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ץגידג 'מ עש1הי 

םינהכ תרותב םימודק םיחנומ 
(ךשמה) 

הרבב .בי 

,זל ןכי ,הל ,ו ,ל ןוכ ן.דב תימש) הב קרו -הריהב תרכמ תד؛מ הלמה 

תחא סעפו-מידופיכה םוי תריבע לע קרפב-זט 'קיו ןכ ,מ ןהל"טל ןט-ח 

בהז תרבכ תישעו') הלעמלמ ול יוסיככ ןוראל הקימ םלועלו (טפ ,ז ימבכ 

ן(אכ ,הכ םש)'הלעמלמ ןראה לע תדבכה תא תתגו- ...(٢ ,הכ תימש)'רוהט 

ן(בכ ,םש םש)יתדעה ןרא לע דשא םיכרכה ינש ןיבמ תרפכה לעמ ךתא יתרבדו' 

ןרהא לא רבדי ;11 ,םש)'דיהט בהז תרפכ שער ...(א ,זל)ןדאה תא לאלצב שערי 

ךואה לע רשא תרפכה יגפ לע תכרפל דעבמ שדקה לא תע לבב אבי לאו ךיחא 

.(גי םש ,םש) 'תודעה לע רשא תדבכה תא תרטקה ןנע הסכו' (א ,זט 'קיו) 

ייד ,1ןיאג הידעס 'ר ,ףסונ רואיב אולב ,םינישארה םינשרפה לכ ושריפ ךכו 

חותפ היהש ,ץראה לע יוסכ' :יישד הרותה ישרפמ ןיבמו ؛3קידרה ,2חאנגךב 

םעטהמ והונעדי שורפה' :4עיבאר תדהא ךרדבו .יףד קמב וילע חיגמו הלעמלמ 

ףסב' םעטכ (וכ ,ד 'קיו) 'ןהכה וילע רפבו' ותרזגמו ;(הסכמ שמשמ אוהש) 

,הסכמב תר؛נכ םשה תא קר אל אופא שרפמ עיבאר .(א ,בל 'להת) "האטח 

ראבתיש יפכ ,יישדב אלש)'רפכי לעיפה תא יז האדוהל קקוז ףא אוה אלא 

יז החנה יפל היה ,ןהכה השעמבש ילמס-םדקה ,ןושארה ינבומש ונייה ,(ךשמהב 

םימגרתמה רבכ םלוא /דכו 'אטחי גשומה תא לביק הלאשהב קרו ,'הסכי 

האריהב 'תרופכ'ה ץינע וספת ,םיעבשה ילעב ,וגל םיעודיה הריתל םינישארה 

ءهو ,אטח ,רפב ונבומש ,IMoxopcu לעופה ןמ ורצי וללה ♦ירמגל הניש 

אע ימע ,ג-כשת ,חפאק ףסוי םגרת .הרותה לע ןואג הידעס וגיגד ישוריפ .1 
.-הסכמ-תרפכ' 

.רפכ ךדע רכאב תרודהמ שישדשה דפס .2 

؛(די ,ו 'ארב) -רפכ"ל הלמה תא קקוז אוה .רפכ ךדע (1847) םישרשה 'ם .3 

.'קראל הסכמ חרפכ החיהש יפל ...חרפכ תארקג הזמו- 

ימע ,ויפרת הניו) דשיילפ תרודהמבש רצקה ושוריפ פ"ע-עיבארמ טוטיצה ٠٠ 
.טשפאדוב ייכ 'ג יפל (239 238 

לצא םיינויה תירוקמה תאבהבו ןיינע תבחרהבו ,טוקס-לדיל לש ינילימב 'יע .5 
 Deissmann, Zfitschristfur Neutestamentliche Wissenschaft 4(1903), 193ff.
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[18] ץנירג 'מ עש1,די 164 

'dccorrjQiov םג) םיבותכה לש"תרפכה" ליבשב ilao-criQiov םצעה-פש תא ,ידכו 

 imSsfiOL - הסכמש ,וחינה םה .ןיעל יולג רבדל םעטהו .(זי ,הכ ימש
הרפכ :תמסרופמ הלמ התואב יאדו ושרוש ,יורק אוהש יפכ יורקה ,קראה 

ה؛?עמ םוש לע אלא הסכמ ותוא ארקנ אל ומצע לכש וגייה ןרכו םירפכ 

הזמ היהש ,זט 'קיוב וילע רבודמש ,םירופיכה םויב לודגה ןהכה לש םירופיכה 

תובקעב .(זטדי ,םש) 'תדפכה יגפליו 'תרפכה ינפ לעי תאטחה רפ םדמ 

םג ךכ המגרת ،(םיעבשה ינפל הז שוריפ ואיבהש ימ תובקעב וא) םיעבשה 

propitia- תיניטאלה הטאגלווה-םיעבשה ירחאו ן(יאיאסוחי) אתטישפה-ירוסה 

 jtorium ונושלב שיא שיא ,הפוריאב םיגושה םימגרתמה וכשמנ םהירחאו

ןכאו - (יוכו mercy seat :Authorized Version ;Gnadenstuhl :רטול) 
הגומ רבכ (גיהס ינפל תישילשה האמה יצחב) םיעבשה לש הז שוריפש קפס ןיא 

תישמחה האמה ףוסב בוריקב) םימיה ירבד רפס לעב וב שמתשמש ,םשה דוסיב 

א"הד) 'תרפכה תיב" ؛'םישדקה שדקי יבגל (גיהס ינפל תיעיברה האמה תליחתו 

'םות ןה ,ו םילקש) םיאנתה תורפסב םג וילע םירזוח ךכ רחאש ,םש-(אי,חכ 

.7(ח ,٦ הרומת 'םות ;א ,ג םילקש 

םימייק ויה אל םיבתכו תרפכו קראשכ ,ינש תיב ימיב :םינבומ םירבדהו 

.םינפב ךומסב 'יע .6 

תירבעב -דפכ-ל ןיאשןויכמ-רקיעב ינושל-ףסמ םעטמו וז תינשרפ השורי חוכמ .7 

םייזעולה םישרפמה ןמ המכ (םיעבשה לש) הז שוריפל ורזח ,שחומב -הסכ- לש ןבומ 

ושוריפב S.R. Driver דביירד :(כ ,٦ 'קיול) Dillmann ןמליר ןוגכ ,םדוקה רודב 
דצמו ;יוכו ,269 ימע (Cambridge Bible for Schools (1911 יבוהב ,תומש לע 

ירקיעה ומעט יכ םא)(בש-אש ימע ,ירבע םוגרת) ארקיו לע ושוריפב ןמפוה '٦ םג רחא 

.(רופיכ םויב םירופיכה השעמ תומדק םייקל ןתינ ךכ ידי לעש רבסש ןויכ ؛היה הווש 

ןמ לדבנ ילכ -תרופכ-ה התייה םצעבש ,םירמוא וליחתה ןמזה ךשמבש םרג הז שוריפ 

תרוח- לש התודע ושיחכה תינזוהאלוה תרוקיבבש ןוילמו .המצעל תילכת השמישו ןוראה 

אוהש) המלש לש שדקמה ןמ תופקתשה םצעב ואר וילכו ןכשמה ישעמ לכבו -םינהכ 

ימיב ؛לודג ןאמור ןאכמ וחתיפו ודמע ,(ול םה יוקיח כ-ות ישעמ וליאו ,ץשאר היה 

ברחשמ .(ט-ו ,؛חכ-גכ ,ו א-למ 'יע) םמצעל םיבורכהו ומצעל ץראה ויה ןושארה תיבה 

ינש תיב ימיב וכלה ,המלש השעש םייטגאגיגה םיבורכהו ץראה ומלענו ,הנושארב תיבה 

וז תרופכ םשלו ,םינטק םיבורכ ודימעה הילעו ,תרופכ ...םישדקה שדוקל וסינכהו 

R.de Vaux, Bible et VOrient, 232,263, 273 4 - "תרופכה תיב--םישדקה שדוק וארק 

,٦ 'א לאומש) דודו לאומשו ילע ימיב זיידע אלא ,דבלב הריתב אל ידה רמאת םאו 

הבושתה ירה ,'םיבורכה בשוי תואבצ 'ה תידב ץרא- ؛ץראל וארק (ב ,ו ,'ב לאומש ןד 

םישדקה שדוקב דמעש קיר אסיכל ...אלא ץראל אל ונוכתנ ,-םיבורכה בשוי- ורמאשכ 

הלגתמ םניבמ קרש)םיבורכ אלב היהש הז ינוימד ןורא לעו .(؛)םיבורכ ויה וילעו ,ןוראה דיל 
...11!-הנחמ,ד לא םיהלא אב- ؛םיתשלפה ורמא (םיהלא 
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165 סינהכ תדותב םימודק םיחנומ [19] 

טידופיכה ה؛קעמ ותואב םצמטצנ 'םישדקה שדוקי לש ובדע לכ ,(א"ע אב אמוי) 

^םירופיכה םויב ,דבעשל תדפבה םוקמ יפלכ הנשב תחא לודגה ןהכה לש 

תיי؛ןע לע םיוצמה ,תומש 'םב םיבותכהש ,דמול ךידצ וניאש דבד טעמב םלוא 

,הז דחואמ בצמ םהיניעל ץא ,תרופכה לעמש םיבורכה לעו תדופכהו ץדאה 

הניכשה יוליגב היה תרופכהו ץראה רקיעשכ ,םהימיבש ןמזה לע םתעד אלא 

:הטושפמ אופא תאצוי תרופכה ץא הליחתכלמ .(בכ ,הכ תומש) םיבורכה תוניב 

.הלמה לש היגולומיטאה יהמ :וז יהירה ,םיהות ונא םאש אלא .הסכמ 

.תירצמב-הלמה דוסי :ונתבושתו 

ילכב הרומאה,k3p יפאכ' הלמ תירצמב תמייק ®תודימאריפה ימי זאמ 

רומ ,הנובל ריטקה תועמשמב ונממ לעופ שיו ,הרטקה םשל-קרזמ וא לפס 
יתפאב" םשה הנוכיתה הכלממה ימימש םייאופרה םיבתכב הנבנ ונממש ,'יכו 

 k&t, הרטקהה ילכ םגו הרטקהה השעמ ץיצל.

