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 "בוא"תרגום אונקלוס לפועל 
 ])בכתיבה[א " ביאור חדש על ת-" פרשגן"מתוך (

חוזרים ) א"משורש בו(ובה הפעלים ָּתִביא או ָּתבֹוא , פרשתנו נפתחת במצוות הבאת ביכורים
 אנו ננצל חזרה זו 1.וכבר  נדרשו לה מפרשים שונים, הדגשה זו היא בעלת משמעות. שש פעמים
א "מסתבר שתרגומו לפועל בו. תרגום אונקלוס, של בכיר תרגומי המקרא" מעבדה"כדי להציץ ל

 . פותח פתח לכמה וכמה סוגיות פרשניות
והן , הגיע, משמש הן במשמע קרב" בא"שלעומת לשון המקרא שבה הפועל , נקדים ונאמר
, )ה-ד, ו, אס("  המןויבוא. יבואויאמר המלך ...  לחצר בית המלךבאוהמן : "כגון, בהוראת נכנס

לבין ָּבא בהוראת " ֲאָתא"שתרגומו , ָקַרב, הארמית מבחינה בין ָּבא במשמע ִהִּגיַע ְלָמקֹום ְּפלֹוִני
מופיע כבר בארמית ) נכנס" (ָעל"מכיוון ש 2).ל "ל או על"משורש עו ("ָעל"ִנְכָנס המתורגם 
מובן , )ד, ד' דני, נכנסו החרטומיםאז (" ַחְרֻטַּמָּיא) ָעִּלין: קרי(ֵּבאַדִין ָעִּללין : "המקראית כגון

רק , אף על פי כן. מוֶכּרת לכל התרגומים הארמיים" בא"שההבחנה הסמנטית בין שני משמעי 
נמצא . שלא כבתרגומי ארץ ישראל, בתרגום אונקלוס נשמרת הבחנה זו בעקיבות מלאה

נות פרשניות יוכל לעמוד באמצעותם על כוו, א"שהמעמיק להסתכל בתרגומי אונקלוס לפועל בו
 .  המוצפנות בתרגום

, )ה, יד' בר("  כדרלעמרבאובארבע עשרה שנה : "למשל הכתוב. נתבונן בכמה דוגמאות
 ֲאָתאַּכד " -) כג, שם  לז(" יוסף אל אחיובא ויהי כאשר  : "וכן, " ְכָדְרָלעֶֹמרֲאָתא: "מתורגם
כנגד . ין הכוונה לציין כניסהוא, א את ההגעה למקום מסוים"בשני אלה מציין פועל בו". יֹוֵסף

: ומתורגם אפוא,  לארץהכניסה מטעים את )כג, יט' ויק("  אל הארץתבֹאווכי : "זאת הפסוק
 לגור באהאחד : "כיוצא בזה). היכנסו– " עּולּו אושפיזין: "השווה" ( ְלַאְרָעאֵתיֲעלּוןַוֲאֵרי "

  ֲאָתאַחד: " מתורגם–!  וכבר הוא שופט לוט אך זה הגיע לעיר-) ט, יט' בר(" ַוִּיְׁשּפֹט ָׁשפֹוט
,  לוט נכנס לצוער-ומשמעו , )שם כג(" צֹערהבא השמש יצא על הארץ ולוט "אבל ". ְלִאיּתֹוָתָבא

 אל עין משפט ִהוא ָקֵדׁש ויכו את כל שדה ַוָּיבֹאּוַוָּיֻׁשבּו : "וכן".  ְלצֹוַערָעלְולֹוט "מתורגם 
ולכן , שאליה באו להכות את שדה העמלקי,  נקודת ציּוןֵעין משפט היא; )ז, שם יד(" העמלקי

 שני המלאכים ַוָּיבֹאּו"אבל , שהגיעו עד אליה"  ְלֵמיַׁשר ִּפיּלּוג ִּדיָנאַוֲאתֹוְוָתבּו : "התרגום הוא
 . שנכנסו לתוכה, " ְּתֵרין ַמְלֲאַכָּיא ִלְסדֹוםְוָעלּו" -תורגם ) א, שם יט(" ְסדָֹמה בערב

