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 הפרשניות וגישותיהם .לאנגלית המקרא, תרגומילתולדות
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 גיל יעקב.-
....

 האנגלית. ללשון המקרא של קתוליים ו'-תרגומיםפרק י .: ;..
 עודדה לא הרומית-קתולית הכנסייהא.

 לקרוא הכנסייה, בשירות שאינםנוצרים,
 הכנסייה של לדעתה-סמכותהבתנ"ך;
 לזו שווה ומוסר דת אמונה, בעניניהקתולית

 המאמין הקתולי חייב ולכן התנ"ך,של
 הסמכות את הקתולית הכנסייה בידילהפקיד
 את לפרש הסופית הזכות ואתהאחרונה
 הספרים ספר את לסגל שיוכל פירוש,התנ"ך
 הקתולית הכנסייה המשתנים. החייםלצרכי
 לקרוא ידע פשוט איש כל אם וטוענת:טענה
 ובשיפוט חופשי באופן ולהבינובתנ"ך
 הדו-משמעותיים הפסוקים את בייחודעצמאי,

 עק- למראית - הסותרים אושבמקרא,
 לגזרים, התנ"ך ייקרע הרי אחרים,כתובים
 יריבות כיתות למאות תתפצלהנצרות
 הנוצרית האמונה חומת את ייהרסוופרצים
 אישורה את נתנה הקתולית הכנסייההשלימה.

 התרגום לוולגאטה, רק הסכמתהואת
 הירונימוס גידי שנעשה המקרא, שלהלאטיני
 פעמים שלש נערך הרביעית, המאהבסוף
 מלחמת ולפני 1907 בשנת 1592, בשנתמהדש:
 המלומדים ועדת ידי על השניה,העולם

 הי"א, פיוס האפיפער וטמינההקתולים,
 של הרשמי הלטיני המקראי לטכסטויעשה
 הקתולי.העולם
 בוולגטה: השימוש להסכמת היו סיבותשתי

 על ידיהם את סמכו האפיפיורים גדולי1(
 אינם הנוצרים העם המוגי 2( הזה;התרגום
 בכך צדקה היא מבתעתה לטינית.מבינים
 הרפורמציה בתקופת כי הקתולית,הכנסייה
 והפרוטסטנטים הקתולית הדת שמתקניהוכח,

 הביאו הרומית, בכנסייה שמרדולמיניהם

 האלהים .':דבר מן לדבריהם ראיותתמיד
 הישנה" ב"ברית הנמצא והאמיתי"הטהור

 התנ"ך את ותרגמו החדשה"וב"ברית
 הנוצרים ההמונים את ולימדו החיותללשונות
 ולהבינו. בולקרוא
 התערו לעיל, שפירטתי הנימוקים, בגללב.

 התנ"ך לתרגום בבריטניה הקתוליםמנהיגי
 הגועלית.ללשון
 הומניסט, Thomas)1, )4010נ מורתומס
 התפלמס אדוק, קתולי אסלי, וסופרתיאולוג

 הרס בדבר אחריו הנוהים ועם לותרעם
 הנרי האעלי למלך סייע הרומית,הכנסייה
 כתב 1521, בשנת לותר עד בחיבורוהשמיני
 הפרו- התיאולוגיה עד וחיבוריםספרים

 התרגום עד מחה גם מור תומסטסטנטים. פרו- מנהיגים בבריטניה ורדףטסטנטית
 בשנת האעלית ללשון טינדייל שלהמקראי

 ואמצעי הכתובים עיקום שהוא וטען1526,
 הדורשים בין היה מור תומס לותרני;פולמוסי

 לדעתו קוראיו. ורדיפת התרגום שריפתאת
 התנ"ך תרגומי להפוך אסור מור,של

 "פילוסופים בידי נשק לכלי חיותללשתות
 הרומית-קתולית והכנסייה מרזח", ביתשל
 מחייה נחמה של נכון, משטר של יקר כליהיא
 הכלי את לנפץ ואסור גדולה, השראהושל
 של נחפז "היקש ידי על לרסיסיםהזה

 גבונים".פלפלנים
 רק לא עזה התעדות התנגדו הקתוליםג.

