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  מבוא

מרכזיותו של הטקסט המקראי בתרבויות כה . המקרא הוא מושא למחקר רב לאור! הדורות

הפכה אותו לנושא מרתק לדיו� שאינו חדל להתחדש , ו�מני אז ועד הי, רבות ברחבי העול�

שנית� לבחינה מהיבטי� מגווני� מכיוו� , ג� בחקר התרגו� רבו המחקרי� אודות המקרא. ולחדש

שני� זו היא �ייתכ� שמסורת ארוכת. שתורג� לשפות רבות בתקופות שונות לאור! אלפיי� שנה

  ):Nida )1994או כפי שמנסח זאת , סוד קסמו של המקרא כמושא מחקרי בתחו� התרגו�

 “Anyone who retranslates a text is usually well aware of what one or two 

predecessors have done, but a Bible translator has some 2,000 years of translators 

looking over his or her shoulder.” (p. 199) 

, לדוגמה. שתרגו� כלשהו של המקרא נתפס כמעט כמקור עצמו יש, כחלק מהספרות הקאנונית

, למינוחי� ולתחביר המשמשי� בתרגו� לאנגלית של המקרא, ימינו�עבור דוברי אנגלית רבי� בני

כה " ניחוח"נוס- ) KJV�ובקיצור ה, The King James Version(יימס 'המכונה גרסת המל! ג

, כמו כ�. '!"אי� ה� התנ'המקרא לאנגלית נדחי� כיו� שעד כי תרגומי� מודרניי� יותר של , ייחודי

, כ!). Nida 1994:200(מאות ציטוטי� מתרגו� זה לאנגלית של המקרא חדרו לספרות האנגלית 

, כבגד עליו� צבעוני, בנו של יעקב אבינו, מקובל כיו� לדמיי� את כתונת הפסי� שלבש יוס-, למשל

במילי� ). coat of many colours) "Genesis 37:3"וזאת משו� תיאורה בתרגו� זה לאנגלית כ

 1968אלו ממש נעשה שימוש בטקסט של המחזמר המצליח של אנדרו לויד וובר וטי� רייס משנת 

"Joseph and the Amazing Technicolour Dreamcoat" ,ביניה� , שתורג� לשפות שונות

, שוליי�� בגלימה ססגונית רחבת כשהדמות הראשית עטויה, והוצג על במות ברחבי העול�, עברית

  .פסי��ולא בהכרח רקומה פסי�

על כ� . באנגלית צבעוניתבעברית לכתונת  פסי�דוגמה זו הביאה אותי לתהות כיצד הפכה כתונת 

במקרא מהטקסט העברי של " פסי�"בחרתי בעבודה זו לבחו� את השתלשלות התרגו� של המילה 

כיו� שהתרגו� לאנגלית לא נעשה במנותק ). KJV(מס יי'ועד גרסת המל! ג) מ"נה(נוסח המסורה 

ולכל הפחות מוכרי� היו ליוצריו התרגו� ליוונית והתרגו� , ממסורת התרגו� שקדמה לו

כבר בפתח הבדיקה ). 'וול(ובוולגטה ) ש"תה(נבח� תרגו� המילה ג� בתרגו� השבעי� , ללטינית

, )hapax legomenon(יחידאית כמעט , במקרא היא מילה נדירה" פסי�"נוכחתי לדעת כי המילה 

על מנת שלא להיתפס למסקנות באשר לתרגומי� וליחסי� . ועל כ� קשה מטבעה לפירוש ולתרגו�

לצד ניתוח השתלשלות , ביניה� על סמ! תרגו� מילה שממילא קשה לתרגמה באופ� מיוחד

מילה זו ". ססרי"והיא המילה , בבראשית 37נבחרה מילה נוספת מפרק , תרגומה של מילה זו

 –מוקדמי� ומאוחרי� , בספרי� שוני�, פע� במקרא 40�אלא מופיעה למעלה מ, אינה נדירה כלל

העלה , ללטינית ולאנגלית, ניתוח מופעיה במקור העברי ובתרגומי� ליוונית. מבראשית ועד אסתר

ת� שהשלימה את ניתוחה של מילה נדירה באו, תמונה מעניינת של התרגומי� והיחסי� ביניה�

כמוב� שמניתוח של שתי מילי� אקראיות לא נית� להבי� לעומק את הבחירות שנעשו . הטקסטי�

א! הבחירה במילה יחידאית ובמילה נפוצה יותר מעלה , בתרגומי� ואת היחסי� שבי� הטקסטי�

  .השערות מסקרנות שאות� נית� להמשי! ולחקור במסגרת קורפוס מקי- יותר
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  )KJV(יימס 'גרסת המל* ג

"The Authorized Version of the English Bible " יימס 'המכונה ג� גרסת המל! ג, 1611משנת

)The King James Version ,ובקיצור ה�KJV( , מתרגמי� שמונו למלאכה זו על  54חובר על ידי

תרגו� זה למקרא היה הטקסט העיקרי ששימש את . יימס הראשו�'המל! ג, ידי מל! אנגליה

עבור רבי� , וג� עמוק לתו! המחצית השנייה של המאה העשרי�, שנה 270! הפרוטסטנטי� במש

על א- השפה הנהדרת . par excellence! "מדובר היה בתנ Church of England�מתומכי ובאי ה