                                                           
 .  242' עמ, "עיונים בספר דברים",   לתפקידה של חזרה זו ראה נחמה ליבוביץ1
 . enter  לצד   come  בדומה ללשון האנגלית  שבה משמשים הפעלים  2
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 תרגומה -לבית או גם למקום מסוים ,  בין כניסה לארץ-סה מן החוץ פנימה כני: כלל הדברים
 : )ד, כז' בר(" נתינה לגר" וכך ניסח זאת 3.ָעל

אל הבית או , מורה על ההכנסה מחוץ לבית או מחוץ למקום או מחוץ לארץ' ָעל'לשון 
אולם "... . ֹוָתאְוֵתיעֹול ְלֵתיב) "יא, ו' בר" (ובאת אל התבה"כמו . אל המקום או אל הארץ

 יתרגם  ֲאָתא  ולכן יתרגם -או באותה ארץ , באותו בית, אם ההבאה היא באותו מקום
 ". ְוֵתיֵתי ְלַות ַּכֲהָנא) "ג, כו' דב" (ובאת אל הכהן"
 

" הובא"או ) הפעיל" (הביא"כגון , חילופים אלה קיימים גם בשאר הבניינים הדקדוקיים
פרט לֲהָבָאה במשמע ) ֲאָתא, מפועל ָּבא(" ֵאיַתא"גמת בלשון ואמנם כל ֲהָבָאה מתור, )הופעל(

שנאמרו ' הבאה'כל לשונות : לדוגמה". ַאֵעיל"שתרגומה בלשון , הכנסה מן החוץ פנימה
 ָית ַייֵתי" -) ה, לה' שמ(" ' את תרומת הְיִביֶאה: "כגון" ֵאיַתא"תרגומן בלשון , בתרומת המשכן
, שם לה(" למלאכת אהל מועד'  את תרומת הֵהִביאּו"; ) יכניס-ַיֵעיל : ולא(" 'ַאְפָרׁשּוָתא ֳקָדם ה

". ֵאיִתיּוְוַרְבְרַבָּיא " -) כז, לה("  את אבני השהםהביאוְוַהְּנִׂשִאם ", " ָית ַאְפָרׁשּוָתאֵאיִתיּו" -) כא
קול במחנה לאמר איש ואשה אל    ויצו משה ויעבירו: "שכן בסיום תרומת המשכן נאמר? ומדוע

 שהוא המקור לאיסור הוצאה ,)ו, לו( "מהביאעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ַוִּיָּכֵלא העם י
 :)ב"ע, שבת צו(כמבואר בגמרא , מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת

 
ויצו משה ויעבירו קול "דאמר קרא : אמר רבי יוחנן? הוצאה גופה היכא כתיבא

וקאמר . ויה רשות הרבים הואיומחנה ל, במחנה לויה? משה היכן הוה יתיב". במחנה
 . לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד דידכו לרשות הרבים: להו לישראל

 
ַוִּיָּכֵלא העם "ולכן שם תרגם , מכיוון שמשה ישב ברשות הרבים אין לתרגם ֲהָבָאה אליו כהכנסה

הבאה כהכנסה כנגד זאת בברכת יצחק את בניו מתורגמת כל ".  ִמְּלֵאיָתָאהּוְפַסק ַעָּמא "-" מהביא
 . משום שהיה עיוור וכלוא בביתו, " ִלי ְוֵאיכֹולְוַאֵעיל" -) ד, כז' בר" ( לי ְואֵֹכָלהוהביאה"דוגמת 

" עֹול"תרגם בפועל , )יח, י' ויק("  את דמה אל הקדש פנימההובאהן לא : "כך גם בבניין הופעל
זאת תהיה תורת "אבל . נס אל הקודשדמה לא הוכ, " ִמְּדַמּהִאיָּתַעלָהא ָלא "וזהו , המציין כניסה

