
 ובמקרא א' אנסטאסי בפפירוס צבאילוח-מזון
 מלמט א, :מאת

 ארץ-ישראל אדמת על מצריתכלכלתעוצבה

 מימיו כנראה סאטירית, אגרת היא א' ,אנסטאסי פפירוס בשם. הידועההתעודה
 של אגרת על כתשובה מצרי, סופר שחיברה לפסה*ם, )1224-1290 הב' רעמססשל

 ל-ידידו, מוכיח גבוה, מצרי פקיד שהיה האגרת, כותב חורי, למקצועי.חברו
 כסופר- תפקידו בתחום הלה של הגמורה בורותו את סרקסטית בלשוןאמנאמאפא

 מתחום מבהנים או שאלות כמה לפניו ומציע מצרים, פרעה רוממותו, הוד שלהצבא
 לראשית המקבילה בתקופה ארץ-ישראל של תיאור ניתן זו בתעודהתפקידו.

 ארץ-ישראל של גיאוגרפיה עניני זו בתעודה נדונו במיוחד בה. הישראליתההתנחלות
 של ביותר הקדום הדרך מורה מעין היא החבור של שמרביתו כך הדרומית,וסוריה
הארץ.
 שאלות של מתחומן חורגת והמקרא הארץ חקר לגבי התעודה של חשיבותהאולם

 של צבאיות בחינות כמה על ללמד כדי בו יש חורי של מכתבו גרידא.טופוגרפיות
 החיילים. בין וחלוקת-המזון כלכלת-הצבא ענין היא מהן אחת בארץ. מצריםשלטון
 כונה מתוך לאמנאמאפא חורי מציג שאותו הרביעי, במבחן כלול בכך העוסקהקטע

 של תפקידו בגדר היו הקדום בצבא והאפסנאות המינהל שעסקי לציין, ישלהקניטו.
 בסמוך באה והיא זה, בענין העוסקת הפיסקה, תרגום את כאן נביאסופר-הצבא2.

 ארץ-ישראל3: של בטופוגרפיה בפרטות העוסק והאחרון, החמישילמבחן
 החיל בראש בחשכה אבוקה ממנו; נסתר דבר אין אשר לב, חכם דרוך, סופר"

 ההם המורדים את למחוץ אמיץ, צבא בראש לצ'אהי4, במסע שלוח הנך לו.להאיר
 עשוש 1,600; קהק 520; שרדן 1,900; מונה לפניך אשר היל-הקשתים י. ן ר ע נהמכונים
 מנחת לפגיך מובאת קציניהם. בלי :5,000, הכל בסך 880; מונים )כושים( נחסיו]100[6;

 מועטה שהצידה בעוד בשבילך, מדי רב האנשים מספר יין. בקר, לחם, - ם לש
 -30. יין שונים-120; ממינים צאן מאפה-1,800; קמח-300; ככרותבשבילם:
 )את מקבל אתה )מהם(. לוקה שאתה למה ביחס מועטה והצידה מדי, רב הואהצבא
 במחנות מונז"ז 1 זהיהצידה(

 ידו! אל איש כל של מנה במהירות, פקדם ודרוכים. הכן במצב הםהחיילים
 נ ויוגד המחנה ויחם צהרים הגיע ' 1 ע ד י ר מ ס ' )ואומרים(: בסתר צופים מ[ י ס והנש

 בכלל לחם שאין זה מה לפנינו!7 המסע רב המפקד; את תכעיסו בל לנוע;'זמן
 עליבות מביא אתה אשר המכות מה - אתה הוי רחוק. הליל חנית מקום)אתנו(ז

 84888848. בעמי הערותעיין
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 צבאילוח8מזון

 באין יום הומכת שעה )אולם( הצידה! את ותנה קרב אתה! נבון סומראכן
 לא להכותנוו הובאת מה - ובריאות שפע חיים, - השליט מטעם סופר)לעזרתך(

