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דבר העורך 

ְסֵוֵנה', מבוסס על החיבור המונומנטלי של פרופ' בצלאל פורטן  ְגּדׂל  'ִמּמִ ספר זה 
ירושלים  א–ד,  העתיקה  ממצרים  ארמיות  תעודות  אוסף  ז"ל,  ירדני  עדה  וד"ר 
1986–1999. ארבעת הכרכים הגדולים כוללים את כל התעודות הארמיות ממצרים 
מפוענחות  )פקסימיליות(,  הארמי  הקורסיבי  בכתב  בדייקנות  מועתקות  העתיקה 
זה הבאנו את הפענוח  ולאנגלית. בספר  ומתורגמות לעברית  לאותיות מרובעות, 
והתרגום העברי כפי שהם מופיעים בספרים המקוריים. כמו כן הבאנו כמה דוגמאות 

של תעודות מועתקות לכתב הקורסיבי הארמי.
בעוד שארבעת הכרכים המקוריים כוללים את כל התעודות הארמיות ממצרים 
כאן כללנו כמעט את כל התעודות הנוגעות ליהודים. לא נכללו בספר כמה תעודות 

על פפירוס או אוסטרקונים שבהן מופיעים באקראי שמות יהודיים בודדים. 
ארבעת הכרכים הגדולים והכבדים )תרתי משמע( אינם נגישים לקורא המשכיל 
שאינו חוקר מובהק של התעודות הארמיות ממצרים, גם לא לתלמיד שאינו נזקק 
המקוריים  הכרכים  לארבעת  תמיד  יפנה  החוקרים  קהל  הארמי.  הכתב  ללימוד 
המוסדות  ותלמידי  המעוניינים  הקוראים  בידי  ייתן  הנוכחי  הספר  בספריות. 
האקדמאים כלי נוח לשימוש, היכול למצוא מקום בספרייה פרטית וגם יהיה נוח 

לטלטול.
בגולה  היהודים  מתולדות  לפרק  פתח  למעוניינים  יפתח  שהספר  לנו  נראה 
דחויה, גולה בפאתי דרומה של מצרים על גבול כוש. אילולא תעודות אלה היה 
נעלם כליל פרק נידח זה בתולדות ישראל בגולה. הספר גם יהיה כלי נוח ללומדי 

ארמית במוסדות להשכלה גבוהה.
את  לעברית  שתרגם  גלצר  למיכאל  להודות  המחבר  מבקש  זו  בהזדמנות 

המבואות לתעודות.
*

ביקשתי  אלה  בקווים  במצרים'.  היהודית  הגולה  לראשית  'קווים  לספר  הקדמתי 
להרחיב מעט את היריעה ולשלב את התעודות על יהודי יב במארג התעודות על 
חלקית( של  כי  )אם  רציפה  תמונה  לסרטט  וכן  לידנו,  במצרים שהגיעו  היהודים 

קהילת יהודי יב.
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