . 1976שטוען שאין זה בהכרח כך. ראו גם דברי תגובה של גרוספלד לקליין בגרוספלד   1973
– 1967  ; קאהלר באומגארטנר85, עמ' 1957בריגס -דרייבר-אצל בראון IIלפירוש את במובן של עם, ראו את הערך את   244

 .  101, עמ' 1, כרך 1996
, עמ'  1985; דרייבר  373, עמ'  1976; קרייגי  17, עמ'  1960לחוקרים המבכרים את השומרוני ראו למשל אצל הולסט    245

334 –335 . 
ַע ִבן נּון  :  38, על פי ההקבלה לדב' א  756, עמ'  2002ים את נוסח המסורה ראו למשל אצל כריסטנסן  לחוקרים המבכר  246 ְיהֹוׁש 

ד ְלָפֶניָך הּוא ָיבֹא ָׁשָמה . מק'קרטי מחזק דעה זו באמצעות הנתון שהמסורה הגדולה אינה מונה את הפסוק הנוכחי ברשימת ָהֹעמֵּ

 המסורה )מק'קרטי שם(.עשרים ושלוש ההופעות של המילה 'תביא' בנוסח 
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 * √ נה"מ ַוִתיַקד

  wtūqedשומ'; קה”ש:  ותוקד

 

'ותוקד' גזורים מהשורש יק"ד. 'ותיקד' שבנוסח המסורה היא צורת ההטיה הרגילה של -הפעלים 'ותיקד' ו

באימפרפקט   קל.השורש  הופעל,   247בבניין  בבניין  באימפרפקט  להיות  עשוי  'ותוקד' שבשומרוני  הפועל 

אולם ניתוח זה אינו מתיישב עם יתר הפעלים המתייחסים אל האש בפסוק הבאים בבניין קל, ומתארים אש  

חיים סבור כי הפועל הוא באימפרפקט בבניין  -בן 248הבוערת בעצמה ולא אש המובערת בידי גורם כלשהו. 

בעברית  הפע משמש  הפעיל  בניין  השומרוני  והתרגום  השומרונית  ההגייה  מסורת  פי  על  כי  וטוען  יל, 

קל.  כבניין  אפשר   249השומרונית  ולפיכך  הרגילה,  בצורתו  קל  בבניין  הם  בפסוק  הפעלים  יתר  ועדיין, 

 שהגרסה השומרונית היא תוצאה של חילוף האות יו"ד באות ו"ו מחמת דמיון גרפי.  

 

 ְקֹדָׁשיו ְבָיֶדָך  ב ַעִמים ָכל . ַאף ֹחבֵּ 53

כּו       ם ת   (3ִמַּדְבֹרֶתיָך )נה"מ לדב' לג  ִיָּׂשאְלַרְגֶלָך  ְוהֵּ

 * נה"מ ִיָּׂשא

 wšā’uשומ'; קה”ש:  ושאו

 

כי   ומוקשה, מרבית החוקרים הסכימו  סתום  היותו  זה. בשל  בפירושו של פסוק  חוקרי המקרא התחבטו 

והעלו הצעות שונות לתיקונו. אתמקד בצלע השניה של הפסוק, בה נמצא הביטוי 'ישא  לפנינו נוסח משובש,  

הנראה   כפי  המתייחסת  'הם',  המילה  הוא  זו  בצלע  הנושא  )שומ'(.  מדברתך'  )נה"מ(/'ושאו  מדברותיך' 

מדברותיך'   ו'ישא  לרגליך',  'תכו  פעולות:  שתי  מבצעים  אלה  'קדושים'  הראשונה.  שבצלע  ל'קדשיו' 

  250ושאו מדברתך' )שומ'(.)נה"מ(/'

מספר הצעות נשמעו בביאור 'ישא מדברתיך' שבנוסח המסורה. יש מבין פרשני ימי הביניים, ובהם רמב"ן, 

'ישא' מציין נשיאת דברים, ולכן 'ישא מדברתיך' פירושו לשאת את דברי האל  רד"ק ואב"ע שהציעו כי 

את הקושי במעבר מהנושא הבא ברבים    251ְקִהַּלת ַיֲעֹקב.: תֹוָרה ִצָּוה־ָלנּו ֹמֶׁשה מֹוָרָׁשה  4המפורטים בפסוק  

.'  )'הם'( לנשוא הפעלי הבא ביחיד )'ישא'(, רבים פתרו על ידי קריאת הפועל ככתיב חסר עבור 'ישא 

 
 . 430, עמ' 2, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר428, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 247
ו    248 לוי'  ובשומ'  בבניין הופעל בא במקרא למשל בנה"מ  בריגס שם;    -דרייבר-. ראו אצל בראון5,  2'ותוקד' באימפרפקט 

 באומגארטנר, שם. -קאהלר
 .  127;  105חיים תשל"ז, עמ' -בן 249
קשר  המילה 'תכו' היא מילה יחידאית שהפרשנים הסתפקו בפירושה. תרגום השבעים מתרגם 'תחת', ככל הנראה בשל הה  250

(CATSS קרוס ופרידמן .)הציעו כי היא מהשורש מו"כ או מכ"כ שמשמעותו להתכופף, בתוספת האות  201–200, עמ' 1948

, בעקבות מנדלקורן בקונקורדנציה שלו, הציע כי 209, עמ'  1969ת'. לפיכך כוונת 'תכו לרגלך' היא ישתחוו לרגליך. מרגוליס  

לזה של 'תכא' הארמית, ופירושה מגש. כך כוונת 'הם תכו לרגלך' היא בהשאלה מנחה   'תכו' היא שם עצם ולא פועל. מקורה דומה

 . 1361, עמ'  BHQלרגלך. לסקירת הצעות נוספות ראו אצל מק'קרטי במהדורת 
מזכיר פירוש זה כפירוש   319, עמ'  1996. גם טיגאיי  1ראו רמב"ן, רד"ק וראב"ע על אתר. ראב"ע השווה זאת לשמ' כג    251

 אפשרי. 
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'ישא   ופרידמן, סברו כי יש לחלק את המילים בצורה שונה:   252ם דברתיך'. -גסטר, ובעקבותיו גם קרוס 

רים, לשאת, מתייחס לדברות האל, היינו קדושיו ישאו את דברותיו. רעיון  השורש נש"א שהוראתו היא לה

נשיאת דברי האל על הגוף, תואם תיאור ציורי המופיע במכתב מאל עמארנה שבו עבד נושא את דברי אדונו  

זהו מעשה סמלי המבטא ציות מוחלט לדברי האדון, וכך גם ניתן להבין את הצירוף   253מלפנים ומאחור. 

כחי: הנושאים את דברי האל הם המצייתים לו. פרוש זה פותר את הקושי הלשוני במעבר מלשון בפסוק הנו

רבים ליחיד בפסוק, אך יוצר קושי לשוני חדש: הצירוף ישאום דברותיך מכיל רצף של שני מושאים נרדפים,  

 תופעה נדירה ומעט משונה. 

יש לגזור אותה מן השורש ֹשו"א, שהוראתו אשר לגרסת השומרוני, בן חיים סבור כי על פי מסורת הקריאה  

, קיבל, וטוב ופולק מצביעים על קשר אפשרי ξατοέδἐ ὶκαתרגום השבעים מתרגם    254דומה לשורש נש"א. 

בין הגרסה המשתקפת בשבעים לבין גרסת השומרוני. לטענתם, ייתכן שהתרגום הוא גרסה פרשנית של  

  255ברי האל הם המקבלים את דבריו. מצע עברי הדומה לשומרוני: הקדושים הנדהמים מד 

אולם   256תוספת האות ו"ו בסיפא של הפועל נראית כהתאמה פרשנית של השומרוני, ולכן חשודה במשניות.

אין בכך כדי לשלול את האפשרות כי חילוף האותיות יו"ד וו"ו ברישא הוא תוצאה של אי בהירות בזיהוי  

 האותיות, שהוכרעה על פי שיקולים פרשניים שתכליתם ליצור גרסה שניתן להציע לה פירוש הגיוני.  

 

 סיכום  2.2.2.3

ורה והחומש השומרוני: ישנן שישים ותשעה ו"ו ויו"ד הן האותיות השכיחות ביותר בחילופן בין נוסח המס

הקרויות של חילופים כאלו. מתוכן בארבעים ואחד מקרים האות ו"ו מתועדת בנוסח המסורה והאות יו"ד 

 מתועדת בשומרוני, ובעשרים ושמונה מקרים יו"ד מתועדת בנוסח המסורה וו"ו בשומרוני.  

ותר מפי שניים ממספר ההבדלים המבוססים.  ניתוח ההבדלים העלה כי מספר ההבדלים המורכבים הוא י

ישנם עשרים ושניים הבדלים מבוססים, היינו הבדלים שככל הנראה הרקע להיווצרותם הוא הדמיון הגרפי  

כמו כן, ארבעים ושבעה הבדלים הם מורכבים, ובהם נוסף על הדמיון הגרפי    257בין האותיות בכתב מרובע. 

  258או פרשנית העומדת ברקעם של החילופים.בין האותיות, קיימת סיבה מורפולוגית 

 
,  1969. ראו הצעה נוספת, מפליגה, אצל מרגוליס  BHS. כך גם הצעת  201, עמ'  1948פרידמן  -; קרוס58, עמ'  1947גסטר    252

 .  209עמ' 
 (.  40–39, שורות 147)א"ע  256רייני תשס"ה, עמ' -כוכבי 253
 .  1311, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר . ראו גם270חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 254
255 CATSS .על אתר 
 פלורנטין תשע"א מסמנים את ההבדל הנוכחי מכוון.  -גם טל 256
  2)   28הבדלים, כ/ק(,    2)   22,  21)כ/ק(,    17,  12,  11,  10,  6,  5יו"ד מתועדים בדוגמאות מספר  -חילופים מבוססים של ו"ו  257

 )כ/ק(.   47הבדלים(,   2)  45,  44,  43,  39,  38, 34, 33, 31, 29הבדלים, אחד כ/ק(, 
  2)   14,  13,  9הבדלים(,    2)  8,  7,  4הבדלים(,    3)  3,  2,  1יו"ד מתועדים בדוגמאות מספר  -חילופים מורכבים של ו"ו  258

,  32)כ/ק(,    30הבדלים(,    2)   27,  26,  25,  24,  23,  20הבדלים(,    2)  19,  18הבדלים(,    2)  16הבדלים(,    4)  15הבדלים, כ/ק(,  

 . 53, 52, 51, 50, 49, 48הבדלים(,  2)  46הבדלים(,   2) 42, 41הבדלים(,  2) 40, 37, 36, 35
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מתוך המקרים הללו, חמישה    259בשמונה חילופים של ו"ו ויו"ד, קיימות בנוסח המסורה הערות כתיב וקרי. 

מורכבים.  ושלושה  בנוסף, החומש השומרוני מגלה קרבה טקסטואלית למסורת הקרי,   260הם מבוססים, 

ת הקרי, ואילו רק בהבדל אחד, גרסת השומרוני תומכת  כאשר בשבעה הבדלים גרסת השומרוני זהה לגרס

  261בגרסת הכתיב. 

 

 דל"ת ורי"ש  2.2.3

 מבוא 2.2.3.1

שכיחות חילופי דל"ת ורי"ש בין נוסח המסורה והחומש השומרוני היא השלישית בגודלה בין שאר האותיות. 

הכתב העברי והכתב המרובע. נוסף על הגורם   –קיים דמיון גרפי ניכר בין אותיות אלו בשתי מערכות הכתב  

מרבית חילופי דל"ת ורי"ש   הגרפי, לא קיים גורם לשוני או פונולוגי שעשוי להשפיע על חילופן. משום כך

בודדים   במקרים  גרפי.  דמיון  מחמת  התרחשו  הם  כי  גבוהה  סבירות  במידת  להניח  וניתן  מבוססים,  הם 

שיפורטו להלן, חילוף האותיות עשוי להיות תוצאה של שינוי פרשני שהוכנס בשומרוני. לטענתי, במקרים  

בהירות חזותי  אי  ליצירת ההבדל:  הוביל  גורמים  והכרעתה אלו שילוב  בין האותיות,  גרפי  דמיון  ת בשל 

 באמצעות פרשנות פליאוגרפית שהופעלה על ידי המעתיק.  

 

 חילופי דל"ת ורי"ש מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.3.2

 (4)נה"מ לבר י  ְוֹדָדִנים. ּוְבנֵּי ָיָון ֱאִליָׁשה ְוַתְרִׁשיׁש ִכִתים 1

 נה"מ ְוֹדָדִנים

 ( διοιόΡ) 7; ע' לדה"א א 7(; נה"מ לדה"א א διοιόΡ; ע' )əmna ̄̊wrūdשומ'; קה"ש:  ורודנים 

 

לעומת הצורה ֹדָדִנים שבנוסח המסורה שאין לה תיעוד נרחב, 'רודנים' מתועדת בשומרוני, בתרגום השבעים  

. הפשיטתא גורס דורנים, שיקוף של חילוף 7ובנוסח המסורה והשבעים לפסוק המקביל בדברי הימים א  

צורת הרבים ְּדָדִנים  דל"ת ורי"ש במקום אחר באותה המילה, או שיכול האותיות בגרסת השומרוני. אולם,  

 הזהה לֹדָדִנים מבחינה עיצורית וצורת היחיד ְּדָדן, מוזכרות מספר פעמים במקרא:   

 תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 καὶ Δαδαν ודדן ּוְדָדן 7בר' י 

 Ῥοδίων - ְדָדן 15יח' כז 

 Δαιδαν - ְּדָדן 20יח' כז 

 καὶ Δαιδαν - ּוְדָדן 13יח' לח 

 καὶ Ουδαδαν - ּוְדָדן 9דה"א א 

 
 . 47,  30)הבדל ראשון(,  28הבדלים(,  2)  22, 17ם(, הבדלי 2) 14דוגמאות מספר  259
. המקרים המורכבים  47(,  33)בר' כד    28הבדלים(,    2)  19,  17המקרים המבוססים בין הבדלי כתיב וקרי הם דוגמאות מספר    260

 .  30-הבדלים( ו  2) 14הם דוגמאות מספר 
 .  16' א : במ22גרסת השומרוני תומכת בכתיב רק בהבדל הראשון בדוגמא מספר  261
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עיון בטבלה שלעיל מעלה כי במופעים הרלוונטיים הנוספים של ְּדָדן הוא נמנה על בני כוש. היוצא מן הכלל  

תרשיש, תובל, יון ומשך. תרגום השבעים    –, שם דדן נזכר לצד בני יפת  15בנוסח המסורה הוא יחזקאל כז  

מזהים עם שם האי רודוס. חוקרים רבים מאמצים גרסה זו    משקף את הגרסה רדן, שחוקרים  15בפסוק  

 4אם אכן כך, הרי שבראשית י    262בשל העובדה שהיא מיישבת את הקושי באזכורו של דדן לצד בני יפת.

דדנים נמנה על בני יפת, והיוצא מהדברים הוא שאין בזיהוי של ֹדָדִנים עם -הוא המקום היחיד שבו דודנים

 ור על גרסת המסורה בבראשית.  ְּדָדִנים כדי לשפוך א

דודונה  היוונית  דדנים עם העיר  לזהות את  ביקשו  וניימן  ברגר  נוספים הוצעו לגרסת המסורה.  הסברים 

דנונה    264והמילטון הציעו את התיקון 'דננים', המתייחס לעיר דנונה.  BHSמהדורת    263שבאזור אפירוס. 

ות חוץ מקראיות ככתבי אשורבניפל ומכתבי אל  נמצאת לחופי הים התיכון צפונית לצור, ומוכרת מתעוד

 266אולם, כפי שמעיר וונהאם, גם זיהוי זה אינו תואם לגרסת המסורה ומניח כי יש לתקן אותה.  265עמארנה. 

ואכן, רבים העדיפו את הגרסה 'רודנים' בבראשית, על בסיס נוסח המסורה לדברי הימים וגרסאות השומרוני  

תיקון זה נקשר בזיהוים של בני רודנים עם יושבי האי רודוס, ותואם את    267לבראשית. ותרגום השבעים  

 268העובדה שרדנים נמנה על בני יוון השוכנים באיי הים התיכון או בחופיו: אלישה, תרשיש וכתים. 

למרות הסכמת החוקרים באשר לזיהוי רדנים כאי רודוס, יש לזכור כי בתחום זיהויים של עמים קדמונים  

ממנו, ר ובמסקנות העשויות לעלות  במידע שלפנינו  זהיר  יש לעשות שימוש  ב הנסתר על הגלוי. לפיכך 

אופן  בשאלת  מקום,  מכל  הגרסאות.  אחת  לטובת  הכף  את  להכריע  נוכל  לא  נוספים  נתונים  ובהיעדר 

הגרפי    היווצרותן של הגרסאות הללו יש לומר כי הן תוצאה של חילוף האותיות דל"ת ורי"ש מחמת הדמיון

 ביניהן.

 

ֶמֶלְך ְצבִיים ּוֶמֶלְך    ְוֶׁשְמֵאֶבר. ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת־ֶבַרע ֶמֶלְך ְסֹדם ְוֶאת־ִבְרַׁשע ֶמֶלְך ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶלְך ַאְדָמה  2

 (2ֶבַלע ִהיא־ֹצַער )נה"מ לבר' יד  

ֶבר   (Συμοβορנה"מ; ע' ) ְוֶׁשְמאֵּ

 )שמי אבד(  wšam’abbåd  ;1QapGenשומ'; קה"ש:  ושמאבד 

 
המציע  302, עמ' 1967. השוו' לקוק 82, עמ' 1990; אלן 198, הע'  62, עמ'  1982; אפעל 66, עמ' 2, כרך 1979צימרלי  262

 כי מוצאם של בני דדן הוא אכן בערב, אך הם סוחרים באזור המרוחק ממקום מושבם.   
 . 121, עמ' 1973ניימן  263
 . 334, עמ' 1990המילטון  264
  151)א"ע  258רייני תשס"ה, עמ' -. לאזכור דנן במכתבי אח עמארנה ראו אצל כוכבי1992 נרחב אצל הסראו דיון  265

 .  15ביח' כז   72, עמ' 1998(. תיקון דומה הציע בלוק 58–49שורות 
 .  219, עמ' 1987וונהאם  266
,  1990; הורוביץ  71, עמ'  8919; סרנה  432, עמ'  1982; ניומן  66, עמ' 1964ראו למשל אצל ליונשטאם תשי"ד; ספייזר    267

 .  62, עמ' 2016; הנדל 113, עמ' 2009; ארנולד 1992; קלם 36עמ' 
 361. חסון תש"ן, עמ'  29, עמ'  1986; עודד  39–38, ע'  1990לזיהוי בני יוון עם איי הים התיכון, ראו למשל אצל הורוביץ    268

הפרק   בחלק משמות  המופיעה  הרבים  כתים',  –הציע שלשון  ועוד    'רדנים',  הים.   –'לודים'  בקרבת  על מקום ששכן  מלמדת 

לטענתו, לוח העמים הוא תרגום סיפורי של מפה גאוגרפית שהגיעה לידיו של הסופר המקראי. במפה זו, שמם של המקומות  

בני יוון  של  אפיונם  ים'. הסופר העתיק זאת כמילה אחת, שנדמית בלשון רבים.  -ששכנו לחוף הים נכתב בצירוף המילה 'ים': 'רדן

ֶּלה ִנְפְרדּו  גם כיושבי האיים ניכר אֵּ    (.5ְבַאְרֹצָתם )בר' י  ִאֵּיי ַהּגֹוִים בנוסחת הסיכום לבני יפת: מֵּ
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בפסוק זה מוזכרים בשמותיהם ארבעה מתוך חמשת המלכים שהשתתפו במלחמה: 'ברע', 'ברשע', 'שנאב',  

ו'שמאבר'. חוקרים רבים סבורים ששמות אלו הם כינויים ספרותיים, כיוון שהם אינם מוכרים ממקורות  

'שמאבר'. לשיטה -'ברשע', ו'שנאב'-עשויה לתמוך בכך גם האליטרציה של זוגות השמות 'ברע'  269אחרים. 

זו, השמות נוצרו כך שתהדהד בהם משמעות שלילית התואמת את עריהם החוטאות. מגמה זו ניכרת במילים  

יך 'רע' ו'רשע' המשתמעות מן השמות 'ברע' ו'ברשע' בהתאמה, ורש"י בעקבות מדרש בראשית רבה ממש 

גם ל'שנאב'   זה  נתונים אלה, אנדרסן ואסטור מעדיפים את   270שונא אביו שבשמים.   –בקו פרשני  לאור 

'שמאבד', הכולל את השורש אב"ד, בהתאמה למגמה לשוות    –גרסת השומרוני לשמו של המלך הרביעי  

ום ארמי  ואכן, במגילה החיצונית לבראשית מקומראן המכילה תרג  271לשמות המלכים קונוטציה שלילית.

המגילה אינה מכילה תרגום    272'שמי אבד'.   – של התורה, משתקף נוסח הקרוב לנוסח השומרוני שלפנינו  

למדי.  וחופשי  מדרשי  באופן  סיפוריו  את  משכתבת  אלא  בראשית,  ספר  של  אין   273מדויק  שכך,  כיוון 

את האפשרות   להתייחס לנוסח המשתקף במגילה כעד נוסח ישיר של המקרא, אך למרות זאת אין לשלול

שבמקומות מסויימים היא משקפת מצע שונה, וששמו של המלך במקור בו השתמש בעל המגילה החיצונית 

לבראשית היה שמאבד בדומה לנוסח השומרוני. לסיכום, קשה להכריע במקרה זה בשאלת הגרסה העדיפה, 

תיעוד   להן  ושאין  פרשני  דיון  הדורשות  מובנות  בלתי  גרסאות  שתי  לפנינו  נראה  שכן  זאת,  עם  חיצוני. 

 שלפנינו חילוף נפוץ שנגרם כתוצאה מהדמיון הגרפי בין האותיות דל"ת ורי"ש.  

 

אֹות ַוִּיְרֹּדף ַעד־ָּדן )נה"מ    ַוָּיֶרק. ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ִכי ִנְׁשָבה ָאִחיו  3 יתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר ּוְׁשֹלׁש מֵּ י בֵּ ֶאת־ֲחִניָכיו ְיִלידֵּ

 ( 14לבר' יד 

 נה"מ ַוָּיֶרק

 wyiddåq; קה"ש: שומ' וידק

 

השורש רי"ק מופיע במקרא מספר פעמים לצד חרב או חנית, והוא מציין ריקון של נדן החרב, היינו שליפתה 

אולם משמעות זו אינה רלוונטית בפסוק שלפנינו, שכן הפועל 'וירק' שבנוסח המסורה מוסב על    274מנדנה. 

, מציע שפירוש השורש 1דהוד, בפירושו לתהלים ב    275'וירק את חניכיו'.  –מחנה אברהם ולא על כלי נשקו  

יִקים )שופ' ט    276רי"ק הוא לגייס, לאסוף ולכנוס לקראת יציאה למלחמה.  ( אינו 3; שם יא  4לדידו, ֲאָנִׁשים רֵּ

 
באומגארטנר  -יש שפרשו את 'שנאב' כשם תיאופורי המכיל את שם אל הירח הבבלי: סין הוא האב. ראו לאחרונה אצל קאהלר  269

 . 75, עמ' 1966בעברית, ראה אצל אסטור  š-באכדית ל s-המעתק מ. על 1596, עמ'  4, כרך 1996–1967
 רש"י על אתר ובראשית רבה תשכ"ה, מא ב. 270
 .  75– 74, עמ' 1966; אסטור 20, הע' 71, עמ' 1980אנדרסן  271
   .27, עמ' 2014; ראו אצל דיאמנט ופרי 25, שורה XXIעמודה  272
 .  20–16, עמ' 2004פיצ'מאייר  273
 . 1227, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 274
-; קאהלר335, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-לדיון במילה היחידאית 'חניכיו', מקבילות והפניות ביבליוגרפיות ראו אצל בראון  275

 . 130; זרון, תשמ"ג עמ' 333, עמ' 1, כרך 1996–1967אומגארטנר ב
 ;. 406–405, עמ' 1990והמילטון   108, עמ' 8919. כך גם מפרשים סרנה 7– 6, עמ' 1974דהוד  276
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מונח נרדף ל'פוחזים' כפי שנהוג לפרש, אלא אנשים מגוייסים, אנשים שהתקבצו מסביב למנהיגם, אבימלך  

לפי פירושו, 'וירק את    277ד מפרש באופן דומה מופעים נוספים של השורש במקרא. או יפתח הגלעדי. דהו

חניכיו' עניינו: אברהם גייס את חניכיו למלחמה. פרשנותו של דהוד מפליגה, שכן איננו מכירים משמעות 

דומה לשורש רי"ק בשפה שמית אחרת. דהוד נסמך על ההקשר של השורש בהופעותיו במקרא בלבד שאותן 

פרש באופן שניתן להטיל בו ספק, ואכן רבים מהחוקרים לא הלכו בכיוון זה. גזניוס סבר כי זהו אחד  הוא מ

- דרייבר-מששת המקרים שבהם השומרוני משקף גרסה עדיפה על פני נוסח המסורה, וכמוהו גם בראון

המופיע   אולם גם האטימולוגיה של הפועל  BHS .278באומגארטנר במילוניהם, וכן מהדורת  -בריגס וקאהלר

-מקביל אותו ל בשומרוני אינה נהירה, ואזכורו בהקשר של הכנה למלחמה הוא יחידאי במקרא. ספייזר

dekû  באומגארטנר סבורים שעניינו על פי ההקשר הוא -האכדי, שמשמעותו לגייס, לקרוא, ואילו קאהלר

למדת שיש לגזור את ואולם, על פי מסורת הקריאה השומרונית, ההכפלה באות דל"ת מ  279לסקור, לגייס. 

הוראתו של שורש זה היא טחינת דבר לאבק דק, ואינה משתלבת    280'ויּדק' מן דק"ק בבניין קל, אימפרפקט.

לפיכך, נוכל לומר שבמקרה זה הן גרסת נוסח המסורה הן גרסת החומש השומרוני קשות   281בהקשר הפסוק.

 במידה שקולה, וכי אף אחת מהשתיים אינה עדיפה על חברתה. 

זו היא פרשנות של המתרגם לפועל העברי ἠρίθμησενגום השבעים מתרגם  תר ויפקד. נראה שגרסה   ,

יתֹו ְׁשֹמָנה ָעָׂשר  י בֵּ שלפניו, והיא משתלבת היטב עם מספר הלוחמים שבהמשך הפסוק: ַוָּיֶרק ֶאת־ֲחִניָכיו ְיִלידֵּ

אֹות.   282ּוְׁשֹלׁש מֵּ

 

ְוִהּנֵּה־4 ַוַּיְרא  יָניו  ֶאת־עֵּ ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם  הּו   ַאַחרַאִיל  .  ַוַּיֲעלֵּ ֶאת־ָהַאִיל  ַוִּיַּקח  ַוּיֵֶּלְך ַאְבָרָהם  ְבַקְרָניו  ַבְּסַבְך  ֶנֱאַחז 

 (13ְלֹעָלה ַתַחת ְבנֹו )נה"מ לבר' כב 

  נה"מ ַאִיל ַאַחר

 √ (; פשיטתא; אונקלוס; המיוחס ליונתן; נאופיטיεἷς; ע' )ād‘שומ'; קה"ש:  איל אחד

 

המסורה   שבנוסח  'אחר'  היחס  )מילת  ל...  מעבר  מאחורי,  בעברית    behind, beyond.)283משמעותה 

המקראית, מילת יחס זו אינה מצטרפת ישירות לפועל נטוי )'נאחז'(, ולכן נוסח המסורה קשה. חוקרים ניסו  

לפרש את הפסוק בדרכים מגוונות על מנת לפתור קושי זה, תוך הענקת משמעויות שונות למילית 'אחר'.  

מאחוריו, הוא עמד כאשר גבו  סרנה הציע ש'אחר' כוונתו 'אחריו', אחרי אברהם: אברהם ראה את האיל  

 
ִמים ֶיְהּגּו־ִריק )תה' ב    –העוסק בהכנות הגויים למלחמה בישראל    1דהוד מסביר את תה' ב    277 אויבים  תיאור של  כ  –(  1ּוְלא 

ק ֲחנִ   :פסוק נוסף בתהליםהוא מפרש  הסופרים )'יהגו'( את החיילים המתכנסים אלי קרב )'ריק'(. בצורה דומה   (  3ית )תה' לה  ְוָהרֵּ

 חלק מההכנות לקרב.הוראה לאסוף את החניתות ככ –
 . 333, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר, -; קאהלר938, עמ' 1957בריגס -דרייבר-; בראון64, עמ' 1815גזניוס  278
 .  217עמ'   1, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר103, עמ' 1964ספייזר  279
 .  75בן חיים תשל"ז/א, עמ'  280
 . 229, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר200, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 281
 ואינו משקף גרסה אלטרנטיבית.הטקסט המוקשה שלפניו  מפרש אתשמתרגם השבעים ספייזר )שם( תומך בהנחה  282
 . 103a§,  2009מוראוקה  -; ז'ואן35, עמ'  1, כרך  1996–7196באומגארטנר  -; קאהלר29, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  283
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אליו. ההקשר.    284מופנה  עם  מתיישב  הוא  שאין  כיוון  מאולץ,  זה  פירוש  שכינה  דריסבך  צדק  כי  נדמה 

 285בתחילת הפסוק נאמר שאברהם נשא את עיניו, היינו, הוא מביט קדימה והלאה, ולא מפנה את פניו לאחור. 

אולם גם פירוש    later .286כתיאור זמן, אחר כך,    סרנה הציע גם הוא פירוש אלטרנטיבי ולפיו 'אחר' משמש

זה קשה: אם נאמר ש'אחר' חל על זמן נשיאת עיניו של אברהם, הרי שהוא צריך להופיע לפני משפט פעלי  

שבו הפועל בא בצורת ָקַטל, ואם נאמר ש'אחר' חל על זמן היאחזותו של האיל בסבך, אזי חסרה בפסוק  

ר',    אחר אשר נאחז בסבך  –מילית שעבוד   . לאחר שהמלאך anotherבקרניו. דהוד והמילטון קוראים 'אחֵּ

ר', חלופה לאיל הראשון   בקריאה כזו   287ליצחק.  –מונע מאברהם להקריב את יצחק, הוא מזהה 'איל אחֵּ

המילה 'אחר' משתלבת היטב בתחביר הפסוק, אך היא דרשנית כיוון שהיא מתייחסת אל יצחק כאילו היה  

 שהסיפור מתנסח כאן באירוניה.  האיל הראשון ומניחה 

ריבוי הפירושים הדחוקים לגרסת המסורה וההצעות המפליגות של כמה מן החוקרים משקפים את העובדה  

שלפנינו נוסח מוקשה. נראה שאין זו אלא טעות סופר שנוצרה כתוצאה מן החילוף השכיח של האותיות  

 – . המילה 'אחד' משמשת לסיתום: 'איל אחד'  דל"ת ורי"ש, וכי המסורת השומרונית הגורסת 'אחד' עדיפה

 ַאַחתאיל כלשהו, איל שנקלע למקום ונאחז בסבך בקרניו. שימוש כזה שכיח במקרא, דוגמת ַאֶּדֶרת ִׁשְנָער  

 (.8)מל"א כב  ֶאָחד(; ִאיׁש־53)שו' ט  ַאַחת(; ִאָּׁשה 21)יהו' ז 

נוסח של  משניותו  על  גבוהה  בסבירות  מצביע  הפרשניים  השיקולים  סבר    צירוף  גזניוס  ואכן,  המסורה. 

חוקרים   288שהבדל זה הוא אחד מתוך ששת המקרים בהם יש להעדיף את השומרוני על פני נוסח המסורה.

  289רבים אימצו את סברתו של גזניוס והכריעו לטובת עדיפותו של השומרוני.

 

אל ְנָבֹית  5 אל ִבְׁשֹמָתם ְלתֹוְלֹדָתם ְבֹכר ִיְׁשָמעֵּ ֶּלה ְׁשמֹות ְבנֵּי ִיְׁשָמעֵּ ל ּוִמְבָׂשם )נה"מ לבר' כה   ְוֵקָדר . ְואֵּ ְוַאְדְבאֵּ

13) 

ָדר  √ ( Κηδαρ)  29; ע' לדה"א א 29(; נה"מ לדה"א א Κηδαρנה"מ; ע' ) ְוקֵּ

  dåda ̄̊wqשומ'; קה"ש:  וקדד

 

הגניאולוגית בבראשית,    בנוסח המסורה ברשימה  זה  מוזכר בשם  ישמעאל. הוא  בנו השני של  קדר הוא 

וברשימה המקבילה בדברי הימים. בנוסף, הוא נזכר במקומות נוספים במקרא כשבט נודד במדבר הערבי  

 
ניתן למצוא הדים לפרשנות זו ביצירות אומנות המתארות את העקדה, לדוגמא בפסיפס מבית הכנסת בבית אלפא מהתקופה   284

ורי מהמאה (, וכן באיור מתוך ספר איורים מיניאט XXI, תמונה  1878הביזנטית, בסרקופג נוצרי מהתקופה הביזנטית )לה בלאנט  

(. בכל היצירות הללו אברהם נושא את פניו לעבר יצחק והמזבח, ואילו האיל 5, תמונה  1989התשיעית לספירה )בתוך גוטמן  

 ניצב מאחוריו. 
 . 50, עמ' 2016דריסבך  285
באוגריתית, שפירושו בסמוך,   rḥa-המציע כי 'אחר' מקביל ל  308  –306, עמ'  1994. השוו' לפופ  153, עמ'  1989סרנה    286

 כלומר, אברהם נושא את עיניו ורואה את האיל ברגע שבו הוא נאחז בסבך, או מיד אחר כך.מיד אחרי. 
 .  113, עמ' 1990; המילטון 79, עמ' 1974דהוד  287
ריבוי עדי נוסח . גרסת השומרוני מתועדת גם בגרסאות עתיקות נוספות, אך כפי שכבר הוסבר במבוא,  64, עמ'  1815גזניוס    288

 התומכים בגרסה מסוימת לא ישמש אותנו כאינדיקציה לעדיפותה. 
 . 50, עמ' 2016; דריסבך 223; טוב תשע"ד, עמ' 163, עמ' 1964; ספייזר 330, עמ' 1912ראו למשל אצל סקינר  289
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יים.  השם קדר מוכר גם ממקורות חוץ מקרא  290מזרחי של ישראל.-שבין מצרים לאדום, בגבולה הדרום

ואכן,   291הוא מוזכר בכתבי אשורבניפל, מהמאה השביעית לפנה"ס, כשבט מרכזי בחשיבותו בין בני ערב.

למעשה, השם 'קדד'   292רובם ככולם של החוקרים סבורים כי נוסח המסורה משקף את שם השבט המקורי. 

מופיע רק בגרסת החומש השומרוני ובמסורת הקריאה השומרונית, ואין אזכור נוסף שלו בעדי נוסח נוספים  

של המקרא. סביר להניח, אם כן, שמקור הגרסה  השומרונית הוא בטעות סופר שבמסגרתה נתחלפה האות 

 רי"ש המקורית באות דל"ת מחמת הדמיון הגרפי ביניהן. 

 

ּלֶ 6  ( 28)נה"מ לבר' לו ַוֲאָרן ה ְבנֵּי־ִדיָׁשן עּוץ . אֵּ

 √ ( Αρραν) 42; ע' לדה"א א 42נה"מ; נה"מ לדה"א א  ַוֲאָרן

  widdånשומ'; קה"ש:  ואדן

 

( כנכדו של שעיר, בנו של דישן. בכדי  30–20'אדן' מוזכר בגניאולוגיה של שעיר החורי )בר' לו  -'ארן'

רש לתיאוריה נפוצה, הקושרת בין רשימת היחס האדומית שלפנינו להכריע בין שני הווריאנטים עלינו להיד

ובין רשימות גנאולוגיות של שבט יהודה. תאוריה זו גורסת כי בין שבט יהודה ובין ממלכת אדום, שכנתו 

מדרום מזרח, התקיימה החל מתקופת המלוכה מערכת של השפעות הדדיות שאחד מגילוייה הוא שמות  

כך למשל אֹוָנם, המזוהה עם האדומים, מופיע ברשימת צאצאי    293גניאולוגיות. דומים או זהים ברשימות  

(. כמוהו גם ַׁשַמי  26; דה"א ב  40; דה"א א  23שעיר החורי כמו גם ברשימות היחס של שבט יהודה )בר' לו  

; דה"א ב  37; דה"א א  25; שמ"ב כג  13; שמ"א יז  13מבני יהודה הקשור לַׁשָמה מצאצאי עשו )בר' לו  

ארמיים    (.28 בחרסים  למצוא  ניתן  לאדומיים  יהודאיים  שמות  בין  לזיקות  מקראית,  חוץ  נוספת,  עדות 

שנמצאו במצודה יהודאית מערד המתוארכים לאצמע המאה הרביעית לפני הספירה. במצודה זו נמצאו שמות  

  294האל האדומי. –תאופוריים המכילים את הרכיב 'קוס' 

'ֲאָרן', כפי שהוא מוכר מנוסח המסורה, מהווה דוגמא נוספת לזיקות אלה, בהיותו חוקרים רבים סבורים כי 

ב   )דה"א  יהודה  של  הגניאולוגית  ברשימה  המוזכר  'ֹארן'  של  שהזיקות   295(.25וריאנט  נראה  ואכן, 

המשתקפות בשמות הן חלק ממערכת השפעות הדדית בין יהודה לאדום, אשר שכנה בגבולה הדרומי של  

 
 . 5; שה"ש א 5ה' קכ ; ת21)מוזכר יחד עם נביות, בנו הבכור של ישמעאל(; יח' כז  7; שם ס 17ראו למשל ביש' מב  290
. 'קדר' מופיע שם  224–223, עמ'  1982לרשימה מפורטת של האזכורים של קדר בכתבי אשורבניפל, ראו אצל אפעל    291

 . Qadri, Qadari, Qidri, Qidirבווריאציות שונות: 
, עמ' 3, כרך  1996–1967באומגארטנר  -קאהלר;  871, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-; בראון46–45, עמ'  1934מונטגומרי    292

 . 2000; מרלו a1992; נאוף  194, עמ' 1970; ווינט 1072
. הראשונה גורסת כי הן מתקופת המלוכה בישראל 43–9קיימות שתי דעות עיקריות בשאלת תיארוך הרשימות שבבר' לו,  293

על ידי דוד מהארכיון האדומי כאשר כבש את    הסבור שהרשימות נלקחו  561, עמ'  2, כרך  1982)ראו למשל אצל ווסטרמן  

החולק על כך כיוון    336, עמ'  1994. השוו' לוונהאם  1985אדום(, והשנייה מאחרת אותן לתקופה הפרסית )ראו למשל נאוף  

  שהיחס החיובי כלפי עשו בבראשית אינו תואם את היחס השלילי כלפיו בעקבות הגלות, כפי שניתן לראות למשל בעובדיה ובתה' 

(. מכל מקום, לצורך דיוננו איננו נדרשים להכריע בשאלה זו, שכן ההשפעה האדומית המתחילה מימי המלוכה קיימת 9–7קלז  

 גם בתקופה הפרסית, כפי שנראה להלן.
 . 202אהרוני ונוה תשל"ו, עמ'  294
; קנופרס 1992; מתיוס  98, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר93, עמ'  1926; מוריץ  434, עמ'  1912סקינר    295

2004a '309, עמ.   
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תקופת המלוכה. סביר להניח אם כן, שהזיקות ברשימות המקראיות הן חלק ממערכת השפעות  יהודה כבר ב

זו שהתקיימה לאורך כל תקופת המקרא, וזאת מבלי להיכנס לדיון המורכב אודות תיארוכן של רשימות 

היחס הרלוונטיות. אם להסתמך על התאוריה בדבר מערכת ההקבלות בין שמות יהודאיים לאדומיים, הרי  

 הפסוק בנוסחו במסורה מהווה חלק ממערכת זו. משום כך אפשר להציע שגרסת המסורה עדיפה. ש

. סקינר סבור כי יסודה של גרסה זו בטעות סופר, ובמצע  Αραμ  –בתרגום השבעים מופיעה גרסה שלישית  

העובדה כי גרסה זו משתקפת רק באזכור  296שעמד בפני המתרגמים התרחש חילוף של האותיות הסופיות. 

השם בבראשית ולא בדברי הימים מאששת את הנחתו. אם אכן כך, הרי שיש כאן תימוכין לנוסח המסורה, 

 שכן גרסת התרגומים משמרת, גם אם במשובש, נוסח המקיים את האות רי"ש ולא את האות דל"ת. 

 

י ָזָהב    ֲהַדרַתְחָתיו  . ַוָּיָמת ַבַעל ָחָנן ֶבן־ַעְכבֹור ַוִּיְמֹלְך  7 ד ַבת מֵּ ל ַבת־ַמְטרֵּ יַטְבאֵּ ם ִאְׁשתֹו ְמהֵּ ם ִעירֹו ָּפעּו ְוׁשֵּ ְוׁשֵּ

 (39)נה"מ לבר' לו 

  נה"מ ֲהַדר

 √ ( Αδαδ) 50; ע' לדה"א א 50; נה"מ לדה"א א ̊̄ dådaשומ'; קה"ש:  הדד

 

לו,  -'הדר' 'הדד'39–31'הדד' הוא האחרון ברשימת מלכי אדום בבראשית  יש לפרש כשם   . את הגרסה 

כשם תאופורי מקוצר של אדם, הדד מופיע גם פעם    297תאופורי מקוצר, שמכיל רק את הרכיב התאופורי. 

(. אפשר גם שהוא 22–14(, וכן כמלך אדום שנלחם בשלמה )מל"א יא  35נוספת ברשימת מלכי אדום )פס'  

, אם נקבל את התיקון של 'חדד' שם ל'הדד'. לאור נתונים עשירים  15נמנה עם בני ישמעאל בבראשית כה  

הדד ובין האדומים, מרבית החוקרים סבורים כי במקרה שלפנינו יש   אלה, ובמיוחד לאור הזיקות בין השם

  298לגרוס 'הדד', כגרסת השומרוני בבראשית וכגרסת המסורה והשבעים בדברי הימים. 

העובדה כי 'הדר' הוא שם יחידאי בנוסח המסורה מחזקת את הנחת החוקרים. אמנם אפשר כי גרסת תרגום  

רסת המסורה: הגרסה המשתקפת בשבעים היא 'ארד', אשר לטענת  השבעים במקום מהווה תיעוד נוסף לג

בנוסף, תרגום השבעים למלכים א יא    299טוב ופולק אפשר שמקורה בצורה 'הרד' שעמדה בפני המתרגם. 

. יחד עם זאת, אין בנתונים אלו על מנת לערער על הופעותיו Αδερ-מתרגם את השם 'הדד' שם כ  22–14

המסור בנוסח  הדד  'הדר' שבנוסח  החוזרות של  כן, שמקור  אם  סביר,  האדומים.  לבין  בינו  היחס  ועל  ה, 

המסורה הוא בחילוף האות דל"ת באות רי"ש. ייתכן כי הגרסאות המשתקפות בשבעים נוצרו אף הן כתוצאה  

מהעתקה מתוך מצע עברי שחל בו חילוף דומה של האות דל"ת ברי"ש, באופן בלתי תלוי בחילוף אשר 

 רה.  התרחש בנוסח המסו

 
 (. 2.2.4. ראו דיון להלן על חילופי האותיות מ"ם ונו"ן, בפרט בסופי מילים )סעיף 434, עמ' 1912סקינר  296
 הדד(.-)חדד 15ראו בהרחבה לעיל בחילופי האותיות ה"א וחי"ת, בגרסאות נוסח המסורה והשומרוני לבר' כה  297
;  16, הע'  369; ברטל תשמ"ז, עמ'  278, עמ'  1964; ספייזר  212, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון;  436, עמ'  1912סקינר    298

. לגבי זיהויו של הדד זה נשמעו 239, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר, -; קאהלר1992; נאוף 206, עמ' 1976בארטלט 

(, ויש  371, עמ'  1906)מאייר    14ר במל"א יא  דעות שונות. יש שסברו כי הוא אביו של הדד בן דורם של דוד ושלמה הנזכ

 (.  253, עמ' 1989שסברו כי הוא סבו של הדד שבמל"א )סרנה 
 .  39לבר' לו  CATSSבהערותיהם במאגר  299
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יֶהן ִמן־ַהְיֹאר ָרעֹות ַמְרֶאה  8 רֹות ֹעלֹות ַאֲחרֵּ ֶצל ַהָּפרֹות ַעל־ְׂשַפת   ְוַדּקֹות. ְוִהּנֵּה ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאחֵּ ָבָׂשר ַוַתֲעֹמְדָנה אֵּ

 ( 3)נה"מ לבר' מא  ַהְיֹאר

  נה"מ ְוַדּקֹות

 √ wraqqot ;e4QGenשומ'; קה"ש:  ורקות

 

ת ֶׁשַבע ַהָּפרֹות ְיֹפת ַהַמְרֶאה ְוַהְבִריֹאת ַוִּייַקץ ַּפְרֹעה )נה"מ לב'   ְוַדֹּקתַותֹאַכְלָנה ַהָּפרֹות ָרעֹות ַהַמְרֶאה  ַהָבָׂשר אֵּ

 (4מא 

  נה"מ ְוַדֹּקת

 √ wraqqot ;e4QGenשומ'; קה"ש:  ורקות

 

יֶהן ֶׁשַבע ָׁשִנים   ָּנה ְוֶׁשַבע ַהִׁשֳבִלים  ְוֶׁשַבע ַהָּפרֹות ָהַרּקֹות ְוָהָרֹעת ָהֹעֹלת ַאֲחרֵּ ְׁשד פֹות ַהָּקִדים ִיְהיּו ֶׁשַבע    ָהֵרקֹותהֵּ

 (27ְׁשנֵּי ָרָעב )נה"מ לבר' מא 

קֹות   נה"מ ָהרֵּ

 √ addaqqotשומ'; קה"ש:  הדקות

 

חלום הפרות וחלום השיבולים. החלומות מתוארים בפרק    –בבראשית מא מתוארים שני חלומות פרעה  

(, והשנייה בפי פרעה המספר את 7–5;  4–1המספר המקראי המדווח על החלומות )פעמיים: הראשונה בפי  

(. הפרות והשיבולים על תאריהן מוזכרות פעם שלישית בפתרון החלומות  24– 22;  21–17חלומותיו ליוסף )

(. אם נעקוב אחר תארי הפרות והשיבולים בנוסח המסורה, נראה כי בעוד בתיאור  32–25שמציע יוסף )

פי המספר המקראי התואר 'דקות' מוצמד הן לפרות הן לשיבולים, בתיאור החלום בפי פרעה החלום שב

'רקות'.  תמיד  הן  הפרות  ואילו  בלבד,  לשיבולים  מתייחס  'דקות'  נוסח    300התואר  פי  אחרות, על  במילים 

המסורה, פרעה אינו משקף נאמנה בדבריו את הפרות כפי שראה אותן בחלום עצמו. אי עקיבות נוספת 

 מתגלה גם בתיאורי החלומות בפי יוסף, כפי שניתן לראות בטבלה שלהלן:  

 נוסח המסורה

 שיבולים  פרות מקור 

 - ָבָׂשר ְוַדּקֹות 3פס'  בפי המספר 

 - ַהָבָׂשרְוַדֹּקת  4פס'  

 ַּדּקֹותִׁשֳבִלים  - 6פס'  

 ַהַּדּקֹותַהִּׁשֳבִלים  - 7פס'  

 - ָבָׂשר ְוַרּקֹות 19פס'  בפי פרעה

 
באומגארטנר  -התארים 'דקות' ו'רקות' משמשים כתארים נרדפים בקטע, ומשמעותם רזות, כחושות, חסרות. ראו אצל קאהלר  300

 .  1286, עמ' 3; שם, כרך 229, עמ'  1, כרך 1996–1967
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 - ָהַרּקֹותַהָּפרֹות  20פס'  

 ַּדּקֹות ִׁשֳבִלים ְצנ מֹות  - 23פס'  

 ָהֵרקֹותַהִׁשֳבִלים  ָהַרּקֹותַהָּפרֹות  27פס'  בפי יוסף

 

במסורת השומרונית, לעומת זאת, הפרות מכונות 'רקות' לאורך כל הדרך, והשיבולים מכונות באופן עקבי 

 'דקות'. כך בתיאור החלום, בסיפור פרעה ובפתרון שמציע יוסף. ראו מידע בטבלה שלהלן: 

 החומש השומרוני 

 שיבולים  פרות מקור 

 - בשר ורקות 3פס'  בפי המספר 

 - הבשר ורקות 4פס'  

 דקותשבלים  - 6פס'  

 הדקותהשבלים  - 7פס'  

 - בשר ורקות 19פס'  בפי פרעה

 - הרקותהפרות  20פס'  

 דקות שבלים צנימות  - 23פס'  

 הדקותהשבלים  הפרות הרקות 27פס'  בפי יוסף

 

שפירושו כחוש, צנום עבור ַדּקֹות,    λεπτόςתרגום השבעים אינו מבחין בין שני התארים, ומשתמש בתואר  

קֹות. שימוש זה אינו מצביע בהכרח על מצע עברי שהשתמש בתואר זהה עבור הפרות והשיבולים,   ַרּקֹות ורֵּ

שכן שמות התואר הנדונים קרובים זה לזה במידה כזו, שהמתרגם היה יכול לבחור עבורם אקוויולנט יווני 

 e4QGenנוסח המגילה  שחזור הגרסה הקדומה. לעומת זאת,  התרגום אינו תורם לפיכך לדיון ב  301אחד.

 בפסוקים בהם היא השתמרה תומך בשומרוני: 

e4QGen 

 שיבולים  פרות מקור 

 - ] בשרורקות 3פס'  בפי המספר 

 - הבשר ורקות 4פס'  

 דקותשבל[ים  - 6פס'  

 - - 7פס'  

 - - 19פס'  בפי פרעה

 - - 20פס'  

 
)נה"מ( /  ָּדקַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר־ : 20אמנם יש לציין כי במקומות אחרים תואר זה מתרגם דווקא את דק"ק. כך למשל בשמ' לב  301

κατήλεσεν αὐτὸν λεπτὸν  ָער ָצֹהב : 30)ע'(; וי' יג :  12)ע'(; שם טז  ἐν αὐτῇ δὲ θρὶξ ξανθίζουσα λεπτή/  ָּדקּובֹו ׂשֵּ

 )ע'(.  θυμιάματος συνθέσεως λεπτῆς/  ְקֹטֶרת ַסִמים ַּדָּקה
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 - - 23פס'  

 - - 27פס'  יוסףבפי 

 

ניתן לראות כי במגילה, כמו בשומרוני, התואר רקות מוצמד לפרות ולשיבולים מוצמד התואר דקות. תיעוד 

זה חשוב כיוון שהמגילה הנדונה אינה משוייכת לענף הנוסח השומרוני, ולפיכך יש לראות בה עדות עצמאית 

 ונפרדת לגרסה המשתקפת גם בשומרוני.  

לעומ העקבית של השומרוני  מגמתו  אילאור  סקינר  -ת  ווסטרמן,  המסורה,  נוסח  את  המאפיינת  העקביות 

, כך שמתקבל נוסח אחיד בו הפרות  4–3ודווילה טוענים כי יש לתקן את נוסח המסורה ולקרוא 'רקות' בפס'  

אם נקבל תיקון זה, אפשר להניח כי תיאור   302הן תמיד 'רקות' ואילו השיבולים באולן קבוע הן 'דקות'. 

, הוא תוצאה של חילוף רי"ש בדל"ת. באופן דומה ניתן לתקן  4–3במסורה בפסוקים    הפרות כ'דקות בשר'

(, שם נוסח המסורה  27את גרסת המסורה בהמשך הפסוקים, בדברי יוסף הפותר את חלומות פרעה )פסוק 

קֹות, ואילו גרסת השומרוני, שנראית עדיפה, היא הגרסה העקבית 'הדקות'.   גורס ַהִׁשֳבִלים ָהרֵּ

קֹות הנקרית רק  זאת ועו ד, העדפת הנוסח השומרוני פותרת כמדומה גם את גזרונה של המילה המשונה רֵּ

באומגארטנר גזרו אותה מהצורה המשוערת 'רק' )שורש -בסיפור זה, כתואר לפרות שבחלום. אמנם קאהלר

ית יש  על פי המסורת השומרונ   303רק"ק(, ופרשו שמדובר בשורש המציין רזון, אך אין לזה תיעוד נוסף. 

לקרוא לכל אורך הקטע 'ַרּקֹות', שם תואר מוכר המתאים להקשר, ובהתאם להציע כי הניקוד ַרּקֹות שבנוסח  

 המסורה אינו אלא גרירה מן ַּדּקֹות. 

חוסר העקביות בשמות התואר בנוסח המסורה, גזרונה של המילה   –לסיכום, מכלול השיקולים במקרה זה  

ב הקדום  והתיעוד  ַרּקֹות  השומרוני    eGen4Q-המשונה  גרסת  את  קדמותו   –התואם  על  כולם  מצביעים 

ועדיפותו של הנוסח המשתקף בגרסת השומרוני. לאור שיקולים אלה, במקרה שלפנינו אין להחיל את הכלל  

שהגרסה הקשה עדיפה, אלא יש לראות בנוסח המסורה נוסח משני שנוצר כתוצאה מחילופי אותיות בעלות  

 דמיון גרפי.  

 

ל  9 ן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפנֵּי ָהִאיׁש ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת־ֲאִחיֶכם  . ְואֵּ ְוֶאת־ִבְנָיִמין ַוֲאִני ַכֲאֶׁשר ָׁשֹכְלִתי ָׁשָכְלִתי   ַאֵחרַׁשַּדי ִיתֵּ

 ( 14)נה"מ לבר' מג 

ר  * √ נה"מ ַאחֵּ

  ( ναἕν ὸτ; ע' )̊̄ āda‘'שומ'; קה"ש:  האחד

 

 מופעים רלוונטיים נוספים: 

 
. ראו גם אצל קאהלר באומגארטנר  170, עמ'  1992; דווילה  84, עמ'  3, כרך  1982; ווסטרמן  464, עמ'  1912סקינר    302

 .   487, עמ' 2, כרך  1990; המילטון 1286עמ'  3, כרך 1996–1967
 . באומגארטנר, שם-קאהלר 303
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מגילות   תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 קומראן

 ֲאִחיֶכם ֶאָחד  19בר' מב 

 

 ἀδελφὸς ὑμῶν אחיכם האחד 

εἷς 

 )אחיכם אחד(

 אחיכם ה]א[חד

(j4QGen ) 

 ֲאִחיֶכם ָהֶאָחד  33בר' מב 

 

 ἀδελφὸν ἕνα אחיכם האחד 

 )אחיכם אחד(

- 

 

'האחד' בשומרוני שאינו מופיע במסורה,  יידוע במילה    –גרסאות המסורה והשומרוני נבדלות בשני מרכיבים  

'אחר' ודל"ת במילים  וולקי -וחילופי רי"ש  'אחיכם אחר' קבילה מבחינה דקדוקית.  'אחד'. גרסת המסורה 

ואוקונור מסבירים את היעדר היידוע בגרסת המסורה בכך שהתואר 'אחר', כמו תארים מספריים, הוא תואר 

(; ָהַעמּוִדים ְׁשַנִים )מל"ב  17כך לדוגמא: ָהרֹאׁש ֶאָחד )שמ"א יג    304דפיניטיבי שאינו זקוק ליידוע משל עצמו.

(. עם זאת, עדיין ייתכן שהשומרוני רואה בצירוף זה צורה דקדוקית חריגה  27(; ַהּגֹוִים ַרִבים )יח' לט  16כה  

 ומבקש להפשיטה באמצעות הוספת ה"א הידיעה. 

ר שבנוסח המסורה מתאים להקשר:   יעקב מתייחס אל בנימין באומרו ְוֶאת־   13בפסוק  הצירוף ֲאִחיֶכם ַאחֵּ

ר. הצירוף 'אחיכם   ֲאִחיֶכם ָקחּו ְוקּומּו, בהמשך לכך הוא מתייחס אל שמעון בפסוק הבא במילים ֶאת ֲאִחיֶכם ַאחֵּ

כיוון   בהקשר  משתלב  אינו  הוא  אולם  לשמעון,  הוא  אף  מתייחס  השבעים  ובתרגום  שבשומרוני  האחד' 

אפשר שגרסה זו היא תוצאה של    305ע. לפיכך יש להעדיף את גרסת המסורה. ששמעון אינו מוזכר כלל בקט

חילוף האות רי"ש בדל"ת מחמת דמיון גרפי, או חילוף מכוון כתוצאה מהרמוניזציה עם ההקרויות הנוספות  

 של הביטוי 'אחיכם האחד' המתייחס אל שמעון. 

 

ִלי )נה"מ לבר' מו  ֵעִריְוֶאְצֹבן  ּוְבנֵּי ָגד ִצְפיֹון ְוַחִּגי ׁשּוִני . 10  ( 16ַוֲארֹוִדי ְוַאְראֵּ

ִרי  נה"מ עֵּ

 (; פשיטתא Αηδις; ע' )iddiשומ'; קה"ש:  עדי

 

 (16)נה"מ לבמ' כו  ָהֵעִריִמְׁשַּפַחת  ְלֵעִריְלָאְזִני ִמְׁשַּפַחת ָהָאְזִני 

ִרי ִרי; ָהעֵּ  נה"מ ְלעֵּ

 (; פשיטתאΑδδι; ע' )lēddi; ēddiשומ'; קה"ש:  לעדי; העדי

 

 
 .  260–259, עמ' 1990אוקונור -וולקי 304
 .  285, עמ' e2016; טוב 546, עמ'  2, כרך 1990כך גם המילטון  305
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'ערי' שבנוסח המסורה נמנה כבנו החמישי של גד ברשימת בני יעקב היורדים למצרים, וכמשפחה החמישית  

במקרא. שוב  נזכר  אינו  השם  אלו  להקרויות  מעבר  כו.  שבבמדבר  ישראל  במפקד  גד  גרסת    306בשבט 

השומרוני, השבעים והפשיטתא בכל הקרויותיו של שם זה היא 'עדי'. מספר הצעות הועלו להסבר משמעות  

, ולכן משמעותו היא ערני, to wake upהשם בשתי גרסאותיו. נות' סבור כי מקורו של ערי בשורש עו"ר,  

'חנוך', 'עקש',  דרוך, פיקח. הוא מונה אותו בין השמות המשקפים מאפיינים אישיותיים כ'חרי ף', 'אמון', 

באומגארטנר הציעו לגזור אותו משורש עד"ד, בהתחשב בהכפלת העיצור -באשר ל'עדי', קאהלר  307ועוד.

δ    בגרסהΑδδι   .גם לגרסת השומרוני, שכן אף מסורת    308שבתרגום השבעים לבמדבר זו תקפה  הצעה 

הנרחב לה זוכה הצורה 'עדי', לא  הקריאה מעידה על צורה המכילה הכפלה באות דל"ת. למרות התיעוד  

אולם, למעשה אין דרך להכריע בין שתי    309ראיתי מי מבין החוקרים שמבכר אותה מלבד לגארדה ומצוך.

הגרסאות באמצעים אטימולוגיים, כיוון שלכל אחת מהן ניתן להציע פשר סביר. רוב עדי הנוסח משקפים  

ל מכריע להעדפתו. עם זאת, ניתן לקבוע במידה רבה  את הגרסה 'עדי', אך נתון זה אינו יכול לשמש כשיקו

  310של ודאות כי לפנינו מקרה של חילופי האותיות דל"ת ורי"ש. 

 

הּו )נה"מ לבר' מז  ֶלָעִריםֹאתֹו  ֶהֱעִביר . ְוֶאת־ָהָעם11 ה ְגבּול־ִמְצַרִים ְוַעד־ָקצֵּ  ( 21ִמְקצֵּ

  נה"מ ֶהֱעִביר, ֶלָעִרים 

 √ ( δαςῖς παἰε ῷτὐσατο αώκατεδουλע' );  əmda ̄̊lāb  ;ā:bədשומ'; קה"ש:   העביד, לעבדים 

 

האם    –בפסוק מתוארת פעולה שיוסף עשה על מנת לכלכל את העם בשנות הרעב במצרים. מה עשה יוסף  

העביר את העם לערים או עשאם עבדים? נראה שגם במקרה הנידון נוסח השומרוני עדיף, שכן הוא תואם  

העם מבקש מיוסף בקשה כפולה: שיקנה אותם, ושיקנה את אדמתם. העם אף    19. בפסוק  יפה את ההקשר

מציין במפורש את השלכותיה המשפטיות של בקשה זו, היינו, מעבר למעמד של עבדות: ְקנֵּה־ֹאָתנּו ְוֶאת־ 

נּו   נּו ַבָּלֶחם ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמתֵּ – 20עולותיו של יוסף בפסוקים  ְלַפְרֹעה. ואכן, אם נעקוב אחר פֲעָבִדים  ַאְדָמתֵּ

 כפי שהם בשומרוני, נראה כי הוא ממלא את בקשת העם במלואה, על שני שלביה:    21
 ( 20'ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה' )פס' 

 (21' )פס' העביד אתו לעבדים'ואת העם 

 
; שטאם 319, עמ'  2, כרך  1974כפי שטוענים לוין    , זאת אם לא נקבל את האפשרות שער בן יהודה הוא גרסה של ערי  306

 . 883, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -. ראו גם דיון אצל קאהלר9, עמ' 1979
 .  229–228, עמ' 1966נות'  307
 באומגארטנר, שם. -קאהלר 308
 .  45, עמ' 1969; מצוך 29, עמ' 1966לגארדה  309
פלורנטין התייחסו אל הבדלים אלו כאל הבדלים לא מכוונים, ככל הנראה בשל חילופים -. גם טל1992כך למשל נייס    310

 גרפיים. 
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ינֵּי ֲאֹדִני ְוָהִיינּו   ן ְבעֵּ ְלַפְרֹעה    ֲעָבִדיםסוגיית העבדות מוזכרת שוב בהמשך, כאשר העם מכריז ֶהֱחִיָתנּו, ִנְמָצא־חֵּ

ועוד, על פי תנאי העבדות המפורטים בפסוקים    311(. 25)פס'   , על העם לעבד את האדמות 24–23זאת 

לו קריאת נוסח המסורה אינה מתקבלת על שנקנו בידי יוסף ולתת חמישית מהיבול לפרעה. לפי תנאים א

ואכן,    312הדעת. לא סביר שיוסף מעביר את העם לערים, בעוד הם צריכים להישאר באדמותיהם ולעבדם. 

ובשבעים.  נוסח המסורה לפי הקריאה המתועדת בשומרוני  ישנם   313רב החוקרים מתקנים את  זאת,  עם 

חוקרים המחזיקים בדעת מיעוט המבכרת את נוסח המסורה. כך למשל סרנה טען שיוסף מעביר את העם  

לערים על מנת לנשל את החקלאים מאדמותיהם, וקוט ואורד טענו כי העברת העם לערים כמוה כשעבודם  

ת יוסף מהעם לעבד את אולם פירושים אלה נראים דחוקים ואינם עולים בקנה אחד עם דריש  314לעבדים. 

 אדמותיהם.  

גרסת השומרוני והשבעים פותרת את הבעיה הפרשנית בנוסח המסורה. לפיכך, נראה כי על אף שהצירוף  

'העביד לעבדים' אינו חלק לגמרי מבחינה תחבירית, הוא עדיף על פני נוסח המסורה. אם נבקש לשחזר את 

שהוא נוצר בשלושה שלבים. בשלב הראשון חל  התפתחותו של הנוסח המשני של המסורה, נראה לשער  

חילוף כפול של האות דל"ת ברי"ש, ובשלב השני נפל גם שיבוש נוסף בדמות נשילת האות בי"ת מהמילה 

 'לעברים', כך:

 העביר אותו לערים העביר אותו לעברים  העביד אותו לעבדים 

תיב המשני, מבלי להיצמד למסורת  בשלב השלישי והאחרון התפתחה מסורת קריאה שהתאימה את עצמה לכ

 קריאה יציבה של הגרסה המקורית.

 

 ְבֹסָדם ַאל־ָתבֹא ַנְפִׁשי   . 12

 ְכֹבִדי  ֵּתַחדִבְקָהָלם ַאל־       

 ִכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש         

 ( 6ּוִבְרֹצָנם ִעְּקרּו־ׁשֹור )נה"מ לבר' מט        

ַחד  √ נה"מ תֵּ

  ( σαιίρεἐ; ע' )ra ̄̊yשומ'; קה"ש:  יחר 

 

הפשיטתא   השומרוני.  בחומש  'יחר'  בצורה  מופיע  המסורה  בנוסח  ְכֹבִדי  ַחד  ַאל־תֵּ שבצירוף  ַחד  תֵּ הפועל 

ותרגום אונקלוס משקפים את הגרסה 'תרד' עם דל"ת, שתומכת בעקיפין בגרסת נוסח המסורה. מנגד, הגרסה  

 המשתקפת בתרגום השבעים תומכת בגרסת השומרוני. 

 
מסיק כי בהצהרה זו המחבר המקראי משלב   360, עמ'  1994באמצעות השוואה לתעודות מסופוטמיות משפטיות הורוביץ    311

הוא   25המציע כי פסוק    176, עמ'  3, כרך  1982רעב. השוו' לווסטרמן  בסיפור נוסחה משפטית של מכירה לעבדות כתוצאה מ

נּו ֲעָבִדים ְלַפְרֹעה: 19bתוספת מאוחרת שנועדה ליצור הרמוניזציה עם פס'   . ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוַאְדָמתֵּ
 .  449, עמ' 1994וונהאם  312
 .  82; וונהאם, שם; טוב תשע"ד, עמ' 620, עמ' 1990; המילטון 167, עמ' 3, כרך 1982; ווסטרמן 45, עמ'  1969מצוך  313
   . 200עמ'   1989אורד,  -; קוט 322, עמ' 1989סרנה  314
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ַחד קללת יעקב לשמעון ולוי נתפרש באופנים שונים. פירושים  -ְכֹבִדי שבנוסח המסורה לברכת  הצירוף ַאל־תֵּ

ַחד ושם העצם ְכֹבִדי, ובחוסר ההתאמה הלשונית בין הפועל הבא  אלו עוסקים במשמעויותיהם של הפועל תֵּ

שונה בלשון נקבה לשם העצם המופיע בלשון זכר. ביחס למילה 'כבוד' נשמעו שתי דעות עיקריות. הרא

השניה, אותה אימצו פרשנים   glory.315מאמצת את מסורת הקריאה של המסורה, על פיו משמעות כבוד היא  

ִדי',    my liver  (τὰ ἥπατάרבים, היא שיש לתקן את ניקוד המסורה על פי המשתקף בתרגום השבעים ל'כבֵּ

μου .316(, שממנו נגזרת משמעות פיגורטיבית: אני  

הפועל 'תחד' שבנוסח המסורה יכול להתפרש בשלוש דרכים: הראשונה, משורש יח"ד שפרושו להתאחד, 

, ואז כוונת הביטוי היא 'לא אצטרף אל קהלם', כאשר כבדי משמש כאמור כביטוי פיגורטיבי עבור  להצטרף

myself.317   .'בנוסף, דהוד מציע כי השורש   318השנייה, משורש חד"י, לעלוז, לשמוח, 'לא אשמח בחברתם

נת הביטוי  שהוראתו דומה, ולדידו כווaḥd’חד"י נושא את המשמעות 'לראות', על סמך הפועל האוגריתי  

הפירוש הראשון תואם את ההקבלה בין שתי הצלעות, שכן בצלע הראשונה   319היא 'לא איראה בחברתם'. 

עוד תימוכין    320בא הפועל 'תבוא' המקביל ל'תחד' לפי פירוש זה, ולכן הוא הפירוש העדיף מבין השלושה.

  ִיַחּדְ , ַאל־6מסורה באיוב ג  לפירוש זה ניתן להביא מן ההיקרות הנוספת של הצמד יח"ד//בו"א שבנוסח ה

י ָׁשָנה ְבִמְסַּפר ְיָרִחים ַאל־ . לאור סדירותם של צמדי תקבולות בשירה המקראית, נראה שהקריאה  ָיבֹאִבימֵּ

 'תחד' כאן מקורית. 

הגזרון הסביר ביותר לפועל 'יחר' שבשומרוני, אילו היתה זו צורה מקורית, הוא מן חר"ה, המוכר מן הצירוף  

מבחינת ההקשר, הוא נראה שלא במקומו בהקשר הפסוק. לכן נראה ששורש   321שפירושו לכעוס.חר"י אף  

  322צודק בטענתו שהמקרה שלפנינו הוא שיבוש טקסטואלי בחומש השומרוני ולא תוצאה של שינוי מכוון.

נראה שהחומש השומרוני משקף גרסה שבה האות דל"ת התחלפה באות רי"ש מפאת הדמיון הגרפי בין  

 תיות. האו

נוסח המסורה משקף חוסר התאמה לשונית בין הפועל 'תחד' הבא בלשון זכר לשם העצם 'כבודי' או 'כבדי'  

אליו הוא מתייחס. יש שסברו כי 'תחד' הושפע מהפועל הראשון בפסוק הבא בצורת נקבה, 'תבוא', וזוהי  

בא בצורת זכר, מיישב את סביר להניח שהנוסח השומרוני, שבו הפועל 'יחר'    323הסיבה לחוסר ההתאמה. 

 
מעדיף גם הוא את נוסח המסורה, אך מפרש את   365, עמ'  1964. ספייזר 458, עמ'  1957בריגס -דרייבר-כך למשל בראון 315

 'כבודי' כנוכחותי בעקבות התקבולת ל'נפשי' שבצלע הראשונה בפסוק. 
התומך    110– 101, עמ'  1981. השוו' לגבירץ  396, עמ'  1995; מצוך  456, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -קאהלר  316

וגרית לשימוש בגרסת המסורה 'כבוד' שפירושה הוא בטן, החלק הקדמי של הגוף. גבירץ מביא דוגמאות מהמקרא ומכתבי א

ִני ָנא ֶאת־ְכֹבֶדָך:  18במילה כבוד בהוראה זו, בין היתר את בקשת משה בנה"מ לשמ' לג   לֹא  :  20, ואת תשובת האל שם בפס'  ַהְראֵּ

 . כמו 'כבד' שבתרגום השבעים, כבוד זה בא במשמעות פיגורטיבית ומייצג את כל האדם.   תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת־ָּפָני
, כרך  1996– 1967באומגארטנר -; קאהלר365, עמ' 1964; ספייזר 408, עמ' 1957בריגס -ייברדר-כך למשל אצל בראון 317

 . 405, עמ' 1
 .  454, עמ' 1994; וונהאם 1982; רנדסבורג 93, עמ' 1981; ווטסון 93, עמ' 1981ראו למשל אצל גבירץ  318
 . 1955דהוד  319
 . 7–6ראו למשל אצל אבישור תשע"ג, עמ'  320
   .106עמ' חיים תשל"ז/א, -בן 321
 .  227, עמ' 2004; שורש 1.09, עמ' 2000שורש  322
 . 653, עמ' 1990; המילטון 365, עמ' 1964ספייזר  323
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הקושי הדקדוקי באמצעות הסבת הפועל לצורת זכר, כך שהוא יתאים לשם העצם אליו הוא מתייחס, יהא  

 זה כבודי או כבדי.  

 

ֶבט ִמיהּוָדה   . 13  לֹא־ָיסּור ׁשֵּ

ין         ק ִמבֵּ  ַרְגָליו  ּוְמֹחקֵּ

 ַעד ִכי־ָיבֹא ִׁשיֹלה         

 (10ַעִמים )נה"מ לבר' מט ְולֹו ִיְּקַהת        

 ( μηρῶνנה"מ; ע' ) ַרְגָליו 

 loa ̄̊dēg ;4QCommGen Aשומ'; קה"ש:  דגליו 

 

'שבט' ו'מחוקק' הן כפי הנראה מילים נרדפות. על אף ש'שבט' היא מילה נפוצה ומוכרת ואילו 'מחוקק' היא 

בין אם הוא שרביט המלך ובין   –המנהיג  נדירה ופואטית, נראה כי שתיהן מתארות ביסודן את המטה שאוחז  

השבט והמחוקק משמשים לעיתים גם כביטוי מיטונומי    324אם הוא המקל שבו אוחז שופט בעת המשפט. 

מהי, אם כן, ברכת יעקב ליהודה   325המציין את המנהיג העושה בהם שימוש, וכך נראה לפרשם גם כאן.

פי נוסח המסורה או 'מבין דגליו' כנוסח השומרוני? שלא יסור מטה ההנהגה, או מנהיג, 'מבין רגליו' על  

בפירוש הביטוי 'מבין רגליו' הועלו שתי הצעות. יש שסברו שהוא מתאר תמונה ציורית שבה השליט מניח 

זו ניתן למצוא בתבליט מפרספוליס    326את שבטו בין רגליו כאשר הוא יושב בכינוס רשמי.  תמונה מעין 

אחרים ראו בצירוף    327יושב על כיסא מלכותו ושבטו מונח בין רגליו. המתאר את המלך דריווש, בו הוא  

  328'בין רגליו' לשון נקיה לאיבר המין, ולפי הצעה זו יהודה מתברך שלא יתמו מנהיגים מבין יוצאי חלציו. 

באשר ל'דגליו' שבשומרוני, דגל הוא נס המסמן את מקום חנייתו של השבט, ובהשאלה הוא מציין גם את  

בשים לב לצורת הרבים    –עצמו. לפי זה הברכה היא שלא יסור מחוקק מקרבו של שבט יהודה, או  השבט  

הגרסה 'דגליו' משתקפת   329שמנהיג עתידי יצמח מבין השבטים הכפופים ליהודה או ממשפחותיו.   – 'דגליו'  

כל זאת  מגילה זו היא פרשנית ואינה מהווה עד נוסח ישיר למקרא, אך ב  A 4QCommGen.330גם במגילה  

 יש לראות בקריאה 'דגליו' הכלולה בה עדות נוספת, גם אם עקיפה, לקריאה המתועדת בשומרוני. 

 
. שבט הוא גם המקל המשמש את הרועה  1388, עמ'  4, כרך  1996–1967באומגארטנר  -לפירוש 'שבט' ראו אצל קאהלר  324

(, אך אלו אינם הפירוש  15; כט  24( או את המחנך, ההורה או המורה )כך למשל במש' יג  4; תה' כג  14)כך למשל במיכה ז  

 .  347, עמ' 1בפסוק הנידון. לפירוש 'מחוקק' ראו שם, כרך 
 . 336, עמ' 1989סרנה  325
 .  662, עמ' 1990 סרנה, שם; המילטון 326
כרך  1969bפריצ'רד    327 במקל 463עמ'    1,  האוחז  מלך  המתעדים  מסופוטמיים,  והן  מצריים  הן  נוספים,  תבליטים  ישנם   .

