
 Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to
Cathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv / קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה.

http://www.jstor.org

Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי

A Document from 'Year Four of the Destruction of the House of Israel' in Which a
Widow Declared that She Received All Her Rights /
שטר מ'שנת ארבע לחורבן בית ישראל': עדות נדירה לגזרות הדת אחרי מרד בר כוכבא?
Author(s): ,אסתר אשל, חנן אשל, עדה ירדני Esther Eshel, Hanan Eshel and Ada Yardeni
Source:
Cathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv /
קתדרה: לתולדות ארץ ישראל ויישובה

  132 / 2009), pp. 5-24 )תמוז תשס"ט יוני
Published by: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23408144 
Accessed: 03-10-2017 10:27 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 154.59.124.85 on Tue, 03 Oct 2017 10:27:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



 jnix mn *iw
 'bxir m pun1?

 mn nnnS rnnj

 ?X33D 13 nd

 T, «-J» V r.

 -J * =«**•; i.,v- IP .' >. iMBm Mi Biii'-»^gi%-»*y «fHfW .
 .'i?W* .r i ■„, -^F* 'v|n!»r ^

 Jte 4'ifife $ fl-i
 afc £* It* 1a •:• fo ' J flu {! '-if - Mf- - " i ' *1

 > *«& r '■'
 *3fr?f i Jk:

 ^T4ft

 , A >mijtr.*^p *K £ ; * £
 t^fM r t s t 1
 Sall3#L?-< ® % a. w rr {gg: MHU« . a ?I iLsi'.M, :. v

 ;; £& ifen ' ? ffiEg'-* .MR •fvj ?" ■ •- _~y.. • '••*>. .'at sl^rb s r > ; ■i'*^MJ?-: ? i J^Sf 3« Uf' ^eSL" -i*i . "aj £*-=■ "- it ■tfr**' »ir^ - t^£ • ' \ - *%. 1b. h. %
 i ~ it'** gS« &jfr f»' • vTT, .j&j!--jr-. «iiifta-' 4 ! €1

 • v.i■a fr -- - pis * «* •• • j— c 'ii'K- '. 4 -a- .«.-*. « ». vs■• ,£L^aiuMV '■ :i? s**«*^ »cJC> * "T* s ^* f"1- "*--■ = ,■ i «• ?,, al-tr.-gy». a;.-** t. ~ * *

 - ? #ir£ WMT ' « £ ■ #9# ' !uiy| &§ ■ \ ■ /: ; .---.5 igp 9|9 •nMwK "?ATr•' » . fe--;l.r -v -•■ 4* J*v- "M't

 • " .1'^ i : V ; .^, -,:
 ••^. ■ . "rr . ivl&:¥ • ^ *•;-' u 'i* -i%M*?i
 • rf!" It; : \ . ;.. V- i&'i [ tt' ' xS^

 ";' jBr ^T'- ...^'2, ^.' 2il

עברא תנשימ רטש 

,1לארשי תיב ןברוחל, 
 Jmy

m־< 1| 

תדה תורזגל הרידנ 

?אבכוב רב דר 

א רתסא 

bm ןנח 

דרי הדעו 

This content downloaded from 154.59.124.85 on Tue, 03 Oct 2017 10:27:00 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



אובמ .א 

תיב ןברוחל׳ ,הז חנומ 1.׳לארשי תיב ןברחל עברא תנש׳ ךיראתה תא אשונ ןאכ םסרפתמה רטשה 

תעב ךיראת ןויצב םידוהיה תודירמ ימימ תובותכ תודועתב וא תועבטמ לע םויה דע אצמנ אל ,׳לארשי 

תובותכבו 2,׳םלשורי תרחל׳ו ׳לארשי תרחל׳ ,׳לארשי תלאגל׳ םיחנומה תא הכ דע ונרכה .הקיתעה 

תיב ןברוחל׳ ןיינמה םיתעל עיפוה תיבה ןברוח רחאלש הפוקתהמ תסנכ יתבבו תוידוהי תובצמ לע 

3.׳שדקמה 

םע וא ,נ״הסל 70 תנשב ,תיבה ןברוח םע לחהש ןיינמכ שרפתהל יושע לארשי תיב ןברוחל ןיינמה 

תוינייפואה תורוצ וב שיו ,חתופמ הדועתה בתכש ןוויכמ .נ״הסל 136 תנשב ,אבכוכ רב דרמ יוכיד 

.אבכוכ רב דרמ רחאל לחהש ןיינמב רבודמהש רבתסמ ,(חפסנב ןלהל ואר)נ״הסל היינשה האמל 

םיבושיי םה ,(הפמ ואר) הילובוטסיראו הנוילעה בנע ,רמע־תיב :הדועתב םירכזנה תומוקמה 

רטש :רמאמה רעשנ 

לש הבותכה תליחמ 

בקעי תרב םירמ 

ךכיפלו ,ןורבח רה םורדב םימודק 

תחאב התלגתה הדועתהש ונל הארנ 

יליעה וקלחב טלפמה תורעממ 

רה םורדב לבוגה ,הדוהי רבדמ לש 

הרעמב 4.עלס תרעמב ילוא ,ןורבח 

יתש הארנה לככ רבעב ואצמנ וז 

ידי לע םוקמל ואבוהש ,תודועת 

תימראב תחא ,םיקי רפכהמ םיבשות 

 (9 XHev/Se) תינוויב תרחאהו(/XHev

 69 5,(Se ומכ ,תינוויה הדועתבו

רפכה רכזנ ,ןאכ תמסרפתמה הדועתב 

תא לטבל ןיא תאז םע .הילובוטסירא 

תרעמב האצמנ הדועתהש תורשפאה 

,עלס תרעמל הכומסה ,תרחא טלפמ 

.םירקוחל העודי הניא ןיידעש 
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המוקמו רוזאה תפמ 
תושר לש דוש תעינמל הדיחיה ידי לע הספתנ וז הדועתש םלועבו ץראב תימויה תונותיעב םסרופ 2009 יאמב 6־ב עלס תרעמ לש 

תורצואב התעמ רמשית וז הדועתש הווקת ונא .וז הדועת לש דואמ הבוט הנומת םג הללכנ ולא םימוסרפב .תוקיתעה 
.הנידמה 

.42-29 ימע ,(ד״סשת תבט) 110 ,הרדתק ,׳אבכוב רב דרמ ךלהמב הדוהיב גהנש ןיינמה׳ ,לשא ׳ח 

;13 ׳סמ ,33-31 ימע ,ח״לשת םילשורי ,םיקיתעה תסנכה־יתבמ תוירבעהו תוימראה תובותכה :ןבאו ספיספ לע ,הונ ׳י 

.635-619 ימע ,(ס״שת)טס ,ץיברת ,ירעוצמ תושדח תובצמ עבשי ,ל׳׳נה 

.209-185 ימע ,ט״נשת ביבא־לת ,אבכוכ־רב דרמ תפוקתמ טלפמה תורעמ ,תימע ׳דו לשא ׳ח :ואר עלס תרעמ לע 

הרעמב .The Cave of the Tetradrachm ילגנאה המשו ,הרעמב אצמנש יאבכוכ רב (עבטמ)עלס םש לע תארקנ הרעמה 

.2009-2008 ךלהמב םג דוש תוריפח וכשמנ וז 

 H.M. Cotton 8f A. Yardeni, Aramaic, Hebrew, and Greek Documentary Texts from Nahal Hever and Other Sites:

 With an Appendix Containing Alleged Qumran Texts (The Seiyäl Collection II) (DJD, 27), Oxford 1997, pp.
 38-51, 250-274

24-5 ימע ,ט״סשת זומת ,132 הרדתק 
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הודתןי 71 ?אבכוכ ־ם דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנש׳מ רטש 

ופיסוה םידוהיהש ךכמ דומלל ןתינ ,נ״הסל 140 תנשל השדחה הדועתה תא ךראתל שי ןכא םא 

ןכו 6,אבכוכ רב דרמ יוכיד רחאל סוניירדה ליטהש תדה תורזג תפוקתב םג טלפמה תורעמב שמתשהל 

7.אבכוכ דב דרמ יוכיד דחאל ףא ןורבח רה םורדב םידוהי וראשנש 

לואש ,הלעב לש ויסכנמ הל עיגמה תא הלביקש הריהצה בקעי תרב םידמ ונינפלש רטשב 

תולעבבש םיסכנה תא רוכמל היה לוכי ןועמש רב םלשבא (הלעב יחא) הסיג ךכיפלו ,ןועמש רב 

הפוקתמ םירכומ םהו ,הבותכ תליחמ ירטש וא הבותכ לש רבוש םיארקנ הז גוסמ תורטש .החפשמה 

13 הדועת איה השדחה הדועתל טעמ המודה אבכוכ רב דרמ ימימ הדיחיה הדועתה 8.רתוי תרחואמ 

9.םילאצ לחנ ףסואמ 

ךותב אלא ,הרעמבש רפעב ןומט היה אלש ונל הארנ ,םלש טעמכ אוהשכ אצמנ רטשהש ןוויכמ 

םע דחיש רבתסמ ךכיפל .תורגיאה תרעמב ןידי לאגי אצמש םינויכראל המודב ,דאנ ךותב וא קיתרנ 

הנמסרפתת ןהש תווקל שיו ,ןועמש רב םלשבאל תוכייש ויהש תופסונ תודועת ואצמנ וז הדועת 

.דיתעב 

ורמש םישנ .הדוהי רבדמב ואצמנש םישנ לש םינויכראל םירבג לש םינויכרא ןיב לודג לדבה םייק 

תויאבצ תודוקפב וקסעש תורגיא תורעמל ואיבה םירבג וליאו ,םייתחפשמ םיאשונב תודועת רקיעב 

המיאתמ ןכלו ישיא דמעמב תקסוע ונינפלש הדועתה 10.ןתריכחו תועקרק תיינק ןניינעש תודועתו 

