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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע

 םיירצמה תומולחל הקיזב (אמ-מ תישארב)

 קפוש ילינ

 ׳ובל ירוהרהמ אלא [ומולחב] םדאל ול ןיארמ ןיא'

 מ״ע הנ תוכרב ,ילבב)

 אובמ

 ,יראמ ,תח ,הימטופוסממ - םודקה ןוכיתה חרזמה לכמ ונידיל עיגה תומולח לע עדימ

 .םירצמ דעו אלע ריד ,תירגוא

 םירפס ןכו תומולח לע םירופיס 20־כ :םירצמב אצמנ ,רתויב ברה ילוא ,בר רמוח

 ,ןימוי תקיתע תרוסמ םיפקשמה ,(omina) תומולח תותוא תואמ לש םיפסוא םיליכמה

 תרוסמ .תיטסינלהה־תיסרפה הפוקתב החרפ ןיידע רשאו ,ג״הספל ינשה ףלאב התליחתש

 העפשהה .תיברעהו תינוויה תומולחה תורפס לע םג המתוח תא העיבטהו םימי הכיראה וז

 יקחשמו היגולנא)ובוציע יכרדבו ונכותב ,םולחה תסיפתב תרכינ וז תורפס לע תירצמה

 .(םילימ
1 

 יעצמאכ רקיעב ספתנ םולחהש הלוע ארקמה ןמ .המודקה לארשימ םג רדענ אל םולחה

 םולחב הלגתמ לאה .(א ,ג לאוי ;חי-וט ,גל בויא :הוושה)םדאה ינבל יהולא רסמ תרבעהל

 לייחלו [דכ ,אל םש] ןבלל)םירכנל ,([גי-י ,אל ;וט-בי ,חכ ׳רב] םיימעפ - בקעיל)תובאל

 ינבמ םיכלמלו ([די-ה ,ג א״למ] המלשל) לארשימ םיכלמל ,([די-גי ,ז 'פוש] יניידמה

 עיפומ איבנה ינפל םג .([ד-ו ,ב ינד] רצאנדכובנלו [ז-ג ,כ ׳רב] ךלמיבאל)םלועה תומוא

 םירואב הליאש דצב ,(ו ,חכ)א״משב רכזנ םולחהו ,(ש ו ,בי ימב)׳םולח׳בו ׳הארמ׳ב לאה

 2.לאה םע רשק תריציל תימיטיגל ךרדכ ,םיאיבנבו

 A. Volten, Demotische Traumdeutung,:האר םירחא םימע תומולח לע ירצמה םולחה תעפשהל 1

Kopenhagen 1942, pp. 66-78; S. Sauneron, 'Les songes et leur interpretation dans l'Egypt 

52 .Ancienne', idem (ed.), Les songes et leur interpretation, Paris 1959, p 

 איבנל יאנג יוניכ אוה תומולח םלוח :רתוי רחואמ בלשב קר ארקמב העיפומ םולחה ןמ תוגייתסה 2

 [(ה״סשת)וט ,םודקה חרזמהו ארקמה רקחל ןותנש]
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 2] קפוש ילינ

 דוחייב ,ארקמה תומולחב םג תירצמ העפשה תרכינ םאה :איה ונינפל תדמועה הלאשה

 ףסוי רופיסב הערפ תומולחו םירשה תומולח ונייהד ,םירצמ לש תומולחכ םיגצומה ולאב

 ?(אמ־מ ׳רב)

 עפושמ (טמ־ו חל םיקרפ איצוהל נ-זל ׳רב)ףסוי רופיסש םושמ דחוימב הבושח וז הלאש

 רצחב םיסקטו תורשמ ןוגכ - םינוש םייח ירושימל םיעגונה ,םיירצמ םיעקשמבו םימושירב

 םיחנומו תומוקמ תומש ,םייטרפ תומש ,היוולו הרובק יגהנמו תוומה תסיפת ,ירצמה ךלמה

 3.םירחא תומוקמב יתיארהש יפכ - םיירצמ םייוטיבו

 תירצמה תומולחה תרוסמ העיבטה ףסוי רופיסב תומולחה ביטומב םגש חינהל אופא ריבס

 יאצוי םה ולא תומולחש עובקל ידכ ינושאר ןויעב יד םנמאו .המתוח תא ןימויה תקיתע

 בקעי ,ךלמיבא לש םהיתומולחב :תישארב רפסב םהל םימדוקה תומולחהמ םינוש - ןפוד

 רסמל הוולנ םיתעל ;תילוק העדוהב עבומ רסמהו ,תורישי םימלוחל הלגתמ לאה ןבלו

 ךכיפל ,רשפל קקזנ ונניאו רורב ולא םירקמב םולחה .(אל־ו ,חכ ׳רב)יתוזח רסמ ילוקה

 ונייהד ,ונורתפ תא לקהל ודעונש ,םותסה ,ילמסה םולחה ינייפאמ ןאכ םיעיפומ ןיא

 תומולחב תאז תמועל .(ןלהל רבסויש יפכ)המודכו םילימ יקחשמ ,תוינויער תויצאיצוסא

 תומולחהו ,עיפומ ונניא לאה - הערפ תומולחבו םירשה תומולחב - ףסוי רופיסב םיירצמה

 םירוזשה הנומתבו הארמב אב אלא ,תילוק העדוהב רבעומ ונניא רסמה :םהימלוחל םימותס

 4.לאה חילש ,יטמזירכ םכח אלא לאה ונניא רתופה ;םילימ יקחשמבו םילמסב

 רצאנדכובנ תומולחב - 5ח־ו ב םיקרפ)לאינד רפסב קר תועיפומ ולא תומולחל תוליבקמ

 לש האובב אלא םניא וישעמו לאינדש רמאש ימ רבכ היה םלוא .לאינד ידי לע םרשפבו

 6.׳רתוי בוט לאינד השוע ,ףסוי השועש המ לכ׳ ירהש ,וילע הריטס וליפא ילואו ,ףסוי רופיס

 w. Richter, Traum und Traum- :הוושה .ט־ח ,טכ ;בל-הכ ,גכ ירי מ-ב ,גי ׳בד :האר ,רקשה

deutung im Alten Testament', BZ, 7 (1963), pp. 217-218; R, K. Gnuse, "Dreams in the Night: 

Scholarly Mirage or Theophanic Formula? The Dream Report as a Motif of the So-Called 

28-58 .ibid., 39 (1995), pp ,׳Elohist Tradition; לע התלילשו יאובנה םולחה תעפות' ,ךורב 'א 

 .104-96 ,92-89 ימע ,ז״לשת ,הפיח תטיסרבינוא ,ךמסומ תדובע ,'תיטסימונורטיודה הבשחמה ידי

 ףסוי רופיס' ,קפויצש ׳נ
- 

 M.v. Fox et ai. (eds.), Texts, Temples and ,'הירוטסיהל הדגא ןיב

412 ,*133-*125 .Traditions: A Tribute to M. Haran, Indiana 1996, pp,■ הרובק יגהנמ' ,ל״נה 
 תורודה יארבו ארקמב ףסוי רופיס :ףסוי לש םיספה תנותכ ,(תכרוע)רוזמ 'ל ,'ףסוי רופיסב היוולו

 .(סופדב)

 .3-2 םיפיעס ,ג קרפ ןלהל האר ולא תומולח םידחיימה םיפסונ םיווקל

 תומולחה םע הנמנ אוה םג םנמא .דבלב תיקלח הליבקמ אוה די-גי ,ז 'פושב יניידמה לש ומולח

 טולה תא ריסהל יטמזירכ לא חילשב ךרוצ ןיאו ,ףסונ םדא ידי לע תולקב רתפנ אוה םלוא ,םיילמסה

 .םהיעמושל ןהו תומולחה לעבל ןה םינבומ זל ירבב ףסוי תומולח ךכל המודבו .םולחה לעמ

 A. Wildavsky, Assimilation Versus Separation, New Brunswick and London 1996, :הוושה

pp. 126-129; J. M. Husser, Dreams and Dream Narratives in the Biblical World, Sheffield 

166 ,118-121 .1999, pp 

[56] 
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [3

 דקמתנ ירצמה םולחה לש העפשה תרכינ הערפו םירשה תומולחב םא הלאשב וננוידב
 םולחה ןורתפ תוטיש ,םולחה הנבמ ,םולחה יגוס ,ותוהמו םולחה תסיפת :םיאבה םיטביהב

 ןיבל וניב האוושהל רובענ ןאכמו ,(ב-א םיקרפ)ירצמה רמוחה רואיתב חתפנ .וירתופו
 ,ךרוצל םאתהב ,רקסיי ןוידה לש הז קלחב .(ךליאו ג קרפ)ףסוי רופיסב םיירצמה תומולחה

 .ויתונורקעו ירצמה םולחה םגד לש ודוחיי תא טילבהל ידכ ,יטנוולרה ימטופוסמה רמוחה םג
 תומולחה ביטומל קר אל סחייתי םיירצמה תורוקמל הקיזב יארקמה רמוחה לש חותינה

 דיעהל םתלוכיבש ,ולא םיעטקב םיפסונ םיירצמ תודוסיו םימושיר רותיאל םג שדקוי אלא

 תאלעהב םותחנ .(ה-ד םיקרפ)הערפו םירשה לש םהיתומולחב ירצמ ןווג לש ומויק לע

 .תואצותו תונקסמ

 הקיתעה םירצמב ותוהמו םולחה תסיפת .א
 suttu תידכאב)הנישל םולח ןייצמה חנומה ןיב רשק ןהב םייקש ,תוימשה תופשבכ אלש

 7,(תירבעב םג ילואו תיתירגואב ,תיברעב ,תימראב)הייארל וא (הניש 5ittu־n רזגנ םולח

 םרגואדיאה ידי לע תרדגומה AWb. 11 452) rsw.t איה םולחל החיכשה תירצמה הלימה

 אוה םולחה תירצמה הרכהה יפל .רע תויהל ,r(i)s שרושהמ תרזגנהו ,החוקפ ןיע לש

 הנשי ינא' :הוושה)הרע ותבשחמ ותנש תא םנה םג ירהש ,תואיצמה םלועמ קלח השעמל

 חנומה לש היגולומיטאבו ביתכב קר אל יוטיבל האב וז הסיפת .([ב ,ה ש״הש] ׳רע יבלו

 .םיירצמה המכחה תורפסבו סותימב םג אלא ,םולח ןייצמה ירצמה

 סונייקואב ברע ידמ תללוצ רשא שמשה ומכ .ימויה הלולסמב שמשל המודמ ןשיה סותימב
 הכרד תא השועה שמשה ומכ ;׳ןוניב ותנשב ללוצ םלוחה ךכ ,׳ןונ׳ה ,םייתישארבה םימה

 םילאה םע רשק רצויו אבה םלועל ותנשב עיגמ םדאה ךכ ,ןותחתה םלועב הלילה תועשב

 ןנער ותנשמ ץיקמ םדאה ךכ ,שדחמ תדלונ רקוב ידמ רשא שמשה ומכו 8;דחאכ םיתמהו

 .אבה םויה תארקל

 a. l. Oppenheim, The interpretation of Dreams :האר תירבעב ם״לח שרושה לש הזה ןבומל

226 .in the Ancient Near East, Philadelphia 1956, p. ןבומה התטישל ,וילע תקלוח רלדיפ 
 תורפסה תודלותב ומוקמ :ארקמב תולגתהה םולחי ,רלדיפ 'ר :האר ;ןסוח ,ןוא אוה ם״לח לש יסיסבה

 ימע ,ו״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,ילארשי תנומא תודלותבו תיארקמה

 ם״לח ןיבל הנישב םולחל לש ןבומב ם״לח ןיב רשקה ךא .97 הרעה ,27 ימע ,86-85 תורעה ,24

 םישרושה ינש תא רבחמ ,ויתובקעב תכלוה רלדיפש ,kbl1^ :תקולחמב ןותנ קזח היה לש ןבומב

 תומולח לעב היה רגבתהל <- קזח היה :שרושה תארוהב תיטנמס תוחתפתה התייהש רובסו

 ם״לח :םישרוש ינש ןיב םידירפמו רתוי םיריהז BDBm room .יללכ ןפואב םולחל <- םיינימ

 tdot, iv, p. 427; bdb, p. 321 :האר :קזח ,אירב היה ןבומב ם״לחו הנישב

 K. Zibelius-Chen, 'Kategorien und Rolle des Traumes in Ägypten', Studien :ךכ לע האר

283 .zur altägyptischen Kultur, 15 (1988). p( 46-45 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו; ,A. OepKe 

225 .Övap, TDNT, V (1970), p 

[57] 
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 4] קפוש ילינ

 יאפורטופא יעצמאכ ןה תושונאל ונתנש ,לאל תסחוימ םולחה תאירב המכחה תורפסב

 ישילשה ףלאה ףוסמ ׳עראכירמל הארוה׳ב ךכ .תודיתע תדגה לש ילככ ןהו תוער תעינמל

 ,תומולחו [םיער] תוערואמ אכדל קשנ ילככ ףושיכ םהל השע [לאה] אוה׳ רמאנ ג״הספל
 תשמשמה ,היגמל הוושומ םולחה רמולכ 9;(137-136 תורוש)׳םויב ומכ הלילב םישענה

 רחואמ םינש תואמ תרזוח וז המודק הסיפת 10.םיער תוערואמב םחליהל קשנכ םדאה תא

 תופורת ארב [לאה] אוה׳ :רמאנ ובש ,ג״הספל תישילשה האמהמ ,רגניסניא סוריפפב רתוי

 תורוש ,32 רוט)׳ונורוויעב םלוחל ךרדה תא תוארהל םולח רצי אוה ...הלחמ אפרל

 ,וייח ךרדב םדאה תא ןווכל ידכ רצונ ,דיתעה תא םיתעל הפוצה ,םולחה ונייהד11 ;(13-12

 .ךלי הבש ךרדב ותוחנהל

 ןוחצינ ,הכולמה סכ לע היילע רשבמה בוט םולח ללכ ךרדב אוה לאהמ עבונה םולח

 אל ותנשב עיגמ םלוחהש רחאמ םלוא .(ןלהל תואמגוד האר)׳וכו הלחמל הפורת ,יאבצ

 םג ריכמ ירצמה ,םינומדהו םיתמה לש ןכוסמה םמלועל םג אלא םילאה לש םמלועל קר

 נ׳׳הספל ינשה ףלאב אצמש ,ירצמה טילפה ,תהנאס ךכ .םיתועיב תומולח ,םיער תומולח

 שיאש ומכ .םולח ומכ הז היה׳ :תוהלב םולחכ םירצממ ותחירב תא רידגמ ,ןענכב טלקמ

 תומולח225-224B). 12)׳היבונב [ומצע תא אצומ] תוציבה שיאו ביב ומצע תא אצומ התלדה

 ץופינ ןוגכ ,םייגמ םיעצמאב םישמתשמ םהב םחליהל ידכו ,היגמה םוחתל םיכייש הז גוסמ

 תורוש ,פתח־חתפ תארוה) הנישה תעשב םינפ יוסיכ ,(תוראמה יבתכב) םינולספ

 םיבשעב םינפה ףושפש אוה ולא םיסקטב ןיינעמה .םיסקטו תוליפת ,תועבשה ",(359-358

 14.(19-10 תורוש ,10 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטס׳צ סוריפפ) הריבב םילובטה

 M. Lichtheim,:לש הרפסב תועיפומ ,תרחא ןיוצ םא אלא ,ןלהל תואבומה תוירצמה תוריציה לכ

1973-1980 Ancient Egyptian Literature, I-III, Berkeley and Los Angeles 

 ליבקמ הז עטקב 'םולחיש רובס ןסני תאז תמועל .41^0 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו םג שרפמ ךכ

 :םיער תוערואמ ינפמ הנגה יעצמאכ תשמשמ היגמהש איה קוספה תועמשמ ןכלו ,'םיער תוערואמיל

 J.M.A. Janssen, 'Egyptological Remarks on the Story of Joseph in Genesis', :האר

65 .Jaarbericht... 'Ex Oriente lux', 14 (1955-1956), p לש םגהנמ רואל ירשפא הז שוריפ םג 

 םיערה תומולחה לש תילילשה םתעפשה תעינמל םינוש םייגמ םיעצמא טוקנל םינומדקה םירצמה

 אורקל שי התעדלש םושמ ,׳Guardingthembydayandbynight׳ :תמגרתמ םייהטכיל .(ןלהל האר)

 .31 הרעהו 106 ימע ,(1973)א ,(םש)םייהטכיל :האר .םולח ,!swt אלו ,רומשל ונייה ,rsi ןאכ

 .211-210 ימע ,(1980)ג ,םייהטכיל

 .231 ימע ,(1973)א ,םייהטכיל

 .70 ימע ,םש

 A. H. Gardiner, Hieratic Papyri in the British Museum, Third Series: Chester Beatty :האר

19 .Gift, 1, London 1935, p. הוושה םיער תומולח דגנ וטקננש םינושה םייגמה םיעצמאל: .K 

Sethe, Die Ächtung feindlicher Fürsten, Berlin 1926, pp. 72-73; S. Israelit-Groll, 'A 

Ramesside Grammar Book of Technical Language of Dream Interpretation', idem (ed.), 

Pharaonic Egypt, the Bible and Christianity, Jerusalem 1985, pp. 81-85; R. K. Ritner, 

'Dream Oracles', COS, I: Canonical Compositions from the Biblical World, Leiden and 
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [5

 ונניאו - םינומד ,םיתמ ,םילא - םיינוציח תוחוכ ידי לע ןכ םא םרגנ ירצמה םולחה

 ומכ אלש .ינרדומה יגולוכיספה רקחמה סרוגש יפכ 15,תיטוכיספ־תימינפ תואיצממ עבונ

 לש םמלועל םג רושק םירצמב םולחה 16,לאל ידעלב ןפואב טעמכ ךיישה ,ארקמב םולחה

 .םינומדהו םיתמה

 םולחהש הסיפתה :ונניינעל םיבושחו ירצמה םולחה תסיפתב םיטלוב םיווק ינש ,םוכיסל

 הנומאהו ,נ׳׳הספל ישילשה ףלאה ףוסב רבכ העיפומה הסיפת ,יהולא רסמ תרבעהל ילכ אוה

 .ערה םולחה לש ותומשגתה תא םינוש םיעצמאב עונמל ןתינש

 םהיגוסל תומולח .ב

 םירופיס (א) :תומולח לש םימגד ינשב ןיחבהל ןתינ ,םיימטופוסמב ומכ ,םיירצמה תורוקמב

 םולח אוהש ,(יטמרואת) העדוה וא רסמ םולח 1':םיגוס השולשל םיקלחנה ,תומולח לע

 .היצבוקניא םולח :רשפל קקזנה ,םומע (ירוגלא)ילמס םולח :רשפל קקזנ ונניאש ףוקש

 .םהירשפו (םיילמס)תומולח לש םיפסוא (ב)

 רתימ םילדבנ ,תיטסינלהה הפוקתב דוחייב םירצמב וצופנש ,היצבוקניאה תומולח

 ידי לע יתוכאלמ ןפואב ורצונש ,םיינטנופס אל ,םימוזי תומולח םתויה לשב תומולחה

 םשש הווקתב שודק םוקמל לגרל תולעל וגהנ ולא םישנא .הקוצמב םינותנ ויהש םישנא

 םניא ףסוי רופיסב תומולחהש רחאמ .םתקוצמל הנעמ ויפבו םמולחב לאה םהל הלגתי

 18.רובידה תא וילע ביחרנ אל הז גוסל םיכייש

 םירוביגו םיכלמ לש םהיתומולח לע םירופיסה םה םיבר ,םירחאה תומולחה יגוסל רשא

 .ודיכנא והער םג ךכו ,םולחל הברה ,רמושמ ידגאה רוביגה ,שמגלג .םודקה ןוכיתה חרזמב

 םילא ולגתה ןכו ,םיתשיפנתא ,ילבבה לובמה רוביג לש ומולחב הלגתה אא לאה

 האמה) דיאנובנו (ג״הספל תיעיבשה האמה) לפינברושא רושא יכלמ לש םהיתומולחב

New York 1997, pp. 52/E, 54, n. 27; idem, 'O. Gardiner 363: A Spell against Night 

Terrors', Journal of the American Research Center in Egypt, 27 (1990), pp. 25-41 

 .280 ימע ,(8 הרעה ליעל)ןש־סוילביצ :האר

 הלוכסאל םיכיישה םיעטק איצוהל יבויח וילא סחיהו יהולא רסמכ ספתנ םולחה ארקמב

 .2 הרעה ליעל הוושה ,תיטסימונורטיודה

 תויעבב ןודא אל וז תרגסמב .רקחמב תולבוקמה ולא ןה ןלהל תואבומה תומולחה יגוס לש תורדגהה

 ליעל)רלדיפ לש הרקחמב הנורחאל ולעוהש תומולחה לש םגוויס תלאשבו ולא תורדגהב תוכורכה

 .36-29 ימע ,(7 הרעה

 תנמזהל שחל הוושהו J. D. Ray, The Archive of Hor, London 1976 :האר היצבוקניא תומולח לע

 f.l. Griffith and H. Thompson, The Leyden :נ״הסל תישילשה האמהמ ןדייל סוריפפב םולח

(Papyrus: An Egyptian Magical Book, New York 1974, p. 191 (Verso, Col. XVII. האר 

 .71-69 ימע ,(6 הרעה ליעל)רסוה :םג
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 6] קפוש ילינ

