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ירושלים

פירושים ,באורים ,ונוסחאות בתרגום תהילים
)סימן תתקכ״ה( בס״ד ירושלים עיה״ק תובב״א) .חמש!־ לסי׳ תתק״ט(
)ב״ח׳> שאל ממני ואתנח גוים נ ח ל ת ן א( ואחזתד אפסי ארץ ב(.
א( ואתנה גוים נחלתך ,ואתן נכסי עממיא אחסנתך פשוט שהוסיף תבת נכסי
כי עיקר מגמת אומה הנלחמת בחברתה הוא רק בשביל שרוצים
לקחת את נכסיהם ונהלתם,
ב( ואחזתך אפסי ארץ ואתודתך שלטוני סיפי ארעא והמתורגמן ]שורש אחד[
העתיק ואחודתך רברבי ארעא ובשורש סוף העתיק אפסי ארץ סיפי
ארעא וכן הוא ויראו אותו כל אפסי ארץ )לקמן ס״ז־ח׳( ונראה א״כ כי בנוסחאות
שלנו הוא שני גוסחאות מורכבים כמו שגמצא הרבה בהמתרגם הזה ,ונראה כי כמו
שנקראו הגדולים המצוינים בעם בלשון ראשי העם כן יקראו בלשון קצה• ופיאה
ע״ד ההסוך ,וכן קציני סדום ,וכן דרשו רו״ל )ספרי במדבר י״א( ותאכל בקצה
המהנה בקצינים שבמחנה ולכן תי׳ שלטוני או רברבי לפי נוסחת המתורגמן כי הוא
לפי התתלת הענין ואתנה גוים נחלתך אמר אח״כ אשר חורי הארץ יהי׳ אתוזתו
ותחת ממשלתו אבל בפסוק ויראו אותו כל אפסי ארץ תי׳ עפ״י פשוטו סיפי כי
ממזרת שמש עד מבואו נורא שמו.
)ב'־ט׳> תחנם בשבט ברזל א( ככלי יוצר תנפצם.
א( תרעם בשבט ברזל ,תתברינון היד בהוטרא דפדזלא .במקרא כתוב בשבט
ברזל בבית והמתרגם תי׳ היד בהוטרא דפרזלא בכ״ף הדמיון .ומזה
שיער הגאון מהר״ץ חיות זצ״ל בספרו אמרי בינה ]סימן ד׳ דף כ״א ע״א[ שלפני
המתרגם היד .נוסח המקרא תרועם כשבט ברזל .ותמיהני על גאון כמותו איד
נתפתה כל כך במהרה להרבות נוסחאות בתורתנו הקדושה בלי שום יגיעת וקמיטת
המצח לישבו ,כי לענ״ד אפי׳ הי׳ כתוב לפני המתרגם בב׳ יכול ג״כ לפרשו בכ״ף
הדמיון בדרך פירוש ,שהקב״ה אמר לו לדהע״ה שישבר את אויביו לפניו שבירה
גדולה כל כך כמו שנשבר דבר הנכתת בשבט ברזל .וכסיפה דקרא ככלי יוצר בכ״ף
הדמיון וכן פירש המצו״ד ע״ש .ועוד נ״ל לומר שמלת היד ט״ס הוא ,וגשתרבב
ממלת היך מאן דפחר הסמוכה לה .וכדמציגו הרבה בתרגום הזה ,ובכלל נראה לי
שאפי׳ במקום שנראה לפי דברי המתרגם שהי״ל נוםחא אחרת במקרא ולא מצינו
שום אופן לישבו שצריכין אנו לומר שהתרגום הוא משובש שמוחזק הוא למשובש
והמעתיקים לא העתיקו יפה ,וכדמצינו הרבה שיבושים בכל המתרגמים
ובפרט בדברי המתרגם לכתובים ובאופן יוצא מן הכלל משלי שמלא שיבושים על
כל גדותיו ,ולא ח״ו לומר שהי״ל •נוםחא אחרת במקרא ולהרבות נוסחאות בתורתנו
הקדושה המסורה לנו מפי משפחת סופרים יושבי יעב״ץ ובעלי המסורה חכאים
אהדיהם שהיו סופרים כל אותיות שבתורתנו הקדושה שמינה לא נזוע אפי׳ קוצו
של יו״ד.
)ב׳־י״א( עבדו א ת ח׳ בייאח וגילו ברעדחא(.
א( וגילו ברעדה וצלו ברתיתא תי׳ על וגילו וצלו לשון תפילה .והנד .בגמ׳
ברכות ]דף ל׳ ע״ב[ גפקא ליה דאין עומדיו להתפלל אלא מתוך כובד
ראש מעבדו את ה׳ ביראה וע״ש פרש״י תפילה שהיא לגו במקום עבודה עשו
אותה
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אותר .ביראה וע״ש בתום׳ ]ד״ד .במקום[ .ומסיים שם וביומא ]ד׳ ע״א[ מאי וגילו
ברעדה אמר ר׳ אדא בר מתנא א״ר במקום גילה שם תהא רעדה ופדש״י ביומא
]שם[ במקום גילה מתן תורה של לוחות דכתיב פקודי ה׳ ישרים משמהי לב
ובירושלמי ברכות ]פ״ה ה״א[ דריש ליה כפשוטו של מקרא וליום רעדה תגילו
ופירושו כמו שפירש רש״י כאן על פסוק זה מכל זה משמע שאינם מפרשים
גילה לשון תפילה כדברי המתרגם .אמנם המתרגם מפרש דלא כפירוש רש״י
ומפרש דנפקא ליה מוגילו ברעדה וזה ג״כ כוונת הגמרא במקום גילה דהייגו
תפילה וכן תירגם כל לשו! גילה משרש בע בארמית שהוא לשון גילה בפה
)לקמן ל״ב י״א( משרש בעה בעברית כמו אם תבעיון בעיון )ישעי׳ כ״א( .וכן
מצאתי בילקוט המכירי להחלים כאן שהביא גוםחת הגמ׳ ברכות כן אלא אר״ג ב״י
מהכא עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה אמד רב אדא בר אהבה במקום גילה שם
תהא רעדה .משמע שלא היה גורס שלשה תיבות אלו בגמ׳ מאי וגילו ברעדה
ומפרש דנפקא ליה דאיו עומדין להתפלל אלא מתור כובד ראש מסיפה דקרא וגילו
ברעדה במקום גילה דהייגו תפילה שם תהא רעדה וכדברי המתרגם .וכן הוא
בילקוט שמעוני כאן.
)ב״י״ב( נשקו בר א( פן יאנף ותאבדו דיד כי יבעי כמעט אפו אמורי כל
חוסי בו.
א( נשקו בר קבילו פירש נשקו כמנחם שהביא רש״י ,בר הוא תודה מלשון בר
ולחם ומזון בדאיתא במדרש תילים כאן רב אמר נשקו ברה של תודה
שנאמר )משלי ט׳־ה׳( לכו לחמי בלחמי וכן איתא בסנהדרין ]דף צ״ב ע״א[ איו
בר אלא חורה שנאמר נשקו בר ,ועיין בויקרא רבא ]סוף פי״ג[ אלו צואות
ואזהרות של תורד .שנקראת בר כד״א נשקו בר שכל דבריה ברים ,מפרש בר
מלשון בר לבב )לקמן כ״ד־ד׳(.
)ג׳־ד׳( ו א ת ח ח׳ מגן בעדי א( כבודי ומרים ראשי.

