
 1 הפרשניות וגישותיהם לאעלית המקרא תרגומילתולדות

מאת

 גיליעקבן
 יחזקאל רבי היסיד,לאבי

 לא שנה, 82 בן נ"י,ליפשיץ,
 ליחו. צם ולא שנוכהתה

 ג'יימס המלך של "הביבליה או 206אס6!טVersion) ,!11 המוסמכה"-המהדורה
 הראשון-

ldmes (King 

KJB)Bible, 1604( - )1611 
 בשליש ושיפרו תיקנו אעליה מלומדיא.

 שני 'את תשש-עשרה המאה שלהאהרון
 הגדול" "התנ"ך מאהב: באותהנתחברו ש- האנגלית, ללשון המקרא שלהתרגומים
Bible")Great ,C'The ,1539 81610פים" הבישו- מתנ"ך"( Bishops' ,C'The 1568 ; אבל 
 אלת.לא תרגומים ושגי מועטות, היוהרביזיות
 המתפתחת האנגלית ללשון שדהתאימו
 הופץ לא ולכן המתחדש. המקראיולמדע
 על והאנגליקנים הפוריטנים בין שוגיםחיך וויכו- או גתשררו בכנסיות. לא ואףקוראים, ה- קהל בין רבה במדה הבישופים"-תנ"ך
 זקוקה היתה לכן האנגלית. בלשון התרךנוסח

 שיתבסס המקרא, של חדש לתירגוםאנגליה
 התרגומים של ביוהר הטובים היסודותעל

 יוכנסו תעברי, מהמקור יתורגםהקודמים,
 המקראי במדע החידושים מיטבלתוכו

 לשונו ושתהיה המסורתית, היהודיתובפרשעת
 חדישה.אעלית
 "התנ"ך מתרגמי ידי על ניתן כזה חדשתרגום
 ככל הידוע The"), א88885 )"81610האנגלי"
 "המהדורה בשם אעלית, מדברים שבומקום

 המלך של 'Autorized")~המוסמכת")'שס51ז0ץ
 דוברי של ובלשונם בספרות בדת,השפעה ורבת- גדולה יצירת-מופת הראשון,להימס
אנגלית.
 רה במק נוצר הזה התירגוט רעיוןב.

 האנגליקנים ההוא: בזמן באנגליהרוצצו שהת- הדתיות, הקבוצות שתי שלנמועצתן
 )"הכנסייה והפוריטנים העליונה"()"הכנסיה
 ג'יימס המלך ידי על שנתכנסההנמוכה"(,
 Hampton) האמפטון חצר בארמוןהראשון
court),1604. ביאגואר 

 המעשה: סיפורוזהו
 הששי, ריימס סקוטלאנד, של המלךכשעלה

 )לה 1603 נשנת אנגליה של המלכות כסאעל
 באעליה געשה הראשת(, ג'יימס בשם אזנתכנה

 בבישופים נלחמו הפוריטניםמלחמת-דת:
 נלחמו האנגליקנים ובפולחנם;האנגליקנים

 שניהם השריטנים; שלבקשיות-תשרף
 על- באעליה הקאתולים הכוהנים ידי עלאז שנרקמי הקאתוליות, במזימות נלחמוכאחד
פיור. האפי- של למרותו אפליה את להחזירמנת
 לבין השריטנים בין שלום להשכיןכדי

 18ת0יתCordiale") = demi "8האעליקנים
 -דברים לסדר וכדי לבבית" הדדית"ברית

 כשורה", 'אינם כי מדם שטושיםבכנסייה,
 בארמון לוועידה מנהיגיהם את ה-1 ג'יימסזימן
 נסתיים הכנס 1604. ביאנואר האמפטוןחצר
 תרגומי בתולדות מראש, עשיה בלתיטורית, היס- החלטה בו נתקבלה אבלקני-קתולי, הפוריטני-אנגלי- הריב לגבי תוצאות כלבלי

 תרגום להוציא : והיא האנגלית, ללשוןהמקרא
 האשלית. ללשון המקרא שלחדש
 ,הנשיא מעסק '(Reynolds. ריינולדס י'קד"ר
 ב- אשר Christi" ~tcorpus הקולג'של

 כנראה, הזאת. ההצעה את הציעאוקספורד,
 ולשוניים. פרשניים גם ואולי דתיים, מגיעיוהיו
 מפעל גם הוא המקרא של חדש תרגום כלכי

 הבישוף חדשה. פרשנית שיטה ויוצרלשוני
 כי בטשה, לכך התנגד לונדון שלהאעליקמ
 תמך ואז למדי, טובים הקיימיםהתרגומים
 הראשון ג'יימס המלך השריטגיתבהצעה
 תבישוף משות את שלל ובעצמו,בכבודו

 התווה במקום ובו לונדון, שלהאעליקני

 )מו(. ג חוברת מקרא-, ב"בית נתפרסם הזה החיבור של האחרון הפרק1
 מןוויקליףעדהמהדורה העברי מהמקור ליה לאנג המקרא "הרגומי הזה: החיבור של השני הפרק את ראהוא

 בקרוב. שיתפרסםהמוסמכת*,
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 מאמצים -להשקיע והורה עבודה,תכנית
 (Uniform) ד י ה א תרגום ביצירתמיוהדים
 האוני- שתי של המשכילים טובי בידישייעשה

 ייבדק וקמברידז'(, )אוקסשרדברסיטאות
 המ- ידי ועל הבישופים ידי על מכןלאחר
 כך אחר ויובא הכנסייה של הראשייםלומדים
 ב"דבר יאושר ולבסוף המלך", "מועצתבפני

 בכנסייה"2. קריאתו תותר אז ורקהמלך",
 שהמתרגמים מיוחדת, משאלה הביעהמלך
 ההדש התרגום של העמודים בשולי ירשמולא

 מכיון דת, לשיני הנוגעים ופירושיםהערות
 התנ"ך בשולי שנרשמו והפירושים,שההערות
 למרד מסיתים נכונים, "בלתי הםמז'יניווה,
 2. ובוגדניים" מסוכנים רכונותומכילים

 ההחל- קבלת מיום עברו חדשים חמשהג.
 והשרכים, המתרגמים לבחירת ועדטה

 הרשמי. ומינויים אחד כל של תפקידוקביעת
 ובעמל רבה באחריות כרוכה היתתהבחירה
 מאוקס- מלומדים וארבעה חמשיםמוגבר.
 נתמנו ומווסטמינסטר מקמברידגשרד,
 הנרי סיר ובראשם התרים, משימתלמלא
 הגדול החולוגי המלומד (Savile),מאוויל
 והשרכים המתרגמים בין גזמנו.ביותר
 : אלה מלומדים מיותרת לתשומת-לבראויים
 Lancelot) ,(Andtewes לנסלוטאנדרוט

 קבצי שרך מצוין, מטיף היה הואסשר; וינצ'- להגמון נתמנה בך שאחר)1628-1555(,
 עמרית, יודע המלך, מועצת חברתפילות,
 עשר ולפחות לטינית, יוונית, סורית,אכדית,
 בידיעת לו דומה היה ולא אחרות,לשונות
 לנסלוט הנוצרית. הכנסייה אכוה שלהסערות
 את תירגם ובעצמו תמהדורה, לשרךנתמנה

 ד"ר המקרא. של הראשוניםהחלקים
 המתרגמים בוועדת הוא אף היהריינולדס,
 נביאים. של התירגום את וערךוהשרכים

 נורוויטש; של הנישוף כך ואחרלוגיה, לתיאו- ,ערופסור )811ז*ץ0( אובראולד"ר
 המשרסם המלומדבידוועל)1שש866(,ובזמנו

 מבין תשעה הערבית. ללשון באירוניתביותר
 שימשו והעורכים המתרגמים וועדתחברי

 היוונית ללשון או העברית, ללשוןפרופסורים
 ש- אומרים, יש ובקמברידג'.באוקספורד
 ביהודים גם עעצו והשרכיםהמתרגמים
 השבדה, את לשבח לציין ישמלומדים.
 כל בלי לתפקידים נבחרו הוועדהשחברי
 המפלגות ושתי מפלגתיים, ושייכותקשר

ש[גיל

 לייצוג זכו והאעליקנים, הפוריטנים :הדתיות
 לשלש נמסר המקרא תירגום כוועדה.הולם

 תירגמה מלומדים עשרה של קבוצהקבוצות:
 של קבוצה ב'; מלכים סוף עדמבראשית
 כתובים; ספרי תירגמה'כל "לומדיםשמונה
 נביאים תירגמה מלומדים שבעה שלקבוצה
 תירגמו המתרגמים וועדת חברי )יתראחרונים

 החדשה"(. "הבריתאת
 ישב מלומדים של הזה הגדול כשהגוףד.

