
 1

  ד"תשע' ה באדרי "לק

  ארדי/ ארידי 

  נו�
אד	 ב�

 המחיש זאת "מנחת שי"ידידיה נורצי בעל ' ר. מבוכהרבתה ה) ט, אסתר ט(ב תיבת ארידי בכתי

  . "ד או חסר"מא� סליק לעילא ואתא ואמר א	 מלת ארידי מלא יו": יפה באמרו

טר� פורס� העוסק ממאמר שכתבתי ופרטי� יוס� עופר אעלה בקצרה כמה ' לבקשת מורי פרופ

  .בבירור כתיבת תיבת ארידי במסורת תימ  ובמסורת טבריה

  

  1ד"יומלא ארידי  –מסורת תימ� 

  :המקורות שעמדו לרשותי

מכו  בנמצאי� ה )תכאליל ומגילות כשרות, תיגא  (ומי כתבי היד התימניי�תצל(!) כל •

#  יד בבליי�כתבי לרבות , יד האוניברסיטה העברית בירושלי�לתצלומי כתבי יד שעל

 .תימניי�

, אספני�(נמצאי� בידיי� פרטיות ה) תכאליל ומגילות כשרות, תיגא (כל כתבי היד  •

הרב , שמואל כרי�' ר, ישראל צנעני' ר, שגיב מחפוד' בה� רו ,)חוקרי� ואנשי� פרטיי�

  .החפצי� בעילו� שמ�רבי� ועוד , ר משה גברא"ד, הרב יוס� עראקי הכה , י'אליהו קאצ

,  הרב אברה� אלנדא�כגו ,   ובדור שלפניו בידי רבני תימ  בדור האחרושהיוות כל המגיל •

הרב יוס� קאפח וסבו הרב יחיא , הרב יחיא בסיס, הרב חיי� כסאר, הרב יוס� צובירי

  .הרב שלו� קורח ועוד, קאפח

תבו הסופרי� הדווקני� מגילות שכובעיקר , עתיקותועשרות רבות של מגילות כשרות  •

הרב , הרב חיי� ב  סלימא  כסאר, )%"ני  מהרי(הרב אברה� צאלח  כגו  2,לדורותיה�

הרב , הרב יוס� קורח, הרב יוס� שמ , הרב חכ� צאלח, הרב שלו� קורח, שלו� צאלח

 .ועוד) צאלח(אברה� צדוק 

 .� כבר מתימ "עוסקי� בכתיבת סתהזקני סופרי תימ  החיי� עמנו היו� בירור ע�  •

 ותמגיל יש ביד�ש) חוקרי� וחברי�, רבני�(ת אנשי� ביקשתי מעשרו יתרה מזאת •

  . וידווחו ליתיבת ארידי שיבדקו כיצד כתובה בה�שנכתבה בתימ  

  

  הממצאי	

חמישה  פרט ל,ד" מלא יו כתובארידי) תכאליל ומגילות כשרות, תיגא (כתבי היד  רוב מוחלט שלב

שבדק ידידי מגילות כשרות ל שעשרות רבות מלבד  כל זאת .ד"ארדי חסר יו כתובכתבי יד שבה� 

  .רק ארידי מלאבה   שמצא  עליה  והעיד,הרב דוד צדוק במש& השני�

  

                                                 
בירור  " הקצרובמאמר) צאלח(אברה� צדוק הרב  דבר פשוט זה כבר העלה ידידי הסופר המומחה הרב דוד צדוק נכד 1

 28תיקו  סופרי� מגילת אסתר " מצור� לקונטריס המאמר. "במגילת אסתר' ארידי'מנהג יהודי תימ  בכתיבת ב  המ  

  ".ק תימ "שורות המל& כמנהג ק

 .965–961'עמ, כתבי� חלק ב, "כותבי ומעתיקי ספרי� בתימ " עיי  במאמרו של הרב יוס� קאפח 2
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   בדור האחרו�עדויות מחכמי תימ�

 רב יוס� קלזא סופר הלבמפורש הורה  3,מחכמי תימ  בדור האחרו  ,הרב יחיא הלוי אלשי&

  .ד"לכתוב ארידי מלא יוהיא שמסורת תימ  

! לא "ולכ  בתימ� לא נתעוררה שאלה על זה וכ� מהרי[...] רידי מלא א"כתב  4הרב שמעו  צאלח

