
 בערבית־יהרדית רבניים תנ״ך תרגומי
 וזיקתם השתים־עשרה-החמש־עשרה במאה

גאון סעדיה ר׳ לתרגום

אבישור יצחק

 גאון)להלן: סעדיה ר׳ בידי לערבית־יהודית התנ״ך תרגום חיבור לאחר קצר זמן
 מעיראק ערבית, הדוברות האסלאם בארצות ישראל קהילות בכל הוא נפוץ רס״ג(

 למן דיוק ביתר בשנים, מאות אלו קהילות בקרב השליט התרגום והיה ספו־ד, ועד
 היה אחריו אלו קהילות בקרב שנוצר מה החמש־עשרה. למאה ועד העשירית המאה
 2חדשים. תרגומים — ובחלקו ,רס״ג, של התורה לתרגום עיבודים מעין בחלקו

 לנחלת למעשה, היה, והוא זווית לקרן רס״ג תרגום את דחקו אלו ותרגומים עיבודים
אחררת מקהילות יחידים ולנחלת 3תימן, יהודי קהילת ישראל, מקהילות אחת קהילה

 תרגומי ׳על במחקרי תמיכתה על למדעים הלאומית שבאקדמיה בסיסי למחקר לקרן מודה אני *
במזרח׳. גאון סעדיה ר׳ שאחרי בערבית־יהודית התנ״ך

 הוועידה דברי במזרח׳, לתנ״ך גאון סעדיה ר׳ תרגום של ׳העיבודים מאמרי: ראה אלה על 1
 עמ׳ כ)וזשנ״א(, ספונות, ימי־הביניים, של הערבית־היהודית התרבות לחקר החברה של השנייה

202-181.
 בעת במזרח יהודית בערבית לתנ״ך ׳התרגומים אבישור, י׳ :ראה במזרח החדשים התרגומים על 2

 עמ׳ תשמ״ח, ירושלים בר־אשו־(, מ׳ )ערך: היהודים בלשונות מחקרים בתוך: החדשה׳,
 יהודית ולספרות למקרא המערבי ׳השרח בר־אשר, מ׳ :ראה שבצפון־אפריקה, אלה על .54-39
 חדשה בערבית־יהודית תהלים ספר ׳תרגומי אבישור, י׳ גם: וראה ;34-3 עמ׳ שם, אחרת׳,

 יצירות והמזרח, ספרד יהדות מורשת לחקר השלישי הבינלאומי הקונגרם דברי במזרח׳,
 התנ״ך ׳תרגומי ;32-21 עמ׳ תשנ״ד, ירושלים והמזרח, בספרד ישראל בקהילות ותולדות
:ו)ערך ובתרבותם, בבל יהודי בתולדות מחקרים :בתוך בעיראק׳, היהודית)וז״שרח״( בערבית

.166-139 עמ׳ תשנ״א, אבישור(, י׳
 שם תימך, יהודי בקרב למקרא גאון סעדיה רב תפסיר — לשרח תפסיר ׳בין טובי, י׳ :ראה 3

.138-127 עמ׳ (,2 הערה )לעיל,



שור ־וק אבי

 שנעשו בעיברדים ולא רס״ג בתרגום ענייננו אין זו במסגרת 4מצוא. לעת בו עיינו
 בזמץ שנעשו בערבית־יהודית אחרים בתרגומים אלא החדשים, בתרגומים רלא גנו

 המאה שבץ בתקופה ערבית, הדוברות ישראל קהילות בבל שלט רס״ג תרגרם
והחמש־עשרה. גשירית

 ורבנים קראים שומרונים, קרפטים, בידי לערבית התנ״ך ניתרגם הנידונה בתקופה
 להתמקד כוונתי 5רס״ג. לתרגום כלשהי במידה זיקה הייתה התרגומים מן רבים

 בתרגומים — מדגיש ואני הנזכרת, בתקרפה שנעשו הרבניים בתרגומים זו םגרת2
בה. שנעשו המררבים בפירושים א

 קהילות בקרב בערבית־יהודית תרגרמים נעשו שנים מאות כחמש של זה בזמן
 ניתן הללו המקורות את שבידינו. המקורות כעדות וצפק־אפריקה המזרח רדי
סוגים: לשלושה הדיון נוחות לשם ןיין,

 מן ספרים ברשימות תרגומים שבהם כתבי־יד של כותרים הזכרת .1
הגניזה;

רס״ג; לתרגומי שווים שאינם תרגומים שבהם הגניזה מן קטעים .2
אחרונים. ולנביאים ראשרנים לנביאים לתורה, תרגומים קובצי .3

 נתפרסמו. כבר מהן והרבה לעשררת הקאהירית בגניזה נתגלר ספרים רשימרת
 התנ״ך לספרי רס״ג תרגומי של כתבי־יד תכופות נזכרים אלו ברשימות
 הנזכרים התרגומים 6לערבית־יהודית. אנונימיים תרגומים של וכתבי־יד
 אף מהם רבחלק הירם שבידינו רס״ג של התרגומים עם זהים אינם אלו ברשימרת

 רס״ג. תרגומי היו אלה אם במפורש צוינו לרוב זאת עם המתרגמים. שמות צוינו
 רס״ג תרגרמי עם זהים שאינם בערבית־יהרדית תנ״ך תרגרמי של רבים קטעים

בודדים דפים על המשתרעים קטנים מהם הקאהירית, בגניזוז נמצאו שבידינו

 ראה חיים, יוסף הר׳ כגון בעיראק, מעטים חכמים בידי היה לתורה רס״ג תרגום למשל, כך,
 (.2 הערה בעיראק)לעיל, היהודית בערבית התנ״ך תרגומי מאמרי:

 ח, מקראית, אנציקלופדיה בלאו(, )י׳ ערביים תרגומים ]י[ המקרא׳, ׳תרגומי הערך :ראה
.861-854 טור תשמ״ב, ירושלים

 J. Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature, I, Cincinnati 1931:,ראה
643-864 .pp; לח ספר, קרית הסדר׳, ראש ר״י של אוטוגרפים ספרים רשימות ׳שתי אלוגי, נ׳ 
 הסדר׳, ראש יוסף לרב אוטוגרף ספרים ׳רשימת שייבר, וא׳ אלוני נ׳ ; 557-537 עמ׳ )תשכ״ג(,

 הספריה :המנוח אלוני נ׳ של ספרו לצאת מצפים ואנו ; 172-152 עמ׳ מח)תשל״ג(, ספר, קרית
 צבי׳. בן ׳מכון על־ידי להתפרסם העומדים כרכים, ב׳ הביניים, ממי המזרח בארצות היהודית
 מ׳ :גם עתה ראה (.6 הערה קא, עמ׳ ]תשמ״ב[, צ תשמ״ב)סיגי. בשנת ז״ל המחבר של כהודעתו
 ספונות, ז״ל(׳, אלוני נחמיה פרופ׳ של קהיר)מעזס־נו מגניזת ספרים רשימות ׳ארבע סוקולוב,

.312-257 עמ׳ כא)תשנ״ג(,



בערבית־יהודית רבניים תנ״ך תרגומי

 זהות חסרי נשארים הם לזהותם נתון כל חרסר בשל שלמים. קונטרסים על ומהם
9 8 7זמנם. ולגבי מקומם לגבי מחבריהם, לגבי

השלישי. בסוג רנתמקד לעיל הנזכרים הסוגים בשני נעסוק לא זר במסגרת
 בערבית־ מקרא תרגומי של ושלמים גדולים קבצים שלרשה זיהיתי עתה, לעת .3

והם: החמש־עשרה עד השתים־עשרה המאות מץ יהודית
השתים־עשרה; המאה מן אחררנים לנביאים שלם תרגום א.
הארבע־עשרה; המאה מן ראשרנים לנביאים שלם תרגום ב.
החמש־עשרה. המאה מן לתורה שלם תרגום ג.

