
מים סוגי ת למקרא הערביים התרגו קאהיר בגניז  
ts Arabic הערבי החומר קטלוג על־פי

פוליאק מאירה

הקדמה

 והשמינית השביעית המאה במשך המוסלמית האימפריה של התפשטותה עקב
 לידיעת הם נזקקו תחילה התיכון. המזרח עמי בקרב הערבית השפה גם נתבססה
 השלטונות, כוונת ועל־פי בהדרגה, אולם השלטונות, עם מגעם לצורך בעיקר הערבית

 הלא־ערביים העמים של דיבורם לשפת האימפריה של והתרבות המנהל שפת הפכה
 בראשית העבאסית הח׳ליפות שהנהיגה והמנהליות המשפטיות הרפורמות האזור. בני

 זכו אשר ויהודים נוצרים בקרב לערבית הנטייה את חיזקו אף התשיעית המאה
 המאה עד האסלאם.' שלטון בתחום אלד׳מה( חסות)אהל בני של למעמד באמצעותן
 בפי השונים להגיה על הארמית נהגה והביזאנטי, הפרסי השלטון בזמן השמינית,

ה עראק, של המשגשגים המרכזים בני האזור יהודי רי סו שראל-  וצפון־אפריקה. א^
 המשיכה אמנם העברית הערבית. — השמית באחותה יחסית, בקלות נתחלפה, זו

 ואיגרות, שירה כגון מסוימים, כתיבה לתחומי נתייחדה ואף כבעבר, בקודש, לשמש
2הספרותית. הכתיבה תחומי בשאר נשתרשה הערבית אולם

 המשפטיות והשלכותיה לספירה, 800 שנת סביב עמר׳ ׳ברית של התגבשותה נסיבות על 1
 ישמעאל במלכות גיל, מ׳ :ראה באזור, החסות עמי עם המוסלמים יחסי ויסות על והתרבותיות

 A. s. Tritton, The Caliphs and their; 289-268 עמ׳ א, תשנ״ז, תל־אביב הגאונים, בתקופת
,Non-Muslim Subjects— a Critical Study ofthe Covenant o f ‘Umar, London 1930; Bat Yeor 

1985 .The Dhimmi Jews and Christians under Islam, Cranbury, N.J . העבאסי, האידיאל 
 על עמוקות השפיע המוסלמים, אזרחיה לכל שוויון להציע המוסלמית החברה על היה שעל־פיו

J. Lassner, The shaping o:ראה לאסלאם, יחידים של דתם המרת ועל האימפריה איחוד f 
Abbasid Rule, Princeton 1980; S. H. Griffith, The Monks of Palestine and the, 

(,1988) Growth of Christian Literature in Arabic \  The Muslim World, LXXVIII 
1-3 .pp :נזירים[. גריפית, ]להלן

ל גיל, מ׳ :ראה האסלאם, לשלטון הראשונות במאות אלו קהילות של ההיסטוריה על 2 א ר ש ^ א
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 מקרא תרגומי בהעלאת והולך גובר צורך יצרה זו לשונית־חברתית התפתחות
 מראשית בעל־פה נתקיימו כבר כי להניח, שיש תרגומים הכתב, על ערביים־יהוריים

 בני בקרב הץ היהודית, בחברה הורגש זה צורך הדיבור. לשפת הערבית סיגול
 בתי את לפקוד בבואם הקודש כתבי של נהיר להסבר נזקקו אשר העממיות השכבות

 הערבית לתרבות התוודעה אשר המשכילים שכבת בקרב והן והמדרשות הכנסת
 ביקשה זו שכבה הכלליים. והפילוסופיה הספרות ענפי על ונתחנכה המפותחת

 האינטלקטואליים צרכיה את יהלום אשר המקרא של מייצג ערבי נוסח לעצמה
 בין אפולוגטיות, מסיבות לכך הונעה זו ששכבה ייתכן אף המעודן. הספרותי וטעמה

 ובין מומרים, יהודים או מוסלמים עם בפולמוסים המקרא מן הבאות לשם חיצוניות,
 החומר מן שעולה כפי יהודיים. כופרים או כיתות בני עם בוויכוחים פנימיות,
 והשפיעו בזו, זו פעם לא נתערבבו אלה מעין ומשכילות עממיות שכבות שבגניזה,

3לסוגיהם. למקרא הערביים התרגומים של אופיים על אהדדי
 עלי בין נשתמרו יהודים בידי שנכתבו ביותר העתיקים הערביים התרגומים

 שבקאהיר)והם ק־עזרא הרבני הכנסת בית בעליית הוא הידוע מקורם אשר הגניזה,
ח 4קאהיר׳(. ׳גניזת או ׳הגניזה׳ בשם כלל, בדרך הנכללים, ח שרדו הגניזה לאוספי מ

 N. A. Stillman,: 183-9 עט׳ א, תשמ״ג, תל־אביב (,1099-634)הראשונה המוסלמית בתקופה
.The Jews o f  Arab Lands — A History and Source Book, Philadelphia 1979, pp

 כיבושי בעקבות ויהודים נוצרים בקרב בערבית הארמית הלשון של החלפתה על .22-40
J. Blau, The Emergence and Linguistic Backgroud o- ראה: האסלאם, f  Judaeo 

19-24 .Arabic — A Study o f  the Origins o f  Middle Arabic, Jerusalem 1981, pp ; ,גריפית 
 והערבית הארמית העברית, הלשונות שמילאו הספרותיות הפונקציות על .6-4 עמ׳ נזירים,

 עם היהודית הספרות של המגעים ראשית דרורי, רינה ראה: התקופה, בן היהודי ברפרטואר
.54-41 ,עמ ,1988 תל־אביב העשירית, במאה הערבית הספרות

 הדיון ראה היהודים, המשכילים בקרב הפולמוסי הדחף של האפשרית השפעתו לעניין 3
 M. Cohen & s. Somekh, ‘in העשירית: במאה הפאטמי הווזיר של בחצרו שנערך הבין־דתי

the Court of Ya‘qub Ibn Killis — A Fragment from the Cairo Genizah’, JQR , LXXX 
283-314 .1990,) pp;) :ספר בתוך: קהיר/ מגניזת פולמוסי חיבור ׳שרידי סומך, ש׳ השווה 
 לנושא .159-141 ,עמ תשנ״ב, רמת־גן העדות, ובמסורת העברית בלשון מחקרים—שבטיאל

 ש״ד :והשווה להלן ראה החינוך במערכת ושימושו הערבי לתרגום העממיות השכבות של יחסן
תשכ״ב, ירושלים הגניזה, מן חדשים מקורות — הרמב״ם ובית הגאונים בימי חינוך סדרי גויטיין,

 S. D. Goiteim, A Mediterranean Society — The Jewish Communities רב;—לד ,עמ
o f  the Arab World as Portrayed in the Documents o f  the Cairo Geniza, Berkeley-Los

10 .Angeles-London, 1967-1993, vol II , ch. 6; vol. V, ch :חברה[. גויטיין, ]להלן
 מקורות ועל בגניזה, המצויה לזו קדומה אף הכתובה שעדותם הנוצריים, התרגומים על לסקירה 4

Meira Polliack, The Karaite Tradition o:ראה לערבית, המקרא בתרגום נוספים f  Arabic Bible 
Translation — A Linguistic and Exegetical Study o f  Karaite Translations o f  the 

3-22 .Pentateuch from  the Tenth and Eleventh Centuries CE, Leiden 1997, pp :להלן[ 
הקראית[. התרגום מסורת פוליאק,

פוליאק מאירה
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למקרא הערביים התרגומים

 אשר למיניהם קראיים בכתבי־יד יחסית שלמים וערביים־יהודיים ערביים תרגומים
 חלקם פטרבורג. וסאנט פאריס שבלונדון, הלאומיות הספריות לאוספי נתגלגלו

בקאהיר. קראיים כנסת בתי של גניזות אולם בגניזות, כן גם כנראה, מקורו, הגדול
 של מהודרים בכתבי־יד כלל, בדרך מופיעים, לגניזה מחוץ שנשתמרו התרגומים

 משולש מבנה בעלי מצחפים בצורת מקצועיים סופרים על־ידי שהועתקו המקרא
 5ערביות. או עבריות באותיות הערבי, ופירושו תרגומו המקראי, הטקסט את הכולל

 התרגום של העממי לסוג דוגמאות נשתמרו זאת, לעומת קאהיר, גניזת עלי בין
 שם זעיר הדיוטות, על־ידי השעה לצורכי הועתק או עובד חובר, אשר הערבי־יהודי,

 של המשתנים לצורכיהם ונדירה חד־פעמית עדות משום בו יש ואשר שם, זעיר
 שלמים, מכתבי־יד שרידים נמצא כאן שגם אף־על־פי הגניזה. תקופת בני היהודים

