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  ∗עיון בתרגומי חטאת ואשם

  

הוא שומר  ייםתמונחים הלכבהרי , לארמיתאת הכתובים שדרכו לתרגם  ףא: כלל גדול בתרגום אונקלוס
 .משנה אותם לתצורה ארמיתשהוא אלא  ,שמם העבריבנמסרים אצלו לפיכך אלה  .ל"מטבע לשון חזעל 
ָּבָקר -ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ַחָּטאתֹוַהּכֵֹהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל  ִאם" מה לדבר בפסוקדוג

 ַעל ְוִהְקִריב: "כאחתאינן מתורגמות  "חטאת"שבפסוק הגזורות מתיבות השתי  .)ג:ד" (ְלַחָּטאת' ָּתִמים ַלה
ל "בלשון חז: והטעם ".ְלַחָּטָתא" –" ְלַחָּטאת' הלַ  ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר"אבל , "יּהחֹוְבתֵ ִויָקֵריב ַעל " – "ַחָּטאתֹו
רה עבֵ אך מונח זה משמעו גם  ,)ג, ה ,זבחים משנה(" והיחיד הצבור חטאות"כגון  ,שם הקרבן הוא ַחָּטאת

 "ַחָּטאתֹו ַעל ְוִהְקִריב"וב ואת הכת ,יתכמונח הלכ" ְלַחָּטָתא" –" ְלַחָּטאת ַּפר"תרגם לפיכך . 'על מצוות ה
". ְּדָחבּו ֲעַלּהחֹוְבָתא ְוִתיְתְיַדע " – )יד:ד(" ָעֶליהָ  ָחְטאּו ֲאֶׁשר ַהַחָּטאת ְונֹוְדָעה" וכן". ַעל חֹוְבֵתיּה"  –תרגם 
  1".ְלַחָּטָתא" – )שם(" ְלַחָּטאת ָּבָקר ֶּבן ַּפר ַהָּקָהל ְוִהְקִריבּו" אבל
  ,טא או סכום כסף גזולהיא חֵ  הכשהוראת. "ָאָׁשם"המילה בתרגומי נה דומה הבחאונקלוס מבחין       

 :כגון ,כסף גזול". חֹוָבאְוֵאיִתיָתא ֲעָלָנא " –] י:כו' בר[" ָאָׁשם ָעֵלינּו ְוֵהֵבאתָ : "כגון( חֹוָבא התרגום הוא
 ,"ֲאָׁשָמא"מתורגם  ָאָׁשם אבל קרבן. )"ֵריֵׁשיּהְּב  חֹוְבֵתיּהְוָיִתיב ָית " – ]ז:ה' במ[" ְּברֹאׁשֹו ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִׁשיב"

מונח כשם קרבן התקבל כ ָאָׁשם י גםשהר, "ַּדֲאָׁשָמאְוָדא אֹוָרְיָתא " – )א:ז' ויק(" ָהָאָׁשם ּתֹוַרת ְוזֹאת" :כגון
ובכגון זה הוא מתרגם  ,)ה, ה ,זבחים משנה( "מעילות אשם גזילות אשם אשמות הן אלו" :כגון ,הלכי
ַעל ַחָּטאתֹו ' ַלה ֲאָׁשמֹו-ֶאת ְוֵהִביא": מובן תרגומו השונה לשני פסוקים דומים וסמוכיםכך . ל"חז בלשון

ְוַיְיֵתי ָית " – )ו:ה" (ֵמַחָּטאתֹו ַהּכֵֹהןְׂשִעיַרת ִעִּזים ְלַחָּטאת ְוִכֶּפר ָעָליו -ַהּצֹאן ִּכְׂשָּבה אֹו- ֲאֶׁשר ָחָטא ְנֵקָבה ִמן
" ְלָאָׁשם ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל ְׁשָקִלים ֶּכֶסף ְּבֶעְרְּכךָ  ַהּצֹאן ִמן ָּתִמים ַאִיל' לה ֲאָׁשמֹו והביא את", זהכנגד ". חֹוְבֵתיּה

  ? מה טעם ההבדל. "ֲאָׁשֵמיּהְוַיְיֵתי ָית " –) שם טו(
קרבן זה  .מֹוֲאָׁש  עלאלא יביא קרבן  ,קרבן אשם פירושואין , "'הלַ  ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִביא" –בפסוק הראשון       