 ילישותח םג ךכו ,תומולחה ימלוח םע ונמנ לאנדו תרכ תירגוא ירוביג םג .(ג״הספל תישישה

 ךרדב םה ולא תומולח 19.יראמב םינוש םיאבנתמו (נ״הספל הרשע שמחה האמה)תח ךלמ

 תומולח לע םירופיס דצב .םיילמס תומולח םה םטועימו ,םירורב העדוה תומולח ללכ

 הלא םירוביחב םודקה .תומולח תותוא לש םיפסואו תומולח ירפס םג הימטופוסמב ולגתנ

 ימיל - רחואמהו ,נ״הספל ינשה ףלאה תישארל ,המודקה תילבבה הפוקתל ךייש

 רבכ ילואו תילבב־ואנה הפוקתהמ לחהש רבתסמ .ג׳יהספל תיעיבשה האמה ,לפינברושא

 - םירחא תותוא יפל דיתעה תא שחנל הימטופוסמ ישנא ופידעה ןכל םדוק
 ,םירופיצה ףועמ

 .תומולח יפל אלו - המודכו תונברקה לש םיימינפה םירביאה

 רבדה .תומולח תועצמאב תודיתע תייארו שחנ לש גהנמה חוור תאז תמועל םירצמב

 ,הכורא הפוקת לע םישרפתמה ,תומולח תואמ לש םיפסוא לש םתואצמיהב יוטיב ידיל אב

 סוריפפ אוה רתויב םודקה ףסואה .נ׳׳הסל היינשה האמה דעו נ״הספל ינשה ףלאה ןמ לחה

 האמה) תיססמערה הפוקתה ןמ אוה סוריפפה ;תומולח 200־כ ללוכה ,111 יטיב רטס׳צ

 ,הנוכיתה הכלממה תפוקתב רבחתנ ומצע ףסואהש םיחינמ לבא ,(ג״הספל הרשע שולשה

 לע עודי (ךליאו נ״הספל תיעיבשה האמה) תיטומדה הפוקתהמ 20.נ״הספל ינשה ףלאב

 250־כ ליכמה ,xiv^ xiii גרבסלרק סוריפפ אוה םהיניבמ םלשהש ,תומולח יפסוא רפסמ

 לש העפשה תרכינ ונכותבו והנבמב לבא21 ,ג״הסל היינשה האמב בתכנ הז ףסוא ;תומולח

 .םודקה 111 יטיב רטס׳צ ףסוא

 שיגנ ןפואב םרשפ תא איבהל םתרטמו ,(omina) תומולח תותוא םיליכמ ולא םיפסוא

 לופיטל םימשרמל המודב ולא םיפסואב םיחסונמ תומולחה .םהימלוחל וא תומולחה ירתופל

 תיתיצמתו הרצק ןושלב םיבותכ םה 22.םיירצמה האופרה ירפסב םיעיפומה תונוש תולחמב

 אוה םולחה םא העיבק ,(protasis)יאנת ןושלב םולחה רואית :םיאבה םיקלחה תא םיללוכו

 האור םדא םא]׳ :לשמל ,(apodosis)יאנת תאצותכ חסונמה ,ונורתפ תאבהו ער וא בוט

 רטס׳צ סוריפפ)׳ול היהי לודג ריצק ושוריפ ;בוט ,לודג לותח האור [ומולחב ומצע תא

 ימע ,יחפסנ׳ ,(7 הרעה ליעל)רלדיפ ;55-50 ימע ,(2 הרעה ליעל)ךורב :האר יראמב םיאבנתמ לע

 .תפסונ היפרגוילביב םשו ,11-6

 םימוגרתל .12-5 תוחול ,ב ;23-9 ימע ,א ,(14 הרעה ליעל)רנידרג :האר ומוגרתלו טסקטה םוסרפל

 לורג־תילארשי ;anet3, p. 495 ;54-52 ימע ,(14 הרעה ליעל) רנטיר :האר םיפסונ םירקחמלו

 C. Leitz, 'Traumdeutung im Alten Ägypten nach einen Papyrus :הנורחאלו ;(14 הרעה ליעל)

des Neuen Reiches', A. Karenberg and C. Leitz (eds.), Heilkunde und Hochkultur, I: Geburt, 

,2000 Seuche und Traumdeutung in antiken Zivilisationen des Mittelmeerraumes, Münster 

221-246 .pp 
 .(1 הרעה ליעל)ןטלוו ידי לע םסרופ

 ,קפויצש ׳נ :האר םירצמב האופר ירפסו םיאפורל .73 ימע ,(14 הרעה ליעל)לורג־תילארשי :הוושה
 ילח ,'ףסוי רופיסב םיאפורה לע - (2 נ תישארב) "ויבא תא טנחל םיאפרה וידבע תא ףסוי וציו׳״

 ,ו״נשת הפיח ,(הפיח תטיסרבינוא ,טכה תידעו ןבואר ןואיזומ ,הכורעת גולטק) םדק ימיב אפרמו

 .תפסונ היפרגוילביב םשו ,13-7 ימע
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [7

 ,רומח רשב לכוא [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳23 ;(3 הרוש ,4 רוט ,וטקר ,111 יטיב

 ומצע תא האור םדא םא]׳24 ;(21 הרוש ,2 רוט ,וטקר ,םש)׳הגרדב ותאלעה ושוריפ :בוט

 ,וטקר ,םש)׳לאה ידי לע םשא אצמיי [ושוריפ] :ער ,לאל ךיישה ץע ודיב לטונ [ומולחב
 .(26 הרוש ,9 רוט

25 

 תבנג ןוגכ ,ירצמה טרפה תא ודירטהש םוימוי יניינע ללכ ךרדב םה תומולחה יאשונ

 הדבועה .עבטה ךרדכ אלש האיב וא םירצק םייח ,ביוא ,רוסחמ ,הרשמ ןדבא ,שוכר

 תרוסמ לע הרומ םימודקה תומולחה יפסואל םנכותב םימוד םירחואמה תומולחה יפסואש

 .םינוערפה ץראל ידוחייה תומולחה ירתופ דסומ ,םימוטרחל הרושק וז תרוסמ :ןימוי תקיתע

 :תוירוגטק יתשל םימלוחה תקולח אוה םיירצמה תומולחה יפסואל ידוחיי אוהש ףסונ טרפ

 ותרובחל םיכיישה םישנאו ,םייבויח םישנא ,סורוה לש ותיילמפ ינב םע םינמנש םישנא

 שיאה לש ומולח ןורתפש הנומאה הנושארל העיפומ ןאכ .םיילילש םישנא ,תס לאה לש

 איהו 27,וז הסיפת רתוי רחואמ וצמיא םינוויה 26.ערה שיאה לש ומולח ןורתפמ הנוש בוטה

 אצויכו ורבע ימשר ,ועוצקמ ,םלוחה תוישיא תא ןחובה ,ינרדומה תומולחה רקחל תיתשתה

 28.ומולח ןורתפ תא עובקל ידכ הלאב

 .תומולח לע םירופיס לש םגדה המודקה םירצמב םג עיפומ תומולח תותוא לש םגדה דצב

 ,העדוה תומולח ןה םיללוכ 29,הנוכיתה הכלממה ימימ אוה םהבש םודקהש ,ולא םירופיס

 םולחה ירופיסל .ןורתפל םיקוקזה ,םימומע ,םיילמס תומולח ןהו ,רשפל םיקוקז םניאש

 תוביסנ ,םלוחה תוהז :םיאבה םיטרפה תא ללוכה ,דיחא הנבמ הימטופוסמבו םירצמב

 ותומשגתה רואיתו םלוחה תבוגת ,םולחה לש ומויס ןויצ ,םולחה ןכות ,םולחה םוקמ ,םולחה

 .ותומשגתה לע העדוהה ינפל םולחה רשפ ףסונ םיילמסה תומולחב 30.םולחה לש

 רוצי וא לא עיפומ םמולחבו ,םיכלמ ללכ ךרדב םה םיירצמה העדוהה תומולח ימלוח

 .13 ימע ,(14 הרעה ליעל)רנידרג :האר

 .12 ימע ,םש

 .18 ימע ,םש

 ישנאל הקולחהש תורשפאל .74 ימע ,(14 הרעה ליעל) לורג־תילארשי ;10-9 ימע ,(םש) רנידרג

 ייר :האר נ״הספל היינשה האמהמ (היצבוקניא םולחו םולח תנמזה לש טסקטב תזמרנ תסו סורוה

 .DD הרעה ,73 ימע ,(18 הרעה ליעל)

 .54-53 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו

 .152 ימע ,ט״ישת ביבא לת ,והיכרב 'מ םגרת ,א ,תומולחה רשפ ,דיורפ ׳ז :הוושה

 שדקמב ריתוהש תבותכה יפל רשא ,ןושארה תרסו־נס ךלמה לש ומולח אוה רתויב םודקה םולחה
 w. Schenkel,:האר טסקטה רוזחשל .םוקמב הלאה ןחלופ תא שדחל ומולחב הווטצנ ,ביב תתאס הלאה

Die Bauinschrift Sesostris I" im Satet-Tempel von Elephantine', Mitteilungen des'" 

109-125 .deutschen archäologischen Instituts, Kairo, 31 (1975), pp,' םג האר: ,W. Helck 

.Die Weihinschrift Sesostris I am Satet-Temple von Elephantine', ibid., 34 (1978), pp' 
69-78 

 .187 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא :הוושה
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 8] קפוש ילינ

 דחוימה רשקה תא שיגדהל ולא תומולח תרטמ .המ רבד שקבמ וא רשבמה רחא שודק

 :םהיאשונ תניחבמ הלועש יפכ ,ויהולאל ךלמה ןיב םייקה

 ותויה םרט ,יעיברה סמתוחת לשמל - לאה ידי לע ודיקפתל ךלמה תריחב ןויצ .א

 סקניפסה ונממ שקיב ומולחב :סקניפסה תולגרמל דיצה תעשב םדרנ ,ךלמ
 .תוכלמה ול החטבוה הרומתבו לוחה תא וילעמ ריסהל

 לע אבנתהו ומולחב חתפנרמ ךלמל הלגנ חתפ לאה - ברקב ןוחצינ תחטבה .ב

 .ומולחב ינשה פתוחנמאל ןומא לאה ןתנ המוד החטבה ;ברקב ונוחצינ

 םולחב ומכ ,לאה לספל הגאד הניינע וז השקב - ךלמה ןמ לאה לש השקב .ג

 תתאס הלאה לש התשקב יהוז - לאה ןחלופל הגאד וא ,ליעל אבוהש סקניפסה

 .ןושארה תרסו־נסמ

 תיב לש הלומעת ילכ יאדוול בורק אוה יתוכלמה םולחה ,ןש־סוילביצ הלורק התארהש יפכ

 תדלוה לע םיסותימ ,ןוחצינ יריש - םירחא םייתורפס םירנא׳זל המודבו 3',ירצמה הכולמה

 םא ןיב וז העד םילבקמ םא ןיב .תיתוכלמה היגולואדיאה תא קזחל דעונ אוה - יוכו ךלמה

 םולח עיפומ תוקוחר םיתעל קרו ,רורב העדוה םולח בורל אוה ירצמה יתוכלמה םולחה ,ואל

 דחא םולח לע קר רוריבב ונל עודי השעמל .אמ ׳רבב הערפ תומולח ומכ ,ילמס יתוכלמ

 םירשעה תלשושה ןב ,ןומאתנת יפויתאה ךיסנה לש ומולח :תירצמה הירוטסיהה ךרואל הזכ

 דחאה - םיבצינ םישחנ ינש ומולחב האר ךיסנה 32.נ״הספל 656-664 םינשב ךלמש ,שמחו

 ינב ידי לע ול ןתינ הזו ,רשפל קקזנ ךלמה ,םותס היה הארמה .ולאמשמ רחאהו ונימימ

 ,םירצמ יקלח ינש תא םילמסמה ,(הרבוקה ישחנ)םיסואירואה םה םישחנה ינש :ותיילמפ

 לע ךולמל דיתע ןומאתנתש אוה םולחה לש ורשפו ,הנותחתה םירצמו הנוילעה םירצמ

 .הלוכ םירצמ

 ונכותב רתויב בורקה ,ךשמהב הארנש יפכ ,אוהש - להס תבותכב עיפומה םולחה םג

 ומולחב ךלמל הלגתמ םונח לאה .שרופמ העדוה םולח אוה - אמ ׳רבב הערפ תומולחל

 .בערו לפש תונש עבש רחאל סולינה תואג לע ורשבמו

 ובש ,ףוקשה ירצמה יתוכלמה םולחה ומכ אלש :הכופה איה ארקמה ןמ הלועה הנומתה

 ללוכ ,ארקמב רכנ יכלמ לש םהיתומולח ,ךלמל תשרופמו הרורב העדוהב תוהולאה הנופ

 .291-288 ימע ,(8 הרעה ליעל)ןש־סוילביצ

 הרעה ליעל)םייהנפוא :האר .םיילמסה תומולחה םע ןותאכב ךיסנה לש ומולח תא םג הנמ םייהנפוא

 לאה תא למסמה) בהז זב ומולחב האר ,םירצמל ץוחמ ותוהש תעשב ,ןותאכב .207-206 ימע ,(7

 .םירצמל ובישהל סורוה לאה לש ונוצרל יוטיבכ תאז שריפ אוה .םירצמ ןוויכל ףעו אירממ (הורוה

 ףסוי תומולח הוושה)רתופל קקזנ ונניא אוהו ,ומלוהל ןבומ אוהש רחאמ ,ילמס םולח הז ןיא ונתטישל
 .(זל ׳רבב
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [9

 הביסה לע דומעל הסננ .םימוטא ,םיילמס תומולח םה ,אמ ׳רבב הערפ לש ויתומולח

 .ךשמהב תאז העפותל

 ןיבל םיירצמה תורוקמב תומולחה ןיב האוושה .ג
 ףסוי רופיסב םיירצמה תומולחה

 אמ-מ ׳רבב תומולחה רואית .1

 לגעמל ינייפוא םהינש לש ףוריצב ןהו לעופכ ןה ,םצע םשכ ןה ם״לח שרושב שומישה

 לכב םימעפ 39 ךותמ םימעפ 27 עיפומ אוה םהבש)אמ-מ םיקרפל דוחייבו ףסוי רופיס לש

 ולא תומולח לש םכרדכו ,םיילמס תומולח םה הערפ תומולחו םירשה תומולח 33.(רופיסה

 וא (םירשה תומולחב)ערל םדוק בוטה םולחהו ,תוגוזב םירדוסמ םה .רשפל קקזנ םמלוח

 תועמשמ ילעב םה הערפ תומולח ינש .(הערפ תומולחב)ערה למסל םדוק בוטה למסהש

 - םולח תונשיה לש העפותה .0כ ,אמ ׳רב)׳אוה דחא םולח׳ ףסוי ירבדכ ,תחא
 ללכ ךרדב

 ,ושיגדהלו םולחה רסמ תא תמאל הדעונו ,םודקה ןוכיתה חרזמה ןמ העודי - ילמס םולח

 םעמ רבדה ןוכנ יכ׳ ףסוי לש ורואיב הוושה)וילעבל ןבומ ונניא םולחה רשפ רשאכ רקיעב

 לש ואוב לע שמגלג רשבתמ לשמל ךכ 34.([בל ,אמ] ׳ותשעל םיהלאה רהממו םיהלאה

 םילדבנ םה םגש - םיפסונ תומולח ינשו ,םינוש םהיתוארמש תומולח ינשב ורבח ודיכנא

 (Gudea)אדוג ;הבבמוח םביוא לע רבגתהל םידיתע ורבחו אוה יכ םירומ - םנכותב הזמ הז

 ירמושה ׳לבוסה קידצ׳הו ,וסריגננ לאה שדקמ תיינב תודוא לע תומולח השולש םלוח

 35.ותלחממ ותמלחה לע תומולח השולש תועצמאב רשבתמ

 :אמ-מ ׳רבב תומולחה רואיתב חתפנ

 (בכ-ה ,מ ׳רב) םירשה תומולח

 םהינפ ןכלו םמולח רשפ תא םיעדוי םניא םה - םימלוחה תבוגת ח-ה םיקוספ

 .םיפעוז

 םיקשמה רש םולח אי-ט םיקוספ
 (םיפנע)םיגירש השולש תלעב ןפג האור אוה -

 ינוימדה יפואה .הערפ סוכל םטחוס אוהו ,םילשב היבנעו םיחרופ

 ןאכ אב 'םולח'םצעה םש .ארקמב תרחא השרפ לכב רשאמ רתוי ףסוי רופיסב עיפומ ם״לח שרושה
 םימעפ 11 עיפומ ׳םלח'לעופה וליאו ,(40׳5׳<־־כ)ארקמב עיפומ אוהש םימעפה 66 ךותמ םימעפ 28

 R.K. Gnuse, Dreams Reports in the Writings of :הוושה .(D'42%) ארקמב םימעפה 26 ךותמ

70 .Josephus, Leiden, New York and Köln 1996, p 

 - תינשנ תושחרתה׳ ,תימא 'י :הוושה
 ימע ,(א״נשת)ז ,הדועת ;ףסוי רופיס בוציעב יטאופ ןורקיע

58. 

 ,(2 הרעה ליעל)ךורב ;250-245 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא :האר םנכותלו ולא תומולח םוגרתל

 .6-4 ,2-1 ימע ,׳חפסנ׳ ,(7 הרעה ליעל)רלדיפ ;11-10 ימע
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 10] קפוש ילינ

 [ךשמה] (בכ-ה ,מ ׳רב) םירשה תומולח

 ןתמו החירפ לש ילאר יתלבהו ףוצרה ךילהב שגדומ םולחה לש

 .םהיניב ןמז קספ אלל ,תורפ

 תא הערפ אשיי םימי השולש דועב - םיקשמה רש םולח ןורתפ גי-בי םיקוספ

 .ךדיקפתל ךבישיו ׳ךשאר

 ירח ילס השולש אשונ ומצע תא האור אוה - םיפואה רש םולח זי-זט םיקוספ

 לכאמ ליבמ׳ ובש ,ןוילעה לסהמ לכוא ףועו ,ושאר לע (ןלהל האר)

 ןחלוש לע םילועה םינווגמ הפאמ ירבד ונייהד ,'הפיא השעמ הערפ

 .ךלמה

 תא הערפ אשי׳ םימי השולש דועב - םיפואה רש םולח ןורתפ טי-חי םיקוספ

 .׳ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו ץע לע ךתוא הלתו ךילעמ ךשאר

 .תומולחה תומשגתה בכ-כ םיקוספ

 (זנ-גנ ,בל-זי ,ח-א ,אמ ׳רב) הערפ תומולח

 תופי תורפ עבש תולוע רואיהמ :ח-א)א םולח - תומולחה רופיס ז-א םיקוספ

 תוער תורפ עבש תולוע ןהירחא ;וחאב תועורו רשב תואירבו הארמ
 עבש :(ז-ה) ב םולח .תואירבה תא תולכואו רשב תוקדו הארמ

 תוקד םילוביש עבשו ,תואירבו תובוט דחא הנקב תולוע םילוביש
 .ןתוא תועלובו ןהירחא תוחמוצ םידק תופודשו

 אורקל חלוש אוה ,תמעפנ וחורו ץיקמ הערפ - םלוחה תבוגת ח קוספ
 לש יסיסבה הנבמל ךייש ונניא חכ-ט) אבה עטקה .םימוטרחל

 ףסויל הערפ הנופ םימוטרחה לש םינואה רסוח תובקעב .םולחה

 ןושאר ףוגב ףסויל תומולחה תא רפסמו בש אוה .ןורתפ ושקבב

 .חכ-זי)

 םילוכישו תוזר תורפ :תואיצמה םלועב הנכתית אלש תולועפ תורזוח תומולחה ירופיס ינשב

 הנכסה םישגדומ ףסויל הערפ רפסמש הסרגב .תובוטהו תונמשה ןהיתועד תא תועלוב תוקד

 הנהכ יתיאר אל׳ :ירוקמה רופיסב ןניאש המזוג תונושלב תלבותמ איהו ,םולחבש םויאהו

 .(אכ)׳הנברק לא ואב יכ עדונ אל׳ו (טי)׳םירצמ ץרא לכב

 דחא הערפ םולח׳ ,תחא םתועמשמ תומולחה ינש - םולחה ןורתפ בל-הכ םיקוספ

 ,בער תונש עבש ןהירחאו הנאובת עבש תונש עבש .(הכ)׳אוה

 .ןהל תומדוקה עבשה תונש עבש תא הנחכשתש
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [11

 תונש עבשו (טמ-זמ)עבשה תונש עבש רואית - םולחה תמשגה זנ-זמ םיקוספ

 36.(זנ-גנ)בערה

 ?ירצמ עקר לע וא תירצמ העפשה לע םיעיבצמה םיווק הלא תומולחב שי םאה

 םולחה הנבמ .2

 רנא׳זב ונויד תרגסמב רטכיר גנגפלוו ידי לע רקחנ הערפ תומולחו םירשה תומולח הנבמ

 תומולח ןיב ןיחבה אוה םג םירחא םירקוחכ 37.ותוחתפתה תודלותבו םולחה לש יתורפסה

 רסמ םיללוכש תומולח ןיבל 38,הערפו םירשה תומולח רתיה ןיב םינמנ םמעש ,םיילמס

 ינש ותטישל .(גי-אי ,אל םש) בקעיו (ג ,כ ׳רב) ךלמיבא תומולח ןוגכ ,דבלב ילולימ

 ,תילאר היווח לע םיססובמ םיילמסה תומולחה :םיפסונ םיטרפב הזמ הז םילדבנ םיגוסה

 שקיבש ,יטסיהולאה רבחמה טקנש)דבלב ׳ינונגס יעצמא׳ םה ילולימה רסמה תומולח וליאו

 .ינייפוא הנבמ ילעב םה םיילמסה תומולחה .(יהולאה רסמה תא וז הרוצב םלועל ריבעהל

 :םיאבה םיקלחהמ םיבכרומה ,ףסוי רופיסב םיירצמה תומולחב רכינ הז הנבמ

 ,ט ,מ)׳ימולחב׳ ;(ה ,א ,אמ)׳םלח x׳ םייוטיבב תעבומה - םולח לע העדוה .א

 .(זי ,אמ :זט

 .([םיימעפ] ו-ה ,א ,אמ :זט ,ט ,מ)׳הנהו׳ - החיתפ תחסונ .ב
 רש ;ןיי טחוס אוהו ןפג האור םיקשמה רש - הליעפ תומד וא הנומת רואית .ג

 וחאב תועור תורפ האור הערפ ;הפאמ ירבד םהבו םילס ושאר לע אשונ םיפואה

 .תורחאה םילובישה תאו תורפה תא תועלוב ןהו ,דחא הנקב תולועה םילוכישו

 הערפ םולח׳ וא (חי ,בי ,מ)׳ונורתפ הזי ןוגכ רואיב תחסונ ללוכ - םולחה רשפ .ד

 ,גי-בי ,מ) םרבסהו םולחב םיעיפומה םילמסה יוהיזו (וכ-הכ ,אמ)׳אוה דחא

 .(בל-וכ ,אמ :טי-חי

 .(גי ,זמ ;זנ-גנ ,זמ ,אמ ;גכ-כ ,מ) םולחה תומשגתה .ה

 םירקוחה בור תעדל .וכ-גי ,זמ ׳רבב ףסוי לש המרופרה השעמלו בערה רואיתל ןאכ ונסחייתה אל
 שומישמ תעבונה תוליפכ ןאכ שיש ןיב ,הערפ תומולח רופיסל ךייש ונניאו תדרפנ הדיחי אוה הז עטק
 הבחרה וזש ןיב ,רזייפס לש ותעדכ - 1־ל זמ קרפו £־ל םיכייש אמ-מ םיקרפ - םינוש תורוקמ ינשב
 :האר .ןמרטסו לש ותעדכ ,תיתמגמ ,תרחואמ תפסות וזש ןיבו ,דאר ןופ לש ותעדכ ,אמ קרפ לש

