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ץנירג 'מ עז؛؛והי 

םינהכ תרותב םימודק םיחנומ 
(םויס) 

ירבעה רמוחה .ב 

(המא) חמא .גכ 

.(זט ,הכ 'ארב) םת؛נאל םיאישנ רשע םינש .לאעמשי ינב םה הלא 

ןידמב בא תיב ,תומא שאר ,רוצ תב יבזכ .תינידמה ,הכמה השאה םשוי 

.(וט ,הכ 'דמב) יאוה 

םילגד'חי לש ידוסיה תובתכימ תעכ העודי וז הלמ ,ושיגרה דבכש יפכ 

,um-ma-at turnu-im םעפ ,'תמאי בותכ םיימעפ "ראמ ךלמ םיל-דיגי ןב 

[יראמ ץראב המוא םש] 'הנ'ח תמאי םעפו ,'תימרת תמאי םגרת רידהמהש 

םילתלו ,םרה ,ושע םלכ הנח תובא דשא ,הניח תמא ,ןא ט'ח ריעה תא 

תבותכ-)תרחא תבותכב ארוק םילנדחי ותואש ,ףמקל הארנ דועו -המש םימרכלו 

יאישנ אופא םה -הנח תובא- .-םיכלמ 7- :םג -הנח תובא- םתואל (-סוקסידה 

אוהו .יאוה(ץדמב) בא תיב- (זתמא שאר) -תומא שאד--בותכב םג .בא-יתב 

ונינפל .(לאעמשי לצא רומאה) -םתמאל םאישנ- לא יוביר לש ןושלב ליבקמ 

םהיחא םע דחי) ובשי הלא ןידמ ינב .םינומדק לש ןושלו הרבח ירודיס אופא 

תפוקתב .גתרפה לע ירשב רה לובגב -םדק ץדא-ב תובאה תפוקתב (הרוטק ינב 

,לארשי יגב םע ושגנתג ןאכו ,ןדריה רבעל ,בורקמ הז ,הארנכ ,ועיגה השמ 

ןיידע םה םג םירמוש ,תובאה תפוקתב לאעמשי ינבכ ןכ לעו .םורדה ןמ םיאבה 

.4םינומדק םייתחפשמ םייוניכו הרבח ירדס 

וגל תנמדזמ םש .תירגואמ תולילעה ןושלב םג ןיידע תרמתשמ הלמהש רשפא 

יתמא הלכמ לכא --ךתמא לע ילכמ לכתי ,-יתמא [לע] ילכמ ילכא- העבה 

.5(ךתמא-) 

 G.Dossin, 1955,pp. 12-17(lb.col. 1
 III, 11.17,18).

.3 'עה 'אישנ' ךרע .2 
.דחא םוקמב ראובי רבדה .ו-א ,הכ 'ארב 'שה .3 

הז ינפל הברה 'םדק ץרא'מ רבתסמכ האצי השמ ןתוח לש ןידמ תחפשמ וליאו .4 

וברעתנ ןמזה ךשמבו ,(טי ,וט 'ארב 'יע .םהינפל םש ובשיש) יגיקה תונכשב הבשייתנו 

.יגיקה :םימעפ םיארקנ ןכ לעו םב 
 5 UT I Aqht 25؛ Aistleitncr, Worterbuch der ugaritischen Spraches, 1963, p

 .225.49:IV.43),p.!68,Nr196, 202؛)
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[37] ץגירג 'מ עש1הי 

.(גכ ,הכ 'ארב)'؛חרפי ךיעממ טימאל ינשו ךנטבב םי)ינשי 

.(אי ,הל ,םש)'ךממ היהי םיוג להקו יוג' 

.(0-ל a ךפהה ינפל) (יג) gaom הדוצב ידאמב תאצמנ הלמה 

6יכ ,ול דפסמ אוה ,דא-'חמשיונב לא דא שמשמ בתכמב 

ja-mux(j(-ga-u-um Ya-ma) ...ומ'חמייוג 
awilu a11-nu-tu(m 5) הלא םישנא 5 

ga-su-nu izi-bu-ma ובועפיוג 
a-na 5e-ri-ia it-ta!-ku-mm ואב ינפלו 

לעב תיב-' יכרדו םא-י-ג-ל-'חא-ב תיב' ןברוח לע רבודמ רחא בתכמב 

.7-ךדבע ,םייוג 

.בא תיב ,הנטק החפשמ הארנכ אוה ,קשאדה בתכמב וב רבודמש ,ייוגיה 

'עשיב .'םייב לעב' םשה ןיינעמ .םיבר םיטבש -םיבר םייוג -םיוג להק- ןאכמ 

תונייש- ,'היקורש ומלה םיוג ילעב ,המב؛? ןפג- ؛דמאנ באומ לע אשמב ח ,זט 

שיש) ,תיבאומ הצילמ ונינפלש דואמ בורק .-ןושבכש ,8םייוג ילעב םירכשמ המבש 

.הרישה ןמ םושמ ,הב שמתשמ איבנהש (םימודק ןיכומיס הל 

םרשו-=לבוי.הכ 

לבל .היבשוי לכל ץראב 'רורד' םתארקו הנש םישמחה תנש תא םתשדקו- 

.(י ,הכ ארקיו) -ובושת ותחפשמ לא שיאו ותזחא לא שיא םתבשו םכל היהת איה 

 LXX^ ךכ הז בותכ ומגרת: TO حم0ة XXVio Kalayidoatexd
 evtavTov xal diafiorjOETE aqieaiv £711 Trjg yrjs naoiv Tolg xaxoixovoiv

atirrfv. eiiavzog قوحمءء،،رء OTjfiaala atht] Marat Vfilv, xaidjisXtvoetai elء 

 ixaorog slg rfjv xrijooiv avrov xal Ixagxog sig rrjv TiaTQiSa avrov

جوثءءسء-םכל היהת הנש םישמחה תנש אוה לבוי-וידחאש בותכב ךכו .سحمءسء 

 orjfiaola a{frr},rd erog TiEVTrjxooTov hidvrog Moral Vfilv. בי בותכב ךכו

ןכו .(םידבע)חולישל ןמיס ןתמ = atpioeiog orjfiaola = לבוי שרפתמ דימת ן'וכו גי 

וליאו .ירורד.כ-(283§,גי תוינומדק)ילבמ' הלמה תא היתמ ןב ףסוי םג שרפמ 

ותוא .םגרתימ ילבוי"ןיא בוש ,LXX-לוהגיב תודירפמ רתורהנש600-כ-הטאגלווב 

et vocatis remissicmem cunctis habita- :רסמנ ,ךליאו ירורד םתארקו" ןמ בותכ 

 toribus terrae tuae, ipse est enimjubilaeus. ימראה םוגרתה םגגהמוז הדימו

 13-17.6 .11 ,1 ,ARM TV.

.V,87وء ,םש .7 
.לידש לש ושוריפ הז .8 
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םיג؛זכ תרותב םימודק םיחגופ أ38و 

'אלכוי' ,הב תאצלכ תיתוכאלמ הלמ ייע 'לבוי' רסומ אוה ףאש :'םאקנוא' לש 

_.'שה)לארשיד אעראב אתודחןוזדבתו.٠٠٠ :(עיבי)ימלשוריה םוגרתה ךכו 

םשש ,העידי איבהו איברעמ אביקע 'ר אבשמ םלוא ,'איה אלבוי ,אהבתי לכל 

ץרוק ויה ,איברעל יתכלהשכ אביקע יבד דמא אינתד') 'אלכוי' ליאל םירוק 

דבכ ךכ) םישרפמ וליחתה ,5(א ,וכ הגשה שאר ילבב - 'אלבוי ,ארכדל 

'לבויה ךושמב' רמאנש ומכ' ליאה-דפושל בסומכ לבל (ד ,יא עשוהיל םוגרתה 

(אי ,הב 'קד) 'איה לבוי' :הנש םישימחה תנש לע ורמא הולו ,(די ,הי 'קיו) 

תרבעהו :דמאנש ומכ ,הב רפושה תעיקת רובעב ,(ל ,הכ םש) 'לבויב אצי אל' 

ושוריפב) יישד םג תוטשפב לביק הז שוריפו .10'(ט ,הכ םש) העורת רפוש 

םש תביקגב םינש ראשמ תלדבומ תאז הגש .יאוה לבוי' :(י ,הכ ,םש בותכל 

םיאצומ ע-באדל קד .ירפוש תעיקת םש לע-המש לבוי זהמש המו .הדבל הל 

(ליזה תעד םג איבמ אוה יב םא)'חולש' ןושל-ילבוי' םיעבשה ךרדב שרפמש 

,י-שד ירבד איבמ ן"במדש דחאל ,ן"במרל חנוה הז רבד .רתוי טרפל ילבמ 

תורפוש (ה ,ו 'והי) 'לבויה ןרקב' ןושלמ ,םישרפמה תעד ןכוי :ףיסומ אוה 
רמאיש םעט המ יב ,'םכל היהת' רובעב יל רווחמ וגיאו .(٦ ,םש םש) םילבויה 

הבוקנ ,יאוה לבוי' בותכה רמאי ילואו ?םתבשו םבל היהת איה העיקת :הנשב 

ריכזהל הב ועקתתש העיקתב העודי םכלבל ,םבל היהתו הל יתארקש הזה םשב 

תנש איה לבוי' ןבו .ותחפשמ לא שיאו ותזוחא לא שיא הב ובושתש ,הנינע 

דמולב ,ורצקת אלו וערזת אלש לבוי םכל היהתש ,'םבל היהת הנש םישמחה 

תורפ1ש' שוריפ יכ ,ייניעב קבנ ונניא הז לכו .הבב הב תויהל םשב העודי 

יאמ' :ארמגב ןבו ן'ארכד ןרקד ארפוש' :ןתנוי םוגרת םגו ,םיליאה ינרק 'םילבאה 

,'אלכוי אדכידל ןירוק יברעב ןכש ,אוה ארכידד אנשיל אלבוי יאהד עמשמ 

הנשמ)וב ץרשכ תורפושה לכ לבא ,ליאהמ ותויהל דחוימ ץא פיכהויב רפושהו 

לשב ותוצמ ץאנתה לבו ונתנשמ תעד לעו .(איע וכ םש ארמגבו ב ,ג היד 

יכ ,רמא (ארזע ןבא) םהרבא ידו ?'ליאה תנשי הגשה ארקית המל ביא ؛םילעי 

.('זעב שא ,לביב")'לבי' שי (7 יוש) היליסדמ לש תונברקה חולבש ידיעה דבב .9 

וז ןיבשו הניב לדבהבו וז הסיפתב-.לבוי ךדע,םישדשה דפס ,האגיו ןב ייד 'יע .10 

יסוי 'דל הדוהי 'ד ןיבש תקולחמה היולת ,יוכו 'חולש' וגיינע לבויש ,םיעבשה םוגדתב 

אלש ס"עא ,וטימשה אלש פ"עא ,ילבוי" :(הישה האיציגיו)'ב קדפ ,יגיס דהב ,אדפסב 

.הדוהי 'ד ידבד-'איה' לית ,םידבעה וחליש אלש פיעא לובי וא ,דפושב ועקת 
פ*עא לובי וא .םידבעה וחליש אלש טיעא ,וטימשה אלש פיעא לבוי דמוא יסוי '٦ 

םגמא .אביקע 'ד לש 1שודיפ הז יפל לביק יסוי 'ר ."איה' לית .דפושב ועקת אלש 

ויגפל שרדנ ארקמ ,הדוהי 'דלש) תדהא ךדדב תקולחמה תא ושדיפ (ב ,ט היד) ארמגב 

לבא .(םש אדפסב ד"בארו ץנאשמ שיד לש םשודיפב 'יעו .וינפ יגפל אלו וירחאל אלו 

.הזב יתאבהש הדעשהל וידבד םיבורקש ,הוצמהו הרותה ,םייבלמה ישה 
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آ39ل זנירג 'מ עשוהי 

אל יכ ,העיקתה לע 'לבוי' בותכה וארק אל יתעד יפלו .חולש ؛םעטכ לבוי 

:דמא לבא "העורת דפוש תרבעהו' רמאש ,ןושארה בותכב הזה םשה ריכזה 

םוקמ לכב רודל ץרוח ינב םלוכ ויהיש-יהיבשוי לכל ץראב רורד םתארקו' 
והוליבוי ותחפשמ לאו ותזוחא לא שיא לכ לבוי הבש /איה לבל' רמאו .וצריש 

'תואבצ 'הל יש לבוי' ؛םיבר םיניינעב הזה ןושלב ושמתשגו ,דבל קוחרמ וילגר 

'םימ ילבי םיגלפ ,(ח ,זי ימדי) 'וישדש חלשי לבוי לע' ؛ורמאו ,(ז ,הי 'עשי) 

م 'קבח)'םינפגב לובי ןיאו' ,...םימה ולבוי םשש םיקמעמה םה-(הכ ,ל 'עשי) 

'הרהמ ךלוהו' ؛תימראב ןכו ן'האובת' ארקיש ומכ ,ןכ םג האבה ץנע ,(זי 
,'םכל היהת איה לבוי' שוריפ היהיו .'עירפב ליבואו' ؛ומוגרת (אי ,זי 'דמב) 

לא שיאו ותזוחא לא שיא ובושתו ואובת יכ ,םכלוכל ןכ היהתו ,איה האבה 
םכל היהתש ,'םכל היהת הנש םישמחה תנש איה לבוי' רמאו רזחו .ותחפשמ 

התויהל ,ותזוחא לא שיא ובושתו ...דחא רבדל אל ,לבויל הנש םישמחה תגש 

.""המשכ ,לבוי םכלכל 

רתוח אוהש אלא ,עיבאר לש ושוריפ ץעכ אופא אוה ן"במר לש ושוריפ 

ויפ לעו ע"בארה םג ןוכנל וב ןיבהש המ ,ופוג 'לבל ץשלב שרוש ול אוצמל 

ןכאו .וכרדכ ,ןושלה ןמ תויאר איבהלו רובידה תא ביחרהל ילבמ ,חולש שריפ 

ןומדק רוקמ אלא ,םיעבשה לש ןומדקה רואיבה קד אל רשאמ ,ןבומה הזש 

.תובאה תפוקתמ- 

רקחמב ררבתנש יפכ-לבבב 'םייבדעמ-םיימש"ה םיכלמה םע היה גהנמ 

םתוכלמ ךשמב תונמוזמ םיתעלו ,הכולמל םתולעב-^ץרחאה רודה לש 

ינבמ ימו בוחב ובייחתנש ,(ץרוח יגב) 'םישגא' והיפ לעש ,דחוימ וצ םסרפל 

,ץראב 'םירשימ' ןנוכ ךלמה רשאב- ,ןכשמתנ וא דבעתשנ ,םידלי וא השא ,םתיב 

(aSsum sarrum mi-saraam ""(ול בשומ) ץכנ 'ודורד'ו ישפח אוה חלשי 
 (a-na ma-tim is-ku-nu, u-su-ur, anduta-ar-su sa-ki-in

,האולהה לע בתכ חולו ,תיבירב ינולפ והולה ,'ירומא וא ידכא טאי ןידה אוהו 

ףסכה וא הרוע؛עהו רבשיי אוהה חולה' ,'ץראב 'םירשימ' ןנוכ ךלמה דשאב" 

תלמכ לבוי) קוחר יגולומיטאה ורבסהש ם"עאש אלא .ושוריפב ל"דש םג 'יעו .11 

/איה לבוי' :הרמא הרותה ירהש" ,"הרות ןתמ םדוק גהונ היה םשה"ש ,הנעטה ,(האירק 

.ךשמהב 'ר .בשח אוהש יפכמ רחא ןבומב יכ םא ,איה הג1כנ-,"אוה המ עודי רבדכ 
 F.R. Kraus, Ein Edikt desKonigs 12. לצא דוחייב 'יע ,וגבומלו הז בושח רמוחל

 Ammifaduqa von Babylon, 1958; id., Em Edikt des Konigs Samsu-Iluna von

 Babylon, Assyrian Studies XVI (1965) 255ff. J.J. Fmkelstein, Amm1؟aduqa's

 Edict, etc., JCS 1961-2, pp. 92 ff., id: Some new Misharum Material and Its

 Implications, Assyrian Studies, 1965, pp. 233ff.