 גם אלא היות ללשונות המקראלתרעם
 נתפסו שהפרוטסטנטים המקרא,לביקורת

 ממקורו מקראי תרגום שכל ומכיווןלה.
 ולפעמים 2, פרשנות גם הוא חיה ללשוןהעברי

.1.1535-1478 

 ל"ז, ונדרים א' ג', מגילה )בבלי רג פירש ח( ח', )נחמיה מפורש" האלהים בתורת בספר "ויקראו הכתוב2.
 המדקדק הסביר וכן לקרא", ליה "דמפרש שם: שם, לגדרים והמת"ש הר"ן ופירשו תרגום", זה - -מפורש"ב(;
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 בקורתית, פרשעת ולעתים יהודית,פרשעת
 האלה הסוגים לשני התנגדו שהקתוליםומכיוון
 יהודית לפרשנות גם המקראית: הפרשנותשל
 זה מטעם גם ולכן 3 ביקורתית לפרשנותוגם

 ללשון המקרא לתרגום הקתוליםהתעדו
 העברי. מהמקור - וביחודהאעלית
 של ה-19 האוקומנית המועצה גםד.

 (Trento) טרנטו בעיר הקתוליתהכנסייה
iTridentinum),(Concilium' בשמם  שנתאספה 

 הזכות את מחדש אישרה1563-1545,
 להסביר הכנסייה בידי הנמצאתהבלעדית

 תומאס את וקבעה ולפרשו, התנ"ךאת
 המקרא, של המוסמך למפרשואקווינס4
 Summa ה-.Theologica את מזבח עלוהציבה
 והחליטה האפיפיור וצווי התנ"ךלאחר

 בערכה שווה סמכות יש הקתוליתשלכנסייה
 5. התנ"ך שללזו
 פירסם הרביעי פאולוס האפיפיורה.
 וספרים מחברים לרשימת "מפתח 1559בשנת

 ~pro-( :librorumI .auctorumetI Index "אסורים
,(hibitorum"הראשון, האפיפיורי "המפתח 

 שאסור תנ"ך, מהדורות ושמונה ארבעיםובו
 הוטל כן כפירה, דברי הן כי בהן,לקרוא

 ואתר ששים על איסור הזהב"מפתח"
 8. לאור ומוציאיםמדפיסים

 Sichel) (Edith סיכל אדית הקתוליתו.
 ביקורת הקתוליות ששללה השלילה עלהשה

 של "האבסולוטיזם אלהי: במליםהמקרא,
 פרו- דת כהת ידי על שנכפההתנ"ך,

 יותר מזיק 1750, שנת עד נתגלהטסטנטיים,

 נעות( (Durant דורנט וויל ההיסטוריוןז.
 עד הזה הקיטרוג את הומאניסט בפישם

 ,ימה הפרוטסטנטית8: המקרא""ביקורת
 אשר שהתנ"ך, בשעה לפרוטסטנטיותקורה
 והכלתי היחידי כבסיסה אותו לה נטלההיא
 יותר", גבוהה ל"ביקורת משתעבדשמה

 ספרות אל אלהים מדבר אותוהמסיעה
 ?העברים"

 קתולי מלומד העג ה-17 במאה רקח.
 חשוב ספר לכתוב סימון9 רישראחד,

 du critique Histoire המקרא:בביקורת
TestamentVieux .)19 שרישר פי על אף 

 על חריפה ביקורת זה כספר מתחסימון
 הפרוטסטנטים, של המקראיתהפרוצות
 כך ידי ועל המצרית המסורת אתהשוללת

 של האמיתית ההבנה בפני דלת נועלתהיא
 לביקורת יסוד זה ספר זאתהמח ובכלהתנ"ך,
 הכהנים לו התעדו ולכן המדעית,המקרא
 בחריפות.הקתולים

 האעלית בלשון לתנ"ך והזיקה החיבהט.
 לפני רב זמן הבריטי בעם לבואהקדימו
 סיבות בגלל אירופה, ביבשתבואם

 גיאוגרפיות נסיבות ובגלל ודתיותהיסטוריות
 והחיבה לפרטן. המקום כאן שאיןשונות,
 בתקופת גבוהה לרמה הגיעו האלהוהזיקה
 לבית הראשונה אליזבט המלכה שלשלטונה
 רדפו כאשר ולכן, ה-16; במאהטיודור,
 מאשר תלויים בלתי "ולהגותלמחקר

 הכנסייה". של והאינקויזיציהה"מפתחות"