 והמדובר במצורע שעדיין טמא והוא מחוץ -) ב, שם יד("  אל הכהןוהובא המצרע ביום טהרתו 
ולא יוכנס , המצורע יגיע אל הכוהן":  ְלָות ָּכֲהָנאְוִיֵּתיֵתי", "אתא" דקדק  לתרגם בפועל -למחנה 
: כמפורש בפסוק הבא,  מחוץ למחנהשכן השלב הראשון של הטהרה מתקיים? מניין לו. אליו

, שיתקרב המצורע עד הכוהן, משמעו" והובא אל הכהן"מכאן ". ויצא הכהן אל מחוץ למחנה"
 . אך לא ייכנס למחנה

 
 :  מעתה נתבונן בחילופי התרגום בפרשתנו

כמו , כשתיכנס לארץ, "ְלַאְרָעאֵתיעֹול ִויֵהי ֲאֵרי : " מתורגם)א' פס("  אל הארץתבואוהיה כי "
בשני . כשתיכנסו, " ְלַאְרָעאְּבֵמיַעְלכֹון "-) מצוות הפרשת חלה, יח, טו' במ("  אל הארץְּבבֲֹאֶכם"

 - אל הארץ תבאוהיה כי "בדומה לפסוקנו שדרשו בו : ל"א את דרשות חז"הפסוקים משקף ת
 ֲאֶכםְּבבֹ"נדרש גם , )ספרי דברים פיסקא רצז" ( לארץתיכנסעשה מצוה האמורה בענין שבשכרה 

 : )קי, ספרי במדבר(כלשון כניסה " אל הארץ
            
שבכל ביאות שבתורה הוא , ישמעאל אומר שינה הכתוב ביאה זו מכל ביאות שבתורה'            ר

וכאן הוא אומר ; "להיך-א' והיה כי יביאך ה", "והיה כי תבאו אל הארץ"אומר 
 . ד נתחייבו בחלה ישראל לארץ מישנכנסוללמדך שכיון , "בבֹאכם"

                                                           
עיין גם '  ֲאָתא'לבין ' ָעל'להבחנה בין . עלערך " מתורגמן"; עלל , "שרשים"ג "ריב; על ערך" ערוך"  ראה 3

על דרך זו גם . 51' עמ, "עוטה אור"; סב, כד' לבר" מרפא לשון"; כז ד' לבר" באורי אונקלוס"ו" תינה    לגרנ"
?  ומדוע, " ִׁשְמָׁשאָעלֲאֵרי  "-) יא, כח' בר" (השמשבא וילן שם כי : "כגון, השמש מתורגמת ככניסתה"  ביאת"

. הפך היציאה" כניסה" הרי ששקיעה היא , " ַעל ָהָאֶרץָיָצאַהֶּׁשֶמׁש "כגון , השמש" יציאת"מכיוון שזריחה היא 
ֲהִבי ְכַען ֵאיעֹול  "-) טז, לח' בר" (הבה נא אבוא אליך"כגון " עול"כיוצא בזה ביאת אישות מתורגמת בפועל 

' ויק" (ואכלתם מן התבואה ישן"כגון , שמכניס הזרע באדמה,  ֲעַלְלָּתא-ואפשר שמכאן גם ְּתבּוָאה ". ְלָוִתיְך
משמש גם " בא"לצד ל שאצלם "הבחנה זו השפיעה גם על לשון חז". ְוֵתיְכלּון ִמן ֲעַלְלָּתא ַעִּתיָקא "-) כב, כה

, )א"ע, יבמות טז" (ונכנסו יכנסו: אמר להן.  אצלךבאיןרבי חכמי ישראל : "בהשפעת הארמית כגון" נכנס"
לשון מקרא , בנדויד' אראה לכך . ם לביתםבאי, )א, ברכות א" ( לאכול בתרומתןנכנסיםמשעה שהכהנים "וכן 

