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סיכום
העיקרייםהעירונייםהאזוריםהמלחליםיהודההריביןהכבושהפלסטיןבמזרחגיאוגרפיאזורהואיהודהמדבר

לאורךמיוחדבתיהרכמבנהבעלאזורהואיהודהמדברוחברוןיריחועציוןגושלחםביתירושליםאתכולליםבו

יהודההרימזרח

עיןלידזהבמדברקומראןבמערותשנמצאועתיקיםועברייםיהודייםדתייםידכתביהןיהודהמדברמגילות

הסכמהבפלסטיןהאימהבמערתשנמצאולאחרונהשהתגלווהמגילותהמערביתבגדההמלחיםשלהצפוניבחוףפשחה

מדברמגילותלספירההראשונהוהמאההספירהלפניהאחרונותהמאותמשלושהללוהמגילותאתמתארכתמלומדים

הרומיתהתקופהומראשיתההלניסטיתמהתקופהששלטההעבריתהספרותשלהבנייהועיקרהכמותעיקרהןיהודה

שפההיאיהודהמדברבמגילותהעבריתהשפהכיההמאהשלהמשנותהדעהעלשמרוהחוקריםרוב

הסופריםהשתמשובהןהשפותמרכיביחדירתלעיתיםחושפתהיאוכיהמאוחרתהמקראלשפתהדומהספרותית

והארמיתהתנאיםשללעבריתמאודהדומההעבריתכלומר

שפהבבירורמשקפתהמגילותששפתחושביםהמשיגיםזהתיאורהשיגורביםחוקריםהאחרונהבתקופהכינראה

המושגהופעתעלשדיברומהראשוניםהםומורגקימרוןבלבדאלובמגילותשנשמרקדוםעבריניבהואזהניבמדוברת

למגילותהשומרוןחומשיקריאתמסורתביןהמקבילותהתופעותאתצייןבשכברחייםלבןגםלהתייחסישהזה

השניהביתבימיהמסורותשתישלורןממקנובעהדמיוןהמספריםשללשונםואפילויהודהמדבר
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הקדמה

הנגבמזרחמצפוןמשתרעיהודהמדברהמלחליםיהודההריביןיאבמזרחגאוגרפיאזורהואְיהּוָדהִמְדַבר

ירושליםאתכולליםבאזורהעיקרייםהעירונייםהאזוריםמדרגותעםטבעיותטרסותידיעלומסומןאללביתוממזרח

חוציםיהודהמדבראתהירדןולבקעתהמלחליםהנופלתלולבמדרוןמסתייםזהוחברוןיריחועציוןגושלחםבית

לבמערברגל(1.201מטרמעמוקיםרובםרביםנקיקיםבווישמזרחלדרוםמזרחמצפוןואדיותשלרבמספר

),Efrat יהודההרימזרחלאורךמיוחדמורפולוגימבנהעםאזורהואיהודהמדברבמזרחרגלמטר

1988, p.66)

סמוךיהודהבמדברקומראןבמערותשנמצאוועברייםיהודייםעתיקיםדתייםידכתביהןיהודהמדברשלהמגילות

בישראלהאימהבמערתשנמצאואחרונותשהתגלווהמגילותהמערביתבגדההמלחיםשלהצפוניבחוףפשחהלעין

לפניהבמאהכברהמתוארכיםנוספיםיהודהמדברמאתריידכתביכוללותיהודהמדברמגילותיותרהגדולבמובן

האלוהיםבןטקסטלמשלבארמיתכתוביםחלקםבעודבעבריתנכתביםהטקסטיםרובלספירההובמאההספירה

ממסדהלטינייםטקסטיםמוסיפותיהודהממדברתגליותביווניתמהםוכמהנבטיםכוללשוניםאזורייםבניבים

עמ1971 צבינחושתעלואחדפפירוסעלחלקםקלףעלכתוביםהטקסטיםרובמירדאלירבתמחוערבית

לספירההראשונהוהמאההספירהלפניהאחרונותהמאותמשלושהללוהמגילותאתמתארכתמלומדתהסכמה

ביותרעתיקיםשנותרוהאחרוניםהידכתביאתכולליםשהםמכיווןרבהולשוניתדתיתהיסטוריתחשיבותלטקסטים

המשמריםכייםותנתרבונייםדוידכתביעםיחדהעבריךהתנבקאנוןיותרמאוחרשנכללוביצירותידועיםשנותרו

עמ1967נתןשניביתיהדותבסוףהדתיתהמחשבהלמגווןעדויות

חלקיםהמכילותכסופותמגילהבצורתקמיעותבשנירקהתגלויהודהמדברממגילותיותרישניםמקראייםטקסטים

חוקריםכמהסלפנהכותוארכוהינוםבכתףבירושליםשנחפרוהמספריםספרמתוךהכהניםברכתשל

עמ1971 צביבמחלוקתשנויהשפיראמגילתאתגםכוללים

פרשנויותכמהכיאםהאיסייםהנקראתהקדומההיהודיתהכתעםהמגילותאתמכברזהקשרוארכיאולוגים

אתכתבואחרותידועותלאיהודיותקבוצותאוצדוקיםאובירושליםכמריםכיוטועניםזהקשרעלערערואחרונות

(Emanuel, 1994  , p.79)המגילות

המחקרחשיבות

זולשוןשלותוכנהמהותהוידיעתיהודהמדברמגילותשללשונןאתוהמאפיינותהבולטותהלשוניותהנקודותגילוי

המחקר השערות

 יהודהמדברמגילותשלבלשונןנוגעותמיוחדותלשוניותתכונותיש 

 זההיסטוריהלשוניהציראספקטיבכללהתעמקמוכרחזהבנושההחוקר 

הנדרשותלתוצאותלגעתכדימאמציםלהרבהזקוקוהואחשובשלבהואיבודהמדברבתקופתהלשוניהשלב 

המחקרשיטת

הסעיפיםלכלהניתוחועשייתיהודייםהמדברהלשונייםהנושאיםהצגתמתוךדיסקרפטיבית־אנאליטית שיטה היא

אלולמגילותהשייכיםהחשובים

המחקרמטרות

 בעתידהזההמחקרנושאעםקשורותלהיותהניתנותהלשוניותהחקירותבמשךלקרותשאפשרהקושיםכלהקלת -1

אלומגילותשלבשונןביותרהחשוביםהלשונייםהאספקטיםידיעת -2
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המחקרקורפוס

