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ÌÈ‰ÂÎ ˙Î¯·Ï ÒÂÏ˜Â‡ ÌÂ‚¯˙ Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ˙Ï‡˘ ÔÈÈÚ· „ÂÚ
במאמר מלומד ,כדרכו ,סקר הרב ד"ר רפאל בנימי פוז את שאלת קיומו של תרגו
אונקלוס לפסוקי ברכת כוהני שבפרשת נשא 1.בהערה  8הוא סוקר ראשוני
ואחרוני שעסקו בשאלה זו .ברצוני להוסי לרשימת הטועני שהתרגו המצוי
לברכת כוהני אינו משל אונקלוס ,את אחד מפרשני המקרא החשובי  ,רבי לוי ב
גרשו  ,וכ כתב בביאורו על אתר2:
דבר אל אהר ואל בניו – למדנו שזאת המצוה היא לאהר ולבניו 3,והיא לבר את
ישראל בכל יו בזה האופ הנזכר בזה המקוÌ‚¯˙ ‡Ï ‰˘¯Ù‰ ˙‡Ê ˜ÓÂÚÏ ‰‰Â .
·4.¯·„ ÒÂÏ˜Â‡ ‰

הא הכיר רלב"ג את הנוסח המצוי או לא ,היא שאלה שולית לענייננו; 5מה שברור
הוא ,שלדעתו ,אונקלוס לא תרג קטע זה כלל ,וא מצוי נוסח כלשהו בכל זאת,
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ר"ב פוז' ,ברכת כהני בתרגו אונקלוס' ÌÈ„‚Ó ,מא ,תשס"ה ,עמ' .3119
הנוסח הוא על פי נוסח מהדורתנו לביאור הרלב"ג לבמדבר המצויה בהכנה )ב' ברנר וכ' כה
]עורכי [ ,‰¯Â˙Ï ‚"·Ï¯‰ ¯Â‡È· ÌÚ ‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÈÓÁ ,מעלה אדומי  .עד כה יצאו לאור
חמישה כרכי  ,בראשיתויקרא ,תשנ"גתשס"ו(.
נראה שכוונתו לומר שהפסוק מבאר שג בני אהר ,הכוהני ההדיוטות ,מצווי במצווה זו.
ראה :ספרי במדבר פיסקא לט )על פי ביאורו של רבי דוד פארדו ,·¯ È·„ È¯ÙÒ ,ירושלי
תש" ,עמ' רידרטו(; וראה חזקוני .בחלק מכתבי היד נוספה כא המילה "לבד" ,ולפי נוסח זה
הכוונה היא למעט את שאר ישראל ,וכמבואר בכתובות כד ,ב ,עיי ש )וראה :ער 'זר',
‡ˆ ,˙È„ÂÓÏ˙ ‰È„ÙÂÏ˜Èעמ' שפג(.
יש לציי שבהמש דבריו כתב הרלב"ג" :כה תברכו את בני ישראל – רוצה לומר בזה הלשו,
≈„ ‰ÂÎ‰
Òt»z
שהוא לשו הקודש; והיה זה כƒ ÈÏÂ‡ ¯Á‡ ÔÂ˘ÏÏ ¯Ó‡Ó‰ ‰Ê Â˜È˙ÚÈ Ì‡ ÈÎ ,
 ."Ï·Ï·˙˙Âבעניי החיוב שתהיה הברכה בלשו הקודש ,ראה :ספרי במדבר פיסקא לט ,מהד'
הורווי עמ'  ;42משנה סוטה פ"ז מ"ב )לב ע"א(; גמרא לג ע"ב; לח ע"א; הרמב"  ,הלכות
תפילה וברכת כוהני פי"ד ה"א.
בהקשר זה ראוי להזכיר את דבריו המפורשי של חכ פרובנסלי נוס )שקד מעט לרלב"ג(,
שא אותו יש להוסי לרשימתו של פוז ,והוא רבי משה הכה מלוניל בהשגותיו לרמב"
הלכות תפילה וברכת כוהני פי"ב הי"ב )שפסק שברכת כוהני נקראת ואינה מיתרגמת( ,וזו
לשו הרמ" ש " :תימה למה הזכיר ברכת כהני דהא אי תרגו לברכת כהני כלל".
מגדי מח )אייר תשס"ח(
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הרי שלא מידו של אונקלוס

.6

יצא6.

אפשר ג להוסי לרשימתו של פוז חכ ספרדי נוס שכתב כעי דברי תלמיד רבנו יונה
שהובאו אצל פוז .ראה ‡"·ËÈ¯‰ È˘Â„ÈÁ :לברכות ,מהד' הרב משה הרשלר ,ירושלי תשנ"ו,
עמ' כט )בעניי זהות המחבר ,ראה ש בהקדמה( .למרות שדבריו ה בעקבות תלמיד רבנו
יונה ,יש בה כדי להעיד על היעדר תרגו אונקלוס ג מהנוסחי שהיו לפניו )שהרי לא
העתיק כל דברי תלמיד רבנו יונה ,ראה ש הערה .(228
לדיוני בנושא זה נית להוסי ג את תשובתו של הרב עמר בלו )שו"ת ·,ÌÈ¯Ú˘ ˙È
ירושלי תשס"א ,אורח חיי סימ קב( ,ואת תשובתו של הרב מנשה הקט )שו"ת ‰˘Ó
 ,˙ÂÎÏ‰ניו יורק תש"ס ,חלק יא סימ רכז(.
אגב ,ב„ ,550 ÈÚÂ·˘ Ûאוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשס"ד ,הובאו דברי רלב"ג אלו בהקשר
אחר ,ולפניה כתובי הדברי התמוהי הבאי " :בכיוו זה מפרש הרלב"ג את משמעותה
של ברכת כוהני  ...ומציי כי אונקלוס לא תרג בברכה דבר .למעשה אונקלוס תרג את
הברכה לארמית א לא הוסי עליה ביאור."...
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