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גיוון לשוני מכוון בארמית יהודית ספרותית מאוחרת

א. מבוא

התרגומים הארמיים לספרי הכתובים והתרגום המיוחס ליונתן לתורה נכתבו כידוע 
בתקופה מאוחרת1 ובארמית מעורבת: צורות קדומות ומאוחרות משמשות בערבוביה, 
קווים מזרחיים ומערביים דרים בכפיפה אחת. חוקרים רבים סברו שהתערובת הלשונית 
היא בעטיים של מעתיקים מאוחרים שהמירו צורות ארץ־ישראליות בצורות של 
תרגום אונקלוס ושל ארמית בבלית, המוכרות להם יותר.2 אחרים טענו שהטקסטים 
הללו נכתבו מראש בניב ספרותי בעל אופי ממוזג אך לא עמדו על טיבו ועל פשרו 
של הערבוב.3 מטרת מאמר זה היא להראות, על סמך דוגמות מרובות מקורפוס רחב 
של כתבי יד קדומים יחסית, שאין לתלות את העירוב הלשוני בפעולות המעתיקים, 
אלא שמדובר בגיוון לשוני מכוון של המחברים, דהיינו עניין של סגנון. גיוון זה 
מתבטא בכל תחומי הלשון: תחביר, מורפולוגיה, אוצר מילים, ואף עניינים קטנים 
של כתיב וניקוד בכתבי יד מסוימים. במרבית המקרים קשה למצוא התניה לשימושי 
הלשון, ונראה כי מדובר בגיוון לשוני מטעמים ספרותיים, אומנותיים או אחרים. אולם 
לעיתים רחוקות אפשר להצביע על גיוון מתוחכם יותר: שימוש בצורות מסוימות 

בהתאם להקשר.
סגנון זה שכיח לא רק בתרגומים מאוחרים אלא גם בטקסטים אחרים בימי הגאונים, 
כגון פיוטים וספרות המאגיה המאוחרת מן הגניזה. במאמר זה נתמקד בטקסטים 
יהודיים, נעיין במבחר דוגמות בולטות ממקורות שונים, ונדון במשמעויות של 

הממצאים האלה.

הדעה המקובלת במחקר היא שרובם ככולם נכתבו או נערכו אחרי תקופת התלמוד. וראה סעיף   .1
ז 1 להלן על תיארוך לשוני של תרגומי הכתובים.

ראה טל, תרגומי המקרא, עמ' 434; טל, תרגום אסתר, עמ' 149; אלכסנדר, תרגום איכה, עמ'   .2
13—15; קלרק, תרגום קהלת, עמ' 92—93; קנובל, תרגום קהלת, עמ' 89; פונטלה, תרגום שיר, 

עמ' 114—116; לוין, חמש מגילות, עמ' 14.
ראה קאופמן, המיוחס ליונתן, עמ' 367—368 )והוא המציא את המונח "הארמית היהודית   .3
הספרותית המאוחרת" ללשונם של הטקסטים המאוחרים(; קוק, המיוחס ליונתן, עמ' 269, 277; 

אלכסנדר, תרגום שיר, עמ' 10.
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ב. הקורפוס

מחקרי עוסק בעיקר בתרגומי המקרא המאוחרים ובחיבורים בני זמנם בתחומי האגדה 
והפיוט4 על פי כתבי יד אירופיים וקטעי גניזה.5 רוב הדוגמות במאמר זה לקוחות 
מתרגומי חמש המגילות ותרגום תהלים כי הם המייצגים המובהקים של סגנון רבגוני 
זה.6 עיינתי גם בטקסטים מאגיים שפרסמו נוה ושקד,7 שיפמן ושוורץ,8 לוין,9 ובוהק 
ומורגנשטרן,10 ובכללם קמעות מארץ ישראל ומסוריה, קערות השבעה ממסופוטמיה 
)המאה החמישית עד המאה השמינית(11 וקמעות וספרי מאגיה מגניזת קהיר ומגניזת 

דמשק )המאה העשירית עד המאה הארבע־עשרה(.12 גם הם חלק מהקורפוס.
קיצורי התרגומים וסימני כתבי היד באים בסוף המאמר. מובאות מתרגומי הכתובים 
ללא סימנים הן על פי כ"י ורוצלב )W(, כ"י אשכנזי משנת 13.1238 מובאות מתמ"י 

הן על פי מהדורת קלרק.14
מרבית כתבי היד לתרגומי הכתובים מנוקדים בניקוד מלא, אך בציטוטים להלן 
הצגתי את הניקוד בכתב היד רק במקומות החשובים. ברוב כתבי היד )ואולי בכולם( 

פעלו הסופר והנקדן בנפרד, ולעיתים רואים תיקונים גם בניקוד.15

.R כגון ספר טוביה, חלום מרדכי, פיוטי רשות לקריאת תרגום יונתן וברכות בסוף כ"י  .4
 ,)T–S B 11.52 ,T–S B 12.21 ,T–S B 12.32( חשיבות יתרה יש לקטעי הגניזה לתרגום אסתר  .5
שמקורם בשני כתבי יד מזרחיים, אחד מתוארך למאה העשירית עד המאה האחת־עשרה, והשני 
למאה האחת־עשרה עד המאה השתים־עשרה )ראה כשר וקליין, תרגום אסתר, עמ' 143(. הם 
מציגים גרסה קדומה של מה שמכונה "תרגום שני לאסתר", והיא שונה לא מעט בנוסחה ובלשונה 
מן הגרסה המאוחרת בכתבי יד אירופיים. לתעתיק חדש של הטקסטים עם הערות בענייני נוסח 
 )T–S NS 312.3 ,T–S B 11.81( ולשון ראה פרנג, תרגום אסתר. נמצאו גם קטעים לתשה"ש
המשמרים נוסח הדומה לנוסח שברוב כתבי היד האשכנזיים. הם מכתב יד מזרחי אחד, שפרופ' 

מלאכי בית־אריה תיארך לאמצע המאה השלוש־עשרה.
התרגום המיוחס ליונתן על התורה ותרגום דברי הימים כתובים בסגנון דומה, אך טרם סקרתי   .6

אותם באופן שיטתי מפאת אורכם.
נוה ושקד, קמעות; נוה ושקד, לחשים.  .7

שיפמן ושוורץ, גניזה.  .8
לוין, קורפוס.  .9

בוהק ומורגנשטרן, חוברת מאגיה.  .10
ראה יוסולה, קווי ייחוד, עמ' 1—4.  .11

ראה נוה ושקד, לחשים, עמ' 12.  .12
זה כתב היד הקדום ביותר לתרגומי אמ"ת, ודומני שהוא אחד העדים החשובים ביותר לחקר   .13

לשון תרגומי הכתובים. אין בו תרגום דברי הימים ותר"א.
קלרק, המיוחס ליונתן.  .14

בהצגת המקורות משמשים סימני ההתקנה האלה: א — מחיקה או ביטול בכתב היד בידי הנקדן,   .15
המגיה או אדם אחר; >א< — תיקון, הוספה או השלמה בכתב היד בידי הנקדן, המגיה או אדם 
אחר; )א( — טעות בכתב היד לפי דעתי; ]א[ — תיקון או הוספה שלי על סמך כתבי יד אחרים; 

}א{ — שחזור של אות או מילה שאבדה בכתב יד קטוע או של אות בלתי קריאה.
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ג. גיוון בתחביר ובתצורה

החוקרים הקודמים שכתבו על לשון התרגומים המאוחרים התרכזו בעיקר בענייני 
כתיב, אוצר מילים ותצורה ועסקו מעט מאוד בתחביר. אי לכך ארחיב את העיסוק 

בענייני תחביר, מהם חשובים ביותר להבנת ייחודה של הלשון וזמנה המאוחר.

1. השימוש בתווית היידוע
 מאפיין בולט של טקסטים מאוחרים אלו הוא השימוש החופשי בתווית היידוע

)־א /־תא(. כידוע תווית זו איבדה את כוחה המיידע בסורית, בארמית בבלית ובמנדאית, 
לכן צורה כגון גברא נהייתה הצורה היסודית של המילה והיא עשויה להתפרש 'איש' 
או 'האיש', לפי ההקשר. בניבים שבארץ ישראל נשמר בדרך כלל הניגוד בין גבר 
)'איש'( לגברא / גוברה )'האיש'(, לפחות בזמן שלפני הכיבוש הערבי, אבל בתקופה 
מאוחרת יותר היטשטשה ההבחנה בארמית נוצרית ובארמית שומרונית.16 בטקסטים 
המאוחרים שלנו בטלה לחלוטין כל הבחנה בין גבר לגברא. הצורה ה"מיודעת" 
עשויה לציין שם או תואר בלתי מיודע, והצורה הגרודה עשויה להביע שם או 
תואר מיודע. שפע הדוגמות מטקסטים רבים — ובייחוד תרגומי המגילות ותרגום 
תהלים — מלמדות שמדובר בסגנון ספרותי, ולא בטעויות סופר גרידא או בתיקוני 
יתר. לעיתים ניתן לראות בבירור סוגי תקבולת באמצעות היידוע או היעדרו באותו 
קטע או חיבור )סעיף 1.6(. להלן מבחר דוגמות מובהקות לשימושים בתווית היידוע 

החורגים מן הדקדוק הסטנדרטי, לפי קטגוריות שונות.17
1.1 צורה גרודה של שם עצם במשמעות מיודעת18

וביהוא אגר )'ובשכר ההוא', ת"ר א 9(.  .1
והוואן עובדי אב ובנין יאוון כנטופא )'והיו מעשי האב והבנים נאים כנטף',   .2

ת"ר ד 20(.
וחזית ית כל אניסין )'ָוֶאראה את כל העֻשקים', ת"ק ד 1(.  .3

ָון )'ואלה הן עשר המלכויות', תש"א, א 1(.19 ואילין אינון עשר מלְכּ  .4

ראה טל, ארמית שומרונית, עמ' 87—88 והספרות המוזכרת בהערה 173. בר־אשר תולה את   .16
ערעור היידוע בארמית הנוצרית בהשפעת הסורית )בר־אשר, סורית א"י, עמ' 308, 310—311(.

לא הבאתי כאן דוגמות על דרך הדקדוק הסטנדרטי, שכמובן שכיחות מאוד בטקסטים האלה.   .17
הרושם המתקבל מעיון בטקסטים הוא שהמחברים ידעו לכתוב לפי הדקדוק המקובל של 

התרגומים הקדומים אך העדיפו לגוון את לשונם בכל מיני דרכים.
בר־אשר מציין דוגמות אחדות של צורה גרודה תחת צורה מיודעת בארמית נוצרית ומתאר   .18
תופעה זו כ"בריחה מההשפעה הסורית" )בר־אשר, סורית א"י, עמ' 311 הערה 168(. אבל 
נלדקה מזכיר אותה תופעה בסורית )בעקבות ביטול ההבדל הסמנטי בין הצורה הגרודה לצורה 
המיודעת( ומעיר ששימוש זה הלך והתרחב עם הזמן )נלדקה, דקדוק סורי, סעיף 202K, עמ' 

.)157—156
דוגמות נוספות: "ֵריבא הדא" )'הנערה הזאת', ת"ר ב 5(; "מן קדם שולטן" )'מלפני השליט', ת"ק   .19

י 5(; יהודאין כתרגום 'היהודים' )עשרות פעמים בתר"א, פרקים ח—ט, O, לצד יהודֵאי כדין(.
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1.2 צורה גרודה של שם עצם ושם תואר במשמעות מיודעת

ְכַפן קדַמאי... כפן תיניָין... כפן תליַתאי... )'הרעב הראשון', 'הרעב השני',   .5
'הרעב השלישי' וכו', עד "עשיראי"; ת"ר א 1(.

