AET1
Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB
Thursday 28 May 2015 9 to 12.00 pm

Paper MES18
Topics in Hebrew studies
Answer two questions from Section A and two questions from Section
B. All questions carry equal marks.
Write your number not your name on the cover sheet of each answer
booklet.

STATIONERY REQUIREMENTS
20 page answer booklet
Rough Work Pad

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION
None

You may not start to read the questions printed on the subsequent
pages of this question paper until instructed to do so.
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SECTION A The History of the Hebrew Language

1
Discuss diachronic linguistic development as seen in the Masoretic
Text of the Hebrew Bible, including such aspects as problems, methodology,
and ramifications for periodization. Provide examples.
2
Discuss the nature of Qumran Hebrew in relation both to the various
strata of Biblical Hebrew (as seen in the Masoretic Text) and to Hebrew as
preserved in other Second Temple corpora. Provide examples.
3
Before the advent of Modern Hebrew, literary creativity in Hebrew
tended to attempt to negotiate a space between two fundamental linguistic
pillars (i.e., base-corpora). What were these two pillars? Discuss some
aspects of the relationship between the two - e.g., historical, textual,
religious/sociological, etc.
4
Discuss some of the factors attendant upon the revival of Hebrew in
Palestine in the 20th century, making sure to treat some of the relevant
sociological aspects.
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SECTION B Modern Hebrew Culture
1
Translate the following seen poem into English and comment as
indicated below

הִ יא יֹוסֵ ף
יֹושבת רחל באהל
קו ֻצת שער ַאחר קו ֻצה תָאסף
להחביא תחת כפת משי
את שער בתּה הקטנה היא יֹוסף
כי אם רצית בילד
וימיְך קרבים לנטֹות
מה יעשה מלבד שקר
את רצֹון האל להּטֹות
יֹושבת הקטנה באהל
בכתנת פסים מ ֻצירה
ּובנגלה היא נער
ּובנסתר נערה
עכשו כל העֹולם יֹודע
כי נאספה חרפתּה
ילדה רחל בן יֹורש לָאביו
והיא בתּה

ּומביטה האם בשער הבת
עתיד קֹוראת באפל שערּה
החלֹומֹות בתי יפילּוְך לבֹור
ּומשם לחצר זרה
יֹושבת הקטנה באהל
שֹומעת את דבר אמּה
והיא אחּוזת קסם
והיא אחּוזת אימה
ורחל ממשיכה נרעשת
ֹלא תמּו כל המהלּומֹות
בבית כלא תחבשי
ותחלצי שּוב מידי חלֹומֹות
חלֹומֹות יצילּוְך בתי
חלֹומֹות יפילּוְך לבֹור
ורחל ימיה קצרים
מכדי סֹוד בתּה לפתר
יֹושבת הקטנה באהל
מקשיבה בנשימה עצּורה
ּובנגלה היא נער
ּובנסתר נערה

