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        ****  כפל צורות ועירוב צורות בתרגום אונקלוס  כפל צורות ועירוב צורות בתרגום אונקלוס  כפל צורות ועירוב צורות בתרגום אונקלוס  כפל צורות ועירוב צורות בתרגום אונקלוס----" " " " את ַעֻּמָדיו ואת ֲאָדֶניָהאת ַעֻּמָדיו ואת ֲאָדֶניָהאת ַעֻּמָדיו ואת ֲאָדֶניָהאת ַעֻּמָדיו ואת ֲאָדֶניָה""""
 

דוגמת ַמֲחֶנה המופיע בשתי הצורות , ישנם שמות עצם במקרא הנחשבים לשמות ממין זכר וממין נקבה כאחד
מחנה משמש לשון זכר ולשון : "י שם"מד על כך רשוכבר ע). ט, לב' בר" (המחנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו: "בפסוק אחד

וכן בקיצור העיר  12."לשון זכר) ח, לג' בר(ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה . הרי לשון נקבה, )ג, כז' תה(ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה  . נקבה
ִּכי ִתְבֶנה : "ברוב המקראות ַּבִית מופיע בלשון זכר כגון, ואכן". כבית ומקום,  זכר ונקבה-מחנה : "אבן עזרא שם

 גם ָמקֹום בא בדרך כלל 2. לשון נקבה-) יח, משלי ב" (ִּכי ָׁשָחה ֶאל ָמֶות ֵּביָתּה"אבל ). ח, כב' דב" (ַּבִית ָחָדׁש
 1).כ ט, איוב" (ְולֹא עֹוד ְּתׁשּוֶרּנּו ְמקֹומֹו: "אבל גם בלשון נקבה). ט, כו' דב" (ַהָּמקֹום ַהֶּזה: "בלשון זכר כגון

, "החפשיים"בדוק את מנהגו של אונקלוס בתרגומי שמות אלה שכן בניגוד לתרגומים הארצישראליים יש מקום ל
נוכל להתחקות , ך"א קיים לתורה אבל לא לנ"ת, והיות שכידוע. כתרגום מילולי) א"ת(נחשב תרגום אונקלוס 

 . רותהמופיעים בתורה עצמה בכפל צו, ֶׁשֶמׁש וָחֵצר בלבד, אחר תרגומיו לשמות ַמֲחֵנה
והנה מתרגומי ֶׁשֶמׁש מתברר שלכאורה אונקלוס שומר על כפל הלשון שהרי צורות נקבה מתורגמות בנקבה 

, כד' דב" ( ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁשבֹואבֹואבֹואבֹואתתתתְולֹא  ": "ַעַלתַעַלתַעַלתַעַלתַוֲהָות ִׁשְמָׁשא ) "יז, טו' בר" (ָּבָאהָּבָאהָּבָאהָּבָאהַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש : " בזכר-וצורות זכר 
 ָיָצאָיָצאָיָצאָיָצאַהֶּׁשֶמׁש  ";" ִׁשְמָׁשאָעלָעלָעלָעלֲאֵרי ) "יא, שם  כח" ( ַהֶּׁשֶמׁשָבאָבאָבאָבאִּכי "אבל .  בנקבה-" ִׁשְמָׁשא ֲעלֹוִהי לללל ֵּתיעֹו ֵּתיעֹו ֵּתיעֹו ֵּתיעֹוְוָלא) "טו

 .   בזכר-"  ַעל ַאְרָעאְנַפקְנַפקְנַפקְנַפקִׁשְמָׁשא ) "כג, שם יט" (ַעל ָהָאֶרץ
ָהַאַחת ": א ְוִיְמֵחיֵניּהְלַמְׁשִריָתא ֲחָד "-" ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו: "בהתאם לכך מתבקש היה לתרגם גם את הכתוב

: אבל אונקלוס תרגם שתיהן בנקבה.  ְוִיְמֵחיֵניּה-) זכר( ְוִהָּכהּו :לעומת, )האחד=ולא ַחד( ֲחָדא -)  נקבה(
 ?מדוע, "ְלַמְׁשִריָתא ֲחָדא ְוִיְמֵחיַנּה"

