
Bible Lands e-Review 2018/L1 

 

 קורותיו של אספן לוחות במאה השביעית לפנה"ס: ספריית המלך אשורבניפל בנינוה

 

 אורי גבאי

ולא רק באשור, קרוי  ,בבבל )ואפילו בעיקר( מחקר מסופוטמיה העתיקה, על אף שעוסק גם

ספרייה אשורית אחת, ספריית המלך ל הודות בעיקר ", וזאתבבלולוגיה"ולא  "אשורולוגיה"

 19-חצית המאה ההחל ממנמצאו  בספרייה זו 1בנינוה מן המאה השביעית לפנה"ס. לאשורבניפ

על פיה החל שיחזור הספרות רי לוחות בכתב יתדות, וקרוב לשלושים אלף לוחות ושב

בין הסוגות השונות שנמצאו בספרייה אפשר למנות . המסופוטמית, מלאכה שנמשכת עד היום

טרונומיים, מילונים עתיקים, כתובות מלכותיות, מיתוסים, אפוסים, תפילות, טקסטים אס

 .מכתבים, רישומים מנהליים, ועוד

באחדים  הספרייהחלק מעל מציאת  1853 שנתב אוסטין הנרי ליארדהארכיאולוג כך כתב 

 בארמון בנינוה: מהחדרים 

או יותר מהרצפה, חלקם בגובה של רגל  (בלוחות)היו מלאים לחלוטין  ... החדרים

הלוחות הגדולים ביותר היו שטוחים  שבורים לחתיכות רבות ... םרובשלמים, אך 

לא  םאינץ', הקטנים היו מעט קמורים, וחלק וחצי 6אינץ' על  9ומידתם הייתה בערך 

היו ארוכים יותר מאינץ' אחד, ובהם שורה או שתיים של כתב בלבד. סימני כתב 

חדים וברורים באופן מיוחד, אך במקרים אחדים כה קטנים, עד היתדות על רובם היו 

 2שהיו כמעט בלתי נראים לעין ללא זכוכית מגדלת.

ספריות רוב הבשונה מספרייה בה"א הידיעה של מסופוטמיה. הנינוה היא ספריית 

 בניפלמלך אשור, ולמלכותית, הספרייה בנינוה הייתה ספרייה הידועות ממסופוטמיה הקדומה

  3עניין אישי בהרכבתה. גםהיה 

                                                 
. 2017 שנתשנה להקמת המוזיאון ב 25הרצאה שניתנה במוזיאון ארצות המקרא לרגל  לשתקציר מאמר זה הוא  1

ראו א' ו'  ,מאמר זה מבוסס עליו בחלקועל ספריית אשורבניפל בנינוה, ואשר  (בעבריתומפורט יותר )למאמר מסכם 

יד לספרות מסופוטמיה, אבן יסוד לאשורולוגיה", בתוך: מ' סלוחובסקי וי' קפלן  –הורוויץ, "ספריית אשורבניפל 

 .33-47, ירושלים תשס"ו, עמ' ספריות ואוספי ספרים)עורכים(, 
2 A. H. Layard, Discoveries among the Ruins of Nineveh and Babylon, London/New York 1853, p. 345. 

 S. J. Lieberman, “Canonical and Official Cuneiform Texts: Towards an Understanding ofראו  3

Assurbanipal’s Personal Tablet Collection,” in: Tz. Abusch, J. Huehnergard and P. Steinkeller (eds.), 

Lingering over Words: Studies in Ancient Near Eastern Literature in Honor of William L. Moran, 

Atlanta 1990, pp. 305-336. 
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מלך ארץ "ארמון אשורבניפל, מלך העולם,  כתוב בשורה התחתונה .לוח בכתב יתדות מספריית אשורבניפל :1תמונה מס' 

 שביעית לפנה"ס. המאה ה(. נינוה, DT 273)מספר הלוח במוזיאון הבריטי:  בסימני יתדות בדיואשור" 

© Trustees of the British Museum 

של מקום מציאת הלוחות בתוך מסודר לא ערכו רישום  19-נו, החופרים במאה הלצער

בסופי  )כלומר הערות קולופוניםדיווחים של החופרים ושל כמה אך על פי הצלבה של  הספרייה,