 1885� ו 1881ועל כ� בי� השני� , התגלו בתרגו� זה טעויות חמורות בהעברת התוכ�, שבה נקט

יצא לאור ג�  1901�ב". the English Revised version"שכונתה  ,יצאה לאור מהדורה נוספת שלו

"The American Standard version" , א! בעוד ששני התרגומי� המאוחרי� שימשו את העול�

 1611ג� כיו� נתפס התרגו� משנת . KJV�הרי שבליטורגיה כמעט שלא היה תחלי- ל, האקדמי

והוא מועד- על פני תרגומי� מודרניי� , לשונית א� כי ארכאית מבחינה, כמורשת תרבותית יקרה

)Snell-Hornby 1995-1996:197-199.(  

  

  )ש"תה(תרגו� השבעי� 

מציי� במקורות הקדומי� את תרגו� , Septuagintaובשמו הלועזי ', תרגו� השבעי�'המונח 

מי כל מאוחר יותר החל המונח הזה לשמש ככינוי מקי- לקורפוס הכולל את תרגו. התורה ליוונית

ואופיי� שונה , ידי אנשי� שוני� במש! תקופה ממושכת�תרגומי� אלה נוצרו על. ספרי המקרא

שלפיה� נעשה התרגו� לבקשתו של המל! תלמי , לעומת המסורות הקדומות. מספר אחד לחברו

, שהתרגו� נעשה לצורכיה� של יהודי�, הדעה המקובלת במחקר היא, יהודי�� ולצורכיה� של לא

, א� כספר לימוד, )תרגו� בבית הכנסת(א� לצרכי� ליטורגיי�  –י של יהודי מצרי� קרוב לוודא

אי� כמעט תקדי� בעול� הקדו� למעשה התרגו� של . ששפתו הייתה יוונית, לציבור הרחב

לשוניות או תלת �כתובות דו. מפעלי תרגו� מלשו� ללשו� לא היו קיימי� בעול� הקדו�. השבעי�

כ! . וג� כללו טקסט קצר מאוד, פעמיי��היו מעשי� בודדי� וחד, טהכמו האב� מרוז, לשוניות

ש החל כתרגו� בבית הכנסת וכנספח "שתה, ג� א� נניח. שלא היה לספטואגינטה מודל לחיקוי

מהעלאת תרגו� על , פעמית�שהוא פעולה חד, פה�שונה תרגו� בעל, לקריאה בתורה בנוסח העברי

שמסירתו מחייבת , כאשר מדובר בטקסט מקודש, כמהעל אחת כמה ו. שהוא דבר מחייב, הכתב

וכנראה באותו מקו� ובקרבת , אי� ספק שספרי התורה היו הראשוני� שתורגמו. משנה זהירות

, שבמידה מסוימת שימשו תרגומי התורה מודל למתרגמי� אחרי�, ג� קרוב לוודאי. זמ�

ואפילו , רג� פתרונות משלותכופות נוקט כל מת, ע� זאת. שבמקרי� רבי� נעזרו בפתרונותיה�

. הולכי� בדרכי� שונות ומגוונות, ידי אנשי� שוני��אשר מוכח שנעשו על, תרגומי ספרי התורה

  ).16�9: 2006צפור (

הטקסט : בעבודה זו נעשה שימוש במקורות הבאי� לחילו/ המובאות הרלוונטיות בתרגו� ליוונית

התרגו� לעברית מובא ; קח ממקור מקוו�נל, ברשימת המקורות Septuagintהמכונה , ביוונית

נלקח  1851משנת  Sir Lancelot C.L. Brentonואילו התרגו� לאנגלית של ) 2006(מתו! צפור 

  .ברשימת המקורות Septuagint in Englishהמכונה , ממקור מקוו�
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  )'וול(הוולגטה 

אפריקה בתחילת  העדות המוקדמת ביותר לקיומו של תרגו� ללטינית של המקרא מגיעה מצפו�

, מעט מאוחר יותר נודע על תרגומי� ללטינית ברחבי העול� המערבי. המאה השנייה לספירה

מספר הול! וגדל של נוצרי� דוברי לטינית נאל/ להשתמש ביוונית במקו� . בדרו� גאליה וברומא

לא . של המקרא ללטיניתמוסמ! והורגש צור! בתרגו� , בשפתו בתפילות ובלימודי� התיאולוגיי�

. הוא הוולגטה, יד אחד של� של תרגו� המקרא ללטינית לפני תרגומו של הירונימוס�קיי� כתב

ולעתי� ספר ', יד קדומי� של הוול�מקצת התרגומי� הקדומי� מופיעי� כהערות בשולי כתבי

את מלאכת תרגו� המקרא . הוכנס לתרגו� זה) Vetus Latina(של� בתרגו� הקדו� ללטינית 

. על פי צו שנית� לו מאת האפיפיור דמאסוס הראשו� 383הירונימוס ברומא בשנת ללטינית החל 

הוא החל . מטרת התרגו� הייתה לגבש גרסה מאוחדת ומוסמכת של תרגומי המקרא ללטינית

. ש"יד רבי� כלל הנית� והשווה אות� לתה�ולצור! כ! אס- כתבי, בתרגו� כתבי הברית החדשה

הברית (באר/ ישראל וש� תרג� את מרבית ספרי המקרא לאחר שני� אחדות עבר להתגורר 

ומשהתקשה להכריע במקומות , לפני הירונימוס עמדו מספר תרגומי� ליוונית וללטינית). הישנה