רובעלנוסףהאינטרנטברשתשמוצגמהמתוךיהודהמדברמגילותשלספיציפיותדוגמאותהואהקורפוס

אלומגילותבתחוםשנערכווהעיוניםהמחקרים

המחקרמבנה

המחקרציריהםואלההמסקנותובסוףציריםולששהלהקדמהנחלקזהמחקר

הקדומההעבריתחקרביהודהמדברמגילותשלתפקידן1

חכמיםלשוןומחקריהודהמדברבמגילותהעברית2

אחוריותתנועותובידולֺקֺטלמשקל3

יהודהמדברבתעודותדליווויביןההבחנה4

יהודהממדברובאיגרותבשטרותתחבירייםצדדים5

יהודהמדברבמגילותבהארכהההשתמשות6

הקדומההעבריתחקרביהודהמדברמגילותשלתפקידן1

ומתחילתההלניסטיתהתקופהמןששלטההעבריתהספרותשלקונסטרוקציהורובכמותרובהןיהודהמדברמגילות

שרובםהמקראספריעלספרותיותדיויזציותשתיעלהעתיקההעבריתמחקרהתמסדהתגליתעדהרומיתהתקופה

חכמיםספרותהתנאיםספרותועלפרסמלכותשלממשלּהשלהיוביןראשוןביתהקמתשביןבתקוופהנכתבו

שלמזהקטןזוספרותשלתחומההכמותמצדהנשיאיהודהשלזמנווביןשניביתהשמדתשביןבתקופהשנכתבו

מימיאחריםוספריםמקראספריגםהעתיקוהמגילותסופריבלבדמליםרבבותכמהמכילהשהיאמפניאחיותיה

82עמ1997קימרוןהםללשונםהקדומיםהמקורותלשוןאתסיגלוולעתיםפרסשלטון

שלחטיבותיהשביןהלשוניתהקשרלהבנתמאודמשמשתהתרבותיהסנטראלואחרתדיויזציהכלשלהיחסקביעת

ללשוןהמגילותלשוןכןעלמסתגלתהמקוםמצדלירושליםבעצםרלוונטיתהמקראספרותאףהקדומההעברית

(Lim,2017,p.44)חכמיםמלשוןשונההיאוהמקרא

ובקביעותמאוחרתהיאהמקראבניקודףמשתקשההגייהמנהגקריאהבאימותבשימושהרבולאהמקראסופרי

שלהןמאוחרותבאספקותחכמיםספרות82עמ1997קימרוןהזאתהספרותכותבישללשונםאתמסגלתאינה

לגיטמיהאלההנושאיםלאורהמקראמלשוןאחראוהזבמקרההופעלוהאספקותכלהניקודשלהןההכתובהפורמולה

חיהלשוןהיותהמאזהעתיקההעבריתעלביותרהנאמנההתקופההיאהמגילותלשוןכילומר

(Lawrence,2000,p.713)

יהודהמדברמגילותשלותהלשוניומהתכונות

הגוףכינוייא

היאהיאהכמוהבהמסתיימותוחבוריםפרודיםגוףכינויישלצורותכמהיהודהמדברבמגילותיש

בארמיתאולחזבלשוןהמקראבלשוןמופיעותלאזהמסוגצורותאתםאתמההואהואה

187עמ1994קימרון

ולנסתריםלנוכחיםלנוכחהקלבבנייןוהציוויהעתידצורותב

ִכְתבּוכמוצורותלעומתאלובמגילותמשתמשותתכתוביותכתובייכתובוכתוביכתובוכמוצורות

אבלהמקראמלשוןכברמוכרותהאלוהצורות82עמ1997קומרוןתכתבוותכתבייכתבוִכְתבי

(Keck, 1994,p.293)יטיטויקראתשמרוחקתיאתכגוןהפסקשלבמצברקמשמשותהןבמקרא
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העבריבמודלוגםקדומותשמיותבשפותשהואכמואלהבמודליםהיסודיתהתנועהאתמבצעתוהויבמגילותבצורות

במקראשרדהאך198עמ1994קומרוןהדיבורבזרימתהיסודיתהתנועהנחטפהיכתבוכמובמצביכתב

(Lawrence,2000,p.511)הדיבורהפסקתלפנימואטההזרימהששםהפסקשלבמצב

אתיג

שמיותמשפותידועהיהודהמדברשבמגילותזוכמוצורהאתהמקראיתהצורהלעומתאתיהצורהבולטתגם

אחטזדבמלכיםבידאמלכיםהכתיבלפיפעמיםכמהנוכחתהיאבמקראהארמיתלרבותאחרות

הקדומההעבריתשלמורשתאינובמגילותהזההמצבכיגרסההנפוצההדרך84עמ1997קומרוןיגלויחזקאל

(Lawrence,2000,p.515)לעבריתשפלשהארמיתשלאופןאלא

חכמיםלשוןומחקריהודהמדברבמגילותהעברית2

לשכבהובמיוחדהמקראלעבריתהרבותקשריהעלחוקריםעמדויהודהבמדברהעבריתשלעיונהמתחילת

לאמציאותעלמעטלאכתבוכןכמוזולשוןשלהרביםייחודהבדוליאתבדקוגםהמקראלשוןשלהמאוחרת

הניבטרביעיתנקודהעלחוקריםהציבוהאלההאספקטיםמשלושתפחותלאהמקראבעבריתהארמיתשלמבוטלת

ספרותשלמהדפוסיםואפילוהידמכתבילנוהידועיםלשוןעיקרונותאףממנהועוליםמנבטיםבמגילותמהעברית

הזאתהלשוןבמחקרשמצוימיכלממשדיוויזיותיולכלהדקדוקבנושאיהןובמשמעויותיוהמיליםבאוצרהןהחכמים

287עמ2010אשרברלחזללשוןהמגילותלשוןביןליחסיםרבותדוגמותלתתיכול

הפצתורמתעלוגםטבעיועלאףלעמודמאודחיונילחזללשוןיהודהמדברבמגילותהעבריתשלהקשרבהבהרת

העבריתשלברורהנציגהכמובןשהיאחכמיםללשוןבאמתהדומהאוהזההבמגילותהלשוןנגבולותאחדכלשל

(Glinert,2018,p.37)המגילותכתיבתבתקופתיבאמדוברתשהייתה

שמדוברלרובלהביןאפשרזומלשוןיהודהמדברמגילותספרותלפניםשנשאבוהלשוןקווישלבבדיקתוממש

להקשרלאורךלעלותשאינןביותרקטןדוגמותלמספראובודדתלדוגמההמצטמצמותלשוןתופעותדהיינובפרטות