ןויכראב הללכנש רבתסמ ןכלו ,ןועמש רב םלשבאל הנתינ איהש אלא ,השיא לש ןויכראב ללכיהל 

הלאשהש תווקל שי ,םלש ןויכרא הלגתהש רומאכ דמלמ הדועתה לש הבצמ יכ המודש ןוויכמ .ולש 

11.דיתעב ררבתת וז הדועת לע רמש ימ 

,אבכוכ רב דרמ ,(ךרוע)רמייהנפוא ׳א ,ילארשי תד תפידר׳ ,ןמרביל ׳ש :ואר אבכוכ רב דרמ רחאל ולטוהש תורזגה לע 

.237-205 ימע ,ם״שת םילשורי 

לע םידיעמ (םינעו ןומד ,עומתשא ,ןועמ ,איסוס)תסנכ יתב םהב ולגתהש ןורבח רה םורדב םיבושייה םא הלאשה לע 

דב דרמ׳ ,לשא ׳חו תימע ׳ד :ואר ב״הסל תישילשה האמה תליחתב רוזאל םידיחי לש הרזח לע וא תיבושיי תופיצר 

.470-463 ימע ,(ו״נשת) הכ ,לארשי־ץרא ,׳ןורבח רה םורדב אבכוכ 

.110-107,65-64 ימע ,ו׳׳פרת םילשורי ,לארשיב םיגוהנה תורטשה רצוא ,קאלוג ׳א 

התוהמל םיעגונה םיפסונ םירקחמל .70-65 ימע ,(5 הרעה ,ליעל)ינדריו ןתוכ :ואר וז הדועת לש ימשרה םוסרפל 

T. Ilan, 'Notes and Observations on a Newly Published Divorce Bill from the Judaean :ואר וז הדועת לש 

 ;225 .Desert', HTR, 89 (1996), pp. 195-202; idem, 'Notes and Observations: A Correction', ibid., 90 (1997), p

 ,(1998) 49 ,H.M. Cotton &E. QJmron, 'XHev/Sear 13 of 134 or 135 C.E.: A Wife's Renunciation of Claims', JJS

 ,(1998) 91 ,pp. 108-118; A. Schremer, 'Divorce in Papyrus Se'elim 13 Once Again: Reply To Tal Ilan', HTR

 ,(1998) 91 ,.pp. 193-202; T. Ilan, 'The Provocative Approach Once Again: A Response to Adiel Schremer', ibid

 203-204 .pp; ןויצ ,׳המודקה תידוהיה הכלהב ןהילעב תא שרגל םישנ לש ןתלוכי תלאשו 13 םילאצ סוריפפ׳ ,רמרש ׳ע,

J.A. Fitzmyer, 'The So-Called Aramaic Divorce Text from Wadi Seiyal', Eretz Israel, ;390-377 ימע ,(ח״נשת) גס 

 ;230-234 .26 (1999), pp. 16*~22*; R. Brody, 'Evidence for Divorce by Jewish Women?', JJS, 50 (1999), pp

 D.I. Brewer, 'Jewish Women Divorcing Their Husbands in Early Judaism: The Background of Papyrus Se'elim

 349-357 .13', HTR, 92 (1999), pp
 T. Ilan, 'Women's Archives in the Judaean Desert', L.H. Schiffman, E. Tov 81 J.C. VanderKam (eds.), The Dead

 755-760 .Sea Scrolls: Fifty Years after Their Discovery, Jerusalem 2000, pp

ורוקמש ,הז בוחב .ויחא ןב ,עושי ןב עושי יפלכ בוחב ףסוי ןב ףסוי הדוה ,אתבב לש ןויכראב ללכנש ,5 ןידי סוריפפב 

N. Lewis, The Documents from :ואר .עושי לש ומא ,אתבבל ךייש היהש שוכר םג ללכנ ,עושיל ךייש היהש שוכרב 

 35-40 .the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Greek Papyri, Jerusalem 1989, pp. הנח ׳פורפל םידומ ונא

.5 ןידי סוריפפל השדחה הדועתה ןיב ןוימדל ונבל תמושת תא התנפהש ,ןתוכ 
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הרדתןי 9 יאבכוכ רב דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנשימ רטש 

רטשה חסונ 

לארשי תיב ןברחל עברא תנש וליסכל רשע <ן>ירתב 

תלמרא בלעסמ בוקעי תרב םירמ רמע תיב 

תרמא הנילעה בנעמ לעוש ןועמש רב לואש 

הדומ לובותשרא ןמ לעוש ןועמש רב םלשבאל 

לואש די לע ךל היהאש אמלוכב הזה המיה ךל ינא 

ןינקו היבו הבתכ ךכ םדוק ילעב היהאש ךיחא 

לכב ןיא םירבדו ןידו תלבקתה לוכית רהמו 

תלבקתה לכית ךכ םדוק יליעבל היהאש המ 

אשאמ ןבשח לע ךדיל יתשר בהויאש םדא לכו 

אתמלשתו ןיד אלא ךתול ישוכר רטופ הזח אבתכ 

ךילע יל םיקו ךכ תמעל המ ך<ע>רפאו יסכנמ ךל 

הרממ ןמ תבתכ ה[שפנ] לע בוקעי תרב םירמ ךכ תמעל 

דהש ןועמש רב ףסוהי 

[דהש] הירכז רב םרוהי 

[ארפס בוקעי רב ףסוהי 

תינרדומ תירבעל רטשה םוגרת 

לארשי תיב ןברוחל עברא תנש ,וילסכל רשע־םינשב 

תנמלא ,(םדבלעשמ בוקעי תב םירמ .רמע תיב(ב) 

הרמא ,הנוילעה בנעמ לעוש (תחפשממ)ןועמש ןב לואש 

הדומ :(הי)לובוטסיראמ לעוש (תחפשממ)ןועמש ןב םולשבאל 

לואש (יהי לע ךל היהש המ לכב הזה םויה ךל ינא 

ןינקו תיבו הבותכ(ה ףסכ) ,ךכ(ל)םדוק ילעב היהש ,ךיחא 

לכב (יל)ןיא םירבדו ןידו ,יתלביק לוכה תא - רהומו 

,יתלביק לוכה תא .ךכ(ל)םדוק ילעבל היהש המ 

המ ןובשח לע ךדיל (ולא םיסכנב)יתטילש תא ןתונש םדא לכו 

םולשתהו ,ןיד (היהי)אל םא ,ךלצא ישוכר רטופ - יואר רטשהש 

ךילע יל םייקו .ךכ תמועל ךל ערפאו ,יסכנמ ךל (םלשא) 

הרמאממ יתבתכ :המצעל בוקעי תב םירמ ךכ תמועל 

דע ,ןועמש ןב ףסוהי 

[דע] ,הירכז ןב םרוהי 

[רפוסה בו]קעי ןב ףסוהי 
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 I 10 JVnflf ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא

האירקה לע תורעה .ד 

לופיק וא םגפ הז ןיא םא .תיפוס ן״ונכ הארנה יכנא וק םולצתב עיפומ ׳ירתב׳ הלימה ירחא 1 הרוש 

.ךירתב׳ דרפנה תרוצ תא רפוסה בתכ תוכימסה תרוצ םוקמבש ןכתיי ,סוריפפב 

תויהל םג הלוכי הנטקה ם״מהו ,ף״לאכ תוארנ ו״יוו ף״כ תורבוחמה תויתואה - אמלוכב 5 הרוש 

.רשקהל המיאתמ הניא ׳אילא׳ הלימה םלוא ,ד״וי 

.ף״כו ר״מל לש הרוטגיל - ךל 

תואה לש תורחאה היתועפוהמ הנושו ,ןפוד תאצוי ׳יליעבל׳ הלימב ת״יב תואה לש התרוצ 8 הרוש 

.הדועתב ת״יב 

הירחאו ד״ויכ תוארנ ׳אש׳ הקיזה יוניכ ירחא תויתואה יתש ׳בהריאש׳ וא ׳בהויאש׳ הלימב 9 הרוש 

.ש״יר וא ו״יו 

הניא ף״לאה תרוצ .ף״לאו ו״ית ,ם״מ לש יפרגה ףוריצב הבותכ ׳אתמלשת׳ הלימה 10 הרוש 

.הרורב 

הפי המיאתמ הלימה לבא ,דואמ תוקפוסמ ך<ע>רפאו הלימה לש המלשההו האירקה 11 הרוש 

.רתוי הבוט האירק לע ונבשח אל םייתניבו רשקהל 

א״ה תואה .הטוהר הניא ותביתכש םדא ידיב הבתכנ וז המיתח - [דהש] הירכז רב םרוהי 14 הרוש 

.לאמשל תמקעתמה תינוסכלא הכישמכ הבתכנ ו״יווה .ת״יחכ תיארנ היתויורקיה יתשב 

.הידבז :רמולכ ,ת״לדכ ש״ירה תאו ת״יבכ ף״כה תא אורקל שיש ןכתיי - הירכז 

שוריפ .ה 

ךיראת -1 הרוש 

תרוצ םוקמב ,תועט וזש ןכתיי ,תיפוס ן״ונב ׳ץרת׳ רפוסה בתכ ןכא םא - וליסכל רשע <ן>ירתב 

.׳ירת׳ הפוצמה תוכימסה 

וזש וא העונתב ך״מסה תייגה לע דיעמ הז ביתכ םא תעדל השק .׳ולסכ׳ לש הנוש ביתכ - וליסכ 

.רפוס תועט 

תוכראותמה תודועת הכ דע ונידיב ןיא .ןפוד אצוי הז ךיראת - לארשי תיב ןברחל עברא תנש 

תיב ןברוחל סחייתהל ןיינמה היה יופצ ,נ״הסל 70 תנשל הנווכה התייה וליא .לארשי תיב ןברוחל 

םיירבע םיבתכמ ינשב דעותמ אוהו ,ארקמה ןמ רכומ ׳לארשי תיב׳ ףוריצה .לארשי תיבל אלו ,שדקמה 