 .181' עמ, א"א תשל"ת, ב-א, ולשון חכמים
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וכן . לשון ַהָּגָעה ּוְקִריָבה" ְּבֵמיֵתיכֹון"ולא , לשון כניסה, " ְלַאְרָעאְּבֵמיַעְלכֹון"מטעם זה תרגם 

 . מכניס אתכם, " ָיְתכֹוןַמֵעילַּדֲאָנא  "-" אתכם שמהמביא אשר אני "תרגם שם גם בהמשך הפסוק 
 והכוונה לערבות מואב טרם ,)לא, א' דב("  עד המקום הזהּבֲֹאֶכםעד : "המשפט, כנגד זאת

  4.לשון הגעה וקריבה ולא לשון כניסה, " ַעד ַאְתָרא ָהֵדיןֵמיֵתיכֹוןַעד : "תורגם שם, הכניסה לארץ
 

' מתורגם ברוב הנוסחים ובתאג) פסוק ב("  מארצךתביאולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר "
לכאורה גרסת ְּדַתיֵתי יותר מכוונת שהרי ". ֵתי ֵמַאְרָעְךְּדַתְי"ובמקצת נוסחים , " ֵמַאְרָעְךְּדַתֵעיל"

ר פירש גרסת "אמנם יא. וזהו לשון ֲהָבָאה, היה מביאם לירושלים, משהפריש ביכורים בשדה
מלמדת " ְּדַתֵעיל"נמצא שגרסת ". ְּדַתֵעיל: "ע"וכן תרגם יוב, "כלומר שתביא לביתך", ְּדָתֵעיל

 ואולם 5,ן ורבינו תם"כן כתבו רמב. חובה להכניסם לבית, שלפני העלאת הביכורים למקדש
 . הדבר צריך עיון, מכיוון שאין דרכו של אונקלוס לרמוז לפרטי הלכה

 

, אלא קריבה והגעה לכוהן, אין זה לשון כניסה, " ְלַות ָּכֲהָנאְוֵתיֵתי" -) ג' פס("  אל הכהןובאת"
"  אל הארץבאתילהיך כי -א'   היום לההגדתי"אבל בהמשך הפסוק . ותרגם בפועל ֲאָתא כמשפט

 .  לשון כניסה-"  ְלַאְרָעאֲעִליתֲאֵרי : "מתורגם, המזכיר  ביאה לארץ
בלשון  "   ְלַאְתָרא ָהֵדיןְוַאְיְתַיָנא" -) ט' פס("  אל המקום הזהַוְיִבֵאנּו"על פי זה יקשה תרגום 

אמנם באחד מכתבי היד מתורגם . הבלשון כניס, "ְוַאֲעַלָנא: "שכן לכאורה היה לו לתרגם, הבאה
 :   ר  ניסה ליישב"יא. ע"וכן תיוב, "ְוַאְיְתַיָנא"וכל שאר הנוסחים גורסים ' ואולם התאג, "ְוַאֲעַלָנא"
 
כי 'כמו שתרגם " ְוַאֲעַלָנא"ע למה לא תרגם "צ". ְוַאְיְתַיָנא "-' ַוְיִבֵאנּו אל המקום הזה'

 מחוצה -" ואעלנא"ונראה שאותם שתרגם לשון ". ָעאְלַאְרֲעִלית ֲאֵרי  "-'  אל הארץבאתי
 . כלומר הביאנו אל המקום שאנו בו היום" אתיא"אבל בארץ עצמה נופל לשון . לארץ

 
 ,)י"וכן רש, ספרי("  זה בית המקדש-ַוְיִבֵאנּו אל המקום הזה "שהרי , ר קשים"דבריו של יא
 -) ד, יב' ויק(" ָתבֹאאל המקדש לא ו: "כגון, מתורגמת ככניסה, גם מן הארץ, וביאה למקדש

 ". ֵתיעֹולּוְלַמְקְּדָׁשא ָלא "
רק כאשר היא נעשית לתוך אוהל מועד או לבית , שֲהָבָאה מתורגמת כהכנסה, מסתבר יותר לומר

