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    בפרשת וישלחבפרשת וישלחבפרשת וישלחבפרשת וישלח" " " " פניםפניםפניםפנים""""עוד על עוד על עוד על עוד על 
 ר אברהם גוטליב"בעקבות מאמרו של ד

 

" פנים" העיר נכונה על חזרה מודגשת של  )ב"תשס, דף שבועי לפרשת וישלח(ר אברהם גוטליב "ד
ואמרתם גם "ר גוטליב אף הצביע על החזרה המרובעת בפסוק "ד. בהכנות יעקב לקראת פגישתו עם עשו

"  פני פני פני פני אולי ישאפניופניופניופניו ואחרי כן אראה לפנילפנילפנילפני במנחה ַההֶֹלֶכת  פניו פניו פניו פניו יעקב אחרינו כי אמר אכפרההנה עבדך
 .  ופירש בו דבר נאה,)כא, לב' בר(

החוזרת ארבע פעמים בפסוק ושוב בפסוק שלאחריו " פנים"בתיבת : צ הופמן"בדרך שונה פירש רד
של עשו  " ראיית פנים"א כהכנה לקראת הדורון ב, מחד: נרמזת רמיזה כפולה, "פניופניופניופניוותעבר המנחה על "

בעוד הוא מתעתד ,  ומנגד יש בה רמז לכך שיעקב)י, לג, "להים-כי על כן ראיתי פניך ִּכְראֹת פני א("
 .)לא, לב(" פניםפניםפניםפנים אל פניםפניםפניםפניםלהים - אראיתיראיתיראיתיראיתיכי : "זוכה ורואה פני אלוקים, לראות את פני אחיו

 ֲאִניִחיֵּניּה ְלרּוְגֵזיּהֲאִניִחיֵּניּה ְלרּוְגֵזיּהֲאִניִחיֵּניּה ְלרּוְגֵזיּהֲאִניִחיֵּניּה ְלרּוְגֵזיּהֲאֵרי ֲאַמר  ":תרגם) כא, לב(תחילת הפסוק ב: א"נשמרת בחלקה גם בת, הדגשה זו
 אלה שינויים המתחייבים  מהבדלי הלשון .בתרגום מילולי" פנים" ולא תרגם ,"ֳקָדַמיֳקָדַמיֳקָדַמיֳקָדַמיְּבִתְקרּוְבָתא ְּדָאְזָלא 
הגם , שכתוב" פנים" כנגד זאת בהמשך הוא מתרגם כמה פעמים בנאמנות ללשון 1.העברית והארמית
 :  ונפרט בקצרה, תה לו גם אפשרות שונהיגום הישלפי דרכי התר

לכאורה זהו ". ַאָּפיַאָּפיַאָּפיַאָּפי ָמִאים ִיַּסב ַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיּוָבַתר ֵּכין ַאְחֵזי  ":מתורגם" פניפניפניפני אולי ישא פניופניופניופניוואחרי כן אראה  "....אאאא
 הוא ָנָׂשא ָּפִנים: הריהו מוזר, "פניישא ישא ישא ישא אולי " למילים "ַאָּפיִיַּסב ִיַּסב ִיַּסב ִיַּסב  ָמִאים"תרגום העם זאת . תרגום מילולי

 ,) לקח-נסב (" יקח  פני"בתרגום מילולי הוא , "ַאָּפיִיַּסב ִיַּסב ִיַּסב ִיַּסב " ואילו הצירוף ',ִהָּטה ַחְסּדֹו ִלְפלֹוִני'ניב במשמע 
,  אולם אין להפריז בפלפול סביב תרגום זה,שבמקרא" פנים" כאן אכן נשמר 2.וכבר נזקקו חכמים לעניין

 בעברית "משוא פנים": יב ארמי תמורת ניב עברישהרי זוהי דוגמה מובהקת לדרכו של אונקלוס לתרגם נ
 פניך גם נשאתינשאתינשאתינשאתיהנה : "השווה,  על כן כל כיוצא בו מתורגם גם הוא כך3.בארמית" לקיחת פנים"הוא 

                                                           
"  לא ָהיּו ָלּה עֹודּוָפֶניָהּוָפֶניָהּוָפֶניָהּוָפֶניָה"בדומה לפסוק ,  באה בהשאלה לֵסבר פנים כעּוס" ֲאַכְּפָרה ָּפָניו" תיבת ָּפִנים שבצירוף 1

. )ַרֶּצה את סבר פניו בדורוןְנ("  ְּבדֹוָרָנאְסַבר ַאּפֹויְסַבר ַאּפֹויְסַבר ַאּפֹויְסַבר ַאּפֹויַנְרֵעי ַית  ":"ֲאַכְּפָרה ָּפָניו"ע "על פי זה  תרגם יוב. )א א יח"שמ(
 )יד, ו' בר(" בכפר...  אתהוכפרתוכפרתוכפרתוכפרת  ": כגון,מתורגם ככיסוי" כפר"אבל אונקלוס לא יכול היה לתרגם כך שכן 

