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ןמדירפ הדוהי אמש 

הדוהי רבדמ תוליגמ ןושלב תומותס 

וז תרבוחב ןורמיק עשילא לש ורמאמל 

ןנובתה ילא רמאיו 

הברח הנהו יתיאר רמאו לארשי תמדאב םדא ןב 

ימע תא תונעל בשחי לעילב ןב הוהי ימאיו םצבקת יתמו 

ראשי אל ערז אמטה ןמהו היהי אל ורשמו ול חינא אלו 
.שבד השעי אל זיזתו שורית היהי אל הפצנמו 

תינוציחה הליגמה ןמ עטקבש (5-3 תורוש) שבד דע רמאיו ןמ דחא טפשמב 

,ודשמו ؛תומותס וא תושק םילימ עבראמ תוחפ אל תונמדזמ 4Q386 11 1לאקזחיל 

וז המותס לש התונשרפ .םומעו השקומ ולוכ טפשמה ךכ לשבו ,זיזתו ,הפצנמו ,ןמהו 

,ןמ לש תפדרנכ ןמה הלימה יוהיז יפ לע ,רשא-רב השמ לש ותעצה יפל תרשפאתמ 

,ונמיה ,ךמיה ,ינמיה ؛דבלב םייוניכה תודומצ תורוצב וישכע דע תרכומ התייהש 

؛השירה לש הרועיש גיצה ךכו .הנמיה 

'ה רמאיו 

ימע תא תונעל בשחי לעילב ןב 
ול חינא אלו 

היהי אל (וראשמו=)ורשמו 

2.ראשי אל ערז אמטה (ןמו=)ןמהו 

؛תוליבקמ תועלצ לש תוגוז ינש הארמ וירחא אבל הז קוספ ףוריצ 

ראשי אל ערז אמטה ןמהו / היהי אל ורשמו 
.שבד השעי אל זיזתו / שורית היהי אל הפצנמו 

 Psaeudo Ezek1elb• 263 -259 ימע ,(ח''נשת) אס וננושל ,"ןמה תקיחמ" ,ןמדירפ י"ש האר

,םש וננושל ,"תופסות" ,רשא-רב 'מ ;6 הרעה 260 ימעב םש קצש המו (ןמה תקיחמ :ןלהל) 

D Dimant, "4Q38611-111-A :הפיקמ הרודהמב תעכו ;(תופסות ,רשארב :ןלהל) 265 ימע 

 (1998) 18 Revue de Qumran ,"؟Prophesy on Hellenistic Kingdoms (טנמיד :ןלהל),

.75 ימע ,(א"נשת) הנ וננושל ,"ןארמוקמ עטקב (ןמ=)ןמה" ,רשא-רב 'מ 
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[2] ןמדירפ הדוהי אמש 168 

3.ולוכ טפשמה תועמשמ לע דומעל ידכ תומותסה םילימה לכ תא שרפל ונילע 

יבורק' ,'רשב ראש' ןבומב ןאכ 4,ף"לאה תטמשהב דאש הלימה ןמ שרפתה ודשמו 

ערז ראשיי אלו ,ורשב ראשמ דוע היהי אלש ךכ ידיל איבת עשרה תדמשה .'החפשמ 

.הרורב תלובקתה .אמטה [עשרה] ןמ 

הפצנ 

םימכח ןושלב 5."הפצנהו םינפוגה [...] יימדבש םילקה" :א ,א יאמד תכסמב ונינש 

תוליבקמבכ 6capparis spinosa ,ףלצ ארקנה חמצל ףדרנ םשכ (?)הפצנה העודי 

؛ןלהלד 

וטתת ימע ,דל השרפ הבר ארקיו 

ךותב לייטל אציש דחא דיסחב השעמ 

הארו ךירצ אוה המ עדיל תבשב ומרכ 
הרדוגל הילע בשחו תחא הצרפ םש 

ליאוה ימא תבש יאצומב .תבשב 

סח ,תבשב הרדוגל הילע יתבשחו 

ערפ המ .תימלוע הרדוג יניא ,םולשו 

הפצנלש דחא ןליא ול ןמיז ,ה"בקה ול 
סנרפתמ היהו התרדגו הכותב תלעו 

.וייח ימי לכ הנממ 

ב"ע בק תכש 

הצרפנש דחא דיסחב השעמ ןנבר ונת 

הילע ךלמנו והדש ךותב 7הצריפ ול 
ותוא ענמנו ,אוה תבשש רכזנו ,הרדוגל 

הלעו ,םנ ול השענו ,הרדג אלו דיסח 

תסנרפו ותסנרפ התיה 8ונממו ףלצ הב 
.ותיב ישנא 

,ומרכב ףלצ זו"בקה ול ןמיזש המבו 9."הפצנ אוהו ףלצ אוה" ؛ןואגה ולספ רבכו 

,ףלצ" ؛יאמש תיב םע םתקולחמב ללה תיבכ הכלה תרמואה לוק תב איצוה וליאכ 

ימע ןוי ,ג םיאלכ אתפסות)"םיאלכ ןיא 'וא ללה תיבו ,םרכב םיאלכ ימוא יימש תיב 

.10 הרעה ,260 ,מע ,ןמה תקיחמ האר :רשא-רב לש ויתועצה רואל תאז ףאו 

E Qimron, The Hebrew of the Dead Sea Scrolls٠ האר .תוליגמה ןושלב ףא יוצמכ 
 1986 Atlanta, 22 ימע.