 !" להכריתך וישלח ישמע )המלך( הוא נערי; הדבר,טוב

 לצבא מזון הספקת של כאחד ומאלפת מלבבת תמונה מעלה התעודהמחבר
 מתואר תהילה אישי, 5,000 מנתה זו שכן חטיבה, של בציודה אמורים הדבריםהמצרי.
 הנכריים היסודות זרים. חילות של בגדלן שוות בלתי יחידות שכללה החטיבה,הרכב
 לעתים נהגו והמצרים הואיל החדשה, בממלכה מצרים צבא של נכבד חלקהיוו

 נכללו נוביה אנשי של יחידות הלוחמים. לשורות הנכבשים העמים את לגייסתכופות
 חילות המצרים בשירות אנו מוצאים לפסהענ הי"ד במאה וכבר מאז, פרעהבצבא

 ;א,,,,ן,,.ן
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 חרמחב פרעה של מקברו ציור על-פי מצרים, לצבא מזון חלוקת 66:ייור
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 וביצורים נשקצבא,

 הראשונה הפעם זו בתעודתנו נזכרים. לעומתם מאגו"י-הים". אחד שרדניט, שלשכירים
 מארץ שמוצאם הללו, העמים שני של שגיוסם איפוא, להניח, יש ומשוש. קהק שלגייסות
 רעמסס19 של חידושו הואלוב,

2

 ולבושם זינם על שכירים חילות ובכללן השונות יחידותיו על פרעה צבא ז8:ציור
 להםהאומיניים

 הלאומית זהותו את לפרש בלא קשתים, נזכרו השונים החיל סוגי של הרשימהבראש
 זו עובדה הקשתים. באו שמתוכם מצרים, לבני ספק ללא היא הכונה זה. חילשל

 צבאית-טקטית. משמעות גם היתה הצבא של הלאומית שלחלוקה כך, עלמרמזת
 בכלי-נשקם אף אלא ובאורח-חייהם, בדמותם רק לא נתייחדו השוניםהעמים

 הי"ח-הכי השושלות מימי רבים תבליטים לעצמם10. שסיגלוובדרכי-הלחימה
 וכלי- מדי-קרב מהם אחד כשלכל שונים, צבאיים במצבים אלה בני-עמיםמתארים

 החיל לסוגי ביחס בתעודתנו, הנקובים המספרים של טיבם אמגמ לום. אופינייםזין
 אופן על הבודדים הכוחות בדל השפיע אם יודעים איננו וכן לנו, נהיר אינוהשונים,
 המתכונת לפי מצרית, חטיבה ממש מתאר שחורי מסתבר, מכל-מקום המזון.חלוקת
 בכל -ערכתו" ואת הרבה בקיאותו את הוא מפגין ובכך בימיו, נהוגה שהיתההצבאית
 לצבא-מצרים.הנוגע
 ללוחמים, מנות-המזון הספקת בדבר המבחן הוא הצבא מתיאור ריאלי פחותלא
 של חישובה ש כאחד ומינהלתית מתימטית היא הבעיה ל"ידידו". הורי מציגשאותו

 הטכני והביצוע הצבא, לרשות העומדת הכללית, כמות-המזון מתוךהמנה-האישית
 מבעוד במלאכתו החל שהסופר ללמוד, יש הכותב דברי מתוך חלוקת-המנות.של

 הצהרים. שעות עד המשימה נסתיימה לא לתפקידו, הוכשר שלא מאחר אךבוקר,
 איפוא, ואין, הצבא פעולות בתכנון רצינית תקלה גרמה זו מיותרת שהשהיהמובן,
 הדין. את לתת נדרש שהסופר בדברתימה

 שעה מתואר המצרי הצבא זה. מבחן של הגיאוגרפי הרקע ביותר מאלףמבחינתנו
 הללו אגב, המתמרדים. התושבים להכנעת ארץ-ישראל אדמת על מסע עורךשהוא
 הנזמ- המקומיל לצבא-הרגלים כנעני-עברי מונח נערים,-שהוא בשם בפפירוסמכונים
 מאוכלוסית נוסף רובד של חי תיאור ניתן התעודה בהמשך במקראנא. גם הרבהפעמים
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 צבאי ה-מזול,

 במקראיי, מצוי זה מונח ואף בארץ, הנודד הישוב היינו השוסים, הם הלאהארץ,
 של מלאכתו למראה הכנענית בלשון התפעלות קריאת אפילו הושמה השוסיםבמי

 הארץ, אדמת על המצרי הצבא לחיילי חולקה הצידה שגם מכאן המצרי.הפקיד
 האופיניים המזון, סוגי מעירים כך על ומתוצרתה. הארץ מפרי ספק ללא נלקחוהמזון
 מכתה כל ומאפה. קמח בכנענית-עברית: המתאימים המונחים וכן הארץ,לטבע
 במקומות במקרא הלשון שימוש כדרך "שלום-, מנחת קולע כנעני בביטויהצידה
שונים13.