אכפרה בעד  ": כגון,"כפר"מתורגמת בפועל , רק כפרת עוון במשמע ֲהָסָרה וַהֲעָבָרה". ְּבכּוְפָרא...   ָיַתּהְוִתְחֵּפיְוִתְחֵּפיְוִתְחֵּפיְוִתְחֵּפי"
ֲאַכַּפר ְסַבר "או " ֲאַכַּפר ַאֵּפי", "ֲאַכְּפָרה פניו"לכן אילו תרגם ". ֲאַכַּפר ַעל חֹוֵביכֹון ":) ל,לב' שמ("  חטאתכם

מטעם זה . מליצה שאינה אפשרית בארמית, "הסרת סבר פנים"או " הסרת פנים" היה תרגומו נשמע כ,"ַאֵּפי
 לבן והנה פניפניפניפניוירא יעקב את "אבל .  כהנחת הכעס-" ֲאַכְּפָרה"ו, כרוגז וכעס" ָּפָניו: "תרגם על פי כוונת המליצה
 ".  ָלָבןַאֵּפיַאֵּפיַאֵּפיַאֵּפי ְסַברְסַברְסַברְסַברַוֲחָזא ַיֲעקֹב ָית  ": מתורגם גם באונקלוס) ב,לא' בר(" איננו עמו כתמול שלשום

בפירושו על , ר"בילגורייא עת,  ב- א,,,,באור רחב על תרגום אונקלוסבאור רחב על תרגום אונקלוסבאור רחב על תרגום אונקלוסבאור רחב על תרגום אונקלוס: : : :  נפש הגר נפש הגר נפש הגר נפש הגר,מרדכי לעווענשטיין' ר : ראה2
 ". ַהְלַואי ִיְסַּבר ִלי ַאִּפין "-") תרגום יונתן("א "  אבל תי.אתר

 - עיניו נשא ", ב פוזן"ר: ראה(גוף -שמצטרף לו אבר" נשא" במקום אחר בררנו את תרגומי אונקלוס לפועל 3
הוא " נסב"המתורגם ב" נשא פנים"אכן כאן ).  ד"תמוז תשנ,  )ד(מה , לשוננו לעםלשוננו לעםלשוננו לעםלשוננו לעם, " נשא רגליו-נשא ידיו 

חד מינהון בעא מינסב  ": כגון,כך בירושלמי": נסב"בשני התלמודים המתורגם " נשא אשה"ו  ודוגמת, חריג
 ,ובבבלי]). א"פב ע[ג ,ק ג"מו" (לא צבינא לאיתנסבא ליה...שטרי מיאונין"; ])א"מו ע[ז ,תרומות ח" (איתתי
לסוגיה ). א" ע,ים מטפסח" (רבי יהושע נסיב כהנתא"; )א" ע,ברכות ח" (במערבא כי נסיב אינש אתתא ":כגון

ראה ]) תתיג' עמ[ד טז "ר פל"ויק" (נסתיה"א כגון "ס או נס"ת וכאילו השורש הוא נ"זו ולאפשרות הידמות הבי
 . 31 והערה 32' עמ, ז"בר אילן תשנ, עבודת דוקטור, העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס לתורההעקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס לתורההעקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס לתורההעקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס לתורה, ב פוזן"ר
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 ַאֵּפי ִּתיַּסבִּתיַּסבִּתיַּסבִּתיַּסבָלא  ":) טו,יט' ויק("  פני דל תשא תשא תשא תשאלא  ";" ַאָּפְךְנֵסיִביתְנֵסיִביתְנֵסיִביתְנֵסיִביתָהא  ":) כא,יט' בר(" לדבר הזה
  4". ַאִּפין ִמַּסב ִמַּסב ִמַּסב ִמַּסבְּדֵלית ֳקָדמֹוִהי ":) יז,י' דב("  פנים ישא ישא ישא ישאאשר לא... ל-הא ";"ִמְסֵּכיָנא

על ': "י שכתב"עזר בדברי רשיכאן נוכל לה". ַעל ַאּפֹוִהיַעל ַאּפֹוִהיַעל ַאּפֹוִהיַעל ַאּפֹוִהיַוֲעַבַרת ִּתְקרּוְבָּתא  "-" על פניועל פניועל פניועל פניוותעבר המנחה  "....בבבב
' ישע( ' אותי על פניהמכעיסים'וכן , ) ז,ו' ירמ( 'חמס ושוד ישמע בה על פני תמיד'וכן ,  כמו לפניו- 'פניו
 ". שהיה צריך לכל זה,  אף הוא שרוי בכעס-על פניו : ומדרש אגדה. ) ג,סה