׳לארשי תיב לכו םולש הוהא׳ :תאעברומ ידאוומ 42 הדועתב - אבסוכ רב ןועמש לש דרמה תפוקתמ 

תיב יסכנ ןמ ןיתשו ןילכא ן[י!בשוי ןתא בטב׳ :49 ןידי סוריפפבו 12,(24 ימע ןלהל וארו ,7 הרוש) 

13.(4-2 תורוש)׳לארשי 

 12 ,J.T. Milik, 'Textes Hebreux et Arameens', P. Benoit, J.T. Milik a R. de Vaux, Les Grottes des Murabba'ät (DJD

 155-159 .2), Oxford 1960, pp; א ,בורק רמוחו הדוהי רבדממ תויטבנו תוירבע ,תוימרא תודועת ףסוא ,ינדרי ׳ע:
.156-155 ימע ,2000 םילשורי ,תודועתה 

 Y. Yadin et al., The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters: Hebrew, Aramaic and 13
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הודתןי 111 זאבכוכ ־ם דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנשימ רטש 

הריהצמה תגצהו רטשה תביתכ םוקמ - 3-2 תורוש 

הילובוטסיראו הנוילעה בנע תרכזה ךמס לע .םיירוטסיהה תורוקמב רכזנ אל הז םוקמ - רמע תיב 

מ״ק 3 תאצמנה ,(Beit 'Amrä) הרמע־תיבל הנווכהש הארנו ,ןורבח רה םורדב ותוהזל שיש רבתסמ 

14.הטיל ברעממ 

15.ינשה תיבה תפוקתב רתויב םיצופנה תומשה דחא היה םירמ יארקמה םשה - בוקעי תרב םירמ 

.בקעי ,רסח ביתכב בור יפ לע בתכנ הז םש 16.ינשה תיבה ימיב ץופנ םג היהש יארקמ םש - בוקעי 

םינוקרטסוא לע רקיעב ,תובותכ רפסמב ןכו (במ ,וכ ארקיו) ארקמב דעותמ ,בוקעי ,אלמה ביתכה 

18.ינמחר קחצי יול םסרפש תואמקסולג לעו 17הדצמב ולגתנש 

.במ ,טי עשוהיב ןד ירע תמישרב רכזנ הז רתא .םיבלעשמ התייה בוקעי תב םירמש המוד - בלעס 

וימיב ארקנ םוקמהש ךוקיטסמונוא׳ב ןייצ סויבסוא .(Kh. Salhab) בלס תבר׳חב רמתשה םוקמה םש 

 19.1aX.aßd 20.םינורמוש םוקמב ובשייתה אבכוכ רב דרמ רחאל

רב לואש׳ ,הלעב םש אוה ךמוסהו ,הנמלא ונייה ,׳הלמרא׳מ תימראה ךמסנה תרוצ - תלמרא 

.לעוש תחפשממ ׳ןועמש 

ןועמש םשה .ינשה תיבה ימיב שמשל ופיסוה ןועמשו לואש םייארקמה תומשה - ןועמש רב לואש 

21.וז הפוקתב רתויב םיצופנה תומשה דחא היה 

וארקנש םישנא רפסמ ורכזנ ארקמב .יטרפ םשו םוקמ םש ,היח ארקמב ןייצ הז םש - לעוש 

22,ינשה תיבה ימיב םג שמשל ףיסוה בלכ םשה .רובכעו הדלוח ,שחנ ,בלכ תמגוד ,םייח ילעב תומשב 

,אירוג תמגוד ,םייח ילעב תומשב םרוקמש ,םיימרא בור יפ לע ,םיפסונ םייוניכ וז הפוקתב ויהו 

 282-286 .Nabatean-Aramaic Papyri, Jerusalem 2002, pp; 49 זידי סוריפפל םשוריפב .165 ימע ,א ,(םש) ינדרי

.אבסוכ ןב ןועמש טלש וילעש רוזאה תא ןייצ ׳לארשי תיב׳ חנומהש תורשפאה תא םירידהמה ולעה 

,ב״לשת םילשורי ,ח׳׳כשת תנשב יגולואיכרא רקס :ןלוגו ןורמושו הדוהי ,(ךרוע)ל״נה ,׳הדוהי ץראב רקסה׳ ,יבכוכ ׳מ 

אצמ אוה .ברעמ הרמע־תיבו םורד הרמע־תיב ,הרמע־תיב :השולשל קלוחמ רתאהש ןייצ רפוע יבא .198 רתא ,71 ימע 

,רוטקוד תדובע ,יארקמה תפוקתב הדוהי רה׳ ,רפוע ׳א :ואר .המודקה תימורה הפוקתהמ םיסרח הרמע־תיב תבר׳חב 

ונצעייתהש ,יבא־רש ןורוד ר״דל ונתדות .105-103 םירתא ,39-38 ,3 ימע ,א2 חפסנ ,ג״נשת ,ביבא־לת תטיסרבינוא 

.וט ,ב ,תור :ואר ,המרעל םירמועה ףוסיא ןושלמ שרפל שי םוקמה םש תא .הז אשונב ומע 

 T. Ilan, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, I: Palestine 330 BCE-200 CE, Tübingen 2002, pp. 242-248
.174-171 ימע ,םש 

 Y. Yadin Si J. Naveh, 'The Aramaic and Hebrew Ostraca and Jar Inscriptions', Masada I: The Yigael Yadin

 Excavations 1963-1965, Final Reports, Jerusalem 1989, p. 43, nos. 500-501

 L.Y. Rahmani, A Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collections of the State of Israel, Jerusalem 1994, p. 103,

 no. 104; p. 167, no. 396; p. 219, no. 678

 Eusebius, Onomasticon: The Place Names of Divine Scripture: Including the Latin Edition of Jerome, translated

 into English with Topographical Commentary by R.S. Notley ft Z. Safrai, Boston 2005, p. 149, site 863

,(י״שת)ב ,לארשי תנידמ לש תוקיתעה תקלחמ ןולע ,׳(תיבלס)םיבלעשב קיתע ינורמוש תסנכ תיב ידירש׳ ,קינקוס ל״א 

E.L. Sukenik, 'The Samaritan Synaogue at Salbit', Louis M. Rabinowitz Fund for the Exploration ;32-31 ימע 

 26-30 .of Ancient Synagogues Bulletin, 1 (1949), pp. ךומס רתאב אבכוכ רב דרמ תפוקתמ רותסמ תוכרעמ לע

קמע תברקב אבכוכ־רב דרמ ןמזמו ינשה תיבה ימימ רתא - הנש־תיב תברוח׳ ,׳ץיבודרוב ׳יו וסיז ׳ב :ואר םיבלעשל 

.283-265 ימע ,(ז״סשת)זט ,ש״וימ ,ךולייא 

.235-218,213-211 ימע ,(15 הרעה ,ליעל)ןליא 
.182 ימע ,םש 
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ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא I 12 הרדתץ 

ומש רחאל בוש עיפומ לעוש יוניכהש ןוויכ .שחנ ועמשמש ,יאנכע/יאניכחו 23,הירא רוג ועמשמש 

תופסונ תואמגוד .ןועמש ,החפשמה יבא לע בסנ יוניכהש רבתסמ ,(4 הרוש)םולשבא ,לואש יחא לש 

לחנ ףסואמ 13 הדועתב ןשבק ףסוהי ןה וז הפוקתמ תודועתב םיעיפומה םייוניכל וא החפשמ תומשל 

25.(3-1 תורוש) 18 ןידי סוריפפב רבנק הדוהיו ןוישותכ רזעלא רב הדוהיו 24(4 הרוש)םילאצ 

תחפשממ ןועמש רב לואש לש וירוגמ םוקמ ,הנוילעה בנע םוקמה םשל רסח ביתכ - הנילעה בנע 

ירע לש ישימחה זוחמבש םירעה תמישרב נ ,וט עשוהיב תרכזנ בנע .םירמ לש תמה הלעב ,לעוש 

םוקמה םש 26.ןירבוג־תיב לובגב רפככ הניוצ ׳ןוקיטסמונוא׳ב .עומתשא התייה ותריבש זוחמ ,הדוהי 

ריבכלא בנעו ,הטיל ברעמ־מורדמ מ״ק 13־כ ,ריעז־א בנע םויה םיארקנה ,םירתא השולשב רמתשה 

םירחאה םירתאה ינשל ריעז־א בנע תבר׳ח ןיב קחרמה .הטימ מ״ק 16 םיאצמנה ,ריבכלא בנע רצקו 

בנע תבר׳חב התייה הנוילעה בנע וליאו ,ריעז־א בנעב התייה הנותחתה בנעש רבתסמ 27.מ״ק 3.5 אוה 

הז רתאב וכרענש תוריפחב - הנוילעה בנעב םירצונ ובשייתה תיטנזיבה הפוקתה ךלהמב .ריבכלא 

םיבושיי רפסמ םיעודי ןורבח רה םורדב 28.הפי ספיספ תפצרב תרטועמ הלודג הייסנכ ידירש ולגתה 

׳תוילע תילג׳ המגודל ,ןותחת - רחאה תאו ןוילע דחאה תא וניכ םהיניב ןיחבהל ידכשו ,ההז היה םמשש 

.בנעב םג היה ךכש רבתסמ 29.׳הנותחתה םינע׳ו ׳הנוילעה םינע׳ו (טי ,וט עשוהי)׳תויתחת תלג׳ו 

רטשה ןעמנ - 4 הרוש 

.לובותשרא היה ובשומ םוקמש ,םירמ לש הלעב יחא ,לעוש ןועמש רב םלשבא אוה ןעמנה 

30.םולשבא יארקמה םשה לש רסח ביתכ - םלשבא 

רטמוליקכ תאצמנה ,לובטסא תבר׳ח םע רמולכ ,הילובוטסירא םע הז רתא תוהזל שי - לובותשרא 

לככ האצמנש תינוויה הדועתב רומאכ הרכזנ הילובוטסירא 31.הטיל חרזמךופצמ מ״ק 5־ו ףיזל םורדמ 