 התרעם, של הקשה הענודה אתלעבוד
 רשימה המלך, ידי על או ידו, עלשורטטה
 לביצוע בנוגע כללי-התנהמת שלמסובכת
 3 : מהם אחדים ולהלןהעבודה.

 התז"( 'Bishops הבישושף" של "התנ"ךא.
 בו ויוכנסו למתרגמים, נר ישמש)"6א81

 האתרים התרגומים אם מועטים; שינוייםרק
 -התנך מאשר המקורי לטקסט יותרמתאימים

 בהם, להשתמש מותר - הבישופים"של
 מטיוס (CYyndale, טינדייל תרגומיכגק

,(Matthews)קובריייל ,(Coverdale) התנ"ך 
 ושד. זאבה של התנ"ך Whitchurch,של

 נוסח היא המוסמכת" "המהדורהואמנם
 הבישופים-. -תאך של )רביזיה(מתוקן
 הספרים של ושמותיהם הנביאים שמותב.

 האחרים השמות וכן המקרא, שלהקדושים
 בעינם. כמעט יישארו - המקראישבטקסט

 שוגות, משמשיות לה שיש עכרית, מלהג.
 שרוב משמשת, אותה האנגלי בתרגום לתתיש

 והמתאימה בה, השתמשו הקרמוגיםאבותינו
 האמונה. את סותרת  ואעהלקונטקסט

 יש אם לפרקים; החלוקה את לשעת איןד.
 האפשר. ככל קטן השינוי יהא - בשינויהכרח

 Revised המתוקנת" "המהדורה של)בתירים
Version, ,1885 לפיסקאות(. וגםקים לפר- המקראי הטקסט חולק 
 תיאולוגיות, הערות בשוליים להוסיף איןה.

 שאינן עבריות, מלים ביאורי רקמותרים
 וכהלכה. בקצרה בתירגום להתבאריכולות

 Revised) המתוקנת" האנגלית)כ"מהדורה
,Version),1885 המכיל מיוחד" "נספה נוסף 

 הברית(וא. ארצות מלומדי של ההערותאת
 בשולי יירשמו גוש במקרא מקומות מראיד.

 מקראי טקסט מאירים כשהם רקהעמודים,
 שב- )מראי-המקומות משנהו. בעירתאחד

 Version) (Revised המתוקנת""מהדורה
 נא. יותרמרובים

,
 לונדון, 189, עמוד וראה ואילך; 187 מעשד ofConferences",(CordwBI) ,"BistoV קארדוועל ראה 2

,19511" "7AMES.   Witliams,' Charles   
3ofl~eformation", 'ןזס41עי G.Burnet,' 388. עמוד 1881, שגת 11,  תלק 

 3.  יעיף  המרפך-,  "התירגום של המתוקנות -המהדורות  הזה החיבור של ד' פרק ראה3א

118

תשרי-כסלו תשל"ב בית מקרא (מח)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הפרשניות וגישותיהם .לאנגלית המקרא תרגומילתולדות]3[

 וכל לקבוצות, חולקו שהמתרגמים מכיוןז.
 מסויי- ספרים תירגום עליה קיבלהקבוצה
 מסויימת קבוצה מהברי אחד כל לכןמים,
 ייפגשו מכן ולאחר הספרים, אותםיתרגם
 תרגום על וידונו בצוותא הקבוצה חבריכל
 את סופי באופן וייקבש וספר ספרכל

התרגום.
 של תירגומו תסיים מסויימת כשקבוצהח.
 הקודם, בסעיף שנקבעה בדרך הספריםאחד
 מדוק- עיון לשם הקבוצות ליתר תעבירוהיא
 מאוד מחמיר מלכותו הוד ומיושב.דק

 זו.בנקודה
 מסופקים מסויימת קבוצה חברי אםט.
 משפט או פסוק של הנכון לתירגומםבנוגע
 חולקים או לביקורת, להם שנשלחבספר
 עליהם לתירגום, בנוגע רעהו עלהאחד
 בצירוף הערתם את למתרגמיםלשלוח

 מסכימים אינם המתרגמים ואםנימוקיהם;
 ראשי בדבר ידונו הבודקים, שללהערותיהם

 עבודת בגמר מיוחדת בישיבה הקבוצותכל
התרגום.

 למתר- ברורים אינם משפט, או כשמלה,י.
 מפי הדב.ר את וללבן לברר עליהםנמים,

 שבמדינה. אנגליםמלומדים
 מהקולג' ;Miles), ,(Smith; ממית מיילס ד"ר)ה(

,Brasenaseאת שתירגמה הקבוצה, חבר 
 לבישוף נתמנה כך ואחר האחרונים,הנביאים

(Gloucester)1D01~lלמהדורת הקדמה כתג 
 המתרגמים חבריו, בשם נתן הואובת

 של הרוח ועל הדרך על דו"חוהשרכים,
 ממנה: קטע ולהלןעבודתם,

 שעשו כשם בחיפזון, עבודתנו את עשינו"לא
 בשבשם עבודתם את הספטואגינטהמתרגמי
 לא הוא... נכון הזה הסיפור אם יום,ושנים
 חדש תרגום לכתוב עבודתנו מראשיתחשבת
 קודם רע תרגום להפוך לא ואף המקרא,של

 קודם, טוב תרגום לשפר אלא טוב...לתרגום
 תרגומים מתוך אחד משלה תרגום לייצראו

 קודמים". רביםטובים

 4, שמם כשבע נמשכה המתרגמים עבודת)ו(

 הופיע שנה ובאותה 1611, ועד 1604מסוף
 שערו ועל גדול, בפוליו בדפוס,התרגום
כתובי:

 הברית את, מכיל הקדוש,-התג-ך
 מחדש תורנם החדשה, הברית ואתהישנה

 וב- בשקירה הושווה המקוריות,מהלשועת
 מיו- בפקודה הקודמים, לתרגומיםביקורת
 לקריאה מיועד מלכותו, הוד מאת.הדת

 ברקר, רוברט בידי בלונדון נדפסבכנסיות,
 Robert) 1611-. שנת מלכותם, להודמדפיס
(Barker

 במחיר המתרגמים וועדת מאת ברקרפיס המד- על:ירי ניקנה התרגום שלכתב-היד
 שילינג. בשלשים נמכר כרך כל ליש"ט.3500
 אבד. הידכתב
 לתרגום ניתן 1811, לאוה, הוצאתו בשנת)ז(