 "תרגם" הפועל של מובנו וכן 1908. בבודפסט, באכר לאור שהוציא 77, עמוד "פרש", ערך במילונו,והבלשן
 "תרגם* הפועל מופיע וכן בארמית; ש ר ו מפ שמובנו: "ארמית" ומתורגם ארמית "כתוב ז: ד',בעזרא

 רבים ובמקומות "מפשילימ"ן חמי רבי דותם מפקיעים? "מהו ג: ה', סוכה ירושלמי בתלמוד "לפרש"במובן
 ולהסדיר. לבאר לפרש, ב( ללשון. מלשון להעתיק א( מובניו: בשני "תרגם" הארמי הפועל מופיע חז"לבדברי
 )מכתב וב"אנציקלה* המקרא לביקורת רומית הקתולית הכנסייה של יחסה לטובה נשתנה 1948 בשנת רק3.
 ויותר המקרא את לחקור למאמיניה הכנסייה התירה Spiritu Indiante (ff)ivino למאמיניו האפיפיור שלחוזר
 והגיעו המקרא; של הספרותיות-אמנותיות הצורות בחקירת השימוש על הקתולים בפני המליצה הכנסייהמזה:

 קהולית- התנכית "המועצה שלחה 1948 שגשגת כך כדי עדהדברים
 סוהארד הקתולי לקרדינל מכתב ).0.8.ץ(

(Suhard),הביקורת בשדה להישגים הגיעו שלא על הקתולים, המקרא לחוקרי מוסר הטיפו הם ובו באריז 
 המקרא. שלהחדישה
 ויצר . הקהליים המוסר ואת הדוגמטיקה את פיתח איטליה; דומיניקני, ונזיר נוצרי קדוש 4,1274-1225.

 התיאולוגיה". "מכלול בספרו אורגאנית שיטהבשניהם
 .France, ofI History Guizott Fr' 1]1 חלק 187, קמ' 1802, לונדון5.
.8Renaissance, tbe 0) Women The 60, 1). Clovi~re, La tMolllde ,11905 ניו-יורק 

 53. עם,
.7Sbenaissance French )טא of~ 1105 and Women '1903. לונדון, 317, ?מ 
 שני. כרך האמונה", "תור התרבות", "תולדות8.
 1678. פריו,10. 9.1712-1638.
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 'יעקב..

 את . הבריטונם באייםהפרוטסטנטים
 ורבים הנוצרית, לאמתה אחיהםהקתולים,
 לצרפת ' לגלות 'נאלצים .היומהנרדפים
 עדה 1568, בשנת שם, ייסדו והםהקתולית,
 Anglais) (Coll~ge אגגלית' ו'מכללהבריטית
 קתולי עצרי וסמינר 11 (Reims)- ריימסבעיר
 השני פליפה' והמלך 2!, 0880)1( דואייבעיר
 נעשתה ואז אוניברסיטה 1562 בשנת בהייסד
 ראו גם מאנגויהןאז הקתולים הגוליםמרכז
 דתי- צורך הקתולים האעלים היליםמנהיגי

 ללשון הקודש כתבי את לתרגםרוהני-לאומי
 בידי ולתתו הקתולית, הרוח לפיהאעלית,
 לתרגום בהקדמה מרעיתם. צאןהגולים,
 "לבטל מטרתם: את המתרגמיםהסבירו
 מקראיים : תרגומים מספר יתירהבמהירות
 כיתות בידי שעצרו דתיים" , ובלתיטועים
 בתשובה ולהחזיר ולהציל שתות,מצריות
 אלה". תרגומים ידי על שסוכנו רבות,נשמות

 מהמקור תורגמה לא ריימס-דואיימהדורת
 אלא היווני, השבעים מתרגום לא ואףהעברי,

 של הרשמי הלטיני המסח הוולגטה,מן
 הרומית,קתוליתנ1. בכנסייה שנתקדשהמקרא,
 ההמלצה על מבוסס זה לתרגוםההיתר
 של ה-ט האקומנית המועצהשהמליצה
 'Tridentinumli (Joncilium, הקתוליתהכנסייה

ל בשניםשנתאספה  את 1563-1545,-'לתרגם)' 
 .החיות ללשכות הלטינית מהוולגטההתנ"ך
 ' העמים.של