 .Kraus, Ammisaduqa, § 18 .13
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9 םינהכ חר1ת3 0ימייק םיחנומ [40] 

תרזוחה הצילמה ןמ טיאודש יפב תארקנ הנקתה ףוג ."'חולה יפ לע ול ובשוי אל 

ארקמב תיולנה ,"'םירשימ' תירבעה הלמה אלא הניאש (םרשימ וא)'םדשימ' הזב 

'עשי ןמי ,חצ ;י ,וצ ןג ,הע ןב ,חנ 'להת) 'קדצ'לו 'טפשמ'ל תובורק םיתעל 
םילמה ידי לע םיעבומ בוחה לוטיבו ישפחל חולישה וליאו ,(טי ,המ ןוט ,גל 

17יול םוילוי .wuSSurum -ו "(dararum, duraru וא) andurarum תופדרנה 

,לבבב 'םיירומאה' םיבלמה ימי-תורוד םתואמש תודועתהמ בורל תויאר איבה 

םהב רומאה 'רורדה' טפשמש -יוכו אקדצ ימע ,אנולאטמט ,יבדומע ,לאלמס 

'הלואגה' םוקמבש אלא ,הרותב רומאה לבויה תנש לש רורדה טפשמל ןווכמ 

לארשי ווטצנ ,ךלמה תודירש יפל ,תונמוזמ םיתעל ,ןיגוריסל ,וצ 1תואב האבה 

םישימחה הנשה לכ לבוי תנש זירבהל לארשיב םיבלמ ודמע אל ןיידעש הפוקתב 

תא דימעה יול ."(םידבעה) 'םייברעמה םימשה' ייחב םודק דוסי ול היהש) 

דע ואר אלש המ םלוא .'רורד' הלמב תודועת ןתוא לש ןשומיש פ"ע םירבדה 

תפדרנה הלמה ףאש-,הז ךרעב ונירבד תישארב תאז ונזמרש יפכ-אוה ,הכ 
.ילבוי' איהו הרותב ,הל המודב הלמ הדגנכ ונל שי ,19wusSurum ,'רורד'ל 

ךרדה התוא לע תורוקמב איה םג תראבתמ ,wusgurum ןכ - 'רודד'כו 

ונבל דא-שמשמ בתכמ ,יראמב וגל שי ךכ .ידכו ,בוחמ רוטפל ,ישפחל חלשל- 

ויתבלו (lptatram) ישפחל רטפנ ןגד-עמשי ינפל בשויה אבצה" דא-'חמסי 

םג רומא אוה הדימ התואב ךא .ana bitati-Su ...(w)u-uS-su-ur)20) יחלש 

.2 ףיעס ,םש .14 

הוהתנ הז יובירש יתובס .יובירב הלמה האב 'טפשמ'ו 'הקדצ' ,'קדצ'כ אלש .15 

התרוצב הלמה הרמתשנ ןב םאו 'םדשימ" תינומדקה הרוצה לע הרזח ךות ,תירבעב 

.(תומויסה ולפנש דע) תובאה תפוקתמ דוע 1ז 

יראממ הדועתב האב ,ירורד' תירבעה הרוצה ץעכ איהש ,וז הנורחא הרוצ .16 

.(םידחואמ םימימש ,לבבמ תודועתב קר העודי התייה םדוקמ) (ARM VIII, 33إو) 

(kaspum "רודיי אל אוהה ףסכה ,רורד שדוח ןוכיי םאש ,הב הנתומה יאנתה בגא ןיינעמ 

 a-kt-m-ma u-ul idda-ra-ar).؟-Su-ii warftum da-ra-ru-um h

J. Levy. The B1bh_ Institution of Dcrorm ي .1آ 
 .2131 .Eretz Israel. V

.Btbhca 37 (1955)488-90 טיירבלוא הזלו ,HUCA 17 (1943) ,ל-נה .18 

(CAD 3,109 daiaru 'ע) ישפחל חולשל (תילבבב) םיאצוי םרשו םג 'רורד' םג .19 

לצא (andurarum ,הז ךרעב תואבומה בור םה הלאכ) תובוחמ רוטפל וא לוטיבל םגו 

ןיעכ איהש CAD -ב dartiru תרדגה תניינעמ .von Soden, Akad-HWb 150 ןדוז ןופ 

Most of the references point to :(ושוריפמ האבומב ,ליעל)'לבוי' תא ן"במדה תרדגה 
 ,a meaning to move around freely and at will, said of humans and animals

 wuSuru^ םינפב תואבומה 'שה.

ARM II. 8 أ.إو .20 
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[41] זנירג 'מ עשוהי 

האובתה' :ויבאל דא-חמסי בתוכ-יתעב' .ידבו האובתב ,תודשב ,םיצפחב 

מירע עבדאי :וא ןליטהל (lu-waas-sa-ar) רוטפא ...'לובחב' וחקל דשא 

ךיחא ירעי :וא ؛(bell u-wa-a؛-se-ra-am-ma (םממ) ינודא רטפ תוברח 
(a-!a-nu sa [a[j]-[ji-ka u e-qe!-su-nu wa-a؛-Su-ur 'םישפח ,םהיתודשו 

ירבעה לעופה שרושה תניחבמ ליבקמ wuSsur הלמלש קפס ןיא .22רכו ,ףכו 

א"ומש)'הרושת' ע"השלו 'ןמשב ךלמל ירשתו' :(ט ,מ 'עשי) בותכב ונשיש ,ירוש' 

ךיריצ יחלשתו' :ליבקמ 'ןמשב ךלמל ירשתו' זורחה יצחל :החולש הנתמ-(ז ,ט 

,הי 'עשי) ייש לבוי" :םג ורמא 'רושיי וא ,'הרושת איבה' םוקמב ךא ."קוחרמל 

.(בי ,וע ,םש) 'ארומל יש וליבוי" ן (ל ,הכ 'להת) ייש םיכלמ וליבוי ךל' ;(ה 

רחא דצמ ךא .(י"פויע) 'עשי' יבגל העושת ומכ אוה '(ם)םרשו' יבגל הרושת 

ןבומ-התע הז וניארש יפכ-ול שי ,הרושת-רושכ 'לבי' םג תיטנאמס הניחבמ 

ל הבורק הקיז שי הז לעופלש רבתסמ .חוליש- תושרל תושרמ האצוה לש 

 wabalum המ אלא ,םוקמל םוקממ הרבעהבו הלבוהב רומא אוה ףאש,ידכאה

ןבומ ותוא לביקש אוה ,'םרשוי הלמב םיוסמ גשומ ידכל דחא בינב חתפתנש 

ריעה לידש .תובאה לש תירבעב ,וניינעב ול בורק ךא ,רחא שרושמ הלמב 

הפי םלוה הז ירהו .עודי היה 'לבויה"ש עמתשמ יאוה לבוי" ןושלה ןמש ןוכנל 

תמייק התייהש הדרחהו ,תובאה ואצי םהמש םיטבשה ןיב םקש הזה 'דסומה' תא 

ובשחנ תועקדקהישכ ('הזוחא-הלחג' ךדע ןמקל 'יע) תובא תלחנל םיטבש םתואב 

הבשחנ אל והדש רכמש דיחי(ו) תוחפשמהו טבשה ינב לש תללוכה םתזוחאכ ןיידע 

ותחפשמ ינבו החפשמה תזוחאל רוזחל הכירצ התייהש אלא תטלחומכ ותריכמ 

תודועתב תפקתשמ ןיידע תאזה הדרחהו 23"לבויה ינפל דוע לואגל םילוכי ויה 

הדועתב מ"ד ךכ .םידדונב אלש םג ,יראמל ץוחמ םג ,יברומע תפוקתמ תוילבב 

םישנא המכל ץינק הדש הרכמש ,םרונ תב גתלב ,תחא לע רסמנ ,רפסמ תחא 

(ekil "ויבא תיב הדש-הנמ 2;3-ב-הדפו" רזחו םרוג ןב םכס אב ,הדועתב 
 (24bit abisu ip-tu-ur. הלחנ' םהל התייה םידדונה החפשמהו טבשה םג'

הגאד ,ורכמ םאו ,ורכמ אלו ורמש הילעש (ןוא ינבב ךשמהב ראבתיש תומכ) 

דובעשל םג רבדה אוהו .ןושארה באה תיבל רוזחחש-ןוטלשה כ"חאו החפשמה 

גאדו הדוקה יבעב ומצע םינכה ןוטלשהש תיברו הולמ תמחמ שיא לש ףוגה 
.םרשו = 'לבוי'לו רורדל 

JVl6Rs5ff.، םש.21 

.35 ,דומלתה תפוקתב ירבעה טפשמה תודלוח ,קליג 'א ירבדמ .23 
 M. Schorr, Urkunden des altbabylonischen Ziwil und Prozessrechts No. 103 .24

.119 ימע 'פש 'יעו 

This content downloaded from 
������������134.191.195.254 on Tue, 05 Jan 2021 12:13:39 UTC������������ 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



11 םימכ תר1תב 0יטודק םיהגומ [42) 

.םיטבשה תפוקת תישאר םע רבכ לארשי תודליתב עבוק ךרע היה -לבוי-ל 

'םהיבא יחא ך؟תב הלחג תוחא- ולביקו השמ ינפל ןטפשמכ וכז דחפלצ ת^בשכ 

ןב ריכמ ןב דעלג ינב תחפשמל תובאה ישאר' ואב ,(ז קוספ םשו ,זכ רבדמב) 

ןתלחנ הערמו- ןטבשל ץוחמ וללה תונבה ואשניי םאש ,ונעטו (א ,ול) -השנמ 

לע ןתלחנ הפסונו לארשי ינבל לבויה היהי םאו- וליפאו (ג) -וניתובא תלחנמ 

םהיניעב בוטל- :השמ לש ןוקיתה אב זאו .(ד) -םהל הנייהת רשא הטמה תלחנ 

.(ו)-םישנל הנייהת םהיבא הטמ תחפשמל ךא ,םישנל הנייהת 

תנש- םשב ,העידיה 'הב ,םסרופמ רבדכ שרופמ לבויה רכזנ 'םיאיבנ'ב 

דחאל ותלחנמ הנתמ [אישנה) ןתי יכו- :זי ,ומ לאקזחיב ,לאקזחי לצא -רורדה 

המכב זמורמ אוה ךא .יאישנל תבשו רורדה תנש דע ול התייהו וידבעמ 

םרבשל אורקל- :ןושלה הליבקמ ,ב-א ,גס 'עשיב .םיאיבנב םיפסונ תומוקמ 

תנש- לע ,ד גסב רבודמ ךכ ןיעמו ן-'הל ןוצר תנש אורקל- :לא -רורד 

םעפכ -רורד ארקל- ןושלה תרהח (זי ,וט ,ח) דל הימריב ךכו .-ילואג 

,הכ ארקיו יפלש ,לבויהש רשפאו .םידבע רורחשב רבודמשכ םעפב 

:ו ,חנ היעשי ןיינעמ םג אוה ,(ט קוספ ,םש) םירופיכה םויב ושודיק תליחת 
.-ישפח םיצוצר חלשו... עשר תובצרח חתפ :והרחבא םוצ הז אלה- 

,ירורד תנש'כ לבויל תורורב תויצנסינימר םיאיבנה ירפסב ועקתשנ םא םג םלוא 

רחאלמ לעופ חוכ היה םא איה הלאשו .25ןמזמ לטב {'לבוי' םצעה-פשףאו)לבויה 

.םוקמל םוקממ םיבשות הריבעמ הליחתה תוכלמהשכ ,םימודקה םיטבשה תפוקת 

דעומ .וכ 

.(ב זט 'דמב) -םש ישנא ,דעומ יארק הדע יאישנ ..השמ ינפל ומוקיו- 

זט ,א 'דמב לש -הדעה יאירק- (הרצק ןושלב) םה ןאכלש 'דעומ' יארק 

.(םריבאו ןתד םג םהבש) ט ,וכ לשו 

:(םילא בשומב םש רבודמה יכ םא) תירגוא ןושלב יוצמ הז ןבומב -דעומ- 

םגרו ...יוחתשת לאו לפת לא .٠ .(דעומ להק)-דעמ ר'חפ" םע ןתת לא 137:14 

,םכלעב םי (םואנ)םחת ,דעמ ר'חפל (הנש---)ינת ,לא ה[בא)(רושל)רתל (רומאו) 

2ة...דעמ ר'חפ יוחתשתל ,לפת(ל) 31 רש ,םש .[רהנ (טפוש =) טפ)ח םכנדא 

ם-הפל א-יה האמה לש לבגב 'דעומ' לע רבודמ ךלמו םדא ינב בשומב 

איבהל ,זאמ ןעוצ ילשומ תוחילשב ותכלב ,ןומאןו לש תירצמה עסמה תאצרהב 

רמאנש ,תולבוי ולטב ,השנמ טבש יצחו דג ןבואר טבש ולגשמ' :ב ,בל ןיכרע 'יע .25 

,ץברועמ ןהו הילע ויה לוכי .ןתצקמ ולגש ןמזב אלו ,'היבשוי לבל רורד םתארקו" 

"היבשוי לבלי ,לית ,גהונ לבוי אהי לוכי ,ןימינבב הדוהי טבש ,הדוהיב ןימינב טבש 

,'ןיברועמ ןהש ןמזב אלו ןנוקיתב היבשויש ןמזב 
 ,C.H. Gordoijj Ugarittc Textbook p. 197 ,26
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[43] ץגירג 'מ עש1הי 12 

אישנ) ארקיו רקוב תויהב יהיו" :ץמא לאל הריס תיישעל ןונבלה ןמ םיצע 
תוביבסל ועיגהש םי תוחדא ידבוע) םירכזל דמאיו םכותב דומעיו ,ודעומל (לבג 

,וביר ישגא םה ץמא ץ לש האצרהב ?םיתשלפה םע דחי לארשי-ץראב דאד 
דחא וגאב :וילא ורמאיו '!םכאוב המ לעי :(היהש השעמ ללגב ול םילכנתמה 