   5."ד א	 חסר או מלא"העלה בחה

  

  !"שיטת מהריר וריב

   לעומת. הערות בענייני כתיב%9 " הערות בחלק הדקדוק על מגילת אסתר ייחד מהרי38מתו& 

 .קות בענייני כתיב הערות עוסעשרכ רק ובה  ,בחלק הדקדוק על התורהשלו  הערות 608מצויות 

ראה  ילוא. % לא העיר מאומה בחלק הדקדוק על אופ  כתיבת תיבת ארידי"ע� כל זה מהרי

רחנו שכתיב מילת ועל כ. ודאי היה מעיר על כתיב0, % ספקות ומבוכה בכתיב תיבת ארידי"מהרי

ברור  היה מהאול� ו. ולכ  לא הוצר& להעיר עליו, % כביעתא בכותחא"ארידי היה פשוט למהרי

  ? חסרדי אר מלא אודיי לכתוב ארהא� יש ?%"למהרי

  .ד" שיש לכתוב ארידי מלא יו%"מהריהיה לברור נראה שעל פי הנתוני� שהצגתי לעיל  •

 מקצת ההערות. )B 317 1452=4( י בניה הסופר"כת% הגיה את הכתיב בגיליונות "מהרי •

, ב(מליכה ולא וימליכיה וי, )ט, ב(מנותה ולא מנותיה : כתיב  של כמה תיבותל מיוחדות

קי� ל, )ב, ט(לפניה� ולא בפניה� , )יא, ח(ולהרג ולא להרג , )יא, ד(ידעי� ולא יודעי� , )יז

 לא  בכתב יד זהב מלאוכתההמעניי  הוא שדווקא על ארידי . ועוד) כא, ט(ולא לקיי� 

קת הרי לנו מפורש משתי. )לאחריהשלפניה וש שהעיר על תיבות א� על פי( העיר כלו�

  .ד" יוה%  שהיה לו פשוט שתיבת ארידי מלא"מהרי

ד פעמי	 נאמר המ� "כי נ, ודע" :)שער הפורי� פרק ו, ע% חיי�פרי (כתב ו "מהרח •

% " ג� מהרי."ל שסובר ארידי מלא"צ, ד אותיות בעשרת בני המ�"וכ� יש נ, במגילה

מגרמיזא א "ש אלקב% בש� מהר"דברי מהר העלה את 6על התכלאל" ע% חיי� "ובפירוש

היה מעיר , % היה סובר שארדי חסר"א� מהרימסתבר ש. ד אותיות בבני המ "שכותב על נ

  .כ& במקו� זהעל 

בניה  :% גילה לנו בספריו מי ה� סופרי תימ  הדווקני� שעליה� ראוי לסמו&"מהרי •

  10.ד"נכתב ארידי מלא יושל כל אלה ספריה� והנה ב 9.י ונה"מהר ו8י בשירי"מהר 7,פרהסו

                                                 
 .ה במשרד הדתותת ספרי תורוא� עסק בהגה, יתרותהיה בקי בחסרות וכידוע הוא  3
  .ב"ד� קלג ע, חלק ב,  כתר תורה חזו  שמעו 4

  .בה� ארידי מלאוכתוב , שהביאצלומי כתבי יד תשני בועיי  ש�  5

 .ב"קסד ע, חלק א 6
 אדוננו רכלומ ,"מרנא בניה"בתואר הכבוד ) יא, אסתר ח, על תיבת ולהרג, בגיליו  כתב היד ( מכנה אותו%" מהרי7

 .בניה
סופרי� מובהקי� ראשי אלפי "שה� ) חלק א סימ  כד(בספרו פעולת צדיק ) א עראקי"ועל מהרר(% כתב עליו " מהרי8

 ."הרב הגדול ספרא רבא דאורייתא"% "נהו מהרייכ) חלק א סימ  ק(במקו� אחר ". כל סתו� לא עממו�, ישראל
במקו� אחר ". ה"י ונה זלה"הסופר הגדול מהר"בתואר הכבוד ) חלק א סימ  ק(% הזכירו בספרו פעולת צדיק " מהרי9