ולא יהב רשותא למלאך מחבל לחבלא בן )'ולא נתן רשות למלאך המחבל /  .6
המשחית לנגוף בנו', תשה"ש ב 9(.20

וסניתי ית חיין בישין )'ושנאתי את החיים', ת"ק ב 17(.21  .7
1.3 שם עצם מיודע, ותוארו אינו מיודע )אך כלוואי ולא כנשוא(22

וגברא חייב חד )'וחוטא אחד', ת"ק ט 18(.  .8
ארום הוא חולקיה טב )'כי הוא ֶחלקו הטוב', ת"ק ג 22(.  .9

23.)O ,6 המן ביש הדין )'המן הרע הזה', תר"א ז  .10
דמתילא לגינתא קלילא ביני אומיא )'שמשולה לגינה קטנה בין האומות',   .11

תשה"ש ח 13(.24
מארעא הדא מסאבא )'מהארץ הטמאה הזאת', תשה"ש ח 14(.25  .12

הדין קמיעא לאיתתא עקרה )'הקמע הזה לאישה עקרה', חוברת מאגיה   .13
26.)T–S K 1.19 ,מהגניזה

ִאין )'על שׂשרף  ִיין איתגזר לֵמיְקטל בירושלם זּכַ על דאוקיד בנורא טלייא זּכָ  .14
באש נערים זכאיים נגזר להיהרג בירושלים זכאים', תוספת תרגום למל"ב 

27.)R ,4 כד
יי תקיפין )תרגום ל'ָשלח אש בעצֹמַתי', ת' איכה א 13(.28 ְשלח ֵאָשתא ִבְכַרּכַ  .15

על פי שמות יב 23, ושם כל התרגומים מתרגמים את המילה המשחית בצורה מיודעת.  .20
עוד דוגמה מאותו תרגום: "דיומין קדמאין הוו טבין" )'שהימים הראשֹנים היו טובים', ת"ק ז 10(.  .21
נלדקה מזכיר דוגמות מן הסוג הזה בספרו )נלדקה, דקדוק סורי, עמ' 158(. מחוץ לסורית   .22

ולקורפוס שלנו, מבנה כזה בארמית ידוע לי רק מספרות הזוהר.
אבל בתש"א: "המן בישא הדין", כהלכה. כמו כן הביטוי "מרדכי היהודי" מתורגם "מרדכי   .23
יהודאי" ג' פעמים בתר"א, לצד ד' פעמים "מרדכי יהודאה" כדין )O(. בתש"א מצוי רק "מרדכי 
יהודאה". השווה גם הניגוד בין "אדם קדמאה" )'אדם הראשון'( במקורות קדומים ל"אדם קדמאי" 
 .R ,13 בת"ת )סט 32, צב 1, צד 10(, תמ"י )בר' כז 15, שמ' ד 11( ותוספת תרגום ליחזקאל כח
ראה גם ת"ר ג 10: "אוטבת טיבותיך בתראי מן קדמאי" )'היטבת חסדך האחרון מן הראשון'(.
וכן "דמתילא ליונתא דכיא" )'שמשולה ליונה זכה'. שם ב B ,14(. ובתש"א: "וְשֵאיל מיני   .24
שֶאיְלתא זעירא וקלילא" )'ושאל ממני שאלה זעירה וקטנה', ד 1(. ובת"ת: "בכווְנתא בישא" 

)'בכוונה רעה', ז 4(.
כך בכל כתבי היד האירופיים, אך בכתבי יד תימניים תיקנו את התואר למסאבתא. בת"ר אנו   .25

א" )א 5(. מוצאים לשון תקינה: "בארעא ְמָסַאְבּתָ
ראה נוה ושקד, לחשים, עמ' 158. כתב היד מתוארך, לא בוודאות, למאה האחת־עשרה, להערכת   .26

פרופ' מלאכי בית־אריה. יש דמיון רב בין לשונו ללשון תרגומי המגילות.
שים לב גם לחילוף הכתיב זכיין / זכאין. ויש במשפט זה עוד מאפיינים של הלשון המאוחרת   .27

שאין כאן המקום לדון בהם.
דוגמות נוספות: "תרין לוחיא אוחרנין" )'שני הלוחות האחרים', תשה"ש א 14(; "לית דוכרנא   .28
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1.4 שם עצם לא מיודע, ותוארו מיודע29
יום בישא )'יום רע', ת"ק ז 14(.30  .16

31.)Or. 1080.6.19 וכל מילה בישתה )'וכל מילה רעה', קמע מהגניזה  .17
ועלית עימך לארע נוכריתא )'ובאתי עמך לארץ זרה', תמ"י בר' טז 5(.32  .18

עובדין בישיא דרשיעי עמך )'מעשים רעים של רשיעים עמך', ת"ת מה 11(.  .19
מחָשָבן ביָשָתא )'מחשבות רעות', תש"א ט 25(.33  .20

1.5 שם תואר מיודע בתור נשוא )שימוש פרדיקטיבי(34

ְשָיא )'טובה תוכחת מֻגלה מאהבה  ְלָיא מן רחמותא דִמּטַ טבתא ַמְכָסנּוָת' דִמַגּ  .21
מֻסתרת', ת"מ כז 5; והשווה תרגום הפשיטתא שם: "טבא הי מכסנותא דגליא 

מן רחמותא דמטשיא"(.
חננא ייי וזכאה )'חנון ה' וצדיק', ת"ת קטז 5(.35  .22

23. מלכא דאיתמני עלייך לרישא צדיקא כאליהו )'המלך שהתמנה עלייך לראש 
צדיק כאליהו', תשה"ש ז 6(

24. ורבתא היא לוותי )'וגדולה היא אלי', ת"ק ט 13(.

לדריא קדמאין ואוף לבתראין" )'אין זכרון לדורות הראשונים וגם לאחרונים', ת"ק א 11(; "מן 
שמיא רחיקין" )'מהשמים הרחוקים', ת"ת קלח 6(, ועוד.

נלדקה מזכיר דוגמות כאלה בספרו )נלדקה, דקדוק סורי, עמ' 157—158(. מחוץ לסורית ולקורפוס   .29
שלנו, מבנה כזה בארמית ידוע לי רק מספרות הזוהר.

דוגמות נוספות: "בר־נש שטיא" )'איש שוטה', ת"ת צב 7(; "בר נש נוכראה" )'איש נוכרי', תמ"י   .30
וי' כב 11(; "גבר חכימא" )'איש חכם', ת"ק ו 8, אך "גבר חכים" להלן, ח 17(; "גבר חסידא" 

.)O ,5 איש חסיד', תר"א ב'(
ראה נוה ושקד, לחשים, עמ' 238—239. באותו קטע מופיעים כל ארבעת המבנים האפשריים:   .31
"עין בישה" )כדין(, "סכלתה בישתה" )כדין(, "רוחה בישה" )שם מיודע ותוארו לא(, "מילה 

בישתה" )שם לא מיודע ותוארו כן(. ראה גם ת"ק ט 12: "לזמן בישתא" )'לעת רעה'(.
השווה הלשון התקנית בת"א: "בארע נוכראה" )שמ' יח 3(.  .32

מקרה נוסף מאותו תרגום: "אבנין טבאתא ומרגלָיתא" )'אבנים טובות ומרגליות', תש"א א 5;   .33
אבל במקומות הקודמים תמיד "אבנין טבין ומרגלין / מרגליין"(. כמו כן בחוברת מאגיה בבלית 

מגניזת דמשק: "ומן רוחין בשתא" )בוהק ומורגנשטרן, חוברת מאגיה, עמ' 35(.
שימוש בצורה "מיודעת" כנשוא שכיח למדי בסורית, בייחוד ליד כינוי גוף ובנסיבות מסוימות   .34
)ראה נלדקה, דקדוק סורי, עמ' 159—161(. הוא מצוי לעיתים גם בארמית בבלית, בעיקר בתוארי 

ייחוס ובצורות נקבה )ראה בר־אשר סיגל, ארמית בבלית, עמ' 64—65, 76—77(.
ועוד דוגמות מרובות בת"ת; ראה גם בסעיף הבא. שכיחה הצורה זכאה )במקום זכאי( כתואר   .35
שע רב', ת"ת יט 14(; "חביב כבר  יתי מּפֶ ָאה מחובא רבא" )'וִנֵקּ פרדיקטיבי, למשל: "וֱאֵהא ַזּכָ
ָאה כאילו יומא דין בריתך" )'זכאי כאילו היום בראתי אותך'; ת"ת ב 7(; "יימר  לאבא לי אנת ַזּכָ
בליבביה זכאה אנא" )'יאמר בליבו זכאי אני', ת"ק א O ,15(. והשווה הצורה המיוחדת בת"א: 

.)W ָאה בכ"י א" )ת"א בר' כד 8, 42, כ"י וטיקן 448; ַזּכָ "וְתֵהי ָזָכֿ
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1.6 יידוע / אי־יידוע מעין תקבולת
השימוש המגוון בתווית היידוע באותו משפט או באותו הקשר מוכיח שזה עניין 

סגנוני בטקסטים האלה, סוג של תקבולת ספרותית.

מעלי הוו קטילי סייפא יתיר מן קטילי כפן )'טובים היו חללי חרב מחללי   .25
רעב', ת' איכה ד 9(.

דאית לי איתתא... דלית לך איתא )'שיש לי אישה... שאין לך אישה', ת"ר   .26
ד 6(.

רכבי על סוסוון ופרשין... רכבין על פיליא )'רוכבים על סוסים ופרשים...   .27
רוכבים על פילים', תשה"ש ו 8(.36

בידא תקיְפתא ובדרע מרמם )'ביד חזקה ובזרוע נטויה', ת"ת קלו 12(.  .28
שמא טבא... ושום טב... שמא טבא... בשום טב )'שם טוב', ת"ק ו 3, 4;  .29 

37.)H ,1 ז
38.)B ,10 טב שיבבא קריב מאח רחיקא )'טוב שכן קרוב מאח רחוק', ת"מ כז  .30
לרחמתא רבה... ברחמה רבה )'לאהבה רבה... באהבה רבה', חוברת מאגיה   .31

39.)T–S K 1.73 ,מן הגניזה
קדישא הוא... קדיש הוא )'קדוש הוא'; ת"ת צט 3, 5(.  .32
קדישא ודחיל שמיה )'קדוש ונורא שמו', ת"ת קיא 9(.  .33

דדמיא לנינפי דהיא צניעתא... דמתילא לנינפי דהיא צניעא )'שדומה לכלה   .34
שהיא צנועה... שמשולה לכלה שהיא צנועה', תשה"ש ד 8—9(.40

לעיתים אפשר לראות סדר כיאסטי בשימוש הצורות:

רובין ריחיא נטלו וטליא בצליבת קיסא תקלו: סביא מתרע סנהדרים איתבטלו   .35
ורובין מן בית זמריהון )'בחורים טחון נשאו ונערים בעץ כשלו: זקנים משער 

שבתו בחורים מנגינתם', ת' איכה ה 13—14(.
ומיא דשילוח מדברין בניח עם מותר מיין דנגדין מן לבנון... דאמתלן לבאר   .36
מיין חיין ובזכותא דניסוך מיא דנסכין על מדבחא )'ומים של שילוח הולכים 

ועוד ראה: "בחמשא עשר יומיא באב... בעשרא יומין בתשרי" )ת' איכה א 4(.  .36
ועוד דוגמות רבות מאותו תרגום, כגון "ואתר דמשתכח תמן גבר זכאי תמן משתכח גברא   .37
חייבא" )'ומקום שנמצא שם איש זכאי שם נמצא איש חייב', ת"ק ג 16(; "מילי פום גבר חכים... 

פתות כסיל', ת"ק י 12(. ושיפוותוי דגברא שטיא" )'דברי פי חכם... וׂשִ
פשיטתא שם: "טב הו שבבא דקריב מן אחא דרחיק".  .38

ראה נוה ושקד, קמעות, עמ' 230, 232.  .39
וכיוצא בזה באותו תרגום: "הות מתילא כנישת' דישר' ליונתא דסגירא בחגוי טינרא... כדין הות   .40
כנישתא דישר' סגירתא מארבע סיטרוי דעלם" )תשה"ש ב 14(; "כנישתא דישראל דשפירתא 
מכל עממיא... דשפירא בעובדייך מכל אומיא" )תשה"ש ה 9, ו B ,1(. וכן בתר"א: "על די 
הות צדיקתא... על די הות צניעא בביתא דמרדכי" )תר"א ב P110 ,7(. ובת"ק: "טבתא חכמת 

.)H ,16 אוריתא עם אחסנת ממונא... טבא חכמת צדיקיא מכח גבורת חייבא" )ת"ק ז 11, ט
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בנחת עם יתר המים שזורמים מלבנון... שנמשלו לבאר מים חיים ובזכות 
ניסוך המים שמנסכים על המזבח', תשה"ש ד 15, גניזה(.41

ולכל אתר ואתר ולכל מדינה ומדינה ולכל שיבטא ושיבטא... ובכל מדיְנתא   .37
ומדיְנתא ובכל אתר ואתר )תש"א ד 1, 3(.

