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אסתר אשל
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להסביר את כתיבת אותיות האלפבית בשתי דרכים:
בחדר שנבנה בין התא המלכותי לבין החדר שבו
האחת היא שמדובר בתרגול סופר ,והשנייה היא
נמצאה כתובת הגרפיטי ביוונית (ראו לעיל ,אקר),
שלרצף זה יש משמעות מאגית .תרגילי סופר הכוללים
נמצאה על הקיר המערבי חרותת ארמית בת שלוש
1
שורות ,שניתן לפענח כדלקמן:
את כל אותיות האלפבית או חלק מהן ,מוכרים כבר
מהעת העתיקה .לעתים ניתן למצוא חזרה על אות
יותר מפעם אחת .ארבעה רצפי אלפבית נתגלו על
 1אבגדהוזחט[]...
פני פיטס בכנתילת עג'רוד ,והם מתוארכים לשנת
 2בעשרין ותרין לאדר שנת עשרין ותרתין ̊ש ̊ל ̊מ[]...
 3בירושלם
 800לפנה"ס בקירוב (אחיטוב ,משל ואשל :2012
 ,103-102מס'  ,3.14-3.11איורים  .)5.46-5.45מספר
רצפי אלפבית שנכתבו בכתב היהודי ,המתוארכים בין
תרגום
שלהי המאה ה–ב' לפנה"ס למאה ה–ב' לספירה ,נתגלו
 1אבגדהוזחט[]...
בארץ .מתוכם ניתן להזכיר את האלפבית שנחרת
 2בעשרים ושתיים לאדר שנת עשרים ושתיים
שלמ[]...
על צוואר קנקן חשמונאי מאום טובא (עמית ,)2010
אוסטרקון המתוארך לפני שנת  31לפנה"ס מחורבת
 3בירושלים.
קומראן ,הכולל אלפבית שלא לפי סדרו ,לעתים תוך
אורכה של הכתובת  15ס"מ ,וגובהה  6ס"מ .היא
חזרה על אותיות (אשל  .)512-509 :2000קטעים
נכתבה בכתב המוגדר ככתב הרודיאני רהוט ,בו
מאלפבית שנכתבו על גבי קטעי עור ,נתגלו במערה
השתמרו מספר צורות של כתב סופר ,דוגמת העוקץ
בוואדי מורבעאת ,ותוארכו למאה ה–א' לספירה .אף
בראש האות בי"ת .השורה הראשונה נכתבה בכתב
במקרה זה ,נכתבו כמה אותיות פעמיים או שלוש
פורמלי יותר ,השונה מהכתב בשורות  3-2שהוא רהוט( .מיליק  ,92-91 :1961לוחות  ;XXVII–XXVIמס' ,10B
 .)11בשטח  Eברובע היהודי התגלה אוסטרקון ועליו
אף גודלן של האותיות שונה (בשורה הראשונה גודלן
הממוצע הוא  8מ"מ ,ואילו בשורות  3-2גודלן הממוצע תחילתו של אלפבית ,והוא מתוארך לשלהי המאה
ה–א' לספירה (אשל  ,)IN 2 ,302-301 :2006ובהרודיון
הוא  4מ"מ) ,לפיכך סביר להניח כי שורות  3-2נכתבו
נתגלה אוסטרקון שעליו כתובות פעמיים אותיות
ביד כותב אחר מזה של השורה הראשונה.
האלפבית מצדו האחד ,ופעם נוסף מצדו השני .כתב
היד תוארך לשלהי המאה ה–א' לספירה (טסטה :1972
שורה 1
 ,81-77מס'  .)53תחילתו של אלפבית נוסף שנכתב על
בשורה זו שרדו תשע האותיות הראשונות של רצף
גבי אוסטרקון משלהי המאה ה–א' או ראשית המאה
האלפבית העברי ,מאל"ף ועד טי"ת ,וסביר להניח
ה–ב' לספירה ,נתגלה בחורבת כנה (אשל ואדוארדס
שבקטע שלא שרד היו שאר האותיות ברצף .מקובל
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 חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

 .)2004בכל המקרים הללו מקובל להסביר את אותיות
האלפבית כתרגילי סופר.
דוגמאות לשימוש מאגי-אפוטרופאי בכתיבת
אלפבית ניתן למצוא בגרפיטי של אותיות האלפבית
המתוארכים בין המאה ה–א' לפנה"ס למאה ה–ב'
לספירה :האחד נכתב על גבי מכסה של גלוסקמה,
שנתגלתה בחקל דמא בירושלים (אמלינג ואחרים
 ,312-311 :2011מס'  ,)289והשני נכתב על גבי קיר
מערת קבורה בנחל קידרון (אמלינג ואחרים ,2011
2
עמ'  ,195-194מס' .)155
בכתובת הנדונה מהרודיון קשה לדעת למה שימשה
הכתובת ,האם כתרגיל או בשימוש אפוטרופאי?
התשובה לכך תלויה בשאלה אם יש זיקה בין השורה
הראשונה לשורות  ,3-2אם לאו.

שורות 3-2

בעשרין ותרין לאדר שנת עשרין ותרתין ̊ש ̊ל ̊מ[]...
בירושלם-המשך שורה  2לא שרד ,אך דומה שסוף
המשפט הינו בשורה " :3בירושלים".
שורה זו מציינת תאריך :כ"ב באדר שנת  .22דומה
שמדובר בתאריך לשלטונו של הורדוס .עד כה לא
נתגלו כתובות שמיות שבהן מצויין תיארוך לימי
הורדוס ,אך ידועות שלוש כתובות יווניות המתוארכות
למניינו של הורדוס (משורר  ;1970איזק תשמ"ה; די

הערות
 1לפרסום ראשוני של הכתובת ,ראו :נצר ואחרים ,תשס"ט:
 .100-94בפרסום זה ניתנה קריאה שונה לשורה הראשונה,
שתוקנה כאן על פי הערותיהם של דוד עמית (עמית
תשע"א) ועדה ירדני (בע"פ) ,שזיהו שמדובר באלפבית.
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