זוהי ַהָּגָׁשה , אבל הבאה לחצר אוהל מועד או לעזרה. כלומר לתוך הבניין או לאוהל, המקדש
לכן . אך לא לתוך המקדש,  ההלכה מביאים ביכורים לחצר העזרה בלבדוהנה על פי. ְוַהְקָרָבה

 ְלֵבית ַּתְיֵתי" -) יט, כג' שמ(" להיך-א'  בית התביאראשית בכורי אדמתך : "כשם שתרגם
  ְלַאְתָרא ְוַאְיְתַיָנא" -) ט' פס("  אל המקום הזהַוְיִבֵאנּו: "תרגם גם כאן, ")ַּתֵעיל"ולא " (ַמְקְּדָׁשא
ּוְכַען ָהא  "-) י' פס" ( את ראשית פרי האדמההבאתיועתה הנה : "וכן גם. לחצר המקדש, "ָהֵדין

 . לחצר המקדש, " ָית ֵריׁש ִאיָּבא ְּדַאְרָעאֵאיִתיִתי
, מכיוון שמעמד ַהְקֵהל היה בעזרה ולא בתוך המקדש: על פי זה מובן גם תרגומו במצוות ַהְקֵהל

 ָכל ְּבֵמיֵתי" -) יא, לא(" להיך במקום אשר יבחר-א' ני ה כל ישראל ֵלָראֹות את פבבוא"תרגם  
 "). ְּבֵמיַעל "-ולא " (ִיְׂשָרֵאל

                                                           
אבל למדבר או לערבה שאינם מקומות , מתורגם רק כשהוא לתוך בית או ְלֶארץ,  לשון כניסה, ְּבֵמיַעְלכֹון: דוק  4

) א, יט' שמ("  מדבר סיניבאו: "תרגםמכאן כמו ש. לשון ַהָּגָעה ּוְקִריָבה, מתורגם  ֵמיֵתיכֹון בפועל ֲאָתא, יישוב
המדברים על , שבחומש דברים" המקום הזה"כך גם בפסוקי , )נכנסו(" ָעלּו"ולא , " ְלַמְדְּבָרא ְּדִסיָניֲאתֹו" -

ַעד ֵמיֵתיכֹון ַעד ַאְתָרא  "-" עד ּבֲֹאֶכם עד המקום הזה"שבכולם תרגם , )ו, כט;  ה, יא; ז, ט(ערבות מואב 
מכיוון שהם סוגרים , מתורגמת ככניסה, אף על פי שאינם מקומות יישוב, ביאה ליער או לים, תעם זא". ָהֵדין

ְוָיבֹאּו בני ", "ּוְדֵייעֹול ִעם ַחְבֵריּה ְּבחּוְרָׁשא"  )ה, שם יט" (ואשר ָיבֹא את רעהו ביער"מכאן . על הבאים בהם
מכיוון , וכן ביאה במים או באש". ִיְׂשָרֵאל ְּבגֹו ַיָּמאְוֵייֲעלּון ְּבֵני  "-) טז, יד' שמ" (ישראל בתוך הים ביבשה

כל דבר ", "ְּבַמָּיא ִיָּתַעל" -) לב, יא' ויק" (במים יובא"כגון , מתורגמים ככניסה, שהם אופפים את הבא בהם
  ".ְּדִמָּתַעל ְּבנּוָרא"  )כג, לא' במ" (אשר יבא באש

 שתקח מראשית כל הפרי אשר תביא -מה אשר תביא מארצך טעם ולקחת מראשית כל פרי האד: "ן כאן"רמב   5
 וישים ויביאנו לביתו, יצוה שיפריש הפרי בשדה ויקרא עליו שם. אלהיך נותן לך'  מארצך אשר האל הבית

בבא (ן "שציין לדעת רבינו תם הסובר כרמב" משך חכמה"וראה ". אותו בכלי ראוי להוליכו לבית הבחירה
דלקיחה לא . אין נראה לרבינו תם, ומה שפירש הקונטרס דבצירה היא הלקיחה: "ה בצרן"תד, א"ע, בתרא פב

