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ץנירג ,מ עשוהי 

"םינזמ תר1ת"ב םימודק םיחנומ 

המדקה ידבד 

השומח הרואכל האב ,ןזואהלו לש ומש לע הארקל םיגהונ ונאש תרוקיבה 

דצמ רקיעב אוה החוכש ,החינה איה םג לבא ,הברה תועוצקממ مأ ילכב 

הנתנש ,ןושל יקוליחו ןושל יקודקד ךותמ אלא המק אל תמאה ןעמלו ^שלה 

רקחמהו תרוקיבה תרוקיבש פיעאו .תונוש תולוכסאל וא תורוקמל ץיגע םתוא 

תוחפל שי ידה ,הב דמע אל המעטו ,הויזמו החוכמ הברה ולטנ ץוחבמש 

ןוכנ רתוי ילוא וא ,"םינהכה תקוח" ؛םייק אוהש הנימאמ איהש דחא "דוקמ' 

.'םינהכ תרות' ,לארשיב רבכשמ ךלהמ היהש ,ץשאר ןושל סופתנ םא 

רמוח םויה ונידיב שי .ץשלה לש וז השרפ קודבל םינוכתמ םיאבה םירבדה 

םירבדהש ,ורעשל ולכי אל ףאו םינושאר והורעיש אלש ,ךכ לכ ברו שדח 
םינמז ירדס לע םויה םירזוח בושו בוששכ ,תחאל דע םיהומתו םירז םיאדג 

הזמ ונידיב תויוצמ תויודע פ"ע לעשו דעצ לכ לע ןכותמ תושחכומ תועיבקו 
.םינש 

איה תחא תושר .ןושל-תויושד יתשמ תינללוכ אב הזב עצומה שדחה רמוחה 

םידופיטב וא ףסוי לע רופיסב תרכינ תידצמ ןושל תעפשהש ,העדה .םידצמ לש 

תישארב רבכ תחוור התייה ,וירחאלש יקוחה רמוחבו םירצמב לארשי תבישי לע 

ךלהמ לע ןזואהלו תרותמ העדונש ,דואמ הלודגה העפשהה םלוא .היגולוטפיגאה 

םדי ןמזה ךשמב וכשמ ,םיגולורושא םהומכו ,םיגולוטפיגאש ,ךכל המרג ,רקחמה 

רודב קר .ןיעטוקמל אלא וז השרפל ושרדנ אל בושו ,וז תושרב ןויד לכמ 

 _p תובושח תונקסמ וקיסהו רקחמב וז השרפל ושרדנו ורזחש ,םידדוב וניאר.

תוליעפל םידע םה הילעאמ ןשטיק א"ק הנורחאבו ,הזמ טוגרו ,הזמ 1הדוהי ש"א 

 1 Egyptian ٠، its Relation هر A.S. Yahuda, The Language of the Pentateuch

ירופיסב תוירצמתואושהל גילפהש :םייתשב היה הדוהילשורפסב ירקיעה קרסיחה .1933 
םהש תוצילמו םייוטיב תירצמה פיע שריפשו ן(ופוג בותכה תודעל דוגינב) 'תישאריה 

:רבדה שוריפ .השדחה תוכלמה לש םירצמב םיכלהמ םהל ויהש אלא ,םדוסיב םיירבע 

העפשהה תוטשפתהב אוה האושהל ירוטסיהה רואיבהש אלא ,תונוכנ ןמצע תואושהה 

ןאכמש ,ותנקסמב ונניינעב תאז לכב קדוצ הדוהי לבא .םימי םתוא לש םירצמב תירבעה 

.םירצמב ובשי לארשיש ןמזב תויח ויה ולא תוצילמש היאר 
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[2] ץנירג ,מ עשוהי 

ךותמ ,תוניינעמ תודוקנ הלעהו ןידבמל םג ולא תונושלב ןד הנורחאב .תשדוחמ 

.2תובוראה תירצמה ץשלה תודלות ךלהמב תמיוסמה הלמה תוחתפתהל האושה 

םינהב תדות' ןושל תומדקל ולשמ המורת רזייפש איא איבה ,רחא דצמ- 

.3המודקה תילבבה םוחתמ 

דפסמ תולעהל אלא ,תודימה תא תוצמל אב וניא הזב עצומה רמוחה 

הגולומיטא םהל האצמנ אלש ,םינהכ תרותב םיחנומ וא םילמ לש הרושל תועצה 

םישדשלו םילמל םתאושה ךותמ ןינעבו הפי םיראבתמ םיארנ םהו ,ןאכ דע תמלוה 

תועגונ ןהש ,ךכב םג אוה ולא תועצה לש ןחוכ .בל םהל ומש אלש םיירצמ 

לארשיש ,הפוקתה ידילי םה הפוג הרותה תודע יפלש ,רכו םירמוחו םילכב 
.רבדמב-הידחא דימ-וא םירצמב הב ובשי 

ןושלה ןמ םרוקמב םיאבש ,תוצילמהו םיפוריצה ,םילמה ןה תרחא תושד 

,תובאה קשל םג התייהש-המודקה תירבעה ןושלה ןמ םיראבתמ וא ,תירבעה 

תיתורפסה תירגוא ןושלל תוישרפ תוכימס םהל שיש וא-מירהנ םראב םדועב 

הדבועה איה ,ןאכמ וא ןאבמ ,הלא תועצה לכבש הושה דצה .תידכאל ףא וא 

תרותב הלא -םיהגומ' ףא ,היח ןושל לכב ומכש ,םהב םיאצומ ונאש ,תערכמה 
,םהב אצויכ םירחאב םיפלחתמו םייונישל םינותנ (תוצילמ וא םיפוריצ וא) םיגהכ 

םהש שי-מודילוהש תוביסמה םלעיה םע-וא ,םירחא ןושל ימוחתמ םיאבה 

ןתינו ,רחואמו םדקומ לע דומעל ונידיב שי ךכו .םלועה ןמ םידבועו םילטב 

,הרישב ,תרחא תושרב ךא ,תמייקתמ הלמהש שי .םינמזה תעיבקל ןחוב ונל 

הדידמ הדישה םגש שי ךא ןתרחא הלמב תפלחתמו תיחדנ איה התרפב וליאו 

יפ לע :רבד לש וללכ .רודה ינבל דוע תנבומ הניא הנושלש קיכ ,הנממ האנה 

ונדיב עייסמה ,ןמז תעיבקל הדימ-הנק ונידיב שי-תובר םימעפ וא-בורה 

לע םירבד דימעהלו ףוריצ וא הלמ התוא לש התויח ןמז לע רוריבב טילחהל 

.דחי םג תינוציחו תימינפ תודע ךותמ םתקזח 

.ןאב ץינעה ןמ וניא םיחנומ לש ינכט רוריב .תינמזו תינושל איה הניחבה 

 2. 1959 ,J. Vergote, Joseph en Egyptc, ותנקסמ רקיע) ףסוי ירופיסב לפטמ,
.(השמ ייע שממ בתכנש וא בתכיהל היה יושעו ,השדחה הכלממה ימימ אוה רופיסהש 

 K.A. Kitchen, ורפסבו תרוקיב ירמאמו םירקחמ לש הרושב Ancient Orient and Old

 Testament. 148 ,1953) ןידבמלff كهءءء/م of American Oriental رسءآءهئ ,(Lambdin

,הנדאמע תפוקתל דבעמ לא תרזוח ,רואי ,תעבט םילמה לש תירבעה הרוצהש ,הארה 

םג חיכוהל ןחינ רבד ותואש ,ףיסוהל יוארה ןמ ,ןכ ינפל הברה דוע הלאשנ 'וחא' וליאו 

.רחא םוקמב רמוחה תא איבא .(אי ,טמ 'ארב) חוס ארקמב תיאדיחיה הלמה יבגל 

.גרבנירג ימו ןייטשלקניפ 'י ייע ותומ ירחא אציש ףסואב וצבקנ םירמאמה .3 
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"םינהכ ת-11ת"ב םימודק םיחנומ ا3ل 