זאמ דבב וז ףאו ,ירמגל הגוש תרחא תועמשמ הל שי הלמ התוא םלוא 

הכלממב תודע הילע שיש ,k^pw יופאב" .יהםכי אוהו ,הנוכיתה הכלממה 

ץשלבו ןמיננעב ,םימש תפיכב חרמאנ-"תפאכ' :ץינב לש גג העמשמ ,הנוכיתה 

יפאכי ,ונממ לעופהו ,דב לעמ יוסיכל k3p הלמ התואב םישמתשמ םיאפורה 

 p؟k, הסכ :הצילמבו יתיבל יוסיכ" לש הארוהב השדחה הכלממב רומא
.םייפנכב 

שיש "יוסיכיה ילוא זפשו לעופ ותואל וללה םיגשומה ינש ופרטצנ דציכ 

תא תרטקה ןנע הסכו' :ארקמה ץשלב םג ונל שיש יפב ,םרגש אוה םהינשב 

הזמ יוסיכ-הז גשומש ,עומשל בורק ,םינפ לכ לע .(גי ,זט 'קיו) יתר؛נכה 

הסכמ ליבשב וז הליגר יתלב הלמ תריחבב לעפש אוה אוה -הזמ הרטקהו 

ןושלב ילואו .(ב ,םש םש) 'תרפכה לע הארא ןנעב יכי :וב רמאנש ,ץראה 

,אי ביומש וא ?רגו ,١ ,٦ א"ומש מיד ישה .םיבותכה לכמ םיכרפומה) ,ולא םירבד יתאבה 

יתבתכשכ ,יכ היה השעמו .ןויגיה ילעב םירקוח ןיב ףאו ,תירבעב םיכלהמ םהל ואצמ רבכש ,(אי 

אלש ףיסוהו ךרועה ךלה ,"תירבעה הידפולקיצנאה" ליבשב "תירבה ןורא' ךרעה תא 

הקיאדוי הידפולקיצנאב קרו .םילדבנ םילב ינש ויה תרופכהו ןוראהש ,רמואה קוספ יתעד לע 

תודהיב םכח-דימלת היהש ,ןמטוג עשוהי ,ךרועה לש ודובכל .הז 'ןוקית" איצוהל יתחלצה 

.ןמפוה 'ד ייע הספתנש ךרדב ,הארנכ ,וז "הלדבה' לביק אוהש ,רמאיי ,תחאכ אקיסאלקבו 

ןוראה ויה וליאב ןושלב סופתל וגהנ ינש תיב ימיב םינומדקהש ,רוכזל שי דוע .8 

ןיב התחמה תא ןתונ' ؛ג"הכב ,תרמוא (א ,ה) אמויב הנשמה .םימייק ץידע וירזיבאו 

ץב לש תויזה יתש' ,(א ,ה 'חבז) 'םידבה ןיב לע היזה ןועט ןמדו" ؛וא 'םידבה ינש 
.(ו ,ג ,תוחנמ) 'םידבה 

Erman-Grapow,حسسه etc., V(1931) 103-104; Faulkner, A Concise 'יע 9 
 284 ,(1962) Dictionary of Middle Egyptian.
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[20] ץנירג 'מ עשוהי 166 

הרפכא דמא יכי ؛בקעי יפב 'הסיכ" תועמשמבש הז לעופ אב תיביטארוגיפ 

.(ךשמהב 'ר ךא .אכ ,בל 'ארב) 'וינפ 
.יתרצכי-יתפאב" תולשלתשה ראבל רוע ראשנ 

םיפתושמה םייוטיבהו ,הצחמל תימש ןושל הדוסיב איה המודקה תירצמה 

ךרדבש ,אוה ,עיתפמה וא ,קינעמה רבדה םלוא .תורודה תישארל םירחה ןהיתשל 

.1®(תויתוא לוכיש) םיסטאתמב הליבקמה הלמה האב ,תובורק םיתעל וא ,ללכ 

tedm) יםצשי ;תירבעב ('יארי)'האריל תירצמב (in) ייראי הליבקמ מ"ד ךכ 

'חבניל תירצמב (bhn) 'ןחבי ן(ע-צ תפלחהב) תירבעב 'עמשיל תירצמב 

'הקלי לא (h'k)יקאח' ליבקמ ךכו ;הזמ 'חבטיל הזמ _)"בט'חי ;תירבעב 

קדה אוהו .הברה הזב אצויכו ,על לא Crt) 'תרעי ;(חוקלמ = יתקאחי) 
'ומאכיכ הקיתע תירצמב תרזוח ,םרכ תירבעה הלמה ."'ד - 'א האושהל 

 (k^mw),באד הלבד,תקאי הרוצב רקי (d>b), ץח'כ חצ (hd), באז
;תאז - הזה أ(مبز) 'יאע"-ריע ء(ا؛م) 'באקי-ברק ;(יבאז" :םגו) יאבזי 

.דועו ,דועו ,(lb)בא-בל 

יונישבו םיסטאתמב העיפומ יתפאכי ؛תועפות ןתוא שי ונינפלש האושהב םג 
.12-תרצכי הדוצב-ידל 'א 

זרפכ לעופה לע התעמ המ 

יוסיכ לש ןבומב לקל דשא הנהו .לעיפבו לקב רפכ שרושה אב הרותב 

,ו 'ארב)'רפצב ץוחמו תיבמ הת؛ז תרפכו' ؛לובמה רופיסב םעפ אבה ,רפוכב 

E. Ember, Partial Assimilation in Old לצא הז בושח ןיינעל הכוראב 'יע .10 

 p. Haupt, pp. 300ff تسءدأ حمءهآءسحم ،٠ Egyptian, Oriental ؛וירמאמ ישה ןכו
 Semitic Egyptian Sound Change, Ze،_Ar. fur agyptische Sprache, 1911 (48) pp.

90ff; Kindred Semitic Egyptian Words•, رء , 1914,110121 

יבתכ"ב םידעהו םיאיבנה לש םייטרפה תומשה תקתעהב הברה החיכש וז העפות .11 

םשה (Achtung feindlicher Fursten) התז םסריפש (Execration Texts) 'תולאה 

םשה ؛"םאכע"-(גי,א 'דמב ,ןרכע) ם ד כ ע ןיםאעי םש קתענ (ול ,וכ 'דמב ,ןדע <-) ם ד ע 

.ד1עו 'םמאשוא' בתכנ םלשורי ריעה םש ןיאתוממע" קתענ ,רתימע 

(ירפכ') תיאבשבו ,0مك) תיברעב םייקה לעופל תרפכ וושהש םנמא ויה .12 

ייע) איה הדבוע םלוא ."יוסיכ"ו"הסיכ' ןבומב ,(17-16 'דהמ להוב-סוינזג ןולימ 'ע) 

יושעש ,רפכ שרושמ לעופ וא םש תירבעב א)צמל ןיא תר؛נכ ןמ ץוחש ,(םינפב ,ןמקל 

יל הארנ ךכו .(ילבב אוהש 'תרפכ' ןמ ץוח) אוהש לכ ישחומ ןבומב ,'הפיכ' שרפתהל 
Obersichtرحمءا• die in Aramaischen, Arabischen und דדאגאל איבהש המ דואמ קוחד 

 1889 Hebraischen ttWicAe bildung der Nomina. (אבומה ורמאמב ןמסייד לצא טטוצמ

לש ינש דצמו יוסיכ לש ןבומ ול שי דחא דצמש ,הרפכ יברע לע1פ (5 יעה הפ 

ישה)םידוהיה ןמ חקלנ הרפכל עגונה דחאש ,םישרש ינש םש ובברעתנ הארנכ .הרפכ 

.רחא ר؟קממ-קשארה וליאו (תואמגודה םש 
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167 םיבהכ תרותב םימודק םיחנוט [21] 

ירפכ ב םג ,הארנכ ,קדה אוה םלוא 13(םרפכ ,רפכ)רודב 'ילבב ה ואצומ - (די 

,וזגר לטבא-יוינפ הרפכא' ؟ירקד בתוכ ,אכ ,בל 'ארבב בותכה לע .(לעיפבש) 

אל לואש תא םכתוזחו" :וכשמהו)(הי ,הכ 'עשי)יתומ תא םכתירב רפכו" ןכו 

לכש,י1יעב האדגו .(אי ,זמ םש)'הרפכ ילכות אל (הו،ז ךילע ל؛3תוי) :(ימוקת 

קשלו ןה הרבעהו חוגיק קשל ןלוכ םינפ לצאו אטחוקוע לצא אוהש הרפכ 

קטיג)אדבג אוההב הידי ידופכל יעב" ,'הידי רפכו' :דומלתב הברהו אוה ימרא 

אוה ףאו (3 'עה 'ר ,ליגב) קידדה םג דמוא וז קשל קעכו "/ויכו (ב"ע וג 

לעפ ,לעיפב 'רפכי קשל ארקמב שיש םוקמ לכ הרטה לש קשלב שרפמ 

םא) לעפתה (גל ,הל 'דמב,רפכי אל ץואלו :גל ,טל 'מש-םהב רפכ רשא) 

(ח ,אכ 'רבד -םדה םהל רפכנו) לעפג (די ,ג א"ומש-ילע תיב קע רפכתי 

הרפכו ('ושפנ קע תרסה שורפי ,בי ,ל 'טש-ושפנ רפל שיא) רפל תומשה ןכו 

אוה ףאו .('תונועה תרסה איה הרפכה יכ ,קנעה הזמ ןכ ומכ הרפכה קנעוי) 