גבר בו הצור! לחזור למקור העברי ולחפש ש� את , שבה� התרגומי� היו שוני� אלה מאלה

  ). Kedar-Kopfstein 1968:40-49(הסיבה לשימוש במקבילה כזו או אחרת 

לחילו/ המובאות , ברשימת המקורות Vulgateהמכונה , בעבודה זו נעשה שימוש במקור מקוו�

-Douay(הטקסט הלטיני לצד תרגומו לאנגלית במקור זה מופיע . הרלוונטיות בתרגו� ללטינית

Rheims.(  
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 Many Colours (A Coat of) –פסי� ) כתונת(

  

ִני� ה>א ל: ֶב� ָ;ָניו 9ִי י:ֵס- ִמ9ָל 8ַהב ֶאת ְוִי4ְָרֵאל :מ"נה , 3:37בראשית ( ְ�תֶֹנת ַ/ִ.י�ל:  ְוָע4ָה ְזק=

  )הדגשה שלי

KJV: Now Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of 

          his old age and he made him a coat of many colours (Gen 37:3, גופ� נטוי במקור ,

 (הדגשה שלי

 

בתרגו� ? יימס'אי! הפכה כתונת הפסי� של נוסח המסורה למעיל הצבעוני בתרגו� למל! ג

, א� כ�. 1'כתונת ססגונית'בעברית פירושו  -  χιτωνα ποικιλον �השבעי� הצירו- המקביל 

  :ולגטהוהיוונית משתקפת ג� בו, הצבעוניות בגרסה האנגלית מגיעה ככל הנראה מש�

 

Vulgate: Israhel autem diligebat Ioseph super omnes filios suos eo quod in senectute 

   genuisset eum fecitque ei tunicam polymitam 

   Now Israel loved Joseph above all his sons because he had him in his old age and   

   he made him a coat of divers colours. )הדגשה שלי(  

  

ונראה כי מוב� זה קיי� כבר , באנגלית' stripes'מוב� המקביל ל" פסי�"למילה , בעברית החדשה

בשל העובדה . 2"פסי�� כתונת"רק בצירו- " פסי�"א! במקרא מופיעה המילה , בספרות התנאי�

ר והמתרג� אותה פירושה אינו ברו, )hapax legomenon(יחידאית כמעט , שמדובר במילה נדירה

  :טוע� כי) Nida )1994. עומד בפני הכרעה קשה בבחירת המקבילה בשפת היעד

“Even when an expression is almost totally incomprehensible to an audience, there is 

strong pressure to retain traditional formulations.” (Nida 1994:199)  

מה גר� למתרגמי� ליוונית וללטינית ? שפעלו כא�" traditional formulations"מה� אות� , א� כ�

  '?צבעוני'לבחור בפירוש 

  

" פסי��כתונת"הצירו- , )32�ו 23, 3פסוקי� (בספר בראשית  37מלבד שלוש היקרויות בפרק 

אבח� כעת את התרגומי� . בסיפור אמנו� ותמר' בשמואל ב ,מופיע במקרא במקו� אחד נוס-

  : ובתו! כ! אנסה לעמוד על התשובה לשאלה, בהיקרות זו השוני�

  

  א:ָתD ְמָ?ְרת: ַהח>/ ַוCֵֹצא ְמִעיִלי�ַהBֶֶלְ! ַהְ;ת>לֹת �9ִי ֵכ� ִ@ְלַ;ְ?ָ� ְבנ:ת ְ�תֶֹנת ַ/ִ.י� ְוָעֶליהָ " :מ"נה

  )הדגשה שלי, 18:13' שמואל ב" (ְוָנַעל ַהGֶֶלת Fֲחֶריהָ 

KJV: And she had a garment of divers colours upon her for with such robes 

                                                 
  .452:2006על פי צפור  1

2
IָHַא "ו) 5:5דניאל " (Hַס ְיָדא"ש� , יאלביחיד מופיע במקרא פעמיי� בספר דנ" פס"המילה . 1503:2003שוש� � אב�  

  ).8�ו 4וראי הערה , ש�, י"רש(' כ- יד'צירו- שפירושו בארמית הוא  –) 24:5דניאל " (ְיָדא� ִדי
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          were the king’s daughters that were virgins appareled. Then his servant 

          brought her out and bolted the door after her”: (2 Samuel 13:18, גופ� נטוי במקור ,  

 (הדגשה שלי          

  

א� כי התרגו� אינו זהה לזה , נשמר אלמנט הצבעוניות ג� בהיקרות זו KJV�ראה כי בנ

תופעה דומה ). many coloursלעומת  coat ;divers(e) coloursלעומת  garment(שבבראשית 

a variegated'שפירושו , χιτων καρπωτοσמופיע " כתונת פסי�"ש� כנגד , ש"קיימת בתה
3
 

robe' .בעוניות נותר בעינו א! התרגו� אינו זהה לזה שבבראשיתאלמנט הצ, כלומר. 