המשש הלכ לש ןיאושינ ודעות ,נ״הסל 130 תנשמ ,וז הדועתב ;(XHev/Se 69) עלס תרעמב הארנה 

,סילופותיקסמ סויליריק בתכש ,׳סוימיתוא ייח׳ב םג רכזנ םוקמה .םיקי רפכהמ רבגל המולס היה 

לככ ,תיאנומשחה הפוקתל ותמקה תא סחייל שי רתאה לש ומש ךמס לע 32.נ״הסל תישישה האמב 

33.נ״הספל 104 תנשל רמולכ ,ןושארה סולובוטסירא הדוהי לש וימיל הארנה 

.368-367 ימע ,םש 23 

.134 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 24 

.141 ימע ,(םש)ינדרי ;79 ימע ,(11 הרעה ,ליעל)סיאול 25 

.28 ימע ,(19 הרעה ,ליעל)סויבסוא ;84 רתא ,11 ימע ,ו״כשת םילשורי ,דמלמ צ״ע םגרת ,סויבסבאל ןוקיטסמונואה רפס 26 

ןה .72-71 ימע ,ג ,(14 הרעה ,ליעל) רפוע ;234-233 םירתא ,78 ימע ;225 רתא ,76 ימע ,(14 הרעה ,ליעל)יבכוכ 27 

.המודקה תימורה הפוקתהמ םיסרח ואצמנ ריבכלא בנע תבר׳חב ןהו ריעז־א בנע תבר׳הב 

תירוסב תבותכה׳ ,רשא־רב ׳מ ;54-47 ימע ,(ג״סשת)ול ,תוינומדק ,׳ריבכ־לא בנע תייסנכ׳ ,ךורש ׳או גלפ ׳י ,ןגמ ׳י 28 

.620-615 ימע ,(ג״סשת)בע ,ץיברת ,דיבכ לא בנעמ תילארשי־ץ־וא 

.53-52 ימע ,ו״לשת םילשורי ,דרע תובותכ ,ינורהא ׳י 29 

.61-60 ימע ,(15 הרעה ,ליעל)ןליא 30 

.160-151 ימע ,(ו׳׳סשת)וט ,ש׳׳וימ ,׳ףיזבש הילובוטסירא׳ ,יבא־רש ׳ד 31 

 32 168-176 .A.E. Mader, Altchristliche Basiliken und Lokaltraditionen in Südjudäa, Paderborn 1918, pp; ינגס יד ׳ל,

.88 ימע ,ה״סשת םילשורי ,סילופותיקסמ סויליריק 

 M. Avi-Yonah, Gazetteer of Roman Palestine (Qedem, 5), Jerusalem 1976, p. 31 33
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הרדתץ I 13 יאבכוכ רב דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנש׳מ רטש 

האדוה - 6-4 תורוש 

/הדומ׳ 34.(6 הרוש)׳םויה ךל ינא ארומ׳ :45 ןידי סוריפפב רומאל המודב - הזה המיה ךל ינא הדומ 

התליבקמו ,תירבע הרוצ יהוז 35.רשאמ ונייה ,ömAoyeto תינוויה הרוצה לש האובב אוה ,י״די שרושמ 

36.17 ןידי סוריפפ לש ימראה םוכיסב תרכזנ ,׳הנאידומ׳ ,תימראה 

םיימרא תורטשב עיפומה ,׳הנד אמוי׳ ימראה יוטיבה לש העפשה ןאכ שיש הארנ - הזה המיה 

37.הדוהי רבדממ 

[...] הדומ׳ - אשומ ןאכ יופצש ןוויכ לבא ,השק ם״מהו ו״יווה ,ף״כה לש ןתאירק - אמלוכב 

םילימה יתש לש ףוריצכ שרפל שי ׳אמלוכב׳ הרוצה תא .הריבס תיארנ וז האירק תורשפא - ׳[...]ב 

לביקש המ לכ תא הלביק יכ הריהצה םירמש איה ונינפלש הדועתב הז יוטיב תועמשמ .׳אמ׳+׳לוכב׳ 

.הלעב לואשמ םלשבא 

רשאמ הז רטשו ,ושוכר תא ויחא לצא דיקפה לואשש רשפא - ךיחא לואש די לע ךל היהאש 

הבותכ איה .דבעושמ טפשמב הקיזה יוניכ איה ׳אש׳ .הל עיגהש שוכרה תא חאה ידימ הלביק םירמש 

תדרפנ הלימכ םג עיפוהל יושע יוניכה .רבע ןמזב ׳היה׳ לעופה ןאכ עיפומ הירחאו ,ף״לאו ן״ישב 

ןארמוקמ הרותה ישעמ תצקמ רוביחב .תימראב הקיזה יוניכ ךרד לע ,(9 הרוש ףוסב ,ןלהל ואר) 

 (4qmmt) ינפב הלימכ - תויפרגותרוא םיכרד יתשב הקיזה יוניכ הנושארל ונידיב דעותמ

בקעי 38.׳דלוה תא לכאיאש׳ :וירחאש הלימל רבוחמ וא ,׳בותכ אש׳ ,׳היהי אש לשב׳ :המגודל ,המצע 

לש די־יבתכב (׳יש׳ וא ׳הש׳ ןכו)׳אש׳ הרוצב הקיזה יוניכ לש ויתויורקיה תא ףסא ןייטשפא םוחנ 

רבוחמב הבותכ תילימה ןייטשפא ןייצש םירקמה לכב ,ןורמיק עשילא הארהש יפכו 39,םימכח ןושל 

ושרדמ תיבמ תבותכב ׳יברלהש׳ הלימב העיפומ וז תילימב שומישל תיפרגיפא תודע 40.האבה הלימל 

ונתינ םינוש םירבסה 41.םירעש תיבמ גפוקרסבו ןלוגבש הרובד רפכב האצמנש דפקה רזעילא לש 

42.וז העפותל 

לחנ ףסואמ 13 הדועתב בותכה תמגוד ,ימרא יוטיב לש םוגרת והזש הארנ - ךכ םדוק ילעב היהאש 

.(6 הרוש :הז ינפלמ הלעב יתייהש)׳ןנד תמדק ןמ הלעב תיוה יד׳ :םילאצ 

.115 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;58 ימע ,(13 הרעה ,ליעל)םירחאו ןידי 34 

 M. Sokoloff, A Dictionary of Judean Aramaic, Ramat-Gan 2003, p. 53 35
.140 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 36 

.׳םי ,םוי׳ ךרעה ,62-61 ימע ,היצנדרוקנוקו היפרגואילפ :ב ,םש :המגודל ואר 37 

הרוש ,םש=) 14 הרוש ,ב רוט ,םש ;(16 הרוש ,ב קלח=) 19 הרוש ,א רוט ,7-3 םיעטק ,4Q394 :דרפנב הקיזה תילימ 38 

E. Qimron a j. strugnell,:ואר .(37 הרוש ,םש=) 3 הרוש ,א רוט ,2-1 םיעטק ,4Q396 :תרבוחמ הקיזה תילימ ;(27 

 1994 Qumran Cave 4, V: Miqsat Ma'ase Ha-Torah (DJD, 10), Oxford; תצקמ תליגמב םינויע׳ ,רטסיק ׳מ וארו

.359 ימע ,(ט״נשת)חס ,ץיברת ,׳חולו ןושל ,היגולואת ,הכלה :המלועו הרותה ישעמ 

.1252,1235 ימע ,ד״כשת ביבא־לת ,2הנשמה חסונל אובמ ,ןייטשפא נ״י 39 

.69-68 ימע ,(38 הרעה ,ליעל)לנגרטסו ןורמיק 40 

.25 ימע ,(3 הרעה ,ליעל)ןבאו ספיספ לע ,הונ 41 

םירקחמ ,׳?ינש תיב תפוקתב 8־ל תיעצמ האירק םא א״הה תשמשמ םולכ :הקיזה יוניכל ׳׳-הש״ ביתכה׳ ,גרבספ ׳ש 42 

,(ו״נשת) טנ ,וננושל ,׳הקיזה יוניכל ״־הש״ ביתכה׳ ,יתפרצ ע״בג :ודגנכו ;118-109 ימע ,(ו״נשת) ז ,ןושלב 

.359 ימע ,(38 הרעה ,ליעל)רטסיק ;268-267 ימע 
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ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא 14 הו1תץ 

םיסכנה טוריפ - 7-6 תורוש 

ןכתיי .בקעי תרב םירמ לש השוכר ויהש ,רהומו ןיינק ,תיב ,הבותכה ףסכ - רהמו ןינקו היבו הבתכ 

.רטפנ לואשש רחאל םולשבא לש וידיל עיגה הז שוכרש 

דימת תירבעב וליאו /יב׳ איה תימראב ׳תיב׳ הלימה לש דרפנה תרוצ בור יפ לע .תיב - היב 

.ךמסנב ןיבו דרפנב ןיב ,׳תיב׳ הלימה העיפומ 

,׳הלכ ןינקו׳ :םיסכנה טוריפמ קלחכ (1 ןידי סוריפפ) תיטבנב בוח רטשב רכזנ הז חנומ - ןינק 

45.רתוי תורחואמ תודועתבו 44בימ םיסוריפפב רכזנ ןיינק חנומה 43.(22 הרוש)שוכרה לכו :רמולכ 

שוכרה איה הינודנ וליאו ,ןיאושינה תעב הלכה יבאל ןתחה ןתנש ףסכה אוה רהומ ארקמב - רהמ 

,׳הנרפ׳ :׳רהומ׳ תיארקמה הלימה המגרות םיעבשה םוגרתב .התחפשממ הלכה האיבהש ףסכהו 

רטש תא וא ןתחה תנתמ תא ןהו הינודנה תא ןה אבכוכ רב דרמ ימימ תודועתב ןייצ הז חנומו 

ןויצמולש לש ׳ןרפ׳ה ,םירניד 500 לש בוחב הדוה ןתחה 18 ןידי סוריפפב המגודל ךכ .הבותכה 