'חיזמ' ייע ראבתמ 'רפכמיש ,(ב"ע י תובותכ) ליז וניתובר' קשלמ עייתסמ 

(ביע ח קלוח) אסדפד אתילבב היל רפכמ" קשלה וא :הרסה קשל םהינשו 

הדישה קשלב קדובה ,תמאבו-.יוב ונחנקיש השק דגבב וריבעמו ונמש ריסמ 

רסו)ידוסיל ליבקמ 'רפכיש האוד ,םישוגד םילעפב רפכ הב אבש ,תיארקמה 

רסה ידפ לכ הזו בקעי קע רפכן תאזב ןכל :ז ,١ 'עשי-רפכת ךתאטחו ךנוע 

(ו ,זט ילשמ-ערמ רומ 'ה תאריבו קע רפכי תמאו דסחב :ט ,זכ םש-ותאטח 

.('םוקת אל ...רפכו' :ליעל אבומה ישה) לוטיב קיצמש ,דחא לעופל וא 

ידה ,תיאכרא קשלל רבצמ םג ליגרכ איה הקיתעה תיארקמה הרישהש רחאמו 

יפכ ,ילאוטירה ןבומב 'דפכ"ל דוסיה הז ןבומב 'רפכי לעופב תואדל שיש 

תובורקה תואדוהה יתשב תילבבב םג םדקמ הז ןבומ ךא .ק"דרו יישר םיחינמש 
.14הזב ונינמש 

םשהו דוחל רפכ לעפהש-וניגשדפ םג רומאכ וחיגהש יפכ-רבתםמ התעמ 

,ונדמל ונכרד יפל .15הסיכ :ונבומ הת ,דיסה קשאדה ונבומ הזש ,דוחל תר1גכ 

רבכש ,ךחרוכ לעב ,ןכאו .ידצמ ואצומ הז וליאו ,תילבבה לא ךומס הזש 

קראה םע הרצונ יתר؛גכהי וליאו ,םנושלב 'םירופכ" לש ג&ממה תא ועדי תובאה 

.םירצמ יאצוי רודב קד 

 13. (ru(m) II; kupra(m؛؛von Soden, Akkadisches Handwdrterbuch, S.V. kap

.חירבעכ (השמב רומאה أ ,ב תומש)'דמחב הדמהתו' תא ١!'תילבב' דעכ ודימעה רבכו 

 14. von Soden, Akk. Hw., S.V. k£pa!u(m)I ןוגכ) םיבר הזב ושיגדה רבכו
 Zimmern,KAT601; 80 ,טפואה, JBL1900 םש ,להוב -סויגמ ישה .רכו).

,תילעאב ,וגרודבש םישדחה םימוגרתה םג ףוס ףוס ולביק תרפכל הז שוריפ .15 
New English Bible לש הז םאו ,1962 ישמ Jewish Publication Society לש הז םא 

.(cover :םיבתוכ םהינש) 1970 תנשמ 
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[22] ץנירג 'מ עש1הי 

טעמכ הזורפב דטיבה אצמנ ךכ דחא ٠٥ ,ו 'קיו) ידב ודמ ןהכה שבלו' 
וידמו' ؛ב ,ד 'א לאומש ;"וידמל תחתמ התא דגחיו' ؛זט ,ג 'סוש ؛יובירב דימת 

.ג ,הי םש ךכו .'וידמ דוד תא לואש שבליו ؛חל ,٣ םש ;'םיעורק 

דבכ םשש אלא .ח ,כ ביומשב דוע קד התרפב הלמה האב דיחי ןושלב 
הסולג אוה "ושבלי .יברח רוגח וילעו ,ושבל ,ודמ רוגח באוד' ؛שוריפל הכרצוה 

؛הדישב ,םיימעפ קד דוע וז הרוצב הלמה האב הזל ץוחמ .'ודמיל תראבמ 

ץראמ הברא' ؛(ט ,אי) בויאב םעפו ;(חי ,טק 'ילהת) יתמכ הללק שבליו" 

ושמתשה המוקמבו המודק הפוקתב רבכ אופא הלטבתנ דיחיב הרוצה .יחדמ 

התלע הלמה .דוד לש ורוד רחאמ התדפב רכז ןיא יובירל םג ךא ,יובירב 
דנטיילטסייאו ;UT 1854؛1,11) תרת'תע דמ לע רבודמ םש ,תירגוא תרישב 

.(ץלימב 1423 'סמ ,ן/ז 'יע - םיטסקט דועב ילואו ;1516 'םמ ,יתירגואה וגולימב 

לכ אלו םינפ המבו המבל ארקמב םישרפתמ ירזנ" לע،גהו ירזג" םשה 

.תחא ךרד לע םתוא ואיצוה -םינורחאו םינושאר-םינשרפהו םיקדקדמה 

לכ יפכ ,ןרוקמשו ,הרותב תורומאה 'רזניל תוארוה יתש לע דומענ הפ 

הממ הברהב וא בורב תונוש תויועמשמ םנ המודמכ ןהל שיו ,תירצמב - הארנה 

.ןהב ורמאש 

תישעו' ؛רמאנ ,לודגה ןהכה ידגב תא הב הנמש השרפב ,ול ,חכ תומשב .1 

תלכת ליתפ לע ות؛ז תמשו .'הל שדק םתח יחותפ וילע תחתפו רוהט בהז ץיצ 

אשנו ןרהא חצמ לע היהו .היהי תפנצמה ינפ לומ לא ,תפנצמה לע היהו 

לע היהו ,םהישדק תונתמ לבל לארשי-ינב ושידקי רשא םישדקה ץע תא ןרהא 

תואדוה ןתונ אוהשכ ,(ו ,טכ םש) ךשמהב םלוא ."ה ינפל םהל ץצרל דימת וחצמ 

תתנו ,ושאר לע תפנצמה תמשו' ؛דמוא אוה ,םיגושה םידגבה לש השיבלה ךרדל 

ןאכ ול ארוק ץיצ הלעמל ארקש המ ,דמולב ,'תפנצמה לע שדקה רזנ תא 

םיפרטצמ רבכ ,עוציבה לע רפסמ אוהשכ ,ל ,טל קרפב וליאו .(שדקה) רזג 

ובתכד רוהט בהז שדקה רזנ ץיצ תא ושעיו' ؛הז תא םילשמ הזו תומשה ינש 

םשד' ؛השבלהה רופיסב תרזוח הטיש התואו .רכו ''הל שדק םתח יחותפ וילע 

.(ט ,ח ארקיו)-שדקה רזנ ,בהזה ץיצ תא וינפ לומ לא תפנצמה לע 

הכלממה לש תירצמב היוצמ ,רורב ירבע-ימשה השרושש ,ץיצ הלמה הנהו 

,איתמ ןב ףסוי םגו ."חרפ לש רידגמה םע 'יציצ' ונייה dfdi תרוצב השדחה 

 M. Burchardt, Altkananaische Fremdworter und Eigemtamen im Agyptischen .16

 .Nr. 1248 CP.213
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169 םינהכ תריתב םימודק םיחנומ [23] 

םשב .ולש חדפה תרוצ לע הכוראב רבדמ והירה ,"؟יצה תא ראתמ אוהשכ 

.(גכ,זי'מב-י؟יצ ץציו חרפ אציו' ישה)ותרוצ י"פע ,אופא ,דמה ארקנ ؟יצ 

!רמ םשה ביט המ ךא 

םימגרתמ ,(ירוסה םוגרתה ,'ןתגוי' ,םולולגוא םוגרת) םיימראה םימוגרתה 

לואש לצא רומאה תא ,הרואכל ,םלוה הז .רתכ ,הרטע :וגייה ,אלילכ ,ליגרכ 

תא וילע ןתיוי) שאוי לצאו (י ,א ב"מש-יושאר לע דשא ,רמה תא חקאו') 

,קצה ,שדקה רמ לבא (18אי ,גכ ב"הד ,בי ,א ,בילמ-יתודעה תאו דמה 

,(תפגצמה התייה לודגה ןהכה שאר לע) שארה לע םשוה אל-הרטעכ אלש 

חצמ לע םשוהש הז למסש ,יל הארג ןכ לע .(חל ,הכ ימש) חצמה לע אלא 

דחא למס דמכ אב ,לארשיב השודקה תגיכש תא ופוגב למסמה ,לודגה ןהכה 

אלא .יתדמ" ול וארקש ,(תויפוריא תוגושלב 'םוארוא') יתדעיי דעכ-ילילא 
םג שי תירצמב רזנ שרושל) שא חלשמה שחג ראות הערפ חצמ לעש דועב 

ןהכה לש וחצמ לע ידה ,ךלמל ןוחצינ ליחנמו הערפ יביואב (תבהלש לש ןבומ 

ברקבש ןוועה דמכ םירת תושמשמה ,"הל שדקי תויתואה תוססעתמ לודגה 

תא הצע אוה ,לארשיב ןווע ןיאשכו)ןוצרב דימת ולבקתי חונבדקהש ,לארשי 
.(ויביוא 

'קיוב בותכה אוה ,השרושב תירצמה ןושלב היולת תיארנש ,תדהא המגוד .2 

תחשמ ןמש דמ יכ ,ויהלא שדקמ תא ללחי אלו אצי אל שדקמה ןמוי ؛בי ,אכ 

,'ויהלא תחשמ ןמשי אוה וכמוסש ,ונימב אוה דחוימ הז ידמי ."וילע ויהלא 

,'החשמה ןמש ושאר לע קצוי דשא ,ויחאמ לודגה ןהכהו" ؛הז ינפל בותכש ומכ 

אלש ,דחוימ ןבומ שי הז רמלש ,רבתסמ ךכיפל .؟יצל הלא לכב רכז ץאו 
אוהו .ול אוה רואיב 'ויהלא תחשמו" ؛החישמ -וניינעו ,הכ דע וילע ודמע 