  

שייתכ� , הבדל זה בתרגו� ליוונית מעורר אסוציאציה לכתונת צבעונית מקראית נוספת

) ובעקבותיה� לאנגלית(בתרגומי� ליוונית וללטינית " פסי�"שבהשראתה פורשה המילה 

. התשב/ של הכוהני� במקדש משווה את כתונת יוס- לכתונת 4�"הרמב, ואמנ�. 'ססגונית'כ

כמו שמצינו בכתנת ועשה לו כתנת פסי� : "�"אומר הרמב 2פסוק  28בפירושו לשמות פרק 

אומר ? ומהו אותו תשב/. 5"והיא כתונת תשב/, שפירושו מרוקמת כדמות פסי�, )בראשית לז ג(

� כמי� גומות עשויי� משבצות לנוי והמשבצות ה �/ תשב: "4פסוק  28בפירושו לשמות פרק  6י"רש

� כותונתו "לדעת הרמב, כלומר". ותהעשויות בתכשיטי זהב למושב קביעת אבני� טובות ומרגלי

וזו המשמעות המילולית של המילה , ח� צבעוניות� של יוס- הייתה עשויה משבצות ובה� אבני

variegated  לעומתmulti-coloured :ולא סת� , עשויה טלאי� או נקודות בצבעי� שוני�

 30�31על צורותיה השונות בפרקי� " ָנקֹד"מציי� שג� בתרגו� למילה ) 454:2006(צפור . ניתצבעו

במסורת היהודית , לסיכו�. ש משתמש באותה המילה"התרגו� ליוונית בתה, בבראשית

המאוחרת קיימת ההשוואה בי� כתונת התשב/ הצבעונית של הכוהני� במקדש ובי� כתונת הפסי� 

' ססגונית'כ" פסי�"תכ� שמסורת פרשנית דומה הביאה לתרגו� המילה ויי, של יוס- ושל תמר

, 8"כתנות פסי�", 7עזרא�יש לציי� שבשירו של משה אב�. KJV�לספר בראשית וב' בוול, ש"בתה

מקביל המשורר ג� כ� את כתונת הפסי� של יוס- למעיל התשב/ של הכוה� ושניה� מסמלי� ה� 

  . מתעט- הטבע בעת הפריחה כבוד מלכי� וה� עושר וססגוניות שבה�

  

היה רווח " פסי�"פירוש מעי� זה למילה , א! אי� להתעל� מכ! שעל פי המקורות שבידינו

כגו� , בעוד שבתקופה מוקדמת יותר, )11�13� המאות ה(בתקופה מאוחרת למדי במסורת היהודית 

וישראל אהב : "הרי שהפירוש הנפו/ יותר הוא דווקא זה, )2�5מאות (תקופת המשנה והתלמוד 

                                                 
3
  Variegated - having discrete markings of different colors (Merriam-Webster). 

  .Septuagint in Englishפירוש הצירו- היווני על פי 
; דעות מספרד ואחד המחברי� הגדולי� בספרות התלמודית בימי הביניי�� רב והוגה, )1270�1194(משה ב� נחמ� ' ר 4

  ).תרגו� שלי, 774עמודה  12כר! , מתו! אנציקלופדיה יודאיקה(משורר ורופא , פרש� מקרא, קבלה�איש, פילוסו-
  ).1998(כל המפרשי� היהודיי� למקרא מתו! מקראות גדולות  5
מתו! (ומ� החשובי� במפרשי המקרא , גדול מפרשי התלמוד שבכל הדורות, )1040 – 1105(שלמה יצחקי ' ר 6

  ).992�995עמודות , כר! לא, האנציקלופדיה העברית
 8כר! , מתו! אנציקלופדיה יודאיקה(משורר עברי ופילוסו- מספרד , )1055�1135אחרי (עזרא �משה ב� יעקב אב�' ר 7

  ).1170�1171עמודות 
  9ְָתנ:ת IִHַי� ָלבַֹש ַהJָ� >ְכס>ת ִרְקָמה ִמGֵי דְִֹשא: 8

  ).עמוד ז, מתו! אב� עזרא(' >ְמִעיל @ְַֹשֵ;/ ָעָטה ָכל ֵע/ >ְלָכל ַעִי� ֶהְר8ה ִפְלא: וגו
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מדרש רבה בראשית " (9פסי� שהיתה מגעת עד פס ידו[...] ועשה לו כתונת פסי� [...]  את יוס-

א! מעניי� שבסיפור . בתרגומי� ליוונית ולאנגלית אי� כל זכר לדבר, והנה). פרשה פד פסקה ח

ל שהסתמכה לא רק על התרגומי� ליוונית אלא ג� ע', דווקא בוול', אמנו� ותמר בשמואל ב

מופיע הפע� הצירו- המקביל " פסי�"וכנגד , אלמנט הצבעוניות נעל� מהכתונת, המקור העברי

  ".long robe '– "tunica huiuscemodi'באנגלית ל 

  

Wevers )1993:614 (נעשה שימוש במקבילה יוונית  10בתרגו� היווני של סימכוסג� טוע� ש

כי בתרגו� היווני של ) Wevers )1993:614כמו כ� טוע� ".  a tunic with sleeves"שפירושה 

א! , אינה ברורה דיה וייתכ� שחלה בה טעות סופרי�" כתונת פסי�"המקבילה היוונית ל, 11עקילס

חשיבות� של ". a tunic of (i.e. down to) the ankles"לצורה המשוחזרת לדעתו יש המשמעות 

של ' שיפור'ואי� ה� רק , יה�פי הנוסח העברי של ימ�עקילס וסימכוס היא בכ! שה� נעשו על

