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אתשיצר,הזההגדולהמשוררשםאתהזאתהסביבהבשבילגם,מסוימתבמידה
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הזההעניןשל

  איוב ספר שירת עיקר: ראשון מחקר
 ארמי תרגום כ איוב ספר
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היסטוריהשל,ומתפתחתחיהקדומהמסורתיסודעלאלאחיבוריהםאתיצרולא

מיוחדבפרקבהמשךכמבואריחדואגדה

  איוב בספר לשירה התרגום שיטת : שני מחקר
מקומותוכמהבכמה,איובשירתשלארמילמקורההוכחותהןמאודמרובות

המשוררכוונתאתלנוהמבארתהיאהארמיהמקוראלחזרהואך,המתרגםדייקלא

ַויְִתכוָתבֹאַאנְָחִתי,ַלְחִמיִלְפנֵיִכי,תבואאנחתילחמילפניכיכךהראשון

וכן,אנחתיבאהבארמיתלחמאפחדי,אסונילפניאףפירושוַשֲאגָתי,ַכַםיִם

ללחםהואנודד.חֶשְךיֹוםְביָדֹונָכֹוןִכי, יַָדעַאיֵהַלֶלֶחםהואנֵדד

המלהאתהכירלאהספרומתרגם,הסוריבתרגוםהפחדכנגדהואנודדכוונתו

.יוָכלִמי,ְבִמִליןַוְעצֹרִתְלֶאהֵאֶליָךָדָברֲהנִָןהתלאהאליךדברהנסה

אתהמתרגםהכירואילותוכללאאליךדברַהמָָסהארמיתמנועפירושו

בעליאףהכירולאהנסההצורהואתאנוס,מנועכותבהיה,המלההוראת

,משיםמבליהמפרשיםכלבמלהשהתקשועד,ֲהנִָןהשניקדו,הניקוד

שיםמבלישפירושו,ארמימקורהואיֹאֵבדוָלנֶַצח,ֵמִשיםִמְבִלייַֺכתוָלֶעֶרבִמבֶקר

.יַַעְרכונִיֱאלֹוהִַַּבעוֵתירוִחישָֹתה,ֲחָמָתםֲאֶשרִעָםִדי,ַשַדיִכיִחֵצילב

אלאכאןואין,שדיחזיונותשםעידורשהענייןאבלעמדישדיחציכיכתוב

בחילהואסלדהחזיונותוגםחציגםשפירושוחזויבארמיתהבנהטעות

לאִכי:יְַחמֹול,לא,ְבִחיָלהַוֲאַסְלָדהנֶָחָמִתי,עֹודוְתִהי,יחמוללא

האכזריאתואיראעברידקדוקפיעלולא,בארמיתפירושוָקדֹושִאְמֵרי,ִכַחְדִתי

ואותה.נֹוָאשִאְמֵרי,וְלרוחַַַּתְחשֹבוִמִליםַהְלהֹוַכח,יחמוללאאשר

תחשבומליםהלהוכחבמקוםהענייןדורשכהבספרכןלפניאףבאהתופעה

אכחאבארמיתשהיא,רוחנשיבתלשון,התקבולתלפינואשאמריולרוח

,ִבְטנֹוָקִדיםִויַמֵלארוחַַַּדַעתיֲַענֶה,ֶהָחָכם,בפרקגםהכוונהולכך

בטנוקדיםוימלארוחדעתיענההחכם.ָבםיֹוִעיללא,וִמִליםיְִסכֹוןלא,ְבָדָברהֹוֵכחַַּ

,והוכחהתוכחתכלשוןולא,וכויסכוןלאבדבררוחנשיבתאומרתזאתהוכח,

ומעפרדרכומשושהואהןכתוב.יְִצָמחוַאֵחרוֵמָעָפרַדְרכֹוְמשֹושהואֶהן

כנגדאבלדרכוחידושהואהןלהיכתבצריךהיההענייןולפייצמחואחר

ושמחהמשושחדווה,חדותאכלשוןלקריאהגםהניתןחדותבארמיתבאחידוש

.הֹוָפְעתְַָּרָשִעיםֲעַצתְוַעלַכֶפיָךיְגִיעַַּ,ִתְמַאסִכיַתֲעשֹקִכי,ְלָךֲהטֹוב,

במקוםהופעתרשעיםעצתועלוכותעשקכילךהטובאתבהקבלתתורגם
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.ִעִםיְוָצָבאֲחִליפֹותִעָםִדי ,ַכַעְשָךהפעתרשעיםומעצתכאילובהחלטשהכוונה