.ןמפוק י"כב דקונ ךכ 

.133-132 ימע ,1968 ןג"תמר ,יארקמה חמוצה םלוע ,םקילפ ,י האר ףלצ לע 

.ץרפ :ספדנב .דיה יבתכ ןונגס אוה ןכ .הצריפ 

יבתכ תסרגב ןודל שיו .הגממו ,וב התלעו :ספדנב .108 ןקיטו י"כב אוה ןכ .ונממו ,הב הלעו 

.הליבקמל סחיהו דיה 

,םינושארל ןורכז ,ןושאר קלח ,םינורחאל םגו םינושארל ןורכז=) יבכרה םינואגה תובושת 

,ה ,םלשה ךורע ,"הפצנ" ךרע ,ךורעב ןייעו ث 196 ,מע ,(ז"מרת ןילרב ,יבכרה א"א ,דהמ 

,ך"שת-ג"ישת םילשורי ,תוילגרמ ,דהמ ,הבר ארקיו :21-20 ,מע ,ז ,"ףלצ" ךרע :374 ,מע 

I Low, Die Flora der Juden, I, Leipzig 1928 :תורעהב וטתת ,מע ,דל השרפ 
 (1969 Hildesheim), 324-323 ,מע.
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169 הדוהי רבדמ תוליגמ ןושלב תומותס [3] 

ךותב :הבר ארקי-ו) םרכב הפצנ/ףלצ השעמ ותואב רכזוה אופא ידכב אלו ,(217 

םג ,'ףלצ' עמשמל ףסונב ,הל שיש ,אפצנ הלימה העיפומ תירוסב ,הנהו .(ומרכ 

10.'ןפגה תרומז' ןבומה 

וז תא תמייקמה תירבע הרוצ םיאצומ ונא ןודינה עטקבש תוליגמה ןושלב 

תאז יפ לע .'ןפג' ,תירוסב קר התע דע דרשש עמשמב השרפל רשפאו 11,הנשמבש 

םהל רמאתו" תמגוד ,"שורית היהי אל הפצנמו" :ןבומ ובש םויאהו רורב לשמה 

ריבס אמש ,םלוא .הילכ ןושל ,רמולכ .(גי ,ט םיטפוש)"ישורית תא יתלדחה ןפגה 

התא :יאנגל יוניכ ןאכ תוארל ("אמט" לעילבה-ןב תא ארקש המל ךשמהכ) רתוי 

12."שורית היהי אל הפצנמו" ,ףלצ אלא ןפג אל .ןיי ןב ץמוח 

זיזת 

תא השועה ,הרובד אוה זיזתש עמתשמ ,"שבד השעי אל זיזתו" ,רשקהה יפ לע 

תופש המכמ םיעודיה םיקרח תומשכ 13,קהבומ יאפוטמונוא םש ונינפל .שבדה 

תיברע 16;אבדבד* ןמ תרזגנה 15,אבבד תירוס 14,'בובז' zumbu תידכא :תוימש 

,הפצנ לע ליעל רמאנל המודב 17.ארובמיז תיאדנמ ,ארוביז תימרא ,'הרובד' روشي 

;ןברוח ןושל ,"שבד השעת אל הרובדו" (א) :תונורתפ יתש גיצהל ןאכ ףא רשפא 

.ץקוע הב שיש החכות ןושל 1؟,"שבד השעת אל הערצו" (ב) 

רשאכ םכתא ופדריו") דמ ,א םירבדל םוגרתבש ןזתנ םע זיזת רשקל 19עצוה רבכ 

ימורב ןטיישו התאירבד ןזתנד אמכ 20:ףסוי בר םגרתמדכ" :("םירבדה הנישעת 

אמכ ןוכתי ופדרו" ;(ב"ע חמ הטוס ילבב) "ארוט יבשיעמ אשבוד ןייתמו אמלע 

 (1966 Halle 1928 (Hildesheim K Brockelman, Lexicon Syriacum(ןמלקורב :ןלהל) ٠,

.324 ימע ,(ליעל 9 הרעה) ףעל ؟443 ימע 

תירבעה תריזג לע השקמ ולש לקשמה רשא ,רכז םצע םש ,תימראה תמועל ,הבקנב םצע םש 

רב תטיסרבינוא ,רוטקוד תדובע ,הנשמה ןושל לע תימראה תעפשה ,אקסולג ,י האר)ונממ 

.(772 ימע ,ח"משת ןג-תמר ,ןליא 

,רשא-רבו ,"and from the caperbush there shall be no wine" :513 ימע ,טנמיד ךכו 
.תופסות 

.תופסות ,רשא-רב 

 CAD, 154 ,מע ,21 ךרכ.