כי כ� : "ממשי! הכתוב ומבאר" פסי�ועליה כתנת "לאחר : "מסביר) 454:2006(צפור  12.ש"תה

הדגשה ." (מונח אחד מתבאר על ידי משנהו, כלומר, "מעילי�תלבש� בנות המל! הבתולות 

יש ייצוג ג� , יתוכ� בתרגו� ללטינ, כי בתרגומי� מקובלי� אחרי� ליוונית, א� כ�, נראה). במקור

יש לציי� , ע� זאת. המעוג� במסורת היהודית המוקדמת', שרוולי�'כ" פסי�"לפירוש המילה 

  .'שפירוש זה אינו מוצא ביטוי בתרגו� במקומו בבראשית אלא רק בשמואל ב

  

ב� המאה ) דוד אלטשולר' ר(ומצודת ציו�  14� ג ב� המאה ה"רלב, שני מפרשי� יהודיי� מאוחרי�

והסבירו כי כתונת הפסי� ' בו בי� שני הפירושי� המוכרי� בפירוש� לפסוק בשמואל בשיל, 17� ה

שילוב מעי� זה לא נראה . הייתה עשויה יריעות בצבעי� שוני� שרוחב כל אחת הוא כרוחב פס היד

  .'בגד בעל שרוולי� ארוכי�'משמעה " coat"אלא א� נטע� שעצ� הבחירה במילה , בתרגומי�

  

" כתונת פסי�"המופיעה בעברית בצירו- , היא מילה יחידאית" פסי�"קראית המילה המ, לסיכו�

במסורת היהודית המוקדמת מקובל היה לפרש את המילה . בלבד ועל כ� קשה לפירוש ולתרגו�

והדי� לכ! נית� למצוא בתרגומי� קדומי� ליוונית וכ� , ככתונת בעלת שרוולי� ארוכי�" פסי�"

פירוש . 'לא להיקרות בבראשית אלא להיקרות אחרת בשמואל ב א� כי, ללטינית' בתרגו� הוול

שהייתה , משווה אותה לכתונת התשב/ של הכה� הגדול" כתונת פסי�"מאוחר יותר של הצירו- 

, ייתכ� שמסורת מאוחרת זו באה לידי ביטוי כבר בתרגו� השבעי�. משובצת אבני ח� צבעוניות

  ".a coat of many colours: "ש� בסיפור יוס-, לאנגלית KJV�ובעקבותיו ככל הנראה בתרגו� ה

                                                 
פירוש הצירו- בארמית מקראית , לעיל 1כאמור בהערה . כתונת ע� שרוולי� ארוכי�, כלומר. פרק היד= פס היד  9
  .'כ- יד'המופיע פעמיי� בספר דניאל הוא " יד�פס"

כנראה המחצית השנייה של המאה השנייה לספירה או ראשית המאה : זהותו של סימכוס וזמנו אינ� ברורי� 10
עיבודו למע� יהודי � ואולי א- כתב את תרגומו, נראה שהיה בקשר ע� חכמי היהודי� באר/ ישראל. השלישית

. תרגומו של עקילס היה לפניו ומטרת תרגומו הייתה לשפר את הסגנו� היווני. י התרבות ההלניסטיתבעל, קיסריה
  ).Kedar-Kopfstein 1968:39; 34�35: 2006צפור (

. עקיבא' המוזכר בספרות התלמודית כתלמידו של ר, תרגו� שחובר במאה השנייה לספירה על ידי עקילס הגר 11
מאפייני� את . תרגומו של עקילס היה רצוי לחכמי�, ידי היהדות�ה זו נדחה עלשבתקופ, בניגוד לתרגו� השבעי�

הוא מחויב לחלוטי� לטקסט העברי ומוותר על כל יומרה ליוונית טובה . עקילס תרגו� מילולי ודבקות בנוסח העברי
  ).Kedar-Kopfstein 1968:37; 33�34: 2006צפור . (או לפחות סבירה

  .35:2006צפור  12
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  Officer –סריס 

  

  )36:37בראשית ( ַהNַָ;ִחי�Hְַרעֹה 4ַר  ְסִריסִמְצָרִי� ְלפ:ִטיַפר � ָמְכר> אֹת: ֶאל ְוַהBְָדִני�: מ"נה

  

KJV: And the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar an officer of Pharaoh's  

          and captain of the guard (Gen 37:36) 

 

, מי שנכרתו אשכיו או שנפגעו קשות, מעוקר. 1: "כ" סריס"מוגדרת המילה  2003שוש� �באב�

כינוי בימי . 3[...] עבד שסורס ונתמנה בחצר המל! לשמירה על הרמו� הנשי� . 2[...] אד� שסורס 

, לדעת מחבר המילו�, כלומר). 1326:2003ש� שו�אב�[...]" (קד� לשר ולפקיד בבית המלכות 

ניכר כי בי� שתיי� מהמשמעויות ֶשמונה . מדובר במילה פוליסמית בעלת שלוש משמעויות שונות

א! שמא נית� לטעו� כי אל מול ההגדרה השלישית , יש קשר סמנטי) לעיל 2�ו 1הגדרה (שוש� �אב�

ארמי /יש שורש עברי 1�2ונה על הגדרות למילה הע? הומונימיות, מוצאי� אנו שתי מילי� שונות

. א! נראה שלמילה העונה על ההגדרה השלישית מקור אחר', castrate'המקביל באנגלית ל, ס.ר.ס