 מתוך הוא שאול אלא סתמי, אימו חורי של שמשלו לומר, ניתן הדבריםבסיכום
 איפואן היתה, המצרי צבא-הכיבוש כלכלת ההם. הימימ של ההיסטוריתהמציאות

 הצבאות צרכי את לספק הארץ תושבי נתבעו אחת לא וודאי ארץ-ישראל/ יושביעל
 לו המיוחס תפקיר, אותו בפני סופר-צבא עמד אחת ולא לאדמתם, שפלשוהזרים,

בתעודתנו.

 דוד של גדודוכלכלת

 אנסטאסי בפפירוס למסופר המקבילה פרשה במקרא באה אם תימה, איןלפיכך
 דוד בץ הפגישה ועל הכרמלי נבל על כה פרק א, בשמואל לסימור כונתנוא'.

 לעניין וממדיו הצבא של באפיו וכן ההיסטוריות, בנסיבות ההבדלים כל עםואביגיל.
 בשני היסודית הסיטואציה היא דומה החיילים, בין וחלוקתו לצבא המזוןהספקת
 מבעלי-האחחות גדודו בשביל מצרכי-מזון לגייס אנוס היה דוד גםהמקרים.
 בין לחלק צריך שהיה מזון, של כמויות דבר, של בסופו מקבל, הוא ואףהמקומיים,

 צבאו.אנשי
 המפקד בפני שעמדה מוו פחות מסובכת היתה דוד בפני שעמדה הבעיהאמנם
 דוד של לרשולו עמד למעשה, יעיר. צבאו עדיין היה הימים ובאותם הואילהמצרי,
 של' תוקף לתיל נחלק הגדוד איש. 600 ומנה גדוד על בהיקפו עלה שלא סרטיצבא

 )שמיא חיל"משמר מעין היוה הגדוד שליש היינו הכלים", על ישבו "ומאתים איש,400
 שוף מזה ,נחוץ *מח*כ21 זץידז פבב4**ז*וד* וטל :ארעתן גם "34 ל, NA'bW והשוה יג;כה,

 שולה דוד כטופר-הצבא. ששימש מיוחד, פקיד אליו שנתלוה להניח ואיןהמצרים,
de=וצטט? חחז* זתננצר", ביזיונו* גם דמזכץ* נצרים, זה, ממח )4צ21 נצרים 10 'טק1 2עז~ץ 

 לשלום לו '6ד4:.לשאול הכרמלי, נבל אל חיילי*'דוד( לגבי בסיפורת הרבהפעמיך
 )שם, !ג שלום לך אשר וכל שלומ וביתך שלומ ואתה לחי! כה "ואמרתם: : ה( כה,)שמ"א
 לממני- דוד פני שאין אך אחרים. עמים אצל הנהוגגם מקובל, ו(.זהונוסח-ברכהפס'

 למנחת-שלום, אלא ,שואלים אינם דוד שליחי הסיפור. מהמשך ברור נ בלבדרמוסין
 א'. אנסטאסי פפירוס במינוח לנקוטאם

 מרצון הגדולים" -האנשים נענו תמיד שלא מלמד, הכרמלי נבל עלהסיפור
 אביגיל, הזרועת. ל*חוז.בכוח נאלצי..אחיילים ולעתים הפושט, של.הצבאלתביעותיו

nWR,לאדוניהם לספק שמיהרה מתוך דוד נערי עם גלויה תגרה למנוע השכילה נבל 
 וחמש 'עשויות, 1asj וחלש נבלי-יין, ושנים לחם, מאתים "ותקח : מזון של ניכרותכמויות
 הט"רא שסטה(, )שם, החקורים* על ותשף דבלים, ומאתים צמוקים קלי,ימאהסאים
 התפריך אפילו ן א61טאס4. לפשירו6: כמויותיהם,--בדומה ואת ה6זץ סוגי אתמשרט
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 וביצורים נשקצבא,