לא אפשר להבין כי  מטרת הכתיבה, ומקום הנחת הלוח(, תהליך הכתיבה, על הסופר, הלוחות

הלוחות מדובר ב"ספרייה" אחת בנינוה, אלא כי היו מספר ריכוזים של לוחות בנינוה, וכי 

 משלושה מקומות שוניםלפחות למעשה הגיעו המיוחסים כיום ל"ספריית אשורבניפל בנינוה" 

 )אל הכתיבה והסופרים( ומקדש האל נבו ערבימ-הארמון הצפוני, הארמון הדרום בנינוה:

נבו.  האל מערבי של אשורבניפל ומקדש-הארמון הדרום כב על שני מיקומים:להלן אתע שביניהם.

אפשר להבחין בקולופונים באופן ברור בין לוחות שהיו בשני אתרים אלו. לוחות מן הארמון 

 .ורבניפל, מלך העולם, מלך ארץ אשור"ארמון אש": מופיעים לעיתים עם קולופון שבו כתוב

וסף נשנראה ש ,מן הכתב שבשאר הלוח בכתב אחר, גדול יותר לפעמים רואים כי הקולופון כתוב

  .(1 ראו תמונה מס') אפילו בדיוכתוב ולעיתים רחוקות  ללוח לאחר שהלוח כבר התייבש והתקשה,
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מפורטים הנם , אך וחות היו שייכים לארמוןקולופונים אחרים גם הם מציינים כי הל

 כך למשל: אשורבניפל כתב את הלוחות כביכול בעצמו. יותר, ולעיתים מציינים כי

אשורבניפל, המלך הגדול, המלך החזק, מלך העולם, מלך ארץ אשור, בן אסרחדון 

מלך ארץ אשור, בן סנחריב, מלך ארץ אשור. כתבתי, בדקתי והגהתי את הלוח הזה 

באסיפת החכמים, על פי לוחות )חומר( ולוחות עץ, עותקים מארץ אשור, ארץ שומר 

 4 בקרב ארמוני ... מלכותי שמתי אותו-ואכד. לקריאת הוד

בקולופון מציין אשורבניפל כי הלוחות בספרייה שלו מבוססים על העתקה מלוחות אחרים וגם 

מלוחות עץ. מהם לוחות עץ? מסתבר כי הספרייה לא כללה רק לוחות עשויים חומר, כפי שאנו 

המצופים  לוחות העץשכבת שעווה שעליה כתבו. שצופו בגם לוחות עץ בה מכירים היום, אלא היו 

שעווה היו ניידים יותר, וניתן היה גם לחבר כמה לוחות זה לזה בציר שיצר מעין מחברת. העץ 

אשורית, התגלו -ד, בירה קודמת של האימפריה הנאוימרּואך בעיר נ  מובן לא שרדו, והשעווה כ

נה )ראו תמו עם סימנים בכתב יתדות שרידי שעווהמעט לוחות כאלו שהיו עשויים שנהב ועליהם 

  5.(2מס' 

  

                                                 
4 97, no. 3181968, p.  Vluyn-, NeukirchenKolophone assyrische und Babylonische ,Hunger H.. 

5 13-17 (1955), pp. 3 Iraqboards,” -D. J. Wiseman, “Assyrian writing. 

https://ccp.yale.edu/babylonische-und-assyrische-kolophone
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מארץ אשור,  הגיעואשורבניפל שמהם העתיק  ולוחות העץ כי הלוחות מציין קולופוןה

ואמנם, היכן שנינוה ממוקמת, אך גם מארץ שומר ואכד, כלומר מארץ בבל בדרום מסופוטמיה. 

לוחות ממלומדים בבליים, בעיקר  בהוראת המלך ידוע לנו כי לשם בניית אוסף הלוחות, נלקחו

ות אשר נלקחו המציינים את מספר הלוח. ישנם אף רישומים מנהליים ערים בורסיפה ובבלמה

כך, למשל, נרשמו לוחות אסטרונומיים, לוחות ליטורגיים, ולוחות  .ואת תכנם מכל מלומד

 6ספרותיים כדוגמת "עלילות גלגמש" כחלק מן האוספים שנלקחו מבבל לנינוה.