הרבחבש רבתסמ 46.([71-70=] 4-3 תורוש ,םינפ) םיאושינה קוריפ לש הרקמב םלשיש ,ותשא 

,ריעצה גוזל ןתינ אלא ,הלכה יבאל רהומה רבעוה אל םיתעל המודקה תימורה הפוקתב תידוהיה 

הרוש) 1 ןידי סוריפפב העיפומ ׳רהמ׳ הלימה 47.השיאל ףסכה ןתניי ומייתסי ןיאושינה םאש םכסוהו 

 18).48

תועיבת רדעיהו הלבק - 8-7 תורוש 

תועיבתה רדעיה םוכיסבו (7 הרוש)םיסכנה טוריפ רחאל :םיימעפ דעותמ הז יוטיב - תלבקתה לוכית 

.ד״וי הירחאו ו״ית תרוצב ׳לכ׳ הלימל תמודיקכ ןאכ עיפומ ׳תא׳ אשומה יוניכ - ׳לוכית׳ .(8 הרוש) 

ןידי סוריפפב לשמל ,הדוהי רבדממ תורגיאבו תודועתב תודחא םימעפ עיפומ ף״לא תטמשהב יוניכה 

לע דיעהל יושע אוהו ,רחא םוקמ םושב דעותמ וניא ד״ויב ביתכה 49.(8 הרוש)׳םתושר לכתו׳ :44 

.ןושאר ףוג תנייצמ ׳תלבקתה׳ הרוצה .קיריחב ו״יתה תייגה 

העיבת היהת אל םידמלש הרהצה יהוז - ךכ םדוק יליעבל היהאש המ לכב ןיא םירבדו ןידו 

׳ןיא םירבדו ןיד׳ ףוריצהו ,dina u dabäbu :תידכאב ורוקמ ׳םירבדו ןיד׳ חנומה .רטשב ןודנש ןיינעב 

בבדו ןידו׳ :7 ןידי סוריפפב דעותמה ,׳יתיא אל בבדו ןידו׳ ימראה חנומה לש תירבעה הליבקמה אוה 

ןיד אלו׳ יוטיבה 50.(21 הרוש ;ישרויל ןיא העובש לכו םירבדו ןידו)׳יתדיל יתיא אל הלכ אמומו 

.277-271 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;194 ימעב ןוידב דחוימב ,200-170 ימע ,(13 הרעה ,ליעל)םירחאו ןידי 43 

.׳ןיינק׳ ךרע ,xxxix ימע ,1989 םילשורי ,תורטש :ב ,הקיתעה םירצממ תוימרא תודועת ףסוא ,ינדרי ׳עו ןטרופ ׳ב 44 

 45 497 .M. Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic2, Ramat-Gan 2002, p

.141 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;143-142 ימע ,(11 הרעה ,ליעל)סיאול 46 

.297 ,241-233 ימע ,ד״סשת םילשורי ,םארב הבקנו רכז ,רמרש ׳ע 47 

.277-271 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;200-170 ימע ,(13 הדעה ,ליעל)םירחאו ןידי 48 

.114-113 ימע ,(םש)ינדרי ;54-42 ימע ,(םש)םירחאו ןידי 49 

,(ו׳׳נשת) הכ ,לארשי־ץ־וא ,׳(7 ןידי סוריפפ) רבח לחנמ תימראב הנתמ רטש׳ ,ינדרי ׳עו דלפנירג י״ח ,ןידי ׳י 50 

.403-383 ימע 
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הודתץ I 15 זאבכוכ דב דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנש׳מ רטש 

׳ךיסכנב יל ץא םירבדו ןיד׳ חנומה 51.ג״הספל תישימחה האמהמ בימ םיימרא תורטשב דעותמ ׳בבד אלו 

םירבדו ןיד״ :ותשאל בתוכה׳ :ותשא יסכנ לע לעב לש רותיוול עגונה הנשמב חוסינה ןמ קלחכ עיפומ 

יל ןיא םירבדו ןיד״ :הל בתכ [.״] השרוי - התמ םאו ,הייחב תוריפ לכוא הז ירה - ״ךייסכנב יל ןיא 

ןיא םירבדו ןיד״ :הל בתכ [...] השרוי - התמ םאו ,הייחב תחיפ לכוא וניא - ״םהיתוריפבו ,ךייסכנב 

- התמ םאו ,הייחב תורפ לכוא וניא - ״ךתומבו ךייחב ,םהיתוריפ יריפבו ,םהיתוריפבו ,ךייסכנב יל 

53.׳ךייסכנב יל ןיא םירבדו ןיד :הל בותכיש דע .יאני ׳ר םשב עשוהי ׳ר׳ :םג וארו 52;׳השרוי וניא 

המודב ,לעבה רוכזא ןאכ יופצ םלוא ,השק ׳יליעבל׳ האירקה - ךכ םדוק יליעבל היהאש המ לכב 

54.תימראמ תרכומ ׳לעב׳ל ׳ליעב׳ הרוצה .׳ךכ םדוק ילעב היהאש ךיחא׳ :6 הרושב רומאל 

סנקה ףיעס - 11-9 תורוש 

תקספ בור יפ לע העיפומ הז םוקמב .תויאדו ןניא האירקה תועצהו ,רורב וניא ונינפלש הדועתב חסונה 

.רטשב בותכה לע רערעי ישילש דצש הרקמב רטשה לבקמ לע ןגהל הדעונש ,ןגמ 

םיימרא תורטשב םיעיפומה ׳ןרחא שיא׳ וא ׳ןרחא רבג׳ םייוטיבל ליבקמ הז יוטיב - םדא לכו 

55.םירצממ 

56.ןתונש :רמולכ ,ב״הי שרושה לש ינוניב תרוצכ הריבסהל שי הארנה לככו ,השק הרוצ - בהויאש 

׳יתשר בהויאש םדא לכו׳ םילימה תועמשמ .ןיקת וניא ו״יו האירקה םאב שומישה ,הנוכנ וז האירק םא 

״.יתטילש/יתולעב תא ןתונש םדא לכ :תויהל הלוכי 

רטש ודיב יכ ןעטיו רחא םדא אוביש תורשפאב רבודמ ,הנוכנ וז האירק םא - ךדיל יתשר בהויאש 

תא הצפת יכ םירמ הבייחתה הז הרקמב .ול ךייש םירמ לש היהש שוכרה ןמ קלח יכ חיכומה ףקת 

.הלעב יחא םולשבא 

.הטילש ןכו תולעב וא תוכמס :םתועמשמ ׳ושר׳ ימראה וליבקמו ׳תושר׳ ירבעה םצעה םש - יתשר 

התא ,ךינפלמ)׳[...ת שנא לכ ןמ ושר התיד רזעלא תנא ךמדקי :םילאצ לחנ ףסואמ 7 הדועתב המגודל 

רכמהל יל ןיא׳ :תאעברומ ידאוומ 30 הדועתב ןכו 58;(6 הרוש ;[...ח םדא לכמ תושר ול שיש ,רזעלא 

.B2.3 הדועת ,25-22 ימע ,(44 הרעה ,ליעל)ינדריו ןטרופ :ואר ;8 ילואק המגודל 

.ןמפיוק י״כ יפ לע ,א ,ט תובותכ ,הנשמ 

.(ב״ע טמ)א ,ח ןיטג ,ימלשורי 

.108 ימע ,(45 הרעה ,ליעל)ףולוקוס 

.22-21 תורוש ,(51 הרעה ,ליעל)ינדריו ןטרופ :ואר ;8 ילואק המגודל ךכ 

קילימ :ואר ;(3-2 תורוש ;יונא] ןתונ)׳הונאו בהיו׳ :תאעברומ ידאוומ 32 הדועתב המגודל עיפומ ינוניבב ב״הי שרוש 

םינתונ םהו)׳ךל ןיבהיו׳ :םש 27 הדועתב ,םיברבו .35 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;151-149 ימע ,(12 הרעה ,ליעל) 

.31 ימע ,(םש)ינדרי ;139-138 ימע ,(םש)קילימ :ואר ;(4 הרוש :ךל 

,האג תויהל ,טולשל :ותועמשמש ,לק ןיינבב ב״הר שרושמ לעופ רמולכ ,׳בהריאש׳ :אורקל תורשפאה תא לוקשל שי 

אתעבש ,ןסינ יבריב ףסוי)׳ליז דאב ירב בהרי׳ :המגודל ואר .טולשל :ותועמשמ הארנה לככ יחכונה רשקהבו ,זעהל 

ילהא ותבשי :ןכו ;(T-s NS 276.54a הטיסרבינואה תיירפס ,׳גדירבמק ,הזינג עטק ;58 הרוש ,ילט יחמצל הבציתא׳ ,לט 

,הזינג עטק ;1 הרוש ,׳אנשנ בקע טולקי ,תישארב ,הנשה תותבשל תורצוי ,לאומש)׳בהרי וב רשא לכ תענכמ הדועת 

.(T-S K6.13 הטיסרבינואה תיירפס ,׳גדירבמק 

.74 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 
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 16 nilflf ! ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא

:ו ,כ תישארבל יטיפואינ םוגרתב המגודל ואר ושר+בהי ףוריצל 59.(28 הרוש)׳ותיבו ותושרב [...] הזה 

:תועמשמב וז הלימב שומיש ונאצמ רבח לחנמ תורטשה דחאב 60.׳ושר ךל תיבהי אל׳ - ׳ךיתתנ אל׳ 

םוקמת [.״] ןתנוהי ןמ ורכחש תומוקמת [...] םיתוניב וקלחו וצר׳ :44 ןידי סוריפפ ואר ;ללבנש לכ 

׳ותושר לכתו םלס[ה !ותושר לכתו ריפחה הרקנש םוקמתו םתושר לכ[תו1 םיכושמהו תריחה הרקנש 

61.(9-2 תורוש) 

