קרי וכתיב
קריי ולא כתיב וכתיב ולא
קריי הלכה למשה מסיני
)נדרי לז(:

÷"ãø

מצינו כמה פעמי בש"ס דקאמר בפירוש הלממ"ס ,ואינו
דוקא ,רק ר"ל דבר חזק כהלממ"ס ,כדאמרי' ]נדרי ל"ז
ב'[ כתיבי ולא קריי הלממ"ס ,וקא חשיב הת כמה
)תפארת ישראל יומא פ"ב אות יב(
קראי דנביאי וכתובי.

)(íéðåùàø íéàéáðì åúîã÷äá

ונראה כי המלות האלה נמצאו כ ,לפי שבגלות ראשונה אבדו הספרי ונטלטלו ,והחכמי יודעי התורה מתו .ואנשי כנסת
הגדולה שהחזירו התורה ליושנה מצאו מחלוקת בספרי והלכו בה אחר הרוב לפי דעת .ובמקו שלא השיגה דעת על
הבירור כתבו האחד ולא נקדו או כתבו מבחו ולא כתבו מבפני וכ כתבו בדר! אחד מבפני ובדר! אחר מבחו .

ìàðáøáà

)(åäéîøéì åúîã÷äá

והדעת הזה ...עצת רחקה מני ,כי אי אוכל בנפשי להאמי! ואי אעלה על שפתי שמצא עזרא הסופר ספר תורת האלקי וספרי
נביאיו ושאר המדברי ברוח הקדש מסופקי בהפסד ובלבול ,והלכה ספר תורה שחסר ממנו אות אחת הוא פסול ,כ"ש בקרי
וכתיב שבאו בתורה שכפי הקרי יחסרו בתורה כמה וכמה מהאותיות.
והנה נחמתנו בעניינו שתורת הש אתנו בגלותנו ,וא נחשוב שעבר על ספר התורה ההפסד והבלבול כדברי האנשי האלה ,לא
ישאר לנו דבר קיי שנסמו עליו .והנה הנביא ישעיהו אמר ובא לציו! גואל וגומר ואני זאת בריתי אות רוחי אשר עלי וגומר
לא ימושו וגומר ,שהנה ייעד בזה שתהיה תורת הש ודברי הנבואה ורוח הקדש תמיד שגורי וקיימי בנו בלי שו ספק ופקפוק
כלל ,וזהו כח העיקר הח' מעיקרי הדת שהניח הרב הגדול בפירוש המשנה שיחוייב כל בעל דת להאמי! והוא שהתורה שבידינו
היו היא הנתונה למשה בהר סיני מבלי חילו #ושנוי כלל.
ומלבד זה אשר הוא בחק האמונה ,הנה עוד אשאל מאת כפי הסברה הגוברת ,א היה הקרי וכתיב כפי מה שמצאו בספרי
המחולפי ולא איפשיטא לעזרא הסופר אי זה הדר מש ישכ! אור וש שתי הנסחאות אחד מבחו $ואחד מבפני ,א כ!
איפה למה בפירוש הכתובי נסמו תמיד על הקרא ולא על הכתב ,ולמה עזרא בהיות הדבר אצלו מסופק עשה הניקוד תמיד
מסכי ע הקרי ולא ע הכתיב מורה שהיה דעתו שהקרי הוא האמת ולכ! ש בו הנקודות לא כפי הכתוב ,וא היה כ! דעתו,
היה לו לשו נסחת הקרי מבפני כי היא האמת והמסכמת ע הנקודה ,והכתיב ישי מבחו $כיו! שלא הסכי בה דעתו.
סו #דבר ,שא היו הקרי והכתיב שתי נסחאות שמצא עזרא בספרי מפני ההפסד והבלבול ,אי! לנו דר לדעת למה תהיה
קריאתנו כולה והנקודות שעשה עזרא תמיד כפי הנסחא אשר בחו $ולא אחד בה שתהיה הקריה והנקודה כפי הכתב.
ועוד שנית ,א היתה סבת זה הפסד ובלבול שנפל בספרי מצד הגלות ,היה ראוי שיבא ע"ד מקרה כפי המקו שנטשטש או
נמצא ,ואתה תמצא בספר תורת האלקי בפרשת ל ל שכתוב מל צביי והקרי הוא מל צבאי וכתוב פע אחרת צביי וקרי
