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 מסורות הכתיבה של שירת האזינו 
בכתבי יד איטלקיים מקראיים מימי הביניים

אורלית קולודני

פתיחה

המקרא נכתב בדרך כלל ברצף, מלבד המקומות הריקים שמשאירים כדי לסמן 

ֶהפסקים בין הפרשיות ובין הספרים. השירות שבתורה כתובות בצורה אחרת. 

בתלמוד נאמר כי יש שתי צורות כתיבה של שירה. הראשונה היא אריח על גבי 

אריח ולבנה על גבי לבנה, דהיינו כתיבה בשני טורי כתב מקבילים והשארת 

רווח של פרשה סתומה בין כל שתי צלעות. הצורה השנייה היא אריח על גבי 

)או קטעים( של כתב  יש קטע  גבי אריח, דהיינו בכל שורה  ולבנה על  לבנה 

והכתב  ובשורה הבאה להפך: הרווח כנגד הכתב,  רווחים(,  )או  רווח  וביניהם 
כנגד הרווח.1

מבנה שירת הים ושירת האזינו העסיק את חכמי ההלכה והמסורה מטעמים   

את  לכתוב  כיצד  הסופרים־המעתיקים  את  להנחות  ביקשו  הם   – הלכתיים 

חד־משמעי  ובאופן  במפורש  נקבעה  לא  האזינו  שירת  של  צורתה  השירות. 

צורת עריכתה,  על  פרטים  נמסרו  לא  הבבלי  במקורות התלמודיים. בתלמוד 

סופרים  בתיקוני  יד,  בכתבי  'התורה  שלי,  הדוקטור  עבודת  על  ברובו  מבוסס  זה  מאמר    *

השירות',  וצורות  וסתומות  פתוחות  פרשיות  נוסח,  הביניים:  ימי  בתקופת  איטלקיים 

פנקובר.  ש'  יצחק  פרופ'  בהנחיית  העבודה  את  כתבתי  תשס"ח.  בר־אילן,  אוניברסיטת 

חשובות  הערות  לי  והעיר  המאמר  טיוטת  את  שקרא  אילן,  נחם  פרופ'  לידידי  מודה  אני 

ומחכימות ששולבו במאמר.

בבלי, מגילה טז ע"ב; ירושלמי, מגילה ג, ז )עג ע"ג; טור 767(.  1
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אריח.2  גבי  על  ולבנה  לבנה  גבי  על  אריח  נכתבת  היא  כי  משתמע  ולכאורה 

נאמר  ולא  הנזכרות,  השירות  עם  כלל  נמנית  אינה  היא  הירושלמי  בתלמוד 

המאה  בסביבות  לראשונה  יותר,  מאוחר  בשלב  רק  כתיבתה.3  צורת  על  דבר 

מסורת  על  נמסר  גם  ובה  סופרים,  במסכת  האזינו,  שירת  נזכרה  השמינית, 

כתיבתה – שירת האזינו אינה נכתבת כמו שירת הים )אריח על גבי לבנה ולבנה 

על גבי אריח(, אלא בשני טורים מקבילים בצורת אריח על גבי אריח ולבנה 

על גבי לבנה, וב־70 שורות.4 עוד נמסר שם פירוט התיבות הראשונות בכל 

70 השורות, אבל לא החלוקה הפנימית, היינו התיבות שבראשי השורות בלוח 

השני.5 

לא  אותה  לחלק  נועדו  שבה  והרווחים  שירה,  נחשבת  אינה  האזינו  שירת  ברויאר  לדברי   2

מהדורה  ביהודה',  'נודע  שבספר  הזכיר  הוא  זו  סברה  לחיזוק  שורותיה.  את  אלא  כשירה 

לבנה  גבי  על  ולבנה  אריח  גבי  על  אריח  שדין  נכתב  קעו,  סימן  דעה,  יורה  חלק  תנינא, 

לדעת  סופרים.  במסכת  לא  ואף  בתלמוד  לא  האזינו,  לשירת  באשר  מעולם  נאמר  לא 

)הר"ן(  גירונדי  ניסים  ר'  הוא  האזינו  לשירת  בקשר  זו  צורה  שהזכיר  הראשון  ברויאר 

בפירושו למסכת מגילה. ראו: מ' ברויאר, כתר ארם צובה והנוסח המקובל של המקרא, 

ירושלים תשל"ז, עמ' 171, 180–181. ברם פנקובר הוכיח שכבר ב'ספר תגי' תוארה שירת 

 האזינו בנויה אריח על גבי אריח, היינו כבר בתקופת הגאונים היא נחשבה לשירה. ראו:

 J. S. Penkower, ‘Fragments of Six Early Torah Scrolls: Open and Closed Sections,
 The Layout of Ha’azinu and of the End of Deuteronomy’, N. de Lange and J.
 Olszowy-Schlanger (eds), Manuscrits hébreux et arabes; Mélanges en l’honneur

de Colette Sirat, Turnhout 2014, pp. 39 ‒ 61
'שירת הלוים  ]האזינו[  לא יפחתו לה מששה קריאיות  ]הקרואים לתורה[  סימנה הזי'ו ל'ך.   3

ר' זעורה ר' ירמיה בשם רב:  ]שירת הים[  ושירת דבורה נכתבים אריח על גבי לבינה ולבינה 

על גבי אריח; עשרת בני המן ומלכי כנען נכתבין אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה, 

דכל ביניין דכן לא קאים' )ירושלמי  ]לעיל הערה 1[ (. 

מסכת סופרים א, יא )מהדורת היגר, עמ' 107(.   4

שם יב, ח )מהדורת היגר, עמ' 232(. בדפוסים הרגילים בפירוט ראשי השורות )שם יב, ט(   5

נמנו רק 69 תיבות במקום 70 ועל כך כתב בעל 'נחלת יעקב' על אתר: 'גם שורה החמישית 

הנוסח  ולא  הרמב"ם  ]הנדפס  לשון  אעתיק  כן[   ע"כ  ]על  לגמרי,  נשכח  הצור  מהתחלת 

המקורי ב'משנה תורה'[  פ"ח ]פרק ח[  מהל' ]כות[  ס"ת  ]ספר תורה[  שהביא מנין השיטין 

בסידור נכון וז"ל  ]וזה לשונו[   ]...[ ', ומכאן ואילך הוא מנה 70 תיבות של ראשי השיטין 

כמקובל היום. גושן־גוטשטיין הוסיף כי המספר 70 במסכת סופרים הוא למעלה מכל ספק, 

שכן הוא נקשר שם )ב, ו( לעניין ע"ב זקנים: 70 + 2 )70 שורות + שתי השורות הריקות 

כתר־חלב',  של  'האותנטיות  גושן־גוטשטיין,  מ'  ראו:  ומתחתיה(.  השירה  מן  שלמעלה 

כתבי מפעל המקרא של האוניברסיטה העברית, א: מחקרים בכתר ארם צובה, ירושלים 
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על  שהסתמך  הרמב"ם,  אצל  יותר,  מאוחר  בשלב  באה  לפרטיה  החלוקה   

כתר ארם צובה, כולל המילים העומדות בראש כל מחצית שיטה: 'צורת שירת 

האזינו: כל שיטה ושיטה יש באמצע רוח אחד כצורת הפרשה הסתומה. ונמצא 

כל שיטה חלוקה לשתים   ]...[ '.6 מניין השיטין של השירה מראה כי היא אינה 

 ,10 )שורות  שורות  ב־67  אלא  סופרים,  במסכת  כנמסר  שורות  ב־70  כתובה 

16, 38 ארוכות(. יש מחלוקת בשיטת הרמב"ם בין 70 ל־67 שורות, שכן על 

הוסיף  בדבריו  שיטות.7  ב־70  השירה  צורת  את  הרמב"ם  קבע  הדפוסים  פי 

הרמב"ם גם את צורת הכתיבה של השורות שלפני השירה ושלאחריה: ' ]...[  

ויהיה בראשי השיטין למעלה משירת האזינו: ואעידה, אחרי, הדרך, באחרית, 

ויבא, לדבר, אשר,  ולמטה ממנה חמש שיטין:  להכעיסו, קהל  ]שש שיטין[ . 

הזאת, אשר'. 

בכל ספרי התורה בימינו יש הבחנה בין צורת הכתיבה של שירת הים לזו של   

שירת האזינו: שירת הים – שורות של שלושה חלקים ושל שני חלקים; שירת 

נתגבשו  המסירה  במהלך  עמודות.8  בשתי  חלקים  שני  של  שורות   – האזינו 

טיפוסי כתיבה רבים ומגוונים, שלא כמקובל היום. במאמר זה אדון בטיפוסי 

הכתיבה השונים של שירת האזינו שנתגבשו אצל סופרי איטליה בתקופת ימי 

איטלקיים  יד  כתבי   147 של  רחבה  בדיקה  על  מבוססים  הממצאים  הביניים. 

מימי הביניים, שתקופת כתיבתם משתרעת על למעלה מ־400 שנה – מן המאה 

השתים עשרה עד המאה השש עשרה. הנתונים ישמשו להכרת טיפוסי הכתיבה 

במסורת האיטלקית בימי הביניים ולהגדרת היקפו של כל טיפוס. נוסף על כך 

אבדוק אם טיפוסי הכתיבה באיטליה הם גלגולים של מסורות קדומות מאשכנז 
ומארץ ישראל שהתגלגלו ברחבי התפוצה היהודית.9

תש"ך, עמ' ל, הערה 86. וראו עוד: י' פרץ, 'התורה בכתבי יד, בתיקוני סופרים ובספרי 

תורה אשכנזיים בתקופת ימי הביניים: נוסח, פרשיות פתוחות וסתומות וצורות השירות', 

עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ח, עמ' 284.