, מסקנה זו עולה מכ! שלצד ההגדרה השלישית מציי� המחבר כי ייתכ� שמקור המילה באכדית

" סריס"לי לומר שהמילה נית� או, לפיכ!. הממונה –כלומר ', שבראש'פירושו  ša rešiש� 

" סריס"אינה אלא מילה אחרת בעלת צליל דומה וכתיב זהה ל' פקיד/שר'שמשמעותה 

  .ארמית/העברית

  

: ומתפרשת על פני כל התקופות 13פעמי� 42על צורותיה השונות מופיעה במקרא " סריס"המילה 

) ירמיהו, ישעיהו( ואחרוני�) 'ב�'ומלכי� א' שמואל א(דר! נביאי� ראשוני� ) בראשית(מהתורה 

, יש לציי� שמלבד שלוש היקרויות). אסתר, דניאל', ב�'דברי הימי� א(ועד המאוחרי� שבכתובי� 

, כלומר. בכל היתר מוזכר הסריס בהקשר של תיאור חצר המל! ואנשיו, שבה� ההקשר כללי

 2עונה במרבית המקרי� על הגדרה " סריס"הרי שמשמעות המילה , מבחינת המצאי במקרא

מקומות מתרג�  1214� ב, ההיקרויות במקרא 42מתו! . שוש��של אב� 3או ) בעיקר במגילת אסתר(

מקומות מתרג�  1318�וב eunuch"17"מקומות מתרג�  1716�ב, KJV "officer"15�ה

"chamberlain"19 . שלוש מקבילות תרגומיות אלו מתאימות לשלוש ההגדרות המילוניות של

                                                 
13

  .שבכל התרגומי� מתועתק כ! ואינו מתורג�, "סריס�רב"זה אינו כולל היקרויות שבה� מופיע הש� הפרטי מספר   
' ודברי הימי� ב) 1(' דברי הימי� א, )4(' ב� ו) 1(' מלכי� א, )1(' שמואל א, )4(בראשית : התפוצה בחלוקה לספרי� 14
)1.(  

15
 Officer – one who holds an office of trust, authority, or command (Merriam-Webster). 

  ).7(דניאל , )2(' מלכי� ב, )3(ישעיהו , )5(ירמיהו : התפוצה בחלוקה לספרי� 16
17

 Eunuch - a castrated man placed in charge of a harem or employed as a chamberlain in a palace 

(Merriam-Webster). 
  ).12(אסתר , )1(' מלכי� ב: התפוצה בחלוקה לספרי� 18

19
 Chamberlain - an attendant on a sovereign or lord in his bedchamber (Merriam-Webster). 
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יש לציי� כי . Officer=  3הגדרה , Chamberlain=  2רה הגד, Eunuch=  1הגדרה : שוש��אב�

Eunuchהוא " סריס"המונח המקביל הראשו� ל, ימינו�אנגלי ב��במילו� עברי
20.  

  

על בסיס מה חלה ההנהרה במילה  �האחת : לאור ממצאי� אלה ברצוני לבחו� שתי שאלות

והא� נית� , "chamberlain"�וכ" officer"בתרגו� לאנגלית בהיקרויות שבה� תורגמה כ" סריס"

הא� נית�  –והשנייה ? למצוא ראיה לתרגו� מסוג זה במקורות שמה� הושפע התרגו� לאנגלית

  ?לעמוד על המכנה המשות- לכל ההיקרויות שבה� תורגמה המילה כ! או אחרת

  

" סריס"מתורגמת המילה , 7:39ובישעיה  36:37בבראשית , 21ש בשתי היקרויות בלבד"בתה

א! , מילה זו מוכרת היטב בכתבי� הלניסטיי�. 'אד� מסורס'שפירושה , "σπαδοντι"למילה 

כמעט בכל יתר ההיקרויות ). Wevers 1993:630(רק פעמיי� , כאמור, ש היא מופיעה"בתה

שפירושה , "ευνουχοσ"על צורותיה בתרגו� זה באמצעות המילה " סריס"מתורגמת המילה 

מופיעה  1:28' ובדברי הימי� א) 19:41ירמיהו : ש"בתה( 19:34ירמיהו א! ב, 22'פקיד מלכותי'

שפירושה , "δυναστασ"המילה היוונית ": סריס"ש מקבילה שלישית למילה העברית "בתה

 –" סריס"ש מופיעות שלוש מקבילות למילה העברית "בתה, כלומר. 23'מושל/שר'או ' גיבור'

, הרי שדווקא המילה הנפוצה יותר ,יש לציי� כי מבחינת איות. שתיי� נדירות והשלישית שכיחה

"ευνουχοσ", !נכתבת באותיות לטיניות כ :eunoucos ,ומקבילה מבחינה זו ל"eunuch."  