                                                 
6 29-42 (1983), pp. 1 Studies Eastern Near of Journal ,”Records Library Assyrian“ ,Parpola S.. 

לוח שנהב עם שרידי שעווה עם סימני יתדות של טקסט אסטרונומי )מספר הלוח במוזיאון  :2תמונה מס' 

 (. כלח )נימרוד(, סוף המאה השמינית לפנה"ס.BM 131952הבריטי: 

© Trustees of the British Museum 
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אחוז ניכר מקרב הלוחות בנינוה כתוב  ,ואכן הוצבו בספרייה.ו ות אלו הובאו לנינוהלוח

כלומר לוחות אלו לעיתים עם ציון שמו של בעל הלוח המקורי, , בכתב יד אשוריבכתב יד בבלי ולא 

7שנלקחו מארץ בבל בהוראת המלך והובאו לנינוה.הם אותם לוחות 
 

, למשל ,לוחות הובאו מארץ בבל לנינוה. גם חלק מהסופרים עצמם הובאו. כךאך לא רק 

מונה שמות של מלומדים בבליים, חלקם נתונים באזיקים, אשר תפקידם הוא להעתיק  מנהלילוח 

 8לוחות בכתב היתדות, ככל הנראה עבור אוספי הלוחות בארמון.

ארמון. אך הייתה עוד ספרייה ה רייתספמ ניםהמידע שדנתי בו לעיל מבוסס על קולופו

הכתיבה, הממוקם לא במקדש האל נבו, אל זו שאלא של אשורבניפל בארמונו זו ש, לא בנינוה

 מספרייה זו, כמו קולופונים של ספריות מקדש אחרות,רחוק מן הארמון. הקולופונים של הלוחות 

 להלן דוגמה לקולופון כזה:אשורבניפל. גם כאן ו של הכותב, הוקדשו למען חייהלוחות מציינים כי 

אל נבו, סימני היתדות ככל את חכמת ה אשורבניפל, מלך העולם, מלך ארץ אשור...

שישנם, כתבתי על לוחות, בדקתי והגהתי. למען חיי, שמירת נפשי, שלא יהיה בי חולי, 

למען יציבות יסוד כס מלכותי, הנחתי אותם לימות עולם בספרייה, בית האל נבו אשר 

 .9.בקרב נינוה

לופונים של קולופונים אלו לא מדגישים את מטרת הכתיבה הדידקטית )כמו "קריאה" בקו

הארמון( אלא מדגישים את העובדה כי הלוחות האלו הוקדשו לאל הכתיבה, וכחלק ממעשה 

ההקדשה, המקדיש, הלא הוא המלך, מבקש מהאל בקשה על חייו, בריאותו, ויציבות מלכותו. 

הלוחות שנמצאו במקדש נבו הם לעיתים גדולים יותר מן הלוחות בספריית הארמון ונראה כי הם 

 עותקי מקור אשר מהם ניתן היה להעתיק לוחות לשימוש אישי. שימשו כ

כל מה  קטנות שבהןלוחיות מעט ? נמצאו אשורבניפל בנינוהספריות כיצד היו מסודרות 

בצד  כל הנראה הונחוכ ות כאלו. לוחי(3)ראו תמונה מס'  שכתוב הוא שם היצירה או הסדרה

סדרה או יצירה, דבר שהקל על הלוחות השייכים לאותה  סודרו שעליו)מדף עץ שלא שרד( המדף 

 איתור הלוחות. 

                                                 
7 149-50 (2003), pp. 111 Orientforschung für Archiv ,”Nineveh of Texts Babylonian The“ ,Fincke C. J.. 

8 F. M. Fales and J. N. Postgate, Imperial Administrative Records, Part II: Provincial and Military 

Administration (State Archives of Assyria 11), Helsinki 1995, p. 98, no. 156. 

9 106, no. 338-pp. 105 1968, Vluyn-, NeukirchenKolophone assyrische und BabylonischeH. Hunger, . 

https://ccp.yale.edu/babylonische-und-assyrische-kolophone
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המציינים את מצאי הספרייה. קטלוגים אלו והלוחות רבים קטלוגים  גם וכריםמ

 שבספרייה משרתים את החוקרים בימינו לשחזור הספרות הקאנונית של מסופוטמיה כולה.

