כרמיאל כהנ

חמש הערות בנוח דברי רש"י בתחילת פר בראשית
פירוש רש"י לתורה הוא מנ הפרימ הנפוצימ ביותר בעולמ התורה .בכל תפוצות
ישראל הגו ושיננו חומש עמ רש"י מגיל צעיר .אכנ ,תפוצתו הגדולה של הפר בכתבי
יד ובדפוימ וידי הלומדימ שהרבו למשמש בדברי רש"י הקשו על המבקשימ להעמיד
בפני הלומדימ מהדורה מומכת של פירוש רש"י ,נקייה ומנופה בלא תופות ובלא
שיבושימ.
בדברימ הבאימ אעיר כמה הערות בדברי רש"י לחומש בראשית ,ובעיקר באופנ
שבו המ מוצגימ במהדורות המצויות ,ואפ המדעיות שבהנ .וזאת למודעי ,שאינ כוונתי
בדברימ הבאימ לנות לההדיר את פירושו של רש"י בקטעימ הנדונימ ,שהיא משימה
נכבדה ובוכה כידוע ,אלא רק להעיר על כמה עניינימ שלא הובנו כראוי לעניות דעתי.
באופנ טבעי בחרתי להעיר את ההערות ביח למהדורה מדעית ,מהדורת הכתר1,
*

.1

הערות הנוח שתובאנה להלנ מתבות בעיקר על כתב יד לייפציג ) 1ראו להלנ( ועל הבנת
תוכנמ של הפירושימ .עמ זאת ,כתופת קישוט תמכתי את הדברימ בשלושה כתבי יד נופימ )כל
הנתונימ בנוגע לכתבי היד מבוימ על האתר של הפרייה הלאומית( :א .כתב יד מינכנ –
פריית מדינת בווריה  .HEBR 5בכתב היד מצויימ פירושימ כמעט לכל המקרא )לא כל הפירושימ
המ של רש"י( .כתיבה אשכנזית .בקולופונ מופיעה השנה "ארבעת אלפימ ותשע מאות ותשעימ
ושלשה" ) ;(1233ב .כתב יד ויימר – פרייה אזורית  .Q 1/652-651בכתב היד מצויימ תורה בניקוד
ומורה ,פירוש רש"י ותרגומ אונקלו .כתיבה אשכנזית .המאה הי"ד; ג .כתב יד וינה – הפרייה
הלאומית האוטרית  24) COD HEBR 3בקטלוג שוורצ( .בכתב היד מצויימ פירושימ כמעט לכל
המקרא .כתיבה אשכנזית .המאות הי"ד-הט"ו )כתב יד זה מופיע שלישי ברשימת כתבי היד
שבמהדורת הכתר ,ראו להלנ בפנימ(.
מאמר זה נכתב לפני שנימ אחדות ,אכ פרומו התעכב מיבות שהזמנ גרמנ .בינתיימ יצא לאור
חומש עמ פירוש רש"י ואונקלו ,פר בראשית ,מהד' קורנ ,ירושלימ תשע"ד )ואחריו במהלכ
שנת תשע"ה הופיעו גמ החומשימ הבאימ( .נוח פירוש רש"י במהדורת קורנ ,פיוקו וניקודו
נקבעו על פי עבודה משותפת של הרב ינונ חנ ושלי .זכיתי שבחמש הדוגמות המוצגות להלנ
נשמעה דעתי על ידי חברימ מקשיבימ ונקבע הדבר עלי פר.
לדוגמות נופות המצטרפות לאלו שבמאמר זה ,ראו מאמרי' :שלוש הערות נוח ברש"י בופ
פר בראשית' ,המעינ נד ב ,תשע"ד ,עמ' .73-71
מקראות גדולות – הכתר ,בראשית א ,מ' כהנ )מהדיר ועורכ מדעי( ,אוניבריטת בר אילנ ,רמת גנ
תשנ"ז.

מגדימ נו )שבט תשנ"ו(
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מעט2.