ברהזאתלתקופהותהידועהתגליותפיעלהנושאיםפניהםאלהבהםשנקרוהקשריםשלמוגדללמספראובודד

292עמ2010אשר

ונשניתהחוזרתדקדוקיתבקטגוריהמדוברלרובורקהמגילותבלשוןמאודנפוצהמילהשישמגליםלפעמיםרק

לחזללשוןהזאתלקטגוריהאוהזאתלמילהשישהיתרבקשרלחקורואיןיהודהמדברבכתבימשמעותיתבמידה

(Devorah,1992,p.97)

הזההקשרצורותומבין

מילהבראששוואבמקוםפרוסתטיתתנועה -א

ביתאבאבביתאביתבכתיביםמשתקפתחכמיםוללשוןיהודהמדברשללעבריתהמשותפתההגייהמתחוםתופעה

בתלמודמצוטטתהזאתהדוגמהגיאמותאחרינפשביתאבנפשאבביתשהואעינויישהספראבמדרש

אבעינוישהואדברלשתייםמפוצלתאבביתהתיבהליידןיכבירושלמיגםדעדמאחיומאהירושלמי

293עמ2010אשרברנפשבית

םמןבנוסופיתהברהסגירת -ב

מובהקתפונטיתתופעהזומדוברתבלשוןספקכלבלאהוארקעהזווגםבמגילותשנזדמנהלשוניתתופעהגםיש

בעבריתמשמשחופשינכסאואדםאצילשעניינוחורחֹרהשםכידועגרפיייחודקוגםלהישופעמים

כגוןבמקראכברמתועדהזההשםבלבדהרביםבצורתהמשנהובלשוןהמקראבלשוןהיינוהקלסית

הריחוריןחוריםבתהתנאיםבלשוןלרובמתועדוהוא17יקהלתחֹוִריםבןשמלכךארץַאְשֵריךְְ

294עמ2010אשרבראיאסנהדריןאחפסחיםחֹוִריםבןקאופמןידכתבפיעלהדגמה
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אחוריותתנועותובידולֻקֻטלמשקל3

גילויןסדרלפיממוספרותהמערותעשראחתיהודהמדברממגילותהציטוטדרךאתלדעתצריךבהתחלה

תכניהספציפיתלמערהאותהלהקצותניתןאםחלקומספר(1Q - 11Q) מיקוםלפיתועדוקומראןשלהכתובות

מכונההשפהקטנותבאותיותמצויןהמשתנהטקסטאותושלגרסאותמספרישנןאםגדולותבאותיותלרובמקוצרים

זה9-4Q123 45 VI 7ושורותטקסטשלעמודותגםמסומניםחלקיםרקקיימיםאםמאחוריותיבותראשילעתים

בראשיתספרהוא 1QGenAp (= 1Q20)-שורותטורחלקמתוכוממערהמספרטקסט

ממערהשמואלספרשלהשניהידכתבQSambהראשוןהואQSamaמערהשלהאפוקריפון

(Martínez1996,p.9-10)

ישעיהוממגילתרקאחוריותתנועותבשתילהגייהעדויותרשם(1909-1971)קוטשריחזקאלהישראליהבלשן

עוזהשנייהבהברהבמקוםהראשונהבהברהושהוויצורותובכמהעוזוזבשםרקויםויבשתיכתיבבהשנמצא

ביכורהקראאךבוכורהאתגםהזכירהואֲחֵבָריובמקוםחובריואתלהוסיףישאוליקופרקובציךרוקחיךגודפים

קוטשרהנידוןבמשקלבידולעלכנראהמעידהשהצורהופירשבמגילותהכתיבלכלליובניגודהאותלצורתבניגוד

אלאבכורהואיןתוארכשםהמשמשתהמקוריתֺקֺטלצורתאתמשמרהתיקוןשלפניהנוסחובאמת372)עמ1959,

956עמ1985, ייביןמבוכרתתאנה

בעבריתחלופותששלהנמצאושכןֺקֺטלמשקלשלהחלופותפירושבשאלתהעקרונילדיוןחשובהבוכורההצורה

אפשרהשמיותבלשונותמקבילותישהאלהלצורותַבְכָרהַבכָֹרהַבכּוָרהִבכֹוָרהִבכּוָרהֺבכּוָרההעתיקה

בנקלמתפרשותהאלההצורותשכלהעובדהאולםמזהזהנבדליםבמשקליםמקצתןאוהאלההצורותשמקורלטעון

כפריבעבריתמתפרשתָקטּולשצורתוכמויותרוסבירפשוטהסברמאפשרתַבְכָרההצורהשלפונולוגיותכחלופות

74עמ2012קימרוןובאשוריתבערביתבארמיתמתפרשתהיאכןבידול

כבמגילתושלאאחוריותתנועותבשתילהגייהעדויותנמצאולאקוטשרשלבימיושהתפרסמוהאחריםבטקסטים

שמהןעדויותכמההתגלומאזהשנייהבהברהובווינכתבוהזהבמשקלהשמותכלישעיהו

שמשקלווקובענוספיםובמקורותשבתעתיקיםלצורותיוישעיהובמגילתזוצורהאתמשווהקוטשרשולוח

עמ1959,קוטשרהזהבמשקלהמקוריותהאחוריותהתנועותשתילקיוםראיותיובמכלולהזההשםאתמביאהואֺקֺטל

(92

הצירוףבהומופיעדוידחיבורישלקטועהרשימהכנראהשרדהתהליםמזמוריהכוללחיבורשלבקטעחומוש

מסתברהתחביריתההתאמהפיעלאולם82)עמ1982,פלמןחֶֹמששלריבויהיאחומשיםלכאורהחומשיםספרים

235עמ1977 חייםבןהשומרוניםמארמיתידועהחמושהצורהֺקֺטלצורתכאןמתבקשתולכןתוארשםשהיא

בכתיבכתובהואהמגילותבשארָשבּועְַבמקוםוייםויבשתיתמידהשבתעולתבשירינכתבהזההשםשובוע

196עמ1977 חייםבןשבעומעטשבוערגיל

-שוראקטע4Q403ובעותקשורקטעQ404שורשישישירתעודותםשובועיבכול
בקומסומנתהחפיפה

פסיביכבינוניזהובכללסבילבשימושגםמשמשתוהיאבאכדיתהדגושהבנייןשלהמקורצורתהיאֺקֺטלכידוע