 לא ריימס-דואיי מהדורת שמתרגמימכיוון
 בתרגום לא ואף העברי במקורנעזרו

 הלטישת הוולגטה כל אלא היווה,השבעים
 ריימס במהדורת יש לכן אעלי, לכליהורקה
 הנמצאים והחסרונות השיבושים השגיאות,כל

 קיצוע, מליצי-מלאכותי- סגנון ה:בוולגט
 אם מובן, בלתי התרגום את הופך מיםשלרע
 שממנו הלטית, למקור אותו משוויםאין

 בפני שהיה המקראי בטקסט דביקותהועתק;
 היד בכתבי, נעזרו לא והםהירויימוס,
 אי- המקרא; של ובדפוסיםהמרובים

]3[ ',,, 'גיל

 וכבלשנות בפרשעתך.'המקראיתהיעזרות
 יהודה ר' של גאע, סעדיה של.רבהעברית

 רבי של ונאנח, אבן יונה רבי של חיוגי,אבן
 אבן אברהם רבי של ג'יק~ילא, הכהןמשה
 בן לוי רבי של קמחי, דוד רבי שלעזרא,
 ואחרים; אברבנאל יצחק דון שלגרשום,

 מלים תרגומם לתוך הכניסוהמתרגמים
 '- רבות.לטיניות
 עשוהו ספק בלי אבל אעממי, הואהתרים
 הקתולים האעלים העלים חכמי מביןאחדים
 דואיי העיר של הדתי בסמינר קשוריםשהיו

 ריימס, העיר של האעליתובמכללה
 Martin) (Gregory מארטין גרעוריובראשם
 ריכרד AIIen) (William אלןוויליאם
 רייעלדס ו-י. Bristaw) , (Richardבריסטאו

1)0?80185(.)1. , 

 1582, בשנת עבודתם את התחילוהמתרגמים

 1609-ש161,  בשנים רק לאוה הוצא התנ"ךאבל
 מהדורה כספיים". אמצעים "חוסרבגלל
 *1. רואן בעיר נדפסהשניה

 שם על "דואיי-ריימס" נקראתהמהדורה
 נעשתה. שבהן הצרפתיות העריםשתי

 דתית-תרבותית השפעה היתה הזהלתרגום
 אעלית. דוברי הקתולים, הנוצרים עלעצומה
 ב"תרגום הושקעו הזה התרגום מדברירבים
 הפרוטסטנטי 'Version) I(Autorised. "המאושר

 1611. הראשון, ג'יימס המלךשל
 האעלי הבישוף הוציא 1750-1749 בשניםט.

 (Richard צ'אלוגר ריצרד ד"רהקתולי,
(Challonerהתרגום של מתוקנת מהדורה 
 את ממע והוציא דואיי-ריימס,הקתולי
 האעליות המלים ואת הלטינייםהביטויים
 להבנה. והקשותהארכאיות
 הכנסייה ידי על אושרה צ'אלונרמהדורונ
 ירי על ובהערצה בחיבה ונתקבלההקתולית
 היום, עד אשלית, דוברי הקתוליים,העצרים

 לאעלית. המקרא של חדש קתולי תרגוםי.
 נעשתה צ'אלונר, מהדורת מן יותרמשוכלל
 רונלד מונסניור יחיד, קתולי מלומדבידי

 מארנה. בגליל11.

 המאה הרומאים, מימי עתיקה עיר נור, המחוז בירת ליל, לעיר דרומית ק"מ 30 הצסוגית, בצרפת עיר12.
 התקיים זו בעיר קהולי הנוצרי הסמינר ה-17-15. מהמאות עתיקים ובתים ציבוריים בנינים כנסיות, ובהה-4,
 י. הצרפתית. המהפכהעד

 מהמקור ולא מהוולגטה ה-14 במאה לאנגלית התנ"ך את האנגלי הדת מתקן ויקליף, ג'והן שתירגם כשם13.