 התרגומי החומר של וההטרוגני העממי ברקע טמון זה אוסף של והמיוחד הרב ערכו
 שנשתמרו, המצחפים בתרגומי ממשית מקבילה לו אין אשר ממד בו, שנשתמר

 אחר להתחקות לנו מאפשר קאהיר שבגניזת החומר פירקוביץ׳. באוסף למשל,
 ובכך האסלאם ארצות יהודי בקרב לערבית המקרא תרגום שמילא השונים התפקידים

 החיים ואורחות החינוך מערכות על העשיר, הרוחני עולמם אל חלון לקרוע
בעדו. המשתקפים

 בחלק סוןגו אשר הערביים התרגומים קורפוס של מקיף מחקר על נסמך זה מאמר
 בסימנו הידוע שבקמבריג׳, טיילור־שכטר באוסף הישנה הסדרה של הערבי
1-54 6.TS Arabic לערך 1300ב־ האוסף, של זה שבחלק הקטעים 8000כ־ מתוך 

 שבאוסף המקרא תרגומי מכלל כשני־שלישים והם שונים, מסוגים מקרא תרגומי
TS Ar. la-28 בכרכים בעיקר מרוכזים הקטעים סדרותיו. כל טיילור־שכטרעל -lc2 l 

 של רובם בצורתם. והן בתוכנם הן שבאוסף. התרגום סוגי שלל את מייצגים והם
 נייר, על כתובים יותר, עבה קונטרס מתוך שניים עד עלה מחזיקים התרגום קטעי

 גם ישנם השלוש־עשרה. המאה עד העשירית המאה מן ומתוארכים עבריות באותיות
ותרגומים העשירית, המאה מלפני קלף על הכתובים ביותר קדומים תרגומים

: 17-14 ׳עמ הקראית, התרגום מסורת פוליאק, בפירוט: ראה הקראי, התרגום מקורות לגבי 5
64-23.

 c. Baker :& 1998 בשנת בקמבריג׳ אור לראות האמור לקטלוג המבוא ראה זה מחקר לפרטי 6
Meira Polliack (eds.), Judaeo-Arabic Manuscripts in the Cambridge Genizah 

(54-Collections — Arabic Old Series (T-S Ar. la . בזיהוי פעיל חלק נטלו זה בפרויקט 
ח. ,ומ כאן ,ג ברודי, י׳ בן־שמאי, ,ח החוקרים: שונים מתחומים כתבי־יד  אחרים חוקרים פ

 כל הזה באוסף משתקפים מקרא תרגומי מלבד בקטלוג. נכללו הם וגם יחידים זיהויים הוסיפו
 וכן יפה וספרות פילוסופיה הלכה, לשון, חיבורי ובהם הערבית־היהודית, הספרות סוגי

 על כוללת לסקירה הכתיבה. ותרגילי שטרי־המכר היומנים, האיגרות, מסוג תיעודיים טקסטים
 בגניזת הערבית־היהודית הספרות 'סוגי פוליאק, מאירה ראה: אלו, סוגים של מאפייניהם

 ,18-1 ,עמ תשנ״ח, חיפה טובי(, ,י :הערבית־היהודית)ערך הספרות על קובץ :בתוך ,,קאהיר
הנזכר. לקטלוג ובמבוא
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פוליאק מאירה

 תרגום קטעי ישנם כן, כמו המודרני. לעידן ועד הארבע־עשרה המאה בני מאוחרים
 ׳דיבור מצוי הקטעים בכל כמעט ערביות. באותיות הכתובים ואחרים קראיים

 העומדים רציפים תרגומים יש אך המתורגמים, העבריים הפסוקים של המתחיל׳
בפירושים. המלווים תרגומים או לעצמם,

 התרגומים שתפוצת אף־על־פי הנזכר, הקורפוס בתרגומי מיוצגים התנ״ך ספרי כל
 בסדר ולאחריה, התרגומים סולם בראש עומדת התורה כצפוי, לספר. מספר משתנה

 תהילים המגילות, חמש כגון הכנסת, בית בעבודת המשמשים הספרים שאר יורד,
 כגון מסוימים, לספרים תרגומים של הגבוהה תדירותם את לתלות ניתן נבואה. ופרקי
 הרחב הציבור בקרב שלהם בפופולאריות ודניאל איכה השירים, שיר תהילים, משלי,

 התרגומים הפוכות, מסיבות הכנסת. בית לכותלי מחוץ והדתי התרבותי ובתפקידם
ביותר. מועטים הם הימים ודברי נחמיה עזרא, ראשונים, נביאים ספרי של

 בו ויש ותוכניים לשוניים רכיבים על־פי נערך שבקורפוס התרגומים סוגי מיפוי
 שונות. חיים ובמסגרות שונות בתקופות אלו תרגומים של שימושם על ללמד כדי

 והם ורקעיהם, מאפייניהם על בקורפוס, העיקריים התרגום סוגי חמשת נסקרים להלן
 תרגומים )ג( הקראים: משל תרגומים p) רס״ג; משל תרגומים )א( כוללים:

 על לעמוד אנסה לסיום, בתר־סעדיה. תרגומים >ה( ;מילים רשימות >ד( ;קדם־סעדיה
 בני של הדתיים החיים במרקם הערבי התרגום של מקומו להבנת אלו סוגים של ערכם

 המקרא תרגומי של התפתחותם להבנת הגניזה של הכללית תרומתה ועל התקופה,
הביניים. בימי לערבית

רס״ג משל תרגומים א.

 (,942-882)גאון סעדיה לרב מיוחסים הערבי באוסף שנשתמרו התרגומים מן כשליש
 מחוץ בכתבי־יד שנשתמרו כפי תרגומיו לנוסחי המקבילים בעותקים מדובר בין

 ניכר אך מועטים, נוסח ובשינויי קלים בעיבודים מהם הסוטים בקטעים בין לגניזה,
 כל מתועדים הגניזה באוסף מקום, מכל 7רס״ג. תרגומי של כלשהו מנוסח הועתקו כי

 חמש מתוך ולדניאל. לישעיהו אמ״ת, לספרי לתורה, רס״ג של הידועים תרגומיו
רס״ג. משל הם שבגניזה ואסתר איכה תרגומי שאף נראה המגילות

 המהירה התקבלותם על מעידה הגניזה באוסף רס״ג תרגומי של הגבוהה תפוצתם
קטעי ריבוי בציבור. שנודעו לאחר קצר זמן שבמזרח, הרבניות הקהילות בקרב

 לסקירות שבאוסף. התרגום קטעי 1300כ־ מתוך לערך קטעים 500ב־ מדובר מספרית מבחינה 7
 H. Malter,:ראה נרחבת ביבליוגראפיה הכוללות למקרא רס״ג של ופירושיו תרגומיו בעניין

146- 141 .Saadia Gaon — His Life and Works, Philadelphia 1921, pp לאחרונה והשווה: 
 של וההגותית הפרשנית ׳יצירתו שמאי, בן ח׳ :90-77 עמ׳ הקראית, התרגום מסורת פוליאק,

.81-63 עמ׳ )תשנ״ג(, 54 פעמים, מנהיג׳, של מפעלו — רס״ג
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למקרא הערביים התרגומים

 והן מסוגנן בכתב אמונים סופרים בידי הן ונעתקו חזרו אלו תרגומים כי מלמד הגניזה
 זו תפוצה ועוד: זאת הבית. או בית־המדרש בית־הספר, לצורכי לא־אמונות בידיים
 כתרגומים בפרט, לתורה ותרגומו למקרא רס״ג תרגומי של התבססותם על מעידה

 איננו אלו תרגומים של המהיר סיגולם 8בכללותן. המזרח קהילות בקרב המוסמכים
 אחידה ערבית במהדורה העשירית המאה יהודי של הגובר הצורך רקע על מפתיע

 הנעלה הרבנית הסמכות בחותם הוטבעו אשר בחיבוריו הקודש. כתבי של והולמת
 דרישותיהן בין לשלב השכיל ואף בסיסי קיומי לצורך גושפנקה רס״ג העניק ביותר

כאחת. והמשכילות העממיות השכבות של
 בית בעליית כתבי־היד של בגניזתם מרכזי גורם היה העברי בכתב השימוש

 שנשתמרו רס״ג תרגומי כל של העברי בכתב לראות אין זאת מסיבה בן־עזרא. הכנסת
 בכתב תרגומיו את רס״ג פרסם אם השאלה בהכרעת לסייע שיכולה עדות באוסף

 כי זאת, עם לציין, יש בבד. בד אלו כתבים בשני הפיצם או ערבי, בכתב או עברי
 נראה לפחות, חלקם, אשר ערבי, בכתב רס״ג של אחדים תרגומים בגניזה מצויים