כמותוארוכשםעצםכשםהמשמשתִקֵטלהעתיקההעבריתהמקורלצורתתאוםאחשהיאידועעודְמֺקָטלמעין

75עמ2012קימרוןהשנייההתנועהובהארכתהראשונההתנועהבבידולֺקֺטלשהואִקטּולולמשקלְמֺקָטל

ֺקֺטלהסבילהבינוניבאכדיתלושמקבילמומיםבעלילציוןהמיוחדהשםכתוארִקֵטלשלהשימושבמיוחדוידוע

הדגושיםבבנייניםמפעליםאוטומטיתשנגזרפעולהשםהואשםִקטּולחכמיםבלשוןמאודנפוציםהאלההמשקלים

76עמ2012קימרוןמומיםבעלילציוןהמיוחדתוארשםהואשםִקֵטל

חסריםלכאורהשהםכתיביםמעטולאההגייהבמסורותשנמסרממהיותרנפוץִקֵטלהיההמקראבלשוןגם

בשםוכן , Sillomקוראיםהשומרוניםאךִשֵלםקוראיםהישראלייםלבבדבריםלמשלהזהלמשקלכנראהמכוונים
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הכתיבכאילוַהּׁשֺלםקוראתהמסורתגםטוובהושע , sillomקוראיםהםכובמדברמובראשיתִשֵלםהפרטי

961עמ1985, ייביןחסרבאמת

יהודהמדברבתעודותדליווויביןההבחנה4

ובמקוםוהואילווילדיוביןהבחנהאיןמהםבכמהכימביןיהודהמדברתעודותשלהידכתביבקרבשיש

בהןהאותיותשהמגילותשלוגםמגילהכלשלהשונותבמהדורותמצויותדיוחברוגורסוויגורסאחדשהמהדיר

תיהםישיבההודיותריםומרריםימרכגוןהמלהלאותהשונותקריאתשלהןבצורההאלההבדליש

שמחושמחייטמלחמהמגילתלוגלליגלחאמלחמהמגילתרוויאורוייאלגהודיותתיהםוש

אפשרשבהםמצביםמצוייםכנגדםאבלקלהלאהיאתוהגרסביןההכרעההאלהמאותגיובדוחזימלחמהמגילת

אלאאינןהאחרותההצעותוכיהאמיתיתהגרסההיאמהותלשוניהתחשבויותלפיאוהידכתבבדיקתידילעלהוכיח

103-102)עמ1973 קומרוןלבעיהיתרהלבתשומתעשושלאהמהדיריםשלשגיאות

ביןניכרהבדלמצוישבהןתעודותמצויותווילדיוביןלההבדלבדברקבועותיהודהמדברתעודותאיןכידוע

(Burrows,1951, p.52)ישעיהווהעדהסרךתומגיללמשלוהוילביןדהיוצורת

שהיאכךכדיעדמספיקועקיבהבולטתבלאפחותניכרהבדלמצויהיחדסרךשלהמגילהלמשלבנוסף

בניגודקריאהמחייבשהקונטקסטאומסופקתהקריאהרביםלאבמצביםורקהנכונההגרסהאתלרובלהגביללנומתירה

(Metso,1977,p.116)הידלכתב

להפרידשאיןבצורהלזוזודומותדוהיווהוישבהןחושךבבניאורבנימלחמתמגילתבתעודותישאחרבמקום

אלאספקשלבמצביםלהכריעמתירהידכתבאיןאלובתעודותהברורבצורהנבדלותהןרבותלעתיםאךביניהן

חבקוקפשרומגילתההודיותמגילתלמשלהאותיותשתיביןבולטתהבחנהאיןרבותובתעודותרחוקותלעתים

249)עמ1955ידין

דוגמאות

נאאכולםייאכולםוידלהבואויביאיכאיטעבדויעבדווידאיבזזוובזזויישעיהובמגילת

ח

זאהויישכילהווישיליגבכחאשייאנשיואנזאוייומיויומהעדהסדרמגילתב

כויכנעיםונכנעיםינבההיובתהלותהייבתהלותחחהיויסודותהיייסודותהיחדסרךמגילתב

חדילהחדולהידודופקדיפקידבחורוחירוכדהוכנעוותיכנעוותכאולאתומלאתימ

זבאייקראיוקרוהקמהורקמהירידגעיםונגעיםינגחא

יחחתאוםופתאיםיפהמהקטעדןיזדןוזכאזלוליעלולועכחהבוכאביכאההודיותמגילתב

כגדםיאורתםואורתחיבסודיוסודיי

(112-105עמ1955קומרוןייוישוושידחסהומשסהימשחבקוקפשרובמגילת

יהודהממדברובאיגרותבשטרותתחבירייםצדדים5

שטרותשהןמסמכיםשלמחלקותשתיבעיקרנודעויהודהבמדברהמפלטבמערותשהתגלווהארמיותהעבריותהתעודות

מתוךזהדברלעייןואפשרהאלההסוגותשתיביןידועההבדלואיגרות

הפועליבמשפטונשואנושאסדרא

237)עמ2009 מורהשמניבמשפטהןהפועליבמשפטהןומשלימיומקוראונשואסדרב

המקוראתאוהנשואאתולהקדיםהפועליהנשואאחריהנושאאתלהציבנוהגהקלסיהשמיהמיליםסדר

העתיקהבארמיתוכךחכמיםולשוןהקלסיתהמקראלשוןבעבריתהואכך221)עמ1990,מוראוקהלמשלימיו

238)עמ2009 מור
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בשתימתהדהדתודמותוהשפעתהתחתנתונהשהייתההעבריתאלגםדרכואתלעשותהצליחשבארמיתהמזרחיהקו

ארמיתשהשפעהלהניחנהוגאלהבשתייהודהמדברובתעודותהמאוחריםהמקראבספריהעתיקההעבריתשלחטיבות