משנה תורה, הלכות ספר תורה ח, ד )מהדורת בראגדין, עמ' נח(.  6

שם ח יא )שם, עמ' נח(.  7

פנקובר )לעיל הערה 2(, עמ' 53.   8

כתבי יד אלו נבדקו במסגרת מחקר מקיף שנועד לאפיין את המרחב האיטלקי על פי קווי   9

ספר  של  פסילתו  את  או  כשרותו  את  הקובעות  אלה  בעיקר  שונות,  תופעות  של  ההיכר 

ושירת האזינו  הים  וצורות שירת  וסתומות  נוסח המקרא, פרשיות פתוחות  תורה, דהיינו 

)ואף השורות שלפניהן ולאחריהן, שהן למצווה מן המובחר(. במחקר נבדקו 154 כתבי יד 
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מבנה שירת האזינו בכתר ארם צובה

בחומר המועט שנותר מן התורה בכתר ארם צובה נמצאת שירת האזינו, לרבות 

השורות שלפניה ולאחריה. מן המפורסמות היא ששירת האזינו נכתבה בכתר 

מחלוקה  לאחריה.10  שורות  וחמש  לפניה  שורות  שש  עם  יחד  שורות,  ב־67 

זו עולה שאין הכתר זהה לכתב היד שהיה לפני הרמב"ם, שכן כאמור על פי 

הדפוסים קבע הרמב"ם את מבנה השירה ב־70 שיטות. ברם כפי שכבר הראה 

שלפני  השורות  לרבות  צובה,  ארם  שבכתר  זה  מבנה  גושן־גוטשטיין,  משה 

דברי  המדויקים.  הטברניים  היד  בכתבי  הוא  יחידאי  ושלאחריה,  השירה 

הרמב"ם על פי כתבי היד המדויקים של 'משנה תורה', כדוגמת כ"י אוקספורד, 

פי הספר  והשורות על  Hunt. 80 – שבהם הביא את מבנה השירה  בודליאנה 

'שהגיהו בן אשר', קרי הכתר – מתאימים בדיוק למבנה זה. לשיטתו של גושן־

'היד  של  בדפוסים  הנאמר  שכל  היד  כתבי  של  מעדותם  מתברר  גוטשטיין, 

החזקה' בעניין שירת האזינו, ואשר נהפך להלכה – מעולם לא היה פסקו של 

הרמב"ם. בתהליך הרמוניזציה מובהק ׁשּונה פסקו של הרמב"ם עד שנעשה זהה 

למסורת השלטת, של 70 השיטין. 

הפסק המיוחס לכאורה לרמב"ם נתגלגל כבר לדפוס הראשון, וכך האמינו   

הפוסקים המאוחרים שקביעתם שיש לכתוב את השירה ב־70 שיטין כהלכה 

מתאימה לדברי הרמב"ם.11 מי שיטרח לכתוב הלכה למעשה יריעה אשר בה 

יתמלאו כל התנאים לפי פסק הרמב"ם האמיתי – היינו 5+67+6 שיטין – ייווכח 

במהרה שקשה ואפילו בלתי אפשרי לקיימם.12 יש לכתוב את הקטע שלמעלה 

איטלקיים )כולל 14 תיקוני סופרים וספר תורה אחד( שנכתבו בימי הביניים, וששרד בהם 

לפחות אחד משני הספרים שמות או דברים, שבהם קטעי המדגם. במחקר הצגתי בהרחבה 

את ההבדלים בשלוש התופעות הללו ומיינתי את כתבי היד לפי הקווים הטיפוסיים שלהם. 

עיינו: קולודני )לעיל הערה *(.

גושן־גוטשטיין )לעיל הערה 5(, עמ' כב–כג; י"ש פנקובר, נוסח התורה בכתר ארם צובה:   10

עדות חדשה, רמת גן תשנ"ג, עמ' 24.

לדעת גושן־גוטשטיין סתירה זו הביאה את קאסוטו לפקפק אם הכתר הוא כתב היד 'הידוע   11

במצרים' של בן אשר שעליו סמך הרמב"ם. ומכוחה של סתירה זו פסק קאסוטו מה שפסק 

גושן־ ראו:  הנביאים(.  של  קהיר  יד  )כתב  כי"ק  את  להעדיף  שהחליט  עד  הכתר,  נגד 

גוטשטיין )שם(, עמ' כב–כג.

גושן־גוטשטיין )שם(, עמ' לא, סעיף 35.  12
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מילים;  לשמונה  שבע  בין  מהן  אחת  שבכל  נתונות,  שורות  בשש  השירה  מן 

את הקטע שלמטה מן השירה יש לכתוב בחמש שורות נתונות, שבחלקן כמות 

ויש לכתוב את השירה  מזו שבשורות שבקטע שלפני השירה;  מילים כפולה 

השיטה  חלקי  שני  בין  ולהשאיר  ובאמצעה  שיטה  כל  בראש  נתונות  בתיבות 

רווח מזערי, השווה לרווח שבפרשה סתומה.13 

ההמרה  את  להקל  היה  ועתיד  המסורת,  בנכונות  לפקפוק  גרם  זה  קושי   

שיטת  סופרים.  מסכת  של  במסורת  הרמב"ם  של  האמיתי  פסקו  של  הסופית 

לתנאים  בהתאם  קלות  ביתר  היריעה  את  לכתוב  לסופר  אפשרה  השורות   70

הרמב"ם.  של  האמיתי  פסקו  נגד  כביכול  פנימית  הוכחה  זו  והייתה  השונים, 

לשון אחר, המסורת של 67 שיטין הוכרזה במהלך הדורות כמוטעית, ומסורת 

70 השיטין נשארה המסורת המוכרת היחידה.14 כיום, כשבידינו הכתר, מתברר 

זו  בעיה  מקום  מכל  השירה.  שלפני  השורות  לראשי  באשר  צדק  שהרמב"ם 

נפתרה, מכיוון שהכתר השתמש בסימני מילוי15 כדי למלא את שש השורות, 

במחקריו  באריכות  עסק  פנקובר  יצחק  תורה.  ספר  בכתיבת  אסור  אמצעי 

כתיבת  של  זו  לצורה  התכוון  שהרמב"ם  והציע  ההלכתית  הבעיה  בפתרון 
השורות שלפני השירה ברווח מצד ימין ומצד שמאל )שורות ממורכזות(.16

לתיאור הקשיים שבדרך כתיבה זו ראו: מנחם די לונזאנו, 'אור תורה', הנ"ל, שתי ידות,   13

ונציה שע"ח, פרשת האזינו )דב' לב 1(, דף כה ע"א – כו ע"ב. דבריו צוטטו במלואם אצל 

גושן־גוטשטיין )שם(, עמ' לא, סעיף 36.

יהודי  בקהילת  ואילו  ואשכנז,  ספרד  בקהילות  בימינו  הנוהגת  היא  השורות   70 מסורת   14

תימן נכתבת  השירה ב־67 שורות, על פי הפסק המקורי של רמב"ם ב'משנה תורה'. שתי 

מסורות אלו נוהגות גם בספרי התנ"ך המודפסים: במהדורות 'קורן', א' דותן, מ' ברויאר 

במהדורת  ואילו  שורות,  ב־70  השירה  ערוכה  ירושלים'  וב'כתר  תשנ"ח(  חורב   )הוצאת 

הכתר'  גדולות  'מקראות  ובמהדורת  ועוד(  תשמ"ט  קוק  הרב  מוסד  )הוצאת  ברויאר  מ' 

י' פרץ, 'מסורות  )הוצאת אוניברסיטת בר־אילן תשע"ב( היא ערוכה ב־67 שורות. ראו: 

א'  אביעוז,  מ'  הביניים',  מימי  מקראיים  אשכנזיים  יד  בכתבי  האזינו  שירת  של  הכתיבה 

עסיס וי' שמש )עורכים(, זר רימונים: מחקרים במקרא ובפרשנותו מוקדשים לפרופ' רימון 

12, 14; ר"י זר, 'לחידת המבנה של שירת האזינו  2013, עמ' 357, הערות  כשר, רמת גן 

בכתר ארם־צובה', טקסטוס, 23 )תשע"ז(, עמ' מג, הערה 2.

סופר הכתר השאיר רווחים בין מילים שונות בשורות ומילא אותם בסימנים הנראים כשברי   15

שלפני  שבקטע  השורות  את  ומשמאל  מימין  ישר  בקו  לכתוב  הצליח  זו  בדרך  אותיות. 

השירה בהתאם לשורות השירה.

והפוסקים שדגלו בשיטת הרמב"ם,  פנקובר הביא באריכות במחקריו את דעת הסופרים   16
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ר' מנחם די לונזאנו, שחי במחצית השנייה של המאה השש עשרה ובתחילת   

את  אף  וציין  בדפוסים  שנעשה  המכוון  לשינוי  התייחס  עשרה,  השבע  המאה 

צורות הכתיבה שהיו נפוצות בזמנו בספרי ספרד: 'בעניין צורת השירה הזאת 

הרמב"ם  ספרי  ואולם  שיטות  ]...[   ב־67  אותה  שכותבין  ז"ל  הרמב"ם  כתב 

נחלקו  ספרדים  וספרי  שיטות  ]...[   ב־70  אותה  שכותבין  כתוב  הדפוס' ]ים[  

בזה, וקצתם כסברה ראשונה וקצתם כסברה אחרונה'.17 מחוץ למרחב הספרדי 

היה המצב שונה במידה רבה. גושן־גוטשטיין העיד כי בדק מאות כתבי יד מימי 

הביניים מאזורי מסירה שונים, ובהם כתבי יד איטלקיים, ומצא טיפוסי כתיבה 

רבים ומגוונים, אך הוא הציג את ממצאיהם של כתבי יד ספורים בלבד.18 

יוסי פרץ התמקד במחקרו במרחב האשכנזי ובדק כמעט את כל כתבי היד   

יד(. הוא מצא שברוב כתבי  226 כתבי  האשכנזיים מימי הביניים )בסך הכול 

היד האשכנזיים נכתבה השירה בצורות אחרות לחלוטין, ובהן כאלה שנפסלו 
להלכה.19

מסורות הכתיבה של שירת האזינו באיטליה ומיונן הטיפולוגי

כאמור מן המחקר של גושן־גוטשטיין עולה כי בכתבי יד מאזורי מסירה שונים 

נהגו צורות כתיבה מגוונות של שירת האזינו.20 על סמך בדיקה שערך במאות 

ושכתבו את שש השורות שלפני השירה ברווח מכל צד. לשיטתם הרווחים שנוצרים בדרך 

זאת אינם נחשבים לפרשיות, ועל כן ספרי התורה כשרים. בדרך זו כותבים גם התימנים, 

המקיימים את דעתו המקורית של הרמב"ם, הן במצחפים והן בספרי התורה. פנקובר הראה 

ב־67  בהם  נכתבה  האזינו  ששירת  עשרה  החמש  המאה  בסוף  בספרד  תורה  ספרי  שהיו 

 J. S. Penkower, ‘Maimonides :שורות, ושש השורות שלפניה נכתבו ברווח מכל צד. ראו

 and the Aleppo Codex’, Textus, 11 (1981), pp. 112‒114; פנקובר )לעיל הערה 10(, 
עמ' 24, הערה 51; הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 57, הערה 54; וראו גם: ש"ז הבלין, 'ספר 

ושם   ,28–25 עמ'  )תשמ"ו(,  יב  ספר,  עלי  מגירונדי',  נסים  רבנו  לעצמו  שכתב  תורה 

התייחסות לדברי פנקובר בעניין.