 ".ל"ר יצחק ונה זת"אדוננו מהר"נהו בתואר יכ) ב"ד� סב ע, חלק ב, ע% חיי�(
 . וראה מה שכתבתי עליו לקמ ; חסר בובו שכת,י בשירי"פרט לכתב יד אחד של מהר 10
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, שאר חכמי תימ יותר מ הידועי� כאדוקי� בשיטתו 11,%"סופרי� ממשפחת מהריל הכג�  •

הרב שלו� צאלח והרב חכ� , )%"ני  מהרי(הרב אברה� צאלח . ד"כתבו ארידי מלא יו

כאמור לעיל כ  ו.  ארידי מלא בספריה� כתבו כל אלה– )צאלח(הרב אברה� צדוק , צאלח

  .%"ג� הרב שמעו  צאלח ממשפחת מהריכתב 

  

  ארדי חסרכתוב המקורות שבה	 

. ד"ארדי ללא יודי� שמה� עולה הנוסחה אחהמקורות ה  בכל אחד מבמאמרי דנתי באריכות 

  :אזכיר כמה מה�

ספר חבצלת השרו  , מגילת אסתר, הכולל את הערו& הקצר(י בשירי "בקוב% אחד של מהר •

ארדי  כתוב ,)B 317 1452=4ומספרו במכו  לתצלומי כתבי יד הוא  , ועוד כמה ענייני�

י בשירי "ובפרט שמהר, י האחרי�"א& נראה שאי  לסמו& עליו מול כל כתה. ד"ללא יו

  .ד"עצמו בשאר העתקותיו כתב תמיד ארידי מלא יו

ב וכת "תכלאל קדמוני�"הנקרא ) ח"התרצמשנת (של הרב שלו� קרח  דיב צלו� כתתב •

ציו  החילופי� ביד עתיקי� כתב יד זה הוא למעשה העתק משני כתבי . ד"יו בליארדי 

 הסופרשעל שני המקורות העתיקי� שעשיתי בירור מקי� בא& לאחר . שנמצאו בה�

 מצאתי שאי  )י בשירי והתכלאל הקדו�"של מהר אחד דיב כת( את כתב היד  מה�העתיק

 – סביר יותרו,  שינה מדעתורב שלו� קרח שהפואנראה א. ד"יו בליש� זכר לנוסחת ארדי 

וש� ,  ונמצאת ביד יורשיו לשימושו האישיוא עצמודקתי ג� מגילה שכתב השכ  ב, טעה

  .ד"ב ארידי ביווכת

 ע� על פי בירור ואול�. ד"ארדי ללא יו כתיבמהדורת הרב קאפח בר חמש מגילות בספג�  •

 הרב קאפח לא הגיה את החסרות והיתרות )וכ  נראה מהקדמתו ש� (תלמידיו הקרובי�

 הוספתי  כ כמו.  מאשרות את הדברבמהדורה זובות ורמטעויות הכתיב הו 12,בספרו

 שבה� דהיבי ואת כת,  וברשות סבו הרב קאפחרות שהיו ברשותלבדוק את המגילות הכש

ובכול� ,  שהיו בספרייתודיהבי כת(!) דקתי את כלכ  בו, השתמש לצור& ההדרת ספרו

 הפ& כתבי היד ,ר לא מסתבר שהרב קאפח הדפיס בכוונה ארדי חס.ד"ארידי מלא יו כתיב

 . מבלי להעיר על כ& מאומה,שהיו לנגד עיניו

 ציי  על פיה�ו, ארדי חסרכתוב בתיקוני הקוראי� שיצאו לעדת תימ  בעשור האחרו   •

ע� כל המוציאי� לאור שיחות  א& לאחר 13. המילה חסרהמסורת תימ שבהרב דוד יצחקי 

ל� סמכו על רב אחד שטע  שכועצמו התברר  14וע� הרב דוד יצחקישל תיקוני הקוראי� 

  . דרישה וחקירה כלשארדי חסר בלי

  