E. A. Speiser, Genesis (AB), New York 1964, p. 353; G. von Rad, Genesis (OTL), London 

1972 (1961), pp. 408^109; C. Westermann, Genesis 37-50, Minneapolis 1986, pp. 176-177 

 .33 ימע ,(2 הרעה ליעל)םונג :םג האר ;(2 הרעה ליעל)רטכיר

 תומולח תא ,די-גי ,ז יפושב יניידמה לייחה םולח תא םג רטכיר הנמ םיילמסה תומולחה לש הירוגטקב

 האר הז ןיינעב ונתעדל .דל ,ד-אל ,ג ;המ-א ,ב ינדב רצאנדכובנ תומולח תאו ט-ו ,זל ׳רבב ףסוי

 .5 הרעה ליעל
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 12] קפוש ילינ

 - שולחה לע הבוגתה אוהו ,קלח דוע ףיסוהל ןתינ רטכיר ידי לע ונחבוהש ולא םיקלח לע

 .(ח ,אוב)׳וחור םעפתיו <ז-ו ,מ)׳םיער םכינפ׳ /םיפעז׳

 + ׳הנהו יתמלח׳ :המוד תיסיסב תינבת הערפ תומולחלו םירשה תומולחלש אופא רבתסמ

 + (םירשה תומולחב)׳ונורתפ הזו׳ + (לטקיו)יביטרנ טפשמ + ינמש טפשמב םולחה רואית

 ףסואב תומולחה תותוא הנבמל האוושהמ .ינמש טפשמ + הנה / םה / אוה (ינמש טפשממ

 תומולחב :םש העיפומה תינבתה לש הבחרה השעמל איה וז תינבתש הלוע 111 יטיב רטס׳צ

 םולחה תנומת לע הרזחהו ׳ונורתפ הז׳ יוטיבה ,יביטרנה טפשמה ופסונ ףסוי רופיס לש

 ליכמה ,(apodosis־™ ירצמה םולחה תוא לש ינשה קלחל ןוימדה בר דוחייב .(ינמש טפשמב)

 ׳םה׳ל הליבקמ pw תירצמה תילימה ;pw + םצע םש / הלועפ םשמ בכרומהו ,ונורתפ תא

 4זכ-וכ ,אמ> הערפ תומולח ןורתפב ׳הנה׳לו םירשה תומולח ןורתפב (בי ,מ)
39 

 תותוא לש ילמרופה ןונגסל ףסוי רופיסב םיירצמה תומולחה תינבת ןיב הזה ןוימדה לשב

 תומולח שחנ גהנ המודקה לארשיב םג ילואש רסוה ירמ־ן׳ז רעיש םיירצמה תומולחה

 תפתושמה תיסיסבה תינבתהש ףא תאז םע omina).40) תותוא תמישר יפ לע יוויטקודד

 הערפ תומולחב ירה ,ירצמה םולחה תוא םגדל תרזוח הערפ תומולחלו םירשה תומולחל

 ,ירצמה יתוכלמה םולחה םגדב םיעיפומ ךא ,םירשה תומולחב אצמנב םניאש תודוסי שי

 - םולחה ןמז :םה ולא תודוסי .םודקה חרזמה תויוברת רתיב םג חוורש םגד
 םיתנש ץקמ׳

 לש ותציקי ןויצ ;(םש)׳ריאיה תפש לע דמיע הנהו׳ - תושחרתהה םוקמ ;(א ,אמ)׳םימי

 ץרא לכב הנהכ יתיאר אל׳ :ןפוד אצוי היה םולחה הארמש השגדהה ;(אכ ,ז ,ד ,אמ)םלוחה
 .(אכ ,אמ)׳הלחתב רשאכ ער ןהיארמו הנברק לא ואב יכ עדונ אלו׳ (טי ,אמ)׳עירל םירצמ

 תומולחה תותוא יפסוא לש יסיסבה םגדה יפל אופא םייונב קר אל הערפ תומולח

 הערפ תומולח םימוד דוחייב .ירצמה יתוכלמה םולחה םגדל םיבורק םג םה אלא ,םיירצמה

 .ליעל רכזוהש ,ןומאתנת יפויתאה ךיסנה לש ילמסה ומולחל

 תותוא תינבתל םיבורקה ,םיילמס תומולח םה הערפ תומולחו םירשה תומולח ,םוכיסל

 רפסב םהל םימדוקה ילולימה רסמה תומולחמ םילדבנו ,הזמ יתוכלמה םולחהו תומולחה

 חונעיפ שרודה למס ןאכ ;(הנומתב הוולמ םיתעל)לוק םשו הנומת ןאכ :הזמ 41תישארב

 ומב עידומו הלגתמ לאה םשו שונא ןב אוה םולחה רתופ ןאכ ;הרורב תילולימ העדוה םשו

 .םולחה ןורתפ תא ויפ

 .100-87 ימע ,(14 הרעה ליעל)לורג־תילארשי

 .171 ימע ,(6 הרעה ליעל)רסוה

 תומולחכ רקחמב ורדגוה ,הערפ תומולחלו םירשה תומולחל םימדוקה ,זל ירבב ףסוי תומולח םג םנמא

 םלוחל רורב םרשפש רחאמ ,וז הירוגטקב םתונמל ןיא ונתטישל לבא .38 הרעה ליעל האר ,םיילמס

 הוושה :ד-ב ינדב רצאנדכובנ תומולחמ ןהו אמ-מ ירבב תומולחהמ ןה םילדבנ םה ךכבו ,ויעמושלו

 .5 הרעה ליעל
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [13

 וחונעיפל תוטישהו ובוציע תונורקע ,םולחה ןורתפ תועמשמ .3

 לע ןגהל השעמל ודעונ ,םהיתותוא דצב תומולחה ירשפ תא םיאיבמה ,תומולחה יפסוא

 תומולחב רקיעבו ורפוס אלש תומולחב הנכס ואר הימטופוסמב .םולחה ינפמ םדאה

 םתעפשה תא לטבל ידכ םינוש םיעצמא וטקנ ךכיפל .םירותפ אל ורתונש םושמ ,וחכשנש

 והורפיסש שיו ,םימב ותוא וררופ השעמ רחאלו רפע שוגל םולחה תא ורפיסש שי ;הקיזמה

 ודעונש םיסקטו םישחל ,תועבשה רומאכ ויה םירצמב 42.שאב והופרש ןכמ רחאלו הנקל

 תומולח ןימזהל אסיג ךדיאמו םיתועיב תומולח לש הערה םתעפשה תא לטבל אסיג דחמ

 םיעצומו ,דומלתב ןיידע םירכינ ער םולח וא רורב אל םולח ינפמ דחפ ימושיר .םיבוט

 תויגמה תוטישה תא םיריכזמה םיעצמא 43,וז היעב ןורתפל םימכחותמ םיעצמא םש

 .םודקה ןוכיתה חרזמב ויה תוטוקנש

 רופיסב תניוצמ םולחה ןורתפ תכאלמ .םולחה ןורתפל הבר תובישח אופא וסחיי םינומדקה

 ולא םיקרפל תלבגומ ארקמב ותעפוהש ,ר״תפ שרושב הערפ תומולחו םירשה תומולח

 הנניא ר׳׳תפ שרושה לש היגולומיטאה .(אמ קרפב םימעפ עבשו מ קרפב םימעפ עבש)

 ,ריתהל אוה ילולימה ושוריפש ,pasäm ידכאה חנומל ורשקל םיטונ םירקוחה .הרורב

 דחמ םולחה יטרפ רופיס :לופכ ונבומ תומולח יניינעב ואובבשו ,ררחשל ,רשק חותפל

 םוגרת׳ םייהנפוא ואל הירא לש ונושלב ;אסיג ךדיאמ תוערה ויתואצות רוזיפ ,רורחשו אסיג

 רשקהב 44.׳וב הנומטה תילילשה היצקילפמיאה תרבעהו תנבומ הפשל םולחה לש וילמס

 wb. 1] תיטפוקב oyu^e) whc תירצמב ליבקמה חנומב שומישה תא תוושהל ןיינעמ הז

 ,רותפל ונבומ תומולח יניינעב ואובבשו ,רשק חותפל ,ריתהל אוה ילולימה ושוריפש ,([348

 45.ריבסהל

 .307-301 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא :האר םיער תומולח לוטיבל תופסונ תוטישלו ולא םיעצמאל

 רוזחי םלוחה :ער םולח דגנ םיטקננה םיעצמאל תוכרב תכסמ ךותמ תואמגוד .ב״ע הנ תוכרב ,ילבב

 וטטציו אוה בוט םולחהש וירחא ורמאיו ורזחי ולא ;בוט םולח הארש םישנא השולש ינפל רמאיו

 תעשב לאה ןמ שקבי םלוחהש איה תרחא תורשפא .בוט םולחל ותכיפהל ועייסיש ך״נתהמ םיקוספ

 .בוט םולחל ערה םולחה תא ךופהל םינהוכ תכרב

 A. de Silva, La symbolique ;72 ימע ,(33 הרעה ליעל)םונג ;220-218 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא
.des reves et vetements dans l'histoire de Joseph et de ses freres, Montreal 1994, pp 

 קר עיפומה ,ירשפ׳ אוה תידכאב pasäru־לו תירבעב ׳רתפיל תימראב (cognate)טנגוקה .100-104
 bdb, p. 1109 :האר ,לאינד רפסב

 הלש הליבקמה לבא ,תומולח ןורתפ לש רשקהב םיירצמה תורוקמב העיפומ הניא םנמא whc הלימה

 ,(J. Cerny, Coptic Etymological Dictionary, Cambridge 1976, p. 222) oytu^e ,תיטפוקב

 w. E. Crum, a Coptic) ךליאו ח ,אמ ירבב 'רתפ' םוגרתל ארקמה לש ידיהסה םוגרתב תשמשמ

508 .Dictionary, Oxford 1962, p). שומישל wirt רשקהב .151 הרעה ןלהל האר יתמכח חנומכ 
 בישהל :ונבומ םולח לש רשקהב ואובב ,תונעל :ושוריפש ,תיטומדב w3h חנומהש ןייצל ןיינעמ הז

 w. Erichsen, Demotisches Glossar,:הוושה .(׳םולח רמול' ,dd w3h ףוריצב) םולח תועצמאב

77 .Copenhagen 1954, p. הרושו 8 הרוש ,וטקר ,8 טסקט ,38 ימע ,(18 הרעה ליעל)ייר :הארו 
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 14] קפוש ילינ

 תלאשנ ,תירצמבו תידכאב ר״תפ שרושל םיליבקמה םיחנומה לש וזה תועמשמה רואל

 .ןווכמ וא ירקמ אוה ,דבלב ולא םיקרפב ארקמב עיפומה ,ר״תפב שומישה םא הלאשה
 התארשו ,םיתמה םלועב םולחה תא הכרכש ,תינגפה הסיפתה םע תומיע הז שומישב שי םאה

 םולחב התארש ,תירבעה הנומאל הריתסב תדמוע רשא הסיפת ,םינכוסמ תוחוכל יוטיב וב

 םולחה ןורתפ יכ םישיגדמה ,םירשל ףסוי ירבדב תוארל ןתינ םאה ?ידעלב יהולא רסמ

 ׳הערפ םולש תא הנעי םיהלא׳ הערפל וירבדב דוחייבו ,(ח ,מ)׳םינירתפ םיהלאל׳ ,לאה ידיב

 םולשל גאדיש אוה םיהולאש רמול שקבמ ףסוי םאה ?וז הסיפת םע יומס סומלופ <זט ,אמ)

 תירצמב ׳םוטרח׳)שונא ןב רתופ אלו םולחה לש הערה העפשההמ ורורחש ידי לע הערפ

 ?הימטופוסמבו םירצמב םילבוקמ ויהש ולא תמגוד ,יגמ השעמ וא (תידכאב ׳וליאשי וא

 .קפסה רדגמ גורחת אל םלועל איה ,היהת רשא ולא תולאש לע הבושתה היהת

 ולא .רתוי יאדו עדימ ונידיב שי ירצמה ילמסה םולחה ןורתפ תוטיש לע תאז תמועל

 תויצאיצוסא םניינעש ,םולחה לש ובוציע תונורקע לע תותתשומה ,תובכרומ תוטיש

 ,ינוריא ךופיה ,היגולנא ,למסב שומיש :לשמל םה ולא תונורקע ;תוילולימ וא תוינויער

 יפסואב םג .ולא תונורקעמ םיינשב שומיש דחא םולח בלשמ םיתעל46 .םילימ קחשמו הרזח

 עגונש המב דוחייב ,התוחפ הדימב יכ םא ,ולא תונורקע םיטילש םיימטופוסמה תומולחה

 :(הימטופוסמ תומולחמ םג)תואמגוד רפסמ איבנ ןלהל .םילימ יקחשמל

 םירכומ ולא םילמס :םינוש םייח ירושיממ םילוטנה םילמס ליכמ םולחה - למס .א

 :לשמל ,םולחה ןורתפל םישמשמו םלוחה יח הבש הרבחב םיעודיו

 ימע ,םש :הוושה .דועו 1 הרוש ,וטקר ,12 טסקט ,51 ימע ;7 הרוש ,וסרו ,9 טסקט ,44 ימע ;10

187. w3h אלו׳ :האר ;ארקמה ןושלב המוד שומישב אבה ,'הנעיל תיטנמס הניחבמ ליבקמ תירצמב 

 םג ילואו ,(זל ,הל ,גכ ירי :הוושה :וט ,ו ,הכ א״מש) 'םאיבנב םג םירואב םג תומלחב םג ׳ה והנע

 E. Ehrlich, Der Traum im Alten :האר •/הערפ םולש תא הנעי םיהלא ידעלב' :זט ,אמ ירבב

78 .Testament, Berlin 1953, p 
 רקיעב שדקומה ,(20 הרעה ליעל) ץטייל לש ורמאמ ידיל עיגה הז רמאמ לש ותביתכ םויס רחאל

 םיילמס תומולח קר ליכמ ץטייל לש ותעדל רשא ,111 יטיב רטס׳צ סוריפפ לש תומולחה ףסואל

 קלחמ ץטייל .(16 ימע ,[14 הרעה ליעל] רנידרג :האר) 16 הרוש ,7 רוט - דחא העדוה םולח איצוהל)
 ינוריא ךופיה־)תואיצמה ןמ הכופה תושחרתה תראותמ םהבש תומולח :תוירוגטק שולשל ולא תומולח

 היצאיצוסא־)םילימ קחשמ תועצמאב אוה ורשפל םולחה רואית ןיב רשקה םהבש תומולח ;(וננויד?

 אוה ץטייל לש ושודיח .(וננוידב למס לע םיתתשומה תומולח־)םיירוגלא תומולח ;(וננוידב תילולימ

 םולחה רואיתב המוד לילצ)רורב םילימ קחשמ םהב םייקש תומולח קר אל היינשה הצובקב ולילכהב

 העיפומה תחא הלימש תומולח :יומס םילימ קחשמ םהב םייקש םולח יגוס ינש םג אלא ,(ונורתפבו

 תומולחו ,(77־ו 52 תורעה ןלהל הוושה ;230-229 ימע ,ץטייל)תרחא הלימל היצאיצוסא תררועמ םהב

 םילימ קחשמ ידי לע תרשקנ ןכו ,םולחה רואיתל יניינע רשקב תרשקנ ,םהב העיפומ הניאש ,הלימש

 םגו ,תילולימל תיניינע היצאיצוסא ןיב ורקחמב לידבמ ונניא ץטייל .(230 ימע ,םש)םולחה ןורתפל

 .םילימה יקחשמ ןווגמב קסוע ונניא
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [15

 ,םיסואירואה םה ולא םישחנ .םישחנ ינש ומולחב האור ,ישבחה ךיסנה ,ןומאתנת *

 .הנותחתהו הנוילעה םירצמ ,םירצמ יקלח ינש תא םיגציימה ,הרבוקה ישחנ

 .םירצמ לכ לע ךולמל דיתע ךיסנה יכ םילמסמ םה הז רשקהב םעיפוהב
 האור םדא םא]׳ :עפש ןייצמ ןכלו ,תואלקחה תלא לש הלמסכ שמשמ רחא שחנ *

 47.׳ןוזמ ושוריפ ;בוט ...שחנ האור [ומולחב ומצע תא
 ןומדקה חרזמה תורפסב אלא םירצמב קר אל חיכשה יומיד עיפומ רחא םולחב *

 םדא םא]׳ :ונאצ ,םעה תא העורה ,העורכ גיהנמה וא לאה תעפוה אוהו ,ללכב

 ונעמל ףוסאי ולש לאהש [ושוריפ] ;בוט ,רדעה תא ףסוא [ומולחב ומצע תא האור
 48.׳םעה תא

 יוטיבל אבש גהנמ ,םיביואה תומש םיבותכ םהילעש םילכ רובשל יגמה גהנמה *
 םדא םא]׳ :אבה םולחב הפי ףקתשמ ,ג״הספל ינשה ףלאהמ תוראמה יבתכב

 49.׳המחלמ ושוריפ ;ער ,וילגרב דכ רבוש [ומולחב ומצע תא האור

 ותב וא ונב :וחקל והשימו םתוח השע אוה [ומולחב םא]׳ :הימטופוסממ המגודו *

 50.׳םיאצאצו םש ול ויהי :[וילע] ומש םע םתוח ול ןתינ [ומולחב םא] .ותומי

 תא ןמסמ ,םדאה םש עיפומ וילעש ,לילגה םתוח :הרורב ןאכ תוילמסה

 ןיב היגולנאה .ונב ומכ שממ ,תיזיפה תושיהו ןמזה ימוחתל רבעמ ,ותויכשמה
 תא ןייצמ (suma)דחא חנומ תידכאבש הדבועב םג תפקתשמ ונבל םדאה םש

 51 .םהינש

 :תואיצמב ותוא תורוקל שיקהל רשפא םולחב םדאה לש ובצממ - היגולנא .ב

* 
 תיבב םשוי אוה ;ער ,קומע םימ רובב טיבמ [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳

 רובל ךלשוה הליחתב רשא ,ףסוי לש ויתורוק תא ריכזמ הז םולח ןכות 52.׳רהוסה

 םאה .(וט ,מ)םירצמב אלכב ומצע תא אצמ ףוסבלו ,(דכ ,זל ׳רב)ויחא ידי לע

 ?דבלב יגולופיט ןוימד והז

 .12 ימע ,(14 הרעה ליעל)רנידרג :האר ,15 הרוש ,2 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטס׳צ סוריפפ

 .15 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,3 הרוש ,6 רוט ,וטקר ,םש

 .19 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,9 הרוש ,10 רוט ,וטקר ,םש

 .241 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא

 .(םש)םייהנפוא :הוושה

 הארה ןטלוו .17 ימע ,(14 הרעה ליעל)רנידרג :האר ,5 הרוש ,8 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטס׳צ סוריפפ

 ,םימ תביאשל היצאיצוסא תררועמ םולחב םימ רוב תייאר :יומס םילימ קחשמל ,רפי המגוד ןאכ שיש

ith האר .רהוסה תיבל ךלשוי םלוחה :אוה םולחה ןורתפ ןכל ;רהוס תיב םג תנייצמה הלימ ,תירצמב: 

 .61 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו
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 16] קפוש ילינ

 ישנא ברקב בשי אוה :בוט ,וילגר תא רשוק [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 53.׳[ריעב ראשיי אוה רמולכ] וריע

* 
 54.׳גונעת ושוריפ ;בוט ,שמשב ןגב בשוי [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳

 [ושוריפ] ;בוט ,לדג ולש ןימה רביאשכ [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *
 55.׳הבריי ושוכרש

 בוט בצמ לע דמלמ םולחב ער עוריא וא ער בצמ - הכופה היגולנא וא ינוריא ךופיה .ג
 םירצמב ןה בוטל ללכ ךרדב םישרפתמ תוומו היוול םניינעש תומולח לשמל ;תואיצמב

 :הימטופוסמב ןהו

* 
 56.׳וינפל םיכורא םייח ;בוט ,תמ [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳

* 
 57.׳גושגש ושוריפ ;בוט ,ןקז םדא רבוק [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳

 אוה םא .םיכורא ויהי וימי :לואשל דרוי אוה םא׳ :ידכא תומולח רפס הוושה *

 58.׳םיכורא ויהי [וימי] :״הביש הנממ ןיאש״ ץראל [ךלוה]
 ישנא ברקב בשיש ושוריפ ;בוט ,הניפסב גילפמ [ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 59.׳וריע

 ,םהיבתוכ לע וא םיירצמה תומולחה ימלוח לע ביבחה ,הז יעצמא - םילימ יקחשמו הרזח .ד

 תולעב םילימ)היסמונורפב ,המוד לילצ תולעב םילימב שומישב ,הלימ לע הרזחב אטבתמ

 הז ןורקיע .יעמשמ־וד חנומב וא םימינומוהבו (יקודקדה ןדיקפתב תולדבנ ךא ההז שרוש

 ףקשמ אלא ירקמ ונניא םילימ ןיב ןוימד ןכלו ,השודק הפשהש תירצמה הרכהה לע םסובמ

 עיפומ ,המוד לילצ תולעב םילימב דוחייב ,תילולימ היצאיצוסאב שומישה 60.יטסימ רשק

 תומולחמ תואמגוד רפסמב חתפנ61 .תוחפ םש הצופנ וז העפות לבא ,הימטופוסמב םג

 :הימטופוסממ

 .13 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,14 הרוש ,4 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטסיצ סוריפפ

 .14 ימע ,(םש)רניררג :האר ,13 הרוש ,5 רוט ,וטקר ,םש

 .12 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,11 הרוש ,2 רוט ,וטקר ,םש

 .13 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,13 הרוש ,4 רוט ,וטקר ,םש

 .15 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,1 הרוש ,6 רוט ,וטקר ,םש

 .267 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא

 .14 ימע ,(14 הרעה ליעל)רנידרג :האר ,23 הרוש ,4 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטסיצ סוריפפ

 R. K. Ritner, 'Dream Books', D. B. Redford (ed.), The ;60 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו :הוושה

411 .Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt, I, Oxford 2001, p 
 in יטיב רטסיצ סוריפפב תומולחה ןמ 12.5״/״־כ ונתיינמ יפל .241 ימע ,(7 הרעה ליעל) םייהנפוא

 םהב םייקש תומולח ןובשחב ואבוה אל .םילימ יקחשמו הרזח לש ןורקיע לע םייונב חונעיפל םינתינה