 "). אלא לקיחה מתוך הבית, משמע בצירה
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הקדשת הלוויים שבפרשת : מתבארים גם חילופי התרגום בעבודת הלוויים, על פי הבחנה זו
, )כב, ח' במ("  הלוים לעבד את ֲעבָֹדָתם באהל מועדבאוואחרי כן "בהעלותך מסתיימת בפסוק 

הלוי מאחד שעריך מכל יבא וכי : "אם כן מדוע תרגם. לשון כניסה"  ֵליָוֵאיָעלּו"לוס תרגמו ואונק
 ֵייֵתיַוֲאֵרי " -) ו, יח' דב(" ' בכל ַאַּות נפשו אל  המקום אשר יבחר הובאישראל אשר הוא גר שם 

נראה ? כתרגומו שם, )כנסיי(" ֵייעֹול: "ולא תרגם, )יגיע("  ְּבָכל ְרעּות ַנְפֵׁשיּהְוֵייֵתי... ֵליָוָאה
ועבודה , שבתקופת המדבר כללה עבודת הלוויים גם את פירוק המשכן בשעת המסעות, להשיב

מדובר על עבודת הלוויים בבית " וכי יבא הלוי"אבל בפסוק . זו מחייבת כניסה לאהל מועד
, מכיוון שעבודות אלה מתבצעות בעזרה בלבד. המוגבלת לשירה ולהגפת שערים, עולמים

 . אלא בלשון ַהָּגָעה, לא תרגם בהם לשון כניסה, כלומר בחצר המקדש ולא בבית עצמו
 

האחת בהתאמה , שגם בהן אפשר שמוצפנת כוונה פרשנית, נחתום בשתי דוגמאות נוספות
 . והשנייה המשקפת פרשנות הלכתית, למסורת אגדה

 אלי באאלה לאמר ותדבר אליו כדברים ה: "דברי אשת פוטיפר לבעלה נאמרים בלשון הבא
 ְלָוִתי ַעְבָּדא ָעל: "ותרגומם באונקלוס, )יז, לט' בר(" העבד העברי אשר ֵהֵבאָת לנו ְלַצֶחק בי

,  עולה)יד' פס(" בא אלי לשכב עמי"מדבריה לאנשי ביתה ". ִעְבָרָאה ְּדֵאיִתיָתא ַלָנא ְלַחָּיָכא ִּבי
. מעו נכנס לחדרי על מנת לשכב עמימש" בא אלי"על פי זה . שרק ניסה לשכב עמה ולא הצליח

בא "וייתכן לפרש , "לשכב עמי"ללא התוספת " בא אלי העבד העברי"ואולם לבעלה אמרה 
להעליל על , כוונתה זו. במשמע זה" בוא"כדרך המקרא המשתמש בפועל , שימש עמי" אלי

ן אונקלוס  מכיוון שכאמור מבחי: א בצורה עוד יותר בוטה"נשמעת בת, יוסף שכביכול בא עליה
והשני כניסה מן , הראשון במשמע להגיע עד מקום ידוע, "על"לבין " אתא"בין " בוא"בתרגומי 

, " ְלָוִתי ַעְבָּדאָעל "-"  אלי העבדבא: "הוא מתרגם כאן, החוץ פנימה ובכללן גם ביאת אישות
גם , על פי זה". ִתיְך ְלָוֵאיעֹולֲהִבי ְכַען " -) טז, לח' בר("  אליךאבואהבה נא : "כמו, שימש עמי

 )יד' פס("  בנוְלַצֶחק"אבל , " ִּביְלַחָּיָכא: "ותרגומו, רומז לענייני ערווה, האמור כאן"  ביְלַצֶחק"
וישנם , יוד דגושה לעומת יוד רפויה(בשינוי הכתיב , " ַבָנאְלַחָייָכא: "ולכן תרגומו, ביאורו שונה

י "עולה גם מדברי רש, יפר להכפיש את יוסףכוונתה של אשת פוט). י שבהם גם הניקוד שונה"כ
 6.ומפורשת במדרשים

