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אורי גבאי

ה מ ו ד ק ה ת  י מ ט ו פ ו ס מ ה ת  ו נ י ק ה ת  ו ר פ ס  : ה מ ד ק ה

אישיות,  קינות  ביניהן  סוגות,  כמה  כוללת  הקדומה  ממסופוטמיה  הקינות  ספרות 

הכתובות אכדית או שומרית )או שומרית עם תרגום לאכדית(, וקינות הנוגעות לחורבן 

ערים ומקדשים, הכתובות כמעט כולן שומרית. את קינות החורבן ניתן לחלק לשתי 

קבוצות עיקריות: האחת, אוסף של חמש קינות ארוכות – הקינה על העיר אּור, הקינה 

על ארץ שּומר והעיר אּור, הקינה על העיר ֶאֶרך, הקינה על העיר ֶאִרידּו, והקינה על 

העיר ִניּפּור. קינות אלה ידועות מלוחות רבים מן התקופה הבבלית הקדומה )המחצית 

אחרות  מערים  ומיעוטם  ִניּפּור  העיר  מן  רובם  לפסה"נ(,  השני  האלף  של  הראשונה 

כדוגמת אּור, ִסיַּפר וִּכיׁש, והן מכונות בדרך כלל 'קינות ערים' או 'קינות ספרותיות'.1 

הקבוצה השנייה היא אוסף של כמה מאות קינות הידועות מכאלף לוחות ושברי לוחות 

המתוארכים למן ראשית האלף השני לפסה"נ ועד למאה האחרונה לפסה"נ, והמכונות 
לעתים 'קינות פולחניות'.2

המאמר מבוסס על שתי הרצאות שונות שניתנו במסגרות שונות באוניברסיטת תל אביב, האחת   *

שאורגן  הקדום',  ובמזרח  בחתי,  במצרים,  היסטורי  זיכרון  ההווה:  בראי  'העבר  הכנס  במסגרת 

הבין־לאומי  הכנס  במסגרת  והשנייה   ,2012 בנובמבר  סויני  דבורה  וד"ר  גילן  אמיר  ד"ר  ידי  על 

 ‘Transmission, Translation, and Reception – Three Thousand Years of Textual
’Production and Dissemination in the Ancient Near East, שאורגן על ידי פרופ' יורם כהן 

וד"ר אמיר גילן ביוני 2014.

 N. Samet, The Lamentation over the Destruction of Ur (MC 18), לאחרונה:  ראו   1

Winona Lake, IN 2014, pp. 1-13 )עם הפניות לספרות קודמת(.
 A. Löhnert, ‘Wie die Sonne tritt heraus!’: Eine Klage zum Auszug Enlils :ראו לאחרונה  2

 mit einer Untersuchung zu Komposition und Tradition sumerischer Klagelieder in
 altbabylonischer Zeit (AOAT 365), Münster 2009, pp. 1-87; U. Gabbay, Pacifying
 the Hearts of the Gods: Sumerian Emesal Prayers of the First Millennium BC
Wiesbaden 2014 ,(Heidelberger Emesal Studien 1). לסקירות קודמות של ספרות 'הקינות 
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מכונות  הפולחניות'  'הקינות  תוכנן,  בשל  כך  המכונות  הערים',  ל'קינות  בניגוד 

כך בשל אופי ביצוען. בשונה מ'הקינות הספרותיות', שאין לנו כל עדות חיצונית על 

ביצוען,3 אופן ביצוע 'הקינות הפולחניות' מתועד היטב. 'הקינות הפולחניות', במיוחד 

מסוגת הַּבַלְנג )balaĝ( והֶאְרֶׁשַמה )ér-šèm-ma(, הושרו על ידי כוהן מסוים הן במהלך 

הפולחן הסדיר במקדש, בשעות קבועות יחד עם הקרבת קרבנות קבועים, הן בחגים 

ַגַל  בשומרית  נקרא  הללו  הקינות  את  ששר  הכוהן  מיוחדים.4  פולחניים  ובאירועים 

ובאכדית ַּכלּו, ושירתו לוותה בנגינה. באשר לתוכן הקינות, 'קינות הערים' מזכירות 

לעתים אירועים היסטוריים ושמות של אויבים או מלכים,5 ואילו הקינות הפולחניות 

בשמו,  נזכר  אינו  האויב  בהיסטוריה.6  מסוימות  זמן  לנקודות  כלל  מתייחסות  אינן 

במפתיע  נעדר  המסופוטמית,  באידאולוגיה  חשוב  כך  כל  שהיה  המלך,  של  ומקומו 

עשירות  הערים'  'קינות  הספרותי,  ההיבט  מן  הפולחניות'.  'הקינות  מן  לגמרי  כמעט 

'הקינות  ואילו  יותר,  בהן דרמטיים  והתיאורים  וסגנוניים,  יותר באמצעים ספרותיים 

הפולחניות', בהיותן טקסטים ליטורגיים, דלות יותר במאפיינים אלו וחוזרות על עצמן 

מבחינות רבות. אחד המאפיינים הבולטים של הקינות, במיוחד 'הקינות הפולחניות', 

הוא הליטניה, כלומר חזרה על אותה שורה פעמים מספר בשינוי שם האל או שם העיר 
והמקדש בלבד.7

ירודה,  משנית,  סוגה  מין  הפולחניות'  ב'קינות  לראות  נוטה  המחקרית  הגישה 

'קינות הערים' הספרותיות, כיוון שהיא מזכירה במכניות שמות ערים ומקדשים  של 

ונאמרה במקדש ללא קשר לאירוע היסטורי שעליו יש לקונן.8 מצד אחר, לאור ריבוי 

זאת  בכל  אחדים  חוקרים  ניסו  בליטניות,  במיוחד  בתפילות,  הנזכרות  הערים  שמות 

 J. Krecher, Sumerische Kultlyrik, Wiesbaden 1966, pp. 11-51; :הפולחניות' ראו לדוגמה

 M. E. Cohen, The Canonical Lamentations of Ancient Mesopotamia, Potomac, MD
1988, pp. 11-44; J. A. Black, ‘Eme-sal Cult Songs and Prayers’, AuOr 9 (1991), 

pp. 23-36 . השוו גם: סמט, קינת אּור )לעיל הערה 1(, עמ' 1–3.
ראו: סמט, שם, עמ' 9–12.  3

ראו: לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 55–69; גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(,   4

עמ' 155–190.

ראו: סמט, קינת אּור )לעיל הערה 1(, עמ' 5–9.  5

ראו: כהן, הקינות הקנוניות )לעיל הערה 2(, עמ' 38.  6

 ,)2 הערה  )לעיל  כשמש  ְזרח  לנרט,   ;30–29 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  פולחניים  שירים  בלק,  ראו:   7 

עמ' 52–54; גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 38–58.

 H. Vanstiphout, ‘Some Thoughts on Genre in Mesopotamian Literature’, :השוו לדוגמה  8

 in: K. Hecker and W. Sommerfeld (eds.), Keilschriftliche Literaturen: Ausgewählte
 Vorträge der XXXII: Rencontre assyriologique international Münster, 8-12.7.1985
Berlin 1986, pp. 7-9 ,(BBVO ; RAI 32); כהן, הקינות הקנוניות )לעיל הערה 2(, עמ' 33–39.
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לחפש הסבר היסטורי לאזכור שם עיר זו או אחרת. כך למשל הציעה ג'ו־אן סקורלק 

כי התוספת של שמה של העיר בבל לאחת הקינות שביכתה במקור את חורבן העיר 

ֶאִרידּו התקבעה בתקופה שבין ההרס שהביא סנחריב על בבל בשנת 689 לפסה"נ לבין 
שיקומה על ידי יורשו אסרחדון.9

או  היסטוריות,  מקוריות,  קינות  הערים'  ב'קינות  הרואה  המבט  שנקודת  אלא 

ראשוניות, וב'קינות הפולחניות' קינות משניות וירודות, טומנת בחובה נקודת הנחה 

כן  שאין  מה  לפולחני,  וערכית  כרונולוגית  מבחינה  קודם  וההיסטורי  הספרותי  כי 

מובילות  העדויות  כי  כך  על  הצביעו  קופר,  ג'רולד  בעיקר  אחדים,  חוקרים  בהכרח. 

דווקא להנחה כי 'הקינות הפולחניות' הן הקדומות יותר, וכי 'קינות הערים' הן דווקא 
המשניות.10

באשר לריבוי שמות הערים, כפי שאדגים במאמר זה, באמת יש משמעות היסטורית 

וְלקינה  ְלהרס  קשורה  אינה  זו  משמעות  אך  לליטניה,  מקדש  או  עיר  שם  להוספת 

העיר  של  שמם  הוספת  שנוספה.  העיר  של  הדתי  או  הפוליטי  למעמדה  דווקא  אלא 

ֶאַסְנִגיל לליטניות המקוננות על חורבן ערים ומקדשים באלף הראשון  בבל ומקדשה 

לפסה"נ אינה קשורה לתוכן הקינתי של הטקסט ואינה מעידה על חורבן והרס שהיו 

מנת חלקה של בבל. היא מעידה דווקא על עליית קרנה של בבל מבחינה פוליטית ועל 

היותה חשובה דייה מבחינה פוליטית ותרבותית עד שסופריה וכוהניה העזו לשנות את 

הטקסט על פי ההקשר המקומי שלו.11 אם כן בשונה מטענתה של סקורלק, את הסיבות 

ֶאִרידּו אין לחפש  ההיסטוריות לתוספת שם העיר בבל לקינה שבמקורה עסקה בעיר 

בזמן חורבן בבל בימי סנחריב. תוספת זו נגרמה בשל סיבות היסטוריות שזמנן קודם 

בכמה מאות שנים, כאשר עלתה קרנה של בבל מבחינה פוליטית, בימי נבוכדנאצר 

הראשון ויורשיו, ואולי אף מוקדם יותר.

