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 'Ì‰ÈÙÏ' /'‚“̄‰ÏÂ' :עוד על מסורת הקריאה

 
בהמשך למאמרו של יוסי פרץ על הקריאה הכפולה במגילת אסתר, אנו מבקשים להשלים את 
המצג לאשורו לטובתם של קוראים ומעיינים, ולהביא גם את עדויותיה של מסורת יהודי-תימן, 
שהרי סוף סוף נוסח המקרא המצוי בכתבי היד התימניים הוא הקרוב ביותר לנוסחו של ה'כתר'. 

על נוסחם וכתיבם של כתבי-יד תימניים אלה ראה הרב ברויאר לציין כדברים האלה:1  
 ‰¯ÂÒÓÏ ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ÓÈ‡˙Ó ÂÊ ˙¯ÂÒÓ .בכתיב האותיות סמכתי על מסורת יהודי תימן
˘ÂÏ ÌÈ·Â¯˜‰ „È‰ È·˙ÎÂ ¯˙Î‰ Ï. כן סמכתי על מסורת יהודי תימן בפרשות פתוחות 

וסתומות ובצורת השירות. 
ואמנם עיון בכת"י תימניים2 ובמגילות הכתובות ע"ג גוויל או קלף מעלה בבירור, שמסורת 

הנוסח היא 'להרׂג'/'לפניהם'. 
ואם לא דיי בעדויותיהם של כתבי יד  אלה, הרי שגם מלומדים ואנשי הלכה מבני–תימן נזקקו 
מפורשות לקריאתן של שתי תיבות אלה. הנה, דרך משל, מהרי"ץ3 כותב בחיבורו 'חלק 

הדקדוק'4 כדברים האלה: 
Â"ÈÂ· ÔÈÒ¯‚ ÈÎ‰ ñ ‚¯‰ÏÂ, וכתוב בגליון, כי כן הוא בספרים מוגהים. ואני גם כן מצאתי 
במוסרה רבתא בערך הלמ"ד, גבי אותיות דנסיבין וי"ו למ"ד. שוב מצאתי בדפוסים 
חדשים שכתבו בהג"ה מבחוץ, שכן נמצא בספרים מדוקדקים 'ולהרג' בוי"ו. ואם כן אין 

לשנות מזה, כי בודאי טעות וחסרון5 נפל בדפוסים.6  
 ÏÎ· ‡Â‰ ÔÎ ñ Ì‰ÈÙÏ „ÓÚ ‡Ï" :גם באשר לצורה 'לפניהם' מציין מהרי"ץ בשפה ברורה

‰˙È·· ‡ÏÂ ,„"ÓÏ· 'Ì‰ÈÙÏ' ˙·È˙ ;È˙˜„·˘ Ô‡'‚È"˙, וכן הוא בירושלמיים".7 

                                                           
1   ראה דברי-ההקדמה לתנ"ך שבהגהתו (בזיקה לשיטה שָּבּה  נהג בהגהת התורה). 

2  כך בתּכ לאל שהועתק בשנת 1580, המצוי לפניי; בתּכ לאל קדמונים (הועתק ב-1939, מתּכ לאל שהועתק 

ב-1618), וכן במגילת אסתר בכתב ידו של המהרי"ץ. 
3   הרב יחיא צאלח, חי בתימן במאה הי"ח, מגדולי תלמידי-החכמים שהצמיחה יהדות-תימן. 

4   ראה, דרך משל, המהדורה שנתפרסמה בדפוס –צילום בשנת תשמ"ב (חסר מקום הדפוס; כנראה ירושלים). 

5  מן הסיפא של דברי המהרי"ץ ניּכ ר בבירור, שעמדו לפניו דפוסים, שבהם היה הנוסח: 'להרׂג', ולפיכך ראה 

צורך להעיר על כך. גם הרב יצחק רצאבי מציין בסוף מבואו (אין פגינאציה) למגילת אסתר שנתפרסמה על 
ידו (ראה להלן), שראה מגילת אסתר מתימן כתּו בת-יד, ובה התיבה 'בפניהם', אך הבחין, שמעיקרא נכתבה 

בלמ"ד שהוחלפה בבי"ת בידי יד מאוחרת. 
6  הרב רצאבי מוסיף (מגלת אסתר עם 'בינה במקרא', בני-ברק, תשמ"ח) על אתר: "וכן עיקר, ואין צריך כלל 

לחזור פסוק זה שתי פעמים, כאילו יש ספק". 
7  ומוסיף הרב רצאבי (שם): "וכן עיקר, כאשר הוא בספרים מדוייקים, ואין צריך לכפול הפסוק". 
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נוסף לדבריו המפורשים של המהרי"ץ שהובאו לעיל, כתב לאחרונה8 גם הרב יצחק רצאבי  
דברים ברורים, כהאיי לישנא:  

מקובל אצלנו מימי-קדם לכתוב 'È˙‰ ˙ÏÈÁ˙· Â"‡Â· ñ '‚¯‰ÏÂ „ÈÓ˘‰Ï·‰…'ואיש לא 
עמד È·· ‡Ï ,„"ÓÏ· ñ 'Ì‰ÈÙÏ"˙. וכן הוא העיקר והנכון, והגירסאות האחרות 
מוטעות, ולכן אין צריכין לחזור ולקרות שתי פעמים כשתי  הגירסאות, כפי שהנהיגו 

מקרוב בשאר קהילת ישראל.9 
העולה מדברינו: בכתבי-היד התימניים ובמסורת הקריאה שבפיהם של יהודי-תימן מקוימות 
שתי התיבות הנ"ל עפ"י המצוי בכתבי היד הטברניים המדויקים ביותר וכפי המובא במסורה. 
בשל כך לא נזקקו יהודי-תימן למנהג המאוחר, שפשט במאתיים השנים האחרונות בעיקר 
באשכנז – לקרוא קריאה כפולה של פסוקים במגילת אסתר, שבהם מזדמנות שתי התיבות: 

'להרׂג'/'לפניהם'.  
 

                                                                                          ד"ר צמח קיסר   
 לשון עברית, תלמוד, הבעה עברית 

 

                                                           
Â˜Ó‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘  8ˆ¯ (חלק ג), קכב, כא (בני-ברק תשנ"ו). 

9  על שינויים דווקניים נוספים במגילת אסתר שבכתי"י תימניים בהשוואה למסורות נוסח אחרות, ראה שם. 

 
הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 
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