שאכנ ניכשה טעויות רבות מאוד מנוח דברי רש"י ,ואני באתי להויפ אכ
ברוב המקרימ ההערות מבוות על עיונ בכתב יד לייפציג ) 1המאה הי"ג( ,שיש
הוברימ שהוא כתב היד הבכיר לפירושו של רש"י לתורה 3.כתב יד זה עמד לעיני
העוקימ במלאכת הההדרה של מקראות גדולות מהדורת הכתר ,אמ כי הוא מופיע
שישי ברשימת "כתבי היד ששימשו לנוח היוד וקבוצת הביקורת" )הקדמה ,עמ' יב(.
חמישה כתבי יד קודמימ לו ברשימה ,והראשונ שבהמ הוא :פרמה דה-רוי .181
לעניות דעתי ,במקרימ שאציג היה צורכ לבכר את נוח כתב יד לייפציג  1על פני
הנוח שנקבע במהדורת הכתר ,בניגוד להערכת מהדירי מהדורת הכתר .ההוכחות
תתבנה על תוכנמ של הדברימ ותיתמכנה בעדי נוח נופימ .הציטוטימ ממהדורת
הכתר יופיעו כאנ כפי שהמ מופיעימ במהדורה זו כולל הדגשות וכולל פיוק.
 .1בראשית ד' ,טו
ֹאמר לֹו ה' ָל ֵכנ ָּכל ה ֵֹרג ַקיִ נ ִש ְב ָע ַתיִ מ יֻ ָּקמ וַ ּיָ ֶשמ ה' ְל ַקיִ נ אֹות ְל ִב ְל ִּתי ַהּכֹות אֹתֹו ָּכל מ ְֹצאֹו.
וַ ּי ֶ

נוח מהדורת הכתר
לכנ כל הרג קינ – זה אחד מנ המקראות שקצרו דבריהמ ,ורמזו ולא פרשו :לכנ כל הורג
קינ – לשונ גערה :כה יעשה לו ככ וככ עונש ,ולא פירש עונשו .שבעתימ יקמ – איני רוצה
להנקמ מקינ עכשיו; לופ שבעה דורות אקח אני נקמתי ממנו ,שיעמוד למכ ,מבני בניו,
.2

.3

מהדורות נופות שהיו לנגד עיניי וציינתי אליהנ :רש"י על התורה ,מהד' א' ברלינר ,מהדורה
תנינא ,פרנקפורט תר"ה; פירושי רש"י על התורה ,מהד' הרב שעוועל ,ירושלימ תשמ"ב; חמשה
חומשי תורה – אריאל ,ב' מעיני וש' יעקובוביצ )עורכימ( ,בראשית א ,ירושלימ תשמ"ו .במהדורת
אריאל מוצגימ ארבעה דפוימ קדומימ :רומא )ר"ל( ,דפו"ר )דפו ראשונ ,רג'יו די קלבריה רל"ה(,
אלקבצ )ואדי אל חאג'ארה רל"ו( וונציה )רפ"ד-רפ"ו( .על ערכמ של דפוימ קדומימ אלו ראו
למשל :י' מאורי' ,נוח פירוש רש"י לתורה – מצב המחקר' ,בתוכ :א' גרומנ וש' יפת )עורכימ(,
רש"י – דמותו ויצירתו א ,ירושלימ תש"ט ,עמ' ) 95אגב ,מאורי מציינ שמ בזהירות את זמנו של
דפו רומא "קודמ ר"מ"(.
הטיעונ המרכזי הוא שיוד העתקתו של ופר כתב היד ,ר' מכיר ,הוא על פי הטופ האישי של
רבנו שמעיה ,תלמידו הקרוב של רש"י ,ולכנ כתב יד זה הוא עד הנוח הקרוב ביותר למקור משלל
כתבי היד המצויימ לפנינו .דעה זו התבררה בכמה ממאמריו של פרופ' אברהמ גרומנ ,וראו יכומ
קצר בפרו חכמי צרפת הראשונימ ,ירושלימ תשנ"ה ,עמ' ) 193-187שמ בהערה  227הוא גמ
מזכיר את מאמריו של פרופ' אלעזר טויטו שחלק על דבריו( .ראו עוד :י' עופר' ,מפות ארצ ישראל
בפירוש רש"י לתורה ומעמדו של כ"י לייפציג  ,'1תרביצ עו ,תש"ז ,עמ'  ;443-435י"ש פנקובר,
'הגהות רש"י לפירושו לתורה';Jewish Studies, an Internet Journal 6, 2007, pp. 141-188 ,
וראו לאחרונה את דיונו המעניינ של אריאל שווה בגרה המקורית בפירוש רש"י למילימ " ֶאת ָּכל
ַמּגֵ פ ַֹתי" )שמות ט' ,יד( ,נדפ אצל :א' מט ,עיונימ בפרשות השבוע – דרה שלישית ,בראשית-
שמות ,תל אביב תשע"ג ,עמ' .312-308
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ויהרגנו .וופ המקרא שאמר :שבעתימ יקמ ,והיא נקמת הבל מקינ; הא למדנו ,שתחלת
המקרא לשונ גערה הוא ,שלא תהא בריה מזיקתו.