                                                 
  .חלק� צאצאי� ישירי� וחלק� ממשפחתו המורחבת 11

 ,22' עמ, ג"ל במבוא למהדורת התשע" על זה המותבשכה  ועיי  מ,)ח"מהדורת התשנ( "איגרת הפורי�"  הוא ג� ב כ12

 .הערה ג
ירושלי� ,  חנוכה פורי� תשעה באב ותעניות–בתו& קוב% המועדי� , "מנהגי כתיבת מגילת אסתר", דוד יצחקיהרב  13

 .תכ–שעו' עמ, ב"תשס
 ].2012נובמבר [ב "חשוו  התשעבחודש  14
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  סיכו	 ארידי במסורת תימ�

 שבמש& הדורות חלו שינויי� בנושאי� שוני�  על פיא�: הממצאי� ברורי� וחד משמעיי�

דיברתי . לאור& כל התקופותד "נשמר הכתיב של מילת ארידי ביו, הקשורי� לכתיב במגילת אסתר

ולאחר שבדקו ג� ה� במגילות שבידיה� בירושה ,  שוחרי האמתעל הנושא ע� רבני תימ 

  .הסכימו ע� דבריי, מאבותיה�

  

  ארידי במסורת הטברנית

במסורת הטברנית , ד" פשוט לחלוטי  שהכתיב הוא ארידי מלא יובה ש,להבדיל ממסורת תימ 

 שבה ,)שלא ברור עד כמה נית  לסמו& עליה (הערת מוסרה קטנהבפרט בגלל , העניי  מורכב יותר

  15."וחסר' ל"נכתב 

על פי הערות הרב מרדכי ברויאר ששחזר את נוסח המוסרה על פי כתבי יד טברניי� עתיקי� ו

 וכ  קבע במגילת אסתר ,ד"היא ארידי ביוהעדיפה  שהנוסחה 16המוסרה הכריע בתחילה

 ועל פי שני כתבי יד 17,אחר מכ  חזר בואול� ל. ) הוצאת מוסד הרב קוק,דעת מקראבמהדורת (

  .ד"יו בלינוספי� שמצא הכריע שנוסח המוסרה הוא ארדי 

  

  ברויארהרב הכרעה על פי שיטת 

וכיח שעל פי מו,  באופ  שיטת עבודתו של הרב ברויאר בשחזור נוסח המוסרהי אני ד במאמר

  .ד"רידי מלא יואהיה עליו לכתוב שיטתו ועל פי אמות המידה שהוא עצמו הציב נראה ש

בדיקת� ש אחרי� גורמי� שני ברויאר בהכרעות הנוסח מצאנו הרב תבשיט ,יתר מכ 

  :במקומות בעייתיי� מסייעת

    .בפרט מסורת תימ  שנוסח התורה שלה תוא� את נוסח המסורהו, מסורת העדות .1

  18.)ה"הרוו(ודעת הרב וול� היידנהיי�  הרב שלמה גאנצפריד בספרו קסת הסופרדעת  .2

  

כתב גאנצפריד שלמה הרב ו. הוכחנו לעיל תימ  את מנהג . הגורמי� עולה הכתיב ארידי מלאנימש

 ".נראה דאי� לתק�, ד"וא	 נמצא חסר יו. ד"נראה שיש לכתבו מלא יו" 19:בספרו קסת הסופר

 �  ".ד כתיבי�"ושניה	 מלא יו":  כתב על תיבות אריסי וארידי20)ה"הרוו(הרב וול� היידנהיי� א

   

                                                 
שהרי , הסיבה בזה פשוטה" : שכתב לי הרב דוד יצחקי פיכ ו,איננו רב' מקומית'משקלה של הערת מסורה דוע כי 15

 ."פ גו� הספר שבצידו"בקל יבוא המעתיק להגיה המסורת ע
 דעת מקרא בהוצאת מוסד הרב קוק ובספרו מבוא –המצור� לתחילת ספר חמש מגילות " הנוסח ומקורותיו" מדור 16

 .24#23' עמ,  והנוסח המקובל של המקראלכתר אר� צובה
 .293#292' עמ, )ה"תשנ(ד , לשוננו נח, "ספקות שאי  לה� הכרע" במאמרו 17
 .ת"ה ואו" כמו שבמקומות המסופקי� בתורה הסתמ& על רמ18
 .ב"קלד ע, ב"ברדיוב תרס 19
  .א"יד ע, ה"רעדלהיי� תקפ, מגילת אסתר מאירת עיניי� 20
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  על פי מנחת שיהכרעה 