 היווני. השבעים מתרגום ולאהעברי
 הסין. שפת על גורמנדיה, של העתיקה הבירה14.
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thefrom translation ג Bible. Holy The 

Hebrewthe 01 1~8ם the ]פ Vulgate Latin 
Roby Translated originals. Greck and 

Hierarchythe by Authorized Knox. 816מ 
Hierarchythe and Wales and 'England 0] 

PublishedOates, and Burns Scotland, or 
.1955-1961 See. Holy סי publishets' the by 

 לסמיכה, זה תרגום זכה בשער הכתובלפי
 הכנסייה שלטונות מאת ולאישורלהסכמה
 סקוטלנד ושל ויילס של אעליה, שלהקתולית

 אחד איש של עבודתו היה שזה פי עלאף
 עצמי. שיקול פי ועל עצמו דעת עלבלבד,

 של הוולגטה מן נעשה לא נוקס שלהתרגום
 מן אלא ה-5, המאה בראשיתהירונימוס
 שנעשה 1592, שנת של ט הקלימנטיגיתהוולגטה

 הכנסייה של הרשמי לתנ"ך 1901 ועדמאז
 חמורה שגיאה נוקס שגההרומית-קתולית.וכאן

 הוולגטה, של הראשון המתרגם הירונימוסכי
 נאמן היה ישראל, בארץ ה-4, המאהבסוף
 מקראיים נוסחאות וברק העברי למקורמאד

 ביותר; המדויק בנוסח ובחר רביםעבריים
 סטו הקלמנטינית הוולגטה מתרגמיאבל

 העברי. מהמקור לבבשרירות
 יתרון נוקס לתרגום יש הזה החסרוןלעומת
 המקרא: של אחרים קתוליים בתרגומיםשאין

 העברי במקור התרגום בעכורת נעזרהוא
 בשוליים ובהערותיו היווני השבעיםובתרגום
 הגירסאות שינויי את המתרגם מים לפעציין
 שלא וחבל העברי. המקור לבין תרגומושבין
 המקומות. בכל כןעשה
 של ופרשעתו פירוש, הוא תרגום כליא.
 המסורת לפי לעתים היא למקראסקס

 לאימרות ביחוד חדישה, ולעתיםהיהודית,
 ודו- למחצה סתומות לגמרי,סתומות
 ".משמעיות
 ספרותי- הוא נוקס של האנגלי סמנויב.

 למען חרש אנגלי סגנע יצר מקסאמנותי.
 מודרגי הוא אחד שמצד סעון הזה,התרגום

 של שרידים בו נשמרו שגי ומצדשבמודרני,
 האעלי הספן הנאה. היעקובימ האנגליהסגנון
 מביע והוא אחד, מצד העברי, למקורמתאים
 נפש של המבורכת רוחה ואת הטוב כוחהאת

 הנביאים לשון שני. מצד הבריטיתהאומה
 האנגלית הספרות גדולי ולשוןהעברים
 להתיך ידע רקס נוקס. של בסגינונושקות
 שלמים ופסוקים ניבים מלים, האנגלית,בלשון

 מקס נאלץ קרובות לעתים העברי.שבמקור
 כדי חדשים, אעליים לשון מטבעותלצקת
 העבריים הלשון מטבעות את לתוכםלהריק

 אעלי הוא בתרגומו ולכן הישנים.המקראיים
 פיסוק הכניס הוא אמנותי-ספרותי. וגםמקורי

 הוא שמו ועל השמיני, קלמנט האפיפיור ידי על ואושר מחדש שנערך למקרא הקתולי הלטיני התרגום15.
 -הקלמגטיני".נקרא
 אחדות: דוגמאותאתן10.

 שרוף ובאש חנית, ועץ ברזל יימלא בהם יגע ואיש יקחו. ביד לא כי כולהם, מוגד כקוץ"ובלייעל
 בקוצים כמו בהם נוהג )אלהים( הוא - כלייעל "אנשי נוקס; תירגם ו--ז( כ"ג, ב', )שמואל בשבת"יישרפו
 אותם מציתים כך ואחר ברזל, במוטות מזוינים יוצאים למערס, הרוצים כל אלא ניד, להיעקר מכויהחזקים
 רש"י: יזדיין". - "ימלא הפועל את המסורתיים פרשנינו רוב פירושו כך כלום". לא הופכים שהם עדבאש
 הפרוטסטנטי המאושר" "התרגום פירשו בך לא אבל לקצצו". זיין בכלי ידו וימלא ברזל בשרו את שילבש"צריך
 ולילה ממך יחשיך לא חושך גם בעדני אור ולילה יסופני חושך אך "ואומר 1811. הראשון, ג.יימס המלךשל
 ולילה בחושך, עצמי את לקבור חשבתי "אם גוקס: תירגם - יא-*ב( קל"ט, )תהלים כאורה" כחשיכה יאירכיום