נזכרות  בין ההקשר הספרותי, ההיסטורי כביכול, שבו  נתק מוחלט  יש  בתמצית, 

שהביאו  וההיסטוריות  הפוליטיות  הנסיבות  לבין  חורבן,  על  קינה   – בטקסט  הערים 

לאזכורן של ערים מסוימות בקינות – שגשוג פוליטי ותרבותי והשפעה נרחבת. מעבר 

זה מן הזיכרון ההיסטורי־ספרותי אל עבר השתקפות המצב ההיסטורי־פוליטי יכול היה 

להתרחש בזכות העובדה ש'הקינות הפולחניות' מסוגת הַּבַלְנג והֶאְרֶׁשַמה הפכו להיות 

 J. Scurlock and F. Al-Rawi, ‘A Weakness for Hellenism’, in: A. K. Guinan et :ראו  9

 al. (eds.), If a Man Builds a Joyful House: Assyriological Studies in Honor of Erle
Verdun Leichty (CM 31), Leiden 2006, p. 373

 J. Cooper, ‘Genre, Gender, and the Sumerian Lamentation’, JCS 58 (2006), ראו:   10 

pp. 39-47; סמט, קינת אּור )לעיל הערה 1(, עמ' 13.
ראו: גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 209–210.  11
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חלק מן הפולחן הסדיר. יש בכוחו של הפולחן, ובמיוחד של הפולחן הסדיר, לנתק את 

עצמו,  בפני  ערך  בעל  להיות  הופך  הוא  שכן  שלו,  המקורית  התאולוגיה  מן  הטקסט 

ובעיקר ללא הפרעה.  שמשמעותו טמונה בביצועו תוך הקפדה על כללים מסוימים, 

מרגע שהקינות הפכו להיות פולחניות, יש אפשרות לנתקן מהקשרן הספרותי־היסטורי 

התקיים  ובזכותה  שבתוכה  מציאות  הקיימת,  ההיסטורית  במציאות  ולעגנן  המקורי 

יש  הסדירה,  המקדש  לעבודת  הקשור  שלהן  הפולחני  ההקשר  בגלל  הסדיר.  הפולחן 
המעדיפים לכנותן 'תפילות' ולא 'קינות פולחניות'.12

ניתן לראות את ההשקפה הזו גם בתוכן הקינות עצמן. בחינה של תיאורי החורבן 

בקינות הפולחניות מעלה כי הדגש בהם אינו על עצם ההרס והאבדות, אלא על הפולחן 

שפסק בעקבותיהם. כך למשל בקטע זה:13     
 

הכוהן המשוח1 )ההוא( אינו אומר עוד 'הלל' 

)תרגום אכדי: 'הסתלק!'(,

gudu4-bi (var. -e) àsilalá nu-mu-ni-
ib(2)-bé
pa-ši-is-su dup-˹pir˺ ul i-qab-[bi]

כוהן הַּכלּו אינו אומר עוד 'אויה! לבך!'. (lú)gala-e a šà-zu nu-mu-ni-ib(2)-bé
ka-lu-ú a-ḫu-lap ŠÀ-bi-ka ul i-qab-
b[i]

את  יותר  מבצעים  אינם  הכוהנים  המקדש:  הרס  של  התוצאה  על  מדווחות  השורות 

עבודת הפולחן. אלא שהשורה השנייה מדגימה זאת באופן מעט פרדוקסלי. תפקידו 

לקינה  התייחס  גם  ובמהלכן  הפולחניות',  'הקינות  את  לבצע  היה  הַּכלּו  כוהן  של 

כל תפקידן  היה  אילו  לבך!'.  'אויה!  חורבן מקדשה:  המיתולוגית של אלת העיר על 

של הקינות להזכיר חורבן היסטורי, מן הראוי היה דווקא שייפסקו, לפחות מן הפולחן 

היום־יומי, שכן השבתת הקינות פירושה כי החורבן פסק והמקדש עומד על כנו. אלא 

הנ"ל, שם, עמ' 15–16.  12

התרגומים משומרית ומאכדית לעברית במאמר זה הם שלי. הטקסט השומרי מובא כאן בגרסה מן   13

האלף הראשון לפסה"נ, כולל התרגום האכדי שניתן לו בתקופה זו. ראו: כהן, הקינות הקנוניות 

)לעיל הערה 2(, עמ' 104, שורות a+216–217; עמ' 133, שורות d+184–185; עמ' 164, שורות 

 P. Delnero, :233–234; לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 20–21, שורות 325–326. ראו גם+b 
On the Sumerian Liturgical Tradition’, OLZ 108 (2013), p. 151‘. לתרגום האכדי של 

השורה הראשונה ראו: לנרט, שם, עמ' 338–339.

'הכוהן המשוח' הוא תרגום של המונח האכדי pašīšu, שמקובל לגזור מ־ pašāšu, 'למשוח' )ראו:   14

 Th. Krispijn, ‘pa4.šeš “Ältester”’, in: H. Waetzoldt :לדעה אחרת ראו .)CAD P, p. 253b
 (ed.), Von Sumer nach Ebla und Zurück: Festschrift Giovanni Pettinato zum 27.
 September 1999 gewidmet von Freunden, Kollegen und Schülern (HSAO 9),

Heidelberg 2004, pp. 115-112
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הפסקת  הרגילה.  המקדש  מעבודת  מהותי  לחלק  כעת  נחשבו  הפולחניות'  'הקינות 

הקינה על ידי כוהן הַּכלּו נחשבה אפוא בעצמה לדבר נורא שיש לקונן עליו. ביטול 

הנורא  הדבר  למעשה  הוא  שלו,  מהותי  חלק  הן  שהתפילות־הקינות  הסדיר,  הפולחן 

שבחורבן המקדש.

להלן אעקוב אחר השפעת המציאות ההיסטורית על התפתחות 'הקינות הפולחניות'. 

אחר  להתחקות  כדי  לקינה.  עיר  שם  להוספת  שגרם  הוא  היסטורי  חורבן  אם  אבחן 

השפעת האירועים ההיסטוריים על 'הקינות הפולחניות' אעקוב אחר תהליך המסירה 

הטקסטואלי של הליטניות המאפיינות אותן, במיוחד בסוגת תפילות הַּבַלְנג. במיוחד 

התקופה  מן  החל  שונות  בליטניות  שמופיע  ומקדשים  ערים  של  אחד  ברצף  אעסוק 

מאלף  למעלה  של  תקופה  במשך  כלומר  הסלווקית,  לתקופה  ועד  העתיקה  הבבלית 
וחמש מאות שנה.15

ה מ ו ד ק ה ת  י ל ב ב ה ה  פ ו ק ת ה

תפילות ַּבַלְנג לאל ֵאְנִליל מן התקופה הבבלית הקדומה )המחצית הראשונה של האלף 

השני לפסה"נ בקירוב( מזכירות בעיקר את העיר ִניּפּור, עירו של אנליל, ואת מקדשי 

לאנליל  ַּבַלְנג  תפילות  של  הקדומה  הבבלית  התקופה  מן  לוחות  כמה  אולם  העיר. 

כוללים ליטניות המזכירות את הערים ִניּפּור, ִסיַּפר ובבל ואת מקדשיהן.16 כל הלוחות 

הללו מוצאם מן העיר ִסיַּפר.17 אחד מהם לדוגמה, הוא לוח ַּבַלְנג לאנליל. הלוח מכיל 

את קטע הקינה שלהלן, העוסק באנליל, המתואר כאן כסוחר הנוטש את עירו ובכך 
מביא עליה חורבן:18

הסוחר )=אנליל( התנ]כר, הארץ כולה 

חוללה[,

dam-gàr-ra ba-da-[kúr *dù ka-na-áĝ-
ĝá al-lù (?)]

הסוחר הת]נכר[ לעיר, )הארץ כולה 

חוללה(.

úru-ta dam-gàr-ra ba-[da-kúr (…)]

מובן שישנם שינויים גם בליטניות אחרות, שבהן לא אעסוק כאן. ראו: גבאי, לדבר על לב האלים   15

)לעיל הערה 2(, עמ' 208–227.