.הקיז יוניכ + המ :ונייה ,אש+אמ :תוילימ יתש בוליש הארנה לככ - אשאמ 

ךרדב יוצמ תורטשב .יואר :תועמשמב ,ליבס ינוניב ,לק ןיינבב י״זח שרושמ ׳הזח׳ - הזח אבתכ 

הרוש ;םהב יל יוארכ)׳ןוהב יל הזח ידכ׳ :7 ןידי סוריפפב לשמל ומכ ,׳(־ל)א/הזח ידכ׳ ףוריצה ללכ 

,׳אבתכ׳ ןיבל ,הבקנ ןיממ עדוימ אל םש ,הבותכ :העמשמש ,׳הבתכ׳ ןיב ביתכב הנחבה שי 62.(13 

.ימראה עודייה ןרוצ ףוריצב רכז ןיממ םש ,רטשה :ועמשמש 

׳רטפ׳ הרוצהו 63;(9 הרוש)׳וב רטפיש וילע דמע׳ :בתכנ תאעברומ ידאוומ 46 הדועתב - רטופ 

ונינפלש רטשב ׳רטופ׳ הלימה 64.םילאצ לחנ ףסואמ 9 הדועתב ,רכמ רטשב עטוקמ רשקהב תרכזנ 

.בזוע :הארנכ העמשמ 

יסכנמ ךל (םלשא) םולשתה :רמולכ - ךכ תמעל המ ך<ע>רפאו יסכנמ ךל אתמלשתו ןיד אלא 

רמולכ ,׳ןיד׳ םולשבא דגנ הל היהי אלש הבייחתה םירמ .(ךכל םאתהב) תאז תמועל ךל ערפאו 

:אלמה יוטיבה עיפומ תאעברומ ידאוומ 18 הדועתב .היסכנמ סנקה תא םלשת איהו ,העיבת לכ 

הרוש ;תאז תמועל הנקאש [הממו] יסכנמ ךל םולשתה)׳ךדלבוקל הנקא ידו יסכנמ ךל [את1מלשת׳ 

;1יס1כנמ םולשתה ןועחפ...])׳[יס]כנ ןמ התמלשת ןע1רפ...ץ :םילאצ לחנ ףסואמ 9 הדועתב םג ואר 65.(7 

66.(10 הרוש 

67.אל םא :וז הלימ שרפל שי ילוא - אלא 

68.םירצממ םיימראה תורטשב המגודל דעותמ ׳ןיד אלו׳ ליבקמה יוטיבה - ןיד אלא 

.׳המלשת׳ לש תעדוימה הרוצה - אתמלשת 

ואר ,בוח (עורפל) םלשל ועמשמ ע״רפ שרושה .תויאדו ןניא המלשההו האירקה - ך<ע>רפאו 

49 הדועתב ;(6 הרוש :ך[ל1 ערפא הז [תא])׳ךנעורפא הנד׳ :תאעברומ ידאוומ 18 הדועתב בוחה רטשב 

הערפ[אץ :וחירימ 2 סוריפפב 69;(9-8 תורוש)׳יל ר[מו1תש ןמז לכב ך<ע>רפאש׳ :םילאצ לחנ ףסואמ 

.53-51 ימע ,םש 59 

.530 ימע ,(45 הרעה ,ליעל)ףולוקוס :ואר תופסונ תואמגוד 60 

.114-113 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי ;54-42 ימע ,(13 הרעה ,ליעל)םירחאו ןידי 61 

.99-96 ימע ,(םש)ינדרי 62 

.161 ימע ,םש 63 

.25-23 ימע ,םש 64 

.17-15 ימע ,(םש)ינדרי ;104-100 ימע ,(12 הרעה ,ליעל)קילימ 65 
.20 ימע ,(םש)ינדרי :ואר ,7-6 תורוש ,דוד לחנמ הדועתבו ;7 הרוש ,25-23 ימע ,(םש)ינדרי 66 

.184-167 ימע ,(ח״סשת)ע ,וננושל ,׳אל םא ,אליא׳ ,רומ ׳א 67 

.B3.5 הדועת ,71-68 ימע ,(44 הרעה ,ליעל)ינדריו ןטרופ :ואר ;15 הרוש ,4 גניליירק לשמל 68 

כ ,לארשי־ץרא ,'אבכוכ רב ימימ ירבע בוח רטש׳ ,ןורמיק ׳או ישורב ׳מ ;19 ,17-15 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 69 

.261-256 ימע ,(ט״משת) 
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הרדתץ I 17 ׳אבכוכ ־ 1 דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :ילארשי תיב ןברוחל עברא תנש׳מ רטש 

הדועתב 71.(8 הרוש)׳ךערפא יל רמותש ןמז ל[כוץ :תאעברומ יראוומ 174 הדועתבו 70;(1 הרוש)׳עברל 

.ן״יע תואה הטמשנ ,ונינפלש הדועתל המודב ,םילאצ לחנ ףסואמ 49 

רטשה םויקל תובייחתהו רושיא -12-11 תורוש 

:הדוהי רבדממ תורטשב רתוי םיכוראו םירצק םיחסונב עיפומ הז ףיעס - ךכ תמעל ךילע יל םיקו 

72.׳הככ תמעל ילע םיקו׳ :תאעברומ ידאוומ 24 הדועתב לשמל 

תומיתח -15-12 תורוש 

הז גהונ 73.םירמ םשב םתח (בוקעי רב ףסוהי)רפוסה - הרממ ןמ תבתכ ה1שפנ] לע בוקעי תרב םירמ 

רחא םדאו ,ומש תא בותכל היה לוכי אל םידדצה דחא םיתעל .הדוהי רבדממ םידחא תורטשב דעותמ 

,הרמאממ)׳הרממ ןמ׳ םילימה תא ףיסוה המשב םתוחהו ,השיאב היה רבודמ בורל - ומוקמב םתח 

ףסואמ א8 הדועתב ןועמש תרב םולש םשב םתח אתתמ רב רזעלא לשמל ךכ .(התארוה יפל :ונייה 

ףסואמ 13 הדועתב ףסוהי תרב ןיצמלש לש הרמאממ םתח ןועמש רב תתמו ,(15 הרוש)םילאצ לחנ 

74.(12 הרוש)םילאצ לחנ 

,תיפוס א״פכ תיארנ הנורחאה תואה .תיאדו הניא ףסוהי םשה תאירק - דהש ןועמש רב ףסוהי 

.הלודגו הבחר ך״מס תויהל הכירצ הינפלש תואהש הארנ ךכיפלו 

75.וחירימ 1 סוריפפמ םג רכומ (אנ ,בכ א םיכלמ)םרוהי יארקמה םשה - [דהש] הירכז רב םרוהי 

76.ינשה תיבה ימיב םג ץופנ היה הירכז יארקמה םשה 

,וכותב וידעש ,טושפ רטש והזש הדבועה ןמ תשקבתמ ׳ארפס׳ המלשהה - [ארפס בו]קעי רב ףסוהי 

.הדועתה בתכל ההז בוקעי רב ףסוהי לש המיתחה בתכ םנמאו .ופוסב ומתח םידע ינשש היה לבוקמו 

.םירמ לש היחא היה רפוסהש ןכתיי 

ןויד .ו 

ליבקמב בתכנ רטשה .(רפוסה לש איה הנורחאה המיתחה)ופוסב ומתח םידע ינשש ,טושפ רטש והז 

םירמ לש המשב בוקעי רב ףסוהי רפוסה בתכ רטשה תא .הדצה לופיק ינמיס וב םיארנו ,םיביסל 

 E. Eshel 8e H. Eshel, '2. Jericho papDeed of Sale or Lease ar', J. Charlesworth and others (eds.), Miscellaneous

 Texts from the Judaean Desert (DJD, 38), Oxford 2000, pp. 31-36

 E. Eshel, H. Eshel ü G. Geiger, 'Mur 174: A Hebrew I.O.U. Document from Wadi Murabba'at', Liber Annuus,

 58 (2008), pp. 9-27
.112-107 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 

.׳ה/ארממ׳ ךרעה ,94 ימע ,ב ,םש :המגודל ואר 

.134,71 ימע ,א ,םש 

תרווסלר׳צ ,H. Eshel a H. Misgav,י Jericho papList of Loans ar .1׳ :ואר ;(4 הרוש ,ב רוט ,ב דצ)׳םרוהי רב ןועמש׳ 

,ליעל)ינדריו ןטרופ :ואר ;׳םרההי׳ הרוצב ,13 הרוש ,11 ילואקב םג רכזנ הז םש .30-29 ימע ,(70 הרעה ,ליעל)םירחאו 

.126 ימע ,(15 הרעה ,ליעל)ןליא :םג וארו ;B4.2 הדועת ,105-104 ימע ,(44 הרעה 

.93-90 ימע ,(םש)ןליא 
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טירשת :לאמשמ 

עלס תרעמ לש 

לש עבטמ :הלעמל 
שולש הנשמ עלס 
אבכוכ רב דרמל 

הרעמב אצמנש 

המש תא הל ןתנו 

.(8 הרעה ,ליעל)קאלוג 77 
.59 ימע ,םש 78 
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הו1תץ 191 לאבכוכ רב דרמ ירחא תדה תורזגל הרידנ תודע :׳לארשי תיב ןברוחל עברא תנש׳מ רטש 

ינדרי הדע 

יפרגואלפ ןויד :חפסנ 

האמהמ הדוהי רבדמ תורטשמ רכומה ןונגסב טוהר יצח ׳ידוהי׳ בתכב רומאכ הבותכ ונינפלש הדועתה 

הצקה .והצקב ךותח היהש סומלוקב תויושע תויתואה .ישיא דיה בתכ לבא ,נ״הסל היינשהו הנושארה 

תיווזל םאתהב הנתשה תוכישמה יבוע .הרושה תמועל עופישב קזחוה םיתעלו הרושל בצינ בורל 

לשורמ עוציב ללגב תיאדו הניא םילימ המכ לש ןתאירק .הביתכה ןוויכל םאתהבו סומלוקה תקזחה 