2. ציון מושא ישיר
שלוש דרכים ננקטות בטקסטים הללו לציון מושא ישיר: המילית ית, מילת היחס ל־, 
וכינוי מושא דבוק.42 המחברים משתמשים בשלושתן לגיוון לשוני ולתקבולת ספרותית:

ואנש לא דכר בתר כן ליצרא טבא דשיזביה אלהן יימר בליבביה זכאה אנא הי   .38
כמה דיתבי קרתא ההיא לא דכירו ית ענייא ההוא די שזיב יתהום )'ואיש לא 
זכר אחר כך את יצר הטוב שהציֹלו אלא יאמר בליבו זכאי אני כמו שיושבי 

43.)O ,15 העיר ההיא לא זכרו את העני ההוא אשר הציל אותם', ת"ק ט
וָאה יתהון גיוותנין )'להשפילם... להיטיבם  לַמּכֹוִכיּנּון... לאֹוָטבּותהון ולַשּוָ  .39

ולשים אותם נעלים', תשה"ש ו 12(.44
לִמטֵעי יתיה... לַאסָטיּותיה... לָאָחָדא יתיה.... לַאדָלקּותיה )'להטעות אותו...   .40

להטותו... ללכוד אותו... להדליקו', ת"ק ט 14(.45
ומסקין ליה ומותיבין יתיה על מותביה )'ומעלים אותו ומושיבים אותו על   .41

46.)T–S B 12.32 ,מושבו', תש"א מן הגניזה
דלא ברינא לכון ואנא רחימנא יתכון )'שלא בראתי אתכם ואני אוהב אתכם',   .42

קערת השבעה, מוזאון ישראל 80.1.2(.47

השווה גם רשימת התבלינים בתשה"ש ד 14 )גניזה(: "רשק ומוריקא וקני בושמא וקנמון עם כל   .41
קיסי לבונתא מורא דכיא ואסקילאלואון עם כל מיני שבח בוסמנין". השוואה לפסוק בעברית 
)נרד וכרֹכם קנה וקנמון עם כל עצי לבונה ֹמר ואהלות עם כל ראשי בֹשמים( מגלה סדר של 
"א—ב—ב—א—ב—ב—א—א". לדוגמות נוספות של סדר כיאסטי ראה סעיפים ג 4 ו־ג 5 להלן.

אפשר גם לא לציין את המושא במאומה, כגון: "ואשריתי שכינתי ביניך קבילית ברעוא ית   .42
 קטורת בוסמניך" )'והשריתי את שכינתי בינך, קיבלתי ברצון את קטורת בשמייך', תשה"ש

.)B ,1 ה
שים לב גם לתקבולת בין ד־ לדי: "דשיזביה" כנגד "די שזיב יתהום". שום דבר לא נראה מקרי   .43

בתקבולת מושלמת זו.
כּותהון( ליתר גיוון. יש כאן גם צורת מקור בבלית כנגד צורה קלאסית )לַמּכֹוִכינון ולא לַמּכָ  .44

וכן בת"ק ב 7: "לפרנסא יתי... לפרנסּותי" )'לפרנס אותי'(.  .45
דוגמות דומות מתשה"ש: "למאן דנטרין להון... ודלא נטרין יתהון" )'למי ששומרים אותם...   .46
ַות ארעא וִשלטוניא וקלסו להום"  ושלא שומרים אותם', תשה"ש ה 11(; "אשרו יתהום מלְכּ
)'שיבחו אותם מלכויות הארץ והשליטים והיללו אותם', תשה"ש ו 9(. ובת"ק: "חכמתי קמת 
לי והיא סייעא יתי" )'חכמתי עמדה לי', ת"ק ב 9; יושם לב גם לניגוד בסיומת הנסתרת: ־ת 

לעומת ־א(.
ראה נוה ושקד, קמעות, עמ' 164.  .47
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השוואה בין תרגום תהלים לבין תרגום יונתן לשמואל על פסוקים מקבילים מבליטה 
את נטייתם של התרגומים המאוחרים לגוון את לשונם:

 .)R ,6 משירין רשיעין אקפוני קדמוני דמזיינין במאני קטול )ת"י שמ"ב כב  .43
משרית חייבין אקפוני אקדימו יתי דמזיינן במאני קטול )ת"ת יח 6(.48

3. מבני סמיכות
עוד דרך ליצירת תקבולת תחבירית היא השימוש בסמיכות ישירה לצד סמיכות 

עקיפה )פרודה או כפולה(:

כמה יאה אנת כנישתא דישר' וכמה יאיין אינון רברבי כֵניַשת ישראל )'כמה   .44
יפה את כנסת ישראל וכמה יפים הם גדולי כנסת ישראל', תשה"ש ד 1(.

כחד מן רבני סנהדרין וכחד מן מלכיא דבית יהודה )'כאחד מן חכמי סנהדרין   .45
וכאחד מן מלכי בית יהודה', תשה"ש ד 9(.49

ואזל לדור בחקלא דמואב... ואתו עד חקל מואב )'והלך לגור בשדה מואב...   .46
ובאו עד שדה מואב'; ת"ר א 1—2(.

פתות  מילי פום גבר חכים... ושיפוותוי דגברא שטיא )'דברי פי חכם... וִשׂ  .47
.)H ,12 כסיל', ת"ק י

4. זכר ונקבה
אחד הסממנים של לשון הטקסטים המאוחרים הוא טשטוש ההבחנה בין צורות זכר 
 לצורות נקבה, וביתר שאת בצורות הריבוי. הסיומות לנוכחים ולנסתרים )־כון, ־הון(
החליפו כמעט לחלוטין את הסיומות הקלאסיות לנוכחות ולנסתרות )־כן, ־הן( 
בשמות עצם ובמילות יחס. שתי הסיומות לרבים ולרבות )־ין, ָ־ן( עדיין משמשות 
בשמות תואר ובצורות בינוני, אבל לא באופן סדיר. לעיתים תכופות הצורן ָ־ן משמש 
לרבים, והצורן ־ין — לרבות. כאשר שני הצורנים מופיעים באותו משפט בכל כתבי 
היד או ברובם, דומה שאף כאן מדובר בגיוון מכוון וסוג של תקבולת. לפעמים ניכרת 

נטייה לנקוט סיומות שוות במילים צמודות, אולי לשם החריזה.50

מּוִני". אין ספק שמחבר ת"ת הכיר את  ֻמִני"; תהלים יח 6: "ְסָבבּוִני ִקּדְ ִני ִקּדְ שמואל ב כב 6: "ַסּבֻ  .48
ת"י והשתמש בו בתרגומו.

עוד דוגמה מאותו תרגום: "מטלא דשמיא... מטיפי מטרא" )'מטל השמים... מטיפי הגשם',   .49
תשה"ש ה 2, גניזה(. 

למשל: אבנין חציבין, בשיטין כתיבין, מחוון דמדיקן, דאזלין ריקנין, רוחין די עאילין. נהוג   .50
במחקר לתאר מקרים כאלו כגררה, היינו טעות בהשפעת הסביבה. אולם כשמתבוננים בהקשר 
הרחב ובריבוי הדוגמות השונות מסתבר יותר שהמחברים בחרו צורות מטעמים ספרותיים 
ואסתטיים, כדי שהמילים יערבו לאוזניים. ראה עוד בסעיף ג 8 להלן. אבל יש להדגיש שזוהי 

ין" )'שמועות חדשות', תשה"ש ה 10(. נטייה בלבד ולא כלל. ראה למשל: "ְשמּוָעוָון ַחְדּתִ
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סק לרקיעא ואתן לך תרין לוחי אבנין חציִבין מן ספיר כורסי יקרי בהיָקן   .48
כדהב טב מסדָרן בשיטין כתיִבין באצבעי )'עֵלה לרקיע ואתן לך שני לוחות 
אבנים חצובים מספיר כיסא כבודי בוהקים כזהב טוב מסודרים בשורות 

כתובים באצבעי', תשה"ש א 11; סדר כיאסטי של הצורנים(.
דמסתכלין בשמיא משתען יקרא דייי ועובדי ידוי מחוון דמדיקן באוירא   .49
)'המסתכלים בשמים מספרים כבוד ה' ומעשי ידיו מגידים המביטים ברקיע', 

51.)P110 ,2 ת"ת יט
איגָרתא דלא תקִנין קדם שמיא ואוף בבני אינשא ביָשן )'איגרות שלא תקינות   .50

לשמים וגם בבני אדם רעות', תש"א ח 13(.52
כד הוינא אזָלן בשיְבְיָת' חמא נבוכדנצר רשיעא סרכיא דבני ישר' דאזלין   .51
ריקנין )'כשהיינו הולכים בשבי ראה נבוכדנצר הרשע ׂשרי ישראל שהולכים 

ריקם', ת' איכה ה 5(.53
לאפוקי מלין טבין ולא יכלין לאפוקי מילין בישן )'להוציא מילים טובות   .52

54.)T–S K 1.167 ,ולא יכולים להוציא מילים רעות', קמע מן הגניזה

התופעה איננה מוגבלת לצורות ריבוי, אלא נפוצה בכל מערכות השם והפועל )גם 
בצורות עבר ועתיד(. הינה שתי דוגמות לגיוון בצורות נסתר / נסתרת, יחיד /יחידה:

וכלילא דקודשא דאיתיהיב להום בסיני איתנטילת מנהון )'וכתר הקודש   .53
שניתן להם בסיני נלקח מהם', תשה"ש ג 1(.

אבנא נפל על ברנשה ותברא ליה )'אבן נופלת על אדם ושוברת אותו', תרגום   .54
.)T–S B 11.52 ,אסתר מן הגניזה

סוג אחר של גיוון בצורות זכר ונקבה נמצא בתשה"ש:

שירין ותושבחין דאמ' שלמה נביא מלכא דישר' ברוח קודשא קדם ריבון כל   .55
עלמא יייי עישרתי שירתא איתאמרו בעלמא והדין שירא משבח מן כולהום 

משפט בעל מבנה כיאסטי: "דמסתכלין בשמיא" כנגד "דמדיקן באוירא", ו"יקרא דייי" )סמיכות   .51
עקיפה( לעומת "ועובדי ידוי" )סמיכות ישירה. משתען ומחוון הן צורות בינוני רבים על דרך 
ת"א(. דוגמה נוספת מת"ת: "מן קד' רשיעי ִאלין דמחבלין יתי בעלי דבבי ברעות נפשהון מחזָרן 

עלי" )'מפני רשעים זּו ַשּדּוני ֹאיַבי בנפש יקיפו עלי', ת"ת יז 9(.
דוגמות נוספות: "נשיהון נפָקן לאפיהון ואמִרין" )'נשיהם יוצאות לקראתם ואומרות', תש"א ג 8(;   .52

.)O ,1 מתיבן ליה רברבנוהי וכן אמרין" )'משיבים לו ׂשריו וכן אומרים', תר"א ב"
ומאותו תרגום: "זלגת עיִני ִדמָען... עיִני זלגת ִדמִעין" )ת' איכה ג 48—49(.  .53

ראה נוה ושקד, לחשים, עמ' 210. והשווה הנוסחה המאגית בקמע אחר מן הגניזה: "ובפרט אם   .54
רן זרעיהו ושלא תפיל את  יש בה מיאותם השבעה רוחין די עאילין במיעיהון די נשייא ומַעאּכְ
פרי בטנה" )אותה נוסחה מופיעה בשני קטעים: T–S K 1.18 ,T–S K 1.30; ראה נוה ושקד, 
לחשים, עמ' 152—153(. הלשון משקפת את מגמות הארמית המאוחרת בעיצומן, כגון ערבוב 
עברית וארמית, נטרול צורות זכר ונקבה, גיוון צורות קלאסיות ובבליות )־הון /־הו(, יידוע לא 

דקדוקי וכו'.
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שירתא קמיתא אמר אדם )'שירים, עשר שירות, והשיר הזה, השירה הראשונה', 
תשה"ש א 1(.55

5. סיומות לרבים
מחברי הטקסטים המאוחרים מכירים שלוש סיומות לרבים: ־ין ו־יא מהארמית 
א(, ו־י מהארמית הבבלית )דוגמת מלֵכי שפירושה  הקלאסית )כגון מלכין, מלַכּיָ
'מלכים' או 'המלכים'(. שלושתן משמשות בצורה חופשית ללא הבדל סמנטי לשם 

גיוון ותקבולת.