 אמוס- "המהדורה בשם ונקרא רשמי,תוקף
 (Authorized" המאושר" "הנוסח אומכת",

 זה תרגום ידוע הברית )בארצות"תסע[0ץ(
 התנ"ך ונעשה הראשון-( ג'יימס "מהדורתבשם

 האנגליקנית הכנסיית של ותתיקגיהרשמי
 James K~ng ),81610 5א אנגלית דוברי כלושל

(KJBעל כותב דוראנט וויל ההיסטוריון 
 המלך של התנ"ך -מוטב הזהי:התנ"ך
 כובש". של כתרו מאשר הראשוןג'יימס
 (Matthews), מתיוס )6810פצ7(, טינדי.לליף, וויק- של תרגומיהם על המתרגמיםהסתמכו)ח(

 -.Whitch של התג-ך (Coverdale),קוברדייל
curchהבישופים" "תנ"ך ז'ניבה, של התנ"ך 

 של לאמיתו ישד. Bisho~ps' e'The)"1610ע
 המוסמכת" -המהדורה אנשי תירגמו לאדבר
 תיקונים, הכניסו אלא מחדש, המקראאת

 הושקעו מתרעמו אחוזים וכתשעים(Cryndale טינד"י וטל בתרגומו והוספותקרנרים
 ריביזיות הכניסו וכן המוסמכת",ב"מהדורה

 אחוזיפ כעשרה ורק הבישופים",ב"תנ"ך
 הרב הלטית המלים אוצר גםנכתבומחדש.

 שגעשה לאעלית, המקרא בתרגוםהנמצא
 and ..1teims 1610-ש160, הקתולים, ידיעל

Douai"7. המוסמכת" "המהדורה על השפיע 

 ועבודת 3(, סעיף ד, פרק )ראה ורבע לשנתיים קרוב נמשכה המתוקנת" האנגלית "המהדורה עבודת4
 מלחמת לאחר דרייוור פרופסור של בראשותו מלומדים וועדת ידי על האנגלית ללשון המקרא שלהתרגום
 בדפוסי 1910 במרט הופיע והתרגום 1970, ועד 1947 מרס מן שניט, ושלש עשרים נמשכה השניההעולם

 Eaglish Ne~v ,("Tho )"81670 החדש". האנגלי "המקרא בשם, וקמברידג' אוקספורדהאוניברסיטאות

 הזה(. החיבור של ה' פרק)ראה
 (Clarendon) קלארנדון בדפוס 1833, באוקספורד, מחדש נדפסה 1611 של ההוצאה5

 דתי. גוף ידי על לא ואף הראשון ג'יימס המלך ידי על מעולם רשמי באופן אושר לא כי אם5א
 תשכ"ט. ירושלים-תל-אביב, 152, עמוד א', כרך התבונה", "תור התרבוה", "תולדוה6
 המוסמכת": -המהדורה ביצירת Douai and. Reims הנ"ך של "חלקו על מחקר כתב ג .fCarleton)' 0 קרלטון9

 המאושר". ב-תירגום למכניר נמצאים ~אטיניזמים( ברומית וצורות ביטויים 1902.אוקספורד,
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]4[ גיליעקב

 שגיאות קנו חי המוסמכת" "המהדורהמתרגמי
 קודמיהם. בתירגומי חסרונות,שמצאוהשלימו

 גם יותר טובה המוסמכת" -המהדורה)ט(
 תרגום מכל בסדרה וגם האעליתבלשונה
 מיד ולכן לה. שקדם פרוטסטנטימקראי
 של רגליהם את דחקה לאור צאתהלאחר

 כל ידי על ונתקבלה הקודמיםהתרגומים
 תדפסו אחרות, בארצות גם אלאבריטניה ב- רק לא אנגלית דובריהפרוטסטנטים

 המוכיח דבר שתקים, מיליוני היום עדממנה
 ומצע רקע שימשה הוא הרבה. חשיבותהעל
 ועד מאז שנעשו המקרא לתירעמי רקלא
 )ועל בימית ואפילו  יהודים,  בירי  חצייומים לתירע- גם אלא פרוטסטנטים, ידי עיהיום
 גם חשוב זה תירגום מיוחד(. בפרק ראהזה

 לחקר הפרוטסטנטית, התיאולוגיהלחקר
 האעלית. הלשון ולהקרהתז-ך
 כבירה השפעה השפיעה זאת מהדורה)י(

 ועל סירותם על האעלים, חיי עלועצומה
 השיגה שבה בתקועה, נכתבה היאדיבורם.
 גדולים. אמיתיים הישיגים האעליתהספרות
 המשובחת מחציתה נוצרה האעלית:ספרות ה- גאתה השבע-עשרה המאהבתחילת

 של ממחזותיו שקספיר,רגים מרלון מחזותשל
 רונסון, של ממחזותיהם השקרי החלקצ'פמן,
 מקצת ומארטסק, דקר מידלטון,וובסטר,
 בומונט של מחזותיהם מאסינגר, שלממחזותיו
 ; ברוטון של וסיפוריו דון של שיריוופלאטשר,

 מאירה הזאת הספרותית המאותובתוך
 שהושקע הרב בידע המוסמכת-"המהדורה

  העז בסגנונה המחשבתית, בליברליותבה,
 אמנם, והנהדר. המשופר הסערותיובטעמה
 הזאת, המהדורה על ביקורת נמתחהלעתים
 הדתית בהיסטוריה יפה שובצה היאאבל

 דוברי הששים ושל העמים שלוהספרותית
 הבריטי העם להממי נעשתה היאאעלית.

 העתיקה, המקרא .לשון משק-השראהטיים ברי- ולהוגי-דישת ולסופריםקניין-משפחה
 ללשק הורקה ארכאיים, ומבים מליםבעלת
 וליטורגית, ארכאית מליצית, פיוטית,אשלית
 של ההיוניות בתירגום נשמרה כך ידיועל

 המקורי.הטקסט
 הזה מהתרגום עברו חזקים ביטוייםמאות
 "המהדורה סגנון האנגלית. בלשוןונשתלבו

 של הססגוניים פיתולית את פירקהמוסמכת"
 למשפטים  האליובטית האנגליתהפרוזה
 והחליף וטבועים, ברורים נמרצים,קצרים,
 ממולחים. אנגליים וביבים שותזכסיות אנגלו- במלים לועזיים לשון וצירופימונחים

 הלשון את הפכה המוסמכת""המהדורה
 יפה מונומנט המקרא של הנאצלההעברית

 החדשה, האנגלית הריאליסטית הפרוזהשל
 הספרותית  הלשון של דמותה אתעיצבה

 לא העברית, הלשון של ודרכי-ארשתהגית אפגי- האנגלית הלשת תוך אל  מעההאעלית,
 ובהנעה במליצות-דמיון גם אלא במליםרק

 ילידי מטבעות-ביטוי כנגד המכווניםאעלית ה- בלשון מטבשת-ביטוי וחידשהוכיוונה
 הקדומה. העבריתהתרבות

 בתקופת האעלית שהלשון לזכור, ישכי
 אלא לשון-לימודים, היתה לאשקספיר
 אנגליה, של המדוברת מהלשוןהתפתחה
 סאכסונית-ןרמאנית, כלאיים לשוןשהיתה
  מחוצות שה לה נטלה וגם והאיטלקית,תית הצרפ- מהלשונית שאולות שלל-מליםגדושה
 ומבליל הבריטיות, מהמושבות שיבים 8לונדון
 היה לא הכתיב גם לבקרים. חדשותמלים ובנות- מלים אז נולדו זה רב-גונילשונות
 החליט לא שקספיר ואפילו אז,אחיד