 נפיצותם כגון אחרים, גורמים ישנם העברי הכתב על נוסף 9עברי. מכתב כמתועתק
 המעידים החיבור, לזמן הכרונולוגית וקרבתם מעתיקיהם מגוון באוסף, התרגומים של
 מציין עצמו שהוא כפי בעיקרו, יהודי לקהל תרגומיו את ייעד אכן רס״ג כי

 מתוך דהיינו, — אנשים׳ ל׳בקשת כתבם כי ופירושים תרגומים לכמה במבואותיו
10בקרבו. יחידים או הציבור צורכי הכרת

 התפתחותה לשלבי נוגעת בגניזה המתועדים רס״ג תרגומי של העיקרית תרומתם
 העשירית למאה ברובם המתוארכים הקטעים שפע הערבית־היהודית. הלשון של

 אמות־מידה קבעה אשר הערבית־היהודית של הקלאסי הכתיב בשיטת כולם כתובים
המעבר החוקרים, לדעת העברי. בכתיב הערביים ואימות־הקריאה העיצורים לייצוג

 עבריות לאותיות הערבית של הקלאסית התעתיק שיטת בהפצת רס״ג תפסיר של מעמדו על 8
J. Biau & s. Hopkins, ‘On:והשווה להלן ראה ואילך, העשירית המאה מן המזרח יהודי בקרב

15 .Early Judaeo-Arabic Orthography’, ZAL, XII (1984), p ; מקצועיים עותקים של לדוגמאות 
t. 22.8:ראה רס״ג מתרגומי ומסוגננים s  Ar א-ס, נח, תהילים )תרגום t.28.43ו־ ה(, י s  Ar 

ע, סח, לתהילים ופירוש )תרגום ראה: יותר, ועממית אישית העתקה של לדוגמאות כא(. ז-
28.76 .TS Ar ח(. כב-לט, לח, לישעיהו ופירוש )תרגום 28.128 ה(, לדניאל ופירוש )תרגום

ט: כט, במדבר )תרגום TS Ar. 42.128 את: כוללים אלה 9  TS Ar.40.20ו- יב( יד-לא, ל, ג-כ
 לד״ר מודה אני עברי(. בכתב ה כג, פרק של המתחיל דיבור ובו ו, ה-כד, כג, משלי )תרגום

אלו. לקטעים לבי תשומת את שהפנה כאן ג׳פרי
 אלראגבין בעץ לאן אלכתאב הד׳א ארסמת ׳ואנמא לתפסיר: במבוא רס״ג דברי למשל, ראה, 10

J. Derenbourg (ed.), Version arabe מפרד׳ כתאב פי אלתורה נץ בסיט אפרד אן סאלני
4 .du Pentateuque, Paris 1893, p. לישעיהו)תרגום( ולפירוש לתרגום במבוא דבריו והשווה:

בעניין׳ זה את זה שואלים רבים אנשים שמצאתי הוא זה... עניין לקבוע)דווקא( הביאני ׳ואשר
 הנביאים׳, לספרי מבוא — לישעיה גאון סעדיה ר׳ ׳הקדמת בן־שמאי, ח׳ מהדורת ראה: וכו׳.

.388 ׳עמ ס)תשנ״א(, תרביץ,
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 נכרך הקלאסי הכתיב לשיטת הערבית־היהודית, של הפונטי הכתיב משיטת
 בכנפיו לשאת היה יכול הוא רק אשר בגניזה, המשתקפת התפסיר, של בפופולאריות

 כתיב אופני במעופו לדחוק או ולמחות היהודי העולם קצווי אל חדש כתיב סוג
״זו. מסקנתם את מאששת שברשותנו הקורפוס של המפורטת בחינתו יותר. קדומים

 בשלב רס״ג תרגומי של הספרותי המבנה סוגיית את להאיר אף הגניזה באוסף יש
 או )אחד לתורה תרגומיו מספר שאלת את ובמיוחד העתקתם, של ביותר הקדום
 של עבודותיו את מתעדים הגניזה שרידי לתורה. לפירושו)הארוך( ויחסם שניים(

 בליווי מועתק התפסיר לבדו, מועתק התפסיר :אחדים באופנים התורה על רס״ג
 תרגום חיבר רס״ג כי מעידים אלו אופנים לדעתי, לבדו. מועתק הפירוש או פירוש

 מוקדם בשלב נפוץ זה תרגום וכי לידינו, שהגיע כפי בתפסיר שנשתמר לתורה, אחד
 על רק לא נסמכת זו מסקנה ‘2לתורה. בפירושו תלוי בלתי עצמאי, כחיבור יחסית
 הקטעים ריבוי על גם אלא התורה, של פרשני תרגום המהווה התפסיר, של תוכנו

 של מתמשכת ביחידה לעתים לבדו, מלכתחילה מועתק הוא שבהם באוסף
 פחות מספר ,3פירוש. גם שכלל לטקסט מעל נקרעו כי ניכר לא אשר פראגמנטים

 בקרע ניכר אף זה וצירוף לתורה, פירוש בליווי תרגום מכיל קטעים של בהרבה
 אכן הם כי להניח ויש התרגום, מן בנפרד מופיעים פירושים מעט ,4בודד. פראגמנט

 המועתק תפסיר לקטעי לבדו התפסיר קטעי בין היחס כלל. בדרך מעליו, נקרעו
 של ופירושיו תרגומיו ששאר שעה לתורה, בנוגע לאחת חמש הוא פירוש בליווי
 ופירוש תרגום לאחת, אחת של ביחס מתפצלים באוסף המתועדים למקרא רס״ג
מכאן. לבדו ותרגום מכאן

 בלאו :ראה הערבית־היהודית הלשון של והתפתחותה והקלאסי הפונטי הכתיב מאפייני לגבי 11
: 77-69:35-34 עמ׳ (,2 הערה בלאו)לעיל, :והשווה 15-9 עמ׳ (,8 הערה והופקינס)לעיל,

B. Hary, Multiglossia in Judaeo-Arabic — with an Edition, Translation and 
Grammatical Study o f  the Cairene Purim Scroll, Leiden 1992, pp. 74-79

 סעדיה רב של הפרשניים 'העקרונות שונרי, ,י :ראה רם״ג שכתב לתורה התרגומים מספר בדבר 12
 לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם חיבור תהילים׳, לספר הערבי תרגומו פי על גאון

 בלבד אחד תרגום חיבר רס״ג כי הסבור ,5-3 עמ׳ תש״ל, בירושלים, העברית האוניברסיטה
:ולאחרונה 308 ,עמ ,1954 תל־אביב ועיונים, מחקרים קלאר, ב׳ :זאת לעומת והשווה, לתורה

Y. Avishur, ‘Some New Sources for the Study of the Text and Language of Saadya’s 
Translation of the Pentateuch into Judaeo-Arabic \  in: Genizah Research after Ninety 
, Years — The Case o f  Judaeo-Arabic (J. Blau & S. Reif [eds.]), Cambridge 1992, p. 8

לתורה. נפרדים תרגומים שני חיבר שרס״ג הסוברים
 יח-כו, כא, לדברים רס״ג )תפסיר ts Ar. 22.89:ראה אלה, מעין פראגמנטים של לדוגמאות 13

 ז-יד; א, לבראשית התרגום ותחילת לתפסיר המבוא )סוף 24.129 עלים; שישה המכיל א(,
 הגניזה באוסף גוויל על שנשתמרו התפסיר קטעי כל כי מעניין עלים. שלושה המכיל יז-יח(,

ועוד. 58,56,45,37 פראגמנטים ראה ,28 בכרך מרוכזים רובם הפירוש. את מכילים אינם הזה
 64.1a עלים; שני המכיל א(, א, לוויקרא ופירושו רס״ג )תרגום ts Ar. la.4l לדוגמה: ראה 14

אחד. עלה המכיל ד(, כ-כג, כב, לבראשית ופירוש )תרגום

פוליאק מאירה
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למקרא הערביים התרגומים

 תרגום של הנפרדת ההעתקה תהליך של קדימותו על להעיד כדי יש זו בהתפצלות
 לתורה והפירוש התרגום קטעי של יחסם טיב על עצמאית. כיצירה לתורה רס״ג

 ראשונית מבדיקה אולם אחרת, במסגרת פירוט ביתר לעמוד יש לבדו התרגום לקטעי
 שבא שעה מעט בו שינה הוא החומשים, לחמשת אחד תרגום חיבר רס״ג כי נראה

 עיון סמך על לקבל קשה מקום, מכל כן. עשה אמנם אם עצמאית כיצירה להעמידו
 קיצוניים הבדלים לתורה. ממש עצמאיים תרגומים שני חיבר אכן כי הנדון בקורפוס

 כי נראה מעתיקיו. או תלמידיו של מאוחר כמעשה כן, על מתפרשים, תרגומיו בנוסחי
 שנשתמר כפי אחרים ולספרים לתורה רס״ג של ופירושו תרגומו בנוסח מעמיק עיון

 על נוסף אור לזרוע עשוי פירקוביץ׳ באוסף מכבר זה מחדש שנתגלו בכתבי־היד
 כעולה הזו, בהשתלשלות חלק היה עצמו לרס״ג כי ייתכן מקום, מכל זו. שאלה

 ביקשני המעוניינים האנשים ׳אחד ולפיה: לתפסיר, במבוא המעניינת מעדותו
 מעל שיפרידו הייתה שהכוונה ייתכן נפרד׳, בספר התורה לשון פשט את להפריד
15ופירוש. תרגום כנראה, שכלל, הארוך, הפירוש

הקראים משל תרגומים ב.