 במקרא, גם אולם עצמה. ארץ אותה הוא הסיק בשניהם שהרי המקרים, בשנידומה
 יש הצבא. לכלכלת הצידה תספיק זמן לכמה נקבע לא אנסטאסי, בפפירוסוגם

 בשר כגון מען, מצרכי וכמה הואיל בלבד, קצרה לתקופה נועדה שההספקהלהניח,
 ממושך. זמן להשתמר עשויים היו לא אפוי,ולחם

 המצרית, בתעודה שגמנו מאלו הרבה הן קטנות לדוד, שהספיקו המזון,כמויות
 כלכלתם טיב על לעמוד אנו מתכונים אם המצרי. לגיס ביחס קטן היה צבאו שגםלפי
 בחטיבה חייל כל שקיבל האישית, מנת-השדה את להסב יש הרי הצבאות, שנישל

 סופר-הצבא של חישוביו על בכך אנו חוזרים מזה. דוד של ובגדודו מזההמצרית
 כמות שאת בעוד חייליה, 5,000 בין המצרית החטיבה אספקת את לחלק ישהקדום:
 שהביאה שמהצידה, הטוען, יטען ואם הגדוד. אנשי 800 בין לחלק יש דוד, שקיבלהמזון,
 כלומר נבל, את לתקוף כדי דוד, עם שעלה הגדוד, של חלק אותו אך נהנהאביגיל,

 היורד "כחלק צבאי: חוק חוקק דוד שדוקא לב לשים עלית הרי בלבד, איש400
 ואילך(. כד ל, )שמ"א יחלקו" יחדיו הכלים על היושב וכחלקבמלחמה

 לוחות-המזוןהשוואת
 שכן הבשר, כמות לגבי רק היא אפשרית המזון רשימות שתי של מדויקתהשן-ה

 הבודדת המנה של חישוב יסוד על ראשי-צאן. של במספרים המקורות בשני ניתנתוו
 אנשי שקיבלו זו על שלושה פי עלתה המצרי, לחייל שסופקה הבשר, שכמותמתברר,
 לעומת- בכלל. מנות-בשר קיבלו זמן ךוחי באילו דבר נאמר לא כמובן בכךדוד.
 מבחינת והן טיבו מבחינת הן המזון, סוגי שאר לגבי אלה נתונים אפילו לנו איןזאת,

 במקורות. הנזכרותהמידות
 ו-קלי", -לחם" במקרא נמנים המצרי/ במקור הנזכרים ו"מאפה"/ "קמח- ככרותכנגד
 הדגן באיכות רק מזה זה שונים והיו תבואה, מגרעיני הוכנו הללו המאכלים כלשכן

 "מאפה", בשם כאן המכונה המאכל את ל"לחם" להקביל יש אולי הכנתם.ובדרך
 בלבד, המעולה הקמח את מציינת האחרונה המלה שכן ה"קמח", ככרות אתולא
 מימי אחרת17 מתעודה אולם הלחם16. את כרגיל הכינו לא וממנו ההטיס, קמחהוא

 אסיה", "בני של לחם עם יהד שככרות"קמח", מסתבר, במצרים החדשההממלכה
 ל"מאפה" במקרא ה-לחם" הקבלת נכונה אם המצרי. הצבא של לשימושונתייחדו
 המצרי הצבא חיילי בין הלחם במנת הבדל כמעט היה שלא הרי המצרי,בפפירוס

 ככר. בשליש זכה מהם אחד וכל דוד, חיילילבין
 לשני סופקו כארץ-כנען גפנים מטעי של שבארץ תימה אין למשקאותבנוגע
 מכוון אמנם אם יין, של כמעט כפולה ממכסה נהנו מצרים חיילי אמנם יינות.הצבאות
 לאלה לערך שווה בית-קיבול בעלי לנבלים אגסטאסי בפפירוס שצויןהמספר