 ,)14 13(, דף כה ע"א. דבריו מצוטטים גם אצל פרץ )לעיל הערה  לונזאנו )לעיל הערה   17 

עמ' 357.

פרץ  גם:  וראו   ;80 הערה  כח,  עמ'   ;72 הערה  כו,  עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  גושן־גוטשטיין   18

)שם(, עמ' 358.

פרץ )שם(, עמ' 358–370.  19

גושן־גוטשטיין )לעיל הערה 5(, עמ' כה–כז; וראו גם: י' פרץ, 'סימני זהות טכסטואליים   20
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)ללא  הוא העיד  יד מאזורי מסירה שונים השמורים בספריות באיטליה  כתבי 

עיקריים:  טיפוסים  לשלושה  אותן  ומיין  הכתיבה,  צורות  ריבוי  על   הדגמות( 

)א( השירה נכתבה בשני טורים מקבילים כמסורת הרמב"ם )הנוסח המקורי; 67 

שורות( או כבמסכת סופרים )70 שורות(; )ב( כתיבה בשני טורים, אך מספרי 

השיטין אינם קבועים: נופלים מ־67 ועולים על 70; )ג( כתיבה בצורות אחרות: 
כתיבה בצורת אריח על גבי לבנה; כתיבה כשאר הטקסט.21

בכתבי היד האיטלקיים מימי הביניים, בדומה לממצאים של גושן־גוטשטיין   

במחקרו, קיימות צורות כתיבה מגוונות, המשקפות דרגות שונות של קרבה או 

לחלופין ריחוק ביחס למבנה השירה כפי שהתווה הרמב"ם )על סמך כתר ארם 

לשלושה  אלה  צורות  למיין  אפשר  סופרים.22  מסכת  פי  על  למבנָה  או  צובה( 

טיפוסים עיקריים, ושניים מהם אפשר לחלק לטיפוסי משנה:

)א1( כתבי יד שהשירה נכתבה בהם ב־67 שורות, בצורת אריח על גבי 

)10, 16, 38( ארוכות מן  אריח ולבנה על גבי לבנה, ובה שלוש שורות 

הרגיל, כפי שהיא מופיעה בכתר; )א2( כתבי יד שהשירה נכתבה בהם 

ב־70 שורות כנמסר במסכת סופרים, בצורת אריח על גבי אריח ולבנה 

מ־70  יותר  במעט  בהם  נכתבה  שהשירה  יד  כתבי  )ב(  לבנה;  גבי  על 

שורות או במעט פחות מכך, בצורת אריח על גבי אריח; )ג1( כתבי יד 

ולבנה  גבי לבנה  כגון אריח על  נכתבה בהם בצורות אחרות,  שהשירה 

על גבי אריח, וכן בצורות מעורבות; )ג2( כתבי יד שהשירה נכתבה בהם 

כפרוזה, כשאר כל הכתב.

של אסכולות מסירה בכתבי יד מקראיים של יה"ב, מידת המתאם ביניהם, ומשמעם להבנת 

תולדות המסירה של הנוסח', עבודת מוסמך, אוניברסיטת בר־אילן, תשמ"ו, עמ' 72–76.

כאמור מהתלמוד הבבלי – בניגוד לירושלמי ולמסכת סופרים – משתמע שהכתיבה בצורת   21

אריח על גבי לבנה )באופן שהשירה כתובה שורה שורה ולא בצורות משונות, כגון שתי 

ניתן  ואכן  האזינו,  עבור  הנכונה  השיטה  היא  לבנה(  שורות  שתי  כך  ואחר  אריח  שורות 

למוצאה במצחפים ובספרי תורה שונים. ברם עם הזמן היא נחשבה כפסולה על פי ההלכה, 

והיום כותבים רק בצורת אריח על גבי אריח. כתיבה כשאר הטקסט, ללא רווחים, נחשבה 

לכתיבה הפסולה על פי ההלכה. וראו: פנקובר )לעיל הערה 2(, עמ' 53.

מאחר שרשימת 147 כתבי היד משתרעת על עמודים רבים, אתייחס בהמשך לכתבי היד   22

הרשימה   .47–24 עמ'   ,)* הערה  )לעיל  קולודני  ראו:  הדוקטור.  בעבודת  מספרם  לפי 

http://www.upf.(  2020 מרס   ,upfree אתר  קולודני,  אורלית  למרשתת:  גם  הועלתה 

.)co.il/file/490804144.html
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קבוצה א1: כתבי יד המשקפים זהות או קרבה רבה מאוד למבנה השירה בכתר

כתבי היד בקבוצה זו מייצגים את מבנה השירה הקרוב ביותר לזה שבהלכות 

ספר תורה של הרמב"ם )על סמך כתר ארם צובה(. צורת כתיבה זו לא הייתה 

נפוצה באיטליה23 ונמצאת רק בעשרה כתבי יד )6.8 אחוזים מכלל כתבי היד(; 

כתובה  השירה  אלו  יד  בכתבי   24.1450–1350 השנים  מן  הוא  שבהם  הקדום 

בדיוק לפי גרסת הרמב"ם למעט שני פרטים השונים מצורתה בכתר: תחילת 

'גם  בתיבות  מתחילה  השורה  הנזכרים  היד  בכתבי   – 'גם'  בתיבת   39 שורה 

'גם בחור'  'גם בתולה' )התיבות  ואילו בכתר השורה מתחילה בתיבות  בחור', 

כתובות שם בסוף שורה 38(;25 אופן יישור של הטור השמאלי – הטור השמאלי 

בכתר מיושר משמאל, והשורות הארוכות בולטות מימין; לעומת זאת בעשרת 

כתבי היד הנזכרים – כמו בכתבי יד אשכנזיים26 – שני הטורים הם בקו ישר 

הספרדיים  היד  בכתבי  בדיקתו,  פי  על  מצויה,  הרמב"ם  גרסת  גושן־גוטשטיין  לדברי   23

והתימניים. ראו: גושן־גוטשטיין )לעיל הערה 5(, עמ' כה. הוא אף ציין את עדותו של ר' 

אברהם חסאן, בעל 'אגרת סופרים' )1500 בערך(, שטען כי בכל ספרי הספרדים כתבו את 

השירה ב־67 שיטין. ראו: שם, עמ' לג. ראו גם: הנ"ל, 'כתר ארם צובה והלכות ספר תורה 

להרמב"ם: בין פילולוגיה מקראית לתולדות ההלכה', ש' ישראלי, ספר היובל לכבוד מורנו 

הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים תשמ"ד, עמ' תתפד, הערה 37, ושם טען 

כי גרסת הרמב"ם לא הייתה מוכרת גם באשכנז. גושן־גוטשטיין לא הציג ממצאים באשר 

לאיטליה, אלא רק באשר לספרד, תימן ואשכנז.

;)1437–1436(  109  ;)1450–1350(  144 עשרה:  החמש  המאה  מן  הם  היד  כתבי  רוב   24 

;)1550–1450( 20 ;)1478( 147 ;)1465( 145 ;)1450( 79 ;)1450( 4 ;)1448( 37 ;)1439( 143 

.)1650–1550( 139

כתיבת שתי מילים אלה בסוף שורה 38 ולא בתחילת שורה 39 הייתה אחת ממכלול הראיות   25

רק  ולא  עצמו  הכתר  מתוך  הגהתו  את  עשה  עמאדי  כי  בהוכיחו  פנקובר  את  ששימשו 

מתוך טופס של 'משנה תורה' לרמב"ם. בהלכות ספר תורה ח, ד ציין הרמב"ם את ראשי 

השורות של השירה בתיבה הפותחת כל שורה, ובאשר לשורה 39 הוא ציין 'גם', בהתכוונו 

ל'גם  ]בתולה[ ' ולא ל'גם  ]בחור[ '. ואולם מי שהסתמך רק על הנאמר ב'משנה תורה' פענח 

לא נכון את הסימן, והתחיל את השורה במילים 'גם בחור'. על פי טעמי המקרא והחלוקה 

תימן,  יהודי  נוהגים  כך  ואמנם  בחור'.  'גם  במילים  דווקא  להתחיל  היה  סביר  העניינית 

הכותבים בספרי תורה שלהם את שירת האזינו בדיוק כמו בכתר להוציא הפרט הזה. ראו: 

10(, עמ' 25. כך אירע גם בעשרה כתבי יד איטלקיים שהכירו את  פנקובר )לעיל הערה 

מסורת הרמב"ם, אך לא ראו את הכתר עצמו או את ספר התורה של הרמב"ם. הסופרים 

האיטלקים סמכו רק על הרמב"ם בהלכות ספר תורה וטעו בפענוח 'גם' הדו־משמעי אצל 

הרמב"ם.

פרץ )לעיל הערה 14(, עמ' 359.  26
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לטור  משמאל  בולטות  הארוכות  והשורות  העמוד,  של  הימניים  השוליים  עם 

השמאלי. בשאר כתבי היד האיטלקיים היישור מצד ימין ולא מצד שמאל. 