.27ירכו ,'ונביר ישנא םע המירצמ חלשת רשא ...תוינאה 

הטמ .זכ 

ןמ אב-םעה ללכ ךותב דחא אצומ לע סחייתמה ץוביק -"טבשיש םשכ 

ךרדכ ,שארה דיבש הטמה ןמ 'הטמ' אב ךכ ,טבשה שאר דיבש ,טיברשה ,טבשה 

החיכש טבש תועמשמב .(הי ,חל 'ארב) "ךדיב רשא ךטמו" :הדוהיל םיאצומש 

דוחייב ךא ,(אי ,דכ)'קיו 'םב הנשיו ,(בכ ,חל ?דל הל ?אל) תומש 'םב הלמה 

םהמו ,יוכו ,יוכו (גי) םילגרמה ,םיאישנה יקרפב (א) רבדמב 'םב איה תחוור 

תרזוח הלמה ןיא עשוהי 'םו הרותל ץוחמ .(יוכו הלהנהה יקרפב) עשוהי 'םב 

,הב םעפו ,"ילתפנ הטממ ומאו" :די ,זב םעפ :יא םיכלמב םיימעפ אלא דוע 

ינבל (תובאה יתב) תובאה יאישנ ,תוטמה ישאר לכ תא המלש להקי זא" :א 

האלמה ץשלה .המלש ימימ איה ד-א ,הב הקספהש חיכוהל לקנהו ."לארשי 

יאישנ תוטמה ישאר לכ תאו לארשי ינקז תא המלש להקי זא" :איה הקספה לש 

'ה תירב ץרא תא תולעהל ,םלשורי ,המלש ךלמה לא לארשי ינבל תובאה 

,םינתאה חריב לארשי שיא לכ המלש ךלמה לא ולהקיו .ץיצ איה דוד ריעמ 

ולעיו .ץראה תא םינהכה ואשיו .לארשי ינקז לכ ואביו .יעיבשה שדחה אוה ,גחב 

םתא ולעיו לה؛זב רשא שדקה ילכ לכ תאו דעומ להא תאו 'ה ץרא תא 
םלוכ ,העתפהה הברמל ,םה הזב םירכזנה תונושלה לכ הנהו ."םייולהו םינהכה 

הדרפהה איה וזכ ."םינהכ תרות" לש רוקמל סחיל תגהונ 'תרוקיבה'ש תונושל 

הלמה וזכ ן'דעומ להא'-'ןכשמ'ל םשה הזכ ?םייוול ןיבו םינהכ ןיב 
ןמ םידמל ונאצמנש יפכ םלוא .(תובאה יאישנ) 'םיאישנ' הלמה וזכו ?'תוטמ' 

לכב אוהש ,"םינתאה הדי" ונייה -,ירשת כ"חא וארקש שדוחל הזב ןחינה םשה 
"לוב חרי" תומשל המודב םה םיינענכ 'םגתא' םג 'חרי' םג-רומג ינענכ ובכרה 

תוארקמה לכבש דועב-,זל ,ו-רייאליבשב "וזחרי"ו ?חל ,ו ,םש-ןושחרמ ליבשב- 

רפסמב םישדח יפל םינומ םלועל הזה ללכב םיכלמ רפסו לבב תולג דע 

םא אלא הקספה תא ראבל ןיא .(יחרי' אלו 'שדחי הלמב םישמתשמו) -ירודיס 

,בותכ היה ךכ ,28המלש ימי םצעמ ,ןושארה רוקמב רבכש ,טילחנ ןכ 

דסומ יצוח)'הקיתעה םירצמ תורפסמ םילשמו םירומזמ ,םירופיסיב ימוגרת 'שה .27 

J.A. Wilson, היה ירצמה טסכטב הלמה לע ררועתנש ןושארה - .33 ימע ,(ה"לשת ,קילאיב 
ANET 29 n. 40 -ב ומוגרת ישהו صممك 4, 1945, 245 

.'המלש ירבד' הזה רוקמה ארקנ ,אמ ,א"י 'א םיכלמ יפל .28 
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13 םיגהכ תרותב םימודק םיחנומ [44] 

עקשאדה רוקמה ןמ הלוכ הקספה תא קיתעמ אלא וניא םיכלמ רפס לעבו 

.די 'זבש "ילתפנ הטמ" תא םג ריבסהל שי ךכש ,ןאכמו 

.המלש ימימ אופא אב ,"טבש" ןבומב הטמ הלמל ןורחאה ןורכיזה 

הזחא-הלחנ .הכ 

:בותכ רגטראגמואב-רלהק לש םגולימב 

 _(used since Hs(==Hesekiel הזחא.

.ןיטולחל הנוש רופיס ונל תורפסמ םויה וניתועידי 

םסרופ ,11 'םמ (VIII (1953 ךדכ Archives Royales de Mari -ב 

ןמר'ח-תומ ,"ןוא תיב 32תזוחא ,הדש ג1וכא טישמהו האמ" ؛וז ןושלב בתכמ 
,"ודגש"ה תומא-נתחל ,ודגשה לא-נח-דא ,"ודגש"ה רתשא-ידכז ,34"ודגש"ה 

,לא-'חמס ,םתסכ ודגשב םינושאר ,ןפא (ריע)יבשוי ןוא ינב 'ה ,"ודגש"ה לא-ממס 

,3،הונה רבח ,ןוא ינב 'ח ,35'תשא דד ,םר'חפ ,רשאןוכי ,לא-לת'ח ,ןתמא ,ןזיחא 

רקבי רשא .3؟'וליחנה הד؛ק 38םהיחא 37ךא-פד^ל ןוא ינב הלא םישנא .תנשב םינושאר 

סנכוה יאדובש-"םינתא חרי"ל רואיבה םג אב ,המלש ימימ ,הזה רוקמה ןמו .29 

.-יעיבשה שדוח-ב ,לארשיב גוהנה ןיינמה י-ע ,םינודיצה םע המלש לש ויעגמ תובקעב 

 30. Hesekjel, םדקומ ןזואהלו לש יתרוקיבה רקחמב בשחנה ,לאקזחי איבנה ונייה
- .؟-ל רתוי וא רוד ידכ 

,לבויה תומדקל וב םיאבומה םיניינעה תובישח םושמ ,'הלחנ' ךרעה לע םג יתדמע 
.הלעמל וב יתרבידש 

.(ךשמהב 'שה .םש 190 ימע) רטקה 60 ךדעב םה וכא 150 .עקרק תדימ .31 
 32. ==1-tum؛؛-b1■

ריע החנבו לארשי-ץדאל כ-חא הארנכ האצי ,הנממ קלח וא ,וז החפשמ .33 

יאצומ) -ןוא תיב םע דשא 'יעה- רמאמה ףוסב הרעהה 'שה) לא-תיב י-עש ןוא-תיב 
.(289 ימע _ד 

'דמב- (םש ישנא) דעומ יארק ומכ ילוא-ןיינעה יפל .ושוריפ רדבתנ אל .34 

.עושידוד :ירבעביתכב .35 

:בותכה תרדגהכ שממ אוהש ,הונ תירבעה הלמה וזו .רוקמב 'םוני .םיעור תואנ .36 

.ןנאש םוקמל הצילמבו הרישב הלאשוה הלמה .אכ ,גל 'טרי-'ןאצ םיצברמםיערהונ- 

.לארשיב והי-מרי ןיעכ םש .37 

אוהש אלא ,(תירבעב עיפי ומכ םש)'הפי ,דחא לש ונב היה שיאה אקוד ואל 38 

רידהמל דפסה ףוסב 'יטפשמה שוריפ-ב םש 'יע) ןיינקה ךרוצ תמחמ 'האי םהל השענ 
 Georges Boyer, 190 ימע).

 39. =Eqlam1nbiiu. לעופ לש שומיש שי בותכב םגו .לקב ,-ולחני הד؛עה- :קוידב

.ןמקל 'יע .לקב 'לתג'ב אצוי 
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145] זגידג 'מ עשוהי 14 

םידעה)ינפל לכאי 41יכדה ץאו לאשמש 'יחמצ' םלשי ףסכ םינמ 'י ,40הדוקב 

י2 לא די (ןב)דא בצי ינפל (הגשה ץיצ ידחאו) תומשב ונמנש ,םירפוסהו 

תיבל תכייש ,הב רבודמש הדשה-4גהיאוב רידהמה ריבסה ,ןאכ רפוסש המ 

,יםיץשארי שיא רשע השולש ונינפלש הדועתב הב ונמנש ,החפשמה ללכל ץא 

,םידדונ םדוע םירחאה 8 וליאו ,(ידאמ תוביבסב)ןפא 'ריעה' יבשות םה 5 םהמ 

ץממ הדשו ,םדקמ םתובא תלחנ וא החפשמה תזוחא איה הד؛؟'ה ."הונב" םיעור 

הדקמב וליחנה :ןוא ינב "ינושאר' ושעש אוהו /םיליחנמ' אלא םירכומ ץא הז 

רבדה .ץא ינב ראשל 'חא' אוה ףא השענ ךכ ייעו דא-מדיל הדשה תא הז 

.םירפוס י"ע 'רפסב בתכג'ו טפושו םידע יגפל ץד תיבב השענ 

הדועתב .14-ו 13 'םמב בושו 12 'םמב ,ךרכ ותואב רפוסמ םידחא םירקמ לע 

,םוקמה לשומ (דא עמשי) דא'-חמסי (m-bi-11) (ליחנה ןבומב) לחנ 12 'םמ 

,דא-מדי ותואל םינתח ריעב ,(ךלמה תיבל) "לכיהיל תכייש התייהש הדש 
תאז תמועל 13 'םמ הדועתב .'לכיה'ל םיבוטה וישעמ תמחמ הנתמכ םעפהו 

םל'חפ-לא יליחנה' ,רוסא הלחנ דוכמלש ץיכמ תיטפשמ המרעה לע רפוסמ 
םל'חפלאל 'ליחנה' דא-מדי וליאו ,יבל בוטב' ,דא-טרי ותואל יונב חטש 

הבוט הדש 'ליחנה' 44...שיק ןב דאי :14 'םמב -רבד ותוא ןיעמ !לקש 11 

.םידדוב םירקמ הלא ןיאו .הנמ יצח 'הפי ןב דא-מריל 'ליחנה' הזו ,דא-מריל 

תודועתה לש הרדס התואמ ץשארה ךרכב המסרפתנש (91 'םמ) הדועתב 

לשומה ,דא 'חמסי ,ליגה ונב לא רושא ךלמ דא שמשמ בתכמ אב ,םידאממ 

דא שמש דודגב טשופ ,םידדונ שאר 4،םנדמז דחא לש וניינעב ,ידאמב ומשב 

ולדחיו ,בערל וללה םייופצ ויהי אל בושו 'הלחנ' ול 'ליחני' יכ ונבל ץעיימ 

.דושה ןמ 

תודועתב םיאבה םשהו לעופה ,47(ליעל 'ד) היאוב תאז םיעטה רבכש יפכ 

'הלחנ'ו 'לחני םילמה םה הלא אלא רקיע לכ םיידכא םניא ,ליגה תוידכאה 

לעופכ ולא תודועתב 'לחנ' לעופב שומישה םג .48םיאב םה וז ץשלמו ,םיירבעה 

 40. baqira-an 1ba-qa-ru - הדשה לע תולע3 תנעט ןעטי דשא.

.החפשמה יבא איה 'ןוא''ו .טבשה םש .41 
.טפושה יבאל הנובהו ,לא-עדי האדנכ .42 

.(36-32 םיפיעס) 197-190 ימע ,םש ,9 הרעה 'יע .43 

.עוטק םשה .44 
 45 1,91 ARM, ייע G. Dosstn.

ןתואב דבודמ ילואו .(א ,הכ 'ארב) ןדמז :הרוטק לש ןושארה ןבה םשכ םש .46 

.(יתמא- ךדע 'יע)ןופצב הרוטק ינב ודדונתה ןיידע וז הפוקתב .טבש 
.91,ُأمس. 6 ,םש .47 

.ךכל זמד (224 ,1) ןיסוד םג .48 
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15 םינהכ תר1תג םימודק םיחנימ (46] 

םכל ולחמ רשא םישנאה תומש הלא" :(זי ,דל 'דמב) הרותב וגשי "לק"ב אצוי 

יגב תא לחנל 'ה .דוצ רשא הלא') לעיפה םגו לקה םגש בורקו ."ץראה תא 

,٦٠ ןבל ,גי ןעשוהי 'םב םימעפ שולש דועו ןמכ ,םש ,םש "ןענכ ץראב לארשי 

הלועפה תא שמשמה לעופל אוה היהנ יעבט ןפואבש ,ליעפהל ומדק (אנ ,טי ;א 

טרפ ,ארקמב םירחאה םירפטה לכב אצמנ םג אוהו ,תכלהמה ץשלב ,תאצויה 

תורשיה ,הזב וניארש ךייגקה' תולועפ לכש ,וניינעמ דמלה רבד .4'ונינמש הלאל 

,(ז ,ול 'דמב) הרותבש- דחא רוקמ לע ןה תורזוח ןלוכש- דחי םג תופקועהו 
הטמ תלחנב שיא יכ ,הטמ לא הטממ לארשי ינבל הלחנ בפת אלו' :םילמב עבוה 

תויצוטיטסניאה תומדקל קר אל ,ןה הלודג תודע-,"לארשי ינב וקבדי ויתבא 

(איא ,זכו ןול םש) ,דחפלצ תונב תשרפב הרותב וגל תונותנה ,תויטפשמה 

אלא ,'רורדה תנשב' םינושארה הילעבל םלועל תרזוח הדשהש ,לבויה תשרפבו 

.חוסינה תומדקל ףא הזב וניארש יפכ ףא 

לעופב שומישל המודקה תירבעה תודעה ןה יראממ תודועתה םנמא םא ךא 

םעפה יכ םא-הב אצויכ תינושל תודע .תודיחיה ןה ץא ,'הלחנ' םשבו 'לחני 

.תירגוא תולילעב םויכ ונל היוצמ ,תיארקמה הדישבש ןושלה יבגל רקיעב 

67:11, 15-16,؛،؛ץדרוג לש ורפסב םיניוצמה) םיהז טעמכ םיטסקט ינשב 

 14:51(51:VIII,וליאו ;(ותלחנ -=)התלחנ ץרא ...(ותבש=)התבת אסכ" לע רבודמ

ונייה ,'תיאלת עבגב םענב יתלחנ רעב שדקב' :רמאנ Cnt: 111:27)ישילש טסקטב 

ריש ותואב) VI :14-16-ב בושו.5ג(ז)ןוחצנה) עבגב םעונב ,יתלחנ רהב שדוקב 

הלאב ריכהל השק אל ,'התלחנ ץרא תפכח/ התבת אסכ רתפכ' :וגל שי (הלילע 

"ךשדק חוני ,(אי ,וט תומש)"שדקב (רדאנ)" :םיה תרישב םיליבקמה םייוטיבה תא 

,(םש) "שדקמ" ,(םש) "ךתבשל ןוכמ" ,(זי) 'ךתלחנ דהב (ומעטתו ומאבת)" (גי) 

םיהלא)'ה ץרא תנייצמ 'הלחנ' הרישב ;רתוי תורחואמ תודחא תויארקמ תורישבו 

"ז'ה תלחנ עלבת המל' :(טי ,כ ב"ומש)'ה םע םג ךא (א טע 'להת .ךתלחנב םיוג ואב 
.םיאיבנב הברה דועו 