בפסבערביתנפעכלשון.ִעִםיְוָצָבאֲחִליפֹותִעָםִדי,ַכַעְשָךלךהועלת

.ִעִםיְוָצָבאֲחִליפֹותִעָםִדי,ֵעֶדיָךַכַעְשָךְתַחֵדש

.ִעִםיְוָצָבאֲחִליפֹותִעָםִדי,ַכַעְשָךְוֶתֶרב.ִעִםיְוָצָבאֲחִליפֹותִעָםִדי ,נֶגְִדיַכַעְשָך

השבעיםכתרגום,בארמיתמכהלשוןהיאנגד,עמדיכעשךותרבנגדיעדיךתחדש

תכתבכיזהבמקוםמובנתעבריתמלהכותבהואהיה,המתרגםזאתהכירואילו,

ֹנֹותֲעו , ְותֹוִריֵשנִיְמררֹותָעַליִתְכתבִכיותורישנימררתעלי

מרתא,מרורותולא,בארמיתמירתה,מרתא,ירושהעלייתכתובכיכוונתו.נְעוָרי

ָאֳהֵליָאְכָלהְוֵאשַגְלמודָחנֵףֲעַדתִכיגלמודחנףעדתכיאלבהמשך

בטעותאבלבארמיתכפראכופראהליאכלהואישהמקורכוונתהייתה.שַחד

מקוםבארמיתהפסק,סוףיהיואל,מתחנןאיובכפרכפראשחדאהליתורגם

יְִהיְוַאלָדִמיְתַכִןיַאל,ֶאֶרץ מובןללא,כתבוהמתרגם,לזעקתי

ונחלתמאלהיםרשעאדםחלקזהאומרהרעמקוםיהיהואל.ְלזֲַעָקִתי,ָמקֹום

וקראהואיל,אמרוונחלתכאןהעתיקוהמתרגם,מאל,ממרהבארמיתמורד

בארמיתמשדילאהחנףמןמדועאיובשאלאכדפרקשלבמקוראמרו,ממרה

,לנקדהיהמוכרחוהמנקדמליםכשתילאמשדיקראהמתרגםאבל,עתיםנצפנו

אלוארץענייעלבהמשךנאמרפרקבאותועתיםנצפנולאמשדימדועהענייןנגד

קראהמתרגםאבל,במדברערדיןבמקור,בורחיםהיוכי,הרשעיםמפנישנחבאו

ְמַשֲחֵרי,ְבָפֳעָלםיְָצאוַבִםְדָברְפָרִאיםֵהןתרגםכןועל,ערדין

טעםכלללאוכובפעליםיצאובמדברפראיםהן.ַלמְָעִריםֶלֶחםלֹוֲעָרָבה;ַלָטֶרף

רעביםהמזלחסרי,אלועלוביםענייםעלאיובאמרפרקבאותוושובועניין

אזלויארגו,יטווערוםזאתוגםועודיאויצמאודרכויקבים ,עמרנשאו

כהוראתואזלוהארמיהפועלאתשהביןהמתרגםאךלבושבלאבארמית

ובדברי,המאמרכוונתאתוסתםלבושבליהלכוערוםתרגם,ביותרהשכיחה

הגם,בארמיתבעיקראזמראיואלהגםכי,לויתןעלנאמראיובאלהאלוהים

כאילונשארוהדבריםהובנוולאהואילאךיוטל,אדוניואתמתקיףמראיהאל

ותוכןענייןעלללאמראיואלהגםונוקדובעבריתנאמרו

ההנחהעיקראתמוכיחהבתרגומןההבנהשטעות,אלוברורותהדוגמאותדרך

שאיןאףמסוימיםלקשייםפתרוןמאפשרתזושהנחה,נוספותדוגמאותבאות

ְלשד,למשל,כךזולהנחהממשהוכחהכדילעצמהזואוזובדוגמה

תיראאלהארץומחיתתשחקולכפןלשדִתיָראַאל,ָהָאֶרץוֵמַחיַתִתְשָחקוְלָכָפן

,ֵכןַעלְלָאְכלֹוָשִרידֵאיןבפסנזכרושכבר,ורעבשודעלבחזרהכאילו

השדהאבניעםכיכגפס,כךאחרהבאהנימוקשמשפטבעוד,טובֹויִָחיללא

לשדיבארמיתבקירובולכפןלשדבמקוםדורשלךהשלמההשדהוחיתבריתך

אבניהתרגוםבמקום,וקלעירייהאבנישדיכפיבארמיתכגבפסושוב,לכפן

ועוזהבחרוזהשדההמלהכפילותגםומכאן,השדה

,מקוריתעבריתשירהולאלעבריתתרגוםשלפנינו,זועובדהכירואיםאנו

החדשותהמליםשלניכרחלקגםכי,בכללהשירהשלמליהבאוצרגםהיאניכרת

וצורותכמליםלאאף,מעולםבעבריתהיולא,איובבשירתשנמצאוהמרובות

כלאתדייקשלאהמתרגםאשר,הןממשאחרתלשוןשלמליםאלא,שאולות

שהיולקשייםועדותמקורומתוךהשאירן,הנזכרותהעטויותכעדות,צורכיו
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שבאההמסורתאףיכלהלאהאלההמקריםמןשבהרבה,בזהגםהיאלמתרגם

