סימני הההדרה ועדי הנוסח
אבג

קטעים שהוכפלו בסינופסיס באות מוחלשת לשם השוואה ,בעיקר בכתבי היד
השלמים

(אאא)

בכתבי היד :מחיקה של הסופר
בעדים העקיפים :חסרון באחד הנוסחים

[ ]

תיקונו של הסופר בתוך הטקסט או בין השיטין

>><<...

תיקון או הוספה ביד מאוחרת

... ....

טקסט חסר .הנקודות משקפות את מספר האותיות החסרות המשוער

<>....

רווח שהושאר במכוון על-ידי הסופר או המדפיס או קרע בכתב היד

><...

בעדים העקיפים :הוספה באחת הנוסחאות

{ }

בעדים העקיפים :חילוף באחת הנוסחאות

□□□

אות או סימן בלתי קריא

גופן שונה

קטעים הנראים כתוספת המלקט

()2( )1

הסדר הוחלף בכתב היד

ציוני החלוקה של הסימנים שבפרשות:
(א)

החלוקה פנימית של הפרשה לפי הסימנים שבדפוס וילנא שהשמיט המהדיר

ז(ד)

חלוקה פנימית של דפוס וילנא לסימנים שתוקנה על ידי המהדיר .הסימן הדחוי
של דפוס וילנא בסוגריים

עדי הנוסח למדרש רות רבה (פרטים מלאים של רשימה זו נמצאים ב'דברי מבוא').

 Iהעדים הישירים
.1

כתבי יד עיקריים

א.

כתב יד פרמה ,ריצ'לר-בית אריה [ 1542דה רוסי ( ]541ס' .)13218

ב.

כתב יד קמברידג' רייף ( [Add. 495[ 235ס' .)16788

ג.

כתב יד אוקספורד-בודליאן ,נויבואר ( ] Selden Superior 102[ 164ס' .)16228
 .2הדפוס הראשון

ד.

דפוס קושטא (רע"ד?).
 .3דפים מכתב יד

ה.

אלוני = כתב יד ירושלים – הספרייה הלאומית ( 8° 8385.42מעיזבונו של נ' אלוני).

ו.

כתב יד לונדון ,הספרייה הבריטית ,מרגליות ( ,]Add. 19787[ 967ס'  ,) 5002דפים .113-112
 .4שרידי הגניזה

ז.

כתב יד קמברידג' .T-S NS 329.996

ח.

כתב יד מנצ'סטר-ריילנדס [.]Rylands Genizah B 3645
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ט.

כתב יד קמברידג' T-S C 2.81; T-S C 1.38; T-S C 2.216
וכתב יד מינכן .Muenchen, Cod. hebr. 419 V.1

י.

כתב יד קמברידג' .T-S F17.43

יא .כתב יד קמברידג .T-S AS 82.6

II

העדים המשניים (עקיפים)
 .5הגהות על פי כתבי יד

יב .אות אמת לר' מאיר בן שמואל בנבנישת.
יג .מתנות כהונה לר' ברמן אשכנזי.
 .6ליקוטים
יד .כתב יד ירושלים-קרלין ( 688ס' .)73995
טו .כתב יד ששון  ,1066עמ' ( 437-434ס' .)9311
טז .ביאורים לר' ידעיה הפניני.
יז.

כתב יד סנקט פטרבורג ( 60ס'  32 ,)Reel 43; 51025ע"ב –  36ע"א.,
 .7ילקוטים

יח .ילקוט שמעוני לר' שמעון הדרשן.
יט .ילקוט המכירי ,לר' מכיר בן אבא מרי.
כ.

ילקוט תלמוד תורה לר' יעקב סקילי.

כא .מדרש הגדול לר' דוד העדני.
כב .מדרש מגילה (=אגדת אסתר).
כג .מדרש ר' שמואל בר' נסים מסנות.
כד .מדרש לקח טוב לר' טוביה בן אליעזר מארץ יוון (ביצאנץ).
 .8מבחר ראשונים
כה .מדרש השכם (ספר והזהיר).
כו .ר"י הברצלוני ,פירוש ספר יצירה.
כז .ר"ש ן' ג'אמע ,ספר האגור.
כח .הרמב"ן .1 :פירוש התורה .2 .ספר תורת האדם.
כט .רשב"ץ דוראן ,ספר מגן אבות.
ל.

ר' אברהם סבע ,אשכול הכופר.

לא .ר' יצחק בן מלכי צדק מסימפונט ,פירוש המשנה סדר זרעים.
לב .ר' יהודה בן קלונימוס ,יחוסי [ערכי] תנאים ואמוראים.
לג .ר"ש משאנץ ,פירוש המשנה :זרעים.
לד .ר' אברהם בר' עזריאל ,ערוגת הבשם.
לה .ר' מנחם המאירי ,חבור התשובה.
 .9מקורות נוספים
לו .ויקרא רבה לד :ח ,כתב יד מינכן ( 117ס' .)1159
לז .אסתר רבה פ"א:ז ,כתב יד ניו יורק .JTS Rab. 10485/3
לח .רימונד מרטיני ,פוגיו פידיי.
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