 הסגנון בא ואז שמו. את לאיית כיצדמשלם,
 ויצק  המוסמכת" "המהדורה שלהאעלי

  המלים את מרעי, כמעטבכור-היתוך,
 מהצרפתית השאולות המלים עם יהדמאמת, ומהנור- מהסאכסונית הלקוחותהאעליות,

 עתתרשו המלים, עם יחדומהאיטלקית
 יצר הבריטיות, ובמושבות לונדוןבחוצות
 בעלת ופרוזה קבוע, שכתיבו וש, מוצקספון

 ופשטות נעלה ביטוי וכוח מרתקריתמוס
 הלשון להעשרת לבית-שפע והיהרוממה,
 ניבים מלים, רב בכשרון והתיךהאנגלית
 בתוך העברי המקרא של שלמיםופסוקים

 המדוברת האנגלית הלשון של ההיתוךכור
 ללשון Vernacula) (Lingua העם המושבפי

 "הפשטות ממית א. ג. כדבריספרותית,
 השגיב והשז העברי הסישר שלהבהירה

 דמותה לעיצוב רבות עשו הנביאים לשוןשל
 ולעצוב נשריה בימי האעלית הלשוןשל

 הגיא גם המאושר" "התירגום שלאעלית ה- הלשון הראשונים". סופריה שלהספן
 של מהעגללהשתחררותה

  "תתירגום ברומית(.  וצורות-לשת)ביטויים "לאטינתמים-
 גרורה לשון לקוראי-אעלית נתןהמאושר"
 הכתוב", משמעות את וההולמת לכולומובנת
 )בהקדמתו לגרמנית תרגומו על לותרכדברי
 1525-1524(. שנים איוב, ספרלתירגום

 והערצתו המקרא הקדשת מבחיגת)יא(
 האנגלים על הוה התרגום השפעתהיתה
 והלשונית. הספרותית מהשפעתו יותרגדולה

 המוסמכת" -המהדורה של הדתיתהשפעתה
 לותר תרגום של לזו דומה אנגלית דובריעל
 את העלה הזה התרגום גרמנית. דובריעל

 הפוריטנים, של בו והאמונה המקראידיעת

 מטופש - 1עט60  מהשורש  משורשינו  לגגדיס duds במלה השהמשו  אז כנר8
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 הפרשניות וגישותיהם לאנגלית המקרא תרגומילתולדות]5[

 המיתודיס- ושל הקווייקרים שלולאחריהם
 בזמן כמותה נמצאה שלא גבוהה, לרמהטים,
 )רק אירופה ביבשת הנוצרים ביןההוא

 לגבי והמוסלמים המקרא לגביהיהודים
 ידיעת את והפיץ ההיא(, לרמה הגיעוהקוראן
 השלם. בכל קוראי-אנגלית ביןהתנ"ך
 מחוץ גם גדול לפירסום זכה הזההתרגום

 דוברי-אשלית. ושל בריטניה שללגבולותיהם
 הפרוטסטנטים כל ידי על נתקבל זהתרגום
 ובקדושה, בהערצה בשלם אפליתדוברי
 בכנסיות, ה' בעבודת קריאתו אתהנהיגו
 ושואבים שאבו הם היום ועד לאור צאתוומיום
 עם תורתו. ועל ה' על ידישתיהם אתממנו

 בארצות האנגלית הלשון שלהתפשטותה
 גם הזה התרים השפעת חדדה אמריקהשל

 מסתעפת והשפעותיו האמריקנית.לאומה
 התרבות מערכת של ופלגיה מעיינותיה אלנם

 הכללית.האפלית
 את קוראיו על חיבב גם הזה התרגום)יב(
 בלבם והחדיר ישראל ארץ ואת ישראלעם
 של ידידותם לארצו. עמנו שבין הקשראת
 אליוט, ג'ורג' כגון אנגליה, ממשכיליחלק

 ורבים ג'ורג' לויד בלפור, לורדאולישט,
 רבים נוצרים שהושיטו העזרה וכןאחרים,
 זה. מתרגום נובעות לציונות, הבריתבארצות

 של העברית הלשק ידיעת מבחינת)יג(
 אלתי ישק המוסמכת" "המהדורהמתרגמי
 לזכור, יש כי הזה. בתרגום ושגיאותטסיות

 ידישתיהם כל את שאבו אלהשמתרגמים

 הרקדוק מספרי  המקראית העבריתבלשון
 רייכלין5י. ויוהן פאליקאנוס5 קונרארשל

 ורייכלין פאליקאגוס של ספריהם היובזמנם
 אבל העברית; בלשון המדעית הידיעהשיא
 הלשון של והמשוכלל החדיש המדעלאור

 אלה שספרים יודעים, אנו בימינוהעברית
 11. המדעי מתדיוק מאודרחוקים
 שמתרגמי העובדה, את לשבח לציין יש)יד(

 הכניסו ולא כמעט המוסמכת-"המהדורה
 את למשל, תרגומם. לתוך נוצריותכוצות
 ידעתי -ואני כה י"ס, באיוב הקשההפסוק
 פירשו הם יקום-, עפר על ואחרון חיגואלי
 האל שגואלי ידעתי, -אני ורלב"ג: רש"יכמו
 אחרון" ביום עפר על יקום והואחי12
 כפי -הגואל-, לישו שהכוונה פירשו,ולא

 הנוצרית. המסורתשפירשה
 תירגמה - יח( ט', )ישעיה לע" יולד"ילד

 לחזקיהו, שהכוונה המוסמכת",-המהדורה
 כפי לישו; כמכוונים הדברים את פירשהולא

 ט. הנוצרית המסורתשפירשה
 צעירה נערה, המוסמכת": "המהדורהפירשה - ,יד( ז' )ישעיה בן" ויולדת הרה-העלמה

 למרים, כמכוונים הדברים את פירשהולא
 הנוצרית14 המסורת שפירשה כפי ישו, שלאמו

 כ-ב, א', פרק למתתיהו-, אשרב-בשורה
 כוהן אתה לימיני... שב לאדוני ה'"נאום

 לא - ק"י( )תהלים צדק* מלכילעולם...
 הדברים את המוסמכת" "המהדורהפירשה

 ה- המסורת שפירשה כפי לישו,כמכוונים

 Legendi Modo "De בשם העברית הלשון של דקדוק ספר שחיבר הראשון, הנוצרי היה פאליקאנוס קונראדס
Bebraea",

~atelligendi 
 העברית הלשון בהקירה ספרים שבי עוד פירסם 1470 בשנת 1433. בבזל, נדפס 01,

hebr"."DictionariamJ philosophiocdita";' margarita cum Ebr. "Gramma, 
 העברית הלשון בהקירת שעסקו העמים, חכמי מראשוני היה )1522-1455(, גרמני הומניסט רייכלין, יוהן10

 משנת טיבינגן באוניברסיטת העברית ללשון פרופסור שימש הוא באוניברסיטאות. ללימודים נושאוקבעוה
 העברית: הלשון של קצר ודקדוק מילון א. העברית: הלשון בחקירת קלאסיים ספרים שני חיבר1521:

Hebraicis"Rudimentis. *'De מינסטר, ידי על ושוכללה עובדה השניה המהדורה מהדורות. בשלש יצא זה ספר 
 המקור, היו אלה ספרים שני Bebraicae" Linguae העברית הלשון של הכתיב ועל הטעמים על דן זה ספרג.