האלההזרותלמליםנכוןניקודלמצואאחריו

הכירלאהניקודשגם,כאלהבמליםמדעתובוחרעברימחברהיהכלוםכי

רוחָאֶרץֲעֵליָקִדיםיֵָפץ,אֹוריֵָחֶלק,ַהֶדֶרְךזֶהֵאיאור,למשלאותן

ֲעַצתְוַעלַכֶפיָךיְגִיעַַּ, ִתְמַאסִכיַתֲעשֹקִכי,ְלָךֲהטֹובאמרהמערב

שֹוָאהֶאֶמשִציָהַהעְֹרִקיםַגְלמוד,וְבָכָפןְבֶחֶסרמרד,שבת,הֹוָפְעתְַָּרָשִעים

כלזמם,חשב,חמס,המסהתעלם,חמההמהביצה,שדה,אמש,.וְמשָֹאה

נאד,רקברפואהנשמהסדר,נצםחבל,מרש,תמיד,אימתיכל,מת

,שכיחותעבריותבמליםבוחרהיהלאכלוםכאלהוהרבהסלח,עלדלג,עלשמר

היולא,למעשה,אלומלים,ועודזמם,התעלם,שדה,שבת,מערבכגון

שייכותןאתלקבועהיוםשקשהאלא,המקראתקופתשלהעבריתבלשוןמעולם

מקוםבכלאליה

ידועות,הספרבלשוןתופעותוכמהכמהמתבארותבלבדזוהכרהיסודעל

הספרלשוןהמרובותהארמיותהצורותגםאלאהארמיותהמליםרקלאהןובולטות

שתכיל,תרגוםולאעברימקורלפנינוהיהאילוגם,הדברומובןאפשריאמנם

ואולם,המשפיעההלשוןשלוצורותמליםוכמהכמהמארמיתהמושפעתזועברית

הלשוןבבנותגםלמשלבדרכיהלהקבועיםכללים,כזאתמעורבתלשוןגם

הםבאשרלשימושיהןקבועהדרךתערובתללשוןביותרהאופייניתהדוגמה,האידית

איןאחדבמקום,שוניםבמקומותהדיאליקטםשלהמרוביםהשינוייםכלועם,שם

ושימושומלהמלהלכלאחתצורה,אחרמבטאבדקדוקאחדשימושדרךאלא

משמשותתשימיןחיין,מליןהארמיותהצורותאיובבספקכןלאבמשפטאחיד

האומרזהיאמרבאמתכלוםחרוזאותובתוךאפילו,הערביותהצורותידיעל

אלאאלואיןנדברואחרתבינוגםארמיותצורותשלושלמליןקנציתשימון

השאירהדבריםמןבחלקאשר,עברימתורגםולשוןארמימקורילשון,לשונותשתי

מובנותמליםלתרגםצורךראהשלאוביןבתרגומהשהתקשהביןהמקורלשוןאת

 בתוך,ואדרבה,בלבדהארמיתהשפעתמתוךמתבארתכזאתתופעהאין

היחסדלמבאהלמשלכךברורעבריסגנוןעלהשירהשומרתהעבריהמשפט

כעסיהרגלאוילכיבשירהנדירותלעתיםאך,בארמיתכנהוגלאקוסיב

ילמדהלאל,מעונךאלוהחךישהכי.ִפיָךִאְמֵרי,ַכִבירְורוחֵַַּאֶלהְתַמֶלל,ָאןַעד

כולםאלומקריםהמתרגםגםשהבין, לכךהוכחהאףואין,נחלרגבילומתקודעת

ביתרגם,כידוע,זהלשימושנדירותדוגמאותבאותומאידךאקוסטיבבהוראת

עבריתלתוךהיארצופהכאלואיובשבשירתהארמיתואילו,העברייםהמקראספרי

ארמימקוםמתוךכשרידהטהורה

פיעל,הארמיותהמליםשלבמקומןאףניכרותהתרגוםבתוךהמקורבעקבות

לאמושגלאותונוספתמלהלהביאהצורךבמקום,התקבולתבהמשךבאותהןרוב

והרישהכפללמושגשנייהעבריתמלהלמצואהמתרגםטרחתמידולאידעתמיד

הבינוכי,כךעללסמוךהמתרגםהיהיכולוהכנראה,הלשונותשתיקרובותבעיקר

,עננהידעלכמריריהשאיר,דיוקביתראו,כתבכןועלארמיתאףדורובני
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אחרתמלהומחוסרכאלהוהרבהיבאעםויאתיני,נפלידעלטמוניםעללים