 דוד של חייליו קיבלו לכך נוסף למדי. זעומות היו אלו כמויות אף אולםשבמקרא.
 ענבים של לאשכולות אולי והכונה, - צימוקים 100 היינו מירות, של מסוימתכמות

 בפירות דוד של צבאו צידת כבושות. תאנים עיגולי כלומר דבלים, ו-200 -מיובשים
 מא. יב, בדה"א גם נזכרתמיובשים

 אחר במקום גם נזכרת יה, כה, בשמ"א הנמנים אלה מעין מזת סוני שלהספקה
 חמורים "צמד ולנעריו לדוד ציבא סיפק אבשלום מרד בימי דוד. סיפוריבמחזור
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 צבאי -לוח-מזון.

 וודאי א(. טז, )שמ"ב יין- ונבל קיץ ומאה צימוקים ומאה לחם מאתים ועליהםחבושים,
 שברת שעה דוד, אל שנתלוה כולו, הצבאי הכוח בכלכלת הדברים כאןאמורים

 ב(. פס' )שם, הנערים" לאכול והקיץ "והלחם עצמו: ציבא כדברימאבשלום,
 של במידות שלע, כבלוח שלא המזק, סוגי רוב מובאים המודרנייםבלוחות-המזון

 בלוחות- נועד כמו-כן בקלוריות. המזון ערך את לחשב אף נוהגים ולאחרונהמשקל,
 והובלתו. המזון עומס בדבר להערכות מיוחד מקום החדשים הצבאות שלהאפכנוות
 המקרא מן שהובאה בדוגמה בימי-קדם. הצבאות גם ודאי התחבטו אלה מעיןנשאלות
 צורך היה חמורים. על-גבי לדוד, שהגישה הצידה, את הטעינה שאביגילמסופר,
 מספר חושב לכך ובהתאם היחידהן בהמת-המשא של העומס כושר שלבידיעה
 צמד-חמורים בהזכרת מיוחד ענין זו מבחונה המזון. מצרכי נשיאת לשםהחמורים
 העובדה, את בחשבון להביא ויש א. טז, שבשמ"ב בכתוב ההספקה הובלת לשםחבושים
 כשהן בהמות אותן של עומסן על עולה כצמד רתומים חמורים שני של העומס.שכושר
 בנפרד.טעונות

 בודאי - בכמויותיהם והן המצרכים בסוגי הן - רשימות-המזון שתי שביןהדמיון
 הספקה של סכימאטיות מכסות בתיאוריו נקט המקראי שההיסטוריוגראףמורה

 כל עם שרירותיים. תאורימ מלבו בדה ולא ההם, בימים מקובלות שהיו כפיגדודית,
 משום זו מול זו בהעמדתן יש ובמקרא/ המצרי במקור ברשימות-המזון.הסתום

 מיוחדים, מקרים על לוחות-המזון מיוסדים אם אף מאירת-עיניים.אילוסטרציה
 הארץ, אדמת על הקדום הצבא של ההזנה טיב על כללי מושג לתת הם'עשויים
 טבלת- להתקין מאפשרים אנסטאסי, ובפפירוס במקרא שהובאו המפורטים,"נתונים
 בימינו. הצבאות של ללוחות-האפסנאות בדומהמזון

 צבאילוח-מזון
מנת-השדההכמות המזוןסוגמספר

 18(בשבריםהכוללתהחיילים

 א-( אנסטאסי פפיריס )לפימצרים

ראשט/1201צאן5,000
 )חפת1,8001/3מאפה

כיכר3001116כיכרות-קמח
 )?(נבל301/186יין

 יה( כה, שמ"א )לפיישראל

ראש51/120צאן600
כיכר2001/8לחם
5קלי

"12~
 סאהי!