 זו. בלשון ידיעותיהם את עברית, שלמדו הנוצרים, כל אז שאבושממנו
 רבות: מני דוגמאות שתי אתן זאת ובכל ורייכלין, פאליקאנוס של שנשותיהם את לפרט המקום כאן אין11

 רבים כמספר ים - הזוגית הצורה את וחשב הזוגי את הכיר לא העברי: בדקדוק יסוד חוקי שני ידע לארייכלין
 לתנופות. חשבם אלא עיצורים, הם וע' ח' שההגיים ידע, לא )בלשונו(;"מוטעה"

 למקום. בביאורםורלב"ג רש-י וכן גואלי*, וחי אלי "והוא עולם-: "אדון בפיוט וכן וגואלי-, צורי "ה' סו י-ט, בתהלים כמו12
 .נ .)( ,wondeKul", !5 narne whose Child "The Davis .ראה קרא ור"י ראב"ע רש"י, פירשו וכן13

 .ל( Borny,"Bible 7005ע Christ's Jesu9 against Isaiah from ראה וכן 108-91, עמודים 1912,ניו-יורק,
Messiah",the being ,1842. לונדון 

 הנבואה את לקשור הנוצרי הנסיון נגד הזה הפסוק בפירוש עסקו היהודים והמתווכחים הפרשנים כל14
 ב"ספר רד"ק, של אביו קמחי, יוסף רבי דברי את ראה עתיק, נוצרי-תיאולוגי נסיון ישו, של לידתו עםהזאה

 רד"ק, ראב"ע,. רש"י, פירושי את וראה 135-134, עמודים הגלוי-, וב"ספר והלאה, 87 מעמודהברית",
 8ט5סג" 8! 0%0טlesaias" 8 1898, קאמל, .ז .Meyer, 8 ראה זה. לפסוק ואחריםרלב"ג
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]6[ גיליעקב

 כמכוותם הדברים את המוסמכת""המהדורה )תהלים וועד" שלם אלהים "כסאך 15.נוצרית
 השילוש17. ולאמונתלישו המוסמכת" "המהדורה פירשה ז(-לאמ"ה,
 פירוש.טא הואגם ללשון מלשון תירגום כל)סו( שפירשה כפי לישו, כמכוונים הדבריםאת

 השתמשו המוסמכת" "המהדורהמתרגמי הנוצרית15.המסורת
 המקרא בערשנות אבל הוולגאטה, שלבנוסח אני אתה בני אלי אמר "ה' הקשההפסוק
 היהודים  וקפריסין של כעקבותיהםהלכו15 פירשה ז(-לא ב', )תהלים ,לידתיך"היום

 הבינים ימי של היהודית הפרשנות ראה הנוצרים, לפירוש היהודים והמתווכחים הפרשנים כל התנגיו וכן5!
 בספרו רד"ק דברי את ראה וכן ואילך, 130 מעמוד הברית" ב"ספר קמחי יוסף רבי דברי את וראה הזה,לפסוק

 בקראקא, שנדפסה ההשמטות" ו"קבוצת אסתרסון, והוצאת איזגא, דפוס תהלים, שבסוף לנוצרים-"תשובות
 1710. קושטא, חובה", "מלחמת ראה וכןהרנ*ד,
 לפסוק הביניים ימי של היהודים הפרשנים פירושי ראה היהודים, והמהווכחים הפרשנים כל פירשו וכן18
 הנ"ל. לנוצרים" ב"תשובות רד"ק דברי וראההזה,
 הלאטומיות בהערותיו סרווטוס דברי את וראה קילר-סיצגסי, הוצאה הנ"ל, לתהלים רד*ק פירוש ראה17

 'Impartial בספר ונמצא 1542, בשנת סרווטום ידי על לאור שיצא א', פרק לתהלים פאגנינוס של המקורילמקרא
History"58-46, עמודים twitlis-56-148,. עמודים וב 
 ללשון, מלשון להעתיק א. מובנים: בשני חז"ל ובדברי במקרא מופיע "תרגם" הארמי הפועל ולכן17א
 בארמית; ש ר ו פ מ שפירושו: ז(, ד', ועזרא ארמית- ומתורגם ארמית "כתוב כגון: ולהסביר, לבאר לפרשב.

 האלהים בתורת בספר*ויקראו
 מפקיעימז "מהו א(; ד', מגילה לירושלמי תרגום" זה - ח( ח', )נחמיה - מפורש-

 ג(. ה', סוכה, )ירושלמי מפשילים" חגיי רביתירגם
181 א  בקדושתם האהוגה למקרא הנוצרים בפרשנות שליטות היו ה-18 המאה סוף ועד הנצרות הופעת 
 היתה ולכן לישה אלהים להתגלות הכנה אלא אינה הישנה* -הבריה כי והאמונה, החדשה הברית ספרישל

 בזמנים הנוצרים אחרת. ועוד זאת וסמלית. סובייקטיבית אליגורית, טיפולוגית, נוצרית-הגמולוגית,פרשנותם
 הירוגימוס ידי על נתחברה שהוולגאטה האמינו, והקאתולים הוולגאטה, של הלאטימי התרגום את למדוההם
 השמים; מן קדוש כטקסט הוולגטה את פירשו ולפיכך הקודש,ברוח
 העברית, הלשון את למד עשרה( הארבע המאה )אמצע המאוחרים הביניים בימי אחד קתולי נוצרי פרשןרק
 רש"י של פירושיהם על בהרבה והמהמך מקרא של פשוטו לפי גם פירש העברי, במקורו המקרא אתקרא

 "אלמלא או רש"י", של חליל( - )לירה להלילו שרקד "הקוף בלעג הנקרא דה-לירה, ניקולאס והוא:ורד"ק,

 נדפס litteralis ,8055118 בשם למקרא הפרשני בלקט ידוע בנבלו"; לחלל יכול לירה דה היה לא -רש"י
 1502.בבאזל,

 ואילך, ה-16 המאה מסוף וביחוד וריניסנ%, )הומניזמוס והמדעים החכמה ההרבות, לתחיית התנועהבימי
 וגם עברית, ללמוד התחילו הנוצרים ההומניסטים חילונית, הפכה הנוצרית התרבות הנ-ל, האמתותהתערערו

 הקבלה". "בחיגת מחבר באיטליה; ופרופסור פילוסוף מוליגה, די אליהו רבי כגון יהודים, מוריםמפי

 בדיקדוק רבים ספרים חיבר ומילונאי, מדקיק בלשן, ובאיטליה, בגרמניה 1549-1488, בחור, אליהורבי
 פאגיוס פאולוס את ישראל, תורת ואת העברית הלשון את לימד ובמילונאות. המסורה בחקירת העברית,הלשון

 של בביתו 0שש%. Witerbo) de וויטרבו דה אוגידיו החשמן ואת מ510ה"1ת( מינסטר סבסטיאן את)3ט;88ע(,
 יד כתבי למענו והעתיק קבלה גם לימדו )1527-1517(, שנים עשר ה"בחור" התאכסן שברומא הזההחשמן
 משרה לקבל סירב אבל פארים, של באוניברסיטה העברית ללשון פרופסור לשמש הוזמן -גם ה"בחורעבריים.