=  ֲאָׁשמֹו בהכרח תרגם שם לכן. "ְלַחָּטאת ִעִּזים ְׂשִעיַרת אֹו ִּכְׂשָּבה... ְוֵהִביא" :בהמשך כמפורש ,הוא חטאת

                                                      
  ).בכתיבה(ביאור חדש על תרגום אונקלוס , פרשגןסס על המאמר מתב   ∗
, 120-129' עמ, ד"ירושלים תשנ, העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס, ראה דוגמאות רבות להוכחת כלל זה בספרי    1

' בר(" יוְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחרָ "כגון  ,"אחד"מתורגם בדרך הקבע " סגר"פועל ה: הרי כמה מהן". דפוסי תרגומי הלכה"בפרק 
כלשון  ,"ָּכֲהָנא ְוַיְסַּגר" – )ד:יג' ויק(" הכהן והסגיר" :כגון ,"סגר"נגעים תרגומו ברק ו, "ַּבְתרֹוִהי ֲאַחדְוַדָּׁשא " –) ו:יט
" כשלג מצרעתוהנה ידו "אבל , "ְסִגירּוָתא"לכן גם ָצַרַעת המטמאת היא ). ז ,מגילה א(" מצורע מוסגר" :ל בנגעים"חז

' בר(" רגליכם ורחצו"כגון  ,"סחי"קבע בפועל דרך מתורגם " רחץ"פועל ה גם". ְּכַתְלָּגא ָחְוָראְוָהא ְיֵדיּה " – )ו:ד' שמ(
 'מש(" לרחצה... כיור נחשת"כגון , "קדש"שבפרשת הכיור מתורגם " רחץ"פועל האבל  ,"ַרְגֵליכֹון ְוַאְסחֹו" –) ד:יח
ֵמי  עלל "כלשון חז ,"ַמָיא ְיַקְּדׁשּון" –) שם כ(" ַמִים- ִיְרֲחצּואֶֹהל מֹוֵעד -ֶאל ְּבבָֹאם" ;"ׁשְלִקיּדּו... ִּכּיֹוָרא ִּדְנָחָׁשא" – )יח:ל

מיוסדים על המינוח ההלכי שבלשון  שלהלןגם התרגומים ). ג ,משנה יומא ג(" םיים ורגליייד דושיק"שהם ל ,הכיור
) כ:טו' במ" (חלה" ;"ֵּפיֵרי ִאיָלָנא ֶאְתרֹוִגין לֹוַלִּבין ַוֲהַדִּסין" – )מ:גכ' ויק(" פרי עץ הדר ַּכּפֹת תמרים וענף עץ ָעבֹת": ל"חז
ולא בלשון (" למיזר" – )ב:שם ו(" להזיר" ;"מי כיור" – )יז:שם ה(" מים קדשים" ;")ְּגִריְצָתא"ולא " (ַחְּלָתא" –

אף ו". ַּגט ִּפיטּוִרין" – )א:כד' דב(" ספר ְּכִריֻתת" ;)"ִסַּפָּיא"ולא (" ַעל ְמזֹוְזָין" – )ט:ו' דב(" על ְמֻזזֹות ביתך" ;)הפרשה
הצד , )הראשון הוא עברי והאחרון ארמי( "ַּגט ִּפיטּוִרין"בין מקורו של וודומיו " ֲהַדִּסין"בין הרקע הלשוני של  בדלהשיש 

 . ל"שרשו בלשון חזהוהם מונחים ששם הוא בההשוה ש
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 ַאִיל' לה ֲאָׁשמֹו והביא את"מפורש  שבו ,אבל בפסוק השני 2.ן"ג ורמב"ריבפירשו וכן  ,")חובתיה(" אֹוְט חֶ 
  3."תרגום ֲאָׁשָמא –ל יִ כל היכא דאיכא ַא: "א"לת המסורהפשר הערת זה  ."ָמאֲאָׁש " תרגם, "ְלָאָׁשם ...ָּתִמים

ֲאָׁשָמא הּוא " –) יט:ה" ('ָאָׁשם הּוא ָאׁשֹם ָאַׁשם ַלה": שבפרשתנו "אשם"ל רגום אונקלוסעתה נעיין בת      
 חֹוָבא א מתורגםְט בהוראת חֵ  ָׁשםָאכאן יש להקדים שלא רק ". 'ְּדהּוא ָחב ֲאָׁשָמא ְיָקֵריב ֳקָדם ה ַעל חֹוְבֵתיּה