ראו: לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 273–277; גבאי, שם, עמ' 42–43.  16

ראו: גבאי, שם, עמ' 42–43, 208–209.  17

PBS 10/2, 12+VS 2, 12+16. ראו: לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 1–8, שורות 322–  18

323, טקסט S3; ראו גם: דלנרו, מסורת ליטורגית )לעיל הערה 13(, עמ' 151. ההשלמות על פי 

רצף דומה בליטניות אחרות על לוחות אחרים מִסיַּפר מן התקופה הבבלית הקדומה, ראו: לנרט, 

שם, עמ' 273–275; גבאי, שם, עמ' 42–43.
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בעל שיר הקינות! )הסוחר התנכר( לדביר 

]של ניפור[,

mu-lu šìr-ra èš [nibruki-ta]

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של מקדש 

ֵאֻּכר, ִּכ]ֻאר, המקום האדיר[,

še-eb é-kur-ra-ta ki-[ùr ki gal]

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של 

המקדש של ִסיַּפר, ]הדביר ֵאַּבַּבר[,

še-eb é zimbirki [èš é-babbar-ra]

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של בבל, še-eb tin-tirki-ka [(…)]

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של מקדש 

ֵאַסְנִגל!

še-eb é-saĝ-íl-[la (…)]

הלוח מתחיל בקינה על העיר ִניּפּור ומקדשיה ֵאֻּכר וִּכֻאר וממשיך באזכור העיר ִסַּפר, 

אחר  ללוח  בניגוד  זאת  אסנגיל.  מקדשה  עם  ובבל  ֵאַּבַּבר,  מקדשה  עם  הנראה  ככל 

ִמניּפּור, מאותה תקופה, המכיל קטע מקביל )אך לא זהה( ומזכיר בפירוט רב שורה של 
מקדשים שכולם בעיר ִניּפּור בלבד, ללא אזכור ִסיַּפר ובבל, או כל עיר אחרת.19

אילו הבנו את הקטע שלעיל בצורה מילולית כקינה המבכה על אירועים היסטוריים, 

היינו עלולים להסיק כי לפנינו השתקפות ספרותית של חורבן נורא שהתרחש בערי 

ארץ בבל, חורבן שבעטיו נהרסו מקדשי הערים ִניּפּור, ִסיַּפר ובבל, ושהוסבר מבחינה 

מה  ולשער  לנסות  עלולים  היינו  לעריו.  אנליל  האל  של  עורף  כהפניית  תאולוגית 

המלחמות  לאחת  ההרס  את  מייחסים  אף  ואולי  כאן,  המתואר  ההיסטורי  האירוע  היה 

וליטניות  הואיל  היא.  ולא  לפסה"נ.  השני  האלף  של  הראשונה  במחצית  שהתרחשו 

כאלו, המזכירות את הערים ִניּפּור, ִסיַּפר ובבל, מוכרות בתקופה הבבלית הקדומה רק 

בלוחות מן העיר ִסיַּפר, והואיל ולוח מן העיר ִניּפּור לדוגמה מזכיר רק את ִניּפּור בתיאור 

מבוססת  היא  גם  ִסיַּפר  העיר  מן  לעיל  המובאת  הליטניה  כי  להסיק  אלא  לנו  אין  זה, 

במקורה על המסורת של העיר ִניּפּור; בתחילה הזכירה רק את העיר ִניּפּור ומקדשיה, 

ומאוחר יותר הוסיפה עליהם את הערים ִסיַּפר ובבל ומקדשיהן.

מסירתו  בעת  בטקסט  שנעשו  השינויים  את  מתעדת  הזו  שהליטניה  הרי  כן  אם 

מִניּפּור, במרכז ארץ בבל, לערים ִסיַּפר ובבל, בצפון ארץ בבל. קטע הקינה עצמו לא 

שּונה כלל. קינה זו הייתה חלק מן הפולחן, ופולחן הוא שמרני מטבעו. על כן כאשר 

 C. Wilcke, Kollationen zu den sumerischen השוו:   ;TMH NF 4, 17+50+ ראו:   19

 literarischen Texten aus Nippur in der Hilprecht-Sammlung Jena (Abhandlungen
 der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 65/4), Berlin 1976, pp. 56-57, 

.N4 לנרט, שם, עמ' 115–116, 138, 183–185, 322–327, טקסט ;pl. VII
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הפולחן הועתק לִסיַּפר ולבבל, לא ניתן היה לשנות את נוסח הקינה באופן ניכר. יחד 

המסורת  מן  בו  הנאמר  הקינה  טקסט  ואת  הריטואל  את  לנתק  ניסיון  נעשה  זאת  עם 

הִניּפּורית הבלעדית ולסגל אותו להקשרו הפולחני החדש בצפון בבל, על ידי הוספת 

שמות המקומות הקשורים בערים ִסיַּפר ובבל.

מהו אופי המעבר הטקסטואלי והפולחני מן העיר ִניּפּור לערים ִסיַּפר ובבל, וכיצד 

הוא התרחש? מלבד מקרים יוצאי דופן מועטים, 'קינות פולחניות' מעולם לא היו חלק 

אינטגרלי של מערכת הלימודים והספרות המסופוטמית, ותהליך המסירה שלהן היה 

משני לטבען  תמיד  היה  הפולחניות'  'הקינות  של  שונה.20 טבען הטקסטואלי־לימודי 

הפולחני, שבוצע מן הזיכרון בעל־פה וגם נמסר בדרך זו. סוגות אחרות, כגון ספרות 

האותות, רשימות לקסיקליות, אפוסים והמנונות, נפוצו על פני המרחב והזמן בעזרת 

סופרים, בתי ספר ומלומדים, ועיקר קיומן היה בהקשר זה. ואילו הקינות ה'פולחניות' 

נפוצו על פני המרחב והזמן בעזרת הכוהנים אשר ביצעו אותן בפולחן – כוהני הַּכלּו, 

אשר אמנם גם העלו את התפילות על הכתב, אך תמיד במקביל לביצוען בעל־פה.

בתקופה הבבלית הקדומה המאוחרת )כלומר ברבע השני של האלף השני לפסה"נ 

בקירוב, מימי חמורבי במאה השמונה עשרה לפסה"נ ועד לסוף השושלת הראשונה 

האמצעית  הכרונולוגיה  פי  על  לפסה"נ,  עשרה  השש  המאה  בראשית  בבל  של 

המקובלת( ישנן עדויות רבות לעזיבה ואף לנטישת ערים )אם כי לא נטישה מוחלטת 

כפי שהיה מקובל להבין בעבר במחקר(, ועקב כך לנדידת אוכלוסין ולהגירה, כולל 

ובכלל  בבל,  ארץ  צפון  עבר  אל  ומרכזה  בבל  ארץ  מדרום  ופולחנים,  כוהנים  של 

ִסיַּפר  העיר  מן  הלוחות  תיארוך  את  תואמת  זו  היסטורית  תופעה  ובבל.21  ִסיַּפר  זה 

הכוללים תפילות ַּבַלְנג עם ליטניות המזכירות את ִניּפּור, ִסיַּפר ובבל.22 אם כן נראה 

כי הכוהנים אשר הביאו את תפילותיהם ופולחניהם מן העיר ִניּפּור לִסיַּפר ובבל סיגלו 

N. Wasserman and U. Gabbay, ‘Literatures in Contact: The Balaĝ Úru àm- ראו:   20

 ma-ir-ra-bi and Its Akkadian Translation UET 6/2, 403’, JCS 57 (2005), pp. 76-77; 
 A. Gadotti and A. Kleinerman, ‘“Here is what I have. Send me what I am missing”.
שם,  לנרט,   ;Exchange of Syllabi in Ancient Mesopotamia’, ZA 101 (2011), p. 76 

עמ' 82–86.

 R. Pientka, Die spätaltbabylonische ;33–31 'ראו: בלק, שירים פולחניים )לעיל הערה 2(, עמ  21

 Zeit: Abiešuḫ bis Samsuditana: Quellen, Jahresdaten, Geschichte, I (IMGULA 2), 
 Münster 1998, pp. 177-211; D. Charpin, ‘Histoire politique du Proche-Orient
amorrite’, in: D. Charpin, D. O. Edzard, and M. Stol, Mesopotamien: Die altbabylon-
 ische Zeit (OBO 160/4), Fribourg and Göttingen 2004, pp. 343-346; A. R. George,
 Babylonian Literary Texts in the Schøyen Collection (CUSAS 10), Bethesda 2009,

pp. 136-138
ראו: לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 100 )עם הפניה בהערה 412(.  22
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אותם להקשרם המקומי הצפוני החדש עלי ידי הוספת הערים הצפוניות ִסיַּפר ובבל 
ומקדשיהן לליטניות.23

פוליטיות  בעיקר  הן  ולִסיַּפר  לבבל  מִניּפּור  ופולחניהם  הכוהנים  להגירת  הסיבות 

הפרת  נהר  אפיק  ושינוי  )התייבשות  ואקלימיות־טבעיות  בדרום(  ומרידות  )מלחמות 

ויובליו(.24 אך ייתכן כי האידאולוגיה המלכותית הבבלית עודדה את ההגירה הזו, אולי 

ִסיַּפר למרכז הדתי המסורתי בִניּפּור.  בזמנו של חמורבי, בניסיון לחבר את בבל ואת 

את  משקף  לעיל,  שהובאה  זו  כדוגמת  בליטניות  הנזכר  ִניּפּור־ִסיַּפר־בבל,  המשולש 

