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לפשרו של החותם שנמצא ליד הכותל המערבי
שלמה נאה
האוניברסיטה העברית בירושלים

בחג החנוכה בשנה שעברה (תשע"ב) דווח על תגלית
מעניינת שנתגלתה בשכבת העפר שמילאה את תעלת
הניקוז שלמרגלות קשת רובינסון ,בחפירות שמנהלת
רשות העתיקות בגן הארכיאולוגי בירושלים 1.מדובר
בחפץ קטן עשוי טין ,דמוי חותם ,בקוטר של כשני
סנטימטרים ,שעליו טבועות שש אותיות בשתי
שורות ,שלוש אותיות בכל שורה .החופרים ,רוני רייך
מאוניברסיטת חיפה ואלי שוקרון מרשות העתיקות,
הציגו את החפץ במסיבת עיתונאים ב– 25בדצמבר
 ,2011והמציאה זכתה לפרסום נרחב בעיתונות
הכתובה ובאינטרנט (איור  .)1מאחר שאין לי גישה

 1החותם — מבט פנים ואחור (צילום :א' פיטוסי)

לממצא עצמו אוכל להסתמך כאן רק על הדברים ועל
הצילומים שהופיעו בפרסום באתר רשות העתיקות.
עיקרי הדברים שלהלן התפרסמו בהודעה לעיתונות
2
מטעם האוניברסיטה העברית ,ב– 5בינואר .2012
לדעת החופרים האותיות הטבועות על החותם הן
"דכא ליה" ,הכתובת היא בארמית ומשמעותה "טהור
לה'" ("דכא" בארמית משמעו טהור; והאותיות
יו"ד וה"א הן קיצור של השם המפורש) .הם מניחים
ש"החפץ נושא הכתובת שימש לסימון של מוצרים
או חפצים שהובאו לבית המקדש ,והכרח היה שיהיו
טהורים" .בהקשר הזה וברוח חג החנוכה ,הוזכרה גם
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 חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

העליונה היא קשה ביותר )1( .מצד צורתה האות נראית
הברייתא הידועה בתלמוד הבבלי המספרת על פך
כיו"ד ארמית סופית ,אלא שגון צורה זה של האות
השמן שהיה מונח "בחותמו של כהן גדול".
יו"ד הוא קדום מאוד ואינו מתאים ללמ"ד שבשורה
אלא שדווקא דוגמה זו של "פך השמן" חושפת מספר
השנייה ,שהיא מפותחת ושייכת לתקופה מאוחרת
קשיים בפירוש שהציעו החופרים לכתובת .סימן
שתפקידו להעיד על טהרה של חפצים המובאים למקדש יותר )2( .בדוחק רב אפשר לראות אל"ף מעוותת,
שכן הקו השמאלי איננו במקומו וגם נטיית האלכסון
צריך להיות עשוי כך שיוכל לשמור על תוקפו עד שעת
אינה רגילה ,וזאת רק אם מניחים שהקו הימני של
השימוש בו במקדש .כזה הוא חותמו של הכהן בסיפור
האל"ף נשחק לגמרי )3( .האות יכולה להיות גימ"ל,
על פך השמן .החותם מוטבע בבית הבד ,מיד לאחר
אלא שהאלכסון של זו צריך היה להיות זקוף יותר.
מילוי השמן ,על הטין החותם ואוטם את פתח הכלי.
ד"ר ירדני נמנעה מלהכריע ולדעתה אין כאן קריאה
השתמרות החותם בשלמותו על מגופת הפך מעידה
שהפך לא נפתח ,וממילא השמן שבו נשמר טהור .סימן
חד–משמעית וכל ההצעות אינן אלא ההשערות שאינן
אחר יכול להיות כיתוב על גבי כלי חתום ,המעיד על
ניתנות להוכחה בשלב זה .לאור זאת עלי להודות כבר
עכשיו שאם האות האחרונה בשורה העליונה היא יו"ד
תכולת הכלי ,או חתימה של בעל הסמכות המאשר
הפירוש שאציע להלן איננו אפשרי .פירוש זה בנוי
את הטהרה — הכתב שעל הכלי הוא אישור חד–פעמי
אפוא מעיקרו על ספק ,אלא שזה גורלו של כל פירוש
והכלי יישבר לאחר הפתיחה והשימוש בתכולתו (ידין
ונוה  .)39-32 :1989העיקר בדרכי סימון אלו הוא
לממצא כל עוד לא ימצאו לו מקבילות.