? שהיה שרוי בכעס" על פניו" כיצד מוכיח לשון 5:י"המפרשים נדחקו בביאור מדרש האגדה שברש
אבל יותר ". פניעל "המסמיך ַּכַעס ל" ַהַּמְכִעיִסים אֹוִתי ַעל ָּפַני"י נשען על הפסוק "אמנם ייתכן שרש

" ֳקָדמֹוִהי"ולא תרגם " ַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיַאּפֹוִהיַעל " "פניופניופניופניועל "מסתבר שהדרשה מיוסדת על תרגום אונקלוס שתרגם 
נדרשת התיבה "  ַאּפֹוִהי"ומכיוון שתרגם ". ֳקָדַמיֳקָדַמיֳקָדַמיֳקָדַמיְּדָאְזָלא  "-" לפנילפנילפנילפניַההֶֹלֶכת " כפשוטו וכלעיל ,)לפניו(

ִּכי ַעל ַאִּפי ְוַעל " וכן במקרא  ," ְּתֵׁשיֵציֲהִבְרַגזֲהִבְרַגזֲהִבְרַגזֲהִבְרַגז ":)א כ,יט' בר("  ִּתְסֶּפה צדיק עם רשעהאףהאףהאףהאף"ככעס כמו 
  6.) לא,לב' ירמ(" ֲחָמִתי

אונקלוס נמנע במובהק ". ַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפין'  ַּדה ַמְלֲאָכא ַמְלֲאָכא ַמְלֲאָכא ַמְלֲאָכאֲאֵרי ֲחֵזיִתי "-" פניםפניםפניםפניםאל פנים פנים פנים פנים להים -כי ראיתי א "....גגגג
" מלאכא" ואולם כאן הוסיף 7.ע"בניגוד לתרגומי ארץ ישראל ובמיוחד לתיוב, מלכלול מלאכים בתרגומו

מחמת אולי , בדרך כלל נוטים לפרש שתרגם כך להרחקת ההגשמה? מה הכריחו לכך. שאינו בכתוב
מטעם זה . 'אילו ניתן לראות את השלא ישמע כ: ועוד, בר גוף לבוראיהמייחס א" פניםפניםפניםפניםאל פנים פנים פנים פנים "הצירוף 

 שביחס אליו אין המתרגם חושש מהגשמה ונשען על הכתוב ,למלאך" פנים"וה" ראייה"ייחס את ה
 שכן הגשמה  ,ואולם קשה לתלות בכך את השינוי. ) ה,הושע יב("  ַוֻּיָכל ָּבָכה ַוִּיְתַחֶּנן לֹוַמְלָאְךַמְלָאְךַמְלָאְךַמְלָאְךַוָּיַׂשר ֶאל "

פנים פנים פנים פנים "בר המגשים בשם מופשט דוגמת יֲהָמַרת הא: רך כלל באופן שונהמסולקת בד) בר גוףיא(מסוג זה 
לכן נראה שאונקלוס מתוך שרצה . )דיבור בדיבור(" ַמְמַלל ִעם ַמְמַללַמְמַלל ִעם ַמְמַללַמְמַלל ִעם ַמְמַללַמְמַלל ִעם ַמְמַלל" :) ד,ה' דב(    "עמכם' דבר הבפנים בפנים בפנים בפנים 

 ". מלאכא"ובשל כך הוצרך להוסיף , "ַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפיןַאִּפין ְּבַאִּפין"ביכר כאן , שבפרשתנו" פנים"לשמור על הדגשת 
 

 
 

 ר רפאל בנימין פוזן "הרב ד
  המדרשה לבנות

                                                           
ברוך " כלשון התנא ," ַאִּפין ִמַּסב ִמַּסב ִמַּסב ִמַּסבֳקָדמֹוִהי    ְּדֵלית  ": ותרגמו כשם"  פניםישאישאישאישאלא " לכבוד שמים סילק את הפועל  4

 .) כב,אבות ד(" לא משוא פנים... הוא שאין לפניו
 ". גור אריה"ם ו" ראה רא 5
שם : ר המשמש לו מקור"י במדרש ב"זהו השינוי שהכניס רש,  היסוד להשערתנו שַהְּמַתֵּוְך לדרשה הוא התרגום6

אף הוא ": "שכל טוב"וכן במדרש ). 907' עמ[, עו ט, ר"ב" (אף הוא בעקא', חה על פניו וגוותעבור המנ"נאמר 
, נתן אדלר' ר" [= נתינה לגר"וראה .  על פי התרגום, "כעס"ל) צרה" (עקא"י שינה "  אבל רש."היה שרוי בצער

 ).  ד"וילנא תרל    ,ה-א, , , , נתינה לגרנתינה לגרנתינה לגרנתינה לגר
 .128 - 120' עמ, ג"תשנירושלים , , , , תרגום ואגדה בותרגום ואגדה בותרגום ואגדה בותרגום ואגדה בו, שנאן'  ראה לכך א7
  

    