האידאולוגיה של השושלת הראשונה של בבל, אשר התרכזה בעיר בבל אך קשרה את 
בבל למרכזים הדתיים בִניּפּור ובִסיַּפר.25

ת י ל ב ב ־ ו א נ ה ו ת  י ר ו ש א ־ ו א נ ה ה  פ ו ק ת ה

ִסיַּפר ובבל מצאה את דרכה  ִניּפּור,  המסורת המקומית הצפונית המזכירה את הערים 

לבסוף אל המסורת הקבועה של תפילות הַּבַלְנג, שהייתה נפוצה בכל רחבי מסופוטמיה 

מן  מִסיַּפר  הליטניה  לדוגמה  כך  ּבֹוְרִסיַּפה.  העיר  בתוספת  לפסה"נ,  הראשון  באלף 

התקופה הבבלית הקדומה שהובאה לעיל ידועה גם מלוחות מן האלף הראשון לפסה"נ, 
אשר כמעט זהים לליטניה הבבלית הקדומה:26

הסוחר )=אנליל( התנכר, הארץ כולה 
חוללה,

[dam]-gàr-ra ba-da-kúr dù(-a) ka-
naĝ-ĝá al-l[ù]
[tá]m-ka-ri (var. -ru) it-ta-kir(3) ka-
la ma-a-tì (var. -tú) it-ta-ad-laḫ

הסוחר התנכר לעיר, הארץ כולה חוללה. [úr]u-ta dam-gàr-ra ba-da-kúr dù(-a) 
ka-naĝ-ĝá al-lù

בעל שיר הקינות )תרגום אכדי: אשר 
לאדון, בקינתו(! )הסוחר התנכר( לדביר של 

ִניּפּור,

[m]u-lu šìr-ra èš nibruki-ta
šá be-lu4 ina ṣir-ḫi-šú bi-it [ni-ip]-
pu-ri

השוו: בלק, שירים פולחניים )לעיל הערה 2(, עמ' 30–33.  23

ג'ורג',   ;31 עמ'  שם,  בלק,   ;346–335 עמ'   ,)21 הערה  )לעיל  פוליטית  היסטוריה  שרפן,  ראו:   24

טקסטים ספרותיים )לעיל הערה 21(, עמ' 136–137.

 J. Myers, ‘Šamaš of Sippar and the First Dynasty of Babylon’, in: M. T. Roth et :ראו  25

 al. (eds.), Studies Presented to Robert D. Biggs, June 4, 2004 (From the Workshop
of the Chicago Assyrian Dictionary 2; AS 27), Chicago, IL 2007, pp. 193-199

 ,132 עמ'   ;206–196+a שורות   ,103–102 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל  הקנוניות  הקינות  כהן,  ראו:   26 

שורות d+165–175; עמ' 163, שורות b+214–224; לנרט, ְזרח כשמש )לעיל הערה 2(, עמ' 323, 

שורות 1–11.
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)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של ֵאֻּכר, 

ִּכֻאר, ֵאַנְמִתַל,

še-eb é-kur-ra-ta ki-ùr é-nam-ti-la 

)הסוחר( התנכר לחומת הלבנים של ִסיַּפר, še-eb zimbirki-ta ba-da-kúr

)הסוחר התנכר( לדביר ֵאַּבַּבר, ֵאִדֻּכַּכַלַמ, èš é-babbar-ra (var. -rù) é-di-ku5-
kalam-ma

)הסוחר( התנכר לחומת הלבנים של בבל! še-eb tin-tirki-ta ba-da-kúr

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של ֵאַסְנִגל, 

הדביר ֵאֻתְרַּכַלַמ,

še-eb é-saĝ-íl-la èš é-tùr-kalam-ma

)הסוחר( התנכר לחומת הלבנים של 

ּבֹוְרִסיַּפה,

še-eb bàd-si-ab-baki ba-da-kúr

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של ֵאִזַד, 

הדביר ֵאַמחִתַל,

še-eb é-zi-da-ta èš é-maḫ-ti-la

)הסוחר התנכר( לחומת הלבנים של 

ֵאֶתֶמְנַאְנִּכי, הדביר ֵאַדַרַאַנ.

še-eb é-te-me-an-ki èš é-dàra-an-na

של  יחיד  מקרה  אינה  ִניּפּור־ִסיַּפר־בבל־ּבֹוְרִסיַּפה,  הרצף  עם  הזו,  הליטניה  כאמור 

קנוניות,  היו  מקומות  ושמות  אלים  של  הליטניות  לפסה"נ  הראשון  באלף  זה.  רצף 

במיוחד  אלו,  ליטניות  קבועים.  היו  בליטניות  וסדרם  וערים  מקדשים  אלים,  ופירוט 

בתפילות הַּבַלְנג והֶאְרֶׁשַמה לאנליל, הזכירו כמעט תמיד את בבל, והמסורת הבבלית 

הזו התקיימה גם בפולחן ערים אחרות, רחוקות מאד מבבל. הדבר מובן לאור ההגמוניה 

התרבותית והטקסטואלית של העיר בבל בכל חלקי מסופוטמיה.

למעשה כל הלוחות המכילים תפילות ַּבַלְנג או ֶאְרֶׁשַמה מן התקופות הנאו־בבלית 

של  הבבלי,  הקנוני,  הנוסח  את  משקפים  נמצאו,  בו  מקום  בכל  והנאו־אשורית, 

במקדש  שנמצאו  וֶאְרֶׁשַמה  ַּבַלְנג  תפילות  לדוגמה  שלהן.  הליטניות  כולל  התפילות, 

שמות  ואת  ומרדוך  אנליל  האלים  שמות  את  כלל  בדרך  מכילות  ארך  בעיר  ֵאַאַנה 

באלף  כי  נראה  ומקדשיה.27  ארך  העיר  של  אזכור  כל  ללא  ובבל,  בִניּפּור  מקדשיהם 

הראשון לפסה"נ נוסח התפילה היה כה קבוע עד כי לא הייתה אפשרות להתאים את 

 U. Gabbay, The Eršema Prayers of the First :בתוך LKU 10, r. iv:3’-14’ :ראו לדוגמה  27

Millennium BC (Heidelberger Emesal Studien 2), Wiesbaden 2015, no. 2. השוו גם 
’LKU 14, ii:25’–29 )רצף ִניּפּור־בבל־איסין; ראו: גבאי, לדבר על לב האלים ]לעיל הערה 2[, 
עמ' 43(. יש להודות שהממצא שאינו בבלי או שאינו משקף את המסורת של בבל )כך בנינוה( הוא 

מועט יחסית לפני התקופה הבבלית המאוחרת, ראו: גבאי, שם, עמ' 212–214.
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בוצעו.  הן  שבהם  והמקדשים  הערים  של  הפולחנית  למציאות  זה  שבנוסח  הליטניות 

הרי  זה.  במצב  ממשית  תאולוגית  בעיה  שישנה  חשו  לא  בפולחן  שהעוסקים  ייתכן 

בכל מקרה היה נתק בין תוכן התפילה לבין המציאות ההיסטורית שמסביב. ייתכן גם 

שהמסורת הסינקרטיסטית המסופוטמית ארוכת השנים, שזיהתה אלים שונים זה עם 

זה ואפילו ערים שונות זו עם זו,28 אפשרה זיהוי תאולוגי של ארך, מקדשיה ואליה, עם 

הערים, המקדשים והאלים האחרים הנזכרים בקינה.

פוליטיות־ אחרות,  סיבות  גם  היו  והפולחנית  הטקסטואלית  היציבות  מלבד  אך 

היסטוריות, שבגינן לא ניתן היה לשנות את הטקסט ולהוסיף את העיר ארך לליטניה 

קיימת המתרכזת בעיר בבל. כחלק מן ההגמוניה הבבלית על שאר חלקי מסופוטמיה, 

מינוי הכוהנים בערים השונות היה באחריותו של המלך הבבלי.29 המלכים הנאו־בבליים 

שמינו במקדשים  הכוהנים  כן  ועל  בבל,  בירתם,  מתוך  האימפריה  על  מלכו  לדוגמה 

השונים בארץ בבל היו כוהנים שבאו ממשפחות העילית המזוהות עם העיר בבל, או 

לפחות כוהנים אשר היה ביכולתם לשמור על צביון פולחן בבלי גם בערים אחרות.30 

כמו כן למלכים הנאו־בבליים היו קשרים רבים אחרים עם המקדשים בערים השונות.31 

 J. van Dijk, ‘Les contacts ethniques dans :למחקרים על הסינקרטיזם המסופוטמי הקדום ראו  28

 la Mésopotamie et les syncrétismes de la religion sumérienne’, in: S. S. Hartman
 (ed.), Syncretism, Stockholm 1969, pp. 171-206; W. G. Lambert, ‘The Historical
 Development of the Mesopotamian Pantheon: A Study in Sophisticated Polytheism’,
 in: H. Goedicke and J. J. M. Roberts (eds.), Unity and Diversity, Baltimore 1975,
 pp. 191-200; W. G. Lambert, ‘Syncretism and Religious Controversy in Babylonia’,
AoF 24 (1997), pp. 158-162; P. Xella, ‘Le problème du “syncrétisme” au Proche-
 Orient pré-classique’, in: C. Bonnet and A. Motte (eds.), Les syncrétismes religieux
 .dans le monde Méditerranéen antique, Brussels and Rome 1999, pp. 131-148
 S. M. Maul, ‘Gottesdienst im :לסינקרטיזם הבא לידי ביטוי בתפילות הבלנג והארשמה ראו