ג כ! צבאי ,הא נפל במקרה הטשטוש והבלבול במלת צביי תמיד .וכ! ילדה את יעוש לעשו את יעוש ושניה כתיב יעיש.
עוד תשוב תראה ,שכל נערה שבאה בתורה שה כ"ב פעמי כול כתוב נער בלתי אחד שהוא ונתנו לאבי הנערה שכתוב מלא
נערה וכל כ"א הנשארי כתוב נער .מי האיש החכ שיאמר שנפסדה הנערה ההיא תמיד בכל ספר התורה בכמה פעמי .וכ!
תמצא שבכל הפעמי שנזכר בתורה מצותיו כתוב מצותו וה ד' פעמי ,הא זה ההפסד נפל במקרה תמיד במלת מצותיו.
ועוד הנה ההפסד והבלבול אפשר שיהיה בסבת חסרו! אות אחד או אותיות כעני! מצותיו שיאמרו שנפסד היו"ד ונשאר מצותו,
אבל במה שאמרה תורה ובעפולי וקרי בטחורי וכ! כתיב ישגלנה וקרי ישכבנה ,אי יתכ! שיהיה זה בסבת הפסד וטשטוש
וכאלה רבי לאי! מספר בספרי הנביאי .אלא שאי! הדבר כאשר חשבו החכמי האלה ושרי להו מריהו בדעת הזה.
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אהר ב%אשר חיבר ספר אשר קרא לו בש "דקדוקי הטעמי" ...לסבת הקרי והכתיב הוא מוצא בתמימות טע מוזר
לקיי את שתי הנסחות באמרו :ו"האומר אמר את הדברי האלה פעמיי ,בשני זמני ובשני מקומות ,ופע אמר כ ופע
באפ השני ,וצוה לכתב אחד מבחו ואחד מבפני ,וכל ברוח הקדש מפי צירי אמונה ולא חלפו ולא שנו ולא המירו ,ולא
נמצא אחד מה סותר דברי חברו" .ולדבר זה הוא מצר $ג את "זכור ושמור" שבשני לוחות הברית ,הראשוני והשניי.
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הוצעו שיטות שונות להסברת מקור של הערות כתיב וקרי ,א! כול אינ מניחות את הדעת ואינ מסבירות את כל
הדוגמאות .שיטה אחת מניחה שהקרי אינו אלא הצעת תיקו שרירותית של בעלי המסורה ,שרשמו את הצעותיה בגליו,
כקרי .נגד השערה זו נאמר בעיקר הנימוק ,שיש מקומות )אמנ נדירי ביותר( ,שבה הקרי אינו עדי $על הכתיב ,וא $גרוע
ממנו ...אחרי סבורי שהיה מעי כתב%יד מופתי ,ארכיטיפוס ,והרשו בו נקבע ככתיב ,ואילו הקרי הוא שינויי נוסחאות
מכתבי%יד אחרי .אחרי סבורי שהיו שניי או שלושה כתבי%יד מופתיי והערות כתיב וקרי נוצרו על ידי השוואת
נוסחאותיה; נוסח הטופס הנבחר או נוסח הרוב הוכנס לפני ,ונוסח הטופס השני ,או המיעוט ,נרש בגליו ,כקרי .הצעה
אקלקטית רואה בהערות אלו הצעות תיקו של בעלי המסורה על יסוד כתבי%יד; ואי להכריע.
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כבר בארתי במק"א באור! ,שהיה דר! חז"ל לדרוש כ"מ שבא ש קרי וכתיב ,ושלדעת בא תמיד הקרי כפי הפשט והכתיב
כפי הדרוש ,שכ תמצא תמיד שדרושי חז"ל בנויי על הכתיב לא על הקרי.
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אבל אמתת העני אצלי הוא שעזרא ואנשי כנסת הגדולה מצאו ספרי התורה בשלמות ותמות כמו שנכתבו ,וקוד