 של חלופית מסורת שגשגה הרבנית, המסורת על נשענו אשר רס״ג של תרגומיו לצד
 והאחת־עשרה. העשירית המאה בני הקראיים הפרשנים בקרב לערבית המקרא תרגום

 התורה של סמכותה את דחה אשר זה, יהודי זרם של והרוחנית ההיסטורית עצמתו על
 מלהרחיב היריעה קצרה דברה, נושא הרבני הממסד של סמכותו ואת שבעל־פה

 כ״ד כל על לבדו, המקרא את להציב הקראים של שאיפתם כי נציין אם די זו. במסגרת
 המקרא פרשנות בתחום למפנה הביאה היהודיים הדת וחיי ההלכה בבסיס ספריו,

16ותרגומו.
 שיהא המקרא, של הולם ערבי בתרגום בצורך חשו לרבנים, בדומה הקראים,

 ןהות להציג וניסיונם הרבנית למסורת מעל התבדלותם אולם נפש. לכל שווה
את הזקיקה אשר המקרא בתרגום רס״ג, של שיטתו את לסגל מהם מנעו עצמאית

 את המכילים הממה קטעי צוקר, מ׳ לדעת לעיל. 10 הערה ראה הערבי במקורם רס״ג לדברי 15
 התרגום את המכילים מאלו מעתיקים שגיאות פחות מגלים פירושו לצד לתורה רס״ג תרגום
 צוקר .292 עמ׳ תשמ״ד, ניו־יורק לבראשית, גאון סעדיה רב פירושי בספרי: ראה לבדו,

 באמצעות רס״ג תפסיר על המתייחסים בודדים פירוש ובקטעי אלו מעין בפראגמנטים השתמש
 מקורותיו, רשימת ראה לבראשית. רס״ג של פירושו)הארוך( בשחזור ׳ופסרת׳ כגון מילים,

 טיב את זה 1בספר מנתח הוא אין זאת, עם .487-486 בעמ׳ גניזה, קטעי על ברובה הנסמכת
בגניזה. שנשתמרו כפי הפירוש לקטעי התרגום קטעי בין היחס

 פרשנות התפתחות על והשפעותיה המקרא של והתרגום הפירוש את הקראים של לתפיסתם 16
 פוליאק, :והשווה 123-104 עמ׳ (,2 הערה דרורי)לעיל, ראה: הרבנים ובקרב בקרבם המקרא
.64-23 עמ׳ הקראית, התרגום מסורת
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פוליאק מאירה

 בתחום לנו שרדה זו מסיבה17ופרשני. תאולוגי כעיקרון חז״ל של ההלכתית סמכותם
 באופן נסמכה אשר לערבית המקרא תרגום של מגוונת מסורת הקראים של השפעתם

 מקדמת היהודים בקרב נתקיימה אשר העממית התרגום שיטת על פאראדוקסאלי
 המילים אוצר על נסמך הוא גם אשר — רס״ג של מפעלו דווקא כי להניח יש דנא.
 היהדות בקרב אחרות, מבחינות חלותה את צמצם או קץ, לה שם — זו מסורת של

 והמזוככים ספרותית מבחינה המסוגננים והשיטתיים, הקלאסיים תרגומיו הרבנית.
 מן הקראים כתבי בו. להתגדר לאחרים רב מקום השאירו לא תאולוגית, מבחינה

 הערבית־ של הקלאסי הכתיב בשיטת השתמשו הם גם כי מעידים העשירית המאה
 והלקסיקאליים התחביריים הספרותיים, ברבדים שאת ביתר נאחזו הם אך היהודית,

 עקרון הדגשת מתוך פיתחו הם שאותה לרס״ג, שקדמה היהודית התרגום מסורת של
 מתפיסתם נבע זה עיקרון ,8המקרא. בפירוש והפלוראליזם האינדיבידואליזם

 בדוקים כלים על־פי וללמדו היטב המקרא את לחקור היחיד על שלפיה הכללית
 של לשחרורה תרם זה עיקרון בהבנתו. כלשהי סמכותית דעה על להישען מבלי

 בשדה רבה יצירתיות אפשר אף והוא מדרשיים, מכבלים המסורתית המקרא פרשנות
p מפעלו מתוקף הרבנים אצל שנבלמה יצירתיות הקראים, בקרב המקרא תרגום n w 

הגאון. של
 לפי שהתפללו הרבנים קהילת את שימשה בךעזרא הכנסת בית גניזת כי ידוע

ל מנהג א ר ש ^  כתבי־יד מעט לא קלטה הגניזה כי נראה זאת, עם בפוסטאט. א
 הימצאותם והשתים־עשרה. האחת־עשרה במאה ומארץ־ישראל ממצרים קראיים
 בדרכו החריב אשר 1099 שנת של הצלב מסע כתוצאת כלל, בדרך מוסברת, בגניזה

 ביקשו שם מצרימה, הקראים של לירידתם והביא בארץ־ישראל הקראים מרכזי את
 אחרים הסברים עמם. ספריהם את נטלו ואף צרה לעת אחיהם של כנפם בצל לחסות

 במשך בקאהיר לרבניות הקראיות הקהילות בין העוינות מידת צמצום על מצביעים
 בני בין נישואין ואף וחברתי דתי פעולה שיתוף שאפשר והוא האחת־עשרה, המאה

19הקהילות.

 אלאנביא/אלמאת׳ור( את׳אר = הנביאים׳; ׳מסורת )או: במסורת להתחשב החובה לגבי 17
עמ׳ (,10 הערה )לעיל, ררנבורג מהדורת לתפסיר, במבוא רס״ג דברי ראה פרשני כבעיקרון

.90-82 עמ׳ הקראית, התרגום מסורת פוליאק, :ראה זה בנושא מפורט לדיון .4-3
.291-278 ;76-23 ׳עמ הקראית, התרגום מסורת פוליאק, פירוט: ביתר ראה זו לשיטתם 18
G. Khan, Karaite Bible Manuscripts from, ראה: האלה לעניינים 19  the Cairo Genizah

19 ;1 .Cambridge 1990, p בעקיפין, . 158; 26 עמ׳ ג, חברה גויטיין, ;קראי[ תנ״ך כאן, :]להלן
 בית של בעלייה מקורו שכטר על־ידי שנמצא הגנוז החומר כל אם השאלה להם נוגעת גם

 יהודיים קברות ובבתי כנסת שבבתי מגניזות הובא ממנו חלק שמא או בן־עזרא, הכנסת
 של גניזה ומנהגי קאהיר ׳גניזת סטילמן, וידידה כהן מ׳ :ראה הקראים, של גם ובהם בפוסטאט,

 בן מ׳ :והשווה 35-3 ׳עמ )תשמ״ה(, 24 פעמים, ואתנוגראפי׳, היסטורי עיון — המזרח יהודי
והלכתיים׳, היסטוריים מקורות על הערות — פירקוביץ׳ של השני האוסף מקור ׳לשאלת ששון,
.60-59 עמ׳ )תשנ״א(, לא היהדות, מדעי
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למקרא הערביים התרגומים

 של למקרא ומפירושיו מתרגומיו אחדים קטעים נשתמרו הגניזה שרידי בין
 המאה של השנייה במחצית בירושלים פעל אשר עלי, בן יפת החשוב הקראי הפרשן

 המקרא. ספרי לכל מקיף פרשנות מפעל להעמיד למטרה לו שם יפת 20העשירית.
 התרגום מסורת את שיקע ספרים, מכ״ד אחד לכל שרדו אשר הערביים, בתרגומיו
 מסורת מעל להיבדל רצון מתוך לעצמם, סיגלו הקראים אשר היהודית העממית
 תוספות בהם ויש מאוד מילוליים הם בפרט. רס״ג של תרגומיו ומעל בכלל הרבנים

להבהרה. והרחבות התרגום כפלי מסוג תרגומיות
 שופטים, — לנביאים לתורה: יפת של ומפירושיו מתרגומיו מצויים בגניזה

 הקטעים רוב 21הימים. דברי דניאל, איכה, תהילים, — לכתובים הושע: ישעיהו,
 בכתיב וכתובים השלוש־עשרה, המאה עד האחת־עשרה המאה מן מתוארכים