לא יזכון רשיֵעי בדינא וחייבין בסיעת צדיקיא )'לא יֻקמו רשעים במשפט   .56
אים בעדת צדיקים', ת"ת א 1(. וַחּטָ

בר מן אמרכליא וארכונין דאינון קריבין למלכא דאינון צדיקיא ולית בהום   .57
מידעם ביש )'חוץ מהארמכלים והארכונים שהם קרובים למלך שהם צדיקים 

ואין בהם מום', תשה"ש ד H ,3; סדר כיאסטי של סיומות הרבים(.
מזיקיא וטלֵני דאזלין בליליא... הוו ערקין מזיֵקי וטלֵני וצפריֵרי וטיהרֵרי   .58
מביניהון... וכל מזיקיא ומחבליא הוו ערקין מריח קטרת בוסמיא )'מזיקים 
וטלנים ]שם של שדים[ שהולכים בלילה... היו בורחים המזיקים וכו'... וכל 
המזיקים והמחבלים היו בורחים מריח קטורת הבשמים', תשה"ש ג 8, ד 6; 
שוב מבנה כיאסטי של צורני הריבוי וסדר המילים "הוו ערקין" עם שמות 

השדים(.56
הבו חינא וחיסדא לפ'ב'פ' באפי כל שולטנין ורברבין גוברייא }ונש{ייא )'תנו   .59
חן וחסד לפ'ב'פ' בפני כל השליטים והגדולים הגברים והנשים', נוסחה מאגית 

57.)T–S K 1.8015 ,מן הגניזה

לעיתים מוצאים אף את צורן הרבות לגיוון נוסף:

כל ַמגדָלוָון דבדמשק... ובניי חסינין כִמגדליא )'ִמגדלים', תשה"ש ז 5, ח 10(.  .60

6. חילופי בניינים
עוד מאפיין של הארמית המאוחרת הוא טשטוש ההבחנה בין הבניינים. מציאות לשון 
זו ִאפשרה למחברים להשתמש בבניינים שונים לשם גיוון ותקבולת. כתבתי על כך 

באריכות רבה במקום אחר,58 ולכן אסתפק כאן בדוגמות אחדות שלא הובאו שם.

וכן בחוברת מאגיה בבלית: "ותלי בצפרא ואפרחה ואמר עליה כי היכי דפרחא הדא ציפרתא   .55
הכי ניפרח ליבה דפ ב' פ' בתר פ ב פ א א' ס' " )ראה בוהק ומורגנשטרן, חוברת מאגיה, עמ' 25(.
וראה דוגמה מקערת השבעה: "ושאר כל רוחין כלהון וישאר כל מזיקי כלהון" )נוה ושקד,   .56

לחשים, עמ' 137(.
שם, עמ' 172.  .57

ראה פרנג, חילופי בניינים. שם הבאתי עשרות דוגמות ממקורות מגוונים.  .58
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טוביה לאינש דמתְרֵחיץ עלוהי ולא ָבִהית כל דָרֵחיץ ביה )'אשרי האיש שבוטח   .61
עליו ולא יבוש כל שבוטח בו', תש"א ה 1; גיוון גם במילות היחס על / ב־(.

ט יהוָד' )'ובשבט אפרים לא בחר: ויבחר  ט אפרים לא ְרָעא: ואיתְרִעי ית ֵשיַב֣ ובֵשַב֥  .62
את שבט יהודה'; ת"ת עח 67—68; גיוון גם בכתיב של המילה שבט / שיבט(.

מימַרי ָאֵצית יייי... ֵצית לקל בעותי )'ֲאָמַרי האזינה ה'... הקשיבה לקול ַשְועי',   .63
ת"ת ה 2—3; הפשיטתא גורסת כאן פעמיים צות, בניין קל(.

7. צורות מקור
צורות מקור של להגים שונים משמשות בטקסטים מאוחרים לגיוון ולתקבולת. 
ָלא, לַאְקָטָלא, לִאתקטלא  דרך המלך היא הצורות של תרגום אונקלוס )למקַטל, לַקּטָ
וכו'(, ולצידן מזדמנות צורות ארץ־ישראליות עם תנועת o בבניין קל ותחילית מ"ם 
בבניינים הנגזרים )למקטול, למקטלא וכו'(. צורות בבליות )לקטולי, לאקטולי וכד'( 

נדירות יחסית בתרגומים אך שכיחות יותר בספרות המאגיה ובפיוטים.

ׂש יתהון )'וכאשר  וכד אנחנא רהטין מתּפֹוס59 יתהום... ולית אנחנא יכלין למתַפּ  .64
אנחנו רצים לתפוס אותם... ואין אנחנו יכולים לתפוס אותם', תש"א ג 8(.

לית אנא יכיל למפַרק... דלית אנא יכיל למפרֹוק )'איני יכול לגאול', ת"ר  .65 
ד 6(.60

אמר למיעליה61 ניבלין... אמר לאתויי חיות ברא... למרקדא קדמוהי ולמחזי   .66
רבותיה לכל מלכיא )'אמר להביא לו נבלים... אמר להביא ]צורה בבלית[ חיות 
בר... לרקד ]צורה ארץ־ישראלית[ לפניו ולהראות גדולתו לכל המלכים', 

תש"א א 2(.
וֵני  ַעא ביה תרין לוחי אבנא: מדבחא לַאְתֹקּ ּפֹורתא וארונא: לַאְצּנַ וֵרי ַכּ כרובין לצֹיּ  .67
ָקא ֳקרבנא )'כרובים לצייר הכפוֶרת והארון: להניח בו שני לוחות אבן:  לַאּסַ
המזבח להתקין להעלות קורבן', פיוט בסוף כ"י R; צורות בבליות וקלאסיות 

משמשות לסירוגין(.
לשתוקי... לשתקא )'להשתיק', קערת השבעה, מוזאון ישראל 80.1.2(.62  .68

8. צורות בינוני רבים בגזרת ל"י
הצורה הראשית לבינוני רבים בגזרת ל"י בתרגומים מאוחרים היא פעיין, המנוקדת 

צורת מקור בלי למ"ד. זו הצורה הטיפוסית של הארמית הגלילית, והיא נדירה מאוד בתרגומים.  .59
וכן בת"ק: "למסבוע לחמא... למכַנש עותרא" )'לׂשבוע לחם... לצבור עושר', ת"ק ט 11(.  .60

נראה כי יש כאן צורת מקור קל במקום ַאפֵעל, וכמו כן בפועל הרביעי למחזי )במקום לאחזאה   .61
או למחזיה(. ראה בסעיף הקודם.

ראה נוה ושקד, קמעות, עמ' 164. וכן בתפילת "בריך שמיה", נוסח איטלקי: "לאמטויי לן זיו   .62
נהורך ולקבלא צלותן ברחמי" )ראה בר־אשר, בריך שמיה, עמ' 168(.
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בדרך כלל פעָיין / פעַיין.63 לצידה נמצאת גם הצורה ָפַען / ָפָען, על דרך תרגום אונקלוס, 
ופה ושם מזדמנות עוד צורות נדירות בכתבי יד מסוימים.64 גם כאן יש לפרש את 

תערובת הצורות כגיוון מכוון. הינה דוגמה מובהקת:

ְגַיין כאילן דנציב על עינא דמיא...  ְייַשן וָסֽ ובננא ָסָגאן עילוי ארע' ואנחנא ָפּֽ  .69
ולמחמי אילולי ָפָשן וָסָגן חכימיא דמתילין לגופנא ולבלוביהון ָמְלָיין עובדין 
טבין הכרומנין65 )'ובנינו מתרבים על הארץ ואנחנו פורים ומתרבים כעץ שתול 
על מעיין... ולראות אם פורים ומתרבים החכמים שמשולים לגפן, ופרחיהם 

מלאים מעשים טובים כרימונים', תשה"ש א 16, ו 11(.

הצורות השונות של הפועל סג"י מובנות, אבל מעניינות יותר הצורות פיישן ופשן. 
מקור התרגום בברכת ה' בספר בראשית: "פּושּו וְסגֹו וְמלֹו ית ארעא" )'ְפרו וְרבו 
וִמלאו את הארץ', בר' א 28, ת"א(. הצורה פושו באונקלוס היא ציווי על דרך גזרת 
ע"ו,66 ואומנם פיישן היא בינוני על דרך ע"ו, אך פשן היא על דרך ל"י. מכאן רואים 
שמחבר תשה"ש הרגיש חופשי להטות פעלים בדרכים חדשות לצורך ספרותי. יושם 
לב שהוא לא כתב פיישין אלא פייָשן, שאולי מתיישבת יפה יותר ליד סגָיין מבחינה 
אקוסטית. במקרה זה נדמה שהוא העדיף דמיון בצליל כשמדובר בצמד מילים )"ָפַשן 

וָסַגן", "ָפייָשן וָסגָיין"(,67 בניגוד למילים במרחק מה או בפסוקים שונים.68

9. כינויי הגוף למדברים
כינוי הגוף הפרוד למדברים הוא אנחנא בארמית מקראית ובתרגום אונקלוס, ואנן 
בתלמודים ובמדרשים. הכינוי הדבוק הוא ־נא בארמית קלאסית ו־ן או ־נן בניבים 
מאוחרים יותר. בטקסטים מאוחרים רבים מוצאים חילופים חופשיים בין צורני הכינוי 
הדבוק, ובתרגום תהלים משמשים אנחנא ואנן באותו הקשר, מה שאין כן בתשה"ש 

ובתש"א )ראה סעיף ו 2.2.1 להלן(.

ואנחנא בשום ייי אלקנא נדכר... ואנן איזדקפנא ואיתחיילנא: ייי פרוק לן   .70
מלך תקיף קבל צלותן ביום מקרינן )'ואנחנו בשם ה' אלהינו נזכיר... ואנחנו 

היינו צורת רבות לפי הדקדוק הקלאסי. הצורה המקראית ָפַעִין מזדמנת רק לעיתים רחוקות   .63
ִין ועוד(. הווי אומר  בכתבי יד, בדרך כלל בצורות המופיעות במקרא )כגון ָעַנִין, ָשַנִין, ְמַצַלּ
שהנקדנים ידעו את הניקוד המקראי ובכל זאת ניקדו במרבית המקרים לפי מסורת הקריאה 

המאוחרת. על צורות בינוני רבים בגזרת ל"י ראה דן, תרגום תהלים, עמ' 37, 52—53.
כגון צורות המסתיימות בִ־ין )על דרך העברית( או ־ּון )צורה בבלית עם חתימת נו"ן סופית(.  .64

יש כאן גיוון בין הצורה הארץ־ישראלית הכ־ )'כמו'( ובין המילית הרגילה כ־ )"כאילן"(.  .65
אולם מילונאים בני זמננו קובעים שהשורש המקורי הוא נפ"ש. ראה סוקולוף, מילון ארמית   .66

בבלית, עמ' 769; מילון CAL, ערכים נפ"ש ופו"ש.
ניקדתי כאן על פי הדקדוק המקובל. בדוגמה עצמה הובא הניקוד בכתב היד, ושם רואים גיוון   .67

אף בנקיטת קמץ ופתח, ששתיהן שוות בהגיית הנקדן.
והשווה מקצת הדוגמות בסעיף ג 4 לעיל.  .68
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קמנו ונתעודד: ה' הושיענו המלך התקיף קבל את תפילתנו ביום ָקְראנו', 
ת"ת כ 8—10(.69

עד כה הדגמתי מבחר קטן מהתופעות הבולטות בתחביר ובתצורה. ישנן עוד קטגוריות 
רבות של גיוון לשוני, ואזכיר כמה מהן בקיצור נמרץ מחמת קוצר היריעה:

פועלי ל"י עבר מדבר: ֲחֵזיִתי / ֲחֵזית / ֲחָזִיית / ֲחָזִאית;70 עבר נוכח: כתבתא / כתבת; 
 עבר נסתרת: ְכָתַבת / ַכְתַבת / כתבא; עבר נסתרים: כתבו / כתבון / כתבן; עתיד נסתר:
יכתוב / נכתוב;71 עתיד נסתרות: יכתבון /יכתבן / תכתבן; בינוני מדברים: אנן כתבין /
ָנָייך; כינוי הנסתר הדבוק  ָנך / ְבּ ְבּ כתבינן; כינוי הנוכח הדבוק לשמות בריבוי: 
ֵניּה;  ָנָהא / ְבּ לשמות בריבוי: בנוהי / בנוי; כינוי הנסתרת הדבוק לשמות בריבוי: ְבּ

כינוי הנסתרים / הנסתרות הדבוק: בהון / בהום72 ועוד.

