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1תרגומים כנגד הנוצרים 
 רפאל בנימין פוזן

 
 ,כידוע, ושניהם, ורבי יהושע"מייחסת את תרגום התורה לאונקלוס הגר ש"אמרו מפי רבי אליעזר מימרה תלמודית מפורסמת 

ראשון אמוראי בבל, התרגום לארמית נוסד עוד בתקופת  ,פעלו ביבנה בדור שלאחר החורבן. ואולם על פי המסורת שבפי רב
מה טעם ומאחר שהתרגום כבר נתייסד בימי עזרא, שקדם בכמה מאות שנים לאונקלוס הגר.  ,שיבת ציון, בימי עזרא הסופר

 : ע"א(, )מגילה גודש של אונקלוס? שאלה זו נשאלה כבר בגמרא נזקקו לתרגומו המח
ואמר רבי ירמיה, ואיתימא רבי חייא בר אבא: תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. תרגום 

רב איקא בר  של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי...ותרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו? והא אמר
ְקְראּואבין, אמר רב חננאל, אמר רב: מאי דכתיב:  ֶפר ַויִּ ים-ָהא   ְבתֹוַרת ַבסֵּ ינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמֹפָרׁש ֹלהִּ ְקָרא ַוָיבִּ )נח'  ַבמִּ

אלו  – אלו הפסוקין; ויבינו במקרא – ; ושום שכלזה תרגום – ְמֹפָרׁשזה מקרא;  – להים-ח(? ויקראו בספר תורת הא:ח
 סקי טעמים, ואמרי לה: אלו המסורת? שכחום, וחזרו ויסדום.פי

ואולם תשובת הגמרא "שכחום וחזרו ויסדום" טעונה הסבר: מאחר שמימות עזרא תרגמו בכל שבת בבית הכנסת את קריאת 
 ? התורה, כיצד נשכח התרגום ומתי
המדרשיים שסכנתם גברה עם עליית " נרמזת התנגדות חז"ל לתרגומים וחזרו ויסדום שכחוםייתכן שבמשפט הסתום "

תרגומים מדרשיים  רווחו בארץ ישראלהנצרות, ואת "שכחום" יש להבין בהוראת "השכיחום": עוד קודם לתרגום אונקלוס 
", חכמי מתורגמניםאת התרגומים הכשרים האלה יצרו ה" 2."תרגומים ירושלמיים" או "תרגומי ארץ ישראל"מכונים רבים ה

המתורגמנים פירשו את הכתוב באמצעות הרחבות ותוספות דרשניות  3א היו מתרגמים את התורה לקהל.ישראל, שמימות עזר
, שכן חששו חז"ל מהתרגומים המדרשיים, עליית הנצרות םעתקופת המשנה, בייחוד ואולם במרובות כמו חכמי המדרש. 

כפי שעולה ממקורות אמונות ודעות חז"ל אמצעות תוספות מדרשיות הנראות תמימות היו שתרגמו נגד ההלכה או גם נגד ב

                                                 
 
    רפאל בנימין פוזן הוא גימלאי המחלקה לתנ"ך ומרצה במרכז ללימודי יסוד ביהדות.הרב ד"ר 
 בהכנה לדפוס. –", ירושלים תשע"ב; שמות ביאורים ומקורות לתרגום אונקלוס בראשית – פרשגןמלוקט מתוך ר"ב פוזן "   1
  אלה תרגומים מדרשיים שעל מעמדם וסמכותם כבר ערערו ראשונים. עם קבוצה זו נמנים התרגומים האלה:   2

". ואולם ברור שייחוסו יונתן בן עוזיאל"או  "תרגום יונתן"": זהו תרגום שלם לכל התורה המודפס בחומשים תחת השם יונתן]א[ "      
ורק מן המאה  ,גם תרגום זה היה מכונה "תרגום ירושלמי"ליונתן הוא טעות, כי יונתן בן עוזיאל תרגם נביאים בלבד. ואמנם בפי הראשונים 

אכן, שלא . ותרגום יונתן"שנהפך בטעות ל" )תרגום ירושלמי(השיבוש נובע מפתיחת ראשי התיבות ת"י נתן. הי"ד הוא מיוחס בטעות ליו
. אחת הראיות החותכות לאיחור תרגום התורה המיוחס ליונתן לא היה מוכר לרש"י, שאינו מזכירו אפילו פעם אחתכתרגום אונקלוס, 

עריכתו של תרגום זה היא העובדה שיש בו רמיזה למוחמד מבשר האסלאם ואולי אפילו למסעי הצלב. מנגד יש בו גם שרידים לתרגומים 
לפי , )ת"ק("תרגום הקטעים" : גם תרגום זה מודפס בחומשים. כינויו בפי החוקרים הוא "תרגום ירושלמי"דומים מימי המקדש; ]ב[ ק