שהתעורר עזרא לעשות הנקוד והטעמי וסופי הפסוקי עיי במקרא והדברי אשר נראו אליו זרי כפי טבע הלשו וכוונת
הספור וחשב בעצמו שהיה זה לאחד מב' סבות.
א שכיוו הכותב בדברי הזרי הה סוד מ הסודות מסתרי התורה כפי מעלת נבואתו ועומק חכמתו ,ולכ לא מלאו ידו
לגשת ידיו למחוק דבר מספרי האלקי ,כי הבי בדעתו שבחכמה יתירה נכתבו כ ,ושלסבה מ הסבות נכתבו האותיות
החסרות והמיותרות והלשונות הזרי הה ,ולכ הניח בכתב מבפני כמו שנכתב .האמנ ש מבחו הקרי ,שהוא פירוש
הכתוב הזר ההוא כפי טבע הלשו ופשיטות העני.
ומזה המי תמצא כל הקרי וכתיב שבתורה ,שמשה כתב תמיד מל! צביי ,לפי שבזמ הקדו כ! היה שמו ,ואולי שמפני
שהיתה ארצו צבי היא לכל הארצות ,ועזרא פירש בקרי שהוא מל! צבאי ,כי כ נקראה האר ההיא בזמ בית שני .ג בכל
מקו כתב משה רבינו ע"ה ש הנערה חסר ה"א בלשו נער ,והסבה בזה ,בעלי המסרה יעירו עליה ,שהיא מפני שהנערה בת
ישראל ראוי שאיש לא ידעה כאלו היא נער ,אבל בטענת הבתולי אחר שנתפרס ענינה כתב נערה מלא .וככה במלת מצותיו
כתב משה מצותו ,לפי שהמצות כול מתאחדות כאלו ה כול מצוה אחת כמ"ש את לוחות האב והתורה והמצוה .וככה
כשמצא עזרא שכתוב בתורה ובעפולי שהוא לשו גובה ולא ידענו מה הגבוהי הה ,הוצר! לפרש בקרי שה הטחורי .וכ
ישגלנה ,לפי שש שגל נאמר על המלכה הוצר! לפרש בקרי ישכבנה .וכ כל השאר קרי וכתיב שבתורה ענינ באמת שכתוב
בכוונה לסבה מ הסבות ,והקרי שש עזרא מבחו הוא פירושו כפשוטו .ולכ כאשר אחר כ! עשה הנקודות שענינ ג כ
לפרש הכתוב ,הסכימ ע הקרי שהוא אמתת העני ההוא.
ג אפשר שחשב עזרא שהיו בספרי הקדש תיבות ומלות שלא נכתבו כ בזרות לסבה מ הסבות ,כי א להיות האומר אות
בלתי מדקדק כראוי .א בקצור ידיעת הלשו עברית ,וא בקצור ידיעת דקדוק הכתיבה בסדרה וישרה ,והיה זה מהנביא או
המדבר ברוח הקדש כשגגה יוצאת מלפני השליט ,ולכ הוצר! לפרש אמתת המלה ההיא כפי הספור ,והוא עני הקרי אשר ש
מבחו  ,כי ירא הסופר הקדוש לשלוח ידו בדברי המדברי ברוח הקודש וכתיבת ,ועשה זה בעצמו רצה לומר לפרש התיבה
והמלה ההיא ,ושמו מבחו להיותו פירוש שפירש הוא מעצמו ,ואי ספק שכ! קבלו מהנביאי וחכמי הדור שקדמוהו.
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...כל השיטות האלה אינ מניחות את הדעת .על כול יש לשאול :חכמי המסורה – או הסופרי שלפניה – הכריעו בלא ספק
בי מאות ואלפי של נוסחות מתחלפות .כלו נבצר מה לעמוד למניי – ולהכריע – באות מקומות מועטי שנותרו לפנינו
כהבדלי של קרי וכתיב?
נציע כא הצעה ,שאולי יש בה פתרו פשוט ומתקבל .ההבדלי שבי קרי לכתיב אינ מייצגי נוסחי מתחלפי של הכתיב;
קל וחומר שאי ה תיקוני שנעשו בנוסח הכתיב .אלא כשמ כ ה :ה מייצגי מסורות מתחלפות בי נוסח הכתיב לבי