אינו מעביר את א "ת: "מלומדים שנתנו דעתם לתופעה זו פסקו קטגורית שאונקלוס מתרגם על פי כללי הדקדוק
 ואולם מתרגומי ֶׁשֶמׁש מתברר שאין הדבר 2". ְוִיְמֵחיַנּה-ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ; התכונה האנדרוגנית לארמית

 .  פשוט כל עיקר
כשהמקרא מערב צורות זכר ונקבה בפסוק ": כפל צורות"ל" עירוב צורות"נראה אפוא כי  אונקלוס מבחין בין 

 ַיְתהֹון     סֹוַבַרתסֹוַבַרתסֹוַבַרתסֹוַבַרתְוָלא  "-) ו, יג' בר" ( אָֹתם ָהָאֶרץָנָׂשא ָנָׂשא ָנָׂשא ָנָׂשא ְולֹא : " על פי הדקדוק הנורמטיבי כגוןאונקלוס מתרגם, אחד
היות שֶאֶרץ וַנֲעָרה הם שמות ". עּוֵליְמָּתא ְּבתּוְלָּתא ְתֵהי  ְתֵהי  ְתֵהי  ְתֵהי ֲאֵרי "-) כג, כב' דב" (ְבתּוָלה) ה(  ַנֲעָרִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִּכי "; "ַאְרָעא

 .  ל בנקבהמתחייב בהם  פוע, ממין נקבה
) מב, שם ל" ( ָהֲעֻטִפים  ְלָלָבןְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיהְוָהָיה"""", )יהיו" ( ְנהֹוִריןְיהֹוןְיהֹוןְיהֹוןְיהֹון "-) יד, א' בר" (ְמאֹרֹתְיִהי ְיִהי ְיִהי ְיִהי : "וכן דרכו בהתאמת המספר

"  לֹא תִֹסףּוּוּוּוְוָכמֹהְוָכמֹהְוָכמֹהְוָכמֹהלא ִנְהָיָתה     ָּכמֹהּוָּכמֹהּוָּכמֹהּוָּכמֹהּואשר ...    צעקה ְגדָֹלהצעקה ְגדָֹלהצעקה ְגדָֹלהצעקה ְגדָֹלהוהיתה "בפסוק ,  כמו כן5).והיו" ( ַלִּקיַּשָּיא ְלָלָבן    ְוָהַוןְוָהַוןְוָהַוןְוָהַון"
וכוונתו , "לא ראינו כזאת בכל המקרא לומר כמוהו לא נהיתה וכמוהו לא תוסיף: "ע"שעליו כתב ראב) ו, יא' שמ(

,  נקבה-" לֹא ִנְהָיָתה",  זכר-" ָּכמֹהּו",  נקבה-" ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה: "אחר חילוף חילוף, לחילופי המין שבפסוק
הוא " צעקה ְגדָֹלה"והיות שהנושא . א שומר על אחידות דיקדוקית" אבל ת. נקבה-" לֹא תִֹסף",  זכר-" ְוָכמֹהּו"

 ". ָלא תֹוֵסיף    ְוִדְכָוַתּהְוִדְכָוַתּהְוִדְכָוַתּהְוִדְכָוַתּה ָלא ֲהָות     ִּדְכָוַתּהִּדְכָוַתּהִּדְכָוַתּהִּדְכָוַתּה ...ּוְתֵהי ְצַוְחָּתא ַרְּבָתא: "גם שאר חלקי המשפט באים בנקבה, ממין נקבה

                                                           
 ).בכתיבה(א " ביאור חדש על  ת–" ַּפרֶשֶגן"מתוך * * * *  

  לשון זכר ונקבה: עא, א יט" מל–וכן רוח . לשון נקבה: כב, ב ג" מל;לשון זכר: ז, יט'  תה;כג, יט' רב –שמש : דוגמאות נוספות  1
 .כאחד    