"22 ,11רפס Medical Papyrus-ב ,Edwin Smith איבמש ,ירצמה רזג לעופה 

 izrhrknwfpfm mrh-t/-- םנמא (החשמב) החדמב אוהה עצפה חשמ
؛רמוא רידהמה 

 Thou shaltannoint that wound with grease, nsr rendered abOT^

 JS a word entirely unknown elsewhere. The rendering "annoint" is

 .a guess based on the context

'ארבב בותכה םנש ,רבתסמ התעמ .הדיחיה תורשפאה םצעב וז השעמל םלוא 

.172 ףיעס ,ג תוינומדק .17 

'התו ,ךלמה לש -ורזג ץדאל תללח" מ ,טפ 'להתב םיבותכה םנ םיתוכמ הזלו .18 

ץיצי וילעו תשב שיבלא ויביוא ,יחישמל דנ יתכרע ,דודל חק חימצא םשי ؛הי ,בלק 

ןמ לעופ דציו הרותבש רזנ ,ץיצ חא ותבשחמב רבחמה ףריצ ןורחאה בותכב .*ורזנ 

.ךלמ אלא ,ןהכ וניא הז םוקמב ןווכמה יכ םא ,'ץיצי םשה 
.(case 6)דטסרב תרודהמ ,171 ימע .19 
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[24] ץנירג 'מ עשוהי 170 

שארל ןייהת םלוע תעבג תואת דע ירוה תכרב לע ורבג ךיבא תכרב' ؛וכ ,טמ 

.20ויחאמ חושמה דוקדקלו... ؛ושוריפ ."ויחא דימ רקרקלו ףסוי 

Pap. Anast. IV،2 13 ,12 ן17 ,4 

.מיססמערה תפוקת לש םירצמב שומישב אופא התייה הלמה 

טעמבו ,ארקיו ,תימש 'םבש) הרותה יקרפב רבדה רקיעב האב תורע הלמה 

.א ,פ ןא ,אס)'להת 'םב םיימעפו ,(זט ,ד) עשוהי 'םב תחא םעפ ן(רברמבב 

תוכימסב-טועימב קרו 'ןורא"ה לא ךמוסכ האב איה בורל .22(ה ,חע םג ילואו 

הז םשב וגוכ םמצע 'תוחול"הש ,דורב אכ ,זט ,הכ תומשמ ."להאילו 'ןכשמ"ל 

.ךכ הגוכמ תודעה תא ללוכה ןוראה ףאש שי ןכלו 

זהלמה ןבומהמ 

וגיבה ךכו ,_7ן*קן, אתורהס תודע ומגרת םיעבשהו ימראה םוגרתה 

תודעהי-יישרקשלכ-ןהש ,24תוחולל וא 2ג"הרות"ל םתסב ٣٠٥٨٥ ,וגיגשדפ 

םיאורש יפכ ,דע שמשל היו؛עע תיתורפס הדועתש יפ לע ףאש אלא ."םכיגיבויגיב 

תאזה הרישה התגעו תורצו תובר תוער ותא ןאצמת יכ היהו') וגיזאה תרישמ 

םג יוצמה ,רחאה ךמסנה לע הז רבד דמול השק ,(אכ ,אל 'בד-ידעל וינפל 

אל םוקמ םושבש ,דוחייבו ,תדעה תכרפ ,תדעה ןכשמ ,תדעה להא אוה 

.תודע אלו ,םייהלא םיוצ םה ,םביט יפל ,תוחולה .תודע ןה תוחולהש ,רמאנ 

ץראל הדומצ האבה ןושלל ליבקהל ונל שי וז ןושלש ,הזמ אופא רבתסמ 

pשלב רבדמש ,םירבד 'ם .(זט ,וט ןי ,אל יבד) תירב ؛םירבד 'סב תוחוללו 

ןושלמ ריזנ איצוה אוהש ,הארנ יב .ויחא לע ךלמ :ם"בשדה בתכש המל בורק .20 

.d>v ήγήσατο άδελφων LXX -ב .הרטע ושריפש "רזנ* 
 21. 1172 .M. Burchardt, Altkananaische Fremdwdrter, II, Nr.

ןוראה אצי וז המחלמבו ,םירהנ םראב דוד תמחלמ לע רבודמ 'ס 'להתב .22 

תפוקת ףוסמ אוהש /פ רומזמ הזב אצויכ .תרתוכב "תודע"ה ןאכמו (אי ,אי ב"ומש ישה) 

ירמאמב 'יע)(ד א"ומש) םיתשלפה דמ ןוראה לש ןורחאה עסמה ןמזמ-ןוכנלו םיטפושה 

"בקעיב תודע' הליבקמ ה ,חע םילהתב םג .(148-132 ימע ,לישת ,"יבלסרב רפסיב 

יפמ יתדמל םינושארה םיינש] ."תודעה תוחול" הזב וזמרנש בורקהו ,"לארשיב הר1תיל 

[.ןמדב המלש רמ 
.זט ,הב ימשל י"שר .23 

.םש,ע"באר .24 
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171 םיגהכ תר1תג םימעזק םיחתמ (25] 

םירבדה דוסיב לבא ,רתל החיבשה הלמה תא ןאב ףא ספות ,רתל תיממע 

.דחא ןייגעל תולוע וללה םילמה יתש 

הלמב שומיש םי؛הע םהש ,םיססמערה תפוקתמש תירצמב םיאצומ וגא ןכאו 

ותואב הלמה ןבומ ."(י)תודעי = ،dwt'1 ךכ קוידב תבתכנה ,'תודע' ל תירבע 

,םישנא לש ,הזל המוד וא ,תורשקתה ,רשק אוה ,25וב האב איהש ,דיחי טסקט 

הלמה תועמשמ ץעב ותועמשמ רבדה רקיעב ,ונייה .תפתושמ הלועפ םידועה 

םדוקמו ,2،ןמז ותואמ םיירצמ תורוקמב הרצמ איה ףאש) יתירב. 
הליבקמה - תודע ,תודע ןמ רודיבב לידבהל שי וז תודע .27םיידבא תורוקמב ןכל 

ןושלמ) 'תורהזא" ןבומב (איק ,טיק 'התבו רבו המ ,٦ 'בד) 'םיטפשמו םיקח"ל 

,add תילבב-תימראה הלמהש ,הארנו .28("םכב יתלזעה ןיוילעבב דעוהו" 

ינפל תינימשה האמה זאמ העודיהו ,ade ידע ,יוביר ןושלב ללב ךרדב הבותכה 

םהל םיפופכה ,םיגוש םיכלמל רושא יכלמ ץבש םיזוח לש הרוש ךותב) ג"הס 

לשומ תאמ לטוהש ,התח רבדה רקיעבו ,'התח" לש ןבומב-(רוצו םדא לובגב 

עייסמ .תורהזא ןבומב ,םיבותכבש 'תודע"ל הקיז הרקיעמ הל שי -25וינמאנ לע ןוילע 

,ןהיתשבש דבירה ןושל תרוצ ןכו ,העובש-דיחיב תילבבב add הלמה ןבומ ךכל 

התח העמשמשכ הביתב יובירה םעט המ ןכ אל םאש,"ידעיבו יתודע ,'תודעב' 

תורהזאו תועבשה לש ץשלב םלועל תורומא 'ידעי ןתוא תמאב ,ןב לעו זדחא 

ירפס לש תוחכותל דבעמ הברה תואצוי ללב ךרדבש) תושק תוללקו תורומח 

,הדותה לש-תירבה תוחול-'תודעה תוחול" לש םכרדמ וז ץאו ,(הרותה 

 .Turin judical Papyrus IV, 5 -25. בשישילשה ססמער לע םירשוקה טפשמלש היודב

י"ע םסרפתנ טסקטה Deveria, Le Papyrus judiciaire de Turin, ייע ילגנא םוגרת 
 IV1937, p. 154 ב" A.deBuck

 Medinet Habu 82, 38, 83, 52; Griffith JEA 38, 28 Edgerton JNES 6, 219• 26

 .Caminos, Late Eg. Misc. 51, 55

 .BASOR 121, 1951, 21f. .27
.םישוריפב 'ר .28 

CAD םג ,וכרעב AHw ןד1ז ןופ לש ןולימה דבלמ 'שה ןגבומלו ads -ל .29 
I.J. Gelb, س/سءءه Orientalis XX 3/4 Mai-Juni 1962, 159-162 ןכו-؟כרעב 
 ade" represent sworn pacts of ioyaiity imposed byasovereign party upo")

 ("subordinate parties• ירריג-רושא ןיבש התחה ןמ וירבדל ןיכומיס םש איבמ בלג

לאעתמ םאי) (דפרא) יסוגא תיב ךלמ לאעתמ ןיבל רושא ךלמ ,(גיהס יגפל 745-754 

ךלמ לאעתמו ךתכ ךלמ היאגרב ץבש הזוחה ןמו ('הלאה העובשה ידעל אטחי 

םיעטק המכ דועמו ;רוצ ךלמ לעבל רושא ךלמ ץדחרסא ןיבש הזוחה ןמו ,דפרא 
:Wiseman, The Vassal Treaties of Assarhaddon, 1958, pp. 81ff. םג 'שה םירחא 

 ade, A law of con_andement solemnly imposed in the presence 0 divine witness

 ,by a suzrain upon an individual or people who have no option
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[26] ץנירג 'מ עשוהי 172 