והנה ". ֱאָנָׁשא ַההּואִויחּוב " – )ו:ה(" ַהִהוא ַהֶּנֶפׁש ְוָאְׁשָמה" :כגון ,כךמתורגם  ָאַׁשםגם הפועל  אלא
 שהוא קמץ כולו הראשון – 'ָאַׁשםָאׁשֹם  הוא ָאָׁשם'": י"כדברי רש ,הפועלוהצטרפו שם הקרבן  בפסוקנו

 – "ָאָׁשם הּוא" נמצא שמשמעות הפסוק היא". ָּפַעל לשון שהוא ,פתח וחציו קמץ חציו והאחרון, דבר שם
 –" ָאַׁשם ָאׁשֹםהּוא ָאָׁשם " :א"על פי זה ת. 'באמת חטא לה – "'ָאׁשֹם ָאַׁשם ַלה" .ממש ָאָׁשםזהו קרבן 

גם מפיסוק הטעמים  4.והאחרונים פעלים ,שם הקרבןהוא הראשון  – "ְּדהּוא ָחב חֹוְבֵתיּההּוא ַעל  ֲאָׁשָמא"
  . שניהם פעלים" ָאׁשֹם ָאַׁשם"מוכח ש" 'ַלה ם�ָאׁשם �ָאׁשֹ ּוא�ה םָָאָש "

מדוע תרגם ו, "'ֳקָדם הְּדהּוא ָחב  ַעל חֹוְבֵתיּה" –" 'ַלהָאׁשֹם ָאַׁשם "די היה לתרגם  במקרה כזהואולם       
" מרפא לשון"בעל אבל  5.ֲאָׁשָמאמחוק תיבת ל" נתינה לגר"בעל לכן הציע ? "'ֲאָׁשָמא ְיָקֵריב ֳקָדם ה"כאן 

 6!"וידיעתו היא הנעדרת, ג נשתבש בזה ולכן כתב שתיבת אשמא מיותרת"בעל נל: "יצא נגדו בחריפות
, כלומר חטא, ָאַׁשםועל ש. הקרבן ָאָׁשם הּוא :ומפרש כך" ָאׁשֹם ָאַׁשם"אונקלוס מנתק בין תיבות , לדעתו

אונקלוס , )ָאָׁשםמתפרש כשם הקרבן  ָאַׁשםפועל  כן(משתנה הניקוד  זהפי שב ואף על. 'לה ָאָׁשם לכן יקריב
שכבר , ואין להקשות משינוי הטעמים": והוסיף 7זכר במשנהנה תרגם כמדרשו הקדום של יהוידע הכהן

   8."שהתרגום קודם לטעמים', ל על פסוק ויקראו בספר וגו"ידענו מדברי רז
ַעל  - ָאׁשֹם ָאַׁשם, הראשון": ָאׁשֹם ָאַׁשם ָאָׁשם הּוא"ביאורים לכתוב ויש שראו בכפל התרגום שני       

   9.יקריב אשם – ֲאָׁשָמא ְיָקֵריב, השני. ְּדהּוא ָחב חֹוְבֵתיּה
ר רפאל בנימין פוזן "הרב ד  

 ך"המדרשה לנשים והמחלקה לתנ 

                                                      
מפני שמכפרים בו ' אשם'וקראוהו . קרבנו: במקום –אשמו והביא את ": שח' עמ, הרקמהספר , נאח'יונה אבן ג' ר   2

אבל . ְלָאָׁשם ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקלנקרא הקרבן הזה אשם כמו שאמר  – ''והביא את אשמו לה': "פסוק טולן "רמב; "האשם
כי הקרבן ההוא חטאת ', בנו להטעמו והביא את קר. בקרבן עולה ויורד, )פסוק ו(האמור למעלה ' הלַ  ֲאָׁשמֹו ֶאת ְוֵהִביא
, "ֲאָׁשֵמיּהְוַיְיֵתי ָית "א גם בפסוק הראשון "ובמקצת נוסחים גרסו בת". ְלַחָּטאת ִעִּזים ְׂשִעיַרת אֹו ִּכְׂשָּבהכמו שאמר , הוא