קבוצה א2: כתבי יד המשקפים זהות למבנה השירה במסכת סופרים

קבוצה א2 משקפת זהות למבנה השירה שבמסכת סופרים. בקבוצה זו 68 כתבי 

יד )46.2 אחוזים( שהשירה נכתבה בהם בצורת אריח על גבי אריח )ולבנה על 

גבי לבנה(, ב־70 שיטין.27 

קבוצה ב: כתבי יד שהשירה נכתבה בהם במעט יותר מ־70 שורות או במעט פחות 

מכך, בשני טורים, אריח על גבי אריח

)32 אחוזים( שמעתיקיהם הקפידו לכתוב את השירה  יד  47 כתבי  זו  בקבוצה 

כתיבת  על  הקפידו  לא  אך  אריח,  גבי  על  אריח  בצורת  טורים  שני  בתבנית 

השירה ב־70 שורות כבמסכת סופרים או ב־67 לפי מסורת הרמב"ם, ולא שמרו 

על ראשי השיטין הנתונים.28 ב־18 מתוך 47 כתבי היד השירה כתובה במעט 

יותר מ־70 שורות או במעט פחות מכך )68–73( בשל כתיבת התיבה 'האזינו' 

באות גדולה או בשל שינויים קלים ביותר בחלוקה הפנימית של הצלעות.29 

בחמישה כתבי יד נכתבה השירה בשני טורים מקבילים, ושורות אחדות נכתבו 

ייתכן כי הדבר מעיד שהיו מסופרי איטליה ששמעו על  ארוכות מן הרגיל;30 

מסורת הרמב"ם בדבר שורות ארוכות, אך לא ידעו את מספרן. בכ"י 106 נכתבה 

השירה בצורת אריח על גבי אריח, אך שולב בה לסירוגין תרגום אונקלוס, לכן 

והחלוקה הפנימית של הצלעות השתנתה.  )146 שיטין(,  גדל מספר השורות 

בשני כתבי יד שהשירה נכתבה בהם ב־71 שורות לא תכננו הסופרים כראוי 

 ;44 ;41 ;39 ;38 ;36 ;35 ;34 ;32 ;31 ;30 ;29 ;24 ;23 ;19 ;18 ;13 ;10 ;9 ;8 ;6 ;5 ;2 ;1  27

 ;96 ;95 ;94 ;90 ;89 ;80 ;75 ;74 ;72 ;68 ;65 ;63 ;59 ;57 ;56 ;55 ;51 ;50 ;47 ;46 ;45

 ;130 ;127 ;124 ;123 ;121 ;120 ;119 ;115 ;114 ;113 ;112 ;110 ;105 ;104 ;102 ;101

 .154 ;153 ;152 ;151 ;150 ;142 ;141 ;136

 ;78 ;76 ;71 ;62 ; 60 ;58 ;49 ;48 ;43 ;42 ;40 ;33 ;28 ;26 ;25 ;22 ;17 ;15 ;14 ;11 ;3  28

 ;133 ;131;128 ;118 ;117 ;108 ;106 ;103 ;99 ;97 ;93 ;92 ;91 ;88 ;87 ;86 ;85 ;84 ;81

.149 ;148 ; 146 ;140 ;138 ;135 ;134

.146 ;134 ;131 ;103 ;99 ;93 ;88 ;87 ;86 ;85 ;84 ;81 ;78 ;76 ;48 ;42 ;28 ;14  29

.60 ;58 ;43 ;22 ;17  30
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את כתיבתה, והשורות האחרונות פותחות עמוד חדש ומופיעות במסגרת הטור 
ולא במבנה השירה.31

קבוצה ג: כתבי יד שהשירה נכתבה בהם במבנה שירי שונה

בקבוצה זו 16 כתבי יד )10.9 אחוזים( אשר שמרו על מבנה שירי, אך בצורת 

ארבעה  זו  בקבוצה  האזינו.32  לשירת  להלכה  שנפסלה  לבנה,  גבי  על  אריח 

טיפוסי כתיבה.

קבוצה ג1: כתיבת השירה בצורה של אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח33

בצורה זו נכתבה השירה ב־11 כתבי יד.34 

ג1. 1. 1 בחמישה מתוך 11 כתבי היד נכתבה השירה במבנה של שתיים ואחת,  	

היינו שתי צלעות בשורה אחת ולאחריה צלע אחת בשורה, באופן שהכתב כנגד 

הכיוונים.35  משני  מוזחת  שבשורה  האחת  והצלע  הכתב,  כנגד  והחלק  החלק 

 Cod. hebr. 46 ראו איורים 1–2: כ"י המבורג, ספריית המדינה והאוניברסיטה 

)שטיינשניידר 20( )כ"י 16(; כ"י פרמה, פלטינה 3212 )דה רוסי 1; ריצ'לר 4( 

)כ"י 77(.

טורים  בשני  כתובה  השירה  מיוחדת:  חלוקה  נעשתה  אחד  יד  בכתב   

)ובשתי צלעות( מקבילים. צורת ארבע השורות הראשונות היא שורה רגילה 

ולאחריה שורה ממורכזת )בכל טור(. לאחר מכן החלוקה הפנימית של כל טור 

 בנפרד היא בצורת אריח על גבי לבנה בצורה של שתיים ואחת. ראו איור 3: 

כ"י פרמה, פלטינה 2521 )דה רוסי 699; ריצ'לר 46( )כ"י 116(.

.135 ;26  31

.122 ;116 ;111 ;100 ;83 ;82 ;77 ;70 ;69 ;67 ;64 ;61 ;54 ;53 ;27 ;16  32

ברשימת   61  ;27( איטלקיים  מצחפים  ושני  אשכנזיים  יד  כתבי   25 על  הצביע  פנקובר   33

ראו:  זו.  בדרך  בהם  נכתבה  ושהשירה  האשכנזית,  המסורת  מן  הושפעו  אשר  המחקר( 

פנקובר )לעיל הערה 2(, עמ' 53–57. גושן־גוטשטיין מצא בכתבי היד שבדק גם את טיפוס 

הכתיבה הזה. ראו: גושן־גוטשטיין )לעיל הערה 5(, עמ' כז. וראו שם, הערה 98, העוסקת 

בפסק ההלכה על כתיבת השירה שלא כדרך המסורת, לעניין פסילת ספרי תורה שנכתבו 

 ,)20 הערה  )לעיל  פרץ  ראו:  זו.  בדרך  שנכתבו  אשכנזיים  יד  כתבי  מצא  פרץ  זו.   בדרך 

עמ' 60; הנ"ל )לעיל הערה 5(, עמ' 296–298.

נכתבה   )122  ;70( מהם  בשניים   ;122  ;116  ;111  ;100  ;77  ;70  ;67  ;64  ;61  ;27  ;16  34 

השירה בצורה ייחודית והם תת־קטגוריה של אריח על גבי לבנה; ראו להלן סעיף ה.

.116 ;100 ;77 ;64 ;16  35
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איור 1: כ"י המבורג, ספריית המדינה 
 והאוניברסיטה Cod. hebr. 46 )כ"י 16(, 

125r דף

איור 2: כ"י פרמה, פלטינה 3212 )דה רוסי 1; 
ריצ'לר 4( )כ"י 77(, דף 97r )באדיבות משרד 

המורשת התרבותית והתיירות(

 איור 3: כ"י פרמה, פלטינה 2521 )דה רוסי 699; ריצ'לר 46( )כ"י 116(, 
דף 220v )באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(

רגילות  צלעות  שתי  של  בצורה  מתחילה  השירה  אחד  יד  בכתב   2  .1 ג1.   

ראו  )בזוגות(.  ואחת  שתיים  של  צלעות  בצורת  ונמשכת  ממורכזות,  ושתיים 

איור 4: כ"י פרמה, פלטינה 2818 )דה רוסי 562; ריצ'לר 139( )כ"י 111(.
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איור 5א: כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 
138r כ"י 27(, דף( Ross. 554

 Plut. 3.4 איור 6: כ"י פירנצה, לורנציאנה
168v כ"י 61(, דף(

 héb. 27 איור 7: כ"י פריז, הספרייה הלאומית 
114v כ"י 67(, דף(

 איורים 4א, 4ב: כ"י פרמה, פלטינה 2818 )דה רוסי 562; ריצ'לר 139(, 
)כ"י 111(, דפים 263v–262r )באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(

איור 5ב: כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית 
138v כ"י 27(, דף( Ross. 554
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 héb. 42 איור 8: כ"י פריז, הספרייה הלאומית
306v כ"י 70(, דף(

איור 9: כ"י פרמה, פלטינה 2822 
 94v דה רוסי 892; ריצ'לר 152( )כ"י 122(, דף(
)באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(

ושתיים.  אחת  של  צלעות  בצורת  השירה  נכתבה  יד  כתבי  בשני   3  .1 ג1.   

ראו איורים 5–6: כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית Ross. 554 )כ"י 27(; כ"י 

בתחילה  השירה  צורת  וטיקן  בכ"י   .)61 )כ"י   Plut.III.4 לורנציאנה  פירנצה, 

אחת  של  בצורה  השירה  נכתבה  השביעית  מהשורה  החל  ורק  ברורה,  אינה 

ושתיים.

ושתיים,  שלוש  של  צלעות  בצורת  השירה  נכתבה  אחד  יד  בכתב  ג1. 1. 4   

 héb. 27 כפי שנכתבת שירת הים. ראו איור 7: כ"י פריז, הספרייה הלאומית

)כ"י 67(.

ג1. 1. 5 בשני כתבי יד נכתבה השירה בצורה ייחודית, והם תת־קטגוריה   

 héb. 42 של אריח על גבי לבנה. ראו איורים 8–9: כ"י פריז, הספרייה הלאומית 

)כ"י 122(.  רוסי 892; ריצ'לר 152(  )דה  פלטינה 2822  פרמה,  )כ"י 70(; כ"י 

בכ"י פריז השירה כתובה ב־72 שורות, והפסוק הראשון של השירה נכתב ברצף 

אינו  השורות  סדר  גדולה.  באות  שנכתבה  'האזינו'  תיבת  בשל  שורות  בשתי 

אחיד; לרוב שורה אחת כתובה בשתי צלעות כרגיל, והשורה הבאה ממורכזת 

או מוזחת לימין או לשמאל, ומדי פעם כתובה ברצף או עם רווח קל. בכ"י 122 

כתובה השירה ב־35 שורות בשני טורים מקבילים, בצורת אריח על גבי אריח, 

אך כל שורה רביעית בשירה נכתבה ברצף ומוזחת משני צדדיה.
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 271r–270v איור 10: כ"י סינסינטי, ספריית היברו יוניון קולג' 3 )כ"י 54(, דפים 
)ברשות ספריית קלאו, היברו יוניון קולג' – המכון היהודי לדת, סינסינטי(

ג1 2. כתיבת השירה בטור אחד באופן שכל צלע כתובה בשורה נפרדת36 

בצורה זו נכתבה השירה בשני כתבי יד. בכ"י 54 היא נכתבה בטור אחד בעמוד 

בשורות  נכתב  הטקסט  שאר  בעוד  ימין,  לצד  המיושרות  צרות  שורות  ובו 

רחבות. באופן זה נכתבה השירה ב־140 שורות. ראו איור 10: כ"י סינסינטי, 

 ,82 54(. בדומה לכך נכתבה השירה בכ"י  3 )כ"י  יוניון קולג'  ספריית היברו 

 אלא שבכתב יד זה עד שורה 18 כל שורה שנייה מוזחת לצד שמאל, ומשורה 19 

השירה  כתובה  כאן  לסירוגין.  ולשמאל  לימין  השורות  של  הזחה  יש  ואילך 

ריצ'לר   ;7 רוסי  )דה   3218 כ"י פרמה, פלטינה   :11 איור  ראו  ב־141 שורות. 
148( )כ"י 82(.37

 ,)2 הערה  )לעיל  פנקובר  ראו:  יהודה.  מדבר  ממגילות  באחת  נמצא  שכך  ציין  פנקובר   36 

עמ' 56, הערות 49–50.