ראינו כי בקולופונים אשורבניפל מציג את עצמו כאילו הוא עצמו כתב את הלוחות 

בל על לא מעט חוקרים בספרייה. על אף כי אשורבניפל לבטח לא כתב את כל הלוחות, היום מקו

מאוסף נינוה אשר  וחללפחות ברמה מסויימת. למעשה, כי הוא כל הנראה אכן ידע קרוא וכתוב, 

ושונה משאר בכתב יד גדול  ה, כתובאשורבניפלאשר בה מופיע שמו של כתובה תפילה  ועלי

 וספיםזה וכמה לוחות דומים נ , והועלתה ההשערה כי לוח(4)ראו תמונה מס'  הלוחות באוסף

סביר יותר, נכתבו על ידי המורה שלו כדי לאמן אותו בקריאה  ,נכתבו על ידי המלך עצמו או

 10.ובהעתקה

 

                                                 
.und Assyriologie für Zeitschrift not?”, or literate “Ashurbanipal: Livingstone, A ראו  10

118-98 pp. (2007), 97 Archäologie Vorderasiatische. 

יות( )מספר הלוח במוזיאון הבריטי: ותוית עם שם סדרה )צילום מכמה זו :3תמונה מס' 

K.1400.נינוה, המאה השביעית לפנה"ס .) 

© Trustees of the British Museum 

http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
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מכל מקום, בין אם אכן היה מומחה בקריאה ובכתיבה ובין אם רק ידע מעט מחכמת 

לציין את  אשורבניפל )ולסופריו(הסופרים, מבחינת האידיאולוגיה המלכותית שלו, היה חשוב ל

מזכיר לכן גם בכתובות אחרות הוא יתה כל כך חיונית לאימפריה שלו. שליטתו במלאכה זו, שהי

 :בכתובת האכדית הבאה את חכמתו, למשל

אשר האל  ,לך החזק, מלך התבל, מלך ארץ אשור...אני אשורבניפל, המלך הגדול, המ

 החכם הקדמוןקבע לי ייעוד של מלכות ... כמו  ,אשור, אבי האלים, בתוך רחם אימי

לבדוק ה, למדתי את הסוד הנסתר, את כל הנוגע למלאכת הסופרים. אני יכול פ  ד  ַא

אני יכול לחשב מכפלות ם ... ובארץ, ולדון בהם באסיפת המומחי אותות בשמיים

מסובכות של מספרים הופכיים, שאין להן פתרון )פשוט(. אני קורא בקלות לוחות 

לוח עם תפילה המזכירה את אשורבניפל, כתוב בכתב מובחן וגדול יחסית )מספר  :4תמונה מס' 

 (. נינוה, המאה השביעית לפנה"ס.K.8005הלוח במוזיאון הבריטי: 

© Trustees of the British Museum 



Bible Lands e-Review 2018/L1 

 

מתוחכמים של שומרית עמומה ואכדית קשה לפירוש. אני יכול לבחון סימני יתדות על 

 11ם.ים ומבולבליאבנים מלפני המבול, שהם חתומים, קטוע

לא רק ג אשורבניפל באמנות מוצגם הצגתו של המלך כסופר אינה מוגבלת רק לטקסטים. 

קנה כתיבה, כנראה זה ששימש לכתיבה על גבי לוחות  כלוחם, אלא גם כסופר, כשבחגורתו תחוב

  12.(5ראו תמונה מס' ) העץ והשעווה

 

 

 

 

                                                 
אשורבניפל מלך אשור לאל מרדכ אונא, "למקדשך שוב: תפילת -על פי א' ברוכי )עם שינויים קלים( התרגום 11

)כדי להקל על  13-14, עמ' Bible Lands e-Review 2014/S2אכדיות", -וקינות הציבור השומריות  L4 בכתובת

 הקריאה, הורדתי סימני השלמה לחלקים שבורים(.
.Archäologie Vorderasiatische und Assyriologie für Zeitschrift Griffel”, s“Assurbanipal Seidl, U ראו  12

124-119 pp. (2007), 97. 