 Sonnenheiligtum zu Sippar’, in: B. Böck et al. (eds.), Munuscula Mesopotamica:
 .Festschrift für Johannes Renger (AOAT 267), Münster 1999, pp. 306-309
 A. R. George, ֶאִרידּו; ראו:  דוגמה לסינקרטיזם של ערים הוא הזיהוי של העיר בבל עם העיר 

Babylonian Topographical Texts (OLA 40), Leuven 1992, p. 5
 M. Jursa, ‘Die babylonische Priesterschaft im ersten Jahrtasuend v. Chr.’, in: ראו:   29

K. Kaniuth et al. (eds.), Tempel im Alten Orient (Colloquien der Deutschen Orient-
Gesellschaft 7), Wiesbaden 2013, pp. 152-153, 162-163

 K. Kessler, ‘Urukäische Familien versus babylonische Familien: Die ראו:   30

 Namengebung in Uruk, die Degradierung der Kulte von Eanna und der Aufstieg des
Gottes Anu’, AoF 31 (2004), pp. 238-243, 248-253

 K. Kleber, Tempel בתוך:  המפורטים  בארך  אאנה  מקדש  עם  הארמון  קשרי  את  למשל  ראו   31

 und Palast: Die Beziehungen zwischen dem König und dem Eanna-Tempel im
spätbabylonischen Uruk (AOAT 358), Münster 2008



הקינות הפולחניות השומריות: בין היסטוריה, זיכרון ותאולוגיה

]141[

]11

אם כן השלטון הבבלי חדר גם אל תוך המקדשים של שאר ערי מסופוטמיה, לאו דווקא 

באלימות, אך נוכחותו השפיעה על נוסח הליטורגיה באותם מקדשים והכריעה כמובן 

לטובת הנוסח הבבלי הקבוע.

ך ר א  : ת ר ח ו א מ ה ת  י נ מ ח א ה ה  פ ו ק ת ה

היושב בבבל  539 לפסה"נ, כאשר המלך הבבלי  הפולחניות לאחר  לקינות  אירע  מה 

האחמני?  המלך  של  הפרסית  לשליטה  נתונה  הייתה  מסופוטמיה  וכל  מכיסאו,  הורד 

בדיקה מדוקדקת של הלוחות הרבים המכילים קינות פולחניות מתקופה זו אמנם מגלה 

המשכיות טקסטואלית, אך ישנם גם שינויים קלים אך רבי משמעות בנוסח, שהתרחשו 

בחלקה המאוחר של התקופה האחמנית, החל ממחצית המאה החמישית לפסה"נ בקירוב 

העיקרי  המקדש  שם  את  המזכירה  שורה  הוספת  כלל  בדרך  הם  השינויים  והלאה. 

בלוחות  נמצאים  כאלו  שינויים  קיימת.  קנונית  לליטניה  הלוח  נמצא  שבה  העיר  של 
המשקפים את המסורות המקומיות של אור, ִניּפּור, ובעיקר ארך, שבה אתמקד כאן.32

על כמה לוחות מארך מן התקופה האחמנית מוצאים תוספת קטנה לרשימות קבועות 
ומוכרות של שמות ערים ומקדשים המופיעות בליטניות שונות. לדוגמה:33

]'היא נהרסה!' )אומר־נא אליו([, 'עירך 

נהרסה!' ])אומר־נא אליו([! 

[al-gul-gul (ga-an-na-ab-du11)] úru-
zu al-gul-gul [(ga-an-na-ab-du11)]

']ארך[, ֵאַאַנה )נהרסו(!' )אומר־נא אליו(!  [unugki]-ga ˹é˺-an-na al- (vacat)

'ִניּפּור, ֵאֻּכר, )]נהרסו!' אומר־נא אליו[(!  nibruki [é]-kur [al- (vacat)]

']מקדש[ ִּכֻאר, ֵאַנְמִתַל, )נהרסו(!' )אומר־

נא אליו(! 

[é]-ki-ùr ˹é˺-nam-ti-la al- (vacat)

']ִסיַּפ[ר, ֵאַּבַּבר, )נהרסו(!' )אומר־נא אליו(!  [zimb]irki é-babbar al- (vacat)

'חומת הלבנים של בבל )]נהרסה(!' )אומר־

נא אליו[(! 

še-e[b tin]-tirki [al- (vacat)]

 U. Gabbay, ‘The Performance of Emesal Prayers :לדיון מלא ומפורט יותר בנושא זה ראו  32

 within the Regular Temple Cult of Ancient Mesopotamia: Content and Ritual
 ’Setting, בתוך: קניות ואחרים )עורכים(, מקדשים במזרח הקדום )לעיל הערה 29(, עמ' 107–124; 

גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 217–226.

’MLC 1852: r.23’-29, ראו העתק בתוך: כהן, הקינות הקנוניות )לעיל הערה 2(, עמ' 812–813,   33

ותעתיק בעמ' 622–623, שורות g+346–357. המשך הליטניה מזכיר גם מקדשים בעיר איסין ואינו 

מובא כאן. ראו: גבאי, שם, עמ' 43, 196.
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'ֵאַסְנִגיל, ּבֹוְרִסיַּפה, )נהרסו(!' ])אומר־נא 

אליו([!

[é]-saĝ-˹íl˺ bàd-si-ab-baki a[l- 
(vacat)]

']ֵאִז[ַד, ֵאַמחִתַל, )נהרסו(!' )אומר־נא אליו(!  [é-zi]-da é-maḫ-ti-la al- (vacat)

']ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ )נהרס(!' )אומר־נא אליו([!  [é-te-me-an-ki al- (vacat)]

']ֵאַדַר[ַאַנ )נהרס(!' )אומר־נא אליו(! [é-dà]ra-an-na al- (vacat)

הנוסח  את  המשקף  מקביל  לקטע  לגמרי  כמעט  זהה  ארך  העיר  מן  זה  בלוח  הנוסח 

בקינות  הרגיל  המקומות  שמות  לרצף  ואופייני  מנינוה  לוחות  משני  המוכר  הקנוני, 

הפולחניות, רצף המתחיל בִניּפּור וִסיַּפר וממשיך בבבל וּבֹוְרִסיַּפה.34 אך בלוח מן העיר 

ארך מן התקופה האחמנית ישנה תוספת קלה. כאן אנו מוצאים את אותה ליטניה, אלא 

שבראשיתה נוספת לה העיר ארך עם מקדשה ֵאַאַנה.

לשינוי קל זה משמעות רבה בהיסטוריה הפולחנית והטקסטואלית של מסופוטמיה. 

הואיל ובמשך מאות שנים לא השתנה הטקסט אלא התקבע על פי המסורת הבבלית 

היה  יכול  בנוסח  זה  שינוי  מסופוטמיה,  בכל  ופוליטית  תרבותית  מבחינה  ששלטה 

להתממש רק כאשר ארך לא הייתה תלויה עוד בשלטון ובמסורת של העיר בבל, כפי 

שאכן קרה בתקופה האחמנית המאוחרת. כיבוש ארץ בבל על ידי השושלת האחמנית 

לנפילת  דתית  ומבחינה  המלכות,35  כמקום  בבל  והעיר  בבל  מלך  לנפילת  הביא 

ארץ  ברחבי  השונות  בערים  בבל,  העיר  אל  מרדוך,  האל  של  הריכוזית  התאולוגיה 

בבל. החלל התאולוגי שנוצר התמלא במסורות הדתיות המקומיות של ערי בבל.36 כפי 

שיפורט להלן, תהליך זה היה קשור גם באירועים פוליטיים.

ביזור הפולחן הבבלי לא היה רק תהליך דתי טבעי, אלא נתמך בעידודם של המלכים 

האחמניים החל מימי אחשורוש )כסרכסס(, אשר ביקשו למנוע ריכוזיות כוח פוליטי 

אצל העילית הבבלית, הכוללת מושלים, ולענייננו גם כוהנים ובעלי חלק במקדשים.37 

עם   623–622 עמ'  והשוו:   ,838  ,832 עמ'  שם,  כהן,  ראו:   ,Sm.356ו־  K.4858!+K.18124  34 

הערה 47.