  .שלדעתו הפועל ָׁשָחה מוסב לזונה ולא לבית, ק למשלי שם"שלא כרד 2
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תל אביב , המקרא באור התרגוםהמקרא באור התרגוםהמקרא באור התרגוםהמקרא באור התרגום, קומלוש' י: ובדומה גם. 194' עמ, ה"תל אביב תשמ, תרגום אונקלוס כפירוש לתורהתרגום אונקלוס כפירוש לתורהתרגום אונקלוס כפירוש לתורהתרגום אונקלוס כפירוש לתורה, רפל' ד 2

  .121' עמ, ג"תשל
) ג, שם יג" ( ִמִּמְצַרִיםְיָצאֶתםְיָצאֶתםְיָצאֶתםְיָצאֶתםֶּזה ֲאֶׁשר  ֶאת ַהּיֹום ַהָזכֹורָזכֹורָזכֹורָזכֹור"אבל . ביחיד, "ֲהִוי  ְּדִכירֲהִוי  ְּדִכירֲהִוי  ְּדִכירֲהִוי  ְּדִכיר "-) ח, כ' שמ" ( ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹוָזכֹורָזכֹורָזכֹורָזכֹור: "השווה 5

 .להאחדת חלקי המשפט, " ָית יֹוָמאֲהוֹו ְדִכיִריןֲהוֹו ְדִכיִריןֲהוֹו ְדִכיִריןֲהוֹו ְדִכיִרין "-
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מתרגם , "המליצה" להאדיר את רק כדי, בלי כוונת הבחנה, "דקדוק כפול", כשיש במקרא כפלי צורות, אולם
ָּבר " -) לא, כח' במד" (ּוִמְנָח ת ֹוּוִמְנָח ת ֹוּוִמְנָח ת ֹוּוִמְנָח ת ֹוִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד : "לדוגמה. אונקלוס כלשון המקרא לשמירת הגיוון הסיגנוני

ְּבֵסֶפר "וכן ". ְנָחַתּהְנָחַתּהְנָחַתּהְנָחַתּהּוִמּוִמּוִמּוִמָּבר ֵמֲעַלת ַיְרָחא ) "ו, שם כט (""""ּוִמְנָחָתּהּוִמְנָחָתּהּוִמְנָחָתּהּוִמְנָחָתּהִמְּלַבד עַֹלת ַהחֶֹדׁש "אבל ". ּוִמְנָחֵת ּהּוִמְנָחֵת ּהּוִמְנָחֵת ּהּוִמְנָחֵת ּהֵמֲעַלת ְּתִדיָרא 
ִּבְסַפר אֹוָרְיָתא "-) כ, שם  כט (""""ַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהַהֶּזהְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה " לעומת ,"ָהָדאָהָדאָהָדאָהָדאִּבְסַפר אֹוָרְיָתא  "-) סא, כח' דב (""""ַהּזֹאתַהּזֹאתַהּזֹאתַהּזֹאתַהּתֹוָרה 

  - )מ, כט' שמ" (ִין ַהִהין ָיְרִביִעתְרִביִעתְרִביִעתְרִביִעת ַהִהין ְוֵנֶסְך ֶרַבעֶרַבעֶרַבעֶרַבעְּבֶׁשֶמן ָּכִתית : "וכן כשיש חילוף בפסוק אחד דוגמת". יןיןיןיןָהֵד
ולא כבמיעוט נוסחים שתרגמו בשניהם ) שפרבר(כבכתבי היד המשובחים " ( ִהיָנאַרְבעּותַרְבעּותַרְבעּותַרְבעּות... ִהיָנאַרַבע ַרַבע ַרַבע ַרַבע "
 "). ַרְבעּות"