? האלה התרגומים לשלושת משותף מה
 התרגום לגבי בו. והשתמשו רס״ג תרגום את הכירו כתבי־היד שלושת מתרגמי

 הרבה בתוכו הטמיע שהוא מכיוון בספק מוטלת אינה רס״ג בתרגום תלותו לתררה
 לרס״ג. מיוחדים פירושים שהם ותרגומים מונחים וצירופים, מילים זה: מתרגום

 אם שספק מפיוון רס״ג בתרגום תלותו הוכחת קשה ראשונים נביאים תרגום לגבי
 אולם זה. מתרגרם ממשי דבר בידינו נשאר אם וספק ראשונים נביאים את תרגם רס״ג

 רס״ג תרגום בידינו ושרד אחרים, בספרים מקביליהם לנו שיש פרקים מהשוואת
 סנחריב מסע רפרשת יח בתהלים ומקבילתה כב, ב׳ שבשמואל דרד שירת כמו להם,

 ר׳ לתרגרם ראשונים נביאים שבתרגום אלר פרקים מהקבלת ובישעיהר. ב׳ שבמלכים
 נביאים לגבי בהם.י רהשתמש רס״ג תרגרמי את הכיר זה שמתרגם נראה גאון סעדיזז

 התרגומים שני והשרואת לרס״גי ישעיהו תרגום רק בידינר נשתמר בידוע, אחרונים,
 נאמר אף רהדבר רס״ג בתרגום השתמש אחרונים נביאים תרגום שבעל כך על מעידה

להלץ(. עצמו)ראה התרגרם בתרך במפורש
 חדשים הם אחר, מצד אך רס״ג, בתרגומי קשורים אחד, מצד אלו, תרגומים

רס״ג. שיטת את קרובות לעתים הסותררת משלהם שיטות ובעלי ועצמאיים

 רב ׳מתרגום אלוני, נ׳ :ראה שאבדו, רס״ג מתרגומי לרוב נחשבו והם נתפרסמו מעטים קטעים 7
 ליחזקאל׳, גאון סעדיה רב ׳מתרגום ; 205-203 עמ׳ )תש״ס,טו תרביץ, לשמואל׳, גאון סעדיה

 גאון, סעדיד! רב פרקי — )=נ׳אלוני,מחקרילשוןוספרות,א 27-21 תרביץ,טז)תש״ה(,עמ׳
 מבית ראשונים לנביאים ערבי מתרגום ׳שרידים רצהבי, י׳ (;22-9 עמ׳ תשמ״ו, ירושלים
 ערבי ותפסיר יונתן ׳תרגום מלמד, ע״צ ;קסח-קעח עמ׳ כה)וזש״ט(, סיני, הרס״ג׳, של מדרשו

 J. Shunary, 'An Arabic Tafsir of; 206-198 עמ׳ ג)תשי״ד(, ישראל, ארץ דבורה׳, שירת של
the Song of Deborah’, Textus, II (1962), pp. 77-86; Y. Ratzahbbi, ‘The Arabic Tafsir to 

211-219 .the Song Deborah’, Textus> V (1964), pp
 לנביאים הקדום התרגום אבישור, י׳ :בפירוט עתה וראה . 1 הערה לעיל, הנזכר במאמרי ראה 8

הקדום[. התרגום אבישור, :]להלן תשנ״ה ירושלים י״ט(, ולשון יהודית)עדה בערבית ראשונים
אחר. במקום דן אני התורה תרגום על

 הפירמי, יוסף p גאון סעדיה לרבינו ערבית בלשון ביאורו מן ליקוטים עם ישעיהו ספר תרגום 9
 אלאסתצלאח(, סעדיה)כתאב לרב ישעיה תפסיר :עתה וראה ;תת״ו פאריס דרנבורג, י׳ מהדורת
תשנ״ד. אונו קרית רצהבי, י׳ מהדורת



שור חק אבי

 ולכן הללר כתבי־היד שלושת על הדירן את להרחיב נוכל לא גם זו במסגרת
 אנסה אחרונים. לנביאים התרגרם הרא שבהם, הקדרם על מהם, אחד על תעכב
מחברו. מקום בזיהוי אדון ולבסוף. רס״ג לתרגרם זיקתו את לציין אותו, אפיין

אחרונים נביאים תרגום

 במצבו , 181 מם׳ הבודליאנה, בספריית הנמצא אחרונים, נביאים תרגום של תב־היד
 על שנוספו הדבר בולט ארלם אחרונים. נביאים ספרי לכל שלם תרגום הרא יום

 כדי מאוחרת ערבית־יהודית ובלשרן אחר בכתב דפים כעשרים המקורי תב־היד
זו: כרתרת באה כתב־היד של הראשון בדף שאבדו. הדפים את השלים

 עשר רתרי יחזקאל ירמיה, ישעיה, שהם אחרונים נביאים שרח לכתרב אתחיל
,0הש״מ. שנת

 נוגעת שהכותרת נראה, אולם ,1580 בשנת כתב־היד נכתב הללו הדברים פי
לשונר: חו בערבית קולופון ירמיהו ספר בסיום מצאנו כי כתב־היד, השלמת

 לשטרות. וד אתק שנת אב עשר סאדס אלמימונה אלנסכה הדה פראג׳ ואתפק
היינר:
 .1196 שנת באב בט״ז הזאת הנאמנה ההעתקה סירם והיה

כתרב: מצאנו יחזקאל ספר :סיום
 לתאריך. וז׳ תק אלף סנה ערבה לילה רהי אלארבעא לילה פי מנה לפראג׳ וכאן

היינו:
.1196 שנת רבא הושענא ליל והוא רביעי בליל סיומו והיה

 והמוסיף שאבדו, הדפים להשלמות נוגע כתב־היד בשער שהכתוב לפיכך, ־אה
הסוף. ועד ההתחלה למן שלמה עבודה התרגום בהשלמת ראה ותם

 ומסיום ישעיהו מספר ועיקרם 19 הוא שאבדו הדפים של המדויק מספרם
:החסרים הדפים פירוט וזה תב־היד.

ה א, ישעיהו ראשון דף א-
יז ח-ז, ה, דפים שלושה

ב א-לג, לא, דפים שני
יד ד-מא, לט, דפים שלושה

מג, מב, דפים שני ט ב-
כא א-מה, מד, דפים שלושה

א א-נה, נד, דף

A. Neubauer, Catalogue: 1 ראה הש״ס. שנת וקרא התאריך בקריאת טעה הנראה, ככל בריבאואר   
of the Hebrew Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford 1886



בערבית־יהודית רבניים תנ״ך תרגומי

 זכריה ספר של האחרונים הפסוקים שלושת את הכוללים דפים ארבעה חסרים ובסוף
א( )יד, כ ט-  ואבדו נתלשו האחרונים הדפים וארבעת הראשון הדף מלאכי. ספר וכל י

 ישעיהו מספר הפנימיים הדפים אבדן ואת בכתב־היד ואחרונים ראשונים היותם בשל
 ההפטרות את מצאנו ואמנם בהפטרות שימושי זה ספר היות רקע על להסביר יש

זה. כתב־יד בתוך מסומנות
 בדיקת ספרדית. בכתיבה שהם נויבאואר של בקטלוג נאמר שנוספו הדפים 19 על