(Corvin,1909,p.15)היאישירה

העברייםובאיגרותבשטרותהתחביר51

הפועליבמשפטונשואנושאסדרהשטרות511

קודםהנשוא5111

המשפטבראשתיאורהשטרבפתיחת51111

חבריהודהבןיהודהאיתודיישראלנשיאכוסבאבןשמעוןידיעלישראללגאלתשתיןשנתוכסלובעסרין -

-שורותהצאלים
המשפטבראשהנשואהשטרבגוף51112

 "הביןמירשליםאוטופלוסברקלבוסמכר-שורותהמורבעאתבראאלעזרברדוסתסמכר -

 -שורותהמורבעאת

 -שורותה45חברנחלהירקשלהגנותגדישלעיןהגנותזמןשישלםזמןעדפסוקיתבתוך -

וגם-שורותה44חברנחלתחכורשוקליםהלווהאנשיםארבעתשיהיואסריעלמורכבנשוא -

 22-שורותהמורבעאתשתחפץכלבולעשותהזהלהמכרוירשוהלוקחורשישמניבנשוא

קודםהנושא5112

המשפטבתחילתתיאורהשטרבראש51121

אמרגדיעיןמןחיטאבןאלעזרבןאלעזרגדיבעיןישראלנשיאכוסבאבןלשמעוןשלוששנתלכסלובשנים -

6-1שורותהחברנחלמשםשמואלבןלאליעזר

השטרבגוף51122

בחברנחלישראלנסיאמשמעונןשחכרתבחכורנחשבעירשאישעפרקצתמןהמךחכרתימרצונניאני -

-שורותההשםובדומה-שורותה
שלוםמשליהומקורהשלוםמשליהונשואההשטרות512

קודםנשואה5121

-שורותה47חברנחלהברשנקרהותמקוםהסלםשנקרהתמקוםמכםשחכרתיהיוםלכםאנימודא -
שורהה48צאליםחברהזאהשטראתואשהשורהה47חברנחלקשריםמכםואטול

שורהה47חברנחלהלזהזמןסוףעדותגרחורמןלפנילשפותועליכםשלוםמשליהומקורה -

הפועליבמשפטנשואהונושאהסדרהאיגרות513

קודםהנשוא5131

מזבנותשלושהימשכואביתשיושביהודהבןיעקבמןארצטוןבןיהוסףשלקחשהפרהלךיהישידע -

-שורותה43מורבעאת
שלווהמשלימיםמקוראונשואהסדרהאיגרות514

קודםהנשוא5141

 5)השורהמורבעאתעפלוללבןשעסתניןכמהברגלכםתכבליםנתןשאני -

בלבדמיקודשלמצביםקודםהמשלים5142

לאכןעלנישפקרוייןותשפינתדברלכוללאחיכןדאגיןולאישראלביתנכסימןושתיןאכליןיושבניןאתןבטב -

 2-6) .שורותה48חברנחלדברלכולעללתן

 -שורותהמורבעאתהשבתשלאחריטלוןהשבתחאחרשלהתחטיןלךשיתןתמיופקדתי -
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כלפורטוגדולאינושהמצאכיווןדגמיועלהעבריהשמניבמשפטוהנשואהנושאסדראתלתארנבואכשיוע

המשפטיםמשמשיםהשטרותבסגנוןאחרותבמיליםבאיגרותולאבשטרותנמצאושרובןלבאליושםהדוגמאות

בגוףפרודכינויבהםשאיןמשפטיםכלומרפשוטיםשמנייםמשפטיםרקנמצאוהאיגרותמבסגנוןיותרהשמניים

המשפטלדגמיהשוואהלמסקנותממנולצאתאפשראבלכאמורמועטהממצאוהנשואהנושאעלנוסףשלישי

ויודגםשיפורטכפיחכמיםללשוןקרבהעלמלמדתחכמיםובלשוןיהודהמדברמגילותבלשוןהמקראבלשוןהשמני

להלן

הפשוטיםהשמנייםבמשפטיםהמיליםסדר52

נשואנושאסדר521

שורההידיןאחיואתאישלרדףרשאיםהאלההאנשיםואיןתוארשםהנשוא5211

איבריושניביןעומדוהנושאשלילהמילתבהשאיןלרדףרשאיםמורכבהנשואהמשפטבראשאיןהשלילהמילת

המורכבהנשואשל

שמעוןבןותחנהגדיעיןמןשניהםשמואלבןואליעזרחיטאבןאלעזרבןאלעזריחסצירוףהנשוא5212

6-4שורותהידיןגדיבעיןיושביםעגלתיןשבמחוזהלוחיתמןשניהםיהודהבןואלמא

שמניצירוףהנשוא5213

שורותה46ידיןחדושקלשתיםסלעיםשהםעשרהדינריןכסףארבעיןסלעיםשהםוששיםמאהזוזיןבכסףא

-שורותהמורבעאתחמשמכסהשנישלמותשניםשהםהשמטהערבסוףעדהיוםמן-
גוףכינויהנושאכתמורההמתפקדתמתארתזיקהבפסוקית

גוףכינויהנושאשורההמורבעאתקבלןואניב

זיהוי-שורותהמורבעאתיהונתןברניןדרוםכבלולהצפוןהדרךמערבהמכורמזרחהזהמכרתחומניג

נשואנושאהואשהסדרהקובעהואההקשרולכןצורנייםבחניםעללהיסמךיכולאינוכאןוהנשואהנושא

בינוניהנשוא5214

שים-שורותה49ידיןדברלכוללאחיכןדאגיןולאישראלביתנכסימןושתיןאכליןיושבניןאתןבטבא

גוףכינויהנושאהנשואשלולאורכומיקודשלמבנההמשפטלראשהתיאורלהקדמתלב

טופיקליזציההמשפטבראשהמושאשורהמורבעאתמקבלאניוחמשהעשריןטוביןזוזניןכסףב

קבלןואניהשווהגוףכינויהנושא

נושאנשואסדר522

מודליבינוניאותוארשםהנשוא5221

מועצמתפסוקיתהנושא-שורותצאליםחברהזאהשטרעלשאשכולעליוקיםא

המורכבהנשואאיברישניביןהנושאשורהמורבעאתהזההלוקחרשיב

יחסצירוףהנשוא5222

התאניםביתבתחומוהזההמכו-שורותהלכמורבעאתארבעההחרוביםבתחומיוהזההמכרא

הנכסיםאתהמפרטתהמשפטיתבפסקהבאותאלהדוגמאותשתי-שורותהמורבעאתהעץהזיתים

ייחודבמבנהוהבנויההנמכרשבשטח

רמזכינויהנשוא5223

שנקרהוהמקוםהחפירשנקרההמקוםשמואלבןאליעזרושלאלעזרבןשלאלעזרבחלקנושנפלוהמקומותואלהא

10-15שורותהידיןוהמשוכיםהחורתשנקרההמקוםיהודהבןולאלמאשמעוןבןלתחנהשנפלהמקוםוזההסלם



 صباح شمخيسعذ عبذ السادة  צדדים לשוניים בעברית של מגילות מדבר יהודה
 

- 212 - 

יהודהמדברבמגילותבהארכהההשתמשות6

מדברשבמגילותהעבריתשהשפה20ההמאהשל50המשנותבהשקפהלשמורנשאריםהחוקריםמרבית

הלשונותשלרכיביםחדירתלעיתיםהיאושמגלההמאוחרתהמקראללשוןדומהוהיאספרותיתשפההיאיהודה

רבוהאחרוניםבזמניםנראהארמיתהוהַתנאיםשללעבריתהרבההדומהעבריתהכלומרבדיבורשימשוהסוםריםש