 ממזר בקהל יבֹאלא : "הדוגמה השנייה ִהנה תרגום חריג המוכיח את דקות ההבחנה באונקלוס
לא יבֹא ממזר "מכיוון ש? מדוע". ' ַמְמֵזָרא ְלֵמיַעל ִּבְקָהָלא ַּדהִיְדֵּכיָלא : " מתורגם)ג, כג' דב(" 'ה

 לכן 7. ביאור המנוגד להלכה-להתפרש כאיסור להיכנס לֶחברת בני ישראל עלול " 'בקהל ה
 יבֹאלא "במקום לתרגם , לפיכך. פירש אונקלוס שהאיסור מוגבל לנישואי ממזר עם בת ישראל

 לא -שפירושו , "' ַמְמֵזָרא ְלֵמיַעל ִּבְקָהָלא ַּדהִיְדֵּכיָלא "תרגם , )לא ייכנס(" לא ֵייעֹול "-" ממזר
 -עשה אונקלוס שימוש בלשון המשנה " ָלא ִיְדֵּכי" בצירוף 8.'ר ממזר להיכנס בקהל הִיַּטֵה

מכאן . ל בתרגומי הלכה"כדרכו לתפוס מטבע לשון חז, )יג, קידושין ג(" יכולין ממזרים ליטהר"
ני  עמו יבֹאלא", " ִּדְפִסיקִיְדֵּכיָלא " -) א("  ְפצּוַע ַּדָּכאיבאלא : "שבפרק" לא יבא"גם בשאר 
 ".  ְלהֹוןִיְדֵּכי" -) ט("  להםיבֹאדור שלישי "וכן , " ַעּמֹוָנֵאי ּומֹוֲאָבֵאיִיְדּכֹוןָלא " -) ד(" ומואבי

 
 ר רפאל בנימי פוז"הרב ד

                                                           
,  "בא אלי  לצחק בי"באמצעות היפוך סדר המלים ".  לצחק בי העבד העברי אשר הבאת לנו-בא אלי : "י"  רש6

 בשעת -' ויהי כשמע אדניו וגו: "סוק יטכמפורש גם בביאורו לפ, שלדבריה אכן בא עליה, י"מפרש רש
וכן . ן"וראה רמב" עניני תשמיש כאלה, וזהו שאמרה כדברים האלה עשה לי עבדך, תשמיש אמרה לו כן

... ?מהו את דבתם רעה. ' וגוויבא יוסף את דבתם רעה: "סימן ו, פרשת וישב) בובר(מדרש תנחומא מפורש ב
חייך למחר ,  אמרת אתה לשון הרע על אחיך:ה"ל הקב"א. בכנעניותל אחיי נותנין עיניהן " א:מאיר אומר' ר

. מהו על דברי כוש בן ימיני: "מדרש תהלים מזמור ז". והיא אומרת בא אלי העבד העברי, אתה יורד למצרים
בא אלי העבד "ואומר , "שכבה עמי"שנאמר , חיננא בר פפא מה אדוניתו של יוסף תבעה אותו' אמר ר
כשם שבאת הכושית פטרונתו של , )ח, א כב"שמ"  (כי הקים בני את עבדי עלי לארב"אמר אף שאול ; "העברי

  ".  יוסף עליו בדברים כך בא שאול בן ימיני עלי בדברים
מצוה , ספר החינוך". ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ: "  משנה מסכת הוריות פרק ג משנה ח7

כלומר שלא יבא לישא אשה " 'לא יבא ממזר בקהל ה"ועל זה נאמר , שנמנע הממזר מלישא בת ישראל: "תקס
אבל להכנס עמהם בכל מקומות מושבותיהם ולישא וליתן עמהם בכל הדברים מותר באמת . 'מבנות קהל ה

 ". כאחד מבני ישראל
 . ר ִיַּטֵה-מכאן  ִיְדֵּכי . ד-על פי חילוף ז, איש ַזְך, "ְגַבר ְּדֵכי) "יט ט' במ" (איש טהור  "8
 