בסמיכת אהרן ובניו על קרבנות המילואים החוזרת שלש : כגון, של המספר" דקדוק כפול"א ב"כן מנהגו של ת
אהרן ובניו וסמכו וסמכו וסמכו וסמכו  ";"ְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹון ַאֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ָית ְוִיְסמֹוְךְוִיְסמֹוְךְוִיְסמֹוְךְוִיְסמֹוְך "-) י, כט' שמ" (ְיֵדיֶהםְיֵדיֶהםְיֵדיֶהםְיֵדיֶהםו ֶאת ַאֲהרֹן ּוָבָני    ְָסַמְךְָסַמְךְָסַמְךְָסַמְךוווו: "פעמים

 ְְְְְוִיְסמֹוךְוִיְסמֹוךְוִיְסמֹוךְוִיְסמֹוך "-) יט, שם" (ְיֵדיֶהםְיֵדיֶהםְיֵדיֶהםְיֵדיֶהם ַאֲהרֹן ּוָבָניו ֶאת ְוָסַמְךְוָסַמְךְוָסַמְךְוָסַמְך"; "ְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹוןְיֵדיהֹון ַאֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ָית ְוִיְסְמכּוןְוִיְסְמכּוןְוִיְסְמכּוןְוִיְסְמכּון "-) טו, שם" (ידיהםידיהםידיהםידיהםאת 
גם , )ְוִיְסְמכּון(ך בלשון רבים "שיבוא הפועל סמ, לכאורה, התאמת המספר מחייבת". ֵדיהֹוןֵדיהֹוןֵדיהֹוןֵדיהֹוןיְיְיְְיַאֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ָית 

יש כוונה "ל "משום שבכל הדוגמאות הנ, אולם אונקלוס מתרגם בהם בלשון יחיד, בפסוק הראשון והשלישי
להראותנו ששניהם בשביל , אלא להציג שני אופנים זה אחר זה, מכוונת שלא לנטוע מסמרות בדפוס דקדוקי אחד

הריהו משבץ בכגון אלה את כפל הצורות , א נותן דעתו גם לפן הסגנוני" והיות שת6".נאים להשתמש בהם
  7.שבמקרא

הרי , מכיוון שבאו בפסוקים שונים, לשונות ֶׁשֶמׁש בזכר ובנקבה: בכך מתבאר ההבדל בין תרגומי ֶׁשֶמׁש לַמֲחֵנה
 פסוק אחד ובו כינויים סותרים -" המחנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו"כנגד זאת . ובאלה תרגם כלשונם" כפל צורות"הם 

 . ו בהאחדת המיןולכן תרגמ" עירוב צורות"א כ" נתפס בעיני ת-לאותו השם  
ַוּיֹאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל ַהַּמֲחֶנה : "ראיה לכך הוא תרגום הפסוק בשלמותו שנבוכו בו המעתיקים וגם המפרשים

: נ"ח( ִויֵהי ַוֲאַמר ִאם ֵייֵתי ֵעָׂשו ְלַמְׁשִריָתא ֲחָדא ְוִיְמֵחיַנּה: "תרגומו, "ָהַאַחת ְוִהָּכהּו ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה
מחייב , "ַהַּמֲחֶנה ָהַאַחת ְוִהָּכהּו", עירוב הצורות שברישא". ְלֵׁשיָזָבא) ְּדִיְׁשְּתַאר: נ"ח(ַמְׁשִריָתא ְּדִתְׁשְּתַאר ) ּוְתֵהי

, שבסיפא" ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר"אבל .  בנקבה-"ְלַמְׁשִריָתא ֲחָדא ְוִיְמֵחיַנּה"מכאן תרגם . לתרגם בהאחדת המין
ִויֵהי  "ויש להעדיף את נוסחי המיעוט שגרסו " כפל צורות"זהו ,  והפעם בלשון זכר,הואיל וחזר על ַהַּמֲחֶנה

  8".ַמְׁשִריָתא ְּדִיְׁשְּתַאר ְלֵׁשיָזָבא
 זהו עירוב צורות בפסוק אחד כמו ,)יז, לה(שבפרשתנו " ֲאָדֶניָהֲאָדֶניָהֲאָדֶניָהֲאָדֶניָה ואת ַעֻּמָדיוַעֻּמָדיוַעֻּמָדיוַעֻּמָדיואת קלעי החצר את  "בדומה לזה גם 