הרוצב) 'לחג' שרושה םייביטארטסינימדא םיבתכב הברה יוצמ הז דבלמ 

אל ,תויטפשמה תונוכתה לע תורעשהה ףרחש אלא ,("םהלחגו" וא 'הלחנו' 

ידיב" תואצמנש תוד&מג רבודמש רכינ ןיינעה ןמ יכ םא ,ןביט ידמל וררבתנ 

.רפסמב יולת (ליעפה וא לעיפ וא ,לק םא) הנושה ןיינבב שומישה ןיאו .49 
 .Ugaritic Textbook .50

בתוכהש הארנכ .יתבת-(התבש) התבת :םוקמב בותכ הלאמ ינשה טסכטב .51 

?(תינודיצב הזש יפכ) ה- םוקמב י- תרבודמה ונושלב בתכו העט 

י י .G.R. Driver, Canaanite Myths and Legends, p. 158 ךכ .52 
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أ47ا זגירג 'מ עשוהי 16 

eqiat 7 לע רבודמ ,54תירגואמ ידכא טסקטב בוש .550ילח1נב רבודמו ינולפ 

 naijaiti (הלחנ תודש תעבש) תועידי דבלמ ונל שי ךכו תרשנלא דחא לש

ןושלב וליאכ תרבדמה בייח האמהמ לבגמ תבותכ ,5؛؛'הלחנ' לע תורחא ת1פסונ 

.5،ייל תשר؛גו ךל ךתשרל ,לחנת לחנ 0אי :תיארקמ 

לע םיינויח הרוקממ תוחפ הברה םיעדוי ונא ,'הלחניו ילחג• תמועל 

'ארב) הלפכמה תרעמ ץיגקל הקיזב םימעפ המכ הלמה האב הדותב .'הזחא' 

ףסוי לצא םעפו ןירבק תזחאל...' :תיטנדיא ץשלב (גי ,ג ןל ,טמ •ב גב 

ץראה בטימב םירצמ ץראב הזחא םהל ןתד ויחא תאו ויבא תא ףסוי בשודי) 

'קיו) 'םתזחא' ןהש םייולה ירעל הקיזב תואב תורכזהה רתי .('םטמעד ץראב 
דוגינב .(זכ) שדקהלו (הכ ,הב 'קיו) לבוילו (ב ,הל 'דמב םג ןטל גל-בל הכ 

domain, domaine איה הזחא ,patrimony, patrimoine איהש הלחנל 

.(ימלוע תזחאל ...ןענכ ץרא לכ תא ...ךל יתתנו') ושבכש-וזחאש םוקמ 
יכ םלוא .(י ,דל 'ארב 'שה) השורי אלו תובשייתה עיבמ-לעפנב-לעופה 

רופיסב ,תישארב רפסב ותואיצממ קר אל םידמל ונאצמנ ,םודק יוטיב ונינפל 

םירירשו םימייק םייתיחה וימושירש ,הלפכמה תרעמ ץינקב ץמדק רופיסבו ףסוי 

םדג הנתאו ינממ לאשי :יב רומזמ םילחתמ לוכ םדוק אלא ,57בר רוריבב וב 

שרפתנ אל ורבחמש פיעא) רומזמה ןכות לכ .(ח)'ץרא יפפא-ךתזחאו ךתלחנ 

1סחיל ןתינ _ש ,לאר؛؛'יב דחא ךלמ קר היהש קפס חינמ וניא ,(ושארב 

הפוקתב וא עשוהי 'םב הלחנ ייע הזחא לש תודדובה תורכזהה .דוד אוהו 

.הרותה ןמ תואב ,י"הדב םימעפ רפסמו (ומ-דמ םיקרפ) לאקזחי לצא תרחואמ 

קר ,הנשמה ןושלב אלו (יאתגםחאי ؛םוגרתב)תימראב אל העודי הלמה ץאש הדבועה 

.םודק רתב שומישה ןמ אופא איה האצי ,הלחנל דוגינב .התומדק לע הפיסומ 

תישארבב םיימעפ ןהמ .םימעפ 5 קד ארקמב אב ,הלמה הרצונ ונממש ,לעופה 

.רבדמבב םעפו (טי ,ט ,בכ) עש1היב םיימעפ ן(זב ,זמ ;י ,דל) 

לאעמשי תודוא לע םהרבאל הרושבב תישארב 'םב לחה האב הלמה 

הרו؛מה םויקב ,בושו .(כ ,זי ,'דילוי םיאי&נ רטע םינש ...ךיתעמש לאעמשילו•) 

 A. Van Selms, Marriage and Family 53. לצא שי הלא םיטסקטב 'לחמה' לע ןויד
Life in Ugaritic Literature 1954, pp. 137-139• ,םישרויב רבודמ ,תרחא הטיש יסל וא 

 .(Virolleaux, Memorial Lagrange. יע) רכו שממ םיגב יגבו סיגב'

.ممس111ء 1955, 109(16.251) .54 

 .PRUII 1957 Nrs. 63, 73 (13.1255. (17.395 ؛

 Albright,

 .Lehman, BASOR 129, 15-18 .57
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17 _םינהכ 

("םתמאל םיאישנ רשע םיגש ..לאעמשי יגב םה הלא" ؛זט ,הכ) ןמז רחאל 

תאז ירחא ."ונכותב התא טיהלא אישנ" :תח ינב יפב םעפ םהרבא ארקנ ךכו 

תכירעב ,ב 'דמב) םידוקפה שמוחב םיטבשה ישארכ דוחייב "םיאישנ" םירכזנ 

תקעזהב ;ז םש - םיאישנה ןברקב ;םייאה ידוקפב - ןומ ,דל ,ד ןמילגדה 

הריחבב ;"הדע יאישנ" ןב ,זט - חרק תקולחמב ןד ,י םש - תונחמה 

םהש דבכנה דיקפתה .(יוכו דל-ץראה יליחנמב ןזי-וינבו ןרהא לש היינשה 
'םיוח'ל םיעבשנה םה "הדעה יאישנ" ؛עשוהי ימיב םג יח ,השמ ימיב םיאלממ 

םתעובשל םינמאנ םה הדעה תנולת תורמלו -58םהינקז תעובש דעכ-(םינועבגה) 

ישאר" :ןאכ םיארקנ םה ןדי) לעופב ץראה תלחנהב םיפתתשמה םהו (ט 'והי) 

םיטבשה ןיב תקולחמ תררועתמשכו .(אכ) םייולל םידע ןתמבו ("תוטמה תובא 

ינשב תורתהל "םאשנ הרשע" םיחלשנ ,הזמ םיטבשה ןיבל הזמ ןדריה רבעמ 
.(בכ)הצחמו םיטבשה 

תוימואלה תולועפה .םיטבשב םיאישנה חוכ ךלוהו תחופ ,תובשייתהה םע 

םיעמוש ונא הנורחאה םעפב ."םינקזה" ייע-תוימוקמהו ,"םיטפושה" י"ע תוצרחנ 

ךדע ליעל ישהו א ,ח אילמ) המלש ימי תישארמ אבש בותכב "םיאישנ" לע 

ינבל תובאה (יתב) יאישנ תוטמה ישאר לכ תא המלש להקי זא" ן("הטמי 

ללקת אל םיהלא" ؛הרותבש "אישנה" תא ושריפ 59באחא ימיב רבכ ךא ."לארשי 

ךותמו ;םהימיב ךלמה לע בסומכ ,(זכ ,בכ תומש) "ראת אל ךמעב אישנו 

ךלמ ללקמ לש וניד לע םג ודמע ,בותכ ותואב "טיהלא" ןיבו "אישנ" ןיבש הלבקהה 

בקנו" ؛זט-י ,דכ 'קיוב רומאכ) הליקסב ותתימש ,"םיהלא םש בקונ" ןידכ אוהש 

לש "ןידה תיב" קספשמ ןכ לעו .("הדעה לכ וב ומגרי םוגר ;תמוי תומ 'ה םש 

(גי ,אכ א"למ) "ךלמו םיהלא תובג ךרב רמאל" ,לבזיא המיקהש ,םירוחו םינקז 

ץוחמ ללקמה תא םיאיצומש (גב ,דכ 'קיו) ללקמב רומאה תא וושה םגו 

המודב.،0"םינבאב והלקסיו ריעל ץוחמ והואיצויו"-,ותוא םימגור םשו הנחמל 

,בשי דדב ,אמטי ,וב עעה רשא ימי לכ" ؛ערוצמב בותכהש ,םיאצומ ונא ךכל 

.305-304 ימע ,תורוד יאצומ ,'םינועבגה תירב' הזל 'יע .58 

.םעבחר לע ינולישה היחא יפב רבכ דל אי א"למ יפל .59 

וז ןושלו ,"ןבא ותא ומגריו" :איה ןושלה ,ארקיו רפפבש בותכ ותואב ,הרותב .60 

ומגריו" :םעבחר ימימ ,רתוי םודק רופיסב (אי ,בי ,א) םיכלמ 'סב תרזוח ארקיו 'ס לש 

'סל-הרותה לש רחא רפסל קוקז ,גי ,אכ א"למ-ונינפל שומישה ."ןבא וב לארשי לכ 
בורל םישמתשמ ובו ינדמל אלו יממע רפס אוהש ,(דועו ,דכ ,אכ ,בכ םש ישה) םירבד 

,אכ ,אכ םירבד ,םעפ קז1 כ"חא הנשמה ןושלב רידת חיכשה אוהש ,'לקס' לעופב 

ימיל סחייתמש ,רופיסב הדיחי םעפ קר שי הנשמב םגו /םגר' לעופב שומיש השענ 

,'ןבא' תיצוביקה ןושלב אלו יובירב 'םינבא' םצעה-משב םגו [(ט ,ד הכוס) 'םגר'-יאני 

A.Kropat, Die Syntax 'שה ,ןורחאה שומישב רחואמו םדקומ ןיב לדבהל-.רתוי המודקה 
 .(8-13 .des Autors der Chronik (§28, pp
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أ49ل ץנירג 'מ עשוהי 18 

דעשל ؟וחמ הבישי לע םימי םתואב שרפתנ (ומ م 'קיו) 'ובשומ הנחמל ץוחמ 
.(ד-ג,ז ב"למ)ריעה 

לע אקת ואל ١٨ .לאקזחי 'ךלמ' לע 'אישנ'מ השע וז ךרד לע בר שומיש 

לע ללכב אלא (חמ-המ דוחייב ,םינורחאה המיתחה יקרפב) לארשי ךלמ 

םירצמ ץראמ אישנו" ؛גי ,ל ןילבתו ךשמ שאר אישנ"-א ,טל ןנב ,חל :םיכלמ 

.('םיכלמ" םיארקנ תוירושאה תובותכבש) ירדק יאישנ"-אכ ,זכ ןידוע היהי אל 

ףידמ יכלמ' ןיבל 'ןידמ יאישנ" אכ ,גי 'והי ןיב המוד רבד הרואכל שי םנמא 

םיאישנ תמאב ויה ןידמ יאישנ :ןכ הז ןיא השעמל לבא ,ו-ח ,א"ל 'דמבבש 

ליעל 'יע) יראמ תפוקת לש ,הנחב ומכ ,'תומא' הארנכ וארקנש ,םהיטבשל 

לבא .،1תיטילופ הניחבמ וארקנ 'םיכלמ'ו ןוט ,הכ 'דמב 'שה (יהמאי ךרעב 

העודי הניא 'םיטבש'ל הקולחה ןמלועמ םיטבש יאישנ ויה אל 'םירצמ' יכלמ 

רחא ןמזמ םג ילואו ,רחא םוקממ האשוהש האושה אופא וז .םירצמ י"דב ללכב 

לארשי יכלמ םג םיוסו .הלילשה דצל תנווכמ ילואו (תישוכה תלשושה ינפלמ) 

.،ג/،2םיטבשל םיאישנ ויה אל 

ןבומה .ץרדהנסה אישנ :הגוש ןבומב לבא ינש תיב ימיב השדחתנ הלמה 

.ןמזמ זנגנ רבכ-'טבש שאר' ןומדקה 

הדע .ל 

.תמיוסמ תילכתל האורק הפיסא הנבומו 'דעיי שרושה ןמ האב הלמה 

הרבחב ליגר הזש יפכ ,קלח םילטונ הבש ,םעה ללכ לש הפיסאה וז הללכב 

הלעמו םירשעמ אבצה יאצויו 'םהימעב םילעבה" ,םירבגה לכ ,תינומדק חישפח 

תוחיכומש יפכ .(הגהנהב םיגצוימ םניאש ,ףטהו םישגה תא) המואה ללכ םיגציימה 

הירוטסיהה רחשב ליתכ תלעופ וז הדע םג ,םלועב תונושה תורבחב תואמגודה 

.،4תגלופמה הכולמה תפוקת תישאר םע תמלענ איהו המואה לש 

"םיבלמ" םג ידאממש תבותכה התואב הניח (יאישנ--)'תובא' םיארקנ ךכל המודב .61 
 7 LUGALMES ab-bu-u (Jana. F. Thureau-Dangm, RA 33 (1936) p. 51, col. I 11

 J.R. Kupper, Les nomades en Mesopotamie au temps de rois de Man, 15-16. הזלו

 1957. pp. 32-33.