 .(46 הרעה ליעל)ץטייל ןייצש גוסה ןמ יומס םילימ קחשמ

[70] 

This content downloaded from 91.229.248.194 on Tue, 17 Jun 2014 01:34:31 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [17

 םש ןיב איה ןאכ היצאיצוסאה .יתיב הנבי אוה :[Laban] ןבלל ךלוה אוה םא׳ *

 62.תיב תונבל ונייהד ,םינבל ןבלל ושוריפש ,labanu לעופה ןיבל ,׳ןבלי ,םוקמ

 irbu]'. 63] הסנכה אובת :[aribu] ברוע לכאי אוה םא׳ *
 mähiru]'. 64] בירי ול היהי אל :[mihru] ץע ול ןתיי והשימ םא׳ *

 :ןווגמו רישע תילולימ היצאיצוסאב שומישה םיירצמה תומולחהמ תואמגודב

 :הלימ לע הרזח .1

 [s׳m3m] גורהי אוה ;בוט ,רוש [s׳m3m] גרוה [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 65.׳ויביוא תא
 אוהש ושוריפ ;בוט ,תמ רוש [m33] האור [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]' *

 66.׳ויביוא תומ תא [m33] הארי

 :המוד לילצ לע הרזח .2

 ושוריפ ;בוט ,[mi3w c3] לודג לותח האור [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 67.׳ול היהי [smw c3] לודג ריצקש

 ושוריפ ;בוט ,[iwf n c3] רומח רשב לכוא [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 .׳[s׳ c3f] הגרדב ותיילע
68 

 :היסמונורפ .3

 ,שדקמל םיכיישה [cnhw] םיכרצמ ול םינתונש [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 cnh]'. 69] םייח ול קינעי ולאש [ושוריפ] ;בוט

 םירבד ושוריפ ;בוט ,[hdi] ןבל םחל ול ןתינש [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 70.׳וינפ [hdi] תראהל ומרגיש

 .268 ימע ,(םש)םייתנפוא

 .272 ימע ,םש

 ,269 ימע ,םש :האר םיימטופוסמ תומולח יפסואב םילימ יקחשמל תופסונ תואמגודל .277 ימע ,םש

 C. Saporetti, 'Paranomäsianell'Oniromanzia Assirq', Egitto e Vicino Oriente, ;87 הרעה 279

183-191 .18 (1995), pp 
 .13 ימע ,(15 הרעה ליעל)רנידרג :האר ,8 הרוש ,4 רוט ,וטקר ,111 יטיב רטסיצ סוריפפ

 ;19 הרוש ,2 רוט ;1 הרוש ,2 רוט ,םש :הוושה .13 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,13 הרוש ,3 רוס ,םש

 .7 הרוש ,8 רוט ;1 הרוש ,4 רוט

 .13 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,3 הרוש 4 רוט ,םש

 הרוש ,2 רוט ;9 הרוש ,2 רוט ,םש :הוושהו .12 ימע ,(םש) רנידרג :האר ,21 הרוש ,2 רוט ,םש

 רוט ;25 הרוש ,6 רוט ;20 הרוש ,6 רוט ;19 הרוש ,6 רוט ;17 הרוש ,4 רוט ;4 הרוש ,4 רוט ;23

 .6 הרוש ,10 רוט ;16 הרוש ,8 רוט ;4 הרוש ,8 רוט ;28 הרוש ,7

 .14 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,22 הרוש ,4 רוט ,םש

 .17 ימע ,םש :האר ,2 הרוש ,8 רוט ,םש :הוושהו .12 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,4 הרוש ,3 רוט ,םש
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 18] קפוש ילינ

 :יעמשמ־וד חנומ וא םימינומוה .4
 ושוריפ ;ער ,[d3is] בשע [לש גוס] ...סעול [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *

 .׳[d3is] תוניוע
71 

 היצאיצוסא העיפומ אבה הרקמב לשמל ,דחא םולחב םיעצמא ינש םישמשמ םיתעל .ה

 :(יעמשמ־וד חונימ)תילולימ היצאיצוסא דצב (היגולנא)תינויער

 [phwy] ףוסבל ;ער ,[phwy] וירוחא תא ףשוח [ומולחב ומצע תא האור םדא םא]׳ *
 72.׳םותי היהי

 דמעמה תא וזה היגולנאב גציימ ׳םותי׳ה)׳ינוע׳ל ׳ףשח׳ ןיב תינויער היגולנא ןאכ שי

 ׳ירוחא קלח׳ ןה ונבומש ,phwy יעמשמיוד חנומב םילימ קחשמב שומישו (ךומנה יתרבחה

 73.׳ץק׳ ,׳ףוס׳ ןהו

 .םיירצמה תומולחה ירשפ לש ולאל תוהז ףסוי רופיסב םיירצמה תומולחה ןורתפ תוטיש

 ,היגולנא - תוינויער תויצאיצוסאב שומיש השענ ולא תומולחב םג ,ןלהל הארנש יפכ

 .םילימ יקחשמו הרזח - תוילולימ תויצאיצוסאבו - ינוריא ךופיה םג ילואו למס

 םיקשמה רש םולח

 לש ודיתעל שיקהל ןתינ ,רבעבכ ודיקפת תא אלממ אוה ובש ,ומולחמ - היגולנא .1

 ןפגה תנומתב ילוא תקזחתמ וז היגולנא .הנושארבכ ונכ לע ונבישי הערפ :םיקשמה רש

 .בורקה וגושגש לע תזמרמה ,תגשגשמה

 ןפגה (יפנע)יגירש השולש :הז םולחב בושח דיקפת אלממ שולש רפסמה - םילמס .2
 ךילהת רואיתב רזוח שולש רפסמה ;םשגתהל םולחה דיתע ובש דעומה ,םימי השולש םילמסמ
 ,(י ,מ)׳היתלכשא ולישבה ,הצנ התלע ,תחריפ׳ :םיבלש השולש ללוכה ,ןפגה תלשבה

 .האבה המגודה תא םג הארו .16 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,9 הרוש ,7 רוט ,םש

 .18 ימע ,(םש)רנידרג :האר ,10 הרוש ,9 רוט ,םש

 ,(םשו רנידרג :האר ,25 הרוש ,6 רוט ,וטקר ,םש :םילימ קחשמבו היגולנאב המוד שומיש הוושה

 תונורקעה .64-60 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו :םג האר ירצמה םולחב םילימ יקחשמל .16 ימע
 תוכרב תכסמ ךותמ תואמגוד רפסמ איבנ ןלהל .דומלתב םג םירזוח םירצמב תומולחה בוציעל ושמשש

 - םולחב וידגב ערוקה׳ :היגולנא (א) :תינויער היצאיצוסא .ילבבב
 זנ ,םש)׳וניד רזג ול םיערוק

 םלוחה]' :ינוריא ךופיה (ב) ;(םש) 'ותלודגמ דרוי - דרי :הלודגל הלוע - םולחב גגל הלועה׳ ;(א״ע

 םולש - תיבב תמ [ונשיש םלוחה]׳ ;(םש)׳ול תישענ [םימשמ] הרימש - לייח ידי לע שפתנ [אוהש
 םיחגנמ םהש םינב ול ויהי - וחגנ רושש [הארי ומולחב םא]׳ :תילולימ היצאיצוסא .(ב״ע זנ םש)׳תיבב

 ארקנ [לותחה]ש םוקמב םולחב לותח האורה' ;םימכח ידימלת ויהי וינב רמולכ ,(ב״ע ונ םש) 'הרותב
 האורה' ;(םש)׳ער יוניש ול השענ - ארניש [ארקנ לותחהש םוקמב] ;האנ הריש ול תישענ - ארנוש

 .(םש)׳ול ושענ תואלפ - םולחב ליפ
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [19

 ןתאו ...טחשאו ...חקאו׳ :םישעמ השולשל םיקשמה רש לש ותוליעפ םג תקלחנ ליבקמבו
 74.םימעפ שולש עטקב רכזומ הערפ םשה םג ;(אי ,מ)׳סוכה תא

 םילימקחשמ.3
 .ורשפבו םולחה רואיתב רזוח ׳שולש'רפסמה :הלימ לע הרזח -

 םיפואה רש םולח

 ןיאב לכוא ףועה :יוארכ ודיקפת תא אלממ םיפואה רש ןיא ומולחב - היגולנא .1

 דיתע ףועה :ברקתמה ופוסל שיקהל ןתינ ןאכמ .׳ושארל לעמש׳ לסהמ הפאמ ירבד עירפמ

 .(טי ,מ)׳ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו׳ ,ףסוי ירבדכ ,ולש ורשב תא לוכאל

 ינוריאךופיה.2
 ודיקפת תא הרואכל אלממכ ומצע תא םיפואה רש האור ומולחב -

 ךופה בצמ ראתמ רשפה וליאו ,ליגרכ
 הינוריאה .הלתייש אלא ותרשמל בשוי אלש קר אל ־

 לע(מ)׳ אשינ לסה ומולחב :לעמ + שאר ,שאר + לעמ)םיפוריצב שומישב םג תפקתשמ

 .(ןלהל האר)גרוהל ואיצוי רמולכ ,׳וילעמ׳ ושאר תא הערפ אשיי ונורתפב לבא ,'ושאר

 ־ םילמס .3

 .םשגתהל םולחה דיתע ובש דעומה ,םימי השולש םילמסמ םילסה השולש .א

 הריפסב אלא תירצמה הריפסב אקווד ואל ברקתמ ןוסא ןייצמ לכוא םימש ףוע .ב

 75.תימשה

 .75 ימע ,(36 הרעה ליעל)ןמרטסו :הוושה

 :הוושה ,םירגפ לכואה ףרט ףוע דוחייב ,תורחא תומודק תויוברתב ןהו ארקמב ןה ער ןמיס אוה ףוע

 לע אבומה םולחבו ;םהרבא ידי לע שרוגמ ,תונברקה רשבמ לוכאל טוהלה ,טיעה םשש ,אי ,וט ׳רב

 Daidianus :הארו ׳ותומ לע אבנמ םלוחה לש ושאר לע בשויה טיע' :רמאנ סורודימטרא ידי

,Artemidorus, The Interpretation of Dreams [Oneirocritica], trans, and comm. R.J. White 

100-102 .New Jersey 1975, Book 11,20, pp). הסיפתב ןאכ ךורכ רגפ לכואה ףוע לש יומידה 

 ,ח 'והי הוושה)הלודג הפרח איה הרובק אלל רטפנ תראשה היפ לעשו ,םודקה חרזמה לכב החוורש

 עיפומ הריפסמ תימראה תבותכב םגו םיירושאה םיזוחב הללקה תואחסונ ןיב .(בי ,אכ ב״מש ;טכ

 :האר ;(טיעהו רשנה וא) באזהו רשנה לכאמל היהי ורשבשו ,הרובקל הכזי אל הזוחה רפמש םויאה

 רקחלו ארקמל ןותנש ,'תורעהו םוגרת - רושא ךלמ ןודחרסא לש םילאסוה תעבשה' ,דלפנייו ׳מ
 s. Parpoia and ;427^125 תורוש ,108 ימע ;520-519 תורוש ,113 ימע ,ןו״לשת)א ,םודקה חרזמה

;46,11.425-427 .K. Watanaba, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, Helsinki 1988, p 

p. 51, 11. 519-520; ANET, p. 288, ii, 37-iii, 49; D.R. Hillers, Treaty-Curses and the Old 

68 .Testament Prophets, Rome 1964, p. ארקמב םייטסימונורטיודה םיעטקל תינייפוא המוד הללק, 

 םימואנל הוושה ;0כ ,חכ יבד) 'ץראה תמהבלו םימשה ףועל לכאמל [םעה תלבנ] ךתלבנ התיהו' :לשמל

 ,(םש)סרליה :הארו ;דועו ,ד ,זט ;אי ,די א״למ ןכו ;זט ,די ;ב ,ח ;גל ,ז :ןוגכ ,והימריב םייאזורפה

 M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972, pp. 131, ;69 ימע

 לע םתולתלו םיחצונמה םהיביוא ישאר תא ריסהל וגהנ םירושאהש אוה ףסונ ןיינעמ טרפ .139,349

 ANET, p. 288, ii, 37-iii, 49: cf. ibid., p. 291,:האר ;ןומראה וא ריעה ביבס תוטומ לע וא םיצע

132 ,126 .i, 9-54; A.K. Grayson, Assyrian Royal Inscriptions, II, Wiesbaden 1976, pp. 

 לעי ,קפוש ׳נ :האר הז אשונב טרופמ ןוידל .םירצמב םג ויה םילבוקמ שארה תתירכו היילתה ישנוע
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 20] קפוש ילינ

 - םילימ יקחשמו הרזח .4

 :םילימ לע הרזח .א

 .ורעפבו םולחה רואיתב רזוח ׳שולש׳ רפסמה .1

 םולחה רואיתב םירזוח ׳ףועיו ילכא׳ ןכו ׳לעמ שאר׳ וא ׳שאר לע(מ)׳ ףוריצה .2

 הערפ :רשפבו ,(זי ,מ)ושארל לעמ לסהמ לכוא ףועה :םולחב .ורשפבו

 .(טי ,מ)׳ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו ...ךילעמ ךשאר׳ תא תאשל דיתע

 םילימ קחשמ ןאכ שי (א) :הז םולחב חתפמ חנומ שמשמ ׳שאר אשנ׳ יוטיבה .3

 ׳אשנ׳ לעופהש ףא .׳ךילעמ ךשאר תא אשנ׳ ןיבל ׳שארה לע לס אשנ׳ ןיב יומס

 היצאיצוסא תררועמ םיפואה רש שאר לע לסה תנומת ,לסל רשקב רכזנ אל

 דצמ רשקמ ׳שאר אשנ׳ ףוריצה (ב)76.םולחה רשפב אבה ׳שאר אשנ׳ יוטיבל

 דצמו ,(גי ,מ)ול םדוקה ,םיקשמה רש לש ומולחל םיפואה רש םולח תא דחא

 שאר תאו םיקשמה רש שאר תא אשיו׳ ,םולחה תמשגה רואיתל ורבחמ רחא

 .(כ ,מ)׳וידבע ךותב םיפאה רש
77 

 לגוק ייו ,שירפ ׳ע ,רשכ ׳ר ,ןוגרו 'ש ,'22-5 מ תישארבב הערפ ירש תומולחב םילימ יקחשמ ינש

 ילוא זמרנ הז גהנמ .(הנכהב)(לאיסרג השמ דובכל לבוי רפס) תונשרפו ארקמ ינויע ,(םיכרוע)

 .(טי ,מ ירב)׳ץע לע ךתוא הלתו ךילעמ ךשאר תא הערפ אשיי קוספב

 הליפנ רבדב ירצמה םולחב וא ,71 ימע ליעל ,תיב תיינב לע ימטופוסמה םולחב םילימה קחשמ הוושה

 .52 הרעהו ,69 ימע ליעל ,רובל

 םעפו ,ןכ ,גי ,מ)יבויח רשקהב םיימעפ :םירשה תומולחב םימעפ שולש עיפומ ׳שאר אשנ׳ יוטיבה

 לע ךתוא הלתו ךילעמ ךשאר תא הערפ אשיי - טי קוספב יוטיבב שומישה .(טי ,מ)ילילש רשקהב

 תופסונ םיימעפ עיפומ ישאר אשנ'ףוריצה (א) :םימעט המכמ השק - ׳ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו ץע

 ,הכ ב״למ)לבב ךלמ ,ךדורמ לדא ידי לע אלכהמ ררחושש ,הדוהי ךלמ ןיכיוהי לש וניינעב ,ארקמב

 (ב) .טי קוספב ומכ ילילש אלו ,יבויח אוה רשקהה ,כ ,גי ,מ ׳רבב ומכ ,םש םגו ,(אל ,בנ ׳רי :זכ

 :ינויגה ישוק (ג) .טי קוספב קר עיפומו יאדיחי אוה 'לעמ' סחיה תלימ תייוולב ישאר אשנ'ףוריצה

 תוומ ?והלתיו בושי עודמ ןכ םא ,םיפואה רש לש ושאר תא ריסהל הערפ דיתע בותכ לש וטושפ יפל

 שיש הנעטב ,טי קוספ לש ןושארה קלחב 'ךילעמ' תא טימשהל אוה רקחמב חוורה ןורתפה ?לופכ

 הרעה ליעל)ןמרטסו :לשמל האר :קוספה לש ינשה קלחב תרזוח הלימה ירהש ,היפרגוטיד קוספב

 תאו העצהל םיקוזיח •J. Skinner, Genesis (ICC), Edinburgh 1963, pp. 463^164 :77 ימע ,(36

 ארקמה יחסונב ןה שי
- 

 ןהו - םיירבעה דיה יבתכמ םיינשבו הטגלווב העיפומ הנניא 'ךילעמ'הלימה

 ,דוקפל ,בל םישל :ונבומש ,תידכאב resa nasu יוטיבל יטנלוויווקא ׳שאר אשנ' :תידכאה ןושלב
 איה 'ךילעמ ךשאר תא אשנ׳ יוטיבה תועמשמ תאז רואל .תיבויח וא תילילש היצטונוק ול ןיאש חנומ

 ;ריסאה לש וניד קספ תא שדחמ לוקשי ךלמה ,ךילע ותעד תא ןתיי הערפ :סוכרמ הארהש יפכ ,אופא

 D. Marcus, '"Lifting up the Head": On the Trail of a Word Play in Genesis 40', :האר

21-22 .Prooftexts, 10 (1990), pp. ךרכזי] הערפ ךכרדתנ' :אתטישפה חסונ תא םג םאות הז רואיב 

 N.M. Sarna, Genesis, Philadelphia, New York and Jerusalem 1989, pp. :םג האר .'[הערפ
149 ,278-280: E. A. Speiser, 'Census and Ritual Expiation in Mari and Israel', BASOR 

17-25 .1958), pp). וניא טי קוספ לש ןושארה קלחהמ 'ךילעמ' תא טימשהל שקבמה ,הז שוריפ 

 ךלוה םיעבשה םוגרת םגש ,הרוסמה חסונ תא ןקתל ילבמ ישוקה תא בשייל ןתינ .ונילע לבוקמ
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [21

 האר ׳ןוילע׳ו ׳ידיחי םיחנומב םילימ קחשמ םויק לש תורשפאל :םילימ יקחשמ .ב

 .91-90 ימע ןלהל

 הערפ תומולח

 תא תולכוא תוקדה םילובישהו ,תונמשה תא תועלוב תוזרה תורפה ־ היגולנא .1

 עבשה תונש עבש תא הנחכשתש ,בער תונש עבש הנאובתש רבדה שוריפו ,תואירבה

 .(אל ,אמ)ןהל ומדקש

 עבש תונייצמ תואירבה םילובישה עבשו תונמשהו הארמה תופי תורפה עבש - םילמס .2

 תופודש םילובישה עבשו רשבה תוקדו הארמה תוער תורפה עבש וליאו ;לודג עבש תונש

 עבשו תורפ עבש לש תוארמב הנומטה תפסונ תוילמסל .בער תונש עבש תונמסמ םידקה

 .אבה קרפה האר ,תירצמה תדבו ירצמה סותימב הרושקהו ,םילוביש

 םילימיקחשמוהרזח.3
 רואיתב רזוח ׳עבשי רפסמה :המוד לילצו הלימ לע הרזח -

 ׳תורפ׳ הלימב שומישה וליאו .׳עבש׳ל הלילצב המוד ׳עבשי הלימה .םהירשפבו תומולחה

 78.לודגל ,גשגשל :ותארוהש ,ה׳׳רפ שרושה םע םילימ קחשמ ןייצל לוכי

 הברקה .םיירצמה תומולחל הערפ תומולחו םירשה תומולח ןיב הבר הברק ןכ םא תמייק

 תוינויערה תויצאיצוסאב ןהו םינושה םהיקלח לע תומולחה הנבמב ןה תפקתשמ וזה

 .םנורתפ ךרד תא תוליקמהו ,םהב תועיפומה תוילולימהו

 תומולחב םיירצמ םימושיר .ד

 םימושיר .הערפו םירשה תומולחב םיבלושמה םיירצמה םימושירב םג רכינ ירצמה עקרה

 םיכורכה םיטרפ ,םירצמ לש היגולותימהו תדה םלועמ םיחוקלה תודוסי םיללוכ ולא

 ירצמה ךלמה רצחב וגהנש םילחנבו םידיקפתב ,םינוערפה ץרא לש עבטבו היפרגואגב

 ןיאש׳ אבר רמא רבכ .יארקמה רפוסה ידי לע ולאשנש םיירצמ םיחנומבו םילימב ףוסבלו

 ומולחבש עמשמ 79,׳טחמה ףוקב סנכנה ליפ אלו בהז לש לקד אל ומולחב םדאל ול םיארמ

 וב השע יארקמה רבחמה ירה ,יבויח אוה ׳שאר אשנ' ףוריצה לש יסיסבה ןבומה םא םג .ויתובקעב
 ואיבה תישילשה םעפבו ,בל םישל :חוורה ונבומב ואיבה ,כ ,גי םיקוספב ,םיימעפ :ינוריא שומיש

 ושאר תא אשי ךלמה ךכו ,ושאר לע םילס אשונ םיפואה רש - בחס :תרחא הארוהל היצאיצוסאב
 הנניאש הלימ ובש - הז ןיעמ םילימ קחשמב שומיש .וילעמ ושאר תא ריסי ,בחסי רמולכ ,וילעמ
 :האר ;םירצמב ליגר - םולחה ןורתפב הכורכו םולחה רואיתל יניינע רשקב הרושק םולחב תרכזנ

 .230-229 ימע ,(20 הרעה ליעל)ץטייל

 םילימ קחשמ אוצמל ןתינ הערפ תומולחב . 111 ימע ,(6 הרעה ליעל)רסוה ידי לע תאבומ תאז העצה 78

 ןלהל האר) Nprf ירצמה האובתה לא תא תולמסמ םילובישה עבשש הרעשהה תא םילבקמ םא ףסונ

 .תירצמב ,הנש :ונייה ,rnp.t אוה תויתוא לוכישבש ,(77 ימע

 .ב״ע הנ תוכרב ,ילבב 79

[75] 

This content downloaded from 91.229.248.194 on Tue, 17 Jun 2014 01:34:31 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 22] קפוש ילינ

 םיטרפ םילעומ הערפ תומולחבו םירשה תומולחב םג ךכ .וייח תואיצממ האור םדאה

 .םימלוחה לש םמלועמ םיחוקלה

 היגולותימהו תדה םלועמ םיחוקלה תודוסי .1

 :ןביט תא ריבסהל ידכ ולעוה תונוש תועצה .תורפ עבש
 הרפ רויצ ידי לע (mptj הנש תירצמה הלימה תא ובתכ תימורה־תינוויה הפוקתב .א