,צדקיעותשדיואםמשפטיעותהאלכגון,בחרוזפעמייםמלהאותהגםהשאיר

כפילותנולדהלפעמיםאמנםועודתמיםצדיקשחוקוכואהיהלרעהושחק

קלעאבני,ְשָדיְכֵפיבעיקראךהשדהאבניעםכיכגון,המתרגםבטעותזו

תמצאשדיתכליתעדאםתמצאאלוההחקראולךהשלמההשדהוחיתבריתך

הואשהשניבעוד,ממשתמצאכלו,תשכחשלתרגוםהיאשםהראשוןשתמצא

תקותיאפוואיהכגוןאומאוחרתבארמיתתבואתמטי,קדומהבארמיתתמצא

קיוויתיאשרהביתקירוי,הארמיהמקורשםהראשוןשתקותיישורהמיותקותי

שתינבדלוובוודאיביתישאולאמתחאקוהאםיגפסכלשון,מתחתי

המקורבלשון,במבטאלפחותהצורות

דרכיאתישכח,נשגבתשירהמחבר, מהירסופרכילהניחקשהכןוגם

,עתואין,עתולאאיןישלא,למשל,שיכתוב,כךכדיעדהעבריתלשונו

אלאהייתהלאכוונתושכל,שמתרגםלהביןנקלאבל,כאלהועודחייםחיין

גםתרגוםכלכילשנותטרחלא,עבריתלדובריהזאתהשירההבנתאתלפחות

שמצדוכאלהושימושיםצורותגםהשאירכןועל,הצורךבשעתאלאהואשינוי

חסכןועל,המקורבלשוןגםהיומובניםהדבריםרובהלאבהםמשתמשהיהלא

המקורמבנהאתצורךללאלהרוס

הצלעותבאורךהשוויוןחוסראתגםידועהבמידהלנוהמבארהואזההתרגום

יותרקצרהשלפנינוזוארוכהצלעשהייתהיש,שלמיםחרוזיםושלשבחרוזים

קצרבמונחלתרגםהצורךמפני,בתרגוםרקהואקצרשהחרוזויש,המקובלשון

הלשוןשבאורךבעוד,במשפטצלעבחוסרמרגישיםשאנווישויותרמליםשתי

,גמורבלתיתרגוםכאילוולפנינווהואילשהואכמותאףמלאהחרוזהיהשבמקור

אתגםלדוןאיןכןעל,המקורמןחלקיםגםבושנשארו,בלבדצורךבמקוםתרגום

אליהואפרשתעלאחדותמליםעודכאןונוסףבלבדזהתרגוםפיעלהשירהמשקל

זופרשהָרםִמִםְשַפַחת,ַהבוזִיַבַרְכֵאלֶבןֱאִליהוא,ַאףַויִַחר שבפרק

לסיפוראףהיאמאוחרתהספרחלקייתרלכלהיאמאוחרת,שבהובשירהבפרוזה

אין,רעיושלושתואתאיובאתבומזכירשהאלוהיםבמקוםשהרי,שלפנינוהמסגרת

הדבריםלכותבידועהיהשלא,אליהואעלרעועדמטובלו

ובארץבעברית,הספרעיקרשתורגםאחרי,אליהואפרשתשנכתבה,ומכאן

כיהארמיתמןבהרבההפרשהלשוןשהושפעהפיעלאף,לכךובהתאם,ישראל

לתרגוםהוכחותישראלבארץאףהשניהביתבימיהארמיהדיבורוגברהלךכך

הםשוניםוסגנונהלשונהוגם,עליהבדיוןשתבררכפי,זובפרשהאיןמארמית

עמדתדווקאהיאהספרבעיתלגביאליהואועמדתוסגנונההעיקריתהשירהמלשון

יסודלושהוא,האלצדקתלרעיוןבייחודקנאי,אליהואהואקנאיקנאיישראלבן

הרקיעלתיאורניתןבדבריומיוחדתפקידבעצמולדיוןניתןואיננו,דיוןלכל

ואולי,הכרוביםרוכב,אלוהשלהמרכבת,הכרובחיתולחיהשבשמייםהמוצק

אותןלכלורמזזכרכלבושאין,השליליהצדגםלדבריוהואאופייניפחותלא

איובוששירת,הבבליותבעלילותשמקורן,ברהבהבוראהאלמלחמתעלהאגדות
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תשובתכנגדגםאליהואלךאומרכאילוונדמהבהןלספרכךכלמרבההעיקרית