כןגםמדוברתשפהברורהבצורהמשקפתהמגילותששפתחושביםהמשיגיםזההתיאורהעלהמשיגיםהחוקרים

227)עמ2003 ,פסבקגבמגילותרקמחזיקיםששרידיוקדוםעברידיאליקטהיאהמדוברתהלשון

בהופעתהמדבריםראשיהם(1926-1999)מורגושלמה(   -1943)קימרוןאלישעהישראלייםהבלשניםשני

הקריאהמסורתביןמקבילותלשוןתופעותאתצייןשנתבשכברבן־חייםעלאףלהצביעצריךההזהקונספט

(Ben-Hayyim, 1954,p.27)התנאיםלשוןואףיהודהמדברמגילותוביןהשומרוניהחומששל

המסורתהןשלדידולהסיקניתןכללפישניהביתהבתקופתהמסורותשתישלממוצאןבאשהדמיוןונחשב

מדוברההדיאליקטשלהתאוריהנגדבלאועמדרבותשניםלפנילאיבאמדוברותהיוהמגילותלשוןהןהשומרונית

עמ1997 בלאוספרותיתללשוןכדוגמההמגילותעבריתקביעתעלהתגוננותולימד

והואסופריםשלוחידושיםספרותייםכנהגיםחידיבורעללכאורההמצויינותהתופעותשלהגידאפשרלראותו

המדוברתבערביתעיקרלהןשאיןהבינייםימישלבערביתתופעותוביןהמגילותבשפתתופעותביןדמיוןשורותמאתר

(Blau, 1970, p. 55)זמןואותשל

הלשוןטבעבענייןהמחלוקתאתלהסבירשעלועהיהודהממדברהעבריותבמגילותכלליתבתופעהלהתמקדננסה

צורותהארכתהמגילותבלשוןקצרותצורותפניעלמוארכותצורותשלהברורהלהעדפהונתכווןבמגילותהמשתקפת

שישסוקניקללאהזיכרוןבספרלוינגרשדכתב1961בשנתכבריהודהבמדברהידבכתביניכרתתופעההיא

228)עמ2003 ,פסבקגᵃ1Qlsaבמוארכותצורות

גרידאהתממשהההארכהאםגםהמסורתיבטקסטהמקבילמהאופייותרךארושהייהאופיכלכמוארכתקבעהוא

השונהעברידיאליקטשיקפה ᵃ1Qlsaשלשלשונוחשבהוארביםצורןבקומבינצייתאוצמודכינויבתוספת

שהתיבהמקוםבכלהמסורתיבטקסטגםהמוארךלדיאליקטעקבותשישסברהואמוזרובאופןהטברנימהדיאליקט

בהארכהשצפוהחוקריםהםהרבהלאלוינגרלמעט ᵃ1Qlsaבבהמקבילמהאופייותרארוכההמסורתישבטקסט

קרוסושנידווינדהםלהארכההכלליתלנטייהלבששמוהיחידיםהידיעהלמיטביותררחבהלשוניתמתופעהחלק

229)עמ2003 ,פסבקג

למיליםההסיומתשלהתוספתהעברייםהטקסטיםאתמצייניםנושאיםלשניאורחאאגבהתייחסוהשניים

ההסופילצורןשנדרשואלהבנפרדךמואראופיכלהבהירואחריםחוקרים(Tov,1986,p.31)המלאוהכתיב

אלהעםנמניםוקורוסשנידוינדהשנייםובתיאוריםהפועלבמערכתהב־מההארכההתמחקוהכינוייםבמערכת

229)עמ2003 ,פסבקגמדוברתלשוןאינההמגילותשלשוןהחושבים

ה־בסיומתאפתחמוארכותצורותבהןשישהקטגוריותעלעכשיונדבר

הכינוייםהראשונההקטגוריה61

שלהמקראבמסורותכמושלאהב־המסתיימיםכינוייםשלהרבמספרההיאאלובמגילותהניכרותמהתופעותאחת

הצורותרבותיהודהמדברבמגילותָקההסופיתבעלייחידיםכינוייםמזדמניםשבהןטבריהושלהשומרוניםשלבבל

השונותבמסורותמשוויםממצאיםמוצגיםלמטה1102עמ1985ייביןהב־המסתיימות

היאהיאהלנסתרתהוהואהואהלנסתראתיאתלנוכחתאתאתהלנוכחאנוכיאנילמדהריהודהמדבר

הנהלנסתרותהםהמהלנסתריםאתםאתמהלנוכחיםאנחנואנוןלמדברים

נחנואנחנולמדבריםהיאלנסתרתהואלנסתראתיאתלנוכחתאתאתהלנוכחאנכיאנילמדהרבבלית

הנהלנסתרותהמההםלנסתריםאתנהאתןלנוכחותאתםלנוכחיםאנו
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ָאנּוַנְחנּוֲאַנְחנּולמדבריםִהיאלנסתרתהּואלנסתרַאִתיַאתְָלנוכחתַאתְַָאָתהלנוכחָאנִֹכיֲאִנילמדהרטברנית

ֵהָמהלנסתרותֵהָםהֵהםלנסתריםַאתָנהַאֵתןלנוכחותַאֶתםלנוכחים

ani / anaki , atta , atti, ū , ī , anannu , attimma , attən , imam . innaקרישומרונית