 טקסטים לנו יש ההשלמות מזמן סוריה. יהודי של הם והכתב שהלהג מראה כתב־היד
 ויש אחרונים נביאים ספרי לכל תרגום מכיל זה כתב־יד ״סוריה. יהודי מקרב דומים

בתרי־עשר. ההערות ורוב יחזקאל ירמיהו, ישעיהו, בספרי אחדות הערות בו

רס״ג ותרגום אחרונים נביאים לתרגום המשותף

 לספר רס״ג תרגום שהשוואת מפיוון רס״ג תרגום אינו זה אחרונים נביאים תרגום
 בעל כן, על יתר זהים. שאינם מראה שבכתב־היד לזה דרנבורג שהוציא ישעיהו

 תרגומו. את ומצטט גאון סעדיה ר׳ את היחידות מהערותיו באחת מזכיר כתב־היד
— מילולי כמעט תרגום הפסוק את שתרגם לאחר ט, לה, לישעיהו בתרגומו

 ויסירו תם תנוגד ולא פיהא יצעד לא אלחיואנאת ותאלם אסד תם יכון לא
מפכוכין.
:הוא החזור )התרגום

גאולים.( ויהיו שם תימצא ולא בה יעלה לא החיות ופורץ אריה שם יהיה לא

העיר:

 וסארי אלאסד גנס מן פיהא יכון ולא — שם יהי לא סעדיהו: רבנו ופסר
 פקט. אלאוליא פיסירהא תם יוגדון לא בל פיהא יצעדון לא אלחיואן מתגארי

סעדיהו: רבנו )=ותרגם
 לא כי ואף יעלנה לא החיים בעלי מן המתפרצים ושאר אריה מין שם יהיה ולא

דרנבורג[.( ]ו־־אה הגאולים רק שם יימצא

 רצהבי ובמהדורת דרנבורג שבמהדורת לתרגום זהה בכתב־היד רס״ג תרגום ציטוט
 במהדורת שבכתב־היד, ׳סארי׳ הוא)במקום סופר טעות שכנראה, אחד, קטן בשינוי

׳סאיר׳(. דרנבורג:
 הקרבה מן גם לעתים אך אחדות, בדרכים מתבטאת רס״ג לתרגום והזיקה הקרבה

11 ההתרחקות. ניכרת

 יהודי של יהודית בערבית מקרא ׳תרגומי :הרצאתי ראה סוריה יהודי בקרב התנ״ך תרגומי על 11
.2 בהערה הנזכרים מאמריי גם ראה לאור. לצאת העומדת ,1986 חיפה בכנס שהרציתי סוריה׳,
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רס״ג שטבע הפולחניים במונחים שימוש (1

 כגון '2רס״ג, שטבע הפולחניים במונחים שימוש יש זה בתרגום
 אלאתם רקרבאן ואלדכוה אלצעידה — לט( מ, )יחזקאל והאשם והחטאת העולה

אימאם — כהן
 אלסלאיים דבח — שלמים זבחי

רפיעה — תרומה
 אלמטל חג — יט( ;יח ;טז יד, הסכות)זכריה חג

 מסיח — יג( ג, )חבקוק משיח
נבאייל — נבלות

ובעברית בערבית דומים בשדרשים שימוש (2

 אינם אם אף עבריות מילים לתרגום דומים ערביים בשורשים שימוש יש זה בתרגום
 ובמקרים רס״ג כמו נהג אחדים במקרים בערבית. נדירים שהם או לגמרי, זהים

כגון ממנו, בשונה תרגם אחרים
נ״א רס״ג

סקים קלב מדוי קלב דוי לבב ה א, ישעיהו
כקלב כהפך כמהפכת ז א,
בג׳צת שנאתהא שנאה יד א,

אלמותקה אלאמינה נאמנה כו ;כא א,

 בתרגום אך אחר, בשורש בעברית המילה את תרגם שרס״ג מקומות יש זאת לעומת
:דומה ערבי בשורש תרגמה זה

נ״א רס״ג

טריה מסתקימה טריה ו א, ישעיהר
אדמתכם ריאצכם אדמתכם ז א,
מלחמה חרב מלחמה ד ב,

רס״ג בפיררשי שימוש (3

 נמצאו אף ושעליו לרס״ג מיוחד שהוא פירוש בעקבות הלך אחדים בפירושים
12 ערררים.

 רמת־גן גאון, סעדיה רב בתפסיר הערבית הלשון אוצר רצהבי, י׳ השווה: אלו מונוזים על 12
.41-40 עמ׳ הקדום, התרגום אבישור, הלשון[; אוצר רצהבי, ]להלן: 34-32 עמ׳ תשמ״ו,
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 ׳כהפך ורס״ג: אלסיול׳ קלבה ׳מתל תרגם: — ז( א, )ישעיהר זרים כמהפכת א(
 רבים אינם ש׳זרים דרנש עליו השיג רכבר ׳זרם׳, מלשון ׳זרים׳ בגזרו אלסיול׳,

,3בלעם. אבן גם וכן זרם׳ של
ציוך. ׳גמאעה תרגם: והוא צירך, ׳גמע תרגם: רס״ג — צירן בת ב(

כגון רס״ג, מתרגום התרחקות ניכרת אחרים בתרגומים זאת עם אך
 ופצא׳ ׳קאע :תרגם הוא יא( לד, בישעיהו וכן כג ד, ובהו׳)ירמיהו ׳תהו את א(

 )ו(מסתבחרה׳ ׳ג׳אמרה רס״ג: של הידוע תרגומר לעומת ומרחב(, )אדמה
יא(. לד, לישעיהו וכאויה׳ ׳כאליה ב; א, )לבראשית

 ׳נצרים׳ על־פי מכצצה׳, ׳כקריה :תרגם רס״ג נצררה׳, ׳כעיר — ח א, ישעיהו ב(
 מחצרה׳ מדינה ׳מתל כמקובל: מתרגם תרגומנו ואילו 17 16 15 14 13בלעם, אבן עליו והשיג
במצור(. כעיר )וזיינו,

פרסיות במילים שימוש (4

 בהן שהשתמש המילים בכל כמעט — רברת פרסיות במילים משתמש המתרגם
אצלו. מצויות שאינן במילים גם אך רס״ג,

 צפה :זה משם בפועל גם השתמש וכן — דידבן. :ז( ;ר ;ב לג, ;יז ג, צופה)יחזקאל
 ו: כא, בישעיהו זה בשם השתמש רס״ג מדידב. ח(: ט, אלהי)הושע עם אפרים

 המאה מן ממרדין, הנזכר, ראשונים נביאים תרגום בעל השתמש וכן דידבאנא.
דידבאן. כד-כז: יח, ב׳ בשמואל הארבע־עשרה,

 לב, ;לב ;כה כא, לבמדבר רס״ג כמו — רסאתיקהא : 0 כו, ;מו טז, בנותיה)יחזקאל
'5רסתאק. יחיד: — ב טז, ישעיהו מב;

חזקאלכג,ו;כז,ז(:אסמאנגון ח, — תכלת)י א,ו; תר ם א ד; ה, תכ מו ש רס״ג) מו  כ
'6טו(.