ירצמה דמוחה .א 

טנבא .א 

.1ףטע = (_) טגב ירצמה שרושה ןמ 

תומש) "םקר השעמ" יושע היהו תגותוכה תא רגח לודגה ןהכה לש וטנבא 

םג .(טכ ,טל) "םקר השעמ-ינש תעלותו ןמגראו תלכתו רזשמ שש" ,(טל ,הכ 

אמוי ,ל"זח הב וקלחגו) איה הלאשש אלא ,(מ ,חכ) םיטנבא ויה ןרהא ינבל 

היה אלש וא לודגה ןהכה לשכ םייאלכ יושע היה םהלש ףא םא ,(ב-איע בי 

לש םביטב גםישדפמ י"ע הררועתנ הב אצויכ הלאשו ,2(ץוב) דב לש אלא 

םג םהבו-םלוכבש /םיגפל' םנכגש העש לודגה ןהכה שבלש םידגבה תעברא 

.(٦ ,זט 'קיו)"דב" ןושל הרמאג-טנבאב 

םעפ דוע תרתה ,הנוהכ ידגבב םירבדמש תוארקמב דבלמ ,טנבא הלמה 

ןב םיקילא ,ךלמה לש יתיבה לע דשא" תויהל דעונש ימב (אכ ,בכ)והיעשיב 

,רבתסמ ונקזחא ףטנבאו (אנבש לש) ךתנתכ ויתשבלהו (ב 'םפ ,םש)והיקלח 

.'םקור השעמ" יושע היה הז טגבא ףאש 

היילעה זאמ .ןושארה תיבה ימי לכ ךשמנש רשפא 'טנבא' הלמב שומישה 

.4ץמה תילבבה הלמב םשה ףלחוה הלוגה ןמ 

 B.H. Strjcker, Acta Orientalia 15 (1937) 1 ff.; Th. ٥. Lambdin, JAOS 73 1

 145ff, 1953; Erman-Grapow, Worterbuch der agyptischen Sprache (= Wb)
 1465.

.(לעוועש תרידחמ) טכ ,טל תומשל ןיבמר 'שחו .2 

איהש ,םידגב הממשב מיגפל שמשמ יניאש דיגמ' :שריפ ארקיוב ומוקמב י"שר .3 

,רוגינס השענ (לגעה השעשמ ןרהא) רוגיטק ןיאש יסל בהז ןהב שיש ,ץוחב ןהב שמשמ 

יפלו :הל ,הכ תומש) םיבשרה הזמ הנוש ."ץוב לש ןלוכו ,טוידה ןהככ (ה)עבדאב אלא 

דע שדקב רפכל ואבב דעומ להאב היהי אל םדא לכו"-זי,זט 'קר-ה"בקה הויצש 

ע"בארהו ؛(םשמ םיעמושה וקחרתיו)'ואובב ולוק עמשת' :(היב)קה הויצ ןכל ,'ותאצ 

ולוק עמשנו' ריכזה רבכ יכ ,דופאה ליעמו ן2)חהו דופאה ריכזה אלו ,ד זט 'קיו) 

תועדה לע ג ,זט ארקיול 'הדוהי יקקוחמיב 'יעו ,(הל ,הכ תומש ,"שדקה לא ואבב 

שי י"שרב תאבומה העדל .(תוילגרמ 'דהמ) ז ,אכ הבר ארקר ןכו ,םישרדמב תומשה 

םינויבאו םיינע םמצע םיארמ ויהש ,םינומדקה לש הליפתה ןפואב בר םעט קפס אלב 

ועושבו ונממ וינפ ריתסה אלו ינע תונע ץקש אלו הזב אל יכי הושה) הזכ דמעמב 

לממ היה ןבלה שובלה .(דועו ז ,דל ؛זט ,הכ הז ןיעמו ,דכ ,בכ 'להת -יעמש וילא 
.(הי ,א יעשי) חורה תרהטל 

ןמ ונדמל ונא ךא ,טנבא םנמא הל ארק השמ" ؛156 ףיעס ,III תוינומדק ישה .4 

Movotjz مءا' قرأوأهو avrfjv ixdfooev, أإمء،ء هء naga 'ץמה הל אורקל םילבבה 
 Ba[lv?.0)vi(uv /lEfiadrjy.oTEZ Efietav avtrjv xaloEfiev,• יאלבמ" :ג ,ב ,הכוס הנשמ הזלו

.'םיעיקפמ ויה ןהינימהמו םינהכה יסנכמ 
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14] ץנירג 'מ עש1.די 

ב-זי ,חכ תומש - תובוט םינבא .ב 

המלחא .1 

,םוח וא םודא ,(םיפטא) הפשי :וב םימגרתמ ליגרכש ,ת-מנח תירצמה ןמ 

איהו ,άμέ9νστος "המלחא' םגרתמ םיעבשה םוגרת .שוכמ האבה ןבא איהו 

?תורכשה דגנ הלוגסכ הבשחנש) ץיה ןוג ץעכ ריהב ןמגרא עבצ תלעב ןבא 
.(דכשמ-יתלב = םוטסיתמ-א שוריפ 

םשל .2 

.5'הקורי הדש-תלצפ"-(יובר ןמיס וא ןבא לש רידגמב) ת ימשנ תירצמה ןמ 

שוביש הזש םירובס ךא ,(ךד לילצ לעב) λιγνοιον םגרות םיעבשה םוגרתב 

.הבהל הארמב תקרקרי ןבא ,opaH? תנווכמה λικυριον ןמ 

ךטנ .3 

.turquoise ןגא םע התוהזל שיש ,(םינוש םיביתכב) ת יכפ מ תירצמה ןמ 

לש carbunculus ,ההכ-םודא עבצמ ןבא וז ךא ,άνθραξ ומגרת םיעבשה 

לא תיבארצמו הריעמ לב'גמ ,יגיסב םיבצחמה ןמ הקפוה תכפמ .הטאנלווה 

.5תיתלשוש-מדקהו תידדבה ,תיתילואינה הפוקתה זאמ תורודה ימדקמ ,םדא'ח 

ץינעל ריעה ךידבמל .infiki תרוצב תירושאל ךכ רחא הלאשנ ךפנ הלמה 

u לילצה הנתשנש םדוק הלמה הלאשנ חירבעלש עמשמ ןאכמש ,וזה הליאשה 

.ןכמ רחאל קר תירושאל וליאו ,! "ל 

הדטפ .4 

ץאו ,topazius הטאגלוובו τοπφον הלמה הרסמנ םיעבשה םוגרתב 

ץשלה יפל .םיאגה לוכישב הלמ התוא יאדו ונינפל ירהש ,ץכנ םוגרתהש קפס 
האב ,'הלסת אל רוהט םתכבו שוכ תדטפ הנכרעי אל" :(טי ,חכ) בויאב 

רחאמש ,'םישחנה יא"ב זפוטה אצמנ ךובאדטס לש ותודעל .שוכמ הדטפה 

 Βεοενικη השעמ םוש לע ךכ ארקנו" 8'םידונהו םיגדה ילכוא" םוקמ ינפלו

השקש ,בהזכ תצצונ הפוקש ןבאכ ץבאדטס ראתמ ומצע זפוטה תא .9"היהש 

 A. Lucas, Ancient Egyptian Materials 8c Industries, London, 1948 .5

.(2 ,עה ,יע) ל"נכ .6 

 7. 6 ,τεωραφικον XVI; 39 5-4 םג ,יעו, III, Diodorus Siculus. ם"ע םהינש
.סדיכרתגא 

.Topazius insula א ארוק (107f.) Naturahs historia ,37 םויגילפש יאה אוהו .8 

καί έλευ&έρωσε םהמ 'רתוא ררחשו" ךלמ אבש דע ,םיבר םישחנ וב ויהש .9 
 των έρπτών 6 βασιλεύς. לע ירצמה רופיסה וב רבדמש ,יאה והזש ,םירובס ליגרכ
תורפסה רחבמ"ב רופיסל אובמב ,יע) הנוכיתה הכלממה תישארמש "הפורטה הינאה" 

.(ילש "הקיתעה תירצמה 
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םינהנ תר1ת"ב םימודק םיחנומ [5] 

λί90ς δέ έστι διαφανής χρυσειδές άποστιλβων φέγγος :טלב התוארל 

 δσον μεΒ' ήμέραν μεν ου ράδιον Ιδεΐν έστι.