'יתוצמ ירמשלו יבהאל' תוחטבה בגא הדוקפ לש ןושלב ,רומאכ ,םיאבש 
.-יאנשל-ו 

ימיל תוחפל הלוע ,םינהכ תדותב הרומאה ,תודעש ,םויכ רודב ךכו ךכ ןיב 

הלמל םויק ןיא םירצמ תאיצי דוד רחאמ וליאו ,היח התייה זאש ,םירצמ תאיצי 

הדיחי הקיזב וזו .דודו םיטפושה ימימש תירוטסיהה הרישה ןושלב אלא וז 

."םינהכ תרות' לש 'תודעה ןורא"ל 

התייה וליא םג ,תרחואמ הפוקתמ העודיה ,תילבב-תימדאה 'ידעי הז דגגכ 

.תרחואמ רומאכו ,תרחאו .איה הגוש-הל שיש יפכמ הבודמ הברוק הל 

30רמע ٠٣ 

'תלגלגל רמע ולכא יפל שיא ונממ וטקלי :זט תומשב ןמה תדידי רופיסב קר 

ן(בכ)'דמעה ינש הנשמ םחל וטקל יששה םויב יחרי (הי)ידמעב ודמיו' ...(זט) 

דמעהו ,(גל)'ןמ דמעה אלמ המש ןתו תחא תנצנצ חק ןרהא לא השמ רמאיו' 
.(ול) -איה הפיאה תידשע 

,ארקמל ץוחמ וא ארקמב םוקמ םושב - רומאכ - דוע הנניא הז עמשמב הלמה 

םישמתשמש םימל ןטק לפס אוה 'רמעי :יגיסב םיברעה ןיב תמייק איה לבא 

ריבסהל ןיאש ירה ןמה רופיסב קר הרומא איהש דחאמ .רבדמב םידדונה וב 

'omer was an old word handed ותעשב 31רביירד רמאש ךרדכ אלא תאז 

 down with the Story. רבדמב םידודנה זאמ רופיסב אופא תעקושמ איה.

הפיא"ל האושה ייע החפנ שרפל וקקזנו הב ושמתשה אל בוש םשמ וקחרתהשמו 
.םמע העודיה תירצמה 

(כ ,ח ןבי ,ח ,א 'קיו) רדפ .הי 
.-םיחאה יגש- רופיסבש 'רדפי תירצמה הלמה איה .אברת :א-ת 

 6 ,4 (434 Bibhotheca Aegyptiaca I (B32ירדפו בלח חקתו- ؛.

םימפ-תרטק .טי 

הומכו ?תירצמה ןמ הלואש וז ףאש ,התמדוק ןיבל וז הלמ ןיב ףותיש דצ שי 

ימימש ,סיראה םוריפאפב-הפוקת התוא לש תירצמב ונל היוצמ איה ףא 

רבודמש ,קפס ןיאו .תר؛כק = lqdjrti -תרדק- הרוצב .33ישילשה םסמעד 

.ןאכל ןיינע ןניא האובת תטילא 'טשמב רמע .30 
 .Exodus (CBS), 146 .31

.98 'טע ,ה"לשת ,הקיתעה תירצמה תורפסמ םילשמו םירומזמ ,םירופיס 'יע .32 
•Pap,Harris33b, 10؛ 640,10 .33 
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173 םיגחכ תרותב םימודק םיחגומ أ27] 

קר האבה ,םימס ؛،ליאו .34הארוהה התואבו ארקמה ןמ וגל העודיה הלמ התואב 

ןובגל איהו ,'תדטק"ל (תוכימסב וא) הקיזב איה םלועל ,(י"הדב הגממו) הרותב 

.ידבו ,herbs,plants ןבומב 'ו.מס' העודיה תירצמה הלמה 

הטע .ב 

.תטנש snd-t ךכ רחא ,Snd-t תירצמה ןמ 

؛35הקיתעה הכלממה יכלממ ערגדמ וגבו ןושארה יפס העד ,יגו לש תבותכב 

ךשמב המלשג .הבחור םישולשו הכרוא המא םישיש ,הטישמ הריס וליבשב יתרכ" 

,3،הטישהש דורב םלוא ."ןוטרעב ויה אל םימ תע ,'ומש'ל ישילשה שדוחב םוי ז"י 

.בגנב .יניסב אלא ,םירצמב אקוד ואל לארשי ואצמ ,ןכשמה תא הב ונבש 

ךבוסה תטיש םג התביבסבו (Accacia spirocarpa) תינלילסה הטישה הלדג 

 (Aradonda) הגיבלמה הטישה איה ןלוכמ ההובגהו (a. albida), עיגמ העמש

ןמש ,ויגיע הארממ דיעה ,יגיס לשומ היהש םיור'ג .37הלעמו רטמ םירשע דע 

.38םיחבושמ םיטיהר םג אלא ,םישרק קר אל תושעל ןתינ יניסב הטישה 

ורפגס ןמל ,םירצמב םג ,זראב הביבסה לכב ושמתשה םישדקמ ץינבל םרב 

םגו ;39תוגיפס 40-ב ןונבלה ןמ םישורבו םיזרא איבהש ,תישימחה תלשושה ןמ 

ךלמ םלגדחי ,שגל ךלמ אדוג ,דבא ךלמ ןיסמארנ ןמל ,תרפל רבעמש םישדקמב 

דצאנדכובנ דעו ,רושא יכלמ לפינברושא ,בירחנס ,רסאנמלשל דעו יראמ 

דיגש רהב םיזראמ וא ןונבל יזראמ םהישדקמ ונב םלוכ .םידשבה דיאנובגו 

איה הימרי דע םיבותכב הרומאה תדטק לכש ,ואיצמה תינזואהלוה תרוקיבב .34 

תוויע ירחא קר עיגהל היה רשפא ךכלש ןבומכ .םימשב תרוטק אלו ,םירבא תרטקה 

תמאבו ,הרוחל דחוימ 'םימס תרוטק' םתסש ,אוה ןוכנה .םטושפמ םתאצוהו םיבותכה 

.וז תרוטקל יאדוב בותכה ןוכתנ (השמ תוכרבב ,י ,גל 'רבד)'ךפאב תרוטק ומישי" 
 35. .I(Onn1)I42ff،;__

.A. Lucas, Ancient Egyptian Materials and Industries (1948) 429 43 ז 36 

.תולשושה ינפלמש הפוקתה זאמ םירצמב םהב ושמתשנ ,הטיש לש םיגוס המכו המכ 

Breasted, Ancient) הנוכיתה םירצמבש בונתאהב התוא וחקל 'וה תלשושה ימיב 
 324 ,322 Records I), 229, 283, 387, 916 ,םש) המחלמ תוניפסו תוריס ושע הנממו ,IV,

accacia) הטישה ץעמ תוניפס תושעל םירצמה וגהנ (n 96) סוטודודה יפל .(1023 

 katechou): ןרות תיישעל םג ושמתשה ץע ותואבו ,םייתמא ךרואב םישרק םירזוג ויה.

ץמחי לש ץעהו ,המא ב"י ויתורוק ךרואש ,ינצוק ץעכ הטישה חא ראתמ סוטסארפואת 

.תוינא ןיינבל שמיש 'רוחשה 

.96 ימע ,יארקמה חמוצה םלוע ,סקילפ ישה .37 

 38. Jarvis, 51 ימע ,זישת ,בעה ,רורב ייא ישה.

,509 ,491 ,471 ,44711 ;(ץרהנ) II ؛(ןונבלה) IV; 94 III 577, مأ דטסרב ישה .39 

ה؛ןעמל) .םיתחה ץרא II 485 1(לאה ץרא) n 321, 888 ؛(יהאצ) 490 11 (עתר) 538 ,525 

(.םייטיל1פ םימעט תמחמ םייעיש אלא םניא םיפוליחהו !ןעבלה רהל תומש םלוכ 
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[28] ץנירג 'מ עשוהי 174 

.،טי"הנסמעי תובל תב םה הגללכי םזרא תבי לע רבודי תירגוא תדישב םג .םונמאו 

דוד זאמ ועדי אל לארשיב םג ."תולביה"ו 'םיתב' וארקנ םילאל םישדקמה 

ןברוח םעו .דחי םג ינשהו ןושארה שדקמה הנבג זראב .דחא דמוח המלשו 

.הרזח אל בושו שומישה ןמ הטישה םג האצי םיטפושה תפוקת ףוסב ןכשמה 

הדיחיו תחא הפוקתב קד השחרתנו שחרתהל הלבי ירבדמ ץעמ שדקמ תיינב 

!רבדמב ךלהתה ופוג םעהשכ לארשי תודלווב 

(תעלות יגש)יגש אכ 

.הב ,חל תישארב - ינש ١٦٠ לע רשקתו 

.ל ,םש-ינשה ١٦٠ לע דשא 

,ב ,א ,טל ןזל ,הל ,ח ,ול ןהכ ,ו ,הל ןד ,הב תומש - יגש תעלותו ןמגראו תלכת 

.ו ,די 'קיו - תעלותה ינש תאו1 
.ו ,טי רבדמב ןבג ,אג ,טמ ,ד ,די 'קיו - תעלות יגשו 

.ח ,٦ רבדמב - ינש תעלות דגב 

.אב ,הי ,ב עשוהי - ינשה טוח תוקת 

.דכ ,א 'ב לאומש - ןכשובל לע בהז ידע הלעמה ,םינדע םע ינש םבשיבלמה 

היעשי - ויהי דמצכ ,עלותב ומידאי םא / וניבלי גלשכ ,םיגשכ םכיאטח ויהי םא 

.ל ,ד הימרי - בהז ידע ידעת יכ ,ינש ישבלת יכ 

(.٦ ,ב םוחנ - םיעלתמ ליח ישנא) 

.אכ ,אל ילשמ - םינש שבל התיב לב 

(.ה ,٦ הכיא - עלות ילע םינמאה) 