.םיטבש ב"י לע םילשומ-לאקזחי תטיש יפל םג-אלא .62 

,א רבדמב) "תומשב ובקנ רשא" םהב רמאנש םיאישנה ןיינעל דיעהל יואר בגא .6ג 
Die Vorsteher - רגרבסדנל ישה .שינכב "זוחמ"ה ישארב םיאצומ ונא המוד רבדש (זי 

 .die Eniannten ء beim alum heissen.. nlbum ؛des karum &M11

תורבחב םימוד תודסומל האושהב ,התומדק לעו הדעה לע רתוי הבחר האצרה .64 

םש דוחייב ,יוכו 290 ,תורוד יאצומ) "םינועבגה תירב' ירמאמב ארוקה אצמי-תומודק 

.84-69 ,א"כשת ,וב "ןויצ"ב הליחת םסרפתנ רמאמה .(ו הקספ 
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םינהכ תר1תב םימודק םיהגומ [50] 

םיאיבנבו הרותב םיעמוש וגא-מינושאד םימי םתואב הדעה ידיקפת ויה המ 

.םינושאר 

להוא חתפ לא) (ב ,י 'דמב-דחוימ ןמיס פ-ע) השמ לא תארקנ הדעה 
תחכונ תויהל םימעפו (דא ,הל ;גיבי ימש) שדח וצ עומשל םימעפ ,(דעומ 

.(אי ,ח 'דמב) השעמב ,וב קלח תלטונ איהו שיש (ח 'קיו) בושח ירוביצ סכטב 

'דמב) אוה גגוש םא ,וטלקמ ריעל חצור ריזחהל-יטפשמ ףקות םג שי הדעל 

.(וכרעב ליעל 'יע)'דעומ' ול וארקש ,םצמוצמ ףוג דמוע הדעה שארב .(אכ הל 

וז העפותו (רבדמב-תומש םירפסב) הרותב וז הלמ האב רבדה רקיעב 

םיאצמנ ץבוקמב םיטבשה לכשכ ,תויתרבחה תוביסמה תאו ןמזה תא הפי תמלוה 

ךרדב ,הילע םיעמוש שוביכה לש תוביסמב .ךרוצ שי םא סנכתהל םיבורקו ,דחי 

,(הי)הלחנהל רבוע וא (ט קרפ)ןכש םע םע ןתמו אשמל םיקקזנשמ קר .טעמ ,עבטה 

םיפסאנ םיטבשהשכ ,הדעל שי הזכ לעופ חוכ .לעופ חוכ שמשל תרזוח איה 

הלעמ המלששכ ,בושו .(רכו גי ,י ,אכ ןא ,ב יפוש)ןימינב לע המחלמל תאצל 

ולע םידעונה לארשי תדע לכו המלש ךלמהו') שדקמל םע בורב ןוראה תא 

םיפסאנשכ ,כ ,בי א"למב הדעה ןורכיז אב הנורחאה םעפב .(-קראה ינפל ותא 
,לארשי לכ עמשכ יהיו-) םעבריב רגובלו הדוהי לעמ גלפתהל םיטבשה תרשע 

.(ילארשי לכ לע ותא וכילמיו הדעה לא ותא וארקיו וחלשיו םעברי בש יכ 

םעפמ .םירשו םיצעוי י-ע םיכלמה םיטילש םעב ;הדעל רכז ןיא ךליאו ןאכמ 

שאוי תפוקתב) תירב תתירכ לעו םייממע םיסוניכ לע םיעמוש ונא םעפל 

תיב ימי לש תיארקמה תירוטסיהה תורפסב .הניא 'הדעי הלמה ךא (והישאיו 

ןא ,י 'זע ןוגכ) תובושח תורטמל םידעותמה ,'םע' ,،5'להק' לע רבודמ ינש 

ארזע ימיב ,הנמאה תתירכב םג .םלועה ןמ הרבע 'הדע'ה ךא ,(א ,ה ימחנ 

תומדוק תופוקתו ןושאר תיב לש תירבה תתירכ םוקמב האבה (י ימחנ) הימחנו 

תונקתל הבייחתנש וז הלודג הפיסאל וארק תידומלתה תורפסב .הל רכז ןיא 

תירבעב 'סנכ' שרושה ;،،-הלודגה תסנכ"-דיתעל המואה ייחב ועבקש ,תובושח 

וללכ .،7'הדע' לש ימראה םוגרתה אוה 'אתשנכ'ו תימראב 'שנכ' שרושל בורק 

טסקטב םגתאצמנהלמה .68תדחואמה הכולמה ימי ףוסב-'הדע' ייח ףוס ؛רבד לש 

.،؟-םלא תדע-؛,תירגוא 

.יוכו 261 ,א"לשת,'מ ץיברת 

.הרזעב והוחטשו רפס ובתכ ?הלודגה תסגכ ישנא ושע המ") ٠٦ הבר תור 'יע .66 

.("םותח והואצמו ודמע תירחשל 

.םולקנוא םוגרתל אייצנאדרוקנוק ,יקסוואסאק 'יע .67 

ךכו .הרותה לע םיכומס הלא םיבותכ לבא .זי ,וק ;ב ,דע 'להתב שי 'הדעי .68 

םימיל רזוחה "ןוכת ינפל ותדעו םדקכ וינכ ויהו" :כ ,יל ימריב בותכה םג שרפתמ 

םע רבדמב ןח אצמ ,יה רמא הכ" :איבנה רמוא ןאכמ רחאל םיקוספ השש .םינושאר 

.ןיטולחל םימותס-חי 'ו ימריו בי 'ז עשוה הז דגנכ ."ברח ידירש 
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[5أل ץנירג 'מ עשוהי 20 

םיבורק = םימע -םע.אל 
(ודעב-דבדמב קדוא)דיחיבןאכקד.(טכ'טמ/אדב,בקעיב)יימעלאףסאנינא" (א 

(גל ,טמ - בקעיב ןטכ ,הל - קחציב ןח ,הכ 'ארב - םהרבאב)''וימע לא ףסאיו" 

(הכ ,כ 'דמב)''וימע לא ןרהא ףסאיו' 

(גי ,זכ םש - השמל)''ךיחא ןרהא ףסאנ רשאכ התא םג ךימע לא תפסאנו"' 

(ב ,אל םש)''ףימע לא ףסאת רחא ,םינידמה תאמ לארשי ינב תמקנ םקנ'' 

.(נ ,בל 'רבד)'ךימע לא ףסאהו רהב תמו" 

,השמ דחאמש ,ארקמה רתיב ؛םהב האב וז הצילמש םיבותכה לכ םה הלא 

,הצילמ התוא הרמאנ הכותבש ,הרבחהו ןושלהש ינפמ יאדו .העודי וז הצילמ ןיא 

'םימע-םע'ל תירבעב דבא םייתניב ;תגהונ וז הצילמ התייה אל בושו ,ונתשנ 

,71(יוכו תיאבשב ,תירוס-תימראב ,תיברעב םייק ןיידעש) 70ןומדקה ונבומ 

םדא ינב ןומהב 'םע' לש ללוכה ןבומה קרו ,החפשמ-בורק לש תועמשמב 

החפשמכ וא בא תיבכ אל בוש ךא ؛ןפוא הזיאב םהיניב םה םג םנמא םיבורקה) 

תוימשה תונושלה לכב ונשיש (באה תיב ינב לכל התברקב תעדומה תמצמוצמ 

םג 'םע' םייקתמ ןושארה ןבומבש ,72וריעה קדצב .ןושלב םייקתנ ודבל אוה 

,(חל ,טי 'ארב) הנבל טול לש הריעצה ותב תארוק ובש ,'ימע ןב' ל"ענלב 

ןבומב וליאו .ןודנה הרקמל ןיינע ןתונב וב ןיא ללוכ ןבומב 'ימע ןב' ירהש 

,עשימ 'שה) בא-מ-באומ ,הריכבה תבה לש הנב םשל הז םש ליבקמ ונרמאש 

רומא תיברעב .(עשונ :לעפנב תירבעב תמייקתמה ,עשומ המודקה הרוצה דגנכ 

:היהשןושארה ונבוממ םוצמצ הזש ,73םירובס בורל ךא .באה דצמ דודב הז 'םע' 

ןאכ'הדע'לשיןכםאו,הדעב-'הדעב' רידהמה ארק (ילואק'צוה) 15,בייבתכב .69 

.תימראב ןיא 'הדע' .הדעב ,הדעב :ןוכנה ילוא לבא .ןיד-תיבל יוניככ רחואמה לאשומה ןבומה 

.םודק ןבומ הרואכל רמתשמ דוע (די ,ה 'פוש) "ךיממעב ןימינב ךירחא" ןושלב .70 

"ירכנ םע"ש ןכש לכ .םתס םיבורק אלו "תוחפשמ" םה הז בותכ לש םיממעה םג לבא 

םודקה אוה -ןמזה תניחבמש רשפאו .אוה החפשמ-,"תירבה רפס" לש (ח ,אכ תומש) 

.(א ,אכ) ,"ירבע דבע" ,ילארשי דבע ארקנ ןידע ,וז הפוקתב :םלוכמ 

 71. .480 .Wellhausen, Die Ehe bei den Arabern (1893) p (הקדלג דגנ ,ZDMG XL

ירוקמה ןבומהש ,ןעוט אוה,(ןומה=) םע ןיבל (דוד ٠٠)םע ןיבש הקיזב קפקפש ,(1886) 172-3 

.(Volk=Verwandschaft אוה م "םע" לש 
 72 ".M Krenkel, Das Verwandschaftswort *amm, ZAW VIII, 1888, 280ff

 322 1896 ,Nestle, Miscellen, z_ XVI. רתוי דוע הז םש םצמצל הצור הלטסנ:

.(ןמקל 'שה .םייטרפה תומשב וניבמ אוה הז ןבומבו) באל ,בורקל 
Th. w. Juynboll. Orientalische Studien, Theodor Noldke 1906 (ed. Bezold)'יע .73 

 BI. 353-356 (Uber die Bedeutung des Vortes ،"amm"). רבודמ הז יללכ ןבומבו

all the souls of a tribe :ךכו ;(באה תיבו טבשה ןמ השאו שיא) "םע תנב" ן"מע ןבא'ב 

 reputed brethern of a common ancestory (نم لات) .. ٠ are accounted eyyal amm
 .[Ch. M. Doughty, Arabia Deserta I, 316J
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21 םיגהכ תר1תב םימודק םיהגומ [52] 

בא תחפשמ- :ב ,דג תומבי ,דומלתב ורמאש ךרדכ) באה דצמ םיבורקה לכ 

ןבומכ-ונייהו ,תובאה דצמ וא (החפשמ היורק ץא םא תחפשמ ;החפשמ היורק 

"םימע" ץיגעל םהב אצויכ םיברה תוארקמבו) ונאבהש תוארקמב ונל ןותנה 

וא) 'וימע לא ףסאנ' ליבקמ ללוכ ןפואב .(ןמקל םיאיבמ ונאש ,םינהכ-תדותמ 

וט 'ארב) -םולשב ךיתובא לא אובת התאו- :לא (-ךימע לא ףסאה- :בטומ 
דחא בותכב ותמועל רומא ,(ל ,זמ 'ארב) -יתובא םע יתבכשו- דגנכו .7<וט 

לא ףטאהו...- דגנכו .'ימע לא ،וסאנ ינא- :(ליעל אבומכ ,אוה םג בקעיב) 

לדבהה .(זט ,אל 'רבד) -ךיתובא םע בכש ךנה- :םג ונל שי-השמב -ךימע 

וליאו ,השמ לש ותומ םע תקסופ-"וימע לא ףסאנ--וז ןושלש ,אוה םיינשה ןיב 

העבהה .כיחא םג תמייקתמ ,הטושפה ,תנבומה הנושל לע ,היינשה הצילמה 
יכלמ לכב כ-חא האבו תרזוח (י ,ב א-למ)-ויתובא םע...בכשיו- :דודב האבה 

וא) תובאה להקב תומה ירהא האבו תרזוח שפנהש ,הנומאה תניחבמ .הדוהי 

תמחמ לבא .וזל וז ןיב תוהז וא תוישרפ תוכימס שי ,75(תובאה דצמ םיבורקה 

,ןושלה ךותמ וז הנשונ הצילמ התחדנ -'וימע לא ףסאנ'ב שיש ת-אכראה ןושלה 

,ךכ לכ הבורמ הדותה ןושלל ותקיזש ,עשוהי 'םב .תורודל התלע אל בושו 

ןושל הרמאנ-גל ,הכ ,דכ - רזעלאב םג ,עשוהיב םג) רקיע לכ האב איה ןיא 

'ףסאנ' לעופה :השדח הרוצב הנשיה הצילמה הבכרתנ רבכ י ,יב 'פושב .(התימ 

לא ופסאנ אוהה רודה לכ םגו- :'תובא'ה םיאב 'וימע' תרומת ךא ,ראשנ 

הדועתב הכימ לא ןד ינב ינפב המושש ןושלב רבכ ףא הז לעופו .-ויתובא 

םכב ועגפי ןפ ונמע ךלוק עמשת לא- :כ ,הי יפוש לש המודקה תירוטסיהה 

םייקתמו ךשמהה ןמ 'ףסאנ' וב קתינ-,-ךתיב שפנו ךשפג תפסאו שפנ ירמ םישנא 

דסח ישנא- :א ,זנ 'עשי לש ןושלב םאו .אמלעב התימ לש ןבומב ומצע ינפב 

דוע ויהי אלו- :לאקזחי לש ונושלב וא ;-קידצה ףסאנ הערה ינפמ יכ ,םיפסאנ 

הינפצב ירה ,םדא ינב תתימב 'ףסאנ' רומא - (טכ ,דל) -ץראב בער יפוסא 

םדאה תא יתרכהו ..םיה יגדו םימשה ףוע ףסא המהבו םדא ףסא- :(ג-ב ,יא) 

.7،םייח-ילעבב םג רמאיהל רשע אוה ,-המדאה ינפ לעמ 

תיטסיאכרא העונתל הקיזב ילוא)הכולמה ימי ףוסב ,תחא םעפ םיאצומ םנמא 

יפמ ןומדק ינושל יוליג 77לארשיל ם"נכשה םימעב תודע זא הילע שיש ,ןושלב 

.ח ,הכ 'ארבל ע"באר 'יעו .74 

Fustel de Coulange, La 'שה ,םימודקה םיאמורהו םינויה לצא המוד הנומאל .75 
 (1 .Cite antique, Libraire Hachette, p. 34 (n

ב ,זכ ןילוח) דומלתב ,גד תתמהב 'הפיסא' ןושלה הזמ .76). 
 Landsberger ه Bauer, Zeitschriftfur Assyriologie XXXVLL, pp 88-98, 77 שה'

 A. Erman,תירצמה היצאזיאכראה יבגל ,רחא דצמו •von Soden, ZAW 1935, pp. 81-89

 Die agyptische Religion, pp. 169ff.
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[53] זנידג 'מ עש1הי 

,י ,ב יפוש רחאמש רדגה תא ץרופ וניא הז םזיאכדא םג לבא .הדלוח האיבנה 

איה והישאי יחילשל הירבדב .היוצמ ץשלל דימ האיבנה תנקתמ ותוא ףאו 

ב"למ) ימולשב ךיתרבק לא תפסאנו ךיתבא (!)לע ףפס؛< יננה ןבלי :תדמוא 

והימרי ,ריעצה הרוד-ןב יפבש ןכותלו ןושלל הלוע רבכ זורחבש רגוסה .(כ ,בכ 

ונייה .'ויהי המדאה יגפ לע ןמדל ,ורבקי אלו ופסאי אלי :(גל ,הכ ןב ,ח) 

(האיבנה יפבש) היינשה תיצחמב רבודמ אל בוש ,ןושארה וקלחבכ אלש 
תילאיר תואיצמ ימימש החטבהב אלא תיגולוטכסאה 'הביכש'ב וא 'הפיסא'ב 

ךשמה הניא הנשיה הצילמה םגש המכ דע .7؟םולשב הרובקב ,המוגע תינידמ 

לש תימראה היצנימאטנוקה ןמ דמל התא ,'ב 'םושב שיש המל וליפא ירוטסיה 

.79(לאקזחיבו והימריב ליגר רבד) תירוקמה ןושלבש 'לא'ב םוקמב 'לעיב שומישה 

לש וגושלב אלו ,'ךיתלבק לא תפסאנו" ןושלב אל הזמ רבד ץאש רמוחו לק 

אבה םלועל םיבורק לש תולהקתה לכש ,("ורבקי אלו ופסאי אלי) והימרי 
.80דיחיב התעמ םימצמוצמ םירבדהו הנממ החרפ 

וז ץשל לש הגיד ךכ ,םיבורק תועמשמב 'םימע' לש וז ןושל ןידכו (ב 
אמטי אל שפנל" :תמ-תאמוט רוסיאב םירבדמש ,םינהכ תרותבש םיבותכב 