.138 ימע ,ןמלקורב 

 1963 E s Drower and R Macuch, A Mandate Dictionary, Oxford (ןולימ :ןלהל
.106 ימע ,(יאדנמ 

המ םש לע ררבתנ אלו" :(1 הרעה ,867 ימע)ונולימב בתוכ הדוהי-ןב .166 ימע ,יאדנמ ןולימ 

.לילצה אוה ןורתפה ."הככ תארקנ 

.טנמיד ؟תופסות ,רשא-רב 

.תופסות ,רשאירב ؟516 ימע ,טנמיד 

.תשש בר :ספדנב 
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آ4] ןמדירפ הדוהי אמש 170 

לש לעופ וז ןזתנ םנמא .(םולקנוא)"המרח דע ריעשב ץוכתי ודרטו אתירבד ןזתנד 

עמשמ ללוכ אוהש רשפא 21,םירובד לע דחוימב בסומ הז לעופ םא לבא ,איה העונת 

,דחי םג םוזמז לשו העונת לש 

רב יול 'ר םשב אפיחד אמידבא 'ר יול 'ר" :זיתה ,ירבע לעופ ריכזהל םוקמה ןאכ 

.([ד"ע ד] ג ,ב תוכרב ימלשורי)"(מ ,וט רבדמב)'ורכזת ןעמל' זיתהל ךירצ יסיס 

לכ ןיאש המוד םלוא 22.הקירז ןושל ,ז"תנ לש ךרע-תתכ וז הלימ ואיבה םינולימה 

אלא אב אל ולוכ לכש ,"ינושל" לעופ אוהו ,דרפנ לעופ ונינפל ןאכו ,םהיניב רשק 

,ך"מסב ,םיתה* לעופה ,היארהו ./Z/ רוציעכ עמשנה םוזמזה לילצ תא ראתל 

יכ 23םיתהל ךירצ אדסח בר םשב הנוי 'ר" J/S/ רוציעה תא עימשהל ועמשמש 

תויתוא לש לילצה יוקיח לע םייונבה 25,הלא םיינושל םילעפ 24.(םש)"ודסח םלועל 

.תיאדיחיה זיזהל המוד ןורזיג קזחל םייושע ,תוקרוש 

הרובדה תא לוריבג-קא המלש המיד רבכ ,זיתהל הליגר הרובדהש ךמס לע 

26."ורכזת"בש 'ז תזתהבו ,"דחא"ב הפר 'ד תכראהב ,עמש תיירק תרמואכ 

ןמהו 

חותינ לכ קודבלו ןוחבל יואר יאדווב ,תושקומ וא תויאדיחי םילימ ונינפלש ךותמ 

םילויע המכל םיאתהל היושע ,הזה ביתכבו ,המצע ינפב ןמהו הביתה .ירשפא ינושל 

ףאו .(ז ,אי רבדמב)"אוה דג ערזכ ןמהו" :רבדמב דריש ןמה םש לע (1).םייאנולימ 

= "ןמה" (3)27."אמטה" ,אתדמה ןב ןמה םש לע (2)."ערז [...] ןמהו" ,ונינפלש עטקב 

.ונמיה לש הדורפה הרוצה ,ןמ 

.swarm תילגנאב הרושה 

.643 ,מע ,בורטסי ؟3867 ימע ,הדוהי-ןב 

קראיונ ,ימלשוריה ידירש ,גרובצניג 'ל) הזינג עטקב אוה ןכו ,ההגהה ינפל ןדייל י"כב אוה ןכ 

,מע ,א"שת קראיונ ,א ,ימלשוריב םישודחו םישוריפ ,ל"נה ؟31 ימע ,םש ןייעו ,7 ימע ,ט"סשת 

.348 ימע ,ג"כשת ביבא-לת-םילשורי ,םיארומאה תורפסל תואובמ ,ןייטשפא ני'י האר ؟(319 

םשה" ירמאמ הארו ,שטשוטת אלש ,ומש לע תלפונה ,ודסח לש ך"מסה לע סח אדסח בר 

,ב ,םיידוהיה תומשה רצואב םירקחמ :תומש הלאו ,"ומש לע םילפונ םכחה ירבד :םרוג 

המיתח שמשל ך"מסהתא אדסחבר ץמיא ףא .זע-אנימע,ט"נשת ןג-תמר ,יקסמד ,א תכירעב 

.([ד"ע נ] ח ,ט ןיטיג ימלשורי)"ךימס בתכ אדסח בר" :ומשל 

.ימלשוריה יסופדמ רדענ אוהש ךותמ ,םינולימב םיתהל םשרנ אל ,יתיארש המכ דע 

דרפסב תירבעה הרישה ,ןמריש ,ח ,"ארונו םר רכזב תזתמו / דחאב תכראמו תדחימ" 