,תורודה ךשמב םירואיבהו םימוגרתה ירחא קדובה זינש הלמה רשפ המ 

םוגרתה דעו (םיעבשה םוגרת םג המ-תזימבו ,הטאגלווה ,םיימראה)םימוגרתה זאמ 

הלאה םישרפמהו םימגרתמה לכש ,תוארל עתפנ ,1970 תנשב אציש ןורחאה ילגנאה 

,תעלות ץאו ,ההכ-מודא עבצ אלא ינש ץאש ,םתעדב םדש םלוכ-םתוגושלל 

,השעמלו ,ההכ-פודא עבצ אלא איה ףא 'ינשיל ךמסנ וא ךמוס בורל תשמשמה 

תומש םה 40'עלותו ינשי (הי ,א 'עשיל ושוריפב) לידש רורב תאז אטיבש יפב 

ורהוז םש לע ינש ארקג יב ,תונוש תוניחב יתשב דחא רבד לע םידומה םיפדרנ 

תעלות יגש ורמאו תומשה יגש ורבח הלחתמו ,41םיעלותה םש לע עלות ארקנו 

C.H. Gordon, Ugaritic ؛r__, 51. V; 72. .א39 

.ה ,٦ הביאב קר ד1ע תאצמנש ,עלות 'עשיבש הדיצה תא ןאכ ספות לידש .40 

ןמקלו ,םש ,יעשיל י"שד 'יע .עבצה תא םיקיפמ םהמש םירגרגה תא םישועה .41 
.םינפב 
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أأ5 םיגחכ תר1תב םימודק טיחגומ ا29ل 

הלאה תולמה יכ קפס ןיא הגהו .הז אלב הז םג ורמא ב"חאו ,יגש תעלות וא 

כ"חאו הלש םודאה האדמה לעו םמרקה תעלות לע תורוהל הליחת והגוה 

ואצמג אל ארקמבו ,אוהה עבצב עובצה דגבה וא דמצה לע תוארהל ולאשוה 

םימוגרתה םימגרתמ תמאב ןכאו ."תאזה הגורחאה הארוהה לע אלא הלאה תולמה 

םלועל דחאכ "יגש תעלות' לכו 'תעלות יגש" לכ הרותל (ןתגויו א"ת) םיימראה 

ךכו,4؟(אתירוחז,אתידוהזד אעבוצ אתטישפב)אתירוהז-יגש לכו ,ירוהז עבצ 
.אכ ,אל ילשמב 'םינש' םג 

שי ובש אלא . םיעבשה םוגרת" םג וז הטישל בורק רבכ תמיוסמ הדימב 

שיו רפסל רפס ץב (םיגוש םינמזבו םיבר ידיב רצעש םוגרתל תואיכ)ןיחבהל 

תומשל טרפ)"ינש תעלות' םגרתל גהונ הרותל הזה םערתה .םוקמל םוקמ ןיב 

(_،>{מ' ,'לופכי ןבומב םג 'ינשי ,המ-פושמ ,ןיבמ אוה םהבש ,'ו ,הל ;٦ ,הכ 

ץעמ ,הרוסמה הסעכש טלול םיקרפל םיליבקמה ,תומש רפסבש םיבותכב 
'תעלות ינש" וליאו ,הזל 'ודכו ((؟،a-) vevrjofievov "יווט לימרכ לשי 

nexXmofihov xoxmvov;)' לימרכ לש הוטמ" ןיעמ םגרתמ אוה ,די ארקיובש 

 XxMcrcov xoxxivov רמוח הזש ,'תעלעו'ל 'ינש' ץב ןיחבמ אוה דמול,
xal مسصس-"תעלות ינשו" םגרתימ ,ו ,טי רבדמב 'סב דבכ לבא .עבצ הזו 

'ינשי תמגרתימ (XOXXIVOV) הלמ התואו .(ח ,יד ,םש) "ינש תעלות' םג ךכו 

'עשיב יעלות' תא םג ךא ,(ל ,ד) הימריבו ,(בכ,א) ב"ומשב ,(הי ,ב) עשוהיב 
قء ;יעשיב בותכ ותואב ,'םינשכ" אוה דיחי םערת .(ה ,٦) הכיאבו (חי ,א) 

؛ןמגראכ-<ןג0"'__ 

איה ללכ ךרדב .ןושלב הבודמ תורח ,הכרדכ ,תגהונ תיניטאלה הטאגלווה 

המכבש אלא .Vermiculum םג ךא coccum הרותבש 'יגש תעלעו"ל תארוק 

,ו ,טי 'דמב ןחכ ,ח ,ב טל ןהל ,ח ,ול ןו ,הל ןד ,הכ תומש) םיקוספ המכו 

Coccumque bis tinco)'לופכ עובצ לימרכ'ו :ףוריצ ותוא תמגרתמ איה (דועו 

איה ,('לימדכ') 'ינש תעלות'ל הגתגש ןבומ ותואו .(vermiculo bis tincto :וא 

םג ,ינשל םג -םיאיבגב-םידחא םירפסבו ,"תעלות ינש"ל םג די 'קיוב תנתע 
[יעלותילע םיגמאה"ל הלשמ שוריפ הל שי ,ה ,ד הכיאב) .לדבה אולב ,עלותל 

omnes enim domestici - 'םינש שבל התיב לכ יכ" םגדות ,אכ ,אל ילשמב 

 ejus vestiti sunt duplicibus (םילופכ םידגב)"،-44.

'והיב 'יגש' هل اء אחירוהז :על1ת ؛ןיגועבצכ :םינשכ םגרת חי ,א 'עשיב לבא .42 

.ףיגועבצ' םתתינ ,(ל) ד 'ימרי ,(דכ) א ב-ומש ,(אכ ,חי) ב 
שארב לבא .םתכ 'םישובל' סיעבשה םימגרתמ "םינז* שבלי ,אכ ,אל ילשמב .43 

יפכ-רתבו ,הלעבל השאה התשעש םילופכו םיבע םידגב לע םירבדמ אבה קוספה 

דע עיגה הגממו ,הטאגלוול עיגה הז םוגרת .הזל םדוקה ינש ןמ דירש הזש -וארש 
iKohler-Baumgartner "ל 
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[30ل ץגירג 'מ עש1.די ل76 

(הלוכב טעמב -) הטאגלווב ,'םיעבש"ה יקלח בורב ונאצמש ,שוריפ ותוא 

םגרתמ ךכ .םינשרפהו םיקדקדמה ילחגל םג םיאצומ ונא ,םיימראה םימוגרתבו 

השוע והומכו .45"זמרכ' תיברעה הלמב ןהיתש ,עלות םגו ינש םג האניג ןב הנל 'ר 

לעב ,םודא ושוריפ תעלותה יגש ,זימרכ אוהו םודא ץע אוה ינשה" ؛4،؛ק"דדה 

םג .47ונימי דע אבו רתח הז שוריפו ."זימדכה וב הצורו ,הפיה ןיעהו תעלותה 
יגש תעלות םג תעלות יגש םג יגש םג 48םיילגנאה םימוגרתב םישדחה םימוגרתב 

וימדוק לע רזוח וניאש םינשרפה ץב ידיחיה .4؛scarlet)1 ؛וא) crimson םה 

לש ןושל ,תעלות ינשו" דמוא אוה ٦ ,די 'קיול ושוריפב .יישר אוה ,הז רבדב 

,םודא וב םיעבוצש עבצ-"עלותכ" שרפמ הי ,א 'עשיבו ,'תירוהז עובצ דמצ 

הלות אוה עבצה תא ؛תרמוא תאז ."דחאו דחא לכב םיעלות שיו םה םיניערג 

.50ירמצ לש ץשלי האור אוה ינשב וליאו ,(ת)עלותב 

םירפסב "םיעבשה םוגרתיב םג ודוסיב םייקה) הז שוריפש ,קפס ץא ןכאו 

.תעדה לע לבקתמה ידיחיה םג אוה ,(ארקיו-תומש 

לש טסקטב ףרצל שי םעט המ ןכש .ןויגיהה ןמ רבדה ערכומ לוכ םד)ק 

הז אהי םעפש ,ןהב "עשעתשהל"ו ןהל דחא ןבומש ,םילמ יתש קוח לשו הזורפ 

ל ,הכ ,חל ישארבכ בותכהש רורב אלה הז דבלמ .ךמוס הז אהי םעפו ,ךמוס 

_מ טוחכ קר שרפתהל לוכי ("ינשה ודי לע דשא" ןיינש ודי לע רשקתו") 
הדוהיש רחאמו .(ינשמ רבד הז ירה ,עבצ םג וב לולכ םאו) עבצכ אלו םיוסמ 

ןאב רבודמש ,תנתוג תעדה ,(אכ 'ספ ,םש)םיעורב םש רבודמ ללכבו ,ןאצ לעב אוה 

יכ ,גלשמ התיבל ארית אל" :דכ ,אל ילשמל ןידה אוה .דמצ לש דחוימ גוסב 

בתכל קתעומ ,אטישפ ,רילעה חיר הושה ליזה לצא םיבורק םישוריפל .44 
.و .הכ ת1משל ,תירבע 

.544-543 ,524 ימע ,דכאב רדהמ םישרשה דפס .45 

.גיצשת-ביצשת ימע ,ןש שרוש ,םישרשה דפס .46 

ןייצמ ,(זתיברעב)קירבמ דיאמ-הנש ןמ 'ינשי :די 'קדל ןמפוה צירר מ"ד ישה .47 

עשוהי ,ןמפיוק 'י לצא 'יעו .(עלות םג שרפמ אוה ךכו) 'קירבמה םודאה עבצה תא 

.eigenthchglanzend-w :תישארבל ושוריפב ןאמלאד ךכו .'(ןיזמרק) םודאעבצ-ינש" 

לש וא ן(1939) 1930 תנשמ Jewish Publ. Society לש וא ,AV לש ןוגכ .48 
 Rev. Stand. Version 1952 'שמ.