הקשר שאינו ניתן להפרדה בין הסימן לכלי והשימוש
אני מציע לקשור את החפץ לתפקיד מסוים במנהל
החד–פעמי בסימן 3.אילו היה זה תפקידו של החפץ
המקדשי ,המתואר בפירוט במשנה במסכת שקלים.
שלנו ,הוא היה צריך להיות עשוי להיקשר לכלי באופן
משנה זו ,המספרת על קבוצה של חפצים כתובים
שאינו מאפשר את פתיחת הכלי בלי להסירו .אבל כפי
דמויי חותם ששמשו בניהול המקדש ,הוזכרה גם
שהוא נראה בצילומים אין בו זיזים בולטים או נקב
בהודעת רשות העתיקות ,אולם אפשרות השיוך של
להשחלת פתיל כדי לקושרו באופן שאינו ניתן להסרה;
החפץ שלפנינו לחפצים שתוארו במשנה נשללה שם
הפריט נראה כדבר שעמד בפני עצמו ,שלא נוצר בכוונה במפורש ,ולפיכך טענו החופרים ש"החפץ שנחשף []...
להצמידו למשהו אחר .כמובן שהחפץ שלפנינו יכול היה מעיד שלא כל פרטי סדרי המנהל של הר הבית הגיעו
להיות חלק ממערכת של שמירה על טהרה אילו היה הוא לידינו באמצעות ספרות חז"ל .כאן מוסיף הממצא
עצמו חותם הטבעה ולא טביעת חותם.
הארכיאולוגי פרט בלתי ידוע ,שלא הופיע בספרות
גם לשון הכתובת ,לפי פירוש החופרים ,בעייתית.
הכתובה" .ברור שרק פרטים מעטים של סדרי המנהל
הביטוי "טהור לה'" (בעברית או בארמית) אינו מוכר,
של המקדש נזכרים בספרות ,ושהממצא הארכיאולוגי
ולפי הרגלי הלשון מתבקש שאחרי "טהור ל–" יבוא ציון עשוי להוסיף דברים רבים שלא היו ידועים עד כה .עם
של דרגת הטהרה :טהור לקודש ,טהור לחולין וכדומה 4.זאת ,אני סבור שבמקרה שלנו החפץ שנחשף יכול להיות
טיבו ותפקידו של החפץ שלפנינו יכולים להתברר רק
דוגמה מובהקת של התאמה בין הממצא הארכיאולוגי
לאור ממצא נוסף שישפוך עליו אור .לפי שעה ,בשלב
לתיאור שבספרות הכתובה ,ושאפשר שהוא באמת
המסופק שאנו נמצאים בו עתה ,אני מבקש להציע
משתייך לאותה קבוצת חותמות הנזכרת במשנה.
קריאה ופירוש אחרים לכתובת ,שאין להם עניין
לפי חוקי הקרבנות שבתורה ,קרבנות בהמה צריכים
בטהרה דווקא.
להיות מלווים בסולת ,בשמן וביין שמידתם קצובה
התייעצתי עם ד"ר עדה ירדני באשר לכיתוב שעל
לפי סוג הבהמה :מידה אחת לבקר ,אחרת לאילים,
החותם .לדעתה ,קריאת האות האחרונה בשורה
ושלישית לשאר הצאן (במדבר טו ,א-טו) .לציון

לפשרו של החותם שנמצא ליד הכותל המערבי 

תוספות אלה נטבע בלשון המשנה המונח "נסכים" .לפי
המשנה היו קבלנים שסיפקו את צרכי הנסכים למקדש
(שקלים ד ,ט) ,ובתחום המקדש התנהל מסחר ליחידים
בצרכי נסכים בפיקוח ממוני המקדש (שקלים ה ,ג-ה).
מכירת הנסכים נוהלה בעזרת אסימונים 5מיוחדים,
המכונים "חותמות" בלשון המשנה ,ששמשו כמין
שוברים ,או תחליף–כסף לשימוש פנימי של המקדש:
"ארבעה חותמות היו במקדש ,וכתוב עליהם 'עגל',
'זכר'' ,גדי' ו'חוטא' .בן עזיי אומר :חמישה היו ,וארמית
כתוב עליהןֲ ' :עג ָל'ּ' ,דְכַר'ּ' ,ג ְִדי' 'חוטא דל' ו'חוטא
6
עשיר'" (משנה ,שקלים ה ,ג).