רגום שלם לתורה ת וטיקןובספריית הבשנת תשט"ז התגלה : )ת"נ( "אופיטייתרגום נ"; ]ג[ פסוקים בתורה 058-כשאינו שלם וקיים רק ל
עורר בשעתו התרגשות רבה בהיותו , (1581)שהוא משנת "הנהדר"  ,גילויו של כתב היד. אופיטי ומכאן שמוממנזר בשם נילשם התגלגל ש

שהפליג בחשיבותו ואף כינה אותו "תרגום ירושלמי  ,נוסף על תרגומי ארץ ישראל שהיו ידועים לנו. הרב מ"מ כשרהתרגום ארץ ישראלי 
גניזה הקהירית מן השרידי תרגום ": תרגומי גניזה; ]ד[ ""תורה שלמהה של ""ד ול"הקדיש לחקירתו פרקים רבים בכרכים כ ,השלם"

  .33(, עמ' 1" )לעיל הע' בראשית –פרשגן (. וראו במבוא ל"תרגומי גניזה) ת"גכשנוהגים לציינם 
ם"   3 יִּ ים ְוַהְלוִּ ינִּ   ".תורה דברי לעם מתרגמין שהיו" " )נח' ח:ז( וברש"י:ַלּתֹוָרה ָהָעם ֶאת ְמבִּ



2 

 
השתמשו המינים, הנוצרים הראשונים, משעה שגם סכנת התרגומים המדרשיים החריפה  1קדומים שבמשנה ובתוספתא.

 כדי לשתול אמונות כוזבות בקרב המוני העם. אלה בתרגומים 
"תרגומא  המוצג בתלמוד כמופת תרגומי: סוזהו תרגום אונקלו ,נאיםמכאן נוצר הצורך בתרגום מחודש בפיקוח גדולי הּתַ 

שבתרגומים. ואמנם בכמה מקומות בתרגום אונקלוס מוצפנים תרגומים נגד  דידן" )קידושין מט, ע"א(, המובחר והמקודש
כנגד זה שרידי תרגומים פסולים נשתיירו ב"תרגומים הירושלמיים", כמודגם בסיפור חנוך שבפרשתנו: לפסוק  5הנוצרים.

ְתהַ " ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהא  ַויִּ י -לֵּ יֶנּנּו כִּ ים ְואֵּ ים-ֹאתֹו א   ָלַקחֹלהִּ י"תי מסורות תרגום סותרות: שיש " )ה:כד( ֹלהִּ י ְוָלְיתֹוהִּ " 'ה יּהיתֵּ מִּ אֲ  ֲארֵּ
י"ואיננו, כי המיתו ה'(, והיא הבאה בכתבי היד המשובחים שבמהדורת שפרבר, בתאג' ובדפוס סביוניטה; ) יתֹוהִּ י  ְואִּ ָלא ֲארֵּ
י")וישנו, כי לא המיתו ה'(, הבאה בדפוסים ישנים אבל לא בכתבי היד. ויש גרסה המשלבת את שתיהן:  "ה' יּהיתֵּ מִּ אֲ   ְוָלְיתֹוהִּ

י רגום לקיחה בלשון מיתה ומה טעם לת . ונשאלת השאלה מה הגרסה הקדומה, מה יסוד חילופי הנוסח"'ה יּהיתֵּ מִּ אֲ  ָלא ֲארֵּ
  ך.וא יחידאי ומופיע רק בסיפור חנושה

 ניתן להתפרש בשני אופנים: "להים-אותו א לקח"ביטוי ה
ַח ֶאת ֲאֹדֶניָך  ,למרום בעודנו חיוהוא עלה  ]א[ הקב"ה סילקו מבין החיים בעולם הזה י ַהיֹום ה' ֹלקֵּ כנאמר אצל אליהו "ֲהָיַדְעָּת כִּ

ַעל ֹראֶׁשָך" )מל"ב ב   6. פירוש זה אומץ אצל הנוצרים מטעמים מובנים.ג(:מֵּ
יֶניָך ְבַמגֵָּפה" )יח' כד [ הקב"ה המיתו]ב ְמָך ֶאת ַמְחַמד עֵּ ַח מִּ י ֹלקֵּ ְננִּ  . טז(:כמו "הִּ

 שתי הדרכים מובאות במדרש:
המינים שאלו את ר' אבהו. אמרו לו: אין אנו מוצאים מיתה לחנוך. אמר להם: למה? אמרו לו: נאמ' כאן לקיחה ונאמ' 