 (. 461;  447;  442; 379בסיטואציות אחרות )ראו שם מס' 
בורים שיש כאן רמיזה  )גוד וקרמייקל ס  329, עמ'  1977; קרמייקל  440  –   439, עמ'  1969; קרמייקל  429, עמ'  1963גוד    328

 ַעד ִכי־ָיבֹא ִׁשיֹלה למעשה המיני שבבר' לח, וה'שבט' הוא המטה שנתן יהודה לתמר. בהמשך לכך, גוד מציע שיש לתקן את הנוסח  

לה', בנו הקטן של יהודה שעתיד היה להמשיך את שושלתו אילולא יהודה מנע זאת(.  -ל  'עד כי יבוא שֵּ
 .  45, עמ'  1969. כך גם מצוך 213, עמ' 1, כרך  1996  – 1967באומגארטנר -רעל פי הפירוש המילוני של קאהל 329
   .256, עמ' 2006ראו גם התייחסות אצל ניקום  .205, עמ' 1996ברוק,  330



82 
 

 

לסיכום, על אף שהפרשנים מבכרים בדרך כלל את גרסת המסורה, נראה כי למעשה לפנינו שתי גרסאות  

בדל בין הגרסאות  השקולות זו לזו, שלא ניתן להכריע ביניהן על בסיס פרשני או אטימולוגי. את מקור הה

 יש לתלות בדמיון הגרפי בין האותיות דל"ת ורי"ש.  

 

 ( 17ה' )נה"מ לשמ' כג  ָהָאֹדן ־ְּפנֵּי. ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַבָּׁשָנה יֵָּרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאל14

 * √ 331( ουίκυρנה"מ; ע' ) ָהָאֹדן 

  ̊̄ ronaשומ'; קה”ש:  הארון

 

ל )נה"מ לשמ' לד  ָהָאֹדןָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַבָּׁשָנה יֵָּרֶאה ָכל־ְזכּוְרָך ֶאת־ְּפנֵּי  י ִיְׂשָראֵּ  ( 23ה' ֱאֹלהֵּ

 * √ נה"מ ָהָאֹדן 

  ̊̄ rona:שומ'; קה”ש:  הארון

 

בנוסח   ובשניהם  בספר שמות,  פעמיים  חוזר  בשנה  פעמים  האל שלוש  לפני  להראות  הזכרים  על  הציווי 

כינוי זה של האל אינו נפוץ במקרא, ופנשאם סבור שהופעתו כאן באה על    332ָהָאֹדן. המסורה האל מכונה  

גרסאות הכתיב של השומרוני  333מנת להדגיש את עוצמתו של האל ולאיים במרומז על הנמנע ממילוי הצו. 

בשתי הפעמים הן 'הארון'. אפשר כי מקרים אלו מצטרפים להקרויות הרבות של חילופי האותיות דל"ת 

ש מחמת דמיון גרפי. עם זאת, אפשר שאלו שינויים מכוונים של השומרוני המתאפיין בהסרת ביטויי  ורי"

ה', וחוקרים -האנשה והגשמה ביחס לאל. פרופ משער כי המעתיק השומרוני קורא את הפועל 'יֵָּרֶאה' כ  'ִיְראֵּ

אינו יכול להשלים לטענת פרופ, המעתיק השומרוני    334שונים הציעו לקרוא כך גם את הטקסט המסורתי. 

  335עם טקסט שבו האדם יכול לראות את פני האל, ולפיכך הוא מתקן ל'ארון'. 

אם אכן כך, השינוי ל'ארון' תואם את מעמדו של הארון כמסמל את נוכחות האל במקדש. כך למשל, כאשר  

ית ֲאָרזִ   –דוד מבקש לבנות בית קבע לארון האל בירושלים   ב ְבבֵּ ה ָנא ָאֹנִכי יֹוׁשֵּ ב    ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהיםים  ְראֵּ ֹיׁשֵּ

(. הנוכחות האלוהית 5–2ַבִית ְלִׁשְבִתי )נה"מ לשמ"ב ז  ִּלי  ִתְבֶנה־ַהַאָתה    –ְבתֹוְך ַהְיִריָעה, הוא עונה לו בשאלה  

קשורה בארון. לפיכך, אם אכן תיקון לפנינו, סביר להניח שהסופר שיצר את התיקון סבר שהציווי המקורי  

 הוא להגיע אל פני הארון שלוש פעמים בשנה, היינו להגיע אל מקדש האל. 

ן שהדמיון הגרפי בין האותיות הקרובות עומד ברקעם של  ואולם, גם אם לפנינו שינוי תאולוגי, עדיין ייתכ

הבדלי הגרסאות. אפשר שהסופר השומרוני הפעיל כאן פרשנות פליאוגרפית: הוא סבר שהגרסה 'האדן' 

 
. היא משקפת את הגרסה: 'אדני אלהיך', σου ῦθεο ῦου τοίκυρגרסת תרה"ש תומכת בגרסת נה"מ אך לא זהה לה:    331

. בגרסה המשתקפת בתרגום השבעים 367, עמ'  1990הגרסה המשתקפת בפשיטתא. ראו דיון אצל ווברס  ונתמכת גם על ידי  

נשמטת המילה 'האדן', ומתקבל הצירוף 'את פני ה' אלהי ישראל'. להשערה בדבר תפקידו של הצירוף הנדיר 'ה'    23לשמ' לד  

 . 171–170, עמ' 1998אלהי ישראל' בפסוק ראו אצל בראון  
 . ָהָאֹדן, אך שם לא מוזכר הכינוי 16ר פעם שלישית בדב' טז הציווי חוז 332
   .267, עמ' 1976פנשאם  333
 .  101, עמ' 1997ראו למשל אצל סמית'  334
 . 134, עמ'  2006פרופ  335



83 
 

 

שלפניו אינה ראויה מבחינה תאולוגית, בהיותה סותרת את העיקרון שהאל אינו בעל צורה וגוף, והניח שהיא  

של הגרסה האֹרן. בשלב הבא, גרסת השומרוני קיבלה פיתוח בשיטת הכתיב  תוצאה של שיבוש טקסטואלי  

 המלא.

גרסה זו תואמת את מסורת    336במהדורות מסוימות של השומרוני מופיע הניסוח 'ארון ה' ', ללא ה"א הידיעה. 

הגורסים כאן צורה ללא ה"א הידיעה. גרסה    17ואת התרגום השומרוני לשמות כג    הקריאה של השומרונים

ו עשויה להיות שלב נוסף בהתפתחות גרסת השומרוני: תחילה נוצרה הקריאה 'הארון' ע"י חילוף האות  ז

ובין אם לאו. בהמשך נשלה ה"א הידיעה שנראית מיותרת בגרסה   בין אם בצורה מכוונת  דל"ת ברי"ש 

 המשנית.

 

ה ָּגד ְוָנִׂשיא ִלְבנֵּי ָגד ֶאְלָיָסף ֶבן־15  (14)נה"מ לבמ' ב   ְרעּוֵאל. ְוַמּטֵּ

ל   (Ραγουηλנה"מ; ע' ) ְרעּואֵּ

 √ əldāwwשומ'; קה"ש:  דעואל 

 

אליסף בן דעואל/רעואל הוא נשיא שבט גד. לבד מהופעותיו כאן, הוא נזכר עוד מספר פעמים בספר במדבר,  

 ושמו נמסר בנוסחים השונים על פי הפירוט הבא: 

 תרגום השבעים שומרוני מסורה  מקור 

ל  14א   Ραγουηλ דעואל  ְּדעּואֵּ

 )רעואל( 

ל 14ב   Ραγουηλ דעואל  ְרעּואֵּ

 )רעואל( 

ל  42ז   Ραγουηλ דעואל  ְּדעּואֵּ

 )רעואל( 

ל  47ז   Ραγουηλ דעואל  ְּדעּואֵּ

 )רעואל( 

ל  20י   Ραγουηλ דעואל  ְּדעּואֵּ

 )רעואל( 

 

כפי שניתן לראות, תרגום השבעים מבוסס על מסורת נוסח שבה שם נשיא השבט הוא אליסף בן רעואל.  

לעומת זאת, השומרוני ככל הנראה מבוסס על מסורת שבה הוא נקרא אליסף בן דעואל.  מסורת זו משתקפת  

שלפנינו, במדבר  גם בנוסח המסורה, שבמרבית הקרויותיו מכנה אותו 'בן דעואל', אך חורג מהרגלו במקרה  

, שם הוא מכונה 'בן רעואל'. חריגה נקודתית זו בנוסח המסורה התרחשה כנראה כתוצאה מחילוף של  14ב  

 
 . 165, עמ' 1918גאל -גאל: מהדורת פון-כך למשל בכ"י עליו מתבסס פון 336
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והיכרותו של   במקרא  'רעואל'  ניתן לשער שתפוצתו של  הגרפי.  הדמיון  מפאת  רי"ש  באות  דל"ת  האות 

 ולהחליפה ברי"ש.  המעתיק המסורתי עם השם בשל כך, הובילה אותו לטעות בזיהוי האות דל"ת

, אך אין הוא משפיע בהכרח על שחזורו של הנוסח  14תיקון זה כוחו יפה לשחזור נוסח המסורה בבמדבר ב  

העברי המקורי של שמו של נשיא גד, שממנו התפתחו הגרסאות המשתקפות בנוסחים ובתרגומים. 'דעואל' 

דעואל' מבוסס על הצירוף יד"ע+אל. את ו'רעואל' הם שני שמות תאופוריים שפירושם האטימולוגי נהיר. '

;  4יש להשוותו ל'אלדעה' מבני מדין )בר' כה    337השורש יד"ע בשם זה יש לפרש במובן של לדרוש, לחפש. 

 (. 33דה"א א 

ע+אל, ויכול להתפרש כחברו של האל או להיפך: האל הוא חברו.  נוסף על רעואל    338'רעואל' מבוסס על רֵּ

;  17; שם  13; שם  10; שם  4שלפנינו, מצאנו אנשים נוספים במקרא הנושאים שם זה: בנו של עשו )בר' לו  

(, ומשפחה משבט בנימין הנמנית בין יושבי ירושלים  29; במ' י  18(, חותן משה )שמ' ב  37; שם  35דה"א א  

 שלהלן: מופעי השם בעדי הנוסח למקרא מפורטים בטבלה  339(.8)דה"א ט 

 תרגום השבעים שומרוני מסורה  מקור 

ל 4בר' לו   Ραγουηλ רעואל ְרעּואֵּ

ל 10בר' לו   Ραγουηλ רעואל ְרעּואֵּ

 

ל 13בר' לו   Ραγουηλ רעואל ְרעּואֵּ

 

ל 17בר' לו   ְרעּואֵּ

ל  ְרעּואֵּ

 רעואל

 רעואל

Ραγουηλ 

Ραγουηλ 

 

ל 18שמ' ב   Ραγουηλ רעואל ְרעּואֵּ

ל 29במ' י   Ραγουηλ רעואל ְרעּואֵּ

ל 35דה"א א   Ραγουηλ - ְרעּואֵּ

ל 37דה"א א   Ραγουηλ - ְרעּואֵּ

ל 8דה"א ט   Ραγουηλ - ְרעּואֵּ

 

הנתונים  מגוון  לאור  רעואל.  הגרסה  על  ביניהם  מסכימים  הנוסחים  כל  הללו  במופעים  כי  לראות  ניתן 

עם זאת,   340איזו מהן מקורית.הטקסטואליים והאטימולוגיים התומכים בשתי המסורות, אין בידינו להכריע  

נוצרה כפי הנראה מחמת הדמיון הגרפי בין האותיות    14כפי שהסברנו לעיל, גרסת המסורה לבמדבר ב  

 דל"ת ורי"ש.  

 

 
 .  24, עמ'  1987; על 'דעה' כחקירה ודרישה ראו גם אצל בר 228, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 337
 . 1265, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 338
 .  6–5, עמ' 1963ב'רעואל' חותן משה ראו למשל אצל אולברייט . לדיון  c1992ראו למשל אצל נאוף  339
סובר כי יש להעדיף את גרסת השבעים לשם, וכי 'דעואל' הוא שיבוש של השם 'רעואל' הנפוץ    137, עמ'  1, כרך  1974לוין    340

 במקרא.  
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ְרׁשֹון 16 ד )במ' ג  ְּבֹאֶהל מֹוֵעד. ּוִמְׁשֶמֶרת ְבנֵּי־גֵּ הּו ּוָמַסְך ֶּפַתח ֹאֶהל מֹועֵּ  (25ַהִמְׁשָכן ְוָהֹאֶהל ִמְכסֵּ

ד  √ (ουίμαρτυρ; ע' )ədmuww'ol a ̄̊bנה"מ; קה"ש:  ְבֹאֶהל מֹועֵּ

  שומ'  באהל מוער

 

גרסת הכתיב השומרונית מכילה את הצירוף המשונה 'באהל מוער'. מסורת הקריאה אינה תומכת בגרסת  

ניתן לומר כמעט בוודאות    341הכתיב, ובכתבי יד נוספים של השומרוני מופיע הביטוי השגור 'אהל מועד'.

משכם(, והיא נוצרה כתוצאה מחילוף    6מקומית בכתב היד הנידון של השומרוני )כ"י  -שגרסה זו היא תניינית

 של האות דל"ת באות רי"ש הדומה לה. 

 

ֶפן ֶאל־ִמְנָחָתם לֹא  17 ַוּיֹאֶמר ֶאל־ה' ַאל־תֵּ ַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד  ֶהם ָנָׂשאִתי ְולֹא  ֲחמֹור.  ֹעִתי ֶאת־ַאַחד    ֶאָחד מֵּ ֲהרֵּ

ֶהם )נה"מ לבמ' טז   ( 15מֵּ

 * √ נה"מ ֲחמֹור 

  (ἐπιθύμημα; ע' )ēmodשומ'; קה"ש:  חמוד 

 

פסוק זה מצטט את תגובת משה לדברי ההתרסה של דתן ואבירם. השומרוני במקום גורס 'חמוד', שם עצם 

לפי גרסה זו, משה מעיד    μημαύπιθἐ.342הנגזר מן השורש חמ"ד, ונראה שכמוהו גרס גם השבעים שתרגם  

ן לה אח בעברית  אולם צורה זו היא משונה, ואי  343על עצמו שלא לקח מהם דבר חמדה, היינו חפץ בעל ערך.

המקראית. הצורה השמנית הנגזרת מן שורש חמ"ד במקרא היא מחמד, והיא חוזרת בו מספר פעמים ובפרט  

(. נראה אם כן, שהגזירה 16; יח' כד  6פעמיים בהקשר של לקיחת חפצי הפרט בידי האוטוריטה )מל"א כ  

 המשונה של 'חמוד' מחלישה את מהימנותה.   

משתמש במטבע לשון מוכר המציין דבר הנלקח מהציבור על ידי המנהיג לצרכיו    נוסח המסורה, לעומת זאת,

האישיים. ביטוי זה נזכר פעמיים במקרא, בספר שמואל א, פעם אחת כאשר שמואל מזהיר את העם כי יש  

י ְוֶאת־ַבחּורֵּ יֶכם  ְוֶאת־ִׁשְפחֹותֵּ יֶכם  'ְוֶאת־ַעְבדֵּ חמוריהם:  כולל  רכושם,  את  מהם  לקחת  המלך  של  ֶכם  בכוחו 

(, ופעם שניה כאשר שמואל מעיד על עצמו שלא לקח את  16ִיָּקח' )נה"מ לשמ"א ח    ֲחמֹוֵריֶכםַהּטֹוִבים ְוֶאת־

־ִמי ַרּצֹוִתי ּוִמַּיד־ִמי ָלַקְחִתי ֹכֶפר ְוַאְעִלים  ֶאתִמי ָלַקְחִתי ְוֶאת־ִמי ָעַׁשְקִתי    ַוֲחמֹורממון העם: 'ֶאת־ׁשֹור ִמי ָלַקְחִתי  

יַני בֹו ְוָאִׁשיב לָ  (. עדות לשימוש זה מצאנו גם במכתבי אל עמארנה: 'ועוד: ישאל 3ֶכם' )נה"מ לשמ"א יב  עֵּ

עדויות אלה לקיומו   344(. 29–24, שורות  280' )א"ע  חמורנא המלך אדוני, אם לקחתי מידו איש או שה או  

ל  ניתן להניח כי גרסת השומרוני נובעת משילוב ש   345של מטבע הלשון הקדום תומכות בנוסח המסורה.

 
   .25לבמ' ג   1918פון גאל  341
 .  100חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 342
 . 325, עמ' 1, כרך 6199–1967באומגארטנר -קאהלר 343
 .212–211רייני תשס"ה, עמ' -כוכבי 344
 . 113, עמ'  2015. ראו גם אצל טוב  312, עמ'  1993; אשלי  164, עמ'  1989; מילגרום  414, עמ'  2, כרך  1974כך גם לוין    345
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הגורם הגרפי והפרשני: חילוף מחמת דמיון גרפי בין רי"ש לדל"ת שיצר גרסה בעלת הגיון פרשני מוגבל, 

 כפי שהוסבר לעיל.   

 

ֶפר ִמְלֲחֹמת ה'  . 18 ן יֵָּאַמר ְבסֵּ   ַעל־כֵּ

ב           ַאְרנֹון  ְבסּוָפה ְוֶאת־ַהְּנָחִלים ֶאת־ָוהֵּ

 ָער ַהְּנָחִלים ֲאֶׁשר ָנָטה ְלֶׁשֶבתְוֶאֶׁשד         

 ( 15ְוִנְׁשַען ִלְגבּול מֹוָאַֽב )נה"מ לבמ' כא         

 נה"מ ְוֶאֶׁשד ַהְּנָחִלים

 346; פש'ēšår ånīlimmaשומ'; קה"ש:  אשר הנחילם

 

הבדל הנוסח שלפנינו מופיע בציטוט של ספר מלחמות ה', שמטרתו לבסס את מיקום הגבול בין מואב לאמורי  

שבנוסח   'אשד'  ארנון.  מוזכרים  בנחל  הפסגה'  'אשדות  או  ש'אשדת'  אף  על  מוקשה:  מילה  הוא  המסורה 

במקרא בתיאורים גאוגרפיים של גבולה הדרומי של כנען, ופירושם מורדות הר, בפסוק זה הוא בא בצורת  

אשלי ביקש ליישב את הבעיה והציע כי 'אשד הנחלים'   347יחיד ולא בסביבה הררית, אלא בסמוך לנחלים. 

הנוצ הצוק  בו.הוא  העובר  מהנחל  כתוצאה  בהר  המדרונות   348ר  של  הטופוגרפיה  על  מתבסס  הוא  בכך 

נחל ארנון.  כי כמספר   349התלולים הנמצאים משני עברי  ונראה  נשמעו לפירוש הביטוי,  נוספות  הצעות 

הפרשנים כך מספר ההצעות. כך למשל מילגרום סבר כי כשם שאשדות ההר הם המדרונות הנמוכים שבו,  

ריבוי הדעות   351לוין הציע כי זהו מפל הנמצא בנחל.   350חלים' הוא המקום הנמוך בעמק הנחל.כך 'אשד הנ 

 מלמד על הקושי הפרשני הניצב בפנינו. 

גרסת השומרוני גם היא מציבה קשיים פרשניים. לפי גרסה זו, הפסוק פותח בצירוף 'אשר הנחילם' ולא  

יינית לעברית הקדומה של השירה המקראית, ולכן  ברור מיהו הנושא. יתרה מכך, המילית 'אשר' אינה אופ

סבירה.  פחות  פואטי  בפסוק  הכפולה  במילה   352הופעתה  קל  בשינוי  זו  גרסה  את  לאמץ  הציע  כריסטנסן 

הנגזר מהשורש אש"ר,   פועל  אלא  יחס  מילת  אינה  כי אשר  סבור  הוא  נחלים'.  'אשר  ולקרוא  'הנחילם', 

ף 'אשר נחלים' היא כי האל צעד בנחלים, כחלק משחזור  כך כוונת הצירו  353שהוראתו לצעוד, להתקדם.

 
תרגום השבעים אינו מתרגם מילה זו, אך קשה לדעת אם מחמת הקושי או שלא הייתה לפניו. הגרסה המשתקפת בפשיטתא    346

היא 'ואשר', פועל שמובנו וביסס, והקים. גרסה זו תומכת בעקיפין בגרסת השומרוני בשל הרי"ש בסוף   BHSלפי שחזורם של  

 המילה.  
 . 93, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר -לר; קאה78, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 347
 . 412, עמ' 1993אשלי  348
 . 76– 75עוד על הרקע הגאוגרפי של האזור ראו אצל אשבל תשכ"ד, עמ'  349
 . 177, עמ' 1989מילגרום  350
 .  81, עמ' 2, כרך 1974לוין  351
גזניוס  על  352 ז'ואן155B§,  1910קאוץ'  -המילה 'אשר' שהחליפה את מילת היחס 'ֶש' הקדומה ראו אצל  ,  2009מוראוקה  -; 

§38.   
 . 97, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר 353
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אולם, כפי    354שמציע כריסטנסן לשני הפסוקים ובו תיאור של האל המתגלה בטבע ומטביע בו את חותמו. 

בנוסף, נראה כי כריסטנסן יוצק   355שמעיר לוין, שחזור זה הוא מפליג ומכיל התערבויות נרחבות בטקסט. 

 תוכן רב לציטוט שכל מטרתו היא לסמן את גבול מואב בארנון. 

שהן  הקשיים  בשל  ההקשר.  ומבחינת  אטימולוגית  מבחינה  קשות  גרסאות  שתי  שלפנינו  נראה  כן,  אם 

תן לקבוע מי מבין השתיים עדיפה וייתכן אף ששתיהן משניות. מכל מקום, אפשר גם שחילוף  מציבות, לא ני

האותיות דל"ת ורי"ש עומד ברקעו של ההבדל בין נוסח המסורה לשומרוני, במיוחד לאור העובדה שרי"ש  

 משתקפת גם בגרסת הפשיטתא, ולכן הוא נמנה ברשימת ההבדלים מחמת דמיון גרפי.  

 

 ִמַּיֲעֹקב   כֹוָכב ָּדַרְך  .  19

ֶבט          ל  ְוָקם ׁשֵּ  ִמִּיְׂשָראֵּ

י            מֹוָאב  ּוָמַחץ ַּפֲאתֵּ

ת )נה"מ לבמ' כד  ְוַקְרַקר          (17ָכל־ְבנֵּי־ׁשֵּ

  4QTest  (l. 13;)1QM   (xi,6)(;  καὶ προνομεύσειנה"מ; ע' ) ְוַקְרַקר 

 √  45; נה"מ ליר' מח wqådqådשומ'; קה"ש:  וקדקד 

 

בלעם במשלו הרביעי מתנבא על מנהיג מזרע ישראל שיביס את האויב. הצלע האחרונה בנבואה קשה, הן 

בגרסת המסורה הן בגרסת השומרוני, והמפרשים התחבטו בפירושה. רב הפרשנים תיקנו את נוסח המסורה  

ברי"ש.  דל"ת  האותיות  של  כפול  חילוף  בשל  נוצר  הוא  כי  וסברו  'קדקד',   356כשומרוני,  זו  קריאה  לפי 

שמשמעותו ראש, יסוד, מקביל ל'פאתי' שבצלע הקודמת. את המושגים 'פאה' ו'קדקד' ניתן להבין כמתייחסים  

טיפוגרפית, היינו הכובש הישראלי יכניע את מואב הן בגבולותיה )'פאתי'(,  - אל האויב מבחינה גיאוגרפית

לחלופין, ייתכן לומר כי 'פאה' ו'קדקד' הם   357קד'(.והן באזור הפנימי הנמצא בתוך גבולות בני שת )'קד

ביטויים המתייחסים לשכבות שונות בחברה שיוכנעו על ידי ישראל: בעוד 'פאה' הם פשוטי העם, 'קדקד' 

חיזוק לסברה זו ניתן למצוא בפסוק מקביל בנוסח    358הם המנהיגים. אלו ואלו יפלו בידי הכובש הישראלי. 

ין ִסיחֹון ַותֹאַכל ְּפַאת  , התו45המסורה לירמיה מח   ֶחְׁשבֹון ְוֶלָהָבה ִמבֵּ ׁש ָיָצא מֵּ אם את גרסת השומרוני: ִכי־אֵּ

הן על פי גרסת השומרוני לבמדבר הן על פי נוסח המסורה לירמיה, 'קדקד' הוא   359ְבנֵּי ָׁשאֹון. ְוָקְדֹקדמֹוָאב 

ו'ותאכל' )יר' מח  17שם עצם, והפועלים 'מחץ' )במ' כד   בפסוקים מתייחסים גם    ( מהצלע הקודמת45( 

 אליו. 

 
 . 360, עמ' 1974כריסטנסן  354
 . 93, עמ' 2, כרך 1974לוין  355
.  1071, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר 869 , עמ' 1957בריגס -דרייבר-כך סבורים מילוניהם של בראון  356

 . 82; טוב תשע"ד, עמ' 323, עמ' 1989; מילגרום 202, עמ' 2, כרך  1974למפרשים שהלכו בדרך זו ראו למשל את לוין 
 . 202, עמ' 2, כרך 1974לוין  357
 . 501, עמ' 1993אשלי  358
,  1963כר, אם כי ישנם הבדלים משמעותיים ביניהם. לפיכך גבירץ  הקשר הסמנטי והתוכני בין הפסוקים בבמדבר ובירמיה ני  359

טען כי אין מקורם בנוסח אחד, אלא ירמיה מצטט בעל פה מסורת המוכרת לו על סמך זכרונו. לדיון בהבדל בין שני    71עמ'  

 . 507– 506, עמ' 1981הפסוקים ראו אצל טלמון 
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אחרים סברו שנוסח המסורה בבמדבר עדיף, כאשר 'וקרקר' הוא שם העצם אליו מתייחס הפועל. גבירץ  

האכדית, שמשמעותה תחום, אזור. כך, משמעות   qaqqaruטען כי מקורה השמי של המילה זהה לזה של  

  360הפסוק היא שישראל יכניעו את תחום בני שת. 

'וקדקד' נתפשת כפועל, על אף שבכל אחד מהם משמעותו  -מקרא העתיקים המילה 'וקרקר'בכל תרגומי ה

עדות לשימוש   361שונה. משום כך דרייבר סבור כי 'קרקר' הוא פועל נדיר שמשמעותו להרוס ולהחריב. 

: ְמַקְרַקר ִקר ְוׁשֹוַע ֶאל־ָהָהר )נה"מ( / 5לישעיה כב    a1QIsa  -בפועל אפשרי זה ישנה בנוסח המסורה וב

(. אולם דרייבר עצמו מודה כי אפשר שנוסחו של הפסוק בישעיה משובש,  a1QIsa'מקרקר קדשו על ההר' )

מקראיות  לא  מגילות  משתי  לדבריו  חיזוק  מביא  דרייבר  לכאן.  או  לכאן  ראיה  לשמש  יכול  אינו  ולכן 

(, בהם מצוטט הפסוק באופן התואם את 1QMלחמת בני האור בבני החושך )ומגילת מ  4QTestמקומראן,  

הנוסח הוא: 'וקרקר את כול בני שית', שבו ישנה   4QTestבמגילת    362'וקרקר'.  -נוסח המסורה בבמדבר

תוספת של המילית 'את', המבהירה ש'וקרקר' משמש כפועל, ואילו 'כול בני שית' הוא מושא ישיר. אשלי 

המקור של הפסוק שתי המילים הופיעו זו לצד זו, בצורה המשוערת הבאה: 'וקרקר )את(    סבור כי בנוסח 

לדידו, השיבוש בפסוק    363קדקד כל בני שת', היינו הכובש יהרוס את ראש בני שת, יכניע את מנהיגיהם. 

חשובה  היא  יחיד,  דעת  היא  אשלי  אף שדעתו של  על  הדומות.  מחמת  המילים  אחת  מהשמטה של  נובע 

 ננו שכן היא תומכת בטענתו של דרייבר לגבי קיומו של הפועל 'קרקר'.  לעניי

מכל מקום, פירושו של דרייבר דחוק והוא אף לא התקבל על ידי מרבית החוקרים. למרות המקבילות לגרסת 

המסורה במגילות ובתרגום השבעים, נראה שסך הנתונים שהובאו לעיל מחזקים בצורה משמעותית את  

ה השומרונית על פני גרסת נוסח המסורה. סביר להניח כי הצורה המוקשה בנוסח המסורה  עדיפותה של הגרס

 נוצרה כתוצאה מחילוף כפול של האותיות הדומות מבחינה גרפית. 

 

ֶּלה ְבנֵּי ׁשּוָתַלח 20  (36)נה"מ לבמ' כו  ָהֵעָרִני ִמְׁשַּפַחת  ְלֵעָרן. ְואֵּ

ָרִני ָרן, ָהעֵּ  נה"מ ְלעֵּ

 ( Εδεν; ע' )ən maš'fēt ēdnilēdשומ'; קה"ש:  לעדן, העדני

 

. ייתכן 37–35'עדן' הוא נכדו של אפרים, בנו של שותלח, המוזכר ברשימת בני אפרים בבמדבר כו  -'ערן'

לפי פירוש זה,   364שגזרונו של 'ערן' שבנוסח המסורה דומה לזה של 'ער' ו'ערי' מבני יהודה וגד בהתאמה.

 
 לה הצעה זו.הע 323, עמ' 1989. גם מילגרום  71, עמ' 1963גבירץ  360
, כדרכם של הפעלים qirqer. לפי פרשנות זו יש לקרוא את הפועל בניקוד שונה מהמסורה,  45–44, עמ'  1969דרייבר    361

 המרובעים הכפולים.  
אינה נחשבת למגילה מקראית. המגילה משכתבת קטעים מקראיים קצרים בעיקר מבמדבר ודברים, וטוב    4QTestכאמור,    362

 סיווג את המקור שלה כקדם שומרוני. למרות זאת לפנינו דוגמא לכך שהמגילה תומכת בגרסת המסורה.  69, עמ' 2012
 .  501, עמ' 1993אשלי  363
 . 10ראו דיון לעיל, מס'  364
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עו"ר,   מהשורש  את השם  לגזור  הסיומת  to wake upנראה  עם   ,-ān או לצופה  ככינוי  לפרשו  ואולי   ,

  366מופיע גם בשפה האוגריתית במספר תעודות כשם של אדם. rnɠהשם  365שומר. 

באשר  ל'עדן' שבשומרוני ובתרגום השבעים, משמעותו היא כפי הנראה תענוג, ואפשר לשער כי הוא בא  

ַלְעָּדן המוזכרים ברשימת  -יש שראו בשמות ֶאְלָעָדה, ֶאְלָעד ו  367ההורים בלידת הילד החדש.לבטא את שמחת  

( וריאנטים של 'עדן'. בשמות אלו מסורת הקריאה של המסורה  27–20בני אפרים שבדברי הימים )דה"א ז  

ן', ייתכן  אם נקבל את הסברה שהם וריאנטים של 'עד  368והשבעים זהה, ומכילה את האות דל"ת ולא רי"ש.

'לעדן   נוצרו כתוצאה של העתקה משובשת מנוסח עברי של ספר במדבר שבו הגרסה היתה  לומר שהם 

  369משפחת העדני', והאות למ"ד התחילית ב'לעדן' פורשה בשוגג כחלק מהשם.

לסיכום, המקורות שלפנינו מעידים על שתי גרסאות מתחרות ערן/עדן. בהינתן שתי גרסאות קבילות מבחינה 

מולוגית ובהיעדר שיקולי הקשר, יש לקבוע כי לפנינו שתי גרסאות שקולות. מכל מקום, נראה כי מקור אטי

 ההבדל הוא בחילוף מחמת דמיון גרפי בין דל"ת ורי"ש.   

 

ֹהר ָהָהר ְתָתאּו ְלבֹא ֲחָמת  21 ל . מֵּ  (8)נה"מ לבמ' לד  ְצָדָדהְוָהיּו תֹוְצֹאת ַהְּגב 

 נה"מ ְצָדָדה

 ( Σαραδα; ע' )riddaa ̄̊sשומ'; קה"ש:  צרדה

 

'צרד)ה(' הוא מקום בגבול הצפוני של ארץ כנען, הנזכר בתוואי הגבולות המפורטים בספר במדבר  -'צדד)ה('

  15'צדד)ה(' שבנוסח המסורה מוזכר גם בתיאור אלטרנטיבי של גבול זה ביחזקאל מז  (.  12–1)במ' לד,  

 370(. 29מח  –13)כך נה"מ; ע'; פש'(, כחלק ממערכת גבולות אוטופית שמציג יחזקאל לשבים מבבל )יח' מז  

ה(' תיאור הגבול הצפוני ביחזקאל מפורט יותר, ומכיל נקודות ציון נוספות על אלו שבבמדבר, אולם 'צדד)

הוא אחד משני מקומות הנזכרים הן בבמדבר הן ביחזקאל. להבדל שבין שתי הגרסאות שלפנינו השלכות  

על זיהויים של אתרי מפתח בתיאורי תוואי הגבול, ואף על שרטוטו של הגבול הצפוני של ישראל על פי  

ושו של האחרון נתון  במדבר ויחזקאל. צדד)ה(/צרד)ה( מופיעה בשני התיאורים בסמיכות ל'לבוא חמת'. פיר

והוולגאטה שתרגמו המבוא,   במחלוקת. יש שראוהו כשם מקום, ואחרים הלכו בעקבות תרגום השבעים 

 
העלו זאת    887, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -. גם קאהלר1992; לאונדרוייל  323, עמ'  2, כרך  1974לוין    365

 כאפשרות.
  . 1989, סימן 465, עמ'  3, כרך 1965לפירוט התעודות ראו אצל גורדון  366
שבעים ישנו חיזוק לכך שמסורת ה 20. בבר' מו 887, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר, -; קאהלר1992לאונדרוייל  367

היא עדן. בתוספת של רשימת צאצאי אפרים ומנשה בפסוק, שאינה מופיעה בנוסח המסורה, בנו של שותלח )בשבעים: שותלם( 

 , המשקף את הגרסה 'עדם'. Εδεμהוא 
  Λααδαν)נה"מ(/    ַלְעָּדן:  26)ע'(; דה"א ז    Ελεαδ)נה"מ(/    ְוֶאְלָעד:  21)ע'(; דה"א ז    Ελεαδα)נה"מ(/    ְוֶאְלָעָדה:  20דה"א ז    368

 )ע'(. 
  72, עמ'  1955. השוו' לרודולף  231, עמ'  2006; קליין  154, עמ'  1976; קורטיס  149, עמ'  1900ראו למשל אצל הוג    369

   שסבורים ש'ערן' נעדר מהרשימה בדברי הימים. 208, עמ' 1966ולנות' 
על ידי החוקרים, ונראה כי למרות השינויים בין שתי התעודות, הן משקפות היחס בין התיאורים בבמדבר וביחזקאל נידון    370

. זאת בניגוד לתמוז שסבר ששני התיאורים משקפים היקפים  74–69, עמ'  1979מערכת גבולות זהה, ראו למשל אצל אהרוני  

 .  162–159, עמ' 2007(. לסקירה עדכנית של המחקר בסוגיה זו ראו אצל וזאנה 2001שונים של הארץ )תמוז 



90 
 

 

הכניסה לחמת. רב החוקרים מקבלים את האפשרות הראשונה, ומזהים את 'לבוא חמת' עם הכפר לבווה של 

האורונטס נהר  של  המקורות  אחד  ליד  הלבנון,  בקעת  בצפון  הנמצא  'צדדה'   371.ימינו,  שהצורה  בהנחה 

ק"מ   56-הנמצא כ   Ṣedādשלפנינו היא צדד בתוספת ה"א המגמה, רב החוקרים מזהים את צדד עם הכפר

על פי   372מזרחית ללבווה, המזוהה כאמור עם 'לבוא חמת' המקראית, בקצה גבול הארץ הנושבת.-צפונית

ים בין השיטות השונות, מההר ששמו הֹור זיהויים אלה, הגבול הצפוני הוא קו המשורטט, בשינויים קטנ 

)פסגה גבוהה ברכס הרי הלבנון הנמצאת לחוף הים התיכון, באזור הצפוני לגבל(, דרך לבוא חמת ועד לצדד  

  373הנמצאת במזרח. 

 

 

 . 71עמ'   1979, מתוך: אהרוני 12–3: גבולות ארץ כנען על פי נה"מ לבמ' לד 1מפה מס' 

 

הוא מרחיב באופיו וכולל אזורים בתוך סוריה    9–7ידי נוסח המסורה לבמדבר לד קו גבול זה, המוכתב על 

של ימינו, שלאורך כל שלבי ההתנחלות לא היו מיושבים בידי ישראל. כיוון שכך, ישנם חוקרים המעדיפים  

'צרדה' זו מזוהה על ידם כחרבת    374את נוסח השומרוני והשבעים על פיהם הגבול הצפוני מגיע ל'צרדה'.

 
 . 92, הע' 154; וזאנה שם, עמ' 3; וינפלד תשמ"ח, עמ' 72; אהרוני שם, עמ' 102מזר תש"ו, עמ'  371
, עמ'  2007; וזאנה  641, עמ'  1993; אשלי  287,  1989; מילגרום  73, עמ'  1979ראו למשל אצל עודד תשל"ב; אהרוני    372

154.   
. יש שזיהו את הר ההר עם טורא אמנוס הנמצא בגבול  154; וזאנה שם, עמ'  1992; ת'ומפסון  73–72אהרוני שם, עמ'    373

;  7תורכיה. שיטה זו מרחיבה אף יותר את תחומה של כנען, והוא כולל גם את סוריה הצפונית )תרגום יונתן לבמ' לד  -סוריה

 בבלי, גיטין ח ע"א(.  
 . fהע'  589, עמ' 1970; אייכרוד 527, עמ' 1967קוק  374
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צפוניתצ ק"מ  כשני  הירדן,  מנהר  החצבני  נחל  התפצלות  באזור  עיון,  למרג'  הסמוכה  מזרחית  -ראדא 

גבולות    375למטולה.  אל  תתכנס  שהיא  כך  יותר  דרומי  באזור  לזהות  יש  חמת'  'לבוא  את  גם  זו,  לשיטה 

הלבנון    ההתנחלות. אייכרוד וקוק סבורים כי היא עיר הנמצאת בפתחו של המחוז 'חמת', הנמצא בעמק שבין

לפי שיטה זו, ההולכת בעקבות השומרוני,    376והחרמון, וממקמים אותה ליד מארג' עיון, מערבית לחרמון. 

 נראה שגבולה הצפוני של כנען נמתח באזור דרומי יותר מזה של נוסח המסורה. 

ינם נימוקם של אייכרוד וקוק לכך שגרסת השומרוני עדיפה אינו משכנע, שכן כל צדדי הגבול של כנען א

משקפים מציאות ריאלית. ניתן לראות בבירור כי הגבולות המתוארים בבמדבר וביחזקאל אינם תואמים את 

גבולות התנחלות השבטים. בצד המזרחי לא נכללה מרבית נחלתם של שניים וחצי השבטים בעבר הירדן  

'קדש ברנע' לא    המזרחי. תמונה דומה עולה גם מבחינת הגבול הדרומי: לא רק שנקודת הגבול הדרומית

היתה בידי ישראל לאורך כל תקופת המקרא, אלא שהיא אף מוזכרת כמקום שהות ממושכת של ישראל 

לפיכך נראה שאין להעדיף את הנוסח השומרוני על פני  377(. 46כאשר הם היו מחוץ לגבולות כנען )דב' א 

את הריאליה של ימי המקרא    המסורה בטענה שהוא גבול מציאותי יותר, שכן הגבולות הללו אינם משקפים

נוסח המסורה עדיף כאן, כיוון שהגישה    378אלא מערבים חזון ומציאות זה בזה.  ייתכן שדווקא  בשל כך 

המרחיבה הנקוטה בהעמדת הגבול הדרומי תומכת באפשרות המרחיבה גם בגבול הצפוני. עם זאת, לא נוכל  

ום, כיוון שהוא אינו מבוסס דיו. לפיכך לא  לבסס את ההכרעה בין עדי הנוסח על הזיהוי המשוער של המק

ניתן להכריע בין השיטות, אך מכל מקום נראה נכון לקבוע כי חילופי הנוסח הנידונים נוצרו בעקבות הדמיון 

 הגרפי בין דל"ת ורי"ש. 

 

ַלי כ ְּלֶכם ַותֹאְמרּו ִנְׁשְלָחה ֲאָנִׁשים ְלָפנֵּינּו  22 ְוָיִׁשבּו ֹאָתנּו ָּדָבר ֶאת־ַהֶּדֶרְך  ־ָלנּו ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוַיְחְּפרּו. ַוִתְקְרבּון אֵּ

יֶהן )נה"מ לדב' א  ת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאלֵּ  (22ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה־ָבּה ְואֵּ

 √ נה"מ ְוַיְחְּפרּו 

  b16379; שומ' לבמ' יב dua ̄̊fa ̄̊wyשומ'; קה"ש:  ויחפדו 

 

בחומש  נכפל  זה  פסוק  ישראל.  לארץ  מרגלים  לשליחת  העם  יוזמת  את  מתאר  משה  שלפנינו  בפסוק 

, ופעם שנייה בתוספת הרמוניסטית של השומרוני  22השומרוני, כאשר פעם אחת הוא בא במקומו בדברים א  

 
. צרדה זו איננה צרדה המופיעה מספר פעמים נוספות במקרא )הנקראת גם 'צררה' ו'צרתן'(,  1992עודד תשל"ב; ת'ומפסון  375

(. עיר זו נזכרת גם כמקום הולדתו  1041הנמצאת בעבר הירדן המזרחי, באמצע הדרך מהכנרת לים המלח )תומפסון, שם עמ'  

מעריך כי במקרה זה, מדובר בעיר במרכז נחלת שבט אפרים, ותומפסון    123, עמ'  1979  . אהרוני26של ירבעם בן נבט במל"א יא  

 מעלה אפשרות שזהו שם נרדף לשכם. 1082שם, עמ' 
 . 591, עמ'  1970; אייכרוד 527, עמ'  1967; קוק 248  – 239, עמ' 1935נות'  376
 . 281, עמ' 1994אלן  כך גם 377
הסבור כי הגבול הצפוני משקף את גבולות הממלכה   1936. השוו' לאליגר  23, עמ'  1989; נאמן  98, עמ'  1959סימונס    378

בימי דוד, ולמזר תש"ו שהציע כי הגבולות משקפים את תחום הפרובינציה המצרית בכנען במאה השלושה עשר לפנה"ס. ראו  

  .28גם אצל קלאי תשל"ה, עמ' 
ע',   , כך ששתי הגרסאות הן בעצם גרסה אחת.22ב' א  היא תוספת הרמוניסטית הלקוחה מד  b16גרסת השומרוני בבמ' יב    379

 פש' ווול' מתרגמים 'וירגלו', אין לדעת האם המצע שעמד בפניהם תמך בגרסת המסורה או השומרוני. 
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'ויחפרו'  . בשתי הפעמים הללו השומרוני קורא 'ויחפדו', שורש חפ"ד, לעומת גרסת המסורה  16בבמדבר יב  

 הנגזרת מהשורש חפ"ר.  

, והוא בא בהקשר   to digהשימוש בשורש חפ"ר נפוץ במקרא. משמעותו הראשונית היא כריה באדמה,  

בנה"מ לבר' כא   כו  30של חפירת באר )למשל  נה"מ לבמ' כא  18; שם  ז  18;  )נה"מ לתה'  בור   ,)16  )

 380בערבית.   afaraḥ  -באכדית, ו  hepēru  וכדומה. בנוסף, יש לו מקבילות בשפות שמיות נוספות, דוגמת

הפסוק שלפנינו משתמש בשורש חפ"ר בצורה מטאפורית, המדמה את החפירה באדמה שמטרתה למצוא 

כוונת העם בבקשתו לשלוח מרגלים שיחפרו את   381מים חבויים, לחיפוש וחקירה על מנת לגלות נסתרות.

האוכלוסיה היושבת בארץ, כהכנה למלחמת הארץ היא שהמרגלים יחשפו את סודותיה האסטרטגיים של  

יֶהן. שימוש מטאפורי כזה    –הכיבוש   ת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָנבֹא ֲאלֵּ ְוָיִׁשבּו ֹאָתנּו ָּדָבר ֶאת־ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה־ָבּה ְואֵּ

ָּנה ַהַּלְיָלה  –בפועל חפ"ר נזכר שוב רק בסיפור שליחת המרגלים שבספר יהושע    ִמְבנֵּי   ִהּנֵּה ֲאָנִׁשים ָבאּו הֵּ

ל   (. 3–2־ָהָאֶרץ ָבאּו )יהו' ב ֶאת־ָכל ַלְחֹּפרֶאת־ָהָאֶַֽרץ; ִכי  ַלְחֹּפרִיְׂשָראֵּ

מהי משמעותו? טל פירש    382השורש חפ"ד הוא ייחודי לשומרוני, והוא מופיע בו רק בשני המקרים שלפנינו.

ן הסיק  את הפועל על סמך התרגום הארמי לשומרוני. הלה מתרגם במקום: 'וישחדון לנן ית ארעה', ומכא

בעינינו'.  הארץ  את  כ'יחבבו  מתפרש  הארץ'  את  'יחפרו  הביטוי  וכך  שח"ד,  משמעותו  מצוך    383שחפ"ד 

שפרבר מונה אף   384לעומתו סבר שחפ"ד שבחומש השומרוני נוצר כתוצאה מדמיון גרפי בין רי"ש לדל"ת. 

גרפי.  דמיון  מחמת  כחילוף  זה  מקרה  בעברית המקראית   385הוא  מוכר  חפ"ר  שהשורש  כך  על  בהתבסס 

גרסת  את  להעדיף  סביר  נוספים,  ממקומות  מוכר  שאינו  חפ"ד  השורש  לעומת  נוספות,  שמיות  ובשפות 

המסורה ולהניח כי גרסת השומרוני נוצרה כתוצאה של חילוף של האות רי"ש בדל"ת. את הופעתו הכפולה  

ל ניתן  השומרוני  בחומש  חפ"ד  הפועל  נטייתו של  שברקע  אפשר  דיאכרוניים:  אופנים  בשני  הסביר 

ההרמוניסטית של השומרוני, לאחר שנוצרה השגגה באחת מהופעותיו של הפסוק, הוא תיקן לצורה 'ויחפדו'  

מנגד, ייתכן שחילוף האותיות שיצר את חפ"ד קדם להכפלה    386גם בהופעתו הנוספת כדי ליצור אחידות.

לחומש   דברים  מחומש  שהוא  כפי  הועתק  הוא  יותר  מאוחר  ובשלב  בבמדבר,  הקטע  של  ההרמוניסטית 

 במדבר. 

 

ה ָהָאֶרץ ַכֲאֶׁשר  23 ָרחֹוק ִמְקצֵּ  ( 49' כח  ַהָּנֶׁשר ּגֹוי ֲאֶׁשר לֹא־ִתְׁשַמע ְלֹׁשנֹו )נה"מ לדב  ִיְדֶאה. ִיָּׂשא ה' ָעֶליָך ּגֹוי מֵּ

 √ ( ὅρμημαנה"מ; ע' ) ִיְדֶאה

  yērē’iשומ'; קה”ש:  יראה

 
 . 340, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר343, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 380
 .  340, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -ר; קאהל343, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 381
 .  104חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 382
 . 309, עמ' 1999טל  383
 סבור שמשמעות הפעלים זהה.   BHQ. גם מק'קרטי במהדורת 45, עמ'  1969מצוך  384
 . 482, עמ' 1966שפרבר  385
   .224ראו הע'  386
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הבדל הנוסח הנוכחי מופיע בתוך יחידה המתארת את הפורענות העתידה להתרחש אם ישראל לא יישמעו 

כח   )דב'  האל  בפתאומיות  69–20לצו  בישראל  להילחם  הבא  אויב  מתאר  הפסוק  המסורה,  נוסח  לפי   .)

הצירוף של שם העצם נשר עם הפועל דא"ה מופיע פעמיים נוספות    387על טרפו.ובמהירות, כנשר העט  

 388(. 22ַיֲעֶלה ְוִיְדֶאה )שם מט   (; ִהּנֵּה ַכֶּנֶׁשר40ִהּנֵּה ַכֶּנֶׁשר ִיְדֶאה )יר' מח    –בנוסח המסורה, בספר ירמיה  

בנוסף, פעמים רבות במקרא הנשר מופיע לצד פעלים שעניינם תעופה וריחוף, דוגמת גב"ה )נה"מ ליר' מט  

(. לפיכך גרסת 11( ורח"פ )נה"מ לדב' לב  8(, עו"ף )נה"מ לחב' א  27; נה"מ לאיוב לט  4; שם עו' א  16

זה אינו מתאים להקשר   המסורה מתקבלת על הדעת. הנוסח השומרוני משתמש אמנם בפועל שגור, אך 

ולפיכך יש לדחותו כמשני. מק'קרטי מציע כי יש לקרוא את הפועל בצורת סביל יֵָּרֶאה. זאת על פי הגרסה 

ִיְרֶאה )בנין   –ובניגוד למסורת הקריאה שתיעד בן חיים    –'יתחזי'    –המשתקפת בתרגום הארמי לשומרוני  

וני השתרשה בנוסח ואף יש לה ביטוי  ואולם, גם מק'קרטי סבור כי על אף שגרסת השומר  389קל נסתר(. 

 בתרגום הארמי שלו, מקורה הוא בחילוף האות דל"ת ברי"ש.  

 

 ַבְרֶזל ּוְנֹחֶׁשת ִמְנָעֶליָך  . 24

 (25)נה"מ לדב' לג  ָּדְבֶאָךּוְכָיֶמיָך        

 * נה"מ ָּדְבֶאָך

 əkråbbשומ'; קה”ש:  רביך 

 

המסורה היא מילה יחידאית. תרגום השבעים, הפשיטתא ותרגום  'דבאך' שבברכת משה לשבט אשר בנוסח 

אונקלוס, תרגמו את 'דבאך' כ'חזקך'. כך, פירוש הברכה 'כימיך דבאך' הוא שימיו של אשר יהיו רבים וכך 

גם כוחו. משמעות זו ממשיכה את המטאפורה בצלע הראשונה בפסוק, בה מתוארת הצלחתו הצבאית של  

  390ובלתי חדירה לאויבים משל היו שעריו נעולים במנעולי ברזל ונחושת.נחלתו תהיה בטוחה  –אשר 

הקשר בין גרסת המסורה ובין המצע המשוער של התרגומים העתיקים לוט בערפל. גורדון הסביר את הזיקה  

אוגריתיים.  טקסטים  באמצעות  ל  391ביניהם  מקבילה  ש'דבא'  סבר  המוזכרת    dbat  -גורדון  האוגריתית, 

 
עו"ף ראו אצל    387 עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראוןלפירוש השורש דא"ה במשמעות  – 1967באומגארטנר  -; קאהלר178, 

 .  207, עמ' 1, כרך 1996
אין תיעוד למילים אלו, שכן הן מושמטות   40פסוקים אלו אינם מתועדים במגילות קומראן. גם בתרגום השבעים ליר' מח    388

 מן הפסוק.  
 על אתר.  BHQ; מק'קרטי במהדורת 547,  256חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 389
 . 854, עמ' 2002; כריסטנסן 333, עמ' 1996כך למשל טיגאיי  390
 . 22– 21, שורות 76: 182עמ' , 1, כרך 1965גורדון  391
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האלים בעל וענת. הקרניים הן סמל לכח ולגבורה, ומכאן הסיק כי גם משמעות 'דבא' היא    בסמיכות לקרני

 393השערתו של גורדון אומצה על ידי חוקרים רבים.  392כח.

חיים וכריסטנסן סברו ש'רביך' גזור מן 'רב', גדול, וכך משה  -גרסת השומרוני ניתנת לפרשנות כפולה. בן

כימיו.  תרבה  שגדולתו  אשר  את  התרגומים    394מברך  של  למצעם  זו  קריאה  לקשור  יש  כי  ייתכן  מנגד, 

אם נאמץ זאת, הרי   395העתיקים. המילה 'רב' מופיעה מספר פעמים במקרא במשמעות של חץ או ָקַׁשת. 

שברכת משה היא שחיציו או קשתיו של אשר יהיו רבים כימיו. על פי פירוש זה נוכל לטעון כי דווקא גרסת  

 לנגד מתרגם תרגום השבעים.   השומרוני היא זו שעמדה

שהדמיון  נראה  בעברית.  זו  בצורה  רווחות  אינן  ורבי  דבא  המילים  שכן  קשות,  שלפנינו  הגרסאות  שתי 

  396המסויים בין הגרסאות מעיד שלפחות אחד הגורמים המעורבים ביצרתן הוא דמיון גרפי בין דל"ת ורי"ש. 

 

 סיכום   2.2.3.3

ורי"ש בין נוסח המסורה והחומש השומרוני, כאשר אחת עשרה פעמים  ישנם שלושים חילופים של דל"ת  

בנוסח המסורה מתועדת האות דל"ת ובחומש השומרוני מתועדת רי"ש, ותשע עשרה פעמים בנוסח המסורה 

השישה הנותרים הם    397מתועדת רי"ש ובשומרוני דל"ת. עשרים וארבעה מהחילופים הללו הם מבוססים. 

 398חילופים מורכבים בשל שילוב הגורם הפרשני שעשוי לעמוד ברקעם.

 

 מ"ם ונו"ן   2.2.4

 מבוא 2.2.4.1

גם   נוסח המסורה לשומרוני בשני הכיוונים, בעיקר בסופי מילים, אך  ונו"ן מתחלפות בין  האותיות מ"ם 

המסור נוסח  בתוך  כבר  קיים  ונו"ן  מ"ם  לחילופי  תיעוד  ישעיה  באמצען.  כמגילת  נוספים  נוסח  ובעדי  ה, 

  399ובתרגום השבעים. 

 
 . 383, עמ' 3שם, כרך  392
ְבַצָּוארֹו ָיִלין ֹעז ּוְלָפָניו על פי פרשנות זו:    14)קרוס גם הציע שיש לבצע תיקון נוסח באיוב מא    1952ראו למשל אצל קרוס    393

' בצלע הראשונה של הפסוק,  . לדידו, המילה 'דאבה' היא שיכול אותיות של 'דבאה', והראיה לכך היא ההקבלה ל'עזָתדּוץ ְּדָאָבה

 .  333, עמ' 1996; טיגאיי 404, עמ' 1976; קרייגי 260– 259, עמ'  1965(; גריי 163ראו שם עמ' 
. קריאה זו מתרגמת בתרגום השומרוני 'סגיך', במשמעות של שפע  844, עמ' 2002כריסטנסן  ;163חיים תשכ"א, עמ' -בן 394

 וגודל.
. לשימוש במילה במשמעות  ָיֹסבּו ָעַלי ַרָביו ְיַפַּלח ִכְליֹוַתי ְולֹא ַיְחמֹול: 13ה"מ לאיוב טז ל'רבים' במשמעות של חיצים ראו בנ 395

י ֶקֶׁשת ֲחנּו ָעֶליָה ָסִביב: 29של קשת, ראו בנה"מ ליר' נ  ל: 10; נה"מ למש' כו ַהְׁשִמיעּו ֶאל־ָבֶבל ַרִבים ָכל־ֹּדְרכֵּ . ראו ־ֹכלַרב ְמחֹולֵּ

 . 1173, עמ' 3, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר914עמ'  ,1957בריגס -דרייבר-אצל בראון
 שגם הסתפקו בשאלת מקור ההבדל.     29פלורנטין תשע"א, עמ' -ראו אצל טל 396
הבדלים(,    2)   11הבדלים(,    2)   10הבדלים(,    3)  8,  7,  6,  5,  4,  3,  2,  1החילופים המבוססים מתועדים בדוגמאות מספר    397

12 ,13 ,15 ,16 ,18 ,19 ,20 ,21  ,23 ,23  . 
 .  33דוגמא מספר  2.2.2.2.6, ובסעיף 24, 17הבדלים(,   2) 14, 9החילופים המורכבים מתועדים בדוגמאות מספר  398
ין. ראו  -ים, אולם ישנן עדויות בנוסח המסורה גם לצורן הנדיר יותר  -רווח בנוסח המסורה לסיומת זכר רבים הוא  הצורן ה  399

י ִצֹדנִ :  33למשל מל"א יא     6ושם סו    3ליש' ט    a1QIsa  -. בנה"מ וביןלֹא־ַיֲאִמין ַבַחּיִ :  22; איוב כד  יןְמָלכִ :  33; מש' לא  יןֱאֹלהֵּ

, כך  ν  -'מדים'. בתרגום השבעים לעיתים האות מ"ם סופית מתועתקת כ-"ן סופית בשמות 'מדין' מופיעים חילופי מ"ם סופית ונו

ה ַעְקַרִבים:  4(; במ' לד  Καρναιν)ע':    ְבַעְׁשְתֹרת ַקְרַנִים:  5למשל בבר' יד   ל ָמִים:  4(; דה"ב טז  Ακραβιν)ע':    ְלַמֲעלֵּ )ע':    ָאבֵּ

Αβελμαιν  החילוף הוא הפוך, כאשר נו"ן סופית מתועתקת כ(. קיימים גם מקרים בהם כיוון-μ למשל בשם 'מדין' שלעיתים ,

(. תופעה דומה מתרחשת בשם 'מבשם', 35, שם לו  4)במ' לה    Μαδιαμ( ולעיתים  18, שם  15)במ' כה    Μαδιανמתועתק  
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ניתן להצביע על מספר גורמים לחילופים אלו, ביניהם תהליכים סמנטיים, פונולוגיים, או בשל קרבה גרפית 

בין האותיות בכתב העברי. מן הבחינה המורפולוגית, ייתכן כי חלק מחילופי מ"ם ונו"ן נובעים מהמגמה  

. חילוף כזה מתועד יפה בפסוק מקביל בנוסח המסורה  ִין-, בסיומת  ִים-מת רבים זכר,  המוכרת להמיר סיו 

ׁש ִוירּוָׁשַלִים ִעּיִ  ָחרֵּ ׁש ִוירּוָׁשַלִם ִעּיִ 18ִתְהֶיה )יר' כו    יםלירמיה ולמיכה: ִצּיֹון ָׂשֶדה תֵּ ָחרֵּ ִתְהֶיה    ין( / ִצּיֹון ָׂשֶדה תֵּ

ת גם במילים המסתיימות במ"ם סופית  מקראית, ומתרחש- (. התופעה מתרחבת בעברית הבתר12)מיכה ג  

אין. חילופים כאלו מתועדים בתרגומים הארמיים  -אדן, אם-זכר, לדוגמא: אדם- שאינה חלק מסיומת רבים

מקובל    400למקרא, בלשון המשנה, בירושלמי, במדרשי אגדה ואף אצל פיוטיהם של פייטני ארץ ישראל.

 401להסביר זאת כהשפעה ארמית.

חיים, מצוך ושפרבר סברו כי הקרבה הפונולוגית בין העיצורים שהאותיות מ"ם  -בןחוקרים נוספים כגון  

ביניהם.  לחילופים  היא הגורם  מייצגות  נובע מכך ששני העיצורים הם אפיים    402ונו"ן  הדמיון הפונולוגי 

 פך.  והגייתם דומה, וכתוצאה מכך נוצר מעתק בין העיצור המיוצג על ידי מ"ם לזה המיוצג על ידי נו"ן ולהי

נוסף על שתי המגמות שתוארו לעיל, קיימת גם קרבה גרפית בין האותיות מ"ם ונו"ן בכתב העברי. ואכן, 

דליטש סבור כי מ"ם ונו"ן עשויות להתחלף מחמת דמיון גרפי, ואף מביא דוגמאות לחילופים כאלו בין עדי  

סח המסורה ותרגום השבעים,  טוב מנה את מספר החילופים של האותיות הללו בין נו 403הנוסח המקראיים. 

ומצא ששכיחותם היא בין הגבוהות ביותר, לצד האותיות רי"ש ודל"ת וו"ו ויו"ד, שגם בהן הגורם הגרפי  

משמעותי.  בתרגום    404הוא  לחילופן  כמקור  ונו"ן  מ"ם  האותיות  בין  הגרפי  הדמיון  על  הצביע  ברונו 

קוטשר חלק על קביעתו של ברונו, לאור ריבוי המקרים שבהם החילוף חל בסופי המילים,    405השבעים. 

נראה להלן כי ישנו תיעוד של חילוף האותיות בין נוסח המסורה   ואולם, 406שבהם ניתן לזהות גורם לשוני.

נוסח המסורה ו34והחומש השומרוני גם באמצע מילה )דב' לב   גם בין  וחילופים כאלו קיימים  המצע  (, 

 במקרים כאלו הסבירות לחילוף מחמת דמיון גרפי עולה.  407העברי המשוער של תרגום השבעים. 

 
)שם   Μαβασαμנייה  (, ובש29)דה"א א   Μαβσαν  – בשתי הופעותיו בספר דברי הימים. בפעם הראשונה הוא מתועתק בנו"ן 

יווניות. -מסביר את השימוש האנארכי בשתי האותיות בתרגום השבעים בסיבות פונטיות פנים  67–66, עמ'  1958(. ציגלר  25ד  

לטענתו המתרגמים היוונים נטו להחליף בין האותיות במהלך התרגום, אך הדבר אינו נובע מהבדלים במצע העברי של תרגומם. 

סבור כי הגורם לחילופים בתרגום השבעים הוא תהליך הידמות פונטי בין האותיות בשפה היוונית.   257, עמ'  1933גם ספייזר  

ואולם התופעה של חילופי האותיות הללו היא רחבה ואינה מאפיינת את תרגום השבעים בלבד, ולכן סביר להניח כי לפחות חלק 

 (.  260, עמ' 1992צל טוב מהקריאות שבהן האותיות מתחלפות הן אכן הבדלי נוסח )ראו גם א
. לחילופים בלשון המשנה ראו אצל אפשטיין תשמ"ג, כרך ב, עמ'  38על תפוצת התופעה ראו אצל קוטשר תשי"ב עמ'    400

ן בירושלמי ראו אצל ליברמן תשס"ח, עמ' כב. ראב"ע, בפירושו לקהלת ה א, מבקר את פיוטיו של הקליר,  -. לחילופי ם1228

ז מ"ם סופית עם נו"ן סופית: 'וכן חיבר 'יום' עם 'פדיון' ו'עליון', גם זה איננו נכון... איך יחליף מ"ם  בין היתר על כך שהוא חור

'יום' שהוא שורש, עם נו"ן 'עליון' או 'פדיון', שהוא מן 'עלה' ו'פדה', והוא איננו שורש? מה ענין החרוז? רק שיהיה ערב לאוזן, 

 ותרגיש כי סוף זה כסוף זה!'.  
 הסבור כי זוהי השפעת הניב המואבי.  367, עמ' 1989. והשוו' לסרנה 409, 45י"ט, עמ' קוטשר תש 401
 . 111–110, עמ' 1969; מצוך 481, עמ' 1966; שפרבר  233חיים תשי"ח, עמ' -בן 402
 .  116, עמ' 1920דליטש  403
   .1992טוב  404
 .   435, עמ' 1966ברונו  405
 .42קוטשר תשי"ב, עמ'  406
ב־ָאָדם:  32(; שמ"א יז  νῖμἡ)נה"מ(/ לנו )ע':    ָלמֹו:  2כך לדוגמא דב' לג    407 ο ίκυρ ῦα τοίκαρδ ἡ)נה"מ(/ לב אדני )ע':  לֵּ

μου נה"מ(/ ענקים )ע':  ִעְמָקם: 5(; יר' מז(Ενακιμ  .) 



96 
 

 

  – מורפולוגי, פונולוגי ואורתוגרפי    –לסיכום, קיימת מערכת זיקות בין האותיות מ"ם ונו"ן במספר תחומים  

שילוב גורמים, כפי  ויש לקחת את כל הגורמים הללו בחשבון. בחלק מן המקרים שיידונו להלן יש לשקול  

שהוסבר לעיל. במקרים כאלה, לא ניתן לנתק בין הגורם הגרפי לגורמים נוספים שכולם יחד השפיעו על  

 שיקול דעתו של המעתיק. 

 

 חילופי מ"ם ונו"ן מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  2.2.4.2

 ברביםחילופי מ"ם ונו"ן בסיומות זכר ונקבה  2.2.4.2.1

חלק ניכר מן החילופים בין מ"ם ונו"ן בין נוסח המסורה והחומש השומרוני קשורים לחילוף של סיומות  

כפי שנראה להלן, מרבית המקרים הללו אינם תוצאה של התאמה דקדוקית .  ן(-ם( ובנקבה )-הרבים בזכר )

בסעיף זה בנוסח המסורה   ברוב המקרים  408בחומש השומרוני, שכן לא נוצרת התאמה כזו כתוצאה מהחילוף.

מתועדת האות מ"ם, ואילו בחומש השומרוני מתועדת האות נו"ן. משום כך ייתכן שיש בחילופים אלו עדות  

להשפעה מסיומת הרבים בארמית. עם זאת, כפי שהוסבר במבוא לחלק זה, ייתכן שהשפעת המורפולוגיה 

אף עקב הקרבה הפונולוגית בין העיצורים. הארמית התאפשרה גם עקב הקרבה הגרפית בין האותיות, ואולי  

 (. 3, 2על כך יעידו המקרים בהם כיוון החילוף של האותיות הוא נגד הזרם המרכזי )דוגמאות מספר 

 

יָמִתי ֲאַׁשַּלח ְלָפֶניָך ְוַהֹמִתי ֶאת־ָכל־ָהָעם ֲאֶׁשר ָתבֹא  1 ֶליָך ֹעֶרף )נה"מ לשמ'   ָּבֶהם. ֶאת־אֵּ  ְוָנַתִתי ֶאת־ָכל־ֹאְיֶביָך אֵּ

 (27כג 

 * √ נה"מ ָבֶהם 

  bēnnaשומ'; קה”ש:  בהן

 

, האל מבטיח כי ילחם במלחמות ישראל וכי יהרוג 33–25ברשימת ההבטחות הניתנות לישראל בשמות כג  

את אויביהם. בצירוף זה המילה ָעם משמשת שם עצם קיבוצי, אליו ניתן להתייחס הן בלשון יחיד והן בלשון 

'  409רבים.  ' שבנוסח המסורה קביל מבחינה דקדוקית. לעומת זאת,  בהםאשר תבוא    העם לפיכך, הצירוף 

השומרוני אינו משקף התאמה כזו: שם העצם 'עם' הוא ממין זכר, והמילה 'בהן' המתייחסת אליו היא ממין  

להכניס נקבה. חוסר התאמה דקדוקי אינו מאפיין את הנוסח השומרוני, שלרב מגמתו היא הפוכה ושואפת  

כיוון שכך, לא    410תיקונים לשוניים במקומות בהם נוסח המסורה אינו אחיד מבחינת מין, גוף או מספר.

 סביר שלפנינו שינוי מכוון של השומרוני, ונראה כי יש לתלותו בסיבה גרפית, מורפולוגית או פונולוגית. 

 

 
 .  5,  3, 2, 1להלן דוגמאות מספר  408
. להתייחסות לשם  135b§, 2009מוראוקה -; ז'ואןa§145, 1910קאוץ' - להרחבה בנושא שם עצם קיבוצי ראו אצל גזניוס 409

מודגם שימוש כפול באותה    37– 36. בשו' ט  145b–  §145f§קאוץ' שם,  -עצם כזה ביחיד או ברבים ולדוגמאות ראו אצל גזניוס

י ֶהָהִרים  ָעם יֹוֵרדִהּנֵּה־היחידה:   ָראׁשֵּ ִעם ַטבּור ָהָאֶרץ  ָעם יֹוְרִדיםִהּנֵּה־( /  36)נה"מ לשו' ט    מֵּ (. השומרוני  37"מ לשו' ט  )נה  מֵּ

';שם  העם ויעצמו  וירבו)נה"מ( / '   ָהָעם ַוַּיַעְצמּו  ַוִּיֶרב:  20נוטה להתייחס לשם עצם קיבוצי דווקא בלשון רבים, ראה למשל בשמ' א  

 .  17–16, עמ' 1948' )שומ'(. להרחבה ראה אצל גרלמן העם וישמעו ויאמנו)נה"מ( / '  ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ַוַּיֲאֵמן: 31ד 
, עמ' 1941המתייחסות לשם עצם נקבי ולהיפך ראו אצל סלונים    ם–באופן ספציפי לגבי נטיית השומרוני לתקן סיומות    410

158  . 
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 (29ָזָהב ָטהֹור ַתֲעֶׂשה ֹאָתם )נה"מ לשמ' כה  ָּבֵהןֶׁשר י ַּסְך . ְוָעִׂשיָת ְּקָעֹרָתיו ְוַכֹּפָתיו ּוְקׂשֹוָתיו ּוְמַנִּקֹּיָתיו אֲ 2

ן  * נה"מ ָבהֵּ

 bēmma ;m4QpaleoExodשומ'; קה"ש:  בהם 

 

ן משקף   הפסוק שלפנינו עוסק בציווי להכין כלי פולחן הקשורים בשולחן. הצירוף ּוְמַנִּקֹּיָתיו ֲאֶׁשר י ַּסְך ָבהֵּ

אולם התאמה דקדוקית   411'מנקיות' ובין המילה 'בהן' המתייחסת אליו. התאמה דקדוקית בין שם העצם הנקבי  

בנוסח המסורה אינה יכולה לשמש אבן בוחן לעדיפותה, שכן יש בו מגוון דקדוקי רב, תוך שבירת כללים  

ומספר. הנוגעים למין  הנידון כשלעצמו משקף התאמה דקדוקית,   412דקדוקיים  כן, למרות שהביטוי  כמו 

ן.הפסוק בכללו אינ     413ו כך: המילה ֹאָתם שבסיפא באה בלשון זכר בניגוד למילה ָבהֵּ

גם גרסת השומרוני מציגה חוסר התאמה דקדוקי. אמנם היא מציגה הרמוניזציה בין המילים 'בהם' ו'אתם',  

אולם שתי המילים באות בצורת זכר ולא כפי שמצופה בצורת נקבה. מכל מקום, קשה להכריע מהי הגרסה  

 וייתכן שהדמיון הגרפי בין מ"ם ונו"ן מעורב ביצירת ההבדל.    העדיפה כאן,

 

ר  3 ְך ַעל־ַאְרַבע ֲאֶׁשר־לֹא ְכָרַעִים ִמַמַעל ְלַרְגָליו ְלַנתֵּ ַעל־ָהָאֶַֽרץ   ָּבֵהן. ַאְך ֶאת־ֶזה תֹאְכלּו ִמֹכל ֶׁשֶרץ ָהעֹוף ַהֹהלֵּ

 (21)נה"מ לוי' יא 

ן  * √ נה"מ ָבהֵּ

  bēmmaשומ'; קה"ש:  בהם 

 

מעל   רגליים כפופות  כנראה:  כרעיים,  בעל  להיות  הטהור  העוף  לו  על שרץ  הרגליים, שיאפשרו  לכפות 

המילים 'בהן' שבנוסח המסורה ו'בהם' שבשומרוני מתייחסות לכרעיים שהן צורת רבים )זוגי(    414לנתר. 

ג   )ראו עמוס  נקבה  נוסח המסורה משקף התאמה דקדוקית, לעומת  12ממין  זה,  ְכָרַעִים(. במקרה  י  ְׁשתֵּ  :

בין שם העצם למיל נוסח הנוסח השומרוני המשקף חוסר התאמה  ית המתייחסת אליו. ואולם, שלא כמו 

גרסת השומרוני   כי  אינו תואם את מאפייני השומרוני. לפיכך אפשר  חוסר העקיבות הדקדוקי  המסורה, 

שלפנינו היא תוצאה של חילוף לא מכוון של האות נו"ן באות מ"ם מפאת הדמיון הגרפי בין האותיות או  

 ייצגות.  הדמיון הפונולוגי בין העיצורים אותן הן מ

 
כרך  2006פרופ    411 עמ'  2,  נזכרת 324,  והיא  במקרא,  פעמים  מספר  פולחני  בהקשר  מופיעה  משוערת(  )צורה  'מנקית'   .

(. נראה  253, עמ'  1962)'מנקיאות', ראו ביאור אצל מיליק,    12(, שורה  3Q15מקומראן )במשמעות דומה גם במגילת הנחושת 

(. רש"י 361, עמ'  1987; דורהם  603, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -כי זהו כלי לקיבול נוזלים )כך למשל קאהלר

לחן ומטרתן לאפשר לאוויר לחדור לתוכו בהתבסס על מנחות סבור כי המנקיות הן כעין... שהיו מונחות בין שכבות הלחם בשו

 ולשמור על .. )דעת מקרא(.
. על חוסר ההתאמה במספר בין נשוא הקודם לשני  1987. למונוגרפיה בנושא זה ראו אצל לוין  135o§,  1910קאוץ'  - גזניוס  412

ומות בגוף שני ושלישי  עסק במקרים בהם ישנן סי   1941-ו  1939נושאים ראו אצל מורשת, תשכ"ה. סלונים בשני מאמרים משנת  

( לשמות עצם נקביים. לטענתו, מקרים אלו הם מכוונים ונועדו למשוך את תשומת ליבו של הקורא  הם–ם, –כם, –בזכר, רבים )

 למשמעות החבויה בטקסט.  
ןחלה על כל ארבעת הפריטים הנזכרים בפסוק, ואילו    ֹאָתםהמילה    413 חלה דווקא על הקשוות. אולם עדיין יש אי התאמה   ָבהֵּ

   דקדוקית, כיוון שכל ארבעת הפריטים הם בצורת נקבה ולכן צפוי 'אותן'.
   .499מ' , ע2, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר502, עמ' 1957בריגס -דרייבר-לפירוש כרעיים ראו אצל בראון 414
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ן 4 ן ְבנֹות ְצָלְפָחד ֹּדְבֹרת ָנֹתן ִתתֵּ י   ָלֶהם. כֵּ ַּזת ַנֲחָלה ְבתֹוְך ֲאחֵּ ְוַהֲעַבְרָת ֶאת־ַנֲחַלת ֲאִביֶהן ָלֶהן )נה"מ  ֲאִביֶהםֲאח 

 ( 7לבמ' כז 

 * נה"מ ָלֶהם

 lēnnaשומ'; קה"ש:  להן 

 

 * XHev/Se28נה"מ;  ֲאִביֶהם 

 ̊̄ bīyyinnaaשומ'; קה"ש:  אביהן

 

נוסח המסורה לפסוק משקף חוסר עקביות בלשון זכר ונקבה, כאשר פעמיים מתייחסים אל בנות צלופחד 

בסיומת רבים בלשון זכר )ָלֶהם, ֲאִביֶהם(, ופעם אחת בסיומת רבים בלשון נקבה )ָלֶהן(. כפי שנאמר לעיל,  

והיא חלק מתופעה רחבה של התערערות ההבחנה אי ההבחנה בין זכר ונקבה אינה נדירה בנוסח המסורה,  

בנוסח השומרוני כינוי היחס וכינוי השייכות באים בצורת נקבה,    415בין לשונות זכר ונקבה בנוסח המסורה. 

אולם אפשר גם שהדמיון הגרפי בין מ"ם לנו"ן   416ולכן ייתכן ששתי הגרסאות הן תוצאה של שינוי מכוון.

 המסורה בין בחומש השומרוני.   מעורב בחילופים אלו, בין בנוסח

 

ה  5 ַמּטֵּ ְלִמְׁשַּפַחת  ְלָנִׁשים ַאְך  ִתְהֶייָנה  ינֵּיֶהם  ְבעֵּ אֹמר ַלּטֹוב  ְצָלְפָחד לֵּ ִלְבנֹות  ַהָּדָבר ֲאֶׁשר־ִצָּוה ה'  ֶזה  ֲאִביֶהם . 