רש"י מפריד בינ תחילת דברי ה' – " ָל ֵכנ ָּכל ה ֵֹרג ַקיִ נ" – שהוא דיבור מקוצר שאיננו
כולל את מה שצפוי למי שיהרוג את קינ ,לבינ ההמשכ – " ִש ְב ָע ַתיִ מ יֻ ָּקמ" – שהוא הזמנ
שבו תגיע הנקמה בקינ על הפשע שביצע – לופ שבעה דורות .ומה צפוי למי שיקדימ
לנקומ בקינ? עקרונית כיוונ שמדובר בלשונ מקוצרת ורומזת ,היה אפשר להשלימ' :לכנ
כל הורג קינ – שכרו גדול מאוד' .אבל רש"י בוודאי איננו מבינ ככ אלא מבינ לשונ זו
כלשונ גערה – "כה יעשה לו ,ככ וככ עונשו" 4.רש"י מנמק את הפרשנות שלו במשפט
האחרונ" :וופ המקרא שאמר :שבעתימ יקמ ,והיא נקמת הבל מקינ; הא למדנו,
שתחלת המקרא לשונ גערה הוא ,שלא תהא בריה מזיקתו" .אבל משפט זה אינו
מתגבש למשפט מובנה וברור .אינני יודע מה חשב מי שפיק את הקטע ,אבל אינ
לתוצר משמעות5.
כעת אציג את נוח כתב יד לייפציג  1למשפט האחרונ עמ ימני פיוק שלי
ובתופת הבהרה שלי:
וופ המקרא שאמר 'שבעתימ יוקמ' ,והיא נקמת הבל מקינ ,הוא =] 6ופ המקרא[ לימדנו
שתחלת המקרא לשונ גערה הוא ,שלא תהא ברייה מזיקתו.

שני הבדלימ חשובימ אפשר לראות בנוח כ"י לייפציג  :1המילה "למדנו" כתובה
בתופת יו"ד ,כלומר שלא מדובר בבניינ קל – ָל ַמ ְדנּו 7,אלא בבניינ פיעל עמ כינוי
יּמ ָדנּו; ובמקומ המילה "הא" מופיעה המילה "הוא" 8.שני שינויימ קטנטנימ,
הפעול – ִל ְ
תופת של אות וי"ו ואות יו"ד ,המ שנותנימ פשר למשפט .ופ המקרא מהווה ראיה
לפרשנות תחילתו של המקרא :הביטוי " ִש ְב ָע ַתיִ מ יֻ ָּקמ" שמציינ את "נקמת הבל מקינ"
לאחר שבעה דורות דווקא ,מלמד ש" ָּכל ה ֵֹרג ַקיִ נ" הוא לשונ גערה הרומזת לעונשו של
מי שיקדימ לפגוע בקינ לפני שיעברו שבעה דורות.
.4
.5