ותחאלו ויחאלו ותבלו ונבלו ויבאלו ומאל ,וילא בורקה וראשל םא יכ ,וימעב 

ויאושינב וא ן(ד) "ולחהל וימעב לעב אמטי אל" ;(ג-א ,אכ 'קיו) "הלותבה 

םש) וימעב וערז ללחי אלו השא הקי וימעמ הלותב םא יכי :לודג ןהכ לש 

."ותחפשממ ,ויבורקמ אלא השא חקי אלש ,(וטדי ,םש 

'יע ,םימש ידיב שנוע) 'תדכ' ןמע שיש תוברה תורהזאב ןידה אוהו (ג 

הלאב החיכשה ןושלה .יוכו האיב ירוסיא ,םירופיכ םוי ,תבש ,הלימ ןוגכ (ךשמהב 

ןזכ ,ז ןהכ ,ז ןכ ,ז 'קיו ןדי ,זי 'ארב) "הימעמ איהה שפנה התדכנו" ןאיה 

התדכנו ן(ט ,זי 'קיו) "וימעמ אוהה שיאה תרכנו" :וא ןגי ,ט 'דמב ןטכ ,גכ 

'םע'-"ברקמ" ירחא חיכשש המ ,וא ן(די ,אל תומש)"הימע ברקמ איהה שפנה 

אב אלש לכש ,הממאה האדנכ תאבחנ הימרי ןושלב םויאה ירחאמ םג יכ םא .78 

היבוט 'ס לע ירמאמב הזל אבומה דמוחה ישה .וה1וה םלועב תפחרמ ותמשנ ,הרובקל 

ישהו .(57 ימעו 16'עה ,56ימע ,יינשתיב תודלותב םיקרפ'ב ,'המודקה תינוציחה תורפסה") 

 s. Lieberman, Some aspects of After-Life in Early Rabbinic Literature, Harry Austyn

 Volume 1905, 495ff. س/ءء

Howie, Date and Composition of Ezekiel, JBL• 19ة0> .79 

,דק 'להת) 'ןועוגי םחור ףסתי ؛הדישב ,לקב 'ףסא' לעופה דומא הז ןבומב .80 

.טיהלא ,ונייה ,(אל ,דל בויא) 'ףסאי וילא ותמשנו והורי ;(טפ 

יפל" ؛ףיסוה ל"דשו ,'םינהכה םעב-וימעב" ؛٦ ,א ,אכ 'קיול ם"בשר 'יע .81 
."תנהכ היהתש ךירצ טשפה 
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23 םינהכ תר1תנ םימתק םיזועמ ا54ا 

ברקמ הת؛ז יתרכהו ,(ד ,זי 'קיו)'ומע ברקמ אוהה שיאה תרכנו- :82דיחי ןושלב 

תשפנה ותרכנו- ;(ל ,גכ -המע ברקמ אוהה שפנה תא יתדבאהו- (י ,וי) המע 

ותא יתרכהו- (ו ,כ) ומע ברקמ ותא יתרכהו- ן(טכ ,חי) 'םמע ברקמ תשעה 

ברקמ םהינש ותרכנו- ן(ד)-םמע ברקמ- ,ךלמה ידחא ,-וירחא םיגזה לכ תאו 

הלימב-םהרבא ערזב דחא דצמ הרומא וז ןושלש הדבועה .(חי ,כ) -םמע 

,(ז-ג,זי 'קיו) דעומ להא חתפב אלש הטיחש רוסיאב ינש דצמו ן(די ,זי 'ארב) 

תורהזא לש ןנמז טלחומב תעבוק-8נרבדמה רודל אלא יושע היה אל ולוכ-לכש 

לש ילילשה ינשה דצה איה המצע 'תותירכ' ןושל .84ןהב ךורכה לכ לע וללה 

תומכ ,"םימשה ןמ שנוע אוהו ("וימע לא ףסאנ-) תובאב הרומאה 'בויחה' ןושל 

ןמ םירבדה תאצוהב לאעמשי 'דו אביקע 'ר םיקולח םש .דומלתב הז וניבהש 

םימש ידיב שנוע איה תרכש ,םיקלחנ םניא המצע תועמשמב לבא ,םיבותכה 

המודק הפוקתב רבכש קפס ןיא .8،(אבה םלועל קלח תעינמו הנמז םדוק התימ) 

יוטיבה םלענ- המלש ימיב רבכ תוחפלש הארנ ןמקלו-לארשי תודלותב דואמ 

וצמ הנשמ לאקזחי רבכש ,אלפיי אל ןכ לעו .ץשלה ןמ ,רומאה ןבומב ,'םע' 

תולותב םא יכ- :לא (די ,אכ 'קיו)-השא חקי וימעמ הלותב םא יכ- :ג-כל הרותה 

ןב ףסוי רמוא הזכ שוריפ יפ לעו 87(בכ ,דמ 'קזחי) -וחקי לארשי תיב ערזמ 

.88"םע ותואמש השיאמ םידלי דימעהל הנוהכ לעב לכ בייח- :ןמז רחאל היתמ 

ע"רת השרו ,יקסנגזאפ איש ייע ...םירמאמ תצובק ,וימעמ הלותב ,רגייג 'א 'יע .82 

.(ך"רת ישב הנושארה םעפב ספדנ רמאמה) 136-131 

.(221-201 ,'תורוד יאצומ') *םדה לע ולכאת אל" ירמאמב ןורחאה ןיינעל 'יע .83 

'ארב) באה ןמ תוחא יאושינ ןוגכ ,תובאה תורודב םירתומ ויהש האיב ירוסיא .84 
טכ 'ארב) תויחא יתש יאושינ .(טכ ,וכ 'דמב ,וכ ,ו תומש) הדוד יאושינ .(טכ ,כ ןבי ,כ 

הפוקתב םירוסא ויה רבכ (דוד תב םג ןדבלמו)(בא תב) תוחא יאושינ ן(חי ,חי 'קיו ותמועלו 
.J. Fnedrich, Staatvertrage desHatti مثأء/مءTell 2, 29, 30(1930) — םיתחה לצא םג וז 

j. Friedncb, hethitischen מ"ד ישה ,ץוח תורוקמב םימשה ןמ שנועל .85 
 .(18 .Heft 1 19 (p (ןונבלב ירומא ךלמ)בושתבד תא
•_U£Ti 205, B=)."וינינק תאו וצרא תאו וריע תאו וידכנ תאו וינב תא ותשא תא 

'יעו (ד"ע)וט ,א האפ 'ורי ןא ,חכ ןטק דעומ ;א ,גי ןב ,ד"ס ןירדהנס .86 
.לומגה רעש ,םדאה תרות ן"במרה 

371 ,ב"ח ,הכלהה תודלות ,ץיבונדשט 'ח םצעתמ םנחלו - .םינהכה ללכ ,ונייה .87 

.הז שוריפ לטבל(571 ג"ח ,63 א"ח ,תילארשיה הנומאה תודלות ,ןמפיוק 'י וירחאו) ךליאו 

.ארקמה תפוקתב דוע תודודה ךשמב 'םע' הלמב לחש יטנאמסה יונישה תא הח1דץיבונרשט 

ינושאר ןבומ לע ודמע אל םייניבה ימימ (ק"דרכ ,ג"בירכ)ןשלבו קדקדמ םושש אוה רז ךא 

לשמי אל ירכנ םעל") ח ,אכ תומשל ל"דש םג 'יעו .(ם"בשרה ,ינואגה ןטשפל טרפ) הז 

/טבש' לש ןבומ דוע 'םע'ל שי הבש ,תיארקמה הרישה ןושלמ תויאר איבמה ,("הרכמל 

.*וטבש תבב" קר לודג ןהכ ריתמ אוה ,276 ,ג "תוינומדק"ב םנמא .311 ןויפא דגנ .88 
.וימיב תואיצמה יפל בתכ יאדו םעפה לבא 
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ן55] ץנירג 'מ עשוהי 24 

תמ לאו--(א ,אכ 'קיוב) 'וימעב אמטי אל שפגל" :םוהמב איבנה רמוא ךכו 

איבנה ץא .(הכ ,דמ 'זחי) יוכו םאלו באל םא יכ האמטל אבי אל (؛)םדא 

רומאה ןבומבש ,אוה םג ינומדקה 'ראש' תא אלו 'וימע' תא אל רבכמ ריכמ 

םויק ול ןיא ,החפשמ בורק-(אי ,זכ 'דמב ןב ,אכ ןטי ,כ ןחי 'קיו) כ"ותב 
.תירבעב דוע 

יטרפ םשב ףוריצכ ימעי (٦ 

ביכרה לש קיתעה שומישה םג זוחא ,באה דצמ בורק לש הז ןומדק ןבומב 

םירצמב לארשי תבישי רודמ הרותב םיאבה םימודקה םייטרפה תומשב 'םע' 

,םש) לאימע ,(םש)ידשימע ,(םש) דוהימע ,(א 'דמב) בדנימע ,םרמע :רבדמב וא 

םילוע םהו הז רודמ הברה הלא תומש םימודק רבד לש ותימאל םלוא .(גי 
הרומא הלא תומשב 'םע' תארוה .89םירהנ םראב םדועשכ םינושארה תובאה ימיל 

,יבורק אוה טיהלא :טיהלא יפלכ יוכו (םר-יחא)'חא' ,(םר-בא)'בא' תארוהכ םלועל 

דועו יברומע לש תלשושה תפוקתב הברה וחוור םהב אצויכ תומש .ידכו יבא 

.הפוג וז תלשושב םג םייוצמ םהו ,90'ןענכ ץראב" םילחנתמ ןיב - םהינפל הברה 

,(ושמח) אקודצימע ,(ועבר) ןתדימע םהמ ונל שי ומצע יברומע םשה דבלמ 
תורודב וחור םהב אצויכ תומש .91יראמ יבתכממ תעכ םיעודי םתומכ םיברו 

לארשיב .92(להכ ,י 'ארב) רבע-ןב ןטקי ינב לצא ברע-פורדב םג םיגושארה 

Th. Bauer, Die Ostkanaanaer, ,לבבמ םיירבעה תומשה יפסואב דוחייב 'יע .89 

 .1928* Noth, Israelitische Personennamen, Huffmon, Amorite Personal Names

סוילוי הארנכ היה /וכו 'חא' ,'םע' םיביכרה לש יטסיאתה ןבומה לע דמעש ןושארה 

ןלמוה ןושאר דמע לבבבש םתואל הרותב תומשה ןיב ןוימידה לע .(Furst) טסריפ 
 1897 ,Fr. Hommel, Die altisraehtische Uberheferung in inschriftlicher Beleuchtung

האמב םיעבהנ ללכ ךרדבש) Sethe 'דהמ (Achtungstexte) 'תולאה' יבתכ 'שה .90 
Princes et pays d'Asie et de Nubie) רנתפ תרודהמ לש הלאו ,(ס"הנפל ט"יה 

םסריפש ,ףילקורב סוריפאפ"מ םיירבעה תומשה ןכו .(םינש לבוי ידכ םהמ םירחואמה 
 Hayes, ס"הפל ח"יה האמהמ(222-233.'שה .W.F Albright, JAOS 74 (1954), pp) -

Archives Royales de Man (ARM.)^ דוחייב 'ר .91 

הברק דגנכ ,G Ryckmans, Les noms propres sudsemitiques לש ףסואב 'יע .92 

רדעיה דמוע ,םיברעה םורדל-יברומע ימי לש לבבבו לארשיב ףופצה" ןיב וז הלודג 

העודיה)הנושארה הפוקתהמ הלא לש תומשה בור .םיינופצה םיברעלו הלא ןיב הקד לכ 

ירמאמ םג הושה) ,יוכו םיצרש לש תומש וא ,םיימש יתלב וא ,םה (תובותכב םהילע 

םייק הזכ בצמ] .(14 'עה םשו ,ךליאו 11 תורוד יאצומ ,"םש יגב לש תדלומה ץרא לע" 
םיבכרומ חומש--.[77 'ע ,ז"ישת ,'םיודבה',יזנכשא 'ט 'יע-בורל ,םיודבה לצא םויה דע 

ץשולס 'ג 'יע--'םעלא' ,דחא הרקמל טרפ) םיקיגיופה לצא םיעודי םניא רבכ 'םע'ב 

תומש הפו הפ שי דוע הגראמע תפוקתב יכ םא (6 ,122 ,תויקינפה תובותכה רצוא 

.'םע'ב םיפרוצמ תומש רפסמ םימייק ןיידע תירגואב םגו .הז ןיממ םידדוב 
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25 םינהכ תר1תג םימודק םיחנומ [56] 

הפו הפ קרו רבדמה רוד רחאלש הפוקתב םימלענו הלא תומש םיכלוה 

תיב'ב 'םואתפ' םילגתמה ,םעבריו םעבחר תומשה .93םינמדזמ םה ןיידע הירפירפב 

םיבוכר רבכ םה .םייתוכאלמ תומש הארנכ םה ,המלש דחאלש רודב ,'הכולמה 

.םיהלא יפלכ ןווכמ יוניככ (בורק) 'םע'ב אלו 9-؛ללוכה ןבומב 'םע'ב 

ץראה םע .בל 
,תח ינבל םהרבא וחתשיו... תח ינבל ,ץראה םעל וחתשיו םהרבא םקיו" 

.(גיז ,גכ 'ארב)"ץראה םע ינזאב ןורפע לא רבדיו... ,ץראה םע ינפל 

(י ,םש םש) יוריע רעש יאב לכל תח ינב' ללכל 'ץראה םע'ב הנוכ,ד 

הנקמל םהרבאל ..הלפכמב רשא ןורפע הדש םקיו-(זי) ךשמהב אוהש יפכו 

סיליסותח ימימ יתח טסקט הזל הושמ ינא .יוריע רעש יאב לכב תח ינב יניעל 

؛95ינרג לש ומוגרתב ,(ס"הפל ז"יה האמה תישארמ)אוה םג תובאה תפוקתמ ,ןושארה 

 The elders of Hatti shall not speak to thee, neither shall a man of., nor

 amanofHemmuvanoramanofTamalk1ya,noramanof. .nor indeed

 any of the people of the country speak to thee םה םיעירכמה ,ןאכ ףא

,בותכב םג ךדיאמו ."ץראה םעי - ('ךלמה" ,םיקמה לודג)'שיא'הו ,"םינקזה" דבלמ 

םינקזה ןמ ןוכנל ,הרעמה לעב היהש ,ןורפע לוכ םדוק 'ץראה םע' דבלמ עירכמ 

.ישיאה' וא 

.םעה לכ אוה ד 'כ 'קיוב 'ץראה םע' םג 

?הכאלמ ילעב לש ללכ (ב ןליח (א ؛םינבומ ינשב הרותב האב הלמה 

םעלאו (זכ ,זי ;המ ,ט בי'ומש) דוד ימימ דעלגב דבד ולמ ריכמ ןב לאימע ןוגכ .93 

טיירבלואהזב רמא ןוכנלו .(דל ,גכ םש) הליגמ לפותיחא ןבו ;ג ,אי ,םש) עבש תב יבא 
 The use of 'ammu', clan kindred, in personal names IS characteristic of the Semitic

 nomadic group (The Bible and Anc NE, 1961, (354)

 Studies in Honour of ב) و و- Stamm, Zwei alttestamentliche Konigsnamen 94

.Albright, ed Goed1cke,l9l\,p 443* םעבחרש,אוה םג רובס (תפסונ היפארגוילביב םשו, 

לש ורצחב םא קפוסמש המ דבלמ ,יהלא םש םע ףרוצמכ שרפתי םא ןבומ ול ןיאש 

 es Its zweifelhaft ob man am Hofe) הז ןיממ ןומדק יהלא יוניכל םירזוח ויה המלש"
 des Salomo aufeine so altertumliche Gottesbezeichnung zuruckgerriffen hatte)