 (6ִתְהֶייָנה ְלָנִׁשים )במ' לו 

 * נה"מ ֲאִביֶהם 

 ̊̄ bīyyinnaaשומ'; קה"ש:  אביהן

 

ה   ֲאִביֶהם מתייחס אל בנות צלופחד בסיומת זכר, לעומת השומרוני שבו הוא מופיע בסיומת נקבה:  הצירוף ַמּטֵּ

'מטה אביהן'. גם כאן מודגמת חוסר התאמה לשונית בין זכר ונקבה בנוסח המסורה. ניתן לראות סימנים  

תייחס אל בנות לכך גם בשומרוני, הקורא קודם בפסוק 'לטוב בעיניהם' בצורת זכר, למרות שגם ביטוי זה מ 

 צלופחד.

נראה שאם גרסת השומרוני הייתה תוצאה של התאמה לשונית, היינו מצפים למצוא תיקון גם בצירוף 'לטוב  

בעיניהם'. כיוון שכך, לא סביר שגרסת השומרוני היא שינוי מכוון, ואין לדעת מהי הגרסה העדיפה כאן.  

גרסת  אם  ובין  המסורה  גרסת  היא  אם  בין  כתוצאה   הגרסה המשנית,  להיווצר  הייתה  השומרוני, עשויה 

 מחילוף האותיות מ"ם ונו"ן מחמת דמיון גרפי.    

 

 
 . 135o§, 1910קאוץ' -גזניוס 415
 פלורנטין תשע"א המסמנים הבדלים אלו כמכוונים. -כך טל 416
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ַח  6 י ַהִמְקָלט ֲאֶׁשר ִתְתנּו ָלנ ס ָׁשָמה ָהֹרצֵּ ׁש־ָערֵּ ת ׁשֵּ ת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ִתְתנּו ַלְלִוִּים אֵּ ִתְתנּו ַאְרָבִעים   ַוֲעֵליֶהם. ְואֵּ

 ( 6ּוְׁשַתִים ִעיר )במ' לה 

יֶהם  * נה"מ ַוֲעלֵּ

 wālīyyinnaשומ'; קה"ש:  עליהן ו

 

יֶהם כפי שהיא מופיעה בנוסח המסורה ו'ועליהן' כפי שהיא בגרסת השומרוני מתייחסת אל 'ערי   המילה ַוֲעלֵּ

המקלט' שהן צורת נסמך ברבים, נקבה. לפיכך הגרסה השומרונית משקפת התאמה דקדוקית בין הנושא 

בניגוד לגרסת המסורה שאינה משקפת התאמה כזו. אולם  למילת היחס, הבאות שתיהן בלשון נקבה. זאת  

 כאמור, אין בכך על מנת להעיד כי גרסת המסורה משנית.

קיימים מספר הסברים אפשריים להיווצרותו של הבדל זה: נוסח המסורה עדיף, ואילו השומרוני הוא נוסח 

מ כתוצאה  או  דקדוקית,  מבחינה  הטקסט  האחדת  ממגמה של  כתוצאה  שנוצר  של משני  מכוון  לא  חילוף 

 האותיות מ"ם ונו"ן. אפשרות נוספת היא שנוסח המסורה משני ונוצר כתוצאה מחילוף האותיות מ"ם ונו"ן. 

 

 חילופים נוספים  2.2.4.2.2

י ִמְסְכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת־.  7 י ִמִּסים ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְבִסְבֹלָתם ַוִּיֶבן ָערֵּ ס )נה"מ לשמ'  ְוֶאת־ַרַעמְ   ִּפֹתםַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשרֵּ סֵּ

 (11א 

 * √ (Πιθωμנה"מ; ע' ) ִּפֹתם

  fītonשומ'; קה”ש:  פיתון

 

הוא פסוק מפתח בשאלת תיארוך סיפור יציאת מצרים, כיוון שהוא מכיל שמות אותנטיים של    11שמות א  

נשתברו    –מקומות מצריים קדומים   ורעמסס. קולמוסים רבים כבר  פיתון(  זיהוי  פיתום )שומ':  בסוגיית 

המקומות הללו ומקורם, כאשר יש שסברו שהם נמצאים באזור הדלתא במצרים העתיקה, ועל פי זה תיארכו  

את יציאת מצרים לאמצע המאה השלוש עשרה לפני הספירה, ויש שסברו שזוהי תחיבה ספרותית מאוחרת  

,  Atum-perמכל מקום, כולם מסכימים כי מקור השם ִּפֹתם הוא    417שמטרתה לתת נופך ארכאי לסיפור. 

בעיר פיתום היה מקדש לאל אתום, אל השייך לפנתיאון האלים המצרי,    418שמשמעותו הבית של אתום. 

החל מאמצע   Per Atumוהוא שנתן לה את שמה. ישנן עדויות בטקסטים מצריים לקיומו של מקום בשם  

על פי זיהוי זה    419ך האלף הראשון לפני הספירה עד לתקופה ההלניסטית.האלף השני לפני הספירה, ובמהל

 
נביל    417 אצל  למשל  ראו  הספירה,  לפני  עשרה  באמצע המאה השלש  יציאת מצרים  תיארוך  של  ;  1924לגישה המסורתית 

מתארך את הטקסט המקראי המספר על יציאת   1963. רדפורד  1969; אפהיל  1968; אפהיל  196–193, עמ'  1946אולברייט  

טען כי הוא מן המאה השביעית לפנה"ס, בתקופתו של פרעה    2015מצרים לתקופה הפרסית, מאה השישית לפנה"ס, ואילו שיפר  

מקומות הללו הוא תוספת עריכתית מאוחרת  . על האפשרות שאזכור ה1990נכה השני. למקורות נוספים ראו בסקירה של אחיטוב  

 . 2008ראו דיון אצל קולינס 
 . 6, עמ' 1991; סרנה 403, עמ' 1963; רדפורד 5, עמ' 1903ראו למשל אצל נביל  418
 . 272–270, עמ' 2015; שיפר  147, עמ' 2008קולינס  419
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ייתכן כי שהגרסה השומרונית נובעת מהגייה   420גרסת המסורה עדיפה, שכן היא קרובה יותר לשם המצרי. 

של פיתום כפיתון עקב קרבה פונולוגית בין העיצורים המיוצגים על ידי מ"ם ונו"ן, או מנטיה המאפיינת את 

הוביל  -הבתר  העברית בין האותיות  גם שהדמיון הגרפי  סופי. אפשר  בנו"ן במעמד  מקראית להמיר מ"ם 

לחילופן, ואלי אף שילוב הגורמים: המעתיק השומרוני הסתפק בזיהוי האות והכריע על פי הרקע הפונולוגי 

 או הלשוני המוכר לו.

 

ֶּלה ְבנֵּי־ֶאְפַרִים ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְלׁשּוֶתַלח ִמְׁשַּפַחת הַ 8 ַתְלִחי. אֵּ )נה"מ   ַהַּתֲחִני  ִמְׁשַּפַחת   ְלַתַחן ְלֶבֶכר ִמְׁשַּפַחת ַהַבְכִרי   ּׁש 

 (35לבמ' כו 

 * נה"מ ְלַתַחן; ַהַתֲחִני

 mmia ̄̊m maš'fēt atta ̄̊al'tשומ'; קה"ש:  לתחם; התחמי 

 

 421וריאנטים נוספים של השם: 

 תרגום השבעים החומש השומרוני  נוסח המסורה מקור 

 Τααμ - - 20בר' מו 

 Θααθ - ְוַתַחת 20דה"א ז 

 422Νομεε - ְוַתַחת 20דה"א ז 

 Θαεν - ְוַתַחן 25דה"א ז 

 

'תחן' שבנוסח המסורה ו'תחם' שבשומרוני הם וריאנטים לשם בנו השלישי של אפרים, כפי שהוא מופיע  

'תחת' בדברי הימים  ברשימת צאצאיו בבמדבר כו. כפי שניתן לראות בטבלה שלעיל, הוא מופיע גם בצורה  

, וייתכן 11א ז. כמו כן, הוג קושר בין 'תחן' לבין 'נחת' בשושלתו של שמואל הנביא האפרתי בדברי הימים ו  

  1:423שאף ל'תחו' שבספר שמואל א  

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 Νααθ ְוַנַחת 11דה"א ו 

 Θοκε ֹתחּו 1שמ"א א 

 

 
   .124, עמ' 1כך גם פרופ, כרך  420
ם בדברי הימים היא שילוב של שתי רשימות מקבילות אך שונות, ולפיכך רבים מהחוקרים סבורים כי רשימת בני אפרי  421

; קורטיס  149, עמ'  1900הוג  שמותיהם של שלושת בני אפרים חוזרים על עצמם ברשימה ואינם מייצגים דורות שונים, ראו אצל  

 .253, עמ' 2006; קליין 12–11, עמ' 1991; גליל 114, עמ'  1986בראון  ; 153, עמ' 1967
 זהו שיקוף של שם שונה במצע העברי המשוער, ולא וריאנט של 'תחן'/'תחם'.   422
 . 151, עמ' 1900הוג  423
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מוטלת בספק, כאשר יש שסברו כי הוא נגזר מן השורש חנ"ה, והוא קיצור  משמעות 'תחן' שבנוסח המסורה  

את 'תחם' שבשומרוני   424של ַתֲחֶנה, ויש שסברו שמקורו בשורש חנ"ן, וכך משמעותו היא מרוחם, מועדף.

  425, אולם משמעות זו דחוקה.to make warmגזרו כמה חוקרי מן השורש חמ"ם שפירושו 

כפי שראינו, ההבדל בין 'תחן' שבנוסח המסורה ו'תחם' שבחומש השומרוני הוא חלק ממערכת רחבה יותר  

של ווריאנטים של השם. בשל כך שאלת הגרסה העדיפה היא סבוכה ובלתי ניתנת להכרעה. מכל מקום,  

עה על חילוף  נראה כי במקרה הספציפי של 'תחן' ו'תחם' לדמיון הגרפי בין מ"ם לנו"ן עשויה להיות השפ 

 הגרסאות.  

  

ם ְבאֹוְצֹרָתי )נה"מ לדב' לב  ָּכֻמס. ֲהלֹא־הּוא 9  ( 34ִעָמִדי ָחת 

ס   * √ נה"מ ָכמ 

  (; וול' κταιῆσυν; ע' )nosa ̄̊kשומ'; קה”ש:  כנוס

 

השורש כמ"ס הוא יחידאי במקרא. על פי ההקשר הוראתו היא לאסוף, לכנוס: האל אוסף את עוונותיהם  

האטימולוגית, קאהלר הבחינה  מן  יפרע מהם.  הנקם שבו  ליום  עד  ישראל  אויבי  וכהן -של  באומגארטנר 

לזה של  , שמשמעותו היא לאגור, לצבור, כבעל מקור שמי זהה  kamāsu(m)הצביעו על השורש האכדי  

 427למרות זאת, חוקרים רבים סברו שהוא תוצאה של שיבוש גרפי של השורש הרווח כנ"ס.  426כמ"ס. 

אטימולוגי   לניתוח  ניתנת  יחידאית,  שהיא  הגם  זו,  גרסה  המסורה.  נוסח  את  להעדיף  יש  כי  נראה  אולם 

כדית 'העני  באמצעות מקבילה מן השפה האכדית. יתרה מכך, כהן אף הצביע על קטע מתוך המעשייה הא

 428)לחתום( מופיעים זה לצד זה, כפי שקורה בפסוק הנידון.   kanāku  -ו  kamāsu מניפור', שבו הפעלים

בנוסף, השימוש בשורש כנ"ס אופייני דווקא לספרות מקראית מימי הבית השני, ורווח בספרים כקהלת, 

ו של השורש בשירה מקראית הגם שנתון זה אינו סותר עקרונית את הופעת  429דברי הימים, נחמיה ואסתר. 

  430קדומה, הוא עשוי לחזק את הסברה כי גרסת המסורה עדיפה.

אם אכן הגרסה 'כנוס' היא משנית, אזי אפשר שהיא נוצרה כתוצאה מפרשנות פליאוגרפית שהפעיל המעתיק 

י  נוסח קדמון שעמד גם ביסוד המצע של תרגום השבעים והוולגאטה. הלה תיקן את הפועל הארכא-של אב

 
– 1967באומגארטנר  -. לפירוש השני ראו אצל קאהלר334, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-לפירוש הראשון ראו אצל בראון  424

ו השלילית של תיעוב ומיאוס )כמו באיוב יט  . האחרון לא שולל את השימוש בשורש חנ"ן במשמעות1718, עמ'  4, כרך 1996

 (. לפי ניתוח כזה, פירוש השם, שנעשה בו שימוש לרעה, הוא מתועב.  17
 . 328, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר328, עמ' 1957דרייבר בריגס -בראון 425
'מכמֹש', -באומגארטנר אף הציעו שזהו מקור השם 'מכמס' -)קאהלר  481, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -קאהלר  426

 .  431, עמ' 1, כרך  1965זודן -. להופעות השורש בטקסטים אכדיים ראו אצל פון39, עמ' 1978שפירושו מקום חבוי(; כהן 
 . 391, עמ' 1981; מאייס 111'  , עמ1969; מצוך 485, עמ' 1957בריגס -דרייבר-; בראון373, עמ' 1895דרייבר  427
 .  155–154, עמ' 1956גורניי  428
 . 308, הע' 175הורביץ תשל"ב, עמ'  429
הדיון בתארוך השירה בדב' לב הוא סוגיה סבוכה שאינה מעניינינו. על אף העיסוק המחקרי הנרחב בשאלה, נראה כי היא    430

, עמ'  1994לפנה"ס )אולברייט    1025י חורבן שילה, בשנת  לא באה על פתרונה. שתי הדעות הרווחות הן כי השירה נכתבה אחר

, עמ'  1978(. ראו סקירה והפניות ביבליוגרפיות אצל כהן  193, הע'  264, עמ'  1973( או במאה התשיעית לפנה"ס )קרוס  17

אי הקדום ולא  . בין כך ובין כך, אין חולק על כך שהשירה שייכת לרובד המקר382–380, עמ'  1981. השוו' למאייס  88, הע'  63

 לספרות המאוחרת מימי בית שני. 
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ס ל'כנוס' הנפוץ ובעל המשמעות הדומה, מתוך הנחה שהוא תוצאה של שיבוש קדום. עם זאת, אפשר גם   ָכמ 

 שלפנינו חילוף לא מכוון של האות מ"ם בנו"ן שנוצר בצורה בלתי תלויה בכל אחד מהעדים. 

 

 סיכום  2.2.4.3

ומרוני: שבע פעמים האות האותיות מ"ם ונו"ן מתחלפות אחת עשרה פעמים בין נוסח המסורה והחומש הש

מ"ם מתועדת בנוסח המסורה ונו"ן בחומש השומרוני, וארבע פעמים נו"ן מתועדת בנוסח המסורה ומ"ם  

השומרוני. בסופי    431בחומש  באות  הן  ההבדלים  וביתר  המילה,  באמצע  אחת  פעם  מתחלפות  ונו"ן  מ"ם 

מייצגי  432מילים.  האותיות  חילופי  מקרים  בשבעה  הללו,  ההבדלים  ונקבה בין  זכר  צורת  בין  מעבר  ם 

בהצטרף הרקע הפונולוגי העומד ברקעם של החילופים בסופי    433בסיומות, כגון בהם/בהן, אביהם/אביהן. 

מילים והרקע הלשוני העומד ברקעם של החילופים בסיומות לדמיון הגרפי בין האותיות בכתב העברי, כל  

 חילופי מ"ם ונו"ן הוגדרו כחילופים מורכבים.  

 

 בי"ת ומ"ם   2.2.5

 מבוא 2.2.5.1

הראה  סרנה  הסמנטית,  הבחינה  מן  וגרפית.  פונולוגית  סמנטית,  מבחינה  קרובות  ומ"ם  בי"ת  האותיות 

'מ' עשויות להיות נרדפות זו לזו במקרא. גם חומסקי סבור כך, והוא אף כולל בקבוצת -שהתחיליות 'ב' ו

שיפמן הוכיח כי כוחה של טענה זו יפה גם לספרות קומראן, והביא  434(.toהתחיליות הנרדפות גם את 'ל' )

ואולם, תפוצתם של חילופי אותיות אלו רחבה ואינה מוגבלת    435דוגמאות לחילופי התחיליות מהמגילות. 

רק לתחיליות. יש לכך תיעוד כבר בתוך נוסח המסורה בין קטעים מקבילים בו ואף במערכת הקרי והכתיב,  

ובסופן.  ובנוסף בהשוואת מילים, באמצען  נוספים, בראשי  נוסח  ניתן    436נוסח המסורה לעדי  לפיכך לא 

לתלות את מקור החילוף בגורם הסמנטי בלבד. מן הבחינה הפונולוגית, שני העיצורים שאותיות אלו מייצגות  

 בנוסף, מן הבחינה   437שייכים לקבוצת העיצורים השפתיים, וצורת הגייתם דומה בשל מקורם המשותף.

 
  .44, דוגמא מספר 2.2.2.2.6עשרה מקרים נמנו בסעיף זה, ומקרה נוסף נמנה בסעיף  431
 .  8, 7,  6, 5הבדלים(,   2)  4,  3, 2, 1, ובסופי מילים בדוגמאות מספר 9מ"ם ונו"ן מתחלפות באמצע מילה בדוגמא מספר  432
 . 2.2.4.2.1סעיף  433
. העובדה שישנן פעמים בהן המילית 'מן' מתחלפת בתחילית 'ב' בפסוקים מאותו ענין מאששת 1970; חומסקי  1959סרנה    434

, שומ' 'בשמן'(;  29)נה"מ שם    ִמן־ַהֶּׁשֶמן  ְוַהּנֹוָתר( /  18)נה"מ לוי' יד    ְוַהּנֹוָתר ַבֶּׁשֶמןאת טענתם של סרנה וחומסקי, כך למשל:  

ם ִמן־ָׁשַמִים  ם ַבָּׁשַמִים( /  14מ"ב כב  )נה"מ לש  ַיְרעֵּ שבחן את התופעה   1975(. להרחבה ראו אצל זוויט  14)נה"מ לתה' יח    ַוַּיְרעֵּ

 בהתבסס על השוואה לשפות שמיות נוספות. 
 . 1982שיפמן  435
  ַרתַגעֲ ּבְ ָנה )קרי(. חילוף בקטעים מקבילים בנוסח המסורה: מָ , כתיב( / אֲ 12' )מל"ב ה נהבאחילוף במערכת הקרי והכתיב: '  436

)עז' א    ִּפי ִיְרְמָיהִמ (;  23)דה"ב כה    ַּׁשַער ֶאְפַרִיםמִ ( /  13)מל"ב יד    ַׁשַער ֶאְפַרִיםּבְ (;  16ה' )תה' יח    ַּגֲעָרְתָךמִ ( /  16ה' )מל"ב כב  

(. לדוגמאות  12)יר' נב    דמַ עָ ( /  8)מל"ב כה    דבֶ עֶ (;  1)יש' לט    ֹרַדְךמְ ( /  12)מל"ב כ    רֹאַדְךּבְ (;  22)דה"ב לו    ִפי ִיְרְמָיהּוּבְ ( /  1

. האותיות בי"ת ומ"ם מתחלפות ביניהן גם בהשוואת נוסח המסורה לתרגום השבעים, 106, עמ'  1974נוספות ראו אצל דהוד  

 καὶ)ע':    ְוֶׁשְבָנה:  18(; מל"ב יח  Σαμαα)ע':    ְוֶׁשַבע:  2(; שם יט  Αιρεμ)ע':    ֲאַרב:  52באמצעי ובסופי מילים, כך למשל יהו' טו  

Σομνας  עמ'  1913; דרייבר  2015(. ראו גם אצל גולינטס ,lxvii  לחילופים בין נוסח המסורה למגילת ישעיהו ראו אצל קוטשר .

 .  1982; לחילופים במגילות קומראן נוספות, ראו אצל שיפמן 311, 309תשי"ט, עמ' 
 . 110, עמ' 1969; מצוך 480–479, עמ' 1966שפרבר  437
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הגרפית ניתן לדבר על קרבה בין האותיות הן בכתב העברי הן בכתב המרובע, בעיקר בשלביו המוקדמים  

  438שבהם האות בי"ת עדיין לא פיתחה את הבליטה בפינה הימנית התחתונה.

בשל הקרבה המשולשת בין האותיות, העיצורים והמיליות שהן מייצגות לא ניתן להצביע בוודאות על סיבת  

האם היא גרפית, פונולוגית או סמנטית. בנוסף, ייתכן כי ההבחנה בין   – של חילוף ספציפי ביניהן    היווצרותו

האותיות מיטשטשת בשל תהליכים שבהם גורם אחד משפיע על משנהו. כלומר, אפשר שבשל צורת ההגייה  

אפשר שבש כן,  כמו  ברורה.  אינה  ו'מ'  'ב'  התחיליות  בין  ההבחנה  העיצורים,  שני  של  הקרבה  הדומה  ל 

הגרפית בין האותיות וחילופן הרווח בטקסטים, רווח גם החילוף בין התחיליות 'ב' ו'מ' וכל אחת מהן סובלת  

את שתי המשמעויות. לפיכך, ההכרעה בדבר מקורם של הבדלי נוסח שבהם חילופי האותיות בי"ת ומי"ם  

אתייחס אליהם כאל מקרים   היא סבוכה ופעמים אף שאינה אפשרית. על כן, בבואי לבחון הבדלים אלו

עשויה להיות השפעה על הסיבה   –המורפולוגי, הפונולוגי והגרפי    –מורכבים שבהם לשלושת הגורמים יחד  

 להיווצרות החילוף.  

 

 חילופי בי"ת ומ"ם מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.5.2

ֶלת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריעָ 1 ן ַתֲעֶׂשה ִבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה ַבַמְחֶבֶרת    ִמָּקָצה ה ָהֶאָחת. ְוָעִׂשיָת ל ְלֹאת ְתכֵּ ַבֹחָבֶרת ְוכֵּ

ִנית )נה"מ לשמ' כו   ( 4ַהּׁשֵּ

 * נה"מ ִמָּקָצה

 439; פש'åṣṣafqiשומ'; קה"ש:  בקצה

 

ֶלת ַעל ְׂשַפת ַהְיִריָעה ָהֶאָחת   ִנית   ִמָּקָצהַוַּיַעׂש ל ְלֹאת ְתכֵּ ן ָעָׂשה ִבְׂשַפת ַהְיִריָעה ַהִּקיצֹוָנה ַבַמְחֶבֶרת ַהּׁשֵּ ַבַמְחָבֶרת כֵּ

 (11)נה"מ לשמ' לו 

 * נה"מ ִמָּקָצה

 afqiṣṣåשומ'; קה"ש:  בקצה

 

חמש יריעות. באחת מיריעות הקצה של  המשכן עשוי עשר יריעות בד המחוברות זו לזו לשתי קבוצות של  

  440כל קבוצה ישנן לולאות, מעין טבעות או עניבות המהדקות ולופתות את מה שבתוכן:

 

 

 

 

 
הדמיון הגרפי בין האותיות מבלי להתייחס לשלב הפליאוגרפי בו הוא קיים. כך גם   הזכיר את  113, עמ'  1920דליטש    438

הסביר את שכיחותם של חילופי בי"ת ומ"ם בין נה"מ לתרה"ש    lxvii, עמ'  1913. כמו כן, דרייבר  44, עמ'  1986מק'קרטר  

 בדמיון הגרפי בין האותיות. 
 . 11להלן בשמ' לו הפשיטתא תומך בגרסת השומרוני כאן, אבל לא  439
אצל בראון  440 ראו  למשמעותו  למשכן,  בקשר  רק  בתורה  מוזכר  לולאות  עמ'  1957בריגס  -דרייבר-המונח  - ; קאהלר533, 

 . 407–406, עמ' 2, כרך  2006; חכם תשנ"א, עמ' קמב; פרופ 530, עמ' 2, כרך 1996–1967אומגארטנר ב
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 שומרוני  נוסח המסורה 

ביצוע )שמ' לו  (4צו )שמ' כו  

11) 

ביצוע )שמ' לו  (4צו )שמ' כו 

11) 

ָּקָצה  מִ  ַּבֹחָבֶרת ָּקָצה מִ  המחברת הראשונה 

 ַּבַּמְחָּבֶרת 

קצה ב

 במחברת 

קצה ב

 במחברת 

ַהְיִריָעה  ּבִ  המחברת השנית  ְׂשַפת 

ַהִּקיצֹוָנה  

  ַּבַּמְחֶּבֶרת

ִנית  ַהּׁשֵּ

ַהְיִריָעה ּבִ  ְׂשַפת 

ַהִּקיצֹוָנה  

  ַּבַּמְחֶּבֶרת

ִנית  ַהּׁשֵּ

היריעה ב שפת 

הקיצונה  

  במחברת

 השנית

היריעה ב שפת 

הקיצונה  

  במחברת

 השנית

 

ניתן לראות כי הנוסח השומרוני הוא אחיד בציווי ובמימושו: שימוש בתחילית הלוקטיבית 'ְב' לציון מיקום  

הלולאות והכינוי 'מחברת' לכל חמש יריעות הצמודות זו לזו. מנגד, נוסח המסורה אינו אחיד: הוא  משתמש 

שמשמע היריעות,  של  הראשונה  בקבוצה  הלולאה  מיקום  לציון  'ְמ'  המקום(, בתחילית  )מ"ם  זהה  ותה 

ֹחָבֶרת הן   'ְב' למיקום הלולאה במחברת השנית. כמו כן, חמש היריעות המחוברות מכונות הן  ובתחילית 

 ַמְחֶבֶרת.  

מכוון   'בקצה' בשתי הפעמים הוא שינוי  גורס  הנוסח שלפנינו, שבהם השומרוני  לפיכך, אפשר שהבדלי 

לוף התחיליות בפסוק הוא חלק מן התופעה הנידונה לעיל  שמטרתו ליצור נוסח אחיד ועקבי. אף ייתכן שחי

אולם עדיין אפשר שמקורו   441'מ', כפי שהראו גולינטס, חומסקי, סרנה ושיפמן.-של חילוף התחיליות 'ב' ו

הגורמים   מן  כמה  בשילוב של  לחלופין  או  ומ"ם,  בי"ת  האותיות  בין  הגרפית  בקרבה  הוא  זה  הבדל  של 

 הנזכרים. 

 

ֶּלה ַהְּטמֵּ 2 ַע ָבֶהם ְבֹמָתם ִיְטָמא ַעד־ָהָעֶרב )נה"מ לוי' יא ְּבָכלִאים ָלֶכם . אֵּ  (31־ַהָּׁשֶרץ ָכל־ַהֹּנגֵּ

 * √ bMas Levנה"מ;  ְבָכל

  mikkalשומ'; קה"ש:  מכל

 

יחידה שבה מפורטת  -בפרק יא הם תת  31–29בהבדל זה ישנו חילוף נוסף של התחיליות 'ב' ו'מ'. פסוקים  

 (:47–1הטמאים, בתוך היחידה העוסקת בחיות הטהורות והטמאות )וי' יא רשימת השרצים 

 bMasLev שומרוני נוסח המסורה

א  ץ ַעל־ּבַ ְוֶזה ָלֶכם ַהָּטמֵּ ֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשרֵּ

 ָהָאֶרץ

 ַהֹחֶלד

 ְוָהַעְכָבר

שרץ השרץ על בוזה לכם הטמא 

 הארץ 

 החלד 

 והעכבור 

וזה ל֯כם הטמא  

 ]ה[ׄשרץ ]ע[ל הארץ   שרץב

 ה]ח[֯ל]ד  

 והעכ[֯ב֯ר  

 
 . 2015גולינטס ;  1982; שיפמן 1970; חומסקי 1956סרנה  441
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 ...ְוַהָּצב ְלִמינֵּהּו 

ִאים ָלֶכם  ֶּלה ַהְּטמֵּ  ־ַהָּׁשֶרץ...ָכלּבְ אֵּ

 והצב למינו... 

 כל השרץ...מאלה הטמאים לכם 

 והצב ל֯מינהו... 

אלה הטמאים לכם  

 ׄהׄשרץ  ]כל[ב

 

( וסיכום )פס'  29פס'  כפי שניתן לראות, הקטע הוא בעל מבנה מסגרתי אשר בו כותרת )בחלקו הראשון של  

ו31 המסורה  נוסח  הטמאים.  השרצים  פירוט  ישנו  ובאמצע  דומים,   )-bMasLev    ומשתמשים עקביים 

שאינה  עקביות  חוסר  מציג  השומרוני  לעומתם,  הסיכום.  בשורת  והן  הכותרת  בשורת  הן  'ב'  בתחילית 

מאפיינת אותו, ומשתמש בתחילית 'ב' בשורת הכותרת ובתחילית 'מ' בסיכום. לפיכך סביר להניח כי גרסת  

התחי מחילוף  כתוצאה  נוצר  השומרוני  ואילו  זה,  במקרה  עדיפה  מסיבה המסורה  הנובע  הנרדפות  ליות 

 סמנטית גרידא, או משילובה עם ההיבט הפונולוגי ו/או הגרפי. 

 

אֹמר ַעם ָּגדֹול  3 נּו לֵּ ַמּסּו ֶאת־ְלָבבֵּ ינּו הֵּ ִמֶמּנּו ָעִרים ְּגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ַבָּׁשָמִים ְוַגם־ְבנֵּי   ָוָרם. ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ַאחֵּ

 (28ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם )נה"מ לדב' א 

 * ה"מנ  ָוָרם 

 wråb442שומ'; קה"ש:  ורב 

 

הפסוק:  בהקשר  היטב  ומשתלבות  האטימולוגי  ההיבט  מן  נהירות  גרסת השומרוני  הן  המסורה  גרסת  הן 

עם זאת, הצירוף 'ורם מ' שבנוסח המסורה    443התואר 'רם' פירושו גבוה, והתואר רב מציין ריבוי כמותי. 

 הוא יחידאי, לעומת הצירוף 'רב מ' שבשומרוני החוזר פעמיים נוספות בחומש דברים:  28לדברים א 

 

 קומראן תרגום השבעים שומרוני מסורה  מקור 

גֹוִים ַרִבים   ִׁשְבָעה 1דב' ז 

 ַוֲעצּוִמים ִמֶמּךָ 

  רביםשבעה גוים 

 ממךועצמים 
ἑπτὰ ἔθνη 

πολλὰ καὶ 

ἰσχυρότερα 

ὑμῶν  

- 

ָוָרב  ְלגֹוי־ָעצּום  14דב' ט 

 ִמֶּמּנּו
ורב  לגוי עצום 

 ממנו

ἔθνος μέγα 

καὶ ἰσχυρὸν 

καὶ πολὺ 

μᾶλλον ἢ 

τοῦτο 

- 

 
 )נה"מ ושומ'(.  21תרגום השבעים משקף את הנוסח 'עם גדול ורב ורם' כמו בדב' ב  442
.  1203, עמ'  3, כרך  1996– 1967באומגארטנר  - ; קאהלר926, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-לביאור 'רם' ראו אצל בראון  443

 . 1172, עמ' 3, כרך  1996–1967ומגארטנר בא-; קאהלר913– 912, עמ' 1957בריגס - דרייבר-לביאור 'רב' ראו אצל בראון
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הוא תוצאה של חילוף האות בי"ת במילה    28ייתכן אם כן, שהצירוף 'ורם ממנו' שבנוסח המסורה לדברים א  

אולם, על אף שצירוף זה אינו שכיח, הוא קביל    444הדמיון הגרפי או הפונולוגי ביניהן.'ורב' במ"ם בשל  

היא משנית ובה חוסר בהירות   28מבחינה דקדוקית. כיוון שכך, ייתכן שדווקא גרסת השומרוני לדברים א 

מהמקורות  לו  המוכרת  התבנית  פי  על  בי"ת,  באות  לבחור  השומרוני  לסופר  גרמה  האות  בזיהוי    גרפית 

)נה"מ; שומ'; ע'(, ייתכן    21-ו  10שצוטטו לעיל. בנוסף, לאור הצירוף 'עם גדול ורב ורם' הנזכר בדברים ב  

שגרסת המסורה וגרסת השומרוני נוצרו כל אחת בנפרד כתוצאה מהפלוגרפיה. עקב הדמיון בין האותיות 

טה המילה 'ורב' ובשומרוני  בי"ת ומ"ם במילים 'ורב' 'ורם', כל נוסח השמיט אחת מהן: בנוסח המסורה נשמ

 נשמטה המילה 'ורם'. 

מכל מקום, למרות ההסברים השונים להתהוותם של הבדלי הגרסאות במקרה זה, נראה כי הדמיון הגרפי  

 בין האותיות בי"ת ומ"ם עשוי היה להשפיע בצורה כזו או אחרת על היווצרותם. 

 

 סיכום  2.2.5.3

האותיות בי"ת ומ"ם מתחלפות ארבע פעמים בין נוסח המסורה והחומש השומרוני: פעם אחת בנוסח המסורה  

ובחומש   מ"ם  מתועדת  המסורה  בנוסח  פעמים  ושלוש  מ"ם,  מתועדת  השומרוני  ובחומש  בי"ת  מתועדת 

הגרפי  השומרוני מתועדת בי"ת. כל החילופים הללו הם מקרים מורכבים, שמקורם עשוי להיות בדמיון  

ו 'ב'  התחיליות  בין  סמנטית  הקרבה  עם  בשילוב  עברי,  בכתב  האותיות  בין  בקרבה  -החלקי  ו/או  'מ', 

 הפונולוגית בין העיצורים המיוצגים על ידי בי"ת ומ"ם.  

 

 ו"ו וזי"ן  2.2.6

 מבוא 2.2.6.1

הן בין נוסח    האותיות ו"ו וזי"ן הן בעלות דמיון גרפי בכתב מרובע. חילופי האותיות הללו אינם שכיחים 

נדירה בשפה  זי"ן  נובע מכך שהאות  כי הדבר  נראה  נוספים.  נוסח  בעדי  הן  המסורה לחומש השומרוני, 

העברית. אותיות אלו עשויות להתחלף גם מסיבה מורפולוגית, במקרים של פעלים מגזרת הכפולים שבהם  

המסורה והחומש השומרוני,    האות השנייה והשלישית של השורש היא זי"ן. זהו המצב בחילופים בין נוסח

 ולכן הם מסווגים כמקרים מורכבים.  

 

 חילופי ו"ו וזי"ן מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.6.2

ל ֶאת־ַהְתָרִפים ֲאֶׁשר ְלָאִביָה )נה"מ לבר' לא  ִלְגֹזזְוָלָבן ָהַלְך   (19ֶאת־צֹאנֹו ַוִתְגֹנב ָרחֵּ

 * נה"מ ִלְגֹזז 

 algozשומ'; קה"ש:  לגוז 

 

 
 מסווג הבדל זה כחילוף פונולוגי.  110, עמ'  1969מצוך  444
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ָמה ּוְׁשַלל ֶהָעִרים   (7ָלנּו )נה"מ לדב' ג  ַּבּזֹונּו ְוָכל־ַהְבהֵּ

 * נה"מ ַבּזֹונּו

 zåznua ̄̊bשומ'; קה"ש: בזזנו 

 

השורשים גז"ז ובז"ז שייכים לגזרת הכפולים. פעמים שפעלים מגזרה זו באים בצורה ארוכה, בה האות  

ופעמים שהם באים בצורה מכווצת שבה האות הנכפלת מופיעה הנכפלת בשורש מופיעה פעמיים בפועל,  

שתי הצורות הללו קיימות בנוסח המסורה, ולעיתים הן אף באות זו לצד זו כפי שניתן    445פעם אחת בלבד.

 לראות בפסוקים הבאים: 

ם  ְסָבבּוִניַגם־ ַסּבּוִני   (11ה' ִכי ֲאִמיַלם )נה"מ לתה' קיח  ְבׁשֵּ

 ( 13, 12; נה"מ ליח' לח 6)נה"מ ליש' י  ַבז  ָלֹבזָׁשָלל וְ  ִלְׁשֹלל

גם השומרוני עושה שימוש מקביל בשתי הצורות, כאשר פעמים שהוא משתמש בפעלים ארוכים בגזרת  

נכפלת האות בי"ת בפועל    4הכפולים, ופעמים הוא משתמש בצורה המקוצרת. כך לדוגמא בבמדבר כא  

 ורה המקוצרת 'תגז' )נה"מ ושומ'(.  מופיעה הצ 19'לסבב' )נה"מ ושומ'(, ואילו בדברים טו 

אם כן, אפשר שההבדלים שלפנינו בין נוסח המסורה לשומרוני הם וריאנטים של פעלים מגזרת הכפולים.  

עם זאת, כיוון שוריאנטים אלו כוללים חילוף של האותיות ו"ו וזי"ן הדומות בכתב המרובע, אפשר שהגורם 

עובדה שהצורה המקוצרת של הפעלים מופיעה בכתיב מלא  הוא גרפי. יתרה מכך, ה להיווצרות ההבדלים

עשויה לרמוז לכך ששילוב הגורם הגרפי והלשוני השפיע על יצירת הגרסאות. ייתכן שהו"ו נוצרה כתוצאה 

של חילוף מחמת דמיון גרפי, ובשל היכרותו של הסופר עם שני הווריאנטים הקבילים של הפועל. אם אכן  

 והגרפי מעורבים ביצירת ההבדל.  כך, הרי הגורם המורפולוגי 

 

 סיכום  2.2.6.3

המסורה  בנוסח  אחת  פעם  השומרוני:  והחומש  המסורה  נוסח  בין  פעמיים  מתחלפות  וזי"ן  ו"ו  האותיות 

מתועדת זי"ן ובחומש השומרוני מתועדת ו"ו, ופעם אחת בנוסח המסורה מתועדת ו"ו ובחומש השומרוני  

קרים מורכבים, בשל הגורם המורפולוגי העומד ברקעם. אולם, כפי מתועדת זי"ן. שני החילופים הללו הם מ

בתקופות   המרובע  בכתב  האותיות  בין  הגרפי  הדמיון  השלישי,  בפרק  הפליאוגרפי  בניתוח  שיתברר 

 הרלוונטיות הוא כה גדול, שנראה שהגורם הגרפי הוא ההסבר המועדף לחילופים.  

 

 

 

 

 

 

 
 .  211, עמ' 2009מוראוקה - ; ז'ואן67aa§, 1910קאוץ' -גזניוס 445
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 ה"א ומ"ם סופית  2.2.7

 מבוא 2.2.7.1

 446האות ה"א היא בעלת דמיון גרפי לאות מ"ם רק בכתב המרובע, ורק כאשר המ"ם היא בצורתה הסופית. 

ואכן, שני חילופי ה"א ומ"ם בין נוסח המסורה והחומש השומרוני הם כאשר האות מ"ם באה במעמד סופי.  

פיענוח שונה של כתיבה מקוצרת. דרייבר ה ציע שמילים  הסבר אלטרנטיבי לחילופים אלה עשוי להיות 

שבסופן האותיות ה"א, ת"ו ומ"ם כצורן סופי נכתבו בקיצור, כך שהאות האחרונה לא נכתבה ובמקומה  

וייתכן שהיא המקור   447סומן גרש מעל האות שלפניה. זו הולידה פתיחה שגויה של הקיצורים,  טכניקה 

כות על השערת הכתיבה  לחילופי האותיות במקרים שלפנינו. ואולם, יש להתייחס בזהירות להצעות הנסמ

המקוצרת, כיוון שאין לה תיעוד כלל בכתבי היד המקראיים שבידינו. מנגד, תופעת החילופים הגרפיים היא 

 מבוססת, ונשענת על עדויות טקסטואליות.  

 

 חילופי ה"א ומ"ם סופית מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.7.2

 ( 12ת־ָאִבי ִהוא ַאְך לֹא ַבת־ִאִמי ַוְתִהי־ִלי ְלִאָּׁשה )נה"מ לבר' כ ֲאֹחִתי בַ  ָאְמָנה. ְוַגם־ 1

 * נה"מ ָאְמָנה

  ̊̄ mēnimma aשומ'; קה"ש: אמנם

 

 מופע רלוונטי נוסף: 

 נוסח המסורה מקור 

 ָאְמָנה 20יהו' ז 

 

-בריגס וקאהלר-דרייבר-בראון'אמנה' ו'אמנם' הן שתי צורות משנה של אותה מילה. על פי מילוניהם של  

טלמון מציע לו משמעות משפטית, כפתיחה לעדות שבה הדובר    448באומגארטנר משמעותו היא אכן, באמת. 

במקרה דנן, אברהם מעיד בפני אבימלך כי שרה היא אחותו מאב    449נושא הצהרה בעלת הוראה משפטית. 

 אך לא מאם. 

שווה. בעוד הצורה 'אמנם' רווחת במקרא, השימוש  תפוצתן במקרא של שתי צורות המשנה במקרא אינה  

ב'אמנה' נדיר, ולמעשה היא יחידאית בתורה. קוגוט הציע הסבר לשוני לחילוף, על פיו 'אמנה' ו'אמנם' הם 

 
השאלה מתי נוצרו צורות אמצעיות וסופיות של מ"ם, ומתי החלה ההבחה ביניהן תידון בהרחבה בניתוח הפליאוגרפי של   446

 יות בפרק השלישי. האות
מ"ם סופית. ההשערה שהסופרים  - , ביחס לחילופי האותיות ה"א ו1930. ראו גם אצל קראוס  lxix-lxviii, עמ'  1913דרייבר    447

סיני  - השתמשו בטכניקה של כתיבה מקוצרת, בפרט בקיצור של שם האל, מוכרת בביקורת נוסח המקרא. ראו למשל אצל טור

עמ'   עמ'  1928; קנדי  10–1, עמ'  1922; פרלס  81–73תשי"ז,  דרייבר  118–114, עמ'  1960; דרייבר  173,  טוב  1964;   ;

, עמ' 1928; קנדי  10–1, עמ'  1922. השערה זו נשמעה בפרט ביחס לקיצור שם האל, ראו אצל פרלס  162–160, עמ'  2015

,  1976; אלן  94– 76, עמ'  1964ייבר  ; דר2, הע'  207, עמ'  1961; זליגמן  118–114, עמ'  1960; דרייבר  1930; קראוס  173

 .162–160, עמ' 2015; טוב 214עמ' 
 . 65עמ'  1, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר53, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 448
עמ'  1964טלמון    449 עמ'  35–34,  ורטהיימר תשל"ו,  ויתור בעברית    237– 233;  ואמנה משמשות כמילות  כי אמנם  סבורה 

 אינה מחילה זאת על המקרה דנן.  המקראית, אם כי 
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ייתכן    450ה.-ם ובסיומת  -תוצרים אלטרנטיביים של שתי תבניות יצירה אדוורביאליות, המאופיינות בסיומת  

את הצורה הנדירה 'אמנה' בצורה השכיחה יותר 'אמנם', מתוך מגמתו המובהקת שהשומרוני מחליף במכוון  

לסילוק צורות מוקשות. ואולם, במקרה כזה, העובדה שמדובר בחילוף של אות אחת בלבד עשויה להצביע  

על חילוף מחמת דמיון גרפי או שילוב של הגורם הגרפי עם מניע פרשני, שכן במקרים בהם מצאנו הבדלים 

 הם לא הוגבלו לחילוף של אות בודדת או שתיים.   פרשניים

קראוס סבר שייתכן שכתיבה מקוצרת היא המקור לשתי הגרסאות הללו, מבלי לדחות את ההשערה של  

גרפי.  דמיון  נכתבה ללא האות הסופית    451חילוף מחמת  מכן   –אמנ'    – לסברתו, אפשר שהמילה  ולאחר 

ולם כפי שטענתי לעיל, יש להעדיף את ההסבר הגרפי  המעתיק פתח את הקיצור בצורה שונה מהמקור. א

 למרות ששני ההסברים עשויים להיות תקפים גם במקרה זה.  

וגרסת   נוסח המסורה  ניתן להציע ארבעה הסברים אפשריים לחילופי הגרסאות הללו: גרסת  זאת,  לאור 

ר; גרסת המסורה היא החומש השומרוני הן צורות חלופיות שכל אחת מהן נשענת על צורן אדוורביאלי אח

צורה נדירה ומשנית שנוצרה כתוצאה מחילוף האות מ"ם סופית באות ה"א; גרסת השומרוני היא משנית  

היא   גרסת השומרוני  יותר;  בצורה שכיחה  נדירה  צורה  להמיר  מכוון שמטרתו  מחילוף  כתוצאה  ונוצרה 

"ם סופית הדומה לה, והכרעה משנית ונוצרה כתוצאה מחוסר בהירות בזיהוי האות, האם היא ה"א או מ

שני ההסברים האחרונים עשויים לדור בכפיפה אחת, על פי עקרון    452'אמנם'.  –לטובת הגרסה הנפוצה  

 שילוב הגורמים שהודגם פעמים רבות בעבודה זו. 

 

ף ְלֹחק ַעד־ַהּיֹום ַהֶּזה ַעל־ַאְדַמת ִמְצַרִים2 לֹא ָהְיָתה ְלַבָּדם  ְלַפְרֹעה ַלֹחֶמׁש ַרק ַאְדַמת ַהֹכֲהִנים   . ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה יֹוסֵּ

 (26ְלַפְרֹעה )בר' מז 

 * נה"מ ְלַבָּדם 

 albaddaשומ'; קה"ש:  לבדה

 

המילה 'לבדה' בחומש השומרוני מתייחסת אל המילה ְלַבָּדם בנוסח המסורה מתייחסת אל ַהֹכֲהִנים, ואילו  

'אדמת הכהנים' ואפשר שהיא שינוי מכוון.  פותר את   453נושא הפסוקית  אם אכן כך, הרי שהשינוי אינו 

' ו'לבדה' מתייחסות  לבדהאדמת הכהנים    רקהייתור במילים  'רק'  ' אלא אף מגביר אותו, כיוון שהמילים 

בין הגרסאות אינו תוצאה של תיקון לשוני אלא של פיענוח לפיכך ייתכן שההבדל    454שתיהן אל האדמה.

 שונה של כתיבה מקוצרת או חילוף מחמת דמיון גרפי של האותיות ה"א ומ"ם סופית בכתב המרובע. 

 

 
 .  120, עמ' 1993ם אצל סבן –. ראה מקבילות באוגריתית לצורן האדוורביאלי 118–117קוגוט תשס"ב, עמ'  450
 .  322, עמ' 1930קראוס  451
 .  62, עמ' 1928השוו' לקנדי  452
  פלורנטין תשע"א.-כך מסמנים טל 453
פותר זאת בכך שמסביר את 'רק' במשמעות    171, עמ'  1974'רק...לבדם'. אנדרסן  גם בגרסת נוסח המסורה ישנו הייתור    454

 (.  butשל אבל )
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 סיכום  2.2.7.3

בנוסח   אחת  פעם  השומרוני:  והחומש  המסורה  נוסח  בין  פעמיים  מתחלפות  סופית  ומ"ם  ה"א  האותיות 

בחומש השומרוני מתועדת מ"ם סופית, ופעם אחת בנוסח המסורה מתועדת מ"ם  המסורה מותעדת ה"א ו 

סופית ובנוסח המסורה מתועדת ה"א. שני החילופים סווגו כמקרים מורכבים בשל האפשרות כי הן התחלפו  

 בשל הדמיון הגרפי בין האותיות בכתב מרובע ו/או מניע פרשני, או בשל פיענוח שונה של כתיבה מקוצרת.  

 

 כ"ף סופית ורי"ש  2.2.8

 מבוא 2.2.8.1

האותיות כ"ף ורי"ש הן בעלות דמיון גרפי במערכת הכתב המרובע בלבד. כפי שיתברר בפרק השלישי, גם  

במערכת כתב זו, הן דומות רק בראשית הסתעפותו של הכתב המרובע מן הכתב הארמי ולא מאוחר יותר  

ותיות קיים רק כאשר כ"ף היא בצורתה הסופית. כאשר אורכי האותיות משתנים. כמו כן, הדמיון בין הא

ייתכן שבשל כך חילופי האותיות הללו אינם שכיחים, הן בין נוסח המסורה והחומש השומרוני הן בעדי  

נוסח נוספים. עם זאת, לא קיים רקע סמנטי או פונולוגי לחילופים אלו, ולכן סביר להניח כי הם נוצרו מחמת 

 דמיון גרפי.  

 

 חילוף כ"ף סופית ורי"ש מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.8.2

ר ֹאָתם   ֶּלה ַוְיַבתֵּ הּו ְוֶאת־ַהִצֹּפר לֹא ָבָתר )נה"מ לבר' טו    ַּבָּתֶוְךַוִּיַּקח־לֹו ֶאת־ָכל־אֵּ עֵּ ן ִאיׁש־ִבְתרֹו ִלְקַראת רֵּ ַוִּיתֵּ

10) 

 √ ( αὐτὰ μέσαנה"מ; ע' ) ַבָתֶוְך

  bittorשומ'; קה"ש:  בתור 

 

'ויבתר'  הפועל  אל  המצטרף  פיעל  בבניין  מוחלט  כמקור  מתפרשת  בשומרוני  המופיעה  'בתור'  הצורה 

פלורנטין ופרביס כבר עמדו על כך שהוא ממעט -חיים, וולקי, טל-שבתחילת המשפט. חוקרי השומרוני כבן

נוטה להמירה בצורות דקדוקיות   להשתמש בצורה זו, ובמקומות שבהם היא מופיעה בנוסח המסורה הוא

לאור נטייתו זו, ובהצטרף לעובדה שאין קושי לשוני או תוכני בפסוק בצורתו בנוסח המסורה,    455אחרות.

יש להוציא מן הכלל אפשרות של שינוי פרשני מכוון שביצע השומרוני בנוסח המסורה. לפיכך יש להניח  

מיון גרפי. נותר להכריע איזו משתי הגרסאות משקפת  שלפנינו חילוף בין רי"ש לכ"ף סופית שנוצר עקב ד 

 נוסח ראשוני, ואיזו נוסח משני שנוצר כתוצאה מן החילוף האמור. 

נראה שבמקרה הנוכחי יש להעדיף את נוסח המסורה, כיוון שגרסתו מתיישבת היטב בפסוקים ואף נתמכת 

נת הפסוק היא שאברהם מבתר את  , וכווmiddleבמקורות חוץ מקראיים. פירוש המילה 'תוך' הוא אמצע,  

 
– 26'  עמתשע"א,    פלורנטין-טל;  153–152חיים תשל"ז, עמ'  -בן  ;216–215, עמ'  1970; וולקי  176'  עמ,  1968  פרביס  455

י־ַאֲהֹרן:  7)נה"מ(/ 'הלכו ושבו' )שומ'(; ויק' ו    ָהלֹוְך ָוׁשֹוב:  3. ראו למשל בבר' ח  27 ַֽ ּה ְבנֵּ ב  ֹאָתָ֤ )נה"מ(/ 'הקריבו אתה בני    ַהְקרֵּ

   . 235חיים תשי"ח, עמ' -אהרן' )שומ'(. על ייחודה של צורה זו בתורה השומרונית ראו אצל בן
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ביתור חיות כחלק מכריתת ברית נפוץ בעולם הקדום, והוא   456החיות באמצען, היינו לשני חלקים שווים. 

מטקסטים   ואף  לפנה"ס,  השני  האלף  לראשית  המתוארכים  ובאללח',  במארי  שנתגלו  מטקסטים  מוכר 

ובה שבועת אמונים של מתי כגון תעודה אשורית  יותר,  ניררי החמישי  מאוחרים  אל מלך ארפד לאשור 

)המאה השמינית לפני הספירה(, וחוזה אסרחדון מלך אשור עם הוואסאלים הכפופים לו )המאה השביעית  

שחיטת החיות בתעודות אלו מתלווה לברית ומטרתה, כפי הנראה, לסמל את איחודם של    457לפני הספירה(.

ים שלא ימלא אחר התחייבויותיו, הקובעת כי גורלו השותפים בברית, או להטיל קללה עצמית על מי מהצדד

באחד מן הטקסים המתאר כריתת ברית מטיפוס    458של המפר את הברית יהיה כגורלן של החיות הטבוחות. 

חיתית מהאלף השני  הנדון כאן. המדובר בתעודה  ניתן למצוא תיאור התומך בגרסת המסורה לפסוק  זה 

לשני  ביתור חיות או אדם    –לפנה"ס אשר מתארת טקס פולחני ובו פרקטיקה זהה לזו שבבראשית ט"ו  

נראה אם כן, שהאלמנט של ביתור החיות    459ן הבתרים. , העמדת שני החצאים זה כנגד זה ומעבר ביחצאים

קדמונית,  -באמצען יחד עם המעבר בין בתריהן הוא מרכיב יסודי במעשה הברית על פי המסורת המזרח

 ולפיכך אין לתלות את מקורו בחילוף טקסטואלי אקראי שחל בנוסח המסורה. 

 

 יו"ד ורי"ש 2.2.9

 מבוא 2.2.9.1

חילוף האותיות יו"ד ורי"ש אינו רווח בעדי הנוסח למקרא, ואף בין נוסח המסורה והחומש השומרוני ישנו  

רק חילוף אחד כזה. יו"ד ורי"ש הן בעלות דמיון גרפי בכתב המרובע בראשית הסתעפותו מן הכתב הארמי. 

האותיות, לא קיים רקע בשלב זה האות רי"ש היא קטנה, ודומה בגודלה ליו"ד. מעבר לקרבה הגרפית בין  

נוסח המסורה   בין  פונולוגי או סמנטי שעשוי לעמוד ברקעם של חילופי אותיות אלו. כוון שכך, ההבדל 

 והחומש השומרוני ובו חילוף יו"ד ורי"ש סווג כמקרה מבוסס של חילוף מחמת דמיון גרפי.   

 

 ש השומרוניבין נוסח המסורה והחוממחמת דמיון גרפי חילוף יו"ד ורי"ש  2.2.9.2

ינֵּינּו י ָנחֹור ִיְׁשְּפטּו בֵּ י ַאְבָרָהם וֵּאֹלהֵּ  ( 53ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק )נה"מ לבר' לא  ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם ֱאֹלהֵּ

י ֲאִביֶהם   * נה"מ ֱאֹלהֵּ

 m a ̄̊åb'rשומ'; קה"ש: אלהי אברהם

 

 
   .7169, עמ'  5, כרך 1996– 1967באומגארטנר -; קאהלר1063, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 456
;  129– 124, עמ'  1958; לתעודה מאללח' ראו אצל וייסמן  14–5, שורות  37, מס'  1941לתעודה ממארי ראו אצל ז'אן    457

, שורות  539; לחוזה אסרחדון ראו שם עמ'  27–10, שורות  532, עמ'  1969לשבועת מתיאל מלך ארפד ראו אצל פריצ'רד  

547 –554  . 
 . 430, עמ' 1990; המילטון 114, עמ' 1989; סרנה 64–63, עמ' 1981הסל  458
. הפולחן נעשה בעקבות מפלה צבאית ותכליתו היא לכפר על הגורם 151, עמ' 1952על מקור הטקס החיתי ראו אצל גרניי  459

 לתבוסה. במהלכו, בתרי החיות והאדם מונחים זה כנגד זה והלוחמים עוברים ביניהם.  
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להבטיח צדק ואובייקטיביות. נוהג זה מוכר  לבן מגייס את האלים כשופטים בברית בינו לבין יעקב, על מנת  

ֲאִביֶהם בנוסח המסורה הן 'אלהי אברהם' בשומרוני נראים   460גם מחוזים מסופוטמיים.  י  הן הצירוף ֱאֹלהֵּ

ממה שקדם להם וממה שבא אחריהם. גם מצד התוכן ביטויים אלה  שלא במקומם בפסוק, שכן הם מנותקים

קשים: בגרסת השומרוני הביטוי נראה כחזרה מיותרת, ובגרסת המסורה כוונתו אינה נהירה, שכן לא ברור 

יש להוסיף את  האם   גרסאותיו  'אביהם'. לקושי בהבנת הצירוף בשתי  ומיהו  או בכמה  מדובר באל אחד 

העובדה, שהוא אינו מופיע כלל בתרגום השבעים. על בסיס נתונים אלה טענו כמה חוקרים כי לפנינו גלוסה, 

נון ביקשו -לגבי משמעותה של ההערה קיימות דעות שונות. סרנה ובן   461הערה מבארת שחדרה אל הטקסט. 

אל    –לטעון כי מטרתה להדגיש את המקור המשותף לאלוהויות השונות שהוזכרו בפסוק, 'אלוהי אביהם'  

אחד שהוא של כולם, ואפשר שהכתוב מכוון במילה 'אביהם' לתרח האב המשותף לאברהם ולנחור )יהו' כד 

זר סבור כי הביטוי מדבר  ספיי  462(, היינו, כשם שיש להם אב קדמון אחד, כך גם יש להם אלוה אחד.2

הקדמוניים שלהם. היא לאלים  וכוונתו  ֲאִביֶהם,  י  ֱאֹלהֵּ זה,   463דווקא על אלוהים רבים,  פירוש  אולם לפי 

הגלוסה אינה מחדשת דבר ולכן נצרכת. למעשה, שתי ההצעות אינן חושפות קושי פרשני משמעותי שעשוי 

ר לתלות את היווצרותן של שתי הגרסאות המשניות היה לגרום לבעל ההערה להוסיף אותה בגליון. סביר יות

י ַאְבָרָהם. על פי הסבר זה, השומרוני משקף את השלב הראשון של   שלפנינו בדיטוגרפיה של הצירוף ֱאֹלהֵּ

השיבוש, בו נכפל הביטוי, ואילו נוסח המסורה משקף שלב מאוחר יותר, שבו חל שיבוש נוסף שבמסגרתו  

יהם' עקב הדמיון הגרפי בין רי"ש ויו"ד או בשל תיקון מכוון של נוסח נתחלף 'אלהי אברהם' ב'אלהי אב

לפי השחזור המוצע כאן, המצע המשתקף בתרגום השבעים הוא הקרוב ביותר לנוסח המקור,    464המסורה. 

השומרוני מייצג נוסח משני כתוצאה מדיטוגרפיה, ואילו נוסח המסורה הוא הרחוק ביותר מנוסח המקור  

 ות, שכן הוא משקף הן דיטוגרפיה הן חילוף מחמת דמיון גרפי.  מבין שלוש הגרסא

 

 דל"ת ועי"ן  2.2.10

 מבוא 2.2.10.1

חילוף האותיות דל"ת ועי"ן אינו רווח בעדי הנוסח המקראיים, ואף בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  

ן בעלות דמיון גרפי  ישנו רק תיעוד אחד של חילוף כזה. ייתכן שהסיבה לתיעוד המצומצם היא שהאותיות ה

ספרי   המסירה של  זו בתהליך  כתב  בהמשך, השימוש במערכת  כפי שנראה  העברי.  הכתב  במערכת  רק 

גורם נוסף שעשוי היה להשפיע על    465המקרא היה מוגבל בהיקפו, ורובו התבצע במערכת הכתב המרובע.

אותיות. כפי שיתברר בפרק  תפוצתם הקטנה של החילופים הוא השלב בהתפתחות הכתב בו קיים דמיון בין ה

השלישי, האותיות אינן בעלות דמיון גרפי לאורך כל שלבי השימוש בכתב העברי, אלא רק כאשר הדל"ת 

 
 . 206–205, עמ' 1957פריצ'רד  460
 . 312, עמ' 2, כרך 1990; המילטון 243, עמ' 1964ספייזר כך למשל  461
 . 63נון תשס"ו, עמ' -; בן222, עמ' 1989סרנה  462
 . 243, עמ' 1964ספייזר  463
  .26ראו גם אצל ציפור תשס"א, עמ'  464
 . 3.3; 3.1.1ראו דיון מפורט בפרק שלישי, סעיפים  465
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היא בצורתה הקדומה ולפני שהיא פיתחה רגל. מכל מקום, כיוון שאין רקע פונולוגי, סמנטי או פרשני העומד 

 חילוף מחמת דמיון גרפי.   ברקעו של ההבדל שלפנינו, הוא סווג כמקרה מבוסס של

 

 חילוף דל"ת ועי"ן מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני 2.2.10.2

ֶהם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָלָמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן  יֶכם )נה"מ לשמ' ה  ַּתְפִריעּוַוּיֹאֶמר ֲאלֵּ  (4ֶאת־ָהָעם ִמַמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלתֵּ

 √ נה"מ ַתְפִריעּו

  tafrīdu ;b4QExodשומ'; קה”ש:  תפרידו 

 

בבניין   פר"ע  מהשורש  נגזר  המסורה  שבנוסח  'תפריעו'  שונים.  פעלים  שני  מציגים  והשומרוני  המסורה 

הפעיל, שימוש נדיר המופיע במקרא רק פעמיים, ואפשר אולי לפרשו 'לגרום למישהו לעזוב דבר מה', על  

על פי הבנה זו, בנוסח המסורה פרעה מאשים את    466לעזוב'. בסיס אחת המשמעויות בבניין קל, 'לשחרר,  

משה ואהרן שעל ידי בקשתם לזבוח לאל במדבר הם גורמים לעם לזנוח את מלאכתם. 'תפרידו' המופיע הן  

נגזר מן השורש פר"ד בבניין הפעיל, ומשמעותו לחלק, להבדיל,   b4QExodבחומש השומרוני והן במגילת  

מצד התוכן, גרסת השומרוני אינה מציגה אלטרנטיבה    467את העם מהעבודה.  היינו: משה ואהרן מרחיקים

ו השומרוני  גרסת  הלשון,  מצד  ואולם  המסורה.  מגרסת  מהותית  הצירוף   b4QExod  -השונה  מוקשה: 

מעשיו'( אינו מוכר במקרא. לשון הפריד בבניין הפעיל באה בדרך כלל לצד  מאת העם    תפרידולהפריד מן )'

'הפריד בין  מושא ישיר וללא   'מן', או בצירוף  עוד יש לציין כי מן האספקט    Y .'468לבין    Xמילת היחס 

שני אנשים   –הסמנטי, הפרדה במקרא מתבצעת על פי רב בין שני אובייקטים השייכים לאותה הקטגוריה  

לשער ולא בין עם למעשיו. לאור זאת יש    –(  40(, שני מיני מקנה )בר' ל  17; רות א  11; מל"ב ב  8)דב' לב  

הבא:   בפסוק  פרעה  בדברי  מצאנו  המסורה  נוסח  של  לעדיפותו  נוסף  חיזוק  משנית.  השומרוני  גרסת  כי 

'ְוִהְׁשַבֶתם ֹאָתם ִמִּסְבֹלָתם'. פרעה מתאר כאן במילים שונות את אותה פעולה עצמה: השבתת העם מסבלותם  

הוא שיבוש שמקורו בדמיון   היא היא הפרעתם ממלאכתם. נראה אפוא כי הגורם להיווצרות גרסת השומרוני

 הגרפי בין האות עי"ן לאות דל"ת בכתב עברי.  

  

 סופית  ו"ו וכ"ף 2.2.11

 מבוא 2.2.11.1

אינו רווח בעדי הנוסח המקראיים, ואף בין נוסח המסורה והחומש השומרוני  סופית  חילוף האותיות ו"ו וכ"ף  

מתועד רק חילוף אחד כזה. ייתכן שהסיבה לכך נעוצה בכך שהדמיון הגרפי בין האותיות קיים רק בכתב  

 
בריגס  -דרייבר-. לדיון ואפשרויות נוספות ראו: בראון19בדה"ב כח  המקרה הנוסף של שורש פר"ע בבניין הפעיל הוא    466

 . 466, עמ' 1993; האוטמן 62, עמ' 1987; דורהם 970עמ'  3, כרך  1996– 1967באומגארטנר -; קאהלר828, עמ' 1957
 .  229עמ'  חיים תשל"ז/א,  -; בן 962עמ'    3, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר825, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  467
ֵ֣י (;  40)נה"מ לבר ל'    ִהְפִריד ַיֲעֹקב  ְוַהְכָׂשִביםדוגמאות לשימוש בשורש פר"ד בבניין הפעיל לצד מושא ישיר:    468 ְבַהְפִרידֹו ְבנֵּ

ין ְׁשנֵּיֶהם' מודגם בפסוקים:  Y-ו  X(. הצירוף 'הפריד בין  8)נה"מ לדב' לב    ָאָדם ִכי ַהָמֶות ַיְפִריד  (;  11)נה"מ למל"ב ב    ַוַּיְפִרדּו בֵּ

ינְֵּך יִני ּובֵּ  (. 17)נה"מ לרות א  בֵּ



114 
 

 

זו, הדמיון הגרפי בין    469עברי, ששימש בהיקף מוגבל למסירת ספרי המקרא. כמו כן, גם במערכת כתב 

בנוסף, במקרה שלפנינו ייתכן גם שמקור ההבדל הוא במניע פרשני. בשל   470חלקי בלבד.  האותיות הוא

מכלול שיקולים אלו, ובשל האפשרות ששילוב של הגורם הגרפי עם הגורם הפרשני השפיעו על היווצרות 

 ההבדל, הוא סווג כמקרה מורכב. 

 

 רה והחומש השומרונימחמת דמיון גרפי בין נוסח המסוסופית חילוף ו"ו וכ"ף  2.2.11.2

ל ֶבַטח   ַוִּיְׁשֹכן ִיְׂשָראֵּ

ין ַיֲעֹקב   ָבָדד עֵּ

    ֶאל־ֶאֶרץ ָּדָגן ְוִתירֹוׁש

 (28ַיַעְרפּו ָטל )נה"מ לדב' לג  ָׁשָמיוַאף־

 * (ὁ οὐρανὸς αὐτῷנה"מ; ע' ) ָׁשָמיו 

 ək ma ̄̊šשומ'; קה”ש: שמיך 

 

זה מופיע בחתימת ברכות משה האחרונות לשבטים. כפי   שמציין מק'קרטי, ההבדל בכינויי הקניין פסוק 

אולם    471של מי השמים?   – הדבק למילה 'שמיו' שבנוסח המסורה ו'שמיך' שבשומרוני מעלה שאלה פרשנית  

בין אם נקרא כמסורה ובין אם כשומרוני התשובה לשאלה אינה חד משמעית. 'שמיו' שבנוסח המסורה עשוי  

. באופן דומה, 'שמיך' שבשומרוני  28ישראל שבראשית פסוק    , או אל27להתייחס אל 'אלוהי קדם' שבפסוק  

בפסוק   כך  מיד אחר  בגוף שני, כפי שקורה  ישראל  גרסת 29עשוי להתייחס אל  או לחלופין אל האל.   ,

פותרת קושי זה בכך שהיא אינה מצמידה כינוי קניין לשמים. על אף   –'אף שמים יערפו טל'    –הפשיטתא  

ותר, קשה להכריע בוודאות לטובת אחת מהקריאות. בשאלת אופן היווצרות שקריאה זו נראית הסבירה בי

הגרסאות השונות יש לשקול את האפשרות של שינוי פרשני לצד האפשרות של חילוף מחמת דמיון גרפי  

ו"ו וכ"ף סופית )ואולי אף מ"ם, בהתייחס לגרסת הפשיטתא(, לאור הדמיון הגרפי החלקי   בין האותיות 

 רי. ביניהן בכתב העב

 

 חילופי אותיות דומות בין נוסח המסורה והחומש השומרוני שלא מחמת דמיון גרפי 2.3

נוסח המסורה והחומש השומרוני שיש בהם חילופי אותיות בעלות דמיון  זה מובאים הבדלים בין  בחלק 

ותו  גרפי, אך למרות זאת נראה שדמיון זה אינו הגורם ליצירת ההבדלים. זאת בשל הצטברות דוגמאות מא

עניין, המצביעות על עקביות שמוציאה מכלל אפשרות שמדובר בחילופים אקראיים. מה שנראה בהתרשמות  

ראשונית כחילופים קלאסיים של אותיות דומות, מתברר כמגמה עקבית של הבדל בין נוסח המסורה והחומש  

 
 . 3.1.1ראו פרק שלישי סעיף  469
   . 3.2.12ראו פרק שלישי סעיף  470
 על אתר. BHQמק'קרטי במהדורת  471
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תברר היבט נוסף  השומרוני. האיסוף השיטתי של ההבדלים הוא שמאפשר להצביע על מגמה זו, ומכאן מ

 של תרומת מחקרי לחקר עדי הנוסח.

 

 חילופי ה"א וחי"ת   2.3.1

 מבוא 2.3.1.1

הן  והחומש השומרוני הם תופעה שכיחה. שתי האותיות  נוסח המסורה  בין  וחי"ת  חילופי האותיות ה"א 

המשותפים  בעלות דמיון גרפי חלקי במערכת הכתב העברי, המרובע והשומרוני. ישנם אלמנטים גרפיים  

לצורת האותיות בשתי מערכות הכתב, כך שאי בהירות בצורת האות או פגם במצע הכתיבה עשויים לגרום  

להחלפתן זו בזו. ואכן, חוקרים כגון דליטש, טוב, מק'קרטר, פרלס ושפרבר כבר עמדו על דמיון זה כהסבר  

 472אפשרי לחילופי האותיות הללו.

בעל הגאים  מייצגות  וחי"ת  ה"א  של  בנוסף,  הגייתם  המשותף.  הגרוני  מוצאם  בשל  פונולוגית  קרבה  י 

 473העיצורים הגרוניים נחלשה והלכה במהלך ימי בית שני, וההבחנה ביניהן היטשטשה עד שנדמו זה לזה. 

התערערות הגרוניות שכיחה במיוחד בעברית השומרונית, ומוכרת הן מנוסח החומש השומרוני הן ממקורות  

הדומה של העיצורים הללו גרמה לחילוף חופשי של האותיות ה"א וחי"ת במסורת  הגייתם    474חוץ מקראיים. 

 הנוסח השומרונית. הדבר ניכר בחילופים פנימיים בין כתבי היד של החומש השומרוני.  

כמעט בכל הדוגמאות במדור זה הנתונים מצביעים על נוסח מקורי במסורה, שגם נתמך על ידי עדי נוסח  

היסוד בעבודתי היא שריבוי עדי הנוסח התומכים בגרסה מסויימת אינו מעיד בהכרח  נוספים. למרות שהנחת  

על עדיפותה, בקטגוריה זו נודעת חשיבות רבה למצב הנוסח בעדים מקראיים נוספים. בשל הרקע הפונולוגי 

המאפיין את העברית השומרונית דווקא, כאשר חילופי ה"א וחי"ת קיימים רק בגרסה מבודדת בשומרוני  

דיאכרוני, על פיו נוסח המקור השתנה בחופשיות בחומש השומרוני  -דבר עשוי לחזק את ההסבר הפונולוגיה

 בגלל קונוונציית הכתיב החופשית שלו בתחום זה.  

לפיכך השיטה הנקוטה כאן היא למנות את חילופי ה"א וחי"ת כחילופים שהגורם הגרפי אינו עומד ברקעם, 

של התקופה. בכדי לעמוד על היקף חילופי אותיות אלו בין נוסח המסורה    אלא הם משקפים את תמונת הלשון

והחומש השומרוני, כל החילופים ייסקרו להלן ויידונו בקצרה. על מנת לבחון תמונה שלמה ככל הניתן של  

 מצב עדי הנוסח, בקטגוריה זו יובאו גם עדויות מתרגומי מקרא נוספים במקרים שבהם הם תורמים לדיון. 

 

 

 
וב תשע"ד,  ; ט 46, עמ'  1986; מק'קרטר  2, הע'  477, עמ'  1966; שפרבר  38, עמ'  1922; פרלס  109, עמ'  1920דליטש    472

 חי"ת כאל חילופים פונולוגים גרידא. -שהתייחס אל חילופי ה" 32–28, עמ' 1969. השוו' למצוך 227– 225עמ' 
;  31–12, עמ'  1928; קנדי  41–39, עמ'  1922על חילוף פונולוגי של אותיות ובכללם הגרוניות, ראו למשל אצל פרלס    473

. גם חז"ל הזכירו את תופעת חילופן  276–254גם אצל נאור תשי"ט, עמ'  . על חילופי גרוניות ראו  481–476,  1966שפרבר  

של ה"א וחי"ת בשל התערערות האותיות הגרוניות: "אין מעבירין לפני התיבה לא חיפנין ולא בישנין ולא טיבעונין מפני שהן 

 עושין היהין חיתין ועינין אאין" )ירושלמי, ברכות ד ע"ד(. 
חיים תשל"ז,  - ; בן32– 31, עמ'  1969; מצוך  454השומרוני ראו אצל קוטשר תשי"ט, עמ'    על היחלשות הגרוניות בחומש  474

. לעדות חוץ מקראית לחילופי גרוניות בעברית השומרונית ראו 85; טוב תשע"ד, עמ'  324– 322; ויס תשל"ו, עמ'  29–25עמ'  

 אצל מטודלה תשכ"ד, עמ' י"ז. 
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 בין נוסח המסורה והחומש השומרונית  חילופי ה"א וחי" 2.3.1.2

ם ַהָּנָהר ַהְּׁשִליִׁשי 1 ְך ִקְדַמת ַאּׁשּור ְוַהָּנָהר ָהְרִביִעי הּוא ְפָרת )נה"מ לבר' ב   ִחֶּדֶקל. ְוׁשֵּ  (14הּוא ַהֹהלֵּ

 נה"מ ִחֶּדֶקל

 əladdēqשומ'; קה"ש:  הדקל 

 

 מופע רלוונטי נוסף: 

 נוסח המסורה מקור 

 ִחָּדֶקל 4דנ' י 

 

'הדקל' הוא השלישי בנהרות גן עדן. שמותיו של הנהר שונים בשפות השמיות, אך הם מלמדים  -נהר ה'חדקל'

.  Diglath, בארמית דיגלת ובערבית  Idiqlat, באכדית  Idignaעל מקור קדום משותף: בשומרית הוא נקרא  

היא   השם  את  ששימרו  השפות  לרוב  המשותפת  הבסיס  צורת  כי  לראות  האות ניתן  ואילו  דק"ל  דג"ל/ 

  475הגרונית, חי"ת או ה"א, משתקפת רק בעברית מסיבה שאינה ברורה. 

כאמור לעיל, מסורת הקריאה השומרונית אינה מבחינה בין הגיית העיצורים הגרוניים. משום כך היא עשויה 

כתבי היד לתמוך בכל אחת מן הגרסאות בהבדל שלפנינו, כמו גם ביתר ההבדלים המסווגים למדור זה.  

גאל גורסים כולם את השם 'הדקל'. למרות זאת, לאור תפוצתם הגדולה -השומרוניים הכלולים במהדורת פון

של חילופים אורתוגרפיים בין ה"א לחי"ת בחומש השומרוני שתוצג להלן, יש להניח כי המקרה שלפנינו  

 הוא תוצאה של חילוף כזה. 