א( ואתה

ה׳!מגן בעדי ואנת ה׳ תריס עלי כצ״ל בסמ״ך ,והוא לשון מגן וצנה
)לקמן ה׳ י״ג( וכ״ה בדפ״ג ובדפ״ו בשיבוש תרים במ״ם.

)גי־ח׳( קולי אל ח׳ אקרא ויענני מחר קדשו ס ל ח א(.
א( ויענני מהר קדשו סלה יקבל צלותי מן טור בית מקדשי ,מפרש מהר
קדשי הוא הר המוריד ,שם בית המקדש מוי ,וכו הוא במדרש תילים
כאן ,ובשמ״ר ]פ״ב־ב׳[ שהמונה על ביהמ״ק .ועיין רד״ק כאן שפירש כן מהר
קדשי נוכל לפרש מהר המודיה אע״פ שלא היה עדיין קודש אולי קבלה היתה אצלו
ששם יהי׳ בהמ״ק וכו׳ ע׳יש ,וחידוש שפי׳ כן מדעתו ולא הביא מקור לזה מחז״ל.
)ג״זי> לא אירא א( מרבבות עם ב( אשר סביב שתו עלי.
א( לא אירא לא אדתל כצ״ל וכן הגיה בעל לוי״ח מדעתו ולא ראה הדפוסים
הישנים .וכ״ה בדפוס וינציאה .ובדפ״ג ובדפוסים האהרונים בשיבוש לא
תידחל .והשיבוש הזה הביא להגאון מהר״ץ חיות ז״ל לההריץ מהר שהמתרגם הי׳
קורא במקרא לא תירא לשון נסתר .ותמיהני על גאון כמותו איר לא רצה ליגעות
עצמו יגיעה כל שהוא לדקדק בדפוסים ישנים אם בהם כתוב ג״כ לא תידחל רק
מהרד .החריץ משפטו שהי׳ לפני המתרגם נוסחא אחרת בתורתיגו הקדושה ,ומלבד
זה