,"עמש תארוקה הרובדה" ,רוצילא ,ש ؟220 ימע ,ט"ישת ביבא לת-םילשורי ,א ,סנאבורפבו 

ןבא לש ורישב הרובדה ןינעל" ,ןמדירפ י"ש ؟204-200 ימע ,(ח"משת) טל םעל וננושל 

.51-50 ימע ,(א"נשת) 6 תירבעו ןושל ,"עמש תאירקב דחא גהנמו ,לוריבג 

B Wacholder and s) רוריב םשל תורשפאכ רדלוכוו םולשו ןויצ-ןב ועיצה ךכ 
 66 Wacholder, "Patterns of Biblical Dates and Qumran's Calendar", HUCA
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171 הדוהי רבדמ תוליגמ ןושלב תומותס أ5ل 

הגצה תלימ רמולכ ,ךמ אה' וא 'ןמ אה' ןמה שרפל" ןורמיק עשילא עיצמ תעכ י 
הביס ןויצ ןאכ שיו ,'ראשי אל ערז אמטה ןמ ירה' ؛בותכה רועישו .ןמ הירחאו 

תעדל ןיא .'[רבדה] היהי אל [ויאצאצמ ,וראשמו=] ורשמו' םדוקה טפשמב רמאנל 

ןכ ומכ [...] רתוי תרבתסמ היינשה תורשפאה .ןמה וא ןמה ישוריפ יפ לע אורקל םא 

."(חכונה לא רובידב) ךל אה ףוריצל תלבגומ אה 

,(-ה) הירחאש הלימל רוביחב וא המצע ינפב הביתכ םיאנתה ןושלב תרכומ אה 

ןממס איה וז תילימ .הארנה ,דציכה ,בותכ אה ,ונדמל אה ,תדמל אה ןוגכ םירשקהב 

תורפסב םהמו ,הכלהה ישרדמב החיכש איהו 28םיאנתה לש תושרדה חונימב עובק 

אה ,וליא אה ,םא אה ؛ןוגכ ,קויד תלימו הקסה תלימכ תשמשמ אה .רתוי תרחואמה 

אה" ؛הכלהה ישרדמ לש םיעובק חונימ תונושלב דחוימב הרמתשנ איה .דועו וליפא 

ורמאיש דע אה" ,"םייקמ ינא המ אה" ,"אלא רבדמ וניא אה" ,"רמוא התא ןאכמ 

ןורחאה ןושלכ ןודל ךילע ןיא אה" ,"שיש יפל אה" ,"רמוא וניא אה" ,"םיבותכ ינש 

."אלא רבדמ וניא אה" ,"אלא ךדמלל בותכה אב אל אה" ,"ןושארה ןושלכ אלא 

ןה ללכמ" וא "ןה עמוש התא ואל ללכמ"ל המוד םנכותש םיקוידל תשמשמ וז אה 

ונברק םימלש 'ול 'לת [...]" ؛בותכ לש ושרדמל תיללכ העצהכ ןכו ,"ואל עמוש התא 

אה לש הייפוא אוה ךכ 29."םלועל םולש איבמ םימלש איבמה לכ אה ,(א ,ג ארקיו) 

.ל"זח ןושלב הקסה תלימכ 

ךכו ,ךל אה ףוריצל תלבגומ אהש ןייצמו ,אה ןיבל אה ןיב ןורמיק ןיחבמ קדצב 

אה ירהש ,ןאכ ןיינעה ןמ הניא ןכלו ,שממ הגצה תלימ 30םימכח ןושלב ליגרכ איה 

ןמה" ؛אתדמה ןב ןמה לע שרדנ רבכ הרותבש ןמה תויתואה ןורתפ .(33 הרעה ,9 ימע ,[1995] 

.(ב"ע טלק ןילוח ילבב)"(אי ,ג תישארב) ץעה ןמה ?ןינמ הרותה ןמ 

,ןמדירפ י"ש ث21 ,מע ,ג"פרת ביבא-לת ,שרדמ יכרע ,רכב ז"ב לצא המושר תודעה תצקמ 

.5 הרעה ,275 ימע ,ב"סשת ןג-תמר ,ןושאר חספ תכסמ לע אתקיתע אתפסות 

.89 ,מע ,ג"משת קרוידינ ,ןיטשלקניפ ,דהמ ,הבדנ ארפס 

,שממ הגצה תלימ איה םימכח ןושלב אה אופא רומא .ךליה ً ךל אה םיביתכ לש האוושמ יפל 

,מע ,ז"ישת םילשורי)יקסבוסוק י"ח לש הנשמה ןושל רצואב .ורבחל ותריסמו ץפח תרבעה 

.ךיטיג אה ,רמולכ ."ךל אה" תויורקיה די לע (םיימעפ ;ב ,ח ןיטיג)"ךיטיג אה" םושר ,(513 