נבל211300יין
 )?(אשכול100116צמוקים
 ו( )עיצל2001/8דבלים
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 וביצורים אקצבא,

 ת ו ר עה

 אחדות* בתוספות כאן ומובא 182-175, עמ' לתשט=ו(, יט בידיעות לראשונה נדפם זהמאמר
 .Papyras The 1, part 1, Series Texts, Bietatic Bgyptian Gardiner~ 8. 1 פרסם המצרי המקור את1
 עברי תרגום *7' ,(נ ANET, Pritchard, apud Wilson1 .עע 47551 אנגלי :תרגום .AnastasiI ;.פ19118
 מפעל )הוצאת העברית האוניברסיטה ב, המקרא בתקופת ישראל לתולדות מקורות )עורך(, א*.מלמטאצל

 ואילך. 22 עמ' תשי"ט,השכפול(
 ממנו העהק ליוינו שהגיע אמנאפא", של ה-אונומסטיקון בשם הנודע המצרי האנציקלופרי החיבור2
 וסופר- סופר-החלוקה )הרגלים(, סופר*חיל כגון סופרי*צבא, של סוגים כמה מונה לפסה"נ, הי"ב המאהתסוף
 - ר ש - סופר ר כ נו קרא בם . ,tica, Onomasl Egyptian Ancient , A~H.Gardiner; ,1947 140 . ,88 ,107 :108 ן ועיי :המפקד
 עם שיחד הסופר, יעיאל את .המזכיר יא, כו, שבדה"ב הכתוב את השוה וכן כה: נב, יר' יט; כה, במלשבהנבא

 עוזיהו. המלך שערך המפקד"הצבאי על ממונה היה השוטרמעשיהו
 בתרגומר דילג וילסון 19"20* עמ' גארדינר, בהוצאת עיין ואילך. 2 שורות 17, טור א', אנסטאסי פפירוס8
 רשימת*המזון. את הכוללת הפיסקהעל

 צ'אהי ארץ של המדויק מקומה לקביעת ביהם למקום. ווילסון גארדינר עיין הארץ* שם את לגרוס יש כך4
 גארדינר משל, דרך )השוה, ארז*ישראל של שטחה כל פני על משתרעת שהיא סוברים, *ש הדעות.מחולקות

OnomastlcatEVptian 'bU,Ancient 145 ,)ידיעות. )ש.ייבין, החוף*הפיניקי לאיזור אותה מגבילים ויש ואילך 
 בלנינגרד הארמיטאז' מן בפפירוס למצוא ניתן הראשונה להנחה סימוכים כ'(. הערה 187, עמ' ]תשיאד[,יח

1913(610., 11168, 1115, nos. hieratiques papyrus Les Golinischeff1 ,144 ארץ, של בתחומיה המונה 

 אכשף את )אמנמגם עמק*יזרעאל בשולי ושמרון תענך ומגידו, המזרחי, בגליל וחצור כנרת כבון עריםצ'אהי
 החוף(.בעמק
 למצרית* שהושאלו כנעניים ניבים הן בפיזור שהודפסו המלים8
 בני* מספר על ונתוסף המספר נשמט שנשתמר בהעתק ואילו המקורי, הטכסט את להשלים יש כך ודאי8
 למקום. גארדיבר ועייןשרדןן
 בעצמו. חורי דברי הם ההמשך ואילו החיילים, שיחת כחן מסתיימת גארדינר, לדעתז
 .JBA Organization, Military Egyptian  Faulkner, 0. .8 39 .ע,)1953( 42 עיין:8
 הזרית העמים בין מזכיר תעודתנו, לאחר מועט זמן רק נתחבר שכנראה אמנאפא", של הואובומסטיקון9
 42 בהערה הנזכר גארדינר, של ספרו והשוה 288(. )מס' ושרדן 242( )מס' קהק 240(, )מס' משוש השמותאת

 10(. שו' 78, לוה 5ן שו' 76, לות הארים, פפירוס )השוה הג' רעמסס של לחייליו גם בצותא נזכרים וקהקשרדן
 השונית ישראל שבטי נתייחדו המקרא שלפי העובדה על ידין י. פרופ' העמידני לכך בניגוד10

 לחימתם. ודרכי נשקםבכלי
 ועייןב ממדינת*האבו, הלובים נגד הג' רעמסס של מלחמתו של התיאור את משל, דרך השוה,11

Medinet141508ט-Bblscher~ ; 127-9 2 ,1935 .וע, Kulturgeschichte~ altagjptischen zur Atlas -~W.Wreszinski, 