ָית ַעּמּודֹוִהי ְוָית  ":לכן לפי המתבאר אין לתרגמו". הרי חצר קרוי כאן לשון זכר ולשון נקבה: "י"שהעיר רש
 . בהאחדת המין" ָסְמָכָהאָסְמָכָהאָסְמָכָהאָסְמָכָהא ְוָית     ַעּמּוָדָהאַעּמּוָדָהאַעּמּוָדָהאַעּמּוָדָהאָית : " ויש להעדיף את גרסת מיעוט כתבי היד, כברוב הנוסחים,"ָסְמָכָהא

המתורגם בכל הנוסחים , )מ, לט" (ֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָהֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָהֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָהֵמיָתָריו ִויֵתדֶֹתיָההחצר את ואת המסך לשער : "אלא שעל פי זה יקשה הפסוק
  ".".".".ֱאטּונֹוִהי  ְוִסיַּכָהאֱאטּונֹוִהי  ְוִסיַּכָהאֱאטּונֹוִהי  ְוִסיַּכָהאֱאטּונֹוִהי  ְוִסיַּכָהאְוָית ְּפָרָסא ִלְתַרע ָּדְרָּתא ָית  "-

ע שלדעתו שני "ולא כראב, חוזר לחצר" ִויֵתדֶֹתיָה" אבל ,כמוסב על המסך" ֵמיָתָריו"א מפרש "התשובה היא שת
המיתרים :  שכן בתרגומו פתר סתירה ביחס למיתרי המשכן,ברת דעת המתרגם ומסת9.הכינויים מוסבים לחצר

אבל גם במשא בני , )לב, ד' במ" (ּוֵמיְתֵריֶהםּוֵמיְתֵריֶהםּוֵמיְתֵריֶהםּוֵמיְתֵריֶהםְוַעּמּוֵדי ֶהָחֵצר ָסִביב ְוַאְדֵניֶהם ִויֵתדָֹתם "הוזכרו במשא בני מררי 
, שם שם (""""ֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםֵמיְתֵריֶהםל ַהִּמְׁשָּכן ְוַעל ַהִּמְזֵּבַח ָסִביב ְוֵאת ְוֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ְוֶאת ָמַסְך ֶּפַתח ַׁשַער ֶהָחֵצר ֲאֶׁשר ַע: "גרשון

 היו ליריעות ולקלעים ומיתריםומיתריםומיתריםומיתריםיתדות : "שמדובר בשני סוגי מיתרים)  לא,שם(י "ביישוב הקושי ביאר רש). כו
 ".  היו לעמודים סביב לתלות בהם הקלעים בשפתם העליונהומיתריםומיתריםומיתריםומיתריםויתדות , מלמטה שלא תגביהם הרוח

א "בדין פתר אפוא ת. היו מיתריםי, בדומה ליריעות המשכן, מחייב שגם למסך" שלא יגביהנו הרוח"עם הט
  10 . לחצר-" ִויֵתדֶֹתיָה"כמוסב למסך " ֵמיָתָריו"

                                                           
  .27' עמ, )3הערה (בנדויד   6
המחנה : "הגיעו המלומדים על יסוד היקרות אחת בלבד, "א אינו מעביר את התכונה האנדרוגנית לארמית"ת"למסקנה הקטגורית ש 7

 " כפל צורות"מכאן ַהָּצָעִתי שבפנים להבחין בין .  בדיקת השמות שמש וחצר מגלה שמסקנתם אינה מדוייקתאולם ". האחת והכהו
בכך תשובה גם לאותם חוקרי לשון הטוענים שלשון אונקלוס משקפת שפה חיה ואין היא לשון שהומצאה ". עירוב צורות"בין     ל

אונקלוס  מכפיף לא פעם , רר לי שככל שלשון התרגום משקפת שפה חיהא  התב"אבן במחקרי על ת. לצורכי תרגום הטקסט העברי
העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס ", ב פוזן"ר: ראה. ולכך ראיות רבות, את כללי הלשון כדי לשמור על התאמה למקור העברי