הספרייה  וטיקן,  בכ"י  אשכנזיים.  יד  כתבי  בשלושה  הזה  הכתיבה  טיפוס  את  מצא  פרץ   37

השורות   10 השירה,  התחלת  נכתבה  פרץ(  של  במחקרו   65 )כ"י   ebr. 468 האפוסטולית 

הראשונות, בטור אחד בדרך של הזחה, שורה פנימה ושורה החוצה, ובהמשך, עד סופה, 

נכתבה השירה כרגיל, בשני טורים מקבילים ללא הזחת שורות. ראו: פרץ )לעיל הערה 5(, 
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ג1 3. כתיבה בשלושה טורים

של  בתבנית  אך  אריח,  גבי  על  אריח  בצורת  השירה  נכתבה  אחד  יד  בכתב 

 2155 פלטינה  פרמה,  כ"י   :12 איור  ראו  בעמוד.  מקבילים  טורים   שלושה 
)דה רוסי 13; ריצ'לר 178( )כ"י 83(.38

עמ' 313, הערה 274. בכ"י לונדון, הספרייה הבריטית Add. 9404 )מרגליות 81( )כ"י 112 

במחקרו של פרץ(, נכתבה השירה ב־16 מילים בממוצע בכל שורה ובטור אחד לרוחב כל 

 héb. 48 ‒ 49 העמוד. ראו: פרץ )שם(, עמ' 297, הערה 204. בכ"י פריז, הספרייה הלאומית

)כ"י 178 במחקרו של פרץ( נכתבה השירה בחלקה הראשון בטור אחד שבו כל צלע מוזחת 

לצד אחד לסירוגין, ובהמשך נכתבה כשאר כל הכתב. ראו: פרץ )שם(, עמ' 312. וראו גם 

ספרי אמ"ת במהדורת גינצבורג, הכתובים בטור אחד וכל שורה שנייה מוזחת לצד שמאל: 

חלופים  דפוסים ראשונים, עם  פי  ועל  פי המסרה  על  היטב  נביאים כתובים מדויק  תורה 

גינצבורג,  כ"ד  מהדורת  כתובים,  כרך  ישנים:  ותרגומים  עתיקים  יד  כתבי  מן  והגהות 

ירושלים תש"ל.

פרץ מצא טיפוס כתיבה מיוחדת זו בשמונה כתבי יד אשכנזיים, בשתי וריאציות. )א( במקום   38 

המשכה  היא  השנייה  שהצלע  כך  צלעות,  לשלוש  הטקסט  חולק  צלעות  לשתי  חלוקה 

של הצלע הראשונה, והצלע השלישית היא המשכה של השנייה; )ב( בווריאציה האחרת 

יש אומנם שלושה טורים, אבל הצלע שבטור השלישי אינה המשך לצלע שבטור השני, 

אלא היא טור לעצמה – לאחר שהסופר כתב את שני הטורים הראשונים )כל שורה בשתי 

 780r–779v איור 11: כ"י פרמה, פלטינה 3218 )דה רוסי 7; ריצ'לר 148( )כ"י 82(, דפים 
)באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(
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ג1 4. כתיבה בצורות מעורבות 

היה  יכול  לא  ולכן  יכתוב את השירה,  כיצד  לא תכנן הסופר מראש   53 בכ"י 

עליו  היה  אלא  העמוד,  כל  לרוחב  השירה  את  ולכתוב  חדש  לעמוד  לעבור 

לכתוב את 11 השורות הראשונות במסגרת הטור לקראת סוף העמוד; הוא בחר 

לכותבן בצורה של שורה רגילה ולאחריה שורה ממורכזת. את שאר השורות 

כבמסכת  אריח  גבי  על  אריח  בצורת  טורים  בשני  מכן,  שלאחר  בעמוד  כתב 

סופרים, למעט שורה 27, הפותחת בתיבת 'ואילים' במקום בתיבות 'בני בשן'. 

הטור.  במסגרת  כרגיל  ובאה  חדש  עמוד  פותחת  שבשירה  האחרונה  השורה 

בכ"י 69 נכתבה השירה בתחילה בשני טורים בעמוד, ושורות 5, 7–9, 11–12, 

השירה  נכתבה  הבאים  בעמודים  בהמשך  הרגיל;  מן  ארוכות   20–17  ,15–14

בשלושה טורים מקבילים.

קבוצה ג2: כתבי יד שהשירה נכתבה בהם בכתיבה רגילה כשאר הטקסט

בשישה כתבי יד )4.1 אחוזים( נכתבה השירה ללא כל הבחנה, היינו כפרוזה.39 

צלעות(, הוא כתב את המשך הטקסט בטור השלישי. ראו: פרץ )שם(, עמ' 298–299.

7; 12; 52; 98; 107; 132. גושן־גוטשטיין ציין כי מצא בכתבי היד שבדק אף את טיפוס   39

הבחנה,  כל  ללא  נכתבה  שהשירה   – רחוקות  לעתים  כי  אם   – אפילו  'ויש  הזה:  הכתיבה 

כשאר הכתב' )גושן־גוטשטיין  ]לעיל הערה 5[ , עמ' כז(.

 125v איור 12: כ"י פרמה, פלטינה 2155 )דה רוסי 13; ריצ'לר 178( )כ"י 83(, דף 
)באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(
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לסיכום, בבדיקת 147 כתבי היד האיטלקיים התגלו טיפוסים שונים בכתיבת   

השירה. הממצא הבולט והמובהק הוא שבקצת פחות ממחצית כתבי היד, 46.2 

בשני  אחוזים  וב־32  סופרים,  כבמסכת  שורות  ב־70  השירה  נכתבה  אחוזים, 

טורים במעט פחות מ־70 שורות או במעט יותר מכך – סך הכול שתי קבוצות 

אלה )א2+ב( הן 78.2 אחוזים מכלל כתבי היד. במיעוט כתבי היד, פחות מ־7 

אחוזים )עשרה כתבי יד בלבד, ודווקא מן המאוחרים, מהמאה החמש עשרה( 

נכתבה  היד  מכתבי  אחוזים  וב־15  בכתר.  כמו  שיטין  ב־67  השירה  נכתבה 

כפרוזה,  נכתבה  שבהם  אחוזים   4.1 ובהם  להלכה,  שנפסלו  אחרות,  בצורות 

כשאר הטקסט.

 מספר מבנה השירהקבוצת מיון
כתבי היד

שיעור כתבי היד 
)באחוזים(

6.8 6710 שורות כבכתרא1
706846.2 שורות כבמסכת סופריםא2

32 47שני טורים, אריח על גבי אריחב
10.9 16כתיבה בצורות אחרותג1
64.1כשאר הטקסטג2

 זיקתם של כתבי היד האיטלקיים למצחפים

ותיקוני סופרים אשכנזיים מימי הביניים

במחקרו המקיף על כתבי היד האשכנזיים הצביע פרץ על הטיפוסים השונים 

בכתיבת השירה במצחפים מן המרחב האשכנזי.40 להלן אשווה את הממצאים 

היד  בכתבי  לממצאים  האזינו  שירת  של  הכתיבה  צורת  בעניין  השונים 

האשכנזיים.41 

יש  ולכן  מעט,  שונה  לקבוצות  פרץ  של  החלוקה   .300–292 עמ'   ,)5 הערה  )לעיל  פרץ   40

שינויים קלים בתצוגת האחוזים. ראו למשל להלן הערה 43.

ועל השוני שבין  איטליה משלהי המאה החמש עשרה  על ההתיישבות האשכנזית בצפון   41

המסורות המקומיות ובין המסורות שהביאו עימם המהגרים היהודים ראו: א' אהרן, הקול 

והטעם: 'ראיית' הקול ו'שמיעת' הטעם: גילוי הסולם הפנטטוני על פי שמות כ, טו: 'וכל 

יהודים  'התיישבות  בונפיל,  ר'   ;68–44 עמ'  תשע"ה,  ירושלים  את־הקולת',  ראים  העם 

נודדים באיטליה בשלהי ימי־הביניים', א' שנאן )עורך(, הגירה בישראל ובעמים, ירושלים 



]198[

18[  אורלית קולודני

קבוצה א1: כתיבת השירה ב־67 שורות, בצורת אריח על גבי אריח )כבכתר(

רק בעשרה מכתבי היד האיטלקיים )6.8 אחוזים( נכתבה השירה ב־67 שורות 

היד  בכתבי   .39 שורה  בתחילת  בחור'  'גם  המילים  מלבד  הכתר,  כמסורת 

האשכנזיים קבוצה זו קטנה יותר42 – השירה נכתבה כמסורת הכתר, מלבד שתי 

המילים 'גם בחור' שבתחילת שורה 39, רק בשני כתבי יד )0.9 אחוזים(.

קבוצה א2: כתיבת השירה ב־70 שורות, בצורת אריח על גבי אריח )כבמסכת סופרים(

טיפוס זה משתקף ב־68 כתבי יד איטלקיים )46.2 אחוזים(, שהשירה נכתבה 

גבי לבנה, ב־70 שיטין, כמסורת  ולבנה על  גבי אריח  בהם בצורת אריח על 

קטן  כך  בהם  נכתבה  שהשירה  האשכנזיים  היד  כתבי  שיעור  סופרים.  מסכת 
בהרבה – 26.6 אחוזים.43

 קבוצה ב: כתיבת השירה במעט יותר מ־70 שורות או במעט פחות מכך, 

בצורת אריח על גבי אריח

גבי  על  אריח  בצורת  השירה  נכתבה  אחוזים(   32( איטלקיים  יד  כתבי  ב־47 

אריח, אך במעט יותר מ־70 שורות או במעט פחות מכך. כללתי בקבוצה זו 18 

כתבי יד שהשירה נכתבה בהם ב־70 שורות, אך עם שינויים בחלוקה הפנימית, 

)68–73( בשל  או קטן מעט מ־70  גדול מעט מ־70  או שמספר השורות בהם 

שינויים קלים בחלוקה הפנימית של הצלעות. תופעה דומה מצא פרץ בכתבי 

היד האשכנזיים. ב־19 כתבי יד )8.4 אחוזים( השירה משתרעת על יותר מ־70 

שורות או על פחות מכך בשל כתיבת התיבה 'האזינו' באות גדולה המתפרסת 

על צלע שלמה או יותר. ב־20 כתבי יד אשכנזיים )8.8 אחוזים( השירה ערוכה 

בשני טורים בצורת אריח על גבי אריח, אבל מספר שורותיה קטן מ־70 או גדול 

השירה  את  כתבו  אשר  סופרים  היו  ואשכנז  באיטליה  אחרות,  במילים  מכך. 