בין  ,"אשמה" ָאָׁשםהתרגום השומרוני וגם תרגום נאופיטי מתרגמים כל ". יביא קרבן אשם"כיוון שמשמעו , והוא שיבוש
 ָקְרַּבן ַית ְוַיְיִתי" –לכן תמוה תרגומו לפסוק הראשון . א"אבל התרגום המיוחס ליונתן מבחין גם הוא כת. קרבן בין ֵחטא

  ). ג"כריב( אשמועל  קרבןה את ויביא: ובדוחק יש לפרש". ַאְׁשֵמיּה
 to Targuum Onqelos, New York 2000 M.L. Klein, The Massorah. 150' עמ, מסורה, קליין   3
שהיה משמעו שבוודאי  –) "ַׁשָאָלא ַׁשֵאיל"] ז:מג' בר" [ָׁשאֹול ָׁשַאל"כמו ( "בב חָ יחַ מֵ " –" ָאׁשֹם ָאַׁשם"והטעם שלא תרגם    4

כגון שאכל אחת משתי חתיכות ואחר כך נודע לו שאחת שומן , וכיוון שכאן מדובר באשם תלוי המובא על הספק. חטא
, שהיה עליו לשאול ולחקור קודם שאכל, "ַעל חֹוְבֵתיּה ְּדהּוא ָחב"תרגם , שומן אכל או חלב ואחת חלב ואינו יודע אם

 ). ח"מרתמינכן , באורי אונקלוס, עלטעפש וךן ברמשוש' ר(שבזה האשים את נפשו , שלא יבוא לידי ספק
 . ד"וילנה תרל, ינה לגרתנ, רלדאתן נ' ר   5
ואלה מן  יםשים פירושעם חמי הרות רתל כהגדו' תאגה, )דירהמ(חסיד ' יך בתו, רפא לשוןמ, קורח ריהכא זיחי' ר   6

  . ל"ם תשילשירו, ה-א, ברית הלשון רמאמ, מחברת הכללים, מרפא לשון, וקקדהדחלק : החדש
, לסיפיה רישיה קרא וקשה: ב"רע(' לה אשם אשום הוא אשם: גדול כהן יהוידע דרש מדרש זה: "ו, ו, שקלים משנה   7

 זה) הכהן יהוידע ודרש. 'לה שכולו משמע' לה ואשם, הניםולכ נאכל שהוא יהא ובהלכתו בהווייתו משמע הוא דאשם
 קיימים כתובים שני נמצאו ,הניםולכ והעורות לשם הבשר :עולות בו ילקח אשמה ומשום חטא משום בא שהוא כל הכלל
  ). העורות – הניםולכ ואשם, הבשר – 'לה אשם :קיימים המקראות שני ונמצאו: ב"רע" (הניםולכ ואשם' לה אשם

 לִֹהים-ָהאֱ  ְּבתֹוַרת ַבֵּסֶפר ַוִּיְקְראּו': מאי דכתיב: אמר רב, אמר רב חננאל, מר רב איקא בר אביןא: "א"מגילה ג ע, בבלי   8
ושום שכל ; זה תרגום – ָרׁשְמפֹ; זה מקרא –להים -ויקראו בספר תורת הא? )ח:ח' נחמ( 'ַּבִּמְקָרא ַוָּיִבינּו ֶׂשֶכל ְוׂשֹום ְמפָֹרׁש

 ". שהתרגום קודם לטעמים"אבל לכאורה אין משם כל ראיה ". אלו פיסקי טעמים –ויבינו במקרא ; אלו הפסוקין –
' לת גרשמ' 'יריםבא חםל': םיפרד לשני, נקלוסוא מתרגםהי רבאור דב: ושמלה לחם ,קאוויץערב דהויה צ"ב: ראו   9

ַעל חֹוְבֵתיּה  – ָאַׁשםתרגם בתחילה העבר ): 4לעיל הערה " (באורי אונקלוס"ה כתב וכיוצא בז). ו"רטת- י"רת הלנוי(
  . 'נתחייב להביא קרבן לה', ם להֹוׁשאֱ כמו לֶ , מקור ָאׁשֹםהוא תרגום של  ֲאָׁשָמא ְיָקֵריבולשון . ְּדהּוא ָחב