ובמשליהלויתןבמלחמת,בבלבתורתלהסתייעצורךאיןהעיקרישבספרהאל

האלצדקתעללהוכיחכדי,העמים

אין,ותרגוםמקורשלזובתערובת,השירהנועםנפגםלאזאתשבכללומראפשר   

ובשבילנו,שבמקראהעובדותיסודעלהואבנויאנוהלשוןשרגשמשוםאלאזאת

,לשונםטוהרתעלשהקפידו,המקראבניאבלהןעבריותוהצורותהמליםכלהיום

והיו,הספרבלשוןזריםיסודותמרגישיםבוודאיהיו,לכישכתביעדותכפיגם

,ארמיספרשל,הושלםשלאתרגום, ראשוןתרגוםאמתשהואמהבורואים

וגםברעיונותגם,הלשונותריבאףעל,רביופיבוודאיבונשמעבאוזנםגםואמנם

,אחרתמלשוןמתורגמיםהיותםאףעל,מליםצימודיהמלאים,החרוזיםבצורות

קרובהלשון

זוארמיתמהדורתליצירתפוליטי,וההיסטוריהתרבותי,הלשוניהרקעכאן

כמהואך,בבלגלותבראשיתנולדהאיובשירתשלזומהדורה,איובספרשל

שקמוהגדוליםשליצירתםגםלציוןהובאה,לציוןהגוליםשובעם,כךאחרדורות

שתורגמוכשם,לעבריתשובזושירהלתרגםהצורךנולדבלבדואז,בבבללהם

הוכרשכברמהעלונוסףלעבריתמארמיתותעודותספריםכמהעודזובתקופה

החכמהמפרקילא,זובדרךשבמקראאחרותיצירותלבדוקיש, זותרגוםמעבודת

בלעםבפרשת,למשלגםאלא,לעילגםבהםהוכחוהארמיתהלשוןשעקבות,בלבד

אחדבוודאיהואהשירהומתרגםלקמןאףידובראיובלרפשתקרבתהעלאשר,

הקודשנכסישאריתכלאתשכינסו,עזראתלמידי,הגדולהכנסתמאנשיהסופרים

הגלותאחריציוןבבניין

ובעברית בארמית האותיות שינוי:  שלישי מחקר

המאהלפנילאשזמנה,כזוארמיתלשוןעלאפואמורותהנזכרותהעובדת

מוריםאחריםורמזיםהעמיםשפירתלפניהשישיתהמאהמןיאוחרולאהשביעית

רובמלבד,מוריםזהמקוםעלבבלבארץהואזוארמיתשלמקומהכי,כךעל

דובריהיהודיםגםהבדילובבבלפוניטייםסימניםגםבשירההארמיותהמלים

חיכיתתלחיףלאללהםשנבפכהגרוניתתחיביןהארץלשוןבהשפעת,עברית

בערביתשהיאזויצדשהפכהבעודכבערביתןילעןעיביןהבדילושלאבעוד

צאלא,בעבריתכמואין,מסוריהקדומותבכתובותכברעכךואחרקלהיכתב,