םאתהב ,רשקה תיולת איה ןיוצש יפכו (םייוטיבה ןמ המכ לש םדוחיי ללגבו) תויתוא רפסמ לש 

.רטשה לש ונכות תא ונתנבהל 

התוא ינב הדוהי רבדממ םירחא תורטשמ רכומ ןקלחש ,(תויתוא ירושיק)תורוטגילב עפושמ בתכה 

העיפומ הנושארה 79.תאעברומ ידאוומ 30 הדועתב תומודה תורוטגילה תובורמ דחוימב .הפוקת 

תדרויה ,ו״יתה לש תילאמשה הכישמה שארל תרבחתמ ן״ונה תיתחת - (1 הרוש)׳תנש׳ הלימב 

ו״יתל ד״מלה תרבחתמ המוד ךרדב 80.תורושה ןיב תמייתסמו ן״ונל תחתמ הנימי הרזחב תלפקתמו 

שארל תרבחתמו הלאמש תכשמנ ד״מלה תיתחת - (8 הרוש)׳תלבקתה׳ו (2 הרוש)׳תלמרא׳ םילימב 

דוע .ו״יתה לש רמוקמה ,ינמיה הקלח לא האלולב תכשמנו תדרויה ,ו״יתה לש תילאמשה הכישמה 

׳אתמלשת׳ םילימב ם״מו (10 הרוש)׳ךתול׳ הלימב ו״יו ןה המוד ךרדב ו״יתל תורבחתמה תויתוא 

׳תמועל׳ הלימב לשמל העיפומ ו״יתו ם״מ לש הרוטגיל .(12 ,11 תורוש)׳ךכ תמעל׳ו (10 הרוש) 

ימראה בתכהמ שרי ׳ידוהי׳ה בתכהש ,תלבוקמ הרוטגיל .(24 הרוש) תאעברומ ידאוומ 30 הדועתב 

ש״ירהו ת״יבהש ,(15,3 תורוש)׳רב׳ הלימב העיפומ ,נ״הספל תיעיברהו תישימחה האמה לש טוהרה 

ןכתיי 81.(1 הרוש) 49 ןידי סוריפפ ,אבסוכ רב ןועמש לש תרגיאב לשמל וושה ;דחא ןמיסכ הב ובתכנ 

הרוטגיל דוע .תרעושמ התאירקש ,(5 הרוש)׳אמלוכב׳ הלימב ו״יווהו ף״כה ובתכנ המוד ךרדבש 

הנושו ,הכרואב תינוניב תחא הכישמכ הב הבתכנ תיפוסה ף״כהש ,(5 הרוש)׳ךל׳ הלימב העיפומ 

הרוש)׳ךדיל׳ ,(6 הרוש)׳ךיחא׳ ,(12,11,8,6 תורוש)׳ךכ׳ םילימב העיפומה ,הדורפה התרוצמ דואמ 

המיתחב עיפומה תיפוס א״פו ך״מס לש ףוריצה איה תלבוקמ הרוטגיל דוע .(10 הרוש)׳ךתול׳ ,(9 

הרוש) תאעברומ ידאוומ 30 הדועתב ׳ףסכב׳ הלימב לשמל העיפומ וז הרוטגיל .(15 הרוש)׳ףסוהי׳ 

תיארנ 12 הרושב 82.(11 הרוש)םילאצ לחנ ףסואמ 13 הדועתב ןכו (9 הרוש)םש ׳ףסוהי׳ םשבו (20 

83.תונוש תורוצב הדוהי רבדממ תודועתב העיפומה ,׳ןמי תילימה לש הרוטגיל 

האמה לש טוהרה ׳ידוהי׳ה בתכב תולבוקמה תורוצל תומוד תודורפה תויתואה בור לש ןהיתורוצ 

.הז רטשב תודעותמ ןניא י״דצו ל״מיג תויתואה 84.נ״הסל היינשהו הנושארה 

.54,52 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 

.(םש)ינדרי :(9 הרוש)תאעברומ ידאוומ 30 הדועתב ׳ןתנוהי׳ םשב הרוטגילה תא לשמל וושה 

.165 ימע ,א ,(12 הרעה ,ליעל)ינדרי 

.134 ,54 ,52 ימע ,םש 

.165 ימע ,םש :3 הרוש ,49 ןידי סוריפפ ,רבח לחנמ אבסוכ רב תרגיאב המגודל ואר 

.63-20 ימע ,ב ,םש :ואר ידוהיה בתכב תויתואה לש הרוצה ינוגל רטשבש תויתואה תורוצ תאוושהל 
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 20 I ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא

הבותכ איה היתויורקיה ראשב .(1 הרוש)׳לארשי׳ הלימב ,תלבוקמה הרוצב תחא םעפ העיפומ ף״לא 

תרבחתמ תינמיה הכישמה םירקמה בורב .תילאמשה הכישמה תטמשהבו תורבוחמ תוכישמ יתשב 

תרבחתמ איה ,(1 הרוש)׳עברא׳ הלימב ומכ ,םיתעלו ,ןותחתה והצקל ךומס וא ועצמאב ןוסכלאה לא 

תורחא תודועתמ תרכומ הנניא וז הרוצ .v תיזעולה תואל המודו שממ ןותחתה והצקב ןוסכלאה לא 

.תיסחי הנטק תואה .הדוהי רבדממ 

,סיסבה לא האלולב תרבחתמו לאמשל תרעקתמ ,הלעמל הליחתמה ,תחא הכישמב בורל היושע ת״יב 

טוהרה ׳ידוהי׳ה בתכבש תורטשה בורמ תרכומ וז הרוצ .תוחפ וא רתוי לולת עופישב ןימיל הלועה 

תאו השארב רומיקה תא הרסחו תלדלודמ ת״יבה תרוצ (8 הרוש)׳יליעבל׳ הלימב .הדוהי רבדממ 

.(רשקהה יפ לע תרעושמ האירקה)עפושמה סיסבה 

גגה לש ינמיה הצקב הליחתמ תינמיה הכישמה ;תוכישמ יתשב היושע התויהב ש״ידמ תלדבנ ת׳׳לד 

.לאמשל לק עופישב וא ךנואמב הטמל תדרויו וילעמ טעמ וא יקפואה 

ינמיה הצקה לעמ הליחתמ תינמיה הכישמה .לאמשל טעמ עפתשמ וא יקפוא גגה .תיסחי הלודג א״ה 

לאמשל לק עופישב תדרויו תדרפנ בורל תילאמשה הכישמה .ןימיל לק עופישב תדרויו גגה לש 

המיתחב .(18 הרוש] ׳תלבקתה׳ ,(6 הרוש] ׳היבו׳ ,׳היהאש׳)ילאמשה והצקב גגה לא תרבחתמ םיתעלו 

רבחמה יקפוא גגו תוליבקמ תויכנא םילגר יתש תלעב ת״יחל המודה א״ה םימעפ העיפומ 14 הרושבש 

.ןהיניב 

הליחתמה הכישמב היושע איה בורל .ד״ויכ הרצק תויהל םיתעל היושעו ,םינוש םיכרואב העיפומ ו״יו 

ןוויכב ןותחתה הצקב לאמשל טעמ תכשמנ איה םידחא םירקמב .ןימיל לק עופישב תדרויו לק רומיקב 

.([7 הרוש] ׳םירבדו ןידו׳)הביתכה 

שאר תלעבו תיסחי הרצק איהו ,(110 הרוש] ׳הזח׳ ,[5 הרוש] ׳הזה׳)רטשה ףוגב םיימעפ העיפומ ן״יז 

בתכב תואה תרוצ תא תנייפאמהו ,ןוילעה הצקל ןימימ הקובדה הרצק הכישממ האצותכ הבועמ 

.14 הרושבש ׳הירכז׳ המיתחב שי ן״יז לש תורקיה דוע .רפסה 

תודרוי הלש ךרואה תוכישמש ךכבו הבחורב א״המ רוריבב תלדבנו תוכישמ שולש היושע ת״יח 

העיפומ תואה לש הנטק הרוצ .(15 הרוש] ׳הזה׳ :תמועל ,[10 הרוש] ׳הזח׳ :ואר)ןימיל עופישבו ליבקמב 

.(10 הרושבש ד״מלה שארב תעגונ תילאמשה לגרה ;9 הרוש)׳ןבשח׳ הלימב 

.7 ןידי סוריפפב לשמל תועיפומ תומוד תורוצ .(110 הרוש] ׳רטופ׳)תחא םעפ העיפומ ת״יט 

איה םידדוב םירקמב .ןימיל עופישב תדרויה ,השארב תרמוקמ בורל ,הרצק הכישמכ היושע ד׳׳וי 

תוכישמ יתש היושעה ד״וי העיפומ (7 הרוש)׳ןיא׳ הלימב .(16 הרוש] ׳ילעב׳ לשמל)ו״יו ומכ הכורא 

,לאמשל עופישב דרויה ךורא ץקוע תלעב ,הלודג תיפוס ד״וי .ימראה בתכב תיתרוסמה התביתכ ךרדכ 

.(תיאדו הניא וז הלימב ת״יב תואה תאירק ;8 הרוש)׳יליעבל׳ הלימב העיפומ 
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ינדרי הדעו לשא ןנח ,לשא רתסא 22 הודתץ 

םיליבקמו םייקפוא ,טעמ םירועק סיסבה תכישמו גגה ,הבחורל הווש ההבוג .ת״יבמ הפי תלדבנ ף״כ 

ף״בה תאירק (10 הרוש)׳ישוכר׳ הלימב .הרסח סיסבה תכישמ (11 הרוש)׳יסכנמ׳ הלימב .הזל הז 

הרוטגילב ו״יוול תרבוחמ הטוהרו הנטנטק ף״כ ,הנוכנ (5 הרוש)׳אמלוכב׳ האירקה םא .תיאדו הניא 