 הזיהיות,. בשורות צועד הצבא בשעה*מסע. מלא בחגור צבא*פרעה מתואר כאן ,Habu. ,1 *1929 .ע5
 תיילים- עם יהד שרדנים באים אחריהם בני*מצרים; בראשונות שונים: בגי*לאומים חילות פי עלחנערכות
 נגבים.. גדודי במאסף ואילו כנען, מתושבי לוחמים צועדים מכן לאתר קהק; בני עם כנראה,הנמניפ,
 ראש' אמונה, ידיו אשר מהיר נבחר, "סופר לעג: של בנימה לידידו חורי קורא הפפירוס בהמשך11א

 הנורע קדש בקרב הב' רעמסס בצבא טסך( )מארץ מיוחד כגיס גם בזכרים ה"נערן" לחיילימצ". ראשוןלנערן,
 *א.ג. ,The Schulman פז*14 פAmerican the of Journal Kaaesh, of Battle the 8 עתה; וע.ין החתים,נגד

 Reseatch~ פ60167.1?( Egypt י)1962(1 *עע47-52

 אמנם) אנסטאסי. בפפירוס הנדונה תקופה אותה על ~קירוב המוסב כתוב יד, ב, שופ' למשל, השוה,12

  עבטי לציון אנסטאסי פפירוס בהמשך נשנית היא אך שלנו, במקום .המצרי בטכסט פגומה "שוסים=המלה
 על. מספרים הג' רעמסס והן הא' מתי פרעה הן ערא. ובוואדי הלבנון בקעת באזור היישוב את המסכניםהפקר

 שבטי. מעבר על מדווח ו' אנסטאסי פפירוס ואילו סיני: ובחצי-אי בדרוםשהארץ השוסים שבטי עםקרבות

 487 20, 4, עמ' ב, ישראל לתולדות מקורות בחוברת: אלה תעודות של תרגומן המזרחית. לדלתא מאדוםשוסים

 ואילך. 158 עמ' תרצאח, איץ*ישראל, תולדות ב..מייזלר.)מזר(, גם: עיין השוסיםעל
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 צבאילוח-מזון

 מאירפ פיסקה י"* יי, דג י, שמ"א כ: יט, שופ' עיין: כמו*כן ה* כה, שמ"א על להלן הנאמר את השוה 1נ
 נשף שלומך את לי )0 שלחת לא מדוע "שנית: לפסה"נ: הט"ו המאה מן תענך ממכתבי ור בא נמצאתעינים

 עמ' תרצ"ז, קלוזנר, ספר תענך, לוחות )מזר(, מייזלר ב. והשוה 14-13: שורות 1, מס' )מכתבka.-ש1(1(?"

 מובהק. כנעני לשון שימוש באכדית, שנתחברה באגרת, מובאכאן57.
 גדוד. ערך תשי"ד, ב, מקראית אנציקלופדיה מלמט, א. השוה14
 ח, שום' המדיינים, אחר רדיפתו בשעת גדעון של לגדודו שרי*סוכות של יחסם את למשל, השוה,15

 120. עמ' זח, בכרך רעיין ואילך.ד
 ,Agypten, .H.Kees עיין:68.ע,161933
 ,Miscellaaics ,1954 .ע 201 ו: יי, ד', אנסטאסי פפירוס עיין17

"gyptian 
bata Caminos~ 1. *(נ!. 

 עליתי בדיוק מתחלק אינו הנ"ל המספרים מןי אחד שאף לכך, תשומת-לבי את הפנה טלמון ש. דאר 81
 . "1:.. לאמנאפאי חורי שמציג במבחן העוקץ את זו בעובדה לחפש יש שמא הפשוטים. השבריםשיטת

 חי6ובאחר ולטי ליטר, 13.12 מכילא היא החישובים אחד לפי האלפה. ושליש הנפח מידת היא הסאה.
 ,018ז1*8ש4ולפיכרקיבל' biblique, d'archiologie Manucl .2 ,1953 .עע 250-252 ועיין: נפה.זה* של~מחציתו

 כמהציתה. או בקירוב ליטר 0 1 של כמות הבודדאחייל
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