כשהלכהגם,הארמיתהכשדיםלשוןעלאףשהשפיעה,האכדיתבבלבלשוןאחת

פיעלאף,הספרבתוכןמרובהבבליתהאכדיתהתרבותוהשפעתמפניהונדחתה

,דרומיותוצורותמליםגםבספרשניכרותפיעלואףכיוונובכלהואיהודישהספר

הערביםשבטי,הכשדיםלשון,זובתקופהבבלשלשהארמית,להניחיש,ערביות

לערביתבהרבההייתהקרובה,הפרתלבקעתהמדברמגבולותשחדרו,הכובשים

,יותרמאוחרתבתקופהגםאלולשונותשתיביןהניכרתהגדולהכקרבה,קדומה

ויותריותראלולשוןענפישנישנפרדואחרי
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העיצוריםכתיבגםמעידכךעל,היאקדומההספרשבשירתזוהארמית

תשכנגדהזועבריתשבמקוםת,שבמקראכבארמית,נכתבאמנםבמלים

וכןחידושכלשוןשכוונתבעודמשושחשתורגמהחדותכעדותבערבית

ואפילומאוחרתבארמיתטשהיאזוצאבלמררותשתורגמה,ירושהמרתא

איצפוןבוא,מטאמצאכגוןצכאןנשארהעץתחתוכויעטיבבתעודות

בערביתבמבטאזכתמורתהשבאאו,מאוחרתבארמיתטוףהמיםעלהצף

מזורותאו,חציםשלולאחזיונותכלשוןחזויבארמיתשעיקרהחציכבמלים

הקדומותהארמיותכבכתובותוזאתמזרתוגםמצרתהאכדיתכתמורת

שהשתרשהבמקוםזאתאבלדכתמורתזולאדשבאישואומנםהספירהלפני

לבכלשבמקראהעבריתבלשוןגםדבמלה

וחוזרושבהחוזר,הכהןבוזיבןיחזקאלשגם,הואמקרהלאבוודאיואמנם

,האלצדקתלרעיוןהקנאי,ובמעשיובמחשבותוהמוזר,דבריועל,כאליהוא,

מקוםבשוםמסתייעשאינובעוד,המרכבה,הכרובחיתעומדתדבריושבמרכז

אקטואליכנושאאיובאתמזכירהנביאיםמכל,שהוא,בלויתןהאלגבורותבמעשה

בזמנו

נפשםינצלובצדקתםהמהואיובדנאנחבתוכההאלההאנשיםשלשתוהיו

אליהואשביןזורוחקרבתעללרמוזבאהבוזיברכאלבןאליהואהשםאיןכלום

,בבלולאישראלבארץהזאתהפרשהמחברחיהאמנם,הכהןבוזיבןיחזקאלובין

נכראדמתעלגםלאלוהושקינאיחזקאלשלויורשותלמידוהוארוחובכלאבל

 המסכנות
 המקראספריבכלנמצאתאינהדתיתחוכמיתבבעיהאובעניןמתעסקהספר
ממנהניכרחלקאלא,בלבמקוריתעבריתלשירהתרגוםאינהאיובשירת