תעגונ הניא היינש די תביתכ .הנושאר די תביתכב ,םיימעפ)"ךטיג אוה" ןמפוק י"כב םלוא 

(תרחא הכלהב) ב"ע דפ ןיטיג ילבבב ."ךיטיג הז ירה" :,גדירבמק י"כב ؟(אוה תביתל 

דיה יבתכ ןיב םלוא .(א"ע חע ןיטיגבו ןאכ) די יבתכ המכב ךכו ,"ךטיג יה" :םיסופדב 

התוא לש הרוקמב .(א"ע טמ) ח ןיטיג ימלשוריב ךכו ,"ךיטיג אה" הסרגה ףא האב םיסופדהו 

תלימב םיאנתה ןושלב אופא ונל ןיא ."ךיטיג הז ירה" :(265 ,מע ؟ה ,ה ןיטיג)אתפסותב הכלה 

,גי הטוס אתפסות)"דיסח אה וינע אה" ףוריצב .דבלב ךל אה / ךל יה אלא תישממה הגצהה 

(יה) אה ,האירקה תלימ אלא ,אה אלו אה אל ,הגצהה תלימ ןאכ ןיא (תוליבקמו ,231 ,מע ;ג 

ורוקמבו ,ג"כשת םילשורי ,לארש^אב תונוויו תינווי ,ןמרביל 'ש הוושה .יוה התפילחמכ 

 1942 s Lieberman, Greek in Jewish Palestine, New York, הביתה המגרות ,71 ,מע

 alas. תישארב)"ערז םכל-אה" :ןלהלדכ אוה ארקמ ןושלב (אה ,אה)תורוצה יתש לש אצממה
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ןייצ אל םלוא .אה אלא אופא הראשנ אל .ךל ינפל אלו ,ןמ ינפל תמקוממ וז תרעושמ 

- וז העצה יפלש המוד ,רקיעהו 31.תוליגמה ןושלב אה לש תורקיה םוש ןורמיק 

יפואה דספומו ,בשוימ וניא ןונגסה - 'אמטה ןמ ירה' ןבומב "אמטה ןמ אהו" 

אל ערז אמטה ןמהו / היהי אל ורשמו" תועלצה יתש .הז עטקבש קהבומה יתרישה 

היינשהש תופצל שי ןאכמ .תיתריש תלובקת לש דמעמב תוטשפב תודמוע "ראשי 

.םש רמאנל "הביס ןויצ" קפסתש אלו ,הנושארה לש הניינע לע רוזחת 

"אפסח םע ברעתמ אל אלתפ ידכ אה" םשרנ תימראב ,(גמ ,ןט לאקזחי)"ךכרד אה" ,(גכ ,ןמ 

ושקיב םישרפמה (הכ ,ג םש) "העברא ןירבג הזח הנא אה" ,(ערכה ךירצו ,גמ ,ב לאינד) 

אל םלועמ םיקדקדמה בור לצא לבא ,"ותמאלו רבד םייקל" א"ה לש תואמגוד הברה ףיסוהל 

.רבדה םצעב וקפקפש שיו ,דבלב הלאשה א"ה לש הישומישמ דחא תויהלמ הז שומיש אצי 

DavidRimhis ;בק ימע ,ד"כשת םילשורי ,יקסנליו ,דהמ ,חאנ'ג ןבא י"רל המקרה רפסב ןייע 

 1952 Hebrew Grammar (Mihklol), ed w Chomsky, New York, 370 ,טעו 354 ,מע,

רסמ הילע רשא (י ,כ רבדמב)"םימ םכל איצונ הזה עלםה-ןמה" יבגל ןידה אוהו 679 הרעה 

ןמ הנוש וז ןמה ןיא ךכ .הליגר ההימת ןושל אלא הניאו ,יחמק ףסוי ,ר ,ויבא וב קפקפש ק"דר 

תועצהב הזרפה הלח רתוי רחואמב .(זכ ,ו ב םיכלמ)"בקיהךמ וא ןרגה-ןמה ךעישוא ןיאמ" 

.313-309 ,מע ,א"לשת םילשורי ,ןושל יקרפ ,ןולי ,ח האר ;"רבד תתימאל אה" 

הביתכל .הנממ תדרפנ םיתעלו הירחאש הביתל תרבוחמ םיתעל הגצהל אה" :בתכ ,יהל רשא 

,ךליה ןארמוקב הלגתנש חסונבו ahki תינורמושב ;ט ,ב תומש)יכיליה לשמל האר תרבוחמה 

 1994 Discoveries in the Judaean Desert, 12, Oxford, חולבש םולצתה יפ לע ,87 ימע

 XIV)". הב הל רמאתו" ט ,ב תומש)ןאכ הרוסמה חסונש ןועטל הנווכה התייה םא ינקפוסמ

לש יוויצ אלא ןאכ ןיא יאדווב .הגצהה תלימ תא ללוכ ("יל והקניהו הזה דליה-תא יכיליה הערפ 