. בספרות המחקר שבה עיינתי לא נמצאה סיבה לתפוצה מתמיהה זו של המקבילות היווניות

ות כתובי� ולעתי� בסמיכ, תפוצה זו מעוררת תמיהות במיוחד על רקע העובדה שבאות� הספרי�

, כאמור, 36:37בבראשית : 'לדו. ישנו שימוש בשתי מקבילות שונות, או בסמיכות הקשרית

, המתארת את פוטיפר" סריס"לתרגו� המילה  "σπαδοντι"מופיעה המקבילה הנדירה יחסית 

שבו מסופר סיפור יהודה ותמר ומופסקת השתלשלות הקורות את יוס- (בעוד שבמרחק פרק אחד 

כשהפע� המקבילה היוונית למילה , מובא שוב שמו ותוארו של פוטיפר, 1:39ראשית בב, )במצרי�

שבה יש שימוש , 7:39ההיקרות בישעיהו , כמו כ� .השכיחה יותר" ευνουχοσ"היא " סריס"

ש� שוב , 18:20' זהה בהקשרה להיקרות אחרת במלכי� ב, ש"במילה היוונית הנדירה יותר בתה

  . ש"ותר בתהיש שימוש במקבילה השכיחה י

" officer"פע� אחת  KJV�מתרג� ה, "σπαδοντι"ש "בשני המקומות שבה� מתרג� תה

ש "כ! שאי� הקבלה בי� המקומות שבה� מתרג� תה, )ישעיהו" (eunuch"ופע� אחת ) בראשית(

שימוש במילי� מקבילות  KJV�ובי� המקומות שבה� עושה ה' פקיד מלכותי'או ' מסורס'

                                                 
  .1823:1981אלקלעי  20
בתרגו� השבעי� מחלי- כינוי גו- את ) 7:38וירמיהו  19:34ירמיהו (ההיקרויות  42יש לציי� כי בשתיי� מתו!  21

ש שבה� מתורגמת כ! "היקרויות של המילה סריס בתה 40א� בשתיי� מתו! ועל כ� מדובר כ, "י�/סריס"המילה 
  ).Wevers 1993הערה שלי ולא של . (המילה

מציי� כי לא ברור לו מה ההבדל בי� שני המונחי� ) 463:2006(צפור . Wevers 1993:630פירוש המילה אצל  22
  . היווניי�

יש . מציי�  את קיומה של המקבילה א! לא מבאר אותה Wevers (1993). 463:2006�464פירוש המילה אצל צפור  23
' א! ההיקרות השנייה בדברי הימי� א, )2006(וה� צפור  Wevers (1993)לציי� שאת ההיקרות בירמיהו מצייני� ה� 

 .אינה נדונה על ידי א- אחד מהשניי�



11 

 

פע�  KJV�מתרג� ה, "δυναστασ"ש "ני המקומות שבה� מתרג� תהבש, כמו כ�. באנגלית

  ).'דברי הימי� א" (officer"ופע� אחת ) ירמיהו" (eunuch"אחת 

ללא כל " eunuchus"כנגד כל ההיקרויות מתורג� : ש� המצב פשוט בהרבה, ובכ�'? ומה בוול

העברי כאמצעי להכרעה  ייתכ� שבתופעה זו באה לידי ביטוי חזרתו של הירונימוס למקור. הנהרה

  .בי� תרגומי� שוני� לאותה המילה

, "סריס"בהנהירו את המילה  KJV�בתשובה לשאלת המקור התרגומי שעליו מסתמ! ה, לסיכו�

לקיומ� של יותר מתרגו� אחד למילה העברית . אינה משמשת מקור מעי� זה' נראה שהוול

, שמדובר במקבילות ביוונית עתיקה א! בשל העובדה, ש"למצוא הד בתה, ע� זאת, נית�" סריס"

כפי , קשה כיו� לקבוע מהנתוני� שבידי הא� מדובר בשלוש מקבילות שלכל אחת משמעות שונה

או שמא , שעולה מהתרגו� לאנגלית ואולי בהתא� לשלוש המשמעויות השונות העולות ממנו

יוונית לאנגלית ועל כ� הדמיו� בי� ה, לשתיי� מבי� שלוש המקבילות היווניות משמעות דומה

, ש"אי� מקבילה מפורשת בתה, "chamberlain"הלא הוא המילה , לתרגו� השלישי, כלומר. פח>ת

הבדל נוס- בי� שלוש המקבילות ביוונית ובי� ". officer"לעומת " eunuch"וקיי� בו רק הניגוד 

ית ש יש העדפה סטטיסט"בעוד שבתה. שלוש המקבילות באנגלית הוא שכיחות השימוש בה�

כמעט שאי� עדיפות מספרית  KJV�הרי שב, על פני שתי האחרות "ευνουχοσ"מובהקת למילה 

  .וממילא א- אי� כל הקבלה בשימוש בה� בי� הטקסטי�, לאחת המקבילות

  

נראה שהמכנה המשות- הבולט ביותר הוא התפוצה , לשאלת המכנה המשות- בי� ההיקרויות

א� כי , יד שבו נית� למצוא את כל שלושת התרגומי�הוא הספר היח' מלכי� ב: בספרי� השוני�

כל יתר הספרי� דבקי� בתרגו� אחד למילה ". officer"במרבית הפעמי� נעשה בו שימוש במילה 

א! בחלק� מדובר במספר רב יותר של , פעמי� 5�1כשברוב� המילה מופיעה בי� , "סריס"

ההיקרויות במגילת אסתר  12כל  ,למשל. היקרויות שמתורגמות תו! שימוש עקבי באותה המילה

  ההיקרויות בדניאל מתורגמות על ידי המילה  7כל , "chamberlain"מתורגמות על ידי המילה 

"eunuch " ההיקרויות בבראשית מתורגמות באמצעות המילה  4וכל"officer ."נראה כי , כלומר

