משפחת בניה הסופר
האמנ מעודד ב דוד ב בניה הוא נכד בניה הסופר?
אד בנו
את הטמעת המסורת הטברנית על ידי העתקת כתבי יד שמשתקפת בה מסורת
טברנית ,נית לזקו לזכותה של משפחת סופרי אומני שפעלה בצנעא ,משפחת
בניה.
ראש המשפחה ,בניה הסופר )נפטר בשנת  ,(1484הוא גדול הסופרי שהצמיחה עדת
תימ .מסורת מקובלת לבני תימ ,שבניה הסופר כתב  400ספרי בחייו 1.א שנראה
שמסורת זו מוגזמת ,עיי אצל ריגלר 2שמציג תמונה המקרבת אותנו למספר זה.
שמו המלא הוא בניה ב סעדיה ב זכריה ב בניה ב עודד הידוע ב מרגז .מעיו
בקולופוני של כתבי יד נוספי עולה שג שלושת בניו )דוד ,יוס וסעדיה( ונכדו
)אביגד ב דוד( ,ויש אומרי שג בתו מרי ,עסקו במלאכת הסופרות.
תקופת פעילות הספרותית של סופרי משפחת בניה נמשכה כשמוני שנה ,למ
המחצית השנייה של המאה החמש עשרה .ספריה מצויני ביופי ובדייקנות ,וה
המוסמכי בתחו מסורת המקרא 3.יעקב ספיר ,שתר בתימ אחר כתבי יד
עתיקי ,מציי שהמדוקדקי שבכתבי היד ה "מהסופר האומ המדייק בניה
הסופר" 4.על גדולתו של הסופר בניה ג בעיני מהרי"& ,נית ללמוד מ העובדה
שהוא מכנה אותו "מרנא בניה" 5.חבשוש 6מעיד כי בספריה של משפחת בניה היו
מעייני המדקדקי כדי לעמוד על המסורת המדויקת שבה .ער) רב יש למסורת
הניקוד והטעמי המשתקפת בכתבי היד של משפחת בניה ,מאחר שהיא נטולת
השפעות של הדפוס המצויות בכתבי יד מאוחרי יותר .מורג 7מניח כי משפחת
סופרי זו הסתמכה על כתבי יד טברניי בדוקי שהגיעו ממצרי.

 1ספיר ,1866 ,קב עמ' א.
 2תשנ"ה ,עמ' .58,57
 3מורג ,תשכ"א ;2רצהבי ;1971 ,רצהבי ,תשל"ה ,עמ' רלג; רצהבי ,תשנ"ה ,עמ' צט; מורג ,תשכ"ג,
עמ' כא,כב; ריגלר ,תשנ"ה; יצחק הלוי ,תש"ל ,עמ' יג; גברא ,תשס"א ,עמ' .43,42
 4ספיר ,1866 ,קב ע"א.
 5בגיליו כתב יד בניה הסופר לכתובי.
 6תשמ"ה.
 7תשכ"ג ,עמ' כא.

הרב שלו יצחק הלוי 8מונה בי כתבי משפחת בניה ,כתב יד מאוספו הפרטי שנכתב
על ידי "מעודד בירב דוד בירב בניה" .ריגלר 9הסתמ) על דברי הרב שלו יצחק
הלוי והסיק שיש לדוד ב נוס בש מעודד ששימש ג הוא כסופר .ג גברא
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שהסתמ) על ריגלר ,כתב כדברי האלה.
למעשה ,כתב יד זה נמצא ברשות המשפחה בירושלי )תודתי לרב אריאל יצחק
הלוי שאפשר לי לעיי בו( .לאחר עיו בקולופו המקורי שבכתב היד נוכחתי שיש

המש) לקולופו )שלא הועתק על ידי הרב שלו יצחק הלוי( ,ש נכתב" :מעודד
בירב דוד בירב בניה בירב שמריה אלמוסאיי" .ברור א כ ,שא שש אביו של
סופר זה הוא "דוד ב בניה" ,הוא אינו "דוד ב בניה" הסופר ,ששמו המלא הוא
"דוד ב בניה ב סעדיה ב זכריה ב עודד הידוע ב מרגז".
נמצא א כ שלבניה הסופר אי נכד בש מעודד .ומעודד ב דוד ב בניה הוא סופר
אחר ממשפחה אחרת – משפחת אלמוסאיי.

ביבליוגרפיה
גברא ,תשס"א
חבשוש ,תשמ"ה
יצחק הלוי ,תש"ל
מורג ,תשכ"א
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_________ ,אנציקלופדיה לחכמי תימ ,א,ב ,בני,ברק תשס"א.
יחיאל חבשוש" ,פתח,דבר" ,בתו) כתר תורה של משפחת חבשוש ,תל,
אביב תשמ"ה.
הרב שלו יצחק הלוי" ,דברי שלו" ,בתו) חלק הדקדוק למהרי"& על
התורה ע באור דברי שלו ,ירושלי תש"ל.
שלמה מורג" ,גילויי נוספי בכתבי יד של מקרא" ,האר& ,תרבות
וספרות ,ב בתמוז תשכ"א.

מורג ,תשכ"ג
ספיר1866 ,
ריגלר ,תשנ"ה

_________ ,העברית שבפי יהודי תימ ,ירושלי תשכ"ג.
יעקב ספיר ,אב ספיר ,ליק ] 1866דפוס צילו :ירושלי תש"ל[.
מיכאל ריגלר" ,בניה הסופר וצאצאיו" ,פעמי ) 64תשנ"ה( ,עמ' .67–54
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רצהבי ,תשל"ה
רצהבי ,תשנ"ה

 8תש"ל ,עמ' יג.
 9תשנ"ה ,עמ' .66
 10תשס"א ,עמ' .345

יהודה רצהבי" ,שיר לסופר ר' בניה" ,סיני עו )תשל"ה( ,עמ' רלג,רלו.
_________ ,תורת שלבני תימ ,קריית,אונו תשנ"ה.