רפסב רבכ ךכו]) תיקודקד הרירג ידי לע וירחאש לעופה תרוצת תא טלקש ,(؟תא די לע)ליעפה 

Gesenius'האר .[ןהכ 'א םייח ר"ד ינריעה ;רתא לע ךוראה ע"באר שוריפבו דכש ,מע ,המקרה 

 1956 Hebrew Grammar, ed E Kautzsch, revised by A E Cowley, Oxford [ןלהל:
ןכו ؟יכל אה הגצהה תלימב םגרות רבכ ירוסה םוגרתב םנמא .(192-191 ימע ,69x§ ,[םוינזג 

,ד"נשת ביבא-לת ,לט ,א ,דהמ ,ןורמוש חסונ יפל הרות ישמוח השימח)יכלה :ינורמושה חסונב 

,ז"לשת םילשורי ,ד ,ןורמוש חסונ תימראו תירבע ,םייח-ןב ד) aliki ל"נכ התאירקו ,(56 ,מע 

,הרותל ינורמושה םוגרתה הארו ;77 ,מע הוושהו ,147 ,מע ,םש) ךל יה תשרפתמה ,(404 7נע 

קוספלש ןארמוק חסונב םא .(םש תואסרגה ייונישבו ,224 ,מע ,ם"שת ביבאלת ,לט ,א תרודהמ 

.ןארמוקב רבכ תמייק התייה וז הביתב ירוסה לש וכרדש הפי היאר ךכב שי ילוא ,ךליה בותכ הז 

ראשנ אל םולצתב .תקפוסמ תויתואה יתש תאירק ,רמולכ ;"?כל?ה" :םשרנ תרכזנה הרודהמב 

.תויתואה ראש יגגמ ויד לש םינטק תוצוקו ,ןיד"מלה לש םילגדה אלא הרושבש תוביתה בורמ 

"Almost certainly it read [י]כל[ו]ה but :ובתכו ,תיעצמ ף"כ ןאכ תוארל ושקב םירידהמה 

 "IS not excluded as a possibility ןיבל ף"כה גג ןיב ןטקה חוורה םלוא .(89 ,מע)[י]כל[י]ה

עטקב ביתכה .ךליה רזחשל שיש תורשפאה תא ברקמ (תא) האבה הביתה שארב ף"לא יצוק 

;אמלעב אנמיסכ) השמ םוקמב השומ וב בותכ .הרוסמה חסונ ביתכמ רחואמ וקלחבו ,אלמ 

רשפאש המ לבא" :םיארוק ןוקיתל הליגמ תביתכ ןיינעב ,ב ןמיס ,א קלח ץ"בשת ת"וש הוושה 

אלא ירקמ רפס ואל ג"הכד ןורהא השומ רומאל תואלמ תוביתה בותכיש [...] אוה הזב ריתהל 

,ונלש ןודינל אל ןבומכו ארקמ ןושלל היאר ליעל ואבוהש תורוצה ןיא ,התעמ רומא .("תרגא 

ךרד לע יכיליה לש יארקמ-רתב ןורתפ לע תודמלמ ןה לבא .ךל תלימב חכונה לא היינפ וב ןיאש 

.ב"ע בי הטוס ילבב ןייעו .ךליהו םכל-אה 
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173 הדוהי רבדמ תוליגמ ןושלב תומותס [7] 

אוהש ןורמיק השקה דבכ ירה 32,תוליגמה ןושלב אה לש תורקיה ןיאש ונישקה םא י 
רכז ןיא ןהבש הדוהי רבדמ תוליגמב עיפותש תופצל ןיא דחוימב" ؛ןמה יבגל ןידה 

דבלב תחא םעפ עיפות [...נ ןמ לש היצאירווש ןכתייה ,ונמיה ןיעמ תוטונה תורוצל 

."ןמ אצומ התא הנודינה תיאדיחיה הרוצה וב האצמנש טפשמ ותואב וליפא [...] 