ד. גיוון באוצר המילים ובכתיב

דוגמות של גיוון באוצר המילים ובכתיב מצויות על כל צעד ושעל, ואין כל טעם 
להצביע על מילים או על צורות מסוימות כסימן ל"דיאלקט המקורי" של הטקסט, 
כפי שעשו חוקרים רבים.73 הרי מעט משפע הדוגמות של גיוון מכוון באותו פסוק 

או באותו הקשר:

מטול כדין... מטול כן... מטול היכנא )'על כן', תש"א ט 26(.  .71
גינתא דֵעֶדן... גינניתא דעדן )'גן עדן', תשה"ש ב 1(.74  .72

להני שבעא רבנייא דמשמשין באיליין שבעה יומין קדם אפי מלכא אחשורוש:   .73
וגזר מלכא על אילין שבעה רבנייא )'לשבעת הׂשרים הללו ]ארמית בבלית[ 
שמשמשים בשבעת הימים האלו ]ארמית גלילית[ לפני המלך אחשורוש: וגזר 

75.)O ,11—10 המלך על שבעת הׂשרים האלה ]ארמית קלאסית[', תר"א א

רֹוק יתנא ייי אלהנא וְכנֹוש יתן מביני עמיא" )'אותנו', ת"ת קו 47(; "עד  מקרים נוספים בת"ת: "ְפּ  .69
דיחוס עלנא: חוס־עלן ייי חוס עלן" )'עלינו', ת"ת קכג 2—3(; "נפשנא... נפשינן" )'נפשנו', ת"ת 
קכד 5, 7(; "הוינן... הוינא" )'היינו', ת"ת קכו 1, 3(, ועוד. דוגמות כאלה רווחות גם בחיבורים 
אחרים, כגון חלום מרדכי: "במימרך סברת נפשן ארום עלך תליין עיינינן ארום אנת בלחודך 

.)W ,17 לנא ולאבהתנא לאלהא" )חלום מרדכי
ניקדתי כאן לפי השיטה הרווחת בכתבי יד אירופיים )קמץ בהברה פתוחה(.  .70

צורות עם תחילית נו"ן בגוף שלישי עתיד )כמו בסורית ולעיתים בארמית בבלית( מצויות בעיקר   .71
בת"מ ובתש"א.

על השימוש בצורן ־הום בתרגומי הכתובים ראה פרנג, כ"י פריז 110, עמ' 206—208.  .72
ראה הערה 2 לעיל. גישה כזאת לטקסטים שלנו דומה לניסיון לתארך ולמקם טקסט עברי מימי   .73

הביניים על פי יסודות מקראיים, משנאיים ותלמודיים שיש בו.
וכן: "גינת בוסמא מרביין דיקדוקין וטעמין היכמה דגנוניָת' מרבי בוסמנין" )תשה"ש ה 13(.  .74

ֲעַרן ית  דוגמה נוספת לעירוב מילים מניבים שונים: "אם מתמלַיין ענניא מיטרא עילוי ארעא ַמֽ  .75
מיהון בגין זכותא דצדיקיא ואין לית זכו בדרא ההוא בימ' ובמדברא נחתן די לא יתהנון מנהון 
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וכן מוצאים חילופים למכביר במילים או בכתיבים, כגון חזא / חמא, בדיל / בגין / מן 
בגלל, אוחרן / אחרן / חורן; תיובתא / תתובתא, על / עילוי, ידא / אידא, עממיא / עמיא, 
אינון / הינון, איך / היך, כ־ / הא כ־ / הי כ־ / היך / היך כ־, איתתא / אנתתא, למיטר / למנטר, 
ָדאין / ָדיין )בינוני ע"ו(, זכאין / זכיין, נוכראה / נוכריא, איזגדין / עיזגדין, יאיין / יאוון, 

מקדשא / מוקדשא,76 את / אנת,77 ועוד דוגמות אין־ספור.

ה. גיוון לשוני בתרגום פסוקים או ביטויים זהים או דומים

בתהלים ובשיר השירים נמצאים פסוקים או ביטויים זהים או דומים מאוד, ובתרגומיהם 
ניכרת מגמה ברורה של המתרגמים להימנע מאותו ניסוח — בניגוד גמור לשיטת 
ת"א והפשיטתא, המתרגמים פסוקים מקבילים בתרגום זהה. הינה לדוגמה הפסוקים 
המקבילים הללו מת"ת, הגדושים בשינויים בפרטי פרטים בכל תחומי הלשון, בהם 

כתיב וניקוד:

ה טֹוב )תה' יד 1(. ִחיתּו ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין עֵֹשׂ ִלּבֹו ֵאין ֱאלִֹהים ִהְשׁ ָאַמר ָנָבל ְבּ  .74
ֲאַמר שטיא בליבביה לית שולטנא דאלקא בארעא חבילו עובדיהון ְרָחקו   

חו עילא לית דָעֵבד טב. טבתא ַאשּכָ
ה טֹוב )שם נג 2(. ִחיתּו ְוִהְתִעיבּו ָעֶול ֵאין ֹעׂשֵ ִלּבֹו ֵאין ֱאֹלִהים ִהׁשְ ָאַמר ָנָבל ּבְ  

ָאִמיר נבל בליביה לית אלהא פרע מיניה מטול היכנא חבילו רשיעי ֳארחתהון   
ַכח בהון עילא לית דָעִביד טב. ְרִחיקו מן טבא אישְתּ

ָרֵאל  ַמח ִיְשׂ בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיׂשְ ׁשּוב ְיהָוה ׁשְ ָרֵאל ּבְ ּיֹון ְיׁשּוֻעת ִיׂשְ ן ִמּצִ ִמי ִיּתֵ  .75
)שם יד 7(.

יב78 ייי ַגְלַות ציון ירנן יעקב יחדי  ְדִייּתֵ ָמאן ִירַחׁש מציון פורקָנ' דישראל ּבִ  
ישר'.

ָרֵאל  ַמח ִיְשׂ בּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְשׂ ׁשּוב ְיהָוה ְשׁ ָרֵאל ְבּ ּיֹון ְיׁשּוַעת ִיְשׂ ן ִמִצּ ִמי ִיֵתּ  
)שם נג 7(.

ֲחַזר מימָר' דייי ַגְלוַות  ַמן הוא דֵיַהב מן ציון פורקנא דישר' ֵאָלֵהן ייי כד ַיֽ  
עמיה ירנן דבית יעקב ויחדי דבית ישר'.

בֹוֶד )שם נז 12(. ל ָהָאֶרץ ּכְ ַמִים ֱאֹלִהים ַעל ּכָ ָ רּוָמה ַעל ַהּשׁ   .76
איתרֹוַרם על מלאכי שמיא אלהא על כל יתבי ארעא ְיקרך.  

בֹוֶד )שם קח 6(. ל ָהָאֶרץ ְכּ ַמִים ֱאֹלִהים ַעל ָכּ רּוָמה ַעל ָשׁ  
ֵוי שמיא אלהים ועל כל ארעא ִאיקרך.79 איתרֹוַמם ִעּלָ  

בני אינש' ואי איתגזר מן שמיא" )ת"ק יא 3(; יש כאן גיוון בין אם )ת"א(, אין )ארמית גלילית( 
ואי )ארמית בבלית(, וכן גיוון בבינוני רבים ל"י, ובשימוש תווית היידוע.

.W המילה מקדשא מנוקדת פעמים ַמקדשא ופעמים ִמקדשא בכ"י  .76
חילוף חופשי בת"ק ובת"ת, אבל לא בתשה"ש )ַאת = אתה, ַאנת = ַאת(.  .77

ד ָיֵתיב. ֿיב; B: ַכּ ְדָיֿיִתֿ P17: ּבִ  .78
השווה גם בין תשה"ש ד 2 לתשה"ש ו 6, על שני פסוקים כמעט זהים. בין היתר מוצאים   .79



[15[ 155 גיוון לשוני מכוון בארמית יהודית ספרותית מאוחרת   

פסוקים כאלה הם הוכחה ניצחת שהגיוון הלשוני ננקט בכוונת המחברים מלכתחילה, 
 ולעיתים צורות משונות )ולא דקדוקיות( מובנות רק על רקע זה. למשל בת"ת מ 18:
"לא ְתיֹוַחר" )'ַאל ְתַאַחר'(. הצורה המוזרה תיוחר מוסברת כניסיון היבדלות מהצורה 
הרגילה בפסוק המקביל: "לא תֹוָחר" )ת"ת ע 6(. וכן דומה שיש לקרוא את המבנה 
הלא־דקדוקי "תיומין טביא" )'ָתֳאֵמי צביה'( בכתבי יד אשכנזיים קדומים לתשה"ש 
ז 4 לאור הצירוף התקין "תיומי טביא" בפסוק המקביל )ד 5(.80 וראה את תרגום 

הביטוי "מלך הכבוד", המופיע חמש פעמים בתהלים כד 7—10:

יָר'  יָרא... ְמִליך דַיּקִ ירא... ְמִל>י<ך ַיּקִ ' ַיּקִ ְמִליך ִאיָקר... ְמִליך ְיקרא... מלָכּ  .77
)ת"ת שם(.81

ו. גיוון לשוני בהתאם להקשר

עד כאן ראינו שפע דוגמות של גיוון לשם גיוון ללא התניה ברורה, וזה הסוג הרגיל, 
וכנראה הסגנון המקובל בעת ההיא. לעיתים רחוקות נמצא גיוון מתוחכם יותר, 
בעיקר בתש"א ובתשה"ש. בשני חיבורים אלו באים דברי המספר ודיבור ישיר של 
דמויות רבות )בני ישראל ונוכרים( בהקשרים שונים, ובתשה"ש הדמויות מתוארות 
אף בתקופות שונות בתולדות עם ישראל, מיציאת מצרים עד ימות המשיח באחרית 
הימים. לפעמים אפשר למצוא שימוש בצורות מסוימות בהתאם להקשר, ולהלן 

דוגמות נבחרות.

1. מוקדם ומאוחר
בשיר השירים יש ארבעה פסוקים הפותחים ב"השבעתי אתכם בנות ירושלם", וזה 

תרגומם:

ִעית יתכון כנישת' דישראל ופתח פומיה משה רבהון דישר' וכן אמר ַאשּבָ  .78 
)ב 7(.

בכן אמר משה לבני ישראל אשבעית לכון כנישתא דישר' )ג 5(.  
אמרת כנישתא דישר' אשבעית לכון נביאיא )ה 8(.  

ְעָנא עליכון עמי בית ישראל )ח 4(. יאמר מלכא משיחא ַמשַבּ  

בהם ארבע ַוריאציות של אותה מילה: אונס, אניסותא, אניסות )רק בתשה"ש ובת"ק(, אניסא 
)בתשה"ש בלבד(. מכאן רואים שהמחברים לא היססו להמציא צורות חדשות לשם גיוון.

השווה גם ת"ת מ 14 לעומת ע 2:  .80
ה / ְצָבא ייי לִמפָצא יתי ייי לסיועי ָזֵריז. יֵלִני ה' ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ מ 14: ְרֵצה ה' ְלַהּצִ  
ה / אלהא לפצאה יתנא ייי לְסִעיְדָנא ָזֵריז. יֵלִני ה' ְלֶעְזָרִתי חּוׁשָ ע 2: ֱאֹלִהים ְלַהּצִ  

מדוע ינקוט המחבר את הצורן ־נא )למדברים( לתרגום כינוי המדבר אם לא לשם בידול מהפסוק   
המקביל? בהמשך המזמור הוא חוזר לגוף מדבר ומגוון בדרכים אחרות.

P17: ְמִליך איקר, מליך ְיקרא, מלכא ַיקירא )עד כאן = W(, מליך ְיקרא, מליך איקרא. ראה גם   .81
תשה"ש לשלושת הפסוקים המתחילים ב"מי זאת": ג 6, ו 10, ח 5.
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שתי ההשבעות הראשונות נאמרות מפי משה לבני ישראל במדבר לפני הכניסה 
לארץ, והמתרגם מגוון ונוקט יתכון לצד לכון. ההשבעה השלישית נאמרת מפי בני 
ישראל לנביאים בגלות בבל לפני שיבת ציון, והמתרגם ממשיך בצורת עבר של 
הפועל: אשבעית. אך בהשבעה הרביעית, שנאמרת באחרית הימים, הוא נוקט את 
צורת הבינוני עם כינוי נושא חבור, משבענא, צורה מאוחרת של ארמית בבלית, 
סורית ומנדאית. גם מילת היחס על היא הרגילה בספרות המאגיה בימי הגאונים עם 
פועל זה. אילו כתב "משבענא עליכון" באחד משלושת הפסוקים הקודמים ואשבעית 
בפסוק האחרון היה זה מקרה נוסף של גיוון ללא התניה, אבל הוא השתמש בלשון 
המאוחרת דווקא בהקשר המאוחר, וזו דוגמה לגיוון מתוחכם יותר, בהתאם להקשר.

חוקרים רבים מצביעים על השורש חמ"י בתרגומים כׂשריד של ארמית ארץ־ישראלית 
מקורית וטוענים שהופעותיו של השורש חז"י באותם טקסטים הן מעשה המעתיקים.82 
בתשה"ש מצויים שני השורשים. לדעתי שניהם מקוריים בטקסט, ותפוצתם אינה 
מקרית: בני ישראל נוקטים את הפועל הקלאסי חזא )'ראה'( בתקופה קדומה )ב 9(, 

ואת הפועל המאוחר ֶנֱחֵמי )'ִנראה'( — בגלות אדום לפני ביאת המשיח )ז 13(.
בתש"א בדרך כלל אין הבחנה בין מוקדם ומאוחר בלשון, שכן כל הסיפור מתרחש 
בתקופת המקרא, אבל מצויות בו צורות ארכאיות בסיומת הנוכחת ליכי ועליכי 
במכתב המלך שֹלֹמה למלכת שבא )א 2, בניגוד לצורות הרגילות ליך /לך ועליך /

עלייך /עלך(, ואין ספק שזה אמצעי ספרותי להעניק למכתב נופך של עתיקּות.