 ל׳ארובה׳ רס״ג וכן — אלרואזן יח(: כד, וארבות)ישעיהו טז( מ, חלנות)יחזקאל
ח(\' כד, )ישעיהו י

 פירוש גושן־גוטשטיין, מ׳ :בפירוט עתה וראה .6 הערה , 1 עמ׳ (,9 הערה דרנבורג)לעיל, !ראה 13
.25-24 עמ׳ תשנ״ב, רמת־גן ישעיהו, לספר בלעם אבן יהודה ר׳

.25 עמ׳ שם, וגושן, .8 הערה שם, דרנבורג ראה: 14
.44 עמ׳ הקדום, התרגום אבישור, י׳ ; 150 עמ׳ הלשון, אוצר רצוזבי, השווה: 15
. 151 עמ׳ שם, רצהבי :השווה 16
.44 עמ׳ הקדום, התרגום אבישור, י׳ ; 150 עמ׳ שם, השווה: 17
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 ;כה כז, ויקרא ;יג ל, ו׳מעה׳)שמות ל׳גרה׳ רס״ג וכן — דאנק :יב( מה, גרה)יחזקאל
18ועוז*(. טז יח, במדבר

 ול׳בור׳)במדבר ל׳באר׳ רס״ג וכן — צהריג :יג( ב, ירמיהו ;טז לו, באר)ישעיהו בור,
19יא(. ל, דברים כב; כא,

 רס״ג תרגם זאת לעומת ׳הלם׳. בערך ריב״ג וכן — פירוז יג(: כח, יהלום)יחזקאל
׳ברהמאך. תרגם יא( ׳יהלום׳)שם, את ואילו יב(. לט, פירוזג)שמות ׳אחלמה׳:

 ׳מנרתא׳ את רס״ג תרגם וכן — אצטואנאת אסאטין, א(: לד; מ, תמורים)יחזקאל
מ׳תמר׳. אותם בגזרו עמודים ב׳תימורים׳ ראה המתרגם 21 20דניאל. שבספר ו׳עמוד׳

 — דסתינאגך יג(: כח, תפיך)יחזקאל :וכן אלדסתניגאת, יט(: ג, הנטפות)ישעיהו
דסתינאק. בה׳אגרוך)׳חח׳( וכן כב(, לה, ׳חח׳)שמות רס״ג בתרגום השרוה

 — ה( ה, דניאל ב; כז, רס״ג)דברים השווה — אספידאג יב(: לג, )ישעיהו שייד
אלכלס. רס״ג: תרגום זה למקום זאת לעומת 2,גירא.

22י(. ז, דניאל כט; סט, רס״ג)תהלים השווה — דיואן א(: א, ספר)נדזום

 המצויות מהן יש אך רס״ג, אצל מצאתין שלא זה בתרגום הפרסיות המילים ואלה
:הגאונים בפירושי

 כנאדל, כג(: ל, ישעיהו כז; כא, )יחזקאל פו־ים
 שגע יא(: יג, )יחדקאל אלגביש

זנגפר ועוד(: יד כג, ששר)יחזקאל
 דהליז ח(: ד, עיפל)מיכה ב(; ז, ירמיהו ג; כז, שער)יחזקאל מבוא,

 23׳ממטר׳)ארמית(. רס״ג: לעומת — טילסאן י(: סא, מעיל)ישעיהו
פשתבאן ה(: א, )עמום בריח

 אל1אלאמו רסאלת אלטלקאני, בערבית: בשימוש נמצאת היא וכן 150 עמ׳ שם, השווה: 18
.340 מס׳ פתגם מסיניון)חש״ד(, מהדורת אלבג׳דאדייה,

 פירוש אפשטיין, י״נ :גם וראה ; 45 עמ׳ הקדום, התרגום אבישור, י׳ ; 151 עמ׳ שם, :השווה 19
.21 שורה ,149 עמ׳ ירושלים, טהרות, לסדר הגאונים

.150 עמ׳ הלשון, אוצר רצהבי, השווה: 20
 בערבית המילה שימוש גם וראה ;151 ,15 עמ׳ (19 הערה )לעיל, אפשטיין גם: השווה 21

.8 עמ׳ ,1960 מוצל מוצל, לוג׳ת פי פאריסייה כלימאת אלמוצלי, אלג׳לאבי דאוד המוסלמית:
.150 עמ׳ הלשון, אוצר רצהבי, השווה: 22
 במזרח׳, התרגומים בנוסחאות וגלגוליהן לתורה רס״ג בתרגום קשות ׳מלים אבישור, י׳ :ראה 23

 M. Wald, Die arabischen Glossen in den גם: וראה ; 139 עמ׳ )תשמ״ט( 1—ג מסורות,
47-48 .Schriften der Geonim, Oxford 1935, pp
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וזיהוים מקומות שמות (5

 שמרת בתרגמר רס״ג, של לשיטתו המתרגם הלך שבמקרא המקומרת שמות לגבי
 השונה בזיהוי לעתים, אך, לרס״ג, בדומה לרוב בתקופתו, הנוהגים בשמות רבים,

רס״ג. של מזיהויו
:האלה השמות את המתרגם זיהה לרס״ג בדומה

קרקיסיא — כרכמיש
אלרקא — כלנר
חמאה — חמת
׳קרדו׳( אונקלוס )בעקבות קרדא — אררט
גרש — גלעד
מוצל — אשור
דמיאט — פתרוס
כוזסתאן — עילם
פוסטאט — צעץ
אונקלוס( )בעקבות רקים — קדש
אלארמאניון — ארם

 שמשום רס״ג)ייתכן אצל זיהוים את מצאנו שלא נוספים מקומות זיהה המתרגם
המקרא(: לספרי ופירושיו רס״ג תרגומי כל לידינו הגיעו שלא

 קריש — ז( ס, קדר)ישעיהו
 סבסטיה — שומררן

 אסכנדריה — אמון נא
נציביץ — כג( כז, )יחזקאל כנה

כגרן לרס״ג, בניגוד שתרגם יש
שך ותובל ׳יון  ואילו ב( י, ואלבראסאן)בראשית ואלצין ואליונאניה רס״ג: תרגם מ
 וכל ׳לוד תרגם רכן ואנדלס. ופאם פרנג :יג( כז, ומשף)יחזקאל תובל ׳יון תרגם הוא

 עקבי היה לא הוא לעתים, ואנדלס. אלכלט וכל ברברה ה(: ל, וכוב׳)יחזקאל הערב
 אלסלאם׳, כ׳דאר לרוב תרגם ׳ירושלים׳ את דרכים. בשתי שם אותו ותרגם בתרגומו

 כרס״ג, ׳מוצל׳ לרוב תרגם ׳אשור׳ את רס״ג. אצל כמו ׳ירושלימ׳, השאיר לעתים אך
כב(. לב, יחזקאל א; כ, ׳אלגזירה׳)ישעיהו תרגם מקומות בכמה אך

כגון ובאו־ץ־ישראל, בבבל מקומות של מיוחדים זיהויים

24קיסאריה כח(: מט, )ירמיהו חצור

:בספרו וראה הגניזה, במסמכי נהוג כקיסאריה חצור שתרגום הרצאתי, בזמן העיר גיל מ׳ פרופ׳ 24
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 ענאתא א(: א, :תות)ירמיהו
 סלראן ו(: ח, )ישעיהו ילוח

כרבלא. נהר טו(: ג, כבר)יחזקאל ־ר

וארמיות עבריות במילים השימוש ן

 עבריות במילים ממעט הוא גם רס״ג. בעקבות המתרגם הולך זה שבעניין ־אה
לערבית. גם שחדרו בהללו לרוב ומשתמש !רמיות

 לתרגום ׳דארום׳ כגון רס״ג, בהן שהשתמש העבריות במילים השתמש המתרגם
ג כא, יחזקאל :ו׳נגב׳)למשל ־רום׳ -  ׳הנגב׳ :חלופה נותן הוא לעתים ב(. מ, ;ט ;ב

 ׳כרובין׳)כגון ׳כרוב׳, וכן אלקבלה׳, ויקאל ׳אלדארום תרגם כ( יט; א, נובדיה
; י, ג; ט, זזקאל ג -  מילים בשתי השתמש שהוא לציין, יש ועוד(. טז יד; כח, ב
 ובהרחבותיו התרגום בתוך הרבה פעמים הבאה ׳גלות׳ היא האחת נוספות, כריות

 ד, חטאת׳)הושע ׳קרבן תרגם שהוא ׳חטאת׳ והשנית ג( כז, לישעיהו בתרגומו :מו
 בעברית או דומות, ערביות במילים משתמש הוא אם ספק יש אחדות מילים לגבי (.