הכינוי "חותמות" מלמד שהאסימונים הללו היו עשויים
בצורת חותם או טביעת חותם (בולה) .הכיתוב שעל
החותמות ציין את כמות הנסכים הנדרשת לפי סוג
הבהמה .מאחר שיש רק שלוש מידות קבועות של
נסכים ,לבקר לצאן ולאילים ,די בשלושה "חותמות"
כדי לספק את הנסכים המתאימים לכל בהמה .מסתבר
שהשמות "עגל" ו"גדי" נבחרו לייצג את הבקר והצאן
מפני שבדרך כלל — מסיבות כלכליות — מי שנצרך
להביא קרבן מן הבקר הביא עגל קטן ,ומי שהיה צריך
להביא קרבן מן הצאן הביא גדי קטן 7,וכך הפכו אלה
למייצגים" .זכר" הוא שם נרדף לאיל בלשון חז"ל .מלבד
שלושת החותמות הללו ,שהתאימו לכל סוגי הבהמות,
היה חותם רביעי עם הכיתוב "חוטא" ,שלפי המשנה
שימש לנסכים שמביא המצורע עם קרבנותיו ביום
טהרתו ,שמידתם שונה במעט מן המידה הרגילה (לשם
הקיצור לא אדון בו כאן) .מסורות ה ַּתּנ ָאים נחלקות
באשר ללשון הכתובות שעל החותמות ,ולפי מסורתו
של בן עזאי הן היו בארמיתֲ " :עג ָל"ּ" ,דְכַר" ו"ּג ְִדי".
המסחר בעזרת אסימונים היה כרוך ,כצפוי ,בקנייה
של אסימון בדוכן אחד ובשימוש בו בדוכן אחר ,כפי
שמתארת המשנה" :מי שהוא מבקש נסכים הולך לו
אצל יוחנן שהוא ממונה על החותמות ,ונותן לו מעות
ומקבל ממנו חותם .בא לו אצל אחיה שהוא ממונה
על הנסכים ,ונותן לו חותם ומקבל ממנו נסכים".
מטרת השיטה הזאת הייתה ,כנראה ,לאפשר למִנהל
המקדש לקבוע מחירים אחידים ולפקח עליהם ,ולמנוע
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ספקולציות שהיו יכולות להתרחש אילו היו הקונים
משלמים ישירות לידי הספקים .כדי למנוע שימוש
לרעה בחותמות ,היה כל חותם תקף ביום קנייתו בלבד.
לשם כך הכיתוב שעל החותם צריך היה לכלול גם את
התאריך ,וכך אומרת המשנה" :ושם היום כתוב עליהם
מפני הרמאים" (שקלים ה ,ה).
התיאור שבמשנה הוא ללא ספק תיאור ריאלי ,מסורת
היסטורית שהייתה בידי החכמים על התנהלות
המקדש .במילים אלה אין כוונתי לומר שהמשנה
מתארת בוודאות את המציאות כפי שהייתה ,אלא
שזאת כוונתה ,למסור מסורת עובדתית .כבכל מסורת,
ייתכן שגם במסורת זו נפלו טעויות או שיבושים
במהלך מסירתה ,אבל בבסיסה עומד זיכרון היסטורי
עובדתי ,שהחכמים ניסו לשמרו ככל יכולתם.
ייתכן שלשיטה זו של מסחר באמצעות אסימונים יש
תמיכה ,מלבד בחפץ שהוא מושא עיוננו ,גם בממצא
ארכאולוגי אחר (ראו גם ידין ונוה .)39-32 :1989
בחפירות שנערכו לרגלי הר הבית על–ידי בנימין מזר
נמצא באזור הכותל הדרומי פריט גלילי של אבן גיר
רכה ועליו חרות הכיתוב "קרבן" ומתחתיו דמויות של
שתי ציפורים (מזר תשכ"ט ,169-168 :הצילום בלוח
מה 8.)5 ,בעקבות מזר הניחו כל החוקרים שטיפלו
בממצא שמדובר בשבר של כלי אבן ,והכתובת נחרתה
על הכלי השלם כדי להעיד על תכולתו שהיא הקדש,
9
כדוגמת המנהג המתואר במשנה (מעשר שני ד ,יא).
אבל כפי שמלמדני חברי ד"ר דוד עמית ,צורתו של גליל
האבן מעידה עליו שהוא "גרעין" של כלי אבן ,כלומר
שארית מתהליך ייצור הכלי (עמית ואחרים תשס"ב:
 10,)110-106ומעולם לא היה חלק של הכלי המוגמר.