2. משלבים שונים
2.1 דיבור ישיר בפי בני ישראל או בפי נוכרים

בקטעים הבאים מתש"א אפשר להבחין בהבדלי לשון בין דברי המספר לדיבור ישיר 
של הדמויות:

כד חזו כל הד}א{ גבורתא איתמהו ואישתט}חו{ ונפלו... }וכד{ חזו מלכיא   .79
שבחיה... וכד הוו סהדייא שמעין הוון אמרין "חמון היך אתון סהדין דלא 

.)T–S B12.32 ,בגין אנן עלמא מיתעקר" )קטע גניזה

לפנינו נוסח מכתב היד הקדום ביותר שנתגלה לתרגום אסתר )מתוארך למאה העשירית 
עד האחת־עשרה(. למרבה הצער יש בידנו דף אחד בלבד, קטוע מאוד, אבל אפשר 
לראות בו שימוש בצורה הקלאסית חזו )'ָראּו'( בדברי המספר לעומת הצורה הארץ־
ישראלית חמון )'ְראּו'( המוׂשמת בפי העדים בארץ ישראל. ומלבד חמון גם המילים 
היך ובגין מאפיינות את לשון ארץ ישראל. אנן היא צורה מאוחרת ולא קלאסית.83

ראה הערה 2 לעיל.  .82
הצירוף "בגין אנן" )במקום "בגינן"( מפתיע, והוא מרמז שאין זו שפה מדוברת ממש כי אם לשון   .83
ומרין בלבהון  ספרותית המשובצת במילים מלשון הדיבור. בגרסה המאוחרת: "והוון סהדיא ָאֽ

ַנסֵהד סהדותא דקושטא ואי לא בגינן עלמא מתעקר" )תש"א א 2(.
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עוד חילופי חז"י וחמ"י נמצאים בגרסה המאוחרת של תש"א, אלא ששם המספר 
נוקט חמ"י והפרסים משתמשים בפועל חז"י, הרגיל בניבים מזרחיים:

וכד חמון תמן דבית ישר׳ מאני דבית מקדשא לא הוו צבָיין למגני קדמוי   .80
ואמרו ליה למלכא לא צבָיין יהודאי למגני מטול דחזַיין מאני דבית מקדשא 

ואמר מלכא עבידו )עבידו( להון ְסָמָכא ָאֳחֵריָנא לגרמיהון )תש"א א 4(.

יושם לב גם למילה הסורית מטול )'בגלל'( בדברי הפרסים למלך, ולמילים "סמכא 
אחרינא" )'ִמשֶתה אחר'( בתשובת המלך הפרסי. סמכא במובן 'משתה' היא סורית, 
ואחרינא היא צורה בבלית או סורית84 )בניגוד לאוחרן בת"א וחורן בארמית ארץ־

ישראלית(.

וכד חמא דְשֵלמא בישתא על המן ועל בייתיה אזל הוא חרבונא ואמ׳ ליה   .81
ב ית מלכותא מינך ואי לא ְמֵהיְמַנּתְ  למלכ' אוף לך ]מלכא[ בעי המן ניקטל וִנּסַ
ר וֲחִזי ית צליבא דעבד המן למרדכי דמליל טבת' על מלכא והא ָקִאי  לי ַשַדּ

בביתיה רומיה חמשין אמין )תש"א ז 9(.

בדברי חרבונה )ׂשר פרסי( למלך מצויים קווים רבים של סורית וארמית בבלית 
)מסומנים באות עבה(.85

עוד דוגמה מאלפת היא השיחה בין איש ישראל לאיש נוכרי. בקשת היהודי 
כתובה בלשון ארץ־ישראלית, ואילו תשובת הגוי רוויה בקווים סוריים,86 אם כי 

אינה מנוסחת בסורית טהורה:87

הוה ַגברא מן דבית ישר׳ אזיל לגברא עממיא ואמר ליה בעי אנא מינך ניהוי   .82
אנא ובניי ואיתתי לך לעבדין ובלחוד נישתיזב מן הדין ְקָטָלא אמר ליה גברא 
עממיא לבר ישר׳ לא ֲחֵזית מה דכתיב בדיטגמא דפרס מלכא אחשורוש דכל 

גברא עממיא דמשתכח ִציּדֹוי גברא יהודאה ניתקטל כוותיה )תש"א ד 2(.

בסורית קלאסית התיבה כתובה אחֵרָנא, אך האל"ף הראשונה לא נקראת. הניקוד בכ"י W מכוון   .84
לצורה בארמית בבלית. ראה סוקולוף, מילון ארמית בבלית, עמ' 105—106.

ארמית בבלית: אי )'אם'(, מהימנת )'מאמין אתה', בינוני עם נושא דבוק, גם בסורית(, קאי   .85
)'עומד'(. סורית: "בעי המן ניקטל ונסב" )'מבקש המן שיהרוג ויקח' — תחילית נו"ן לגוף נסתר 

ומבנה אסינדטי(.
דיטגמא )'צו'( היא מילה סורית שמקורה ביוונית. הפועל פרס פירושו כאן 'הכריז, פרסם',   .86
ומשמעות זו ידועה רק מהסורית. עממי כשם תואר שמשמעו 'גוי' היא מילה סורית. מילת 
היחס ציד )'אצל'( מצויה רק בסורית, בת"מ וכאן. השווה דברי אסתר למרדכי )ד B ,11(: "דכד 

הויתי מתרביא לָוָתך". ניתקטל בתחילית נו"ן לגוף נסתר היא צורה סורית.
ראה למשל הצורה יהודאה במקום יהודיא בסורית קלאסית או הצורה צידֹוי )עם סיומת של   .87
ארמית ארץ־ישראלית( תחת הצורה צידוהי בסורית קלאסית, הנקראת ציַדו. לא מן הנמנע 
שמדובר בצורות שהיו קיימות בניב מסוים של סורית יהודית בימי הגאונים, אבל ראה הערה 

83 לעיל.
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2.2 תפילה או לשון פורמלית לעומת לשון דיבור רגיל
2.2.1 אנחנא / אנן בתשה"ש ובתש"א

בתשה"ש ובתש"א קיימת הבחנה מוחלטת בשימוש הכינויים אנחנא ואנן. הצורה 
הקלאסית אנחנא משמשת בתשה"ש בתפילה )א 16, ח 14(, והצורה המאוחרת אנן 
משמשת בדיבור רגיל )ב 9, ו 1(. גם בתש"א מוצאים אנן בדיבור רגיל בלבד )א 2, ו 1 
]גניזה[, ט 14 ]B[, ט 16(, ואילו אנחנא מופיעה רק בתפילה )ה 1( או בלשון פורמלית, 

כגון דיבור לפני המלך או המלכה )א 1, א 2, ג 8( או דרשה לפני העם )ד 1(.

2.2.2 כינויי רמז במעמד שם תואר
עוד הבדל בין משלבי לשון שונים נמצא בשימוש כינויי הרמז. בתרגומים קלאסיים88 
כינוי רמז במעמד שם תואר דרכו לבוא אחר שם העצם, דוגמת "גברא הֵדין" )'האיש 
הזה'(. במדרשי ארץ ישראל הסדר הפוך: "הדין גברא". גם בתלמוד הירושלמי הכינוי 
מקדים את השם, אבל לפעמים מוצאים צורת כינוי ללא הדל"ת המצעית: "ההן 
גברא".89 בתלמוד הבבלי הצורה הסטנדרטית היא "האי גברא", בנשילה נוספת של 
הנו"ן הסופית.90 נראה כי הסדר "כינוי רמז + שם עצם" הוא הרגיל בארמית המדוברת 
בתקופת התלמוד, והסדר ההפוך בתרגומים מייצג לשון קלאסית וגבוהה. הצורות ההן 
והאי בתלמודים משקפות לשון עממית ומדוברת, לעומת הצורה הספרותית הישנה 
יותר הדין.91 בתש"א מוצאים את הסדר הקלאסי "שם עצם + כינוי רמז" בתפילה 
ובלשון פורמלית, ואילו בדיבור רגיל משמש הסדר ההפוך "כינוי רמז + שם עצם".92 

הינה דוגמות של דיבורים מפי דובר אחד בהקשרים שונים:

בדיבור מרדכי לבני ישראל: "מן הן עלמא ומן עלמא דאתי" )'העולם הזה',   .83
קטע גניזה T–S B12.21; נשילת הדל"ת בכינוי(.

בתפילת מרדכי לפני ה': "מה הני קדמך דקטל לי רשיעא הדן" )'הרשע הזה',   .84
קטע גניזה T–S B12.21; קיום הדל"ת בכינוי(.

דברי המן לאּומנים: "אגרכון בפריע אנא יהיב לכון ומשקיא93 אנא מתקן לכון   .85
ונשתי ונחדי בהן צליבא דאנן עבדין" )'בצלב הזה', נשילת הדל"ת בכינוי; 

.)T–S B12.21 קטע גניזה

היינו אונקלוס לתורה, יונתן לנביאים, ותרגומי ארץ ישראל לתורה.  .88
ראה בוניס, תחביר הצורות, עמ' 36—38; דן, תרגום תהלים, עמ' 195—196.  .89

בסורית הקלאסית אין סדר קבוע לשם העצם וכינויו, אבל צורת הכינוי הרומז הקרוב לזכר היא   .90
ָהָנא או ָהן. ראה נלדקה, דקדוק סורי, עמ' 47, 179.

השווה דעת יהלום וסוקולוף שלשון התרגום שייכת לרובד ספרותי גבוה, לשון התלמוד עממית   .91
יותר, וברובד הביניים נמצאים המדרשים והשירה )ראה יהלום וסוקולוף, פיוטים, עמ' 56(.

בדברי מרדכי לאסתר )ד 13—14( נמצא רק המבנה הקלאסי, אך כל דבריו שם נושאים אופי   .92
של דרשה רצינית.

משקיא בהוראה של 'ִמשֶתה' מצויה בתש"א, בת"מ ובארמית נוצרית.  .93
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בנאום המן לפני המלך: "ועמא הדין ביני קירייתא מבדר" )'והעם הזה', תש"א   .86
ג 8(.

דברי אסתר למרדכי )"וכאשר אבדתי אבדתי"(: "וִאין ֵנאַבד בהדין עלָמ'   .87
בגללכון אית לי חולקא לעלמא דאתי" )'ואם אוַבד בעולם הזה בגללכם', 

תש"א ד 16(.94
בתפילת אסתר: "לא מן דשפירא אנא קדמך אנא עיילא קדם מלכא ַטפשא   .88
הדין אלאהן עמא בית ישראל דלא ֵיאבדון מן עלמא דבדיל ישר׳ בֵריָתא ית 
כר בשעתא הדא >ַז<כָותיה  עלמא כוליה... וְפרוק יתהום מן עקתא הדא... איְדּ
דאברהם יצחק ויעקב" )'המלך הטיפש הזה', 'הצרה הזאת', 'בשעה הזאת', 

תש"א ה 1(.

לשון תפילת אסתר מתאפיינת לא רק בדרך השימוש בכינוי הרמז. זוהי תפילה ארוכה 
ביותר ומשופעת ביסודות קלאסיים וארכאיים מארמית המקרא ומתרגום אונקלוס. 

הינה עוד קטעים אחדים ממנה:95

בבעו מינך שמע צליין שמע צלותי בעידנא הדין גלינא וטרידנא מן ארענא   .89
ובדיל חובנא מסרתא יתנא דיתקיים בנא פיתגם דכתיב ותיזדבנון תמן לבעלי 
דבביכון לעבדין ולאמהן ולית דקני והא אנחנא מזדבנין ולית דקני ודתא נפקא 
לקטלא וכולנא מתמסרין לחרבא ולקטלא... מדכרא אנא קדמך עובדי רחמין 
מן אברהם אישרי למימר נסיתא יתיה בכל ניסיונין בדקתא יתיה והישתכח 
מהימן... ניחזי בעובדי אבהתנא ונעבד כוותהום והוא יעבד לנא ית בעותנא 

)תש"א ה 1(.