 כעצם בהיר באופן יאיר הלילה אצלך ממך, מחבוא אינה חשיכה לא! - היום מן לי יותר טוב ידיד והואיסובבני,
 הכניס ובמקצת ורד"ק, ראב-ע רש"י, של בעקבותיהם במקצת נוקס הלך כאן הם". וחושך-אחד ואורהיום,
 בשום שאינם פירושים היום", מן לי יותר טוב ידיד הוא הלילה בחושך" עצמי את "לקבור כגון: משלו,פירוש
 אחרמקום

 ידרשו המוות כצללי צללים נוקס: תירגם ג-ד( ג', )איוב וצלמוות" חושך יגאלוהו . . . חושך יהי ההוא"היום
 -יפדוהו )רלב"ג( וצלמוות" חושך וקרוביו גואליו "יהיו ורלב"ג: ראנ"ע פירשו כן שלהם". הוא כאילואוהו

 )ראפ-ע(. לנפשם"וימשכוהו
 יכולתה-. ואת כושרה את ימיני "תשכח נוקס: תירגם - ו( קל"ב, )תהלים ימיני" תשכח ירושלים אשכחך"אם
 )ראג"ע(; המיתרים" ניגון בימין- כי המעשה, את ימיני "תשכח דוד": ו"מצודת רד"ק ראב"ע, פירשוכן

 דוד"(. )מצודת תנועתה" ואת כוחה את תשכח שלי "הימין )רד"ש; הכנור" תניע הימין כי הניגון,-תשכח

"מכורותיך-
 תולדה". לשון - "במחברת" מגחם וכן ofI (Root 00י! )גוקס: שרשך " ג( ט"ו, ליחזקאל
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,ילעקב ן, ..,,

 סימא העמיד האעלית, לשונו לתוךמודרת
 שבו מחזה של דרמתיות שאלות לידשאלה

 זה עם זה הראשיים הגבוריםמשוחחים
 כנון: הקורא, אתומרתקים
ן, מלילה?" מה"שומר,

 - . מליל?" מהשומר,

 לילה, וגם - בוקר אחא שומר:אמר
 'וחח) בעיו, - תבעיוןאם

 '- אחיו!"שובו

 לאחור? וישמע יקשיב זאת, יאזין בכם"מי
 לבוזדמז" וישראל יעקב, למשיסה נתןמי

 כנ- מ"ב, )ישעיהו לו" חטאנו זו ה',"הלא
" ~כד(.  

 מבצרהז חמוץ'בגדים מאדום, בא זה"מי
 כוחו?" ברוב צועה בלבושו, הדורזה

 להושיע!" רב בצדקה;' מדבר"אני,
 א-ב( מ"ג,)ישעיהו

 ! ה' להם,"תן
 תתיזמה
 צומקים!" ושדים משכיל רחם להםתן

 יד(. ט',)הושע
 של האתרים האעלים כמתרגמיםשלא

 העברי המשפט במבנה אקס נהגהמקרא,
 במקור חיוב משפטי והפך גמורה, חירותדרך

 את למשל, ולהיפך, שאלה, למשפטיהעברי
 )יחזקאל ) ואראך" עליך "ואעבורהמשפט
 אם "מי )- way1mY 08 passed 1 85 thee סארי ~upon Icame but : נוקם תירגם ח(,ט"ז,
 בדרכי?"( כשעברתי אליך, באתי אם,לא
 לחזקאל חיי!" בדמיך לך: "ואומראו

 preser.- flight that 18 עקס: ו(-תירגםט-ז,
 badei .theel vedI: ם1 0ץ[1 .עdefiled 16]5 0 8ת61(ד

 עליך, שמרתי,, ההוא המסוכן)-"במצב
 אשה החיים, המשך. את לךוציוויתי

 זה. מסוג רבים ועודמלוכלכת?"(
 האעלי תרגומו את לכתוב השתדלנוקס
 העברית השירה של הצלעות כמבנהלמקרא

 רק הריתמיות. ובהקבלותיההמקראית
 החדישה, האנגלית ללשון התאימו לאכשאלה
 של האלה המקוריות מסגולותיה התעלםהוא

 שתי יחד ומיזג הקדומה העבריתהשירה
 צלע האריך אי אחת, לצלע שבמקורצלעות
 מלים. ,בשתי או אחת כמלה שבמקוראחת

 הולדת ביום "ומולדותיך בצלעלמשל,
 למלה נוקס איחד ד( ט"ז, )יחזקאלאותך"
 שבמקור העבריות המלים שתי אתאחת

 ,thou when Born "הולדת""ומולדותיך",
wastלעשות עין עליך חסה "לא הפסוק: את 

]5[ . .. .' _.ג,י,ל

 ה( שם, לשם, עליך" לחומלהלך,אהת,מאלה

 בצורה נוקס סידר צלעות, משתיהמורכב'
 Never עmelted eye 8~ תאיי ולעאחרת:
 לא אחת פעם )"אף befriended none.אש

 התרועע לא אחד אף בחמלה, עיןנתרככה
אתך"(.