 ב׳נבלה וטרפה׳ ׳נבלה את תרגם הוא — נבלה כח(. מח, )יחזקאל נחלה מו:
 סקימה ׳כל תרגם לא( מד, אחר)יחזקאל ובמקום יד(, ד, יחזקאל ;ןפתרסה׳)כגוץ

 ׳נבאיל׳)כמו תרגם ׳נבלה׳ את לעתים אך ח(, כב, )ויקרא רס״ג כמו :?פתרסה׳,
 לגבי ב(. ;א יד, ישעיהו ;כ לח, אדמה)יחזקאל ;ח( ה, יצהלו)ירמיהו ;כא( יד, ברים

 המקוריות, העבריות המילים את השאיר שהמתרגם לחשוב נוטה אני אחרים קומות
 עבריות במילים השתמש ולא החדשה, בעת מתרגמים של כדרכם הדעת, בהיסח ם

 ;עמך בנאת :יז( יג, עמך)יחזקאל בנות ;יח( מ, רצפה)יחזקאל :כגון במכוון, לה
ידי. בין ערבו כ(: ו, לי)ירמיהו רבו

רס״ג אצל נדירות במילים שימוש (

 נדירות שהיו או יחידאיות, מילים בבחינת רס״ג אצל שהיו מילים בו יש זה רגום
 אביא רס״ג. שבתרגרם ממקומן אחרים במקומות כאן באות והן בתרגומו, יותר
דוגמאות: שתי הלן

 ידו גמול צפעוני מאורת ועל פתץ חר על יונק ושעשע :הפסוק את — מטרון .
 ח( יא, )ישעיהו הדה

תרגם:
זג. ידה אלפטום אלמאטרון עין מנין ועלי אלאפעא עין תקב פי אלרציע ריתנזח

ל א ר ש ^  חצור, במפתוז: תשמ״ג, תל־אביב (,1099-634) הראשונה המסולמית בתקופה א
קיסריה. חצריה,
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 ה נח, רתהלים יז מט, בבראשית אלא רס״ג, אצל ׳מטרון׳ מצאנו לא כידוע,
 אנו זה בתרגרם רבים. המילה בנוסח ונתחבטו ול׳פתך, ל׳שפיפרך כתרגום
 תרגום של אחרים כבנוסחים ׳מערון׳ ׳מטרוך)ולא המילה לנוסח חיזוק מוצאים
 25המילה. של האפשרי לשימושה הוכחה גם וכן לרס״ג(, התורה

 אזניך על ועגילים אפך על נזם ואוזן בפסוק: ׳עגילים׳ המילה את — תראכי .2
 יב( טז, )יחזקאל

תרגם:
אדנך. עלי ואלתראכי וגהך עלי שנפא וצירת

לא, רס״ג)במדבר אצל אחת פעם נמצאת ׳עגילים׳ במשמצות ׳תראכי׳ המילה
 הכי בכתובה מלבד השם נמצא לא שבגניזה הכתובות שבכל ציין, והופקינס נ(,

 קרובות בצורות שכיחה ׳תראכי׳ שהמילה הראיתי אחר במקום 26בגניזה. עתיקה
27ומוסלמית. יהודית עיראקית, בערבית ביותר ושכיחה הגניזה במסמבי

רס״ג לתרגום אחרונים נביאים תרגום בץ המבדיל

 ולפיכך דברים בהרבה רס״ג עם הסכים לא זה מתרגם רס״ג לתרגום הזיקה כל עם
 ובמקררותיו בשיטתו גם קרובות לעתים השונה עצמאי, כתרגום נראה תרגומו
רס״ג: אצל כדוגמתם מצאנו שלא זה לתרגרם המיוחדים הקווים ואלה רס״ג. מתרגום

דקדוקיות והעררת פרשניות הערות (1

 נמצארת בתרי־עשר, כמד התרגום, אחרי או בישעיהו, כמר הפסוקים, תרגום בתוך
 אך מרוברת, ואינן שיטתיות אינן ההערות אמנם דקדוקיות. רהעררת פרשניות הערות
רס״ג. אצל מצאנו לא זו שיטה
 כגון ׳וקיל׳, ׳ויקאל׳, הצעה: במילת הפותח חלופי, תרגום נמצא לעתים א(

 חנש. אל ויקאל אלתעבאן מתל יז(: ז, כנחש)מיכה
 אכדעו. ויקאל אתלמו יא(: ד, עושו)יואל

 באלעטעטה. ויקאל בג׳לבה יד(: א, )עמוס בתרועה
אלקבלה. ויקאל אלדארום בלדאן ורתו כ(: א, )עובדיה הנגב ערי את ירשו

.145-143 עמ׳ (,23 הערה במאמרי)לעיל, בפירוט וראה 25
S. Hopkins, ‘The Oldest dated Document in the Geniza?’, Studies in Judaism and 26 

/5/am, S.D. Goitein Jubilee Volume (S. Morag & al. [eds]), Jerusalem 1981, p. 97
 הדסה :גם רראה ; 52 עמ׳ תשנ״א. חיפה ב, ובבנותיה, בבגדאד היהודית החתונה :בספרי ראה 27

ספרנרת. הביניים/ בימי בערבית־יהודית צורפות ומונחי ועיבודם ומתכות מחצבים ׳מונחי שי,
.247 עמ׳ )תשנ״ג(, כא



חלופות: שתי של תרגום הביא הוא לעתים
 גבל עלי ויקאל נאזל גבל עלי ויקאל אלגלם גבל עלי א(: יג, נשפה)ישעיהו הר ל

שנו.
 התרגרם לחיזוק המקרא מן אחר כתוב של סמך הפרשניות ההערות נותנות לרוב
 ירמיהו ישעיהו, הגדרלים, הנביאים בספרי בודדות הן ההערות כאמור, זתרגם.

בתרי־עשר. מרובות והן ־חזקאל,
p אם בתרגומו, דקדוקיות הערות רהעיר לדקדוק תשומת־לב ייחד המתרגם 

 מזכיר הרא אך בשמרתיהם, המדקדקים את מזכיר הוא אין לפרטים. ואם כללים
 מתל ואחד וארז ארזה ׳רקולה :כותב הרא יד ב, לצפניה בתרגומו כולל. בכינוי ותם

 מכתצר אנה יקול אלדקדוקיין ובעץ אתננה — אתנן עצה, — עץ עתה, — ת
 עתה, — עת כמו דומה וארז ארזה והנאמר היינו: ערה׳. ארזה כי פקיל לדגש

 כי רנאמר בה״א מפיק שחסר אמרו אחדים ומדקדקים אתננה. — אתנן עצה, — ץ
ערה. רזה

ה, ׳בושסכם׳)עמוס על שכתב במה כגון גיזרונות, על מעיר הרא קרובות לעתים
:(M

 ללצעיף דוסכם רפסר אלכלמה מן ליסה ולב׳ משסה מן אסתבאוזתכם בושסכם פסרר
(נבוס) ן  מן שוסים אתם אשר בושסכם ביארו היינו: זאיד׳. אלשין וגעלו צרינו !

