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AET1 

Asian and Middle Eastern Studies Tripos, Part IB 

 

Easter 2021 

 

MES18 

Topics in Hebrew studies [Section A: Pre-Modern Jewish Literature]  

Answer three of the six questions. All questions carry equal marks. 

Write your number not your name as well as the paper code (MES18) 
on each page of your submission. 

SPECIAL REQUIREMENTS TO BE SUPPLIED FOR THIS EXAMINATION 

Student declaration form 

SUBMISSION REQUIREMENTS 

Answers may be written by hand in black ink or typed. 

If written by hand, upload your answers as a scan or image file. 

If typed, upload them in a document, such as a Word document or PDF. 

Files should be saved as MES18_[your number]. 

Upload a completed student declaration form as a separate file. 

RESOURCES PERMITTED FOR THIS EXAMINATION 

You may use the Hebrew and English Lexicon in the Old Testament (BDB) 

The exam will begin as soon as you open the file containing the 
questions. Once begun you will have three hours to complete the exam. 
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For ALL QUESTIONS, translate the poetic material, identify and 

schematically represent its meter, and answer the short commentary 

questions that follow. The comments should not exceed two or three 

paragraphs. 

 

1.  

ם תָּ עָּ ם ְורָּ תָּ ל ְשנֹוֶתיָך ְתנּומֹות / ְוטֹובָּ  ֲחלֹומֹות  ְיִדיִדי כָּ

ל ַתֲעצּומֹות  ן ְלָך אֵּ ה ֱאטֹם ֹאֶזן ְוַעִין / ֲעצֹם ִיתֵּ כָּ  ְוַעל כָּ

ִרים נַ   תמֹולּועֲ ין ַת בִ מֵּ לְ  ְךמָּ לָּ עֹוים / בְ ִמ לָּ עֲ ְוַהִניַח ְדבָּ

 ת מֹולָּ עֲ ה בַ יבָּ ִט ה ְמ מָּ לְ ף עַ כַ ה / בְ ישָּ ִש ֲא ה בַ ישָּ ִש י יְ נִ קֵּ ְש ַה וְ 

ֹ ִא ם וְ דָּ ת אָּ מֹון יְ ה ִמ נָּ שָּ יְ   ת ...מֹודָּ ֲא הָּ  ישי ִא מֵּ ן יְ ה ִמ שָּ דָּ א / ֲח ם ל

 ת ימֹועִ ים נְ ִש גְ ילַ פִ ן ּויֹוקָּ נִ ת / בְ כֹולָּ ְמ  הּוינּוכִ ד ֱה וִ ין דָּ יֵּ כְ 

 ת ימֹוִר יְ  לֹובְ י נִ לֵּ ת עֲ חֹוצָּ ְח צַ ת / וְ חֹוצַ ר בְ ל שָּ בֶ נֵּ ח בְ נַ ם ה  יֹווְ 

 

Discuss the theme of this passage, and the manner in which it is developed. 

Identify some specifically Jewish elements. Identify instances of wordplay.      

 

 

 

2.  

 ר מָּ כְ ם ִמ גַ ת וְ ֶש ֶר בְ ל פַ נָּ  ּהקָּ ְש י חֹור / כִ מָּ י תָּ לֵּ ֱא  אּוְר ה קִ לֶ י חֹונִ ן ֲא נֹוְמ ַא 

 ר ַמ ר אֹ ֶש ם ֲא כֶ י ִמ ִת לָּ אֵּ ת ְש ַח / ַא  הָּ יאּובִ י ֲה לַ י אֵּ עַ דָּ י  י ְמ עַ רֵּ 

ֹ ת עַ ֶר ֶט עֲ  רּוְש קִ   ר ַמ ס חָּ כֹובְ  ּהדָּ ל יָּ עַ  ימּוִש וְ  ּהיָּ ְד / עֶ  ינּוכִ הָּ וְ  ּהאשָּ ל ר

 ר  ַמ ר סָּ ֶש י ֲא ִר שָּ ה בְ לָּ ר בִ ֶש י ֲא בִ / לִ  שה אֵּ בֶ כַ י ְת לַ י אּונִ קֵּ ְש ַת א וְ בֹותָּ 

 

Discuss the theme of this passage, and the manner in which it is developed. 

To whom is the poem addressed? Pinpoint the metrical deviation in the first 

line.   
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3.  

יו ְוִרְכבֹו שָּ רָּ ַלף ּופָּ ר חָּ ַרח ְוִגְשמֹו / ְכבָּ ל בָּ ן ַהקֹר ְכצֵּ  ְזמָּ

ל  תֹו ְכֶמֶלְך ַעל ְמִסבֹו ...ְוחָּ י ֹחק / ְתקּופָּ ֶלה ֲעלֵּ  ֶשֶמש ְברֹאש טָּ

בֹו ... ִבי ַמֲעצָּ ִסיר ִמְלבָּ ִשיר ְמשֹוִשי / ְויָּ ה ַהכֹוס ֲאֶשר יָּ  ְתנָּ

יו / ְכרֹאש ֶפֶתן ְמַעט ֹנֶפת ְבִקְרבֹו ן ִכי ַמְתנֹותָּ ַהְזמָּ  ְוגּור מֵּ

ל ַתֲהפּו ְוַהִשיא ַנְפְשָך בֶֹקר  ֹובְר עַ יו בְ תָּ כֹוְבטּובֹו / ְוַיחֵּ

  בֹוהָּ ת זְ ה ֶא פֶ צַ יְ  ֹופְס י כַ לֵּ / עֲ  שֶמ ֶש ן וְ פֶ י יִ דֵּ ם עֲ ֹוּיה בַ תֵּ ְש 

  בֹוקֵּ ת עֲ ז ֶא חֵּ ַא ר ְמ ַח ד ַש יַ ר / וְ חֹושָּ ח כְ ַר בְ י יִ דֵּ ה עֲ לָּ יְ לַ בַ ּו

 

Discuss the various themes touched on in this passage, and how they are 

integrated. Identify and discuss the wordplays in lines 3 and 7.  