,ד'גרבז תדיז'ג םויה ארקנה יאה אוה ץבארטס לצא רומאה יאהש ,םירובס 

,(םודאה םיה) ףוס םי לש ירצמה ףוחבש םאנב םארמ תיחרזמ מ"ק 55 קחרמב 

.בוהצ קרקרי עבצב תילוזירב יוצמ םש 

ןושלה ךרד םיכעו ,(ישוכ יא) ירצמ הרוקמ וז הלמ ףאש ,קפס אופא ץא 

'הה) הדטפ היתויתוא ףוריצו הלמה הנבמ לכ ןכאו .לארשיל העיגה תירצמה 

אל ,(הנוכיתה הכלממה זאמ תירצמב ליתכ ,המודק ת םוקמב האב הנורחאה 

םוקמב האב הארנכו ,(?תישוכ וא) תקהבומ תידצמ התרוצו ,10תירבעב ונכתיי 

.»(ץלימב המשרנ אל םנמאש) pddt ץעמ תידצמ הלמ 
,הכ תומש) הרותבש ל"נה םיבותכב תורכזנה תובוטה םינבאה ללכמש ,אצמנ 

,הכ לאקזחיב) תקדב ,םד*ז הז ללכב הרורב תירבעה ןתרוצ ןהמ המכ ,(כ-זי 

האצומ ,שישרת ,םדגנכ םלהי ,(12"תקדב תימרא הרוצ הלמה הלביק דבכ גי 

רכז יכ םא) ינופצ דוקמ הזיאמ האב הפשי וליאו ן 13(?)יתרכ וא יקינפ ילוא 

תילבבמ תועודי םהשו ובש .aban aspu, iaspu)14 תרוצב ילבבה ץלימב הל 

םיעבשה םוגרתב ?םינויל םש ותואב העודי דיפס .15subu ,gamtu תרוצב 

 σάπφειρος (הכיא--םתרזג דיפס- 'שה ?ימראה -ריפש-ל רשק הל שי םאה

ןה הלא' !10 ימע ,(יקסוואפיליפ תאצוה)ותרבחמב קודס ןב םחנמ הזל הושה .10 

ןושלה קודקד ,ןילי 'ד הזל הושהו .ידחי םירבחנ אלו םיצבקנ אל רשא תויתואה 

.ךליאו 31 ימע ,דוקינהו בתכה ,תירבעה 

 11. 168-169 ,55 Kohler, ZAW, ליאוה ,טידקסנאסמ... האב הלמהש םנמא ןעוט

םירצמה וארק םאה ז המ זא יכ ,ךכ םא םג לבא .םותכ הנבומש ,pita הלמ שי הבו 

המו זאקוד יטירקסנאס םשב (םירצממ וא) שוכמ םהילא האבוהש ןבאה תא לארשי וא 

םא ,(טידקסנאס לש םינולימה ילעב יפל) הלאש הראשנ ןיידעש המ דבלמ ?תילדה לע 

.תידוה ןושלב שרוש וז הלמל שי ללכב 

n\"M. Burchardt, Die altakananaischenTvmns תירצמה ןושלב םג היוצמ הלמה .12 
 .363 .Fremdwbrter und Eigennamen im Agyptischen II, Nr

ילעב .(סוניקואב) םיב תוגילפמ תוינא ,הארנכ ,השוריפש ,'שישרת תוינא" 'שה .13 
(319-318 ,לישת זומת ,וננושל ,רושימ יכדרמ לש ורמאמ הזל 'ר) ליזתו םיעבשה 

םלועל 'שישרת" םימגרתמ (ט"י הימרימ ץוח) םינושאר םיאיבנל םיימראה םימוגרתהו 

הוגה םינויהש (?תיתדכ) תינוי-מדקה הלמל ההז הביתהש ,וחינה הארנכ .יםיי ומכ 
 δάλλαοος (= םי), וז הלממ הרזגנש וא.

W. Von Soden, Akkadisches Handworterbuch I. לצא וכרעב ייע .14 

אבוה 'םהשה' .43 ימע ,תורוד יאצומ ,רכו 'הלדחה ץרא" ירמאמ הזל ישה .15 

.(?ודוהמ-תרחא הטיש יפל וא .שבחמ) הקוחרה ה'ח'חולמ ץראמ םינושארה תורודב 
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أ6ا ץנירג 'מ עשוהי 

שילש .lapis lazuli תויפוריא תונושלבו ,17uknu הל וארק תילבבב .16(ח ,٦ 

.ירצמ אופא ןאצומ ,ןשוחב תואבה תובוטה םינבאה תומשמ 

הפיא .ג 

.18תאקה 4 תללוכה האובת לש הדימ-؛^ תפיא תירצמה הלמה ןמ 

רפא .ד 

דופא" הלמל רשאב םלוא .תולאש המכו המכ תוכורכ רופאה תרוצב 

אוצמל עייסל ,הארנכ ,םייושעש ,םישדח תורוקמ המכ ןורחאה רודב ופסונ 

רפסב האניג ןב התי 'ר ןוגכ) םינושארה םיקדקדמה .יגולומיטאה אצומל ץרתפ 

אלא וניאו ,ינשמ אוה םצעה םשש ,וחינה (ולש םישרשה רפסב ק"דרו םישרשה 

םינורחאה .ירוגח" ונבומש ,(ז ,ח 'קיו ןה ,טכ תומש) דפא לעופה ןמ תופעתסה 

הרוצ תמייק דופא דבלמ .םש-רוזג לעופב תוארלו רדסה תא ךופהל םיטונ 

הארנכ-(19"ךבהזתכםמתדפאי בכ ,ל יעשי ןכו ,ה ,טל ,ח ,הכ תומש) הדפא 

- ירוסה ךכ - וא ,'אדופא" והומגרת םיימראה םימוגרתה .הארוה התואב 
תעכ ונל שי ,רומאכ ,םלוא .םישרפמ וא םיקיתעמ םה םא ,קפסו .20יאתדפי 

1950 'שמ) היק_פאלמ םיירושא םיבתכמב .21הברה םיקיתע תורוקממ דמוח 

יובירב) epadum, epattum םשב בושח שובלמ לע רבודמ (נ"הס יגפל ךרעב 

 epadatum). ד'חלת ריעהמ םהמ השולש חולשל ןעמנה שקבתמ דחא בתכמב.

e-pa-daam ana ummianija = 'ינוממל דחא דופא חלשי ؛רמאנ ינשב 

 subilam םידגב הנומשו דחא םדפא ךל איבמ (ינולפ') ؛דחא בתכמב ,בושו

בוש (וגאקיש לש ןולימה ןושל) a costly garment אופא היה הז .'22(םיליגר 

(תויתוא לש בתכב)ידפאי לע רבודמ-ךרעב ד"יה האמה ןמ תירגואמ טסקטב 

;(30-השמ ימיבו ,לקש 20 היה ףסוי ימיב דבע ריחמ) "לקש 25 ויוושש 

٠٢ ,חכ לאקזחיב ררצ ךלמ לע הניקב םג תרכזנ ןבאה .16 
J.S.Harris, An Introduction to the לצא םיוהיזו הלא תומש ללכל דוע 'ע .17 

 Study of Personal Ornaments of Precious, Semi-Precious and Imitation Stones

 ,4 used through Biblical History, The Annual ofLeeds University Oriental Society

 44-83 .1963, pp. תידוהה ןמ ואב (؟)תקרבו ריפס (א"מק-מ"ק ,סעל וננושל)ןיבר 'ח יפל.
 18. AH Gardiner, Egyptian Grammar 266, 1 ; Papyrus WiUbourl. יוהיזה

.ןמזמ עודי 

."הכסמו ... דופא" .חי ,די ,חי ,פוש הושה ןורחאל .19 

.(?היימכש) ءسمءءك י"ע וא ,(דבלב קתעה) ^_דופא םגרותמ םיעבשב .20 
 21. Handwort. 222a Chicago Assyrian Dictionary IV I83a, Von Soden, Akkad٠