 

אּור  . ַוִּיַּקח ֶתַרח ֶאת־ַאְבָרם ְבנֹו ְוֶאת2 ֶׁשת ַאְבָרם ְבנֹו ַוּיְֵּצאּו ִאָתם מֵּ ת ָׂשַרי ַכָּלתֹו אֵּ  ־לֹוט ֶבן־ָהָרן ֶבן־ְבנֹו ְואֵּ

 (31ַוּיְֵּׁשבּו ָׁשם )נה"מ לבר' יא  ָחָרןַכְׂשִּדים ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָּיֹבאּו ַעד־

 √ ( Χαρρανנה"מ; ע' ) ָחָרן

  arrånשומ'; קה"ש:  הרן

 

ׁש ָׁשִנים ּוָמאַתִים ָׁשָנה ַוָּיָמת ֶתַרח  י־ֶתַרח ָחמֵּ  ( 32)נה"מ לבר' יא  ְּבָחָרןַוִּיְהיּו ְימֵּ

 √ ( ἐν Χαρρανנה"מ; ע' ) ְבָחָרן 

  bårrånשומ'; קה"ש:  בהרן

 

 'הרן' כשם של מקום: -מופעים רלוונטיים נוספים של 'חרן'

 מגילות קומראן  תרגום השבעים שומרוני מסורה  מקור 

ָחָרן 4יב בר'   - ἐκ Χαρραν מחרן מֵּ

 
 בירור מקורה של חי"ת שבנוסח המסורה.   שהתקשה ב 30כך לדוגמא אופנהיים תשי"ח, עמ'  475



117 
 

 

 בחרן  ἐν Χαρραν בחרן  ְבָחָרן  5בר' יב 

(para-h4QGen) 

 - εἰς Χαρραν חרנה ָחָרָנה 43בר' כז 

 - εἰς Χαρραν חרנה ָחָרָנה 10בר' כח 

ָחָרן 4בר' כט   - ἐκ Χαρραν מחרן מֵּ

 - Χαρραν - ָחָרן 12מל"ב יט 

 חרן Χαρραν - ָחָרן 12יש' לז 

( b,1QIsaa1QIsa

) 

 - Χαρραν - ָחָרן 23יח' כז 

  

'הרן' היא עיר בצפון מסופוטמיה המוזכרת במספר מקומות במקרא: זהו המקום אליו הגיע אברהם  -'חרן'

(; המקום ממנו יצא אברהם למסע  32(; שם מת תרח אביו )שם  31לאחר יציאתו מאור כשדים )בר' יא  

; שם כח  43מגוריו של לבן, אחי רבקה, אליו נמלט יעקב מפני עשו )בר' כז  (; מקום  5–4לכנען )בר' יב  

( וכן אחת מערי המסחר המרכזיות  12, יש' לז 12(; עיר שנכבשה על ידי אבותיו של סנחריב )מל"ב יט 10

(. כפי שניתן לראות בטבלה, כל אזכוריו בנוסח המסורה, תרגום השבעים  23הסוחרות עם צור )יח' כז  

, הם בצורה 'חרן'. גם מרבית הקרויות השם בחומש השומרוני הן מצורה זו, מלבד בשתי הקרויות. ובמגילות

. זאת 31גאל מעלה כי שני הכתיבים משמשים עבור שני השמות הנקרים בבר' יא  -בדיקה במהדורת פון

באות    משום שבהגיית הסופרים השומרונים נהגו שמות אלה בתנועה בראשם ולא בעיצור, ועל כן השימוש

ואכן, מסורת הקריאה אינה מבחינה   476גרונית זו או אחרת נחשב בעיניהם לחילוף כתיב, ולא לחילוף עיצורי. 

נראה, אם כן,   477(.5; בר' יב  32)בר' יא    årrån( לשם המקום הרן  31)בר' יא    arrånבין שם המקום חרן  

 כי שני השמות הם וריאנטים אורתוגרפיים בלבד.  

 

ה ָׁשָנה ָבא ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְמָלִכים ֲאֶׁשר ִאתֹו ַוַּיכּו ֶאת־ְרָפִאים ְבַעְׁשְתֹרת ַקְרַנִים ְוֶאת־ַהּזּוִזים  . ּוְבַאְרַבע ֶעׂשְ 3  ְּבָהם רֵּ

יִמים ְבָׁשוֵּה ִקְרָיָתִים )נה"מ לבר' יד  ת ָהאֵּ  ( 5ְואֵּ

 * √ 478(; פש'; וול'ςῖτοὐμα αἅנה"מ; ע' ) ְבָהם 

  ma ̄̊bשומ'; קה"ש:  בחם 

 

כדרלעמר והמלכים שעמו היכו את הזוזים במקום ששמו 'הם' על פי נוסח המסורה ו'חם' על פי השומרוני.  

תרגום השבעים, פשיטתא ווולגאטה משקפים את הקריאה ָבֶהם, ומתרגמים 'ואת החזקים שמביניהם', היינו 

 
 על אתר.   1918פון גאל  476
 .  326חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 477
 הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים תומכת בגרסת נוסח המסורה, אך אינה זהה לה.   478
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נראה מכך שהמצע שעמד לפני המתרגמים ה היושבים בעשתרות קרניים.  זהה לטקסט  מבין הרפאים  יה 

 העיצורי של נוסח המסורה. 

ממוקם בין עשתרות קרניים בבשן לבין שווה ָהם שבנוסח המסורה, הבא בצורה 'חם' בגרסה השומרונית,  

קרייתים במואב. מספר הצעות הועלו לזיהוי המקום, ביניהן: שם עתיק לרבת עמון, העיר חום הנמצאת 

ל תחותמס השלישי, או כפר בן ימינו הנושא את השם חם מזרחית לבית שאן ומוזכרת ברשימת כיבושיו ש

 . 479ונמצא דרומית מערבית לעיר אירביד שבירדן. 

לאור העובדה כי השם 'הם' מתועד גם בכתבי יד נוספים של החומש השומרוני, ולאור התיעוד של גרסת  

    נוסח המסורה גם בעדי נוסח נוספים, נראה כי 'חם' הוא חילוף אורתוגרפי של 'הם'.

 

ֶבן־.  4 ִמְּלָפַני ְׁשָמעּוִני ּוִפְגעּו־ִלי ְבֶעְפרֹון  ִתי  אֹמר ִאם־יֵּׁש ֶאת־ַנְפְׁשֶכם ִלְקֹבר ֶאת־מֵּ ר ִאָתם לֵּ )נה"מ   ֹצַחרַוְיַדבֵּ

 (8לבר' כג 

 נה"מ ֹצַחר

 r a ̄̊ṣ480שומ'; קה”ש: צהר

 

אל ָבָניו ֶאל־ְמָעַרת   ה ֶעְפֹרן ֶבן־ַוִּיְקְברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמעֵּ ָלה ֶאל־ְׂשדֵּ א )נה"מ    ֹצַחרַהַמְכּפֵּ ַהִחִתי ֲאֶׁשר ַעל־ְּפנֵּי ַמְמרֵּ

 (9לבר' כה 

 נה"מ ֹצַחר

 ra ̄̊ṣשומ'; קה”ש:  צהר

 

ל ְוָיִמין ְוֹאַהד ְוָיִכין   (10ְוָׁשאּול ֶבן־ַהְכַנֲעִנית )נה"מ לבר' מו  ְוֹצַחרּוְבנֵּי ִׁשְמעֹון ְימּואֵּ

 נה"מ ְוֹצַחר 

 ra ̄̊ṣwשומ'; קה”ש:  וצהר

 

ל ְוָיִמין ְוֹאַהד ְוָיִכין  ֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעֹון )נה"מ לשמ' ו  ְוֹצַחרּוְבנֵּי ִׁשְמעֹון ְימּואֵּ  (15ְוָׁשאּול ֶבן־ַהְכַנֲעִנית אֵּ

 נה"מ ְוֹצַחר 

 ra ̄̊ṣwשומ'; קה”ש:  וצהר

  

 
בריגס  -דרייבר-אצל בראון  . לזיהוי עם רבת עמון ראו2000; גרגור  1992להצעות השונות ולביבליוגרפיה ראו אצל אסטור    479

: 'די זומזמיא די בעמן' )אביגד xxi(, דף  1QApGen. חיזוק לסברה זו ניתן למצוא במגילה חיצונית לבראשית )241, עמ'  1957

. לאזכורה של הם ברשימות תחותמס  ְוָהַעֹמִנים ִיְקְראּו ָלֶהם ַזְמז ִמים:  20וידין תשי"ז, עמ' כט, לט(. גרסה זו תואמת את דב' ב  

על אף שָהם אינו נזכר שוב מפורשות במקרא, ברגמן מוצא לו רמז בתיקון נוסח .  1969a  ,242השלישי ראו אצל פריצ'רד  

יֶהם ַוִּיְקָרא ֶאְתֶהן ַחֹּות ָיִאיר. ברגמן מציע לקרוא  41שהציע לבמדבר לב   תהן חות הם ויקרא א-'וילכד את חות  –: ַוִּיְלֹכד ֶאת־ַחֹּותֵּ

 (.  176, עמ'  1934)ברגמן  יאיר' 
אינה מאפשרת להכריע האם המצע העברי כאן ובהקרויות הנוספות הכיל צחר או צהר, כיוון ששתי   Σααρקריאת השבעים    480

הצורות עשויות להיות מתועתקות כך. במקרים שהחי"ת העברית במקור היתה גרונית, ולא חיכית, היא נושלת בתעתיק היווני  

 ה אחריה צורה שאינה מסגירה מה היא הגרונית שנשלה.  ומותיר
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(, אחד 9; שם כה  8'צחר' שבנוסח המסורה הוא שם של שלוש דמויות מקראיות: אבי עפרון החיתי )בר' כג  

יש שפירשו את    481(. 7)גרסת הקרי בדה"א ד  ( ואחד מצאצאי יהודה  15; שמ' ו  10מבני שמעון )בר' מו  

אדמדמם, וברנר הסבור כי  -באומגארטנר בעקבות נות' המציעים גוון לבן-השם כמבטא צבע. כך קאהלר

  482משמעות צחר היא לבן. 

השם מופיע באופן עקבי בצורה ֹצַחר בנוסח המסורה ו'צהר' בשומרוני. על אף שלא קיים תיעוד של הכתיב  

היד  בכתבי  פון  'צחר'  במהדורת  הכלולים  המקרים  -השומרוניים  של  המאפיינים  על  להסתמך  ניתן  גאל, 

הדומים שכינסתי בקטגוריה זו, ועל תפוצתה הרחבה של התופעה הנדונה בכלל, כדי לשער שגם חילופים  

 אלו הם תוצאה של חילוף חופשי בין ה"א לחי"ת בנוסח השומרוני.  

 

ְדָמה )נה"מ לבר' כה  ֲחַדד. 5 יָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוקֵּ  ( 15ְותֵּ

 √ 483(; פש' Χοδδαδ)  30; ע' לדה"א א 30(; נה"מ לדה"א א Χοδδαδנה"מ; ע' ) ֲחַדד 

   ̊̄ dåd aשומ'; קה"ש: הדד

 

 מופעים רלוונטיים נוספים:  

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 Χοδδαδ ֲחַדד  30דה"א א 

 )חדד(

 

  17'הדד' הוא בנו של ישמעאל, הנזכר בנוסח המסורה רק ברשימת תולדות ישמעאל בבראשית כה  -'חדד'

א   א  גם  30וברשימה המקבילה בדברי הימים  . העקביות בנוסח המסורה ובתרגום השבעים, המשתקפת 

 בפשיטתא, מצביעה על עדיפות הגרסה 'חדד'.  

השומרונית, כפי שמעידים חילופים פנימיים בין כתבי יד שומרוניים  השם 'חדד' מתועד גם במסורת הנוסח  

צהר, נראה שגם המקרה שלפנינו  -צחר-הרן ו-כמו בחילופים חרן  484גאל.-הכלולים באפראט מהדורת פון

  485משקף חילוף אורתוגרפי בין האותיות ה"א וחי"ת הנהגות כתנועה בראשי שמות בעברית השומרונית. 

 

 
: יצחר )כתיב(/וצחר )קרי(. מופע זה מתועד בעברית רק בנוסח המסורה. התיעוד שלו 7ראו מופע רלוונטי נוסף בדה"א ד    481

  , ולפיכך חשיבותו לדיון נמוכה.480בתרגום השבעים ובוולגאטה אינו רלוונטי מהסיבה שתוארה לעיל בהע' 
קאהלר .  118– 116, עמ'  1982; ברנר  1020–1019, עמ'  3, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר225, עמ'  1966ת'  נו  482

 5ובשמ' ו    10הנזכר בבר' מו  קורן, זורח. זאת בהתבסס על כך ש'צחר' מבני שמעון    :ובאומגארטנר הציעו פירוש נוסף לשם

. אם כך, נראה שהמקבילה נוצרה בעקבות קרבה סמנטית 24בדה"א ד    היחסברשימות  ו  13כו    ' ל'זרח' בבמבנוסח המסורה  מקביל  

 והיא אינה רלוונטית לדיון הנוכחי. 
 הגרסה המשתקפת בפשיטתא קרובה יותר לגרסת המסורה, אך אינה זהה לה: חדר. 483
   על אתר. 1918גאל -פון 484
, ישנם כתבי יד של המסורה שבהם מופיע 'הדד'. מקראות גדולות ונציה רפ"ד הדפיסו 'חדר', BHSעל פי אפרט מהדורת    485

 וקניקוט כדרכו קובע על פיהם את נוסח הפנים. עם זאת, הוא מתעד עשרות רבות של כתבי יד ובהם הגרסה 'חדד'. 
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ג ֶאת־הַ 6 ל  . ַוַּיּצֵּ ְבִׁשֲקתֹות ַהָמִים ֲאֶׁשר ָתבֹאןָ ַהּצֹאן ִלְׁשתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן ַוּיֵַּחְמָנה ְבֹבָאן  ָּבֳרָהִטיםַמְקלֹות ֲאֶׁשר ִּפּצֵּ

 (38ִלְׁשתֹות )נה"מ לבר' ל 

 √ נה"מ ָבֳרָהִטים 

  ṭṭəma ̄̊barrשומ'; קה”ש:  ברחטים 

 

ינֵּי ַהּצֹאן   ָּׁשרֹות ְוָׂשם ַיֲעֹקב ֶאת־ַהַמְקלֹות ְלעֵּ ם ַהּצֹאן ַהְמק  ָּנה ַבַמְקלֹות )נה"מ לבר'   ָּבֳרָהִטיםְוָהָיה ְבָכל־ַיחֵּ ְלַיְחמֵּ

 (41ל 

 √ נה"מ ָבֳרָהִטים 

  ṭṭəma ̄̊barrשומ'; קה”ש:  ברחטים 

 

ן ִמְדָין ֶׁשַבע ָבנֹות ַוָתבֹאָנה ַוִתְדֶלָנה   ( 16ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן )נה"מ לשמ' ב  ָהְרָהִטים ַוְתַמֶּלאָנה ֶאת־ּוְלֹכהֵּ

 √ b4QExodנה"מ;  ָהְרָהִטים 

  ṭṭəma ̄̊arrשומ'; קה”ש:  הרחטים 

    

המתקן נזכר אצל יעקב   486'רחט' הוא שוקת, כלי לאגירת מים ממנו שותים העדרים. -פירוש המילה 'רהט'

הרועה את צאן לבן ואצל בנות יתרו המשקות את צאן אביהן. גרסת למילה רהט מקבילות בשפות שמיות,  

- צורות אלה מצדיקות את הגרסה רהט בה"א. כפי שקבע בן  487באכדית ורהטא בארמית.   u(m)ṭārביניהן  

ואכן,   488ל חילוף אורתוגרפי חופשי.יים, 'רחט' בשומרוני היא צורת משנה של 'רהט', ככל הנראה בשח

 489הצורה 'רהט' מתועדת בכתבי יד שומרוניים נוספים. 

 

ְלִאִּטי ְלֶרֶגל ַהְמָלאָכה ֲאֶׁשר־ְלָפַני ּוְלֶרֶגל ַהְיָלִדים ַעד ֲאֶׁשר־ָאבֹא    ֶאְתָנֲהָלה. ַיֲעָבר־ָנא ֲאֹדִני ִלְפנֵּי ַעְבּדֹו ַוֲאִני  7

ִעיָרה )נה"מ לבר' לג   (14ֶאל־ֲאֹדִני ׂשֵּ

 √ נה"מ; פש'; וול' ֶאְתָנֲהָלה 

  la a ̄̊itnשומ'; קה”ש: אתנחלה 

 

הפועל 'אתנהלה' שבנוסח המסורה נזגר מן השורש נה"ל, אימפרפקט, בניין התפעל. רב הפרשנים סבורים  

תרגום השבעים במקום מתרגם    490כי משמעותו היא להוביל, ובהקשר הפסוק להוביל את עצמו ואת מחנהו.

 
 . 1193 , עמ' 3, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר923, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 486
   .106–105, עמ' 1966באומגארטנר, שם. על מקורה הארמי של המילה ראו גם אצל וואגנר -קאהלר 487
 .  261חיים תשל"ז/א, עמ' -כך גם בן 488
   על אתר. 1918גאל -פון 489
;  675, עמ'  2, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר259, עמ'  1964; ספייזר  625, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  490

מוסיף שייתכן שהמשמעות היתרה של הפועל, של הליכה עם מקנה    231, עמ'  1989. סרנה    341, עמ'  2, כרך  1990ילטון  המ

 (, נכונה גם במקרה זה. 2; תה' כג 10ממקום מים אחד למשנהו )כך למשל ביש' מט 
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ἐγὼ δὲ ἐνισχύσω   ואני אתחזק'. הגרסה המשתקפת בתרגום אינה תומכת בגרסת המסורה או בגרסת' ,

 השומרוני, אולם ייתכן כי היא משקפת פרשנות לשורש נה"ל. פשיטתא ווולגאטה תומכים בנוסח המסורה.  

ואכן, כפי שניתן לראות   491של הפועל 'אתנהלה'. חייים קובע כי הפועל 'אתנחלה' הוא וריאנט אורתוגרפי  -בן

נראה כי  492גאל, מספר כתבי יד שומרוניים גורסים 'אתנהלה' כנוסח המסורה.-באפראטוס של מהדורת פון

 גם במקרה שלפנינו גרסת החומש השומרוני היא משנית, ונוצרה כתוצאה מהחילוף החופשי של ה"א וחי"ת.  

 

ל ַנַחת ָוֶזַרח 8 ֶּלה ְבנֵּי ְרעּואֵּ ֶּלה ָהיּו ְבנֵּי ָבְׂשַמת  ַׁשָּמה. ְואֵּ ָׂשו )נה"מ לבר' לו  ּוִמָּזה אֵּ ֶׁשת עֵּ  ( 13אֵּ

 √ ; וול'; פש'37נה"מ; נה"מ לדה"א א  ַׁשָמה

  må a ̄̊šשומ'; קה"ש: שמח 

 

ָׂשו ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף   ל ֶבן־עֵּ ֶּלה ְבנֵּי ְרעּואֵּ ֶּלה   ַׁשָּמהְואֵּ ל ְבֶאֶרץ ֱאדֹום אֵּ י ְרעּואֵּ ֶּלה ַאּלּופֵּ ַאּלּוף ִמָּזה אֵּ

ָׂשו )נה"מ לבר' לו  ֶׁשת עֵּ  (17ְבנֵּי ָבְׂשַמת אֵּ

 √ ; וול'; פש'37נה"מ; נה"מ לדה"א א  ַׁשָמה

   måa ̄̊šשומ'; קה"ש:  שמח 

 

ובקריאת השומרונים ו'שמח' שבחומש השומרוני הוא בנו השלישי של רעואל, נכד  'שמה' שבנוסח המסורה  

 493עשו. 'שמה' נזכר גם כשמם של אישים נוספים במקרא, ביניהם בנו השלישי של ישי ואחי דוד:

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 Σαμα ַׁשָמה 9שמ"א טז 

 - ַׁשָמה 13שמ"א יז 

 

; דה"א ב  21; שמ"ב כא 32; שם 3המסורה גם שמעה, שמעי ושמעא )שמ"ב יג שמה בן ישי מכונה בנוסח 

ישי גרמה לנות', ולאחרים בעקבותיו, לטעון שזהו שם  7; דה"א כ  13 בן  (. הוריאנטים לשמו של שמה 

אם אכן    494האל שמע.  –תאופורי מקוצר. השם  מורכב מהפועל שמע ללא הרכיב התאופורי, אך משמעותו  

כי הצורה שמה נוצרה כתוצאה מהחלשות ההגיה של העיצור הגרוני המיוצג על ידי האות  כך, נצטרך לומר  

עי"ן. מוריץ הציע שיש לשקול גם את השורש שמ"ם בניתוח האטימולוגי של השם, בגלל הכפלת האות  

  496במקרה כזה נצטרך לפרש את השם במשמעות של נעזב, מבודד או משתומם.  495מ"ם. 

 
   .174חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 491
 על אתר.  1918גאל -פון 492
(. לדיון  25; שם  11)שמ"ב כג    ישנו גיבור נוסף בשם זה בין גיבורי דוד  ש הטוענים כימגיבורי דוד, ויאחד  שמה הוא גם    493

 . 1992בשאלה האם אלו שני אישים ראו למשל אצל הובנר 
 . 338, עמ'  1994; וונהאם  1992; הובנר  1554, עמ'  4, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר185,  39, עמ'  1966נות'    494
 .  87, עמ' 9261מוריץ  495
 . 1013, עמ' 1957בריגס -דרייבר-להוראת השורש שמ"ם ראו למשל אצל בראון 496
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שבחומש השומרוני נהגית 'שמה' כנוסח המסורה. כמו כן, לצד צורה זו מתועדת בכתבי יד  הצורה 'שמח'  

לאור זאת יש לשער כי גרסת החומש השומרוני משקפת   497שומרוניים אחרים גם הצורה הסטנדרטית 'שמה'. 

 קונוונצית כתיב ותו לא. 

 

ף  9 ם־יֹוסֵּ ן ֹאן ְלִאָּׁשה )נה"מ לבר' מא ַוִּיֶתן־לֹו אֶ  ָצְפַנת ַּפְעֵנחַ . ַוִּיְקרא ַפְרֹעה ׁשֵּ  (45ת־ָאְַֽסַנת ַבת־ּפֹוִטי ֶפַרע ֹכהֵּ

  498(  Ψονθομφανηχנה"מ; ע' ) ָצְפַנת ַּפְענֵּחַ 

 √ ṣēfīnti fāneשומ'; קה"ש:  צפינתי פענה 

 

נוסח המסורה   יחד עם מינויו של יוסף לתפקיד השליט המצרי, פרעה משנה את שמו ל'צפנת פענח' לפי 

פענה' לפי השומרוני. שינוי השם מסמל נתינת זהות חדשה לזר המבקש להיטמע בתרבות המצרית  ו'צפינתי  

  499)אך מעניין כי השם אינו נזכר שוב לאורך כל פרקי יוסף(.

אם   500גאל מציין כי גרסת נוסח המסורה מופיעה בכתבי יד שומרוניים נוספים. -האפראט של מהדורת פון

כן, בהתאמה לניתוח הכללי של מסורת החומש השומרוני לגבי שימוש חופשי באותיות גרוניות, נראה כי 

גם במקרה שלפנינו שתי הגרסאות הם וריאנטים אורתוגרפיים של אותה הצורה עצמה ויש לראות בצורה 

 השומרונית צורה משנית.  

 

ל ְוָיִמין 10  (10ין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶבן־ַהְכַנֲעִנית )נה"מ לבר' מו ְוָיכִ  ְוֹאַהד. ּוְבנֵּי ִׁשְמעֹון ְימּואֵּ

 501(  Αωδנה"מ; ע' ) ְוֹאַהד

 wādשומ'; קה”ש:  ואחד

 

ל ְוָיִמין  ֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעֹון )נה"מ לשמ' ו  ְוֹאַהדּוְבנֵּי ִׁשְמעֹון ְימּואֵּ  (15ְוָיִכין ְוֹצַחר ְוָׁשאּול ֶבן־ַהְכַנֲעִנית אֵּ

 ( Αωδנה"מ; ע' ) ְוֹאַהד

 wādשומ'; קה”ש:  ואחד

 

 
 על אתר.   1918גאל -פון 497
 גרסת תרגום השבעים תומכת בחי"ת סופית, אך לא זהה לגרסת המסורה.  498
מות: 'צפנת' הוא מלשון עברי, וקשרו אותו לנטייתו של יוסף לפתור חלו  שזהו שםמספר פרשנויות ניתנו לשם. יש שסברו    499

כך פירש יוספוס בקדמוניות, בן מתתיהו, שליט   להבהיר, לפרש.הוא מילה סתומה שנתפרשה על פי ההקשר צופן, סוד, ו'פענח'  

שם זהו  'צפנת פענח' הוא פותר החלומות. ואולם, רב החוקרים סברו כי    ,פי זה  ל. ע288– 287, עמ'  1989, וכן סרנה  2.6.1

ויחי'.   –הציע כי פירוש השם הוא 'האל דיבר    24–41, עמ'  9188והציעו הצעות שונות לניתוחו האטימולוגי. סטיינדורף    מצרי,

בראון למשל  כך  החוקרים.  בקרב  רחבה  להסכמה  זכתה  עמ'  1957בריגס  - דרייבר-הצעתו  ספייזר  861,  עמ'  1964;   ,312  ;

. שמיט 158, עמ' 1974. שמיט 213–230, עמ' 1970; רדפורד 1050–1049, עמ' 3, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר

 מסביר לאור זאת את העובדה שתרגום השבעים תיעתק את השם, ולא תירגם אותו כפי שעשה 
 על אתר.  1918גאל -פון 500
ועתק בתרגום שבעים אינו מסגיר בהכרח איזו אות גרונית נשלה בתרגום השם ליוונית, אולם העובדה שכך מת  Αωδהתעתיק    501

  השם 'אהוד' מסייעת לשחזור ה"א גם בשם 'אהד'.
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נזכר  -'אהד' ו, אך אינו  'אחד' הוא בנו השלישי של שמעון. הוא מתועד ברשימות בבראשית מו ובשמות 

יש הסבורים כי ֹאַהד הוא מעין צורת משנה של   502. 24ודברי הימים ד    12ברשימות היחס שלו בבמדבר כו  

הּוד, המוכר מהשופט הבנימיני בן גרא )שו' ג   ממשפחה משבט בנימין המוזכרת ברשימות היחס  ( ו1ד  –15אֵּ

, ולכן אפשר שהוא משקף נוסח Αωδ(. תרגום השבעים מתעתק את שני השמות  10בדברי הימים )דה"א ז  

הּוד אינו ידוע, אין בכך כדי לשפוך אור על מקור השם ֹאַהד  התומך בסברה זו. אולם, כיוון שגזרון השם אֵּ

העדיפה. הקריאה  הממצאים    503ועל  בצירוף  המסורה.  כנוסח  'אהד'  גורסים  שומרוניים  יד  כתבי  מספר 

הנוספים הנזכרים בחלק זה, יש לראות בגרסה 'אחד' שיקוף של קונוונציית הכתיב השומרונית המאפשרת 

 חילוף חופשי של ה"א וחי"ת.  

 

ף ֶלֶחם ַבּסּוסִ 11 ן ָלֶהם יֹוסֵּ ף ַוִּיתֵּ   ַוְיַנֲהֵלם ים ּוְבִמְקנֵּה ַהּצֹאן ּוְבִמְקנֵּה ַהָבָקר ּוַבֲחֹמִרים  . ַוָּיִביאּו ֶאת־ִמְקנֵּיֶהם ֶאל־יֹוסֵּ

 ( 17ַבֶּלֶחם ְבָכל־ִמְקנֵֶּהם ַבָּׁשָנה ַהִהוא )נה"מ לבר' מז 

ם  ( καὶ ἐξέθρεψενנה"מ; ע' ) ַוְיַנֲהלֵּ

 wyånīlimmaשומ'; קה”ש:  וינחלם

 

'וינהלם בלחם' שבנוסח המסורה הוא יחידאי. יוסף מספק למצריים אוכל בשנות הרעב תמורת מקנה. הצירוף  

 רב החוקרים מקישים לכאן פסוקים שנעשה בהם שימוש בשורש נה"ל בסמיכות למקורות מים: 

ם' )נה"מ ליש' מט   י ַמִים ְיַנֲהלֵּ  (a1QIsa ;d4QIsa; 10'ְוַעל־ַמבּועֵּ

ִני' )נה"מ לתה' כג   י ְמנ חֹות ְיַנֲהלֵּ  (2'ַעל־מֵּ

ועל היא להוביל אל מקור מים. באופן דומה, ניתן לומר כי הביטוי 'וינהלם בלחם'  בשני המקרים, משמעות הפ

לפי פרשנות זו לא ניתן לפרש    504כוונתו להוביל את המצרים אל הלחם, היינו לספק להם אוכל ולפרנסם.

 ἐξέθρεψενאת הפסוק באופן מילולי, ונראה שמסיבה זו המתרגם היווני תירגם את הביטוי באופן חופשי:  

αὐτοὺς ἐν ἄρτοις   כלכל אותם בלחם(. בנוסף, כפי שניתן לראות בפסוקים שלעיל, כאשר הפועל נה"ל(

בא במשמעות של 'להוביל אל', הוא בא בצירוף המילית 'על'. בשתי הפעמים שבהן באה הצורה נה"ל ְב 

(, 'ַוְיַנֲהלּום 13"מ לשמ' טו  בנוסח המסורה, הכוונה היא לאופן ההתנהלות ולא לתכליתה: 'נֵַּהְלָת ְבָעְּזָך' )נה

  505(.15ַבֲחֹמִרים' )נה"מ לדה"ב כח 

 
 מ'שלו  10מו    ' ברנה"מ לבש'אהד'  הסביר זאת באופן טקסטואלי, וסבר כי השם    3465, עמ'  3, כרך  1903–1800שיין, שיין    502

  372' , עמ1880– 1865. קייל ודליטש שיבוש של 'צחר' שבהמשך הפסוקיםהוא תוספת משנית שנוצרה בשל דיטוגרפיה ו 15ו 

העמידו משפחה בשבט    שילדיו לא שלא הוליד ילדים או    בכךרשימות בבמדבר ובדברי הימים  מהאהד  הסבירו את השמטתו של  

 . שמעון
הציע כי 'אהוד' הוא קיצור    4, הע'  26, עמ'  1896? מנגד, גריי  הּוד, היכן  הּודי  אֵּ הציע כי זהו קיצור של    a416,  1980שטאם    503

  ַעִמיהּוד , כגון:  הּוד. על פי שתי ההצעות, 'אהוד' משתייך לקבוצת שמות במקרא בעלי הסיומת  3של השם אביהוד הנזכר בדה"א ח  

י שמות אלו הם שמות תיאופוריים, הציע כ  87, עמ'  1963(. ירקו  3)דה"א ח    ֲאִביהּוד(;  10)במ' לד   ֲאִחיהּוד(;  10)נה"מ לבמ' א  

בעלי הרכיב התיאופורי הּוד, שמו השני של האל בעל המתועד במיתוסים אוגריתיים. לאזכורי הּוד בכתבי אוגרית ראו אצל גורדון 

 . 389, עמ' 3, כרך 1965
;  675, עמ'  2ך  , כר1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר351, עמ'  1964; ספייזר  625, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  504

 . 532, עמ' 2, כרך 2006. השוו' לפרופ 12הע'  620,  614, עמ' 2, כרך 1990המילטון 
 להלן. 13ראו דיון בגרסאות לשמ' טו  505
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בן היא קשה.  בבניין הפעיל, אימפרפקט. -גרסת השומרוני אף  נח"ל  מן השורש  לגזור אותה  מציע  חיים 

משמעות זו אינה מתאימה להקשר    506הוראתו של השורש בבניין זה במקרא פירושה להעניק נחלה למישהו. 

הפסוק, ולמעשה נראה כי לפנינו חילוף כתיב חופשי. השערה זו נתמכת גם בעובדה שהפועל 'וינהלם' מתועד  

  507גם בכתבי יד שומרוניים. 

 

ׁש ְוָעָנן  12 ף ה' ֶאל־ַמֲחנֵּה ִמְצַרִים ְבַעמּוד אֵּ ת ַמֲחנֵּה    ַוָּיָהם. ַוְיִהי ְבַאְׁשֹמֶרת ַהֹבֶקר ַוַּיְׁשקֵּ ִמְצָרִים )נה"מ לשמ' אֵּ

 (24יד 

 √ (καὶ συνετάραξενנה"מ; ע' ) ַוָּיָהם 

  əm’a ̄̊wyשומ'; קה”ש: ויחם 

 
בפסוק זה מתוארת הפורענות שהביא האל על מחנה מצרים. 'ויהם' שבנוסח המסורה נגזר מן השורש המ"ם, 

פועל זה חוזר מספר פעמים במקרא בהקשר מלחמתי, כאשר האל זורע   508ופירושו לבלבל ולגרום לבהלה.

במקרה זה הדרך בה הוא מפחיד את מחנה מצרים אינה    509פחד ובהלה באויבי ישראל ובכך גורם לתבוסתם. 

הפועל    510מפורשת, ויש שסברו כי הוא עושה זאת על ידי קולות רעמים, מגפה או התגלות מעוררת אימה.

המס שבנוסח  מקראיים  'ויהם'  בסיפורים  גם  האל  של  פעולתו  דרך  עם  ומתיישב  הקשרו,  את  הולם  ורה 

 נוספים. 

של  הכתיב  בגרסת  חי"ת  שהעיצור  לשער  נראה  כאן  גם  זה,  בסעיף  המכונסים  האחרים  במקרים  כמו 

השומרוני משני, והוא תוצאה של חילוף אורתוגרפי חופשי. העובדה שהגרסה 'ויהם' מתועדת במספר כתבי  

  511וניים מחזקת סברה זו. יד שומר

 

 ( 13ְבָעְּזָך ֶאל־ְנוֵּה ָקְדֶׁשָך )נה"מ לשמ' טו  ֵנַהְלּתָ . ָנִחיָת ְבַחְסְּדָך ַעם־זּו ָּגָאְלָת 13

 נה"מ נֵַּהְלתָ 

המיוחס ליונתן )'ואחסינת'(; תרגום השומרוני    512(;λεσαςάπαρεκ; ע' )iltåa ̄̊n'שומ'; קה”ש:   נחלת

 לארמית: )א(חסנת

 

 
באומגארטנר  -; קאהלר635, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  . להוראת השורש נח"ל ראו אצל177חיים תשל"ז/א, עמ'  -בן  506

 . 686, עמ'  2, כרך 1996–1967
 על אתר.   1918גאל -פון 507
   .251, עמ' 1באומגארטנר שם, כרך -; קאהלר243בריגס שם, עמ' -דרייבר-בראון 508
 .  400, עמ' 1964. להרחבה ראו אצל היי 10, שמ"א ז 15, שו' ד  10, יהו' י 27כך לדוגמא בנה"מ לשמ' כג  509
מביא את הדעה כי   147, עמ'  1ראב"ע ורשב"ם על אתר סברו כי המהומה נגרמה בשל קולות. מדרש הגדול תרע"ד, כרך    510

 הייתה התגלות האל ללוחמים במחנה.   סבר כי הסיבה 154, עמ' 1971הבהלה נגרמה כתוצאה ממגפה. הייאט 
 על אתר.   1918גאל -פון 511
, ולכן נראה שהמצע העברי שעמד בפני המתרגם היווני היה זהה לגרסת  28פועל זה מתרגם גם את השורש נח"ל בדב' ג    512

 השומרוני. 
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משמעות זו    513הפועל 'נהלת' שבנוסח המסורה נגזר מן השורש נה"ל שכאמור הוראתו להוביל, להדריך. 

 514מתיישבת עם ההקשר בפסוק ועם הפועל 'נחית' בראש הפסוק, הנגזר מן השורש נח"ה שהוראתו דומה. 

  515וביל את העם אל 'נווה קדשך', שעשוי להתפרש כסיני או כציון.על פי גרסה זו האל מ

אולם לפי פירושו    516האוטמן סובר שמשמעותה של גרסת השומרוני היא 'נתת להם כנחלה את נווה קדשך'. 

היינו מצפים למילית 'את' ולא 'אל'. כמו כן, 'נהלת' מופיע במספר כתבי יד של החומש השומרוני ולפיכך  

  517אפשר שהוא תוצאה של החילוף האורתוגרפי החופשי בין ה"א לחי"ת. 

נוסח מנגד, שלא כמו במרבית ההבדלים בסעיף הנוכחי, גרסת החומש השומרוני במקרה זה נתמכת בעדי  

נוספים. לפיכך אפשר שהתיעוד בתרגום השבעים ובתרגום המיוחס ליונתן מלמד על מסורת טקסטואלית  

 שונה, ולא על וריאנט אורתוגרפי הקשור דווקא למאפייני העברית השומרונית. 

 

 (13מ לשמ' כא ְלָידֹו ְוַׂשְמִתי ְלָך ָמקֹום ֲאֶׁשר ָינּוס ָׁשָמה )נה" ִאָּנה. ַוֲאֶׁשר לֹא ָצָדה ְוָהֱאֹלִהים 14

 √ (ἀλλὰ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦנה"מ; ע' ) ִאָּנה 

  ̊̄ na aשומ'; קה”ש: אנח

 

ְוָהֱאֹלִהים    –פסוק זה עוסק ברוצח בשגגה. נוסף על דינו, הוא מביא גם את ההיבט התיאולוגי של מעשהו  

של   מילוניהם  פי  על  ְלָידֹו.  אנח(  )שומ':  וקאהלר-דרייבר -בראוןִאָּנה  'אנה'  -בריגס  הפועל  באומגארטנר 

ן, לגרום למשהו לקרות.  ְלַזמֵּ נגזר מן השורש אנ"ה שהוראתו  יותר,    518שבנוסח המסורה  באופן ספציפי 

ההקשר בו הוא מופיע במקרא מלמד כי פירושו הוא להביא צרה או אסון. משמעותו של הביטוי 'האלהים 

היא שהאל הקרה את   לידו'  לידיו של הרוצח בשגגה.אנה  נדיר במקרא,   519מעשה הרצח  השורש אנ"ה 

הופעתו בבניין פיעל כאן מתאימה לפרופיל הלשוני   520והיקרויותיו המעטות הם בבניינים ּפּוַעל והתפעל. 

 שלו בשאר המקרא, בהיותו שייך גם הוא לבניינים החזקים.  

האלהים שלח   –  ἀλλὰ ὁ θεὸς παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτοῦתרגום השבעים מתרגם במילים  

כך גם אונקלוס    )את הקורבן( לידו )של הרוצח(, ונראה שהוא משקף את משמעות הפועל שבגרסת המסורה.

יה'.    שתרגם 'ִאתְמַסר ִלידֵּ

 
 '.: 'וינהלם בלחם'/'וינחלם בלחם17ראו דיון לעיל בגרסאות נוסח המסורה והשומרוני לבר' מז  513
 . 685, עמ' 2, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר634, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 514
 .  288–287, עמ' 1996ראו דיון בשאלה זו והפניות ביבליוגרפיות אצל האוטמן  515
 . 287, עמ' 1996האוטמן  516
 על אתר.   1918גאל -פון 517
 . 70, עמ'  1, כרך 1996–1967באומגארטנר -קאהלר; 58, עמ' 1957בריגס -דרייבר-כך בראון 518
 .  206, עמ' 2, כרך 2006; פרופ 122, עמ' 1991סרנה  519
. השימוש בבניין פיעל לציון פעולה 13. הפועל מופיע גם אצל בן סירא טו  7; מל"ב ה  21; מש' יב  10ראו נה"מ לתה' צא    520

 .  266– 264, עמ'  1961אצל דאובה אינטנסיבית או מתמשכת ידועה, ראו דיון בפסוק בהקשר זה 
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פלורנטין כבר עמדו על כך שזהו חילוף מחמת התערערות ההגיה -אשר לנוסח הכתיב השומרוני, מצוך וטל

אמנם יש לציין כי מסורת הקריאה השומרונית    521של העיצורים הגרוניים, שאינו משקף שורש אלטרנטיבי. 

  522זה אינו נוגע לסוגיה הנדונה כאן.  משקפת בניין קל ולא פיעל, אך אספקט

 

 (19)נה"מ לשמ' כח  ְוַאְחָלָמה. ְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו  15

 √ נה"מ ְוַאְחָלָמה

  lēmaa ̄̊w:שומ'; קה”ש:  ואהלמה

 

 (12)נה"מ לשמ' לט  ְוַאְחָלָמהְוַהּטּור ַהְּׁשִליִׁשי ֶלֶׁשם ְׁשבֹו 

 √ נה"מ ְוַאְחָלָמה

  lēmaa ̄̊w:שומ'; קה”ש:  ואהלמה

 

'אחלמה' שבנוסח המסורה הבאה בגרסה 'אהלמה' בחומש השומרוני היא אחת מאבני החושן, הנזכרת בשתי 

. אחלמה, כמו לשם ושבו, נזכרות רק ביחידות  14–8ושמות לט    21–15שמות כח    –יחידות העוסקות בו  

ם דוגמת תיאור יחזקאל את האבנים היקרות  אלו, בניגוד ליתר האבנים הנזכרות שוב במקרא בהקשרים שוני

שפירושה אבן    ḥnmt(. משערים כי שם האבן לקוח מן השפה המצרית, מהמילה  13)יח' כח   שבגן עדן

על אף שלא ניתן לקבוע מסמרות בדבר, נדמה שהמעתק ממצרית לעברית מלמד על   523יקרה בצבע אדום. 

 עדיפותו של נוסח המסורה על פני השומרוני. 

פון מהדורת  של  באפראט  לראות  שניתן  יד  -כפי  כתבי  במספר  גם  מופיעה  'אחלמה'  הצורה  גאל, 

הגרוניות    524שומרוניים.  התערערות  מחמת  שנוצר  חופשי  אורתוגרפי  וריאנט  הוא  זה  גם  הנראה,  כפי 

 בעברית השומרונית.  

 

ֹפד ִבְפִתיל תְ 16 פֹוד ְולֹא־. ְוִיְרְכסּו ֶאת־ַהֹחֶׁשן ִמַּטְבֹעָתו ֶאל־ַטְבֹעת ָהאֵּ ֶׁשב ָהאֵּ ֶלת ִלְהיֹות ַעל־חֵּ ַעל    ִיַּזחכֵּ ַהֹחֶׁשן מֵּ

פֹוד )נה"מ לשמ' כח   (28ָהאֵּ

 √ נה"מ ִיַּזח 

  yazza525שומ'; קה”ש:  יזה 

 

 
 פלורנטין תשע"א.  -; טל32, עמ'  1969מצוך  521
 .  28חיים תשל"ז/א, עמ' -בן 522
המצרית לאות למ"ד העברית, ראו אצל    n. על המעבר מהאות  440, עמ'  2, כרך  2006; פרופ  147, עמ'  1953למבדין    523

 .  239, עמ' 1999מיצקי 
   על אתר. 1918גאל -פון 524
 בתרגום לשמ' כח.   28–23קיים תיעוד בתרגום השבעים, בשל השמטה ארוכה של פסוקים לא  525
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ֹפד ְולֹא־ ֶׁשב ָהאֵּ ֶלת ִלְהֹית ַעל־חֵּ ֹפד ִבְפִתיל ְתכֵּ ֹפד    ִיַּזחַוִּיְרְכסּו ֶאת־ַהֹחֶׁשן ִמַּטְבֹעָתיו ֶאל־ַטְבֹעת ָהאֵּ ַעל ָהאֵּ ַהֹחֶׁשן מֵּ

 (21ַכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת־ֹמֶׁשה )נה"מ לשמ' לט 

 √ fLev-4QExod(; ταιᾶχαλנה"מ; ע' ) ִיַּזח 

  yazzaשומ'; קה”ש:  יזה 

 

'יזח' מופיע בנוסח המסורה בשני הפסוקים שלפנינו בלבד. פסוקים אלו העוסקים בחושן ובאפוד  הפועל 

שסברו   יש  הגדול.  הכהן  השורש  שבבגדי  מן  לגוזרו  שיש  סברו  ואחרים  זו"ח,  השורש  מן  נגזר  ש'יזח' 

אולם אלו ואלו נתנו לו משמעות דומה: לזוז. התורה מצווה לקשור את טבעות החושן אל טבעות   526זח"ח. 

 האפוד בפתיל תכלת, על מנת שלא יזוז ממקומו וייפרד ממנו. 

חיים הגוזר את הפועל כאן  -הצורה 'יזה' בשומרוני היא כתיב חלופי של הצורה 'יזח'. כך עולה גם מדברי בן

הנחה זו מתאששת על בסיס העובדה ש'יזח' מתועדת גם בכתבי    527סח המסורה. מהשורש זח"ח בדומה לנו

  528יד נוספים של החומש השומרוני.

 

הֹות ְלָבֹנת 17 ן ְוִהּנֵּה ְבעֹור־ְבָׂשָרם ֶבָהֹרת כֵּ  ( 39הּוא ָּפַרח ָבעֹור ָטהֹור הּוא )נה"מ לוי' יג  ֹּבַהק. ְוָרָאה ַהֹכהֵּ

 √ נה"מ ֹבַהק

  q a ̄̊b529שומ'; קה"ש: בחק

 

 530'בחק' היא מחלת עור בעלת תסמינים הדומים לצרעת, אך היא שונה ממנה בכך שאינה מטמאת. -'בהק'

אמנם 'בהק' שבנוסח המסורה היא מילה יחידאית, אך יש לה מקור משותף עם מילים בשפות שמיות נוספות  

חז"ל, במשנה  כמו כן, היא רווחת בספרות   531בשפה הערבית ובוהקא בארמית.   bahaqשמשמעותן דומה:  

 532ובבבלי בהוראה של מחלה המלווה בנגעים בעור.  

גרסת נוסח המסורה עדיפה על פני גרסת החומש השומרוני שאינה תואמת את המקבילות השמיות ואינה 

וממצא זה מצביע    533מתועדת במקומות נוספים. נוסף על כך, 'בהק' מתועדת גם במספר כתבי יד שומרוניים, 

 על כך שהגרסה 'בחק' נוצרה בשל החילוף החופשי בין ה"א לחי"ת בחומש השומרוני.  

 

 
, עמ'  2, כרך  2006; פרופ  266, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -לגזירת הפועל מהשורש זו"ח ראו אצל קאהלר  526

 .  267, עמ' 1957בריגס -דרייבר-. לגזירה מהשורש זח"ח ראו אצל בראון441
 .  87חיים תשל"ז/א, עמ' -; בן51"א, עמ' חיים תשכ-בן 527
 על אתר.   1918גאל -פון 528
 .  102, עמ' 2018בכ"י לונדון מופיעה הגרסה 'בהק' כנוסח המסורה, ראו אצל שורש  529
זיהו אותה כלויקודרמה )ויטיליגו(, מחלת עור שבה מאבדים אזורים מסויימים    95, עמ'  1975והולס    576, עמ'  1963דרייבר    530

 ת צבעם והעור הופך בהיר. מהגוף א
 .  112, עמ' 1, כרך 1996–1967באומגארטנר -; קאהלר97, עמ' 1957בגירס -דרייבר-בראון 531
'; בבלי, ברכות נח ע"ב: 'הרואה את הבהקנים'; בבלי,  ָהָיה ֹבַהק ָּפחֹות ִמָכֲעָדָׁשהכך למשל במשנה בנגעים פרק ו משנה ו: '   532

 מגילה כד ע"ב: 'ידיו בהקניות, לא ישא כפיו'. 
   .46חיים תשל"ז/א, עמ' - ראו גם בן על אתר. 1918גאל -פון 533
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 (24. ּוַבָּׁשָנה ָהְרִביִעת ִיְהֶיה ָכל־ִּפְריֹו ֹקֶדׁש ִהּלּוִלים ַלה' )נה"מ לוי' יט 18

 √ (; פש'; וול' αἰνετόςנה"מ; ע' ) ִהּלּוִלים

  əmillulשומ'; קה"ש:  חלולים 

 

ואבימלך בשופטים ט  מופע   בסיפור אנשי שכם  נוסף  ַוַּיֲעׂשּו     –  27רלוונטי  ַוִּיְדְרכּו  יֶהם  ֶאת־ַכְרמֵּ ַוִּיְבְצרּו 

 ִהּלּוִלים:

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 534ςύχορο ִהּלּוִלים 27שו' ט 

 

הרביעית לנטיעתו. 'קדש הלולים' שבנוסח המסורה ו'קדש חלולים' שבשומרוני הוא כינוי לפרי העץ בשנה 

כך פרי    535'הלולים' שבנוסח המסורה הוא צורת הריבוי של הצורה המשוערת ִהּלּול שהוראתה שבח והודיה.

כשם שמקדישים לאל כמנחה את ראשית התבואה )שמ' כד   536הילולים הוא פרי המיועד למנחת תודה לאל.

(, גם פרי העץ בשנתו הרביעית,  2' יג  ( ובכור האדם )שם; שמ20–19(, בכור הבהמה )שמ' לד  10; וי' כג  19

השנה בה הבעלים יכול לאוכלו לראשונה, מוגש כמנחת הודיה לאל. בכך בעל הפרי מבטא את ההכרה כי 

 שהפרי ניתן לו מאת האל.  

הוראה זו נכונה גם להופעת המילה בשופטים    537פירוש המילה ִהּלּוִלים הוא חגיגה שעיקרה שבח ותודה לאל.

חגיגת תודה לאל., שם אנשי ש27ט   הילולים,  ועושים  נצחונם  חוגגים את  בן  538כם  חיים,   -כפי שמציין 

גרסת החומש השומרוני היא וריאנט אורתוגרפי של גרסת נוסח המסורה, ולא מעידה על מסורת טקסטואלית  

  539שונה. 

 

יֶכם 19 יַנִים ּוְמִדיֹבת ָנֶפׁש  ֶאת־ַהַּׁשֶחֶפת ְואֶ  ֶּבָהָלה. ַאף־ֲאִני ֶאֱעֶׂשה־ּזֹאת ָלֶכם ְוִהְפַקְדִתי ֲעלֵּ  ת־ַהַּקַּדַחת ְמַכּלֹות עֵּ

יֶכם )נה"מ לוי' כו   ( 16ּוְזַרְעֶתם ָלִריק ַזְרֲעֶכם ַוֲאָכל הּו ֹאְיבֵּ

 √ (; פש'; וול'ἀπορίανנה"מ; ע' ) ֶבָהָלה

  ; שומ' )כ"י קמבריג'(: 'באלה'la a ̄̊bשומ'; קה"ש: בחלה 

 
פירוש המילה, על סמך הקרויות נוספות שלה, הוא ריקודים, מחולות. טוב ופולק משערים כי גרסה זו היא תרגום חופשי   534

(. אפשר שלעיני המתרגם היווני עמד הנוסח 'חלולים', או הנוסח  CATSSשל המתרגם או שיבוש אטימולוגי שלו לשורש חו"ל )

'הלולים' שקראו כ'חלולים' בשל הדמיון הגרפי בין האותיות, והוא פרשו בטעות כמחולות. הפשיטתא תומך בגרסת השבעים,  

 נח הארמי הילולא, שפירושו חגיגה פרועה. ומתרגם חגיגה. אפשר שגרסאות אלו קשורות למו
 . 246, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -; קאהלר239, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 535
 . 303, עמ' 1992; הרטלי 262, עמ' 1979וונהאם  536
אצל מילגרום  . ראו גם דיון  245, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -; קאהלר239, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  537

 . 1683, עמ' 2, כרך 1974
 . 177, עמ' 1974; בולינג 257– 256, עמ' 1895מור  538
הנזכרת לפרקטיקה קדומה של חילול כרם,    ה'חילולים' קשור  . לא סביר לומר שהכתיב השומרוני82חיים תשל"ז/א, עמ'  -בן  539

פעמים כ    במקרא  מספר  לדב'  כח  6)נה"מ  שם  לא  30;  ליר'  נה"מ  מש5;  זאת  הוא  (.  בשומרוני  חלולים'  'קדש  שהצירוף  ום 

אוקסימורון: כיצד ייתכן שהפרי הוא קודש אם הוא חול? בנוסף, כיוון שהפועל חלל מציין את הזמן שהפרי חודל להיות קודש 

 והפך לחול, או את הזמן בו מתחיל שימושו, הוא אינו צפוי להופיע בהקשר של השנה הרביעית אלא של השנה החמישית.
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 מופעים רלוונטיים נוספים: 

 מגילות קומראן  540תרגום השבעים המסורהנוסח  מקור 

 לבהלה κατάραν ַלֶבָהָלה 23יש' סה 

(a1QIsa ;b1QIsa ) 

 - καὶ σπουδήν ּוֶבָהלֹות 8יר' טו 

 בבהל]ה [ σπουδῆς ַבֶבָהָלה  33תה' עח 

(e4QPs ) 

 

 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 ἐπωρύοντο541 ָבֲחָלה  8זכ' יא 

 )כתיב(; מבחלת  21משלי כ 

 מבהלת )קרי(

- 

 

הפורענויות  בין  נמנית  השומרוני,  השומרוני  בחומש  'בחלה'  בגרסה  הבאה  המסורה,  שבנוסח  'בהלה' 

שבספר   הקללות  בפרשת  המקביל  בפסוק  מוזכרות  אינן  אך  ויקרא,  שבספר  הקללות  בפרשת  המוזכרות 

ק, בניגוד לשחפת ולקדחת, מילגרום  (. כיוון שבהלה אינה באה ביידוע בפסו22דברים )נה"מ ושומ' לדב' כח  

  542טוען כי היא אינה שם של נגע ספציפי, אלא תיאור כללי של מצבם של ישראל בזמן הפורענות.

'בחלה' בחומש השומרוני   543'בהלה' שבנוסח המסורה נגזרת מן השורש בה"ל והוראתה פחד, אימה, בלבול. 

שורש זה כמעט לא מתועד בעברית המקראית,   544ומיאוס. שפירושו להרגיש תיעוב   נגזרת מן השורש בח"ל

כמו כן, השורש בח"ל נדיר    545ואף בהופעתו היחידאית בטקסט העיצורי בנוסח המסורה יש שהציעו לתקנו. 

גם בלשון חז"ל. זאת בניגוד לבה"ל, שורש מוכר וידוע, שהצורה ֶבָהָלה הנגזרת ממנו מוכרת, ונתמכת על 

 ידי עדי נוסח נוספים. 

 
הוא מפרש זאת במשמעות של   23נראה כי הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים בכל המופעים היא 'בהלה', אלא שביש' סה    540

במשמעות של מהירות. כך הוא גם בהקרויות נוספות של השורש בה"ל במקרא. שני השימושים    33ותה' עח    8קללה וביר' טו  

 מקראית מאוחרת(. קיימים בעברית המקראית )אם כי השני אופיייני לעברית 
תרגום השבעים משקף את הגרסה יללה, או משהו דומה. קשה לקבוע אם זהו תרגום של מצע עברי שונה מנוסח המסורה,   541

 . ָבֲחָלהאו תרגום פרשני של המילה הלא ידועה 
 .  2306–2305, עמ' 3, כרך  1974מילגרום  542
- דרייבר-. בראון325, עמ'  1979מילגרום שם; וונהאם  ;  111, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -כך למשל קאהלר  543

מעדיף לפרש את    185, עמ'  1989מוסיף למשמעות המילה את אפקט ההפתעה, פחד פתאומי, ואילו לוין    96, עמ'  1957ריגס  ב

 בהלה כזעזוע, טלטלה, כיוון שלסברתו השורש בה"ל מתאר תנועה פיזית. 
 .  119, עמ' 1, כרך  1996–1967באומגארטנר -לר; קאה103, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 544
 שמציעים לקרוא געלה.  BHSכמו למשל במהדורת  545
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על אף שהצורה 'בהלה' בה"א אינה מתועדת בכתבי יד נוספים של החומש השומרוני, בכתב יד קיימברידג'  

גרסה זו מעידה שלפנינו שימוש בגרוניות בחילופי כתיב חופשיים. לאור זאת,    546מופיעה הצורה 'באלה'.

 לטרנטיבית לה.  הניתוח הסביר של הנתונים הוא שגם 'בחלה' היא צורת משנה של 'בהלה' ולא צורה א

 

ל ַהִמְדָבָרה ַוָּיבֹא  20 א ִלְקַראת ִיְׂשָראֵּ ל )נה"מ לבמ' כא    ָיְהָצה. ַוֶּיֱאֹסף ִסיֹחן ֶאת־ָכל־ַעמֹו ַוּיֵּצֵּ  ( 23ַוִּיָּלֶחם ְבִיְׂשָראֵּ

 √ נה"מ; פש'; תר' נאופיטי  ָיְהָצה

  yēṣṣåשומ' ; קה”ש:  יחצה 

 

נּו הּוא ְוָכל־ַעמֹו ַלִמְלָחָמה  א ִסיֹחן ִלְקָראתֵּ  (32)נה"מ לדב' ב  ָיְהָצהַוּיֵּצֵּ

 √ נה"מ; פש'; תר' נאופיטי  ָיְהָצה

  yēṣṣåשומ'; קה”ש:  יחצה 

 

 547מופעים רלוונטיים נוספים: 

 מגילות קומראן  מסורה  מקור 

 - ְוָיְהָצה  18יהו' יג 

 - ָיְהָצה 36יהו' כא 

 - ְבָיְהָצה  20שו' יא 

 ( a1QIsaיהצ ) ַיַהץ 4יש' טו 

 - ָיְהָצה 21יר' מח 

 - ַיַהץ 34יר' מח 

 - ָיְהָצה 63דה"א ו 

 

'יהצ)ה(' שבנוסח המסורה, המופיעה בצורה 'יחצ)ה(' בשומרוני, היא העיר בה סיחון אוסף את צבאו לקראת  

בארצו. מיקומה המדויק נתון למחלוקת החוקרים, יציאתו לקרב עם ישראל, לאחר סירובו לבקשתם לעבור  

הערכה זו תואמת את המסופר במקרא   548כאשר הכל מסכימים כי היא נמצאת באזור מואב ובסמיכות לדיבון.

  549כי יהץ היא בנחלת שבט ראובן.

זו   גרסה  בכל המקומות.  'יהצ)ה('  גורס  נוסח המסורה  כי  ניתן לראות  ממופעיו החוזרים של שם המקום 

ועדת גם במגילת ישעיהו, ואף נתמכת על ידי הפשיטתא ותרגום ניאופיטי לבמדבר כא ודברים ב. בנוסף,  מת

 
 . 231, עמ' 2018ראו אצל שורש  546
, והיא עשויה לשקף את המקור יהצה ויחצה באותה המידה  Ιασσαהצורה המופיעה בתרגום השבעים במרבית המופעים היא    547

 בשל נשילת העיצורים הגרוניים בתיעתוק ליוונית.  
עמ'    548 ופינקלשטיין תשע"ב,  והפניות ביבליוגרפיות ראו אצל אשלי  293–292ראו הצעתם של ליפשיץ  ; לסקירת הדעות 

 .  419, עמ' 1993
  (.36הלוויים )שם כא . בהמשך היא הופכת לאחת מערי 18יהו' יג  549
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קיימת גם עדות חוץ מקראית התומכת בגרסת המסורה: העיר יהץ מוזכרת פעמיים במצבת מישע, כאחד 

  550המבצרים שנבנו בידי בית עמרי ונכבשו על ידי מישע מלך מואב.

ומכים בגרסה 'יהצ)ה(', וכן לאור העובדה שגרסה זו מתועדת גם במספר כתבי יד  בשל עושר הנתונים הת

נראה להניח כי גרסת השומרוני מציגה כתיב אלטרנטיבי של הצורה המקורית, והיא משקפת   551שומרוניים, 

 את הנוהג להחליף באופן חופשי בין גרוניות.   

 

ל )נה"מ לבמ' כד מִ  ִיְחֶיהַוִּיָּׂשא ְמָׁשלֹו ַוּיֹאַמר אֹוי ִמי  . 21 מֹו אֵּ  ( 23ּׂש 

 ( ζήσεταιנה"מ; ע' ) ִיְחֶיה 

 yēyyiשומ'; קה"ש:  יהיה

 

ההבדל בין גרסאות המסורה והשומרוני שלפנינו הוא בחילוף שני שורשים נפוצים בעלי משמעות דומה:  

( )to liveחי"ה  והי"ה   )to be .)552    מבחינה הקבילות  הגרסאות  מבין  איזו  להעריך  קשה  כך,  משום 

 אטימולוגית והדומות במשמעותן עדיפה.  

מֹו  זאת ועוד, הבדלי הגרסאות הם חלק מצלע מוקשה בפסוק השייך למשלו האחרון של בלעם: ִמי ִיְחֶיה   ִמּׂש 

ל. הבעיות הפרשניות בפסוק זה כה רבות עד כי שאלת מקוריותו מוטלת בספק   בקרב חלק מהחוקרים: יש  אֵּ

ההקשר העמום של הגרסאות מגביר את    553שהציעו לפרשו מילולית, ויש שהציעו לבצע בו תיקוני נוסח. 

 הקושי בהכרעה מי מביניהן עדיפה. 

. טל ופלורנטין מציעים  uwwi mī yēyyi miššēmuעל פי מסורת הקריאה השומרונית, צלע הפסוק נהגית 

וש הפסוק, הגורס: בילה מן יהיה משמה )אוי למי שיהיה משמו(, ופירושו  להסתייע בתרגום הארמי לפיר 

על פי קריאה זו, נוסח המסורה והחומש השומרוני   554אוי למי שיימנה עם הקיני הנזכר בפסוקים הקודמים. 

 'יהיה'. -שונים לגמרי בפירוש צלע הפסוק, וההבדל ביניהן לא מוגבל רק לחילוף שני הפעלים 'יחיה'

רבית ההבדלים המסווגים למדור זה, גרסת נוסח המסורה אינה מתועדת באף אחד מכתבי היד  בשונה ממ

גאל. עובדה זו עשויה לרמוז כי גרסת החומש השומרוני איננה תוצאה  -השומרוניים הכלולים במהדורת פון

ונה  של חילוף אורתוגרפי בלבד, והיא חלק ממסורת טקסטואלית נבדלת, הקשורה אולי למסורת פרשנית ש

גם את ההסבר של חילופי כתיב   זאת, אין להוציא מכלל אפשרות  של כל צלע הפסוק הנידונה כאן. עם 

  555חופשיים. 

 

 
 .  239–236, עמ'  1978בכתובת. ראו אצל ביירלין  20-ו 19שורות  550
   על אתר. 1918גאל -פון 551
. להוראת השורש הי"ה ראו שם, עמ'  309, עמ'  1, כרך  1996–1967באומגארטנר  -להוראת השורש חי"ה ראו קאהלר   552

244.   
'משמו אל' שבסופו. לחוקרים שפרשו את הפסוק ללא תיקוני נוסח   למעשה, ההבדל בפרשנות הפסוק נובע מפירוש המילים 553

. לחוקרים שהציעו תיקוני נוסח ראו  210, עמ'  1989; מילגרום  21–20; מורג תשמ"א עמ'  377, עמ'  1976ראו למשל אצל גריי  

 .   114, עמ' 1970ואצל וויפל  24–23שהציע תיקון נרחב לפס'  223– 222, עמ' 1944אצל אולברייט 
 .  717פלורנטין תשע"א, עמ' -טל 554
 פלורנטין תשע"א שהחשיבו הבדל זה כמכוון.  -. השוו' לטל31, עמ' 1969כך מצוך  555
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ַַּֽיֲחנּו 22  ( 32ַהִּגְדָּגד )נה"מ לבמ' לג  ְּבֹחר. ַוִּיְסעּו ִמְבנֵּי ַיֲעָקן ַוַֽ

  556נה"מ; פש' )חד גדגד(  ְבֹחר ַהִּגְדָּגד 

 √ (; וול'εἰς τὸ ὄρος Γαδγαδ; ע' )bår aggidgēdaשומ'; קה"ש:  בהר הגדגדה 

 

 (33ַהִּגְדָּגד ַוַּיֲחנּו ְבָיְטָבָתה )נה"מ לבמ' לג  ֵמֹחרַוִּיְסעּו 

ֹחר ַהִּגְדָּגד    557נה"מ; פש' )חד הגדגד(  מֵּ

 √ (; וול' ἐκ τοῦ ὄρους Γαδγαδ; ע' )miyyår aggidgēdaשומ'; קה"ש:  מהר הגדגדה 

 

בבמדבר לג 'חר הגדגד' שבנוסח המסורה ו'הר הגדגדה' שבמסורת השומרונית הם  על פי רשימת המסעות  

 עשר של ישראל במסע ממדבר סיני לכנען. בספר דברים מקום זה נקרא 'גדגדה': -מקום החנייה השבעה

 מגילות קומראן  תרגום השבעים שומרוני נוסח המסורה מקור 

 הגדגדה  Γαδγαδ הגדגדה  ַהּג ְדֹּגָדה  7דב' י 

(c4QDeut ) 

 

'הר הגדגדה' ממוקם בין סיני לעציון גבר, אך לא ניתן לזהותו במדויק כשאר -מהפסוקים עולה כי 'חר הגדגד'

  558(.34–30המקומות הסמוכים לו ברשימה: בני יעקן, חשמנה, מוסרות, יטבתה ועברונה )פס' 

 559שכוונתו למערה או גיא.   משמעותו של 'חר' שבגרסת המסורה היא נקב, אשר בהקשר טופוגרפי יש להניח

ויש המפרשים    560המקרא משתמש ב'חר' לציון שם מקום גם בחֹוֹרַנִים, מקום שבו שתי מערות או גאיות, 

ית־חֹוֹרן הוא מקום שבו מערה או גיא.  כך, 'חר הגדגד' הוא כנראה מערה או גיא הנקראים גדגד.    561שאף בבֵּ

' שבשומרוני הוא בעל אופי חלק יותר: השימוש  X-על אף ההסבר שהוצע לגרסת המסורה, הצירוף 'הר ה

ובוולגאטה, ולכן אפשר  זה רווח יותר ובהיר. בנוסף, גרסת השומרוני נתמכת בתרגום השבעים  בצירוף 

בחילופי הגרוניות החופשיים המאפיינים את מסורת הכתיב השומרוני. לפי   לשער כי במקרה זה אין מדובר 

השערה זו, גרסת נוסח המסורה היא משנית, וניתן לתלות את היווצרותה בדמיון הגרפי החלקי בין ה"א 

 563אולם יש לסייג מסקנה זו כיוון שהגרסה 'חר הגדגד' מתועדת גם במספר כתבי יד שומרוניים.   562לחי"ת. 

 לפי כללי הזהירות, הבדל זה סווג כהבדל שאינו מחמת דמיון גרפי.   לפיכך, 

 
 אינה זהה לנוסח המסורה, אך תומכת בה בכך שהיא משקפת חי"ת גרונית.   פשיטתאהגרסה המשתקפת ב 556
 .  556ראו לעיל הע'  557
 . 1992; צורן 355, עמ' 1984באד  558
מתפרשת היטב   פשיטתא. גם הגרסה חד הגדגד המשתקפת ב631, עמ'  1993; אשלי  301, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון  559

 בהקשר טופוגרפי. 
 . 348, עמ' 1, כרך 1996– 1967באומגארטנר -; קאהלר357בריגס שם, עמ' -דרייבר-בראון 560
- (. השוו' לקאהלר 28; שם יג  10' )נח' ב  ַהֹחֹרִנינבלט ' , ככל הנראה זהו גם  מקורו של ס 111בריגס שם, עמ'  -דרייבר-בראון  561

(, ובית חורון הוא נקרא על שם המקדש לאל 1941הסבורים ש'חורון' הוא שם אל )ע"פ אולברייט    126אומגארטנר שם, עמ'  ב

 חורון השוכן בו.
 . 31, עמ' 1969מצוך  כך גם 562
 על אתר.   1918גאל -כך על פי אפראטוס מהדורת פון 563
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ל ְולֹא־ ִתְהֶיה. לֹא־23 ָׁשה ִמְבנֹות ִיְׂשָראֵּ ל )נה"מ לדב' כג  ִיְהֶיהְקדֵּ ׁש ִמְבנֵּי ִיְׂשָראֵּ  (18ָקדֵּ

 √ ; פש'; וול'; תר' נאופיטי g4QDeut(; σταιἔנה"מ; ע' ) ִתְהֶיה

  tiyyaשומ'; קה”ש:  תחיה 

 

 √ 564(; פש' σταιἔנה"מ; ע' ) ִיְהֶיה

  yiyyaשומ'; קה”ש:  יחיה 

 

החוקרים נחלקו בשאלה מיהם קדשה וקדש. יש שסברו כי הם עוסקים בזנות, יש שסברו כי הם עוסקים  

בזנות פולחנית דווקא, היינו קיום יחסי מין במקדש פגאני כחלק מהפרקטיקות הנהוגות בו, ויש שהבדילו  

  565שהיא זונה לבין הקדש שהוא כהן דת הקשור לפולחן זר )שאינו כרוך בפעילות מינית(.בין הקדשה 

על פי נוסח המסורה, האיסור על קדש וקדשה מנוסח באיפוק. הוא מסתפק באיסור על מי מישראל לעסוק 

ון עזה  בכך, אך אינו אינו מטיל סנקציות על הפרת העיסוק. זאת בניגוד לקוסם ולידעוני שעליהם נאמר בלש

(. משום כך מק'קרטי טוען שיתכן שההבדלים שלפנינו הם תוצאה  11–10יותר 'לא ימצא בך' )נה"מ לדב' יח  

של שינוי מכוון בשומרוני, אשר מבקש לתת משנה תוקף לאיסור באמצעות גזר דין מוות עבור העוסקים  

קים בזנות גרידא, ובין אם כוחה של טענה זו יפה בין אם נפרש את הקדש והקדשה כעוס  566במקצועות אלו.

אולם טענתו של מק'קרטי אינה הכרחית על רקע ריבוי חילופי ה"א    567נאמר כי הם עוסקים בזנות פולחנית.

 וחי"ת המודגמים בסעיף זה.  

השיקול התחבירי מצביע גם הוא על משניות הגרסה השומרונית. הצירוף 'לא יחיה' נדיר במקרא, בניגוד  

יו  'מות  כגון  ומשמש  לצירופים  המשפט  נושא  אחרי  תמיד  בא  הוא  מופיע  הוא  בהם  ובמקומות  מת', 

לעברית    568להדגשה. ביחס  מסויימת  זרות  משקפות  קדש'  יחיה  ו'ולא  קדשה'  תחיה  'לא  הגרסאות  לכן 

המקראית, ויש לראותן כתנייניות ביחס לנוסח המסורה. מסקנה זו נתמכת גם על ידי התיעוד בשאר עדי  

ות גרסת השומרוני הוא כפי הנראה התערערות הגרוניות, שהוביל לחילוף חופשי בין הנוסח. הרקע להיווצר

 האותיות ה"א וחי"ת במסורת הכתיב השומרונית.    

 

 

 
גאטה ובתרגום נאופיטי הפועל 'לא יהיה' בצלע הראשונה של הפסוק מתייחס גם אל הצלע השנייה, ולא מופיע בה שוב.  בוול  564

 כך, למרות ההבדל בינם לבין נוסח המסורה, הם תומכים בגרסה 'לא יהיה'. 
- , בראון265– 264, עמ'  1895סבור כי קדש וקדשה עוסקים בזנות גרידא. לעומתו רבים כ דרייבר    216, עמ'  1996טיגאיי    565

עמ'  1957בריגס  -רייברד קאהלר873,  כרך  1996–1967באומגארטנר  -,  עמ'  3,  עמ'  1976וקרייגי    1075,  טוענים   300, 

בעקבות מקור הכינויים בשורש קד"ש כי הם עובדים במקדשי האלילים ועבודתם הפולחנית קשורה בטקסים שמעורבת בהם  

קסים כאלו במקרא, באכדית ובאוגרית(. גרובר תשמ"ג מבחין בין הקדשה שהיא זונה פעולה מינית )על אף שלא מתוארים ט 

 כי שתי המילים נרדפות זו לזו(, לבין הקדש הנושא תפקיד פולחני בעבודת אלילים.  21, 15)ניתן לראות בבר' לח 
 פלורנטין תשע"א על אתר.  -, ראו גם אצל טלBHQמהדורת  566
 . 120, עמ' 2013; קנופרס 54–53, 23–22, עמ' 1989על היעדר מוטיבים פגאניים בפולחן השומרוני ראו אצל שטרן  567
ָמה ִאם־ִאיׁש : 13; נה"מ לשמ' יט לֹא ִיְחֶיה ִעם ֲאֶׁשר ִתְמָצא ֶאת־ֱאֹלֶהיָך: 32ראו למשל נה"מ לבר' לא  568  . ִיְחֶיה לֹא ִאם־ְבהֵּ
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ל . 24  ( 18)נה"מ לדב' לב  ְמֹחְלֶלָךצּור ְיָלְדָך ֶתִׁשי ַוִתְׁשַכח אֵּ

 √ 4QPhyl Nנה"מ;  ְמֹחְלֶלָך

  llēlåka ̄̊mשומ'; קה”ש:  מהללך

 

התנהגות העם    569הפסוק שלפנינו פותח בדימוי האל לאב ואת העם הכופר בטובת האל לבן השוכח את אביו.

 אינה טבעית, ומצדיקה את הפורענות המתוארת בהמשך הפסוקים. 

גרסה זו משתלבת היטב בפסוק, שכן    570גרסת המסורה 'מחללך' נגזרת מן השורש חי"ל, שפירושו ללדת.

שבראשו. כמו כן הופעתם זה לצד זה של הפעלים הנגזרים מן השורשים חי"ל  היא ממשיכה את הדימוי  

  571ויל"ד רווחת במקרא ומתועדת גם בטקסטים מאוגרית. 

גרסה זו   572גרסת השומרוני 'מהללך', ולכאורה נדמה שיש לגזור אותה מן השורש הל"ל, שפירושו לשבח.

איננה עולה בקנה אחד עם ההקשר בפסוק. מק'קרטי סבור כי ייתכן שיש כאן עידון מכוון של ביטוי האנשה 

בתרגום השבעים ניכרת מגמה דומה של ריחוק האנשת    573כלפי האל המתאר סיטואציה פיזית של לידה. 

 τρέφοντόςרוכך יותר,  האל, כאשר הוא אינו מתרגם את 'מחללך' באופן מילולי, אלא באמצעות פועל מ

σε  ילדך' המיוחס אף הוא לאל' זן אותך. אולם אם טענתו של מק'קרטי נכונה, יש לתמוה מדוע הפועל   ,

ברישא של הפסוק אינו נתון גם לשינוי בשומרוני ובתרגום השבעים. לאור עושר הממצא של חילופי ה"א  

ימוש בצורה 'מהללך' גם במסורת הנוסח  גאל, המתעד ש-וחי"ת במדור זה, ובשים לב לאפראט מהדורת פון

 סביר להניח שלפנינו שוב חילוף כתיב חופשי שיסודו בהתערערות הגרוניות.   574השומרוני, 

 

 סיכום  2.3.1.3

 575ישנם שלושים ותשעה מקרים של חילופי האותיות ה"א וחי"ת בין נוסח המסורה והחומש השומרוני. 

המס בנוסח  מתועדת  ה"א  האות  מתוכם,  עשר בעשרים  בתשעה  השומרוני.  בחומש  מתועדת  וחי"ת  ורה, 

אינם  הללו  הנוסח  הבדלי  שראינו,  כפי  השומרוני.  בחומש  וה"א  המסורה  בנוסח  מתועדת  חי"ת  מתוכם, 

משקפים מסורות טקסטואליות נבדלות, אלא וריאנטים אורתוגרפיים הנובעים מחילוף חופשי של האותיות 

זאת מלבד   בחומש השומרוני.  וחי"ת  באים ללמד על הכלל  ה"א  מן הכלל, שאינם  היוצאים  שני מקרים 

נוסח נוספים, ולכן 22-ו  13)דוגמאות מספר   (. במקרים אלו גרסת החומש השומרוני מתועדת גם בעדי 

 אפשר לשער שהיא אינה תוצאה של קונוונציה אורתוגרפית המאפיינת רק את מסורת הנוסח השומרונית.  

