נעה יובל  -חכם

וכנקשך לשך קנת
למשמעותו של מוטיב הנשר

בבתי הכנסת הקדומים בגלי ובגולן

"

בתי כנסת רבים נבנו בצפון ארץ  -ישראל בתקופה הרומית והביזנטית  .הקהילות

.

היחודיות

השקיעו

אמצעים רבים בבניית בתי הכנסת ואף בעיטורם  ,ונראה כי כל קהילה התאימה את הקטנית העיטורית
של המבנה לא רק לאמצעים שעמדו לרשותה אלא גם להשקפת עולמה  .עיטורי בת

כנסת נחלקים

"
היגנה
*
"

לשתי קבוצות עיקריות  :האחת  ,שטיחי פסיפס אשר עיטרו בדרך כלל את אולם קתפילה המרכזי ,
ובהם דגמים גאומטריים וצמחיים  ,מוטיבים יהודיים הקשורים בעבודת המקדש  ,סצ4י נרטיביות מן

המקרא ואף מוטיבים פגניים מובהקים ; האחרת  ,תבליטים אשר גולפו הן בחזית

( במשקופי

פתח  ,בקשתות  ,בחלונות ועוד ) והן בחללו הפנימי ( בהיכלית של ארון הקודש  ,ב הרות עמודימ1

סמלים יהודיים  ,דמויות אדם
ן
בכרכוב ועוד )  ,ובהם דגמים גאומטריים וצמחיים ,

וחן

ואף מוטיבים

~

סמלית  ,בעוד

פגניים  .האיקונוגרפיה של תבליטי האבן מצומצמת מזו של הפסיפסים  ,והיא

בעיקלי
אתמקד במוטיב
האיקונוגרפיה של שטיחי הפסיפס היא גם נרטיבית  .בדברים הבאים אני מבקשת
אחד המופיע תדיר במדיום הפיסולי בבתי הכנסת בגליל ובגולן  -מוטיב הנשר .

1

*

ראשיתו של מאמר זה בעבודת המוסמך '  ~ ' UIDהנשר ומשמעותו באמנות היהודית העתיקה ' שה שתי בשנת תשס " ג
באוניברסיטה העברית בירושלים  .העבודה נכתבה בהדרכתם של פרופ ' אלישבע רבל וד " ר עודד עילקתי  .תורתי נתונה

להם וכן לפרופ' ישראל יובל ולד" ר רינה טלגם  ,אישר קראו את כתב  -היד והעירו הערות חשובות .
1

"

במאמר זה נעשה שימוש במונח נשר  ,אף כי במקרים מסוימים התיאור החזותי או הספרותי מכוו מינים אחרים של

"

עופות דורסים או לעוף דורס באופן כללי  ,ללא זיהוי ספציפי  .לדוגמה במשקוף מכפר  -דבורה שבו יזכך
אוחזים ה ' נשרים ' במקורם נחש  ,ולכן סביר

ר ' אליעזר הקפד

להניח כי מדובר בחיוויאים  ,עוף דורס הניזון מנחשים  .בעמל

קתדרה

, 124

תמוז

תשסייז ,

עם ,

80145

הלגיון הרומן

וקתדרה

66

נעה יובל  -חכם

תבליטים ושקלים של נשרים מעטרים עשרים בתי כנסת בקירוב  ,מתוך כמה עשרות בתי כנסת

שנחשפו עד ה ן 4בגליל ובגולן .

"

2

בסך הכול ידועות כשלושים יצירות של נשרים בעיטור האדריכלי

של בתי הכנסת לגליל ובגולן  3 ,ההופכות את הנשר לאחד מן המוטיבים השכיחים ביותר באמנות בתי

הכנסת העתיולמן אחרי המנורה והאריות .

מוטיב הנשר ברעיטיאר

נראה כי ריבוי הממצאים הוא עדות למקומו המרכזי של

4

האיקונוגרפי של האמנות היהודית בתקופה זו  .בדברים הבאים אציג ואאפיין

את הממצאים בהקשרם ההיסטורי והאמנותי  ,ולאחר מכן אתן את הדעת על הרובד האיקונוגרפי

והסמלי  :האפ הישר

הוא מוטיב דקורטיבי שנועד אך ורק לעטר את המבנה או שהוא נושא עמו גם

משמעות סמלות הקשורה לעולמם הרוחני של היהודים שחיו ופעלו

מושלב

י

י

בבהי כנסה בגליל ובגולד

הנשי

*

במקום ?