.6
.7
.8

עונשו – ככ במהדורות המצויות ,במהדורת ברלינר ובמהדורת הרב שעוועל )וראו הערת הנוח
שמ( ,וככ אמנמ בכ"י לייפציג  .1נוח זה נראה עדיפ מהנוח במהדורת הכתר" :עונש".
במהדורת ברלינר אינ ימני פיוק כלל בקטע זה ,ובמהדורת הרב שעוועל מפוק המשפט באופנ
דומה למהדורת הכתר ,אלא ששמ לפני "הא למדנו" מופיע פיק ולא נקודה פיק .דומה שאינ בזה
כדי להועיל להבנת המשפט.
ככ גמ בכ"י מינכנ .בכ"י ויימר" :היא".
כפי שנוקד ברש"י שבדעת מקרא המבו על מהדורת הרב שעוועל )חמשה חומשי תורה עמ
פירוש רש"י ועמ דעת מקרא ,בראשית א-ג ,ירושלימ תשנ"ז-תש"ג(.
המילה "הא" הייתה כנראה בעייתית בעיני המדפיימ עד שבחלק מהדפוימ )רומא ,אלקבצ
וונציה( היא הושמטה .אמנמ בדפו"ר היא מצויה ,וכנ הוא במהדורת ברלינר ,במהדורת הרב
שעוועל ובחומש המאור )מקראות גדולות – המאור ,חומש בראשית ,ירושלימ תש"נ(.
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 .2בראשית ח' ,יד
ָארצ.
ּובח ֶֹדש ַה ֵּשנִ י ְּב ִש ְב ָעה וְ ֶע ְש ִרימ יֹומ ַלח ֶֹדש יָ ְב ָשה ָה ֶ
ַ

נוח מהדורת הכתר
יבשה הארצ – נעשה גריד כהלכתה .בשבעה ועשרימ – וירידתנ בחדש השני בשבעה עשר;
ֵאילו אחד עשר יומ שימות החמה יתרימ על ימות לבנה ,שמשפט דור המבול שנה תמימה
היה.

נוח זה קצת מתמיה כיוונ שלכאורה הדיבורימ המתחילימ צריכימ להיות הפוכימ,
כדר הפוק ,ואכנ בדפוימ מצויימ )ראו למשל חומש המאור( מופיע דיבור המתחיל
ָארצ".
" ְּב ִש ְב ָעה וְ ֶע ְש ִרימ" קודמ דיבור המתחיל "יָ ְב ָשה ָה ֶ
הפתרונ הוא פשוט .הצדק עמ מהדירי מהדורת הכתר בעניינ דר הדברימ אכ לא
בעניינ הפיוק 9.אינ כאנ שני דיבורימ המתחילימ אלא דיבור אחד רצופ; וככ הוא בכ"י
לייפציג ) 1בתופת פיוק שלי(:
יבשה .נעשה 10גריד כהלכתה בכ"ז ,וירידתו 11בחדש השני בי"ז; ֵאילו י"א יומ שהחמה
יתירה על הלבנה 12,שמשפט דור המבול שנה תמימה היה.

אכנ בדר עולמ רבה פרק ד מובא הכול בחדא מחתא.
צא ולמד עד כמה שיבשו את דברי רש"י בדפוימ המצויימ מתוכ כוונה טובה
לדר את דבריו .במהדורת הכתר )וכנ כבר במהדורות ברלינר והרב שעוועל( תיקנו את
הדברימ ,אבל לא באופנ המתאימ.
 .3בראשית ט"ו ,יז
וַ יְ ִהי ַה ֶּש ֶמש ָּבָאה וַ ַע ָל ָטה ָהיָ ה וְ ִהּנֵ ה ַתּנּור ָע ָשנ וְ ַל ִּפיד ֵאש ַא ֶשר ָע ַבר ֵּבינ ַהּגְ זָ ִרימ ָה ֵא ֶּלה.