 

 
 . ָּקֶנָך הּוא ָעְׂשָך ַוְיֹכְנֶנָך ָאִביָךֲהלֹוא־הּוא : 6השוו' לפס'  569
   .307, עמ' 1996; טיגאיי 310, עמ'  1, כרך 1996  – 1967באומגארטנר -; קאהלר297, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 570
; נה"מ לאיוב  2; נה"מ לתה' צ 8שם סו ; 10; שם מה 8; שם כו 4לאזכורי צמד הפעלים במקרא ראו למשל בנה"מ ליש' כג  571

 . 186, עמ' 1, כרך 1972. להקרויותיו בטקסטים אוגריתיים ראו אצל פישר 7טו 
 . 248, עמ'  1, כרך 1996  – 1967באומגארטנר -; קאהלר237, עמ' 1957בריגס -דרייבר-בראון 572
 פלורנטין תשע"א מסמנים הבדל זה כמכוון.-במקום. גם טל BHQבמהדורת  573
 על אתר.   1918גאל -פון 574
   הכלילו.-ַחְכִליִלי: 2.2.2.2.6בסעיף  37להבדלים הנמנים בחלק זה יש להוסיף את דוגמא מספר  575
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 בצורות הִוא/היא חילופי ו"ו ויו"ד  2.3.2

 נה"מ הִוא

 שומ'  היא

 

המשקפת   qere perpetuumהמלה הִוא מופיעה מאה שמונים ואחת פעמים בנוסח המסורה לתורה בצורת  

החוקרים הציעו שלושה הסברים עיקריים למקור התופעה. על    576קרי שאינו עולה בקנה אחד עם הכתיב. 

פי הראשון, הצורה הִוא משקפת שלב קדום של העברית המקראית שבה לא קיימת הבחנה בין זכר ונקבה  

- בכינוי גוף יחיד נסתר. הצורה הארכאית הּוא שימשה הן לזכר הן לנקבה באופן כמעט אחיד בנוסח הקדם

אולם   577ם דחו אותה והתאימו את מסורת הקריאה לצורה המאוחרת הִיא.מסורתי, ורק בהמשך המסרני 

השערה זו לא זכתה להסכמה רחבה, כיוון שחוסר ההבחנה בין זכר ונקבה בכינוי גוף יחיד נסתר אינו מתועד  

המסורה   נוסח  של  העיצורי  בטקסט  פעמים  מספר  מתועדת  'היא'  הצורה  בנוסף,  נוספות.  שמיות  בשפות 

בי יד של התורה מקומראן. עדות קדומה לקיומה של צורה זו קיימת גם בברייתא בספִרי  לתורה ואף בכת

 דברים ובמקבילותיה בספרות חז"ל:  

שלושה ספרים נמצאו בעזרה... באחד כתיב תשעה 'היא' ובשנים כתיב אחת עשרה 'היא', ביטלו 

 578חכמים את האחד וקיימו את השניים.

'ִהיא' מערערות את ההשערה בדבר מסורת אחידה של הצורה 'הוא' לזכר    העדויות הקדומות של הצורה 

 ולנקבה.  

הסבר שני לפשר הצורה המשונה הִוא הוצע על ידי גזניוס, שסבר שהיא נוצרה כתוצאה מפיענוח של הצורה 

הסופר שהוסיף אמות קריאה לטקסט הכניס במרבית המקרים את האות ו"ו, מבלי לתת   579הא בכתיב חסר. 

רים בהם ההקשר דורש לשון נקבה. בהמשך, המסרנים תיקנו מקרים אלו ושינו את מסורת  את הדעת למק

 הקריאה שלהם לצורת נקבה.  

מוראוקה טענו שהצורה הִוא נוצרה כתוצאה מהעתקת התורה מכתב יד שבו לא -רייט, קרוס, אמרטון וז'ואון

גרפי.  דמיון  בשל  ויו"ד  ו"ו  האותיות  בין  להבחין  ההנחה  580ניתן  הגרפי    אולם  הדמיון  מחמת  שחילופים 

התרחשו באופן עקבי מאה שמונים ואחת פעמים בתורה, תמיד באותה המילה ותמיד לאותו הכיוון, אינה 

מתקבלת על הדעת. הנחה זו גם לא מתייחסת לעובדה שהתופעה מתרחשת בעיקר בתורה, ולא ביתר ספרי  

 
,  2000ו' לאמרטון  כך על פי ספירה ממוחשבת באמצעות תוכנת אקורדנס, בה נוסח המסורה מיוסד על כתב יד לנינגרד. השו   576

היא מילה נפוצה שנקראת תמיד בשונה ממסורת   qere perpetuumשספרו מאה ועשרים הקרויות.    2016והנדל    168עמ'  

,  1910קאוץ'  -הכתיב, ואין צורך לייחד לה הערת קרי. במקרים אלו הניקוד מולבש על צורת הכתיב בטקסט העיצורי )גזניוס

§17c16§מוראוקה -; ז'ואןf 85– 84, עמ' 2018(. ראו גם אצל אליצור  . 
 . 2012; פסברג 2001; טרופר a1982כך רנדסבורג  577
;  129; אבות דרבי נתן, נוסח ב', פרק מו, מהדורת שכטר, עמ'  423ספִרי דברים, פיסקה שנ"ו, מהדורת פינקלשטיין, עמ'    578

  2016והנדל    32l§,  1910קאוץ'  -. גזניוס169ירושלמי, תענית ד ע"ב; שם ס"ה ע"א; מסכת סופרים ו ד, מהדורת היגער עמ'  

הקרויות על פי    18המונים    39c  2009מוראוקה  -ולז'ואן  159, עמ'  2001' לטרופר  הקרויות של הִיא בתורה. השוו  11מונים את  

(. ראו 18; וי' כ  6; וי' יג  11; וי' ה  16; שמ' א  10; בר' מ  7; בר' כו  20כתב יד לנינגרד )שבעת המופעים הנוספים הם בבר' יט  

 .  76– 68גם ברויאר תשל"ז, עמ' 
 .  32l§, 1910קאוץ' -גזניוס 579
 . 39c, 2009מוראוקה -; ז'ואן275, עמ' 2000; אמרטון 223–222, עמ' d1998; קרוס 104, עמ' 1890רייט  580
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החיל בכיוון  העקביות  התופעה,  של  הרחב  היקפה  בשל  כאן המקרא.  חלו  אמנם  )אם  האפשריים  ופים 

חילופים(, ובשל אי הבהירות בנוגע למקורה, גרסאות אלו לא נמנו ברשימת החילופים מחמת דמיון גרפי  

 הכלולים במחקר זה.  

 

 חילופי מ"ם ונו"ן בשמות ִבְנָיִמן/בנימים  2.3.3

 * √ aExod-4QGen ;j4QGen ;h4QDeut(; Βενιαμινנה"מ; ע' ) ִבְנָיִמן

  əmma ̄̊biny ;b4QRPשומ'; קה"ש:  בנימים 

 

 פירוט מופעי השם: 

החומש   נוסח המסורה מקור 

 השומרוני

 מגילות קומראן  תרגום השבעים

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  18בר' לה 

 ובנימן  Βενιαμιν ובנימים  ּוִבְנָיִמן 24בר' לה 

(aEx-4QGen) 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  4בר' מב 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 36בר' מב 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  14בר' מג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 15בר' מג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  16בר' מג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  29בר' מג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 34בר' מג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 12מד בר' 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  12בר' מה 

 בן ימין  Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 14בר' מה 

(j4QGen ) 

 ]וב[ן ]ימין [ Βενιαμιν ובנימים  ּוִבְנָיִמן 14בר' מה 

(j4QGen ) 

 ולבנימם  Βενιαμιν ולבנימים  ּוְלִבְנָיִמן 22בר' מה 

(b4QRP ) 

 - Βενιαμιν ובנימים  ּוִבְנָיִמן 19מו בר' 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 21בר' מו 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמין  27בר' מט 

 - Βενιαμιν ובנימים  ּוְבְנָיִמן 3שמ' א 
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 - Βενιαμιν לבנימים  ְלִבְנָיִמן 11במ' א 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 36במ' א 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 37במ' א 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 22במ' ב 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 22במ' ב 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 60במ' ז 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 24במ' י 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 9במ' יג 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 38במ' כו 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 41במ' כו 

 - Βενιαμιν בנימים  ִבְנָיִמן 21במ' לד 

 - Βενιαμιν ובנימים  ּוִבְנָיִמן 12דב' כז 

 ְלִבְנָיִמן 12דב' לג 
 

 ולבנימן Βενιαμιν ולבנימים 

(h4QDeut ) 

 

'בנימים', על כל הקרויותיו בתורה, מופיע בנוסח המסורה בצורה 'בנימין',  -כפי שניתן לראות, השם 'בנימין'

ואילו בשומרוני הוא בא בצורה 'בנימים'. תרגום השבעים תואם את נוסח המסורה בכל הופעות השם, וכך  

שומרונית,  -הקדם  bQRP4גם מרבית כתבי יד מקומראן, במקומות בהם ישנו תיעוד. זאת מלבד במגילה  

 שבה משתקפת גרסת השומרוני.

על פי נוסח המסורה, יעקב קורא לבנו בשם 'בנימין'. בפירוש השם נשמעו מספר הצעות, המבוססות על 

פרשנויות שונות למילה ימין. הראשונה רואה ביד ימין ביטוי לכח והגנה. בנתינת השם, יעקב מבטא את 

ויגן עליו בעת זקנתו, או לחלופין את הגישה המגוננת שלו כלפי בן זקוניו, כפי הציפיה מילדו שיתמוך בו  

הסבר נוסף מאפיין את צד ימין כצד המועדף, המסמל    581שנראה אותה בבירור בירידת האחים מצרימה. 

הערבית   למילה  השוואה  תוך  זה,  בכיוון  הולכים  וצימרמן  המילטון  וברכה.  מזל    yaminמזל  שפירושה 

לפי פירוש זה יעקב    583. ִין–שרות שלישית היא שהמילה ימין היא צורת ריבוי של יום, בסיומת  אפ  582טוב. 

'בן ימין' על שם שנולד לו כאשר הוא בא בימים. אפשרות נוספת היא בעלת אוריינטציה  -קורא לבנו 'בן ימים'

ו יושב הדרום. רש"י  ימין משמעות-גיאוגרפית. כאמור, ימין במקרא הוא כינוי לפאת הדרום. לאור זאת, בן

  Bani-yaminaעל אתר פירש כך, ויש לכיוון זה סימוכין גם מטקסטים ממארי שבהם ישנם אזכורים של  

שונק סבור כי כינוי זה בא   584)בני שמאל, יושבי הצפון(.  šim’āl-Bani)בני ימין, יושבי הדרום( ושל  

 
 . 243, עמ' 1989; סרנה 274, עמ'  1964לפרשנים שהלכו בכיוון זה ראו אצל ספייזר  581
 . 384, עמ' 2, כרך  1990; המילטון 101–100, עמ' 1954צימרמן  582
. צורת הרבים 'ימין' מופיעה בנוסח המסורה  41–40. ראו גם אצל קוטשר תשי"ב עמ'  כך רשב"ם על אתר; שאנן תשל"ט   583

ץ ַהָּיִמין – 13לדניאל יב   . ְלקֵּ
 .  229, עמ' 1998ראו דיון אצל מלמט  584
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נחלותיהם של אפרים ובנימין  לרמז על הקרבה בין בנימין לשבט אפרים, שגם הוא מצאצאיה של ר חל. 

גובלות זו בזו, אפרים מצפון ובנימין מדרום. אולם הקרבה אינה רק פיזית אלא מלמדת על אחוות אחים,  

  585כפי שהדבר בא לידי ביטוי ביחס המועדף שמקבל בנימין מיוסף במצרים. 

יתר שביצע סופר שומרוני  -ןחוקרים עמדו על משניות גרסת השומרוני 'בנימים'. קוטשר הציע כי זהו תיקו

ימים, בנו של יעקב הנולד לו בימי זקנתו. הסופר, שסבר שלפניו  -שפירש את בנימין שבגרסת המסורה כבן

,  ִים-יתר לצורה זו, ושחזר את הצורה העברית הרווחת בסיומת  -, ביצע תיקוןִין-צורה ארמית עם הסיומת  

שינוי מכוון שעשה השומרוני, אם כי לטענתו הוא נעשה  גם מצוך סבור שהנוסח השומרוני הוא    586'בנימים'. 

ימין( המדגיש את היחס המועדף של יעקב כלפי -השומרוני משנה את השם 'בנימין' )בן  587ממניע אפולוגטי. 

ימים(, המשקף לדעתו נתון עובדתי על הגיל של יעקב בעת לידתו. בכך הוא מבקש  -בנימין ל'בנימים' )בן

מקבל בנימין, השבט שבנחלתו נמצאת ירושלים, המתחרה להר גריזים כמקום  לטשטש את היחס המועדף ש

המקודש לפולחן. פירושו של מצוך אינו סביר לנוכח העובדה כי חילוף האותיות בשם מתועד כבר במגילה  

b4QRP  .הקדם שומרונית, שאינה טקסט עדתי 

תפוצתו הרחבה של השם 'בנימין' בכל עדי הנוסח מחזקת את הסברה שהגרסה 'בנימים' משנית. נוסף על 

היותו של 'בנימין' בנו הקטן של יעקב והשבט שיצא ממנו, הוא גם כינוי לטריטוריה בה נוחל שבט בנימין 

( ואף נרמז 10; דה"א ז  32(, שמות אישים ברשימות גניאולוגיות )לדוג' בעז' י 1; יר' א 2)לדוג' בשמ"א י 

( המשייכים אדם לשבט בנימין, ו'ארץ  1( ו'איש  הימיני' )שמ"א ט  15בצירופים כגון 'בן הימיני' )שופ' ג  

ט   'בנימים' בתרגום  4ימיני' )שמ"א  תיעוד לגרסה  אין  נחלת שבט בנימין. בכל האזכורים הללו  לכינוי   )

עט כל עדי הנוסח לכל אורך המקרא, לצד מכלול השבעים או במגילות קומראן. תמימות הדעים של כמ

 השיקולים שהובאו עד כה, תומכים במקוריות השם 'בנימין'. 

השומרוני   החומש  של  השיטתי  השימוש  ולאור  השומרונית,  הגרסה  למקור  המשכנעים  ההסברים  לאור 

דלים מחמת דמיון  בצורה בנימים לאורך כל שלושים ואחת ההקרויות שלה, חילופים אלו לא נמנו במנין ההב

 גרפי.  

 

 סיכום ומסקנות ביניים  2.4

פרק זה עסק באיסוף ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני ובניתוח פילולוגי  

שלהם. בדברים הבאים יוצגו מסקנות הביניים העולות מאיסוף הנתונים, תוך סיכום מספרי ההבדלים וניתוח  

סק הנתונים:  של  הגרסאות  סטטיסטי  ומספר  הנוסח  עדי  בין  היחס  ושכיחותן,  המתחלפות  האותיות  ירת 

העדיפות בנוסח המסורה ובחומש השומרוני. כמו כן, יובאו נתונים שיהוו בסיס לדיון בסוגיות מתודולוגיות  

הנלוות למחקר: היחס בין ריבוי עדי הנוסח לעדיפותה של גרסה והשפעת תפוצתו של חיבור מקראי על 

 
 .  2000ראו גם אצל מובליי  .671, עמ' 1992שונק  585
   . 41–40קוטשר תשי"ב, עמ'  586
 .  111, עמ'  1969מצוך  587
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נוסח שלו. המסקנות העולות מהנתונים שיוצגו להלן ותרומתם לשאלות יסוד הנוגעות לחקר עדי יציבות ה

 הנוסח יידונו בפרק הרביעי העוסק במסקנות המחקר.

 

 האותיות המתחלפות מחמת דמיון גרפי ומספר החילופים 2.4.1

בין נוסח המסורה    הקרויות של חילופי אותיות מחמת דמיון גרפי   122רשימת ההבדלים בפרק זה כוללת  

לחומש השומרוני. בטבלה הבאה ייסקרו האותיות המתחלפות ושכיחותן, תוך הבחנה בין מקרים מבוססים  

 ומורכבים: 

מספר חילופים מתועד בין   אותיות

נוסח המסורה לחומש 

 השומרוני

מספר חילופים מבוססים  

מתועד בין נוסח המסורה  

 והחומש השומרוני

מורכבים  מספר חילופים 

מתועד בין נוסח המסורה  

 והחומש השומרוני

 47589 22588 69 ו/י 

 6591 24590 30 ד/ר

 11 - 11 מ/נ 

 4 - 4 ב/מ 

 2 - 2 ו/ז 

 2 - 2 ה/מ 

 - 1 1 כ/ר

 1 - 1 י/ר 

 - 1 1 ד/ע

 1 - 1 ו/כ

 ( 60%) 74 ( 40%) 48 122 סך הכל 

 

 : חילופי אותיות בין נה"מ ושומ'  1טבלה מס' 

 

מקרים ניתן לומר ברמת סבירות גבוהה כי הסיבה לחילוף   48-הבדלי הנוסח מחמת דמיון גרפי, ב 122בין 

מקרים נוספים קיימת סיבה נוספת שעשויה לגרום לחילוף האותיות.   74-היא הדמיון הגרפי בין האותיות. ב

י הדמיון הגרפי השפיע במקרים אלו, למרות שלא ניתן להצביע בוודאות על מקור החילוף, סביר להניח כ

על היווצרותו לצד הסיבות הנוספות. למרות שמספרם של המקרים המורכבים רב יותר, העובדה כי קיים 

( של הבדלים שמקורם הוא במידת סבירות גבוהה דמיון גרפי בין האותיות מדגישה את 40%חלק ניכר )

 הצורך בטיפול מחקרי מעמיק בקבוצת ההבדלים הללו. 

 
 .  257ראו הע'  588
 . 258ראו הע'  589
   .397ראו הע'  590
 .  398ראו הע'  591
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הממצא הבולט בנתונים שלעיל הוא חלקם הגדול של חילופי האותיות ו"ו ויו"ד: שכיחות חילופן היא הגדולה 

המקרים  של  חלקם  בנוסף,  החילופים.  מכלל  למחצית  מעל  מהווים  והם  האותיות,  מכלול  בין  ביותר 

החילופים. כמו כן,  המבוססים בתוך כל חילופי ו"ו ויו"ד הוא גדול באופן יחסי, ומגיע כמעט לשליש מכלל  

ניתן לראות כי שכיחותם של חילופי דל"ת ורי"ש גבוהה באופן יחסי, ומרביתם מקרים מבוססים. אחריהם  

 יתר האותיות בשכיחות יורדת, כאשר ישנם מספר צמדים המתחלפים פעם אחת בלבד בין שני עדי הנוסח. 

 

חלק יחסי של  האותיות 

חילופים מכלל  

 חילופי האותיות 

חלק יחסי של חילופים 

מבוססים מבין חילופי הזוג  

 הנידון 

חלק יחסי של חילופים 

מורכבים מבין חילופי הזוג  

 הנידון 

 68% 32% 57% י/ו 

 20% 80% 25% ד/ר

 100% - 9% מ/נ 

 100% - 3% ב/מ 

 100% - 2% ו/ז 

 100% - 2% ה/מ 

 - 100% 0.5% כ/ר

 100% - 0.5% י/ר 

 - 100% 0.5% ד/ע

 100% - 0.5% ו/כ

 

 : החלק היחסי של חילופי האותיות בין נה"מ ושומ'  2טבלה מס' 

 

 נוסח המסורה, החומש השומרוני ותרגום השבעים  2.4.2

על רקע הקרבה בין מסורת הנוסח של השומרוני ומסורת הנוסח של תרגום השבעים, המתבטאת בקריאות  

הרמוניסטיות המשותפות להם, אבקש לבחון האם קיימת קרבה בין שתי המסורות הללו גם בהבדלי נוסח  

מש השומרוני  מחמת דמיון גרפי. כלומר, אבחן האם קיימת נטיה להסכמה בהבדלים מסוג זה בין גרסאות החו 

 לגרסאות המשתקפות בתרגום השבעים.  

חילופי האותיות מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש השומרוני הגרסה    122מקרים מבין כלל    54-ב

פעמים הגרסה    22מתוכם,    592המשתקפת בתרגום השבעים תומכת בגרסת המסורה או בגרסת השומרוני. 

 
המקרים בהם הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים אינה תומכת במי מהגרסאות מתחלקים לשלוש קטגוריות: מקרים בהם    592

ו לגרסת השומרוני )לדוג' בבר' לו הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים היא גרסה שלישית שאינה זהה לגרסת נוסח המסורה א

' ]ע'[(; מקרים בהם לא קיימת גרסה בתרגום השבעים עקב השמטה )כך לדוג' καὶ Αραμ' ]נה"מ[; 'ואדן' ]שומ'[; ' ַוֲאָרן: ' 28

י ֲאִביֶהםנשמט הצירוף  53בתרגום השבעים לבר' לא  ט  ]נה"מ[/'אלהי אביהם' ]שומ'[(; מקרים בהם ההבדל ניכר רק בטקס  ֱאֹלהֵּ

' ָאְמָנה: ' 12העברי ולא ביווני, ולכן לא ניתן לשחזר במדויק את המצע העברי כך שיתמוך באחת הגרסאות )כך למשל בבר' כ  

' ]ע'[. בשל המשמעות הדומה של הגרסאות, המצע העברי של השבעים עשוי זהה לכל אחת ἀληθῶς]נה"מ[; 'אמנם' ]שומ'[; ' 
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נ  בגרסת  בתרגום השבעים תומכת  המסורה, המשתקפת  בתרגום    32-ו  593וסח  הגרסה המשתקפת  פעמים 

  594השבעים תומכת בגרסת השומרוני.

בין הגרסאות המשותפות לחומש השומרוני ולתרגום השבעים, ישנם שלושה מקרים המתועדים גם בהערות  

כיוון שבמקרים אלו גרסת החומש השומרוני ותרגום השבעים מתועדת כבר   595הקרי של נוסח המסורה. 

 בנוסח המסורה, מספר ההסכמות המשותפות רק לחומש השומרוני ולתרגום השבעים קטן אף יותר:  

 

 ע'=שומ'  ע'=נה"מ  

 29 22 מספר הקרויות 

 53% 40% חלק יחסי 

 

 : מספר ההסכמות בין ע' לנה"מ ושומ' 3טבלה מס' 

 

ניתן לראות כי קיים יתרון מסוים לטובת מספר ההסכמות בין החומש השומרוני ותרגום השבעים, לעומת  

מספר ההסכמות בין נוסח המסורה ותרגום השבעים. ועדיין, יתרון זה אינו מצביע על מגמה ברורה של 

  596הסכמה בין תרגום השבעים והחומש השומרוני.

 

 החומש השומרוני, תרגום השבעים ונוסח המסורה לדברי הימים נוסח המסורה לתורה,  2.4.3

מקרים בקורפוס ההבדלים הנחקר המתועדים גם בנוסח המסורה לדברי הימים. לרב מדובר בשמות    12ישנם  

לו, וברשימות היחס המקבילות בדברי הימים א א. השוואה בין  -פרטיים הנזכרים ברשימות בבראשית י ו

ומש השומרוני, דברי הימים והגרסה המשתקפת בתרגום השבעים עשויה ללמד גרסאות נוסח המסורה, הח

 על זיקות אפשריות בין עדי הנוסח הללו.

בחינת גרסאות נוסח המסורה לתורה, החומש השומרוני ונוסח המסורה לדברי הימים מעלה כי ישנם שבעה 

ם אלו שניהם חלוקים על מקרים בהם נוסח המסורה לתורה תומך בנוסח המסורה לדברי הימים. במקרי

החומש השומרוני. מנגד, ישנם ארבעה מקרים בהם נוסח המסורה לתורה חולק על נוסח המסורה לדברי  

הטקסט   רק  נוסף,  במקרה  הימים.  לדברי  המסורה  בנוסח  תומך  החומש השומרוני  אלו  ובמקרים  הימים, 

שומרוני, ואילו גרסת הקרי תומכת העיצורי של נוסח המסורה לתורה חולק על גרסת דברי הימים והחומש ה

 בדברי הימים ובחומש השומרוני. ניתן לראות את פירוט המקרים בטבלה הבאה: 

 
' ]נה"מ כתיב[; 'שני גוים'  ְׁשנֵּי גיים: ' 23ובעת מצורת כתיב שונה ניתן למצוא בבר' כה  מהן. דוגמא נוספת השייכת לקטגוריה זו ונ

 ' ]ע'[(. Δύο ἔθνη]שומ'[; ' 
,  5,  2; חילופי דל"ת ורי"ש דוגמאות  51הבדלים(,    2)  45,  43,  38,  36,  33,  24,  23,  12,  9חילופי ו"ו ויו"ד: דוגמאות    593

 ; חילוף כ"ף ורי"ש; חילוף ו"ו וכ"ף. 7; חילופי מ"ם ונו"ן: דוגמא 23, 19, 16, 15)מקרה שני(;  14, 13
  46הבדלים(,    2)  42,  41,  39,  35,  25הבדלים(,    2)  14,  11,  10,  הבדלים(  2)  8,  7,  6,  4,  1חילופי ו"ו ויו"ד: דוגמאות    594

; חילופי מ"ם  21,  20, 17,  12הבדלים(,  2) 11הבדלים(,  2)  10, 9, 4, 1רי"ש: דוגמאות - ; חילופי דל"ת48, 47הבדלים(,   2)

 . 9ונו"ן: דוגמא מספר 
 בחילופי האותיות ו"ו ויו"ד.  47-הבדלים( ו 2) 14דוגמאות מספר  595
 ראו דיון נרחב, תוך התייחסות למצב המחקר, בפרק הרביעי של העבודה.  596
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נוסח המסורה לתורה ולדברי 

 הימים > < החומש השומרוני

נוסח המסורה לתורה > < 

החומש השומרוני ונוסח 

 המסורה לדברי הימים 

הטקסט העיצורי של נוסח 

המסורה לתורה > < גרסת 

הקרי, החומש השומרוני  

 ונוסח המסורה לדברי הימים 

(; 21; דה"א א 27אּוָזל )נה"מ לבר' י 

 'איזל' )שומ'(

(; 'ורודנים'  4ְוֹדָדִנים )נה"מ לבר' י 

 (7)שומ'; דה"א א 

; שם 5יעיש )כתיב, נה"מ לבר' לו 

 (35(; 'יעוש' )קרי; שומ'; דה"א א 14

ָדר )נה"מ לבר' כה  ; דה"א א  13ְוקֵּ

 'וקדד' )שומ'((; 29

(; 'עיבל' )שומ'; 28עֹוָבל)נה"מ לבר' י 

 ( 22דה"א א 

 

; לדה"א א  15ֲחַדד )נה"מ לבר' כה 

 (; 'הדד' )שומ'( 30

(; 'הדד' )שומ'; 39ֲהַדר)נה"מ לבר' לו 

 ( 50דה"א א 

 

; 17; שם 13ַׁשָמה )נה"מ לבר' לו 

 (; 'שמח' )שומ'( 37דה"א א 

'פינן'  (; 43–42ּפּוֹנן )נה"מ לבמ' לג 

 597(52)שומ'; דה"א א 

 

(; 42; דה"א א 28ַוֲאָרן )נה"מ לבר' לו 

 'ואדן' )שומ'(

  

(; 7; דה"א ו 24ַאִּסיר )נה"מ לשמ' ו 

 'אסור' )שומ'( 

  

ל )נה"מ לבמ' כו  ; דה"א ז 31ְוַאְׂשִריאֵּ

 (; 'ואשרואל' )שומ'(14

  

 

 השומ' ונה"מ לדברי הימים  : קריאות משותפות וחלוקות בין נה"מ לתורה, 4טבלה מס' 

 

אינה תורמת לאומדן הזיקה בין נוסח המסורה לתורה או החומש השומרוני    14-ו  5גרסת הקרי לבר' לו  

לדברי הימים, כיוון ששלושת העדים גורסים 'יעוש'. אולם בהצטרף גרסת הכתיב לארבעת המקרים שבהם  

שלא ניתן להסיק מסקנה לגבי זיקה בין נוסח  נוסח המסורה חולק על החומש השומרוני ודברי הימים, הרי  

נוסח   בין  היחס  ברשימות  להסכמה  נטייה  ניכרת  לא  מחד  הימים.  לדברי  השומרוני  החומש  או  המסורה 

המסורה לתורה ולדברי הימים, ומאידך לא ניכרת נטיה כזו גם בין החומש השומרוני לנוסח המסורה לדברי  

 הימים.  

סורה והחומש השומרוני לדברי הימים, קיימת נטייה להסכמה בין גרסאות  בניגוד למצב השקול בין נוסח המ

נוסח המסורה לדברי הימים ובין הגרסאות המשתקפות בתרגום השבעים לתורה: הגרסה המשתקפת בתרגום  

השבעים תומכת בגרסת נוסח המסורה לדברי הימים בשמונה מתוך שנים עשר המקרים החופפים ברשימות  

  598היחס. 

 
'פינן' בדברי הימים הוא  -'פונן'/'פינן' בבמדבר הוא שם של עיר באזור אדום הנזכרת במסעות ישראל במסעיהם, ואילו 'פונן'  597

 ותו השם.אחד מאלופי אדום. יש להניח כי זהו מקרה של ֶאּפֹוִנים, ולכן אלו שני אזכורים של א
( אין תיעוד בתרגום השבעים לתורה )מהדורת ראלפס(. בכתבי יד מעטים ובגרסה הארמנית  22)נה"מ לדה"א א    יָבללשם עֵּ   598

(, ולפיכך אפשר שמספר ההסכמות בין תרגום השבעים לתורה ודברי הימים גדול אף 147השם נזכר בגרסה 'עיבל' )ראו הע'  
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נוסח המסורה לדברי הימים = תרגום השבעים 

 לתורה

נוסח המסורה לדברי הימים > < תרגום 

 השבעים לתורה

 ( 27)ע' לבר' י  Αιζηλ(; 21אּוָזל )דה"א א  ( 4)ע' לבר' י  Ρόδιοι(; 7ְורֹוָדִנים )דה"א א 
ָדר )דה"א א   ( 28)ע' לבר' לו  Αραμ(; 42ַוֲאָרן )דה"א א  ( 13)ע' לבר' כה  καὶ Κηδαρ(; 29ְוקֵּ
 ( 39)ע' לבר' לו  Αραδ(; 50ֲהַדד )דה"א א  ( 15)ע' לבר' כה  Χοδδαδ(; 30ֲחַדד )דה"א א 
  ( 14; שם 5)ע' לבר' לו   Ιεους(; 35ִויעּוׁש )דה"א א 

  ( 17; שם 13)ע' לבר' לו  Σομε(; 37ַׁשָמה )דה"א א 

  ( 43–42)במ' לג   Φινω(; 52ִּפיֹנן )דה"א א 

  ( 24)ע' לשמ' ו   Ασιρ(; 7ַאִּסיר )דה"א ו 

ל )דה"א ז    ( 31)ע' לבמ' כו  Εσριηλ (; 14ַאְׂשִריאֵּ

 

 : קריאות משותפות וחלוקות בין נה"מ לדה"י וע' לתורה  5טבלה מס' 

 

אם כן, בכל האמור להבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי קיימת קרבה בין המצע המשוער של רשימות היחס  

משתלבת   היא  בו  והאופן  זו  קרבה  של  משמעותה  הימים.  לדברי  המסורה  נוסח  ובין  השבעים  בתרגום 

 בתאוריות הקיימות במחקר אודות היחס בין עדי הנוסח יידונו בפרק המסקנות.   

 

 גרסאות: מספר הגרסאות העדיפות בכל עד נוסח לאור אופיים הטקסטואלי של העדיםהערכת  2.4.4

  60-הניתוח הפילולוגי של הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש השומרוני מלמד כי ב

מקרים אפשר לשער ברמה סבירה של ודאות איזו מן הגרסאות עדיפה, תוך הכרה בסובייקטיביות המובנית  

 ההכרעה.  של 

 

גרסאות שאינן בנות הכרעה בשאלת הגרסה   גרסאות בנות הכרעה בשאלת הגרסה העדיפה 

 העדיפה

60599 62600 

 

 : פילוח ההבדלים לפי הכרעה בשאלת הגרסה העדיפה 6טבלה מס' 

 
ים, חמש פעמים תרגום השבעים ודברי הימים תומכים בנוסח המסורה לתורה כנגד החומש  יותר.  בין שנים עשר ההבדלים הנידונ

 השומרוני, וארבע פעמים תרגום השבעים ודברי הימים תומכים בחומש השומרוני כנגד נוסח המסורה לתורה.  
)שני   28)שני הבדלים(,    27,  )שני הבדלים(  22,  17,  14,  12,  11,  10,  9הבדלים(,    2)  8,  6,  4חילופי ו"ו ויו"ד: דוגמאות    599

; חילופי דל"ת  52,  50,  47הבדלים(,    2)  46,  43,  41הבדלים(,    2)  40,  39)גם ד/ר(,    36,  35,  34,  33,  31,  29הבדלים(,  

; חילופי מ"ם  23,  22, 19, 17,  16, 15הבדלים(,  2) 14, 12הבדלים(,  2) 11,  9הבדלים(,  3)  8,  7, 6, 5, 4ורי"ש: דוגמאות 

 ; חילוף האותיות כ"ף סופית ורי"ש, דל"ת ועי"ן.  2; חילופי בי"ת ומ"ם דוגמא 9, 7, 3, 1וגמאות ונו"ן: ד
,  20הבדלים(,    2)  19,  18הבדלים(,    2)  16הבדלים(,    4)   15,  13,  7,  5הבדלים(,    3)  3,  2,  1חילופי ו"ו ויו"ד: דוגמאות    600

; חילופי דל"ת ורי"ש: דוגמאות  53,  51,  49,  48הבדלים(,    2)  45,  44הבדלים(,    2)  42,  38,  37,  32,  30,  26,  25,  24,  23,  21

; חילופי בי"ת ומ"ם:  8,  6,  5הבדלים(,    2)  4,  2; חילופי מ"ם ונו"ן: דוגמאות  24,  21,  20,  18,  13הבדלים(,    2)  10,  3,  2,  1

 חילופי ה"א ומ"ם; חילופי יו"ד ורי"ש, דל"ת ועי"ן, ו"ו וכ"ף סופית.  2חילופי ו"ו וזי"ן;  2; 3הבדלים(,  2) 1דוגמאות 
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נוציא מן המניין את ההבדלים בהם קיימות   נוסח,  על מנת לבחון את מספר הגרסאות העדיפות בכל עד 

המסורה.  בנוסח  וקרי  כתיב  נוסח    601גרסאות  מגרסאות  באחת  מתועדת  השומרוני  גרסת  אלו  במקרים 

המסורה, ולכן הם אינם יכולים להחשב כהבדלים בהם לחומש השומרוני ישנה עדיפות על פני נוסח המסורה 

נשארים   וקרי,  הג  53או להיפך. לאחר הפחתת המקרים של כתיב  מהי  ניתן להכריע  רסה הבדלים בהם 

 העדיפה. כעת נבחן את מספר הגרסאות העדיפות בכל עד נוסח: 

 

 גרסאות מורכבות עדיפות   גרסאות מבוססות עדיפות  מספר גרסאות עדיפות  

 43603 14602 35 נוסח המסורה

 4605 14604 18 החומש השומרוני 

סך כל הגרסאות שהן  סך הכל

 53בנות הכרעה: 

סך כל הגרסאות  

 28המבוססות: 

הגרסאות  סך כל 

 47המורכבות: 

 

 : מספר גרסאות עדיפות בכל עד נוסח ופילוחם למקרים מבוססים ומורכבים 7טבלה מס' 

 

מכלל הגרסאות בנות הכרעה(,    66%-פעמים )כ  35ניתן לראות כי נוסח המסורה עדיף על פני השומרוני  

נוסח המסורה   פני  )כ  18ואילו השומרוני עדיף על  היינו,    34%-פעמים  מכלל הגרסאות בנות הכרעה(. 

ההפוך   מספר המקרים בהם גרסאות המסורה עדיפות על פני גרסאות השומרוני גדול משמעותית מהמצב

 שבו גרסאות השומרוני עדיפות על פני גרסאות המסורה.  

ואולם, כאשר בוחנים רק את המקרים המבוססים, שמקורם הוא טקסטואלי בלבד, לא מתגלה פער בין מספר  

הגרסאות העדיפות בנוסח המסורה ובחומש השומרוני. כאשר מוציאים מן המניין את ההבדלים שמקורם  

הבדלים מבוססים    48ואלי, מקבלים תמונת מצב מאוזנת יותר של הנתונים: מבין  משולב בגורם שאינו טקסט

ב העדיפה  הגרסה  מהי  ודאות  של  סבירה  ברמה  להכריע  ניתן  גרפי,  דמיון  במחצית    28-מחמת  מקרים. 

המקרים מתוכם נוסח המסורה עדיף על פני השומרוני, ובמחצית הנותרת החומש השומרוני עדיף על פני  

יתרון   נוסח המסורה. אין  מחילופי האותיות הדומות  הנובעות  טעויות הסופר  הנוגע למספר  בכל  כן,  אם 

לנוסח המסורה על פני החומש השומרוני. זאת למרות שהוא מאופיין כנחות ביחס לנוסח המסורה. בנוסף,  

למרות שנוסח המסורה נחשב נוסח שמור שנמסר בהקפדה ובדיוק, גרסאותיו משניות במחצית מהמקרים  

 
 .  47)מקרה ראשון(,  28הבדלים(,  2)  22,  17ים(, הבדל 2) 14גרסאות כתיב וקרי קיימות בחילופי ו"ו ויו"ד בדוגמאות:  601
; חילופי כ"ף 23,  22,  16,  12,  6,  5; חילופי דל"ת ורי"ש דוגמאות  43,  39,  34,  33,  31,  12חילופי ו"ו ויו"ד דוגמאות    602

 סופית ורי"ש, דל"ת ועי"ן. 
; חילופי דל"ת  52,  41הבדלים(,    2)  40)גם ד/ר(,    36,  35)מקרה שני(,    27,  9הבדלים(,    2)  8,  4חילופי ו"ו ויו"ד דוגמאות    603

 . 2; חילופי בי"ת ומ"ם דוגמא 9, 7, 3, 1; חילופי מ"ם ונו"ן דוגמאות 17הבדלים(,   2) 14, 9ורי"ש דוגמאות 
  2)   11הבדלים(,    3)  8,  7,  4; חילופי דל"ת ורי"ש דוגמאות  29רה שני(,  )מק  28,  11,  10,  6חילופי ו"ו ויו"ד דוגמאות    604

 . 19, 15הבדלים(, 
 .  50הבדלים(,  2)  46)מקרה ראשון(,  27חילופי ו"ו ויו"ד דוגמאות  605
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מבוססים ברי ההכרעה. נתונים אלו מאששים את המסקנה שחילופי אותיות מחמת דמיון גרפי הם חלק ה

 בלתי נפרד ממלאכתו של כל מעתיק, ללא תלות באסכולה אליה הוא שייך.

 

 

 

חלק יחסי של גרסאות עדיפות  

 בין כל הגרסאות ברות הכרעה

חלק יחסי של גרסאות עדיפות 

בין המקרים המבוססים ברי 

 כרעהה

 50% 66% נוסח המסורה

 50% 34% חומש שומרוני

 

 : חלק יחסי של גרסאות עדיפות  8טבלה מס' 
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 . ניתוח הרקע הפליאוגרפי של הממצאים3

 
 מבוא 3.1

פרק זה עוסק בממצאים הטקסטואליים שנידונו לעיל מן הפרספקטיבה הפלאוגרפית. אבקש לרדת לעומק 

התופעה של חילופי אותיות מחמת דמיון גרפי ולבחון באיזו מערכת כתב, ובאיזה שלב בהתפתחותו, קיים  

נולוגית לחילופים  דמיון גרפי בין האותיות הרלוונטיות. מתוך כך, אבקש לברר האם ניתן לקבוע מסגרת כרו

 אלו ומה ניתן ללמוד מכך על תהליך המסירה של הטקסט המקראי. 

הצעת המסגרת הכרונולוגית של החילופים יש לה להיעשות בזהירות, כיוון שהזיקה בין התפתחות של אות 

 לבין תיארוכה אינה ישירה ומוחלטת. תהליך התפתחות האותיות הוא תהליך מדורג ולא תמיד עקיב: תחילה

מופיעה צורת אות חדשה בכתובות בודדות, לצד הצורה הקודמת. לעיתים הצורה החדשה אינה נטמעת אלא  

לפיכך דמיון בין אותיות אפשרי גם בשלבים    606נעלמת, ולעיתים היא דוחקת את רגליה של הצורה הקודמת.

הקודמים לכתב בו הוא אופייני, ולהיפך: ייתכן דמיון גם בשלבים מאוחרים יותר בשל הופעה ספורדית של  

נופך  צורה קדומה. בנוסף, לעיתים סופרים מאוחרים משתמשים בכתב בצורתו הקדומה על מנת לשוות 

ראשונית של צורה מאוחרת במסמך קדום, ומאידך למצוא צורה  כך, ניתן למצוא הופעה    607קדום לעבודתם. 

 ארכאית במסמך מאוחר.  

נידרש לאזן את הבעיות  מנת להסיק מסקנות מבוססות מהניתוח הפליאוגרפי,  ועל  לאור שיקולים אלה, 

של   יותר  רחב  מצע  על  שישענו  מסקנות  ההצטברות.  קריטריון  באמצעות  לעיל  שנזכרו  המתודולוגיות 

ת של  חילופים  מספרם  שיגדל  ככל  שכן  בודדים,  חילופים  על  הנשענות  ממסקנות  יותר  משכנעות  היינה 

החילופים הניתנים לתיארוך פלאוגרפי לתקופה מסוימת, כך תתחזק תקפותם של הממצאים. כמות הממצאים  

 במחקר זה היא לפיכך בעלת חשיבות עליונה בביסוס מסקנותיו. 

 

 הכתב העברי והכתב המרובע –תי מערכות הכתב מסירת כתבי היד של המקרא בש 3.1.1

כאשר אנו בוחנים את הטקסטים המקראיים שהגיעו לידינו לאחר תהליך מסירה שתחילתו בעת העתיקה,  

בכתב   הן  העברי  בכתב  הן  המסירה,  שונים של  בשלבים  להביא בחשבון שסופרי המקרא השתמשו,  יש 

  608כות הכתב.המרובע. על מחקרנו לקחת אפוא בחשבון את שתי מער

במאה התשיעית לפני הספירה תושבי יהודה וישראל השתמשו בכתב העברי שהסתעף מן הכתב הפיניקי. 

הארמיים, שבטים שמיים שישבו באזור סוריה וארם נהריים כבר במאה העשירית לפני הספירה, אמצו אף 

ים עצמאיים שהבדילו  הם את הכתב הפיניקי, והחל מן המאה השמינית הכתב שלהם החל להראות מאפיינ 

אותו מן הכתב הפיניקי. כתב זה מכונה הכתב הארמי, והוא שימש מן המאה השמינית ועד למאה השלישית 

לפני הספירה, אך שיא פריחתו חל במאה החמישית. במאה השישית, עם שקיעתה של האימפריה הבבלית  

 
   .19ראו למשל אצל זאס תשנ"ב, עמ'  606
איזציה ובעקבותיו היא נלקחה העוסק בפפירוס נאש, עמד לראשונה על התופעה של ארכ  1937אולברייט, במאמר משנת    607

 בחשבון בחקר הפלאוגרפיה של הכתב העברי. 
 . b2016; טוב 393–392, עמ' 1985ראו למשל אצל טלמון  608
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כ הארמית  השפה  שימשה  הפרסית,  זו  של  ה  lingua franca-ועלייתה  לכתב וכך  הארמי  הכתב  פך 

הבינלאומי הרשמי של האימפריה. אימוץ הכתב הארמי ביהודה היה תהליך הדרגתי שהחל בחדירתו לצרכי  

גם לטקסטים מקודשים.  מרבית החוקרים סבורים כי רק בסוף המאה השלישית לפני   609חולין ובהמשך 

המרובע היהודי, שבו גם    הספירה היהודים החלו לראות בכתב הארמי כתב שלהם, וממנו התפתח הכתב

הקודש.  כתבי  את  בשנת    610העתיקו  שפרסם  במאמר  אף  2019לנגלואה,  על  כי  וסבר  זה  שלב  איחר   ,

המאה  של  השנייה  במחצית  כבר  בעברית  טקסטים  לכתיבת  ארמי  בכתב  להשתמש  התחילו  שסופרים 

ייה לפני הספירה הכתב  השלישית לפני הספירה, נוהג זה נחשב עדיין יוצא דופן בתקופה זו. רק במאה השנ 

מכל מקום, עדויות   611המרובע היהודי, שכאמור הסתעף והתפתח מן הכתב הארמי, אומץ לכתיבה בעברית. 

מקומראן וממצדה מהמאה השנייה לפני הספירה ועד למאה הראשונה לספירה מלמדות כי בתקופה זו הכתב 

, וכי לאחר מרד בר כוכבא היהודים  המרובע שלט בכיפה ואילו הכתב העברי הקדום היה בשימוש מצומצם

  612פסקו לחלוטין מלהשתמש בכתב העברי. 

אם כן, החל מהמאה הרביעית לפני הספירה ועד למאה הראשונה לספירה אנו עדים לשימוש מקביל בשתי  

מערכות הכתב, בהיקפים משתנים, בקרב הסופרים ביהודה. למרות ההשפעה הגוברת של הכתב הארמי 

אילך, הכתב העברי הקדום השתמר, והמשיך בהתפתחות איטית משל עצמו עד למאה מהתקופה הפרסית ו

 613הראשונה לספירה.

היוצא מכך הוא שחילוף אותיות מחמת דמיון גרפי במהלך מסירת כתבי היד של המקרא בתקופה הקריטית  

תב. שבין המאה הרביעית לפני הספירה למאה הראשונה לספירה עשוי היה להתרחש בשתי מערכות הכ

הבחנה בין הכתב העברי לכתב המרובע בהקשר זה, תוך בחינת צורת האותיות בכתבים השונים, עלתה  

לאור שיקולים אלה,   614לראשונה בפירושיו של שד"ל, ונידונה גם אצל חוקרי מקרא כגון פרלס וטלמון.

 ממערכות הכתב.   הניתוח הפליאוגרפי שלהלן יתחלק לחלקים נפרדים שבהם יידונו צורת האותיות בכל אחת

 

 

 
   .16, עמ' 1997; נוה ומגן 123–122, עמ' 1984נוה וגרינפלד  609
,  2007; שניידיוונד  19–18, עמ'  1982; מק'לין  29, עמ'  1971; נוה  4הע'    189, עמ'  1961; קרוס  109אביגד תשכ"א, עמ'    610

 . השוו' למסורת חז"ל בבבלי, סנהדרין כא ע"ב. 143,  141עמ' 
 .  280– 277, עמ' 2019לנגלואה  611
עומד על כך שהכתב העברי נזנח על   278, עמ' 2019; לנגלואה 1979; סיגל 567, עמ' 1976; הנסון 42, עמ' 1964הנסון  612

שונה לפני הספירה, ושימש עד למאה הראשונה לספירה רק לכתיבת כותרות ושמות האל  ידי סופרי קומראן כבר במאה הרא

 (.  243– 242, עמ' 2004)ראו גם אצל טוב 
עמ'  1962bכך למשל קרוס    613 עמ'  2007; שניידיוונד  23,  עמ'  2014; המילטון  140,  עמ'  2019; רולסטון  285,   ,383  .

ך כתובות עבריות על פי שיקולים פליאוגרפים, וניתן למצוא דוגמא לכך התפתחותו האיטית של הכתב העברי מקשה על תיארו

חלקו על התיארוך המקובל של הכתובת לסוף המאה    146– 145, עמ'  1996בדיון על תיארוך כתובת השילוח. רוגרסון ודייויס  

שלה אינו שונה בצורה    תחילת המאה השביעית לפני הספירה והציעו שהיא מהתקופה החשמונאית. זאת כיוון שהכתב-השמינית

ידי אפיגרפיים מן השורה הראשונה שאישררו את תיארוכה  על  נדחתה במהרה  בן הזמן. הצעתם  משמעותית מהכתב העברי 

(, אולם היא מלמדת עד כמה מעט הכתב העברי השתנה במהלך 1997; האקט, קרוס, מק'קרטר, ירדני ולמר  1996המוקדם )הנדל  

האפיגרפיים בכתב עברי המהווים קושי נוסף בתיארוך כתובות אלו ראו למשל אצל מק'לין  שנים. על מיעוט הממצאים    500

 . 206– 205, עמ' 2001; פיילשטוקר וזאס 23– 18, עמ' 1982
,  1922. ראו גם אצל פרלס 107–99; וכן בהרחבה אצל ורגון תשס"ג, עמ' 12; יח' ג 15ראו למשל פירושי שד"ל ליש' יא  614

 . 391, עמ' 1985; טלמון 503, עמ' 1981; טלמון 53–50עמ' 
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 הכתב העברי 3.1.2

במאה העשירית לפני הספירה אין הבחנה בין כתב פיניקי וכתב עברי. רק במאה התשיעית לפני הספירה 

החלה הסתעפותו של הכתב העברי מן הכתב הפיניקי. הכתובת העברית הקדומה ביותר המוכרת כיום היא 

כתובת זו עשויה    615היא כתובה בכתב עברי בן הזמן.מצבת מישע מהמאה התשיעית, ששפתה מואבית אך  

לשקף את השלב הראשון של מסורת הכתיבה בכתב העברי, שבו מתגלים קווי אופי ראשוניים של הכתב  

ופ"א  נו"ן  מ"ם,  כ"ף,  האותיות  רגלי  הספירה:  לפני  והשביעית  ויתפתחו במאות השמינית  שילכו  העברי 

קצותיהן, לאות ו"ו ראש בצורת חצי עיגול הנפתח כלפי מעלה יורדות באלכסון כלפי שמאל ומתעגלות ב

האנגלית   האות  בצורת  היא  ת"ו  את   x.616והאות  מכילה  כרונולוגית,  מבחינה  הבאה,  הכתובות  קבוצת 

הספירה. לפני  המאה השמינית  באמצע  חרסי שומרון שנכתבו  ואת  עג'רוד  מכונתילת  מסוף   617הכתובות 

קום -המאה השמינית והלאה מתרבות הכתובות העבריות שבידינו: כתובת השילוח, כתובות מחירבת אל

ים מהמאה השביעית לפני הספירה, חרסי ערד מסוף המאה השביעית עד תחילת המאה השישית  -ומכתב יבנה

ירה, שפע חותמות לפני הספירה, חרותות על ידיות קנקנים מגבעון וחרסי לכיש מהמאה השישית לפני הספ

אפשר שריבוי הממצאים תלוי בנסיבות אקראיות   618מהמאות השמינית עד השישית לפני הספירה, ועוד.

של גילויים, ואפשר שהוא קשור בהתגברות ידיעת קרוא וכתוב בקרב שכבות רחבות של העם מתקופה זו 

  619ואילך.

 
ממצא קדום יותר הוא לוח גזר מהמאה העשירית לפני הספירה, אולם החוקרים חלוקים האם הוא תעודה פיניקית או עברית.    615

; רולסטון 29לא ניתן להבחין בסממני היכר של הכתב העברי בלוח, ולכן יש שסברו שזהו לוח פיניקי )כך למשל זאס תשנ"ב, עמ'  

ניסה להבחין בניצני מאפיינים עבריים בחלק מאותיות הלוח. אחיטוב   14, עמ'  1980(. לעומת זאת, קרוס  35–32, עמ'  2010

מסכים שלא ניתן    61סובר שמקור הלוח בגזר מטה את הכף לטובת הסברה שהוא עברי. נוה תשמ"ט, עמ'    248תשע"ב, עמ'  

יבו לכתובת עברית. זאת כיוון שלטענתו העברים עדיין אינם בעלי מסורת  להבחין בו במאפייני הכתב העברי, אך למרות זאת מחש

 כתיבה עצמאית בשלב זה, ומשתמשים בכתב שהיה נהוג בכנען. 
. על הסתעפותם של הכתב העברי והמואבי מן הכתב הפיניקי בתחילת המאה המאה התשיעית לפני  61נוה תשמ"ט, עמ'    616

; ונדרהופט  44–42, עמ'  2010; רולסטון  115,  113, עמ'  1987קוי  -המשותפים להם ראו אצל ואן דרהספירה ועל המאפיינים  

 . 52–50, עמ' 2005. מסוף מאה זו הכתב העברי והמואבי נפרדו והתפתחו באופן עצמאי. השוו' לזאס 109, עמ' 2014
עג'רוד ראו אצל צ  617 כונתילת  וסקירת כתובות  על תיארוך  ויינפלד  1982'ייז  לביבליוגרפיה נבחרת  ;  1984; למר  1984; 

;  285–277, עמ' 1979; אהרוני 1966. לביבליוגרפיה וסקירת חרסי שומרון ראו אצל קאופמן 266–252אחיטוב תשע"ב, עמ'  

 .  321–267; אחיטוב תשע"ב, עמ' 1988; רייני 1984מזר 
; אחיטוב 1982; ששון  1968לוי דלה וידה  ;  170–169לביבליוגרפיה על כתובת השילוח ראו אצל קוטשר תשט"ז, עמ'    618

; נווה תשמ"א. לביבליוגרפיה נבחרת על  1970. לתיארוך וניתוח כתובות חירבת אל קום ראו אצל דיבר  23–17תשע"ב, עמ'  

; אחיטוב 2000; רייני  1994אלסופ  -; דובס1964; טלמון  1960ים )מכתב תלונה ממיצד חשביהו( ראו אצל נוה  -מכתב יבנה

שחלק    1988, והשוו לאוסישקין  1981. על תיארוך חרסי ערד וביבליוגרפיה נבחרת ראו אצל אהרוני  154– 149מ'  תשע"ב, ע

לפני    550לשנת    700על התיארוך שלו. ישנה אי הסכמה בין החוקרים בשאלת תיארוך ידיות הקנקנים מגבעון, והוא נע בין שנת  

סבר שהידיות   1962b. קרוס  275, עמ'  2014; המילטון  214–212עמ'  הספירה, ראו דיון וביבליוגרפיה אצל אחיטוב תשע"ב,  

, עמ'  1982הן מהמחצית השנייה של המאה השישית לפני הספירה. לסקירת חרסי לכיש וביבליוגרפיה נבחרת ראו אצל פרדי  

דום, אלא  . הפירוט שלעיל אינו כולל את כל הממצאים בכתב העברי הק87–54; אחיטוב תשע"ב, עמ'  245– 242,  114–67

 מביא מדגם מייצג מתוכם. 
עמ'    619 תשע"ב,  הממצאים  281–279דמסקי  ריבוי  כי  טען  העתיקה,  בעת  בישראל  וכתוב  קרוא  ידיעת  בתפוצת  שעסק   ,

האפיגרפיים החל מן המאה השביעית לפני הספירה מלמד כי החברה בישראל בתקופה זו היא יודעת ספר בהשוואה לסביבותיה.  

עליו ב מילרד  כהן תשע"ד חלק  גם  עדויות מתרבויות הכתב של המזרח הקדום.  על  עמ'  1991התבסס  כי ריבוי    105,  העיר 

ייחודי לישראל, אלא הוא תופעה כללית בענף השמי הצפון מערבי. רולסטון   סבר כי ריבוי   133, עמ'  2010הממצאים אינו 

החפ אתרי  כגון  נסיבתיים  גורמים  של  תוצאה  להיות  עשוי  עברי  בכתב  היקף הכתובות  ואף  הממצאים  השתמרות  אופן  ירות, 

 הכתובות שהוציאו קבוצות סופרים תחת ידם.  
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י הספירה, אז החל להתפשט בהדרגה  כאמור, הכתיבה בכתב העברי רווחה עד תחילת המאה השישית לפנ 

הכתב הארמי ולדחוק את מקומו של הכתב העברי. בעקבות זאת הממצאים בכתב עברי מימי בית שני מעטים,  

  620וכוללים בעיקר מטבעות וטביעות חותם. 

-לפני הספירה( והלאה מקובל לכנות כתב פליאו   332עד    538את הכתב העברי מהתקופה הפרסית )בשנים  

מקורו של כתב זה נתון לדיון במחקר: יש שסברו שהוא התפתח במאה הרביעית לפני הספירה    621ברי. ע

כחלק מהתחיה הלאומית שכללה החייאת הכתב שנזנח בשנות הגלות, ויש שסברו שהוא מהווה המשך של 

  622הכתב העברי הקדום, שהמשיך לשמש באופן רציף אך בהיקף מצומצם. 

ב הכתובות  מגילות  נמצאו  הפליאובקומראן  הן    623עברי. -כתב  שבהן   -ו  c4QpaleoDeutהקדומות 

c4QpaleoJob  ואילו הספירה,  לפני  השלישית  המאה  של  השנייה  למחצית  קרוס  ידי  על  שתוארכו   ,

היא   ביותר  מגילת   a11QpaleoLevהמאוחרת  לספירה.  הראשונה  המאה  של  הראשונה  מהמחצית 

m4QpaleoExod   למחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני שהשתמרה בצורה טובה יחסית מתוארכת

עברי, -קשה לתארך במדויק מגילות אלו, כיוון שכאמור הכתב העברי, ובפרט הכתב הפליאו  624הספירה. 

מתאפיינים בשמרנות רבה ובהתפתחות איטית. אולם גם החולקים על תיארוכו של קרוס סבורים כי ככלל, 

  625אות השנייה והראשונה לפני הספירה.העברי מקומראן נכתבו במ-המגילות בכתב הפליאו

- ו  70–67עברי, ואף בימי המרידות ברומאים בשנים  -מטבעות מהתקופה החשמונאית נטבעו בכתב הפליאו

לפני הספירה,    70כך גם חרסים אחדים ממצדה, שזמנם    626לספירה מטבעות עדיין נשאו כתב זה.  135–321

 עברי. -הנושאים אותיות בכתב הפליאו 

פליאוגרפי שלהלן אני משתמשת במונח הכולל כתב עברי עבור שני הרבדים של הכתב, הן הקדום  בניתוח ה

הן המאוחר. ההבחנה בין השלבים השונים של הכתב נעשית בתוך הדיון בצורת האותיות, על פי הממצאים  

 מהתקופות המתאימות.  

 

 הכתב המרובע 3.1.3

הכתב המרובע היהודי, או בקיצור הכתב המרובע, התפתח מן הכתב הארמי. הכתב הארמי היה בשימוש  

  – במזרח הקדום במאות השמינית עד השלישית לפני הספירה, אז החלו להסתעף ממנו כתבים לאומיים  

 
 .  356– 355, עמ' 2014; בטליון 25ראו פירוט אצל ירדני תשנ"א, עמ'  620
 .  253, עמ' 2014המילטון  621
– 284, עמ'  4201. המילטון  206, עמ'  2001; פיילשטוקר וזאס  42, עמ'  1998לאסכולה הראשונה ראו למשל אצל נוה    622

עברי הוא אכן המשך של הכתב העברי הקדום מהמאות השביעית והשישית לפני הספירה. הוא חולק  -סבור שכתב הפליאו  286

על ההנחה שהשימוש בכתב העברי הקדום בשנות הגלות הוגבל לחוג מצומצם של סופרים בלבד, ונשען על העובדה שיש כמה 

טוען שהכתב של המטבעות מהתקופה החשמונאית    42, עמ'  1964הנסון  וריאציות לכל אות המלמדות על כתב נפוץ ומתפתח. גם  

והכתב העברי במגילות קומראן הם המשך של מסורת הכתיבה של הכתב העברי הקדום, ונכתבו כאשר הוא עדיין היה בשימוש. 

העברי הקדום  טוען אף הוא שהכתב העברי שבמגילות קומראן הוא התפתחות של הכתב    522, עמ'  1983בדומה להם, מתיוס  

בכתב  האותיות  לשיטתו,  וההלניסטית.  הפרסית  בתקופה  הארמי  הכתב  ההתפשטות  את  ששרד  והשישית  השביעית  מהמאות 

 עברי עוצבו במכוון בהתאם למודלים הקדומים על מנת לשחזר את הכתב העתיק.  -הפליאו
 . 2010ראו גם רשימה מעודכנת אצל טוב    .1992לפירוט המגילות בכתב עברי מקומראן ראו אצל סקהן, אולריק וסנדרסון   623
 .  385–384, עמ' 1998aקרוס  624
 .  334, עמ' 2014; אשל 183–182, עמ' 1955כך למשל סקיהן  625
 .  357– 356, עמ' 2014; בטליון 169–154, 126–118, עמ' 1967משורר  626
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מיוחד  יהודי, נבטי ופיניקי. שיא פריחתו חל במאה החמישית לפני הספירה, שבה הוא מתועד בהרחבה, ב

במסמכי יֵּב, קובץ תעודות של קהילה יהודית ששכנה באי יֵּב )אלפנטין( שבמצרים במאה החמישית לפני 

לעומת זאת, תעודות מעטות התגלו בכתב ארמי מהמאות    627הספירה, וכן בתעודות נוספות שנמצאו במצרים. 

ון מואדי דליה, מסמכים  השלישית והרביעית לפני הספירה. בין תעודות אלו יש לציין את פפירוסי שומר

לפני הספירה( שנכתבו עבור תושבי שומרון בני המעמד הגבוה,    354-335מהמאה הרביעית לפני הספירה )

פפירוס מכתף יריחו מהמאה הרביעית לפני הספירה הנושא רשימת שמות ופפירוסי אדפו מראשית המאה 

ראשית המאה שעברה, אולם הקשרם השלישית לפני הספירה. האחרונים פורסמו על ידי סייס וקאולי ב

כתובים.  הם  בו  הקיצוני  הקורסיבי  והכתב  הפפירוסים  מצב  בשל  נהיר  אינו  מיעוט    628ופירושם  למרות 

הממצאים מן המאות הרביעית והשלישית לפני הספירה, יש להם חשיבות פליאוגרפית רבה כיוון שעל פי  

ב היהודי. קרוס, במאמר פורץ דרך משנת קרוס הם מתעדים את השלב של הכתב הארמי ממנו הסתעף הכת

, הציג ניתוח טיפולוגי התפתחותי של הכתב המרובע היהודי בתקופות  1998שעודכן והורחב בשנת    1961

במאמר זה הוא מסיק כי הכתב הארמי הרשמי של   629ההלניסטית והרומאית בהן נכתבו מגילות קומראן.

המפורטת   הסקירה  ולפיכך  היהודי,  המרובע  הכתב  הקדמון של  האב  הוא  הספירה  לפני  הרביעית  המאה 

בנוסף, הוא הבחין בין ארבעה שלבים בהתפתחות הכתב   630שלהלן תתחיל משלב זה של הכתב הארמי. 

טקסטים ומסמכים רשמיים, המכונה כתב הספר    המרובע שהיה בשימושם של סופרים מיומנים שהעתיקו

 631המרובע. הבחנתו של קרוס אומצה על ידי מרבית הפליאוגרפים: 

: כתב המייצג את ראשית הסתעפותו לפני הספירה(  150–275יהודי או יהודי ארכאי )-כתב פרוטו.  1

מקומראן,   הקדומות  המגילות  נכתבו  ובו  הארמי,  הכתב  מן  היהודי  המרובע  הכתב   - ו   bQSam4של 

a4QJer.632    ,מחד, כתב זה משמר את מאפייני הכתב הארמי בן המאות הרביעית והשלישית לפני הספירה

קורסיבית   התפתחות  משקפות  בו  מהאותיות  חלק  ומאידך  האותיות,  בגודל  והבדלים  הצללה  ובראשם 

  633ייחודית. 

 
, עמ' 1970ולניתוחן הפליאוגרפי ראו אצל נוה  לסקירה מקיפה של התעודות המצריות בכתב ארמי רשמי מהמאה החמישית    627

. לניתוח פליאוגרפי של הכתב הארמי הקורסיבי מסוף המאה השביעית ועד לסוף המאה הרביעית לפני הספירה ראו אצל  43–21

 .  2014בריין 
;  1990גרופ    ;1974; קרוס  1963. לביבליוגרפיה נבחרת בנושא פפירוסי שומרון ראו למשל אצל קרוס  1907סייס וקאולי    628

 .  1988. אודות הפפירוס מכתף יריחו ראו אצל אשל ומשגב 2001גרופ 
 .   a1998; קרוס 1961קרוס  629
 .  388–386, עמ' a1998; קרוס 136, עמ' 1961קרוס  630
מראה כיצד לא זו בלבד שמאמרו של קרוס נשאר רלוונטי    342–339. אשל שם, עמ'  2014; אשל  1990כך למשל ירדני    631

במהלך השנים, אלא שגם התיארוכים הפליאוגרפיים המוצגים בו התאששו באמצעות הטכניקה החדשה של תיארוך באמצעות  

. אביגד תשכ"א היה הראשון שפרסם סקירה פליאוגרפית של הכתב המרובע על פי התעודות שהיו לפניו, בעיקר ממדבר 14פחמן  

      יהודה.
למחצית השנייה של המאה השלישית או לרבע הראשון של המאה השנייה לפני    b4QSamתיארך את מגילת    1955קרוס    632

תיארכו גם לסוף המאה השלישית לפני הספירה או  268, עמ' 1990וירדני  164, עמ' 1955קרוס  a4QJerהספירה. את מגילת 

לב בהתפתחות הכתב, ירדני . על אף ששתי המגילות משוייכות לאותו ש150, עמ'  1997aמעט מאוחר מכך. ראו דיון אצל טוב  

כתובה בסגנון רשמי המתועד בתעודות   b4QSamעומדת על ההבדל בסגנון הכתב בו הן עושות שימוש: בעוד  148תשנ"א, עמ' 

שומרון,   כפפירוסי  ישראל  בארץ  הרביעית  באוסטרקון    a4QJerארמיות מהמאה  למשל  יותר המתועד  רהוט  בסגנון  משתמש 

גם היא מתוארכת לתקופה זו, אך היא שייכת למסורת הכתיבה הקורסיבית )קרוס  fLev-4QExod(. מגילת 1978מאדפו )דיגן 

 (.  153, עמ' 1961
633 

 .  267, עמ' 1990; ירדני 153–152, עמ' 1955קרוס 
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(: בכתב זה כתובות מרבית המגילות ממדבר יהודה, וביניהן לפני הספירה  30–150כתב חשמונאי ).  2

. יש בו נטייה להאחדה בגודל האותיות, אם כי עדיין יש אותיות היורדות  a1QIsaמגילת ישעיהו השלמה,  

ההצללה הופכת לחד גונית ואין  מתחת לשורת הבסיס )מנצפ"ך( ואותיות אחרות קטנות למדי )למ"ד ועי"ן(.

 634ך לרוחב. הבחנה בין קווי אור

התפתחות הכתב בתקופה ההרודיאנית היא מהירה, לספירה(:    70לפני הספירה עד    30כתב הרודיאני ).  3

( a11QPsמגילת תהלים )  635כך שניתן להבחין בקלות בין כתב הרודיאני מוקדם לכתב הרודיאני מאוחר. 

( בבני החושך  מייצגות את השלב המוקדם של כת1QMומגילת מלחמת בני האור  מגילת  (  ואילו  זה,  ב 

(. יש בו הבחנה סדירה בין אותיות אמצעיות וסופיות של a1QHההודיות מייצגת את השלב המאוחר שלו )

מנצפ"ך, ועדיין ניכרים הבדלים בגובה היחסי בין האותיות. משיכות האורך של האותיות מתיישרות ונוטות  

רחב. טי"ת  האות  ובסיס  מתקצר  קו"ף  האות  זנב  אנכיות,  ומתרבים    להיות  הולכים  זו  תקופה  במהלך 

העיטורים בראשי האותיות. כתב הסופרים הרשמי התייצב בסוף התקופה ההרודיאנית, ומאז לא חלו בו  

  636שינויים מהותיים כפי שיובהר להלן. 

בין התעודות שנמצאו בכתב זה יש בידינו קטע תהלים מנחל לספירה(:  135– 70הרודיאני )-כתב בתר. 4

ל מגילות בראשית ושמות מואדי מרבעאת. כתב זה התפתח לסגנון מהודר בעל עיטורים  חבר וקטעים ש

בראשי האותיות, ולמעט האותיות ארוכות הרגליים מיטשטשים הבדלי הגובה בין האותיות. עובי המשיכות  

   637אחיד, וגגות האותיות משופעים ואינם מקבילים לשורת הבסיס.

 

 מסורות כתיבה 3.1.4

בחינת השכבות הכרונולוגיות של התפתחות הכתב, יש להבחין בין מסורות כתיבה שונות. כתיבה  נוסף על  

לפידארית היא כתיבה מקובעת ושמרנית, אשר מתאפיינת בסדר גרפי המתבטא באחידות בגודל האותיות  

ור:  ובצורותיהן. לעומתה, כתיבה קורסיבית מאופיינת בשטף ובמהירות, ומשום כך היא מאמצת דרכי קיצ

על פי רב, כתב לפידארי חרות על גבי מצע קשה, כאבן או חרס,    638חיבור קווים, עיקולם וסגירת צורות.

ואילו כתב קורסיבי כתוב על מצע רך כפפירוס או עור. עם זאת, מצע הכתיבה אינו מגדיר בצורה בלעדית 

אבן גבי  על  קורסיבי  בכתב  שימוש  נעשה  שפעמים  כיוון  זאת  הכתיבה.  מסורת  למשל את  שקורה  כפי   ,

 בכתובת נקבת השילוח.  

נווה סבור כי לא היתה מסורת כתיבה לפידארית בכתב העברי. טענתו מבוססת על זיהוי מאפיינים קורסיביים  

בכתב של כתובות מונומנטאליות, כגון התעגלות הקווים היורדים באותיות כ"ף, מ"ם, נו"ן ופ"א במצבת  

 
 .  152, עמ' 1991; ירדני 158, עמ' 1961קרוס  634
 .  173, עמ' 1961קרוס  635
 .   47נוה תשל"ט, עמ'  636
 .  164, עמ' 1991ירדני  637
. על התפתחותו האיטית של הכתב הלפידארי ראו גם אצל  4, עמ'  2014aלהגדרת מסורות הכתיבה ראו למשל אצל רולסטון    638

 . 35, הע'  207–206, עמ' 2001נוה 
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 640וונדרהופט ורולסטון חולקים על נוה.  639ה בכתובות מכונתילת עג'רוד.מישע, ועיבוי הקווים היורדים ימינ 

רולסטון סבור כי יש להתייחס בזהירות למאפיינים הקורסיביים בכתיבה על אבן שזיהה נוה, כיוון שהם 

 נובעים מטשטוש ההבחנה בין כתיבה לפידארית לקורסיבית בשל התפתחות האיטית של הכתב העברי.  

ים בין שלושה סגנונות משנה בכתב המרובע הקורסיבי, הבחנה שהתקבלה על ידי יתר קרוס ונוה מבחינ 

  641החוקרים: 

. כתב קורסיבי רשמי: כתב ידם של סופרים מיומנים, דוגמת כתב הספר של המגילות המקראיות מקומראן. 1

 כתב מסורתי, ברור, ששימש לכתיבת מסמכים רשמיים.  

משכילים בני המעמד הגבוה, שאינם כפופים לכללי הכתיבה הנוקשים   . כתב קורסיבי למחצה: כתב ידם של2

של הסופרים המקצועיים. משום כך, הם חופשיים ליצור דרכי קיצור בכתיבה, ובכך תורמים להתפתחות  

 הכתב ולהתהוות סגנון המשנה הקורסיבי למחצה. אגרות בר כוכבא הן דוגמא למסורת כתיבה זו.

ידם של בעלי מלאכה ושאר אנשים בעלי השכלה חלקית, הזקוקים לכתיבה    . כתב קורסיבי חופשי: כתב3

כוכבא, דוגמת שטרות מואדי מורבעת משנת   ומסחר. שטרות מתקופת בר  לספירה,    135לצרכי כלכלה 

 מעידים על מסורת כתיבה רהוטה קיצונית. 

יע סופר מקצועי.  בידי  פי רב בכתב רשמי  נכתבו על  מגילות מגילות מקראיות בעת העתיקה  ידו על כך 

רשמי.  ספר  בכתב  כתובות  שמרביתן  מקומראן,  לכתב   642המקרא  בעיקר  נוגע  שלפנינו  הניתוח  לפיכך, 

קורסיבי רשמי. אולם, לעיתים ניכרות השפעות קורסיביות למחצה גם בכתב הרשמי. יש שנמצא מספר  

וריאנטים של אות נתונה בתעודה אחת, גיוון שנובע מהתפתחות קורסיבית שלה. לפיכך אין להוציא לגמרי  

החופשי מהדיון שלפנינו. בכתיבה הקורסיבית למחצה וכל -יאת סגנון הכתיבה הקורסיבי למחצה והקורסיב

שכן בכתיבה הקורסיבית החופשית יש פוטנציאל גדול יותר לטשטוש ייחודיות האותיות ומתוך כך לדמיון  

גובר ביניהן. מאפיין זה רלוונטי במיוחד לדיון הנוכחי העוסק בחילופי אותיות. דווקא משום כך יש לנקוט 

ר, כי סוג הכתב שאנו דנים בו הוא ביסודו כתב רשמי שבו ההבדלים בין אותיות דומות  משנה זהירות ולזכו

 בדרך כלל ניכרים ומוקפדים יותר. 

כאמור, ככלל מרבית הדוגמאות בכתב מרובע המובאות בפרק זה הן של כתב קורסיבי רשמי, ומיעוטן בכתב  

תב ארמי מהמאות הרביעית והשלישית מכלל זה יש להחריג את התעודות הכתובות בכ  643קורסיבי למחצה. 

יריחו(.  מכתף  ופפירוס  אדפו  פפירוסי  שומרון,  )פפירוסי  חופשי  הכתובות בכתב קורסיבי  הספירה  לפני 

תעודות אלו נכללות בניתוח הפליאוגרפי שלפנינו בשל חשיבותן הרבה: הן מדגמים מעטים ונדירים של  

 עפות הכתב היהודי מן הכתב הארמי.  שלב חשוב בהתפתחות הכתב המרובע, השלב שקדם להסת

 
 . 68–64; נוה תשמ"ט, עמ' 279, עמ' 1970; נוה 71–70, עמ' 1968נוה  639
 . 202, עמ' 2014b ; רולסטון110, עמ' 2014ונדרהופט  640
,  2014b; רולסטון  3, עמ'  2014a; רולסטון  54. ראו גם אצל ירדני תשנ"א, עמ'  7; נוה תשמ"ט, עמ'  146, עמ'  1961קרוס    641

, ובכתב  68, עמ'  1968. לסגנונות המשנה בכתב העברי ולדוגמאות של כתבי יד בכל אחד מהסגנונות ראו אצל נוה  202עמ'  

 .71תשל"ו, עמ' הארמי ראו אצל נוה 
ומגילת חנוך שאינה מגילה    fLev-4QExodקיימות גם מגילות קומראניות בודדות הכתובות בכתב קורסיבי למחצה, דוגמת    642

 מקראית. פפירוס נאש המכיל את עשרת הדברות ותחילת פרשת 'שמע' גם הוא כתוב בכתב קורסיבי למחצה. 
 הדיונים. סגנון הכתיבה יובא להלן לצד הדוגמאות במהלך  643
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 הכתב השומרוני  3.1.5

כתבי היד של החומש השומרוני, מהמאות השתיים עשרה עד הארבע עשרה לספירה, כתובים בכתב שומרוני  

השאלה מתי חלה הסתעפותו של הכתב השומרוני מן הכתב העברי    644אשר הסתעף מן הכתב העברי הקדום.