.ממשאחרתלשוןשלשאולותוצורותחדשותמליםשלמתורגם

מתוךהשאירן,הנזכרותהעטויותכעדות,צורכיוכלאתדייקשלאהמתרגם

 מקורו

,אחרתמלשוןמתורגמיםהיותםאףעל , ארמיספרשל,הושלםשלאתרגום

  . קרובהלשון

יהודישהספרפיעלאף,הספרבתוכןמרובהבבליתהאכדיתהתרבותהשפעת

 .ערביות,דרומיותוצורותמליםגםבספרשניכרותפיעלואףכיוונובכלהוא

ביןהניכרתהגדולהכקרבה,קדומהלערביתבהרבההיוקרובותבספרהמלים

אלולשוןענפישנישנפרדואחרי,יותרמאוחרתבתקופהגםאלולשונותשתי

ויותריותר
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Abstract 
Features of Audio Changes in Language Translation in Ayub Travel 

By Wesam Abdilstar Dawah   

And Ahmed Said Aubed  

       The Book of Job is one of the most important Books for the Jewish 

community due to its philosophical , social , legal and religious significance 

; moreover , the mentioned Book is the only Book which deals and touches 

upon the religious wisdom which is not found in any other Books of the 

Holy book . Most interpreters believe that this book is written in many 

different languages . Some other interpreters believe that this book is 

translated the Aramaic language into  Hebrew . The present study sheds 

lights on the different aspects related to this issue . A logical and analytical 

approach is necessary to understand the content of the Book  and the details 

of its translation through detecting the acoustic variations associated with 

translation . 

 غييرات الصوتية في الترجمة اللغوية في سفر ايوب سمات الت
  وسام عبدالستار دواح

 أحمد سعيد عبيد
 ,

,

,

,

,

 الهوامش

                                      
עמברליןבקשוטוהמקראארנולדאירלקי

,ירושלים,מקראעיוניהיובלספר,למקראחדשבפרושנבחריםעיונים,משה,גרסאל

עמ,

עמישראלבחברהבשפהעיוניםדליהנוריגבראל

עמירושליםהמקראבתקופתוארמיתעבריתאיהורבית

עמירושליםהמקראטעמיניגוןמאירצאניךווייל

 עמירושליםהמקראבחקרמקריאהויינפלדמ

 עםשםמקריאהויינפלדמ

עמכרמלהוצאתירושליםקהלתאיובזהרימ

עמאביבתלהמקראבתקופתוהספרותהחברהלתולדותסיסטרמ

עמירושליםמסראובןאיובספרנטורסיני

עמירושליםבתורההכוהניהסגנוןמרדכיפארו
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 עמירושליםכנעניתוספרותמקראיתספרותדמקאסוטוט

 מעשםעיוניםדליהנוריגבראל

עמשםלתולדותסיסטרמ

 ביבליוגרפיה

,ברלין,בקשוטוהמקרא,ארנולד,אירלקי

,ירושלים,מקראעיוניהיובלספר,למקראחדשבפרושנבחריםעיונים,משה,גרסאל

,ישראל,בחברהבשפהעיונים,דליה,נורי,גבראל

,ירושלים,המקראבתקופתוארמיתעברית,אי,הורבית

,ירושלים,המקראטעמיניגון,מאירצאניך,ווייל

,ירושלים,המקראבחקרמקריאה,ויינפלד,מ

,כרמלהוצאת,ירושלים, קהלת,איוב,זהרי,מ

,אביבתל ,המקראבתקופתוהספרותהחברהלתולדות,סיסטר,מ

,ירושלים,מסראובן,איובספר,נ,טור,סיני

,ירושלים,בתורההכוהניהסגנון,מרדכי,פארו

,ירושלים,כנעניתוספרותמקראיתספרות,דמ,קאסוטוט