 . 185 - 171' עמ, ז"בר אילן תשנ,  עבודת דוקטור, "לתורה
: שהחליט מסברה לגרוס  גם בסיפא בלשון נקבה" נתינה לגר"וראה . ילופי הנוסחים שבסיפאמבוכת המעתיקים ניכרת היטב בח 8

ואפשר נכונה [...] י פה "לא כהעברי אשר ישמש בו זכר ונקבה כמו שכתב רש,  כי מחנה תרגם בלשון נקבה...יותר נראה הגירסה "
    .ורחוק, "וכוונתו על הזכרים אשר הם במחנה, גם גירסת ִויֵהי

  ".והנה את מיתריו ויתדותיה  כמו את קלעי החצר ואת עמודיו ואת אדניה: "שכתב שם 9
כאן מבחין אונקלוס הבחנה ברורה . צורת זכר וצורת נקבה: סוג אחר של עירובי מינים הם שמות עצם הבאים בתורה בכפל תצורה 10

ועשית " לעומת ," ִבְסָראּדּוֵדיּדּוֵדיּדּוֵדיּדּוֵדי" - ) ג, טז'שמ("  הבשרסירסירסירסיר: " השווה, ְּפַסְכֵּתר- דּוד לעומת ִסיָרה - ִסיר :כגון, יותר מתרגומים אחרים
 - ) ו, כח'שמ"  (ָהֵאפֹדָהֵאפֹדָהֵאפֹדָהֵאפֹדְוָעׂשּו ֶאת : "השווה,  תיקון– ֵאיפֹוָדא לעומת ֲאֻפָּדה -ֵאפֹוד  ". ְּפַסְכֵּתיְרָוֵתיּהְּפַסְכֵּתיְרָוֵתיּהְּפַסְכֵּתיְרָוֵתיּהְּפַסְכֵּתיְרָוֵתיּהְוַתֲעֵביד " - ) ג,שם כז(" ִּסירָֹתיוִּסירָֹתיוִּסירָֹתיוִּסירָֹתיו

,  מ'שמ" ( ַהִּמְׁשָּכןֶיֶרְךֶיֶרְךֶיֶרְךֶיֶרְך: "השווה.   סֹוף-ָיְרָּכה ,  ַצד-ָיֵרְך ". ִּתּקּוֵניּהִּתּקּוֵניּהִּתּקּוֵניּהִּתּקּוֵניּהְוִהְמַין  "- ) ח,שם"  (ֲאֻפָּדתֹוֲאֻפָּדתֹוֲאֻפָּדתֹוֲאֻפָּדתֹוֶׁשב ְוֵח"לעומת , "ֵאיפֹוָדאֵאיפֹוָדאֵאיפֹוָדאֵאיפֹוָדאְוַיְעְּבדּון ָית "
ה נתבארה  אבל ָיְרָּכ". כירך הזה שהוא בצדו של אדם,  כתרגומו ִצָּדא-ירך : "י שם"וברש, "ְדַמְׁשְּכָנא) ִציָּדא:  נ"ח (ִׁשיָּדא ִׁשיָּדא ִׁשיָּדא ִׁשיָּדא " -) כב
) כב,  כו'שמ" ( המשכןּוְלַיְרְּכֵתיּוְלַיְרְּכֵתיּוְלַיְרְּכֵתיּוְלַיְרְּכֵתי"מכאן תרגם  ).  ח,לא' ירמ" (ְוִקַּבְצִּתים ִמַּיְרְּכֵתי ָאֶרץ"דוגמת , ַהַּצד ָהֲאחֹוִרי, א במשמע ָקֶצה"תל
 .195' עמ) 4הערה (ראה לכך רפל . ובמקרה זה גם בשאר התרגומים".  ַמְׁשְּכָנאְוִלְסָיֵפיְוִלְסָיֵפיְוִלְסָיֵפיְוִלְסָיֵפי"
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