הדותה לש שרחה םוגרתב קד .תונוש םילמ יתש תשרוד תלובקתהשכ דוחייב .49 
.stuff וא yarns הלמה scarlet הלמה לע הפסונ ,1962 'שמ Jewish Publ. Society םעטמ 

,ןש ךדע) צירת ,גרובסערפ ,ךורעה תרבחמ ךוחרפה ,הארנכ ,חקל ןאכמ .50 

:ףיסוהל שי הארנכו ,העוטק ןושלה) 'תעלותב עובצש םושמו ,רמצ אוה ינשי :(א"ע ימע 

'יע) ארמגה ןמ םנ יישר קיסה-ינש אלו ,עבצה אוה תעלות יכ .(תעלות ינש ארקנ 
ול שי ,אכ ,אל ילשמב 'םינ^ יכ-.(יםודא-אנעלותי שרפמ אוה םש .ביע ,יק חבש 

.(בותכ ותואל ינשה ושוריפב םש האר) עיבאדל סחוימה םג שיגרה ,דמוח לש ןבומ 

.'םיתשפ ןימי אוהש תועטב רובס אוהש אלא 
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177 םינחב תרותב םימודק םיחנומ [31] 

בותכהש ,תנתונ תעדה ?רק גלש םויב עבצה ליעומ המ ."םינש שבל התיב לכ 

,דוד םא ,ןכא .רמצ לש בוט גוסמ רשע והירה םח דגבו ,םמחמ דגבב רבדמ 

ידע הלעמה ,םיגדע םע יגש םכשיבלמה" לארשי תונבל דמוא ,לואש לע ותגיקב 

יכ ינש ישבלת יכי ؛והימרי רתח ךכ לעו .(דכ ,א ב"ומש) 'ןכשובל לע בהז 

םא לבא .תובישח לעב ףסונ ךרע םושמ םג ינשב שיש ירה ,יבהז ידע ידעת 

עבצהש ,בוש רבתסמ ידה ,בוזאו תעלות יגש לע תחאכ רבדמ ד-י 'קיוב בותכה 

ינשב אל לבא ,אצמנ עבצה .וביטו רמוחה אוה רקיעהו ,אוה ינשמ (וגשי םא) 

אליממו .עלותמ תויהל בייח ינש ותואש ,רמוא ךמסנה ןיתעלותיב-וכמסנב אלא 

וליאו ,תעלות ינשב רבדמ דחא בותכש ,אמלעב הרקמ וא עושעש הז ןיאש ,ןבומ 

תלכת' לא תוכימסב דימתו ,ינש תעלותב (טל-הכ תומשבש םתואכ)ינש בותכ 

םינושארה םימגרתמל אצי לבוקמה שוריפהש ינמוד .51םיעבצ םה םגש ,'ןמגראו 

םג םינש םג ובש ,רכו וניבלי גלשכ ,םינשכ םכיאטח ויהי םא הי 'א 'עשימ 

המ אלא הז בותכב ןיא תמאה יפל םלוא .םודא עבצ םינייצמכ םיארנ עלות 

,הצילמב תטדפתמ תלבוקמ ןושל עבטמש ,ותומכ םידחא םיבותכ תואמב שיש 

ינשי הדותה ןמ ול עודיה ףוריצה תא גליפ איבנה .52םייתשל ,תלובקתה ךרוצל 

עלות תא וליאו ,די 'קיו ד"ע 'םיאטח' לא תוכימסב ינש תא ןתנש ייע 'תעלות 

.עלותב עובצה ינשה םג אוהש ,רמצל בריק 
.איה תידצמ -יגש המצע הלמה 

הלשלתשג ןאכמו ,םייח-לעב לש רעש לוכ-מדוק אוה ةاأ؛ ינש הלמה ןבומ 
.53יגש תרוצב ירמצ לש הוטמ' וא ישובלל רמוחכ רמצ רעשי לש האדוהה 

אובי יכ יתתנ ؛דמאנ .Pap. Bologna) 541094) 'הינולוב םוריפאפיב טסקטב 
.(י50 ויאד ונש אנ ירה ...י) ."ינשה ידגב 'נ תא (הזמ)אשיו יאפ שמשה 

'ונשיל המודב ןמסמ (יינש" םוקמב) אל 'שמבו 'א 'עשיב 'םינשיש המוד 

לש) דוד תגיק חיכות-קשלב םדוק 'ינשיש היאר ."ינש"מ םינכומ םידגב-ידצמה 

הכיאבו 'א 'עשיב) 'עלות"ל המדק תעלות םג יכו .(תועדה לכל תמדוקה ,דוד 

תומש תמועל תורחא תוימש תונושלב הבקנ תומשב הלבקהה החיכומ-(ה ,ד 

ןושלב ןשומיש-ןתרוצ תורמלש ;שפנ ,שא-תשפנ ,תשא) תירבעב םיירכז 

.(תירבעב םג הבקג 

קרתפב וכובנ םינושארה םימגרתמה רבכש ,יולג ליעל ונאבהש םירבדה ןמ 

דחוימ גוסמ דמצ אלא ,םיעבצ קד אל םה ןמגראו תלכת םתוא םג יכ םא .51 

ןמגראה תאו תלכתה תא הוטמ ואיביו ווט הידיב בל תמכח לכוי רמאנש ומכ ,עובצ 
."ששה תאו ינשה תעלות תא 

.היכשת ,לגס רפס ,ארקמה תרישב וטרפנש קשל תועבטמ ,דמלמ צ"ע 'יע .52 
 •Erman-Grapow, Wb. IV, 500 .53

Carainos, Late Egyptian Miscellanies .54, ימע 342. 
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[32] ץערג 'מ עשוהי 178 

גיהס יגפל תישילשה האמה יצחמ אוה םיעבשה לש הרותה םוגרת ירהו .הלמה 

(תעלות הומכו)ינש הלמהש קפס ץא ןכאו_^ 

םוקמב שמתשמ םימיה ירבד לעב רבכ ןכאו .לבב תולג ימיב שומישה ןמ האצי רבכ 

(תיברעה ["זימרכ"נ 'זימרק' אוה)לימדכ תיסרפה הלמב הרותה לש "ינש תעלות' 

;וכ ימש תמועל 'ץובו לימרכו תלכת תכרפה תא שערי ؛די ,ג ביהד ישה) 

הרוצ)ןוגראבו בהזב" תושעל עדיש ,םריח לע גי-ו 'ב ,םש-ולצא רומאה ,וא 

רומאה תמועל 'לימרכבו ץובו תלכתב בהזב" וא ,"תלכתו לימרכו (؛תימרא 

עבקיהל םיימראה םימוגרתה וליחתהש םימיב .(הל ,הל ימש) לאלצב לע הרותב 

.האצומ לע ועדי אל יאדובו ,ןמזמ םנושלב ינש הנשיה הלמה תא וריכה אל רבכ בתכב 

؛הזמ הלעמל .؛5תחא הדוגא ןהיתשמ תושעל העייס קר תיטתיטנאה תוליפכה 

ינש םוקמב ؛הנושארה התרוצב תמייק הלמה ןיא םייעצמאה ץשאר תיב ימיב רבכ 

.56עלות ؛תעלות םוקמבו ,םינש רמול וליחתה 

.(במ ,אמ 'ארב) שש ידגב (ףסוי תא)؛תא (הערפ) שבליו 

.אל ,וכ ימש-רזשמ ששו ינש תעלותו ןמגראו תלכת תכרפ תישעו 

,(וט)ןשוחב ,(ו) דופאב ,(ה ,הכ)גיהכה ידגבב (זט ,זכ) רצחה ךסמב ךכו 
(הל) באילהאו לאלצב השעמב ,(הכ) םישנה הוטמב ,(גכ ,הל) הדעה תובדנתהב 

,(ט ,חל) רצחה יעלק תיישעבו ,םימעפ המכו המכ ו"ל קרפב הדובעה עוציבבו 
.דועו,(זכ,טל)תונותכה 

.בל ,אל 'שמ - השובל ןמגראו שש 

.גי ,זט 'זחי - שש ךשבלאו ףסכו בהז ידעתו 

.זט ,זט 'זחי - ששב ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשבלאו 

.ז ,זיכ ,םש - ךשרפמ היה םירצממ המקרו שש 

םיטסקטב קדובה םלוא ,(עז 2702 ישה) תיתירגואב םג الاحم תא -ואצמי הגורחאב .55 

.-תסכ גח .םרת'ח .תח- ؛בותכ 2050.2 טסקטב .ןכ הז ןיאש ,האור ,היארל םיאבומה 

,דהא.שבלי ؛םילמב ליחתמ טסקטה .1108؛8-ב ךבו .אוה רפסמ תת ומב גת יב ,רורבו 

דגב ץמ) דלפ- ؛8-7 הרושב םג רבודמ רבד ותוא לעו ,'תשחמב (ינשו-)גתו .תרשעב 
؛בוחכ 145؛16 'םמב ."תרשע תנמתב (!דלפ ותואמ ינש) גת שבל .תעבראב (2045 'יע 

ייכב .-?300 ינש תב שובל-הז המ ךא .שובל (לש גוס) אוה 'ץפני .-תאמ תלת גת תב ץפג- 

,הארמ תירצמה הליבקמה ?דיחיב -תב- המלו -.ןחלושותיב ילכב רבודמ טסקטה 

.יתב אלו 'שב הרוקמ הלמהש 

לש וירבד לע יתררועתנ ,ולא םירבד ובתכנש דחאל ,תובר םיגש רובעב קר .50 

דוע אציש ,The ذءرءه/ Priests, S.I. Curtiss לש ורפסל ותמדקהב שטילד ץנארפ 
.-עלות-ל -תעלות- ןיב הז לדבה לע אוה םג עיבצהו ,1877 תגשב 
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179 םינהב תרותב םימודק םיחנומ [33] 

לש היגשיה יגושארמ הארנכ איה ,איה תירצמ הרותב שש הלמהש ,הרכהה 

ישש" לא תירצמה הלמה תא םירבחמ .57התוא םיריכזמ םיברו ,היגיליטפיגאה 

הברה ٠٨ יוטיב אוה ףסוי רופיטבש ישש ירגב' .תועמשמ התואב הראבש 

סיראה םוריפאפב ליגר ('ךלמה שש ירגב =) -וסג-שש ושבחי .תירצמב 

םג הנשישו) ישישי הנבומש ص הבורק הלמה .58ישילשה םסמער תפוקתמש 
(וםנ-'5؛ורשש ؛וא) -ורששילו (ו ,א 'םא ןוט ,ה שיהש-שש תרוצב תירבעב 