 של ]שיבוש צרינו נברם מן רמיסתכם ש(פירש מי המילה)והיה מן אינה והב׳ שסה
יתרה(. והשי׳ץ יז־[ קח, יד; ס, תהלים — צרינו יבוס :וצ״ל עתיק

 כגו־ז אותיות, ש־יכול תופעת על פירושו את מסמיך הוא לעתים
 שמלה׳. — שלמה מתל לפידות מתל משאעל פלדות ־פסרת

 אלפאט מן ׳אולי כגון טו(, ה, שימוש)עמוס רמילות יחס מילרת על מעיר הוא עם
קרינתה׳. חסב יפסר ואולי אשר על אף את מתל לכואדם

הערבית: ללשון העברית הלשון שבין הבדלים על מצביע שהוא ש

 ח(. ד, ישבער)עמוס ולא מים לשתות אחת עיר אל ערים שלוש שתים ׳ונעו
 פלג׳ה שוקקה נפש השביע כי ומתלה אלמא מן ירוון ולא ישבעו ולא ופסרת

 פמא אלערב ואמא ואלמשרוב אלמאכול פי אללג׳ה הדה סתתעמל אלעבראני
 שבעת יקרל כמא אלמא מץ שבעת קאיל יקול ומא אלמשרוב פי תסתעמלהא

אלכבז. מן
היינו:

 שוקקה׳ נפש השביע ׳כי וכמוהו המים מן ירוו ולא ישבעו׳ ׳ולא ותרגמתי
 ואולם ובמשקה במאכל זו בלשון משתמשת העברית השפה ט(. קז, )תהלים
 שאומרים כמו המים מן שבעת יאמר ולא במשקה בה משתמשים לא הערבים
הלחם. מן שבעתי

אבישור :חק
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בערבית־יהודית רבניים תנ״ך תרגומי

כותב: הוא הושע ספר בסוף

 אשתקאקהא ונורי אלספר הדא פי עברתהא עויצה אלפאט נדכר אץ יגב
אלמתעלם. עליהא ליקף אלדקדוק פי ותצריפהא

 והטייתן גיזררנן ונראה הזה בספר שתרגמתי קשות מילים שנזכיר ראוי :היינו
הלומד. עליהן לעמוד שיוכל כדי בדקדוק

בתרגום ופרשנות הסבר מילות (2

 יחד)את משולב והכול תרגומו בתוך ופרשנות הסבר מילות המחבר מוסיף לעתים
ד בדוגמאות הוספותיו מרובעים(; בסוגריים הנחתי א-

]טאמעה[ פיה גא אלתי אלטריק פי ישוב בה בא אשר בדרך א(
]כאיבה[ יעוד פיהא לד( לז, )ישעיהו

]כושל[( ישוב בה ]בחמדנות[ בא אשר )בדרך
לחזקיהו ]מראתי[ כתאב לחזקיהו מכתב ב(
לחזקיהו( ]קינות[ )ספר ט( לח, )ישעיהו

]ג׳לתהא[ יאכלון אגנביון אותה אוכלים זרים ג(
]וזבואתה[( יאכלו )זרים ז( א, )ישעיהו

יאכלוהא. אלאגנביון תוספות: ללא הזה הכתוב את רס״ג תרגם זאת לעומת
קטאפה[ בעד ]מן כרם פי מטלה מתל כמלונה בכרם כסכה ד(
מושהא[ בעד ]מן מקתאה פי ערזלה מתל ח( א, )ישעיהו במקשה

בצירו[ ]אחר בכרם )כסכה
שנעזבה[( ]אחר במקשה כמלונה

 מקתאה. פי כמנטורה כרם פי כעריש הכתוב: את בדיוק רס״ג תרגם זאת לעומת
 פני מעל שלח הזה העם אל נפשי אין לפני ושמואל משה יעמד אם אלי ה׳ ויאמר ה(

א( טו, ויצאו)ירמיהו
 אלדי משה יקף חתי פלו תתפלל אל לך בקולי נבי יא קלבך ינכסר לא לי אללה וקאל

 בכל אם בקולה ישראל אסתתאב אלי ושמואל אלי לי׳ מי וקאל ישראל אסתתאב
 חתי ידי בין מן אטלק אלקום הדא אלי נפסי ליס פאץ ידי בין אלשפאעה פי לבבכם

 אלגלוה. אלי יכרג
היינו:
 השיב אשר משה יעמד אם תתפלל אל לך באמרי הנביא לבך ישבר אל אלי ה׳ ויאמר

 לבבכם בכל אם באמרר ישראל את השיב אשר ושמואל אלי לה׳ מי ואמר ישראל את
 לגולה. ויצאו פני מעל שלח הזה העם אל נפשי אין כי לפני בתפלה

כט( כב, )ירמיהו pא ארץ ארץ 0
אלגלוה. ארץ פי חצלו מן ויא יהודה ארץ יא שבטים לעשר ארץ יא
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היינו:
הגלות. pxn נמצאים אשר ואלה יהודה pא השבטים, עשרת ארץ

יב( מג, והושעתי)ישעיהו הגדתי אנבי ז(
 ועדת כמא ואנא מצר פי נסלה יכון מא הבתרים בין לאברהים אכברת אנא

 אג׳ית. כדאך עליהא באלמג׳ותא
היינו:

 את הבטחתי גם ואני במצרים זרעו על יהיה מה הבתרים בין לאברהם הגדתי אני
אושיע. וכך ממנה הישועה

כז( מג, בי)ישעיהו פשעו ומליציך חטא הראשון אביך ח(
 אסתאדך ויקיל הדעת עץ הי אלתי אלשגרה מץ באכלה אכטא אדם אלאול אבוך

 בי. אגרמו השבטים עשרת מלוך ותראגמתך אלעגלים בנצב אכטא ירבעם אלאול
היינו:
 חטא ירבעם הראשון אדונך אומרים ויש הדעת מעץ באכלו חטא אדם הראשון אביך

 בי. פשעו השבטים עשרת מלכי ומליציך)ומתרגמיך( העגלים בהצבת
:תרגם רס״ג זאת לעומת

 לי. אדנבו ועלמאך אכטו אלאולין אבאך באן ותעתרף
היינו:
בי. פשעו )מורין־( וחכמיך חטאו הראשונים אבותיך כי ותודה

 כג( א, )ישעיהו, סוררים שריך ט(
אלדין מן זאיילין רואסך
היינו:
 זאילוץ(. ריסאך הדין)רס״ג: מן סרים שריך

 יג( א, )ישעיהו מקרא קרא ושבת חדש י(
 קודש. מקרא תסמיה אלעיד אלסבת יום וקרבאן אלשהר ראס קראבן
היינו:

קודש. מקרא נקרא החג וקרבן השבת יום וקרבן חודש ראש קרבנות
 0י א, )ישעיהו ומועדיכם חדשיכם
 ואעיאדכם. שהורכם רווס פי קראבינכום

היינו:
וחגיכם. חודשיכם בראשי קרבנותיכם

ותקופות אנשים עם נבואות זיהוי (3

 תרגום בעקבות לרוב ותקופות, אנשים עם נבואות מזהה שהוא יש ההסבר בתוספות
בו. שאינם או ממנו, בשונה לעתים אך יונתן,