תאצמנ איה .ונינפלש עטקבו תוליגמה ןושלב תוחוור ןמ לש היתורוצ םנמא 

תולעהל רשפא תאז רואל םאה .הירחא תחאו ,ןמה ינפל תחא ,טפשמ ותואב םיימעפ 

איה יתעדל ?ןמהב שמתשהל הליגמה רבחמ תא עינהל םייושע ויהש הביסו םעט 

שומישב וליפאו ,ןווגל ןונגסה לעבל םה ןברד הז רשקהב ןמ תויורקיה יבור .תנתונה 

.הגוסה לכ ךרואל וא ותריצי יקלח ראשב ללכ הליגר הניאש הרוצב 

לקהל םיה לא הינאב רשא םילכה תא ולטיו" 33.יתונמא ןוויג ףוצר ארקמ ןושל 

.הניפסב םייסו היינאב חתפ - (ה ,א הנוי)"הניפסה יתכרי לא דרי הנויו ,םהילעמ 

ןושלה ןמ ומלענו וקספ רבכש תויקודקד תוטוזב שמתשמ ףא יארקמה ןונגסה 

לע תורזוח תומיוסמ תוביתשכ ןוויג לש ךפונ ףיסוהל ידכ הליגרה תיתורפסה 

תיקודקד הרוצ העיפומ ,"םה וטופשי ןטקה רבדה לכו" ,וכ ,חי תומשב 34.ןמצע 

רבדה לכו" :גכ קוספב ליעל בותכה לע תקיודמ הרזח עונמל ידכ ,וטופשי ,הרידנ 

"םישח ץלחנ ונחנאו" ,זי ,בל רבדמב ,םימוד םיבותכ ינשב 35."םה וטפשי ןטקה 

תרוצ תעפוהל םש העינמה איהו ,הלימ לכ הפלחוה "םיצולח רבענ ונחנ" ,בל קוספו 

םינב ול ודליו" ,(טכ-חכ ,אכ תישארב) הנדבל-ןהדבל הלאב אצויכ36 הרידנה ונחנ 

37.(וט ,אכ םירבד)"האינ<על רכבה ןבה היהו האונשהו הבוהאה 

.ךליה :הרומאה הדיחיה תורקיהב חכונ ןושלל הדומצכ אלא אה אלו ،ללכב אה אל ,רמולכ 

.26-16 ,מע ,ז"כשת ביבא-לת ,א ,םימכח ןושלו ארקמ ןושל ,דיודנב ,א האר 

תולמב ןינעה הנש גהנמכ קזחל ןינעה לפכש יפל .הנעשמ ןעשמ" :א ,ג והיעשיל ק"דר שוריפב 

."הבקנו רכז תונוש 

.152 ימע ,ט"ישת םילשורי ,תומש רפס לע שוריפ ,וטוסאק ד"מ הארו 

יתש תואב אי ,במ תישארבב םג .(69 ימע ,I9h§ ,םוינזג)שלח רוציע איה ף"לאש ךכב ייד ןיאו 

הרוצה המדקוהש רשפא "ונחנא םינכ ונחנ דחא שיא ינב ונלכ" רוביד ידכ ךות תורוצה 

המ ונחנו" :םוקמ בוריקב תויורקיה יתש ח-ז ,זט תומשב םג .םייטנופ םימעטמ תינקת-יתלבה 

ןיינעב ןהיתשב האב הגירחה הרוצהש אלא ,"םכיתנלת ונילע-אל המ ונחנו [ ت ונילע ונולת יכ 

ןמ אוהש רבגה ינא קרפ םשל וז הרוצ האב ןבומכ ןאכ ,במ ,ג הכיאבש "ונירמו ונעשפ ונחנ" 

.ן"ונ תואב חתפיש קוספה ךירצו ,אתיב אפלאב יקוספ אתלת אתלת 

םה-מג ושעיו" אי ,ז תומש :תובר ינמ יקודקד-ינושל ןוויג לש תודחא תואמגוד דוע ןאכ ןייצנ 

זכ ,ל והיעשי ,"םהיטלב םירצמ ימטרח ןכ-ושעיו" בכ קוספבו ,"ןכ םהיטהלב םירצמ ימטרח 

/יתלאש ,"הלכוא שא בהלו ףא ףעזב" ל קוספבו ,"תלכא שאכ ונושלו םעז ואלמ ויתפש" 

/םימורע ן(אי ,ז ,א םיקוספ בכ תישארב)יננה/יננה/יננה ן(זכ ,חי םיקוספ ,א א לאומש)ךתלש 

םע ,ל"זח ןושלל תוסחייתהב תאזה העפותב יתקסע רחא םוקמב .(ז ,ג ןהכ ,ב תישארב)םמריע 

.רקחמה תורפסב ןויד 
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רב יבתכמב תויוצמ ןהיתורבחו הנמיה ,ונמיה ןוגכ םייוניכה תוקובד תורוצה 