 .9פיוק דומה לזה של מהדורת הכתר מופיע גמ במהדורות ברלינר והרב שעוועל.
 .10ככ גמ בכ"י וינה ובדפו"ר ,וכנ במהדורות ברלינר והרב שעוועל; בכ"י מינכנ ובכ"י ויימר )וכנ
בדפוימ :רומא ,אלקבצ וונציה(" :נעשית" ,ולכאורה ככ עדיפ בהתאמ למילה "כהלכתה" )ואולי
הנוח הנכונ הוא' :נעשת'(.
 .11ככ מתאימ יותר ומתייח למבול )וכנ הוא גמ בדפו רומא ,דפו"ר ואלקבצ( ,ולא בלשונ רבימ
)"וירידתנ" ,כפי שמופיע גמ במהדורות ברלינר והרב שעוועל(.
" .12שהחמה יתירה על הלבנה" – ככ הוא הנוח גמ בארבעת הדפוימ הקדומימ שבחומש 'אריאל',
וכנ במהדורות ברלינר והרב שעוועל.
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נו ח מהדורת הכתר
זה חילוק בכל תיבה נקבה שי ודה שתי אותיות] ,כמו :בא ,קמ ,שב 13[,כשהטעמ למעלה
לשונ שעבר הוא כמו זה ,וכגונ' :ורחל באה' )בראשית כ"ט ,ט( ,וכגונ 'קמה אלמתי' )שמ
ל"ז ,ז( ,וכגונ 'הנה שבה יבמתכ' )רות א' ,טו(; וכשהטעמ למטה ,הוא לשונ הווה ,דבר
שנעשה עכשיו והולכ ,כגונ' :באה עמ הצאנ' )בראשית כ"ט ,ו(]' ,בערב היא באה[ ובבקר
היא שבה' )א תר ב' ,יד(.

אתייח ל ופו של הקטע :אכנ תחילתו של הפ וק בא תר היא שלא לצורכ ,כיוונ
ש" ָּב ֶע ֶרב ִהיא ָבָאה" זהה ל" ָּבָאה ִעמ ַהּצֹאנ" שלפניו מבחינת מיקומ הטעמ מלרע 14.אכ
תמוה למדיי שהשמיטו את הדוגמה המובאת בכתב יד לייפציג  1בינ " ָּבָאה ִעמ ַהּצֹאנ"
ּובּב ֶֹקר ִהיא ָש ָבה"ָ " :ק ָמה ְב ִא ָּמּה" ,שהוא פ וק במיכה ז' ,ו ובו הטעמ למטה 15.על פי
ל" ַ
זה דברי רש"י מאירימ ,שהרי הוא נותנ שלוש דוגמות למילימ שהטעמ בהנ למעלה:
באה ,קמה ,שבה; ובהמשכ הוא נותנ שלוש דוגמות של אותנ המילימ בדיוק )באה,
קמה ,שבה( ,אלא שהפעמ הטעמ בהנ הוא למטה.
 .4בראשית י"ח ,כ
אתמ ִּכי ָכ ְב ָדה ְמאֹד.
ֹאמר ה' זַ ַע ַקת ְ דֹמ וַ ַעמ ָֹרה ִּכי ָר ָּבה וְ ַח ָּט ָ
וַ ּי ֶ

נו ח מהדורת הכתר
ויאמר יי' אל אברהמ] :שעשה כאשר אמר שלא יתכ ה ממנו[ זעקת דומ ועמורה כי רבה
– כל 'רבה' שבמקרא הטעמ למטה בבי"ת...

נראה לי ברור שהפי וק הנכונ הוא כמו בכתב יד לייפציג  ,1שיש שני דיבורימ" :ויאמר
ה' לאברהמ זעקת דומ וגו' " .זהו דיבור אחד ,ובו רש"י מו יפ את המושא למשפט
הח ר שבמקרא ,שבו לא כתוב למי אמר ה' .ברור לחלוטינ שכוונת "וגו' " אינה