אומנם יש לציין שגם תפילה זו איננה כתובה כולה בלשון קלאסית, כשם שהדיבורים 
הישירים אינם מנוסחים בניב טהור כלשהו. הלשון תמיד מעורבת במידות שונות, אך 
רואים נטייה ברורה ללשון קלאסית בתפילה ובהקשרים פורמליים, ומאידך גיסא ריכוז 
גדול של צורות דיאלקטיות ומאוחרות בדיבור ישיר והיעדר צורות קלאסיות.96 טבלה 
זו מציגה את מרכיבי לשון התרגום בהקשרים שונים, על פי ניתוח לשוני מדוקדק:97

עוד קווי לשון ארץ־ישראליים במשפטה: המילים אין ובגלל, והתחילית נו"ן לעתיד מדבר.  .94
קווי לשון קלאסיים וארכאיים סימנתי באות עבה.  .95

בגרסה המאוחרת של תש"א דומה שיש העדפה מסוימת לצורות ארץ־ישראליות בדיבור היהודים,   .96
וללשונות סוריות ובבליות בדיבור הגויים. אין לדעת מה היה המצב בגרסה הקדומה מן הגניזה, 

אבל דברי המן לאּומניו )דוגמה 85( כתובים בארמית ארץ־ישראלית.
הניתוח מבוסס על הטקסט העיצורי של כ"י W, למעט דברי העדים )דוגמה 79(. צורות כמו   .97
ֵעיָת או ֲחַשְבּתָ לא נחשבו לצורות קלאסיות מפני שאפשר לקוראן בלי תנועה סופית. בדיקה  ּבְ
על פי כתב יד אירופי אחר ודאי תעלה מספרים שונים, אבל ספק אם תשנה את התמונה הכללית. 
לצערנו יש בידינו רק חלקים מעטים מאוד של הגרסה הקדומה מן הגניזה, ואי אפשר לערוך 

בה את הבדיקה הזאת, שאולי הייתה מראה תמונה אחרת.
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אין ספק שהמגמה הכללית בנקיטת לשון קלאסית או דיאלקטית היא תלוית הקשר, 
אך נשאלת השאלה מדוע צורות דיאלקטיות ומאוחרות מופיעות גם בתפילה ובלשון 
פורמלית, ומדוע בדרך כלל אין למצוא דיבור ישיר בניב טהור אחד. במילים אחרות, 
מדוע הלשון תמיד מעורבת? דומני שהתשובה הפשוטה היא שזה הסגנון המקובל 

המן בנאומו מצטט את דברי היהודים, וראיתי לנכון לציין את לשון הציטוטים לחוד, בסוגריים,   .98
כי קשה לסווג אותה כדיבור רגיל או פורמלי.

היקרויות של קווי לשון שנמצאים רק בתרגומים קלאסיים או בארמית המקרא, כגון יתהום,   .99
עלוהי, אנחנא, טרידנא )סביל פנימי(, ארענא, לקטלא, לאעקא, לאיתנסבא, אם, מסרתא, 

הישתכח, בעידנא הדין, ועוד רבים כיוצא בהם.
היקרויות של יסודות המאפיינים ארמית ארץ־ישראלית ולא ניב אחר, כגון אוף, בנוי, מתפוס,   .100

למובדא, למתקטלא, קמון, עלינן, אבונן, היך, בהדין עלמא, ועוד הרבה.
קווים המיוחדים לסורית, כמו מטול, מן צבות נפשה, לכולהון יהודאי, איתהון בגלותא, בעי   .101

ניקטל ונסב, מדברנא, פוקדנא, ועוד רבים.
מילים וצורות המיוחדות לארמית בבלית, למשל: בי )'בית'(, אי )'אם'(, קאי, תמניסר, צלויי,   .102

השורש הד"ר, ועוד.
צורות בינוני עם כינוי נושא חבור, דוגמת אכלינן, קרינן, ידעיתון וכדומה.  .103

צורות ומילים שמצויות בניבים מאוחרים ואי אפשר לשייכן לניב ספציפי, כגון אנן, לן, חדוותן,   .104
השורש גר"ף, חרבין )'מחריבים'(, ועוד.

צרה, כך, קורין, שונאיהון, יודע.  .105
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באותם הימים, כפי שראינו לאורך כל המאמר. אין ללמוד מכאן שהמחברים לא היו 
מסוגלים לכתוב תפילה בלשון קלאסית טהורה, אלא שהם לא היו מעוניינים בלשון 

הומוגנית.106 הרבגוניות היא מהות לשונם וסגנונם.
משלבי לשון שונים ניכרים גם בספרות המאגיה. למשל, בחוברת מאגיה מגניזת 
דמשק רוב הלחשים וההשבעות כתובים בארמית בבלית לסוגיה, אבל דברי הכישוף 
והתפילה לפתיחת הלב לדברי תורה ולשמירה ממזיקים כתובים בתערובת של ארמית 

קלאסית ועברית, ואפשר שיסודות אלו משמשים בעיקר לענייני קדושה:

דתיפתח ליביה טפשא לכל פיתגמי אוריתא דישמע וילף וכל די ילף לא   .90
ישכח אקקפץ הה וה יה קדוש... אומיתי עליכון ואשבעית עליכון וקיימית 
עליכון דתיפתחון ליבי דילי אנא פ ב' פ... ולמדני ששה טורים שלתל}מוד{ 
בשם107 שנים ואירוץ בהון כצבי שהוא רץ במדבר וטרו במעי כל מה דאילוף 
ומא דאילוף מן יומא דנן ולעלם ולמדני דברי תורה וחכמה וכל דאישמע 

למדינו108 בזמן אחד ולא תעכבון מומתא הדא ושבועתא הדא.109

בהשוואה למשל ללחש אחר בחוברת הכתובה בארמית בבלית:
כי היכי דפרחא הדא ציפרתא הכי ניפרח ליבה דפ ב' פ בתר פ ב פ.110  .91

בטקסט ארוך של קערת השבעה ענקית מצאתי הבחנה בין לשון ההשבעה ובין 
ציטוטים של דברי השדים. בדברי ההשבעה מצויות צורות קלאסיות או ספרותיות, 
כגון התחילית יו"ד לעתיד גוף שלישי זכר )במקום למ"ד או נו"ן בארמית בבלית(, 
הסיומת ־תון לבינוני נוכחים, והכינויים החבורים ־כון ו־הון לנוכחים ולנסתרים, 

השווה תפילות חז"ל המנוסחות בלשון מקראית מאוד אך לא לחלוטין: "ותחזינה עינינו בשובך   .106
לציון ברחמים. ברוך אתה ה' המחזיר ]ולא "הֵמשיב"[ שכינתו לציון" )מתפילת העמידה(.

אולי צ"ל שש.  .107
אולי צ"ל למדיני. מכל מקום זו מילה עברית.  .108

ראה בוהק ומורגנשטרן, חוברת מאגיה, עמ' 31—35. בוהק ומורגנשטרן העירו על הלשון   .109
ה"שמרנית" של קטעים אלו, אבל הם סבורים שאין זו ראיה למקור לא בבלי )שם, עמ' 17—18(. 

הם לא העירו דבר על המילים העבריות הרבות בטקסט.
שם, עמ' 25. וראה דברי הוראת שימוש בסוף: "הדין שבועתא ק' כג' מעלי שבתא קדים סמוך   .110
יומא כי היכי חמי קמנא במסמך יומא וניטבול מיא" )שם, עמ' 36—37(. בחוברת זו נמצא הסדר 
הקלאסי "שבועתא הדא" רק בהקשר של קדושה. והשווה דוגמה נוספת לשימוש כינויי הרמז 
בספרות המאגיה: "הבו לי גבורא דנפתח תרעא הדין בשם ברכיאל דקאים וממונה על רקיע 
השלישי... אתון מלאכיה קדישיא פתחו לי תרע הדין והך קופל בריגלך ותאמר האי פסוקא 
כי הנה הלכו משד מצרים תקבצם ]הושע ט T–S K 1.19( "]6; ראה נוה ושקד, לחשים, עמ' 
158—159(. בלחש משמש הסדר הקלאסי )ואולי לשם גיוון ננקטה צורת תרעא התקינה לצד 
תרע, שאינה דקדוקית, אם אינה טעות(, ובהוראת השימוש )מהמילה והך והלאה( ננקטת הלשון 

הבבלית "האי פסוקא".
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ולצידן מופיעות צורות בבליות רגילות המסתיימות ב־תו, ־כו, ־הו. מצב מעורב 
כזה טיפוסי ללשון הקערות,111 ואולי אין כאן אלא ביטוי נוסף לסגנון ההטרוגני 
הנפוץ כל כך בעת ההיא. המעניין בטקסט הוא שדברי השדים כתובים רק בארמית 
בבלית סטנדרטית, כגון הפועל ניזי )חלף ניזיל, 'נלך'( והסיומות ־כו ו־הו, שהן 
צורות לשון המשקפות את השפה העממית המדוברת. הינה שני קטעים מהטקסט 

הארוך )דברי השדים מסומנים בגופן דק(:

שלם דלא שלם יהוי עליכון דיוי ליומא רבה דדינא דימינא ודלא ימינא יהוי   .92
עליכון רוחי בישתא ואידי שמיה חילוותא איסתרתא בני בתי חרבי בני כדי 
פסיסי דאמריתו ניזי נורי גאוני גברא מיגיני בארעא כי איסתרא דליות 
אתיא ברישיכו אריא רכיבא מורניתא בידה נקיטא מנסבא זרגונא לאילהי 
וזרגונא לאיסתרתא חף כלהו לאילהי דחרשי לא ידעיתון דיוי דגברא מילבר 

אתא עליכון קנטיואל שמיה...
כד מידכריתון דיוא רבה כמינקדם הוהוא קרבא נפקיתון מישתעבדיתון ליה   
לזרני דיוא תקיפא קרני קריתון שיפורי מיבביתון פתורי מכשטיתון אגני 
מזגיתון כלילי גדליתון וריחא רמיתון דאמריתו ניזי להו לידמות אדם 
ולא נישבוק להו חיה בדיריהו ניקטול סבי באסניהו ואלימני באישכריהו 
ני]סחו]פינהו לדר]ד]קי בשוקי נירדופינהו בפגריהו נירדופינהו בארחתהו 
לא ידעיתון דיוי דגברא מילבר אתא עליכון ודהבה שמיה דארעא כולה נהרא 

בזיוה וטורי כולהון צמחי בידמותיה.112

בדיבור השדים משמשות הצורות העממיות בלבד, ודבריהם מייצגים משלב נמוך 
יחסית לשאר הטקסט.

ז. סיכום המחקר: מסקנות ומשמעויות

1. תיארוך תרגומי הכתובים
מחקר זה מראה הבדלים מהותיים בין לשון תרגומי הכתובים ללשון התרגומים 
הקלאסיים, והם ניכרים בייחוד בשימוש תווית היידוע, בטשטוש ההבחנה בין צורות 
זכר לצורות נקבה, בעירוב צורות דיאלקטיות ובגיווני לשון מכוונים. בתופעות אלו 
ואחרות לשון תרגומי הכתובים דומה יותר ללשון ספרות המאגיה מן הגניזה )המאה 
העשירית עד המאה הארבע־עשרה( ולספרות הזוהר )המאה השלוש־עשרה(, אם כי 

ראה יוסולה, קווי ייחוד, עמ' 247—253; ברויאר, ארמית בבלית, עמ' 23—26. יוסולה הזכיר את   .111
הטקסט של קערה זו כדוגמה ללשון מעורבת אך לא חשב על האפשרות שיש כאן גיוון לשוני 

בהתאם להקשר )שם, עמ' 253(.
ראה נוה ושקד, קמעות, עמ' 198—202.  .112
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יש גם שוני ניכר ביניהן.113 אופיים הלשוני של תרגומים אלו מצביע על זמן כתיבה או 
עריכה מאוחר הרבה יותר מן המוצע לפי הדעות הרווחות בקרב חוקרי התרגומים.114

2. פילולוגיה וביקורת הנוסח
הבנת הסגנון הרבגוני של הטקסטים המאוחרים מאירה את כל הצורות המשונות באור 
חדש. במקרים רבים אין לראות בצורות הלא־דקדוקיות טעויות, ואין לתפוס אחידות 
לשונית או תקינות דקדוקית כסימנים לנוסח מקורי. כיוון שכתבי יד קדומים וקטעי 
הגניזה מציגים לשון מגוונת ביותר, סביר להניח שהלשון התקינה והאחידה יותר 
המצויה לעיתים בכתבי יד מאוחרים משקפת לשון מעובדת מתוך שאיפת הסופרים 

לסטנדרטיזציה.115 מסקנה זו חשובה במיוחד למילונאים, למדקדקים ולמהדירים.