הרינסאנס,  בימי  באיטליה  היהודים  חיי  כסופה:  במראה  הנ"ל,   ;153–139 עמ'  תשמ"ב, 

ירושלים תשנ"ד; ב' רות, תולדות היהודים באיטליה, תל אביב תשכ"ב. 

השוו: גושן־גוטשטיין )לעיל הערה 23(, עמ' תתפד, הערה 37.  42

8.4 אחוזים )19 כתבי יד( שהשירה  26.6 אחוזים אלה –  פרץ כלל בקבוצה זו – נוסף על   43

'האזינו'  תיבת  כתיבת  בשל  מכך  פחות  במעט  או  שורות  מ־70  יותר  במעט  בהם  כתובה 

בכותרת גדולה המתפרסת על צלע שלמה או יותר. כתבי היד האיטלקיים שהשירה נכתבה 

בהם כך שויכו במחקרי לקבוצה ב, ולכן כתבי יד אלה שנמצאים אצל פרץ בקבוצה א2 

שויכו כאן לקבוצה ב. 
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בצורת אריח על גבי לבנה ללא הקפדה על 70 השורות, אך בעוד שיעור כתבי 

היד  כתבי  שיעור  אחוזים,   32 הוא  כך  בהם  כתובה  שהשירה  האיטלקיים  היד 

האשכנזיים שהשירה כתובה בהם כך קטן יותר, 17.2 אחוזים. בצירוף קבוצה 

85 אחוזים, נכתבה  א ל־ב מתברר כי ברוב רובם של כתבי היד האיטלקיים, 

השירה בשני טורים, לעומת 44.7 אחוזים מכתבי היד האשכנזיים.

קבוצה ג1: כתיבה בצורות אחרות

אחוזים   10.9 לעומת  אחוזים   47.8  – היד האשכנזיים  בולט בכתבי  זה  טיפוס 

מכתבי היד האיטלקיים. 

אריח  בצורת  השירה  נכתבה  אחוזים(   6.1( איטלקיים  יד  כתבי  בתשעה   

על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח באופנים שונים. טיפוס זה לגווניו לא היה 

פרי המצאתם של סופרי איטליה – שירת האזינו נכתבה בכתבי יד אשכנזיים 

בצורה זו באופנים אלה: צלעות של 1–2: 33 כתבי יד )14.6 אחוזים(; צלעות 

יד  כתבי  חמישה   :3–2 של  צלעות  אחוזים(;   2.2( יד  כתבי  חמישה   :1–2  של 

)2.2 אחוזים(;44 צלעות של 2–2: כתב יד אחד )0.4 אחוזים(.45 

עוד שלוש דרכי כתיבה שנמצאו בכתבי יד איטלקיים מופיעות גם בכתבי   

יד אשכנזיים: 

)3.5 אחוזים( נכתבה השירה בצורת אריח  1. בשמונה כתבי יד אשכנזיים   

על גבי אריח אבל בשלושה טורים; דרך כתיבה זו נמצאה רק בכתב יד איטלקי 

אחד.

2. בשני בכתבי יד אשכנזיים כתובה השירה בטור אחד כך שכל צלע כתובה   

בשורה נפרדת; באחד מהם השירה כתובה ב־140 שורות, ובשני, הכתוב עברית 

הכתיבה  צורת  את  שנוקטים  תורה  וספרי  אשכנזיים  יד  כתבי  על  הצביע  כבר  פנקובר   44

לסירוגין בשלוש צלעות ולאחר מכן בשתיים כבשירת הים, אך בסדר ההפוך: קודם בשתי 

2(, עמ' 54. ראו גם: פרץ )לעיל  צלעות ולאחר מכן בשלוש. ראו: פנקובר )לעיל הערה 

הערה 5(, עמ' 296.

היד  בכתבי  עדות  להן  נמצאה  לא  אך  דרכים,  שבע  עוד  יש  האשכנזיים  היד  בכתבי   45

 3–4 2 כתבי יד; צלעות של   :3–4 7 כתבי יד; צלעות של   :3–2 האיטלקיים: צלעות של 

בזוגות: כתב יד אחד; צלעות של 3–4: כתב יד אחד; צלעות של 5–4: כתב יד אחד; צלעות 

של 6–5: כתב יד אחד; צלעות של 1–1 בהזחה לסירוגין: כתב יד אחד. ראו: פרץ )שם(, 

עמ' 296–298.
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יד איטלקיים  וארמית לסירוגין, היא כתובה ב־280 שורות.46 גם בשני כתבי 

נכתבה השירה כך.

מפני  מעורבות,  בצורות  השירה  נכתבה  איטלקיים  יד  כתבי  בשני  רק   .3  

שהסופרים לא תכננו את כתיבתה מראש. ממצא דומה מצא פרץ ב־27 כתבי יד 

אשכנזיים.47 ב־16 מהם נכתב חלק מהשירה בצורה כלשהי מהצורות שפירטתי 

התחיל  אלה  יד  מכתבי  באחד  אריח.  גבי  על  אריח  בצורת  אחר  וחלק  לעיל 

המעתיק לכתוב את השירה בחלוקה לשורות לסירוגין: פעם צלע אחת ופעם 

טורים מקבילים  ובארבעת העמודים הבאים כתב בשני  שתי צלעות בשורה, 

בצורת אריח על גבי אריח.48 בעמוד הראשון נכתב פירוש רש"י בין שני טורי 

אסתטית,  או  נוחה  אינה  זו  דרך  כי  המעתיק  משנוכח  הנראה  וככל  השירה, 

יד  כתבי  ב־11  בשוליים.  העמודים  בשאר  רש"י  פירוש  את  לכתוב  המשיך 

אחרים נכתבה השירה בצורות מעורבות שאינן כוללות אריח על גבי אריח.

קבוצה ג2: כתיבה כשאר הטקסט

השירה נכתבה כפרוזה ב־4.1 אחוזים מכתבי היד האיטלקיים )שישה כתבי יד( 

וב־7.5 אחוזים מכתבי היד האשכנזיים )17 כתבי יד(.

במצחפים  האזינו  שירת  כתיבת  צורת  ממצאי  את  המסכמת  טבלה  להלן   

האשכנזיים בהשוואה לממצאים בכתבי היד האיטלקיים.

כתבי היד מבנה השירהקבוצת מיון
האשכנזיים 

)באחוזים( 

כתבי היד 
האיטלקיים 

)באחוזים(

670.96.8 שורות כבכתרא1
7026.646.2 שורות כבמסכת סופריםא2

32 17.2שני טורים – אריח על גבי אריחב
10.9 47.8צורה שירית אחרתג1
7.54.1כשאר הטקסטג2

כ"י וינה, הספרייה הלאומית hebr .28 )שוורץ 19( )כ"י 84 במחקרו של פרץ(, כ"י פרמה,   46

216 במחקרו של פרץ(. ראו: פרץ )שם(,  58( )כ"י  924; ריצ'לר  3081 )דה רוסי   פלטינה 

עמ' 299.

שם, עמ' 299–300.  47

כ"י לונדון, הספרייה הבריטית Harley 5709 )מרגליות 170( )כ"י 115 במחקרו של פרץ(.   48

ראו: שם, עמ' 300, הערה 214.



]201[

מסורות הכתיבה של שירת האזינו   ]21

בשתי המסורות, אשכנז ואיטליה, יש טיפוסים דומים בכתיבת השירה. הצורות 

השונות בכתבי היד האשכנזיים התגלגלו ברחבי התפוצה היהודית והתאזרחו 

גם בכתבי היד המקומיים באיטליה בימי הביניים. בעוד בכתבי היד האשכנזיים 

 47.8 היד,  מכתבי  מחצית  כמעט  כוללת  אחרות(  בצורות  )כתיבה  ג  קבוצה 

אחוזים, בכתבי היד האיטלקיים מונה קבוצה זו רק 10.9 אחוזים. נוסף על כך 

כי  מעידים  א+ב(,  )קבוצה  אחוזים   85 האיטלקיים,  היד  כתבי  של  רובם  רוב 

אחוזים   44.6 לעומת  טורים,  בשני  השירה  את  לכתוב  שיש  ידעו  מעתיקיהם 

מכתבי היד האשכנזיים. 

 מסורות הכתיבה של שירת האזינו באיטליה

וזיקתן לכתבי היד הקדומים

מנחם כהן הוכיח כי חילופים רבים בנוסח האותיות במקרא בכתבי יד מאוחרים 

בימי קדם, בטרם  טיפוסי המסורה  הביניים קשורים למגוון שאפיין את  מימי 

נקבע נוסח מוסמך ומחייב ובטרם התגבש רעיון קדושת הנוסח לאותיותיו.49 

פרץ הראה בעקבותיו כי מגוון צורות כתיבת השירה הסוטות מן המקובל היום 

נוסח קדומים, קדם־ אינן המצאה של מעתיקים אשכנזים, אלא מקורן בעדי 

המסורה  בעלי  סיימו  בטרם  לאשכנז  ישראל  מארץ  שהתגלגלו  מסורתיים, 

הטבריינים את עבודתם.50 גם מגוון צורות הכתיבה של שירת האזינו במרחב 

)ומאשכנז(  ישראל  מארץ  שהתגלגלו  קדומים  נוסח  בעדי  מקורן  האיטלקי 

לאיטליה, ואין הן פרי המצאה של הסופרים האיטלקים. בסעיף זה אשווה את 

לאחדים  האיטלקיים  היד  בכתבי  האזינו  שירת  חלוקת  של  השונות  המסורות 

מכתבי היד המזרחיים הקדומים.51 

מ' כהן, 'קווי יסוד לדמותו העיצורית של הטקסט בכתבי יד מקראיים מימי הביניים', עיוני   49

מקרא ופרשנות, א )תש"ם(, עמ' 151, 181.