(11429 .xwb ושמתשהש םירתס בתכל תכייש תאזכ הרוצב הלימה תביתכש ןייצ טוחרפ ףזוי 

 תורפה יוהיז םע הפי בשייתמ הז רואיב 80.השדחה וא הנוכיתה הכלממה תפוקתב רבכ וב

 תרוצ לש רוחאל הכלשה לע םסובמ אוהש ךכב ותשלוח םלוא .םינש םע םולחה ןורתפב

 81 .םיאצממב רושיא לכ הל ןיאש ,תרחואמ הביתכ

 תובר םימעפ םיעיפומה רושו תורפ עבש םע תוהוזמ תורפה עבש תרחא העצה יפ לע .ב

 רטפנל קפסל אוה םדיקפת .אבה םלועב הנומאב םירושקהו 82,םישדקמו םירבק ילתוכ לע

 םחל םינתונה ,ןהלש רושהו תורפה עבש תומש תא עדוי ינא׳ :׳םיתמה רפס׳ב רומאכ ,ןוזמ

 ונתיתו ןתיי ימ .תוימוי תונמ םיקפסמ םה רשאו [״ויחא״] תושפנל םיבידנ םה רשא ;הריבו

 הערפ םולחב תועיפומה תורפה עבש תא םלוה ולא תורפ דיקפת83 .׳הקפסאו הריב ,םחל יל

 לש ןרפסמ ןיב םואיתה רסוח לע עיבצה רבכ טוחרפ ךא 84.עבשו תוירופ לש רשקהב

 ;70 ימע ,(1 הרעה ליעל) ןטלוו ;J. Vergote, Joseph en Egypte, Louvain 1959, p. 57 :האר

 תיסרפב םגש ןייצמה ,229 ימע ,(8 הרעה ליעל)הכפוא :הוושה ;229 ימע ,(20 הרעה ליעל)ץטייל

 .הנש תנמסמ הרפה

 הפוקתה ינפל םיירצמה תורוקמב העיפומ הנניא 'הנש׳ הלימה לש וז הביתכ.תרוצ ונתעידי בטימ יפל

 F. Daumas, Valeurs phonetiques des signes hieroglyphiques :האר םוקמ יארמל ;תיטסינלהה
157 .d'epoque Greco-Romaine, Montpellier 1988, p. 219, n. האר תוגייתסהל:,D.B. Redford 

205 .A Study of the Biblical Story of Joseph Genesis 37-50 (VTSup, 20), Leiden 1970, p 
 :האר ,השדחה הכלממה תפוקתמ ינא סוריפפ ךותמ החוקלה ,רושהו תורפה עבש לש תירויא השחמהל

E. A. W. Budge, The Book of the Dead, London 1974, p. 480; R.O. Faulkner, The Ancient 

142-143 .Egyptian Book of the Dead, London 1985, pp; םג האר: E. A.W. Budge, Osiris 

399 .and the Egyptian Resurrection, I, New York 1973, p 

 .148 שחל ,137 ימע ,(םש) רנקופ ךותמ חוקל םוגרתה

 ,רוחתח לש תורפה עבשב תורפה עבש תא ההזמ הדוהי .66 ימע ,(10 הרעה ליעל)ןסני שרפמ ךכ

 a. s. Yahuda, The Accuracy of the Bible,:האר ;הלאל ודגס םהבש תוזוחמה העבש תא תולמסמה

8 .Kingswood 1935, p. הרפ ינרק ןהישארלש םישנ עבשכ תועיפומ ולאש אוה וז העדב ישוקה 

 קוסיע ,דלונה ךרה לש ודיתע תדגהב ללכ ךרדב תוקסוע ולא םישנ ןכ ומכ .שממ לש תורפכ אלו

 :האר תורוחתחה עבשל .עבש ,תוירופ וניינעש ,הערפ םולחב תורפה תואלממש דיקפתהמ קוחרה

E.A.W. Budge, The Gods of the Egyptians, I, New York 1969, pp. 433^134; H. Bonnet, 

Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte2, Berlin and New York 1971, p. 282; W. 

Helck, 'Hathoren, sieben', idem and W. Westendorf (eds.), Lexikon der Ägyptologie, I-VII, 

Wiesbaden 1972-1989, II (1977), p. 1033 
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [23

 85.הנומש םשו עבש הפ :הערפ םולחב תורפה לש ןניינמ ןיבל םיירצמה תורוקמב תומהבה

 תא רקוב ידמ תדלויה ,תימימשה הרפב ,תפסונ העצה יפ לע ,ורוקמ הרפה יומיד .ג

 המישגמ איהו ,לודגה ןופטישה ונייהד xwb. 11122) mh.t wr.t הנוכמ וז הרפ .שמשה

 איה רחא דצמו ,רואיה ימל רוקמה אוהש ,׳ןונ׳ה ,יתישארבה סונייקואה תא דחא דצמ

 םולחב רואיה ןמ תולועה תורפה הז רואיב יפל 86.הבהאהו תוירופה תלא ,רוחתח םע ההוזמ

 תואג תא תונייצמ תונמשה תורפה .םירצמ ץרא לש ילכלכה הבצמ תא תולמסמ הערפ

 ,וב שיש יברע תומולח רפסב אוצמל ןתינ הז רבסהל קוזיח .ולפש תא - תוזרהו ,רואיה

 תורפ לש תרוסמה העיפומ וב םגשו ,םימודק םיירצמ םיעקשמ ,ןטלוו לסקא הארהש יפכ

 הרואכל 87.תרוצבו בער לש הפוקתל ןויצכ תוזר תורפו גושגש תפוקתל למסכ תונמש

 .בער תונשו עבש תונש ,םולחה אשונל םיאתמ אוהש םושמ ,רתויב בוטה אוה הז רואיב

 בשייל ןתינ יכ םא ,םולחב יזכרמ ביטומ שמשמה ,עבש רפסמל ןורתפ וב ןיאש ךכב ונורסח

 םירפסמב ןוידה האר)תומלשה רפסמ ,יגולופיט רפסמ אוה עבשש חיננ םא הז ישוק םג

 .(ןלהל םייגולופיט

 עבש ביטומ ןורתפל תישילשה העצהה תא לבקנש ןיבו היינשה העצהה תא לבקנש ןיב

 בשייתמ ,ףסוי רופיסב אלא עיפומ ונניאשו ,ארקמל רזה ,הז ביטומ - הערפ םולחב תורפה

 תורפ ,תדהו סותימה םלועמ ואבוהש תואמגודה לע ףסונ .תירצמה תרוסמה עקר לע הפי

 השודק הרפ :אפרמ וא הנגה ,הנזה לש יבויחה רשקהב תירצמה היגמה תורפסב םג תוחיכש

 עבש תועיפומ ,ףוגה יופירל דעונש ,רחא שחלבו ;דלי לש בער יוכידל שחלב העיפומ

 88.(רוחתח - הרפה תיומד הלאה תא תוגציימה ,םיינרק ןהישארבש םישנ עבש)תורוחתח

 םירצמ תד עקר לע ןה םג תושרפתמ הערפ םולחב םילובישה עבש .םילוביש עבש

 wb.)תודימריפה יבתכב רבכ רכזנה ,ירפנ ,ירצמה האובתה לא לש רכיהה ןמיס .המודקה
 89.ופוג לע וא ושאר לע תועיפומה םילוביש עבש אוה ,(11 249, 6

 .56 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ

 ;H.j. Heyes, Joseph im Ägypten, Munster 1921 :האר :םייה ידי לע התלעוה תאז העצה

 ,תישארב רפס לש ותומדקו ודוחיי ,ץנירג מ״י :הוושה ;57 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :ויתובקעבו

 ןיבל הניב רשקלו וז הלא תוהמל .126 ימע ,(44 הרעה ליעל)הבליס הד ;112 ימע ,ג״משת םילשורי
 C.J. Bleeker, Hathor and Thoth, Leiden 1973, pp. 31-35 :םג האר רוחתח הלאה
 .70 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו האר

 םש תרכזנ :'סיריסואו סיסיא׳ םוכרטולפ לש ורוביחב םג ףקתשמ עבש רפסמה ןיבל הרפ ןיב רשק

 השודק הרפ הפיקה וז הכולהתב :סיריסוא רחא שופיחה התנוכשו ,רבמצדב 23־ב המייקתהש הכולהת

 T. Hopfner,לש ומוגרת יפל ,52 קרפ ,סיריסואו סיסיא ,סוכרטולפ :האר .סוילה שדקמ תא םעפ עבש

31 .Plutarch: Über Isis und Osiris, II, Darmstadt 1967, p 

 תיילע םע ,ץיקב תמ רשא ,הייחמצה לא ,סיריסואב ההוז ירפנ .66 ימע ,(10 הרעה ליעל)ןסני :האר

 .ביבאה אוב םע שדחמ דלונו ,רואיה ימ
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 24] קפוש ילינ

 םוימוי ייחו הלכלכ ,םילקא ,יפרגואג עקר .2

 סותימהו תדה םלועמ םיחוקלה םילמס םימייק הערפ תומולחבש החנהה תא החודש ימ םג

 לש תיעבטה הביבסב בטיה תובלושמ ולא תומולחב תולועה תונומתהש הדוי 90,םיירצמה

 .ולא ונימי דע םירצמל ינייפוא רואיה ימב תוכשכתשמה תורפ לש הארמה .התלדה רוזא

 רקבה תייערב הגשהמ קלח תולבל םיעורה וגהנ םדק ימיב םגש םידיעמ םיירצמה תורוקמה
 רקב לודיג91 .תומהבל ילאדיא הערמ התייה הרישעהו הכובסה ןתייחמצש ,התלדה תוציבב

 92.םיבושחה הלכלכה יפנעמ דחא ןאצה לודיג היה לארשי ץראבש דועב םירצמב היה ץופנ

 דימתמו זאמ - םירצמ לש הפונ תא תמאות רואיל ךומסב תוחמוצה םילובישה תנומת םג

 שקיב יאדו רואיה תפש לע ובצייתהב .האובת אוצייו םינגד לודיג לש ץרא םירצמ התייה

 ךבסב םיגד גידו תופוע דיצ - תירצמה הלוצאה ינב לע לבוקמה ביבחתב עשעתשהל הערפ
 93.רואיה

 הלכלכה ,םילקאה יאנתל םיינייפוא הערפ תומולח תא םירטעמה םיאבה םיטרפה םג

 .המודקה םירצמ לש יווההו
 תופודש׳כ םילובישה רואית .(זכ ,גכ ,ו ,אמ)׳םידק [חור] תופודש׳ םילוביש

 ,תיחרזמ חור ,םידק חור חנומה ;השק - תיחרזמ חור ידי לע תופורש ונייהד ,׳םידק [חור]

 לבא ,לארשי ץראב ןיסמחה חור איה תיחרזמה חורה .תירצמה הריפסה תא םלוה ונניא

 רחאמ ,ןיינעמ הז רשקהב חור רוכזא םינפ לכ לע .תימורדה חורה איה המחה חורה םירצמב

 חורה וז הסיפת יפל .ולפשו סולינה תואג תא תירצמה הסיפתה םע הפי בשייתמ אוהש

 ,'יתרפנ תואובנ׳ב .רוסחמו שבוי הטיממ תימורדה וליאו ,תואגו הכרב האיבמ תינופצה

 םירצמ לש רהנה׳ :ולא םילימב תרוצבל הביסה תראותמ ,ג״הספל ינשה ףלאהמ ירצמ רוביח

 ליבשב םימ םישפחמ םישנאה ;םהילגרב [םימ :תילולימ] רהנה תא םיצוח םישנא [sw] קיר

 .הדגל היה םימה םוקמ ,םימל התייה הדגהו הדגל התייה [רהנה לש] וכרד ;גילפהל תוינאה

 אל םימשב[ש ךכ] תינופצה חורב [תמסוח ,תרצוע רמולכ] תמחלנ תימורדה חורה

 .(29-26 תורוש)׳תחא חור וליפא היהת
94 

 .375 ימע ,(36 הרעה ליעל)דאר ןופ :לשמל האר

 R. A. Caminos, Late Egyptian Miscellanies (Brown :9-8 תורוש ,4 רוט ,1 היילס סוריפפ הוושה

307 .Egyptological Studies, 1), London 1954, p הארו: ,E. Erman, Life in Ancient Egypt 

439 .trans. H.M. Tirard, New York 1971, p 
 ׳י

 .19 ,17 ימע ,ו״טשת ביבא לת ,ך״נתה לש יחה ,סקילפ

 איהו המודקה הכלממה תפוקתב לחה ההובגה תירצמה תודיקפה ירבק ילתוכ לע העיפוה וז הנומת

 תריס לע בצינה רטפנה :הרשע הנומשה תלשושה ימיב דוחייב ,השדחה הכלממה תפוקתב החוור

 טוחרפ :האר .וידליו ותשא הריסב ודצלו ,גנרמוב תכלשה ידי לע תופוע דצו לצלצב םיגד גד ,סוריפפ

 .61 ימע ,(80 הרעה ליעל)

 ,n. Shupak, *The Prophecies of Neferti׳ ;141 ימע ,א ,(9 הרעה ליעל)םייהטכיל :האר םוגרתל

 W. Helck, Die Prophezeiung des Nfr-tj, Wiesbaden ;108 ימע ,(14 הרעה ליעל) רגניו ולה

20-25 .1970, pp 
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [25

 םילובישה רואיתבש היה יופצ םיירצמה תורוקמב תימורדה חורה לש וז הסיפת רואל

 דוביעל תפסונ המגוד ונינפלש יאדוול בורק .׳תימורד חור תופודש׳ ןה יכ רמאיי ארקמב

 .ימוקמה ילארשי ץראה יווהלו תירבעה ןושלל ותמאתהלו ירבעה רפוסה ידיב ירצמה רמוחה
 ,םירצמב לוח יננעב הוולמה ןיסמחה חור ,תימורדה חורה תא ףילחהש אוה ירבעה רפוסה

 .ויארוקל תרכומהו ,ילארשי ץראה ףונל תינייפואה ,תיחרזמה חורב
 תרוצבה רואיתב הפי בלתשמ תופורשהו תושביה םילובישה הארמש קפס ןיא הרקמ לכב

 יטנמסה הדשה ןויצל תירצמב תשמשמה היגולונימרטב ןיכומית הל שי וז העד .םירצמב

 םילימ תללוכ 95,הידנו קיז ידי לע ידוסיו ףיקמ ןפואב הרקחנש ,וז היגולונימרט .בער לש

 ןיינעמ 96.׳[wsr] שבויב [םירצמ] תוצראה יתש׳ :לשמל ךכ .שבוי אוה יסיסבה ןנבומש

 תילולימ טעמכ הליבקמ העיפומ ובש ,(ךשמהב ןויד האר)להס תבצמב רואיתה דחוימב

 97.׳[wsr] ושבי םיערזה׳ :ונקוספל

 תורוקמה ןמ .ףסוי ימיב םירצמב בערה תביסל םיסחייתמ םניא םייארקמה םיבותכה .בער

 .תישונא די תלזאו עבטה תוחוכ םהבו ,בערל ליבוהל ולכי םינוש םימרוגש הלוע םיירצמה

 בערה תעפותש הדבועה הבושח ונניינעל .הז אשונב רובידה תא ביחרהל םוקמה ןאכ אל

 ןושלב םיברה םיחנומה ןה םידיעמ ךכ לע .אנד תמדקמ םירצמב העודיו התייה תרכומ

 .תויתוכלמהו תויטרפה תובותכב וז העפות לש םיברה םירוכזאה ןהו בערל םיעגונה תירצמה

 היואר תדחוימ בל תמושתל .בער םינייצמה םיחנומ 30 ליעל רכזוהש ורקחמב הנמ הידנו

 :ףסוי רופיסב בערה רואיתב תויטנמס תוליבקמ םהל שי ולא םיחנוממ קלחש הדבועה

 ,ול ,ל ,זכ ,אמ)םתמשגהו הערפ תומולח ןורתפ רופיסב רזוחה ,׳בער תונש/ינש׳ ףוריצה

 םיחנומב ףלחומ תויהל לוכי ,תירצמב בער ,hkr רשאכ)תירצמב mpwt שמי־ל ליבקמ ,(דנ

 ׳בערה ינפמ ןענכ ץראו םירצמ ץרא הלתו׳ קוספה ;(snb-ib, swit, ksnt ןוגכ ,ול םיפדרנ

 gb n :בערמ תעבונה השלוח רואיתל תירצמב ,שלח ,gb חנומב שומישל םאות (גי ,זמ)

Wb. v 161, 9) hkr), יוטיבל ןכו mpt gb, ׳שלח׳ תעפוהלו 98,׳בער תנש׳ ,׳השלח הנש׳ 

 םילעופהש רמאנ ובש ,יבתב סילופורקנהמ ינשה ססמער ימימ סוריפפב ׳בער׳ל תוכימסב

 99.׳םישלח׳ו ׳םיבער׳ םהש ינפמ םיתבוש

59-97 .J. Vandier, La Famine dans L'Egypte Ancienne, Cairo 1936, pp 

 .a ,b ,73 ימע ,םש

 p. Barguet, La ;(דבלב םיעטק) 139-132 ימע ,םש :האר להס תבצמ לש םוגרתלו טסקטל .2 הרוש

31-32 .stele de la famine ä Sehel, Cairo 1953; ANET, pp. םייהסכיל 'מ :יפל אוה ןאכ םוגרתה 

 K. Zibeiius, ׳Hungersnot :םג האר הבצמה רקחל ;134-130 ימע ,(14 הרעה ליעל)רגניו ולה לצא

 ןויצל ,הבהל ,nsr הלימב שומישה תא הוושה .84 ימע ,ג ,(84 הרעה ליעל)ףרודנטסוו קלה ,stele׳
 .73 ימע ,(םש)הידגו :שבוי

 .79 ,77 ימע ,(95 הרעה ליעל)הידגו

 .79 ימע ,םש
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 26] קפוש ילינ

 ועיפוה הבש הדימריפה ,(ג״הספל 2400)תישימחה תלשושה ןב ,םנוא לש הדימריפב רבכ

 .בערמ םיעווגה ,םינוחש רבדמ ישנא לש םיטילבת םייוצמ ,תודימריפה יבתכ הנושארל

 ןוילעה דמעמה ינב וראפתה ךליאו (נ״הספל ינשה ףלאה) הרשע תחאה תלשושהמ לחה

 יתשרח ינא [mpwt hkr] בער תונש ואב רשאכ׳ :תרוצב תעב םיניתנל האובת וקליחש ךכב

 תא יתייחה ינא .ינופצהו ימורדה ולובגל דע [Oryx] הפוליטנאה לבח לש תודשה לכ תא

 אל ,שיא תשאל ומכ הנמלאל יתתנ ינא .וכותב בעך היה אל ,םנוזמ תא יתקפיס ,ויבשות

 הרועשהו הטיחה ינודא ,[תואגה] לודגה יפעח אב זא .יתתנש המ לכב ןטקל לודג ןיב יתלדבה

 טפשמב הלאשנש השיא :רתוי תורחואמ תופוקתב ורזח ולאכ תורהצה 100.׳םירבדה לכו

 התנע הפסכ רוקמ לע (נ״הספל הרשע םיתשה האמה ,םירשעה תלשושה)םירבקה ידדוש

 תרומת האובתה תא הרכמ איה רמולכ ,'בער היה רשאכ ...האובתה תא יתפלחה ינא׳

 101.ףסכ

 (נ״הספל היינשה האמה)ימלת תיב תפוקתמ הבצמ אוה ףסוי רופיסל רתויב המודה ךמסמה

 הערפ ימיב ץראב ררשש בער לע תרפסמ תבותכה .בי ריעל ךומסה ,להס יאב התלגתנש

 בערה ךשמנ רסו׳צ ימיב :הנכות הזו ,(נ״הספל ךרעל 2700)תישילשה תלשושה ןב ,רסו׳צ

 םכחה .סולינה לפש תביסל ולאשו102 ,פתוחמא םכחה ,םוטרחל ארק ךלמה .םינש עבש

 .סולינה םרזל יארחאה אוה ,ביב ותיבש ,םונח לאהש ךלמל רפיסו םישודקה םירפסב ןייע

 קינעה הרומתב .השביה ץראל הרזחב רהנה תא חולשל חיטבהו ומולחב ךלמל הלגנ םונח

 .הנותחתה היבונבש ןושארה דשאה רוזאב ץרא לבח םונח לאה ינהוכל ךלמה

 טסקטב רבודמש םירובס םירקוחה בור .תקולחמב היונש להס תבותכ לש התוירוקמ

 יפירקופא
- 

 שדקמ ינהוכ דמעמ תא קזחל דעונש ,ימלת תיב תפוקתמ יתמגמו רחואמ ףויז

 ימלת ידי לע םירצמל תוימורדה תויצניבורפה חופיסל היצמיטיגל תתל וא 103ביב םונח

 תארשהב בתכנ ירצמה רוביחהש תורשפאה לע ועיבצהו תכל וקיחרהש שי 104.ישימחה

 םירובס םירחא 105.ביב תידוהיה הבשומה תועצמאב ירצמה רבחמה ידיל עיגהש ,ףסוי רופיס

 .(טסקט) 114 ,(םוגרת) 17 ימע ,םש ,הרשע םיתש תלשושה ,ןסח ינבמ ינמא תבותכ 100
 ;149-99 ,79-1 ימע ,(95 הרעה ליעל) ,רידנו :האר םיירצמה תורוקמב בער לע תופסונ תויודעל 101

J. Janssen, 'Bemerkungen zur Hungersnot im Alten Ägypten', Biblica, 20 (1935), pp. 

 םימסאב האובת תריבצ - תרוצבה תא עונמל ידכ ףסוי טקנש םיעצמאל תוירצמ תוליבקמל .69-72

 םיכורכה ,'םימסאה לע רשאיו ׳תיבה לע רשאי םידיקפתל ןכו - בער תעב רבש תריבשו עבש תעב

 .םש 18־ו 14 תורעהו 301*-129* ימע ,(3 הרעה ליעל)קפו׳צש :האר וז תוליעפב

 ולה לצא ,םייהטכיל :האר ,ולש םוטרח־ןהוכ םע אלא ,פתוחמא םע ץעייתה אל ךלמהש םירובסה שי 102

 .16 ימע ,(97 הרעה ליעל) הגרב ;5 הרעה ,131 ימע ,(14 הרעה ליעל)רגניו

 .(םש)םייהסכיל 103

 .(97 הרעה ליעל)הגרב ;(97 הרעה ליעל)סוילביצ 104

 .44^12 ימע ,(95 הרעה ליעל)הידנו :האר 105
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [27

 לע תתשומ אוהש םידיעמה םימזיאכרא ליכמ אוה ירה ,רחואמ רוביחב רבודמ םא םגש

 106.םודק רוקמ לש רחואמ רוזחש איה להס תבותכ ,תורחא םילימב :םודק רוקמ

 המ ,ואל םא םודק ילאר עוריא לש דוביע איה להס תבצמ םא הלאשב עירכהל השק

 חרזמה תורפסב תחוור אלא םירצמב קר אל העיפומ בער תונש עבש לש תרוסמהש םג

 תא דימשיש רוש אורבל ונא לאב רתשא הלאה הריצפמ שמגלג תלילעב לשמל .ןומדקה

 תרוצב תונש עבש לש ביטומה רזוח תירגואב ;תרוצב תונש עבשל איבישו ,תושונאה

 107;(תרכו תהקא ,רתשא ,לעב)םירוביגו םילא לש םתלחמ וא םתומ תובקעב אבה שנועכ

 וז תרוסממ םיסיסר 108.בער תונש עבש הניינעש הללק העיפומ הריפסמ ימרא הזוחבו

 םלוא109 .(גי ,דכ ב׳׳מש הוושה)ב-א ,ח ב׳׳למב ןוגכ ,ארקמב םירחא תומוקמב םג םיעיפומ

 להס תבצמ לש הנוימד ירה תומודקה תויוברתב חוור בער תונש עבש לש ביטומה םא םג

 :םיטרפ לולכמב יוטיב ידיל אב הז ןוימד .אילפמ ןפואב ןפוד אצוי ףסוי רופיסל

 .םינש עבש ךשמנה בער .א

 יפב הנוכמ ףסוי וליאו 110׳םכח׳כ עודי פתוחמא - םכח םע ךלמה תוצעייתה .ב

 4טל ,אמ)׳םכח׳ו 'ןובנ׳ הערפ

 םונח ינהוכ שדקמל קינעמ ךלמה להס תבצמב - רתי תויוכז ילעב םינהוכה .ג

 םתושרב תרתונ םינהוכה תמדאש קר אל ףסוי טקונש המרופרבו ,המדא תוקלח

 .(בכ ,זמ)סמ םולשתמ םירוטפ םהש אלא

 .ומויסל וא בערה תעינמל םידעצ תטיקנ .ד

 לע רבגתהל ןירשימב וא ןיפיקעב ול רשפאמ רשא םולח םלוח ירצמה ךלמה .ה

 .וצקל איבהל וא בערה

 D. Wildung, imhotep und Amenhotep Gottwerdung im alten :ןכו :(םש)הי״מו :ויתובקעבו התז 106

151 .Ägypten, München and Berlin 1977, p,• דחוימב םיענכשמ גנודליו לש וינועיט. 