 

 

 

 

4.  

ַרִיְך ... ם ֶיֶתר ֲעדָּ ְך ְוהֵּ י ְשלֹומֵּ  ִצּיֹון ֲהלֹא ִתְשֲאִלי ִלְשלֹום ֲאִסיַרִיְך / דֹוְרשֵּ

ְך ֲאִני ִכנֹור ְלִשיַרִיְך ...ִלְבכֹות  ת ֶאֱחֹלם / ִשיַבת ְשבּותֵּ ְך ֲאִני ַתִנים ְועֵּ  ֱענּותֵּ

  ְךיִ ַר עָּ ק ְש ַח י ַש רֵּ עֲ ל ַש מּוח לְ ַת / פָּ  ְךרֵּ צְ ֹוּיַה וְ  ְךה לָּ נָּ כֵּ ה ְש ינָּ כִ ְש ם ַה שָּ 

 ְךיִ יַר ִא ים ְמ בִ כָּ כֹור וְ ַה ַס וְ  שֶמ ין / ֶש אֵּ וְ  ְךרֵּ אֹוה ְמ יָּ ד הָּ בַ י לְ נָּ דֹ ד ֲא בֹוכְ ּו

 ְךיִ יַר ִח ל בְ ה עַ כָּ פּוים ְש ִה ֹלֱא  ַח ר / רּוֶש ם ֲא קֹומָּ בְ  ְךפֵּ ַת ְש ִה י לְ ִש פְ נַ ר לְ ַח בְ ֶא 

 

Discuss the themes in this passage in light of Yehuda ha-Levi’s pilgrimage. 

 

 

 

 

 

(TURN OVER) 
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5.  

ס ּוִפיק ִבְרַכִים /  מֵּ ב נָּ ְתַנִיםֶאְצַעק ְבלֵּ ל מָּ ה ְבכָּ לָּ ל ְוַחְלחָּ אֵּ  לָּ

ִהים ַלְת  שֹוט ְתמֵּ י מָּ ַדִים יֹום תֹוְפשֵּ  הֹום / ַגם חֹוְבִלים לֹא ִיְמְצאּו יָּ

ַמִים ין שָּ ין ַמִים ּובֵּ לּוי ְבבֵּ ן ַוֲאִני ַעל ַגב ֳאִני / תָּ יְך לֹא ֱאִהי כֵּ  אֵּ

י / אָּ  ל זֹאת ֲעדֵּ קֵּ נּוַע ְונָּ חֹוג ְואָּ  ם יִ לַ שָּ רּוי יְ כִ כֵּ תֹוג בְ חֹאָּ

 

Discuss the themes and the wordplay in this passage in light of Yehuda ha-

Levi’s pilgrimage. 

 

 

6.   

... 

ִבי לּו ַאְסִתי ְלבָּ רֹות / ּומָּ ין ְלָך ִמִבין ְיקָּ  סֹואָּ ְמ  ֲעִניִתיו אֵּ

ֹ יכָּ אֵּ וְ  ֹ לַ עָּ יו / וְ לָּ לָּ עֲ ר ַמ סֵּ יַ א ֲא ה ל  ...  סֹומָּ ר ֲח חֵּ י ַא לֵּ א עֲ י ל

 סֹוְמ ִת בְ  ְךלֵּ ל הֹלּובְ ַש  ּולִא יו / כְ מָּ עָּ י פְ ַר ְח ן ַא ַמ זְ ים ַה ִר יָּ וְ 

 סֹוְר ַח ל וְ גַ לְ ץ גַ רּוי כְ י ַח ִד עֹוה / בְ נָּ בּות ְת נֹוקְ י לִ נִ ץ ֲא רּול אָּ בָּ ֲא 

ֹ ע כִ ַד וְ   ... יסֹוכִ ף בְ ֶס ט כֶ עַ ה ְמ נֶ קְ יִ  ישִא ה / כְ נָּ בּוה ְת נֶ קְ ש יִ נֹוא ֱא י ל

סֹו ל ִמְמאֹור כֹחֹו ְכמָּ אֵּ י ֱאֹלִהים / ְוהָּ ע ְברֹאש ַדְרכֵּ  ְוַהַמדָּ

ל ְבִנסֹו ם ְיקּוִתיאֵּ ַתב שֵּ י כֹל / ְוכָּ הּו ְכמֹו ֶמֶלְך ֲעלֵּ מָּ   ְושָּ

 

Discuss the major themes in this passage. Whom is the poet addressing? 

What is the structural significance of the last line that is quoted here?   

 

 

 

 

 

END OF PAPER 