.הרושל תחתמ תשלוג הניא ו״יווהש אלא ,׳רב׳ לש הרוטגילל המודה 

דואמ הכורא תיכנא הכישמו רועק וא יקפוא גג תלעב איה .תוכישמ יתש בורל היושע תיפוס ף״כ 

תדרחתמו רשי תדרוי ,גגה לש ינמיה הצקה לעמ הליחתמה (תורוש שולש-מייתש הבוגכ םימעפל) 

עיפומ ,תיפוס ן״ונל המודו גג רסח ,וז תוא לש הרוצ ןוג .הביתכה ןוויכב הלאמש הכישמ ךות טעמ 

ואר ;5 הרוש)׳ךל׳ הרוטגילב העיפומ הז הרוצ ןוג לש רתוי הרצק הרוצו (11 הרוש)׳ךילע׳ הלימב 

.(ליעל 

תובורק םיתעל) הרושה לעמ הובג הליחתמה ,לאמשל טעמ הרועק ,ךדוא תכישמכ העיפומ ד״מל 

הלאמש תולגעתהב הסיסבב וא הרושה סיסב לעמ תמייתסמו (הילעמש הרושבש תויתואל תסנכנ 

םירקמבו ,לאמשל עופישב ןרותה שארמ דרויה ץקועב תדיוצמ איה היתויורקיה בורב .הביתכה ןוויכב 

ידאוומו רבח לחנמ תודועתב העיפומ וזל המוד הרוצ .([8 הרוש] ׳לכית׳) רמוקמו ךורא אוה םידחא 

.(נ״הספל תישילשה האמב הנושארל עיפוה ד״מלה ןרות שארב ץקועה)תאעברומ 

ילאמשה וקלחב טעמ חותפ םיתעלו ותיתחתב טעמ דדחתמה ,ולדוגב ינוניב לוגיעכ בורל היושע ם׳׳מ 

איה תיפוס וא הדורפ תואהשכ .האבה תואה לא לאמשל תינוסכלא הכישמ תאצוי םשמו ,ןוילעה 

הרוש)םירמ ,[3 הרוש] ׳בנעמ׳ לשמל)וילא דומצ םיתעל ,לוגיעל לאמשמ תיכנא הכישמב תנייפואמ 

,הנוכנ (5 הרוש)׳אמלוכב׳ האירקה םא .(18 הרוש] ׳םדוק׳ ,[4 הרוש] ׳הדומ׳)וילא רבוחמ םיתעלו ([2 

.(12 הרוש)׳ןמ׳ תילימב ם״מל המודב ,הרוטגילב ף״לאל תרבוחמ הנטנטק ם״מ 

ילאמשה הצקה ןמו ,הרצו רתוי הכורא איה תחא םעפ ךא ,תיעצמ ם״מ תרוצל המוד בורל תיפוס ם״מ 

תיפוסה ם״מה לש הטוהר יצח הרוצ וז .לאמשל לק עופישב הרצק הכישמ תדרוי הלש גגה לש 

ומכ .גגה הצקב תיאמצע הכישמל ךפהש ןוילע ץקועו ךוראו רצ ףוג תלעב ,רפסה בתכ לש תיאכראה 

תורחא תודועתב תדעותמ הניא קוידב תאזכ הרוצ ,(ליעל ואר) vb המודה ף״לא תואה לש הרקמב 

.הדוהי רבדממ 

תלפקתמ וא תלגעתמה ,הרושה הבוגב תחא ךרוא תכישממ ,טוהר יצחה בתכב יופצכ ,היושע ן׳׳ונ 

.(16 הרוש] ׳ןינקו׳ ,13 הרוש] ׳הנילעה׳)רצק סיסב תרצויו לאמשל התיתחתב 

ןוויכב תצקמב הרועק ,(תורוש שולש תוצחל היושע) דואמ הכורא הכישמכ הבותכ תיפוס ץונ 

.הביתכה 

יפל רקיעב השענ היוהיז הז ןוימד ללגב .רתוי טעמ בחרה הגגב ,ם״ממ טעמב קר תלדבנ ך״מס 

׳ףסוהי׳ ,[11 הרוש] ׳יסכנמ׳ ,[2 הרוש] ׳בלעסמ׳) םימעפ שולש קר הז רטשב תדעותמ איה .רשקהה 

.([תיפוס א״פל הרוטגילב תרבוחמ ;15 הרוש1 
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,תילאמשהו ,לאמשל ןוסכלאב תדרוי תינמיה הכישמה .תוכישמ יתש היושע ,תיסחי הלודג ן״יע 

רטשב היתויורקיה לכב ידמל הדיחא התרוצ .השארל בורק הילא תרבחתמ ,ןימיל לק עופישב תדרויה 

.(13 הרוש)׳ןועמש׳ המיתחב טעמל 

הטונה הספילא יצח :תינייפוא התרוצו ([10 הרוש] ׳רטופ׳) הז רטשב תחא םעפ קר העיפומ א״פ 

,הצקה םע שגפמה םדוק תמייתסמ ךא ןותחתה הצק רבע לא הכישמ תדרוי השאר הצקמו ,רוחאל 

דואמ תקפוסמ [11 הרוש] ׳ך<ע>רפאו׳ הלימה תאירק) וז תוא לש ינייפואה ףאה - לק יוביעב 

לש תיפוסה הרוצה .(א״פ תואה תא הב תוהזל השקו - תיפוסה ף״כה ןמ ץוח - תינרוצה הניחבהמ 

.הל תמדוקה ך״מסל תרבוחמ איהשכ ,15 הרושב ׳ףסוהי׳ המיתחב .תואה 

תרבוחמ בורל ,טעמ תילג התרוצו ינוניב הכרואש ,לגרה הטוהר יצחה הרוצב .יוהיזל הלקו הלודג ף׳רק 

םילימב .([11 הרושו ׳םיקו׳)גגה לא םיתעלו ([2 הרוש] ׳בוקעי׳ לשמל)ףוגה לש ןותחתה הצקל השארב 

רתונ גגה קר ,רתוי הטוהר תואה (12 הרושב ׳בקעי׳ המיתחב םג ילואו) 8 הרושב ׳תלבקתה׳ו ׳םדוק׳ 

רבדממ תודועתב תועיפומ וללה תורוצה לכ .ןירשימב ונממ תאצוי לגרהו ,תואה לש ןוילעה קלחה ןמ 

.הדוהי 

,תיתיווז ףתכו רועק גג הל שי ׳לארשי׳ םשב .תחא הכישמב היושע איהש ךכב ת״לדמ תלדבנ ש״יר 

הרועק ,הרצק הכישמב היושע איהו ללכ ףתכ הל ןיאש וא הלוגע הפתכ היתויורקיה ראשב ךא 

.לאמשל 

הרוצה ןוג .הדוהי רבדממ תודועתב םיעיפומ םלוכ .םיטוהר יצח םבור ,הרוצ ינוג המכב העיפומ ן״יש 

,ילאמשה הדצ לע תבכוש ן״ישכ הארנ ,ידמל רידנ אוהש ,(9 הרוש)׳ןבשח׳ו (1 הרוש)׳תנש׳ םילימבש 

47 הדועתבו םילאצ לחנ ףסואמ 7 הדועתב לשמל עיפומ אוהו ,תיקפואה תילאמשה הכישמה ללגב 

הרוש)׳אשאמ׳ו ׳יתשר׳ םילימב לשמל ,תולגועמ תוכישמ שולש לעב אוה רחא הרוצ ןוג 85.רבח לחנמ 

,הרצק הכישמב טשוקמ תינמיה ועורז שארשו ,רפס בתכבש ן״ישל רתוי המודה ,ףסונ הרוצ ןוג .(9 

תורחאה תוכישמה יתשמ ההובג תיעצמאה התכישמש ן״יש םג שיו .(4 הרוש)׳םלשבא׳ םשב עיפומ 

תויושע תוינמיה היתוכישמ יתשש ן״יש .(19 הרוש] ׳בהויאש׳ הלימבו [4 הרושו ׳לעוש׳ םשב לשמל) 

׳דהש׳ הלימב העיפומ ,ןימיל עופישב תדרויו טעמ תילג תילאמשה התכישמשו ,רוחאל הטונה גזגיזב 

.(13 הרוש)ןושארה דעה תמיתחב 

תילאמשה הכישמה שארב הליחתמה ,תחא הכישמב היושעו ידמל הלודג (הרוטגילב אלש)הדורפ ו״ית 

הלימב לשמל) תינמיה הכישמה לאו גגה לא תכשמנו ,האלול תרצויו הרזחבו הלאמש תלגעתמה 

העיפומו ,טוהרה ׳ידוהי׳ה בתכה ןונגסב ו״ית לש תוירקיעה תורוצה תחא וז .([7 הרוש] ׳תלבקתה׳ 

האמהמ תוימרא תודועתב העיפומ רבכ האלול ו״ית) הדוהי רבדממ תודועתב םידחא הרוצ ינוגב 

.(נ״הספל תיעיברה 

.75 ,65-64 ימע ,א ,םש 85 
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הנושארה האמב גהנש ימשרה בתכה לש תולבוקמה תורוצב טלשש רפוס ידיב הבתכנ הדועתה ,םוכיסל 

תא דירפמה טוהר יצח בתכב שמתשה אלא יטנגלא בתכב בותכל לדתשה אל אוה .נ״הסל היינשהו 

ידמצ לש תולבוקמ תורוטגילמ ענמנ אל טעמ תלשורמהו הריהמה ותביתכב לבא ,וזמ וז תויתואה 

.נ״הסל היינשה האמהו הנושארה האמה לש ,טוהרה ׳ידוהי׳ה בתכב גוהנכ תויתוא 
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לש םבתכמ קיתעת 
׳וכשמ תיב לש ןיסנרפה׳ 

לכו םולש הוהא׳ יוטיבה ובו 

ואר ,7 הרוש)׳לארשי תיב 
(12 הרעהו 10 ימע ,ליעל 

(ינדרי הדע :טוטרש) 
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