 .13על פי ההקדמה למהדורת הכתר )עמ' יב( ,התו פת שב וגריימ מרובעימ היא מנ התו פות "שכבר
קנו להנ שביתה במ גרת הפירוש זה מאות שנימ" ,והיא איננה "גר תו המקורית של רש"י".
 .14אכנ " ָּב ֶע ֶרב ִהיא ָבָאה" אינו בכ"י לייפציג  1ובארבעת הדפו ימ הקדומימ שבחומש 'אריאל'.
במהדורות ברלינר והרב שעוועל תו פת זו מצויה ,וכאמור ,בלא צורכ .אגב ,גמ התו פת שבראש
הקטע מצויה במהדורות ברלינר והרב שעוועל ואינה מצויה בכ"י לייפציג  1ובארבעת הדפו ימ
הקדומימ שבחומש אריאל.
 .15ככ מופיע גמ בכ"י מינכנ ובכ"י וינה )אגב ,כתב יד וינה נכלל אפ הוא בינ ששת כתבי היד שצוינו
במהדורת הכתר; ראו לעיל בתחילת המאמר( ,בדפו רומא ובדפו ונציה .בדפו אלקבצ הושמט
דווקא הפ וק השלישי.
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להשלימ רק את המילה "ועמOרה" אלא את כל המשכו של הפוק .לאחר מכנ מתחיל
דיבור שני" :כי רבה – כל רבה שבמקרא16."...
נמצא ,שבמהדורת הכתר הבחינו יפה בככ שהמילימ "שעשה כאשר אמר שלא
יכה )כצ"ל!( ממנו" הנ תופת שאינה מקורית בדברי רש"י 17,אבל השתבשו – ככל
הנראה בגלל תופת זו – בפיוק דברי רש"י )וגמ בנוחמ(.
 .5בראשית כ"ג ,טו
ּובינְ כָ ַמה ִהוא וְ ֶאת ֵמ ְתכָ ְקבֹר.
ַאר ַּבע ֵמאֹת ֶש ֶקל ֶּכ ֶפ ֵּבינִ י ֵ
ַאדֹנִ י ְש ָמ ֵענִ י ֶא ֶרצ ְ

נוח מהדורת הכתר
המ ֶכר ,ואת מתכ
ביני ובינכ – בינ שני אוהבימ כמונו מה היא חשובה? לכלומ; אלא הנח ֶ
קבר.

ּובינְ כָ ַמה ִהוא",
לדעתי ,הפיוק אינו נכונ 18,ויש בו החמצה של לשונ הפוק " ֵּבינִ י ֵ
וצריכ להיות' :בינ שני אוהבימ כמונו "מה ִהוא" – חשובה לכלומ" .'...חשובה לכלומ"
היא פרשנותו של רש"י לביטוי " ַמה ִהוא" שבפוק.
יומ
ההערות שהצגתי לעיל הנ אמנמ נקודתיות ,אכ בינ השיטינ עלו גמ הערות כלליות על
דרכ עבודתו של מהדיר ועל שיקולימ שונימ שעולימ תוכ כדי עבודתו.
הערות אלו תקפות לגבי מהדורות רבות של רש"י ,ובכל זאת בחרתי להעירנ על
מהדורת הכתר כיוונ שבמהדורה זו הושקעה עבודה רבה בהעמדת נוח אמינ לדברי
רש"י ,ובמקרימ רבימ מאוד ,שלא פורטו כאנ ,יש לדעתי ֵּפרות טובימ לעבודה .על
מהדורות אחרות של פירוש רש"י יש להעיר כהנה וכהנה הערות .בכל מקרה נמצאנו
למדימ ,באופנ לא מפתיע ,שמנ הלומד את דברי רש"י עדיינ נדרשת ערנות ,גמ אמ הוא
משתמש במהדורות מדעיות.
 .16ראיה לדבר אפשר להביא משלושה כתבי יד נופימ :נוח כ"י ויימר כאנ כמעט זהה לנוח כ"י
לייפציג  .1הנוח בכ"י מינכנ הוא" :ויאמר ה' אל אברהמ זעקת דומ ועמורה" ,אחר ככ מופיע
קטע ארוכ שאינו בכתבי יד אחרימ ,ואחר ככ" :כי רבה ."...נוח זה מוכיח באופנ חד-משמעי את
החלוקה לשני דיבורימ .הנוח בכ"י וינה הוא" :ויאמר ה' זעקת דומ וגו' כי רבה כל רבה
שבמקרא ;" ...גמ נוח זה מוכיח את החלוקה לשני דיבורימ )למרות החירונ בדיבור הראשונ(.
 .17ואינה בארבעת הדפוימ הקדומימ שבחומש אריאל .במהדורות ברלינר והרב שעוועל מצויה
התופת ,אכ המילימ "זעקת דומ ועמורה" איננ.
 .18פיוק דומה מצוי גמ במהדורת ברלינר וברש"י שבדעת מקרא .במהדורת הרב שעוועל הושמט
ימנ השאלה אחרי המילה "חשובה".
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