 יחידי ליהודי קשה היה ב. בצרפת; ישיבה היתר בעל היחידי היהודי להיות רצה לא א. סיבות: שתי בגללזו
 ה"בחור* של ספריו ללאטיגית. ה-בחור" ספרי את תירגמו ומינסטר פאגיוס התורה. מצוות את לקייםבצרפת

 הנוצרים. ההומאניסטים בין ודיקדוקה העברית הלשון ידיעת אתהפיצו

 הלשון בדקדוק ספרו ומדקדק, פילוסוף רופא, באיטליה, ה-15, המאה באמצע דה-באלמם, אברהםרבי
 החשמן של ומורו ידידו היה הוא 1523; בסוף בוויניציאה ובלאטיגית בעברית נדפס אברם" -מקנההעברית
 רבים(. עבריים כתבי-יד היו החשמן )בספריית erimani) (Domenico גרימנידומיניקו
 עברית ולשון הורה לימדו מפעליהם, ואת שמוחיהם את לפרט המקום כאן שאין אתרים, רבים יהודיםמלומדים

 ללאטינית. מעברית מקראית פרשנות וספרי דקדוק ספרי תורגמו כן כמו ההם. בימים הנוצרים ההומניסטיםאת
 פרשנות כפשוטו ולפרשו המקורית בלשונו המקרא את לקרוא הנוצרים ההומאניסטים החלו התחיהבתקופת
 ואת היהודית המסורת ספרי את למדו זה לשם ביקרתית-היסטורית. גם ולפעמים ואובייקטיבית,חילונית

 מתרגמי כל נהגו כך ואמיתית. נכונה פשוטה, הבנה העברי המקרא את הבינו ידם ועל למקרא, היהודיתהפרשנות
 עד דה-לירה, מניקולס במקרא הורתו רוב את ששאב בתרגומו, לותר כך גהי וביחוד העמים, ללשונותהמקרא

 ורד"ק רש"י של פירושיהם נכנסו כך ידי ועל חליל(, - )לירה לירה" של לחלילו רקד -הוא עליו:שאמרו

 את שתירגמו הפרוטסטנטים, כל עשו וכך העברית. בלשונו המקרא את קרא גם ולותר לותר, של תרגומולתוך
 הזה(. החיבור של ג' פרק )ראה המוסמכת" "המהדורה לפני לאנגליתהמקרא
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 הפרשניות יגישותיהמ לאנגלית המקרא תרגומילתולדותלד[

 רד"ק, עזרא, אבן רש"י, הבימים:שבימי
 פירושי הושקש וביחוד ואברבנאל,רלב-ג
 בכל כמעט המוסמכת". ב"מהדורה 19רד"ק
 אבל 29 רד"ק, ביאורי מכרים התרגום שלדף
 נכללו ואחרים ראב"ע רש"י, פירושיגם

 אברהמס המלומד המוסמכת.במהדורה
(AbrahanB)המוס- -המהדורה על 21 אמר 

 )וביחוד רבניים פירושים רווייה -היא ;מכת-
 -פירושי קבע: מרגוליס22 רד"ק(-. שלזה

 התרגום של שורה בכל עקבות השאירורד-ק
 הסתמכותם ידי על 1611". בשנתהאנגליקני

 האצילו המסורתית היהודית הפרשנותעל

רד"ק
 אמרת ואומר: מדבר נפשו-כעד
 ואדוניך... אלוהיך הוא כי לה',והודית
 ששה שאני הטובה כן... גם לוותאמרי
 עדיך, מגעת אינה כלומר: עליך,אינה
 לך, יתן ולא יועיל ולא יתכן לאכי

 המה"... בארץ אשר "לקדושיםאלא
 שהם לאותם בם", חפצי כל-ואדירי
 מהם, וטובים אדם בני מכל לבאדירי
 להם". להיטיב בהםחפצי

 קוראי- על המוסמכת" "המהדורהמתרגמי
 וקיימו היהודית, המסורת של מרוחהאנגלית
 מחבר הירתימוס, של מימרתו אתבזה

 "האמת העברי: המקרא עלהוולגאטא,
 Veritas) (Hebraicaהעברית"

 על רד-ק פירושי להשפעתהדוגמאות
 כאן ואציין רבות, הן המוסמכת""המהדורה

 מהן: אהדותרק
 ב-ג: ט"ז, שבתהלים הקשים הפסוקיםבשני
 - עליך" בל טובתי אתה, ה' לה',-אמרת
 המוס- -המהדורה ותרגום רד"ק פירושזהים
מכת".

 המוסמכת""המהדורה

hastthou soul~ 0'י ותן, 
.. :Lord: the unto said 

Lord,my are Thou 
extendethgoodness My 
Butthee. 10 0ת! 
thatsaints the 10 

earthl,the 1ת aie 
 excellent !0 andת1

.delight' my 811 15 whom 

1"התירגום .רד"ק א  

 - ח( ג', )זכריה צמח" עבדי-את
 זרובבל- עבדי"את

Zerubbabelservant my 

 - י( ב', שכריה-תומו-
 flee",and fbfth Come ונוסו". צאו כלומר: חסרה,-מלה

 המוסמכת" שב-מהדורה הפירחיים רובוכן
 ועל משיח על המדברות המקראיות,לנבואות
 ירמיהו א; מ"ב, ישעיה כגון הימים,אחרית
 יואל ג; א-ב, א', הושע סו-טז; ל-ג, ה-ו;כ-ג,
 זכריה ט-י; א-ד, ה', א-ב; ד', מיכה א;ג',
 ועוד, ט ט', כ; יב, ב, ח', ח; נ', יג-יד;ב',

 המוסמכת" "המהדורה פירושי אלהבמקומות
 פרשנים לפירושי או רד-ק, לפירושיזהים

 הביניים. בימי אחריםיהודים
 "ה- תרגום לביסוס אחדות דוגמאותאתן

 היהודית הפרשנות על המוסמכת"מהדורה
המסורתית:

 )בראשית המים" פני על מרחפת אלהים"ורוח
 ומרחף באויר שמד כבוד -כסא - ב(א',
 הוא ברוך הקדוש של פיו ברוח המים פסעל

 פי מאת רחמים23 "ורוח )רש"י(;ובמאמרו"
 ; ירושלמי( ותרגום עוזיאל בן יונתן )תרגום "ה'

 הגלגל" "ממעי )רד"ק(; והחפץ" הרצון"רוח
 : והמסמכת" "המהדורה תירגמה וכן)סמורנו(,

;t*SPIRITכרם, או שדה איש יבער "כי 

 דה-לירה. ניקולאס באמצעות רש"י, פירושי על בעיקרו גומד לותר תרגום19
 עוץ עמוד 1837, לונדון, ,Zechariah, 05 Commentary Kimchi's David %. M'acaul ראה20
21BiblicalEssays" CambridgeI Abrahams,' ם"5טשעוש(ו( וולהאוזן וראה 170. עמוד 1909, שטש5, הוצאת( 
 1. הערה 599, עמוד ',Bleek 8םט!ן10ת(8" 5ן das '".ן'(נאצל
2277185181100", ofBible' Story Margolis,"The ,61. עמוד 1917, פילדלפיה 
 ב' קע', דף "פרדס", ספר ראה23
 החייגי". שדי וגשמת עשתני, אל -רוח ד: ל-ג, שבאיוב אל" -רוח כמו24

123

תשרי-כסלו תשל"ב בית מקרא (מח)

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 1 מיטב אחר, בשדה וגיער בעירה אתושילח
 1 - ד( כ"ב, שמות ישלם" כרמו ומיטבשדהו
 י קמא, בבא של ראשונה במשנה 25 הז-לפירשו

 .בשיניה בהמה שגורמת לנזקיםשהכוונה
 המשנה ובדברי אחרים, לשדותוברגליה
 1 מארבעה אחד והוא "מבעה", זה נזקנקרא
 1 המוסמכת". "המהדורה נזיקין-וכןאבות
 ו א; י"ג, א' שמואל ג; ל"ז, בבראשיתוכן

 1 י"ב, קהלת כה, י"ס, איוב יז; כ"ד,במדבר
 1 "התירגום זהה מקומות אלפי ובשדא

 "המהדורה מתרגמי לידי המשכיצד ' המסורתית. היהודית הפרשנות עםהמאושר"
 1 המסור- היהודית הפרשנות ספריהמוסמכת"

 1 דרכים: בארבעהחית?
 פרשנינו דברי את קראוהמתרגמיםא.

 נבמקורם.
 המסורתית היהודית הפרשנות ספרירובב.