גירסת הקריאה!
וכ! יש לתאר את השתלשלות המסורת שהביאה לידי יצירת הקרי והכתיב :נוסח המקרא נמסר לידי שני גורמי :לידי ציבור
הסופרי ,הכותבי אותו בספר ,ולידי קהל הקוראי ,הלומדי בו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .שני הגורמי האלה
קשורי זה לזה בעקיפי :כי הקהל קורא מתו! הספר שנכתב בידי הסופר .א! אי בכ! כדי ליצור קשר ישיר בי ציבור
הקוראי לבי עדת הסופרי; ולפיכ! ג מסורת הקוראי איננה זהה בהכרח ע מסורת הסופרי .כי הסופרי מעתיקי
איש מפי איש על פי מנהגי הסופרי הוותיקי; וא נמצאו ביניה מחלוקות יכריעו בינ לבי עצמ – על פי רוב סופרי או
על פי רוב ספרי או על פי הזר המקובל כמוסמ! בי הסופרי .וכעי זה – א! בלא קשר ע זה – נוהג ג ציבור הקוראי.
כי התלמיד לומד מפי הרב את מסורת הקריאה; וקהל הלומדי שבבתי מדרשות מעביר מדור לדור את מנהגי הקוראי .וא
נמצאו ביניה שינויי מסורות ,יגברו זה על זה או ישפיעו זה על זה על פי רוב הקוראי או על פי המומחי שביניה .קל
לתאר בדר! זו ,שמסורת הקריאה תתרחק לא פע מהמסורת הוותיקה של הסופרי .אפילו שומרי שני הצדדי על מנהגי
אבותיה – אי אפשר שלא תתגלה מחלוקת בתו! קהל הקוראי או בתו! הסופרי .מחלוקת זו תוכרע בדר! המקובלת – על
פי רוב מניי או על פי חכמי מומחי .א! אי כל סיבה להניח ,שההכרעה המתקבלת בי הקוראי תהיה זהה תמיד להכרעה
של הסופרי.
חילופי אלה שבי סופרי לקוראי הועברו מדור לדור במסורת חיה ונתקבלו על ידי חכמי המסורה .א $ה הורו לשמור על
שתי המסורות :הסופר יכתוב כמסורת הסופרי ,והקורא יקרא כמסורת הקוראי .הכתיב הכתוב בגופו של המקרא מבטא
את מסורת הסופרי; הקרי הרשו בגליו מבטא את מסורת הקריאה.
]על פי זה תוסבר העובדה ,שהקרי נראה בדר! כלל "סביר" יותר מ הכתיב" :טעויות" סופרי שכיחות מטעויות קוראי...
ויש לציי עוד :מסתבר שלא תמיד היה ניתוק גמור בי הקוראי לבי הסופרי .על פי זה תוסבר העובדה ,שהכתיב נראה
לפעמי רחוקות "סביר" יותר מ הקרי .כגו :הקוראי נהגו לקרוא 'היצא' ,שהרי כ! היה כתוב בספרי שלפניה; ואילו
הסופרי הכריעו לכתוב כספרי אחרי ,שהיה כתוב בה' :הוצא'[.
א הסבר זה הוא נכו ,הרי כא עדות מרשימה על נאמנות המסירה של חכמי המסורה .אי צרי! לומר שלא הרשו לעצמ
לתק את הנוסח על פי הסברה; וא $לא הרשו לעצמ להשוות פרשות מקבילות ולתק את האחת על פי השניה; אלא יתירה
מזאת :ה נמנעו ג מלהשוות את מסורת הקריאה למסורת הכתיבה – באותה מלה עצמה – ולתק את האחת על פי השניה.
זאת ,כאשר ברוב המקומות המסורת האחת – של הקוראי ולפעמי של הסופרי – נראית "סבירה" בהרבה מ המסורת
האחרת.
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