 22. .(1 TUG epa-dum 8 T،/G.HIA PN nas'akkum (CAD lb
 23. .(21. 184 (Virolleaudلآحم
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11 "םינחב תרות"ב םימודק םיחנומ [7] 

סגמא) .רכו ןאצו םיפלא ,ןחלוש טע דחי דפא הנמנ 24תיראטנוניא המישרבו 

היפארגונומב ךידדירפ 'א הנורחאב עיצה דחא אצומ (.25הברה תעטוקמ המישרה 

שרושה ןמ האב הלמהש ,חינמ אוה .2،؛"םודקה חרזמה דואב ןשוחהו רופאה" לע 

וביתכבו ,"עברא" לש ןבומ ול שי ,("ודפ" הרוצב) ודוסיבש ,רפא ירצמה 

ןמ הלגנה יפל) יושע וא ,תעבורמ הרוצב רב לש שובל ןמסמ אוה ירפא" 
.טיטוח העבראמ (רידגמה 

,יהולא דופא = "רתנ רפא" ףוריצ םג םייק ירפא" הליגרה הלמה דבלמ 

ךרוצ טושל תמה םע ונתנש ,דגב ןהב רכזנש תומישרה יתש יפל רבודמהו 
תרכזנה ,תירצמה 'דפא" הלמהש ,אופא איה לינה רבחמה לש ותרעשה .27אוהש 

,תעבורמ תינבתב דב לש דגב ויה היתוארוה רקיעשו ,הנוכיתה הכלממה ימיב 

.28םירצמב לארשי לשתירבעל הסנכנ ,םיטוח העברא לעב דב לש דגב וא 

רבכש _ה תרוצל תודע שמשל ידכ ןיא ולא תוקיתע תויודעבש ,יולג 

דגב ןימל שמשמ הז םש ؛דורב דחא רבד םלוא .25םינומדק םינשרפ הילע והת 

תובישחבו ףטכב-וכרעו ,והואשנ-טינהכ וא םיבידנ-מעב םידבכנ קדש ,רקי 

.30הכםמםע-הליחתכלמתוחפל-ולןיא רבדו ;הבורמ היה-؟אשונ לע הטעש 

 24 PRU II (1957) 182 =UT 1152 3 mdt(?)n. Ipd (טיירבלואל ,Yahweh

 174-175 .and the gods of Canaan, pp דחא ירק שי).

יגולותימ טסקט אוהו ,ידפאי שרושה תא ריכזמה ,תירגואמ דחא טסקט דוע שי .25 

,'ךדפא" בוחכ .קפקופמ הלמה רואיב םלוא ,(178 ימע ,UT 67: 1:5)) תנע הלאה לע 

וניא הז ףאו ןלעופכ םג ךא .דפא םצעה-טש ןמ חכונכ שרפתהל יושע ןיינעה יפלו 

Worterbuch der ugaritischen ונולימב רנטיילטפיאו UT-n ונולימב ןודרוג .וכרוצ יד רורב 

 Sprache רנטיילטסיאו,הז טסקטמ דפא איבמ וניא ןודרוג .ןיטולחל הז טסקטמ םימלעתמ,

.דפא שרש ללכ רכוז וניא عق21.184 לש טסקטה תא עדי אל ןיידעש 
 Ingolf Friedrich, Ephod und Choschen tm Lichte des Allen Orients 1968. 26

 Erman-Grapow, Wb. 71 مء :Art Leinen ("Viergewebe") auch \fd nlr II 27

 vierseitiges Leinenstuck, Laken, Faulkner, A Concise مءء؛. ofMiddle Egyptian,

 1962, p. 17

,טנבא,שש ןוגכ דופאו ןשוחל הקיזב ורכזנש ,תוירצמ םילמ המכ דועש ,דוחייב ،28 

.(73 ימע ,ךירדירפ לש ורפס ףוסב הלבטה 'ד)זא לש תירצמב תויוצמ ץיצ ,בשח 

שוריפ אתידבב יתאצמ אלו יתעמש אל דופאו" :ג ,הכ ימשל י"שר ןושל ישה .29 

ושוריפ הז דעכו ,יישר לש ורבסה ף קוספב ךשמהב 'רו) "ףכו יל דמוא יבלו ותינבת 

.(ךירדירפ לש ל"נה רפסה דע םתלוזו ,ם"בשרה לש 

H. Thiersch, Ependytes und Ephod, ءسءثه17حم nud •שרית ןעטש יפכ 30 
 1936 Prtesterkleid im aiten Vorderasten, דנטרגמואב-רלהק לש םנולימ יכ םא

,ול זמרמ םג אוהו ,וינפל היה דבכ םודקה רמוחה רקיעשכ ,1967 תנשמ ותרודהמב 

das neuere sprachliche u(nd) archaologische Material •בותכל ךישממ ןיידע 
 entscheidetf.e. gemem vorderasiatisches Kursartigesmetalhsches sakral-Gewand
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[8ا ץני-וג 'מ עשוהי 12 

ודוסימ סודק אוהש ,תבייחמ הקיתעה רושא תפוקתב דוע הז טש לש ותואיצמ 

קדש ,רבדה םצע ךא .דופאה תדיגחל לעופה שומיש םג עייסמ ךכלו י ןושלב 

ותחנהל (עייסל היושע וא)תעייסמ ,לארשיב תובישח ול העדונ םירצמ יאצוי תפוקתב 

תירצמ הלמהש אל ,ונייה ؛עיצמ ומצע אוהש ךרדב אל ךא ,הדוסיב ךירדירפ לש 

תודע ונל שי קחודב .ןופצב תורחא תוצראל הטשפתג םירצממו ,תינושאר איה 

ארקנה ,בושח דגב לעו הנוכיתה הכלממה תפוקתב תאזכ תירצמ העפשה לע 

ץינעל המוד ירצמ םש לש שומישהש ,חינהל בורק לבא .םירצמב הז םשב 

אבש ,קמדקה םשה תא םייקל עייס ותרוצב עבורמו םיטוח המכמ יושע דגב 

,לודגה ןהכל בושח דגב ןיינעל - םירצמ יאצוי ןיב - רבעו םש ינב תרוסמב 

ףוריצה הז דגנכ .וזל הבורק ותרוצו ,םיטוח המכו המכמ 'םקור ה؛עעמי יושעה 

,שדוקב םירחא םיתרשמו דוד לצא כ"חאו-לאומש לצא אבש ,ידב דופא' 
לוגלג אלא וניא-(די ,ו ב"מש ןחי ,בכ ;חי ,ב אימש) םילודג םינהכ םניאש 

תעייסמ ؛ז הרעשהל .דב לש דגב ןימ ןייצש ,ירצמה ידפאי ןמ הרוצ רוביעו 

םתס ךכו .ירצמ ,הארנכ ,ואצומ (אבה ךרעב 'יע) ,ומצע -דב- ףאש ,הדבועה 

א-ומש) הרותל ץוחמש םימודקה תורוקמב-דימת אוה ,ףסונ יוניכ אלב ,'דופא' 

ןיידעו(ז ,ל ,ט ,גכ,י ,אכ ,31[םימת םימת],אמ ,[םירוא קרא] חי ,די ,חכ ,ב 

,ילוקארואה דגבה-,(בכ ,ל 'עשי 'הו) 'םיפדתיל ךמסנ םש ,ד ,ג עשוהב ךכ 

;קעדגלש דופאה לש תילכתה םג אוהו 'הב ולאש ויפ לעש ,לודגה ןהכה א^גש 

וניא -דב דופא- וליאו .33(כ ,חי יפוש) ןהכה תא שמשמ הכימ לש דופאה םגו 

אוה ינושלה ורוקמ םג ,רומאכו .ןולוקארואל רבד ול ץאו ,הדובעב אלא רומא 
.דרפנ הארנכ 

 Kultdieners, zuletzt als hohepriestlicher •ء erst e. Gottesbildes (Ri 827) dann

 (1)Ornat - יגולואיכראה רמוחה ןמ ואב אל טינורחאה םירבדהש ,רמול ךירצ ןיא

ءرء Religion des רבכ 'ע) הקטאפ זאמ הנש 150 תב הקתעה םה אלא ,שדחה ינושלהו 

 267 .Alien Testameittes, Theil I s.} וא יגולואיכרא רמוחל הקיז אלל ,ןזואהלוו

.יוכו .44 ימע ,ל"נה ורפסב ךידדירפ בתכש המ הושה ,שרית דגנ .והשלכ ינושל 

לש 4QSama חסונ ןיעמ ,הארנכ ,היהש) לאומש רפסל ונינפלש 'םיעבשיב .31 

בותכ ,רפס ותוא לש הרוסמה חסונ לשמ בחרומ וחסונ בודה םיעש ,(ןארמוק תורעמ 

,אל וא ירוקמ הז םא .ידופא' תוטשפב (מ"הנב חי ,די אישבש 'םיהלא ןורא' תחת) 

