
  נחש ירכ�, �כ נחשיד,נחשירכ� – יודע ציד תרגו� אונקלוס לתיבות

  אד� ב� נו�

  

דולה ממנו את המסורות שקיבל היייתי ול "ר יוס� צובירי זצ"בשעה שהייתי יושב לפני מוהר

מקשה הייתי תי� לע.  על נוסחותינו שוני�היה מוסי� ומרצה בפניי נימוקי� והסברי�, מרבותיו

ואילו הנוסחה האחרת נראית , יי� הסברו קשה ואינו מניח את הדעתעל דבריו ואומר כי עד

יני תה חושב שאוכי א ": במילי� אלו כשבת צחוק נסוכה על פניו לי היה עונהאו אז. מדויקת יותר

דחה וכי בשביל שהיא קשה נ. ו מרבותינוזו הנוסחה שקיבלנ, אלא מה? יודע שהסבר זה קשה

, תלמדתגדל וה אתה "בע... מצאתי לבאר את נוסחתנומה אעשה וזה ההסבר היחיד ש? אותה

 ..."ותמצא טעמי�  ומקורות איתני� יותר 

 נוסחה קשה אחת בתרגו� ,מעטולו ב ,האירנסות ל וללקיי� רצונו של צדיקבמאמר זה אני מבקש 

  .אונקלוס

  

והוה עשו ותרג� אונקלוס , )כז, בראשית כה( איש שדה יודע צידבפרשת תולדות נאמר ויהי עשו איש 

  . גבר נפיק חקל  נחש ירכ� / דכ�ינחש/ רכ� ינחש  גבר

 נחשירכ�יש שגרסו . הראשוני�רבותינו י נוסחאות כבר בדברחילופי הנה ידוע שבמילה זו מצאנו 

א "בתשובות הרשב, בערו#, א"ב קלא ע"בב' תוס, ב"ק צב ע"בב' עיי� תוס( ת" בדלנחשידכ�ויש שגרסו  ,ש"ברי

בזה נפקא מינה ממילא אי�  א# – דכ�ינח ש או נח שירכ�,  לשתיי�ילקו התיבהא� חויש ש. )ועוד

ג� היא בדברי הוזכרה  שנחש ירכ�על שתי נוסחאות אלה יש להוסי� ג� את נוסחת . בקריאה

  .)אור האפלה ועוד( רבותינו

  

  . ג� חכמי תימ� נדרשו לנוסחאות השונות

א "בתשובה כותב הרשב .א בתשובה"ב% בחלק הדקדוק שהביא דברי הרש"ראש וראשו� מהרי

נח א שיש מ� הגדולי� שהיו גורסי� "ובהמש# דבריו מציי� הרשב, ת" בדלנח שידכ�שהכי גרסינ� 

  .% עצמו לא הכריע כיצד נוסחת תימ�"ריאול� מה. ש" ברישירכ�

בנוסחאות תימ� ", ל" בזה) בתורה קדומההובאו דבריו(% אלה העיר הרב לוי נגאר "על דברי מהרי

ולדעתי הצעיר דאי� כוונת רבינו בחלק הדקדוק לגרוס . נחש ירכ�הישנות ובספר אור האפלה גרסי 

א ליל# בעקבות "% זיע"כי כ� דרכו של מהרי, א דגריס כ#"אלא שהעלה לשו� הרשב, נח שדכ�

  ."ע בכל מקו� כידוע"גירסת הראשוני� נ

% "ולדעתי שאי� כוונת רבינו מהרי ",ל" בזה)בדברי שלו�( ל העיר"לו� יצחק הלוי זצר ש"מוהרג� 

  .ל"עכ, "'ל אלא שכ� מצא לו וכו"א ז"ל לשנות הגרסא כתשובת הרשב"ז

וכ� נמצאה , )ל"כ המרפ"כ( נחש ירכ�ל הנהיג בבית הכנסת שלו לגרוס "ר אברה� אלשי# זצ"מוהר

  .)הערה זוה ציי� שמצא העתקה של "כ בדקדוק התרגו� וא� הרשי"כ(הערה שלו בגיליו� חלק הדקדוק 

  .ה בספר אור האפלה"וציי� שכ, נחש ירכ�בספר דקדוק התרגו� הכריע לגרוס ג� 

שכ� כתב בספרו מרפא לשו� במפורש , ש"ל היה גורס נחשרכ� ברי"ר יחיא קורח זצ"מוהר

א "והזכירוה המפרשי� ורבותינו בעלי התוספות והרשב,  ג� היא מפורסמתנחשרכ� גירסתנו"ש

 אלא שעשאוה מילה אחת דר# קיצור נחש ירכ�ואני אומר שהיא גרסת , בתשובותיו סימ� קסד



 שהזכירוה נחשדכ�אבל הגירסא . וכ� רבי�, אח אבוהי, כמו אחבוהי תרגו� דודו, כנהוג בכל מקו�

  . ל"עכ, "ואי� צרי# לדבר בה, לא נתפרסמה אצלינו, ל"א ז"רבותינו בעלי התוספות והרשב

וכמוב� ( שגרסתנו על פי כתבי יד עתיקי� )במסורת מפורשת(כתב ל "ר הרב יוס� צובירי זצ"ג� מוהר

והארי# לבאר את . ש" ברינחשירכ�לתרג� ) שבראש� ספר התרגו� שהיה בכניס בית אלאוסטא

  .מקור נוסחתנו ומשמעותה תו# שהוא מציי� את הנוסחאות האחרות וד� ג� בה�

  

. נחשירכ� והשנייה נחש ירכ�האחת : ל עולה שרק שתי נוסחאות היו רווחות בתימ�"מהדברי� הנ

 .וגרסת נחשירכ� היא קיצור ותולדה שלה, ל הבי� שהנוסחה המקורית היא נחש ירכ�"והמרפ

  .בתימ� ת לא נשמעה" בדלנחשידכ�וגרסת 

  

  

אלא שיש מקו� קושי .  ניתנו על ידי חכמי ישראל לדורותיה� לגרסאות השונותשוני�ביאורי� 

היטיב .  מה ראה אונקלוס לתרג� תיבות יודע ציד באופני� שביארוצרי# ביאורועדיי� . בדבריה�

לא באו עד תכלית , בכל אשר נלאו מחקרי הלשו� עד היו�: "שכתב, להגדיר זאת בספר המשביר

  .ניתנו למילה זוהעיקריי� שהביאורי� זכיר בקצרה את להל� א". ביאור מילה הזאת

  

  דכ�ינחש

ופירושו שהיה .  ושדוכת ארעא)יא, שופטי� ג( כמו ותשקוט האר%,  הארמיכ"מהשורש שד •

  .)הערו#( ולכ� היה פנוי לציד, עשו בטל ושקט ואינו עוסק בכלו�

  

  רכ�ינחש

כמו לא רכא ולא בר , ורכ� הוא במשמעות שררה,  נחש רכ�:מורכב משתי תיבות •

שכ� דר# , מנחש ומתנהג בשררהופירושו שהיה עשו . )א"בבא בתרא ד ע(רכא 

  .)מג,  בראשית מאבנו בחייר( הציידי� לנחש

 שהוא –כ  "ושר,  שהוא לשו� קשירה–ר " חש:מורכב משני השרשי� הארמיי� •

  .)השמללח� ו(שהיה עשו תופש החיות וקושר� . ג� לשו� תפישה וקשירה

כמו שתרג� , במשמעות מחשבה, )ר"בחילו� אותיות למנ (ל הארמי"משורש חש •

ויהיה פירושו בעל .  כמא דחשלית– )נו, במדבר לג(יונת� ב� עוזיאל כאשר דמיתי 

  .)לח� ושמלה(  אושפיזכ�–  והסיומת כ� היא כמו אושפיזא .מחשבות

 שהיה –כ� ,  שהיה משורר–שיר ,  שהיה אוהב מנוחה–נח : תיבות' נוטריקו� של ג •

  . )ר"ספר היא( וכל אלו הדברי� מתאימי� לצייד. יושב על כנו כאד� בטל

 על ידי השיר שהיא –שיר ,  שהציפור היה נח–נח : תיבות' נוטריקו� של ג •

  . )ספר חצי מנשה(וזו דר# הצייד . דהיינו במקו� שרוצה,  כא�–כ� , השריקה

נו רב(ויהיה פירושו איש בעל מנוחה ואוהב בטלה . נח ושר#: מורכב משתי תיבות •

  .)ת�

  

  נחש ירכ�



  .)ספר הציוני בש� המקובלי�( וירכנחש כרו# על לעשו היה  •

  . )פענח רזא( כיו אחר חיות ועופותשהיה מנחש ליל# ביר, ע ניחוש יר#יודעשו היה  •

 .)פענח רזא( בתו# ירכול "הנ� נושא הכישועשו היה  •

 .)ושמח בלבו(היה  צד נשי� מתחת יד בעליה� על ידי ניחוש ' פי, היה לעשו ניחוש ביר# •

. )אור האפלה(עמו  נמצא בשדות ובמדברות אולי יפגוש ש� איזה אד� להתגושש יה עשוה •

והוא רמז , ואת תיבת ירכ� מלשו� יר#, נראה שפירש נחש מלשו� מצפה ומחפש

 ).יעקב כמו שמצאנו במלא# שפגע בכ� יר#(להתגוששות 

כמו שעושי� ציידי עופות בפיה� לצוד , ומנקש כ� ביר# ומשמיע קול, היה עשו מנחש בירכו •