 נשתמרו אשר יפת של המצחפים מן יותר עתיקים ביניהם יש קלאסי. ערבי־יהודי
 בציבור וסבבו הועתקו הם כי ניכר יפת של התורה תרגום מקטעי 22אחרים. באוספים

 המוקדמת הפונקציונאלית ההפרדה בהם חלה לא וכי פירוש, בצד תרגום הקראי
 תפקיד לתרגומיו ייעד לא שיפת נראה לתורה. רס״ג של לפירושו תרגומו בין שחלה
רס״ג. תפסיר שמילא הסוג מן הקראיות הקהילות בקרב ורשמי מאחד

 המאה בני נוספים קראים של עטם מפרי תרגומיים קטעים גם מתועדים בגניזה
 יהודה. בן וישועה בועז בן דוד כגון בירושלים, פעלו אשר והאחת־עשרה העשירית

 התרגום מסורת את משקפים אשר אנונימיים קטעים כמה להוסיף יש עליהם
23עברי. בכתב ומהם ערבי בכתב מהם הקראית,

 כמאה מונה והוא גדול, איננו הגניזה באוסף הקראיים התרגומים מספר לסיכום,
 ערכם הישנה. הסדרה מתוך שנבדק הקורפוס של אחוזים מעשרה פחות שהם קטעים,

 השלמים שבמצחפים לזו יחסית מוגבלת עדותם שכן רב, איננו הוא גם הטקסטואלי
 או פערים לצמצם כדי זו בעדות יש היותר לכל לאוסף. מחוץ נשתמרו אשר

 טמון שבאוסף הקראיים התרגום קטעי של תרומתם עיקר חלופיות. גרסאות לספק
 החברתיים הקשרים על מלמדים הם ראשית, מתעדים. שהם ההיסטורית בהוויה

 את אפשרו אשר קשרים התקופה, בני לרבנים קראים שבין והאינטלקטואליים
 מלכתחילה הוחזקו אם גם בן־עזרא, הכנסת בית לגניזת אלו תרגומים של גלגולם

בשחזור מסייעים הם שנית, קראים. של או רבנים של הפרטיות בספריותיהם

.45-37 עמ׳ הקראית, התרגום מסורת פוליאק, :ראה תרגומו ושיטת יפת על 20
ts.65,21.67,23.71,25.13,26.2 זה, סדר על־פי לדוגמה, ראה 21  Ar. 1a.48, ib.10,1b.54, ib
 ונוסחאות ׳מהדורה בן־שמאי, ח׳ ראה: יפת, תרגומי של המסירה בתולדות מפורט לדיון 22

.32-17 ׳עמ ב)תשל״ו(, ספר, עלי למקרא׳, עלי בן יפת מפרושי
 TS Ar. 21.67,21.68,ו־ ערבי( )בכתב ts Ar. 39.283,42.72,42.81,42.127 לדוגמה: ראה 23

 ; 110-49 ;3-1 עמ׳ קראי, תנ״ך כאן, של דיונו גם השווה עברי(. )בכתב 22.118,39.240
179-178.
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פוליאק מאירה

 מקורותיה אשר המיסתורית תכולתה על קאהיר, גניזת של המיוחדות תולדותיה
(.19 הערה )וראה צורכם כל נתבהרו לא עדיין ומוצאותיה

קדפ־סעדיה תרגומים ג.

 ידוע אשר הפונטי, הערבי־היהודי בכתיב הכתובים תרגום קטעי מעט נשתמרו בגניזה
 ערכם רב עתיקותם בשל ואילך. רס״ג של מזמנו שהשתרש הקלאסי לכתיב קדם כי

 ארצות בני היהודים בקרב לערבית המקרא תרגום התפתחות להבנת אלו קטעים של
 המאה מן לפחות בקרבם שנתקיימה בעל־פה מסורת מתעדים הם שכן האסלאם,
 העניין רב זו, מסיבה דיבורם. לשפת הערבית של סיגולה מזמן אף ואולי התשיעית,
 פורסמו כה, עד במחקר. מיוחדת לב לתשומת לאחרונה זכו אשר אלו בתרגומים

 הפונטי הכתיב בשיטת קלף על הכתובים הגניזה מאוספי תרגום קטעי ארבעה
24העשירית. המאה מלפני והמתוארכים

 הנטייה ראשית, :קדם־סעדיה התרגום שיטת את מאפיינות מרכזיות תופעות שתי
 בצמידות מתבטאת זו נטייה התחבירי ברובד וחקיינות־יתר. גבוהה למילוליות

 הערבי התחביר כללי את בגלוי סותר זה כאשר גם המקראי המשפט למבנה התרגום
 המתרגם של בבחירה ניכרת היא המילים אוצר ברובד היעד. בשפת ובלתי־מסתבר

 אשר בתוספות, השימוש שנית, היעד. ולשפת המקור לשפת שווי־גיזרון בשורשים
 ומייצגות התרגום בטקסט המשולבות חלופיים תרגומים של שרשראות כוללות

 אשר, ביטוי או מילה הכוללות פרשניות הרחבות או המקור, בטקסט בודדת מילה
25הנקרא. בהבנת בסיסי קושי לסלק נועדו כלל, בדרך

 הקטעים .27-13 עמ׳ (,8 הערה )לעיל, והופקינס בלאו ראה: הפונטי הכתיב מאפייני על 24
 J. Blau, ‘On a ראה: (,TS Ar. 53.8)כו כד-יז, טז, משלי את כוללים הנה עד שנתפרסמו

’Fragment of the Oldest Judaeo-Arabic Bible Translation Extant, :גניזה חקרי בתוך 
 כי נראה אשר טז, יח-לא, ל, ודברים יז טו-ו, ב, בראשית ;39-31 ,עמ (,12 הערה )לעיל,
 טובי, י׳ :ראה (TS Ar. 28.154 + 28.168)לתורה מקיף תרגום שהכיל מכתב־יד לקוחים שניהם
 ; 127-87 ,עמ ד(,,,ז)תשנ מסורות, ,,גאון סעדיה רב לתפסיר קודם לתורה ערבי תרגום ׳שרידי

 לרבנים בית־המדרש אדלר, ]אוסף ENA 2570. la-b) יט א, כד-שמות מט, ובראשית
 מחקרים בתוך: ,,לתורה נוסף עממי ערבי־יהודי תרגום,טובי, ,י ראה: ניו־יורק[(, באמריקה,

תשנ״ו, ירושלים בר־אשר(, ,מ :מורג)ערך לשלמה מוגשים היהודים ובלשונות העברית בלשון
ts.:למשל ראה, באוסף, שזיהיתי קדם־סעדיה קטעים של נוספות לדוגמאות .501 -481 ,עמ  Ar 

4.27.24,Ic.30,lc.l2,lb.46,lb.39,lb.37,la.l54,la.l53,la.l49,la.l02,la.50,la.34,la, 
27.29, 27.44, 27.45, 27.60, 27.89, 27.90, 27.97, 27.100, 27.108, 27.111, 27.115, 28.3,

 אלו קטעים כלל, בדרך .28.172,28.170,28.156,28.152,28.134,28.126,28.96,28.89,28.80
 המתואר הסוג את הם משמשקפים יותר טובי על־ידי המתואר העממי הכתיב סוג את משקפים

והופקינס. בלאו על־ידי
,עמ ראה הקראית התרגום מסורת את המייחדות לתופעות אלו תרגום תופעות שבין הדמיון על 25
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למקרא הערביים התרגומים

 צמידות של סותרים דחפים מבטאות הן כי לכאורה, נדמה, אשר אלו, תופעות
 בתפקיד בהתחשב זו את זו כמשלימות מוסברות ממנו, והתרחקות המקור לטקסט
 גיסא מחד למילוליות הנטייה שכן, קהליהם. בקרב אלו תרגומים שמילאו החינוכי

 אשר בעל־פה, תרגום שיטת של מובהק סימן היא גיסא מאידך נקודתיות ולתוספות
 על ומתעכבת היעד בשפת אחריו עוקבת המקראי, הטקסט על במישרין נסמכת
הקהל. בקרב מיוחד עניין או קושי מעוררים אשר מסוימים ביטויים או מילים

 לראות יש כן ועל הקראים, של המקרא בתרגומי ברורים הדים אלו תופעות לשתי
 לפני היהודים בפי שנשתגרה העממית התרגום מסורת של ומפתחיה נושאיה את בהם

 אם וגם הערבית־היהודית, של הקלאסי הכתיב שיטת את סיגלו אם גם רס״ג, תקופת
 שאב רס״ג גם אמנם אלו. מאפיינים של גבוה לזיכוך נטו התאולוגית בגישתם
 העדיף והצורני התוכני ברובד כי ניכר אך הלקסיקאלי, ברובד במיוחד זו, ממסורת

 של ומייצג ספרותי ערבי טקסט ומעמידה היעד שפת את המדגישה תרגום שיטת
 שחולל המהפכים מסוג היהודית התרגום במסורת מהפך הגאון חולל בכך המקרא.
26בהם. שנגע אחרים מחשבה בתחומי