לבא .יתימא םש תוארל םטש הטונ םעבריב .(להק ==) םע בחר ןמ בכרומ והירה 

ןיאש יל הארנ ,לארשיב שאוי ןב םעבריו ifJT 1046 38) תירגואב 'םעברי' שיש המ תורמל 

דגנכ יושע אוהו םעה הברי ונייהו ,בבר ןושלמ אלא - םטש תעדכ - ביר ןושלמ הז שרפל 

.םייתוכלמ תומש הלאש ,[BASOR 21/2 67 (1943)] לביק טיירבלוא םג .םעבחר לש 'ומש' 

.דחא רודב ,הביבסהו ןמזה יפל ,ןפוד יאצוי תומש ינש ונמדזנ ידכב אל ןכאו 
 ,O.R. Gurney, the Hittites, p. 68 .95

This content downloaded from 
������������134.191.195.254 on Tue, 05 Jan 2021 12:13:39 UTC������������ 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



157] זגירג 'מ עשוהי 

'םאבצ' ؛םימשב םיבכמה ללכל יוניככ 'ארב 'סב תחא םעפ ףסונ םהילעו 

אוהש ,ימימשה אבצ' ףוריצה ייע (גי ,זי ,טי ,٦)יבדב שרפתנש-(א ,ב 'ארב) 

םינבומה ינש לע דימענ ןאכ .תורודה לכ לש תיארקמה הרישב אצמנה יוניכה 
.םינושארה 

,א 'דמבב הברה-(אבצ אצי)'אציי אוה ףרטצמה לעופה .ליח - אבצ (א 

ןייצמשמ רתוי ,יובירה ודעכ .דיחיב ליגרכ האב הלמה .אל קרפב םימעפ המכו 

ימע תא ,יתאבצ תא יתאצוהו ؛ד ,ז תומש ןוגכ)ןגרואמ ןומה ןמסמ ,םחול אבצ 

וכ ,ו ,םתאבצ לע ,לאד؛עי ינב תא ואיצוה רשא ןרהאו השמ הלא ןלאר6?י ינב 
.(דועו 

עשוהי 'םב םימעפ רפסמ-ליח ןבומב דימתו-הלמה האב הדותל ץוחמ 

(םחל ךאבצל ןתנ יכ ךדיב ענמלצו חבז ףכה)ו ,ח 'םושב ,(גל ,בי ,בכ ןגי 'ד) 

הקיזב דימת טעמכ-לאומש 'סבו ן(האצו ךאבצ הבר ؛ךלמיבאל רמאיו) טכ ,טו 

טרפ) ארקמב הלמה האב הגודחאה םעפב .(ז ,י ןזט ,ח ןגכ ,ג ב"ומש) באויל 

.יאבצה לע עדיוהי ןב והינב" ؛טי 'א א"למב (י"הבדל 

,וכ ןבל ,בכ ,אכ 'ארב לחה ,יאבצ ר؛עי ףוריצה םימי ךיראה הז תמועל 

:לאר؛עיב הכולמה ימי ףוס דעו (ואבצ רש לכיפו) םיתשלפ ךלמ לצא ,וכ 
וט,יב"ומשב ןדנבאב-ה ,וכ ןהנ ,זי ןג ,די א"ומשב ןארסיסב-ב ,ד יפושב 

בילמ ןא؛עמעו דגבאב-ה ,ב ןבאויב-אכ ,טי ,וט ,אי ןטי ,א א"למב ןךבושב 

®،שיכל יבתכמב הז ראות אב ןכו .יאבצה רש דפס תאו" וט ,בנ 'מרי-טי ,כ 

א"למ ןט ,כ 'רבד 'םב .("המירצמ אבל ןתנלא ןב (?)והינכ .הבצה .דש דרי') 
."תואבצ יר؛ע" ؛שי ה ,ב 

קר דוע ןמדזמ והירה רבדמב-תומש 'ם רחאלש ,ןומדקה 'אבצ' םוקמב 

שומישה חוור השעג -,המלש תוכלמ תישאר דע קר וז ףאו םידדוב תומוקמב 

- חידאטילימ-תיאבצ - וז תועמשמב .("٨٥" היה ןושארה ונבומש) ליח הלמב 

תרישב םגו ן(חי ,ט םיקוספ) םימעפ המכ די ,תומש 'סב רבכ םנמא הלמה האב 

רבדמב 'םבו ,ד ,אי 'רבד ישהו ן97(ג ,וט םש-'וליחו הערפ תבכרמ' ؛םיה 

,רתוי רחואמ תחורתמ איה ךא .(לאר؛עי ליחל-די אל םש-ליחה ידוקפ) 
אציה ליחהו" ؛כ ,זי ן"ליחה ומע וכליו" ,וכ ,י א"ומש) לואש זאמ הברהו 

םג-,ךליאו(ט,ח ,ב"ומש דזעדדה ליח לכ תא דוד הכה) דודו ("הכרעמה 
.םיבותכהו האובנהו הירוטסיהה ירפסב ,םייוג ליח יבגל םגו ,לארשי ליח יבגל 

.16-14 יוש ,193'םמ ,Donner-Rdihg לש 'תוימראהו תוינענכה תובותכה" ףסואב .96 

יליחב הרומאה ,יעשמ' תירצמה הלמל הליבקמ איה ןאכש ,קפס ןיאש אלא .97 
.תימש יסב םיבותכב ומכ ,(ורתח-תנ) דוחל בכרה שרופמ םלועלו הדי לעשו ,ילגרה 

,םירופיס"ב ימוגרתו ,Kaentz, La bataiiie de Qadesh ישדק תמחלמ ריש" הוושה) 

.46 36 ימע, ה"לשת ,קילאיב דסומ ,"הקיתעה םירצמ תורפסמ םילשמו םירומזמ 

This content downloaded from 
������������134.191.195.254 on Tue, 05 Jan 2021 12:13:39 UTC������������ 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



27 טינהכ תרותב םימודק םיחנומ [58] 

ד ו ןבי ,א 'והי מ"ד) ליח (י)רוביג לע תביד .ולוכ ארקמב-רבד לש וללכ 
שיא ,(יוכו יוכו ,חכ ,אי א"למ ;יוכו א ,ט איומש ןא ,אי ןכי ,ו 'טוש ,יוכו 

.(י ,אכ 'םוש) ליח ינב ,(זט ,דכ ב"למ ןט ,דכ ןכ ,גכ ב"ומש) ליח (ישנא) 

,ב ,דכ ביומש)(םי)ליח יר؛עו ליח ٦٤٢ ؛םג הברה זאמ ודמא-אבצ ר؛ע םוקמבו 

'אבצ'כ אלש .(ג"מ ,ב-מ ,א"מ ,ימ 'טרי ןכ ,הב בילמ ,ב ,וט ןה ,ט ב"למ ןד 

דיבעהל עייס הז ףאש רבתסמו ,(בי לש) תובותכביוצמו תימראב םג 'ליח' םייק 

.םלועה ןמ 'אבצ' 

י"הבד תא תונמל ילבמ-) הדותב קרו-הרותב אבצ לש רחא שומיש (ב 

רוביצ לש ןבומב אוה (יתורפס ושומישו ,הדותה לש ןושלה שומיש לע ךמסנש 
לעופה 'אבצ' םשה םע ליתכ אב וז תועמשמב .הדובעבו הכאלמב םידבוע 

,הל ,ל ,יג ,٦ םש) יאבצל אבה- ףוריצה וא (גכ ,ח ןגכ ,٦ 'דמב) 'אובצל" 
,ד) הדובעבו (גי 'ד) הכאלמב רבודמש ,תראבמה היציזופאה םהירחאו (גמ ,טל 

שמח ןבמ םיולל רשא תאז" (הכ-דב 'ח 'דמב) ןוגב (זע ,גמ ,טל ,הל ,ל ,גב 

הנש םישמה ןבמו דעומ להא תדובעב אבצ אבצל אבי הלעמו הנש םירשעו 
."הדובעה אבצמ בושי 

תידכאבש הליבקמה הלמה הליגר (םידבוע ןליח)ונאבהש ,הלא םינבומ ינשב 

 sabum, sabu (הדוסיב saba'um) ליבשב שומישה ןהקיתעה תילבבה הפוקתב

ידאמ יבתכמב וליאו ן'ג רוא דחאלש הפוקתב לבבב חיכש 'הדובע ישנא' 
.9؛ליגרה אוה ליח ליבשב שומישה ,תירגוא ,'הללאמ תודועתבו 

הבורקה) תירגוא ןושלב םג 'אבצ' הלמה תאצמנ הלא היתוארוה יתשב 

דאמ לא ךאבצ עמ ןדע אציו ,בגנ אבצ ,אבצ אציו 89-85 תרכ ('תירבע'ל 

.('ג ףוגב לינה לע הרזח) 178-176 ,םש .(תואוביר =) תבר תאמ תלת 

תנחלת (ליח ירוביג לע) רהמל תאסב (קרזת) רעתת ؛II 22-21 תנע 
.(םירוביגה לע) םרזעל םמדה ,םאבצל 

.(תוינא) =(ת)ינא אבצ ة83؛1 ,7 ,10 ,םש 

אצי ؛(רבדמב 'סמ דוחייב) הדותהמ עודיה ףוריצה םג םייק תיתירגואב 

 Chicago Assyrian Dictionary, S.V. $abu, p. 54ت "The primary use 98. ןושל ירהו
 of ص after the Ur III period IS as a coliective to amelUy to refer to a group of

 workers, prisoners, or soldiers.. In OB (==01d Babylonian) texts from Babylonia

 ERIN (?abu •ל תירמושה הליבקמה) refers only exceptionally., to soldiers; while
 in Man, Alalakh and R(as) S(hamra) texts, this IS Its primary connotation."

 $abum שרופמ בותכל םג םיגהוג /תירבע' תרבודה יראמב ,םירחא תומוקמבכ אלש

 Fmet, L'Accadien (ירמושה ,ימארגואידיאה ביתכה םוקמב)_שה "םאבצ" דוסיל .49ימע םש'

de Man ,יובירבש 'תואבצ' הלמב-הר؛תבונל שיש המל המודבש ,ריעהל דוע יואר .73 ימע 

םע ןומה ,להק לש ןבומ םג הלמל שי. 
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[59] ץנירג 'מ עשוהי 

,רחבג רפוס התא") תיססמער תירצמב םג היוצמ-ליח ןבומב-הלמה ."אבצ 

.100("ויבאצ")אבצה ר ؛ע (םירענה = )ץרענה שאר ,ורי עדויה ,ריהמ 

ךלמ רכז םג .ללכ עודי 'אבצ' ץא-תימראה ןמו תינודיצה-תיגענכה ןמ 

יכלמ שאוי-זחאוי תפוקתמ אבה ,וביצנב תאזכ הלמ רכוז וגיא 1"שעלו תמח 

אוהש פיעא ,(לאזח ןב דדה-ןבב התייה ותמחלמ .ם"הפל 800 'עב) לארשי 

ןךפהמה 'וב הב שומישה לע ,תיתורפס תירבעל הבורקה תימרא ןיידע בתוכ 

ךלמ עשמ רבכ התוא רכוז ןיא ןכו ."הנחמ" הלמב הז םוקמב שמתשמ אוה 
.עודיה וביצנב באומ 

ךליאו המלש תפוקת זאמ יכ ,תיארקמה תודעל א1פא תפרטצמ וז תודע םג 

ול רכז ןיאש ,הדובע אבצ ,ל"צאו) ליח ןבומב ,אבצ הלמב שומישה לטב 

ול שיש פ"עא ,ידכו 'םימשה אבצ'ל ךמטנכ 'אבצ' שומישה םג .(הרותה דחאלמ 

הלועה ידכאה 'אבצ'ה) ורוקמ אוה םג ,תרחואמ הפוקתב םג יתחפט ךשמה 

.להק ,ליח ؛ןושארה ונבומב וב שמיש 'אבצ'ש רודב (ןומה ,להק ןבומל אוה םג 
רומזמב (ל"זח ומיעטהש תומכ) הנושארה םעפב אבה ,"תואבצ יהלא"ב שומישה םג 

.היח דוע 'אבצ' הלמהשכ ,הליש ןכשמ תפוקתב "דלונ" ,הנח יפבש 

.דחא רבד לע דוע ריעהל יואר ףוסבל 

ודקפת לארשיב אבצ אצי לכ" ؛רבדמב 'םב הברה רבודמ 'אבצ'ל הקיזב 

םג תומוד תוביסמב םירזוח לעפ ותואו םש ותוא .(הברה דועו ,ג 'א) "םתא 

؛םילירמזל מ"ד הקרת לשומ בתוכ (ARM III, 19) דחא בתכמב .יראמב 

 agsum sa-b1-im paqa-di-im, ["אבצה דקפמל רשא"] ؛ינודא יל בתכ הכ

תורפסב ול שיש הז לעופ ךא ."יל חלש אוהה אבצהמ חולו אבצה תא דקפ 

הארוהה תא (ב ,א 'זע ןוגכ) ףוסבל לבקמ ,הריכז ,יונימ לש ןבומ םג המודקה 

.וגיבותכמ תילכתב קוחר הזו .'הוצ' לש תימראה 

'דכו םתרדל ,ויתרדל ,םכיתרדל ,יתרדל .דל 

,"רוד" ןמ לפוכמה יוטיבב תובורק םיתעל םישגפנ ונא תיארקמה הרישב 

؛ומכ ,"רד רדמ" ,"רד רדל" ؛רתויב המודקה ותרוצב) תויחצנה תא עיבהל אבש 

רד רדמ קלמעב 'הל המחלמ ןוט ,ג 'מש-רד רדל ירכז הזו םלועל ימש הז 
דועו ז ,בל 'בד - "דלו רד תונש וגיב" ؛רוביחה 'ו תפסותב כ"חא ?זט ,זי ,םש 

؛הרוצב םג םימעפ רפסמו 102תירגוא תרישמ םויכ ئ אצויכ ונל עודיש ,(הברה 

 .C.H. Gordon, Uqaritic Textbook S.V. ?b' .99

 .Gardiner, Hieratic Texts, Anastasi I, 23, 9. — Medmet Habu 28, 68 .100

.202 'סמ ,גילר-רגוד מ*ד 'יע וז תבותכל .10ل 

ا Aqht.ل54, 162,'םמ ,UT ןודרוג ה"כ-ו ;25 ימע ,וטוסאק צדבל תגע הלאה 'שה .102 
168ث 68:10; 51:111, 
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29 םינהכ תר1תב םימודק םיחגוט أ60ل 

רתויבו הזורפב םלוא .(הכ ,בק ןה ,בע 'להת ןח ,אנ 'עשי) -םירוד רודי 

ךרע תרתוכב ונאבהש הרוצה הז תרומת האב ,םיאבה תורודל תורהזאב הקוחב 
לכ םכל לומיי :יוביר לש הרוצב םלועל ונייה-ידכו ,םתרדל ,םכיתרדל :הז 