, בעיקר בשל מיעוט הממצאים האפיגרפיים. במאה הרביעית לפני הספירה שנויה במחלוקת בין החוקרים

הכתב השומרוני אינו מתועד, וממצאים המסווגים כשומרוניים עדיין כתובים בכתב עברי, כגון חותם מואדי  

ניתן להצביע בוודאות על כתובות שומרוניות הכתובות   645דליה, חותם ובו הכתובת 'חנן בן שכוי' מתל מיכל.

ב השומרוני רק החל מן המאה השלישית לספירה, וכמותן גדלה מן המאה הרביעית בכתובות על גבי בכת

בפער השנים הניכר שבין שני הקצוות הללו ישנן   646אבני בנייה, רצפות פסיפס, קמעות מתכת ונרות חרס. 

ת אמאוס  רק כתובות בודדות הנחשבות על ידי חלק מהחוקרים לשומרוניות, שהקדומה שבהן היא כתובו

לספירה. הראשונה  למאה  המתוארכת  עמוד   647הראשונה  על  הכתובה  לשונית  דו  כותרת  היא  זו  כתובת 

כתובת מערת אבה היא    648ומכילה את המילים 'ברוך שמו לעולם' בעברית ואת הנוסחה 'ה' אחד' ביוונית. 

הסכמה בקרב    כתובת בשפה הארמית הכתובה בכתב עברי מהמאה הראשונה לספירה, אשר גם לגביה אין 

מהמאה השלישית לספירה ישנן שלוש כתובות נוספות שהתגלו   649החוקרים האם היא יהודית או שומרונית. 

מא כתובה  - גם הכתובת מבית אל  650באמאוס, שבכולן האותיות הן בעלות מאפיינים שומרוניים ברורים. 

מכילה קטעים מעשרת  בכתב שומרוני. היא התגלתה בשנות השלושים של המאה הקודמת באזור שכם, ו

הדברות. בן צבי שפירסם אותה סבור כי היא מהתקופה המוסלמית, אולם סוקניק וטיילור תיארכו אותה 

אם נקבל תיארוך זה, יש לה חשיבות רבה בשל מיעוט הממצאים מתקופה זו.  651למאה השלישית לספירה.

 כאמור, מהמאה הרביעית והלאה מתרבים הממצאים האפיגרפיים בכתב שומרוני.  

לאור דלות הממצאים התשובה לשאלה מתי החלה הסתעפותו של הכתב השומרוני מן הכתב העברי עדיין 

י הוא פרי פיתוח מכוון של מערכת הכתב העברי במאה הרביעית  לוטה בערפל. ברג סבור כי הכתב השומרונ 

מרבית החוקרים אינם מאחרים עד כדי כך את התפתחות הכתב השומרוני, אלא מצביעים על   652לספירה. 

ראשית הסתעפותו מן הכתב העברי במאות האחרונות לפני הספירה. כך למשל פרביס, שסבר כי ראשיתו  

 
בהקדמתו למהדורה העדכנית לספר    xxii-xxi, עמ'  2018לסקירת כתבי היד של החומש השומרוני והיקפם ראו אצל שורש    644

 ויקרא בנוסח שומרון. 
, עמ'  1987–1986. על החותם מתל מיכל ראו אצל ברג  1985; קרוס  18, עמ'  1974על החותם מואדי דליה ראו אצל קרוס    645

18–19  . 
 . 318– 305, עמ' 2009ואילך; ברג  375; נוה תשס"ב, מעמ' 1989; פומר 203– 163צבי תשל"ו, עמ'  -פירוט אצל בןראו  646
מאחרים את הכתובת למאה   223, עמ'  2003. מנגד, אשל ואשל  23, עמ'  1968ופרביס    5, עמ'  1941כך טיילור ואולברייט    647

 . 191, עמ' 1989שומרוניות ראו אצל פומר השנייה לספירה. על הקושי בתיארוך פליאוגרפי של כתובות 
, עמ'  1932לביבליוגרפיה בנושא כתובת אמאוס הראשונה והשאלה האם היא יהודית או שומרונית ראו אצל וינסנט ואבל    648

 §. 67,  1957–1954; בירנבאום xxvלוח  430, 237– 235
.  1973אשר למקור הכתובת ראו אצל רוזנטל  גילוי מערת אבה ותיאורה פורסמו על ידי צפריס תשל"ד. לדעות השונות ב  649

עברי של המגילות -מנתח את הכתב ומציע כי הוא כתב קורסיבי המייצג את שלב המעבר בין הכתב הפליאו  88–85עמ'    1973נוה  

 לכתב השומרני.  
   .559–556, עמ' 1967; סטרוגנל xxvלוח   430,  237–235, עמ' 1932; וינסנט ואבל 1896ווגה -ראו אצל דה 650
 צבי תרצ"ו.  -; בן1941; טיילור ואולברייט 1941צבי -בן 651
 .  319, עמ' 2009ברג  652
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לנגלואה גם הציע שראשיתו של הכתב השומרוני היא   653החשמונאית.  של הכתב השומרוני הוא בתקופה

בתקופה החשמונאית, וטוען שהחל מהמאה השנייה לפני הספירה ענף ספציפי של הכתב העברי היה בשימוש  

אצל חוגים שומרוניים, לצד ענף אחר של הכתב שהיה בשימוש ביהודה. בסופו של דבר הענף הראשון  

אשל ואשל, כמו קרוס ונוה, מאחרים במעט את  654וני במאה הרביעית לספירה. התפתח לכדי הכתב השומר

ראשית הסתעפות הכתב השומרוני. הם סבורים כי השומרונים אמצו את הכתב העברי בסוף ימי הבית השני  

 655והוא פיתח מאפיינים עצמאיים רק אחרי מרד בר כוכבא. 

פתחות הכתב השומרוני אינה מאפשרת לתארך דלות הממצאים והעדר טיפולוגיה מקיפה ומוסכמת של הת

בפירוט חילופי אותיות בכתב זה, כפי שניתן לעשות במקרים מסוימים בכתב המרובע. אולם, כיוון שהמחקר  

צורות   של  ניתוח  גם  הניתן  ככל  יכלול  שלפנינו  הפליאוגרפי  הניתוח  השומרוני,  בחומש  מתמקד  הנוכחי 

זה יכלו ניתוח  ל כתובות המשקפות את השלבים העיקריים בהתפתחות הכתב  האותיות בכתב השומרוני. 

- השומרוני: כתובת אמאוס הראשונה )מאה ראשונה לספירה(, כתובת אמאוס השלישית והכתובת מבית אל

מא )מאה שלישית לספירה( וכתב החומש השומרוני )החל מן המאה האחת עשרה לספירה(. את הקפיצה  

ת עשרה לספירה אפשר להצדיק על רקע יציבותו היחסית של  הכרונולוגית מהמאה השלישית למאה האח

בהתפתחותו.  נוסף  כשלב  להגדירן  שיש  כזו  במידה  הללו  במאות  השתנה  לא  אשר  השומרוני,   656הכתב 

מצע קשה    –מבחינה מתודולוגית, הסקירה כוללת צורת אותיות הכתובות על סוגים שונים של מצעי כתיבה  

האפיגרפיים   הממצאים  מיעוט  בכתב ורך.  כאלו  ממצאים  העדר  גם  כמו  לספירה,  הראשונות  מהמאות 

קורסיבי, מאלצים אותנו לעשות ככל הניתן במסגרת הנתונים העומדים לרשותנו ולהשוות בין דוקטוסים  

 שונים.

מכל מקום, השוואת הכתב השומרוני מהמאות השלישית עד השישית לספירה עם כתב היד של החומש  

למדת כי הכתב השומרוני קפא, כך שקשה להבחין בין הכתובות מהתקופה הרומית  השומרוני מימי הביניים מ

 המאוחרת והביזנטית לבין הכתב השומרוני מימי הביניים. 

 

יש לסייג ולומר כי התרומה של דמיון גרפי בין אותיות בכתב השומרוני מוגבלת בהשוואה לתרומתו של 

רוב חילופי האותיות שיידונו כאן יש תיעוד רחב יותר,  דמיון בכתב העברי ו/או המרובע. זאת משום שלגבי  

היינו, החילוף אינו מתרחש בין נוסח המסורה והשומרוני בלבד, אלא מתועד בעדי נוסח נוספים שהמסירה 

שלהם אינה כוללת שימוש בכתב שומרוני. בנוסף, כאמור הכתב השומרוני הוא כתב מאוחר באופן יחסי  

 
 .  73; טוב תשע"ד, עמ'  42, עמ'  1964; הנסון  260, כרך ה' עמ'  1979– 1956חיים,  -. ראו גם אצל בן51, עמ'  1968פרביס    653
עמ'  2019לנגלואה    654 זאת על סמך קבוצת מגילות מקומראן הכתובות בכתב הפליאו279,  דוגמת -. לנגלואה מסיק  עברי, 

lExod-4QpaleoGen  ,1QpaleoLev ,2QpaleoLev  המשקפות אלמנטים פליאוגרפים שפותחו בכתב השומרוני ועשויות ,

 מרוני התפתח והתייצב במאה השנייה עד הרביעית לספירה. סבור כי הכתב השו  197, עמ'  2009להיות האב הקדמון שלו. צנגלר  
. אשל ואשל מבססים את טענתם, בין היתר, על סימנים 227, עמ'  2003; אשל ואשל  201, עמ'  b1998; קרוס  1998נוה    655

)האחרונה כתובה בכתב מרובע, מלבד שמות האל הכתובים   c4QIsa -ו 1QpaleoLevלראשיתו של הכתב השומרוני במגילות 

  בכתב עברי בעל דמיון לצורת האותיות השומרוניות הרלוונטיות(.
 .  320, עמ' 2009ברג  656
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ומתרחק  והסבירות שחילופי האותיות ה יותר, משום שככל שחיבור מקראי הולך  נמוכה  היא  בו  תרחשו 

 657משלב גיבושו הוא מתייצב, ופוחתת הסבירות שיחולו בו שינויים. 

 

 האותיות המתחלפות וניתוחן הפליאוגרפי  3.2

בסעיף זה מובא ניתוח פליאוגרפי של האותיות המתחלפות מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש  

הרלוונטיות   הכתב  האותיות בשלוש מערכות  צורת  את  כולל  הניתוח  הכתב    –השומרוני.  העברי,  הכתב 

בהתפתחות  המרובע והכתב השומרוני. תכליתו היא להסביר את הרקע לחילופי האותיות, ולבחון את השלב  

 הכתב בו קיים דמיון גרפי ביניהן.  

אמנם, עדי הנוסח שלפנינו, הן עבור נוסח המסורה הן עבור הנוסח השומרוני, מקורם בימי הביניים. אולם  

המסקנות מן הדיון הפליאוגרפי    658נוסחים אלה משקפים מסורות נוסח שהיו קיימת כבר בימי הבית השני.

יסוד זו, שכן הן מצביעות על כך שהחילופים מחמת דמיון גרפי שזוהו  שלהלן עולות בקנה אחד עם הנחת  

 בעבודה זו התרחשו כבר במהלך העתקת נוסחי היסוד של נוסח המסורה והחומש השומרוני.  

עבור כל   659זוגות האותיות נידונים בסדר שכיחות יורד, היינו הזוג שחילופיו שכיחים ביותר נידון ראשון.

חי שכיחות  מובאים  כרונולוגית זוג  מסגרת  והצעת  הכתב  מערכות  בשלוש  האותיות  צורת  ניתוח  לופו, 

לחילופים, באם הדבר אפשרי. המסקנות הכוללות העולות מן הכרונולוגיה המשתקפת בחילופים יוצגו בפרק  

 הבא של העבודה. 

 

 ו"ו ויו"ד 3.2.1

ן נוסח המסורה והחומש השומרוני. חילוף האותיות ו"ו ויו"ד הוא החילוף מחמת דמיון גרפי השכיח ביותר בי

האותיות מתחלפות שישים ותשע פעמים בקורפוס זה, כאשר בארבעים ואחד מקרים האות ו"ו מתועדת  

בנוסח המסורה והאות יו"ד מתועדת בשומרוני, ובעשרים ושמונה מקרים יו"ד מתועדת בנוסח המסורה וו"ו  

נפוצ תופעה  הוא  ויו"ד  ו"ו  האותיות  חילוף  נוסח  בשומרוני.  בין  בהבדלים  רק  לא  בהרחבה  המתועדת  ה 

המסורה לחומש השומרוני, אלא גם בקטעים מקבילים בנוסח המסורה, במערכת הכתיב והקרי, ובהשוואה  

נוספים של המקרא. נוסח  נעוצים לא רק בקרבה   660בין עדי  כפי שהראיתי לעיל, שורשיה של התופעה 

ית בין העיצורים שהם מייצגים, ולפעמים אף בחילופים בין הגרפית בין האותיות, כי אם גם בקרבה פונולוג

התנועות שהם מייצגים בתפקידם כאמות קריאה. בפרק השני של מחקר זה הצעתי, כי יש לראות בגורם  

 
לדיון בתיארוך החומש השומרוני ולתרומתו של המחקר הנוכחי לאישוש תיארוכו בתקופה החשמונאית ראו בפרק הרביעי   657

   קנות המחקר.של עבודה זו העוסק במס
 . 1.2.2ראו דיון נרחב במבוא העבודה, סעיף  658
 .  2.4.1לרשימה הסוקרת את חילופי האותיות ואת שכיחותם ראו בפרק השני, סעיף  659
מקרים בהם האותיות מתחלפות במערכת הכתיב והקרי, מספר זה הוא כרבע עד שליש  315-מונה כ 69עופר תשס"ד, עמ'   660

. לדוגמאות של חילופי האותיות בנוסח המסורה ובעדי נוסח נוספים של המקרא ולדיון בהם, ראו  ממספר הכתיב והקרי בתנ"ך

עמ'  1920אצל דליטש   פרלס  105–103,  עמ'  1922;  עמ'  1966; שפרבר  39,  עמ'  1986; מק'קרטר  486–484,  טוב 47,   ;

 . 223תשע"ד, עמ' 
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הגרפי מרכיב משמעותי בהיווצרות החילופים, וכי לעיתים קרובות הוא שזור בגורם הפונולוגי לבלי הפרד.  

 עות בחינה פלאוגרפית.   להלן אבסס טענה זו באמצ

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.1.1

האותיות ו"ו ויו"ד בכתב העברי שונות בצורתן לאורך כל שלבי התפתחותו. ניתן לראות כי שלדיהן שונים 

במספר קווי היסוד שלהם, בנקודות המפגש בין הקווים ובכיוונם. לפיכך חילוף מחמת דמיון גרפי של אותיות  

 ביר כאשר ספרי המקרא נמסרים בכתב עברי.  אלו אינו ס

 

  

 מאה תשיעית לפני הספירה  –ו"ו ויו"ד במצבת מישע 

  

 661כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה   – a11QpaleoLev -ב -ו"ו ויו"ד ב

 

 צורת האותיות בכתב המרובע  3.2.1.2

זו לזו באורח ניכר בכתב המרובע. דמיון זה קיים   בניגוד למצב בכתב העברי, האותיות ו"ו ויו"ד דומות 

לאורך רב שלבי התפתחותן של אותיות אלה, בחלק מן השלבים צורותיהן דומות אך נבדלות, ובכמה שלבים  

 הדמיון מגיע עד כדי זהות.  

האותיות ו"ו ויו"ד שונות בצורתן. הו"ו נוצרת על    בכתב הארמי מהמאות הרביעית והשלישית לפני הספירה

ידי משיכת קולמוס יחידה, ויש שהיא בעלת ראש עבה וקצר המתעגל בקו יורד לעבר שורת הבסיס. לעומתה,  

האות יו"ד קטנה ודמוית קרס. לעיתים היא נוצרת על ידי תנועה משולשת שבה קו קצר יורד המתעגל לכיוון 

  662ב ומתעגל לימין. שמאל, ולאחר מכן עולה שו

 

  

תחילת המאה השלישית לפני -כתב קורסיבי מסוף המאה הרביעית –ו"ו ויו"ד בפפירוס מכתף יריחו 

 663הספירה 

 

  

 664לפני הספירה  335כתב קורסיבי,  –בשטר עבדות ארמי מוואדי דליה  ו"ו ויו"ד

 
 . 23, עמ' 1985מתיוס ופרידמן  661
 .  255, עמ' 1990; ירדני 47, עמ' 1970; אביגד 143–142, עמ' 1961קרוס  662
 .  166, עמ' 1988אשל ומשגב  663
 . 111, בפרט עמ' 1963; לתיארוך ואפיון פליאוגרפי ראו קרוס 39ע"פ השחזור של ירדני תשנ"א, עמ'   664
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המצב דומה גם בכתב היהודי המרובע בשלב הסתעפותו מן הכתב הארמי במאה השלישית לפני הספירה, 

. נוסף על צורת האות ו"ו הנכתבת במשיכת קולמוס אחת כפי  a4QJer  - ו  b4QSamהכתב בו נכתבו מגילות  

חד קצר שקורה בכתב הארמי, קיימת בשתי המגילות צורה של ו"ו העשויה משתי משיכות קולמוס: קו א

יוצר את ראש האות, כאשר יש שהוא אופקי ויש שהוא יורד קלות שמאלה, וקו שני היוצר את רגל האות. 

האות יו"ד נכתבת אף היא בשתי משיכות קולמוס הנפגשות בנקודה ובזווית דומה לאלו של האות ו"ו. עם  

יות: בעוד היו"ד היא  זאת, לרב היא נבדלת מהו"ו בצורתה האחרונה בשל ההבדל באורך הרגל של האות

אות קטנה, אשר רגלה קצרה ואינה מגיעה לשורת הבסיס, הרגל של ו"ו ארוכה ומגיעה לשורת הבסיס.  

 בנוסף, צורת הראש של האותיות שונה, כפי שאפשר לראות להלן: 

 

  

 665כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה  – b4QSamו"ו ויו"ד במגילת 

 

 

 

  

 666 כתב רשמי מסוף המאה השלישית לפני הספירה – a4QJerו"ו ויו"ד במגילת 

 

מילים מהמגילות שבהן האותיות ו"ו ויו"ד מופיעות זו לצד זו מדגימות את ההבדל ביניהן. ניתן לראות כי  

 על אף שקיימת קרבה מסוימת בצורת האותיות, הן עדיין ניתנות להבחנה על פי אורך הרגל וצורת הראש: 

   

  b4QSam-'יונתן' ב

 ( 11, שורה 6)קטע 

  a4QJer-'יהודה' ב

 ( 9, שורה 11)עמודה 

   a4QJer-'ירמיהו' ב

 ( 4, שורה 12)עמודה 

 

זו לזו החל מהתקופה החשמונאית. מגילת   ונדמות  ויו"ד הולכות  היא שלב מעבר שבו הו"ו    a1QIsaו"ו 

מופיעה בשתי צורות: האחת בעלת ראש רחב וקצר הנוצר בקו אופקי המתעגל מטה, והשנייה בה האות 

מפתחת ראש דמוי קרס הדומה לראשה של יו"ד. בשלב זה הו"ו עדיין מובחנת מהיו"ד, גם בצורה השנייה 

 
 .  220, עמ' 2005קרוס  665
 . 267; 255; 251, עמ'  1990ע"פ השחזור של ירדני  666
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עם זאת, גודלה של האות ו"ו   667של יו"ד. שלה, על פי הקריטריון של אורך הרגל: רגלה של ו"ו ארוכה מזו  

ניתן לראות זאת במילה 'ירושלם' המופיעה   668אינו אחיד במגילה ולכן ההבחנה ביניהן מתחילה להיטשטש. 

ניתן להבחין בין ו"ו ליו"ד בעיקר בשל צורת   9בשורות עוקבות. בעוד בשורה  4פעמיים במגילה, בעמודה 

דומות מאוד: הו"ו היא בעלת ראש דומה לזה של היו"ד ורגלה   הן  8הראש ואף בשל אורך הרגל, בשורה  

 קצרה אף יותר מזו של היו"ד.  

  

 (8, שורה 4)עמודה  a1QIsa -'בירושלם' ב (9, שורה 4)עמודה  a1QIsa -'ירושלם' ב

 

מראשית התקופה    b1QIsaתהליך ההידמות של האותיות ממשיך ביתר שאת בכתב ההרודיאני. במגילת  

 ההרודיאנית ראשי האותיות זהים, ובמקביל הרגל של האות ו"ו מתקצרת כך שהיא נדמית מאוד ליו"ד.  

  

 669כתב רשמי מסוף המאה הראשונה לפני הספירה – b1QIsaו"ו ויו"ד במגילת 

 

שבמגילות   כך  כדי  עד  האותיות,  בזיהוי  להתבלבל  קל  כמה  עד  מגלה  נוספות  הרודיאניות  במגילות  עיון 

מסוימות מתקופה זו כמעט שלא ניתן להבדיל ביניהן. כך למשל במילים 'בוגדים' ו'בגויים' מתוך פשר חבקוק 

בהתאמה, בהן האותיות מופיעות בסמיכות. ניתן לראות כי על אף שראשי האותיות שונים מעט,   a11QPs  -ו

 670אורך רגליהן זהה וההבדל ביניהן אינו בולט לעין:

 

  

 'בוגדים' בפשר חבקוק     

 671( 8, שורה 5)עמודה      

 

 a11QPs-'בגויים' ב

 672( 11, שורה 4)עמודה 

 

זהות בצורתן במשך תקופה ארוכה, עד למאה הראשונה לספירה, אז מתפתח -כמעטאותיות אלו נשארות  

 ו"ו היא בעלת רגל ארוכה ויו"ד בעלת רגל קצרה.  –ביניהן שוב הבדל שעיקרו אורך הרגל 

 

 

 
 . 103; קמרון תשל"ג, עמ' 122ראו אצל אביגד תשכ"א, עמ'  1QIsaa -ליו"ד בעל ההבחנה בין ו"ו  667
 . 61, עמ' 2010כך אולריק ופלינט  668
 .  199, עמ' 2010אולריק ופלינט  669
. קמרון תשל"ג דן בהבדלי  69; עופר תשס"ד, עמ'  156; ירדני תשנ"א, עמ'  568, עמ'  1976; הנסון  189, עמ'  1961קרוס    670

 יו"ד בשל דמיונם הגרפי.  -ומראן שבהם חילופי ו"וגרסאות במגילות ק
 .   132–128לדיון בתיארוך המגילה במאה הראשונה לפני הספירה וביבליוגרפיה נבחרת ראו אצל ניצן תשמ"ו, עמ'  671
 . 9–7, עמ' 1965לתיארוך המגילה בתקופה ההרודיאנית ראו אצל סנדרס  672
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 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.1.3

יוונם ונקודות המפגש האותיות ו"ו ויו"ד נבדלות בכתב השומרוני ושלדיהן שונים במספר קווי היסוד, כ

לימי  ועד  לספירה  השלישית  מהמאה  ניכר  באופן  השתנתה  לא  האותיות  צורת  כי  לראות  ניתן  ביניהם. 

 הביניים, ולכן ניתן לומר במידה גבוהה של ודאות כי לא קיים דמיון גרפי בין האותיות בכתב שומרוני. 

 

  

 673לספירהמאה שלישית  –מא -ו"ו ויו"ד בכתובת בית אל

  

 674מאה שלישית לספירה  –ו"ו ויו"ד בכתובת אמאוס השלישית 

  

 675  ו"ו ויו"ד בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים

 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.1.4

מנתונים אלה עולה שניתן לתחום את הזמן בתהליך המסירה שבו סביר שהתרחשו מרבית חילופי ו"ו ויו"ד.  

תחילת המאה השנייה לפני הספירה, בשלב  -על אף שהם עשויים היו להתרחש החל מסוף המאה השלישית

להניח כי רובם  המעבר מכתב ארמי לכתב יהודי שבו קיימת קרבה גרפית מסוימת בין האותיות, סביר יותר  

התרחשו בשלב מאוחר יותר, החל מראשית התקופה החשמונאית ועד לסוף המאה הראשונה לספירה, השלב  

 בו האותיות היו דומות ביותר ולמעשה בלתי מובחנות. 

אישוש משמעותי להשערה זו מתקבל כאשר בוחנים חילופי ו"ו ויו"ד במגילות הקומראניות עצמן. מגילות  

כקבוצת ביקורת רבת חשיבות, כיוון שחילופי אותיות המשתקפים בהן ניתנים לתיארוך.   אלה עשויות לשמש

אם נוכל להראות כי חילופי ו"ו ויו"ד נדירים במגילות הקדומות אך שכיחים במגילות מהתקופה החשמונאית  

ל המסורה  נוסח  בין  ויו"ד  ו"ו  חילופי  לגבי  דומה  משוער  תיארוך  לחזק  שנוכל  הרי  תורה וההרודיאנית, 

  676השומרונית אשר לגביהם אין לנו תיעוד מן התקופה הנתונה. 

ואכן, הנתונים שלהלן מלמדים שהמגילות הקדומות ביותר מבין המגילות המקראיות בקומראן, המתוארכות 

תחילת המאה השנייה לפני הספירה וכתובות בכתב יהודי ארכאי, אינן מתאפיינות -לסוף המאה השלישית

 
   .1941צבי -. השוו' לבן1941ואולברייט על פי סוקניק תרצ"ו וטיילור  673
 . 653ראו הע'  674
 )כאן וביתר דיונים בכתב השומרוני לאורך הפרק(.  xliv, עמ'  2018על פי שחזור של שורש  675
לדעתי, הטיעון המוצג כאן אינו סובל ממעגל לוגי, על אף העובדה שהמגילות מתוארכות על פי שיקולים פליאוגרפים. זאת    676

ותיות ו"ו ויו"ד היא רק נתון אחד מתוך כלל הניתוח הפליאוגרפי של הכתב ששימש לתיארוך המגילות. כמו משום שצורת הא

 )תוך לקיחה בחשבון של סטיית תקן סבירה(. 14כן, תיארוכים אלו נסמכים גם על בדיקת פחמן 
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תכופים בו    בחילופים  קיימים  כי  והרודיאניות מלמד  מגילות חשמונאיות  מדגם של  מנגד,  ויו"ד.  ו"ו  של 

-מקרים רבים של חילופי ו"ו ויו"ד. בטבלה שלפנינו מוצג שיעור חילופי ו"ו ויו"ד בשלוש מגילות קדם

 677ההרודיאניות: 5/6HebPs-ו b4QPs  ,q4QPsהחשמונאית ובמגילות  a1QIsaחשמונאיות, במגילת 

 

 

 

 מגילות קדם חשמונאיות

יו"ד מתוך -שיעור חילופי ו"ו מגילה

כלל החילופים מחמת דמיון  

 גרפי במגילה

4QSamb 0/3 

a4QJer 2/3678 

fLev-4QExod 0/3 

 ( 22%) 2/9סך הכל:   

 a1QIsa 81/148679 (55% ) מגילה חשמונאית 

 4QPsb 2/2680 

 q4QPs 2/3681 מגילות הרודיאניות 

 5/6HebPs 2/2682 

 ( 86%) 6/7סך הכל:   

 

 : שיעור חילופי ו"ו ויו"ד במגילות קדומות, חשמונאיות והרודיאניות 9טבלה מס' 

 

חילופי   נמוך: מתוך תשעה מקרים של  במגילות הקדומות  ויו"ד  ו"ו  חילופי  כפי שמראה הטבלה, שיעור 

שיעור זה נמוך בהרבה    683חילופי ו"ו ויו"ד. אותיות מחמת דמיון גרפי שזיהיתי במגילות, רק שניים הם  

מקרים של    148חילופי ו"ו ויו"ד מבין    81משיעור החילופים במגילות המאוחרות: במגילת ישעיה ישנם  

גרפי; במגילות ההרודיאניות   ויו"ד מבין    6חילופי אותיות מחמת דמיון  ו"ו  מקרים של חילופי    7חילופי 

 
באמצע המאה השלישית לפני הספירה ראו אצל   fLev-4QExod; לתיארוך  636ראו הע'    a4QJer-ו  b4QSamלתיארוך    677

. כפי שכבר הזכרתי לעיל, מסורת הכתיבה של שלושת המגילות הקדומות שונה: מגילות שמואל וירמיהו  134, עמ' 1994קרוס 

מגילת שמות ואילו  בכתב רשמי,  מגילת  -כתובות  לתיארוך  רהוטה.  בכתיבה  כתובה  ופלינט    a1QIsaויקרא  אולריק  אצל  ראו 

, עמ' a2000לפני הספירה. סקיהן, אולריק ופלינט    100–125שתיארך את המגילה לשנים    a1998, ע"פ קרוס  61עמ'    , 2010

מוקדם   q4QPsלסוף התקופה ההרודיאנית, היינו אמצע המאה הראשונה לספירה. הם גם מתארכים את    b4QPsמתארכים את    24

רה ועד ולתחילת המאה הראשונה לספירה )סקיהן, אולריק ופלינט יותר בתקופה ההרודיאנית, מסוף המאה הראשונה לפני הספי

b2000  'לספירה(.   68–50מתארך את מגילת תהלים מנחל חבר לסוף התקופה ההרודיאנית )  143, עמ'  2000(. פלינט  146, עמ 
 (. a4QJer'הוא' )/ִהיא: 16(; יר' כב a4QJer' )וסורי)נה"מ(/'  ְיסּוַרי: 13יר' יז  678
   .4.1.1.1ראו בפרק הרביעי, סעיף  a1QIsaלפירוט חילופי ו"ו ויו"ד בין נוסח המסורה למגילת  679
 (.b4QPs-' )נה"מ כתיב(/ 'כחי' )קרי וחו: 'כ24(; תה' קב b4QPs)נה"מ(/'והיו' ) ִיְהיּו: 15תה' צב  680
 (. q4QPs)נה"מ(/'והיה' ) ְיהָוה: 12תה' לג  681
 (.5/6HebPs)נה"מ(/ 'כארו' ) ָכֲאִרי: 17(; תה' כב 5/6HebPs-כתיב(/'נודי' )נה"מ קרי ו' )נה"מ דוונ: ' 1תה' יא  682
שבהם לא קיימים כלל חילופי אותיות ו"ו ויו"ד בחומר שהשתמר, במגילת    f4QExodLev  -ו  b4QSamבניגוד למגילות    683

a4QJer   ישנם שני חילופים כאלו. ועדיין, שכיחותם של חילופי האותיות הללו במגילה היא נמוכה: אם נבחן כמדגם מייצג את

 –, נראה כי שיעור החילופים בהם הוא קטן ביותר  11-ו  3העמודות שבהם השתמרה כמות גדולה של טקסט, עמודות מספר  

 ישנו חילוף אחד בלבד.   11יו"ד, ואילו בעמודה -בעמודה שלוש לא קיים חילוף ו"ו
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הביא בחשבון את היקף החומר הקטן של המגילות הקדם חשמונאיות  אותיות מחמת דמיון גרפי. אמנם יש ל

, ולכן יש לנקוט משנה זהירות במסקנות העולות מנתונים a1QIsaוההרודיאניות לעומת ההיקף הנרחב של 

ויו"ד בשלושת הקבוצות מלמדים על שכיחותם היחסית   ו"ו  חילופי  זאת, אחוז ההקרויות של  בכל  אלו. 

במ ניכר  באופן  הקדומות. הגדולה  במגילות  לשכיחותם  ביחס  וההרודיאנית  החשמונאית  מהתקופה  גילות 

ביניהן   הגרפי  ההבדל  וטשטוש  האותיות  צורת  לגבי  שהצגנו  הפליאוגרפי  הניתוח  את  תואמת  זו  עובדה 

בתקופה החשמונאית וההרודיאנית, ומחזקת את הטענה שחילופי ו"ו ויו"ד התרחשו במיוחד בתקופה זו גם  

 שלגביהם יש לנו רק עדות עקיפה ומאוחרת יותר.  בענפי נוסח 

 

 דל"ת ורי"ש  3.2.2

ישנם אחד עשר מקרים שבהם בנוסח המסורה מופיעה האות דל"ת ובנוסח השומרוני מופיעה רי"ש, ותשעה 

עשר מקרים הפוכים שבהם האות רי"ש מופיעה בנוסח המסורה והאות דל"ת בשומרוני. בסך הכל שלושים 

ורי"ש בין נוסח המסורה לחומש השומרוני, שהם חמישית מכלל החילופים מחמת דמיון חילופים של דל"ת  

 גרפי בין שני הנוסחים.  

חילופיהן של אותיות אלו, שכפי שנראה להלן נובעים מדמיון גרפי, אינו ייחודי לנוסח המסורה ולשומרוני  

ערכת הכתיב והקרי, בעדי נוסח  בלבד. זו היא תופעה נפוצה המתועדת בקטעים מקבילים בנוסח המסורה, במ

 המקרא ובממצאים אפיגרפיים מן העת העתיקה.  

הּו ְכֶמֶלְך   –  24פרשני ימי הביניים מתייחסים גם הם לחילוף אותיות אלו, כך למשל רש"י לאיוב טו   ִתְתְקפֵּ

 ָעִתיד ַלִכידֹור:

כמו 'אשכנז וריפת' שבתורה   ויש לפותרו באותיות המתחלפות רי"ש בדל"תלא מצאתי דמיונו,  

)בר' י'( ובדברי הימים א א 'אשכנז ודיפת'. וכן 'כתים ודודנים' )שם(. אף כאן 'לכידור' כמו לכידוד, 

 כאותו המלך שהוא עתיד ליקוד באש של גיהנם, הוא סנחריב...

 

יותר בין   גם רד"ק מתייחס למקרים בהם האותיות דל"ת ורי"ש מתחלפות בנוסח המסורה, ובאופן ספציפי

 : 7הרשימות בבראשית י ובדברי הימים א א. כך בפירושו לדברי הימים א א 

ולפי   –'ורודנים'   דלתין.  בשתי  'ודודנים',  כתוב  ד(  )י,  בראשית  ובספר  ראשונה,  ברי"ש  כתוב 

שהדל"ת והרי"ש קרובים בכתיבתם, והרואים בספרי היחשים הנכתבים בימי הקדמונים יש שהיו 

 –בדל"ת וברי"ש    –ש שהיו קוראים ברי"ש, ונשארו השמות כן בפי בני האדם  קוראים בדל"ת וי

לפיכך נכתב בספר בראשית באחת מהקריאות ונכתב בספר הזה באחרת, להודיע כי הכל שם אחד, 

 ואם זה קורא בדל"ת וזה ברי"ש.

 

ודנים: בשל  רד"ק סבור כי הקרבה הגרפית בין האותיות הובילה לטשטוש ההבחנה בין השמות רודנים וד

 דודנים נהגו בשתי צורות, על אף שהם מייצגים שם אחד.  -החילוף הנפוץ בין דל"ת ורי"ש, השמות רודנים
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לכן לדידו לא בשגיאת סופרים עסקינן, אלא בשתי קריאות נרדפות. נראה כי תפיסתו של רד"ק נובעת מכך  

מכל מקום, מנקודת ראותו של  שהוא אינו מעלה על דעתו קיומה של טעות סופר באחד מספרי המקרא.  

 חוקר הנוסח המודרני, הגרסאות משקפות טעות סופרים שנפלה עקב הדמיון הגרפי בין האותיות. 

בין האותיות כגורם לתפוצה הגבוהה של חילופן, ופעמים שאף  חוקרי מקרא הזכירו אף הם את הדמיון 

לשכיחות הגבוהה של חילוף אותיות  נראה שהסיבה 684הציעו תיקוני נוסח תוך שהם מניחים שהן התחלפו. 

אלו היא הדמיון שהגרפי ביניהן קיים לאורך רב שלבי מסירת המקרא ובשתי מערכות הכתב, כפי שעולה  

 מהניתוח הפליאוגרפי שלהלן.  

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.2.1

הספירה   לפני  והתשיעית  גזר(  )לוח  העשירית  המאות  מן  קדומות  בכתובות  היא הדל"ת  דן(  תל  )כתובת 

בשלב זה היא נבדלת באופן   685בצורת משולש סגור ללא רגל, שבסיסו מקביל לשורת הבסיס של הכתב.

ניכר מהאות רי"ש, שצורתה מורכבת מראש משולש ומרגל ארוכה ואנכית לשורת הבסיס. אורכה של הרגל 

לנקודת המפגש עם קו הבסיס  הוא פי שלושה בקירוב מאורך המשולש )מהנקודה העליונה של המשולש ועד  

 שלו(.

 

  

 686המאה העשירית לפני הספירה  –דל"ת ורי"ש בלוח גזר 

 

 

 

 

 687המאה התשיעית לפני הספירה  –דל"ת ורי"ש בכתובת תל דן 

 

באות דל"ת, כאשר הקו האנכי של המשולש  החל מהמאה התשיעית לפני הספירה מתפתחת רגל קצרה 

מתחיל להתארך ולבלוט מתחת לקו הבסיס שלו. תהליך זה מתחיל להשתקף כבר בכמה מסורות לפידאריות  

 
;  568–567, עמ'  1976; הנסון  46–44, עמ'  1969; מצוך  482, עמ'  1966; שפרבר  59–58, עמ'  1928ראה למשל קנדי    684

מציע כי ההבדל בין גרסת נוסח המסורה לגרסה המשתקפת בתרגום השבעים לירמיה    2013. ריילי  46–45, עמ'  1986מק'קרטר  

ְהֶיה  י"ש: ע' מתרגם את  נובע מחילוף דל"ת ר  13מט   , וריילי מציע כי ἐν μέσῳ αὐτῆς(  13)נה"מ ליר' מט    ָבְצָרהְוִלְקָלָלה ִתַֽ

מט  -. בנוסף, הוא מביא עוד דוגמאות לחילופי דל"ת ורי"ש בין נוסח המסורה לירמיה מזבצדההמצע העברי שעמד בפניו הוא  

מז   יר'  דוגמת  בתרגום השבעים,  הגרסאות המשתקפות  ריילי    ἀπερρίφη Ἀσκαλὼν)נה"מ(/    ַאְׁשְקלֹון  ִנְדְמָתה :  5ובין  )ע'. 

ָרְגִעי  :  6(; יר' מז  נרמתה:  437, עמ'  2013 : הרגעי 438, עמ'  2013)ע'. ריילי    ἀνάπαυσαι καὶ ἐπάρθητι)נה"מ(/    יָוֹדּמִ הֵּ

(. אליצור תשנ"ב מזהה את העיר יראה :  439, עמ'  2013)ע'. ריילי    ὄψεται)נה"מ(/    ְוִיְדֶאהַיֲעֶלה   ִהּנֵּה ַכֶּנֶׁשר:  22(; יר' מט  ורמי

 המוכר ממקורות חוץ מקראיים. דומהככפר  52שבנחלת יהודה המוזכרת ביהושע טו  רומה
 עג'רוד, שבה האות היא גם משולש סגור אך בסיסו אינו מקביל לשורת הבסיס.-דל"ת המודגמת בכונתילת השוו לאות 685
; אחיטוב תשע"ב, 18, עמ' 1943לתיארוך לוח גזר במחצית השנייה של המאה העשירית לפני הספירה ראו אצל אולברייט  686

    .248עמ' 
  93, עמ' 2000מתארכים את כתובת דן למחצית הראשונה של המאה התשיעית לפני הספירה, ואילו נעמן  1993בירן ונוה  687

 מאחר זאת מעט לרבע השלישי של מאה זו. 
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  מהמאה התשיעית לפני הספירה, כגון מצבת מישע והכתובת הארמית מתל דן שבה מופיעות שתי הצורות 

 דל"ת חסרת הרגל ודל"ת בעלת רגל קצרה.  –של הדל"ת זו לצד זו 

 

 

 

 

 דל"ת במצבת מישע 

 מאה תשיעית לפני הספירה 

מאה  –( 2, מילה 9המילה 'דוד' בכתובת תל דן )שורה 

 תשיעית לפני הספירה, הדל"ת מיוצגת בשתי הצורות 

 

התפתחות הרגל בדל"ת ממשיכה, עד כי במאות השביעית והשישית לפני הספירה היא ניכרת בבירור. בשלב  

 כי היורד. זה נוספת לאות עוד התפתחות: בליטה של הקו העליון של המשולש לימין הקו האנ 

 

  

 מאה שביעית לפני הספירה  –ים -דל"ת במכתב יבנה מאה שמינית לפני הספירה  –דל"ת בחרסי שומרון 

 

במקביל, הרגל של האות רי"ש מתקצרת במאות השישית והשביעית לפני הספירה, ומגיעה לאורך של פי 

נטייה קלה שמאלה   היא בעלת  אינה אנכית.  בנוסף, הרגל  וחצי עד שלושה מאורך הראש בלבד.  שניים 

 .  65º-75ºופוגשת את שורת הבסיס בזווית של 

       

 

 לפני הספירה מאה שביעית  –ים -רי"ש במכתב יבנה

 

 מאה שישית לפני הספירה  –רי"ש בחרסי לכיש 

התפתחות הרגל בדל"ת מחד, והתקצרותה של הרי"ש והטיית רגלה מאידך, מובילות לתהליך הידמות של 

זהות לחלוטין, עקב הדמיון  אינן  והשישית לפני הספירה. על אף שצורותיהן  האותיות במאות השביעית 

, ניתן 3תיות אינן ניתנות להבחנה. כך, בדוגמא הבאה מתוך חרס לכיש מס'  הגובר ביניהן יש פעמים שהאו

לראות כי לצד צורות נבדלות של האותיות דל"ת ורי"ש, בעיקר על פי אורך רגלי האותיות, קיימת דל"ת  

 בעלת רגל ארוכה באופן יחסי הדומה לצורת האות רי"ש.  

 

   

 שישית לפני הספירה מאה  –מלכיש  3דל"ת ורי"ש בחרס מס' 

 

ביטוי נוסף לקושי בזיהוי האותיות בתקופה זו ניתן למצוא בחוסר הסכמה בין פליאוגרפים באמצע המאה  

הקודמת בפענוח כתובות חרוטות על ידיות כדים מגבעון. ידיות הכדים התגלו על ידי פריצ'רד בסוף שנות 

י הספירה. בכתובות אלו חוזרות המילים  החמישים של המאה העשרים, והן מתוארכות למאה השישית לפנ 
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האותיות  שתי  בזיהוי  קושי  בשל  השנייה,  המילה  בקריאת  נחלקו  החוקרים  כאשר  ו'גד)ר(ד)ר(',  'גבעון' 

כרם, -האם הן דל"ת או רי"ש. פריצ'רד הציע את הקריאה 'גדר', מונח שאותו פירש כ  –האחרונות במילה  

אולברייט ואחיטוב קיבלו את פענוח    688לכרם אשר בגבעון.  ואת הצירוף 'גבעון גדר' הוא הבין כמתייחס

ר' שפירושו שם מקום באזור גבעון. את האותיות של פריצ'רד, אולם לטענתם הקריאה הנכונה שלו היא 'גדֹ 

אביגד חלק  689. 37, וט 31ונזכרת בדברי הימים א ח  מקור השם זיהו במשפחה בנימינית המקורבת לשאול

על קריאה זו, וסבר כי האות השלישית במילה היא דל"ת ולא רי"ש, כך שמתקבלת המילה 'גדד' שהיא שם  

בדיון שלו בפענוח הכתובות, אביגד מסיק כי לא ניתן להבחין בין דל"ת לרי"ש על   690פרטי של בעל הכד. 

רי" כיוון שבעוד שהרגל של  האותיות,  הרגל של  אורך  הקריטריון של  תמיד  סמך  היא  ש בכתובות אלו 

בדרך כלל הוא קצר, אך יש פעמים שהוא ארוך. קרוס הסכים עם    –ארוכה, אורך הרגל של דל"ת משתנה  

מסקנתו של אביגד, וטען כי אורך הרגל המשתנה של האות דל"ת הוא תוצאה של חוסר זהירות של הסופרים.  

ההבחנה העיקרית בין האותיות, ולכן יש להביא חוסר זהירות זה מלמד, לשיטתו, כי לא ייתכן שזוהי נקודת  

אולם בבחינה חוזרת מתברר כי גם ראשי האותיות דומים במרבית    691בחשבון גם את צורת הראשים שלהן. 

 692הופעותיהם בידיות הקנקנים, ומכאן הקושי בזיהוי מוחלט של האות.

 

 

    

 'גדד' או 'גדר' 

 מגבעון 59ידית מס' 

 

התלבטויותיהם של אפיגרפים מודרניים לגבי פיענוח חרסי גבעון מלמדות על הקושי בהבחנה בין דל"ת 

עם זאת, אפשר שחילופי האותיות התרחשו   693ורי"ש בכתב עברי לפידארי בן המאה השישית לספירה. 

על אף   כבר קודם, שכן תהליך ההידמות של האותיות החל כבר במאות התשיעית והשמינית לפני הספירה.

בין  שהתקצרות הרגל של האות רי"ש מתועדת רק החל מהמאה השביעית לפני הספירה, הדמיון הגרפי 

האותיות קיים כבר במאה התשיעית בשל הרכיבים הגרפיים המשותפים להן. לכן ייתכן שיוחלפו כאשר 

להלן ניתן  אחת מהן נכתבת ברישול או כאשר מצע הכתיבה פגום. במופעי האות רי"ש מכתובת תל דן ש

 
 .  9, עמ' 1959פריצ'רד  688
 .  214; אחיטוב תשע"ב, עמ' 37, עמ' 1960אולברייט  689
 .  132–131, עמ' 1959אביגד  690
 .  20מ' , עb1962קרוס  691
 בידיות   האותיות  ראשי  צורת  בעזרת,  חוזר  במאמר'  גדר'   לקרוא   יש  כי  טענתו  את  שאישש  5'  עמ,  1960  רד' פריצראו אצל    692

  בעלת   ת"דל  אות  מזהה  רד' פריצ,  יותר  ספציפי  באופן(.  61-ו  59'  מס  ידיות)  יותר  מאוחר  בשלב  שהתגלו  נוספים  קנקנים  של

  כיוון   ת"דל  היא במחלוקת  השנויה  שהאות  ייתכן   לא  כי   טוען  ולפיכך(,  61'  מס  ידית)  האות ראש  של  העליונה  בפינה  ימני  בליטה

ולא במרביתם, ולפיכך   האות  של  אחד  בייצוגאות דל"ת מציגה בליטה רק  ה  שכן,  קשה  ראייתו  אולם.  כזו  בליטה  מציגה  שאינה

 קריטריון זה לא יכול לשמש באופן גורף. 
הקובע כי האותיות בדרך כלל נבדלות בכל שלבי הכתב העברי על פי שלושה מרכיבים:  227, עמ' 2014bהשוו לרולסטון  693

אות דל"ת; זווית הרגל של האות רי"ש ארוכה מזו של דל"ת; הראש של רי"ש אינו מפתח בליטה בפינה הימנית העליונה כמו ה 

הרגל של רי"ש היא יותר אנכית מזו של דל"ת. עם זאת, רולסטון מודה כי בידיות הקנקנים מגבעון לא ניתן להבחין בין האותיות 

 (.  38על פי אורך הרגל )שם, הע' 
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לראות כי בראשון שבהם הרגל של הרי"ש קצרה יותר, ובצורה זו היא דומה למופע השלישי של האות 

 דל"ת שבו היא בעלת רגל קצרה. אם כן, כבר בשלב זה ייתכן מצב בו האותיות יוחלפו מחמת דמיון גרפי.  

 

  

 המאה התשיעית לפני הספירה  –האותיות דל"ת ורי"ש בכתובת תל דן 

 

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.2.2

קרבה גרפית בין האותיות דל"ת ורי"ש קיימת גם בכתב הארמי הרשמי בן המאה הרביעית לפני הספירה, 

ממנו התפתח הכתב המרובע היהודי. פפירוסים הכתובים בכתב ארמי מהמאות הרביעית והשלישית לפני 

מאדפו( מראים כי ישנם מאפיינים המשותפים לשתי האותיות: הן  הספירה )פפירוסי שומרון, הפפירוסים  

פעמים שהן נוטות מעט    –אמנם נטיית האותיות משתנה    694צרות וארוכות, וראשיהן פתוחים ומעוגלים. 

אך השינוי חל   –מימין לשמאל, פעמים שהן אנכיות לשורת הבסיס ופעמים שהן נוטות קלות משמאל לימין  

למעשה, בשלב זה האותיות   695לפיכך לא יכול לשמש כמאפיין צורני של אחת מהן. במקביל בשתי האותיות ו

אינן נבדלות זו מזו בצורתן. ניתן לראות זאת בתמונה שלהלן, במילה 'לאדר' המופיעה בשטר עבדות ארמי  

 696מפפירוסי שומרון, בה האותיות דל"ת ורי"ש מופיעות זו לצד זו:

 

 

 (2, מילה 1לפני הספירה )שורה  335כתב קורסיבי משנת  –וואדי דליה המילה 'לאדר' בשטר עבדות ארמי מ

  

  

 

 ( 4, שורה 9; עמודה 5, שורה 7דל"ת ורי"ש בפפירוס אדפו )עמודה 

 697תחילת המאה השנייה לפני הספירה  –כתב קורסיבי מסוף המאה השלישית  

 

יהודי מתרחש במחצית השנייה של המאה   השלישית ובמחצית הראשונה של  המעבר מכתב ארמי לכתב 

המאה השנייה לפני הספירה. בשלב זה צורת האותיות דל"ת ורי"ש זהה, ולמעשה אין הבדל ביניהן, כך 

בהקשר. להסתייע  יש  ביניהן  להבחין  מנת  מגילות    698שעל  מתוך  להלן  המובאות  - ו   b4QSamהמילים 

 
 .  142, עמ' 1961; קרוס 301, עמ'  2014ראו למשל אצל בירן  694
   .47, עמ' 1970אביגד  695
 . 44–33, עמ' 2001; גרופ 1985לתיאור השטר, נוסחו ופירושו ראו אצל קרוס  696
 .  191–190, בפרט עמ' 1907סייס וקאולי  697
 .  249, עמ' 1990; ירדני 147–146, עמ' 1961קרוס  698
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a4QJer   בזיהו במילים אלו האותיות וכתובות בכתב המרובע הארכאי, ממחישות את הקושי  י האותיות. 

 דל"ת ורי"ש מופיעות זו לצד זו, וניתן לראות בבירור את הדמיון הגרפי בין השתיים:   

 

  

 

 39(, שמ"א כ 11, שורה 6)קטע  b4QSam-'הדבר' ב

 

 2(, יר' ט 2, שורה 7)קטע  a4QJer -'וידרכו' ב

 

מהתקופה החשמונאית. בשלב זה האותיות מפתחות ראש רחב, ההבחנה בין האותיות חוזרת להופיע החל  

כאשר הפינה הימנית העליונה של דל"ת היא לרב זוויתית, ואילו זו של הרי"ש יותר מעוגלת. בהמשך פינת 

האות דל"ת עוברת התפתחות נוספת. בפשר חבקוק ובמגילת ההודיות מן התקופה ההרודיאנית מתועדת 

משיכ בשתי  הנכתבת  דל"ת  והשנייה צורת  האות,  ראש  לשרטוט  לימין  משמאל  הראשונה  קולמוס,  ות 

לשרטוט הקו היורד לשורת הבסיס. לפעמים נוצרת בליטה בנקודת המפגש בין שני הקווים מימין לקו היורד  

התפתחות זו היא ייחודית לאות   699או מעל לקו האופקי, כתוצאה מכך שהקו האופקי חוצה את הקו האנכי. 

ינה אופיינית לכל צורות האות מהתקופה ההרודיאנית. לפיכך, נוכל לומר כי החל מן דל"ת, אולם היא א

התקופה ההרודיאנית האותיות מתחילות להיבדל זו מזו, מגמה שתמשיך גם בשלבים מאוחרים יותר, אך  

 עם זאת זהו שלב מעבר שבו הבליטה באות דל"ת אינה משותפת לכל הופעותיה של האות.  

 

  

 

 כתב רשמי מהמאה השנייה לפני הספירה  – a1QIsa-ורי"ש בדל"ת 

 

 

  

 700לספירה  70לפני הספירה עד  40כתב רשמי מהשנים  –)סופר שני(  a1QHדל"ת ורי"ש במגילת 

 

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה  –דל"ת ורי"ש בפשר חבקוק 

 

 
   .123אביגד תשכ"א, עמ'  699
   .10–7, עמ' 1961והפניות ביביליוגרפיות ראו אצל מנצור  a1QHלדיון מפורט בתיארוך מגילת   700
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ראינו אם כן, שהאותיות דל"ת ורי"ש קרובות מבחינה גרפית גם בכתב המרובע, החל מן השלב הארמי של 

מזו   זו  להיבדל  מתחילות  האותיות  הארמי.  מהכתב  היהודי  הכתב  של  הסתעפותו  בראשית  ואף  הכתב, 

 מהתקופה החשמונאית ואילך, אם כי גם בתקופה זו עדיין קיימת ביניהן קרבה גרפית חלקית. 

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.2.3

 701לא קיים דמיון גרפי של ממש בין האותיות דל"ת ורי"ש בכתב השומרוני. הדל"ת היא בעלת ראש טרפזי. 

מא( או שליש )כתב החומש  -הקו האנכי שלה יורד בהטיה משמאל לימין ומוצאו באמצע )כתובת בית אל

השומרוני( גג האות, כך שנוצרת בליטה ניכרת בגג מימין לרגל. בניגוד לדל"ת, הרי"ש מורכבת רק משני 

מטה. הקו השני   קווי יסוד. הקו הראשון מתחיל בקצה השמאלי של הגג, משרטט את גג האות ומתעגל כלפי

 יורד מהקצה השמאלי של הגג, מתעגל שמאלה ופוגש את הקו הראשון באמצע חלקו האנכי. 

  

 המאה השלישית לספירה   –מא -דל"ת ורי"ש בכתובת בית אל 

  

 בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים  דל"ת ורי"ש

 

בכתובת אמאוס הראשונה מודגמת רי"ש בעלת ראש משולש, הדומה בצורתה לרי"ש בכתב העברי. אולם  

האות דל"ת אינה מתועדת בכתובת, ולכן לא ניתן להסיק מסקנות בדבר קיומו או אי קיומו של דמיון גרפי  

 בין האותיות בשלב זה של התפתחות הכתב.  

 

 

 702ראשונה לספירה מאה  –רי"ש בכתובת אמאוס הראשונה 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.2.4

חקר צורת האותיות דל"ת ורי"ש ושלבי התפתחותן בשתי מערכות הכתב, מלמד על דמיון גרפי ביניהן הן  

במערכת הכתב העברי הן במערכת הכתב המרובע. בכתב העברי דמיון כזה מתחיל כבר במאה התשיעית 

בר מראשיתו,  לפני הספירה, ומתגבר והולך עד למאה השישית לפני הספירה. בכתב המרובע דמיון זה ניכר כ 

הכתב הארמי מהמאות הרביעית והשלישית   –היינו בכתב ששימש כאב טיפוס להתפתחות הכתב היהודי  

לפני הספירה. דמיון זה נמשך גם כאשר הכתב היהודי מסתעף מן הכתב הארמי, אך הוא קטן החל מהתקופה 

 החשמונאית וההרודיאנית.  

 
 . 87, עמ' 1973; נוה 31, עמ' 1968פרביס  701
 .  650ראו הע'  702
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ת הכתב עשויה להסביר את השכיחות הגבוהה של חילופן,  העובדה כי הדמיון בין האותיות קיים בשתי מערכו

הן בהשוואת נוסח המסורה לתורה והחומש השומרוני הן בהבדלי נוסח העולים מהשוואת עדי נוסח אחרים.  

עם זאת, המסקנה העולה מן הסקירה הפליאוגרפית שלעיל היא שיש שלבים בהם האותיות כה דומות עד כי 

יהודי ארכאי(, לעומת שלבים אחרים בהם קיים דמיון גרפי חלקי בלבד בין   הן אינן ניתנות להבחנה )כתב

האותיות בשל רכיבים גרפיים המשותפים להן )הכתב העברי מהמאות התשיעית עד השישית לפני הספירה  

והכתב המרובע הרודיאני(. סביר להניח שהחלק הארי של החילופים התרחש בתקופות בהן צורת האותיות  

ביניהן נעשית על פי שיקולי הקשר, היינו בכתב המרובע במאות הרביעית עד השנייה לפני  זהה וההבחנה  

 הספירה.  

 

 מ"ם ונו"ן  3.2.3

פעמים   בשבע  השומרוני,  והחומש  המסורה  נוסח  בין  פעמים  עשרה  אחת  מתחלפות  ונו"ן  מ"ם  האותיות 

סח המסורה ומ"ם בשומרוני.  מתועדת מ"ם בנוסח המסורה ונו"ן בשומרוני וארבע פעמים מתועדת נו"ן בנו

פונולוגית, מורפולוגית וגרפית. חוקרים כגון ברונו, דליטש וטוב    –הקרבה בין אותיות אלו היא רב תחומית  

להלן נראה כי האותיות קרובות מבחינה    703מנו אותן ברשימת האותיות העשויות להתחלף מחמת דמיון גרפי.

פן מחמת דמיון גרפי ייתכן דווקא כאשר הטקסטים נכתבו  גרפית דווקא בכתב העברי הקדום, ולפיכך חילו

 ונמסרו במערכת כתב זו.  

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.3.1

לאותיות מ"ם ונו"ן בכתב העברי ישנם רכיבים גרפיים משותפים, הן בכתיבה על אבן הן בכתיבה על חומר  

ההתפתחות של הכתב העברי: החל רך. הרכיבים המשותפים מודגמים בצורת האותיות לאורך כל שלבי  

-4QpaleoGenמהמאה התשיעית לפני הספירה במצבת מישע ועד לשלהי השימוש בו דוגמת המגילות   

lExod  ו-a11QpaleoLev    המתוארכות למאה הראשונה לפני הספירה. בהכללה ניתן לומר כי האותיות

)מצבת מישע, מגילת   wהאנגלית דומות במבנה שלהן מלבד השוני בראשיהן. ראש האות מ"ם דומה לאות 

a11QpaleoLev  לחלופין, יש לו צורה של שני קוים קצרים ואלכסוניים וקו אופקי החוצה אותם ומתחבר .)

כאשר לעיתים הוא מתחבר אל רגל האות בקצה    v-לרגל האות )כתובת השילוח(. ראשה של נו"ן דומה ל

(, ולעיתים הוא מתחבר אליה בנקודה הנמצאת מתחת  a11QpaleoLevהעליון שלה )מצבת מישע, מגילת  

 לקצה העליון של הרגל )כתובת השילוח(. 

 

  

 המאה התשיעית לפני הספירה  –האותיות מ"ם ונו"ן במצבת מישע 

 
מבחינה פונטית העיצורים שהאותיות מייצגות קרובים בשל מוצאם המשותף, ומבחינה לשונית הן קרובות בשל תופעות    703

זו(. לחוקרים שדיברו על הדמיון   סמנטיות הגורמות לחילוף השתיים בסופי מילים )ראו בהרחבה בדיון בפרק השני בעבודה 

 . 1992; טוב 435, עמ' 1966; ברונו 116, עמ' 1920הגרפי בין האותיות ראו אצל דליטש  
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 704המאה השמינית לפני הספירה  –( 11האותיות מ"ם ונו"ן בחרסי שומרון )אוסטרקון מס' 

  

 705מאה שמינית לפני הספירה  –ונו"ן בכתובת השילוח מ"ם 

 

  

 706כתב רשמי מאמצע המאה הראשונה לפני הספירה  – lExod-4QpaleoGenהאותיות מ"ם ונו"ן במגילת 

 

    

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה  – a11QpaleoLevהאותיות מ"ם ונו"ן במגילת 

 

 קרבה גרפית זו בין האותיות בכתב העברי, עשויה לגרום להתחלפותן. 

 ים שהוזכר לעיל מדגים את האפשרות של חילוף האותיות מ"ם ונו"ן מחמת דמיון גרפי.  -פענוח מכתב יבנה

במכתב: קרוס סבור כי יש לקוראה  כאמור, קרוס ונוה חלוקים בפענוח המילה האחרונה בשורה ארבע עשרה  

  707'תדחנו', ואילו נוה סבור כי יש לקרוא 'תדהמנ'. 

 

 

 

 14ים, שורה -מכתב יבנה 

 

המחלוקת בין השניים נובעת, בין היתר, מזיהוי שונה של האות הרביעית במילה: בעוד קרוס סבור כי זוהי  

האות נו"ן, נוה מזהה אותה כאות מ"ם. ניתן לראות כי האוסטרקון פגום בדיוק במקום שבו מופיע ראש  

ע הכתיבה בו מופיעה האות שבמחלוקת, מה שמגביר את הספק בדבר זיהויה. מקרה זה מדגים כיצד נזק במצ

 חלק מהאות גורם לקושי בהבחנה בין שתי אותיות בעלות רכיבים גרפיים משותפים.  

 

 

 
 . 270' לתיארוך חרסי שומרון למאה השמינית לפני הספירה ראו אצל אחיטוב תשע"ב, עמ 704
; רולסטון 179, עמ'  1, כרך  1995תיארוך הכתובת לסוף המאה השמינית לפני הספירה מקובל במחקר, ראו למשל אצל רנץ    705

2014b  'והאקט, קרוס, מק'קרטר, ירדני ולמר   1996ולהנדל    146–145, עמ'  1996. השוו' להצעת רוגרסון ודייויס  206, עמ

 הדוחים אותה.  1997
,  1990– 1989; אולריק  71–66, עמ'  1982ראו אצל מק'לין    lExod-4QpaleoGen  ליאוגרפי של מגילתלתיארוך ואפיון פ  706

 . 21, עמ' 1992; סקיהן, אולריק וסנדרסון 109– 108עמ' 
 . 664ראו לעיל הע'  707
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 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.3.2

האותיות מ"ם ונו"ן בכתב המרובע הן בעלות צורות אמצעיות וסופיות שונות. התפתחות הצורות האמצעיות 

האותיות כפופות שמאלה, כלפי האות הבאה במילה. הבחנה  היא תוצאה של כתיבה קורסיבית שבה רגלי  

ספוראדית בין אותיות אמצעיות לסופיות החלה כבר בכתב הארמי בן המאה החמישית לפני הספירה, אך 

זו מתועדת באותיות מנצפ"ך כבר   708היא לא הוטמעה בו באופן עקבי.  בכתב היהודי המרובע התפתחות 

שבה שימוש עקבי באותיות אמצעיות   b4QSamשניתן לראות במגילת בראשיתו )כתב יהודי ארכאי(, כפי 

המרובע   709וסופיות.  הכתב  במערכת  מנצפ"ך  מקבוצת  אותיות  של  הפליאוגרפי  הניתוח  על  שכך,  כיוון 

 להתייחס אל שתי הצורות של האותיות. 

והן בזו הסופית. האותיות   ונו"ן, הן בצורתן האמצעית  בין האותיות מ"ם  גרפי  בכתב המרובע אין דמיון 

הכתב   התפתחות  שלבי  כל  לאורך  שלהם  המפגש  ובנקודות  בכיוונם  שלהן,  היסוד  קווי  במספר  שונות 

 יון גרפי.  המרובע. משום כך לא סביר להניח שסופרים שהשתמשו בכתב זה החליפו ביניהן מסיבות של דמ

 

   

 b4QSamמ"ם ונו"ן אמצעיות וסופיות במגילת  

 

  

 a1QIsaמ"ם ונו"ן אמצעיות וסופיות במגילת  

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.3.3

יורדת   ומרגל  מראש  מורכבת  מ"ם  האות  השומרוני.  בכתב  גרפית  מבחינה  נבדלות  ונו"ן  מ"ם  האותיות 

מא( או בצורה מעוגלת )כתובת אמאוס הראשונה, -ומתכופפת כלפי שמאל בזווית ישרה )כתובת מבית אל

א  השלישית וכתב החומש השומרוני(. ראש האות משקף התפתחות ניכרת: בכתובת אמאוס הראשונה הו

מא ובכתובת אמאוס  -, בכתובת מבית אלa11QpaleoLevדומה לזה של הכתב העברי המתועד במגילת  

החומש   בכתב  ואילו  מעלה,  כלפי  ממנו  היוצאים  אנכיים  קוים  ושלושה  אופקי  קו  בעל  הוא  השלישית 

, שונה השומרוני הוא בעל פינות מעוגלות, כעין המספר שלוש הנוטה על צידו. האות מ"ם, על כל צורותיה

 
 . 158, עמ' 2015; טוב 236, עמ' 1990ירדני  708
מן התקופה    a11QPs-מן התקופה החשמונאית ו  a1QIsaבת הזמן, ובמגילות מאוחרות דוגמות    a4QJerמאידך, במגילת    709

ההרודיאנית, ישנו שימוש באותיות סופיות במעמד אמצעי. השאלה אימתי הפכה ההבחנה בין צורות אמצעיות לסופיות למנהג  

מתארך    305, עמ'  2014סופרים מחייב נתונה למחלוקת חוקרים ומנעד הזמנים שהם מציעים לכך הוא רחב. כך למשל, ביירן  

סבר כי שימוש    141, עמ'  1961סופיות של מנצפ"ך למאה הרביעית לפני הספירה. קרוס  את השימוש הנבדל בצורות אמצעיות ו

על אף שבתקופה זו מסורות כתיבה שונות שימרו צורות שונות של אותיות אמצעיות    כזה החל במאה השלישית לפני הספירה,

ב בצורות אמצעיות וסופיות למאה  . טור סיני תרצ"ט איחר את השימוש העקיb4QSam  -וסופיות, כגון צורת למ"ד סופית ב

השנייה לספירה. בין כך ובין כך, ניתן לראות כי במרבית המגילות ההרודיאניות מקומראן ישנה הקפדה על שימוש עקבי באותיות  

מזהה כתיבה של אותיות סופיות   99. טוב תשע"ד, עמ'  a11QPsאמצעיות וסופיות, מלבד במקרים בודדים וחריגים כמגילת  

, הע'  117צעי ולהיפך כאחד ממאפייני אסכולת סופרי קומראן. לביבליוגרפיה נוספת ראו אצל אביגד תשכ"א, עמ'  במעמד אמ

 ; גרינץ תשל"ב.1969; ליבל תשכ"א; סיגל *19
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מהאות נו"ן המשקפת התפתחות קורסיבית בכתב השומרוני על פיה היא נכתבת בקו אחד שיוצר הן את  

ראש האות הנבדל מראש האות מ"ם הן את הרגל. לפיכך, ניתן לסכם ולומר כי לא קיים דמיון גרפי בין מ"ם  

 לנו"ן בכתב השומרוני. 

 

 

 לספירה מאה ראשונה  –מ"ם בכתובת אמאוס הראשונה 

  

 מאה שלישית לספירה  –מא -מ"ם ונו"ן בכתובת מבית אל

  

 מאה שלישית לספירה  –מ"ם ונו"ן בכתובת אמאוס השלישית  

  

 מ"ם ונו"ן בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.3.4

החל מהמאה התשיעית  –הדמיון הגרפי בין האותיות מ"ם ונו"ן בכתב העברי קיים לאורך תקופה ממושכת 

לפני הספירה ועד לשלהי השימוש במערכת כתב זו, ולמעשה הוא קיים לאורך כל שלבי השימוש בה. עם 

צנועי בהיקפים  שימש  העברי  הכתב  הספירה  לפני  הרביעית  המאה  מן  החל  כי  לזכור  יש  ביחס  זאת,  ם 

 לשימושו של הכתב המרובע ולכן סביר שנמצא פחות חילופים כאלו. 

 

 בי"ת ומ"ם  3.2.4

ישנן ארבע הקרויות של חילופי האותיות בי"ת ומ"ם בין נוסח המסורה לחומש השומרוני. בשלושה מקרים  

אחד   ובמקרה  בי"ת,  האות  מתועדת  בשומרוני  ואילו  מ"ם  האות  מתועדת  המסורה  בנוסח  בנוסח  הפוך: 

והם  נפוצים,  אלה  אותיות  בין  חילופים  מ"ם.  האות  מתועדת  ובשומרוני  בי"ת  האות  מתועדת  המסורה 

מתועדים גם בקטעים מקבילים בנוסח המסורה, במערכת הכתיב והקרי, ובהשוואת נוסח המסורה לעדי נוסח 

  710נוספים למקרא. 

יה של העיצורים אותן הן מייצגות, ובהקשרים  על אף שהאותיות בי"ת ומ"ם קרובות גם מבחינת הפונולוג

מסויימים גם מבחינת הסמנטיקה של מיליות שהן עדויות לייצג, חוקרים רבים בהם דליטש, דרייבר, ורגון, 

 
  ְברֹאַדְך (;  16)תה' יח    ִמַּגֲעָרְתָך(/16)שמ"ב כב    ְבַגֲעַרתלחילופי האותיות בקטעים מקבילים בנוסח המסורה ראו למשל:    710

:  16(. לחילופים במערכת הכתיב והקרי ראו למשל ביהו' ג  4)תה' ע    ָיׁשּובּו(/  16)תה' מ    ָיֹׁשמּו(;  1)יש' לט    ְמֹרַדְך(/  12מל"ב כ  )

ָאָדם )קרי(; מל"ב ה   : 'אבנה' )כתיב(/ ֲאָמָנה )קרי(. חילופי בי"ת ומ"ם בין נה"מ וע' הם שכיחים, ראו למשל 12'באדם' )כתיב(/ מֵּ

ראו למשל    a1QIsa)ע', והחריב. כך גם הפש', וול' ות"י(. לחילופים בין נה"מ ומגילת    σειώρημἐ)נה"מ(/    ֱחִריםְוהֶ :  15ביש' יא  

 . 9; שם טו 31; שם יד 13ביש' ו 
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טענה לחילופי בי"ת ומ"ם   711טוב, מק'קרטר וקנדי סברו כי גורם גרפי עשוי לעמוד ברקעם של החילופים. 

  712וקרי מקרא שהציעו תיקוני נוסח המתבססים על הנחה זו.בשל דמיון גרפי שכיחה גם אצל ח

דמיון גרפי קל בין בי"ת למ"ם קיים בשתי מערכות הכתב. ואולם, בעוד בכתב העברי ניתן לדבר על דמיון 

גרפי חלקי בלבד, בראשית התקופה ההרודיאנית האותיות דומות בצורתן ברב רכיבי השלד. ביטוי לכך ניתן 

 ת קומראן, שחלקן יוזכרו להלן.  לראות בכמה ממגילו

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.4.1

שלדי האותיות בי"ת ומ"ם אינם דומים באופן ניכר בכתב העברי הקדום. על אף שצורתם מורכבת מראש  

ומרגל היורדת לעבר שורת הבסיס ומתעגלת שמאלה בסופה, ראשי האותיות שונים. ראש האות בי"ת הוא 

גל האות, ובנוי משני קווי יסוד: הראשון מתחיל בקצה העליון של הרגל ויורד כלפי משולש הנשען על ר

שמאל, והשני סוגר את המשולש. הוא מתחיל בקצה הקו הראשון ונמתח משמאל לימין עד לרגל האות,  

כאשר פעמים שהוא מקביל לשורת הבסיס ופעמים אלכסוני. לעומת זאת, ראשה של מ"ם כאמור הוא בצורת  

, או בצורה של שני קוים קצרים ואלכסוניים וקו אופקי החוצה אותם ומתחבר לרגל האות.  wאנגלית  האות ה

לפיכך, נראה כי חילוף האותיות מחמת דמיון גרפי ייתכן רק אם חלק משמעותי מראשי האותיות נמחק או  

 ועט מאוד. ניזוק. נראה כי הסיכוי לכך הוא קטן וניתן לומר כי הדמיון הגרפי בין האותיות הוא מ 

 

   

 

 המאה השביעית לפני הספירה  –ים -בי"ת ומ"ם במכתב יבנה

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה  – m4QpaleoExodבי"ת ומ"ם במגילת 

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.4.2

בין  בנקל  להבדיל  ניתן  לתקופה החשמונאית  ועד  הארמי  מהכתב  היהודי  הכתב  הסתעפותו של  מראשית 

האותיות, בין היתר בשל הבדלי הגודל ביניהן: בעוד האות מ"ם בצורתה האמצעית והסופית גדולה וחורגת  

 מתחת לשורת הבסיס, האות בי"ת קטנה ואינה עוברת את שורת הבסיס.  

 

   

 
הקרבה הפונולוגית היא בשל מוצאם המשותף של העיצורים המיוצגים על ידי האותיות, והקרבה הסמנטית מתרחשת כאשר    711

(, ונוצרת חפיפה מסויימת בין משמעויותיהן. ראו באריכות בדיון fromְמ )-( וat, inמשמשות כתחיליות, היינו ְב )בי"ת ומ"ם  

,  1920; דליטש  lxvii, עמ'  1913בפרק השני בעבודה זו. לחוקרים שייחסו את החילופים לדמיון גרפי בין האותיות ראו דרייבר  

 .  224; טוב תשע"ד, עמ' 104; ורגון תשס"ג, עמ' 44, עמ' 1986 ; מק'קרטר44, עמ' 1928; קנדי 114– 113עמ' 
 .  13בפירושו לשמ"ב ה  113, עמ' 1984; מק'קרטר  15בפירושו ליש' יא  267, עמ' 1983ראו למשל אצל קייזר  712



173 
 

 

אמצעית וסופית בפפירוסי אדפו, כתב קורסיבי מהמאה השלישית לפני הספירה, לא קיים דמיון גרפי בין בי"ת ומ"ם 

 האותיות

   

, כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה, לא קיים  b4QSamבי"ת ומ"ם אמצעית וסופית במגילת 

 דמיון גרפי משמעותי בין האותיות 

  

, כתב רשמי מהמאה השנייה לפני הספירה, לא קיים דמיון גרפי משמעותי בין a1QIsaבי"ת ומ"ם אמצעית וסופית במגילת 

 האותיות

 

בכתב ההרודיאני המ"ם האמצעית אינה חורגת משורת הבסיס, לעומת המ"ם הסופית שהיא עדיין גדולה.  

מוס נפרדת והאות נכתבת בשתי משיכות  , בסיס הבי"ת נכתב במשיכת קולa1QIsaבמקביל, כמו במגילת  

קולמוס. המשיכה הראשונה משרטטת את ראש האות הקעור, והשנייה את קו הרגל היורד לעבר שורת  

בצורה כזו ייתכן דמיון לאות מ"ם האמצעית, שאף היא    713הבסיס, ממשיך לשמאל ויוצר את בסיס האות. 

שמאלה ויוצרת את בסיס האות. בנוסף, במ"ם  ראשה הקעור מתחבר לרגל היורדת לשורת הבסיס, מתעגלת  

האמצעית קו אלכסוני שמאלי היורד מעט ימינה מהקצה השמאלי של גג האות. למעשה, בשלב זה של הכתב,  

 הקו האלכסוני הוא הסמן היחיד המבדיל בין בי"ת למ"ם אמצעית. 

 

  

 כתב רשמי מהמחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה  – a11QPsבי"ת ומ"ם אמצעית וסופית במגילת 

 

  

 714 כתב קורסיבי למחצה מראשית התקופה ההרודיאנית – b4QNumבי"ת ומ"ם אמצעית וסופית במגילת 

 

הכתב ההרודיאני הוא שלב מעבר בצורת האות בי"ת, שבו היא מקבלת התפתחות נוספת בדמות בליטה  

מימין לרגלה. בשלב ראשון בליטה זו עדיין נוצרת על ידי משיכת קולמוס אחת שיוצרת את רגל האות ואת  

ניתן למצוא   a11QPsבסיסה, רק שהרגל אינה מתעגלת אלא פונה שמאלה לפני יצירת בסיס האות. במגילת  

בשלב הבא בסיס האות נכתב על ידי קו נפרד משמאל לימין. בפשר    715את תחילת הופעתה של בי"ת כזו.