 מסוימים, רבניים חוגים בקרב רס״ג של למהלכו שהושמעה ההתנגדות למרות
 גם אלא והספרותית, הלשונית הרוחנית, עצמתו בשל רק לא השתרש שתרגומו הרי

 ספרותיים גורמים הגאון. של ואישיותו מעמדו מתוקף זכה שלה הכבוד הדרת בשל
 אשר היהודית העממית המסורת את לשוליים ודחקו יחד חברו אלה וחברתיים

27לא־פורמאליות. במסגרות העשירית המאה במשך ואף רס״ג של זמנו קודם שגשגה

 Meira Polliak, ‘Alternative Renderings and Additions והשווה: לעיל. 18 והערה 116
in Yeshu‘ah ben Yehudah,s Arabic Translation of the Pentateuch  ̂ JQR, LXXXIV 

209-226 .1993-1994,) pp.) של מסוימים למאפיינים אלו תופעות בין דמיון ניכר כן, כמו 
 כי לה, להסכים נוטה אני שאף למסקנה, טובי את מביא זה דמיון בתר־סעדיה. השרח מסורת

 המשיכו התקנית הערבית־יהודית הלשון ובצד התקניים הערביים־יהודיים התורה תרגומי 'בצד
 עד כתיבם, ומצד שלהם התרגום שיטת מצד עממיים תרגומים גלי, בריש לא אמנם להתקיים,
 התקני התרגום את לדחות בידם עלה ואפילו והט״ו הי״ד במאות ובגלוי מחדש שהופיעו
 יחס את לברר הראוי מן ... סעדיה רב של מדרשו מבית הערבית־היהודית של התקני והכתיב

 מאוחר גלגול הם אין אם ולראות הקדומים העממיים התרגומים אל גם המאוחרים השרחים
.491 עמ׳ (,24 הערה )לעיל, נוסף תרגום טובי, ראה: שלהם׳,

 של הערותיו ראה העממי, התרגום של בלקסיקון רס״ג של לשימושו אשר לעיל. ההערה ראה 26
תרגום)לעיל, שרידי טובי, של הערותיו והשווה ,34 ,עמ (,24 הערה עתיק)לעיל, תרגום בלאו,
.116-110 ,עמ (,24 הערה

 רס״ג, נגד כוונו אולי שכמותם הכתב על ערביים תרגומים להעלאת ביחס התנגדות לביטויי 27
 אוצר לוין, ב׳ ; 126-124 ,עמ רמח, סימן תרמ״ז, ברלין הגאונים, תשובות הרכבי, א״א ראה:

 פרשניים יסודות רס״ג בתרגומי שקיימים על־אף .11-10 עמ׳ ט, ,1939 ירושלים הגאונים,
 בטקסט מילים לתוספת אותו מזקיקים אף לעתים אשר והספרותי התאולוגי במישור חזקים

עצם את למעשה סותרת זו תופעה להם. אופיינית איננה התרגום חליפי שתופעת הרי התרגום,
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פוליאק מאירה

 קטעים של נוספות עשרות הימצאות על מלמדת כאן הנדון הקורפוס של סקירתו
 אמצעית ובלתי ישירה עדות נשתמרה בהם רק אשר קאהיר, בגניזת קדס־סעדיה

 חדש אור לזרוע כן על עתיד הללו של ופרסומם מחקרם זו. ועתיקה עממית למסורת
28בכלל. לערבית המקרא תרגום תולדות על

מילים רשימות ד.

 אלה המילים. רשימות היא באוסף המתועדת מקרא תרגומי של נוספת קבוצה
 למילון למקרא רציף תרגום בין נעה שהגדרתה מיוחדת ספרותית סוגה מהוות
 בטור או בנקודה המופרדות מקראיות ממילים מורכבות הרשימות עוברי. מקראי

 אלו רשימות חליפים. כוללות אף שלעתים שלהן, הערביות התרגום ממקבילות אנכי
 ויש פונטי, ובכתיב גוויל על הכתובות עתיקות מהן יש הגניזה, תקופת לאורך חוברו

 בתר־ בערבית־יהודית והחמש־עשרה הארבע־עשרה המאה מן מאוחרות מהן
 רשימות של ערכן 29קלאסית. בערבית־יהודית נייר על כתובות הרוב אולם קלאסית,

 המקרא, לתרגומי המקראית המילונאות שבין המפגש נקודת בתיעוד הוא אלו
 התפתחות על עמוקה השפעה זו לזיקה אלו. תחומים שבין הגומלין זיקת ובהבנת
 המזרחית־ בפרשנות הפשט תודעת של וצמיחתה הביניים בימי המקרא פרשנות

הספרדית.
 אוצר של מוכן כמאגר שונים, מתרגמים בידי שימשו הרשימות מן חלק כי ייתכן

 תרגום חליפי חיפשו או השעה לצורך לתרגם שביקשו מי על והקלו מתורגם מילים
 בחלוקתן ניכר הללו הרשימות של הדידאקטי הרקע שונות. הוראה למסגרות זמינים

 כולן כמעט לקוחות העבריות המילים שבהן רשימות )א( עיקריות: קבוצות לשלוש
יכלו כן אלמלא אשר בשרשרת, כחרמים יחס, מילות מכמה לבד רציף מקראי מקטע

, הכתוב מסוג הרמוניסטיים, פרשניים עקרונות לשקף התרגום על ולפיה הגאון של תפיסתו  
של למשמעותו ויחידה כוללנית פרשנית מערכת להציע למעשה ובכך והמקובל, המושכל  
לעיקרון רס״ג בתרגומי היסודות מכלול את הכפיפה אשר זו, מערכת על המקראי. הטקסט  
ומסבירים לתרגומים הנסמכים בפירושיו בוטאו חלופות)הן לצדו אין אשר — כולל פרשני  

A. B. Heschel, ‘Reason and Revelation in Saadia’s Philosophy^ : למשל ראה, אותם(,  
JQR,, XXXIV (1943-1944), pp. 391 -408; A. Rippin, ‘Sa‘adya Gaon and Genesis 22 — 
Aspects of Jewish-Muslim Interaction and Polemic  ̂in: Studies in Islamic and Judaic 
; Traditions, I (W. Brinner & S. D. Ricks [eds.]), Atlanta, Georgia 1986, pp. 33-46

.90-77 ,עמ הקראית, התרגום מסורת פוליאק,
.24 הערה לעיל, ראה נוספים קדם־סעדיה קטעים של לדוגמאות 28
 Meira Polliak, ‘Bible Translations and Word-Lists פירוט: ביתר ראה אלו רשימות על 29

in the Cairo Genizah’, 21si Bulletin o f  the Israeli Academic Center in Cairo (S. Somekh 
31-34 .[ed.]), (July 1997), pp



למקרא הערביים התרגומים

 גם נבחרות, מקראיות מילים של רשימות p);לחלוטין רציף תרגום לקטע להצטרף
 הקטעים ואשר גבוהה, נדירות או קושי בדרגת מתאפיינות והן רציף, מקרא מקטע הן

 קטנה קבוצה )ג( ;שלמים ספרים או פרקים על־פני להתפרס עשויים נלקחו שמהן
 אקראי קיבוץ במקרא שונים מחלקים קובצו אשר מילים רשימות ובה יחסית,

 כגון נושאי, הוא לעתים שלהן. המשותף המכנה על לעמוד קשה ואשר לכאורה
 פעם לא יחידאיות. מילים של קיבוץ הוא ולעתים במקרא בעלי־חיים או עצים שמות

 מושפע שהסדר ויש היותר, לכל אסוציאטיבי או צלילי הוא המילים בין הקישור
 של עדותה ורק לנו, אבדו החיים פרטיה אשר בסיטואציה מסוים מחנך של משיקוליו

30למשמרת. ממנה לנו נותרה המורה או התלמיד ששרבט הנייר פיסת
 לימודיות, בנסיבות תרגום כעזרי שימשו בכללותן המילים רשימות כי להניח יש
 הנדירות המילים מרשימות בכלל. המקרא או השבוע, פרשת שינון מתהליך כחלק

 או המורה ההורה, עקבו שבה לימודית תמונה מצטיירת רציף מקרא מקטע הלקוחות
 בבואם הכתובות ברשימות ונעזרו בעל־פה, ערבי בתרגום המקרא אחר התלמידים

 אף לשונם. על בנקל צף לא שווה־הגיזרון הערבי תרגומו אשר בעייתי קטע להסביר
 תרגול של שונות צורות או הכתבות היוו האקראיות הרשימות מן חלק כי ייתכן

 מן למסכתות דומות מילים רשימות נשתמרו בגניזה כי ידוע המקרא. בלימוד
3,חינוכי. תפקיד היה הסתם מן להן גם אשר המשנה,
 המדרש לבית לבית, הספר מבית השתנה אלו רשימות של מושבן־בחיים כי נראה