 M. Jursa, ‘The Transition of :למעבר בין התקופה הנאו־בבלית לתקופה האחמנית בבבל ראו  35

 Babylonia from the Neo-Babylonian Empire to Achaemenid Rule’, in: H. Crawford
 (ed.), Regime Change in the Ancient Near East and Egypt: From Sargon of Agade to
Saddam Hussein (Proceedings of the British Academy 136), Oxford 2007, pp. 73-94
 J. Oelsner, ‘Henotheistische Tendenzen in der spätbabylonischen לדוגמה:  השוו   36

 Religion?’, in: H. Preissler et al. (eds.), Gnosisforschung und Religionsgeschichte:
Festschrift für Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag, Marburg 1994, pp. 489-494

 C. Waerzeggers, ‘The Babylonian Revolts against Xerxes and the “End of ראו:   37
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בתעודות ִמנהליות בנות התקופה האחמנית המאוחרת, במיוחד מימי אחשורוש, ניתן 

הנאו־ בתקופה  אאנה.  במקדש  חלק  ובעלי  התפקידים  בעלי  בהרכב  שינוי  לראות 

בבלית היו רבים מאלה בני משפחות העילית הבבלית.38 מצב זה נשמר בחלקה הראשון 

של התקופה האחמנית, שכן כורש ויורשיו ניסו לשמור על יציבות המקדשים הבבליים 

לאחר כיבוש בבל.39 אך ממחצית המאה החמישית לפסה"נ אנו מוצאים בארך כוהנים 

רק ממשפחות מקומיות, ונראה כי בעת שהעיר בבל חדלה להיות המרכז ההגמוני של 

ארץ בבל, סולקו, אולי באלימות, הכוהנים מטעמה, והשאירו את מקדשי ארך לכוהנים 

מקומיים ממשפחות העילית של העיר ארך.40 אירועים דומים אירעו גם בערים אחרות 

בארץ בבל.41 הדבר תאם כמובן את האינטרסים של השלטון האחמני, שהיה מעוניין 

 484 בביזור השליטה הבבלית על מסופוטמיה, במיוחד לאחר המרידות הבבליות של 
לפסה"נ.42

אם כן נראה כי הוספת העיר ארך ומקדש אאנה לליטניה שצוטטה לעיל )ולליטניות 

דומות אחרות( היא השתקפות של אירועים פוליטיים אלו, והיא חלק מן המגמה של 

ביזור הכוח הפוליטי והדתי של העיר בבל ברחבי מסופוטמיה.

נחזור לתוכן הקטע שהובא, שבו נוספו העיר ארך ומקדש אאנה לליטניה. הליטניה 

בהקשר  כפשוטו  זאת  להבין  יש  האם  נהרסו.  אאנה  ומקדש  ארך  כי  במפורש  טוענת 

על  המבכה  לליטניה  אאנה  מקדש  להוספת  כי  ייתכן  האם  כלומר  הספרותי־קינתי? 

התרחשה  שאכן  והרס,  חורבן  של  היסטורית  למציאות  קשר  יש  המקדש  של  חורבנו 

במקדשי בבל בתקופה האחמנית )במיוחד בימי אחשורוש(,43 ולא רק לזו של התגברות 

של מסורת מקומית בעקבות תנאים פוליטיים? האם למשל יש לקשור את הקינה על 

מקדש אאנה לשינוי הפולחני שהתרחש בארך בתקופה זו, כשמקדשי ֵרׁש וֵאְׁשַגל )או: 

ִאִרַגל( החליפו את מקדש אאנה כמקומות הפולחן המרכזיים?44 האומנם עלינו להתעלם 

 ,)30 הערה  )לעיל  ארך  משפחות  קסלר,   ;Archives”’, AfO 50 (2003/2004), pp. 150-173 
עמ' 237–262. ראו גם: יורסה, בבל במעבר )לעיל הערה 35(, עמ' 90–91.

ראו: קסלר, שם, עמ' 240–242.  38

ראו: יורסה, בבל במעבר )לעיל הערה 35(, עמ' 77–86.  39

ראו: קסלר, משפחות ארך )לעיל הערה 30(, עמ' 242–253.  40

ראו: שם, עמ' 251.  41

 ,)35 הערה  )לעיל  במעבר  בבל  יורסה,   ;)37 הערה  )לעיל  הבבליות  המרידות  ורזגרס,  ראו:   42 

עמ' 90–91.

 A. R. George, ‘Xerxes and the Tower of Babel’, in: J. Curtis and S. J. Simpson :ראו  43

 (eds.), The World of Achaemenid Persia: History, Art and Society in Iran and the
Ancient Near East, London 2010, pp. 472-480

 P.-A. Beaulieu, ʽAntiquarian Theology in Seleucid Urukʼ, ASJ 14 (1992), השוו:   44 

pp. 53-55

http://eprints.soas.ac.uk/8610/
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המציאות  לבין  בחורבן  העוסק  הקינה  של  המפורש  התוכן  בין  הקשר  מן  לחלוטין 

שמסביב?

כדי לענות על שאלות אלו, יש לבדוק בראש ובראשונה מהו התיארוך של הלוח 

שייך  הלוח  אך  נשמר,  לא  הלוח  של  הקולופון  אמנם  לעיל.  הובאה  שבו  שהליטניה 

התקופה  לשלהי  המתוארכים  דומים  מאפיינים  בעלי  אחרים  לוחות  של  לקבוצה 

האחמנית.45 הקולופון של אחד הלוחות מקבוצה זו מלמד כי הוא נכתב במחצית השנייה 

של התקופה האחמנית, בשנת 21 לארתחשסתא.46 כלומר מקורו של הלוח הוא בתקופה 

יחד  ֵרׁש בתקופה הסלווקית.  הועבר למקדש  האחמנית המאוחרת אך לפני שהפולחן 

עם זאת ראינו כי בניגוד לראשית התקופה האחמנית, המלכים האחמניים של התקופה 

לפגוע  ואפילו  בנעשה  להתערב  היססו  לא  אחשורוש,  מימי  בעיקר  יותר,  המאוחרת 

במקדשים הבבליים. האם ייתכן כי יחד עם הגירוש הנזכר של הכוהנים הבבליים מארך 

גם ניזוק מקדש אאנה, ושהקינה מבכה על נזק זה?

אמנם הארכיון המנהלי של מקדש אאנה מתקופה זו לא ידוע, שכן ממצאיו מגיעים 

אלא  הליטניות,  את  המכילים  הלוחות  לפני  כלומר  הראשון,  דריוש  של  ימיו  עד  רק 

זה הופסקה בכוונה תחילה, ככל הנראה בגלל מעילה  שנראה שפעילותו של ארכיון 

של אחד הפקידים, והדבר לא מעיד כי הפולחן במקדש אאנה כבר פסק בתקופה זו )כפי 
שאכן ייפסק מאוחר יותר בתקופה הסלווקית, כאשר מקדש ֵרׁש יירש את מקומו(.47

ראו: גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 223–224.  45

הם  זו  מקבוצה  שהלוחות  אף  )על  הקולופון  מתייחס  זה  בשם  המלכים  משלושת  לאיזה  ברור  לא   46

כנראה מאוחרים, ולכן סביר, אך לא הכרחי, כי מדובר בשלישי(. אם כן התיארוך המוקדם ביותר 

 P.-A. :של הלוח יהיה לשנת 444 לפסה"נ, אבל אולי יש לתארכו ל־384 או ל־338 לפסה"נ. ראו

 Beaulieu, ‘The Descendants of Sîn-lēqi-unninni’, in: J. Marzahn and H. Neumann
 (eds.), Assyriologica et Semitica: Festschrift für J. Oelsner anlässlich seines 65.
של  מוצאם   .Geburtstages am 18. Februar 1997 (AOAT 252), Münster 2000, p. 8
הלוח  ושל הלוחות האחרים בקבוצה כנראה במקדש ֵרש הסלווקי שבעיר ארך ולא במקדש אאנה. 

ועדיין התקיים במקדש אאנה, כפי  זה  כי הם נכתבו לפני שהפולחן הועבר למקדש  ואולם סביר 

הלוח  גבי  על  בליטניה  שמופיע  אאנה',  ממקדש  זה  ארך,  'אדון  אנו  האל  של  התואר  גם  שמעיד 

המתוארך המוזכר לעיל )TCL 6, 56:5–6, ראו: גבאי, תפילות ארשמה ]לעיל הערה 27[, מס' 4(, 

ולא 'זה ממקדש רש', כפי שהוא מכונה בליטניות מאוחרות יותר  )BaM Beih. 2, 21:6; גבאי, שם, 

מס' 22(. לדיון בקבוצת לוחות זו, במוצאם, וכן במאפיינים נוספים המורים ככל הנראה על תיארוך 

בסוף התקופה האחמנית, ראו: הנ"ל, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 223–224.

G. van Driel, ‘The “Eanna Archive”’, BO 55 (1998), pp. 59-71; M. Jursa, Neo- :ראו  47

 Babylonian Legal and Administrative Libraries: Typology, Contents and Archives
Münster 2005, pp. 138-139 ,(Guides to the Mesopotamian Textual Record 1); ראו 

גם: בוליה, תאולוגיה עתיקה )לעיל הערה 44(, עמ' 53–54.
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אם כן על אף שמקדש אאנה אולי כבר לא עמד בשיא תפארתו, אין לקשור את תוכן 

הקינה על חורבן העיר והמקדש במצבו הפיזי. הקינות בעיקרן אינן מבכות את החורבן 

הפיזי של המקדש כבניין מפואר ונאה בעל ִמנהל תקין, אלא את הפסקת הפולחן שבו 

וסביר שהוא עדיין נמשך  זמן שהפולחן במקדש נמשך,  בעקבות חורבנו. לפיכך כל 

במקדש אאנה בתקופה זו, 'החורבן' המתואר בקינה איננו רלוונטי למצבו של המקדש 

שבו מבוצעת הקינה כחלק מן הפולחן, אפילו אם המקדש רחוק מימיו הטובים.