 ו ללטינית.תורגמו
 1 הלוח- וראשות הנוצרים ההומאניסטיםג.

 בלאטינית פירשו הקתולית בכנסייהמים
 פרשנינו. ברוח העברי המקראאת

 ה- ל"מהדורה שקדמו המקרא,תרגומיד.
 הפרשנות על כולם התבססומוסמכת",
 1 ז'יניבה, של התרשם פשנינוס;מינסטר, י מתיוס, צווינגלי, לותר, כגון 26,היהודית
 ושד. ניל רוברט סרווטוס,מיכאל
 המוסמכת" "תמהדורה מתרגמי הרבומדוע

 היו בפירושיו רד"ק השקפות : היאהתשובה י למקרא? רד"ק בפירושילהשתמש
 הנוצרית הפרשנות את כסותרותידושת

 ו לתהלים, פירושו ביחוד למקרא,המסורתית
 1 פרושו ישו. של משיחיותו ועל ישו שלהקדושה י הלידה על השילוש, אמונת עלועדויות ' דוגמאות כמקור לקתולים ששימש ספר,אותו

 את בהרבה סותר לתהלים רד"ק שלהארוך
 ו כי הקתולים, שהביאו והעדויות,הדוגמאות

 י כגון: אחרים, יהודים פרשתם כמורד"ק,
 מן משה שאפרוט, טוב שם ראובן, בןיעקב

ה הבין אחרים, ורביםסורדסילה ל  לא ולכן יהודי-נוצרי, לפולמוסשדה-קרב י הוא 
 האנטי הפולמוסי החומר הנוצרים. טשותאת י ולסתור הקתולים בעקבות ללכתהתעצל
 לתהלים הרד"ק של פרושו מתוך נלקטנוצרי
 ו לתשובות וזכה מיוחד כחיבור לאורויצא

 עסקו לכן קתולים. נוצרים מאתחריפות
 הריניסנס, בתקופות נוצריםריפורמטורים
 רד"ק בפירושי והפרוטסטנטיזםההומאניזם

 במסורת במלחמתם ידם על להסתייעכדי
 עיקרים דוקטרינות, לשבר וכדיהקתולית,
 הקתוליות. של ואינסטיטוציות מסוריםדתיים

 העי. ותרגום השומרוניה התורה וכן25
 טו' י"ג, פרשה לבמדבר, רבה מדרש28א

]2,1

]8[ ל יג

 המוסמכת" "המהדורת מתרגמי גםולכן
 העיקריים המקורות כאחד ברד"קהשתמשו
 המקרא.לפרשנות

 מתרגם נותן אותו הפירוש, של מהותו)טז(
 דברים בשני תלויה ידו, על המתורגםלטקסט

 יחסו ב. המתרגם; ניחן שבו הפרשני, החושא.
 נכונה ביהוד המקור. אל המתרגם שלהאישי
 לטקסט אחד מפירוש יותר כשיש זאת,הגדרה

 דורש אף ולעתים מקבל, המקראהמתורגם.
 כמאמר אחד, מביאור יותר רבים,במקומות
 בתרגום 26א אבל לתורה". פנים "שבעיםחז"ל:
 ועל אחד, פירוש רק למסור אפשרטקסט

 פירוש אחדים פירושים מתוך לבחורהמתרגם
 ביותר. הטוב הוא שלדעתואחד,

 המוסמך" "הנוסה שמתרגמי לומר,אפשר
 אל האישי ויחסם נכון, פרשני בחושניחנו

 מאוד, חיובי היה הוא אף תעבריהמקור
 יותר המסתבר בפירוש - לטוב - בחרוולכן

 האמת. אל יותרוהקרוב
 אחדות: דוגמאותאתן
 )תהלים ימיני" תשכח ירושלים, אשכחך-אם
 ואת כוחה את תשכח -"ימיני ו(קל-ז,

 וכן מסורתיים(, יהודים )פרשניםיכלתה"
 שפירש למקום(, )בפירושו הראב"ע כמוולא יכולתה- את ימיני "תשכח : המוסמך"ב"תרגום
-תיבש".
 ,ולילה-אור ישופני חושך אך"ואמר:
 כיום ולילה ממך, יחשיך לא חושך גםבעדת;
 יב(. קל"ט, )תהלים כאורה" כחשיכהיאיר,
 אור ישוב ולילה והנה יסתירני, כמו"ישופני
 דבר יחשיך לא כמשמש, - אור וזהבעדני,
 נסתר אהיה אמרתי: "אם )ראב"ש;ממך"

 לשון "ישופני" עלי, יחשיך והחושךבמחשך,
 לך" Q~1W -שמהם כאורה כחשיכהנשף,

 למקום. הארוך בפירושו רד"ק וכן)רש"י(.
 חושך לנכון אומר, "אם המאושר":ב"עסה
 חושך לי, מסביב אור יהיה הלילה אכןיכסני,
 כמו יאיר הלילה כי ממך, יכסה לאכסה
 פירש ולא לפניך-, שווים ואורה חשיכההיום,
 יהי ההוא "היום אופל". "אור רש"י:כמו

 ג', )איוב וצלמוות" חושך יגאלוהוחושך...
 מגואל" "לחם כמו לכלוך, - "יגאלוהוג-ד(,

 ורלב"נ רד"ק גאנח, )רש"י, ז( א,,)מלאכי
 המוסמך": "הנוסח וכן השרשים(,ובספרי

 בפירוש אומרים" כ"יש פירש ולא"יכתימוהו",
 שיפדוהו "ושינו, גאולה, למקום:ראב"ע

 לעצמם.וימשכוהו"
 ביד לא כי כולהם, מונד כקוץ"ובלייעל

 ועץ-חנית, ברזל יימלא בהם יגע ואישייקחו,
 כ-ג, ב' )שמואל בשבת" יישרפו שרוףובאש

 הזה. החיבור של הקודם בסרק זה על26
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 הפרשניות ,וגישותיהם לאנגלית המקרא תרגומילתולדות]9[

 שמניד הקוץ כמו יהיו הרשעים "אבלו-":
 אותם יקהו ולא מוצאו... כל ומשליכואותו
 ברזל, כלי יימלא בתם אדם יגע ואםביד...
 במקום אותם ישרפו שריון... ילבשכלומר:
 "הנוסח תירגם וכן ורש"", )רד"קשבתם"

 :המוסמך"
 נידחים, כקוצים יהיו בלייעל בני"ואולם
 בהם, שייגע מי אך בידיים. לקחתםשאין
 חנית; - וכמטה בערול מוץ להיות לוהכרח
 כמו פירש ולא במקום". בו כליל יישרפווהם

 27. ברזל" ממכות גופו כל "יימלאהרלב"ג
 תירגום או מילולי, דיוק : הדורות בכלגמים המתר- כל נתקלים שבה הקשה, הבעיה)יז(

 מתרג- בפת גם עמדה הזהב, שביל אוחפשי,
 חז"ל נחלקו כבר המאושרת". "המהדורהמי

 פסוק המתרנה אמר: יהודה "רבי וו:בבעיה
 מחרף זת הרי והמוסיף בדאי, זה הריכצורתו

 בשביל הלך יהודה רבי כלומר:ומגדף"28,
 ירושלמית בתלמוד שיבחו לשמתוהזהב.
 עליו ואמרו הגר עקילס של תרגומואת