 ברוב ניכר בעל־פה והשימוש העממי הרקע כאחד. ומבוגרים ילדים שימשו הן וכי
 לתרגומים והדומות פונטי כתיב הכתובות באלו ובפרט הרשימות,

 החלופיים, התרגומים תופעת בולטת המילים ברשימות ועוד: זאת קדם־סעדיה.
 כי כן על ייתכן אחת. עברית למילה תרגומיות חלופות כמה של שילובן היינו,

 העממיים בתרגומים נקלטה אשר זו לתופעה המקור את היוו אלו עובריים מילונים
 מסוג בתר־סעדיה ובתרגומים הקראית התרגום במסורת ועלתה ושבה הקדומים,

 הנסיבות רקע על מסתברת החלופיים התרגומים תופעת גם להלן(. )ראה השרוח
 אפשרויות כמה הצעת שכן ובעל־פה. מילולית המקרא תורגם שבהן החינוכיות

 או המורה — המתרגם של מהתעכבותו נבעה אחת עברית מילה לתרגום בערבית
 מיוחד קושי או עניין עוררה אשר המילה של הסמאנטי השדה על — התלמיד
 בהקשרן, הנהירות זאת, לעומת חד־משמעיות, מקראיות מילים הנתון. בהקשרה

 זו: אף זו ולא התרגום. רצף את הפסיקו ולא חד־משמעיות, מקבילות על־ידי תורגמו
 שבהן דידאקטיות נסיבות על מעידה היא גם התרגום חליפי בין מהכרעה ההימנעות

ספרותי־תאולוגי תרגום ליצור איננה המטרה שכן סמאנטית בהכרעה צורך אין

t. 28.116:ראה הנ״ל הסוגים מן אחד כל להדגמת 30 s  Ar ד, א, לשמות רציפה מילים )רשימת  כ-
ts. 31.39 טו(; ה-כג, כב, יד:  Ar המגילות( חמש מתוך מילים מבחר הכוללת )רשימה 
אקראית(. מילים )רשימת TS Ar. 32.10ו־

TS Ar. 31.231 ו־ TS Ar. 5.7 :למשל ראה, 31
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 אף זה, מעין במצב המקרא. לשון את ללמד אלא רס״ג של תרגומו מסוג בעינו העומד
 שעה בעל־פה, הושלם ביותר הטובה התרגום חלופת בחירת שתהליך ייתכן,

 בהם היה אשר הסמאנטי, השדה של השונים המובנים את שימרה הכתובה שהעדות
אחרים. בהקשרים גם הלומד או המחנך את לשמש כדי

 את ימצה אשר ומקיף מיוחד למחקר ראויות הגניזה מן המילים רשימות
 אלו להרגלים היהודים. בקרב לערבית התרגום הרגלי להבנת בהן הטמון הפוטנציאל

 המקרא הוראת לאופני התרגום, של להיסטוריה הנוגע בכל מהותיות השלכות
 תרגום שיטות של מעברן בשעת ולמתרחש הגניזה, בתקופת החינוך במסגרות
32שבכתב. למערכות שבעל־פה ממערכות

בתר־סעדיה תרגומים ה.

 ארצות יהודי בקרב הקלאסית הערבית תודעת דעכה הארבע־עשרה המאה במשך
 האימפריה של כוחה דעיכת עקב בעיקר התיכון, הים אגן באזורי במיוחד האסלאם,

 — מהם רחקה הספרותית הערבית אשר — ספרד יוצאי של והגירתם המוסלמית,
 רס״ג, של תרגומיו בהבנת היהודים מרבית התקשו אלו תמורות מחמת אלו. לאזורים

 בתרגומים הצורך והתעורר הקלאסית, הערבית של הספרותי הדגם על הושתתו אשר
 לערבית יותר וקרובים להגיים אלמנטים המשלבים להבנה, יותר פשוטים ערביים

33המדוברת.
 בשם הידועים מקרא תרגומי זו בתקופה לחבר החלו ובמזרח בצפון־אפריקה

 יותר הכנסת בית באי של הרחב לציבור נועדו אשר ׳שרח׳(, )היחיד: ׳שרוח׳
 רס״ג מתרגומי רחבות שאילות הם העיקריים סימניהם תקופתם. למשכילי משנועדו

 אחר מילולי מעקב הדתי, תוכנם את ומפשטות הלשוני־סגנוני משלבם את המנמיכות
34מקומיים. דיאלקטיים רכיבים של ושילובם המקור טקסט

 ראה לשפה, משפה התרגום תהליך של התאורטי למחקר אלו שאלות של הרלבאנטיות לגבי 32
 L. Hewson & J. Martin, Redefining Translation — The Variational של: עבודתם

1991 Approach, London. חברה, גויטיין, :ראה התרגום על־ידי המקרא לימוד תהליך לעניין
 D. Tene, ‘The Earliest Comparisons of Hebrew with Aramaic and ;211 — 171 ,עמ ב,

Arabic’ in: Amsterdam Studies in the Theory and History o f  Linguistic Science, III,
369 .(K. Koerner [ed.]), Amsterdam 1980, p

N. A. Stillman, The Language and Culture ראה: הנ״ל ההיסטוריות ההתפתחויות על 33
5 .o f  the Jews o f  Sefrou, Morocco — An Ethnolinguistic Study, Louvin 1988, p

 :בתוך גיבושו/ ודרכי טיבו—אחרת יהודית ולספרות למקרא המערבי 'השרח בר־אשר, מ׳ :ראה 34
 אבישור, ,י ;33-3 ,עמ תשמ״ח, ירושלים בר־אשר(, ,מ )ערך: היהודים בלשונות מחקרים

 מולטיגלוסיה הארי, ; 54-39 ,עמ שם, החדשה/ בעת במזרח יהודית בערבית לתנ״ך 'התרגומים
 במאה בערבית־יהודית רבניים תנ״ך ׳תרגומי אבישור, י' ;114-71 ,עמ (,11 הערה )לעיל,

.18-1 ,עמ יד)תשנ״ח(, תעודה, גאון/ סעדיה ,ר לתרגום וזיקתם השתיס־עשרה-חמש־עשרה

פוליאק מאירה
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למקרא הערביים התרגומים

 סוסאן בן יששכר רבי של חיבורו הוא זה מעין תרגום למפעל מובהקת דוגמה
 הברורה ל׳ערבית המקרא כל את תרגם גם ובה לצפת, מפאס היגר אשר המערבי,

 בצפוךאפריקה להיכתב המשיכו השרוח 35.1574 עד 1570 משנת כיום׳. ביננו הנהוגה
ה בקהילות בכתבי־יד. שרדו אף ומהם התשע־עשרה המאה עד רי סו שראל-  א^

36רס״ג. מתרגומי עיבודים על שהושתתו מקומיים תרגומים הוכנו כן גם ועראק
 מן מתוארכים אשר השרוח, מסוג תרגום קטעי גם נשתמרו הנדון הגניזה בקורפוס

 בתר־ בערבית־יהודית כתובים הם השבע־עשרה. המאה עד הארבע״עשרה המאה
 בין מדויקת השוואה לערוך מקום יש מגרבי. עברי בכתב לעתים נייר, על קלאסית,

 על הם מתייחסים כי נראה, מקום מכל אך ואחרים, סוסאן של לחיבוריהם אלו קטעים
 התרבות על מעידים הם גם זה באופן רס״ג. תרגומי עיבוד של המאוחרת המסורת
37הקדם־מודרני. בעידן לערבית המקרא תורגם שבה והחיה העממית

סיכום

 בימי לערבית שלהם הקודש כתבי את לתרגם בחרו אשר היחידים היו לא היהודים
 בני הנוצרים ובראשן הערבים, עם במגע שבאו אחרות דתיות קבוצות אף הביניים.