 A.S. Kapelrud, 'The Number Seven in Ugaritic Texts', VT, 18 :האר תירגוא תורפסב ןוידל 107

199^-494 .1968), pp). האר הימטופוסמ תורפסמ תואמגודל: Sabbatical Cycle׳ ,c.h. Gordon 

79-81 .or Seasonal Pattern?', Or, 22 (1953), pp 
 יות הלעי םינש עבשו העלותה לכאת םינש עבשו הבראה לכאי םינש עבשי :הריפסמ הללקה ןושל 108

 הרעה ליעל)דלפנייו :האר .יקרי הארי אלו ריצח אצי אלו ץראה ינפ לע [תיאלקח הפגמ לש גוס]
 .124-123 ימע ,(75

 ,(7 הרעה ליעל) רלדיפ :האר :םולחה לובג לעש תולגתה לע רבודמ גי ,דכ ב״משב רלדיפ תעדל 109

 תנשלו ,תיעיבשה הנשה איהש ,ןותבשה תנשל םיעגונה הרותה יקוח םגש ןיינעמה ןויערל .31 ימע

 תפוקתב םיירצמה לש םדובעש תונש עבש רופיס לע םיתתשומ ,םינש עבש םעפ עבש איהש ,לבויה

 c. Car- :האר ,םירצמכ גוהנל אלש לארשי ינבל תורוהל ולא םיקוח תרטמשו ,ףסוי ידי לע בערה

80 ,michael, 'The Sabbatical / Jubilee Cycle and the Seven-Year Famine in Egypt', Biblica 

224-239 .1999), pp) 

 .93 ימע ןלהל האר 110
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 28] קפוש ילינ

 .םיירצמה תורוקמה ןמ הלועה הנומתה תא תמאות אמ ירבב תראותמה בערה תעפות ,םוכיסל

 היגולונימרטל םיליבקמ יארקמה בותכב הז רשקהב םיאבה םייוטיבהו םיחנומהמ קלח םג

 האובת תריבצ - בערה תייעב ןורתפל ףסוי טקונש הטישה וליפא .בער הניינעש תירצמה

 111 .רחא םוקמב וניארהש יפכ ,המודקה םירצמב גהונה תא תמלוה - רבש תריבשו םימסאב

 השולש ושאר לע ומולחב אשונ םיפואה רש .שארה לע לס תאישנו הפאמ ירבד

 השעמ ,הערפ לכאמ לכמ׳ - הערפ ןחלוש לע םילועה םינוש הפאמ ירבד םיליכמה ,םילס

 אשונב .הפאמ ירבד לש ןווגמ ללכ טירפתהו ,םירצמב יסיסב ןוזמ היה םחלה .(זי ,מ)׳הפיא

 לעו םייטסלפו םייפרגונוקיא ,םיילאוטסקט תורוקמ לע ןעשנה עדימ לש עפש ונל שי הז

 ןמרא לש ירצמה ןולימב 112.םירבקב ולגתנש םינוש םחל יגוס לש םייגולואכרא םיאצממ

 ססמער ימימ ,ןושארה סירה סוריפפב ;םחל יגוס 57־ו תוגוע יגוס 38 םיניוצמ בופרגו

 םיטרופמ תיססמערה הפוקתל ךיישה ןוקיטסמונואב וליאו ,םחל יגוס 30־כ םינמנ ,ישילשה

 םיממ יושעה התיפ םחל :ולא הפאמ ירבד תצקמל תואמגוד 113.הפאמ ירבד לש םינימ 40

 ,(הציב וא תיעועש ןוגכ ,תיוולנ הנמ ןכותב םישל ידכ ילוא)תוצרוחמ םחל תורכיכ ,חמקו

 שבד ,ירפ ידי לע קתמוהש וא םיציב וא בלח ,ןמש לש תפסות ידי לע רפוש ומעטש םחל

 לוגיע ,עבורמ ,טורח ,שלושמ ,רהס יצח - תוינוגבר ויה םחלה תורוצ םג .םירמת תיחמ וא

 ןובטב הייפא - הפאמה ירבד לש םתנכה יכרד ויה תונווגמ ןכו .םייח ילעב לש תויומדו

 ורבקב עיפומ הפאמ ירבד תנכה לש רתויב ישחומה רואיתה .יוכו ןוגיט ,רמוח תוינבתב וא

 לש המוצע תומכ הללכ ךלמה ןומרא תקפסאש אופא אלפ ןיא "4.ישילשה ססמער לש

 שולשה האמה)ןושארה יתס ימיב ףומב ןומראה לש תימויה הקפסאהש לשמל עודי .האובת

 115.םחל תורכיכ 4,000-2,000־ו הרועש יקש 180-100 הללכ ןנ״הספל הרשע

 ןבומכ יכ םא ,המודקה םירצמל אוה םג ינייפוא שארה לע םירבד תאישנ לש גהנמה

 םיכיישה םיטרפה רתיב הפי בלתשמ היה אלמלא ןאכ ןיוצמ היה אלו ,הל ידוחיי ונניא

 ,תוריעצ תותרשמ דוחייב ,תובר תויומד תועיפומ לוסיפבו היפרגונוקיאב .ירצמה עקרל

 .72-71 ימע ,(10 הרעה ליעל)ןסני ;101 הרעה ליעל האר 111

 w. von Wreszinski, ׳Bäckerei׳, Zeitschrift für :הז אשונב ומסרופש םירקחמה ןמ תצקמ 112

ägyptische Sprache und Altertumskunde, 61 (1926), pp. 1-15; H. Wilson, Egyptian Food 

and Drink, Aylesbury 1988, pp. 11-19; S. Ikram, 'Food for Enternity, What the Egyptians 
.Ate Ä Drank, Part II', KMT, 5 (1994), pp. 56-57; S. Delwan, 'Bread', Redford (above n 

196-198 .60), pp, תפסונ היפרגוילביב םשו. 

113 *233-*228 .A.M. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford 1947, pp. הוושה: 

 R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen: Grosses ;37 ימע ,(80 הרעה ליעל) טוהרפ

,234-237 .Handwörterbuch Deutsch-Ägyptisch (2800-950 v. Chr.), Mainz 2000, pp 
759-760 ,470-472 

 .191 ימע ,(91 הרעה ליעל)ןמרא :האר רויאל 114

 B. J. Kemp, Ancient Egypt: Anatomy of a Civilization, London 1989, pp. 222-223 :האר 115
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [29

 .המודקה םירצמב םוימויה ייחל ךיישה ףסונ טרפ אופא ונינפל .ןהישאר לע םירבד תואשונה
 תחרופ ןפג אוה םיקשמה רש לש ומולחב יזכרמה ביטומה .ןיי רוצייו ןפג לודיג

 םג .הערפ לש וסוכל םיבנע טחוס םלוחה רשאכ וצק לא אב םולחהו ,םילישבמ היתורפש

 ,ןיי רוצייבו םינפג לודיגב הכורכ איה םעפהו ,תירצמה תואיצמה הפי תפקתשמ הז םולחב
 תפוקתב ןייה תיישעת החתפתה דוחייב .המודקה הכלממה תפוקתמ לחה םירצמב וגהנש

 הנומש םינמנ ,וז הפוקתל ךיישה ,פואמנמא לש ןוקיטסמונואב םנמאו ,השדחה הכלממה

 הפוקתמ תוחנמ תמישרב םיטרופמה ,םיפסונ םיחנומ השימח םימייקש ןיוצמו ,ןייל םיחנומ
 םירצמב הז הקשמ לש ותובישח לע דיעמ ןייל םירושקה םיחנומה ןווגמ116 .המודקה הכלממה

 ססמער ימימ ,סירה סוריפפב שחמומ םירצמב ןייה רוציי לש לודגה ףקיהה וליאו .המודקה

 םורדבש יבת רוזא דבלמ .יבת ישדקמל םיכייש ויהש םימרכ 433 םינמנ ובש ,ישילשה

 .ברעמבש רבדמה תואנבו הנותחתה םירצמבש התלדה רוזאב םג םימרכ לע עודי

 .הובגה דמעמה ינב לש םקלחב הלפנש תוכז התייה ותייתש ךכיפלו ,רקי הקשמ היה ןייה

 .םיבוט םייחל למסכ ותייתש וא ןיי תנכה לש תונצס םירבקב תועיפומ תובורק םיתעל

 .םיאיקמ םירוכיש םהבו תואתשמ רואית אוה יבת יליצא ירבקב רחא חיכש אשונ

 ןייה .םיכלמהו םילאה לש שודקה הקשמה היהו ,םיתמל ךרע תלעב החנמ בשחנ ןייה

 םיבנעהו ומד םע ההוז ןייה רשאו ,'ןייה ןודא׳ הנוכש ,סיריסוא :םיאבה םילאל רקיעב רשקנ

 לודיג רוזאב ץרענש ,תמ רבדמה לא ;׳תורכשה תריבג׳ל הבשחנש ,רוחתח ;ותייחת םע

 ,המכחה לא ,תוחת וליפאו :ןייה תא תושונאל קינעהש ימכ ספתנשו ,רבדמה תואנב םימרכה

 ,הכולמה סכ תחטבה ןוגכ)תונוש תושקב יולימל םילאל םיכלמה תוינפ .׳ןייה ןודא׳כ עיפומ

 םיכלמה ןיב רשקה קוזיחל יעצמאל ןייה היה ךכו ,ןיי ךסנב וול (תומדא ןתמ וא חוכ תקנעה

 .םהילאל םיירצמה

 םיטרפה םג ךכו ,ירצמה ךלמה רצח יווהמ קלח ןכ םא ויה ךסנכ ותברקהו ןייה תייתש

 .אבה ףיעסב ונודייש

 ךלמה רצחב תורשמ .3

 ךלמה רצחב תורשמה יאשונמ םיינש
 תומולחה גוז ירוביג םה - םיפואה רשו םיקשמה רש -

 חרזמב םיכלמה תורצח לכב םימייק ויה ולא םידיקפת יכ חינהל שי .ףסוי רופיסב ןושארה

 םינייפאמ םיליכמ מ ׳רבב םירואיתה םאה :איה ונינפל תדמועה הלאשה .םודקה ןוכיתה

 ?אקווד םינוערפה םיכלמה רצחל ולא תורשמ םירשוקה

 ,םירצמב ןייה תוברת לע ףיקמ רקחמ הנורחאל ךרעש ,ופ .236*-235*'מע ,(113 הרעה ליעל)רנידרג 116

 םינייצמה םיחנומ םה רתיהו ,םינוש ןיי יגוס םינייצמ םהמ השימח קר ותטישל .ןייל םיחנומ העשת הנמ

 M.C. Poo, Wine and Wine Offering in the Religion of Ancient Egypt, :האר .יללכ ןפואב ןיי

1995 London and New York. (112 הרעה ליעל)ןוסליו םג האר םירצמב ןיי רוצייו םינפג לודיגל, 

 .59-58 ימע ,(112 הרעה ליעל)םרקיא ;32-27 ימע
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 30] קפוש ילינ

 ןמוסמה ,חותפל ,wb3 לעופהמ רזגנ ,תירצמב wb3 ,ליבקמה חנומה .םיקשמה רש

 ימימ לחה עיפומה ,ראותה םש ןויצל .(Gr. u26)םיזורח בוקינל רישכמ לש םרגואדיאב

 תילולימה תועמשמה xwb. 1292)הריב וא ןיי דכ לש רידגמ םיתעל ףסונ ,הנוכיתה הכלממה

 348 ןדייל םוריפפבש רחאמ .׳(הריבה וא ןייה דכ תא) חתופש הז׳ :אופא איה wb3 לש

 םירקוחה ,'ןיי םעוט wb3׳ רמולכ ,wb3 dp irp ףוריצה עיפומ (5 הרוש ,10 רוט ,וסרו)

 ותשגה ינפל ותמיעטו הקשמה דכ תחיתפ תא רתיה ןיב ללכ ע^3־ה דיקפתש םיחינמ

 רשל ליבקמה ראותה ךא ,ךלמה רצחב ותרישש םינוש wb3 לע עודי 117.ךלמה ןחלושל

 ,{wb. 1 292,3,5,6)׳ךלמה לש הקשמה׳ ,wb3 n swt הארנכ אוה ףסוי רופיסב םיקשמה

 "8.׳ןומראה הקשמ׳ ,wb3 stp-s3 וא

 הערפ סוכל םיבנעה תא ותטיחס אוהו ,ןפוד אצוי טרפ טלוב םיקשמה רש םולח רואיתב

 ידי לע אלו םיילגרב םיבנע תכירד ידי לע השענ ןייה רוציי ונתעידי בטימ יפל .(אי ,מ)

 רבודמש ןכתיי לבא ,םולחה לש ינוימדה ןווגל הז טרפ סחייל ןבומכ רשפא .םיידיב םתטיחס

 םיתעל הוולנה ראותה םש ידי לע תרשאתמ וז החנה .ךלמה ול הכזש דחוימ תורישב הפ

^wb3 אוהו (הרשע הנומשה תלשושה תפוקתב רקיעב) תוירצמה תובותכב wcb cwy, 

 n\(wb. 1281,16)׳םייפכ יקנ׳

 תואקשמל יארחא קר היה אל ירצמה םיקשמה רשש הלוע םייפרגונוקיאה םיאצממה ןמ

 ימימש יתוח׳צ רבקב .תויתוכלמ תודועסו תואקשמ תנכה לע חיגשה םג אלא ,ךלמה

 םיניכמה םיתרשמו לכאמ ילכ לש הלודג תומכ לע חקפמכ ראותמ אוה תוספשתאח

 הנוהכ תורשמב ןה שמיש אוהו ,קזחתה ודמעמ השדחה הכלממה תפוקתב 120.תואקשמ

 היוול ןבו יתוכלמה ריכזמה ,ךלמה ץעוי ןוגכ ,םיבושח םיינידמ םידיקפתב ןהו תונוש

 תורישי הנומ זא - תיססמערה הפוקתב דוחייב הרבג ותובישח121 .םייאבצה ויתועסמב ךלמל

 תיינב לע חוקיפ ,תיתוכלמ הרובק ןוגכ ,םידחוימ םיטקיורפ עוציבל יארחאל ךלמה ידי לע

 סונימק :הארםוגרתל .A.H.Gardiner, Late Egyptian Miscellanies, London 1954,p. 137 :האר 117

 wb3־n לש ודיקפתל .36 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :הוושהו .500 ,498 ימע ,(91 הרעה ליעל)

 ימע ,א ,(113 הרעה ליעל) רנידרג ;105-104 ימע ,(86 הרעה ליעל) ץנירג :םג האר הערפ רצחב

*13^*44; W. Helck, Zur Verwaltung des Mittleren und Neuen Reichs, Leiden and Köln 

269-276 .1958, pp; םג האר השדחהו הנוכיתה הכלממה תפוקתב וירוכזאל: w.a. Ward, index 

of Egyptian Administrative and Religious Titles of the Middle Kingdom, Beirut 1982, pp. 

51 .702-706; J.H. Breasted, Ancient Records of Egypt, I-V, London 1988 (1905), V, p 

 .872 ימע ,(113 הרעה ליעל)גינה 118

 .43* ימע ,א ,(113 הרעה ליעל)רנידרג 119

N. de G. Davies, 'Tehuti: Owner of Tomb 110 at Thebes', Studies Presented to F.Ll. 120 

Griffith, [Egypt Exploration Society], London 1932, p. 285, pi. 44b 

 לש םיקשמה רש ,יויי־ותנמ לש ורבק תבצמ ןכו ;283 ,281 ימע דוחייב ,(םש)סיווייד :לשמל הוושה 121

 (K. Sethe, Urkunden der 18. Dynastie, IV, Leipzig 1930, pp. 1466-1467) ינשה פתוחנמא

 .(ךליאו 7 הרוש ,1020 ימע ,םש)ער־תרפ־רפנ ותימע לשו
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [31

 ימיב)םירבקה ידדוש טפשמב ךלמה גוצייו יניסב זיקרוט תיירכ לעו היבונב םינוש םינבמ

 תודיקפה תמישר שארב תובר םימעפ םיקשמה רש עיפוה וז הפוקתב 122.(יעישתה םסמער

 123.תיתוכלמה

 עיתפמ הז ןיא ךכיפלו ,הפאמ ירבד תנכהב רומאכ ונייטצה םירצמה .םיפואה רש

 תפוקתמ לחה 124.םתויחמומל םאתהב םיראת ילעב ,םינוש םיגוסמ םיפוא םירצמב ויהש

 הכלממה תפוקתב ,רתוי רחואמו ,(Wb. 11459,13) rth- םתס הפוא ארקנ המודקה הכלממה

 אוה חנומה תא ןמסמה םרגואדיאה rthty (Wb. 11 459,14). 125^ יוניכה ךפה ,הנוכיתה

 .(Gr. u31)רונתהמ םחל תאצוהל רישכמ הארנכ

 רזגנש ראות םש ,ps השדחה הכלממה תפוקתמ לחה וארקנ המ רבד תייפאל םיחמומ

 psi םיתעל .׳תוגוע לש הפוא׳ אוה ps sc.t לשמל wz). 126>. 1 552) לשבל ,psi לעופהמ

 ראותה 127.׳bit (גוסמ) םחל השוע׳ ,irw bit לשמל ,השוע :ותועמשמש ,״™־ב ףלחתמ

 רמולכ ,imy rcmr imy r htmti תירצמב תויהל לוכי ףסוי רופיסב םיפואה רשל ליבקמה

 128.׳ןמא הפוא׳ ,׳םיפואה ןוילע׳ ונייהד ,hry rthtyw וא ,'ךלמה רצח לש הייפאמה לע רשאי

 ויתונומראו ךלמה ןחלוש יכרוצל ןה םחלה ירצומ ןווגמ תקפסהל יארחא היה םיפואה רש

 129.(םיתמה ינהוכ תועצמאב)םיתמה לשו (םישדקמב)םילאה לש םנחלופ יכרוצל ןהו

 ירבד לש םיגוס תורשע הללכו םירצמב דואמ תחתופמ התייה הייפאה תכאלמ ,םוכיסל

 הגשגש דוחייבו ,אנד תמדקמ םירצמב םיעודי ויה ןיי רוצייו םימרכ לודיג ףא .הפאמ

 אוה :ךרע לעבו רקי הקשמ היה ןייה ,ןכ לע רתי .השדחה הכלממה תפוקתב ןייה תיישעת

 לע .ויתושקב יולימל ׳ץירמת׳כ םילאל וכסנל גהנ ךלמהו ,םיכלמו םילא הקשמכ ספתנ

 .ירצמה ךלמה רצחב םיפואה רשו םיקשמה רש תורשמ לש ןתובישח תרהבתמ הז עקר

 תרגסממ וגרחש תויוכמס םיקשמה רשל דוחייבו ולא תורשמ ילעבל ויה תובורק םיתעל

 :מ קרפב א קוספב זמרנ הז טרפש ןכתיי .ינידמה להנמה םוחתב רקיעב ,יפיצפסה םדיקפת

122 ;302 .A. H. Gardiner, T. E. Peet and J. Cerny, The Inscriptions of Sinai, I, London 1952, no 

194 .11 (1955), p; דוש תריקחב ותופתתשהל ;496 § ,213-212 ימע ,ג ,(117 הרעה ליעל)דטסרב 

 .511 § ,253 ימע ,ד ,(םש)דטסרב :האר םוגרת ;5 ,1 חול ,טובא סוריפפ :האר םירבק

 M.M. Couyat and p. Montet, Les in- :האר ,13 הרוש ,12 תבותכ ,תאממח ידאווב לשמל ךכ 123

37 .scriptions hierogliphiques et hieratiques du Ouädi Hammämät, Caire 1912, p, ןכי 
 .(W. Erichsen, Papyrus Harris I, Bruxelles 1933, p. 92) 5 הרוש ,76 רוט ,1 סירה סוריפפב
 K. Kitchen, Ramesside Inscriptions: Historical and Biographical, V, Oxford 1983, :הוושה