.،0ימואלה שובלה טעמכ הז היה םירצמב .שש דגב ןבומב 

ףוסב דבכש ,המור םלוא .שומישב הלמה ץירע (והיקזח ימימ) איל ילשמב 

לש שומישה .ץוב (!)תימראה התרבח ינפמ תיחדנו איה תכלוה הכולמה ימי 

םירבדה .הלודגה ותונדמלל תודע לוכמ רתוי אוה ילוא זיכוזיט םיקרפב לאקזחי 

؛לאקזחי לש וחוסינב ,וא) םירצמב רעג אוהשכ ,לארשיב םירומא ז"ט קרפבש 

אוה ץידעו .םיירצמ םיחנומב איבנה שמתשמ ןכ לעו .(ץובב תכלשומ הדלי 

,זט ,'ששב ךשבחאו) שש לצא ,שיבלה ןבומב שבח' ירצמה שומישה לע רמוש 

הלמב שמתשמ והירה ,םראמ רוצ לש אוביב רבדל איבג ותוא אבשמ םלוא .(י 

,זכ) 'ץובו המקרו ןמגראו ךפגב ךתרחס םרא' ؛ץוב ؛םימראה לצא החיכשה 

ןהו ששב ןה רבדלמ ענמנ אוה ,הנוהכ ידגבב רבדל איבנה עיגמשכ ןכא .(זט 

milieux -ה הז ץא בוש ;שומישה ןמ ומוקמו ונמזב אצי רבכ שש םשה .ץובב 

תילארטינה הלמה לא אוה הנופ ןכ לעו .יידמ אוה שדח - ץוב וליאו .הריתה לש 

תינתכ' םוקמב (זי ,דמ) 'םיתשפ ידגב" ושבלי דיתעלש םינהכה ךכו .םיתשפ 

בותכה לש 'ששה תועבגמ יראפ' םוקמב 'םיתשפ ידאפ"ו ,הרותה לש 'ששה 

טל ימש) םיקיתעה 'רזשמ שש ,דבה יסנכמ' םיקמכ 'םיתשפ יסנכמיו קמדקה 
.מ(חכ 

יניינעב 'ץוביבפגמא שמתשמ רתסא 'ם לעב .וירחא ואבש םירבחמה ןכ אל 

יכדרמו" וט ,ח םש ;"ץוב ילבחב תחא תלכתו ספרכו רוח' ؛ו ,א רתסא) ליח 

שמתשהל ששוח יניא םימיה ירבד לעב ךא .("مد ךירכתו ...תוכלמ שובלב אצי 

םידרשמהםירלהו" ,(זכ ,וט איהד)'ץוב ליעמב לברכמ דודו" ؛שדוק ירבדב הב 

תישעל ועדי השמ ימיב באילהאו לאלצב םאו .(גי ,ה ב"הד) יץוב...םישבלמ 

,(הל ,הל ימש) ששבו ינש תעלותבו ןמגראבו תלכתב םקרו בשחו שרח תכאלמ' 

'יע) ל"נה רמאמב ץדבמל 'רו .ולש היצנאדרוקנוקב ןרקלדנמ הדיבזמ רבכ .57 

Sev.-i רמאמב ץיבדוה יבא הז ריכזהו דזה הגורחאב .(הז ונרמאמל המדקהב 
 .81, 1974 pp. 33 ff هها7وا/ء

 58. (1954) J. Vergotc, Joseph en Egypte, רכו 119 ימע.

.הפוסב דוחייבו ,תירצמב הלילק ת)א איה שיידה .59 
.n, 81 םוטודורה ייע .60 

.ידבי ךדע ליעל אבומה 'ר ,דב רבדב .61 
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ביהד) לימרכבו ץובבו תלכתבו ןמגראבו בהזב תישעל עדויי םדגנכ םדיח ירה 

ןאכמ .(די ,ג ,םש) ץובו לימרכו ןמגראו תלכתמ' תכורפ השוע המלשו ,(גי ,ב 

לודגה ןהכה שובל לע תרבדמ הנשמה .ץוב :וז אלא םיריכמ ץא בוש ךליאו 

אמוי) 'ארוק-ץוב ידגבב-הז םויב הרותב תורקל-הצר םאי :םירופיכה םויב 

ץוב לש ןידס וסרפי-ץוב ידגבב םויה תוצמש וריכיש ידכו .(ג םש ,םשו ,א ,ז 

.(ד ,ג םש) -םעה ץבו וניב 

.םיינוציח תורוקמב םג רבדה אוהו .םראב -ץוב- הלמה הרומא לאקזחיב 
.(ס-הפל 824-888) 'גה רסאנמלש לצא הנושארה םעפב תירושאב האב הלמה 

תרפה לעש חוש ךלמ רצא-לפא ךודרממ םמ חקלש רפסמ אוה 
 Mbu-u-5iT1^Glubultib1rmek1tea_rSu 'םקרמ שובל ,ץוב ונממ יתלביק

ומלכ םג בתוכ (825 'עב) שממ ןמז ותואבו .("ליעל 'ר .ןתיכ םצעב)-םיתשפו 

ימיבו ירענמל ןתכ יזח לב ימו- ،؛4(כ-חא הירוס-םדא ץפצבש)ידאימ איה דב 

:דומלתה ימכח הזב םג ובישהו ולאש תודוד רובעכ םגיחל אלו ."יץב יסכ 
.(ב ,אע אמוי) -איה אנתיכ ?שש יאהד עמשמ יאמי 

לש שש תא הב ומגרת םיעבשה ימגרתמו ,תיגויל םג הסנכנ ץוב הלמה 

ךפהה-.(fovovs = _1 תא ורמש -דב-ל וליאו) Pvaoivov ,pvaaos :הרותה 

תינויה ןמ םנושלל הדותה תאומגרתו תורצנה תא וללה ולביקשכ :םיטפוקב הזמ 

,Sons ץובל םה וארק ,המודקה תירצמה תא םיכישממכ .ןומדקה -שש-ל ורזח 

 Sens, ؛،؛ןומדקה ירצמה -וסנשש-מ רוציק،.
ובש הילימל תודע-הזב ונמנש תורחאה םילמכ ,שש םג ,רבד לש וללכ 

.םידצמ יאצוי ןמז :וז ןושל החמצ 

(_ םויסה) 

 62. Chicago Assyrian Dictionary, ךרע bu?u،

.ידג" ךרע ליעל ישה .63 

A. Leo Oppenheim, ,תימש הניא הארנכ .רירב וניא יץובי הלמה אצומ .64 
 216,(1967) Overiand Trade,JCS.

תירצמה bdj תא ץובב תואדל טיידבלוא לש האצמהה תא תוחדל שי .65 
ותוא יננתנ ,םש 40 הרעהו ,14 ימע הלעמלש) תימס ןיודא דוסימש יגרוריכה אמונבש 

השומיש הנקוה דציכו ,הזה דיחיה םוקמל טרפ תירצמב העודי הניא bdg .('דב'ל ןיינע 

לכ אללו ,רושאל ךומס קפצה לובגב םהינש ,דצא-לפא-ךודדמלו ,איח דב ומלכל 

אצוממ הלמהש ,םייהנפוא הז ץינעב בתכש המ ןוכנה .זןי(זא תגלופמה) םירצמל הקיז 
.(64 'עה תימרא הניאו ,ינופצ 

 66. Vergotew (2 יעה).
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؛הז ךרכב 158 ימעלו 16 ימעל הדעה 

ןכש ئ ,א תוידע אתפסותב ןיהה לע םירבדב תועט יתחנהש ,ךכ לע יתררועתנ 

תוכלה ,הדות הנשמ ,ם"במרה הזלו ؛ג ,טמ םילקש 'שודי)דומלתה ןמ ןה רודב רבד לש ותמאל 

היה וכרע ץההש ,תוינומדקב ףסוימ ןהו ,(דכ ,ל תומשל עיבי)םוגרתה ,(ב"ה ,איפ שדקמה ילכ 

,הקיתע תירבע הדימ איה ץההש ,ףסוי ,גול דשע-מינש אוהש ,עודי 
,תבב רמוא אוה (vni 57 תוינומדק) רחא םוקמב וליאו !םיאנותא אוה ינש הליכהש 

ירה ,תויראטסקס שש הליכה תחא 'אוהיש רחאמ .תוידאטסקס םייתשו םיעבש הליכהש 

.(גול-) תוידאטסקס 12 ליכהו (גול 72 - בק 18 - תב) תב לש 1/6 ץהה היה ויפל םגש 

,יאמשל ללה ןיב תקולחמהש ,(475 ימע ,ןיקיזגל ושוריפב קבלא) אופא הארג ןוכנה 

,םהיתוברמ ךכ הועמש םהינשש ,'ןיה אולמ" ןושלה ןבומ לע איה ג ,א תוידע אתפסותב 

לש ונושלמ פ"כע .ןושלה ןבומב הנוש םשוריפ היה ,העובק הדימ איה ןיאש יפל אלא 

הדימ אוהש ,ןיהה לע היתמ ןב ףסוי לש ותדעהמו) ב ,ט ,תוחנמ הנשמב ןועמש 'ר 

.ינש תיב ימיב שומישב היה אל ןיההש ,יולג (הקיתע 

רצקה ושוריפב ייע) .איה 'תירצמ הדמ"ןיה"ש ,עדי ע"בארה דבכש ,דיעהל יואר ךכ בגא 

(.289 ימע ,דשיילפ תרודהמ ,דכ ,ל ,תומש רפסל 

גימי 
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