הבחר העיריה ןכו .(ומוקמל לאנברבא רבכ הושה) ןוכנה אוה יאדו שוריפה תניחבמ 

וא יב םא .םויה ךדבע תא תינע אל המל לארשי יהלא 'הי :םש חסונה .אמ קוספב 

םימת .'םימוח הבה ,לארשי ךמעב רמאת הכ םאו .םירוא הבה ןוועה ינב ןתנויב 
.דופאל ןווכמ הזו ,םימת אופא איה הרוסמב 

,חי םשו ג ,די איומשזחי ,זי ,םש;זכ ,ח יפוש 'יע לעופב ןולוקארואכ דופאל .32 

.ז ,ל ,םשו ;ט ,ו ,גכ ؛(!םירוא ٠ 'םיהלא חראי) 
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 9J] 13 "םיגהכ תר1ת"ב םימודק םיחממ

בותכב םישרופמה םידגבה דאש םע-היה ןיידע הרותב ראובמה דופאה 

וכרע תא דביא אוה לבא .יגש תיב לש לודגה ןהכה ידגבמ-(הכ תומש 

(גפ ,ב ארזע) לבבמ םילועה תמישרב דבכ .המודק הפוקתב דבכ ירלוקאדואה 

ןיא השעמל ךא .תואיצמל ץוחמש רבד לעכ 'םימתלו םירואל ןהכיב םירבדמ 

.םיגורחאה דיוד ימי זאמ תוחפל,דופאב הליאשל רכז 

דב .ה 

"תונושלל ןאצומב תוסחייתמה ,תויועמשמ המכו המכ ארקמב שי וז הלמל 

םיאב םהש יפכ הינבוממ םיינש לע קר דמענ הפ .34ןיטולחל םינוש םיגיינעלו 

.אשמל טומ (2 ;םיתשפמ יושע רמוח (1 :הר1תב 

,גכ,זט 'קיו דעו במ ,חכ ימש ןמל הרותב קד הלמה תאצמנ ןושארה ןבומב 

שדוקב םיתרשמ לש םשומישל-דודו לאומש רודב ידב דופא' ףוריצב הנממו 

(٦ ,זט 'קיו) דב יסנכמ לע תוטרפב רבודמ הרותב .(ידופא' ךרע הלעמל 'יע) 

לעו ,םירופיכה םויב שבול ןהכהש ,(םש ,םש)דבמ תפנצמו טנבאו תנותוכ לעו 

ודמ' לע ללכבו ,(ג ,ו 'קיו) םתדובעב (במ ,חכ ימש) םינהכ לש דב יסנכמ 

אל םעפה לבא ,לאקזחי לצא ימואתפ" תרחח הלמה .(םש) ןהכה לש ידב 

לש אלא ,םדא יגב לש שובלכ אל ؛ונימב דחוימ ןבומבו יובירב אלא דיחיב 

,ג ,ב ,ט)'םידבשובל"-ןברוחה תא רישכהל אבה ךאלמה-"שיאה' !םיכאלמ 

(ז ,ו ,בי 'גד) ירבעה לאינדל ןושל ףוריצ ותוא לאשוה לאקזחימ .(ו ,ב ,י ;אי 

אופא האצי הלמה ,'תואלפה ץק- רשבמ 'םידבה שובל' שיאה :הנוכה ךופיהב 

וניא ומצע לאקזחי ףאו ,ץטולחל ימוי-מויה שומישה ןמ לאקזחי ימיב רבכ 

םינהכ תרות עבוק אוהשכ .(לוח לש ליצאו) שדוק יכרוצל וליפא הב שמתשמ 

םשאר לע ויהי םיתשפ יראפ ...ושבלי םיתשפ ידגב ؛בתוכ אוה ,אובל דיתעל 

'שש"ל רכז ץאו 'דב"ל רכז ץאו ,(חיזי ,דמ)'םהינתמ לע ויהי םיתשפ יסנכמו 

לאקזחיש פ"עא-הנוהכה ידגב לצא הרותב ךכ לכ םיחוורה ,םיחנומה ינש- 

ששה אצ1מ םוקמ עבוק ףאו ,(וכרעב ןמקל האר שש לע) הז םגו הז םג ריכמ 

ידבי ומגרת הטגלווהו םיעבשה םוגרת .(שש ךרעב 'ד .ומוקמב דחא לכ ,ץובהו) 

 linea ,Mvov, ميأءء0ء ומגרת - ישש" וליאו ,byssus (רחבומ דב). תאז תמועל

רכינש יפכ .ץדב ,הארנכו ,יאצובי ,םלועל םהינש תא םגרתמ ימראה םוגרתה 

٦ ,זט 'קיו דמכ ,ישש תפנצמ" טל ,חכ תומש הושה) הזב םיבותכה יפוליחמ 

.ءءت לצא תורעשהה ישה .33 

תויצואדרוקניקבו דת1י םישדחה םיגולימבו ג"בירל םישרשה רפסב הקולחה 'יע .34 

.(יוכו ןדקלימאמ לש) 
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اأ0ل ץנירג 'מ עש1הי 14 

טל ,הכ תומש דגנכ (-דב תנתכ-) ד ,זט ן(-דב ודמ-)ג ג 'קיו ן("דב תפנצמבו- 
גדא השעמ שש תנתכה תא ושעיו- ؛חכ-זכ ,טל תומשמ דוחייבו ן(שש תנתכה) 

שש דבה יסנכמ תאו ,שש תעבגמה יראפ תאו שש תפנצמה תאו...וינבלו ןרהאל 

,(ב-ע ,הי טיחבז)-ץוב לש ויהיש-דב- ؛ןנבר ונת- ؛דומלתב ושדיפ ךכו .-רזשמ 
יאהד יאממ- ؛םילאוש םה כ-עו ,תאזכ הלמל שומיש היה אל םנושלבש אלא 

ךרדמ אב -דב- םשה ؛הבושתהו (?אוה ןתשפ הז -דב-ש ןינמ) ?אוה אנתכ דב 

,םיחבז-ידיחי לועבגב) -דבב דב עקרקה ןמ הלועה רבד--ןתשפה תריצי 

אלא ,35(תילבבה) תימראב קר אל ,היוצמ התייה אל תאזכ הלמ ןכאו .(םש 

ןתשפל ארוק (ג-הסינפל ךרעב 825)איה רב ומלכ תבותכב .תיקינפב אל םג 

יסכ ימיבו ירענמל ןתכ יזח לב ימו-)-ץב- ןיבל וניב ןיחבמו ,-ןתכ- ליגר 

אנתכ- ,-ןתוכ- וא -ןתכ- ,תירבעה -תנותוכ- הלמה יהוזש ,רורב .(-36ץב 

שובל ,דב ,ןתשפ ןבומב ילבבה kitu(m) אוהו ,ינויה xtrmv "ו 37תוימראה 
.38,דכו דב 

וז הלמ האב אופא ץינמ ,-דב- ןיא הביבסבש תוימשה תונושלב םא ,התעמ 

הלמהש ,ינמוד .םירצממ קכנל האב הלמה ؛איה הבושתה ?םימודקה םיבותכל 

.5؛'stiff roll of linen אוה ילעאה ומוגרתש ,bd? nhbs ירצמה ףוריצה ןמ האב 

אמג-ל ושוריפב-ונושלב-אשונב דטסרב לש קידה תא ןאכ איבא רוריבה םשל 

סוסקיהה תפוקתו ב-יה תלשושה ףופ ימיל סחוימה ,40-תימס ץודא ש-עש םיחתנמה 
؛ונושל הזו 