אפעה. יכרג נחש אלמסמא ישי אצל מן אן — נחש משרש כי :כט יד, ישעיהו א(



מי בערבית־יהודית רבניים תנ״ך תרגו

 אלחזב. מלך לרסל חזקיהו יגיב ואיש — גרי מלאכי יענה ומה :לב יד, ישעיהו :(
בלעם. זמאן מנד — מאז יג: טז, ישעיהו :(
 מגיב האנא אלעאלמין רב אללה קאל כדי דלך אגל מן — לכן :טז כח, ישעיהו ־(

 הערבי )השם בבתנצר חגר ואי חגר ציון פי אסס אלדי אלמלך נסל עלי
אלאמתתאן. חגר הו אלדי לנבוכדנצר(

 בפתנצר. אמארה עסאכר — קצר כי כ: כח, ישעיהו ־(
 פי יהושע זמאץ פי ג׳רסתך ואנא — שררק נטעתיך ואנכי כא: ב, ירמיהר (

סוריק. כרם מתל אלמקדסה אלבלאד
 עקש דור בקולה משה הגאהם אלדי אלגיל איה יא — אתם הדור :לא ב, ירמיהו (

אללה. כטאב אנטר אנתם רפ)תלתול(

יונתן לתרגום המתרגם יחם ^

 רס״ג ניצלם שלא המקורות, אל שיבה מעין יש חז״ל למקררות המתרגם של :יחסו
 בו להשתמש מרבה שהוא אחררנים, לנביאים יונתן תרגום אל ובמירחד :תרגומו,

לערבית. דבריו •לתרגם
 את מתרגם הרא כג( כד, החמה׳)ישעיהו רבושה הלבנה ׳וחפרה בכתרב למשל כך
 דיפלחין ריבהתרן אלשמס)ת״י: עבדת ותכזא אלקמר עבדה ותנכסף ירנתן: זרגום

לשמשא(. דסגדין ויתכנעוץ ^סיהרזז
 יונתץ, תרגום בעקבות מתרגם הוא מהשתרע׳, המצע קצר ׳כי כ: כח, בישעיהו

 כבתנצר בבל מלך של בשמו במפררש נוקב המתרגם בבלאי, שלטון על זאת ־מפרש
 לתרגום הארמי בתרגום משתמש הוא לעתים הערבית(. )במסורת נברכדנצר זוא

 ׳פסרת :כותב הוא ר ג, בצפניה הארמי. התרגום בשם במפורש בנקבו קשים :!קומות
 נצדו )־תרגמתי רריקנא׳. צדיא הרת וברהו תהו היתה לאן אלתרגום מן כרבו .צדו

־וריקנא(. צדיא הות ]ת״י[ ובהו תהר היתה כי נת״י[ התרגום מן .חרבו
 שהרא למרות בישעיהו בז לפרק בתרגומו יונתן בתרגום שימושו בולט במיוחד

 אשר רהתנין בריח׳ ׳נחש עקלתוך, ׳נחש על האמרר את המלכויות. בזיהרי ממנו ,צונה
 הוא ואילו אשור מלך סנחריב ועל מצרים מלך פרעה על יונתן מפרש א( :ים׳)פסוק

 רומי?(. אדרם, )מלך אלרים מלך ועל הצפון( אלשמאל)מלך מלך על זאת מפרש
 וכן לישראל כמכרון יונתן כמו ב( )כז, הכרם על האמור את מפרש הרא :המשך

יונתץ. לתרגום ובפירושו בתרגרמו זהות יש הפרק כל ^אורך
 עצמאי. פיררש הוא מפרש ובחלקו בחלקו רק ירנתן תרגרם את מקבל הוא לעתים

..פרצים כהר ׳כי :כא כח, לישעיהר בתרגדמו למשל, :ך,  עניץ את ״.׳ בגבערץ כעמק .
 כקשור זאת תרגם המתרגם ואילר עמיהו בימי לרעש כקשור יונתן מפרש פרצים׳ הר

 יונתן, בעקבות תרגם הוא בגבעוך כ׳עמק בהמשך אך בפלשתים, דוד :ימלחמת
בגבעון. יהושע למלחמת :מכוון
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יונתן, תרגום בעקבות הולך הוא ההגשמה הרחקת בענייני גם אחדים במקומות
כגון

:תרגם והוא ישתיצון, דיי אוריתא דשבקו ת״י: — יכלו ה׳ ועזבי :כח א, ישעיהו
יפנון. אללה טאעה רתארכי

ה תרגם: והוא בציון, לית דיי שכינתא ת״י: — בציון אין הה׳ יט: ח, ירמיהו
ציון. פי ליס אללה ענאות

מיוחדים פירושים (5

ומפרשים מתרגמים אצל זיהיתים לא עתה, שלעת מיוחדים, פירושים זה בתרגום יש
דוגמאות: שלוש ואביא אחרים,

 גאיין בכתנצריין ויקאל גאיין נטאר :טז( ד, המרחק)ירמיהו מארץ באים נצרים א(
באים(. נבוכדנצרים לומר וניתן באים )־שומרים

 ידי בין יקאל מא צות :לז־( ז, הארץ)ירמיהו תהיה לחרבה כי כלה וקול חתן קול ב(
אלארץ. תכון לברכה אן אלערוס ידי ובין אלשאה
 בין יקאל מא צות :תרגם ט טז, שם זאת לעומת י כה, בירמיהו כך תרגם וכן

אלערוס. ידי ובין אלעריס ידי
 אלשאה מתל :י( סא, כליה)ישעיהו תעדה וככלה פאר יכהן כחתן :תרגם וכן
 כלה)שם על חתן ומשוש :וכן בחליהא, תחזיא אלערוס ומתל באלתאג ינגלי

באלערוס. אלשאה סרור ומתל ה(: סב,
 דומה נאמר אמנם הפרסי(. כ׳שאה׳)השח ׳חתן׳ רגם1ך הללו המקומות בכל

 במילה שימוש ראינו לא שכן כל ולא בתרגומים זה את ראינו לא אך למלך, חתן
׳שאה׳. הפרסית

 יבצעני׳ ׳מדלה המילה ביאור לביסוס המקרא חוקרי תשומת־לב את הסב בלאו ג(
 הערבית־היהודית סמך על האריגה׳ חוטי ׳קצות במשמעות יב( לח, )ישעיהו

 ראיות והביא חוטים׳ במשמעות דלאלאת וברבים דלאל או ׳דלאלה באה שבה
28הירושלמי. ומתנחום הרמב״ם מן

הנזכר: הפסוק מתורגם זה בתרגום והנה
 בפיררש מתרגם הוא יתממני׳. אלמדלאה אלכיוט מן חיאתי אלחאיך מתל ׳קפזת

 של והמפרשים המתרגמים כל אצל מצאנוהו שלא תרגום כ׳כיול׳, ׳דלה׳ את
החדשה. בתקופה זה פירוש שעלה עד לאחריו, ולא לפניו לא ימי־הביניים,

כורת האורג חיי אריגת שנשלמה ׳אחר כך: ל׳דלה׳ בפירושו כותב שד״ל

 א)וזשל״ו(, הקדום, המזרח ולחקר למקרא שנתון יהודית׳, לערבית המקרא לשון ׳בין בלאו, י׳ 28
.28-27 עמ׳



בערבית־יהודית רבניים תנ״ך תרגומי

 מביא והוא האורגים׳ במנור מדרלדלים הנשארים החרטים רהם הדלה מן ארתי
29לו. שקדמו מפרשים שלושה