  :ל לפי נוסח כתב היד"וז,  א� ארידי מלא או חסר לא הכריע"ישת מנח"שלכאורה נראה 

  .'ד או חס" יוימל ייַדִרֲא מא� סליק לעילא ואתא ואמר א	 מלת - ייַדִרֲא

  .י"כ במקרא 'וכ� נכתב ונמס, ' וחס' עליו ל'ד ונמס" יו'חס' גדול' במקר

  מאיר' וכ  כתב ר, ד" יויס וכתובי יד מל מהדפו' ישני' אחרי'ואול	 בספרי

  :במגלותיו

  .הסימ  שאלב "ישת מנח" הוא ציי  את 21,מלא ג� כשהרב ברויאר ציי  את עדי הנוסח לארידי

 .מתחילהיבור  וההכרעה נמצאת בד,א� לא נראה כ&ג� ,  תמיד הכריע"ת שימנח"ש  הוכיח22בצר

  .וב  רק לאחר עיו  באוטוגר� עצמו כמ,שנית  לפשוט ספקות של הרב ברויארלפי זה כתב 

 שג� מנחת שיאפוא  נראה .ד" מלא יוארידי וש� בדיבור המתחיל נכתב 23,בדקתי את כתב היד

  .יע בזההכר

 24:)י אוקספורד"כ(' מנחת שי'אוטוגר� של התצלו� והנה 

  

ה זו, בעל מנחת שי� שחי בעירו של "היה סופר סתהמוזכר בדברי מנחת שי מאיר ' ריש להעיר ש

ושש פעמי� במגילת ) לא נג' בר(הוא מזכיר אותו פע� אחת בתורה . 'סופר עירנו'מכנה אותו 

, ב; יד, ב; יט, אאסתר (בכל ששת המקומות הוא מכריע כמוהו בשאלות כתיב מלא וחסר . אסתר

  ).יט, ט; ט, ט; יא, ח; טו

עשה במגילות אסתר  ונהג כ& הלכה למ,הסופר שסמ& עליו נורצי הכריע לכתוב מלאעל כל פני� 

  .שכתב

  

   על פי בדיקת כתבי ידהכרעה

 כתיב0שאבדוק בה� את כדי  כתבי יד טברניי� עתיקי� 45 לי רשימה של שלחיוס� עופר ' פרופ

  .תיבת ארידישל 

ה מיו  של הממצאי� לפי זמ  כתיבת� ובמידת האפשר ג� לפי מקו� "במאמר המפורט אציג בע

  . פה אני מציג בינתיי� סיכו� כולל בלא פירוט.)ומהספרד וכד, אשכנז, מזרח(כתיבת� 

  . כתבי יד32 –ארידי 

  . כתבי יד12 –ארדי 

                                                 
 .ת מקראבתו& דע, הנוסח ומקורותיו 21
 .48–34' עמ, ה"ירושלי� תשס, בתו& מנחת שי על התורה, מבוא 22
שהיא על תיבת ארידי א& לא כ  בהערה ,  למגילות היא תוספת של יד אחרת ואיננה בכתב היד"מנחת שי" רוב 23

 .מקורית של נורצי
 .F 16683  הסרט' מס .MICH. 562 בודלי#י אוקספורד" כת24
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  סיכו	 כתיב ארידי במסורת טבריה

בשלב  . כפי רוב הספרי	ד"ביו ארידי  לומר שנוסח המסורה היהעל סמ  הנתוני	 דלעיל נראה

  .סורהכנראה בהשפעת הערת המ ,חסר לארדי דיבי  החלו לתק� כתכלשהו

יוצא  .מלא ארידי היותלרי  ברור שעל פי שיטת ברויאר והקריטריוני	 שהציב לעצמו צכמו כ� 

  .וכ� הסכימו אתי מלומדי	 שוני	 העוסקי	 בתחו	 המוסרה, ששגה הרב ברויאר בחזרתו אפוא

  