הכיתוב "קרבן" לא נועד אפוא לספר על תכולתו של
הכלי ,אלא הוא נחרת על פיסת האבן הנפרדת למטרה
אחרת .שאריות הייצור של כלי האבן שמשו לצרכים
שונים ,וגם לצורכי כתיבה ,בדומה לשימוש שנעשה
ברגיל בשברי כלי חרס .אני מבקש אפוא להעלות
את האפשרות שגליל האבן הזה ,עם הכיתוב שעליו,
שימש כמין אסימון במסחר של קיני קרבן" .קן"
(שתי ציפורים) היה הקרבן הנפוץ ביותר ,וכפי שעולה
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מעדויות שונות היה בירושלים — גם בהר הבית — מסחר העמר" (  ;4Q320, 4 ivטלמון ואחרים :2001
ענף בקיני קרבן (ברוך תשנ"ט .)50-47 :דמויות שתי
 ,)57-56כלומר :הקרבת הפסח תהיה ביום שלישי
הציפורים על גליל האבן ליד המילה "קרבן" מעוררות
בשבוע של משמר אביה ,והנפת העומר היא ביום
את האפשרות שפיסת אבן זו שמשה מעין אסימון
ראשון בשבוע של משמר שכניה.
11
מאולתר לקניית "קן" של שתי ציפורים לקרבן.
ומכאן אל החפץ שנמצא ליד הכותל המערבי .אני
כפי שהוזכר ,המשנה מספרת שתוקף החותמות הוגבל מבקש לפרשו כ"חותם" כזה המתואר במשנה .לפי
ליום אחד ,על–ידי ציון התאריך ("שם היום") לצד
הצעתי ,יש לקרוא את הכתובת שעל החותם כשלוש
13
ציון סוג הקרבן .כפשוטו" ,שם היום" הוא ציון היום
מלים מקוצרות ,המציינות את סוג הקרבן ,היום
בשבוע (שני ,שלישי וכדומה) .על כך שואל התלמוד:
בשבוע ,ושם המשמר של אותו שבוע :דכ' א'/ג'
"הגע עצמך שזיווג אותו היום?" — הרי הרמאי יוכל
ליה' .הקיצור הראשון דכ' מציין את סוג הקרבן דכר,
להשתמש בחותם הזה ביום המתאים בשבוע הבא,
בארמית ,בהתאם למסורת של בן עזאי במשנה;
14
ומה הועלנו בציון שם היום? — ומשיב" :שם משמר
הקיצור השני הוא שם היום בשבוע ,יום א' או יום ג';
15
היה כתוב עליו" (ירושלמי ,שקלים ה ,ה [מט ע"א;
והשלישי מציין את שם המשמר :ליה' = ליהויריב.
עמ'  621שו'  12 .)]48אפשר שבדברים אלה התלמוד
הלמ"ד לפני שם המשמר בונה את שתי היחידות
רומז לשיטה עתיקה של ציון השבועות לפי שם
האחרונות של הכיתוב במבנה מקובל של תאריך:
משמר הכהונה שעבד במקדש באותו שבוע .משפחות "אחד [או שלשה] ליהויריב".
הכהונה התחלקו לעשרים וארבע משמרות שנקבעו
כפי שכבר נאמר ,פירושו המדויק של החותם יתברר
בימים קדומים (דברי הימים א ,א ,ז-יח) ,ושעבדו
רק עם גילוי ממצא מקביל לו ,אך לפי שעה מן הראוי
במקדש לסירוגין ,שבוע עבודה לכל משמר ,במחזור
להביא בחשבון גם את הפירוש המוצע כאן .לפי פירוש
שנמשך כחצי שנה בערך .מערכת זו ,כסדרה ,המוכרת זה ,התגלית הארכיאולוגית היא עדות חיה למִנהל
היטב בספרות חז"ל ,מאפשרת הענקת שם מובחן
המקדשי כפי שהוא מתואר במשנה כמו–גם לשימוש
לכל שבוע לפי המשמר העובד בו ,בדומה לשימוש
במשמרות הכהונה לסימון שבועות השנה ,בדומה
ב"פרשת השבוע" בחוגים מסורתיים בימינו .שיטה
לנוהג בלוחות השנה מקומראן .לפי הצעה זו ,המקורות
במערות
כזאת משתקפת במגילות לוח השנה שנמצאו
הספרותיים והממצא הארכאולוגי מאירים זה את זה
שליד קומראן ,שנוהגת בהם מערכת קבועה של סימון באור בהיר .בעזרת המשנה [והתלמוד] אנו יכולים לזהות
השבועות לפי המשמרות (טלמון ואחרים .)2001
את החפץ ואת תפקידו ולפרש את הכתובת שעליו;
השורות הבאות ,למשל ,מופיעות באחד מלוחות
ומצד שני החפץ והכתב מעידים עדות מזהירה על ערכה
השנה הללו" :ב– 3באביה הפסח ,ב– 1בשכניה הנף
של המסורת שנשמרה היטב במשנה ובתלמוד.
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