 Stiff rolls' is a difficult term to define with exactness. It is a rare and

 archaic word otherwise found only in the oldest religious texts, where it

 twice occurs as a spar of a ship (Book of the Dead, Naville 99,20 Aa, and

 Lacau, Receuil de Trav. 30.67.N.150)4!. The second passage is a Coffin

niTOety?mdhja,'ar batt grobes Gewand :בתוכ KB2-0 יפ לע ףא .35 
 !batta schnelden .ןושלב) איע יק תבש-דימלתב רבודמ ,האוד ינאש המכ דע לבא

ןיידעו ,(םש ,אוהב ךרע יע) untillable cuts in the valley or field לע (בורטםאי 
!וז אותבל םג תואסרגמ תואסרג שי 

 36. 12-13 24,11 .Nr ,مسمرم؛ءءر Donner-Rollig, Kananaische und Aramaische

.('ץוב הסוכ ימיב ,וירוענמל יןתכי האר אלש ימ =) 

ולימ ,בוקיניו :הזל 'רו Cowley, Aramaic Papyri 20ئ 2614 4210 2620 .37 
.1962 ,'קינרובס יקסניטסלאפ" ,(תיסורב) תוימראה תובותכה 

.(תירמוש הליאש) "Sum. LW." ןיוצ AHW ןדוז ןופ לש ונולימב .38 
 39. .86 ,Egyptian همعمئحمحم/ء Faulkner, A Concise Dictionary

 40. 193 ,published by J.H. Breasted ,كسمم/مهمممس Edwin Smith 7آاه
 .(239 .13 (p ٧
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15 "םיגהכ תר1ת"ב םימודק םיחתמ أأأل 

 Text list of parts of a ship which are identified by the ancient text with

 the various members of Osiris or of some other divinity.

 BdoW identified with the phallus of Osiris which is so often shown

 in reliefs during erection. This doubtless indicates the stage of the

 bdoW. We must conclude that it means a post-like roll of linen of suf

 ficient stiffness to hold the broken nose in its proper or normal position.

,42"דבי הלמה הרצמ התייה המודק תירצמבש ,ןאכמ םידמל ונאצמנ 

ולא תורעמשמ יתש .טומ ,סנולכ-דחא דצמו ,ןתשפ תליגמ היה העמשמש 

טומו ,הזמ דבועמ ןתשפ ؛הרותב דב לש ונבומ תא בר בוריקב תומלוה 
.הזמ אשמל 

יתלב השק גראמ ושוריפ ורקיעמ "דב"הש ,דומלל ןתינ הזב רומאה ןמ 

רוקממ האב הכמסאה יכ םא ,זאמ םיקדקדמהו םינשרפה שרפל וטנש יפכ ,ףפכנ 

תועמשמו ,רקיעב םימודק םיירצמ םייתד םיבתכב הלמה לש התואיצמ .43רחא 

ורבעש ,היתוארוה יתשב ,הרותבש תירבעה הלמב םג הרמתשנש תיתדה יאולה 

שש .יוהיזה תוגוכנל בושח עייסמ ןמיס הזש ,ינמוד ,םירחא תוברתו ןושלל 

.תירבעב ידוסיה ןוגה תא איה םג הרמש ,ינוליח םגו ,יללכ השומישש הלמ 

איה הרותב .רטיל 5.03 ךרעב 44חלל הדימ ,"ונה' hnw תירצמה הלמה ןמ 

תיעיבר ךסנו ןיהה עבר ...ןמשב לולב"...) ןמשו ןייל הקיזב רקיעב הרומא 

ךא .(די ,ז ,ה ,חכ ןי-א ,וט ימב ןגי ,ג"כ 'קיו ישהו ןמ ,טכ 'מש-ףיי ץהה 

ידמצ תרשע יכ") "תב" הלמב ,הרורב ליגרה "ןיה" םוקמב שמתשמ היעשי רבכ 
:יםי"ה תדימב אב םיכלמ רפסב רבכו .(י ,ה םש-"תחא תב ושעי םדכ 

.(חל) "ליכי תב םיעברא' :רויכה תדימבו ן(וכ ,ז אילמ) 'ליכי תב םיפלא' 

.(האבה הרעהב '٦١) אצב :אוה ביתכה .41 

 42. ?bd תוברש דחאמ לבא ,(טב ,אטב :וא) ץב וא אצב קיתעהל ,הרואכל,יואר,

(ובתכנ אל שא םג) הגוכיתה הכלממה ימיב וכפהג רבכ d תוללוכה םילמה ןמ דואמ 

.ןומדק טסקטב רבודמהשכ ,קפסה ןמ הזב םג תונהיל ישוק אלל םילוכי ונא 

ץופינה ירחא" הז םשב ארקנ דבהש ,בתוכ ולש היצנאדרוקדגוקב ןרקלדנאמ .43 

,הארנ הזב רומאה רחאל יכ םא ,ןוכנ הז ללוכ ןפ1אב .ץע ידב םעטב ,"הקירסהו 

ןחלש תעסהל םידבכ תוטומ םניא "ןפג ידב" .תירבע תלוז ,תדהא ןושלב חנומ שרושהש 
.ףכו חבזמו 

םירצמב ןיהה שמיש ,םש ,רנידראג יפל .Gardiner, Egypt. Grammar, §266 'יע .44 
.האובתל הדימ םנ 
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أ 12] ץנירג 'מ עש1،די 16 

יקדצ ץהו קדצ הפיא ,קדצ ינזאמ" ול ,טי 'קיוב ורוקמש קוספ הנשמ לאקזחיו 

:ךשמהב רמוא אוה ןכו .(י ,המ)"...קדצ תבו קדצ תפיאו קדצ ינזאמ' :לא 

- דמחה תירישעו ,תבה רמחה רשעמ ,תאשל היהי דחא ןכת תבהו הפיאה' 

תרשע רכה ןמ תבה ר؛עעמ - ןמשה ןתכה ןמשה קחוי :ךשמהבו ן(אי ,המ)'הפיאה 

ןאכ םנמא ריכזמ וניא 'ןיהי וליאו ,(די ,םש)ירמה םיתבה תרשע יכ ,דמח םיתבה 

'םינהכ תדות"בו .(אי ,ד)'ןיהה תישש התשת הרושמב ןייו' עילבמ ונדועששיןאכו 

ונינפלש ,חיכומ קר הז לבא .(אי ,ז ,ה ,ומ)'הפיאל ץה ןמשו' :רמוא ונדוע ולש 

ןמ םג הלוע ךכו .ךלוהו חכשנ אוה תואיצמבש ,יטסיאכרא יתורפס ינושל רכז 

תא ןילסופ ןיבואש םימ ןיה אלמ :רמוא ללהי :רסמנ גי ,א תוידעב .הנשמה 

םימכחו ;ץבק העשת :רמוא יאמשו .ובר ןושלב דמול בייח םדאש ,הוקמה 
ירעשמ םיידרג ינש ואבש דע 45אלא ,הז ירבדכ אלו הז ירבדכ אל םידמוא 