ומקומו המתרגם

 למקומר. לא ואף המתרגם של לזהותו רמז שרם אין זה בכתב־יד המצוירת בהעררת
 ראיות לנו אין אם מקומו, לגבי אבל שהיא, דרך כל נמצאה לא המתרגם של לזיהויו
 עצמו, התרגרם מתוך נתונים דהיינו, עקיפות, ראיות על להסתמך ניתן אולי ישירות

כלשהי. בהשערה לתמוך שיכולים
 ׳אנקטע :תרגם יז( ג, ברפתים)חבקוק בקר ואין צאן ממכלה גזר :הפסרק את א(

 אלצורה׳. פי בקר וליס אלג׳נם אלחואבס מן
והעיר:

 והי אלמראשי פיהא תאוי אלתי ללמואצע אסמא הי ורפתים מכלה אן קיל
ואדבאן. דבן ואלבצרה בג׳דאד אהל ובלג׳ה אלשאם אהל בלג׳ה
היינו:
 והן המקנה בהם ישכינו אשר למקרמות שמות הם ורפתים שמכלה נאמר

ואדבאן. דבן ובצרה בגדאד אנשי ובלשון השאם אנשי בלשון

 המחבר, של מקרמו קביעת בדבר בידינר לסייע יכרלה זר ידיעה אין ראשון, במבט
 נניח אם אחרות. לידיעות המצטרף משהו לדלות ניתן ממנה שגם נראה אולם

 אלשאם, מאנשי שהוא יוצא נמצא הוא שבו המקום את ראשונה מזכיר שהמתרגם
 הרא שעשוי המקום את מזכיר הוא השני במקום ואילו רארץ־ישראל, סוריה היינו,

 שלקחו השאמיים אצל דברים שנכתבו לנו ידוע לא אולם, זה. בתרגום בו להשתמש
 כן, על יתר בבצרה. שכן כל ולא בבגדאד בערבית הדברים את אמרו איך בחשבון

 אולי שאמי היה ואילו המתרגם, שהכיר מקרוב הכרה על מעידה בצרה העיר הזכרת
 השמות את אומרים איך הידיעה עצם בלבד. בבל או בגדאד, בהזכרת מסתפק היה

 שהשתמש לי, נראה ולא ראשון מכלי ידיעה על להעיד יכולה ובבצרה בבגדאד הללו
ובבצרה. בבגדאד הללו השמות את מכנים איך נאמר שבו כתוב במקור

 שיש עקיפות נוספות ראיות להביא מוטב אולי להשערות כרגע, להיכנם, מבלי
בתרגום. בבלי יסוד לזהרת בהן

p לעיל(. רס״ג)ראה של משימושו יותר פרסיות במילים מרובה שימוש
מצאתי עיראקי. ערבי־יהודי דיאלקט של לשוני יסרד לזהות ניתן זה בתרגרם ג(

 ! 436 עמ׳ ,1855 פאדובה שד״ל, מלאכת עברית, ומפורש איטלקית מתורגם ישעיה ספר :ראה 29
 לשון בסורית ש׳דולא׳ )המזכיר כהנא א׳ בסדרת ישעיהו, לספר פירוש קרוים, ש׳ גם: וראה
חוט(.



אבישור יצחק

 שכידרע, רי״ש, במקום [ £ ] בגיין שימוש והוא קולמוס כפליטת לי שנראה שימרש
 הוא כותב ה( ה, צאך)יחזקאל ל׳מרבץ בתרגומר 30הרי״ש. של בבלית הגייה משקף

 המתרגם לד(. ביחזקאל ו׳רבץ׳)כמו ׳מרבץ׳ תרגם אחרים במקומות ;ללג׳נם׳ ׳מג׳בץ
 ׳ג׳וטה׳)בישעיהו הרא כותב אחת ופעם ׳רוטה׳ בשם הרבה פעמים ׳יער׳ את תרגם

ל׳בלור׳. היא רהכוונה ׳בלוג״ יג( כח, ׳שהם׳)יחזקאל תרגם וכן כד(. לז,
 את להסגיר יכולות החדשים בתרגומים לנו יש שכדוגמתן אלה קולמוס פליטות

 את תיקן לשורה ומתחת ׳מרית׳ תרגם ח( סג, ׳מושיע׳)ישעיהו הכותב. של להגו
 בשל כרי״ש המקורית הגימ״ל את וכתב תיקון־יתר היה בתרגומו זה לפי לגיין הרי״ש

השגיאה. את תיקן בכך וכשהרגיש המדובר להגו
 כמו בעיראק, יישובים שמות ובגדאד בצרה על נוסף בתרגומו מזכיר המתרגם 0

 מוצל, כמו ייחוד, בהם שאין הזכרתי שכבר השמות וכן כבר, נהר כתרגום כרבלה,
לעיל(. )ו־אה ואלגזירה קרקיסיה

 הספרותית בערבית המקובל מן שונות צורות מצאנו רס״ג של בערבית־היהודית ה(
 אלו שצורות הראיתי אחר במקום רס״ג. סידור מהדירי אצל למשל, תמיהה, שעוררו
 רבים, לצורות והכוונה היהודי והן המוסלמי הן עיראק, של הערבי בדיאלקט שכיחות

 ו׳חזאני׳ אחרים, יהודיים בדיאלקטים גם המצויה ׳כראב׳ בשביל ׳כראבאת׳ כמו
31׳חזין׳. בשביל
 ניכר בבלי ויסוד לעיראק סוריה בץ היה זה כתב־יד של שחיבורו נראה מקום מכל

 בו החסר והשלמת בסוריה השש־עשרה במאה זה כתב־יד של הימצאותו גם בו.
 יהודים בקרב שנתחבר ההשערה, את מעלות סורי־יהודי ולהג סורי־יהודי בכתב

32וארץ־ישראל(. )בסוריה באלשאם ראם בעיראק אם בבליים

 בפי הרי״ש הגיית מנציר, י׳ :ראה ימינו ועד רס״ג ימי למן בבל יהודי בקרב הרי״ש הגיית על 30
 ספר כפרת׳, בגד כפולות ׳שבע מורג, ש׳ ;49-47 עמ׳ )תשט״ס, כ לשוננו, בבל, יהודי

 H. Blanc, Communal Dialects in Baghdad, ;242-207 עמ׳ תשי״ט, יח־שלים טור־סיני,
22-55 .Massachusetts 1964, pp ! לשוננו, הטברנית׳, הר׳ של הביטויים ׳שני אלדר, א׳ 

.34-22 עמ׳ מח-מט)תשמ״ה(,
 סעדיה רב של הערבית־יהודית בלשונו בעיראק הערבי הלהג מן ׳יסודות אבישור, י׳ :ראה 31

 בן־שמאי( ח׳ :שבעים)ערך לו במלאת בלאו ליהושע מוגשים ועו־ב, עבר חקרי בתוך: גאוך,
.52-35 עמ׳ תשנ״ג, תל־אביב-ירושלים

 בבל יהודי כמנהג ונוהגים ובארץ־ישראל בסוריה היושבים בבליים מהגרים על חשובות ידיעות 32
 בתולדות ומחקרים מקורות אסף, ש׳ :ראה בגניזה, נתגלו משלהם, דין ובתי כנסת בתי להם ויש

 קהיר׳, מגניזת עתיקות כתובות ׳ארבע גויטיין, ש״ד ; 69-64 עמ׳ תש״ו, ירושלים ישראל,
.208-200 עמ׳ ל)תשכ״ו(, לשוננו,