רצואב הלא תובית לש ןנורסח לשב םרגנ אל חלמה םי תוליגממ ןרדעה ,אבכוכ 

.תיתורפס המר ישרפהל רושק הז ןרדעהו ,הפוקת התואב לארשי ץראב ןושלה 

אבכוכ רב יבתכמ לש תיממעה הגעהו ,ונממ ץמיא תוליגמה לש ילמרופה ןונגסה 

םילימל וירעש תא חתופ יתורפסה ןונגסהו שי םלוא .ונמיהל הינסכא התשענ 

.יטנגלא יתונמא ןוויג םשל ינושלה ומוחתל קחמ בור יפ לע תודמועה תורוצלו 

.תוהז תורזח עונמל ידכ ןווגמה ןונגסל הנתינ הדפקה המכ ארקמ ןושלמ וניאר 

גשומ ,תפדרנ הלימ לש המויק אלל ,הפשה לש דוסיה תויליממ תחאב רבודמהשכ 

סופרוק ותואב תונמדזמ ןניאש תורוצ וא ,תורידנ תורוצ תטילק לש ךרדב ןוויגה 

.יקודקד ןוויג ؛רמוא הווה ,רחא םוקמב 

.ןמה ,הדורפה הרוצה לש תיאדיחי תורקיהל וניכז הז ןידע ינונגס גהונל תודוה 

רשעתנ ובו ,וז תיאנולימ המותס תנבה םשל רתויב ריבסה אוה הז רבסה יתעדל 

.ןיינעמו רידנ אצממב עדמה 

This content downloaded from 46.116.86.16 on Mon, 16 Jul 2018 11:13:38 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms


	Contents
	p. [167]
	p. 168
	p. 169
	p. 170
	p. 171
	p. 172
	p. 173
	p. 174

	Issue Table of Contents
	לשוננו㨠כתבⴅלחקר 퐅�픅�העברית 픅퐅휅픅�הסמוכים �퐬⁖潬⸠סדⰠ乯⸠א⼅턠⠅퐅ב ′〰㈩⁰瀮‱ⴱ㜴Ⱐ䤭噉䥉
	שער 팅��
	佮⁓敶敲慬⁌楮杵楳瑩挠䙥慴畲敳映兵浲慮⁈敢牥眠⼠על 퐠לשונות 턅턅�של 픅�퀅�孰瀮‷ⴳㅝ
	周牥攠䕤楴楯湳映瑨攠䉩扬攠⼠שלוש �퐅팅픅픅מקרא⁛灰⸠㌳ⴵそ
	䩯獥灨畳✠䉯瑡湩捡氠䑥獣物灴楯渠潦⁴桥⁈楧栠偲楥獴汹⁈敡摤牥獳  �픅הנזר†ᐠציץ 퐅픅팅של 퐅�퐅�הגדול 턅팅툅�פרח 퐅�픅�אצל �בן ��픠孰瀮‵ㄭ㔷�
	גגות爠מכבש 툅픅⁔桥⁍敡湩湧映慮⁅硰牥獳楯渠⼠מכבש 툅픅או 툅툅픅 ��במשמעותו �ביטוי⁛灰⸠㔹ⴷㅝ
	䵡栠乩獨瑡湮慨㨠䄠䍯浰慲慴楶攠却畤礠潦⁔睯⁔牡湳污瑩潮猠潦⁴桥⁐慳獯癥爠䡡杧慤慨湴漠䩥睩獨⁎敯ⵁ牡浡楣  �퐠נשתנה㨠השוואת �רגומים �퐅툅팅퐠של 휠בארמית 휅팅퐠יהודית �עמדיא 픅혅퀅�孰瀮‷㌭㤱�
	偯整特湤⁴桥⁔牡湳污瑩潮映偯整特㨠偡牡汬敬⁄敶敬潰浥湴猠⼠שירה 픅툅픅�שירה㨠המסלולים 퐅�턅孰瀮‹㌭ㅝ
	䉯牲潷楮朠䵥慮猠潦⁅硰牥獳楯渠晲潭⁗物瑴敮⁴漠印潫敮⁌慮杵慧攠⼠מן 퐅�턠אל 퐅팅�픅 �픅סימני 퐅�픅בפונקציות 픅픅בלשון⁛灰⸠㌭ㄳ㙝
	䡥扲敷渠䱡瑩渠卣物灴  픅툅�תעתיק 퐅���팅팅픅���퀠וחסר⁛灰⸠ㄳ㜭ㄵㅝ
	周攠䡩獴潲楣慬⁄楣瑩潮慲礠偲潪散琠⼠מן 퐅턅픅팅퐠במילון 퐅퐅���
	奯洠乥煡浡†ᐠ奯洠乥ḥ慭愠⼠יום �퐠— ��נחמה⁛灰⸠ㄵ㌭ㄵ㕝

	剥癩敷猠⼠ביקורות
	שירת 턅�ערבא⁛灰⸠ㄵ㜭ㄶ㑝

	剥浡牫猠慮搠剥灬楥猠⼠הערות 픅툅픅턅픅�
	䑩獭楳獩湧 퐅��⼠מחיקת 퐅��孰瀮‱㘵ⴱ㘶�
	剥獰潮獥⁴漠䕬楳桡⁑業牯渠⼠סתומות 턅�픅�מגילות �팅턅יהודה㨠למאמרו �אלישע 픅�בחוברת 혅픠孰瀮‱㘷ⴱ㜴�

	תקצירים 턅퀅툅��⼠卵浭慲楥猠孰瀮⁉ⵖ䥉䥝