Nurit Zarchi, “She is Joseph”, Ishah Yaldah Ishah (Tel Aviv: Sifriyat Po‘alim,
1983), 50-51
Q: Describe the dialogue between Zarchi’s poem, the Bible and the Midrash.
How does Joseph’s gender identity influence the interpretation of his life
stories according to both Zarchi and the Midrashim we learned in class
?)(Potiphar’s wife, the market, etc.
)(TURN OVER
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2
Translate the following seen passage into English and comment as
indicated below.
 אמר לו מי הרג זה אמר, מצא הרוג אחד עומד עליו,לאיפרכוס שהיה מהלך באמצע פלטיה
אמר רבי שמעון בן יוחי קשה הדבר.... אמר ליה לא אמרת כלום,ליה אנא בעי לך ואת בעי לי
 אילו רצה. לשני אתליטין שהיו עומדים ומתגששין לפני המלך,לאומרו ואי איפשר לפה לפרשו
 והיה צווח ואמר יבעי דיני קדם, לא רצה לפרשן חזק אחד על חבירו והרגו,המלך פירשן
. כך קול דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה.מלכא
(Genesis Rabbah 22, 10)
Q: Compare the interpretation that the two parables in the passage give to the
biblical narrative of Cain and Abel to the interpretation offered by Yehiel Mar
in his poem “And Cain Said.” Reconstruct the question each text answers
according to Gadamer, and discuss how a “fusion of horizons” can be
detected in the midrash and in the modern poem, if at all.
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3
Translate lines 1-5, 11-12, 13-15, 19-20, 26-31 from the following seen
poem into English and comment as indicated below.
מעשי אבות
ַ 1אח ֲֵרי ָה ֲע ֵקדָה?
ָ 2אז הִתְ חִיל ַהנִסָיֹון ַה ָקשֶׁה ִמ ֻּכלָם.
ַ 3אב ְָרהָם ָלקַח אֶׁת בְנֹו ִלמְרֹוצֵי גְ ַמלִים
ִ 4טי ֵל אִּתֹו ִמנְהַר פ ְָרת עַד נְהַר ִמצ ְַרי ִם,
שבַע עֵינַי ִם,
שגִי ַח ְב ֶׁ
שחָה ְלצִּדֹוַ ,מ ְ
ָ 5
ְ 6במֵימֵי אֵילַתּ .ובְשּובָם ַה ַבי ְתָה,
שחַט צ ֹאן ּו ָבקָר לָר ֹב,
ָ 7
 8הַכ ֹל ַרְך וָטֹוב,
ִירים ּו ְבש ִָרים ּוש ְָר ִרים
 9נִיחֹו ַח ש ִ
ּ 10וקְרּואִים טֹובֵיַ -עי ִן ִממ ְֶׁרחָק.
 11י ִ ְצחָק ָאכַל וְָאכַלָ ,אכַל
שתַק.
ְ 12ו ָ
ַ 13אב ְָרהָם ָקנָה ְל ִאשְּתֹו ְמעִיל פ ְַרוָה,
ֲ 14ע ָדי ִים ִמזְהַב-פ ְַר ַוי ִם,
אּורת-חֵרּום בָאֹהֵל,
 15הִתְ קִין לָּה ּתְ ַ
ֵ 16הבִיא לָּה ַמגָ ַפי ִם ֵמא ֲַרם-נַה ֲַרי ִם,
ֲ 17חשִיש מִּתַ ְרשִיש,
ִ 18קנ ָמֹון ִמ ְלבָנֹון.
ש ָבלְתָ ה בִן ַליְלָה,
 19ש ָָרהֶׁ ,
שטָה אֶׁת ִבגְ ֵדי ָה ֲאבֵלּות.
ֹ 20לא ָפ ְ
שח ֲִרית ְוע ְַרבִית,
ַ 21אב ְָרהָם ִה ְת ַפלֵל לֵאֹלהָיו ַ
שלִים,
ּ 22תָ לָה קֻּפֹות-צְדָ קָה עַל כָל ָה ֲא ָ
ּתֹורתֹו ַליְלָה וְיֹומָם,
ָ 23עשָה ָ
 24צָם,
ְ 25ו ֵהלִין ַמלְָאכִים ַב ֲחצִי ִחנ ָם.
 26הַקֹול ִממָרֹום נֶׁ ֱעלַם.
שבְתֹוכֹו
ְ 27והַקֹול ֶׁ
ַ ( 28היָחִיד שֶׁנֹותַ ר לֹו)
ָ 29אמַר :כֵןָ ,ה ַל ְכ ָּת,
ֵַארצְָך ּומִמֹולַדְ ְּתָך ּו ִמבֵית ָאבִיָך,
 30מ ְ
ְ 31ו ַע ְכשָו ,סֹוף-סֹוףֵ ,מ ַע ְצמְָך.

T. Carmi, “Ma’asei Avot” (T. Carmi, Shirim, Tel-Aviv: Dvir, 1994), 153
Q: How does this poem reflect Kierkegaard’s view of the problem of the return
from the religious to the ethical? Compare the process Abraham undergoes
according to Carmi to the one described by Kierkegaard.
)(TURN OVER
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4
Translate the following seen passage into English and comment as
indicated below
ויקח אחת מצלעותיו .רבי שמואל בר נחמני אמר מן סטרוהי ,היך שאת אמר ולצלע המשכן השנית לפאת
צפון (שמות כו כ) .ושמואל אמר עילעא אחת מבין שתי צלעות נטל :תחתיה אין כתיב כאן אלא ויסגר
בשר תחתנה.
אמר רבי חננא בריה דרב אדא ,מתחילת הספר אין כתיב סמך ,כיון שנבראת נברא הסטן עימה ,ואם יאמר
לך אדם "הוא הסובב" (בראשית ב יא) אמור לו :בנהרות הכתוב מדבר.
ויסגר בשר תחתנה ,אמר רבי חננא בר יצחק ,עשה לו נוה לתחתיתו כדי שלא יהא מתבזה כבהמה.
רבי יניי ורבי יני חד אמר עשה לו מנעול ואפיפודין כבוש עליו כדי שלא יהיה מצטער בשעה שיושב,
וחרנה אמר עשה לו כסתות.
)(Genesis Rabbah 17, 21
Q: Try to explain what the pairs of Rabbis argue about, and argue for or
against the reading of the whole passage in Genesis Rabbah (including the
parts not quoted here) in terms of Bakhtin’s theory of the carnival.

END OF PAPER
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