ןיבואש םימ ןיגול תשלשש ,ןוילטבאו היעמש םשמ ודיעהו םילשוריבש תופשאה 

תפסות ,'ובר ןושלב רמול בייח םדאע" םילמש ,דמולכ .'הוקמה תא ץלסופ 

ןושלב שמתשהש ,ללה האר המ ,ריבסהל תואבו ,ללה ירבדל ןה רואיב 

,ויתובר ןושל הזב ספת ללהש ,ובישה הז לעו ,תואיצמב תמייק הניאש ,תיאכרא 

םילבב ילוא הלא ויתובר .לביק םהמו ,וז תיתורפס ןושלב ושמתשה םהש 

םילשוריב תופשאה רעשמ םידרגה לבא .47הרותה קשל הגהנ ץידע 46םהיפבו ,ויה 

,םעב תכלהמה ןושלב ושמתשה-ץראב ויחש-ןוילטבאו היעמש יפמ ועמשש 

םג עמשנ רבד ותוא .48"ןיגול תשולש" אלא ,הרותבכ 'ץהה עברי ורמא אלו 

ויה הללש תודמ עבשי :רמאנ (ןמפואק ייכ) ב ,ט תוחנמב .תדהא הנשממ 

רזעלא 'ר .יוכו ןיהה תיעיברו ןיהה תישילשו ןיהה יצחו ןיה :שדקמב 

,ןיה םש היה אל :דמוא ץעמש יבד .יוכו ץחל ויה תותנש :רמוא קודצ 'רב 

גול :לודג ןהכ תחנמל דדומ היה ובש ,םש היה הצחמו הללש הרתי הדמ אלא 

עצמאב דבכש ,עומשל בורקש ידה ."םיברעה ןיב הצחמו גולו רקבב הצחמו 

וא תב ורמא המוקמבו ,שומישה ןמ יץהי (הדמהו) הלמה האצי ןושאר תיב ימי 

ילכ רואיתב רסומה ,םיכלמ 'ם לעב ןושל קיגעכ ספתנ םאש דוע אלו .גול 

.475 ,ןיקיזנל ריתומלשהב קבלא 'יע-יןיגול השולש אלא' םוקמב הרצק ןושל .45 

תמועל ,ל"וחב אצויה רפס וא ןותעבש תיתורפסה תירבעה תא לשמ ךרד ישה .48 

.ץראה תונותיעבש תירבעה 

.ه هء EPoaioiv' e!v /ietqov dgxaiov ؛234 יג תוינומדקב היתתמ ןב ףסוי סג דיעמ ךבו .47 

.םירבעה לש הקיתע הדימ איה ןיהה ء 

ןיה אולמ' ؛יאמש םגו ללה םנ ורמא ,ג ,א אתפסותה לש הסרגה יפל ,םנמא .48 
ללכבש ,אצוי הז יפל .38 לש הזו גול 12 לש הדימ הב ןתנ הזש אלא ,'ןיבואש םימ 

ליכה (197 ףיעס ,ג תוינומדק) ףסוי לש ונובשח יסל .םדיב קפקופמ ץהה ךרע היה 
.םירטיל 7.56-כ וננובשחב ןיהה 
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17 "םינחב תרות"ב ם-מודק םיזוגומ [13] 

המלש ימיב מילכה דוסי ימימ יתורפסה (ויתורוקמ וא)ורוקמ ןושל יאדו שדקמה 

שדקמה לע האצרהה .הכולמה ימי תישארל אוה עיגמ רבכ הז יונישש ,עמשנ 

.49(אמ ,אי אילמ) 'המלש ידבד"מ וא תינויכרא המישרמ החקלנ 

,(הכ ,דכ ,אי 'ספ) הכ םיקרפ ,תומש 'סב קר הלמה האב ארקמה לכב 

.תרוטקה חבזמלו ןחלושל ,ץראל הקיזב (זכ ,וכ ,אי ,ב 'ספ) זלו (٦ 'ספ) ל 

51תרחא הסרג יפל-וא ,(עיבויו 50אית ךכ) ריד םימגרתמ םיימראה םימוגרתה 

,קנע איה תירוסב יאריזי לבא .crown, nm "וחוא םישרפמ ליגרכו ,ריז 

רלהקלשץלימב .53'אלילכ" (רזנ :ןכו)ונמוקמב דז תמגרתמ תירוסה אתטישפהו 
,Knopf אוהתינירגיטב רז םגו תימראב דז יכ,רמאנ('ב הרודהמ)54רנטראגמואב 

.Randleiste וגיינע 55?-ב קרו ,Schilfrohrhag אוה תידכאב zirru יכו 

תפקמה הפשב רבודמ ןאכו אלא ארקמה לכב רז רכזנ אלש רחאמ לבא 

Schilfrohrhagn (רותפכ) Knopf ,(קנע) Halskette ונל וליעוי המ ,ילכה תא 

םינמוא ידיב השענש ץפחב הב רבודמהש ,וז הלמש ןוכנה ז(!םינק לודיגל רכ) 

end, הנבומש ,drw ,-dr תירצמה הלמה איהו ,תידצממ האצומ ,םירצמ יאצוי 

 boundary, limit [תה.נ.אס תליגממ תאבומה המגודכ ץכג רתוי (197 Sin. B)

enclosing wall, flank؛؛،؛, side (of body, ,[רבקל ביבסמ םינבא לגלג 
 chariot etc.)"

nndrw- ןוגכ ,םשה ןמתורוזגה תוצילמהו ;בכיע ,רצע ונבומ dr-לעופה 

תא ןתומכ ןיאמ תומלוה הלאה תויועמשמה ינוג לכ .לוכה-r drw ;לובג אלל 

הקיתעהל רשפאש ,תפדרנ הלמ אל וז .דצ לא דצמ תפקמ הפש :בותכב ץוכמה 

ףקיהה לע האדמ הפפ איה אלא ,הרוצב וא ןכותב בורק םשל הרבעה ךרדב 

.הצקהו 

.דבו-זמה הרקמב תבה לדוג םג ךכל םרגש רשפא יכ םא .49 
.דגילרב תרודהמ .50 

.יקסוואסאק לש היצנאררוקנוקב ןכו ,27II םש .5ג 

.בורטסאי לש ידומלתה ןולימב ךכ .52 
.١٠١٠٦ לש ושוריפ םג הת .53 

 54. Zirr (תימרא) zira Halske, ar (תירוס) ,Sir u. Sy. u. tig WB 495b zer

 Knopf; LW akk. zirru, Schilfrohrhag, (Zimmern 31.36 CAD 21 B Ca) nur bei p
 Randleiste

 55. P חינתאהלוה תרוקיבה תקולח ימל -םינהכה תר1תי אוה.
.ליגכ Faulkner לצא םימוגרתה .56 

Gardiner, Eg. Gram., p. 604 ןושל .57 
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[14] ץנירג 'מ עשוהי 18 

d האב ליתכ .dr היגולוטפיגאב ליתה קתעהב איה תירצמה הלמה ביתכ 

תואמגוד תויוצמ לבא .(ד) d^ ןמזה ךשמב םימעפל תדבועו ,ט ,צ דעכ וז 

,תיז ךכו ,(ךומסב 'ר) תרז ךכ .תירבע ז דעכ האב וז A-V ,יידמל תובר 

ונייה) התאדאק תירצמב בתכנה ,הזע ריעה םשב ךכו jdt תירצמב קתעומה 

זפה לעופב ;'edr בתכנה ,רזע ירבעה םשב אוה ךכו .[תירצמב ג ןיא](הזג/הזק 

_1נקתענה ,ןזרג ןכו jhfd בתכנה- 

חרז .ח 

,הדבועה .תלבוקמו 58ןמזמ העודי האושהה .די = drt תרד תירצמה ןמ 

רובידבש ,תדמלמ ,ר תואה תא הקיתעה הכלממב רבכ בתכב וטימשה םירצמהש 

,מ 'עשיב ,ט ,זי א-ומשב הלמה האב ט ,טל؛וט ,הכ ימש דבלמ .59תד ורמא 

.(גי ,גמ) תחא םעפ דחיבו ,בי 

בשח.ט 

ותדפא בשח :םגו (ז ,ח 'יו ;כ ,טל ןה ,טכ ןחכ-זכ ,הכ ימש) דופאה בשח 

hbshr .שבח ,הסכ ,יוסיכ ,שובל =hbs תירצמה ןמ-(ה ,טל ןח ,הכ ימש) 