ראוי לחזור ולהדגיש, התוספות בליטניות, אפילו בהקשר של קינה על חורבן, לא 

היו קשורות לחורבן אמתי, אלא דווקא רמזו על מעמדה הפוליטי של העיר שנוספה 

לליטניה. לכן התוספת של ארך ואאנה לליטניה כאן לא מעידה על חורבן אמתי של 

לעצמם  התירו  הבבלי,  הנוסח  על  שיקפידו  בבליים  כוהנים  בהיעדר  כעת,  אאנה. 

התאולוגים של ארך להוסיף את עירם ואת מקדשם אאנה לתפילה, אפילו אם מקדש 

אאנה ראה ימים טובים יותר.

ה ַּפ י ִס ְר ֹו ּב ו ל  ב ב  : ת י ק ו ו ל ס ה ה  פ ו ק ת ה

מה קרה בעיר בבל בשלהי ימי תרבות כתב היתדות, שנים רבות לאחר שכבר לא הייתה 

מושב מלכות מלך בבל? כמעט כל הליטניות של תפילות ַּבַלְנג לאנליל באלף הראשון 

גם  כן  על  ומקדשיה.  בבל  העיר  את  מזכירות  בבבל,  ובוודאי  הערים,  בכל  לפסה"נ, 

זו  בעיר  הקנוניות  הליטניות  כי  לצפות  יש  הפוליטית,  מגדולתה  ירדה  כבר  בבל  אם 

יישארו ללא שינוי, שכן הן משקפות בסופו של דבר את המסורת המקומית של בבל. 

תפילות  שמכיל  מבבל  לנו  הידוע  ביותר  המאוחר  הלוחות  באוסף  גם  המצב  זה  ואכן 

ַנַנ־ֻאֻת מן המאה הראשונה לפסה"נ. אלא שבאוסף  ַּבַלְנג, אוסף הלוחות של משפחת 

זה ישנו לוח המתאר את הקינה בערים ובמקדשים, שמציג את הליטניה הסטנדרטית 

העוסקת בִניּפּור, ִסיַּפר, בבל וּבֹוְרִסיַּפה, בתוספת שורה המזכירה מקדשים נוספים של 
האל נבו:48

SBH 17:1–13 )הגהה על פי תצלום הלוח(, ראו: כהן, קינות קנוניות )לעיל הערה 2(, עמ' 1–12,   48

שורות 74–75. סימני התנועות המובאות בתעתיק בכתב עילי ותחתי אופייניים לתפילות הבלנג 

 S. Mirelman, ‘Performative ראו:  התפילות.  של  המוסיקלי  הביצוע  על  ומורים  והארשמה 

 Indications in Later Babylonian Texts’, in: R. Pruzsinszky and D. Shehata (eds.),
 Musiker und Tradierung: Studien zur Rolle von Musikern bei der Verschriftlichung
und Tradierung von literarischen Werken, Vienna 2010, pp. 241-264; גבאי, לדבר על 

לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 82–83 )עם ביבליוגרפיה קודמת(.
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 ]הבית )אשר([ מוקף ]כר[פת, לבו –

אנחה,

[é tùr-gin7 niĝin-na-àm] i i šà-bi e 
a-še-er-[ra]
[É šá ki-ma tar]-ba-ṣi la-mu-ú  
lìb-ba-šú ta-ni-ḫum-ma

 ]ביתי הנאמן[ מוקף כ]רפת[, לבו

)אנחה(,

[é zi-ĝu10 tùr]-gin7 niĝin-na-àm i i 
šà-bi e (vacat) 

 ]בית[י ]הנא[מן, חומת הלבנים של ֵאֻּכר

שלי,

[é z]i-ĝu10 u še-eb é-kur-ra-[ĝu10]

]ִּכֻא[ר, מקומי האדיר, הדביר ֵאַנְמִתַל, [ki-ù]r ki! gal-ĝu10 u èš é-nam-ti-[la]

 ]בית[י ]הנא[מן, חומת הלבנים של

ִסיַּפר ]שלי[,

[é z]i-ĝu10 u še-eb zimbirki-[ĝu10]

]הדביר ֵא[ַּבַּבר, ֵאִדֻּכַּכַלַמ, [èš é]-babbar-rù a é-di-ku5-kalam-
[ma]

 ]בית[י ]הנאמן[, חומת הלבנים של בבל

]שלי[,

[é zi]-ĝu10 u še-eb tin-tirki-[ĝu10]

 ]חומת הלבנים של ֵאַס[ְנִגיל, הדביר

ֵאֻתְרַּכַלַמ,

[še-eb é-sa]ĝ-íl-la a èš é-tùr-kalam-
[ma]

 ]בית[י ]הנאמן[, חומת הלבנים של

 ּבֹוְרִסיַּפה ]שלי[,

[é zi]-ĝu10 u še-eb bàd-si-ab-baki-
[ĝu10]

]הדביר ֵאִז[ַד, הדביר ֵאַמחִתַל, [èš é-z]i-da-ta a e èš é-maḫ-ti-[la]

]הדביר ֵא[ֶתֶמְנַאְנִּכ, הדביר ֵאַדַרַאַנ, [èš é]-te-me-an-ki a èš é-dàra-an-
[na]

 ]הדביר[ ֵאַנְמִּבִזַד, הדביר

ֵאֻארֵמִאִמְנַא]ְנִּכ[.

[èš] ˹é˺-nam-bi-zi-da a èš e é-ur4!-
me-imin-a[n-ki]

לוח מקביל ללוח זה, המכיל את אותה יצירה ואותה ליטניה, ואשר הגיע מאותה ספרייה, 

כולל את אותו רצף ערים ומקדשים, אך כצפוי ללא תוספת השורה האחרונה שלעיל, 

שאיננה חלק מרצף זה.49 לעומת זאת, הלוח המדובר אינו מסיים את הליטניה באזכור 

מקדש ֵאַדַרַאַנ, מקדשה של האלה ַזְרָּפִניֻת בבבל, כמו ברצף הקנוני, אלא מוסיף שמות 

SBH 36 and p. 153. ראו: כהן, שם, עמ' 74–75, שורות 1–11 עם הערה 3. על פי הקולופון הלוח   49

היה שייך לבן משפחת ַנַנה ֻאֻת, ככל הנראה בל־אפל־אידינה, בנו של אאה־בלסו־איקבי, שפעל 

בשנים 181–226 לספירה הסלווקית ]131–86 לפסה"נ[. ראו: גבאי, שם, עמ' 248–259.
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בּבֹוְרִסיַּפה,  ַנּבּו  האל  של  )זיקורת(  המקדש  מגדל  ֵאֻארֵמִאִמְנַאְנִּכ,  מקדשים:  שני  של 
וֵאַנְמִּבִזַד, מקדש שאף הוא של האל ַנּבּו, ואולי גם נמצא בּבֹוְרִסיַּפה.50

העיר  של  המקומית  למסורת  יותר  המתאימים  שינויים  מבבל  לוח  ישקף  מדוע 

ּבֹוְרִסיַּפה,  העיר  אל  נבו,  האל  של  במעמדו  לעלייה  זאת  לייחס  יש  האם  ּבֹוְרִסיַּפה? 

שלא.  נראה  מרדוך?51  אביו  ממעמד  אפילו  גבוה  שהיה  המאוחרת,  הבבלית  בתקופה 

נראה כי תוספות אלו לרצף הקנוני הקשורות בּבֹוְרִסיַּפה אכן משקפות מסורת מקומית, 

זו של ּבֹוְרִסיַּפה והאל הפטרון שלה, נבו, על אף שהלוח נמצא בבבל. מסקנה זו עולה 
מתוך הקולופון של הלוח:52

 ]62+[ הוא מספר שורותיו. הלוח הראשון

 של )תפילת הַּבַלְנג( 'הבית מוקף כרפת'.

 לא נשלם. העתק )מהעיר( ]...[. ]על פי

 )העותק( הק[דום שלו, ֵּבל־ֻאַּבִּלט, בנו

 של ַנּבּו־ַּבָלֻּס־ִאְקִּב, צאצא לִאִּדן־ַּפְּפֻסַּכל,

 העתיק ]והגיה[ לצורך שירה. ]חודש

 אד[ר)?(, יום 29, שנת 162 )לספירה

הסלווקית(, אלכסנדר המלך.