בעלת   הבי"ת  לצד  הבליטה  ללא  הבי"ת  את  למצוא  ניתן  ושני(  ראשון  )סופר  ההודיות  ובמגילת  חבקוק 

 הבליטה, ואילו בפשר חבקוק הבי"ת מופיעה רק עם בליטה.  

 
, כאשר בסיס האות הוא קו אופקי הנמתח משמאל קולמוס האות בי"ת נכתבת בשלוש משיכות    a4QJer  -ו  b4QSamבמגילות    713

 .  247, עמ' 1990לימין שמגיע עד הרגל ולא עובר אותה. ראו אצל ירדני 
 .  211לספירה; לאפיון פליאוגרפי ראו שם, עמ'  20-לפני הספירה 30תיארך את המגילה לשנים   205, עמ' 1994ג'סטרם  714
 . 7, עמ' 1965סנדרס  715
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 סופר שני  a1QHסופר ראשון ובמגילת  a1QH, פשר חבקוק, במגילת a11QPsצורה מפותחת של האות בי"ת במגילת 

 

האות מ"ם אף היא מתפתחת, ונכתבת בכיוון כתיבה שונה: הסופר מתחיל בקו האלכסוני השמאלי וממשיך 

 716העולה מגג האות כלפי מעלה.לשרטט את האות בכיוון השעון עד לקו הבסיס. לבסוף הוא משרטט קו קצר  

 התפתחויות אלו מבדילות בין האותיות ומטשטשות את הדמיון הגרפי שהתקיים ביניהן לפני כן. 

 

  

 כתב רשמי הרודיאני  –סופר שני  a1QHסופר ראשון ובמגילת  a1QHצורה מפותחת של האות מ"ם אמצעית במגילת 

 

אם כן, תהליכים התפתחותיים שחלו באותיות בי"ת ומ"ם בכתב ההרודיאני המאוחר מבדילים בין צורות  

 האותיות והדמיון הגרפי ביניהן מתמעט בשלב זה.  

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.4.3

האותיות ושלדיהן שונים לא קיים דמיון גרפי בין האותיות בי"ת ומ"ם בכתב השומרוני. ניתן לראות כי מבני  

לאורך השלבים השונים בהתפתחות הכתב השומרוני, ולכן לא סביר שחילופן מחמת דמיון גרפי יתרחש  

 במערכת כתב זו. 

 

  

 מאה ראשונה לספירה  –בי"ת ומ"ם בכתובת אמאוס הראשונה 

  

 מאה שלישית לספירה  –מא -בי"ת ומ"ם בכתובת מבית אל

  

 בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים בי"ת ומ"ם 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.4.4

הסקירה שלעיל מלמדת כי דמיון גרפי של ממש בין בי"ת ומ"ם קיים בכתב המרובע בלבד ובמועד קצר 

 בראשית התקופה ההרודיאנית.  –טווח 

 
 .  123אביגד תשכ"א, עמ'  716
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 ו"ו וזי"ן  3.2.5

ישנן שתי הקרויות של חילופי האותיות ו"ו וזי"ן בין נוסח המסורה לחומש השומרוני. במקרה אחד מתועדת 

שומרוני מתועדת האות זי"ן, ובמקרה השני מתועדת האות זי"ן בנוסח המסורה  האות ו"ו בנוסח המסורה וב

ובשומרוני מתועדת ו"ו. לאור דלות הממצא, ייתכן שמדובר בחילופים מקריים בלבד. אולם לאור הדוגמאות  

הנוספות שיובאו להלן, ולאור הסקירה הפליאוגרפית המלמדת על קרבה גרפית ניכרת בין האותיות בחלק  

 המסירה של ספרי המקרא, סביר להניח כי הגורם הגרפי אכן עומד ברקעם של החילופים.    משלבי

דוגמא לחילופי האותיות ו"ו וזי"ן המקובלת על חוקרי ספר יחזקאל נמצאת בפירוט גבולות הארץ בפרק מז  

 יוונים: מופיע נוסח קבוע המסכם את פירוט הגבול בכל אחד מהכ  20-ו  17,18,19. בסיומת הפסוקים  20–15

 ְּפַאת ָצפֹון ְוֵאת: 17 

 ְּפַאת ָקִדיָמה ְוֵאת : 18 

 ְּפַאת ָקִדיָמה ְוֵאת : 19 

 ְּפַאת־ָים זֹאת : 20 

' כנוסחה המסכמת את הפסוק ולאחר שפורטו הגבולות המדויקים, ולא כנוסחת פתיח  Xהנוסחה 'ואת פאת  

. לפיכך 20' שבפסוק  Xכפי שהיינו מצפים, נראית שלא במקומה. ההקשר תומך דווקא בנוסחת 'זאת פאת  

הוא משני ונוצר כתוצאה מחילוף של האות זי"ן באות   19–17רב חוקרי הספר מסכימים שנוסח פסוקים  

  717ת דמיון גרפי. ו"ו מחמ

: ֲאַרָּיֶוְך ִּדְמָעִתי )נה"מ(/ 9לישעיה טז    a1QIsaחילוף ו"ו וזי"ן מתועד גם בגרסאות נוסח המסורה ומגילת  

(. גזניוס קבע כי הפועל הסתום 'אריוך' שבנוסח המסורה הוא שיבוש בשל שיכול a1QIsa'ארזיך דמעתי' )

גרסת המגילה 'ארזיך'  718בית הפרשנים קיבלו את קביעתו. אותיות של הפועל ֲאַרַּוִיְך מן השורש רו"ה, ומר 

שאומנם נהירה מבחינה אטימולוגית, אך אינה משתלבת בהקשר הפסוק, היא ככל תוצאה של חילוף האות  

 ו"ו בפועל המקורי באות זי"ן.  

־ , כאשר נוסח המסורה במקום גורס ּוַמה12דוגמא נוספת לחילוף האותיות הללו ניתן למצוא באיוב טו  

יֶניָך, ואילו הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים היא 'ירומון' ) (. שד"ל גם הוא שיער  ἐπήνεγκανִּיְרְזמּון עֵּ

 שנוסח המסורה הוא תוצאה של חילוף האות ו"ו בזי"ן, ואף הוסיף לכך תימוכין מהקשר הפסוקים: 

 

יֶניָך פירשוהו לשון רמיזה. אך איוב היה מדבר דבריו בפירוש ולא היה רומז בעיניו...  ּוַמה־ִּיְרְזמּון עֵּ

לשון עיניים רמות: 'ולא רמו עיני'  לפיכך נראה לי שהזי"ן טעות סופרים, וצריך לגרוס ְירּומּון

 719ום לבבו. (. והמקראות שאחר זה מוכיחים שכוונת אליפז להוכיח את איוב על ר1)תה' קלא 

 

 
;  274, עמ'  1990; אלן  47, עמ'  1986; מק'קרטר  65, עמ'  1928;  קנדי  112, עמ'  1920; דליטש  BHSכך למשל מהדורת    717

 .  706, עמ' 1998בלוק 
 . 347, עמ' 1986; אוסוולט 282, עמ' 1, כרך 1987–1985. כך גם למשל וואטס 75dd§, 1910קאוץ' -גזניוס 718
 .  166, הע' 109ג. תימוכין להצעתו ראו אצל ורגון תשס"ג, עמ' שד"ל, פירוש איוב על אתר, עמ' ר 719
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ניתן למצוא חילוף נוסף של האותיות הללו בין נוסח המסורה למצע העברי של תרגום השבעים במשלי ח  

י ָאֶַֽרץ, ואילו הגרסה המשתקפת בשבעים היא    ְּבחּוקֹו. נוסח המסורה במקום גורס  29  ἰσχυρὰ ἐποίειמֹוְסדֵּ

τὰ θεμέλια τῆς γῆς  (מק'קרטר מצביע על כך שכאן  בחזקו .)  הדמיון הגרפי בין האותיות מצטרף לגורם

  27.720ַעל־ְּפנֵּי ְתהֹום המופיע קודם לכן בפסוק  נוסף שהשפיע על חילופן: הצירוף ְבחּוקֹו חּוג

כפי שנראה להלן, דמיון גרפי בין ו"ו לזי"ן קיים רק במערכת הכתב המרובע, שבכמה מן השלבים שלו  

 , ואילו בשלבים אחרים קיים ביניהן דמיון גרפי חלקי.  האותיות כה דומות עד שהן בלתי ניתנות להבחנה

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.5.1

שחילוף  ייתכן  לא  לפיכך  גרפי.  דמיון  ביניהן  קיים  ולא  בצורתן,  לחלוטין  שונות  האותיות  העברי  בכתב 

 האותיות הללו מחמת דמיון גרפי יתרחש כאשר הטקסטים נמסרים במערכת כתב זו.  

  

 מאה תשיעית לפני הספירה  –וזי"ן במצבת מישע  ו"ו

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה  –  m4QpaleoExodו"ו וזי"ן במגילת 

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.5.2

בכתב הארמי של פפירוסי אדפו האותיות ו"ו וזי"ן נבדלות. בעוד האות זי"ן היא קו ללא ראש היורד ישר 

או מתעגל מעט ימינה בסופו, האות ו"ו היא בעלת ראש ברור, ונעשית בשתי משיכות קולמוס: קו אופקי  

 קצר משמאל לימין, הפוגש בקצהו הימני קו אנכי היורד לשורת הבסיס.  

  

 כתב קורסיבי מהמאה השלישית לפני הספירה  –זי"ן בפפירוסי אדפו ו"ו ו

 

כבר בתקופה זו קיימת אות ו"ו הנכתבת במשיכת קולמוס אחת: קו אנכי יורד או קו המתעגל קלות ימינה 

ואז יורד לעבר שורת הבסיס. כאשר הו"ו באה בצורה זו, ישנה קרבה גרפית ברורה בינה לבין האות זי"ן. 

 לראות זאת בכתב של פפירוס מואדי דליה: ניתן 

  

 721לפני הספירה  335כתב ארמי קורסיבי משנת  –מואדי דליה   1ו"ו וזי"ן מפפירוס מס' 

 

 
 πω ἴε ὶκα)נה"מ(/  ְיהָוה ְוָאַמְרִתי ִמי  :  9הצביע על דוגמא נוספת במשלי ל    65, עמ' 1928. קנדי  47, עמ' 1986מק'קרטר    720

Τίς με ὁρᾷ מפליגים על סמך חילופי האותיות  שהציע תיקוני נוסח   113– 112, עמ'  1920, ע'(. ראו גם אצל דליטש  יחזה  )מי

 ו"ו וזי"ן.
 .39ע"פ שחזור של ירדני תשנ"א, עמ'  721
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בשתי צורות, הן זו הנכתבת בשתי משיכות קולמוס והן    a4QJer  -ו  b4QSamהאות ו"ו מופיעה במגילות  

 a4QJer, אך היא מתועדת במגילת  b4QSam  -זו הנכתבת במשיכת קולמוס אחת. האות זי"ן אינה מתועדת ב

וצורתה קו אנכי ללא ראש היורד לעבר שורת הבסיס, או יורד ומתעגל מעט ימינה ואחר כך שוב מתעגל 

גם בכתב זה קיים דמיון בין האותיות   722מקבילה לנקודה העליונה שלו.שמאלה עד שהוא מסתיים בנקודה ה

 ו"ו וזי"ן, שכן הו"ו עוד לא פיתחה את הראש דמוי קרס שלה והזי"ן לא פיתחה את ראשה הנוטה ימינה. 

 

 כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה  – b4QSamו"ו במגילת 

  

 723כתב רשמי מסוף המאה השלישית לפני הספירה – a4QJerו"ו וזי"ן במגילת 

 

מגילת   ובמקביל מתחילה    a1QIsaבכתב החשמונאי של  דמוי קרס  מתפתח לראש  ו"ו  הראש הקצר של 

התפתחות זו נמשכת גם בכתב ההרודיאני, מה שגורם להבדל   724להופיע צורת זי"ן בעלת ראש בולט לימין.

 מסויים בצורת האותיות.  

  

 כתב רשמי מהמאה שנייה לפני הספירה  – a1QIsaו"ו וזי"ן במגילת 

  

 725כתב רשמי מסוף המאה הראשונה לפני הספירה – b1QIsaו"ו וזי"ן במגילת 

 

שבהם מודגם יפה ההבדל בין ו"ו לזי"ן, עדיין קיימות    b1QIsa -אולם, גם בכתב ההרודיאני, לצד מגילות כ

האותיות ו"ו וזי"ן בצורתן הקדומה ללא ראש. במצב כזה, למרות שישנו הבדל בכיוון הטיית הראש, עדיין 

, ובמילה  a1QHישנו דמיון בולט בין האותיות. ניתן לראות זאת בקטע המיוחס לסופר הראשון במגילת  

 בה מופיעות שתי האותיות: ש a11QPs'עוזרנו' ממגילת 

 

  

 כתב רשמי מן המאה ראשונה לפני הספירה   –, סופר ראשון a1QHו"ו וזי"ן במגילת 

 

 

 כתב רשמי מהמחצית הראשונה של המאה הראשונה לפני הספירה  – a11QPsו"ו וזי"ן במגילת 

 
 .  252– 251, עמ' 1990ירדני  722
 ע"פ שחזור של ירדני שם.  723
 .  120אביגד תשכ"א, עמ'  724
 .  199; 20, עמ' 1997aסקיהן ואולריק  725
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 ( 1, שורה 4)עמודה 

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.5.3

הכתב השומרוני, כמו במערכת הכתב העברי, ו"ו וזי"ן שונות מבחינה גרפית. על אף שצורת הזי"ן  במערכת  

משתנה לאורך שלבי התפתחות הכתב, עדיין לא קיים דמיון גרפי לאות ו"ו בכל השלבים. אם כן, חילוף  

 האותיות מחמת דמיון גרפי אינו סביר כאשר הטקסטים נמסרים במערכת כתב זו. 

 

  

 המאה השלישית לספירה  –מא -ו"ו וזי"ן בכתובת מבית אל

  

 726התקופה הביזנטית  –ו"ו וזי"ן מכתובת עזה 

  

 של כתבי היד מימי הביניים  ו"ו וזי"ן בכתב שומרוני

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.5.4

הכתב   במערכת  רק  ייתכן  וזי"ן  ו"ו  האותיות  חילוף  כי  לחילוף  ראינו  ביותר  הגבוהה  הסבירות  המרובע. 

בכתב   גם  לחילופן  מסויימת  סבירות  יש  אך  החשמונאי,  ובכתב  הארכאי  היהודי  בכתב  היא  האותיות 

ההרודיאני, וזאת משתי סיבות. הראשונה היא כי הצורה הקדומה של האותיות שביניהן קיימת קרבה גרפית,  

ההרודיאני בכתב  גם  מופיעה  ראש,  ללא  וזי"ן  כיוון   ו"ו  בנוסף,  הראש.  בעלות  המפותחות  הצורות  לצד 

שהאותיות נבדלות בראשן בלבד, ייתכן שחילופן יתרחש כתוצאה מחוסר בהירות במצע הכתיבה של ראשי  

האותיות. לפיכך ניתן לומר כי חילוף האותיות ו"ו וזי"ן ייתכן החל מאמצע המאה השלישית לפני הספירה 

)מהכת לספירה  הראשונה  למאה  ביותר  ועד  הגבוהה  הסבירות  ההרודיאני(, כאשר  לכתב  ועד  הארכאי  ב 

 לחילופן היא במאות השלישית והשנייה לפני הספירה.

 

 סופית ה"א ומ"ם  3.2.6

מתחלפות פעמיים בין נוסח המסורה לחומש השומרוני, כאשר פעם אחת האות  סופית  האותיות ה"א ומ"ם  

(, ופעם אחת  12ה"א מתועדת בנוסח המסורה ומ"ם סופית מתועדת בחומש השומרוני )אמנה/אמנם, בר' כ 

מז   בר'  )לבדם/לבדה,  השומרוני  בחומש  וה"א  המסורה  בנוסח  מתועדת  סופית  בין  26מ"ם  חילופים   .)

 
 . 1930, תוארכה ותוארה על ידי טיילור 31–29הכתובת מכילה את הטקסט של דברים ד  726
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ם נפוצים במקרא. עם זאת, חוקרים כגון דליטש, קראוס ושפרבר הצביעו על מקרים בהם  האותיות הללו אינ 

 להלן מספר דוגמאות:   727בשל הגורם הגרפי.   –הן מתחלפות בפסוקים מקבילים בנוסח המסורה, לטענתם 

 

 מקום נחלת בני שמעון -  (31)דה"א ד  סּוִסיםּוַבֲחַצר  -( 5)יהו' יט  סּוָסהַוֲחַצר 

 בנו של רחבעם מלך יהודה  –(  23יג   – 16)דה"ב יב  ֲאִבָּיה  -( 8טו  – 31"א יד )מל ֲאִבָּים

 מבני בנימין –( 38)דה"א ט  ִׁשְמָאם  -( 32)דה"א ח  ִׁשְמָאה

 

הּו )כתיב( נכרים: ְלַקח־ִבְגדֹו ִכי־ָעַרב ָזר ּוְבַעד 16מש' כ   ַחְבלֵּ

הּו  )קרי( נכריהְלַקח־ִבְגדֹו ִכי־ָעַרב ָזר ּוְבַעד       ַחְבלֵּ

הּו  ָנְכִרָּיה: ַקח־ִבְגדֹו ִכי־ָעַרב ָזר ּוְבַעד 13מש' כז   ַחְבלֵּ

 

למרות שגרסאות אלו יוחסו על ידי חוקרים אחדים לגורמים גרפיים, נשמעו גם דעות אחרות ביחס לחלק 

אביה כשינוי מכוון של בעל דה"י. לשיטתם, הלה -מהם. דבריז ודילארד הסבירו את כפל הגרסאות אבים

אביה,   –תאופורי אבים שמשתמש בשם האל ים הכנעני, ומחליף אותו בשם היהוויסטי  משנה את השם ה

יהודה באור חיובי.  זאת, דבריז אינו שולל לגמרי את    728מתוך מגמה להאיר את דמותו של מלך  למרות 

האפשרות של חילוף גרפי. גריי לא קיבל את הצעתם, והציע שהשם אביה נבע משיבוש גרפי שמקורו בכתב  

העברי, אך לא בין ה"א ומ"ם אלא בין ו"ו ומ"ם. הוא מציע כי השם המקורי היה כנוסחו בתרגום השבעים  

  729בכתב העברי נוצר הנוסח המשני 'אבים'.  ובשל חילופי ו"ו ומ"ם הדומות –אביֹו  –

ואולם, המכנה המשותף של כל הדוגמאות שהובאו לעיל מדבר בעד עצמו: לפנינו תופעה חוזרת של חילופי  

האותיות ה"א ומ"ם בסופי מילים. עובדה זו עשויה ללמד כי החילופים תלויים בגורם גרפי, שכן דמיון גרפי 

 ם היא בצורתה הסופית, כפי שאראה בניתוח הפליאוגרפי שלהלן.  בין ה"א למ"ם קיים רק כאשר המ"

 

 צורת האותיות בכתב העברי 3.2.6.1

האותיות ה"א ומ"ם שונות לחלוטין בצורתן בכתב העברי, ולכן לא סביר שהן יתחלפו דמיון גרפי במערכת  

וקא בצורתה הסופית. כתב זו. בנוסף, כל הדוגמאות שהבאנו לעיל מראות כי החילוף הוא בין ה"א למ"ם דו

בכתב העברי לא קיימות צורות סופיות לאותיות, ולכן אם החילוף היה מתרחש במערכת כתב זו היינו מצפים  

 למצוא חילופים גם באמצעי המילים.  

 
 .  487– 486, עמ' 1966; שפרבר 324–321, עמ' 1930; קראוס 116, עמ' 1920דליטש  727
 .  101, עמ' 1987; דילארד 184, עמ' 1985דבריז  728
א נעלמה  . העובדה כי שלוש הדוגמאות הראשונות הן של חילופי ה"א ומ"ם סופית בשמות פרטיים ל347, עמ'  1970גריי    729

 -מעיניהם של חוקרים, שהציעו כי השמות מכילים את הרכיב המשפחתי 'אם'. זאת בדומה לשמות בעלי רכיבים מאותו הסוג  

אם', וגריי בעקבותיו הציע הצעה דומה לגבי 'שמאם' )הלוי  -'אב', 'אח', 'בן', 'דד', ועוד. הלוי הציע כי 'אבים' הוא כיווץ של 'אבי

(. עם זאת, הלוי וגריי אינם מכריעים לטובת הנוסחים 'אבים' ו'שמאם', ואינם סותרים את 64, עמ'  1896; גריי  7, עמ'  1885

 הטענה שהגרסאות השונות לשמות נוצרו כתוצאה מחילוף גרפי.
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 מאה תשיעית לפני הספירה  –ה"א ומ"ם במצבת מישע 

 

  

 

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה – a11QpaleoLev -ה"א ומ"ם ב

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.6.2

בכתב המרובע קיים דמיון חלקי בין האותיות ה"א ומ"ם בצורתה הסופית, כזה שבו לשלדי שתי האותיות 

ישנם רכיבים גרפיים משותפים, אולם הוא אינו מקיף את כל רכיבי האות. במקרה כזה ייתכן כי עמימות  

 לק מהאות המועתקת עלול להוביל להחלפתה באות השנייה. בח

מעקב אחר האותיות ה"א ומ"ם בשלבי הכתב השונים מעלה שהן עברו שינויים תכופים. בניגוד לאותיות 

שהתפתחו באיטיות, דוגמת שי"ן, שתי אותיות אלו מציגות שינויים משמעותיים בהתפתחותן במשך תקופה 

משום כך, ניתן להצביע   730ן מרכזי בתיארוך פליאוגרפי של כתובות עתיקות. קצרה, עד שהן מהוות קריטריו

באופן ספציפי יותר על השלב שבו קיים הדמיון ביניהן. בחינה מעמיקה של צורת האותיות מעלה כי הן  

רחבות    –בעלות דמיון גרפי בולט בכתב ההרודיאני המאוחר. בשלב זה, שתי האותיות גדולות באופן יחסי  

, היינו הרגל השמאלית שלהן מגיעה עד לקו ומעט בולטות משורת הבסיס. כמו כן, שתיהן אותיות סגורות 

הגג. בנוסף, נקודת המפגש של הרגל עם הגג היא בקצהו השמאלי, באופן שמשאיר במ"ם עוקץ קטן על  

האחת קטנה, יורדת מימין לנקודה   -הגג. דבר זה מגביר את הדמיון לגג האות ה"א, שנעשה בשתי משיכות

ה הימנית שלו. בשלב זה, ההבדל בין האותיות הוא רק בקו השמאלית של הגג, והשנייה אופקית עד לנקוד

שאינו קיים בה"א. ייתכן שפגם במגילה או עמימות באות הכתובה תגרום לזיהוי    –בתחתון של האות מ"ם  

 שגוי של אות אחת והחלפתה באחרת. 

 

 

  

 j4QDeut 731 -ה"א ומ"ם סופית בכתב רשמי הרודיאני מאוחר 

 
 .  111, עמ' 1961אביגד  730
שתי    8, שורה  8דה  . בעמו77, עמ'  1995bלתיארוך המגילה לתקופה ההרודיאנית ואפיון פליאוגרפי ראו אצל קראופורד    731

ה ָבא ִכי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשרהאותיות מופיעות זו לצד זו במילה 'אתםה', בפסוק:   (. מתחת לאות מ"ם ישנה 10)דב' יא   ְלִרְׁשָתּה  ־ָׁשָמהַאָתָ֤

סבורה שבתחילה היתה כתובה המילה 'אתםה', בכתיב   87נקודה, המסמנת שיש למוחקה ולקרוא 'אתה'. קראופורד שם, עמ'  

, שהסתפק בין לשון רבים ליחיד הכריע לטובת האחרונה ותיקן כך את הנוסח. צורת כתיבה ארוכה מופיעה לעיתים  ארוך, והסופר

(. ולכן, לא מן הנמנע כי הגורם הגרפי מעורב גם במקרה זה. ייתכן 76במגילה בכינויי שייכות, אם כי לא באופן עקבי )שם, עמ' 

"ם סופית, כתב אותה, ורק כאשר קרא את המילה 'בא' שבהמשך הפסוק,  שהסופר זיהה את האות האחרונה במילה 'אתה' כמ

 הכתובה בלשון יחיד, עמד על טעותו. כיוון שכך, הוא מחק את האות מ"ם וכתב ה"א במקומה. 
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שהחילוף לטענה  במגילה    חיזוק  דומה  בחילוף  למצוא  ניתן  ההרודיאנית,  בתקופה  התרחש  המדובר 

b4QNum במגילה, המתוארכת למחצית השנייה של המאה הראשונה לפני הספירה, ישנו מקרה יחיד של .

 732חילוף אותיות מחמת דמיון גרפי, הנקרה דווקא באותיות הנידונות:

 

 MT 4QNumb 

 ]ו[מנחתם ּוִמְנָחָתּה 11במ' כט 

 

לפנינו דוגמא לחילוף האותיות ה"א ומ"ם סופית בכתב יד מהתקופה ההרודיאנית. כאמור, בכתב זה האותיות 

ה"א ומ"ם סופית דומות בצורתן, מלבד הקו בשורת הבסיס הסוגר את האות מ"ם, ולכן ייתכן כי חילופן 

 במגילה נובע מהקרבה הגרפית ביניהן דווקא בשלב זה של הכתב. 

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.6.3

במערכת הכתב השומרוני לא קיים דמיון גרפי בין האותיות ה"א ומ"ם, שכן הן שונות במספר קווי היסוד  

 שלהן, כיוונם ונקודות המפגש ביניהם.  

  

 המאה השלישית לספירה  –ה"א ומ"ם בכתובת אמאוס השלישית  

  

 כתבי היד מימי הביניים ה"א ומ"ם בכתב שומרוני של 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.6.4

סביר   לפיכך,  הסופית.  בצורתה  היא  מ"ם  כאשר  ההרודיאני  בכתב  ניכר  מ"ם  ה"א  האותיות  ביו  הדמיון 

 שחילוף האותיות התרחש דווקא בשימוש בכתב זה.  

 

 ורי"ש סופית כ"ף  3.2.7

ורי"ש מתחלפות פעם אחת בלבד בין נוסח המסורה לחומש השומרוני )בתוך/בתור,  סופית  האותיות כ"ף  

(, כאשר האות כ"ף מתועדת בנוסח המסורה ואילו האות רי"ש מתועדת בשומרוני. תיעוד נוסף 10בר' טו  

ורי"ש קיים בפסוק מקביל בנוסח המסורה במזמור המופיע בשמואל ב כב ובתהלים  סופית  לחילוף כ"ף  

 733יח: 

 
   .205, עמ' 1994לתיארוך המגילה ראו אצל ג'סטרם  732
במקרה זה חילוף האותיות מתרחש כאשר האות כ"ף היא במעמד אמצעי, בניגוד להבדל בין נוסח המסורה והשומרוני בבר'   733

בו הכ"ף היא במעמד סופי. לטענתי, כפי שהיא תובא להלן, הדמיון הגרפי בין כ"ף לרי"ש קיים כאשר כ"ף היא במעמד    10טו  

נוספת של חילוף רי"ש וכ"ף סופית: ייתכן שהשימוש בצורה סופית באמצע  סופי דווקא. למרות זאת, אפשר שלפנינו היקרות  

 מילה במקרה זה קדם לפיתוח הצורה האמצעית של כ"ף, או שהוא קדם להבחנה העקבית בין הצורה האמצעית לצורה הסופית. 
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כֹות   י ְׁשָחִקים )נה"מ לשמ"ב כב ַחְׁשַרתַוָּיֶׁשת ֹחֶׁשְך ְסִביֹבָתיו ס   ( 12־ַמִים ָעבֵּ
ָכתֹו   י ְׁשָחִקים )נה"מ לתה' יח  ־ַמִיםֶחְׁשַכתָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו ס   ( 12ָעבֵּ

 

ל ב העדים  עיון בעדי הנוסח המקראיים מעלה כי בניגוד לתהלים, שם כל העדים גורסים 'חשכת', בשמוא

'חשכת' כמו  גורסים  והפשיטתא  ואילו תרגום השבעים  כנוסח המסורה,  'חשרת'  גורס  וולגאטה  חלוקים: 

 בתהלים. 

 

מגילות   נוסח המסורה מקור 

 קומראן

תרגום 

 השבעים

 וולגאטה פשיטתא 

 חשרת חשכת חשכת - ַחְׁשַרת 12שמ"ב כב 

 ח[שכות ֶחְׁשַכת 12תה' יח 

(11QPsc) 

 חשכת

 

 חשכת חשכת

 

החוקרים עמדו על הקשיים הפרשניים בפסוק ובשל כך טענו שנוסחו משובש. סמית' העדיף את הגרסה  

אחרים    734'חשכת' עקב אחדות הנוסח בתהלים ועקב הנוסח הזהה שמציג תרגום השבעים בשני המקורות.

העדיפו את הגרסה 'חשרת' וסברו כי מקורה האטימולוגי זהה לזה של פועל 'חשר' שפירושו לנפות, המוכר 

לפי פרשנות זו, 'חשרת מים' הוא תיאור של ענני גשם הממטירים את הגשם ככברה, היינו   735מלשון חז"ל. 

בחילוף האותיות רי"ש וכ"ף,    בין כך ובין כך נראה להניח כי שתי הגרסאות, הנבדלות  736בטיפות קטנות. 

  737נוצרו כתוצאה מהדמיון הגרפי בין האותיות. 

מתי התקיים דמיון גרפי בין אותיות אלו? להלן נראה כי צורת האותיות דומה רק במערכת הכתב המרובע,  

 ודווקא בראשית הסתעפותו מן הכתב הארמי.  

 

 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.7.1

ש שונים זה מזה בכתב העברי בקווי היסוד שלהם, כיוונם ונקודות המפגש ביניהם,  שלדי האותיות כ"ף ורי"

 ולכן לא קיים דמיון גרפי במערכת כתב זו. 

  

 
 .  380, עמ' 2009סמית'  734
 למשל בבלי, תענית ט ע"ב.   735
, עמ'  1, כרך  1996– 1967באומגארטנר  -; קאהלר366, עמ'  1957בריגס  -דרייבר-בראון;  25, עמ'  1953פרידמן  -קרוס  736

 . 263, עמ' 1989; אנדרסון 466, עמ' 1984; מק'קרטר 363
סברו כי הגרסה 'חשכת מים'   25, עמ'  1953. קרוס ופרידמן  483, עמ'  1966; שפרבר  119, עמ'  1920כך גם דליטש    737

המילה 'חושך' המופיעה בראשית הפסוק. נראה שאין בכך לסתור את הטענה לחילוף    שבתהלים היא משנית ונוצרה בהשפעת

מביאים הצעה    BHSומהדורת    39, עמ'  1922מחמת דמיון גרפי, ואפשר ששני הגורמים השפיעו על היווצרות הגרסה. פרלס  

 .  25נוספת לחילוף גרפי של אותיות אלו ביר' כה 
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 מאה תשיעית לפני הספירה  –כ"ף ורי"ש במצבת מישע 

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה   –  m4QpaleoExod -כ"ף ורי"ש ב

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.7.2

שתי האותיות הן בעלות    738בכתב המרובע קיים דמיון גרפי בין האות רי"ש לאות כ"ף בצורתה הסופית.

מבנה דומה ובו שני קווי יסוד, הראשון קו אופקי עליון היוצר את ראש האות )לעיתים קו זה אינו ישר אלא  

נוטה מטה משמאל לימין(, והשני הוא קו אנכי היוצר את הרגל היורדת לעבר שורת הבסיס. אולם החל 

ות רי"ש נכתבת במשיכת קולמוס אחת שבה הא   –מהתקופה החשמונאית קיים הבדל ניכר בין האותיות  

הקו היוצר את ראש האות מתעגל כלפי מטה, בניגוד לאות כ"ף סופית שעדיין מורכבת משני קווי יסוד 

ומנקודת מפגש ביניהם. בנוסף, הקו האנכי של הכ"ף הסופית ארוך ויורד מתחת לשורת הבסיס, ואילו הקו 

ש את  עובר  ואינו  יותר  קצר  הרי"ש  של  הבסיס. האנכי  מגילות    739ורת  מתוך  האותיות  של  מדגם  להלן 

 חשמונאיות, בהן ניכר ההבדל ביניהן:

  

 כתב רשמי מהמאה השנייה לפני הספירה  – a1QIsaהאותיות כ"ף סופית ורי"ש במגילה 

  

 כתב קורסיבי למחצה מהמאה השנייה לפני הספירה  – a4QQohהאותיות כ"ף סופית ורי"ש במגילה 

 

מגילת  יהודי ארכאי של  יותר של התפתחות הכתב, בכתב  אינו בולט בשלב מוקדם  בין האותיות  השוני 

a4QJer  האחד יסוד,  קווי  משני  מורכבות  האותיות  שתי  זו,  במגילה  בפינה   –.  המתחיל  עליון,  אופקי 

עליונה שלו או מעט מתחתיה. בנוסף, האות -השני, האנכי, בנקודה הימנית השמאלית העליונה ופוגש בקו  

רי"ש גדולה באופן יחסי, ובכך היא נדמית לכ"ף הסופית שהיא כאמור אות גדולה. פעמים שהרי"ש אף  

 יורדת מתחת לשורת הבסיס: 

 

  

 740כתב רשמי מסוף המאה השלישית לפני הספירה  – a4QJerכ"ף סופית ורי"ש במגילת  

 

 
 .   698של צורות אמצעיות וסופיות לאותיות מנצפ"ך וביבליוגרפיה נבחרת בהע' ראו דיון לעיל בשאלת זמן התפתחותן  738
לפני הספירה   150–175מתוארכת לשנים  a4QQohמן התקופה החשמונאית ) c4QDeut -ו a4QQohכך למשל במגילות    739

(; ובמגילת 15, עמ'  1995aלפני הספירה ע"פ קראופורד    100–150מתוארכת לשנים    c4QDeut- ו  221, עמ'  2000ע"פ אולריק  

 ( מראשית התקופה ההרודיאנית. בכל המגילות הללו ההבחנה בין כ"ף לרי"ש ברורה עקב ההבדל בגודלן.  1QMהמלחמה )
 סריקת האותיות בגודל אמיתי, הפער הקטן באורך רגלי האותיות הוא במקור.  740
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עשוי   a4QJerהדמיון הניכר בצורת האותיות מצביע על כך שכתב בשלב התפתחות דומה לזה שבמגילת  

  741להיות הרקע לחילוף האותיות כ"ף ורי"ש במקרה זה. 

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.7.3

מזה   זה  ורי"ש שונים  ונקודות המפגש  שלדי האותיות כ"ף  כיוונם  בקווי היסוד שלהם,  בכתב השומרוני 

 ביניהם. לכן, גם במערכת כתב זו, כמו בכתב העברי, לא קיים דמיון גרפי בין האותיות. 

 

  

 המאה הראשונה לספירה  –כ"ף ורי"ש בכתובת אמאוס הראשונה 

  

 מאה שלישית לספירה   –מא -כ"ף ורי"ש בכתובת מבית אל

  

 של כתבי היד מימי הביניים  כ"ף ורי"ש בכתב שומרוני

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.7.4

הדמיון בצורת האותיות כ"ף סופית ורי"ש ניכר בראשית התפתחות הכתב היהודי המרובע, בכתב יהודי  

הוא, הרי ארכאי. לפיכך, סביר שחילוף האותיות מחמת דמיון גרפי יתרחש בשימוש בכתב כזה. אם כך  

שלפנינו חילוף נוסח שעשוי היה להתרחש החל מאמצע המאה השלישית ועד לאמצע המאה השנייה לפני  

 הספירה.  

 

 יו"ד ורי"ש 3.2.8

האותיות יו"ד ורי"ש מתחלפות בין נוסח המסורה לחומש השומרוני במקרה אחד בלבד )אביהם/אברהם,  

יו"ד  53בר' לא   ואילו בחומש השומרוני מתועדת רי"ש. על אף  (, כאשר בנוסח המסורה מתועדת האות 

שחילוף האותיות הללו אינו רווח בעדי הנוסח למקרא, הוא מתועד במספר הקרויות. כך למשל, בגרסאות  

)ע'(. דליטש וקנדי   ֹעזר  –ְוִזְמָרת ָיּה )נה"מ(    ָעִּזי :  2השונות של נוסח המסורה ותרגום השבעים לשמות טו  

הם אף הציעו הצעות לתיקוני נוסח    742אותיות המחלפות מחמת דמיון גרפי. מנו את יו"ד ורי"ש ברשימת ה 

 
 ו חילוף שהתרחש בכתב המרובע, אם כי הוא אינו מתייחס לשלב שבו הוא ארע. גם סבור שזה 47, עמ' 1969מצוך  741
 . 81, עמ' 1928; קנדי 111, עמ' 1920דליטש  742
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להלן נראה כי אכן קיים דמיון גרפי בין האותיות בכתב    743מתוך הנחה שפעמים שהן מתחלפות בשל כך. 

 היהודי הארכאי, היינו בראשית הסתעפותו של הכתב היהודי מן הכתב הארמי. 

 

 צורת האותיות בכתב העברי 3.2.8.1

האותיות יו"ד ורי"ש שונות בצורתן בכתב העברי, בכל שלבי התפתחותו. ניתן לראות כי שלדי האותיות  

נמסרים  שונים,   הנוסחים  כאשר  גרפי  דמיון  מחמת  הללו  האותיות  חילוף  של  אפשרות  קיימת  לא  ולכן 

 במערכת כתב זו. 

  

 מאה תשיעית לפני הספירה  –יו"ד ורי"ש במצבת מישע 

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה   – m4QpaleoExod -יו"ד ורי"ש ב

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.8.2

בכתב היהודי הארכאי, אשר ירש את מאפייני הכתב הארמי הרשמי בן המאות החמישית והרביעית לפני 

הספירה, האותיות השונות אינן אחידות באורכן וחלקן חורגות מעל לשורת הגג ומתחת לשורת הבסיס.  

באמצע בהמשך, הפערים בגודל האותיות הולכים וקטנים בהדרגה, עד שהאותיות נעשות דומות בגודלן  

היא    b4QSamהאות אל"ף מדגימה תהליך זה, כאשר בכתב של מגילת     744התקופה ההרודיאנית בקירוב.

תהליך זה מתרחש לגבי    745היא גדלה ונעשית דומה בממדיה לשאר האותיות.   a1QIsaקטנה, ואילו במגילת  

 מרבית האותיות, מלבד האות יו"ד שנותרת קטנה. 

המרובע לאות רי"ש ייתכן רק כאשר האותיות הללו דומות בגודלן. ואכן,   דמיון בין האות יו"ד הקטנה בכתב

בשל אי האחידות בגודל האותיות בכתב היהודי הארכאי, הרי"ש היא אות בעלת ראש צר וקטנה באופן 

(. על אף שצורת האותיות a4QQoh  -יחסי. רק בהמשך הרי"ש מפתחת ראש רחב בהרבה )כמו למשל ב

צורת היו"ד    a4QJerאינה זהה לחלוטין בכתב זה, קיימת קרבה גרפית מסויימת ביניהן. בכתב של מגילת  

הפוכה: היא מורכבת משני קווי יסוד, הראשון אנכי ויורד כלפי מטה בהטיה קלה משמאל    vהיא כשל האות  

מתחת לנקודה העליונה שלו, כך שנוצרת בליטה  לימין, והשני אופקי משמאל לימין הפוגש את הקו האנכי  

קטנה בראש הקו מעל נקודת המפגש. לעיתים הקו האופקי אינו מקביל לשורת הבסיס אלא קו עולה משמאל  

רי"ש היא כאמור בעלת    a4QJer-כאשר היו"ד נכתבת כך, היא בעלת דמיון גרפי לאות רי"ש. ב  746לימין. 

 
נה"מ קורא:    2על אף שחלק מהצעותיו של קנדי נראות מפליגות, הצעה אחת המשותפת לו ולדליטש נראית סבירה. בתה' עב    743

כּו  ִצִּייםְלָפָניו ִיְכְרעּו   , וסבורים כי הנוסח המשני במסורה נוצר בשל חילוף צרים. דליטש וקנדי מציעים לקרוא  ְוֹאְיָביו ָעָפר ְיַלחֵּ

  בצלע השנייה של הפסוק. ְוֹאְיָביולמילה  צריםה. הצעתם מקבלת אישוש מהקבלה של האות רי"ש ביו"ד הדומה ל 
 . 386, עמ' a1998רוס ; ק296אשל, אשל וירדני תשנ"א, עמ'  744
 . 152, עמ' 1955לניתוח פליאוגרפי של אל"ף ראו אצל קרוס  745
.  קולמוס , אם כי שם ישנה צורה נוספת של האות, יו"ד בעלת שלוש משיכות b4QSamצורה זו של יו"ד קיימת גם במגילת   746

 .  255, עמ' 1990; ירדני 157, עמ' 1955ראו אצל קרוס 
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כאן ישנה צורת רי"ש שבה קו אנכי היורד לעבר שורת הבסיס, וקו  ראש צר, ומורכבת משני קווי יסוד. גם  

הגרפיים   המרכיבים  לה.  או מתחת  העליונה שלו  בנקודה  האנכי  בקו  ופוגש  לימין  היוצא משמאל  אופקי 

המשותפים לשתי הצורות של האותיות מצביעים על דמיון גרפי ביניהן, דמיון שבגינו הן עשויות להתחלף 

 ם הכתובים בכתב זה.  במהלך מסירת הטקסטי

  

 כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה  – b4QSamיו"ד ורי"ש במגילת 

 

  

 כתב רשמי מסוף המאה השלישית לפני הספירה – a4QJerיו"ד ורי"ש במגילת 

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.8.3

האותיות יו"ד ורי"ש שונות מבחינה גרפית בכל שלבי התפתחות הכתב השומרוני. בתרשים שלפנינו ניתן  

 לראות שאין להן מאפיינים גרפיים משותפים, ולכן חילופן מחמת דמיון גרפי לא ייתכן במערכת כתב זו.  

 

  

 המאה השלישית לספירה  –מא -יו"ד ורי"ש בכתובת מבית אל

  

 ורי"ש בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים יו"ד 

 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.8.4

הדמיון הגרפי בין האותיות בראשית הסתעפותו של הכתב היהודי מן הכתב הארמי, עשוי ללמד על האפשרות  

ן כך הרי  שלפנינו חילוף שהתרחש בכתב זה, בין המאה השלישית והמאה השנייה לפני הספירה. אם אכ

 שלפנינו חילוף שהתרחש בראשית השימוש בכתב המרובע. 

 

 דל"ת ועי"ן  3.2.9

)תפריעו/תפרידו,   לחומש השומרוני  המסורה  נוסח  בין  בלבד  אחת  פעם  מתחלפות  ועי"ן  דל"ת  האותיות 

(, כאשר האות עי"ן מתועדת בנוסח המסורה ואילו האות דל"ת מתועדת בשומרוני. חילופן של 4שמות ה  

ות אלו אינו נפוץ במקרא ובנוסחיו, ובכל זאת קנדי הצביע על מספר דוגמאות לחילופי האותיות הללו אותי

 747בין נוסח המסורה והמצע העברי המשוער של תרגום השבעים: 

 
 . 58–57, עמ' 1928קנדי  747
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 תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 ἕως ἂν ἀπαγγείλωμεν ַהִּגיֵענּו ַעד־ 9שמ"א יד 

 הגידנו( )עד 

13איוב כח   ὁδὸν αὐτῆς ֶעְרָּכּה 

 ( דרכה)

 

נוסף על הראיות מן השבעים, הועלו מספר השערות לאופן היווצרותם של הבדלי נוסח הנסמכים על חילופי 

, בין היתר בחילוף  5דל"ת ועי"ן. כך גולני התולה את ההבדל בין נוסח המסורה ותרגום השבעים לעמוס ו  

 אותיות אלו:

 

י ָחְׁשבּו ָלֶהם ְכָדִויד    ב(5־ִׁשיר )נה"מ לעמוס ו ְכלֵּ

 ὡς ἑστῶτα ἐλογίσαντο καὶ οὐχ ὡς φεύγοντα  ב(5)ע' לעמוס ו 

 

על אף שנוסח המסורה ותרגום השבעים משקפים פער ניכר בנוסח הפסוק, גולני טוענת כי מקורם במסורת  

והגרסה   הוא עמד,    ἑστῶταטקסטואלית אחת. לטענתה, המצע העברי המשתקף בתרגום השבעים למילה  

ְכָדִויד שבנוסח המסורה התפתחה ממנו בצורה תולדית בשל חילופי האותיות עי"ן ודל"ת וו"ו ומ"ם בכתב  

  748העברי.

( 25ונח' ז    20ִגְבעֹון בפסוקים המקבילים במסורה )עז' ב  -בדומה, טלמון הסביר את ההבדל בשמות ִגָבר ו

כיוון    749בחילוף האותיות רי"ש ועי"ן, חילוף שאפשר שהוא קשור לצמד האותיות הנידונות בכתב העברי. 

(, טלמון סבור כי  30ובנח' ז    26  שבשני המקומות מוזכר 'גבע' בהמשך הפסוקים )ְבנֵּי ָהָרָמה ָוָגַבע בעז' ב

גבעון. בראשונה קוצר שם המקום לגבע, ובהמשך האות עי"ן הוחלפה ברי"ש    –שלושת המקומות אחד הם  

בשל הדמיון ביניהן בכתב העברי, וכך נוצר השם 'גבר'. עסקנו לעיל בדמיון הגרפי בין האותיות דל"ת ורי"ש  

מתחלפות במקרה דנן הרי שלפנינו חילוף נוסף המעיד על בשתי מערכות הכתב, ולפיכך אם אכן האותיות  

 דמיון גרפי בין האותיות דל"ת, רי"ש ועי"ן. 

כפי שאראה להלן, דמיון בין דל"ת ועי"ן יתכן רק בשלבים מסוימים של התפתחות הכתב, ובאחרים צורתן 

לדבר כלל על דמיון    של שתי האותיות שונה בהחלט. בהכללה ניתן לקבוע, כי בעוד בכתב המרובע לא ניתן

 כזה, בכתב העברי הוא ייתכן. 

 

 

 

 
 .  2010גולני  748
 טלמון. -הצעתו של טלמון מובאת ברשימות מעזבונו שהגיעו לידי באדיבותה של אלמנתו, פרופ' פנינה מורג 749
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 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.9.1

הדל"ת בצורתה הפיניקית היא משולש ללא רגל, ואילו הרגל היא התפתחות קורסיבית מאוחרת יותר. את 

ת  הדל"ת חסרת הרגל ניתן לראות למשל בכתובת יחמלך מהמאה העשירית לפנה"ס, וכן בכתובת על קער

  750אבן מכונתילת עג'רוד:

 

 
 

 האות דל"ת בקערה מכונתילת עג'רוד 

 

(5האות דל"ת בכתובת יחימלך )שורה   

 

 

כשדל"ת באה בצורה כזו ייתכן דמיון לאות עי"ן, שצורתה הקדומה היא עיגול סגור, אך לעיתים היא זוויתית  

מראשית המאה השמינית לפנה"ס. האותיות  ומשולשת יותר ופחות עגולה. להלן מילה מכתובת השילוח,  

במילה השישית שבשורה הראשונה   זו,  זו לצד  מופיעות בכתובת  ודל"ת  ניתן    –עי"ן  זה  ובאופן  'בעוד', 

 751לראות את הקרבה הגרפית המסויימת ביניהן:

 

 

 כתובת השילוח )שורה ראשונה מילה שישית( 

 

 מלכיש, במילה 'עבדך' בשורה השישית:  3הדמיון הגרפי בין דל"ת לעי"ן ניכר גם בחרס מס' 

 

 

 מלכיש )שורה שישית מילה שלישית(  3חרס מס' 

 

הפליאו שבכתב  אף  במגילת  -על  עי"ן,  מהאות  אותה  המבדילה  רגל  בעלת  היא  דל"ת  האות  עברי 

a11QpaleoLev  ההרודיאנית לעיתים היא באה עם רגל קצרה מאוד. כתיבה רשלנית של האותיות או נזק

 במצע הכתיבה עלולים לגרום לחילוף האותיות גם בכתב זה: 

 

  

 כתב רשמי מהמאה הראשונה לפני הספירה  – a11QpaleoLevדל"ת ועי"ן במגילת 

 
לפנה"ס, אך היא משמרת הצורה הארכאית של האות דל"ת. ראו בהרחבה  8-בת זו היא מאוחרת יותר, מאמצע המאה הכתו 750

. לניתוח פליאוגרפי 253. לכתובת המלאה ראו אצל אחיטוב תשע"ב, עמ'  211, עמ'  2010בסקירה הפליאוגרפית אצל רולסטון  

 .  211, עמ' 2014bשל האות בכתובת זו ראו אצל רולסטון 
  . 118, עמ' 2014על צורת העי"ן ראו עוד אצל ונדרהופט  751



189 
 

 

 

אם כן, קיים דמיון גרפי בין דל"ת לעי"ן בכתב העברי בצורתו הארכאית, עוד בטרם הדל"ת פיתחה רגל 

עברי המודגם  - )מאה שישית לפני הספירה בקירוב(. כמו כן, קיים דמיון גרפי בין האותיות גם בכתב הפליאו

נה לפני הספירה. אולם במקרה זה נצטרך להניח כי צירוף הדמיון  מהמאה הראשו  a11QpaleoLevבמגילת  

 הגרפי עם גורם נוסף כגון נזק במצע הכתיבה או כתיבה קורסיבית או בלתי מיומנת הם שהובילו לחילוף.  

זו והן בכלל עדי הנוסח  מכל מקום, ההיקף הדל של חילופי האותיות הללו הן בקורפוס הנחקר בעבודה 

ובדה כי חילופים אלו תלויים דווקא בכתב העברי, שהשימוש בו במהלך מסירת כתבי  למקרא תואם את הע

היד של המקרא היה מצומצם ביחס לשימוש בכתב המרובע, הן בזמן והן במעגלי הסופרים בהם הוא רווח  

 )כפי שמעידים ממצאי קומראן(. 

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.9.2

חילוף האותיות דל"ת ועי"ן אינו עשוי להתרחש בתקופות מאוחרות שבהן שימש הכתב המרובע, שכן בכתב  

 זה לא קיים כלל דמיון גרפי בין האותיות. 

 

  

 כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה  – b4QSamדל"ת ועי"ן במגילת 

  

 כתב רשמי מהמאה השנייה לפני הספירה  – a1QIsaדל"ת ועי"ן במגילת  

 

 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.9.3

האותיות דל"ת ועי"ן שונות מבחינה גרפית בכתב השומרוני. בכתב זה האות דל"ת מפתחת רגל, והצורה 

עברי, לא סביר  -הארכאית חסרת הרגל שבה קיים הדמיון לעי"ן לא מתועדת בו. כאן, בניגוד לכתב הפליאו

ראשה הטרפזי של שטשטוש רגל הדל"ת יוביל להחלפת האותיות, בשל אלמנטים נוספים המבחינים ביניהן:  

הדל"ת השונה במידה ניכרת מראש העי"ן שצורתו מעין עיגול )כתובת אמאוס הראשונה( או משולש הפוך  

)כתובת אמאוס השלישית; כתב מימי הביניים(, והבליטה הימנית בשורת הגג של דל"ת שלא קיימת בעי"ן. 

הטקסטים נמסרים במערכת כתב משום כך לא סביר שחילוף דל"ת ועי"ן מחמת דמיון גרפי יתרחש כאשר  

 זו. 

 

 המאה הראשונה לספירה )האות דל"ת לא מתועדת(  –עי"ן בכתובת אמאוס הראשונה 
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 המאה השלישית לספירה   –מא -דל"ת ועי"ן בכתובת מבית אל

  

 דל"ת ועי"ן בכתב שומרוני של כתבי היד מימי הביניים 

 

 

 הכרונולוגית של החילופים המסגרת  3.2.9.4

ראינו כי חילוף האותיות דל"ת ועי"ן ייתכן רק במערכת הכתב העברי. כפי שנראה בהרחבה להלן בפרק  

מסקנות המחקר, למרות שהדמיון הרב ביותר בין האותיות קיים בכתב העברי הקדום )מאות תשיעית עד 

- הנוסח המקראיים הוא בכתב הפליאו  שישית לפני הספירה(, השלב הסביר ביותר לחילופים כאלו בעדי

 עברי )מאות רביעית לפני הספירה עד ראשונה לספירה(.    

 

 סופית  ו"ו וכ"ף 3.2.10

וכ"ף   ו"ו  זאת  סופית  האותיות  גרפית משמעותית באף אחת ממערכות הכתב. למרות  בעלות קרבה  אינן 

דליטש, דריסבך וקנדי הניחו כי צמד האותיות עשוי להתחלף מחמת דמיון גרפי. לטענתם, יש לתלות את 

והגרסה המשתקפת בתרגום השבעים בחילוף   a4QSamלגרסת    21ההבדל בין גרסת המסורה בשמואל א ב  

 752  ינה גרפית:האותיות הדומות מבח 

 

 

 4QSama תרגום השבעים נוסח המסורה מקור 

 καὶ ἐπεσκέψατο ִכי־ָפַקד 21שמואל א ב 

 )ויפקד(

 ויפקד

 

נובע מסיבה גרפית אלא מסיבה סמנטית תחבירית, וכי הוא קשור במבנה  אולם ייתכן כי חילוף זה אינו 

המשפט ובהבנת רצף הטקסט. מכל מקום, גם אם נקבל את ההסבר של דליטש, קנדי ודריסבך, הרי שחילוף 

ל צמד אותיות זה, ו"ו וכ"ף הוא נדיר למדי. בין נוסח המסורה לחומש השומרוני ישנה היקרות אחת בלבד ש

(. נוסף על 28כאשר בנוסח המסורה מתועדת האות ו"ו ואילו בשומרוני מתועדת כ"ף )שמיו/שמיך, דב' לג  

 דלות התיעוד, כפי שאראה להלן גם הבסיס הפליאוגרפי לדמיון גרפי בין האותיות אינו מבוסס דיו.  

 

 

 
 . 72, עמ' 2016; דריסבך 67, עמ' 1928; קנדי 117, עמ' 1920דליטש  752
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 צורת האותיות בכתב העברי  3.2.10.1

פתחת ומשתנה בצורתה משתנה לאורך שלביו השונים. שינויים אלו מתבטאים  האות ו"ו בכתב העברי מת

בראשונה היא חצי עיגול )כתובת ארון אחירם( ובהמשך היא ראש 'זיגזג' המשתנה בכיוונו   –בצורת הראש  

נתונה לשינויים    753(.a11QpaleoLev  ,m4QpaleoExodובגודלו )חרסי ערד, לכיש,   רגל האות    – גם 

בתחילה היא קו ישר וקצר )כתובת ארון אחירם(,  אך לעיתים היא מתארכת ונעשית דקה יותר. בכתובת  

קום מהמאה השביעית לפני הספירה מתועדת ו"ו אשר הרגל שלה מתעגלת שמאלה, בדומה  -מחירבת אל

  754לאותיות כ"ף, מ"ם, נו"ן ופ"א.

הקדומה היא ללא רגל, והיא בעלת שלוש צלעות היוצרות צורת חרמש )כתובת ארון  האות כ"ף בצורתה  

קווים   משלושה  מורכבת  היא  כאשר  רגל,  מפתחת  האות  בהמשך  מימין    –אחירם(.  ומתעגל  היורד  אחד 

' מתחברת אל רגל  v'-' הפוכה. צורת הvלשמאל ויוצר את רגל האות, ושני קוים נוספים היוצרים צורת '

ויוצר ראש דמוי חרמש    45ºות שונים: יש שהקודקוד פוגש את הרגל באמצעה בזווית של  האות במקומ

בכתיבה על חומר רך במאות    755)חרסי ערד(.   90ºקום(, ויש שברבע העליון של הקו בזווית של  -)חירבת אל

רד  ישנו וריאנט של הכ"ף שבו נקודת המפגש בין הקו היו  a11QpaleoLevמאוחרות יותר, דוגמת במגילת ,

 . v –לראש היא בנקודה העליונה של הקו ובנקודה הימנית העליונה של צורת ה 

  

 ו"ו וכ"ף בכתובת ארון אחירם, לא קיים דמיון גרפי בין האותיות 

 

  

 מערד, לא קיים דמיון גרפי בין האותיות  3ו"ו וכ"ף בחרס מס' 

 

 

 

 

 

 מהמאה הראשונה לפני הספירה, לא קיים דמיון גרפי בין האותיות, כתב רשמי a11QpaleoLevו"ו וכ"ף במגילה 

 

 

 קום )לא מתועדת כ"ף(  -מחירבת אל 1האות ו"ו בעלת רגל מעוגלת בכתובת 

 

על מנת ששתי האותיות יוחלפו בשל דמיון גרפי בכתב העברי, נדרש צירוף של כמה נסיבות: מחיקת או 

טשטוש החלק התחתון של הכ"ף כך שידמה לרגל האות ו"ו, וכן חוסר בהירות או חוסר דיוק בראש האות.  

 
 .  115, עמ' 2014; וונדרהפט 278, עמ' 2014המילטון  753
 .  29– 28. זאס תשנ"ב, עמ' 2, שורה 1כתובת מספר  754
 .  117, עמ' 2014, מילה ראשונה. וונדרהפט 3, שורה  3רס מערד מס' , שורה ראשונה; ח3קום, כתובת מס' -חירבת אל 755
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חילופן, חילוף זה  נראה כי בשל העדר דמיון גרפי ניכר בין האותיות בכתב העברי וצירוף המקרים הנדרש ל

 אינו סביר ואף אינו שכיח. עם זאת הוא עדיין לא בלתי אפשרי, ויש לשקול אותו כהסבר לחילופי האותיות.  

 

 צורת האותיות בכתב המרובע 3.2.10.2

גם בכתב המרובע, במרבית שלביו. בראשית הסתעפות  ניכר  גרפי  ו"ו וכ"ף אינן בעלות דמיון  האותיות 

מהכתב הארמי האות ו"ו נכתבת במשיכת קולמוס אחת. על אף שהיא כפופה קלות בראשה,  הכתב היהודי  

היא עדיין אינה בעלת ראש של ממש. זאת לעומת האות כ"ף שהיא בעלת ראש קעור ורגל ארוכה היורדת 

( האמצעית  בצורה  שמאל  כלפי  מתעגלת  או  הסופית  בצורה  הבסיס  לשורת  מתחת  ,  b4QSamישרה 

a4QJer .)756  החשמונאי הו"ו מפתחת ראש צר ודמוי קרס, לעומת הכ"ף שהיא בעלת ראש מעוגל   בכתב

 757(.a1QIsaוברור, אות רחבה הממשיכה לרדת מתחת לשורת הבסיס הן בצורה האמצעית והן בזו הסופית )

ההבדל בראשי האותיות וברוחבן ניכר גם בכתב ההרודיאני. לסיכום, האותיות נבדלות זו מזו לאורך שלבי  

 תחות הכתב הנזכרים.  התפ

  

, כתב רשמי מהמחצית השנייה של המאה השלישית לפני הספירה, לא קיים  b4QSamו"ו וכ"ף אמצעית וסופית במגילת 

 דמיון גרפי בין האותיות 

   

 האותיות, כתב רשמי מהמאה השנייה לפני הספירה, לא קיים דמיון גרפי בין a1QIsaו"ו וכ"ף אמצעית וסופית במגילת 

ראשי האותיות דומים בכתב הארמי מסוף המאה השביעית לפני הספירה )מכתב אדון(. בכתב זה, הן הו"ו 

הן הכ"ף נכתבות במשיכת קולמוס אחת היוצרת את ראשה הקעור של האות וממשיכה בקו יורד היוצר את  

ה ויורדת אל מתחת לשורת  בעוד רגל הכ"ף ארוכ  –הרגל. האותיות נבדלות בכיוון הטייתן ובאורך רגליהן  

ועדיין, ייתכן שפגם במגילה במקום    758הבסיס, רגל הו"ו מגיעה עד לשורת הבסיס אך אינה עוברת אותה.

שבו כתובה רגל אחת מהאותיות או כתיבה רשלנית שלהן יוביל להחלפת אות אחת בשנייה. אולם אין לנו  

מוקדם כה  בשלב  ארמי  בכתב  נמסרו  המקרא  שספרי  להניח  שנוצר סיבה  חילוף  של  אפשרות  ולפיכך   ,

 כתוצאה משימוש בכתב כזה היא קלושה. 

  

 סוף המאה שביעית לפני הספירה  –ו"ו וכ"ף במכתב אדון 

 

 

 
756 

 . 256, עמ' 1990; ירדני 157–156, עמ' 1955קרוס 
 .  120אביגד תשכ"א, עמ'  757
 .  305, 303, עמ' 2014בירן  758
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 צורת האותיות בכתב השומרוני 3.2.10.3

לא קיים דמיון גרפי בין האותיות ו"ו וכ"ף בכתב השומרוני, בכל שלבי התפתחותו. שלדי האותיות שונים,  

ואין להם רכיבים גרפיים משותפים. משום כך לא ייתכן שחילוף האותיות מחמת דמיון גרפי יתרחש כאשר 

 הטקסטים נמסרים בכתב שומרוני. 

  

 המאה השלישית לפני הספירה  – ו"ו וכ"ף בכתובת אמאוס השלישית 

  

 ו"ו וכ"ף בכתב השומרוני של כתבי היד מימי הביניים 

 

 המסגרת הכרונולוגית של החילופים  3.2.10.4

האותיות ו"ו וכ"ף אינן משקפות קרבה משמעותית בצורתן. עם זאת, בשל צורה משותפת של ראש ורגל  

בשתי האותיות בכתב העברי, קיימת סבירות, גם אם נמוכה, שהן יוחלפו מחמת דמיון גרפי. אולם, הנתונים 

 לוף כזה. כפי שהם לפנינו אינם מאפשרים להסיק מסקנה כרונולוגית באשר לתיארוך אפשרי של חי

זאת ועוד, נוסף על הדמיון הגרפי המועט בין האותיות גם הנתונים הטקסטואליים רופפים: קיים תיעוד דל 

לחילוף בעדי הנוסח, וגם במקרים הבודדים המתועדים ניתן לתלות את החילוף בגורמים שאינם גרפיים.  

 המסקנות.כיוון שכך דוגמא זו מוטלת בספק רב ואין לה משקל של ממש בשלב 

 

 סיכום ומסקנות ביניים    3.3

 מערכת הכתב בה קיים דמיון גרפי בין האותיות  3.3.1

פרק זה עוסק בניתוח פליאוגרפי של אותיות אשר מתחלפות מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש  

רחשו בכתב  השומרוני. נתון ראשון העולה מן הדברים הוא שהחילופים מחמת דמיון גרפי ככל הנראה לא הת

השומרוני. ניתוח פליאוגרפי של צורת האותיות המתחלפות במערכת הכתב השומרוני העלתה כי לא קיים 

דמיון גרפי בין האותיות המתחלפות במערכת הכתב זו. לפיכך נראה לשער כי לפחות חלק ניכר מהם לא  

היא ש נמסרו בכתב שומרוני. המסקנה העולה מכך  דווקא כאשר הטקסטים  הוריאנטים  התרחשו  מרבית 

שומרוניים, אלא היו קיימים בנוסחי היסוד שעליהם מבוסס השומרוני, או  -בשומרוני אינם וריאנטים פנים 

 שהם התרחשו כאשר החומש השומרוני נמסר במערכת הכתב העברי והמרובע.  

ת הכתב צמדי האותיות הן בעלות דמיון גרפי במערכת הכתב העברי ממנו הסתעף הכתב השומרוני, במערכ

מספר   בטבלאות  בשתיהן.  או  והחומש    11–9המרובע  המסורה  נוסח  בין  האותיות המתחלפות  מפורטות 

השומרוני ומספרי החילופים, על פי מערכת הכתב בה קיים הדמיון הגרפי בין האותיות. החילופים מסווגים  

כן,   כמו  השני.  בפרק  המוצגת  החלוקה  פי  על  מורכבים,  ולמקרים  מבוססים  ייחשבו  למקרים  מקרים 
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המסורה   נוסח  )בין  האותיות  חילוף  של  מצומצם  תיעוד  וקיים  במידה  הפלאוגרפי  ההיבט  מן  למורכבים 

  759והחומש השומרוני ובעדי נוסח נוספים(, ו/או במקרים בהם קיים דמיון גרפי חלקי או מועט בין האותיות. 

 

אותיות בעלות דמיון גרפי 

 בכתב עברי 

המספר הכולל של חילופים  

ין נוסח המסורה לחומש ב

 השומרוני

מספר חילופים מבוססים  

 מתוך כלל החילופים 

מספר חילופים מורכבים  

 מתוך כלל החילופים 

 11760 - 11 מ/נ 

 - 1 1 ד/ע

 1761 - 1 ו/כ

 12 1 13 סך הכל 

 

 : חילופי אותיות בין נה"מ ושומ' בכתב עברי10טבלה מס' 

 

אותיות בעלות דמיון גרפי 

 מרובע בכתב 

המספר הכולל של 

חילופים בין נוסח 

המסורה לחומש 

 השומרוני

מספר חילופים מבוססים  

 מתוך כלל החילופים 

מספר חילופים מורכבים  

 מתוך כלל החילופים 

 47 22 69 י/ו 

 4 - 4 ב/מ 

 2762 - 2 ו/ז 

 2 - 2 ה/ם

 - 1763 1 ר/ך

 1 - 1 י/ר 

 56 23 79 סך הכל  

 

 אותיות בין נה"מ ושומ' בכתב מרובע : חילופי 11טבלה מס' 

 

 
בהכללה ניתן לומר כי קיימת התאמה בין כמות התיעוד של חילופי האותיות בין נוסח המסורה והשומרוני לבין התיעוד בעדי   759

 נוסח נוספים. ראו דיון מפורט לעיל בכל צמד. 
חילופי מ"ם ונו"ן אינם מחמת דמיון גרפי גרידא, ולכן הם מסווגים כמקרים מורכבים. כפי שראינו בפרק הממצא הטקסטואלי    760

הם ניתנים להסבר גם על בסיס מורפולוגי, סמנטי או פונולוגי. בנוסף, על אף שקיים דמיון גרפי ניכר בין האותיות במערכת 

 כדי זהות בין השתיים: האותיות דומות בשלדיהן לצד הבדל קל בראשיהן. הכתב העברי, הוא אינו מגיע בשום שלב ל
 מקרה זה אמנם נכלל ברשימת החילופים מחמת דמיון גרפי, אך כפי שנאמר לעיל הרקע הפליאוגרפי שלו מוטל בספק.  761
ל הרקע הלשוני האפשרי  למרות הדמיון הגרפי הניכר בין האותיות בכתב המרובע הארכאי, חילופים אל מסווגים מורכבים בש  762

   .(2.2.7שלהם )ראו דיון בפרק שני, סעיף 
האותיות כ"ף סופית ורי"ש מוגדרות כמקרה מבוסס למרות ההקרות היחידה של חילופן בין נוסח המסורה לשומרוני. זאת   763

 הן כמעט זהות בכתב היהודי הארכאי.   –בשל הרקע הפליאוגרפי המשכנע לחילופן 
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אותיות בעלות דמיון גרפי 

 בכתב עברי ובכתב מרובע 

המספר הכולל של 

חילופים בין נוסח 

המסורה לחומש 

 השומרוני

מספר חילופים מבוססים  

 מתוך כלל החילופים 

מספר חילופים מורכבים  

 מתוך כלל החילופים 

 6 24 30 ר/ד 

 

 אותיות בין נוסח המסורה והחומש השומרוני בכתב עברי ובכתב מרובע: חילופי 12טבלה מס' 

 

חלק יחסי של חילופי  

 אותיות בכתב עברי

חלק יחסי של חילופי 

 אותיות בכתב מרובע 

חלק יחסי  של חילופי 

אותיות בשתי מערכות  

 הכתב

 24% 65% 11% כלל החילופים

מקרים מבוססים מתוך  

 החילופים המבוססים 

2% 48% 50% 

 

 : חלק יחסי של חילופים בכל מערכת כתב 13טבלה מס' 

 

ניתן לראות כי מספרם של חילופי האותיות בעלות דמיון גרפי בכתב העברי בלבד קטן באופן יחסי, ומהווה  

מכלל ההבדלים בין נוסח המסורה לחומש השומרוני. בנוסף, החילופים המבוססים בכתב עברי    11%רק  

רכבים, אין בהם מכלל המקרים המבוססים. כיוון שמרבית ההבדלים בקטגוריה זו הם מו  2%-מהווים רק כ

כדי לשמש כנתון עצמאי המצביע על מסירה בכתב העברי. אם כן, נראה כי קטגוריית החילופים מחמת  

כמות  מבחינת  הן  דיה,  מבוססת  אינה  העברי  הכתב  במערכת  לשומרוני  המסורה  נוסח  בין  גרפי  דמיון 

 החילופים הן מבחינת טיבם.  

בע המצב שונה. רוב חילופי האותיות בעלות דמיון גרפי  בקטגורית החילופים מחמת דמיון גרפי בכתב מרו 

זו: ישנם   מקרים של חילוף אותיות בעלות דמיון גרפי בכתב מרובע, מספר    79מתאימים למערכת כתב 

מכלל החילופים. בנוסף, חלקם של חילופים אלו רב גם בתוך קטגוריית החילופים המבוססים    65%המהווה  

מכלל החילופים המבוססים(. כלומר, רוב ניכר של חילופי   48%וני )בין נוסח המסורה והחומש השומר

בכתב   הטקסטים  של  מסירה  משקפים  השומרוני  לחומש  המסורה  נוסח  בין  גרפי  דמיון  מחמת  האותיות 

מרובע, כאשר כמחציתם הם מקרים מבוססים. ממצאים אלו יש בהם כדי ללמד על מסירת הטקסטים בכתב  

 מרובע.   

מכלל החילופים הם של האותיות דל"ת ורי"ש הדומות מבחינה גרפית בשתי מערכות   יחד עם זאת, כרבע

(. חילופים אלו, עשויים היו תאורטית להתרחש במהלך השימוש בכתב עברי או 11הכתב )טבלה מספר  

בכתב   ברובה  נעשתה  היד של המקרא  כתבי  כך שמסירת  על  מורה  הכללי  הנתונים  מצב  מרובע.  בכתב 

כפ שהרי  ומרביתם  המרובע,  מעטים  העברי  בכתב  נעוצים  להיות  שעשויים  החילופים  לעיל  שהראיתי  י 

(. כיוון שהדמיון בין דל"ת  79( לעומת מספר החילופים בכתב המרובע שמחציתם מבוססים )13מסופקים )
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ורי"ש בכתב המרובע בתקופות הרלוונטיות הוא רב, ההנחה המתקבלת על הדעת היא שגם מרבית החילופים  

בהם יש דמיון בשתי מערכות הכתב, למעשה התרחשו בכתב המרובע. אולם, גם אם נפליג ונאמר כי הללו,  

כולם מעידים על שימוש בכתב העברי, עדיין נישאר עם רוב ניכר של החילופים המעידים על מסירה בכתב  

בע  חילופים בכתב המרו   79מכלל ההבדלים, כנגד    35%  -חילופים בכתב העברי שהם כ  43המרובע )

כ המסורה    65%  -המהווים  בין  גרפי  דמיון  מחמת  הנוסח  שהבדלי  אף  על  לסיכום,  ההבדלים(.  מכלל 

לשומרוני עשויים תאורטית לשקף מסירה של שני הנוסחים בשתי מערכות הכתב, רב רובן של הראיות 

 פחות.  המבוססות מצביעות על מסירה בכתב המרובע, והראיות למסירה בכתב העברי הן מעטות ומבוססות  

 

 המסגרת הכרונולוגית של חילופי האותיות: דיון מסכם 3.3.2

ראינו כי מערכת הכתב המרובע היא המסגרת הסבירה ביותר למרבית החילופים מחמת דמיון גרפי בין נוסח  

הרקע  את  הכתב  מערכת  כלל  בתוך  ולבחון  לפרטים  לרדת  אבקש  כעת,  השומרוני.  לחומש  המסורה 

, כלומר מהי התקופה המשוערת ובאיזה שלב של התפתחות הכתב יש להניח שהם  הכרונולוגי של החילופים

 התרחשו. 

בטבלאות שלהלן ריכזתי את המסגרת הכרונולוגית המשוערת עבור כל חילוף כפי שהוצעה במהלך הדיון  

ובטבלה מספר    14הפליאוגרפי בפרק. בטבלה מספר   חילופי האותיות בכתב העברי  חילופי    15מובאים 

מובאות אותיות בעלות דמיון גרפי בשתיים או שלוש מערכות   16ת בכתב המרובע. בטבלה מספר  האותיו

 הכתב.