'oru לשומות, בהברקות גם לעתים השתמש 
 א"ב לפי המסודרים התנ"ך פרקי אתלמשל,
 הפרקים קמ"ה:,ארבעת קי"ט, כ"ה,)תהלום

 נם עקס סידר ועוד(, באיכההראשותם
 האעלי. הא"ב סדר לפי האעליכתרגומו
 רבה לשונית וירטואוזיות הראהנוקס

 צורות את האעלי, הסעון אתבהתאימו
 האנגליים ההבעה אפני ואת האעליותהביטוי
 העברי: שבמקרא ופרק פרק כל של תכנואל

 הבריאה סיפורי את כשתירגםלמשל,
 סטן להם התאים הוא א-בשבבראשית.
 את כשתירגם ומשוכלל; צת עתיק,מיתולוגי
 בסעון כתב הוא שבמקרא, המלחמהספורי
 אמצע של הרפתקאות לרומני המיוחדהאנגלי
 האהבה ספורי את כשתירגם ה-20;המאה

 "רומיאו של בסעון רשמם הואשבמקרא
 נוקס בתרגום השירים" "שיר למשלויוליה",

 האהבה. על מודרני אמשתי ספרותי שירהוא
 עקס תרגם המקרא של רגיליםסיפורים
 מכיר נוקס כי מקסים. אגדי בלבושלעתים
 את ויודע בוריה על האנגלית הלשוןאת

 השונות; תקופותיה כל על האנגליתהספרות
 הספרותיים הסגנונות אמן גם הוא לכךועסף

 הסיפורת. של וגם השירה של גםהאעליים
 האלה הטובות סגולותיו, כל בגלליג.

 באהבה באהדה, נוקס של תרגומונתקבל
 הקתוליים, בחוגים רק לא יפות פניםובסבר
 הפרו- בחוגים גם אלא האעלית,דוגרי

 הלשוניים חידושיו אחרי שנמשכו.טסטנטיים
 לקורא רב עות הגורמים הסעוני, חינוואחרי
 אנגליים ספר בבתי יילמד זה ותרגוםאשלית.
 יצירה של כדוגמה רבות, רבות,שנים,

 שנלמדות כמו משובחת, אשליתספרותית
 שקספיר.יצירות
 הקתולי התרעם של מתוקנת מהדורהיד.

 על 1963 בשנת יצאה דואיי-ריימסלאעלית
 Catholic Roman American -"פסם ,ידי

DoctrinelJhristian of rence המהדורה 
 הגופים ידי על ואושרה הוסמכההזאת

 ארצות של העליונים הרשמייםהקתוליים
 עקס של לזו אותה משווים אם.הברית.
 הנף החן, היא חסרה הרי יחיד,מפעל
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 הפרשניות וגישותיהם לאנגלית המקרא תרגומייתולדות]ש

 נוקס, של זו כמו היא, גם נוקם. שלוהגאתיות
 המקראית הפרשנות לפי ונערכהנבדקה
 המדעית השמית הבלשכת ולפיהחדשה
שבימינו.

ביבליוגרפיה
 בבחישת הדנים והמאמרים הספריםמלבד
 המקרא של הקתוליים התרגומים שלהשונות

 זה, למאמרי בהערותי שהבאתילאנגלית,
 בנושא ומאמרים ספרים עוד בזה רושםהנני

 .of "Dawn Ward 8 ט5( "081501זה:
1909;revival" 

1855;Douai", and "Reims 00110א ית. 
 Britanica Encyclopaedia .1926 901,;עמוד
 ג',כרך

 מתן הדש אעלי "תנ"ך רגלסון,אברהם
 )מ"ג(, כ' כרך "מאזניים",לקאתולים",

תשכ"ה.
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