(גי אל םש) 'םכיתרדל םכיניבו יניב איה תוא- ,(אכ ,זי 'ארב)-םכיתרדל רכז 

וז הרוצ ןיא ,קוחל ץוחמ ,תובר הנהכו ,'םתרדל םהל תאז היהת םלוע תקה- 

תילבבה ןושלהמ איה העודי םלוא .ת-ארקמה הזורפב העודי-סחיה 'ל םע 

דירש אופא ונינפל .103יובירב ךכ האב איה םלועלש ,ana dar(i)atim לבבבש 

הזורפה .םירהנ םראמ תובאה לש תירבעה םנושלב וז הרוצב אבוהש םודק ינושל 

.תועובקה היתורוצ לע הרמיש תחא לכו הכרדב -הרישהו הכרדב הכלה 

תיצחמ ן-תאמ ;םירפסמה רדס .זל-.הל 

רפסמהש שי (א ؛םיגוס ינשמ ירפסמ רודיס שי (ארקמב ללכבו) הרותב 

םינש עבשו הגש םיר؛עעו הנש האמ הרש ייה ויהיו- :ןוגכ ,ןוטקל םדוק לודגה 

ךפהל שיו (ב .יוכו (הי ,וכ 'דמב) תואמ שמחו ףלא םיעברא ;(א ,גכ 'ארב) 

השמח ףסכה תא חקל לארשי יגב רוכב תאמ- :לודגל םדוק ןטקה רפסמהש 

'ארב) -םדא תודלות רפס-ב דימת ךכו ,(נ ,ג 'דמב) -ףלאו תואמ שלשו םיששו 

שלש ...דשכפרא יחיו ן (ג ,ח)-םוי תאמו םישמה הצקמ םימה ורסחיו- :ןכו .(ה 

:בי ,יה א-למב ךכו .(םש ,השרפה לכב ןכו גי ,א-י) -הנש תואמ עבראו םינש 

.-ףלאו השמח וריש יהיו- 

אוהו ,ןכש החינה םדוקה רודב -תרוקיב-ה ?רוקמ לע תודע םושמ ךכב שיה 

הקולחה לכב תמא לכ ןיאש המ דבלמ ךא .104כ-ות ןושלבש הינמיסמ דחא םג 

105לאקזחי רפסב אלו הרותה ירפסמ רפס םושב אל ,דרוי רפסמלו הלוע רפסמל 

תיתורפס תירבעל הבורקה-תירגוא ןושלבש רדסב ןנובתהל יד הזב םג ירה 

Chicago Assyrian Dictionary, s V. daratu p 115 "Whilethe Babylonian 'יע 103 

 dialects use only the plural daratu, the peripheral dialects (viz. Elam, Boghazkoi, Ras

 Shamra, El Amarna, etc) use a singular form beside daratu. [49,'שה.PRUIII pp

 53 etc (דיחיב) - a-na da-r1 du-r1—רודל .hn

 104 .s. Herner, Einige Bemerkungen uber die Behandlung der Zahlworter, etc

 Z/41TXVI, 1896,123 ff. לש ורפס לע תרוקיב אוה רמאמה Ed Konig. Lehrgebaude

 ٠derhebr.Sprach תאו ,דחאל'רשע'ה תא םימידקמ ארקמב םירפוסה לכש ,ןעוט רתה

םינתונ לאקזחיו P קרו .לדוגה יפל םיכלוה םילודג םירפסמב םגו 'רשע'ל 'האמ'ה 

םג ,ףלאל האמהו 'האמ'ל 'רשעיהו 'רשע'ל 'דחאה' תא םימידקמ םהש ,ךופה רדס 

ح םעפה ףרטצה (ףסוי רופיס ןושל הקחמה) רתסא 'ם 

םירפסהמ תומוקמ יארמ המכ ןאכ ןתא ,תחאכ רוציקה ןעמלו ארוקה תלעותל .105 
؛؟"ל םיסחוימה םיבותכמ ,רבדמב ,תומש ,תישארב 

,ה ,ג ,ה 'שארב :דרוי רפסמ ;ב ,וכ תומש ןחכ ,זמ ןאי 'שארב לכ :הלוע רפסמ 
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[61] ץנירג '٥ עש1הי 30 

לוכי תיתירגואב םג ,םירקוח לש תורבסל ללכ תעמשנ ץשלה ץאש תוארל ידכ 
ידבכ דחא םרשע- (א :מ"ד בותכל רשפא .םיכרד יתשב אטבתהל רפסמה 

 (1028:10 UT)(12197:14)-תאמ עברא ףלאי ;(1084؛6)יבט ץ דבכ רשע תאמ' ן.

'םדצמ םדבאל ןמש דבכ םשלש תא[מ]' 'ישלא םדבאל ןמש דבכ םשש תאמ ששי 

 (95-18.42 XPRU V תאמל םשמח- ן(1084:9) 'םרשע-ל שמחיב םג ךא'
אוה ץדחאה הביתכה ךרד ;10ه(1030:10)ידבכ גת תאמל םעבדא- ;(1029:14) 

."7"המא ףלאו םיתאמב" :חולישה תב)תכ לש הז םג 

םשהש שי הזב ףא .אשונהו רפסמה ןיב סחיל רשאב ללכ ןיא ךכל המודב 

:וירחא אבש שיו .(52:20)יעבש תמעפ ,...ןמת םלא תכתמ" :רפסמה ינפל אב 

חולישה תבותכ הלוע הזב םגו .(321:1:2) 'םתשק ןמתי ,(5:26) 'תמעפ עבשי 

זכ"ותל םחוימה םע ("ןרקב תאמ") עשמ תבצמו (המא תאמ) 

םג .האמ םוקמב ^-ל וסחייש) תאמ הדוצב שומישל ףוסבל-ץדה אוהו 

ךא .108(6-5 תורוש) ירצה הבג היה המא תאמ' :ןאכ תבתוכ חולישה תבותכ 

ירהש ,תומדקל תודע קר וז ירה רוקמ לש דוחיי ןאכ שי םא ,הז דבלמ םג 

הרוצה קר היוצמ דומלתב ן'הצחמ'ל המדק 'תיצחמ' םגש םשכ ,'האמ'ל המדק 'תאמ' 

.10؛"הנורחאה 

המיתח 

לכ אל םנמא םאש ,הארנ ,ונילעהש רמוחה ללכ םכסל וישכע אובנ םא 

לכב ומכו ןהילע תורבועה תויטנאמסה תופילחבו ןהייח ךרואב תווש םילמה 

ללכ ךרדב ירה-הרומתבו יונישב םג דחואמו םדקומ שי הרבחהו םדאה ירקמ 

םיוהתמה םייחה דוסיב חנומ רמוחה לש ורקיעש-בויחה דצמ -תוארל ןתינ 

ןכשמל ץוחמש הז רקיעב-ונממ רכינ קלח םלוא .םירצממ האיציה תפוקתב 

רבעמ קחדה עיגמו הלוע-הנומאה תושרבו הרבחה ייחב ורוקמש-וילכו 

؛א 'דמב .זט ,וט ؛דכ ,ח ؛הע-גי,ז ;המ ,١ 'דמב ؛؛D ,ל ؛זכ ,חל תומש ;א,זי ؛ח ז ו 

וי ,וט ,חמ תמועל (דרוי דפסמ) ט ,ה ,ד !זט ,ח 'זחי ישה .לאקזחיל ןידה ؛אוהו 
.(הלוע רפסמ) 

.7.42-7.39§§ 48-47 ימע ,UT ןודרוג היכ 'יעו .106 

RD. Wilson, A Scientific Investigation, 112-7: כ"ע בתכ קדצב .107 
 .Thus we see that the earliest Hebrew Documents . . support the pretended use of p

ורפסמ היינשה הרודהמב S.R. Driver ותעשב ךכב תודוהל ךרצוה ןכאו .108 
 Samuel, 1913, p. X /٠ Books ْم/هء ... Text '،حمءها*ءا Notes on the.

המא תאמ as הנש תאמ ,Gen.5.3., and as often besides in p :ונושל ןכו 
 ,(131 .the Old Testament, p /٠ cIntroduction to the Literature

קשלל יוקיח הז ידה ,(٦ ,דכ ;ד ,א רתסא) םינורחא םירפסב תאמ שי םאו .109 

.(אי ,ה 'ימחנ) תוכימס-תאמ םירחא םירקמב .םינומדק 
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31 םינהכ תרותב םימודק םיחנומ [62] 

ןיא םנמא ,'הלילש'ה דצמ .המודקה תובאה תפוקתב ןושארה ודוסיו וז הפוקתל 

,ונתושרבש יארקמה דמוחה יפל לבא .םיצרחנו םימיוסמ םיכיראת הלאב ונל 

םידחא המכ ךא .לבב תולגל דע דמעמ וקיזחה םנמא הלאמ המכש תוארל לקנה 

ימיב דבכו לארשי תודלותב המודק הפוקתב דוע שומיש ללכמ ואצי דבכ 

'לבוי' הלמה .ןמוקמב ואב תורחא תורומתו 'םדמעממ' וחדנ םינושארה הכולמה 

רכז שי 'דפא'לו .תובאה םע רבכ ץראל העיגה (תויתרבחה היתויתועמשמ לע) 

םיקיזחמ העיהו ןשוחה ינבאו טנבאה .םינושאר םיירושא םיטסכטב דוע 

.םישדקב הליחתכלמ הארנכ םיזוחא ןיהו דב םדגנכ .ןושאר תיב ימי לכ דמעמ 

תאו ן'תב'ב תודדמנ שדקמה ילכ לש חפנה תודימ ؛הדבוע .עוער ןאכ םג םדמעמ ךא 

ץוחמ היאר םג ונל ןיא .םדא ינבב (ןכשמה תורוד דחאמ)הריכזמ תורפסה ןיא 'דב'ה 

לבגומ 'בשח' םג .'הפש'בהז םוקמב םישמתשמ ללכ ךרדב ן'רז'ב שומישל הרותל 

ןבומב וא ,לודגה ןהכה חצמ לעש 'ץיצ' ןבומב 'רזנ' ךכו ,כיותב םיבותכל קר 

'עלות'؛םידמוא םמוקמב ,'הכולמה תפוקתב דוע םתרוצ םינשמ ינשו תעלות .החישמ 

םיספות םירחאו ללכב שומישה ןמ םיאצוי - הלוגה רחא - ןמזה ךשמבו ,'םינשיו 

םינורחא תורודב רבכ ץובב הפלחתנו הכלה הארנה יפכש ,ששב ןידה אוהו .םמוקמ 

הטמלו ן דוד רחאמ שומיש ןיא 'דמיל .דוד ימימ רומזמב האב הזחא.הדוהי תוכלמל 

;המלש רחאלש רודה זאמ רכז ןיא 'הדע'לו ;המלש דחאמ - (םעב 'טבש' ןבומב) 

'הרות'ב הרהזהה באחא ימיב האשוה רבכ ,טבש שארל הליחתכלמ דעונש 'אישנ'ה 

לגלגתנ ינש תיב עצמאבו ,םיכלמ ינימ לכל ןיינע ונתנ רבכ לאקזחיו ,ךלמה לע-ויבגל 

תומייק ןניא - תישארב רפסב ןנבומב - יוג ,תמא ומכ םילמו .'ןירדהנסה שאר' תויהל 

לא ףסאנ' הצילמל שומיש רבכמ ןיא הז רוד רחאמו .השמ לש ורוד ירחאמ ,דוע 

שומישה םג .(םיבורק =)םימע'ב תוזוחאה תוצילמה רתי לכל אל םג יאדובו ,'וימע 

ללכמ .דואמ תמדקומ הפוקתב דוע ותויח הקספ ,םייטרפ תומשב ביכרכ 'םע'ב 

'דעומ' ;הרותב םודקה ןנבומב - אבצ םג ואצי הכולמה תפוקת תישארב שומיש 

ןבומב השרפתנו ןמזה תצורמב הכלה 'תרופכ' ;םירצמ תאיצי זאמ ילוא- 

,הדימ תועמשמב 'רמעי הלמה .חכשנ ינושארה ןבומל קיתעה רשקה לכו 'םירופכ' 

ולעה םינורחא תורח לש יניסב םיריית תועסמ קרו ולוכ ארקמב תדדוב הראשנ 

םוקמב קר םויק שי ןיידע וז הדדוב הלמלש ,העיתפמה הדבועה תא היישנ םוהתמ 

ירצמ טסקטב תרכזנה ,(יתירב' ןבומב)תודע .יניסב - הרותה לש רופיסה רבדמ ובש 

תישארו םיטפושה ימימ םירומזמ המכב דוע קר 'םיגהכ-תרות'ל ץוחמ העקתשנ ,םודק 

תישאר םע ןיטולחל הבזענ רבכ ,וילכו ןכשמל דמוח השמישש הטישהו .הכולמה 

תויוצמ-,רדפ ,תלס ,[תפטט] ,תרז ,הפיא ךכו-.זראהאבהמוקמב;הכולמה 

הזורפב הליבקמ ול שי ,יובירב יוכו יתרדל ,ןדגנכו - .םימודק םיירצמ םיבתכב דבכ 

,דמול ךירצ םגןיא .ןומדק יתיח ט0קטב-(גכ'ארב לש)ץראה םע ;המודקה תילבבה 

.האמל המדק דרפנב 'תאמ'ש 
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أ63] ץנירג 'מ עשוהי 32 

רקחמ לכמ הלועה הרורבה הדבועה תא םיעטהל ונילע םירבדה םוכיסב 

םתודעכ םמצע םיבותכה לש תורודה רדסב םיקבד ונא םא קר :בותכב יטנאמס 

רדסב םירבדה תדמעה ؛הדגנכו .ןושלה לש הירוטסיהל עיגהל ונא םייושע ,םה 

ךרעמב ןיינעכ אלש תומד :יתימאה השוריפ-ט'ייהת"יה האמהמ תרוקיבה לש 

.ןושלה תודלות וז הטיש יפ לע תונבל ןיא ,טושפ .ינושלהו ירוטסיהה 

ןשלב לש ונושלב דיגהל יואר הז םצמוצמ חטש ינפ לע םנ יללכ ןפואב 
"0R.D. Wilson": Now if the Bible., be רבעה דודמ תוימש תונושלב 

 true, we shall expect to find Babylonian words in the earlier chapters

 of Genesis and Egyptian in the latter. And as a matter of fact this IS

 ,exactly what we find

םג וררועתנש בוט ןמיסו ,תישארב רפסל רבעמ םג םיטשפתמ םירבדהש אלא 

.1"'תויתרוקיב" תומכסומ קודבלו בושל לארשיב םיריעצ ןושל ישנא 

Is the Higher Criticism scholarly؟ .110 

Harvard Theolog. Reviews דוע ,ונדכזהש םירמאמה דבלמ .ץיברוה יא ןוגכ .111 
.1967 תגשל 

תויועט ינוקית .א 

؛(172 ימע ,טל "וננושל") הז רמאמ לש םדוקה קרפב 

.תירבעה ןמ הלואש וז ףאש :ןקתל שי םימה תרטק" הקספה שארב 
.הקיתעה םירצמ תורפסמ !ל"צ 32 יעה ,172 ימע 

.824-859 ל"צ 8 הרוש ,180 ימע 

תופסונ 

.האבה תרבוחב יתרעה 'ד-(םש ,ןיבר 'ח תרעהל) "הדטפ"ו "טנבא" ןיינעל 

.האבה תרבוחב הרעה אובת (12 ימע ליעל) "חרי" ןיינעל ףא 
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