לנוכחיםאנחנולמדבריםהיאלנסתרתהואלנסתראתילנוכחתאתהלנוכחואנכיאנילמדהרכתיבשומרונית

הןהנהלנסתרותהםלנסתריםאתןלנוכחותאתם

אתםלנוכחיםאנולמדבריםהיאלנסתרתהואלנסתראתלנוכחתאתהאתלמדהראנילמדהרהתנאיםלשון

229)עמ2003 ,פסבקגהןהםלנסתריםאתן

ףנוסךמואראופימזדמנתפהשבעלשומרוןבוהנההמהאתנהאתהבכינוייםההסיומתאתמוצאיםבלבובטבריהב

בכלהתוספתלראותניתןיהודהמדברבמגילותלזובמקבילהכתיבבמסורתהדבראותולאאך , attima , aב־

(Qimron, 1986, p.57)הנההמהאתמההיאההואהאתההנוכחתוגוףהמדברגוףמלבדהגוףכינויי

הגוףכינויימלאינסתריםהםנוכחיםאתםנסתרהואנוכחאתיותריםקצראופיםאףלמצואניתן

אשרדעיםזכאיהחוקריםאיןיהודהמדברשבמגילותהגוףכינויילמלאיביותרהסמולהואהשומרוניםשלקריאהשב

שאריותהיאהסופיתשהתנועהשניתן1998ב־וב־ראהמורגוהיאההואההגוףבכינויההסיומתשללמקורה

אחריםגוףמכינוייהיקשעברולנסתרתלנסתרנשתנתההשהסיומתהחושביםמצויאבל -atהמוצאיתהסיומתשל

230)עמ2003 ,פסבקגזוסיומתבעלי

צורותעלוגםהמהנסתריםהשלוכמההנוכחיםשלגוףהכינוייבכיםמואראופיםמצוייםיהודהמדברבמגילות

-Ben)בבלבוטבריהבגםרחוקותלתקופותרשומיםהכרוכיםהגוףכינויישלכיםמואראופיםסופיתאהבלי

Hayyim,2000,p.235)

-נוכחים kima- השומרוניםשלקריאהבקבעובמשך17מירמיהֵאֵליֵהיָמה28כדשמותְלַבָדָנהלמשל

ima  נסתרים-ina המההםהנסתריםבכינוייהסופיתלבחירתמתנהגורםמאתרקימרוןנסתרות

המהאוהםאומזדמןe , aהתנועותואחריהמההכינוימזדמןīאוūאחרילסופיתהקודמתהתנועהוהוא

(Qimron, 1986, p.62)

ךכנגדכיהנוכחתהב־יםמסתיימשלאיםנוספכיםמואראופיםמצוייםהגוףכינוייבמערכתלומרראוי

הללוהאפשרויותשלצירוףאוארמיתצורהארכאיתצורהארכאיסטיתצורהשונותבצורותאותהלהסבירשניתן

 ,פסבקגברורהארמיתצורהוהיא oהיאשניהםשלשההגייהואוויכנגדוהיהנסתרגוףכינויוגם

231)עמ2003

והציוויהעתידהשנייההקטגוריה62

אקטלההמדברבגוףהמוארךבעתידרשומיםםההב־יםהמסתיימיםמוארכאופיםנפוציםהפעליםבמערכתאף

קומראןשלהמקראשלהידבכתבייותריםשגורהאליםמוארכאופיםונקטלהואקטלהההמשךוויאחריוגםנקטלה

ברשומיםכלליתהתניהאתצייןקימרוןמקראיותהלאבתעודותגםתכופותיםמופיעםהאבלהמסורתיבטקסטמזה

בפסוקיתאחרמצבבכליםבאיםרגילואופיםבפסוקיתהראשוןבתורבכלליםבאהמוארכיםהאוםים

(Peursen,1999,p.83)דוגמהכוזה

4מו1QIsaᵃואמלטהאסבולואנוכיאשאואניעשיתיאניאסבולאנישיבהועד -

לבמקביל

231)עמ2003 ,פסבקגהמסורתיהטקסטואמלטאסבלואניאשאואניעשיתיאניאסבלאנישיבהועד -

אףאיוויכאופיךהמוארהאופישלתההיסטוריהפונקציהחיסולאתהמצייןכענניןהתחביריתההתניהאתמסבירקימרון

בזמןאבלהמסורתיבטקסטאףזולתופעהשרידשישחושבהואמדוברתלשפהכראייהבעיניונקבלתזוהתניה

9)עמ2000פלורנטיןאחרסיכוםוסיכםבמקראהנתוניםאתפלורנטיןניתחהאחרון
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במסורותאףוכךההמשךוויאחריהמוארכותבצורותמורחבלשימושהנטייהבולטתהמאוחרתהמקראבעברית

העתידלצורתבקומראןהמובהקתההעדפהעלאףלרשםהמצבפההכתיבמסורתהןהקריאהמסורתהןהשומרונים

(Qimron, 1986, p.451)ואהיהוגםואהיגםרואיםבהיששטבריהמסורתכנגדואהיה

בטקסטיםהןהמקראבטקסטיהןבציוויצורותמסמנתאףהיאזוסיומתעתידהזמןבלפועלמצומצמתאינההב־הסיומת

למרותהמסורתיבטקסטשכיחלאופיבמקביליהודהמדברבמגילותךמואראופיישרביםבפסוקיםמקראייםחוץ

למשל232)עמ,2003 ,פסבקגהמסורתיבטקסטךמוארלאופימקבילבקומראןשכיחאופישבהןמובאותגםמצוי

הבאותהדוגמותאת

אשמואלהגידה48חקיתהליםזכורהבמסורהשכיחלאופיבמקביליהודהמדברמגילותבךמואראופיא

דקמתהליםלזישעיהוכדבריםשמעה7יאבשמואלשלחה 29הדבריםעומודה 12כג

הוצאאיונההגד31לבבראשיתהגידבמסורהךמוארלאופיבמקביליהודהמדברמגילותבשכיחאופיב

חבמלכיםספרקמבתהלים

כמהמסביריוסטןקומראןשלעבריתהלשוןבנעלמהלאעולהמוארךשהאופימוראוקהלסכםאלונתוניםיסודעל

אלהפנייההמגלהבקומראןחיאופיאוהךהמוארהציווישאופיבין grammatical pseudo - classicismsכדוגמות