5 p. 17, line 5; p. 18, line 

 .37 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :האר 124

 .860 § ,(117 הרעה ליעל)דרוו 125

 .65*-64* ימע ,א ,(113 הרעה ליעל)רנידרג :הושה 126

 .65* ימע ,(םש)רנידרג 127

 .127 ימע ,(113 הרעה ליעל)ענה 128

W. A. Ward, 'Egyptian Titles in Genesis 39-50', Bibliotheca Sacra, 114 (1957), pp. 44-45 129 
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 32] קפוש ילינ

 ארקמה ןושלב ואובב יאטח׳ ןכש ,'םירצמ ךלמ םהינדאל הפיאהו םירצמ ךלמ הקשמ ואטחי
 לכ רואל 130.והשימב דורמל ,שקנתהל תובורק םיתעל ונבומ ישונא אשומל תוסחייתהב

 םיעקשמהו תודוסיה םע תונמנ םיפואה רשו םיקשמה רש תורשמ םגש חינהל שי תאז

 .ףסוי רופיסב םיבלושמה םיירצמה

 םייגולופיט םירפסמ .4

 רפסמה וניינעש םולח םהבו131 ,םירפסמ לע תומולח םייוצמ םיירצמה תומולחה יפסואב

 םהבש תומולח ולא םיפסואב ונאצמ אל לבא 132.׳וב ופזני - עבש [לע םלוחה]׳ :עבש

 רשאו ,(ףסוי רופיסב םילובישה עבשו תורפה עבשכ)םימצעל םיסחייתמה םירפסמ םיעיפומ

 .םולחה ןורתפב חתפמ חנומ םישמשמ

 המודקה םירצמב וספתנ עבשו שולש םירפסמהש הדבועה ונניינעל הבושח תאז םע

 ןחלופה ,האופרה ,היגמה ילגעמב רקיעב הבר תובישח ילעב ויה םה .םייגולופיט םירפסמכ

 תואמגוד רפסמ ןלהל .םהילא הקיז התייה תומולחב קוסיעלש םימוחת םתוא ,םותימהו

 .ולא םילגעמב םייגולופיט םירפסמכ עבשו שולש םירפסמב שומישל

 עבש לוטיל שי :םירצמה לע רתויב םיביבחה דחא וא רתויב ביבחה רפסמה אוה עבש

 עבש ;םיוסמ יגמ סקט עצבל וא םסק שחל לע רוזחל שי םימעפ עבש :הפורתכ םינבא

 עבש והשמ שפחמ והשימ תודגאב :רחא ידגא רוצי לש וא יהולא ףוק לש ולדוג ןה תודימ

 הידודנב סיסיא תא וויל םיברקע העבש :רושו תורפ עבש אבה םלועב שגופ רטפנה :םינש

 ינרק ןהישארבש םישנ)תורוחתח עבשו ;םירעש העבש לעב אוה ןותחתה םלועה ;התלדב

 .דלונה ךרה לש ודיתע תא הדגאב תואבנמ חוחתח הלאה תא תוגציימהו ,הרפ

 םימיא ,םיריסוא ,תיתישארבה םילאה תיישילש .םירצמב שודק היה שולש רפסמה םג

 ךרואל בושו בוש ורצונש ,תוירצמה םילאה תוחפשמ לש יסיסבה םגדה תא הווהמ ,סורוהו

 ןחלופב תדחוימ תובישח לעב אוה שולש רפסמה .תירצמה הירוטסיהה
 הלהנתה לאה תדובע -

 ורהיט םויב םימעפ שולש :ברעו םיירהצ ,רקוב ,םינמז השולשל םויה תקולחל םאתהב

 תויגמ תולועפ לע רוזחל וגהנ ןכ ומכ .לאל תונברק ובירקהו וללפתה ,םמצע תא םינהוכה

 133.םימעפ שולש תונוש

 .(אכ ,וכ םש :הוושה ;ה-ד ,טי א״מש)׳דודב ודבעב'אטוחכ ספתנ ,ידוד תא תימהל'שקבמה ,לואש
 בשחנ ,(בי-ה ,זט ב״מש)ויתחת ךולמי ונב םולשבאש ול לחיאו דוד תא לליקש ,ארג ןב יעמש םג
 סחייתמ ,רושא ךלמ בירחנסב דרמש ,הדוהי ךלמ היקזח וליאו .(אכ ,טי םש) דודל 'אטחיש ימכ

 .(די ,ז ,חי ב״למ)וילא ותיינפב ׳אטחיכ והשעמל
 :האר ,םרשפו םירפסמ לע תומולח םיעיפומ ובש ךליאו xni a, 2 ,גרבסלרק סוריפפב עטקה הוושה

 .81-80 ימע ,(1 הרעה ליעל)ןטלוו

 .םש :האר ,xni a, 2,1 ,גרבסלרק סוריפפ

 ,(84 הרעה ליעל) הנוב :האר תירצמב עבשו שולש םירפסמב יגולופיט שומישל תופסונ תואמגודל

 K. Sethe, Von Zahlen und Zahlworten bei dem allen Ägyptern, Strassburg ;875-873 ימע
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [33

 ךרדב ןייצמ שולש רפסמה .םייגולופיט םירפסמ םה עבשו שולש םירפסמה ארקמב םג
 ימב)תשלושמ הכרב םעה תא ךרבל הווטצמ ןרהא :םימעפ שולש תורזוחה תולועפ ללכ

 םימעפ שולשו ;(ג-א ,ו ׳שי)׳שודק׳ ותשדקהב היעשי ארוק םימעפ שולש ;(וכ-בכ ,ו

 תיתדה הריפסב םג שמשמ שולש .(אכ ,זי א״למ) תמה רענה תפוג לע והילא רהוג

 ;חי-ט ,אכ א״הד)תחא רוחבל וילע ןהמש תויונערופ שולש דודל עיצמ לאה :תינחלופהו

 .תוכוסבו תועובשב ,חספב - םילשוריל לגרל הלוע םעה הנשב םימעפ שולש

 תא םישיגדמ ןמז יקרפ העבש .שולש לש וז לע הלוע ארקמב עבש רפסמה תצופת

 ,האירבה ימי תעבש ,הכוסב םיבשויו תוצמ םילכוא םימי העבש :עוריא לש ותובישח

 הנותח ימי העבש ,(גי ,אל א׳׳מש - וינבו לואש לע ;י ,נ ׳רב - בקעי לע)לבא ימי העבש

 .לבוי תנש - םינש עבש םעפ עבשו ,ןותבש תנש איה תיעיבש הנש לכ ;(בי ,די 'פושג

 ;(זט ,טי ימב)םימי העבש אמטמ תמה :השודקו ןחלופ יניינעל הקיזב םג אב עבש רפסמה

 עבש רפסמה םירצמב ומכ ארקמב .(ד יכז) תורנ העבש הבו הרונמ ונוזחב האור הירכזו

 ;התליפנל דע וחירי ריעה תא םיפיקמ םימעפ עבש :היגמו סנ יניינעב בושו בוש רזוח

 134.דועו (י-ט ,ה ב״למ)הלחממ יופירל רהנב םיצחור םימעפ עבש

 אופא ריבסהל ןתינ הערפ תומולחבו םירשה תומולחב עבשו שולש םירפסמה תעפוה תא

 תא םגש םירובס ונא ןכ יפ לע ףא .ארקמה עקר לע ןהו תירצמה תוברתה עקר לע ןה

 םיפוריצב םאובב דוחייב ;תירבעה אלו תירצמה תרגסמה רואל ריבסהל שי ולאה םירפסמה

 ,תירצמה הנומאבו תירצמה תדב םיכורכה ,םילוביש עבשו תורפ עבש לש םיידוחייה

 .ארקמב רחא םוקמ םושב םירכזנ םניאשו

 (םייארקמה םיבותכב םתעפוה רדס יפל) םיירצמ םיחנומ .5
 םילוכי םניא אמ-מ ׳רבב םייטנתוא םיירצמ םינווגו םימושיר לש םמויקל םישחכתמה םג

 ורופיסב בלישו לאש ירבעה רפוסהש ,תוירצמ םילימב לבותמ רופיסהש הדבועה לע קולחל

 :ירבע קיתעתב

 ןייצ אע־רפ .׳לודגה תיבה׳ ,(pr c3) אע־רפ ירצמה חנומה לש קיתעת אוה .הערפ

 הרשע הנומשה תלשושה ןב ,ישילשה סמתוחת ימימ לחה ךא ךלמה ןומרא תא רוקמב

 135.םירצמ ךלמל יוניכל ךפה ,(נ״הספל הרשע שמחה האמה)

1916, pp. 33-38 

 ;185-181 םירוט ,ה ,תיארקמ הידפולקיצנא ,ירפסמ׳ ,יתפרצ ע״בג :האר ארקמב םייגולופיט םירפסמל

1952 L. Stalnaker, Mystic Symbolism in Bible Numerals, Philadelphia; שולש םירפסמה לע 

 .119-53 ,40-31 ימע ,םש :האר עבשו

 תורוצל .ירוקמ ירצמ גהנמ ףקשמ ארקמב הערפ יוניכב שומישהש םירקוחה ברקב םכסומו לבוקמ

 ,'הערפ' ,קפו׳צש ׳נ :האר ,תירצמב ראותה תוחתפתה יבלשל תוליבקמה ,ארקמב תונושה שומישה

 .48-45 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ ;409 רוט ,חכ ,תירבעה הידפולקיצנאה

[87] 

This content downloaded from 91.229.248.194 on Tue, 17 Jun 2014 01:34:31 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 34] קפוש ילינ

 דוע קר עיפומ יריח חנומה .(זט ,מ)׳ךיח ילס השילש׳ ושאר לע אשונ םיפואה רש .ירוד

 םימושירב איה םג תצבושמה םירצמ לע החכותב תאזו :ףוח ,אלמ ביתכב ,ארקמב תחא םעפ

 םיתשפ׳ל ליבקמ ׳ידוהי 136.(ט ,טי ׳שי)׳ירוח םיגריאו תוקירש םיתשפ ידבע ושבוי :םיירצמ

 וא םיטוח ,םיביס לש גוסב רבודמש חינהל שי רשקהה יפלו ,תוקורס םיתשפ ,'תוקירש

 תועצהה ןלהל ,'יריח ילס׳ םותסה חנומה רואיבל ועצוה םינוש םישוריפמ םישוריפ .גירא

 :תוירקיעה

 ,ןבל ,רוח תויהל :ועמשמו ,ר׳׳וח שרושמ רזגנ ,לסה תלוכת תא ןייצמה ,חנומה .א

 םאות הז שוריפ 137.הטיח חמקמ יושעה חבושמו ןבל םחל - םחלל יוניכ אוהו

 ,׳הטיח חמק׳ :סליקע :׳ןבל םחל׳ :אתטישפה ;׳הפאמ׳ :םיעבשה)םימוגרתה תא

 אבוהש תיאלבאב אצממה ידי לע רשואמו (ימלשוריה םוגרתהו הטגלווה המודבו

 יושעה םחל הארנכ תנייצמ ha-n הלימה תיאלבאב 138 .דוהד לשטימ ידי לע

 ,hr.t אוה תירצמב ליבקמה חנומהש הנורחאל הארה גרג דרפנמ .ןבל חמקמ

 רדח הז חנומש ןכתיי139 .הנוכיתב רבכ ילואו השדחה הכלממה תפוקתב עיפומה

 תימשל ףתושמה ,ימואלךיב ןושל עבטמב הפ רבודמ ילואו תימשה ןמ תירצמל

 תעצה תא לבקנ םא טי ישימ עטקב ׳ףוח׳ תא םג םלוה הז רבסה .תירצמלו

^bdb, 140)׳ןבל גירא םיגרוא׳ :׳ףוח םיגריא׳ תא שרפמה.(weaving white stuff 

 תושעל :ועמשמו ,ר״רח שרושמ רזגנ אוה ;לסה תרוצ תא ןייצמ יריח חנומה .ב

 ששואמ הז רואיב .העילק השעמ םייושעה םילס וא םיררוחמ םילס רמולכ ,םירוח

 .תיברעה ןושלה ידי לע
 איה ׳ףוח׳ ובש ,ט ,טי ׳שיל םג םיאתמ הז שוריפ 141

 :הוושהו gkc, § 86, i :האר ׳ךוחיל ׳יריח'ןיב ןיפוליחל ;ההז חנומב טי ישיבו מ ירבב רבודמ ונתטישל 136

301 .bdb, p. ימע ,(36 הרעה ליעל)ןמרטסו :האר ,יאדיחי אוה זט ,מ ׳רבב ׳ךחיש םירובסה שי 

72; 333 .kbl, p: 49 ימע ,(81 הרעה ליעל)דרופדר. 

 .333 ימע ,kbl^ ,301 ימע ,bdb ןכו ,זט ,מ ירבל םהישוריפב רניקסו ע״באר ,ן״במר םישרפמ ךכ 137

138 .M. Dahood, 'Eblaite ha-rf and Genesis 40, 16 hört', Biblische Notizen, 13 (1980), pp 

 .רשקהה יפל הריבסמ דוהד ךא ,הרורב הנניא הלימה תועמשמ תיאלבאב םג ;14-16
139 29-31 .M. Görg, 'Ein eblaitisches Wort in der Josephserzählung?', ibid., pp. ןייצמ גרג 

 םחלי 12 הרוש ,13 רוט ,iv יזטסנא סוריפפב הערפ דובכל ונכוהש םילכאמ תמישרב עיפומ חנומהש

hr.t חמקמ m [תלוס]', 111־ב רכזומה ישילשה סמתוחת ימימ רורב יתלב טסקטב םג ילואו.Wb 

 R. Hannig, Die Sprache der Pharaonen: Grosses Handwörterbuch :הוושה ;130,22

556 .Ägyptisch-Deutsch (2800-950 v Chr.), Mainz 1997, p 

140 301 .gkc, § 86, i ;bdb, p. יתחיש ןכתיי אלש רחאמ ,הז שוריפב ישוק םייק ןמרטסו תעדל 

 :האר ,'הערפ השעמ לכאמ לכמ'.זי וירחא אבה קוספב םג עיפומה ,לסה ןכות תא ןייצמ bra קוספב

 ןהבש ארקמב תורחא תואמגוד רואל לקנב תכרפומ וז תוגייתסה .77 ימע ,(36 הרעה ליעל)ןמרטסו
 .ט ,בכ ימש ;אכ ,א ׳רב :לשמל הוושה ;ללכל םדוק טרפה

 .זט ,מ ׳רבל םהישוריפב ןמרטסוו רזייפס ,ק״דר ,ם״בשר ,י״שר םישרפמ ךכ 141
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [35

 ,העילק תכאלמב םיקסוע ונבומ ׳ףוח םיגריא׳ו ,םירוח ונייהד ,םיברה תרוצ
 142.תותשר םיגרוא

 תישארב רפסב אמ-מ םיקרפש רחאמ םלוא .תעדה לע תולבקתמ יריח רואיבל תועצהה יתש

 חנומה .רתוי הריבס הנושארה העצהה ונל תיארנ ,ירצמ עקר ילעב םה היעשיב טי קרפו

 וז החנה םא .תירצמב םג םייק היהש חנומ ,חבושמ םחל ,ןבל םחל ןכ םא ותועמשמ ירח

 לילצ תולעב םילימ יתש לע ססובמה ,ףסונ םילימ קחשמ ןומט עטקבש ןכתיי יזא הנוכנ

 .ילע׳ ,hr סחיה תליממ רזגנה הב?נ ראות םש ,'ןוילע׳ hryn ׳םחל גוס׳ hn - תירצמב המוד

 ,מ)׳ןוילע׳ הלימב היינשה וליאו ׳יריה׳ הלימב יארקמה בותכב תפקתשמ הנושארה הלימה

 יריח ילס השלש׳ :ורשפבו םיפואה רש םולחב תובר םימעפ תרזוחה ,׳לע׳ סחיה תלימבו (זי

 הלתו [...] ךילעמ ךשאר׳ ;(זי ,מ)׳ישאר לעמ [...] ןוילעה לסבו׳ ;<זט ,מ)׳ישאר לע

 השע ירבעה רבחמהש ךכ םא ןכתיי .<טי ,מ)׳ךילעמ ךרשב תא ףועה לכאו ץע לע ךתוא

 .הנוש ןנבומ ךא בורק ןלילצש תוירצמ םילימ יתשב ינוריא שומיש ןאכ

 לחה עיפומ חנומה .לחנ ותועמשמש ,(Wb. 1146,10ff.) itr אוה ירצמה חנומה .ריאי

 הנומשה תלשושהמ לחה 143.העודי הנניא ולש היגולומיטאהו ,המודקה הכלממה תפוקתמ

 ףקתשמ הזה רחואמה ביתכה eioop.144 הלימה תבתכנ תיטפוקבו ,1־ה תטמשנ הרשע

 םייק היה תירצמה ןושלב 145.סולינל יוניככ ללכ ךרדב ןאכ העיפומה ,ארקמב ריאי הלימב

 סוניגורדנא תומדכ ראות ,לאל ךפהש ,יפעח .יפעח - תואג תעשב סולינה ןויצל ףסונ חנומ

 ושאר לעו ,םימ םילמסמה ,םילוחכ גזגז יווקב הסוכמ ופוג םיתעל :סרכו םיידש ,ןקז לעב

 םלוא .הערפ תומולח רופיסב רכזנ אל םנמא יפעח לאה .םימ יחמצ וא תוחנמ םיססונתמ

 ימלח׳ב :תומולחה םישחרתמ ובש םוקמה ןויצב ילוא זמרנ סולינה תואגל יארחאכ ודיקפת

 יוטיבה םגש ןייצל ןיינעמ הז רשקהב .(א ,אמ הוושה ;זי ,אמ)׳ריאיה תפש לע דמיע יננה

 תפש לע בשתו ןתיי ימ׳ - hms hr spt itrw :תירצמב ונושלכ עיפומ ׳ריאיה תפש לע׳

 146 .׳!ראיה

 ץראל תירצמב יוניכ ,(H3rw)׳וראח׳מ רזגנכ ׳דיחי ןיבהל עיצמ הדוהי .gkc, § 87, g :הוושה 142

 A. S. Yahuda, The Language of the Pentateuch in Its Re- :האר .םירוחה ץרא ,הירוס־לארשי

91-92 .lation to Egyptian, with a Hieroglyphic Appendix, I, London 1993, pp. העצה יפ לע 

 הדוהי ירבדל .(םירצמב םירוחה ץרא)תאיחמ אובי וא ירוח ןונגסב םייושעה םילס םה 'ידח ילס׳ תאז

 .הז רוזאמ ואבוהש םירצומ תונכל השדחה הכלממה תפוקתב םירצמה וגהנ ךכ

 .550 ימע ,ב ,(60 הרעה ליעל)דרופדר :האר ,יתנוע :אוה יסיסבה הנבומש ןעוט דרופדר 143

 .48 ימע ,(45 הרעה ליעל)ינר׳צ 144

 עיפומ 'ראי'םשש ,ז-ה ,בי ינדו ,המדאהמ םיעבונה םימ יגלפ םה 'םיריאי׳ םשש ,י ,חכ בויא איצוהל 145

 .לקדיחה רהנל יוניככ
 A.H. Gardiner, Egyptian Hieratic Texts, I, Leipzig :האר .8 הרוש ,3 רוט ,1 יזטסנא 0תיפפ 146

1911, p. 18; H. W. Fischer-Elfert, Die satirische Streitschrift des Pap. Anastasi I, Wiesbaden 

109 1986, p. 37, line 
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 36] קפוש ילינ

 אלב אמג האגיה׳ :סוריפפ ,אמוגל תלובקתב ארקמב תפסונ םעפ עיפומ חנומה .וחא

 הייחמצ ןייצמ גשומהש חינהל רשפא רשקהה יפל .(אי ,ח בויא)׳?םימ ילב וחא הגשי ,הצב

 xwb. 118,8) 3hy הלימה הבש ,תירצממ לואש חנומהש הארה טוחרפ םנמאו .יהשלכ

 fourre)סוריפפ לש ךבס וא הציב תמדא תנייצמ ,השדחה הכלממה תפוקתמ לחה העיפומה

147.(de papyrus תרכומה הנומת ןה רואיה לש הציבה ימב תוכשכתשמו וחאב תועורה תורפ 

 .ולא ונימיב םג םירצמב רקבמל

 .דרפנ קרפ שדקוי ול לבא ,ירצמ חנומ אוה םימוטרח חנומה םג

 תומולח ירתופו םימוטרח .ה

 .םימומע ,םיילמס תומולח אוה םודקה ןוכיתה חרזמב םיעודי ויהש תומולחה יגוסמ דחא

 .םייעוצקמ תומולח ירתופ לש דמעמ תורצוויהל איבה ,ןורתפ םיכירצמה ,תומולח לש הז גוס

 וא תוחא ןוגכ)םייעוצקמ אל וא םישיגנ תומולח ירתופ דצב ויה םימייק הימטופוסמב ךכ

 םייעוצקמ תומולח ירתופ ,(םא
 hry)םימוטרחה ולא ויה םירצמבו 148:וליאשהו וראבה -

hb hry tp יכלמ וליפאש דע קיתעה םלועב םהינפל ךלה םמשש ,(ןלהל האר ,תירצמב 

 תוחפל ,לארשיב תאז תמועל 149.םתוכלמ רצחב םהמ םידחא קיסעהל ןוכנל ואצמ רושא

 עייתסהל שקיב הערפש ,םימוטרחה 150.םייעוצקמ תומולח ירתופ ויה אל ,ארקמה תודע יפל

 .קהבומ ירצמ דסומ ךכ םא ויה ,אמ ׳רבב רפוסמה יפ לע ויתומולח ןורתפב םהב

 תשרפב .ירצמ עקר ילעב םהש ארקמב םירחא םיעטקב םיעיפומו םיבש םימוטרחה

 :בכ ,אי ,ז ימש)ןרהאו השמ םע תורחתב םסק ישעמ תושעל םיאילפמ םה םירצמ תוכמ

 .תס ינפמ סורוה תא סיסיא הריתסה ןהבש ,(Khemmis)סימה תושרוח תא רתיה ןיב ראתמ הז חנומ 147

 .ןיינעל םיעגונה םיירצמה תורוקמה םשו ,66-59 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :האר וחאב ףיקמ ןוידל
 תוימרא תובותכבו (9 הרוש ,11 :76 חול ,לעב תלילעב ׳ah smk) תיתירגואב םג העיפומ הלימה

 .נ״הספל תינימשה האמב הריפסמ

 A. L. Oppenheim, 'Mantic Dreams in the Ancient ;225-221 ימע ,(7 הרעה ליעל)םייהנפוא :האר 148

Near East', G. E. von Grunebaum and R. Caillois (eds.), The Dream and Human Societies, 