פרץ )לעיל הערה 14(, עמ' 367–370.  50

בסך הכול נבדקו 15 כתבי יד מזרחיים מדויקים – א; ברלין 127; ב; ב84; ד67; וטיקן 448;   51

ל; ל1; ל2; ל3; ל9; מישיגן; ק3; ש; ש1; אך בכ"י ב84 חסרים הפסוקים 9–20, 42–43 שבשירה 

ובכ"י מישיגן חסרים פסוקים 1–22א שם. לקיצורים של כתבי היד המזרחיים ראו: קולודני 

 .http://www.upf.co.il/file/490804144.html וכן:   ;358–357 עמ'   ,)* הערה  )לעיל 

חלק מכתבי היד הטברניים המדויקים נבדקו גם בידי ברויאר, והוא הדגים רק את צורת 
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כמסורת  שורות  ב־67  השירה  כתיבת   – א1  קבוצה  של  הכתיבה  טיפוס   

הרמב"ם )על סמך כתר ארם צובה(, בחלוקה לשני טורים מקבילים בצורת אריח 

על גבי אריח – לא רווח באיטליה: השירה כתובה כך, להוציא את המילים 'גם 

בחור' בתחילת שורה 39, רק בעשרה כתבי יד, שהם 6.8 אחוזים מכלל כתבי 

היד. גם בכתבי היד המזרחיים הקדומים דרך כתיבה זו נדירה: היא באה בכתר 

יד זה שרדה השירה רק בחלקה, מתחילת פרק  וכנראה גם בכ"י ב84; בכתב 

 ,)10 9, לכן חסרה הראשונה מבין שלוש השורות הארוכות בכתר )שורה   לב 

אך שתי השורות הארוכות האחרות, 16 ו־38, ארוכות כמו בכתר, ואף כאן יש 

חריגה במילים 'גם בחור' בתחילת שורה 39. 

טיפוס הכתיבה של קבוצה א2 – כתיבת השירה ב־70 שורות כמו שנמסר   

 46.2 שהם  יד,  כתבי   68 האיטלקיים.  היד  בכתבי  שכיח   – סופרים  במסכת 

אחוזים, נכתבו כך.52 ב־47 כתבי יד איטלקיים נוספים, שהם קבוצה ב, נכתבה 

גבי  יותר מ־70 שורות או במעט פחות מכך, בצורת אריח על  השירה במעט 

אריח.53 קבוצה זו כוללת 18 כתבי יד שבהם נכתבה השירה ב־70 שורות, אך 

מ־70  יותר  במעט  בהם  נכתבה  שהשירה  או  הפנימית,  בחלוקה  שינויים  עם 

)68–73(, בשל שינויים קלים בחלוקה הפנימית  או במעט פחות מכך  שורות 

בכתבי  גם  סופרים  כבמסכת  שורות  ב־70  נכתבה  השירה  הצלעות.54   של 

היד ד67; ל1; ל3; ק3;55 מישיגן.56 

כתיבת השירה )ללא מספר שיטותיה( בשלושה כתבי יד מזרחיים קדומים. ראו: ברויאר 

)לעיל הערה 2(, עמ' 181–182.

 ;44 ;41 ;39 ;38 ;36 ;35 ;34 ;32 ;31 ;30 ;29 ;24 ;23 ;19 ;18 ;13 ;10 ;9 ;8 ;6 ;5 ;2 ;1  52

 ;96 ;95 ;94 ;90 ;89 ;80 ;75 ;74 ;72 ;68 ;65 ;63 ;59 ;57 ;56 ;55 ;51 ;50 ;47 ;46 ;45

 ;130 ;127 ;124 ;123 ;121 ;120 ;119 ;115 ;114 ;113 ;112 ;110 ;104 ;102 ;101 ;105

 .150 ;142 ;141 ;136

 ;78 ;76 ;71 ;62 ; 60 ;58 ;49 ;48 ;43 ;42 ;40 ;33 ;28 ;26 ;25 ;22 ;17 ;15 ;14 ;11 ;3  53

 ;133 ;131;128 ;118 ;117 ;108 ;106 ;103 ;99 ;97 ;93 ;92 ;91 ;88 ;87 ;86 ;85 ;84 ;81

.149 ;148 ; 146 ;140 ;138 ;135 ;134

.146 ;134 ;131 ;103 ;99 ;93 ;88 ;87 ;86 ;85 ;84 ;81 ;78 ;76 ;48 ;42 ;28 ;14  54

זרויות:  שתי  להוציא  המקובלת,  החלוקה  לפי  שורות  ב־70  היד  בכתב  כתובה  השירה   55 

בפסוק 38 התיבה 'יאכלו' פותחת שורה חדשה, ובפסוק 39 פותחת התיבה 'הוא'. ראו גם: 

י"ש פנקובר, 'כתב־יד ירושלמי של התורה מן המאה העשירית שהגיהו מישאל בן עוזיאל 

)כתב־יד ק3(', תרביץ, נח )תשמ"ט(, עמ' 74.

שבהם  עמודים  שני  חסרים  עבריים  יד  כתבי  לתצלומי  שבמכון  היד  כתב  בתצלום   56
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אריח  גבי  על  אריח  בצורת  שורות  ב־70  השירה  נכתבה   127 ברלין  בכ"י   

ובשינויים בחלוקה הפנימית.57 השירה מתחילה בטור השני שבעמוד ונמשכת 

בטור השלישי. עד שורה 24 השורות כתובות בטור השני והשלישי, כל שורה 

הבא  בעמוד   .)19 שורה  )עד  ומשמאל  מימין  מוזחת  השלישי  בטור  שנייה 

השורות כתובות בשני טורים בעמוד )המיושרים לצד ימין(, ובעמוד שלאחריו 

הבא(:  )בעמוד   13 איור  ראו  שלושה.  מתוך  טורים  בשני  כתובה   השירה 

כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. 2 1213 )לשעבר כ"י ארפורט, ספריית הכנסייה 

האוונגלית 3; שטיינשניידר 127(.

בכ"י ל  נכתבה השירה ב־71 שורות; כל השורות נכתבו בהתאם לחלוקה   

המקובלת של 70 שורות, להוציא השורה האחרונה, שבאה בעמוד הבא כשהיא 

ב־70  כתובה  השירה  ש  בכ"י  הטור.  במסגרת  קצרות  שורות  לשתי  מחולקת 

השורות  סידור  מימין.  מיושר  הימני  והטור  מקבילים,  טורים  בשני  שורות 

צורת  לסירוגין.58  נכנסת  ושורה  יוצאת  שורה   – סימטרי  השמאלי  בטור 

והטור השמאלי בהזחה  כתיבה כזאת ב־70 שורות כאשר הטור הימני מיושר 

הזחת  המוסיפה  חלוקה  ברם  האיטלקיים.  היד  בכתבי  נמצאה  לא  לסירוגין, 

שורות בחלוקה של אריח על גבי אריח נמצאה בשני כתבי יד: בכ"י 2 נכתבה 

השירה בשני טורים מקבילים, אריח על גבי אריח, בטור הימני חלק מהשורות 

לימין.  מיושרות  השמאלי  בטור  והשורות  משתנה,  בסדר  לשמאל   מוזחות 

על  אך   .)22 28 – לב  לא  )דב'  באפי'  קדחה  אש  'כי  ועד  'ואעידה'  מתיבת  הטקסט  מופיע 

שהשירה  לשער  ניתן  עמוד  שבכל  השורות  מספר  חישוב  פי  ועל  בתצלום  שקיים  מה  פי 

14 שורות + שורה ריקה של פרשה   נכתבה ב־70 שורות. בעמוד האחרון של השירה יש 

פתוחה + 6 שורות של הקטע שלאחר השירה – סך הכול 21 שורות. בעמוד שלפני השירה 

יש 21 שורות, ובסך הכול יש 42 שורות. אשר לעמודים החסרים, ידוע לנו כי בעמוד אחד 

היו 21 שורות, ובעמוד שבו מתחילה השירה, ושבו 'ואעידה' היא בראש הדף )על פי העמוד 

הקודם המסתיים בתיבה 'האלה'(, ובהנחה שבעמוד זה הקטע שלמעלה מהשירה הוא בשש 

שורות, ויש שורת רווח ועוד 14 שורות מן השירה – סך הכול 21 שורות בעמוד, המצטרפות 

שורות,   42 בִמפתח  כלומר  עמודים,  בשני  שורות,   21 עמוד  בכל  כן  אם  הכולל.  למבנה 

6 שורות בקטע העליון + שורה   + 70 שורות השירה  84 שורות, דהיינו  ובשני מפתחים 

פנויה + 6 שורות בקטע שלמטה + שורה פנויה.

בכתב היד נשמטו פסוקים 16–17, והם נוספו מאוחר יותר ביד ב בשוליים. יד ב גם העתיקה   57

את הצלעות שבטור השני של השירה )בעמוד הראשון שבו מופיעה השירה( בשוליים כולל 

חילופי נוסח.

פנקובר )לעיל הערה 2(, עמ' 56, הערה 49.  58



]204[

24[  אורלית קולודני

 )14 )נויבאואר   Digby Or. 32 בודליאנה  אוקספורד,  כ"י   :14 איור   ראו 

אריח,  גבי  על  אריח  מקבילים,  טורים  בשני  השירה  נכתבה   3 בכ"י   ;)2 )כ"י 

 :15 איור  ראו  לשמאל.  ופעם  לימין  פעם  מוזחות  הטורים  בשני   והשורות 

כ"י אוקספורד, בודליאנה Can. Or. 62 )נויבאואר 26( )כ"י 3(.

השירה כתובה במעט פחות מ־70 שורות או במעט יותר מכך, בצורת אריח   

על גבי אריח, טיפוס הכתיבה של קבוצה ב, ב־47 כתבי יד איטלקיים. ב־29 

טורים.  בשני  השירה  כתובה  היד,  כתבי  מכלל  אחוזים   19.7 שהם  מתוכם, 

 איורים 13א, 13ב: כ"י ברלין, ספריית המדינה Or. 2 1213 )לשעבר כ"י ארפורט, 
125v–125r ספריית הכנסייה האוונגלית 3; שטיינשניידר 127(, דף

126r דף Or. 2 1213 איור 13ג: כ"י ברלין, ספריית המדינה
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 141v–140r נויבאואר 14( )כ"י 2(, דפים( Digby Or. 32 איור 14: כ"י אוקספורד, בודליאנה
)ברשות הספרייה הבודליאנית, אוניברסיטת אוקספורד(

  ]25
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ל  בכ"י  ש1.  ל2;  ל;  מזרחיים:  יד  כתבי  בשלושה  מופיע  הזה  הכתיבה  טיפוס 

השירה כתובה ב־37 שורות )ארוכות( בשני טורים, הטור הימני מיושר לימין, 

והטור השמאלי לצד שמאל. בכ"י ל2 השירה כתובה ב־53 שורות, 18 השורות 

הראשונות בעמוד הראשון נכתבו כבמסכת סופרים, ואילו יתר השורות נכתבו 

גם הן בשני טורים, אך בשורות ארוכות יותר ובחלוקה שונה. בכ"י ש1 נכתבה 

השירה ב־73 שורות, בשני טורים, הטור הימני מיושר לימין, והטור השמאלי 

לצד שמאל. 