  . )גליו� רבנו ישראל מברונא(עופות 

  

בספר , בספר אור התרגו�, בערו# השל�עיי� (על ידי מלומדי� שוני�  מניח את הדעת הובאהר ביאואול� 

היא מילה פרסית ש " ברינחשירהמילה כתבו שש )22)23' עמ  מילי� ותולדותיה�בספרו באורי אונקלוס

�  תרגו– ואונקלוס כדרכו תרג� את מילת יודע ציד , זו חדרה לארמיתיתמילה פרס. דָ+שפירושה ַצ

 בתקופה לשו� הקודשחדרה ג� למילה זו .  הפרסיתנחשירכ�אלא שהשתמש במילה , מילולי

  .במגילות י� המלחא� ומצאנוה , הקדומה

  

ולא שינו את נוסחת� מפני , ש" ברינחשירכ� מה נעמה נוסחת אבותינו שהיו גורסי� .סו� דבר

שקרוב לוודאי יצאה מתחת כפי  ה הקדומה והמקוריתזו היא הנוסחכפי הנראה , כאמור. קושיות

, לא הייתה ידועה ונפוצה, "צייד" –מאחר שמילה זו במשמעותה הפרסית ו . של אונקלוסידו

מאחר  (ת"דלש ב"חילו� הרי בנחשידכ�האחת : בנקל שתי הנוסחאות האחרותממנה נוצרו 

  . כשתי מילי�נחש ירכ�השנייה  ו,)שה� דומות בצורת�

  

  

 במאמר )ג"תשע'אדר ה) טבת( יב "הלכה ומסורה"בקוב% " ו�פניני לש"במדור  תיכתבמה שעל 

שתי יש להעיר ) קלח)קלה' עמ( "נחש ירכ�, נחשיד�,  נחשירכ�–תרגו� אונקלוס לתיבות יודע ציד "

  :הערות

ובספר חלק הדקדוק מצאתי כתוב ", ל" בזה)בדברי שלו�(ל העיר "ר שלו� יצחק הלוי זצ"מוהר. א

 ואת דבריו אלה ."ג"ר אברה� אלשי" נע"כ הר"וכ, ש"חשירכ� בריל ובנוסחאות ישנות גרסי נ"וז

נוסחה  אמנ� נראה ש.נחשירכ� כראיה לנוסחת )במסורת מפורשת(ל "ר יוס� צובירי זצ"העתיק מוהר

ר יחיא קורח כתב "מוהר שכ�, ל הועתקה בטעות"ר שלו� יצחק הלוי זצ"זו שנדפסה על ידי מוהר

 כ�כ� . נחשירכ�ולא  נחש ירכ�היג לומר בבית הכנסת שלו ר אברה� אלשי# הנ"במרפא לשו� שהר

וכ� , תאג ע� חמישי� פירושי�מרפא לשו� שהודפס בתו# כתוב בוכ� , כתב בדקדוק התרגו�

מהדורה ק של ה"כתיבג� ול במרפא לשו� "זציחיא קורח ר "והרק של מ"כתיבדקתי בצילו� 

ג שלמה "ר הרה"קו� להודות למוכא� המ( "משכיל לאית�"הנוספת של החיבור הנקראת בש� 

 בכל עת  של שני החיבורי�כתבי הידצילו� בדר# קבע לעיי� בלי א שמאפשר "קורח שליט

  .)שאחפו%



אבל הגירסא "שכתב  על תיבת נחשידכ� ל"ר יחיא קורח זצ"מוהר דבריאת יש להעיר שבנוס� . ב

ואי� צרי" לדבר , אצלינולא נתפרסמה , ל"א ז"שהזכירוה רבותינו בעלי התוספות והרשב נחשדכ�

אישיותו , תולדות המחבר(א במבוא למשכיל דורש "ג שלמה קורח שליט"ר הרה"ציי� מו, "בה

כל שינוי ג� א� הוא "ל ש"זצ ר יחיא קורח"כדי לתאר את שיטת סבו מוהר, )ט' עמ, ושיטתו

  ."עד שאי� צור# לדבר בו, מקרבניטי התורה נדחה מפני המסורת מדור לדור

הובאה בקוב% (י "י קאפח הנזכרי� יש לומר שג� ההערה שנמצאה בחיבור כת" מהרלפי דברי

תרגו� נח שידכ� , איש יודע ציד": ל"בזה) קכג' עמ, ג"תשע'אדר ה) טבת, יב" הלכה ומסורה"

אלא , לאו למימרא דהכי גרסינ�, "ותשקוט האר% תרגומו ושדיכת. הערו" לשו� שקט' פי, ת"בדל

  .וארק גילוי מילתא בעלמא ה