 ואם ג(, מ"ה, )תהלים אדם" מבני"יפיפית
 החכם, הוא כאן, עליו המדוברעקילס,
 של )כדעהם ליוונית התורה אתשתירגם
 התורה את תירגם הוא הרי רבים(,מלומדים
 כל את היווסת ללשון והעתיק מילוליתרגום
 שימושי כל ואת המיוחדות הלשוניותהצורות
 ובכל העברי, המקרא של המיוחדיםהלשון
 אם הירושלמי, התלמוד חכמי שיבחוהוזאת
 התרגום שיטת הירושלמי התלמוד נקטכן

המילולי.
 נתפלגו המקרא של העתיקים המתרגמיםגם

 מתרגמי ממגדים: זרמים  לשני זובבעיה
 בחפשיות תירגמו וסומכוס יונתןאונקלוס,
 תלמודיים פירושים לתרגומיהםוהכמסו
 השתמש אפילו )סומכוס ובאנדהבהלכה

 הכוונה את רק ומסר ובמליצותבפרפרזות
 עקילס היו ולשמתם המקרא(, שלהשקרית
 בימי גם העברי. למקור מאוד נאמכםופשיטא
 רבי זו: בסוגיה ישראל חכמי נחלקוהביניים
 כתרגום צידדו ת והרמב"ם 38 פרא אבןמשה
 מילולי דיוק על הקפיד ולעומתםחפשי,

 תיבוןמ. אבן שמואל רבי הגדולהמתרגם
 אסכולות שלש הדורות בכל התקיימווכן

 מילולי, דיוק התרגום: במלאכתראשיות

 -התירגום מתרגמי הזהב, ושביל חפשיתרגום
 נאמתם היו הראשונה: גדרך הלכותמאושר"
 של מדוייק תרגום על הקפידו העברי,למקור
 ושל הצורה של מדוייקת מסירה ועלהמלים
 על ככל-האפשר לשמור והתאמצוהכוונה

 גם הם העכרי, שבמקראסדר-ההרצאה
 : העבריים היסודות מן הרגה בתרגומםשמרו

 המקראית שבשירה הריתמיותההקבלות
 הם שבמקור פסוקים וגודלן. הדלתותומספר
 בעינם. בתרגום נשארו להיפך, אוחיוביים,

 הא"ב אותיות של הסדר על אפילו שמרוהם
 של ראשונות מלים פותחות שבהןהעברית,
 וקי"ט כ"ה )פרקים בתנ"ך מסויימיםפרקים

 הראשונים הפרקים ל"א, משליבתהלים,
 העבריות האותיות את ונתנו ועוד(שבאיכה
 שמה - עברית אות כל ובצד אשורי,בכתב

 אנגליות.באותיות
 כמוה נעשה שלא גדולה, במירהאבלית קוראי- אל העברי המקור את קירבוהם

 לחדור העמיק המתרגמים של מבטםלפניהם.
 לדרכי עצמם הצמידו כשהם המקרא,להוך
 העברית. הלשון שלהביטוי
 הטעמה או מסויים דיוק להדגיש כדירק

 לפעמים, המתרגמים, שין שבמקורמסויימת
 המאוחר את הקדימו העברי,מהתחביר
 המוקדם. אתואיחרו

 מקור, בחינת הוא המוסמך""התירים
 שיקעו המתרגמים אבל מקור,וברכתו-ברכת

 ושל נפשם של ומרוחם מכוחםבמלאכתם
 פורה. תרבויות מפגש לידי והביאו עמםנפש

 המקור על התבססה המוסמכת""המהדורה
 להם שימש הוולגאטה תרגום אולםהעברי,
 להם שימש העברי והמקות מוצא,נקודת
 בזאת גם והלכו הוולגטה, שמאות אתלתקן

 הוא העברי "הנוסח שאמר לותר,בעקבות
 הרוח". הוא הלאטיני והנוסחהאות,
 טסיות המוסמכת" ב"מהדורה גם יש)יה(

 מלים, של מובנם בדבר רביםוחסרונות
 השייכים אלת ביחור ותפיסות-חיים,רעיונות
 ישראל ארץ של הטבע ולנוףלאקלים

 ובנוף באקלים שהוחלפו הכנשים, שלחייהם ולדרכי- הקדומים המזרח-התיכוןושל
 הבריטים של הייהם ובדרכי בריטייםטבע

 שפכו כן כמו עשרה. השבע המאהבראשית

 Bible, Holy "The המקרא את לאנגלית בתירגומו Knox) (Ronald נוקם רונאלד מונטיניור תירגם וכן27
 Yalgata"- Latin the from ,translation 8 1955.לונדון,

 ע"א. מ"ט קידושין, בבלי28
 א'. הלכה א', פרק מגילה, ירושלמי29
 ל"ג. עמוד תרפ"ד, לייפציג, האלפר, של העברי הרגומו ישראל", "שירת בספרו80
 27. עמוד ב', חלק הרמב"ם,, תשובות .קונץ31
 נבוכים". "מורה לתירגום בהקדמתו32
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יעק

 הארכיאולוגיה, של החדשיםהמדעים
 חדש אור והפילוסופיה הפולקלוררפיה, הגיאוג- השמית,  הבלשנותההיסטוריה,

 העשירו שבמקרא, רבות סתומותעל
 את לנו גילו המקרא, בלשון ידיעותינואת

 היו לא אלה וכל העתיקה, התקופה שלשת המאור- על חדש אור והפיצו הקדמתהמזרח
 שישנם ומכיון ה-17; המאה בראשיתידועים

]10[' ל יג

 המושגים, בגלל במקרא, רבים קשיםמקומות
 התרבותיים הדתיים, וההשקפותהמונחים
 לכן המקרא, ספרי בכל המפוגריםהקדומים
 ב"תירגום מובנים בלתי נשארו מהםרבים

 על התנצלו עצמם .המתרגמיםהמאושר"
 מדעית. מקראית ופרשנות מדעיות ידיעותדר בהע- שמקורם חסרונותיהם, ועלשגיאותיהם

 וביבליוגרפיהמקורות

 המוסמכת"' -המהדורה של השתות בבחינות הדנים העיקריים והמאמרים הספריםמלבד
 : הראשון ג'יימס של בתירגום הדמם חיבורים עור בזה מביא הנני זה, למאמרי בהערותשהבאתי

 .ע .11 .(ע ,Authorized "The Scrivener פEnglish the ofi 8~110 ,"81610ש;1884
1659;Vetsion", Authorized the ofI Amendment the toward "Essay GELL, 1). 

1659;Bibles". תו Enors "1088זט8מ8ל Kilburne, י,. 
24-2881610", the טס Commentary Peak, 

 Britannica",Encyclopaedia "The 24-28, עמ' 1962,לונדון,
 1988, שנת הוצאת הנ-ל, הספר 904-902. עמודים 3, כרך וניו-יורק, לתדק 1926, 13,מהדורה
 584.עמוד

 עוזיאל, בידי לעברית מתורגם א', כרך התבונה", -תור דוראנט, לוויל התרבות--תולדות
 361. 145-144, 138, 133, עמודים תשכ"ט, ותל-אביב, ירושלים ניומן,הוצאת
 .ן ,Bible the of story "The Kenyon,"2 37-42; עמ' 1964,לונדון,

 עמ' תשכ"ה, מ"ג, כ', כרך "מאזנים", לקתולים", ניתן חדש אנגלי "תנ-ך רגלסק,אברהם
293-289; 
 תל-אביב, "יבנה", הוצאת תרגומים-, "אעלית, ערך התנ"ך", לספרות -מבוא רינג,יצחק
 ;תשכ"ז

 Ttanslation",Bible of story "The Leopold, Max Margolis 1917.פילאדלפייה,
 Bible ''The תו שVersions", English and Ancient 1 1940,אוקספורד,

 ,Ancestry "The Maurice, Ira Price !0 זטס English"4נ816 1949.ניו-יורק,

.. ,. 
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