 מסורית שלהם הקודש כתבי בתרגום עצמאית מסורת העמידו וסוריה, ארץ־ישראל
 של ללחציהם דומים וחיצוניים פנימיים לחצים מתוך פעלו הם לערבית. ויוונית

 ששרדו ביותר העתיקים הם למקרא תרגומיהם אשר הנוצרים, אצל כי אם היהודים,
 התרגום במפעל במעלה ראשון מניע כוח הפולמוסית המגמה היוותה יד, בכתב לנו
38יהודה. מדבר נזירי של

 עדיין נחקרו לא אשר הנוצריים, הקודש לכתבי מועטים תרגומים נתגלגלו לגניזה
למדי מעניינות מקבילות ישנן ועוד: זאת 39דרשני. אומר בה הימצאותם עצם ואשר

 סח ספונות, המערבי/ סוסאן בן יששכר רבי של לערבית התורה תרגום ׳על דורון, ד׳ ראה: 35
(.283 ,עמ שם, מובאים סוסאן )דברי 298-279 ,עמ )תשמ״ה(,

 כ)תשנ״א(, ספונות, ,,מתונים דיין חי מרדכי רבי של לתרגומו רס״ג ׳מתפסיר דורון, ד׳ :ראה 36
 ,עמ שם, ,,במזרח לתנ״ך גאון סעדיה ,ר תרגום של ׳העיבודימ אבישור ,י ; 180-171 ,עמ

202-181.
 קטעי מכלל אחוזים מחמישה פחות שהם הזה, בקורפוס זה מסוג קטעים 50כ־ ישנם להערכתי 37

 של יחסם את לחקור מקום יש גם .ts Ar. 28.177, 39.107 ראה: דוגמאות, שבו. התרגום
.25 הערה לעיל, ראה זה לעניין קדם־סעדיה, לתרגומים הללו הפראגמנטים

 s. H. Griffith, ‘The Gospel in Arabic — An ראה: הנוצרים, של התרגום מפעל לעניין 38
,Inquiry into its Appearance in the First Abbasid Century1, Oriens Christianus 

126-127 .l x i x  (1985), pp ; ,בתרגום השומרונית המסורת לדבר .28-1 ,עמ נזירים, גריפית 
 נב תרביץ, ,השומרונים של התורה לנוסח הערבי ^תרגוס שחאדה, ,ח ראה: לערבית, התורה

שם. שצוינה והספרות ,82-59 ,עמ )תשמ״ב(,
,ts Ar.52.220ו־ יוחנן מאבנגליון ערבי( ערבי)בכתב תרגום הכולל ,ts Ar. 52.219:למשל ראה, 39
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פוליאק מאירה

 במיוחד והקדאית, קדמ־סעדיה היהודית התרגום לשיטת הנוצרית התרגום שיטת בין
 להעיד כדי זה בדמיון יש האם תרגום. בחליפי והשימוש המילולית החקיינות בתחום

 מסורת את כך על הוסף אלו? למסורות ארץ־ישראלי, אף אולי משותף, מקור על
 העשירית במאה באח־ישראל צמחה היא גם אשר השומרונים, של הערבי התרגום

 המחקר של דרכו רבה עוד כי ותמצא דומים, סממנים לה אף ואשר והאחת־עשרה
 מפעלי את הזינו אשר בכתב, ובין בעל־פה בין ההדדיות, ההשפעות בהבהרת
40הללו. העדות מן אחת כל של המגוונים התרגום

 בתולדות ההיסטוריים השלבים ששלושת הרי היהודים של לתחומם נשוב אם
 בן הקדם־קלאסי השלב מן הגניזה, ממקורות היטב מתבהרים למקרא תרגומיהם

 המאה בן רס״ג, של בחותמו הטבוע הקלאסי לשלב לפניה, או התשיעית המאה
 הארבע־ המאה מן הבתר־קלאסי השלב ולבסוף השלוש־עשרה, המאה עד העשירית

 השלבים מן אחד כל המאפיינים התרגום ושיטות החומרים הכתיב, ואילך. עשרה
 זהו למעשה, משתנות. בפרופורציות כי אם הגניזה, באוסף מתועדים הם גם הללו
 להעמיד מסוגל המקוטע ובאופיו המיוחדות בתולדותיו אשר היחיד כתבי־היד אוסף

 לאורך היהודים בקרב המקרא תרגום של ומורכבת עשירה כה תמונה לפנינו
יותר. ואף שנה שש־מאות

 בין חלו אשר הגאוגראפיים המעברים טיב את להבנתנו תורמת אף הגניזה עדות
 ושקיעתן התקבלותן על השפיעו ואשר וארץ־ישראל, בבל של הרוחניים המרכזים

 הכרונולוגיות בהבחנות אין כי לציין יש זאת כל עם מסוימות. תרגום מסורות של
 של מורכבותו את לטשטש או לפשט כדי זה ראשוני בעיון הותוו אשר והגאוגראפיות

 שימשו לעיל שנדונו התרגום מדפוסי חלק כי להניח, יש באוסף. השמור החומר
 למשל, כך, היהודי. הציבור של מגוונים ובחוגים שונים היסטוריים בשלבים במקביל

 ואנשים סוחרים משכילים, מורים, רבנים, כגון שונים, תפקידים בעלי כי לשער, ניתן
 המופת ובתרגומי אחת בהזדמנות פופולאריות מילים ברשימות השתמשו השורה, מן

 קהל של דרישותיו ולפי האישיים צורכיהם על־פי והכול אחרת, בהזדמנות רס״ג של
 או ורבניות, קראיות מסגרות חלקו אשר אנשים כי ייתכן אף במידה, בה שומעיהם.

 של שונות בגרסאות בו־זמנית החזיקו ומצרים ארץ־ישראל עראק, קהילות בין נדדו
האישיות. נסיבותיהם על־פי בהם והשתמשו תרגומים,

 אינם בקורפוס שנבחנו התרגומים מן רבים קטעים כי להוסיף, יש אלו דברים על
 נראה כמותית, מבחינה לעיל. שהותוו הקבוצות מחמש קבוצה בשום לסיווג ניתנים

כרס״גיים)כשליש( בין לזיהוי, ניתנים התרגומי החומר מן ששני־שלישים שעה כי

 הכוללים נוספים קטעים בערבית־יהודית. החדשה הברית מן מתורגמים קטעים מבחר הכולל
ערבי(. בכתב )האחרון ts Ar. 52.221,52.223-229,54.34,54.244 הם: זה מסוג תרגומים

 מסורת פוליאק, :ראה והשומרונית הנוצרית היהודית, התרגום מסורות בין הקשרים לענין עוד 40
.291-279 ;9-5 ,עמ הקראית, התרגום
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למקרא הערביים התרגומים

 העצמאית יצירתם את מייצג ממנו שליש הרי האחרות, לקבוצות כשייכים ובין
 לצורך שחוברו אנונימיים בתרגומים מדובר הזמן. בני של הנראה, ככל והחובבנית,

 להבהיר שביקשו אנשים בידי מוכר, תרגומי למקור בהכרח הזדקקות ללא השעה,
41שונות. חיים במסגרות המקראי הטקסט את לתלמידיהם
 בתיעוד הגניזה קטעי של ערכם את ומדגישות מדגימות אלו מעין חיים נסיבות

 אשר היהודי הציבור בקרב שונים חוגים של הגמישים וצורכיהם המשתנה הווייתם
 על אותנו מלמדים אלו תרגומים לערבית. המקרא של רבגוניים לתרגומים נזקקו

 שכן, העממית. היהודית בתרבות דווקא המקרא פרשנות של הייחודי תפקידה
 ארצות יהודי ביקשו המדוברת, לשפתם פעם, אחר פעם מחדש, המקרא את בהריקם

 אמצעי שיסתיידו מבלי חיוניותה, על ולשמור הדתית זהותם את להחיות האסלאם
 המקרא זכה שלהם הייחודיים התרגום בניסיונות מקורותיה. וייסתמו פרשנותה

הכנסת. ובית הבית הספר, בית במסגרות מתמדת, להארה
 אופן את לשחזר לנו מאפשר המילים ורשימות התרגום קטעי של החינוכי הממד
 לשינונו רק לא אלו, תהליכים במסגרת שניתנה, החשיבות ואת המקרא של הלמידה

 של ממשית הפנמה תיתכן לא בלעדיה אשר משמעויותיו להבנת גם אלא בעל־פה,
 בכתבי הצפונות המתמשכות המשמעויות אחר זה מתמיד חיפוש הרוחניים. ערכיו

 והוא הדורות לאורך המקרא של והפירוש התרגום תרבות ביסוד העומד הוא הקודש
 שונים בזמנים היהודים בפי המדוברת לשפה העברתו תהליך את מחייב אשר

שונים. ובמקומות
 של החלוף בני פניהם מאירה כבאספקלריה לרגע משתקפים הגניזה בעדות

 בין למקרא, הערביים תרגומיהם אשר המזרחית החברה בני וקבוצות יחידים
ל, בין בכתב, ובין בעל־פה א ר ש ^ א  או רבניים בחוגים בין צפון־אפריקה, או בבל ב
 והקלף הנייר בפיסות מתות כאותיות נותרו ולא נושמות חיים מסגרות היוו קראיים

 העממית התרגום מסורת את מתעדת רק הגניזה אין בכך נכתבו. שעליהן המתכלות
 ממחישה גם היא אלא ורבדיה, שלביה על הביניים בימי שנתפתחה כפי המקרא של
והתרבותיים. הרוחניים נכסיהם על התקופה בני של החינוך ודרכי החיים אורחות את

 חינוך סדרי גויטיין, במיוחד הדגיש הגניזה במצאי אשר תרגומים של הזה האנונימי הסוג את 41
נו. ׳עמ (,3 הערה )לעיל,
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