3. ידיעת הארמית של מחברי התרגומים
המחברים של תרגומי הכתובים ותמ"י הכירו לפחות שישה סוגי ארמית: ארמית 
מקראית, ארמית של תרגומי אונקלוס ויונתן, ארמית של תרגומי א"י לתורה, ארמית 
גלילית של התלמוד הירושלמי והמדרשים, ארמית בבלית וניב מסוים של סורית.116 
את רוב הלשונות הללו הם למדו כנראה ממקורות ספרותיים והגיעו לרמות שונות 

לדוגמה, בתרגומי הכתובים מצויים יסודות בבליים ועבריים רבים, אבל יסודות אלו בולטים   .113
הרבה יותר בספרות המאגיה והקבלה.

רוב חוקרי התרגומים סבורים שתרגומי המגילות )למעט תשה"ש( נתחברו לפני הכיבוש המוסלמי   .114
)ראה למשל קנובל, תרגום קהלת, עמ' 86—89; גרוספלד, שני תרגומי אסתר, עמ' 20—21, 
23—24; ברדי, תרגום איכה, עמ' 128(. אלכסנדר מתארך את תשה"ש למאה השביעית עד 
השמינית )אלכסנדר, תרגום שיר, עמ' 55(. דן משער כי תרגום תהלים התגבש במאות השביעית 
עד התשיעית )דן, תרגום תהלים, עמ' 365(. המוסכמה שרוב תרגומי המגילות נכתבו לפני 
הכיבוש המוסלמי נראית לי בלתי אפשרית מבחינה לשונית, משום שלשון התרגומים שונה כל 
כך מהארמית בטקסטים אחרים מארץ ישראל לפני הכיבוש, לרבות טקסטים המתוארכים למאה 
השביעית. הואיל ותרגומי הכתובים מוזכרים במילון הערוך בתחילת המאה השתים־עשרה, 
סביר יותר להניח שהם קיבלו את צורתם המוכרת לנו בין המאה התשיעית למאה האחת־עשרה. 
תיארוך מדויק דורש בדיקה קפדנית בכל טקסט לחוד וגם התחשבות בשיקולים לא לשוניים, 
וזה חורג מגבולות מאמר זה. ויש לציין כאן את הדעות החריגות של גוטליב בדבר התיארוך 
של תרגום דברי הימים. בעבודת הדוקטור שלו הוא הציע שתרגום דברי הימים נתחבר באמצע 
המאה העשירית בערך, אבל בספרו האחרון הוא קבע את זמנו בין המחצית השנייה של המאה 
השתים־עשרה לסוף המאה השלוש־עשרה )גוטליב, תרגום דברי הימים1, עמ' 344—345; גוטליב, 

תרגום דברי הימים2, עמ' 493—495(. התיארוך הראשון שלו קרוב יותר לדעתי.
דרך משל, בכתבי יד תימניים יש נטייה לעיתים לתקן לפי הדקדוק הקלאסי או לשון ת"א, ובכ"י   .115
P110 ניכרת מגמה לשנות צורות קלאסיות למערביות מאוחרות )כגון חזא < חמא; אף < אוף; 

אילין < איליין(. עם זאת יש להדגיש שגם בכתבי יד אלה הלשון מעורבת ומגוונת במידה רבה. 
ראה פרנג, כ"י פריז 110.

ראה פרנג, חילופי בניינים, עמ' 209; פרנג, תרגום אסתר, סעיף ד.  .116
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של בקיאות ושליטה בהן. הם ניצלו את ִמגוון הצורות שהכירו ויצרו טקסטים בסגנון 
רבגוני. מקצתם גילו חוש ספרותי מפותח וידעו להשתמש בלהגים, ברבדים ובמשלבים 

שונים של הלשון הארמית לצורך ספרותי.

קיצורים

שמות התרגומים
ת"א = תרגום אונקלוס
ת' איכה = תרגום איכה

ת"י = תרגום יונתן לנביאים
ת"מ = תרגום משלי

תמ"י = התרגום המיוחס ליונתן על התורה
ת"ק = תרגום קהלת

ת"ר = תרגום רות
תר"א = תרגום ראשון לאסתר117

תש"א = תרגום שני לאסתר
תשה"ש = תרגום שיר השירים

ת"ת = תרגום תהלים

כתבי יד לתרגומים
digital.staatsbibliothek-berlin.de ,Berlin State Library Or. fol. 4 = B; כתיבה 

אשכנזית; המאה הארבע־עשרה
nli.org.il ,Hamburg State and University Library Levi 5 = H; כ"י איטלקי, 

המאה הארבע־עשרה
;digital.bodleian.ox.ac.uk ,Oxford Bodleian Library MS. Huntington 399 = O 

כ"י ספרדי, המאה הארבע־עשרה
gallica.bnf.fr ,Paris National Library Ms. Heb. 17 = P17; כתיבה אשכנזית 

אולי מסוף המאה השלוש־עשרה,118 אך הּוגּה באיטליה בשנת 1512
gallica.bnf.fr ,Paris National Library Ms. Heb. 110 = P110; כ"י ספרדי, הועתק 

באלג'יריה, 1455—1456
;digital.bib-karlsruhe.de ,Karlsruhe Baden State Library Cod. Reuchlin 3 = R 

כ"י איטלקי משנת 1106

השמות המקובלים "תרגום ראשון לאסתר" ו"תרגום שני לאסתר" הם שמות מטעים. מסתבר   .117
ש"תרגום שני" קדום יותר, ו"תרגום ראשון" הוא מן התרגומים המאוחרים ביותר )ראה פרנג, 

תרגום אסתר(.
כן דעתו של פרופ' מלאכי בית־אריה. אני מודה לו על עזרתו הנדיבה בתיארוך כתבי יד וקטעי   .118

גניזה.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10722054r.r%3DH%25C3%25A9breu
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9064419p.r%3DH%25C3%25A9breu.langEN
https://digital.blb-karlsruhe.de/blbhs/Handschriften/content/titleinfo/3395233
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bibliotekacyfrowa.pl ,Wrocław University Library M 1106 = W; הועתק 
בגרמניה והושלם בשנת 1238

מחקרים
 P. S. Alexander, The Targum of Lamentations (The = אלכסנדר, תרגום איכה

Aramaic Bible, 17B), Collegeville 2007
 P. S. Alexander, The Targum of Canticles (The Aramaic = אלכסנדר, תרגום שיר

Bible, 17A), Collegeville 2002
 G. Bohak and M. Morgenstern, “A Babylonian = בוהק ומורגנשטרן, חוברת מאגיה
 Jewish Aramaic Magical Booklet from the Damascus Genizah”, Ginzei

Qedem 10 (2014), pp. 9–44
בוניס, תחביר הצורות = ע' בוניס, תחביר הצורות של הארמית היהודית הארץ־ישראלית 
בתקופה הביזנטית, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ח

בר־אשר, בריך שמיה = א' בר־אשר, " 'בריך שמיה': לתולדותיה של תפילה ארמית 
עלומה שנתגלגלה אל ספר ה'זוהר' ואל סידור התפילה", תרביץ פו )תשע"ט(, 

עמ' 147—198
בר־אשר, סורית א"י = מ' בר־אשר, מחקרים בסורית של ארץ ישראל, עבודת דוקטור, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ז
 E. A. Bar-Asher Siegal, Introduction to the = בר־אשר סיגל, ארמית בבלית

Grammar of Jewish-Babylonian Aramaic, Münster 2013
 C. M. M. Brady, The Rabbinic Targum of Lamentations, = ברדי, תרגום איכה

Leiden 2003
 Y. Breuer, “The Babylonian Aramaic in Tractate = ברויאר, ארמית בבלית
Karetot According to MS Oxford”, Aramaic Studies 5, 1 (2007), pp. 1–45
גוטליב, תרגום דברי הימים1 = ל' גוטליב, תרגום דברי הימים: דרכיו, פרשנותו 

ומגמותיו, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ג
 L. Gottlieb, Targum Chronicles and Its Place = 2גוטליב, תרגום דברי הימים

Among the Late Targums, Leiden and Boston 2020
 B. Grossfeld, The Two Targums of Esther (The = גרוספלד, שני תרגומי אסתר

Aramaic Bible, 18), Collegeville 1991
דן, תרגום תהלים = ב' דן, התרגום הארמי לתהלים: תיאור מורפולוגי, עבודת דוקטור, 

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ח
A. Tal, Samaritan Aramaic, Münster 2013 = טל, ארמית שומרונית

טל, תרגום אסתר = א' טל, "קטעי תרגום אסתר מן הגניזה והעדות שהם מעידים", 
משאת אהרן: מחקרים בלשון מוגשים לאהרן דותן, בעריכת מ' בר־אשר וח"א 

כהן, ירושלים תש"ע, עמ' 139—171
טל, תרגומי המקרא = א' טל, "תרגומי המקרא הארמיים", ספרות חז"ל הארץ־

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/18081/edition/54267
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ישראלית: מבואות ומחקרים, א, בעריכת מ' כהנא ואחרים, ירושלים תשע"ח, 
עמ' 403—452

 יהלום וסוקולוף, פיוטים = י' יהלום ומ' סוקולוף, שירת בני מערבא, ירושלים
תשנ"ט

 H. Juusola, Linguistic Peculiarities in the Aramaic Magic = יוסולה, קווי ייחוד
Bowl Texts, Helsinki 1999

 R. Kasher and M. L. Klein, “New Fragments = כשר וקליין, תרגום אסתר
 of Targum to Esther from the Cairo Genizah”, Michael Klein on the
 Targums: Collected Essays 1972–2002, ed. A. Shinan et al., Leiden

2011, pp. 141–165
 E. Levine, The Targum to the Five Megillot: Ruth, לוין, חמש מגילות = 
 Ecclesiastes, Canticles, Lamentations, Esther: Codex Vatican Urbinati

I, Jerusalem 1977
 D. Levene, A Corpus of Magic Bowls: Incantation Texts in = לוין, קורפוס

Jewish Aramaic from Late Antiquity, London 2003
 S. A. Kaufman et al., The Comprehensive Aramaic Lexicon, = CAL מילון

cal.huc.edu
 J. Naveh and S. Shaked, Magic Spells and Formulae: = נוה ושקד, לחשים

Aramaic Incantations of Late Antiquity, Jerusalem 1993
 J. Naveh and S. Shaked, Amulets and Magic Bowls: = נוה ושקד, קמעות

Aramaic Incantations of Late Antiquity 2, Jerusalem 1987
 T. Nöldeke, Compendious Syriac Grammar, trans. J. A. = נלדקה, דקדוק סורי

Crichton, London 1904
 M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Babylonian = סוקולוף, מילון ארמית בבלית

Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods, Ramat Gan 2002
 C. A. Fontela, El Targum al Cantar de los Cantares = פונטלה, תרגום שיר
 (edición crítica), Ph.D. Dissertation, Universidad Complutense de

Madrid, 1987
ְרְנג, "חילופי בניינים בארמית יהודית מאוחרת", העברית  פרנג, חילופי בניינים = ש' ּפֶ
והארמית בימי הביניים: עיונים בלשון ובחוכמת הלשון, בעריכת א' בר־אשר 

סיגל וד' יעקב, ירושלים תש"ף, עמ' 187—219
 H.-C. Perng, “Preservation or Correction? On the = 110 פרנג, כ"י פריז
 Peculiarities of Ms Paris 110 and Current Trends in Targumic Studies”,

Aramaic Studies 18, 2 (2020), pp. 198–212
ְרְנג, "קטעי תרגום אסתר מן הגניזה: נוסח ולשון",  פרנג, תרגום אסתר = ש' ּפֶ

לשוננו )בדפוס(
קאופמן, המיוחס ליונתן = ש"א קאופמן, "התרגום המיוחס ליונתן והארמית היהודית 

http://cal.huc.edu/
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הספרותית המאוחרת", עיוני מקרא ופרשנות, ג )ספר זיכרון למשה גושן־גוטשטיין(, 
בעריכת מ' בר־אשר ואחרים, רמת גן תשנ"ג, עמ' 363—382

 E. M. Cook, Rewriting the Bible: The Text and Language = קוק, המיוחס ליונתן
 of the Pseudo-Jonathan Targum, Ph.D. Dissertation, University of

California, Los Angeles 1986
 E. G. Clarke, Targum Pseudo-Jonathan of the קלרק, המיוחס ליונתן = 

Pentateuch: Text and Concordance, Hoboken 1984
 E. G. Clarke, “Reflections on the Preparation of a = קלרק, תרגום קהלת
Critical Edition of the Targum of Koheleth”, Textus 16 (1991), pp. 79–94
 P. S. Knobel, Targum Qoheleth: A Linguistic and = קנובל, תרגום קהלת

Exegetical Inquiry, Ph.D. Dissertation, Yale University, 1976
 L. H. Schiffman and M. D. Swartz, Hebrew and = שיפמן ושוורץ, גניזה
 Aramaic Incantation Texts from the Cairo Genizah: Selected Texts from

Taylor–Schechter Box K1, Sheffield 1992