אותיות מתחלפות בכתב  

 העברי

מספר חילופים מתועד בין   מסגרת כרונולוגית אפשרית 

 נוסח המסורה והשומרוני

מספר חילופים 

מבוססים מתועד בין  

נוסח המסורה והחומש 

 השומרוני

  6–9עברי קדום )מאות כתב  מ/נ 

 לפני הספירה( 

  4עברי )מאות -כתב פליאו

  1מאה  –לפני הספירה 

 לספירה( 

11 - 

  6–9כתב עברי קדום )מאות  ד/ע

 לפני הספירה( 

  4עברי )מאות -כתב פליאו

  1מאה  –לפני הספירה 

 לספירה( 

1 1 

  6–9כתב עברי קדום )מאות  ו/כ

 לפני הספירה( 

  4עברי )מאות -כתב פליאו

  1מאה  –לפני הספירה 

 לספירה( 

1 - 
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 : מסגרת כרונולוגית משוערת של חילופי אותיות בין נה"מ ושומ' בכתב עברי14טבלה מס' 

 

אותיות מתחלפות בכתב  

 המרובע

מספר חילופים מתועד בין   מסגרת כרונולוגית אפשרית 

 נוסח המסורה והשומרוני

מספר חילופים 

מבוססים מתועד בין  

המסורה והחומש נוסח 

 השומרוני

 –לפני הספירה  2אמצע מאה  ו/י 

  לספירה 1סוף מאה 

 )חשמונאי/הרודיאני( 

69 22 

 –לפני הספירה  1אמצע מאה  ב/מ 

 לספירה )הרודיאני( 1סוף מאה 

4 - 

 –לפני הספירה  3אמצע מאה  ו/ז 

לפני הספירה   2אמצע מאה 

 )ארכאי(

2 - 

 –לפני הספירה  1אמצע מאה  ה/ם

 לספירה )הרודיאני( 1סוף מאה 

2 - 

 –לפני הספירה  3אמצע מאה  ך/ר

לפני הספירה   2אמצע מאה 

 )ארכאי(

1 1 

 –לפני הספירה  3אמצע מאה  י/ר 

לפני הספירה   2אמצע מאה 

 )ארכאי(

1 - 

 

 : מסגרת כרונולוגית משוערת של חילופי אותיות בין נה"מ ושומ' בכתב מרובע15טבלה מס' 

 

אותיות שחילופן 

עשוי להתרחש 

בכמה מערכות  

 כתב 

מסגרת כרונולוגית  

אפשרית בכתב  

 העברי

מסגרת  

כרונולוגית 

אפשרית בכתב  

 המרובע

מסגרת  

כרונולוגית 

אפשרית בכתב  

 השומרוני

מספר חילופים 

מתועד בין נוסח 

המסורה והחומש 

 השומרוני

מספר 

חילופים 

מבוססים  

מתועד בין 

נוסח המסורה  

והחומש 

 מרוניהשו

כל שלבי השימוש  ד/ר

בכתב )עברי קדום 

 עברי(, -ופליאו

 6–9בעיקר מאות 

 לפני הספירה 

כל שלבי השימוש 

בכתב, במיוחד 

 – 3מאמצע מאה 

  2אמצע מאה 

לפני הספירה  

 )ארכאי(

- 30 24 

 

 מרובע ושומרוני : מסגרת כרונולוגית משוערת של חילופי אותיות בין נה"מ ושומ' בכתב עברי, 16טבלה מס'  
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הקרויות של חילופים מחמת דמיון גרפי בכתב המרובע,    79מראה כי מבין    15סיכום הנתונים בטבלה מספר  

(; יו"ד ורי"ש  1(; כ"ף סופית ורי"ש )2מקרים העשויים לשקף מסירה בכתב הארכאי: ו"ו וזי"ן )  4ישנם  

או בשל תיעוד דל  (. למרות שמרביתם סווגו כמקרים מורכבים בשל רקע לשוני העומד ברקעם )ו/ז(  1)

בעדי הנוסח המקראיים )י/ר(, מבחינה פליאוגרפית הדמיון הגרפי בין האותיות בתקופה הרלוונטית הוא 

מרשים. לאלו יש להוסיף את חילופי דל"ת ורי"ש, אשר התיארוך המשוער של חילופן בכתב המרובע הוא 

חילופים אלו היו עשויים להתרחש  (. כיוון שכך, נוכל לומר בזהירות כי  16בכתב הארכאי )טבלה מספר  

בזמן העתקת התורה בכתב היהודי הארכאי, היינו מאמצע המאה השלישית ועד לאמצע המאה השנייה לפני  

והלאה.    75הספירה.   התקופה החשמונאית  מן  הם  המרובע  בכתב  אותיות  חילופי  הנותרים של  המקרים 

 ם. מקרים מורכבי  53-מקרים מבוססים, ו 22מקרים אלו כוללים 

 

חילופי אותיות בין המסורה והשומרוני מאמצע  

המאה השלישית לפני הספירה ועד לאמצע 

 המאה השנייה לפני הספירה )כתב ארכאי( 

חילופי אותיות בין המסורה והשומרוני מאמצע  

המאה השנייה לפני הספירה ועד לאמצע המאה 

 הראשונה לספירה )כתב חשמונאי והרודיאני(

 (* 47תוכם ; מ69ו/י ) *(2ו/ז )

 *(4ב/מ ) (1ך/ר )

 * (2ה/ם ) *(1י/ר )

  764( ? 30ד/ר )        

 מורכבים(  33מבוסס,  1) 34סך הכל: 

 מכלל החילופים   28%

 מורכבים(   53מבוססים,  22) 75סך הכל: 

 מכלל החילופים   61%

    

 765הכרונולוגית המשוערת שלהם : סיווג חילופי האותיות בכתב המרובע על פי המסגרת 17טבלה מס' 

 

, מספר החילופים מחמת דמיון גרפי שיש לתארכם לתקופה החשמונאית ואילך 17כפי שמראה טבלה מספר  

מכלל החילופים    61%לכל היותר )  75מכלל החילופים המבוססים( לבין    49%לכל הפחות )  22נע בין  

וההער המורכבים,  החילופים  את  המניין  מן  מוציאה  המינימליסטית  ההערכה  זו(.  בעבודה  כה שזוהו 

המקסימליסטית כוללת אותם במניין. זאת לעומת חילוף אחד לכל הפחות המתוארך לתקופה הארכאית,  

ונראה שאף יותר )אם נכלול את המקרים המורכבים לאור השיקולים שהובאו לעיל(. נראה אם כן, שנוסחי  

ה השלישית המסורה והשומרוני משקפים ראיות בודדות לפעילות סופרים מוגבלת בהיקפה החל מן המא

לפני הספירה. ניכרת צמיחה בפעילות זו החל מאמצע המאה השנייה לפני הספירה, ואילו השיא שלה הוא  

החל מאמצע המאה הראשונה לפני הספירה. משמעותם של נתונים אלו והמסקנה העולה מהם עבור חוקרי 

 
 עברי.  -בכתב העברי הקדום והפליאוהחילוף אפשרי גם  764
 *. -החילופים המורכבים סומנו ב 765
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ומסי  חיבורו  התורה,  מסירת  של  הכרונולוגית  המסגרת  אודות  בפרט  המקרא,  החומש נוסח  של  רתו 

 השומרוני, יידונו בפרק הרביעי של עבודה זו. 

 

 חילופי אותיות בכתב הרודיאני  חילופי אותיות בכתב ארכאי 

 61% 28% חלק יחסי מתוך כלל החילופים 

אחוז המקרים המבוססים מתוך כלל 

 המקרים המבוססים 
2% 49% 

אחוז המקרים המורכבים מתוך כלל 

 המקרים המורכבים 
44% 72% 

 

 : חלק יחסי של חילופי אותיות בכתב ארכאי, חשמונאי והרודיאני 18טבלה מס' 

 

לאור מכלול הראיות המעידות על מיעוט חילופי אותיות בכתב עברי ועל תקופת שיא של פעילות סופרים  

בתקופה ההרודיאנית, יש לחזור ולבחון את המסגרת הכרונולוגית של חילופי אותיות בכתב העברי. כפי  

הפליאו בכתב  הן  הקדום  העברי  בכתב  הן  תאורטית,  ייתכנו,  אלו  חילופים  לנוכח  -שראינו,  אולם  עברי, 

עברי. תיארוכם המשוער  -הממצאים הנוספים שהעלינו, סביר שחילופים אלו התרחשו דווקא בכתב הפליאו

לצד העדר   במידת סבירות גבוהה של לפחות כמחצית מכלל חילופי האותיות לתקופה החשמונאית ואילך,

ראיות מוצקות לחילופים לפני המאה השלישית לפני הספירה, מעידים כי המאות האחרונות לפני הספירה  

הן תקופת שיא במסירת התורה. כיוון שכך, סביר להניח שגם החילופים בכתב עברי התרחשו ברובם רק  

יגרפית הדלה בארץ  החל מן המאה השלישית לפני הספירה, ולא קודם. הנחה זו מתאששת מהעדות האפ

ישראל מהמאות השישית עד הרביעית לפני הספירה, המעידה על העדרה של פעילות סופרים ענפה בישראל 

 בתקופה זו.  
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 . השלכות ומסקנות  4

 
בפרק זה יידונו המסקנות העולות מחקר ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש השומרוני. 

בחלק הראשון יובאו מסקנות המתייחסות באופן ספציפי לחומש השומרוני: הכתב בו הוא נמסר, תיארוכו  

, ואף מוסיפות  ואופי תהליך המסירה שלו. מסקנות אלו מאששות הנחות המקובלות במחקר בסוגיות הללו

עליהן. בחלק השני יובאו מסקנות המתמקדות בסוגית היחס בין עדי הנוסח הנידונים במחקר, תוך בחינתן  

 לאור השערות קודמות. בחלק השלישי תוצג מסקנה מתודולוגית הנוגעת לבעיית הכתב בו נמסרה התורה. 

 

 מסקנות אודות הנוסח השומרוני 4.1

ת המתחלפות מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה לחומש השומרוני העלה הניתוח הפליאוגרפי של האותיו

שתי מסקנות עיקריות הנוגעות למסגרת הכרונולוגית המשוערת של החילופים ולמערכות הכתב בהן הם  

התרחשו. הראשונה היא כי תיארוכם המשוער של חלק ניכר מחילופי האותיות הוא מאוחר באופן יחסי,  

ה התקופה  מן  ההרודיאנית.ומשתרע  לתקופה  ועד  הללו   766חשמונאית  החילופים  כי  היא  שנייה  מסקנה 

ודלות   מסופקות  ראיות  לצד  המרובע,  הכתב  במערכת  הנוסחים  של  למסירה  מבוססות  ראיות  משקפים 

בכתב השומרוני. למסירה  מובהקות  ראיות  היעדרן של  ולצד  עברי  את   767למסירה בכתב  לבדוק  אבקש 

ו על שאלות תיארוכו של החומש השומרוני והכתב בו הוא נמסר, ולעמוד על השלכותיהן של מסקנות אל

היחס בינן לבין מצב המחקר בסוגיות אלו. בנוסף, תידון משמעותה של המסקנה העולה מתהליך הערכת  

הגרסאות שנעשה בפרק הממצא הטקסטואלי, על פיה השומרוני משמר גרסאות עדיפות בכמחצית מבין כלל 

 ים מחמת דמיון גרפי.  ההבדלים המבוסס

 

 תיארוך החומש השומרוני: דיון ומסקנות 4.1.1

כיתתית במאה השנייה  -הדעה הרווחת בקרב חוקרי השומרוני היא כי הוא התגבש לכדי יצירה שומרונית

פליאוגרפי. כפי  -ממצאי המחקר הנוכחי מאששים דעה זו מן ההיבט הטקסטואלי  768לפני הספירה בקירוב. 

מהנתונים   של  שעולה  המשוערת  הכרונולוגית  המסגרת  השלישי,  בפרק  החילופים   61%שהוצגו  מכלל 

מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני מתחילה בתקופה החשמונאית )מקרים מבוססים  

לממצא    769ומורכבים(. מתאימים  גרפי  דמיון  מחמת  האותיות  מחילופי  ניכר  שחלק  העובדה  לטענתי, 

החל תהליך הפליאוגרפי של התק אלו  כך שבתקופות  על  להצביע  וההרודיאנית עשויה  ופה החשמונאית 

המסירה   בשלבי  טקסטואלית  מבחינה  יציב  אינו  מקראי  ספר  הדברים,  מטבע  השומרוני.  של  מסירתו 

הראשונים שלו, וכיוון שכך הסבירות שיוכנסו בו גרסאות משניות עולה. מאידך, ככל שהספר מתרחק מזמן 

ן. הדבר נכון גם לחילופי  עריכתו האחרונ  ה, הנוסח שלו מתייצב ומספרם של השינויים המוכנסים בו קטֵּ

 
 .  17ראו פרק שלישי, טבלה מס'  766
 . 13–10ראו שם, טבלאות מס'  767
 . 1.2.2.2.3ראו דיון מפורט במבוא העבודה, סעיף  768
   .18–17ראו פרק שלישי, טבלאות מס'  769
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אותיות מחמת דמיון גרפי, שבמקרים רבים משלבים גם גורמים נוספים כגון רקע פונולוגי, שינויים פרשניים  

ן רמת  חילופים אלו לא התרחשו מתוך חוסר מודעות מוחלט של המעתיק, אלא מייצגים מעיי  770וכדומה.

ביניים של מודעות או קפדנות. כיוון שנוסחם הסופי של ספרים אלה טרם נקבע, המעתיק נוטל לעצמו חירות  

רבה יותר בפרשנות פליאוגרפית. לשון אחר, כאשר קדושת הטקסט או יציבותו עדיין אינן בשיאן, ידו של 

אמנם להיות גרפי או לשלב  הסופר קלה יותר על הקולמוס ביצירת גרסאות משניות, שהרקע שלהן עשוי  

גורמים אחרים, אך הקלות שבה הן נוצרות נובעת מרמת היציבות של הטקסט. זאת בהשוואה לנוסח מיוצב  

וקנוני לגמרי ששם מצטרפים גורמים כגון חינוך של הסופרים להקפדה יתרה, מסורת בעל פה שנלווית 

 תופעת ההחלפה מחמת דמיון גרפי.  להעתקה וקדושת הנוסח לאותיותיו. כל אלו ממעיטים מאוד את 

נוסח   בין  האותיות  חילופי  מרבית  של  המשוערת  הכרונולוגית  המסגרת  כי  העלה  האותיות  חילופי  חקר 

המסורה והחומש השומרוני חופפת לראשית מסירתו של החומש השומרוני. אם נכונה השערתי שבראשית   

ן יחסי, ובכלל זה הבדלים מחמת דמיון גרפי,  תהליך המסירה הסבירות של יצירת הבדלי נוסח גדולה באופ

הרי שהשערת החוקרים שהחומש השומרוני התגבש במאה השנייה לפני הספירה, מתאששת על ידי חקר  

  771ההבדלים הנידונים במחקר זה. 

 

 הכתב בו נמסר החומש השומרוני: דיון ומסקנות 4.1.2

 מרובע מסירת החומש השומרוני או נוסחי היסוד שלו בכתב 4.1.2.1

מסקנה נוספת העולה מממצאי המחקר נוגעת לשאלת הדמות הפליאוגרפית של מסורת התורה המשותפת 

אותה  העתיקו  כתב  ובאיזה  התורה  את  היהודים  העתיקו  כתב  באיזה  היינו  לשומרונים,  הן  ליהודים  הן 

חמת דמיון גרפי  השומרונים עד למאה הראשונה לספירה. ראינו כי ניתוח הרקע הפליאוגרפי של ההבדלים מ 

בין נוסח המסורה לחומש השומרוני מצביע על ראיות מוצקות למסירת התורה בכתב המרובע, לצד עדויות  

 מצומצמות בהרבה למסירה גם בכתב העברי.  

ממצאי המחקר מראים כי קיימות גרסאות משניות בחומש השומרוני שבהן חילופי אותיות בעלות דמיון  

המרובע:   הכתב  במערכת  מתוך    35ישנן  גרפי  השומרוני,  בחומש  משניות  בנות   53גרסאות  גרסאות 

-הגרסאות הללו הוכנסו אל הנוסח הקדם  773(. 54%התרחשו בכתב מרובע )  19מתוכן, לפחות    772הכרעה. 

 ומרוני ו/או החומש השומרוני כאשר הם היו כתובים בכתב מרובע. ש

 
מההבדלים המתוארכים לתקופה   72%. כמו כן,  1מכלל ההבדלים הם מקרים מורכבים, ראו פרק שני, טבלה מס'    60%  770

 . 18ההרודיאנית הם מקרים מורכבים, ראו פרק שלישי, טבלה מס' 
ים המסגרת הכרונולוגית של חילופי האותיות המוצעת במחקר זה עשויה לאשש גם את תיארוכו המקובל של תרגום השבע  771

, עמ' 1992(. על פי טוב  2016; רוסל  2016; פרקינס  125לאמצע המאה השלישית לפני הספירה )כך למשל טוב תשע"ד, עמ'  

, האותיות דל"ת ורי"ש הן האותיות השכיחות בחילופן בין נוסח המסורה ותרגום השבעים לתורה. מסגרת חילופי 263– 262

שית ועד לאמצע המאה השנייה לפני הספירה. אם כן, העובדה שחילופים האותיות הללו בכתב מרובע היא מאמצע המאה השלי

אלו שכיחים בתרגום שנעשה באמצע המאה השלישית לפני הספירה אינה מפתיעה. ככל הנראה, הוא תורגם מתוך כתב יד שהיה  

 כתוב בכתב מרובע ארכאי, שבו ישנה כמעט זהות גרפית בין דל"ת לרי"ש. 
 . 7 ראו פרק שני, טבלה מס'  772
רי"ש שבהם יש דמיון גרפי בשתי מערכות הכתב. ראו פירוט הגרסאות  -ייתכן שאף יותר, אם מונים גם את חילופי דל"ת  773

 . 612,  611בפרק שני, הע' 
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בראשונה, הכתב העברי    774כפי שנידון בהרחבה בפרק השלישי, היהודים השתמשו בשתי מערכות הכתב.

המרוב הכתב  הצרכים.  לכל  שימש  הספירה,  לפני  התשיעית  במאה  הפיניקי  הכתב  מן  החל שהתפתח  ע 

העברי.   הכתב  של  מקומו  את  בהדרגה  ותפס  הספירה,  לפני  החמישית  המאה  מן  החל  ביהודה  להתפשט 

במקביל, הכתב העברי עדיין שימש בחוגים מצומצמים, ואף זכה לעדנה בתקופה החשמונאית כחלק מתהליך 

וסח המעידים  של תחייה לאומית. אולם, החידוש בדברים טמון בכך שבחומש השומרוני משוקעים הבדלי נ 

דווקא על שימוש במערכת האותיות של הכתב המרובע. סביר להניח שהבדלי הנוסח הללו נוצרו כאשר  

הטקסט היה עדיין יהודי, היינו טרם התקבלותו בידי השומרונים ויצירת הנוסח המקובל על העדה, וייתכן 

אשונה מתקבלת על הדעת,  אף שהם נוצרו לאחר שהפך לטקסט עדתי. להלן נראה כי על אף שהאפשרות הר

גם האפשרות השנייה סבירה לאור התפתחותו המאוחרת של הכתב השומרוני המתוארכת לכל המוקדם 

למאה הראשונה לספירה, ולאור ממצאים אפיגרפיים המעידים על שימוש כפול של השומרונים במערכת 

 הכתב העברי והמרובע, כפי שעשו היהודים.  

 

 המעידים על שימוש של השומרונים בשתי מערכות הכתב במקביל ממצאים אפיגרפים 4.1.2.1.1

משומרון  הפפירוסים  ובראשם  ההלניסטית,  התקופה  ומראשית  הפרסית  מהתקופה  אפיגרפיים  ממצאים 

שנתגלו בואדי דליה ומאות כתובות ומטבעות מהר גריזים, מלמדים שהיהודים והשומרונים כתבו בתקופות  

בשתי   כתב.  מערכות  באותן  מסחר  אלה  ולצרכי  רשמיים  מסמכים  לכתיבת  שימש  הארמי  הכתב  העדות 

 775יומיומיים, ואילו הכתב העברי שימש בהקשרים דתיים ולאומיים. 

דליה, -לפני הספירה שנחשפו במערה בואדי  354–335הפפירוסים משומרון, תעודות משפטיות מהשנים  

שחרור של עבדים. תעודות אלו נכתבו צפונית ליריחו, הן תעודות משפטיות העוסקות בהעברה, מכירה ו

בעיר שומרון, בירת המדינה שומרון. חוקרים מעריכים כי הם שייכים לשכבת אצולה שומרונית שלקחה  

מסמכים אלו כתובים בכתב    776אותם עמה במנוסתה משומרון, טרם הגעת חייליו של אלכסנדר מוקדון לשם.

צאו גם חותמות הכתובות בכתב עברי. לפנינו אפוא לצד מסמכים אלו נמ  777ארמי ובשפה ארמית ממלכתית. 

 עדות לשימוש אמביוולנטי בשתי מערכות הכתב.

תמונה דומה עולה גם מניתוח הכתובות השומרוניות שנמצאו בהר גריזים בסוף המאה שעברה על ידי מגן, 

תן נכתבו  משגב וצפניה. מתוך המכלול הגדול של כארבע מאות כתובות שנתגלו במקדש השומרוני, מרבי

הספירה. לפני  והשנייה  במאות השלישית  ישראל  בארץ  ארכאי שהתפתח  מרובע  רק    778בכתב  למעשה, 

לפנינו, אם כן, ראיה נוספת לכך שהשומרונים, כמו   779כתובות מעטות מהר גריזים כתובות בכתב עברי. 

 היהודים, כתבו בשתי מערכות הכתב. 

 
   . 3.1.1סעיף  774
 .  131, עמ' 2013. ראו גם אצל קנופרס 132; מגן, משגב וצפניה תשס"א, עמ' 171– 170, עמ' 1990גרופ  775
 .  931, עמ' 1992גרופ  776
. ארמית ממלכתית היא השפה בה השתמשו הסופרים  4, עמ'  2001; גרופ  691, עמ'  2000; ליית'  119, עמ'  1963רוס    777

 בתקופה הפרסית, והיא זהה לזו של מכתבי יב מהמאה החמישית לפני הספירה ושל טקסטים נוספים מרחבי האימפריה הפרסית.  
 . 3.1.3ראו פרק שלישי, סעיף  ;158–145, עמ' 1961קרוס  778
 .  125מגן, משגב וצפניה תשס"א, עמ'  779
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זה המשיך לפחות עד לכיבוש שומ יוחנן הורקנוס, ואף אחר כך, עד להפרדה  נוה סבור שמצב  רון בימי 

מוחלטת בין שתי הקבוצות. לאחר הקרע כל קבוצה אימצה לעצמה מערכת כתב שונה: היהודים בחרו בכתב  

  780המרובע, והשומרונים בכתב העברי. 

.  קרטבייט טוען כי בחירת השומרונים במערכת הכתב העברי, תוך דחיקתו של הכתב הארמי, אינה מקרית

את  להדגיש  היתה  כוונתם  אותו.  אמצו  כך  ומשום  למשה,  העברי  הכתב  את  ייחסו  השומרונים  לטענתו, 

הזיקה בין הכתב   781  תפקידו המרכזי של משה במסירת התורה, ואת מעמדו הבלתי מעורער כנביא האל.

ספרים עברי הן בעיקר של  -העברי למשה ניכרת גם במגילות קומראן: המגילות הכתובות בכתב הפליאו

גם אם לא נקבל את הזיקה בין הכתב העברי למשה, הרי שבחירת    782התורה וספר איוב.   –המיוחסים למשה  

השומרונים בכתב העברי אינה מפתיעה. היא תואמת את התיאולוגיה השמרנית של העדה, הרואה את עצמה  

וא  המקודש  הטקסט  המנהגים,  המסורות,  את  המשמרת  בטהרתו,  ישראל  זרע  של  הכתב  כשארית  את  ף 

הקדומים. לאור זאת ניתן לפרש את ההתנגדות לכתב העברי, כפי שהיא משתקפת בספרות חז"ל כשיקוף 

שומרוני. כך חז"ל טענו כי התורה ניתנה בכתב אשורי ורק אחר כך נכתבה בכתב 'רעץ', וכי -פולמוס אנטי

היא להתמודד עם היתרון אפשר שמטרת הדברים    783הספרים הכתובים בכתב זה אינם מטמאים את הידיים. 

 784הפוטנציאלי של השומרונים בכך שהם משמרים את הכתב העברי המקורי. 

 

 חפיפה תרבותית ודתית בין היהודים והשומרונים בתקופה הפרסית וההלנסטית 4.1.2.1.2

השימוש של היהודים והשומרונים באותן מערכות כתב תואם את היחסים הקרובים בין שתי העדות בשנים 

לתקופה שקדמ ועד  הפרסית  מהתקופה  החל  כי  מסכימים  רבים  חוקרים  השומרוני.  הנוסח  לגיבוש  ו 

החשמונאית, תהליכי ההתפתחות של שתי העדות לא היו נפרדים ובלתי תלויים, אלא התמזגו זה בזה עד  

ואכן, ניתן להצביע על מאפיינים מקבילים בשתי העדות, עד שנראה שהקורפוס של   785שנפרדו דרכיהן.

 כתבי הקודש והכתבים המשותפים להן אינם אלא חלק ממערכת כוללת של השפעות הדדיות. 

 
 .19פלורנטין תשע"א, עמ' -. ראו גם אצל טל94–91עמ'  1998נוה  780
עמ'  2009קרטבייט    781 וטוען שגם התוספות ההרמוניסטיות בחומש השומרוני משקפות את 290– 289,  . קרטבייט ממשיך 

(.  260– 259מי שממלא בדייקנות אחר צו האל, וליישב סתירות בדבריו )ראו שם, עמ' 'שכבת משה'. מטרתן לתאר אותו משה כ

 .  215, עמ' 2013על אמונת השומרונים במעמדו הבלעדי של משה ראו גם אצל קנופרס 
 .93ראו פירוט אצל טוב תשע"ד, עמ'  782
וגיות התלמודיות נידונו רבות במחקר, ירושלמי )מהד' וילנא(, מגילה פרק א, הלכה ט; מסכת ידיים, פרק ד משנה ה. הס   783

. לדיון במשמעותו ומקורו של המונח 'רעץ'  287– 283, עמ'  2013למחקרים שטיפלו בהן ראו למשל אצל נאה תשס"ח; סמליק  

 . 149– 148או בגרסאות אחרות 'דעץ', 'דחץ' ו'רועץ' ראו למשל אצל ליברמן תשנ"א, עמ' 
 .131נאה תשס"ח; מזרחי תשע"ו, עמ'  784
. ההנחה העומדת בבסיס הדברים היא שהיהודים  11, עמ'  2013; קנופרס  693, עמ'  2000; ליית'  201, עמ'  1998bקרוס    785

והשומרונים היו שתי עדות נפרדות בתקופות הנידונות. ואולם, שאלת מוצאה של העדה השומרונית וזמנו של הפילוג בין העדות 

נים הטוענים כי הם צאצאי ישראל הקדומים שלא גלו לאשור ומשמרים את  היא שאלה מורכבת ורבת פנים. מחד, גרסת השומרו

; קנופרס  21–15, עמ'  1964המסורת הקדומה בטהרתה )לחוקרים שאימצו את אימצו את גרסתם ראו למשל אצל מקדונלד  

פוטמית שהובאה  מסו -(. מאידך, גרסת היהודים הסבורים שמקורותיה של העדה השומרונית באוכלוסייה פגאנית172, עמ'  2004

. לחוקרים שאימצו גרסה זו 2לפנה"ס )ע"פ מל"ב יז    722לאזור על ידי האשורים, לאחר הגליית האוכלוסייה המקומית בשנת  

(. לעומתם, מרבית החוקרים סבורים שהשומרונים  82, עמ'  1989; זרטל  188– 184ראו למשל אצל קויפמן תשכ"ד, חלק ד, עמ'  

יהודיים )השווה למגן ולמור שסברו שהעדה השומרונית היא תוצאה של מיזוג בין אוכלוסייה    דתית ששורשיה-הם קבוצה אתנית

מקומית שנשארה בארץ לאחר הגליית מלכות ישראל, ובין אוכלוסייה זרה שהובאה לכאן על ידי האשורים ]מגן תשס"א עמ' 

לים היא המקום המקודש, והסבה אותו להר  [(. קבוצה זו פרשה מיהודה ודחתה את האמונה כי ירוש32; מור תשס"ג עמ'  116
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אף   שעל  נראה  והפולחן.  הדת  לתחומי  ובראשונה  בראש  נוגעים  הקבוצות  לשתי  המשותפים  המאפיינים 

השתייכו   לא  שביהודה. שהשומרונים  לזו  מאוד  דומה  הייתה  דתם  שנחשפה   786ליהודה,  הקדשה  כתובת 

במקדש בגריזים ומזכירה את האל היהוויסטי בשמו, מלמדת כי לפחות חלק מהשומרונים החשיבו את עצמם  

טענה זו מקבלת חיזוק מהיעדרם המוחלט של ממצאים פגאניים בפולחן   787עובדי האל המזוהה עם ירושלים.

בנוסף, סמלי פולחן    788בכתובות הר גריזים. השומרוני, ומהופעתם של שמות יהוויסטיים בפפירוסי שומרון ו

המעטרים נרות חרס שומרוניים מהתקופה הביזאנטית, דוגמת מנורת שבעת הקנים, ארון הקודש, שופר 

כמו   789ומחתה, משקפים את הפולחן היהודי שהתקיים במקדש ומלמדים על מסורת משותפת לשתי העדות.

הונה בשתי העדות, מה שוודאי השפיע על דפוסים פולחניים  כן, ישנן עדויות לקשרי נישואין בין משפחות הכ

נראה אם כן שהשימוש בשתי מערכות הכתב הזהות הוא חלק ממערכת   790משותפים לירושלים ולגריזים. 

 רחבה של מאפיינים משותפים ליהודים ולשומרונים ומקיומה של חפיפה דתית ותרבותית בין שתי העדות. 

 

 מרוני בשתי מערכות הכתב  גלגולי החומש השו 4.1.2.1.3

הניתוח הפליאוגרפי שערכתי בעבודה זו, אשר בוחן את הרקע לחילופי האותיות מחמת דמיון גרפי בין נוסח  

המסורה והחומש השומרוני, שופך אור חדש על סוגיית הכתב שבו נמסר השומרוני, או הנוסחים מהם הוא  

ונים התרחש במערכת האותיות של הכתב המרובע.  התפתח. כפי שהראיתי לעיל, חלק ניכר מהחילופים הניד

לצד האפשרות שחילופים אלו התרחשו כבר בנוסח היסוד של החומש השומרוני, היינו בנוסח יהודי עממי  

מימי הבית השני, לא מן הנמנע שהם מעידים כי בשלבים מוקדמים של מסירת החומש השומרוני הוא נמסר  

אודות השימוש  גם בכתב המרובע. בכך הם תורמים תרומ נוספת לאישושן של העובדות הידועות לנו  ה 

הכפול שעשו היהודים והשומרונים בשתי מערכות הכתב בתקופה הפרסית וההלניסטית, המגובות בממצאים  

 דליה וגריזים.-אפיגרפיים מואדי

 
גריזים. לגבי זמנו של הפיצול הדעות מגוונות, ונעות בין התקופה הפרסית, החשמונאית, ואף מאוחר יותר )לתיארוך הקרע בין 

  . על סמך חפירות ארכיאולוגיות בהר גריזים, מגן סבור 116השומרונים ליהודים בתקופה הפרסית ראו אצל מגן תשס"א, עמ'  

שבימי הבית השני היה בהר גריזים מקדש חלופי לזה שבירושלים. כהניו, הבאים להקריב בו ויושבי העיר הסמוכה הם שומרונים.  

על אף שמגן לא אומר זאת במפורש, הוא רומז לכך שקיומו של המקדש בגריזים באמצע המאה החמישית לפנה"ס מלמד על  

. לתארוך במאה השלישית לספירה ראו אצל  351, עמ'  2009אצל קרטבייט    קיומה של העדה השומרונית בתקופה זו. ראו גם

,  1996; פוסום  118, עמ'  1968. לחוקרים המתארכים את הפילוג לתקופה החשמונאית, ראו למשל אצל פרביס  1991קראון  

הדעה הרווחת היום    (. ניתן לומר כי251, עמ'  2007; פומר  201, עמ'  b1998; קרוס  113, עמ' 1998; אפעל 244, עמ'  1כרך  

במחקר היא שהפילוג בין העדות לא התרחש באופן פתאומי, אלא באופן מדורג והתפתחותי, כאשר הרס המקדש בגריזים על ידי  

יוחנן הורקנוס, היווה נקודת ציון משמעותית בתהליך זה. מכל מקום, בין אם נאחז בדעה המקובלת ובין אם נקדים את הפילוג  

נראה יריבות והתנצחות ארוכה    לתקופה הפרסית,  מדברים על שנים ארוכות של השפעה הדדית במגוון תחומים, לצד  שאנו 

 שנמשכה גם שנים רבות לאחר הפילוג.
 . 2018; פומר 11עמ'  2013; קנופרס 268, עמ' 2007; פומר 201, עמ' 1998b; קרוס 20, עמ' 1986אגר  786
 .131מגן, משגב וצפניה תשס"א, עמ'  787
שמות התאופוריים בכתובות הר גריזים . ל131, עמ'  2103העדר סממנים פגאניים אצל השומרונים ראו אצל קנופרס  על    788

; צנגלר 932עמ'  ,  1992  אצל גרופ  ו. להופעת השמות בפפירוסי שומרון, רא130–128אצל מגן, משגב וצפניה תשס"א, עמ'    ורא

1996 . 
ספוס דייק כשקבע שסנבלט בנה את המקדש השומרוני בדמותו של המקדש  . קראון מסיק מכך שיו 142זוסמן תשמ"ז, עמ'    789

 (.  36–35, עמ' 1991; קראון 312– 310, 11בירושלים )בן מתתיהו, שליט תשכ"ג, כרך ג, ספר 
ר  )בן מתתיהו, שליט תשכ"ג, כרך ג, ספ מתתיהו  -, וגם אצל יוסף בן28אזכור של נישואים כאלו מופיע כבר במקרא, בנח' יג    790

האם הם שתי גרסאות של סיפור אחד או שני סיפורים שונים.   –(. רבות נכתב על היחס בין שני המקורות הללו  312–302, 11

 הציע שמדובר בשני סיפורים שונים, ועל פי השערה זו שחזר את שושלת מושלי שומרון.  1998bקרוס 
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צמו,  הטענה כי החומש השומרוני השתלשל מנוסחים שנמסרו הן בכתב העברי הן בכתב המרובע, או שהוא ע

בשלבים הראשונים, נמסר בשתי מערכות כתב אלו, טרם נשמעה במחקר. חוקרי החומש השומרוני, ואף 

חשובים שבהם, הניחו כהנחת יסוד שהוא היה כתוב בכתב עברי מראשיתו. כך למשל גזניוס, שנימק את  

ם תורגם  הטענה שהשומרוני אינו המקור לתרגום השבעים על התורה, בכך שאין ראיה שתרגום השבעי

גם מצוך, בהתבסס על הכתב השומרוני בו כתובים כתבי היד העתיקים   791מתוך מצע הכתוב בכתב עברי. 

של החומש השומרוני, הניח שהשומרונים השתמשו בכתב העברי ובכתב השומרוני שהסתעף ממנו מימי 

ולים שונים במהלך  אולם כאמור, הן נוסח המסורה הן החומש השומרוני עברו גלג 792קדם ועד לימינו אלו. 

מסירתם, בהם ככל הנראה הם היו כתובים בשתי מערכות הכתב, ואין בצורה האחרונה שבה הם הגיעו 

 793לידינו ללמד על צורתם המקורית.

 

 מסירת החומש השומרוני בכתב שומרוני  4.1.2.2

צקות המעידות מסקנה נוספת העולה מהניתוח הפליאוגרפי של חילופי האותיות היא שלא קיימות ראיות מו

התהוותו.  של  המוקדמים  בשלבים  השומרוני  בכתב  השומרוני  החומש  מסירת  הרקע   794על  אחר,  לשון 

בין האותיות כפי שהן   דמיון  אינו מצביע על  נוסח המסורה לשומרוני  בין  הפליאוגרפי לחילוף האותיות 

 מוכרות לנו ממערכת הכתב השומרוני.  

שומרוניים והתרחשו כבר  -ותיות הנידונים הם ווריאנטים קדםממצא זה עשוי להעיד על כך שחילופי הא

בנוסחי היסוד של החומש השומרוני. אולם לאור הצעתי שאף החומש השומרוני נמסר בכתב מרובע, אבקש  

 להציע הסבר אפשרי נוסף.  

עברי החל מן המאה השנייה לפני -ההנחה המקובלת היא שהכתב השומרוני החל להסתעף מן הכתב הפליאו

לספירה.ה הראשונות  במאות  רק  כיתתית  כתב  מערכת  לכדי  התגבש  אך  הכתב   795ספירה,  של  איחורו 

השומרוני מחד, ותיארוכו של החומש השומרוני למאה השנייה לפני הספירה מאידך, עשויים להסביר את  

המסירה   העובדה שאין תיעוד להבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בכתב השומרוני. על פי כרונולוגיה זו, שלבי

הראשונים של החומש השומרוני קדמו לשימוש בכתב השומרוני. לכן נראה שהחומש השומרוני לא נמסר  

ניכר  חלק  כך  משום  המרובע.  בכתב  בעיקר  הייתה  היא  כי  להניח  וסביר  מסירתו,  בראשית  זה  בכתב 

יאנית. לאחר מההבדלים מחמת דמיון גרפי המשתקפים בו הם בכתב מרובע מן התקופה החשמונאית וההרוד

שאומצה מערכת הכתב השומרוני במאות הראשונות לספירה, החומש השומרוני הועתק בקפידה על ידי  

 
. למרות שגזניוס טען שאין תלות ישירה בין תרגום השבעים והשומרוני, מסקנתו היא שלשומרוני  12–11, עמ'  1815גזניוס    791

בדברים כדי להפריך את המסקנה של גזניוס    . אין231– 230, עמ'  1970ולתרגום השבעים יש מקור משותף. ראו גם אצל וולקי  

שהתקבלה על ידי מרבית החוקרים, אולם הנחתו שהשומרוני היה כתוב בכתב עברי לאורך כל תהליך המסירה שלו אינה עולה  

 בקנה אחד עם ממצאי המחקר.  
 .  3, עמ'  1969מצוך  792
לנוסח המסורה בשל העובדה שכתבי היד שלו  השוו' לראשוני חוקרי החומש השומרוני שסברו שהוא נוסח עתיק ביחס    793

; אנדרסון וגייל  32– 31, עמ'  1975. ראו גם דיונים אצל לברם  440–343, עמ'  1869; דיסטל  1631כתובים בכתב עברי: מורין  

 . 156–155, עמ' 2012
 . 3.3.1ראו פרק שלישי, סעיף  794
 .  3.1.5ראו דיון בכתב השומרוני בפרק שלישי, סעיף  795
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המעתיקים השומרוניים. מלאכתם המדויקת הניבה מספר מועט בלבד של גרסאות תנייניות שנוצרו בשל 

 חילופי אותיות דומות.  

הטענה   את  מחזק  השומרוני  בכתב  לחילופים  הראיות  של  היעדר  המצומצמת  שכיחותם  אודות  שהצגתי 

זאת לנוכח העובדה שככל   796הבדלים מחמת דמיון גרפי ככל שמתרחקים מהשלב האחרון של גיבוש הנוסח. 

הנראה מסירת החומש השומרוני בכתב שומרוני החלה רק במאה הראשונה לספירה. בשלב זה הנוסח יציב 

 צמו חופש פעולה בהפעלת פרשנות פליאוגרפית.  באופן יחסי, מועתק בקפידה והמעתיק ממעט ליטול לע

של  ומיומנותם  דייקנותם  על  ללמד  עשוי  שומרוני  בכתב  שמקורם  להבדלים  הראיות  היעדר  ועוד,  זאת 

בנוסח  והמשניות  העדיפות  הגרסאות  מספרי  מניתוח  תתאשש  זו  הנחה  בפרט.  השומרוניים  המעתיקים 

 המסורה ובחומש השומרוני שיובא להלן. 

 

 מאפייני תהליך המסירה של החומש השומרוני ונוסחי היסוד שלו 4.1.3

בסיכום פרק הממצא הטקסטואלי בחנתי את מספר הגרסאות העדיפות בנוסח המסורה ובחומש השומרוני.  

הגרסאות   ממספר  משמעותית  בצורה  גדול  המסורה  בנוסח  העדיפות  הגרסאות  מספר  כי  העלה  בדיקתי 

- הבדלים בני הכרעה בסוגיית הגרסה העדיפה, נוסח המסורה עדיף ב  53מתוך  העדיפות בחומש השומרוני:  

  797מקרים בלבד.  18-מקרים והחומש השומרוני עדיף ב 53

נו"ן שעשויים -יו"ד ומ"ם -חילופי ו"ו  15עיון נוסף בגרסאות המשניות בחומש השומרוני מעלה כי הן כוללות  

לעברית השומרונית, ולפיכך הם אינם בהכרח תוצאה   היו להתרחש גם בהשפעת הזיקה הלשונית בין ארמית

היינו הבדלים מחמת   מורכבים,  גם ביתר המקרים שהוגדרו כמקרים  גרידא. כך  של תופעה טקסטואלית 

דמיון גרפי שנוצרו בשל שילוב גורמים )גורם גרפי עם גורם נוסף דוגמת גורם פרשני או לשוני(. אם נבודד 

ר הבדלים שככל הנראה התרחשו בשל חילוף אותיות דומות ולא בשל  רק את ההבדלים המבוססים, כלומ

הגרסאות   למספר  זהה  בחומש השומרוני  העדיפות  הגרסאות  מספר  כי  נראה  העומד ברקעם,  נוסף  גורם 

מקרים ואף   14-הבדלים מבוססים בני הכרעה, נוסח המסורה עדיף ב  28העדיפות בנוסח המסורה: מתוך  

אבקש לבחון מה ניתן ללמוד מממצא זה על תהליך המסירה שעבר   798מקרים.  14-החומש השומרוני עדיף ב

 החומש השומרוני ועל מידת קפדנותם של המעתיקים שהיו מעורבים בתהליך זה. 

 

 היחס בין אסכולות סופרים למידת הדיוק בתהליך המסירה  4.1.3.1

שמרנית ומטרתה היא לייצר עותק נאמן  חוקרי נוסח המקרא מבחינים בין שתי אסכולות של סופרים: האחת  

זה האחרונה מסגלת לעצמה  וחף מטעויות. לצורך  למקור, והשנייה חופשית ומטרתה להפיק עותק מובן 

טוב    799חופש פעולה בהכנסת התערבויות בטקסט בעניינים לשוניים, אורתוגרפיים ובהרחבות פרשניות.

המיומנ  מידת  לבין  הסופרים  אסכולת  בין  הקשר  את  מידה  בחן  באיזו  כלומר  טקסט,  בהעתקת  ות שלהם 

 
 . 4.1.1סעיף ראו לעיל  796
 . 7ראו פרק שני, טבלה מס'  797
  .7ראו פרק שני, טבלה מס'  798
 .  208, עמ' 2014ראו לאחרונה טיטר  799
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גישה   בעלי  סופרים  של  מעבודתם  יותר  ומוקפדת  מדויקת  שמרנית  גישה  בעלי  סופרים  של  עבודתם 

הוא הראה כי קיים קשר בין מידת הדייקנות של הסופר, הנמדדת במספר ההתערבויות שהוא    800חופשית. 

של מחדש  ועיצוב  תיקונים  )מחיקות,  השורות  בין  במספר    מכניס  הנמדדת  גישתו,  לבין  אותיות(, 

ההרמוניזציות הקטנות שהוא מכניס לטקסט. מסקנתו, המתבססת בעיקר על התפילין שנמצאו בקומראן, על  

, היא שעבודתו של סופר בעל גישה חופשית אכן מציגה a1QIsaמגילות השייכות לענף המסורתי ועל מגילת  

 801וד לסופר שמרן, שאצלו מספר התיקונים לשורה הוא קטן.ממוצע גדול של התערבויות בטקסט. זאת בניג

על פי ממצאים אלו קיים קשר בין אסכולת הסופר למידת המיומנות והדיוק של מלאכתו: סופר שמרן מוסר  

שלו  הנוסח  את  שמוסר  חופשית  גישה  בעל  סופר  לעומת  ובהקפדה,  במיומנות  מעתיק  שהוא  הנוסח  את 

 ברשלנות ובחוסר דיוק.  

שומרוניות המצב שונה: הן מכילות הרמוניזציות מחד, ומציגות לכל היותר מספר קטן -גילות הקדםאולם במ 

של תיקוני סופרים מאידך. טוב הסיק מכך שעל אף שאב הטיפוס של מגילות אלו היה נוסח הרמוניסטי, הן 

לת סופרים  שומרוניות, המייצגות אסכו-נמסרו בקפדנות כמו הטקסטים מהענף המסורתי. המגילות הקדם

 .  a1QIsaחופשית, לוו במסירה זהירה ומדוייקת בניגוד למגמה העולה מהתפילין וממגילת 

 

 תרומת ממצאי המחקר לאפיון תהליך המסירה של הענף השומרוני   4.1.3.2

בין האותיות, החומש   גרפי  בדמיון  נוסח שמקורם הוא רק  הנוגע להבדלי  בכל  כי  כאמור, מחקרי העלה 

מכיל   החומש  השומרוני  מבוססים  שבהבדלים  העובדה  המסורה.  לנוסח  זהה  במספר  עדיפות  גרסאות 

השומרוני משמר כמות גדולה באופן יחסי של קריאות עדיפות, מלמדת על עבודתם המוקפדת ומדוייקת של  

המעתיקים שמסרו את הנוסחים בענף השומרוני. עבודה כזו אינה חפה לגמרי מטעויות, אך העובדה שמספרן  

כמות דומה לזו של נוסח המסורה שנמסר אף הוא בדייקנות עשויה לעלות בקנה אחד עם מסקנתו נאמד ב

 שומרוניות. -של טוב אודות המסירה המהימנה של המגילות הקדם

זאת ועוד, נראה כי היעדרן של ראיות לחילופים מחמת דמיון גרפי בכתב שומרוני מעיד כי המסירה המדויקת  

החומש השומרוני אומץ בקרב העדה השומרונית ונמסר בכתב של העדה. כפי  בענף זה נמשכה גם לאחר ש

שהצעתי לעיל, נראה שהסיבה לכך היא שבשלבים המאוחרים של תהליך המסירה מלאכת ההעתקה מדויקת 

 יותר בהשוואה לשלבים המוקדמים בשל הידוק הקנוניזציה. 

 

 

 

 מסקנות הנוגעות ליחס בין עדי הנוסח של המקרא 4.2

 
, בכנס ’Approaches of Scribes to the Biblical Text in Ancient Israel‘  בדברים שנשא בהרצאה שכותרתה   800

 , בדפוס. 2019, שטרסבורג, יוני The Scribe in the Biblical Worldבנושא 
השייכת לענף המסורתי, אך  a4QJerמסקנה זו אינה חד משמעית עבור כל המקרים. בין יוצאי הדופן טוב מזכיר את מגילת  801

מגילת   ואת  שורות(,  לארבע  אחד  תיקון  של  )ממוצע  בין השורות  תיקונים  של  גדול  למצע   a4QSamמציגה מספר  שקרובה 

 השבעים אך מציגה מספר קטן של תיקונים בין השורות )ממוצע של אחד למאה ועשר שורות(.  המשוער של תרגום 
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ף זה יידונו היחסים בין עדי הנוסח המקראיים הכלולים במחקר זה, לאור הבדלי הנוסח מחמת דמיון בסעי

גרפי שאספתי לעיל. אבקש לבדוק האם ניתן לבסס קרבה טקסטואלית בין מסורות נוסח, או בין העדים 

 המייצגים אותן, על פי הגרסאות המשותפות והחלוקות ביניהם בהבדלים הנידונים.  

ודות קרבה טקסטואלית בין נוסחים על פי הבדלים מחמת דמיון גרפי אינו נסמך על תופעה ייחודית  הדיון א

למסורת נוסח מסוימת. חילופים אלו מתרחשים במהלך עבודתו של הסופר המעתיק באשר הוא, ללא קשר 

יתבסס   שלפנינו  הניתוח  שכך,  כיוון  מעתיק.  הוא  שאותם  הטקסטים  שייכים  אליה  הנוסח  על למסורת 

סטטיסטיקה: הקרבה הטקסטואלית בין עדי הנוסח, ו/או שיוכו הטקסטואלי של עד נוסח למסורת מסוימת,  

 ייבחנו על פי מספר הגרסאות המשותפות להם. 

 

 נוסח המסורה, החומש השומרוני ותרגום השבעים 4.2.1

המשתקפת בתרגום השבעים  הבדלים בהם הגרסה    54איסוף הנתונים בפרק השני של העבודה מלמד כי מבין  

פעמים הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים תומכת  32תומכת בגרסת נוסח המסורה או בגרסת השומרוני, 

ההבדלים, הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים תומכת בגרסת נוסח    22(. ביתר  59%בגרסת השומרוני )

לאחר הפחתת המקרים בהם ההבדל בין נוסח המסורה והחומש השומרוני מתועד גם    802(.41%המסורה )

בהערות הכתיב והקרי, כלומר הפחתת המקרים בהם שתי הגרסאות מתועדות בתוך הענף המסורתי, נותרים  

פעמים הגרסה המשתקפת בתרגום    29מקרים בהם גרסת תרגום השבעים תומכת באחד מעדי הנוסח:    51

פעמים הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים תומכת בגרסת    22-(, ו57%בגרסת השומרוני )השבעים תומכת  

ממצאים אלו ייבחנו לאור המודלים העיקריים הקיימים במחקר אודות תולדות   803(.43%נוסח המסורה )

ידי החומש השומרוני  בין מסורות הנוסח המיוצגות על  המסירה של התורה, ולאור הקשר שהם מציגים 

 שבעים.  ותרגום ה

 

 תולדות הנוסח של התורה 4.2.1.1

הדיון אודות תולדות המסירה של המקרא בכלל, ושל התורה בפרט, הועשר ועודכן לאחר גילוי מגילות  

 804קומראן. במסגרת דיון זה, הוצעו מודלים אמפיריים לסיווג מסורות הנוסח של התורה ולאופן התפתחותן.

המקומיי הנוסחים  מודל  הוא  שבהם  בשנת  הבולט  אולברייט  ידי  על  לראשונה  שהוצע  ופותח  1955ם,   ,

בהמשך על ידי קרוס. על פי מודל זה, החל מסוף המאה השישית לפני הספירה נוסח התורה נמסר בערוצים  

-נפרדים ובאזורים גאוגרפיים שונים: בבל )מסורת הנוסח של המסורה(, ארץ ישראל )מסורת הנוסח הקדם

 
 .   2.4.2ראו פרק שני, סעיף  802
 . 3פרק שני, טבלה מספר  803
דיון זה עוסק במודלים מרכזיים תוך התמקדות ביחס בין נוסח המסורה, החומש השומרוני ותרגום השבעים. לפיכך תאוריות   804

. לסקירות מקיפות 2003ואולריק    1975נוגעות ישירות לסוגיה זו לא הובאו כאן, בכללן התאוריות של טלמון  חשובות שאינן  

;  2010; הנדל  67, עמ'  2006; ווגנר  147–140, עמ'  2002של היסטוריית הנוסח של התורה ראו למשל אצל ואנדרקם ופלינט  

 . 2016טוב ואולריק 
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כל מסורות הנוסח התקבצו שוב בארץ ישראל   805נוסח של תרגום השבעים(. שומרונית( ומצרים )מסורת ה

בתקופה החשמונאית וההרודיאנית, והמגוון הטקסטואלי המשתקף בקומראן הוא תוצאה של תהליך המסירה 

הבלתי תלוי שהן עברו. לאור הקרבה הטקסטואלית בין מסורות השומרוני והשבעים, הניכרת באיפיונם של  

ים המכילים קריאות הרמוניסטיות משותפות, קרוס הציע שהמסורת השומרונית והמסורת  כנוסחים מרחיב 

ידי תרגום השבעים עברו מסירה משותפת עד להסתעפותה של האחרונה, בסביבות המאה   המיוצגת על 

  806הרביעית לפני הספירה. 

הלכה המקרא,  נוסח  בחקר  ארוכה  תקופה  מקובלת  המקומיים, שהייתה  הנוסחים  ככל    תאוריית  ונחלשה 

במקביל, במרוצת השנים התפתח חקר   807שהורחב חקר מגילות קומראן והמגוון הטקסטואלי שהן מייצגות.

טיגאיי   אשל,  של  במחקריהם  היתר  בין  לעומק  ונבחן  מקומראן,  התורה  של  היד  בכתבי  ההרמוניזציות 

טים ממסורות השומרוני  טוב ביסס את ההבחנה בין טקסטים ממסורת הנוסח של המסורה לבין טקס   808וטוב. 

)מגילות קדם למסורת השומרונית  הרמוניסטיות המשותפות  גרסאות  הצביע על  הוא  - ותרגום השבעים. 

שבעים ותרגום השבעים(, שאינן -שומרוניות וחומש שומרוני( ולמסורת של תרגום השבעים )מגילות קדם

, 2016במאמר משנת    809ורה(. מסורתיות ונוסח המס-משותפות למסורת הנוסח של המסורה )מגילות קדם

טוב הציע מודל על פיו יש לסווג את מסורות הנוסח של התורה לשתי קבוצות גדולות: נוסח המסורה ודומיו  

מצד אחד, וכל יתר הנוסחים מן הצד השני )בתוך קבוצה זו נכללות מסורת הנוסח של השומרוני, מסורת  

יתר הטקסטים שאינם משוייכים טקס  וכל  לטענתו, בשל אופיין המשני של   810טואלית(.תרגום השבעים 

הגרסאות ההרמוניסטיות בקבוצה השנייה, בראש אילן היוחסין של נוסח התורה עומדים הטקסטים השייכים  

  811למסורת הנוסח של המסורה, וממנה הסתעפה הקבוצה הכוללת את מסורת השומרוני ותרגום השבעים. 

ונית למסורת של תרגום השבעים, הריבוי הטקסטואלי  על אף הקרבה הטקסטואלית בין המסורת השומר 

הסכמה   ביניהם  קיימת  לא  נוסח,  מסורת  לאותה  שייכים  יד  כתבי  מלמד שגם כאשר  בקומראן  המשתקף 

הגרסאות   לצד  כי  נראה  השבעים,  ובתרגום  השומרוני  בחומש  ספציפי  באופן  נתמקד  אם  קונסיסטנטית. 

 :  המשותפות לשניים, קיימים ביניהם גם הבדלים

 
קרוס  1975; קרוס  1955אולברייט    805  ;c1998  על לדבר  העדיף  קרוס  ואילו  נוסח,  במונח מהדורות  אולברייט השתמש   .

 מסורות נוסח, כיוון שהמונח מהדורה רומז לעריכה סיסטמטית. 
  . המונח הרמוניזציות הוא כינוי לשינויים שתכליתם להתאים בין אלמנטים בטקסט לפרטים310– 309, עמ'  1975קרוס    806

אחרים באותו הפסוק או באלו הסמוכים לו, באותו הספר, או בקטעים מקבילים במקור אחר בתורה. שינויים אלו כוללים תוספות,  

. השוו' לסנדרסון  70, עמ'  a2013; טוב  120, עמ'  1991השמטות, הרחבות והחלפות קטנות של מילים. ראו למשל אצל אשל  

של תרגום השבעים הסתעפה ראשונה ממסורת המסורה והשומרוני, והתפתחה שסבורה שמסורת הנוסח  312– 311, עמ' 1986

הנוסח השומרונית הסתעפה ממסורת המסורה   הספירה, מסורת  לפני  שנים  כמאה  בהמשך,  ומרחיבה.  הרמוניסטית  נטייה  עם 

 והייתה נתונה להרחבות גדולות. 
   .2016ראו ביקורת עדכנית אצל אולריק  807
; טוב b2013; טוב  a2013; טוב  282– 271, עמ'  2008. למחקריו של טוב ראו טוב  1985יגאיי  ; ט 1997; אשל  1991אשל    808

 . 2018; טוב e2016; טוב d2016; טוב 2014
מנה את מספר ההסכמות ואי ההסכמות בין גרסאות החומש השומרוני ותרגום השבעים. על פי הניתוח שלו ישנן   1994קים    809

. לדוגמאות של גרסאות e2016תוכן הן הרמוניזציות. לנתונים שונים במעט ראו אצל טוב  מ  328גרסאות משותפות לשניים,    493

ותרגום השבעים בבראשית ראו אצל הנדל   ; לרשימת הגרסאות המשותפות בחומש a2016משותפות של החומש השומרוני 

 .  128– 122, עמ' 2004דברים ראו אצל מק'קרטי 
 .  e2016טוב  810
 .  21– 20שם, עמ'  811
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 812. הרמוניזציות בתרגום השבעים שאינן קיימות בחומש השומרוני.1

  813. שינויים עריכתיים בשומרוני שאינם כיתתיים, ואינם משותפים לתרגום השבעים. 2

ככל הנראה, הבדלים אלו הם עדות לתקופה שבה נוסחי היסוד של השומרוני ושל המצע העברי של תרגום  

כלומר, נראה כי הקריאות ההרמוניסטיות המשתקפות בתרגום השבעים   השבעים נמסרו בערוצים נבדלים.

ואינן משותפות לחומש השומרוני הוכנסו אל המצע העברי או אל אחד מנוסחי היסוד שלו לאחר שהללו 

משותפים   שאינם  בשומרוני  הגדולים  העריכתיים  השינויים  לכך  בדומה  השומרונית.  מהמסורת  נפרדו 

תקופה בהיסטוריית המסירה של החומש השומרוני שבה הוא נפרד ממסורת    לתרגום השבעים מלמדים על

  814הנוסח של תרגום השבעים, ובטרם הוכנסו בו השינויים הכיתתיים. 

אם כן, הקרבה הטקסטואלית בין שתי מסורות הנוסח אינה עומדת בסתירה לגיוון הטקסטואלי ביניהן ואף  

שראינו לעיל, דברים אלו נכונים גם לחומש השומרוני וגם  לגיוון בתוך כל מסורת נוסח בפני עצמה. כפי  

לתרגום השבעים כמייצגי מסורות הנוסח הללו. כעת נבחן כיצד הממצאים אודות הבדלי נוסח מחמת דמיון  

 גרפי בין עדי הנוסח הנידונים כאן עולים בקנה אחד עם מסקנה זו. 

 

 השומרוני ומסורת תרגום השבעים ממצאי המחקר לאור הקרבה הטקסטואלית בין מסורת 4.2.1.2

מסוימת   נטייה  קיימת  גרפי,  דמיון  מחמת  נוסח  להבדלי  הנוגע  בכל  כי  מלמדים  המחקר  ממצאי  כאמור, 

( פי הקריטריון של  57%להסכמה של תרגום השבעים עם החומש השומרוני  בין השניים על  (. הקרבה 

תיות  ההרמוניזציות, ניכרת במידת מה גם כאשר בוחנים את עדי הנוסח על פי הקריטריון של חילופי או

 מחמת דמיון גרפי.  

עם זאת, ההבחנה הברורה בין תרגום השבעים והחומש השומרוני לבין נוסח המסורה על פי הקריטריון של  

ההרמוניזציות אינה קיימת על פי הקריטריון של חילופים מחמת דמיון גרפי. זאת כיוון שבמספר ניכר של  

 (.   43%הבדלים תרגום השבעים מסכים דווקא עם נוסח המסורה )

קנה ודאית אודות היחס בין החומש השומרוני ותרגום השבעים ממספר ההסכמות ביניהם,  לא ניתן להסיק מס

שכן אפשר שתהליכים הקשורים בחילופי האותיות התרחשו בכל אחת ממסורות הנוסח באופן בלתי תלוי. 

בתחום   להסכמות  מצטרפת  השניים  בין  להסכמה  שהנטייה  שיתכן  בזהירות  להציע  ניתן  זאת,  למרות 

 יות, והיא מעידה על תקופת מסירה משותפת של שתי מסורות הנוסח.  ההרמוניזצ

מנגד, המספר הרב באופן יחסי של אי ההסכמות בין החומש השומרוני ותרגום השבעים אינו מפתיע לנוכח 

ובין  בכלל,  והמסורת של תרגום השבעים  בין המסורת של החומש השומרוני  השוני הטקסטואלי הקיים 

ום השבעים בפרט. ראינו כי בנוסף לקבוצת הגרסאות ההרמוניסטיות המשותפות  החומש השומרוני ותרג

לשניים, יש ביניהם הבדלים רבים. כאמור, הבדלים אלו עשויים להיות תוצאה של תולדות מסירה נפרדת 

 
פי שניים או שלושה על פי הערכה של טוב. למאמריו העוסקים בתוספות ההרמוניסטיות בתרגום השבעים לתורה ראו טוב    812

e2013 282– 271, עמ' 2008; טוב 2014; טוב  . 
בין השינויים העריכתיים בשומרוני שאינם מופיעים בתרגום השבעים, ניתן למנות את ההרמוניזציות המרחיבות בסיפורי    813

 ג.-יא והתוספות בחומשים שמות ובמדבר הלקוחות מדברים א-בשמות ז המכות
 . a2016; קראופורד 292, עמ' e2016טוב  814
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של מסורות הנוסח, למרות מקורן המשותף. לתמונת מצב זו מצטרפים הנתונים המובאים כאן אודות חילופי 

נוסח  האותיו עם  השבעים  תרגום  של  ההסכמות  מספר  של  יתרון  מציגים  שאמנם  גרפי,  דמיון  מחמת  ת 

המסורה, ביחס למספר ההסכמות של תרגום השבעים עם החומש השומרוני, אך לצדם מציגים גם מספר  

החומש   של  היסוד  נוסחי  שבה  לתקופה  נוספת  עדות  הם  אלו  נתונים  כי  נראה  הסכמות.  חוסר  של  ניכר 

 י והמצע העברי המשוער של תרגום השבעים נמסרו בנפרד ובאופן בלתי תלוי זה מזה.  השומרונ 

 

 נוסח המסורה, החומש השומרוני, ותרגום השבעים לתורה ונוסח המסורה לדברי הימים  4.2.2

בשנים עשר מקרים מתוך רשימת ההבדלים מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני ישנו  

וסח המסורה לדברי הימים )להלן: דברי הימים(. המדובר הוא בעיקר בשמות פרטיים הנזכרים  תיעוד גם בנ 

לו ובדברי הימים א א. בהבדלים אלו, לא קיימת נטייה להסכמה בין נוסח המסורה  -ברשימות בבראשית י ו

ה מרבית  מנגד,  הימים.  דברי  ובין  השומרוני  החומש  בין  לחלופין  או  הימים,  דברי  ובין  גרסאות  לתורה 

מקרים בהם הגרסה המשתקפת בתרגום    8המשתקפות בתרגום השבעים משותפות לגרסאות דברי הימים:  

מקרים בהם הגרסה המשתקפת בתרגום השבעים    3(, כנגד  67%השבעים תומכת בגרסת דברי הימים )

( הימים  דברי  בגרסת  תומכת  קרבה  815(.25%אינה  על  להעיד  עשויים  אלו  נתונים  האם  לבחון    אבקש 

טקסטואלית בין תרגום השבעים לתורה ודברי הימים, ומהי תרומתם לשיוכו הטקסטואלי של נוסח התורה  

 שבו השתמש מחבר דברי הימים. 

 

 המקור של דברי הימים ברשימות היחס  4.2.2.1

ספר דברי הימים, מן המאוחרים שבספרי המקרא, נכתב ככל הנראה כאשר רב ספרות המקרא היתה כבר 

ר שכזה, הוא עושה שימוש בחומרים מקראיים קדומים: בקטעים מהתורה ומיהושע ברשימות  בנמצא. בתו

ירלמן ערך מחקר שבחן    1948בשנת    816ט(, ובחומרים מספרי שמואל ומלכים בהמשך.-היחס )פרקים א

המאפיינים   על  עמד  ירלמן  הימים.  בדברי  התורה  על  המתבסס  החומר  של  הטקסטואליים  המאפיינים 

ומש השומרוני ולדברי הימים, כגון שימוש מוגבר בו"ו החיבור, העדפה של כתיב מלא יותר  המשותפים לח 

א.  בפרק  היחס  ברשימות  לשמות  משותפות  וגרסאות  המסורה  בנוסח  כי   817מהנהוג  הראה  הוא  בהמשך 

כתוצאה מכך, ירלמן הסיק כי    818קיימים גם קשרים טקסטואליים בין תרגום השבעים לתורה לדברי הימים. 

קור של רשימות היחס בדברי הימים הוא נוסח עממי של התורה שהיה בנמצא בארץ ישראל בסביבות  המ

הסתעפה   ממנה  ולמסורת  השומרוני  החומש  של  הנוסח  למסורת  השייך  הספירה,  לפני  החמישית  המאה 

ירלמן, ואף קרוס  וואנדרקם הסכימו עם טענתו של  וולקי  נוספים כגון  מסורת תרגום השבעים. חוקרים 

 
 . 5ראו פירוט בפרק שני, טבלה מס'  815
עומד על כך שמחבר דברי הימים    237–230, עמ'  2013; יונקר  34–33, עמ'  2011רץ  ק;  66, עמ'  1, כרך  a2004נופרס  ק  816

 ביכר את המקור הכוהני בחיבורו מטעמים אידאולוגיים.  
 .  12–9, עמ' 1948ירלמן  817
 .  28שם, עמ'  818
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שומרוניות, החומש השומרוני, ומקורותיהם  -שטען שהקטעים מהתורה בדברי הימים יחד עם המגילות הקדם 

 819של ספר היובלים והברית החדשה משקפים כולם את אותה מסורת ארץ ישראלית. 

מנגד, טלמון סבר שעל אף שתרומתו של ירלמן לשאלת היחס בין החומש השומרוני לדברי הימים חשובה, 

גם טוב טוען כי אין די ראיות על מנת להבחין בין   820במחקר נוסף על מנת לבסס את מסקנותיו. יש צורך  

ותרגום   השומרוני  החומש  בין  טקסטואלית  קרבה  לבסס  מנת  ועל  הימים,  ודברי  לתורה  המסורה  נוסח 

  821השבעים ובין דברי הימים. 

 

 הימים ברשימות היחסתרומתם של ממצאי המחקר לשיוך הטקסטואלי של מקור דברי  4.2.2.2

הנתונים המובאים במחקר זה מוסיפים קריטריון נוסף לדיון אודות הקרבה הטקסטואלית בין מסורת הנוסח  

של תרגום השבעים לתורה ובין דברי הימים. ההסכמה בין הגרסאות המשתקפות בתרגום השבעים לתורה  

היחס מצטרפת לקשרים הטקסטואליים    ובין גרסאות דברי הימים בהבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי ברשימות

עליהם הצביע ירלמן בין החומש השומרוני ותרגום השבעים לבין דברי הימים. נתון זה אינו יכול לעמוד  

בפני עצמו, כיוון שהתיעוד של הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי ברשימות היחס אינו רב בהיקפו. כמו כן, הוא  

עם זאת, הוא מוסיף נדבך למערכת הזיקות   822י ודברי הימים. אינו מצביע על קרבה בין החומש השומרונ 

עליה הצביע ירלמן לראשונה, ומהווה ראיה נוספת למסורת הנוסח המשותפת של תרגום השבעים ודברי  

- הימים. בכך ממצאי המחקר מבססים את הטענה שקטעי התורה מדברי הימים הם עדות קדומה לנוסח הארץ

 ישראלי של התורה. 

 

 המקרא בימי קדם: המסגרת הכרונולוגית המשוערת של מסירת התורה בכתב עברי  נוסח 4.3

בסעיף זה מובאת מסקנה מתודולוגית הנוגעת לתהליך המסירה של נוסח המקרא בימי קדם, ועניינה צמצום 

המסגרת הכרונולוגית המשוערת של מסירת התורה בכתב עברי. מסקנה זו נובעת ממצאי המחקר, אך אינה 

 ת באופן ספציפי לנוסח המסורה או לחומש השומרוני.  מתייחס

במסקנות הפרק השלישי ציינתי בזהירות כי החילופים בכתב עברי מעידים על מסירה בהיקף מוגבל של 

עברי בתקופת בית שני, וכנראה שאינם מלמדים על מסירה בכתב עברי בתקופת בית -התורה בכתב הפליאו

 לכה.  ראשון. כעת, אבחן הנחה זו לאור ההשערות הקיימות אודות מסירת התורה לפני הגלות ובמה 

בשל העדר קריטריונים חיצוניים או פנימיים לתיארוך חיבור התורה, החוקרים חלוקים בשאלת זמן חיבורה  

והדעות נעות מן המאה העשירית ועד למאה השלישית לפני הספירה. לשיטת הסוברים ששלבי העריכה 

תב עברי קדום  האחרונים של התורה היו בתקופה הפרסית וההלניסטית, הטענה שהתורה לא נמסרה בכ 

 
 .  47, עמ' 1978; ואנדרקם 310, עמ' 1975; קרוס 233, עמ' 1970; וולקי 269–266, עמ' 1965וולקי  819
   .128–127טלמון תשי"א, עמ'  820
 . 12, עמ' d2016טוב  821
 . 4ראו פרק שני, טבלה מס'  822
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אולם יש לנמק טענה זו גם לשיטת הסוברים שהתורה, לפחות  823ששימש לפני הגלות אינה צריכה הוכחה.

  824גלותי.-בחלקה, היא חיבור טרום

 

 התפוצה המצומצמת של התורה לפני המאה הרביעית לפני הספירה  4.3.1

ובמהלכה ספרי המקרא, ובכללם התורה, היו קיימים  לופניק, הרן וטוב טוענים כי בתקופה שלפני הגלות  

בעותקים בודדים בלבד. עותקים אלו הופקדו לאחר העתקתם במקום מרכזי, כנראה במקדש, ונשמרו שם  

לדעת הרן, מצב זה נמשך  825כך שהיו נגישים רק למעגלים מוגבלים בלבד, כגון כוהנים, נביאים וסופרים. 

דש והחלו נפוצים. שלב זה התרחש לאחר הגלות ולפני אמצע המאה  עד אשר הם קיבלו מעמד של ספרי קו

השלישית לפני הספירה, שבה כבר קיימים עותקים של ספרי המקרא מחוץ למקדש, כפי שמעידות מגילות  

 קומראן. 

זו היא ספקולטיבית, שכן העותקים הקדומים ביותר של ספרי המקרא שיש בידינו הם המגילות   תאוריה 

ן המתוארכות למאה השלישית לפני הספירה ואילך. התקופה שקדמה להן היא תקופה  הקדומות מקומרא

היסטורית מבחינה טקסטואלית, ולפיכך היא שרויה בעלטה מבחינתו של חוקר המקרא. מכל מקום,  -פרה

 השערתם של לופניק, הרן וטוב מתקבלת על הדעת לאור הנתונים הבאים:  

עשוי לרמז כי היה   8תורה בימי יאשיהו במלכים ב כב  מן ההיבט הספרותי, תיאור מציאת ספר ה .1

קיים עותק אחד של התורה. זאת בשל השימוש במונח 'ספר התורה' בלשון יחיד וביידוע: ַוּיֹאֶמר 

ר   ַהֹּספֵּ ַעל־ָׁשָפן  ַהָּגדֹול  ן  ַהֹכהֵּ ַהּתֹוָרהִחְלִקָּיהּו  ספרותית   ֵסֶפר  עדות  אין  בנוסף,  ה'.  ית  ְבבֵּ ָמָצאִתי 

  826ותקים פרטיים של התורה. במקרא לקיומם של ע

מן ההיבט הארכיאולוגי, מיעוט ממצאים אפיגרפיים בעברית מן המאות השישית עד הרביעית לפני  .2

זו: החל מסוף המאה  הספירה עשויים להעיד על העדר תרבות סופרים ענפה בישראל בתקופה 

ס פעילות  רחבה של  תפוצה  ניכרת  הספירה  לפני  במאה השביעית  ובעיקר  רב  השמינית  ופרים. 

הקורפוסים של אוסטרקאות שנמצאו בארץ ישראל הם מן המאה השביעית )לכיש, ערד, עוזה(, 

הכוהנים  למעגלי  מחוץ  אל  מתפשטת  ביהודה  וכתוב  קרוא  ידיעת  זו  בתקופה  כי  מעידים  ואלה 

 
.  194, עמ'  a/2016; לנגה  581, עמ'  2016;  לוין  2011; בלום  2011; אלברץ  159–157, עמ'  2009כך למשל אצל רומר    823

זו    2000  טלמון סבור כי בתקופה הפרסית הועלו על הכתב מסורות עתיקות של התורה שנמסרו בעל פה. לסקירה של דעה 

 . 101–59, עמ' 2000במחקר ראו אצל באר 
; ויינפלד 1965הבחין בין ספרות התורה: חומש דברים התחבר במאה השביעית לפני הספירה )כך גם פרנקנה    1957ולהאוזן    824

בתחילת ימי הבית השני. נושא   Pבמאה השמינית ומקור    Eבמאה התשיעית לפני הספירה, מקור    J(, מקור  157–59, עמ'  1972

זה נחקר רבות ועמד במוקד וויכוחים מחקריים אינספור במשך מאתיים השנים האחרונות. כך למשל בעת האחרונה, שניידווינד 

הביא ראיות שמפריכות  2016לפני הספירה, ואילו רולסטון  טען שכתיבת התורה החלה בסוף המאה השביעית 128, עמ'  2004

את הטענה שלא הייתה ביהודה יכולת להפיק טקסטים ספרותיים לפני סוף המאה השמינית לפני הספירה בשל העדר פעילות  

 סופרים בתקופה זו. ניתן להוסיף דוגמאות רבות לחוקרים נוספים שעסקו בדיון זה, אך היריעה קצרה מלהרחיב. 
. שמירת כתבי קודש במקדש מוכרת במצרים  73, עמ'  a2015; טוב  347– 335, עמ'  1995; לופינק  113, עמ'  1983הרן    825

. ניצחון תחותמס  167– 166, עמ'  1982כבר בראשית האלף השלישי לפני הספירה, כמו גם ביוון העתיקה וברומא )ראו אצל הרן  

דה במגילת עור שנשמרה במקדש אמון, ראו חומר שמצוטט ומסוכם אצל  לפני הספירה תוע  15-השלישי בקרב מגידו מן המאה ה

(. ישנן ראיות מאוחרות לכך גם בישראל, בספרות חז"ל העוסקת ב'ספר העזרה' המונח בארון  239– 235, עמ'  a1969פריצ'רד  

 .   155– 151, עמ' 2016בבית המקדש )בבלי, בבא בתרא יד, ע"ב(. ראו דיון מורחב במקורות חז"ל אצל לנגה 
(, אולם זהו אינו עותק פרטי. כמו כן פסוקים אלו הם ציווי ולא  19– 18למעט ספר התורה שהמלך מצטווה לכתוב )דב' יז    826

 תיאור מציאות.  
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מאוד,   827במקדש.  מועט  אפיגרפי  תיעוד  יש  הספירה  לפני  הרביעית  עד  במאות השישית  מנגד, 

 828לפני הספירה.  350–586ן אפילו ממצא אפיגרפי אחד המתוארך בוודאות לשנים  ולמעשה אי

כיוון שכך,   829עובדה זו מלמדת, לכאורה, על פעילות סופרים מועטה בתקופה הבבלית והפרסית. 

המקרא  ספרי  של  נוספים  עותקים  ביצירת  התאפיינה  לא  זו  שתקופה  בזהירות  להניח  אפשר 

 ותקים הקיימים. והפצתם, אלא בעיקר בשימור הע

 

השפעת תפוצת התורה לפני הגלות ובמהלכה על המסגרת הכרונולוגית המשוערת של חילופי   4.3.2

 אותיות בכתב העברי

אם נכונה ההשערה כי התורה היתה קיימת במספר מוגבל של עותקים לפני הגלות, תהליך המסירה המצומצם  

ת מחמת דמיון גרפי להיווצר בהיקף נרחב. את שלה לא אפשר לתופעות טקסטואליות כגון חילופי אותיו

החילופים שעשויים היו להתרחש בכתב עברי, שהיקפם מצומצם כפי שהראיתי לעיל, נראה לייחס לכתב  

עברי במאות האחרונות לפני הספירה. מאות אלו היו תקופת שיא במסירת ספרי התורה כפי שעולה  -הפליאו

ישי של העבודה, הן מפעילות הסופרים המתועדת בקומראן. הן ממסקנות הניתוח הפליאוגרפי בפרק השל

( לעומת מיעוט חילופי האותיות בכתב העברי  65%את ריבוי חילופי האותיות במערכת הכתב המרובע )

( ניתן להסביר בכך שרוב פעילות הסופרים במאות האחרונות התרחשה בכתב מרובע ורק מיעוטה  11%)

  830עברי. -בכתב פליאו

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
עמ'  2004שניידווינד    827 פינקלשטיין  67,  עמ'  2016;  עמ'  2001. שטרן  8– 6,  כי כמות הממצא הארכיאולוגי    169,  מעיר 

 חס לגודל הממלכה. משום כך שניידווינד טען כי בתקופה זו נכתבו רב ספרי המקרא. מתקופה זו היא עצומה בי
 . 10–9, עמ' 2016פינקלשטיין  828
הסבור כי בזמן הגלות ואחריה הייתה פעילות סופרים    1992. בניגוד לסלדריני  174–170, עמ'  2004שניידווינד    כך גם  829

טוען שהמקדש   79, עמ'  1998ראיים על עריכת האוסף המקראי. גם דייויס  ענפה שנעשתה בידי כוהנים, נביאים וסופרים שהיו אח

 ריכז מספר בתי ספר לסופרים שהפיקו פעילות סופרים נרחבת. כאמור, טענתם אינה מגובה בממצאים אפיגרפיים בני הזמן.  
בנושא היקף השימוש בכתב עברי ומרובע במאות האחרונות לפני . לדיון והפניות ביבליוגרפיות 13פרק שלישי, טבלה מס'   830

 . 3.1.1הספירה  ראו פרק שלישי, סעיף 
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