עמ 1994פסברגיהודהמדברמגילותשבתעודותקבועהתופעהזוארכאיזםאושהוביןבמקראכמוהמדבר

27

הפועלתואריהשלישיתהקטגוריה63

איךעלנוסףאיכההביהמסומניםפועלתוארייהודהמדברברשומיםהעבריתהשפהשלהאחרותבמסורותשכפי

התפשטהבסיומתהשימושריקמהמאדעלנוסףדהומאשמהעתההיכהעלנוסףהיככהאיככה

תואריכלועםיחסמילותמערימתהמורכביםפועלתוארימספרמלחלקנעשתהזווסיומתיהודהמדברבמגילות

ולימהולפנימהמיולחוצהולחוצהמשמהאלובמגילותישאחרותבמסורותאףהרשומיםולמעלהלמטההפועל

233)עמ2003 ,פסבקגמזרחהפנתעד

מקומראןבטקסטיםנתבררגםאלובמגילותהנהוגהאוהושמהשםבמשמעותשמההמוארךהאופיעלהצביעקימרון

נפוץלאוהשנידהומאנפוץהראשוןאחריםעברייםבמקורותרשומיםלאשהםההסיומתעםפועלתוארישני

אשרברשהסבירכפיםהאדוורביאליתלסיומתשהוספהההסיומתישריקמהבשורהה4Q462ריקמה

םבמהמסתייםמקומראןהאחרהפועלבתואררשומההאינהסיומותשתישלהערימהכיגםלצייןמוטבאחרונההעתב

234)עמ2003 ,פסבקגחנוםחנם

שהיאנראהלפעמיםלמרותהמטרהעללרובהמצביעהאדוורביאליתכיחסהמשמשתההסיומתבבלבובטבריה

ושמהשםכנגדsammaקוראיםהםהשומרוניםשלתםבהקרי(Meek,1940,p.229)המטרהולאמקוםהעלמצביעה

233)עמ2003 פסבקגהמסורתיבטקסט

אצלאחריםפועלתואריבשניליחוצההמורכבהפועלתואראחתצורהרקלָההסיומתמצומצמתהַתנאיםאצל

למטןלמעלןןנושלתוספתישהמקראשלהטברניתבעבריתב־ָלההמסתיימותלצורותשמקביליםהתנאים

(Kutscher,1958, p.23)

הואבמגילותהאחרותההארכהתופעותומבין

הכתיב64

דביוגדולבשימושמתגשמתמיליםשלגרפיתהארכההמלאהכתיבהיאאלומגילותבמרביתביותרהניכרתהתופעה

יעקצרותמיליםשלההארכהמצעיתăעללהצביעףבאלבשימושפחותובאופןמצעיותתנועותעללהצביעוובוי

פיאמיאכיאכמואגואההתעניינותאתגוררתקריאהאםהיאהשנייהכשהאותסופיתףאלשלצירופה

קוטשרתנועותלשתישנתחלקהיסודיתארוכהתנועהעלמצביעקריאהאמותבשתיהשימושבן־חייםזאבשללדעתו
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מדברשבהארמיותבמגילותכמו uאוoחטופהתנועהעלכמצביעובויהכתיבאתלהשיגהבוחריםחוקריםישטבריה

256עמ1972 ייביןבלבובטבריהבאףולפעמיםיהודה

העבריתבמסורותמקבילותיהןמאלויותריםהמוארכהאופיםשלדוגמותאלהגםאזיימלאהתנועהפהנמצאתממשאם

ואףהַתנאיםאצלגםשרקהכפיבמגילותהטעםנסיגתאתמגלהציוויבועתידבובוישהכתיבחשבקוטשרהאחרות

ראהוטעמיםניקודסימנימצוייםבושבפרמהידתבכשלמפורטתבדיקהלאחריאשלאחדיםארמיתבדיאלקטי

234)עמ2003 ,פסבקגהתנאיםאצלכוללתמלעילהטעמתהייתהשלאבר־אשר

המסקנות

יהודהממדברובאיגרותבשטרותהרווחהואנשואנושאשסדרתחביריתמבחינהיתבררא

ביותרהרגילההמורפולוגיתוהשיטהיםמוארכלאופייםמובהקתפנייהחושפתיהודהמדברשבמגילותהעברית -ב

 התוספתהיאמוארכותמיליםאתלעשות

 מלאכותיתתופעהשיששמץאתמקיצהרבותבקטגוריותמעטלאיםמוארכאופייםשמצוייםהעובדה -ג

הזמןבמשךשהתחלפהאחתשפהשיקפולאהעתיקההעבריתהספרותמסמכיכימראותיהודהמדברמגילות -ד

 זהלצדזהשהתהוומזהזהשוניםדיאליקטיםאך

אינההחכמיםששפתמציינתהחכמיםשפתלביןלדקדוקיהודהבמדברהמגילותשפתדקדוקשביןהתוכיתהדיפרנציה

שניביתבימיוביהודהבירושליםהמדוברתהשפהשלהממשיכה
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Abstract 

A Linguistic Aspects in The Hebrew of  The Judean Desert Manuscripts 

An analytical study 

By  Saad Abdel Sada Sabah Shamkhi 

The Judean Desert is a geographical area in eastern Palestine, between the Judean Mountains and the 

Dead Sea . The main urban areas in the area include Jerusalem, Bethlehem, Gush Etzion, Jericho and Hebron. 

The Judean Desert is an area with a special morphological structure along the eastern Judean Mountains. The 

scrolls of the Judean Desert are ancient Jewish and Hebrew religious manuscripts found in the Qumran caves in 

this Desert, near Ein Fashkha on the northern shore of the Dead Sea in the West Bank, and the most recently 

discovered scrolls found in the Cave of Horror in Israel. Scholarly consent dates these scrolls from the last three 

centuries BC and the first century AD. The Judean Desert scrolls are most of the quantity and most of the 

construction of Hebrew literature that ruled from the Hellenistic period and from the beginning of the Roman 

period. Most scholars have maintained the view from the 50s of the 20 century, that the Hebrew language in the 

Judean Desert scrolls is a literary language, similar to the late biblical language, and that it sometimes reveals 

penetration of components of the languages used by the writers, ie Hebrew (very similar to Hebrew of the 

Tannaim) and Aramaic. It seems that in recent times many scholars have achieved this description. The 

achievers think that the language of the scrolls clearly reflects a spoken language. This dialect is an ancient 

Hebrew dialect preserved in these scrolls only. Kimron and Morag are among the first to talk about the 

emergence of this concept. We must also refer to Ben-Haim, who already in 1954 noted the parallel phenomena 

between the tradition of reading the Samaritan Pentateuch and the Judean Desert Scrolls (and even the language 

of the narrators). The similarity is believed to come from the origins of the two traditions in the Second Temple 

period. 
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