  

אשורבניפל בציד אריות. בחגורתו של המלך נמצא המציג את קיר פרט מתוך תבליט  :5תמונה מס' 

 (. נינוה, המאה השביעית לפנה"ס.BM 124874קנה סופרים )מספר התבליט במוזיאון הבריטי: 

© Trustees of the British Museum 

http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
http://www.atypon-link.com/WDG/doi/abs/10.1515/ZA.2007.005
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כסופר, בנוסף להצגתו המסורתית כלוחם, משקפת אידאולוגיה  הצגתו של אשורבניפל

חלק מהותי  יובחכמה ובכתיבה, שהגם יטי, אלא שבה המלך שולט לא רק באימפריה כגוף פול

מייצג  אבה הוא חי ועליה שלט. במילים אחרות, האימפריליאזים שהור שאמהתרבות והחברה 

אימפריאליזם תרבותי הקשור בעולם הלימוד גאוגרפי, אלא גם -איננו רק אימפריאליזם פוליטי

 והכתיבה.

 מדגים את טיבה של ספריית אשורבניפל בנינוה, שהכל נמצא בה. נקדוטי הבאהסיפור הא

ן התגליות החדשות ג'ורג' סמית, מומחה להכנת שטרות כסף, הסתקרן מ ,19-באמצע המאה ה

בהמשך התקבל בלבד.  21ן יותו בהאת כתב היתדות שזה עתה פוענח, ב והחל ללמוד מנינוה

הנרי רולינסון, מפענח כתב היתדות שהיה אחראי על הלוחות עוזר לכ לעבודה במוזיאון הבריטי

הרצה ג'ורג' סמית לפני חברי האגודה הבריטית לארכאולוגיה מקראית  1872בסוף שנת  .במוזיאון

חה בראש הר, ושילוח ליו סיפור על מבול, ספינה שנלהם על תגלית חשובה שגילה: לוח ועוסיפר 

 כלומר, סמית סיפר להם על גילוי סיפור המבול המקראי. .ציפורים מתוך אותה ספינה

, ההתרגשות שאחזה בסמית עם גילוי זהשל אחד האוצרים במוזיאון מספרת על ות דע

לאחר יותר מאלפיים שנות שיכחה!". מסופר כי צעק: "אני האדם הראשון שקורא זאת ועל כך כי 

כה וכה בחדר כאחוז דיבוק בעודו פושט את כל  הניח את הלוח על השולחן ורץעק זאת, לאחר שצ

 בגדיו.

פרק )= ה אחד העותקים של גילוי התגלית המרעישה היתה כמובן לא אחרת מאשר

סיפור המבול הבבלי הדומה מאד  אשר בו מסופר ,מנינוה "עלילות גלגלמש" של 11-ה "(לוחה"

שהתגלה דיילי טלגרף. אך הסיפור עיתון ה לכותרות דבר התגלית הגיע 13.לסיפור המבול המקראי

שורות. הנהלת העיתון,  15-כ ותוסמית העריך כי חסר ,של הלוח חלקילא היה שלם בגלל אופיו ה

החליטה לתקצב משלחת חפירות לנינוה כדי למצוא עוד לוחות ולהשלים את  ,שרצתה סקופ נוסף

אוחר יותר נשלחו לוחות, אשר מולמצוא החל לחפור שם ו הסיפור. סמית יצא מיד לנינוה,

ובו הקטע החסר  )מלוח אחר( . באורח פלא מצא סמית כעבור שבוע פרגמנטלמוזיאון הבריטי
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מסיפור המבול. אלא שהגילוי המוקדם היה בעוכריו. הנהלת העיתון החליטה להפסיק את תקציב 

 14החפירה לאחר הגילוי המהיר.

. בשנים האחרונות עובר לחקור את ספריית אשורבניפל מנינוה םכיום ממשיכים החוקרי

המחקר  15.אוסף הלוחות מנינוה דיגיטציה ורובו נגיש באתר האינטרנט של המוזיאון הבריטי

אלא גם משתמש בחומרים שהיו , ה עצמהיהמתבצע עם חומרים אלו אינו רק לשם חקר הספרי

 לחקר ספרות כתב היתדות כולה והתרבות שאותה היא ייצגה. בספרייה

                                                 
 I. Finkel, The Ark Before Noah: Decoding the Story ofלסקירה של תגליתו של סמית, ראו לאחרונה בספר  14

the Flood, London 2014, pp. 1-7.  

15 http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx 