גמו לאנגלית בידי נובע מכ! שהספרי� לא תורבראש ובראשונה הגיוו� במקבילות התרגומיות 

  . אותו המתרג� ונגר� עקב שיקולי המתרג� ובחירותיו בעת התרגו�

" ְסִריס Hְַרעֹה 4ַר ַהNַָ;ִחי�"כגו� , היקרויות יש פירוט נוס- לגבי הסריס 33� בנוס- נית� לציי� כי ב

?ֵֹמר ", )25:52ירמיהו " (הFְנֵ?י ַהBְִלָחָמ �ָהָיה ָפִקיד ַעל�ָסִריס ֶאָחד ֲאֶ?ר", )1:39; 36:37בראשית (

או שמ� ההקשר נית� לדעת על , ב"וכיו) 15:2אסתר ; 14:2אסתר " (?ֵֹמר ַהPִָ?י�/  ַהHִיַלְגִ?י�

, ועל כ� באסתר, פרטי� אלו ייתכ� שהשפיעו על הבחירה בתרגו�. הסריס המוזכר פרטי� נוספי�

אש ובראשונה לאחראי על מגורי מונח המתייחס בר – chamberlain�רווח השימוש ב, לדוגמה

, ישעיהו ומלכי�, ירמיהו, יש לציי� כי בתשע היקרויות בדברי הימי�, ע� זאת. המל! והמלכה

�רק בחמש מתרג� ה, י�/י� המוזכר/שבה� ההקשר אינו ברור ואי� פרטי� נוספי� על הסריס

KJV "eunuch "ואילו בארבע הנותרות מתרג� , כפי שנית� היה לצפות"officer) "3 (  
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בכל היקרות הוא " סריס"כמו כ� נראה כי הספר שבו מופיעה המילה . chamberlain) "1(24"� ו

ִ;ְגָת� ָוֶתֶר? "מופיעי� פעמיי� ג� , לדוגמה, באסתר, שכ�, ככל הנראה מכנה משות- חזק יותר

יוצר סתירה ע� המונח  ועל א- שפירוט תפקיד�, )2:6; 21:2" (ָסִריֵסי ַהBֶֶלְ! ִמQְֹמֵרי ַהIַ-�ְ?ֵני

chamberlain , המתארת אות�" סריס"כ! מתורגמת המילה .  

, ג� במקו� שבו נית� מ� ההקשר להביא ראיה לבחירה באחת משלוש אפשרויות התרגו�, כלומר

במקומות שבה� תובע ההקשר שימוש במונח : הרי שההקשר אינו מהווה בסיס לתרגו� עקבי

יש שימוש , ובמקו� שבו אי� ההקשר תובע אחידות בתרגו�, �אחיד ישנ� חילופי� בי� המונחי

  .עקבי באותו המונח

  

  , "eunuch: "מתורגמת לאנגלית באמצעות שלוש מילי�" סריס"המילה המקראית , לסיכו�

"officer "ו�"chamberlain ." מלבד (התפוצה בספרי� השוני� מלמדת על דבקות של כל ספר

א! , הקשר נית� לעתי� להסביר מדוע נבחר אחד המונחי�ומ� ה, באחד המונחי�) 'מלכי� ב

  .ההסבר ההקשרי אינו עקבי ומדובר במכנה משות- חזק פחות מאשר הספר שבו מצויה ההיקרות

  

  

  

  

  סיכו� ומסקנות

  
ללטינית , בתרגומי המקרא ליוונית" סריס"והמילה הנפוצה " פסי�"מהשוואת המילה הנדירה 

, הקדומי� לו, יונק בתרגומו משני התרגומי� האחרי� KJV�ולאנגלית עולה מחד גיסא כי ה

ככל , ומאיד! גיסא כי המקבילות התרגומיות שבה� הוא נוקט מגוונות ומשתנות מספר לספר

  .הנראה לאור העובדה שבביצוע תרגומו חברו יחד עשרות מתרגמי� שוני�

קבילות התרגומיות ישנו הד מפורש לשתיי� מתו! שלוש המ" סריס"בתרגו� המילה , למשל, כ!

א! ההכרעה לגבי השימוש בכל אחת מה� מושגת בראש , ש ליוונית"כבר בתה KJV�שבה� נוקט ה

 KJV�ה –" פסי�"כ! הוא ג� בניתוח המילה הנדירה . ובראשונה בתלות בספר שבו היא מופיעה

א! בהיקרות הנוספת ', ש וה� בוול"ממשי! את המסורת הפרשנית שמצויה בבראשית ה� בתה

המוכר ג� מהמסורת , קיי� פירוש נוס-' על א- שבוול' ססגוני'נמשכת הבחירה במוב� ' שמואל בב

  . הפרשנית היהודית הקדומה למקרא וג� מתרגומי� מקובלי� נוספי� ליוונית

 KJV�ברי כי על סמ! שתי מילי� אקראיות לא נית� לקבוע הכרעות כלליות לגבי היחס של ה

א! הבחירה ה� במילה נדירה וה� במילה נפוצה , לב� של מתרגמיו או לגבי נטיות' ש ולוול"לתה

שאפשר ומחקר על קורפוס גדול יותר יאשש� או , העלתה בכל זאת מסקנות מקומיות מעניינות

  . יפריכ�

                                                 
  .מחו/ למגילת אסתר" chamberlain"זו ההיקרות היחידה של  24
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