ְמָך ֶאת ַמְחַמד" באליהו לקיחה. אמר להם: אם לקיחה אתם ד ַח מִּ י ֹלקֵּ ְננִּ ורשים, נאמ' כאן לקיחה ונאמ' ביחזקאל: "הִּ
מטרונא שאלה את ר' יוסי: אין אנו מוצאים מיתה בחנוך? אמר לה:  (. אמר ר' תנחומא: יפה השיבם.:טזוגו' )יח' כד

ְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהא   ְתַהלֵּ ים"-אילו נאמ': "ַויִּ ריך. כשהוא אומר: "ואיננו כי לקח אתו" וגו' ושתק, הייתי אומר כדב )ה:כד( ֹלהִּ
 בר' כה:א(. ) להים-איננו בעולם, כי לקח אתו א –

בר העיר אברהם כהנא כי מעת שנאחזו ראשוני הנוצרים בספרות הֲחנוכית ומצאו בה רמזים לדתם, לא זו בלבד שנדחה כוהנה 
דקּותו, –ים אין זכר לחנוך בכל ספרות התנאים ובשני התלמוד –ספר חנוך, ואפילו דמותו דחויה   7אלא שחז"ל גם ערערו על צִּ

עד שר' חמא בר' הושעיא, בן המאה השלישית, קובע כי חנוך "אינו נכתב בתוך טומוסן )ספרי יחס( שלצדיקים אלא בטומוסן 
נראה  –שלרשעים" )בר', שם(. מיאון המדרש לפרש את הסתלקות חנוך בעודו חי כפשט הכתוב משקף מגמה זו. לשון אחר 

 נוצרית.-שהמסורת המדרשית שלפיה הומת חנוך ואינו בן אלמוות היא אנטי
י"גמה פולמוסית זו משתקפת גם בתרגום אונקלוס, שלפי הנוסחאות המדויקות תרגם: מ י ְוָלְיתֹוהִּ . בזה "'ה יּהיתֵּ מִּ אֲ  ֲארֵּ

, כמופיע גם "שמש במרום"מהוא שונה תרגום אונקלוס מתרגומי ארץ ישראל, שבהם מקומו של חנוך אינו ידוע, או ש
  במדרשים מאוחרים.

צדיק, הניעה כנראה את המעתיקים להגיה את הנוסח ההשפעת המדרשים המאוחרים, שהחזירו לחנוך את מעמד 
ואמנם נוסח זה  ."לא אמיתיה" –המקורי: במקום "וליתוהי" )ואיננו( הגיהו ל"ואיתוהי" )וישנו(; ובמקום "אמיתיה" )המיתו( 

מחמיר כנגדם מקיימים בעלי התוספות את הנוסח ה 0.בחזקוני, ועליו הסתמך גם רבנו בחיי, המפליג במעלתו של חנוךמופיע 
פך הכתוב.  3שבאונקלוס, ולפיו הומת חנוך.  גם ראב"ע שלל נוסח "ואיתוהי", כי הוא הֵּ

 

                                                 
ְראּופסוק "תרגום נוצרי מוסווה היה קיים כנראה ל   4 ים -ָהא  -ְבנֵּי ַויִּ דבריו החריפים של ",    כמוכח מלהיא-בני א"( :ב)בר' ו ְבנֹות ָהָאָדם"-ֶאתֹלהִּ

להים" -א רחק כל אפשרות להיותו של אדם "בן(, הבאים לה:כו 'להיא" )בר-רשב"י: "ר' שמעון בר יוחאי מקלל לכל מאן דקרי להון בני א
, וראה הרתה לרוח הקודש הולדת ישו שאמועל להים"( בניגוד לאמונת הנצרות -ריון ממלאכים )"בני האיובעיקר שלילת אפשרות ה

, ; קידושין מטג)תוספתא מגילה " המתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי, והמוסיף הרי זה מחרףבביאורנו שם. גם מאמרו של ר' יהודה "
ת א  נות כוזבות כמבואר בפרשגן לפסוק "מכוון נגד אמו ע"א( ְראּו אֵּ ל-ַויִּ ְׂשָראֵּ י יִּ  . י(:)שמ' כד" ֹלהֵּ

 , ועוד. 13-130, 11-12ירושלים תשס"ד, עמ' ", העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוסראו דוגמאות רבות אצל ר"ב פוזן, "   5
   אם חנוך עלה לשמים, הרי אפשרי שגם ישו עלה לשמים.   6
 כ.-, עמ' יט, א, ירושלים תש"לים החיצוניםרהספ א,נ' כהא   7
 ."וכן בתרגום מדוקדק: ואיתוהי ארי לא אמית יתיה"פירושו לפסוק: ב ורא   8
 –להים -דמתרגמינן: כי לקח ֹאתו אד"ה פסוק זה(: "דבב"ר י"א שחנוך מת, כ ,ע"ב, דיונם בשאלת "חנוך הוא מטטרון" )יבמות טז ורא   9

  ".המית יתיה