ארקמב םג -שבח" לעופה יוצמ ,הרואכל .60(גי ,מ בויא הושה) םינפ שבח = 

ךשבחאו' ,(ט"טכ'מש)יתעבגמ םהל תשבחו" הושה .דגא ,רשק ,ףטע ןבומב 

הייטנה ךא .הברה דועו ,(זי,דכםש)'ךילע שובח ךראפ- ,(י ,זט דחי) 'ששב 

שבכ ןהלמש-המלש-ירבעה ךותב םג םימעפ היוצמ איה יכ םא-לוכישל 

,(יתרפכ- ןמקל 'ר)תירבעל תירצמה ןיב םיליבקמ םישרשב רתויב החיכש - בשכ 

דבלמ .-שבח-ל םיפצמ ונייה-ירבעה ןמ אב וליא ;ירצמה אצומל עויס ןאכמו 

.،1ףוגה לכ תא ףיקמה שובל אלא .טנבאכ הרמח ,הארנה לככ ,בשחה ןיא הז 

.(ח ,ו 'רבד ןזט ,גי תומש) •תפטוט .י 

ףוריצ-תירבע יתלבה הרוצה םלוא .וז הלמל ביבסמ תורעשהל ץק ןיא 

תרבתסמ ןאב ףא הדטפ םשב ומכו .דזה אצומל רשאב קפס החינמ הניא פ-ט-ט 

,<מ"ףפטי ddf לעופ ונל שי תירצמב ,ןכאו .תירצמ היגולומיטא תחנה הליחתכלמ 

 .Lambdin._0.S73, 1953, 145 58. יע'

 .AZ 50, 91 59. יע ?םישרש ינש הלאש רשפא ךא'
 Erman-Grapow, Wb. d. ag. Spr. V 526 .60

אוה ופמ 'בשחי יכ ענמנה ןמ אל םנמא .ח ,הכ ימשל ל"-זש לש ושוריפב 'יע .61 

ןמא ןיינע הניאו ,דוחל הלאש וז לבא ,תירצמה ךותב תימש-תידבעה השוריה ןמ קלח 
.םירצמב לארשי תבישי 

;חבט - hdb ישה .(ט תושעיהל וא) ט םוקמב דומעל םייושע d םג ,d םג .6آ 
 ndt, Sndtהטיש ء ؟; dmt *• אנט.
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19 "םינהכ תר1ת"ב םימודק םיחנומ [15] 

ןושלה תא והומכ ץאמ טלוה הזו .(ת)פטט ,(ת)פטצ רעשה הצקב דומע ונבומש 

קוידב םאות הזו ."ךיניע ןיב תפטוטלו ,(הכדי לע תואל) היהו- ؛זט ,גי ימשב 

תודעשהש םוקממ אוה שאר לש הליפת תחנה םוקמש ,תלבוקמה הכלהה תא 

,תולדג תורעש ץאש ,םוקמב חצמה לע התצקמ חינה םאו) חומצל תוליחתמ 

ןיידע ידהש ,דימת יוצמ היה ,הארנכ ,תפטוטה טישכת .(הלטבל ךריבו אצי אל 

,("תפטוטב אל ...[השא] אצת אל"؛א ,רתבש הנשמ) היוצמ איה הנשמה ץשלב 

.<؛3(ב"ע ,זנ תבש)(ןזאל ןזאמ הל תפקומה תפטוט" התרוצב רבודמ ףאו 

םימעפ שולש הזמ .יובירב - תרכזנ איה ה؛> קרו - ארקמב האב הלמה 

תואצרהב ארקמה ראשב םימעפ המכו ,(די ,ד ימב ןגי ,חל ןג ,זכ ימש) הרותב 

ןדי ,הכב"למ ;(זט ,אי ,٦ ב"הד =) המ ,מ ,ז א"למ] ופוסמו תיבה תישארמ 

דיל-ןברוחה תאצרהב-םימעפו תוקרזמה םע דחי בוד פ"ע ,[הי ,בנ ירי 
העיו (זי ,הכ) 'עשיב תחא םעפ אצמנה ,לעופ םג יוצמ םשה דבלמ תורמזמה 

עמשמב םשה תא ומגרת םיימראה םימגרתמה .ופטשי םימ רתסו ,בזכ הסחמ דרב 

ןיינעה יפלו ,(،؛4י"שד ןושל) "ןשדה תא ןהב לטונש" ,(ידכו "אתיפורגמ") תופרגמ 

;םישרשה רפס ,ק"דד - 'ריסיו רבעי")לעופה תא ךכ םינושארה םיקדקדמה ושריפ 

?היגולומיטאה יהמ ךא .(ךורעה תרבחמב ,ןוחרפה - ףדגי 

ותמגוד שיו" :רואיבה ףסונ ,העי לעופה ךרעב ,ןדקלדנאמ לצא רבכ 
וז היגולומיטא לעו .(مر רמולכ)"הפסא תארוהב דיויה 'ת ו"אוב תיברעב 

sweep םגו sammeln, collect שרפמו ,רנטראגמואב-רלהק לש םגולימ רזוח 

 together. לעופה דיל הלאש ןמיס הב ןתינ םנמאש ,וז היגולומיטא יפל ,לבא

ונינפלש ,ץכנה ?ןבומה המ .בזכה הסחמ תא ףוסאי דרבהש ,רמול ונילע ,ןורחאה 

fortwaschen, beseitigen םגו "ץחר" םג 65ושוריפש ,יעי ,עודי ידצמ לעופ 

אב ובש ,היעשיב בותכה תא םימלוהה םידיחיה םילעפה .'ףטש ,ףרג' :רמאכ 

אל לואש תא םכחוזחו/תומ תא םכתירב רפכו" ךשמהבו ,ופטשי דמכ העיו 

םתייהו רבעי יכ")"ףטוש טוש" לע רבודמ בוש (הי) אבה קוספה ףוסב ."םוקת 

שי יעי לעופהש ףיסוהל יאדכ ."םכתא הקי ודבע ידמ' :וכשמהבו .("סמרמל ול 

ןמ רזמ לעופה אלש ,דוע רבתסמ .וחור תרעס ,ותמח חליש :לאשומ ןבומ ול 

לעופה ןמ רזמ ףרוגה ףטושה ילכה :לעופה ןמ רזמ םשה ,ךפהל אלא ,םשה 

וגא ןיאש ס"עא לבא .?לשמיתפטטיןיא ןזואהלוו-תיב תקולח יפלש ריעהל יואר .63 

♦ןמיס ייע תפסותב ,ןאכ תאז ןייצלמ יתגעמנ אל .(תוטרפב רוע וראובי םירבדהו)הלא יפמ םייח 

.יזארטאראפ רואיב ידי לע טוגרתב רסמנ 'עשיב בותכה .64 

 Erman-Grapow, Wb. I, 39. .65
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ا16ا ץגי-וג 'מ עשוהי 20 

םינושארה םילועה תמישרב .שדקמה ןברוח םע תוחפל הלטב הלמה .הז עמשמב 

ןמ יאדו-(י ,א 'זע) םירופכ םשה תא םיעי םוקמב םיאצומ ונא רבכ לבבמ 

.(66ב /ה ץלוח ןאיע הכ םיחבז 'שה) רהיט ,חנק-רפיכ ימרא-ילבבה שרושה 

אוהשכ םג הז גהנמ אוה ףא גהונ ,ורוד ץשלב רבדמה ,י"הד לעב ,"ןבומכ" 

.(،8"םינכדדא' הלמב שומישה :ז ,טכ םש הזל ישה .،7זי ,חכ א"הד)ץשאר תיבב רבדמ 

(אובי ךשמה) 

םש הזו' !תימרא ןושל אוה 'םירופכיש ,(ןי ,בל 'ארב) ן-במרה האר רבכו .66 

.(האבה הרעהב 'יע) ילבבב םיקרזמה 

'ר)ן"במדה ןכו םיקרזמה םע םיריפכה תא ההזמ (כ ,ביל 'ארב) יישר םנמא .67 

,חנקמ יאמב- !ב ,ז תוחנמו ,ב ,ג ,םש ןא ,הכ 'חבזב רומאה לע ןיכמוס םהינשו (ליעל 

י-תזב בותכ ותואב םירכזנ תוקרזמ לבא .יבהז רופכ- ביתכדכ ,קרזמ תפשב ייבא רמא 

.םש ןיא -םיעי- וליאו ,-םירופכ- י-ע זי ,הכ 
Hebrew הדוהי ש-א לש ורמאמ לע יתררועתנ ,סופדל םירבדה תא יאיבה םע .68 

 JBL 1947, 83ff.), Words of Egyptian Origin}, לש ירצמה שרושל זמרנ דבכ ובש

אל הז לבא ,I 39 בופארג-ןמדא לש ןולימהמ -םילגד לש העי-ףוריצ אבוה ףא) -העי- 

.(רנטראגמואב חאו רלהק תא רקיע לכ בייח 
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