אך  טורים,  בשני  השירה  הועתקה  ב,  לקבוצה  הוא  אף  השייך   ,106 בכ"י   

בשילוב תרגום אונקלוס לסירוגין בשירה, ולעיתים התרגום מופיע ברצף ללא 

רווח בין שני הטורים. ראו איור 16: כ"י פרמה, פלטינה 2817 )דה רוסי 476; 

הראשונה  בשורה   :146 השירה  של  השורות  כל  סך   .)106 )כ"י   )171 ריצ'לר 

וארבע  שלוש  שורות  התרגום,  בא  שנייה  ובשורה  בעברית,  השירה  כתובה 

הן השירה בעברית, ושורות חמש ושש הן התרגום, השורה השביעית חוזרת 

לשירה בעברית והשמינית בארמית וכן הלאה ללא סדר מסוים. 

 187r נויבאואר 26( )כ"י 3(, דף( Can. Or. 62  איור 15: כ"י אוקספורד, בודליאנה 
)ברשות הספרייה הבודליאנית, אוניברסיטת אוקספורד(

  ]26
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האפוסטולית  הספרייה  וטיקן,  כ"י  הקדום  היד  בכתב  יש  זו  בדרך  כתיבה   

ebr. 448, שהשירה נכתבה בו ב־137 שורות בצירוף התרגום המופיע לסירוגין 
בשורות ארוכות.

ברוב רובם של כתבי היד האיטלקיים סודרו שני הטורים שבשירה ביישור   

מימין, ובמיעוט שבמיעוט, בשלושה כתבי יד, יושר הטור הימני מימין והטור 

השמאלי משמאל: בכ"י 105 נכתבה השירה בשני טורים מקבילים, אריח על 

גבי אריח, ב־70 שורות; בכ"י 73 נכתבה השירה בשני טורים מקבילים, אריח 

על גבי אריח, ב־73 שורות; ובכ"י 69 נכתבה השירה בשניים או שלושה טורים 

מקבילים, אריח על גבי אריח, ב־47 שורות. 

מבין כתבי היד הקדומים בכתר ובעוד תשעה כתבי יד הטור הימני מיושר   

ק3;  מישיגן;  ל3;  ל1;  ל;  ד67;  )ב84;  לשמאל  מיושר  השמאלי  והטור  לימין, 

ש; ש1  ]לרוב הטור השמאלי מיושר לשמאל[ (; בארבעה כתבי יד יושרו שני 

הימני  הטור  ל2  בכ"י   ;)448 וטיקן   ;127 ברלין  )ב;  לימין  שבשירה  הטורים 

מיושר לימין, ובטור השמאלי כל שורה שנייה מוזחת משני הצדדים.

 76r איור 16: כ"י פרמה, פלטינה 2817 )דה רוסי 476; ריצ'לר 171( )כ"י 106(, דף 
)באדיבות משרד המורשת התרבותית והתיירות(

  ]27
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טיפוס  אריח,  גבי  על  ולבנה  לבנה  גבי  על  אריח  בצורת  הכתיבה  טיפוס   

הכתיבה של קבוצה ג1, לא נמצא בכתבי היד המזרחיים הקדומים.59 לטיפוס 

זה צירפתי את כתבי היד שהשירה נכתבה בהם בצורה מעורבת, כגון כ"י 53, 

יכול היה הסופר להתחיל  ועל כן לא  שכתיבת השירה לא תוכננה בו מראש, 

לכותבה בעמוד חדש, לרוחב כל העמוד. הוא כתב את התחלת השירה במסגרת 

הטור לקראת סוף עמוד, בתבנית של שורה רגילה ולאחריה שורה ממורכזת, 

ולאחר שכתב כך 11 שורות המשיך בכתיבת השירה בעמוד הבא בשני טורים 

בצורת אריח על גבי אריח. תופעה דומה יש בכתב היד הקדום ב, שגם בו לא 

היה תכנון מראש, ולכן נאלץ הסופר לכתוב את התחלת השירה בתשע שורות 

במסגרת הטור לקראת סוף עמוד, ואת שאר השורות כתב בעמוד הבא בשני 

טורים בצורת אריח על גבי אריח. 

הטקסט,  כשאר  כפרוזה,  השירה  כתיבת  ג2,  קבוצה  של  הכתיבה  לטיפוס   

היד  בכתבי  עדות  נמצאה  לא  איטלקיים,  יד  כתבי  בשישה  שנמצא  טיפוס 

 – מהגניזה  יד  מכתב  בשריד  זו  כתיבה  מצא  פרץ  שבדקתי.   המזרחיים 

כתיבה  טיפוס  העתיקו  האיטלקים  שהסופרים  הסברה  בשל   60.522 לוצקי 

המזרחיים  היד  בכתבי  קדומים  שורשים  לו  שיש  ייתכן  עתיקים,  ממצעים  זה 

לא  הביניים  מימי  האיטלקיים  היד  כתבי  בשאר  החלוקה  לטיפוסי  העתיקים. 

נמצאה עדות בכתבי היד המזרחיים הקדומים. ייתכן שהטיפוסים השונים בעלי 

במקומות  יותר  מאוחרת  בתקופה  אלא  במזרח  לא  נוצרו  המיוחדות  הצורות 

מסירה אחרים, ואפשר גם שמבנים אלה נוצרו לראשונה באיטליה עצמה. 

אם כי כבר הוכח שבקטעי גניזה מתקופה מאוחרת יותר )לוצקי 524; לוצקי 548( נמצאה   59

ייתכן   .54 עמ'  )שם(,  פנקובר   ;67 עמ'   ,)20 הערה  )לעיל  פרץ  ראו:  זו.  כתיבה  דרך 

שסופריהם העתיקוה – עוד לפני מעתיקי כתבי היד האיטלקיים – ממצעים עתיקים שהיו 

מונחים לפניהם.

פרץ )שם(, עמ' 66; הנ"ל )לעיל הערה 5(, עמ' 313.  60

  ]28
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טיפוס 
כתיבת 
השירה

כתבי יד מזרחיים 
קדומים

שיעור כתבי היד סך הכול
האיטלקיים

שיעור כתבי היד 
האשכנזיים

מספר 
כתבי 

היד

שיעור 
כתבי היד 
)באחוזים( 

מספר 
כתבי 

היד

שיעור 
כתבי היד 
)באחוזים(

מספר 
כתבי 

היד

שיעור 
כתבי היד 
)באחוזים(

213.4106.820.9א; ב84א1
ד67; ל1; ל3; ק3; א2

מישיגן 

533.36846.26026.6

ברלין 127; ל9; ב

ש; ל; ל2; ש1; 

וטיקן 448

746.647 323917.2

10.910847.8  16.716ב ג1
64.1177.5–––ג2

גם  קיימים  באיטליה  שנמצאו  השירה  כתיבת  צורות  של  השונים  הטיפוסים 

נוגע  בטבלה  בולט  נוסף  ממצא  ג2.  טיפוס  להוציא  הקדומים,  היד  בכתבי 

לטיפוס ב, כתיבה במעט יותר מ־70 שורות או במעט פחות מכך בצורת אריח 

לעומת  זה  לטיפוס  שייכים  האיטלקיים  היד  מכתבי  כשליש  אריח:  גבי  על 

כמחצית מכתבי היד הקדומים. לסיכום, מהשוואת הממצאים של מבנה שירת 

האזינו בכתבי היד האיטלקיים לממצאים בכתבי היד המזרחיים עולה כי כמה 

מהטיפוסים שבכתבי היד האיטלקיים הם גלגולים של מסורות חלוקה בעלות 

שורשים קדומים. 

סיכום

הממצא הבולט והמובהק שעלה מבדיקת מבנה כתיבת שירת האזינו בכתבי יד 

איטלקיים מימי הביניים הוא שבקצת פחות ממחציתם, 46.2 אחוזים, נכתבה 

השירה ב־70 שורות כבמסכת סופרים )קבוצה א2(, ב־32 אחוזים נכתבה בשני 

טורים, במעט פחות מ־70 שורות או במעט יותר מכך )קבוצה ב(. קבוצות א2 

ו־ב יחד הן 78.2 אחוזים מכלל כתבי היד מאיטליה, לעומת 43.8 אחוזים מכלל 

כתבי היד מאשכנז. 

  ]29
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אחרות  בצורות  הכתיבה  הוא  מאשכנז  היד  בכתבי  הבולט  הממצא    

10.9 אחוזים  )קבוצה ג1( – 47.8 אחוזים, כמעט מחצית מכתבי היד, לעומת 

 6.8 היד מאיטליה,  מכתבי  הוא שבמיעוט  נוסף  הבדל  מאיטליה.  היד  מכתבי 

באשכנז  ואילו  א1(,  )קבוצה  בכתר  כמו  שיטין  ב־67  השירה  נכתבה  אחוזים, 

המיעוט קטן עוד יותר, רק 0.9 אחוזים.

למסורות  האיטלקיים  היד  בכתבי  השירה  של  הכתיבה  מסורות  מהשוואת   

האיטלקיים  היד  בכתבי  מעטים  כתיבה  מסורות  טיפוסי  כי  נמצא  קדומות 

ברחבי  שהתגלגלו  קדומים  שורשים  בעלות  חלוקה  מסורות  של  גלגולים  הם 

הביניים.  בימי  באיטליה  המקומיים  היד  בכתבי  והתאזרחו  היהודית  התפוצה 

לעומת זאת נמצא כי טיפוסי מסורות הכתיבה המשותפים לכתבי יד איטלקיים 

ולכתבי יד אשכנזיים מעידים על קשר מסוים בין כתבי היד של אשכנז לאלו 

של איטליה; וכמה חילופים משותפים בשניהם הושפעו מכתבי יד קדומים יותר 

מהמזרח ומבבל. הטיפוסים המשותפים מעידים על מסורות כתיבה שהיקפן לא 

היה מוגבל במקום ובזמן, ולכן אין לראות בהם תוצאה של שיבושי מעתיקים 

אלא גלגולים של חלוקות קדומות, שנתקיימו במסורות מקומיות בצד מסורת 

הכתר, שבה בחר הרמב"ם. 
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מועצה אזורית שדות נגב, ת.ד 412, נתיבות 8771302
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