[62+x.À]M MU.ŠID.BI DUB 
˹SAG˺.KAM* é tùr-gin7 niĝin-na-
àm NU AL.TIL gaba-˹ri˺ […] / 
[GIM la-b]i-ri-šú md+EN-TIN-iṭ A 
šá m˹d˺+AG!-TIN-su-E A mMU-dpap-
sukkal ana DU12 iš-ṭur-m[a ibri] / 
[ITI.Š]E!? UD.29 MU.1.ME-ŠU-2.
KAM* ma-lik-sa-dar LUGAL

המוכר  ִאִּדן־ַּפְּפֻסַּכל,  לבית־האב  בן  הוא  הלוח  מעתיק  כי  מעיד  הלוח  של  הקולופון 

ּבֹוְרִסיַּפה.53 לכן על אף שהלוח נמצא ככל הנראה  מן העיר  ַּכלּו  כוהני  כבית־אב של 

בבבל, הוא נכתב על ידי כוהן הקשור במסורת המקומית של העיר ּבֹוְרִסיַּפה, בין שהלוח 

נכתב בּבֹוְרִסיַּפה והובא כבר בעת העתיקה לבבל, ובין שהועתק בבבל על ידי הכוהן 

בעל המסורת של העיר ּבֹוְרִסיַּפה.54 אם כן לוח זה משקף, בדומה לליטניות שנמצאו על 

לוחות מארך האחמנית, התאמה של הליטניות לפולחן המקומי של ּבֹוְרִסיַּפה בתקופה 

 A. R. George, House Most High: The Temples of Ancient Mesopotamia (MC 5), :ראו  50

Winona Lake, IN 1993, p. 129, no. 834; p. 157, no. 1193
 L. Dirven, ‘The Exaltation of Nabû: A Revision of the Relief Depicting השוו לדוגמה  51

 the Battle against Tiamat from the Temple of Bel in Palmyra’, WO 28 (1997), 
pp. 111-113

 H. Hunger, Babylonische und assyrische )הגהה על פי תצלום(. ראו:   SBH 17:r.9’-11’  52

Kolophone (AOAT 2), Kevelaer 1968, pp. 60-61, no. 158. השנה הנזכרת בטקסט היא 
150 לפסה"נ.

ראו: גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 2(, עמ' 242–243.  53

לוח אחר המכיל ליטניה שמשתקפת בו המסורת של העיר בורסיפה הוא SBH 1. לדיון מלא ראו:   54

114–117; הנ"ל, לדבר על לב האלים )לעיל  32(, עמ'  גבאי, ביצוע תפילות אמסל )לעיל הערה 

הערה 2(, עמ' 221–222.
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הסלווקית, ככל הנראה גם כן כחלק מעליית המסורות המקומיות בתקופה מאוחרת זו, 

לאחר שמרכזו של השלטון הפוליטי כבר לא היה בבבל.

נשוב כעת לשאלה שמעסיקה אותנו. מה היה מצבם של בבל וּבֹוְרִסיַּפה ומקדשיהן 

וֵאֻארֵמִאִמְנַאְנִּכ  ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ  הזיקורתים  ומגדלי־המקדש,  וֵאִזַד,  ֵאַסְנִגיל  הראשיים 

הנזכרים בליטניה, באותה תקופה? כאמור העיר בבל עמדה במרכז המרידה והמשבר 

שבעקבותיה שאירעו בערים המסופוטמיות ב־484 לפסה"נ. על פי עדויות היסטוריות, 

ניסה המלך אחשורוש למנוע שלטון ריכוזי פוליטי של מושלים בבליים, כוהנים ובעלי 

חלק בכלכלת המקדש בצפון ארץ בבל.55 הממצא הארכאולוגי מצביע על הרס שהובא 

על העיר בבל בתקופה זו. כפי שראינו, מהלכים פוליטיים אלו, שאולי אף היו אלימים, 

אמנם  חורבן,  המיטו  גם  אלו  מהלכים  הבבליים.  והכוח  הסמכות  לביזור  תרמו  לבטח 

ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ. הממצא  ֵאַסְנִגיל עצמו, אך לבטח על הזיקורת  ככל הנראה לא על מקדש 

המדרגות  של  הרס  הכוללים  במבנה,  שנעשו  מכוונים  נזקים  על  מעיד  הארכאולוגי 

לדיכוי  זאת  לייחס  יש  כי  ונראה  המבנה,  של  הפנימיות  הלבנים  וחשיפת  הדרומיות 

להתייחס  היה  נהוג  כלל  בדרך  אחשורוש.56  ידי  על  לפסה"נ   484 בשנת  המרידות 

בחשדנות לתיאורים בספרות הקלסית על חורבן שהביא אחשורוש על בבל. אך כיום 

אתמנאנכי  הזיקורת  של  הקדשה  כתובת  ִּבדיון.57  מאשר  אמת  יותר  בהם  שיש  נראה 

נמצאה  השני,  נבוכדנאצר  ידי  על  המבנה  של  ביסודותיו  במקורה  שהוטמנה  בבבל, 

בשושן שבפרס. ההסבר ההגיוני לכך הוא שאחד המלכים האחמניים, כנראה אחשורוש, 

לקח כתובת זו שלל כאשר חשף את יסודות הזיקורת בעת שפגע בו.58 נראה שמאז לא 
שוקם הזיקורת, ובמקום עמדו נותרו תל עפר והריסות ענק.59

הַּכלּו קונן על חורבן  ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ נהרס. כלומר, כאשר כוהן  הזיקורת  כן מגדל  אם 

הזכרתו  זאת  שבכל  נראה  אך  חרב.  עמד  אכן  ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ  בליטניה,  הנזכר  ֵאֶתֶמְנַאְנִּכ 

הלוחות  מן  רבים  של  הקולופונים  עליו.  לקונן  מיוחדת  בכוונה  נעשתה  לא  בליטניה 

שעליהם נשמרו הליטניות באוסף מאוחר זה מעידים כי הלוחות הללו הועתקו 'לצורך 

שירה', כלומר ההעתקה לא הייתה רק טקסטואלית אלא היה לה גם שימוש פרקטי, 

בשירה בפולחן. יתר על כן, עצם העובדה שהכוהן ממשיך לקונן על המקדשים מעידה 

שהפולחן עצמו ממשיך. כלומר גם אם יש ירידה בקרנם של המקדשים ואולי הרס פיזי 

ראו: ורזגרס, המרידות הבבליות )לעיל הערה 37(.  55

 idem, ‘The Tower of Babel: Archaeology, ;)43 ראו: ג'ורג', כסרכסס ומגדל בבל )לעיל הערה  56

History and Cuneiform Texts’, AfO 51 (2005/2006), p. 89
ראו: הנ"ל, כסרכסס ומגדל בבל )לעיל הערה 43(; הנ"ל, מגדל בבל )לעיל הערה 56(, עמ' 89.  57

ראו: הנ"ל, כסרכסס ומגדל בבל )לעיל הערה 43(; הנ"ל, מגדל בבל )לעיל הערה 56(, עמ' 89–90.  58

ראו: הנ"ל, מגדל בבל )לעיל הערה 56(, עמ' 90–91.  59
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ו'הקינות  להתקיים,  ממשיך  הפולחן  שכן  חורבן,  כאן  אין  תאולוגית  מבחינה  חלקי, 

הפולחניות' הן חלק מהותי מפולחן זה.

* * *

'הקינות הפולחניות' היו חלק מן הפולחן הסדיר היום־יומי של המקדש. הקינות לא היו 

חלק מפולחן זיכרון של אירועים היסטוריים נוראיים. מבט על הליטניות של 'הקינות 

הפולחניות' מלמד כי אין כל קשר ישיר בין התוכן הקינתי שבהן לבין מאורעות ותהליכים 

המסופוטמיים.  ולמקדשים  לערים  זרים  היו  וחורבן  הרס  כי  טוען  אינני  היסטוריים. 

ואין  וחורבן התרחשו לרוב במציאות ההיסטורית המסופוטמית,  ודאי שהרס  אדרבה, 

ההיסטוריים של תושבי  ובזיכרון  בזהות  היו מרכיב חשוב בתפישה,  הקינות  כי  ספק 

אין  לקינות,  הכללי  כרקע  שימשה  כזו  שמציאות  אף  על  אך  הקדומה.  מסופוטמיה 

לחפש מציאות היסטורית מסוימת בתוך התיאורים שבקינות עצמן. את נקודת המגע 

בין ההיסטוריה לקינות יש לבחון באמצעות התהליך ההיסטורי והפולחני של מסירתן 

שלהן.  הספרותית  הסוגה  ליצירת  שהביאו  ההיסטוריים  בגורמים  ולא  הטקסטואלית, 

אין בתוספת עיר לליטניה המקוננת על חורבן ערים כדי ללמד על חורבן העיר. לעומת 

זאת, הליטניות אינן א־היסטוריות לחלוטין, מפני שיש בהן כדי לשקף גם את ההקשר 

עלייתה  על  להעיד  יכולות  הן  מילולי־ספרותי.  באופן  לא  כי  אם  שלהן,  ההיסטורי 

השפעה  בעל  מרכזי  פוליטי  שלטון  על  להעיד  יכולות  הן  מסוימת,  עיר  של  לגדולה 

דתית וטקסטואלית, והן יכולות להעיד אף על שינוי בסדרי הפולחן המקומיים. הניתוק 

ההיסטורי מן התוכן של הקינות והפיכתן לחלק מן הפולחן הבטיחו את המשך שימושן 

בו וממילא את המשך קיום פולחן המקדש, אך ההקשר ההיסטורי־פוליטי של הפולחן 

עצמו השפיע על הנוסח של אותן קינות והפך אותן לרלוונטיות למקום ולזמן שבו הן 

בוצעו.
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