350 .Berkeley and Los Angeles 1966, p 

 ההז עוצקמ אצמנב היה אלש הארמ ירצמה חנומב שומישה .hartibi םימוטרחה םינוכמ תידכאב 149

 תיעיבשה-תינימשה האמה)ןודחרסאו לפינברושא ימימ תורוקמב םיעיפומ hartibi ־ה .הימטופוסמב

 ברקב םיירצמ םירפוס םע דחי hartibi לש תוצובק יתש תועיפומ לפינברושא ימימ חולב :ןנ״הספל

 תמישרב וליאו ;׳םירופיצב םיאורו םיקוביד ישרגמ [...] םירפוס ,[baru] םיאור ,םימסוק־םינהוכ׳

 םייהנפוא :האר .םירמזו תוינא ינוב ,םירפוס ,תומהב יאפור ןיב םינמנ םה ,ןודחרסא לש םירצממ ללש

 .49 ימע ,(33 הרעה ליעל)םונג ;238 ימע ,(7 הרעה ליעל)

 ישנא ורכזנ אל לבא ,םולח תועצמאב לאב הליאש תמייק התייהש דומלל רשפא םנמא ו ,חכ א״משמ 150

 ישנא לש םמויקל זמרמ הז קוספב לייאש שרושב שומישהש ןכתיי תאז םע .ךכב םתכאלמש עוצקמ

 .sä'iiu רתיה ןיב םינוכמ םייעוצקמ תומולח ירתופ הימטופוסמבש רחאמ לארשיב םג עוצקמ
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [37

 ,לאינד רופיסב - ירצמ רשקהב אלש םירכזנ םה דבלב דחא םוקמב .(אי ,ט ;וט-די ,ג ,ח

 .(זב ,ב ,ב :כ ,א ינד) לבב ךלמ רצחב המוד דיקפת ראתל לאשנ םימוטרח חנומה ובש

 ינד ;אי ,ז ימש ;ח ,אמ ׳רב)׳םימכח׳ל ךומסב אב וא ליבקמ םימוטרח חנומה ולא םיעטקב

 .(זכ ,י ,ב ,ב ;כ ,א ינד)׳םיפשא׳ל וא (ב ,ב ינד ;אי ,ז ימש)׳םיפשכמ׳ל151 ,(זב ,ב

 - םירושיכ ינש םימוטרחל םיסחוימ ארקמב
 םיקוסיע .ףושיכו היגמ ישעמו תומולח ןורתפ

 hry hb hry הנוכמה ןהוכה תודוא לע םיירצמה תורוקמהמ הלועה עדימה תא םימאות ולא

tp, ןיירקה ןהוכה ונייהד ,'ישארה סקטה לע רשאי :תילולימ(hr tb תיטומדב). ןיז תעדל 

 םימיה תוברב היה הז ראותו ,hry 1ק־ל ךוראה ראותה רצקתה המודקה הפוקתב רבכ ריבגוק

 152.םייארקמה םיבותכל סנכוה וז הרוצבו ,hry «ז1־ל רתוי רחואמו hry ^־ל

 םע הנמנ 153,׳םייחה תיב׳ רפוס וא סוריפפה תליגמ רפוס םיתעל הנוכמה ,hry ״מ־ה

 ודמלנ ןאכ .רצוי תיבכ ןהו הטיסרבינואב ןה שמיש הז דסומ .ירצמה ׳םייחה תיב׳ לש ותווצ

 סוריפפב לשמל .(rh iht)'םידמולמ םימכח'תובורק םיתעל hry tp־n םינוכמ םיירצמה תורוקמב םג 151

 םירצמ לש (ssw rh iht)םידמולמה םירפוסה הנומש ןיב םינמנ ,תיססמערה הפוקתהמ ,IV יטיב רטס׳צ

 N. Shupak, "׳Canon" and "Canonization":הוושה .׳םוטרח׳ ראותב םיאשונש ,יתרפנו פתוחמא םג
537-541 .Bibliotheca Orientalis, 58 (2001), pp , 

 םירצמב "האובנ״ה' ,ל״נה ;in Ancient Egypt י

 ;41 הרעה ,265 ימע ,(ז׳׳נשת)אי ,םודקה חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש ,'תיארקמה האובנהו המודקה

 תירצמב שמשמה ,whc לעופה םגש ןייצל ןיינעמ הז רשקהב .66 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :הוושה

 ,רשק חותפל איה תינושארה ותועמשמש יתמכח חנומ אוה ,(45 הרעה ליעל האר)םולח ןורתפ ןויצל
 N. Shupak, Where :האר ;טסקט ריבסהל ,רותפל ונבומ ,המכח רבדל סחייתמה ,אשומ םע ואובבשו

Can Wisdom Be Found? The Sage's Language in the Bible and in Ancient Egyptian 
63-65 .Literature (OBO, 130), Fribourg and Göttingen 1993, pp 

152 'J. Quaegebeur, 'On the Egyptian Equivalent of Biblical Hartummim, ליעל)לתג־תילארשי 

 1וזץ־מ קתעמ לח תיטומדה הפוקתל המדקש הפוקתב רבכש רובס ריבגוק .172-162 ימע ,(14 הרעה

tp 0>-ל hry, נ״הספל תישישה-תיעיבשה האמל ארקמל חנומה תרידח תפוקת תא רחאל ןיא ךכיפלו, 

 H. P. Müller, tdot, v, pp.. 176-177 :הוושה ;204-203 ימע ,(81 הרעה ליעל)דרופדר רובסש יפכ

 רוקמ ותעדל .H. Goedicke, ׳Hartummim׳, Or, 65 (1996), pp. 24-30 קלוח וז היגולומיטא לע
 The ונייהד ,'תלצחמה לעש הזי :תילולימ ,תירצמב hry tm3 אוה ארקמה ןושלב םימוטרח חנומה

one on duty. םג ץעייתה אוה םהמע רשאו ,ךלמה תיילמפ םע ונמנש םידיקפה וא םירשה םה ולא 

 ףקשמ םירצמב םייעוצקמ םולח ירתופ רדעיה .םייעוצקמ תומולח ירתופ ולא ןיאו ,תומולח יניינעב

 םירצמב םולחה לש הזה טביהל)תועמשמ תרסח ,תפלוח העפותכ םולחל םירצמה סחי תא הקידג תעדל

 ,תישאר :תעדה לע םילבקתמ םניא וירבד םלוא .(283 ימע ,[8 הרעה ליעל] ןש־סוילביצ :םג האר

 ,(ןלהל ןוידה האר)תומולח ןורתפ יניינעל ויה םירושק hry ו^־הש קפס ןיא םיירצמה תורוקמה יפל

 עוצקמ ילעב תומישרב םינמנ אלא םתס םידיקפכ אל רושא יכלמ רצחב רומאכ םיעיפומ םה ,תינשו

 .(149 הרעה ליעל האר)תודיתע תייאר וא האופר ,היגמב ,םימוטרחה ומכ ,םירושק םבורש ,םינוש

 K. Sethe, Ägyptische Lesestücke,:האר ,רכטסו סוריפפב ,'הליגמה רפוסי ,ss md3t לשמל הוושה 153

9-10 Texte des Mittieren Reiches, Hildesheim 1959, p. 26, lines. (תיריהוב)יטפוקה םוגרתה םג 
 - תירצמב ׳םייחה תיב רפוס׳ ונייהד ,ss pr cnh ףוריצה לש תוויע אוהש ,sphranes חנומב שמתשמ

 j. K. Hoffmeier, :74 ימע ,(80 הרעה ליעל) טוחרפ :הוושה ;דכ ,ח ,אמ ירבב 'םימטרח' םוגרתל

88 .Israel in Egypt, New York and Oxford 1997, p 
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 38] קפוש ילינ

 ודמלנו וקתעוה ,ורבוח םגו ,הטינחו האופר ,הקיטמתמ ,הימונורטסא ןוגכ ,םיעדמה בטימ

 רצחב עיפומה ,םוטרחה 154.תומולח ירפס רתיה ןיב וללכש ,םיינחלופו םייגמ םיטסקט

 ללכ ודיקפת 155.היגמו ןחלופ יניינעב קסע ,המודקה הכלממה תפוקתמ לחה ירצמה ךלמה

 ,(הפה תחיתפ סקט)הרובקבו הטינחב םירושק ויהש םיסקט דוחייב - םייתד םיסקט לוהינ

 - ׳םיתמה רפס׳מ האירקב וולשו
 .תומולח ןורתפ ןכו

 תלשושה ימיב הארנכ רבחתה רשא ,רכטסו סוריפפב רבכ םיעיפומ ולאכ םינהוכ השולש

 ,תיעיברה תלשושה ןב ,ספואח ךלמהש רפוסמ .(ג״הספל ינשה ףלאה) הרשע םיתשה

 תיישעב רבעב אילפהש םוטרח לע היישעמ רופיס ידי לע והועשעש וינבשו ,םמעתשה

 תא רדיב רבעה ןמ ותימעכ אוה םגש ,םנמז ןב רחא םוטרח תאבה ידי לעו ,םסק ישעמ

 םיראותמה הערפ ימוטרח ימסקל דואמ םימוד ולא םישעממ םידחא .ויתואלפנב ךלמה

 תלשושה ןב היה אוה םגש ,ורפנס ךלמהש רפוסמ יתרפנ םשב רחא םוטרח לע .תומש רפסב

 .תודיתע ול אבינ רמולכ ,׳הרקיש המ תא׳ יתרפנ ול רפיס ותשקבלשו ,םמעתשה ,תיעיברה

 אוה דחאה :םילאל םימיה תוברב ויהו םיגלפומ םימכחכ הצרעהל וכז םימוטרחה ןמ םיינש

 הנומשה תלשושה)ישילשה פתוחנמא ךלמה לש ישארה טקטיכראהו םסרופמה ורפוס

 ריזווה ,פתוחמא אוה רחאהו ;ופא ןב פתוחנמא ,(ב״הספל הרשע שמחה האמה ,הרשע

 רבשמ תעשב וצעויכ םג שמיש רשא ,(תיעיברה תלשושה)רסו׳צ הערפ לש טקטיכראהו

 עדיש ימכ םסרפתה פתוחמא .(81-80 ימע ליעל להס תבצמב ןוידה האר)ותפוקתב בערה

 לעבכו סילופומרהב תוחת לאה שדקמ לש ׳םייחה תיב׳ לש םישודקה םירפסה תודוס תא

 156.םילרנימו םיבצחמ ,םילא תומש ללכ הז עדי ;ןפוד אצוי יטסידפולקיצנא עדי

 תורחואמה תופוקתהמ ןה תומולח ירתופכ ושמישש םימוטרח תודוא לע תועידיה בור

 קיסעה שדקמ לכו םיירלופופ ויה היצבוקניא תומולח רשאכ ,(ךליאו תיטסינלהה הפוקתה)

 האמהמ ,סיפממ לש םואפרסב רוח ןהוכה לש ןויכראב ךכ .םייעוצקמ תומולח יחנעפמ

 a.h. Gardiner, ׳The House :האר ,דבלב םוירוטפירקס היה 'םייחה תיב׳ש ורבס םמאיליוו רנידרג 154

of Life', Journal of Egyptian Archaeology, 24 (1938), pp. 157-170; R.J. Williams, 'Scribal 

214-221 .Training in Ancient Egypt', JAOS, 92 (1972), pp■ םהילע וקלח םירחא םירקוח לבא. 

 ליעל)ןטלוו :האר .היירפסו םוירוטפירקס םג ללכש הובג רפס תיב היה ׳םייחה תיביש חכוה םנמאו

 תא עובקל הסינ םג טוחרפ .80-74 ימע ,(80 הרעה ליעל)טוחרפ :ויתובקעבו ;36-17 ימע ,(1 הרעה

 םיכייש ויהש ,wcbw^ ינהוכ םע ונמנ םהש הנקסמל עיגהו ,'םייחה תיב'תווצב םימוטרחה לש םמוקמ

 הנראמע־לא לתב ולגתה ׳םייחה תיב' הנבמ לש םידירש .94-80 ימע ,םש :האר ;הרטוזה הנוהכל

 G. Burkard, ׳Bibliotheken im alten Ägypten׳,:האר .ביב םג היה הז דסומש םיחינמו ,ופדאבו

79-115 .Bibliothek Forschung und Praxis, 4 (1980), pp 

 .40 ימע ,(14 הרעה ליעל)׳שחלי ,רנטיר :האר היגמל םוטרחה ןיבש רשקל 155

 d. wiidung, ;(106 הרעה ליעל)גנודליו :האר םתהלאה לעו ולא םימכח ינש לע ףיקמ רקחמל 156

1977 Egyptian Saints: Deification in Pharaonic Egypt, New York,' ןונק' ,קפוש :הוושה' 

 .31 הרעהו 544-543 ימע ,(151 הרעה ליעל)
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [39

 157 .תומולח ירתופכ םהיתוריש תא שדקמה יאבל ועיצהש םימוטרח םירכזומ ,נ״הסל היינשה

 ותומד תא םאותו ילארו ןימא אופא אוה תומשבו תישארב רפסב םימוטרחה רואית

 רותפל - םיחילצמ םניא םימוטרחהש המב חילצמ ףסוי .םיירצמה תורוקמב hry tp־n לש

 ללכ ךרדב הוולנה ראות - םכח ראותב ותרתכהל האיבמ ותחלצה .הערפ תומולח תא

 - םימוטרחל
 .<טל ,אמ> הערפ ול רמוא ׳ךומכ םכחו ןובנ ןיא׳

158 

 םתעידי תא ונק ולא .םימוטרחה לש תיעוצקמה םתמכחמ הנוש ףסוי לש ותמכח םלוא

 יטיב רטס׳צ תמגודכ תומולח יפסואב ןויע תועצמאב םתסה ןמ ,׳םייחה תיב׳ב דומיל ידי לע

 ׳וב םיהלא חור׳ :לאה תתמ ,תיטמזירכ ,תקנעומ המכח איה ףסוי לש ותמכח וליאו ,111

 .(זט ,אמ :ח ,מ :הוושה ;חל ,אמ)

 רתיב ומכו ,יטמזירכה לאה חילש ןיבל תינגפה תדה יגיצנ ןיב אוה אמ ׳רבב תומיעה

 .הנוילעה לע לאה חילש לש ודי ןאכ םג ,םימוטרחה קלח םילטונ םהבש ארקמה ירופיס

 תואצותו םוכיס .ו

 תומולח ולא .תישארב רפסב ןפוד יאצוי םה ףסוי רופיסב הערפ תומולחו םירשה תומולח

 תומולח םהש ,םהל םימדוקה תומולחהמ םילדבנ םה ךכב ;רשפל םיקוקזה ,םימותס ,םיילמס

 תומולח םה םג םנמאש ,[זל ׳רב] ףסוי תומולח תא איצוהל)רורב ילולימ רסמ ילעב העדוה

 תומולח לש הנבמה םג .(רשפל םיקוקז םניאו ויעמושלו םלוחל םינבומ םה ךא ,םיילמס

 יפסואב תותואה לש הנבמל בורק אוה םלוא ,תישארב רפסב ול המוד ןיא - ידוחיי ולא

 .אסיג ךדיאמ ירצמה יתוכלמה םולחה לש םגדלו אסיג דחמ םיירצמה תומולחה

 תומולחה הנבמב קר אל הערפ תומולחבו םירשה תומולחב ףקתשמ ירצמה םולחה םגד

 שומיש :ונורתפ יכרדבו םולחה לש ובוציע תונורקעב םג אלא םינושה םהיקלח לע

 - תוילולימ תויצאיצוסאבו ,תוילמסו ינוריא ךופיה ,היגולנא - תוינויער תויצאיצוסאב

 םג םנמא) תויטנלוויבמא םילימבו המוד לילצ תולעב םילימב שומיש ,הלימ לע הרזח

 תומולחב ומכ בחר הכ ףקיהב אל לבא ,םילימ יקחשמב שומיש אצמנ הימטופוסמ תומולחב

 .(םיירצמה

 לע םינומא ויהש ,םירצמה םינהוכה ,םימוטרחה לש םרוכזא הפי בלתשמ הז עקר לע

 םינכוסמ תוחוכל יוטיב ילכ ערה םולחב האורה תירצמה הסיפתה םג .הז גוסמ תומולח ןורתפ

 לש תוערה תואצותה תא עונמל ןתינש הרכהב יוטיב ידיל אב רבדה .ולא םיעטקב תרכינ

 ,תוליפת ,תועבשה)םייגאמ םישעמב אל םנמא - םהשלכ םיעצמא תטיקנ ידי לע םולחה

 ירתופכ םימוטרחה תודוא לע טעומה עדימהש ןכת״ .135-134 ימע דוחייב ,(18 הרעה ליעל)ייד :האר 157

 םוקמ היה אל ךכיפלו ,םירצמב תימוימויה תואיצמל ךייש היה תומולחה רואיבש ךכמ עבונ תומולח
 .286 ימע ,(8 הרעה ליעל)ןש־סוילביצ :האר ;םירבקבו םישדקמב ,תובצמב םריכזהל

 .151 הרעה ליעל האר 158
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 40] קפוש ילינ

 האובת תריבצ :שממ לש םישעמב אלא ,םירצמב לבוקמ היהש יפכ ,(יוכו םרח ילכ ץופינ

 ןושלב ׳רתפ׳ש החנהה הנוכנ םא תאז דבלמ .יוכו בערה תונשב התריכמו עבשה תונשב

 ארקמה
 רורחש ונבומ - תירצמב whcn תידכאב pasäm ול םיליבקמה םיחנומה ומכ -

 לש ,ןכוסמה ,ילילשה דוסיב הנומאהש ןכתיי יזא ,םולחה לש תוערה ויתואצותמ םדאה

 .ולא םיקרפב קר ארקמב עיפומה ,הז שרושב שומישב םג יוטיב ידיל האב םולחה

 טביהה תרכהבו םנורתפ יכרדב ,תומולחה הנבמב קר אל םירכינ םיירצמה םינווגה

 םירצמ לש םינוש םייח ירושיממ םיחוקל תומולחה יאשונ .םנכותב םג אלא ,םהלש ילילשה

 ךלמה רצח יווה :המודקה
 ףונ ;הפאמ ירבד ןווגמו ןיי ךסנו תואתשמ ,תורשמ יאשונ -

 תואג - הלכלכ ;רואיה תפש לע תוחמוצה םילוכישו וחאב תועור תורפ ,רואיה - עבטו

 ,םילוביש עבשו תורפ עבש - היגמו תד ,הנומא ;ןיי רוצייו רקב לודיג ,בערה ,ולפשו רואיה

 .םימוטרחהו (עבשו שולש)םייגולופיט םירפסמ

 תבותכה ןיבל ףסוי ידי לע םנורתפו הערפ תומולח רופיס ןיב ברה ןוימדה דחוימב אילפמ

 אוהש ץעוי לעו ךלמ לש ומולח לע ,בער תונש עבש לע רפוסמ הב םגש ,להסמ תירצמה

 .גלפומ םכח

 קיתעתב םיאבומהו ,תומולחה ירופיסב םיצבושמה םיירצמה םיחנומה םג ןיעל םיטלוב

 .םימוטרחו וחא ,ריאי ,יריח ,הערפ - ירבע

 איצוהל)ףסוי רופיס יקרפ רתיב ומכ ,הערפו םירשה תומולח ירופיסבש אופא קפס ןיא

 םקמועל תדרל רשפא יא .םייטנתוא םיירצמ םיעקשמו םימושיר םיבלושמ ,(טמ־ו חל םיקרפ

 םידומעב ונשרפש ירצמה עקרה תרכה אלל הכלהכ םניבהלו םייארקמה םיבותכה לש

 .םימדוקה

 םירשה תומולח ירופיס תא ובלשב יארקמה רפוסה לש ויניע דגנל הדמעש הרטמה יהמ

 לאה חילש ןוחצינ תא שיגדהל שקיב ירבעה רפוסה :הרורב הבושתה ?ףסוי רופיסב הערפו

 רסמ אוה םולחה ונייהד ,׳םינירתפ םיהלא׳ל .םימוטרחה ,תינגפה הנומאה יגיצנ לע ירבעה

 ,אמ)׳הערפ םולש תא הנעי םיהלא י7עלב׳ :ףיסומ אוהו ;(ח ,מ)םירשל ףסוי רמוא ,יהולא

 םירתופ לש םחוכב ןיאש עמשמ .הערפ םולשל גואדל תלוכי לעב אוה םיהולאה קר - (זט

 קר .הערפ תא עישוהל ,םירצמב וגהנש ולא תמגודכ ,םייגמ םישעמ לש וא שונא ינב
 .ומולח לש תוערה תואצותהמ וררחשלו הערפ םולשל גואדל לוכי םיהולא

 תוהולאה לע ותונוילע תא טילבהלו ירבעה לאה תא םמורל ירבעה רפוסה לש ותנווכ

 לש הרישי תולגתהל םיכוז לארשי ינבמ םימלוחהש דועב :ףסונ טרפב תשחמומ תירכנה

 .(רצאנדכובנ ןכו)ירצמה לאה־ךלמה ,הערפ ןכ אל ,םירורב םירבד םהינזואב עימשמה ,לאה

 אלא ,הרורב תילוק העדוה ידי לע אל ול רבעומ רסמהו ,ומולחב הערפל הלגנ ונניא לאה

 םיוושמ םא םייתעבש תטלוב הז טרפ לש ותובישח .רשפל םיקוקזה ,םימותס םילמס ידי לע

 דחא ,ליעל וניארהש יפכ .םירצמב יתוכלמה םולחל ףסוי רופיסב הערפ תומולח תא

 לש ותעפוה .ךלמל לאה לש הרישיה ותולגתה אוה ירצמה יתוכלמה םולחה לש םינויפאה
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 ףסוי רופיסב הערפו םירשה תומולחב שדוחמ ןויע [41

 םירצמ יכלמ ןיב הקודהה הקיזה תא תאטבמ ךלמ לש ומולחב רחא שודק רוצי לש וא לאה

 הלש דוסיה ינבאמ תחאש ,ירצמה הכולמה תיב לש היגולואדיאה תא תקזחמו םהיהולאל

 וז היגולואדיא דגנ אצוי יארקמה בותכה .לאה לש יזיפה ונב אוה ךלמהש הנומאה איה

 וליפא אוהש אלא ,(ג ,אל ׳שי הוושה)׳לא אלו םדא'אוה הערפש קר אל :התוא רערעמו

 ,רורב רסמ ויפבו םולחב לאה הלגנ םהילא רשא ,לארשי ינבמ םיליגר התומת ינבמ תוחנ

 .םייתדיח תוארמו הנומת אלל
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