בית הכנסת עפפר  -נחום מגולף נשר במרכז המשקוף שמעל פתח הכניסה המרכזי  ,ומעליו שורת

,

קופידונים -

.

ד ויות כולן הושחתו בתקופה מאוחרת יותר ; זוג נשרים מגולף באבן ראשה של קשת

"

מבית כנסת זק ודמויותיהם הושחתו אף הן )  ,וזוג נוסף בכרכוב ( איור . ) 1

5

תיארוכו של מבנה זה נתון

מתואר עיט  4 ,הגדולים והמרשימים שבעופות הדורסים  ,וכד גם בסמלים מאוחרים יותר ששאבו את השראתם מז הדגם

יאת

העוף המכונה כיום נשר אינו טורף בעלי חיים אחרים אלא ניזון מפגרים  ,ותכונה זו לא ניתן לזהות

הרומי  .לעוק
בתיאורים הקזוהיים  .מכל מקום השימוש במונח נשר בדברים הבאים מציין גם מינים ספציפיים של עופות דורסים וגם
את כלל

2

"

העיפו4

הדורסים על תכונותיהם המשותפות

בכמה אתרים ייצאו

( ראייה הדה  ,תעופה מהירה וכיוצא באלה ) .

תבליטי נשרים  ,אך המבנה שבו נמצאה היצירה לא זוהה בוודאות כבית כנסת  .כך למשל בחורבת

ורדים ובבית  -לחם הגלילית בגליל התחתון  .ראו  :צ ' אילן  ,בתי כנסת קדומים בארץ ישראל  ,תל  -אביב

אדמות ,
תשנ " א  ,עמ ' 4
בחורבי

3

",
",
*

. 197 , 129 - 128 , 1

מאמר זה דן קיוצת הממצאים הגדולה ביותר של תיאורי הנשר באמנות היהודית בתקופה הרומית  -הביזנטית  ,הממצאים
במדיום

הפיקןיי

מבתי הכנסת בצפון הארץ  .אולם יש ממצאים נוספים מתקופה זו שאינם נכנסים לקטגוריה הנדונה

במאמר  ,ואזכ ה בקצרה את הבולטים שבהם  .ברצפות פסיפס מופיע נשר בבתי הכנסת ביפיע ובמעון  -נירים  :ביפיע
מדובר בתי

ק מקוטע ואניגמטי הכולל ראש אדם ומעליו נשר  ,ובמעון  -נירים מופיע הנשר בתוך אחד מן המדליונים

הרבים המרכן 4ם את רצפת

הפסיפס  .בשני המקרים קשה לעמוד על משמעותו הסמלית של הנשר  ,אם זו אכן קיימת .

ראו  :ג ' הרקטה  ' ,לפסיפסי בית הכנסת ביפיע '  ,ידיעות  ,לא ( תשכ " ז )  ,עמ '
של בית הכנק במעון ( נירימ ) '  ,ארץ  -ישראל  ,ו ( תשכ " א )  ,עמ ' . 93 - 86
רגליו של שול ן אבן מבית הכנסת בסרדיס  .ראו 4 . ( , Ancient :ט ) %. Seager, 'The Synagogue of Sardis ' , ] . 1 . Levine
178 - 184

סרקופגים

.

; 222 - 220

,
"",

*

Revealed, Jerusalem 1981

מבןי

. Syagogues

; 2 - 1 : 41

4

: 42

הכוונה בדבהי

בהקשר הפונררי מגולפת דמותו של הנשר על גבי כמה

 -שערים  ,ובראשה של קשת בחזית המאוזוליאום במערכת . 11

בבית שעריק  ,ידיעות  ,ט ( תש " ב )  ,עמ '  , 20 - 17לוח

לוק

מ ' אבי  -יונה  ' ,רצפת הפסיפס

בבתי כנסת בתפוצות מגולף נשר על שתי

"" ,

;4

ראו  :ב '

מזר  ' ,עונת החפירות הרביעית

נ ' אביגד  ,בית שערים  ,ג  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ '

; 102 - 101

לוח

.2- 1

הללו למוטיבים שאינם צמחיים או גיאומטריים  ,אלא למוטיבים פיגורטיביים או דוממים אשר ניתן

לייחס להם מש עות סימבולית  .המנורה היא  ,ללא ספק  ,המוטיב השכיח ביותר באמנות בתי הכנסת העתיקים ומופיעה
בכל המדיומ ם האמנותיים וברוב רובם של בתי הכנסת  .מבין הדימויים הפיגורטיביים נראה כי האריות הם השכיחים
ביותר ומופי

"ןי

הן במדיום הפיסולי והן בפסיפסים  ,וגם להם  ,כפי הנראה  ,מיוחסת משמעות סימבולית  -יהודית הקשורה

במלכות בית דוד ובציפייה משיחית  .ראו :

,

Israel, i Leiden 1988 ,
178 - 186 ,

,ן

, New York
152 - 163

4

70 , 72

51

*"

 .קע

,

the land 0

 .קע 2001 ,

קן0ש " "

ה ג

תן

11 , Newן Period ,

,

 the Greco-Romanמ Symbols

Ancient fewish Art and Archeolo y

Seven-~Armed Candelabrum
~ , Leiden
' Newם World - Toward

20041

4 % 68 ,

ses ruines, Paris 1922 , figs .

))

29 -37 ; % .

Menorah, the

 the Greco-Romanמ

P. G. Orfali, Capharnaum

Hachlili ,

,

E .R. Goodenough ,

 .קע

idem , The

York 1958 ,

; 321 -328

'Fine , Art and

5.

 .קע

; 230 -233

' כנשר יעיר קנוי  :למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת הקדומים בגליל ובגולן

67

יףזדרה

,

במחלוקת  :יש המבקשים לתארכו על פי סגנונו האמנותי למאה השלישית  6 ,ואחרינו וביניהם חופרן
בית הכנסת מסתמכים על הממצא הקרמי והנומיסמטי ומתארכים את הקמתו בין המלשית השנייה של
המאה הרביעית לראשית המאה השישית  ' .בבית הכנסת הסמוך בכורזים  ,העשיר בפקן8ים אדריכליים

,,

מעוטרים  ,והמתוארך על ידי החופר למאה הרביעית  ,ניצב תבליט גבוה של נשר בראש הגמלון בחזית
מגולף ביקרת המשקוף
י
חלב  ,שהוא קטן וצנוע מזה שבכורזים ,
ן
המבנה ( איור  8 . ) 2בבית הכנסת בגוש -

מקלעות ענפים  -י
י
שמעל פתח הכניסה נשר פרוש כנפיים ומשני צדיו
גרלנדות ) YK

 . ) 3משקוף זה
~

הוא הממצא המעוטר היחיד מבית כנסת זה  .גם תאריך הקמתו של בית כנסת זה  1י במחלוקת
הגולל ,
;
לסוף המאה החמישית  9 .בבית הכנסת בעין  -נשוט שבמרכז
1
השלישית
;
בין אמצע המאה

]

"

איור  : 1זוג נשרים
ומהן הים המיתולוגי

מ לפיט על גבי שבר
של כרכוב מבית
הכנסת בכפר  -נחום

"

השת

שהוקם כפי הנראה במאה החמישית  ,נמצאו תבליטים של נשרים באבן הראשה

ובשבר של משקוף גמלוני .

" ""

סמוך לעין  -נשוט  ,בעין  -סממם  ,נמצא אורתוסטטן

משחררת

מפוסל בצורה

41

מאוד ביצירת
של אריה רובץ  ,תופעה נדירה כשלעצמה באמנות היהודית העתיקה  ,שמיעטו
לאורך גופו שלי האריה מגן ן פת סצנה אשר
פסלים תלת ממדיים והעדיפו את אמנות התבליט  .י

",
" *,

לביאה
משמאלו  .י
י
במלואה  :במרכזה ניצב אדם שידיו מורמות  ,מימינו אריה
י
משמעותה טרם התבהרה

חד מן הנשרים

המיניקה גור  ,ולצדם של האריה והלביאה שני נשרים שראשיהם מופנים למרכז ,
6

4דה זו  :ש

הספרות על אודות בית הכנסת בכפר  -נחום רחבה ביותר  ,ואזכיר יק פריטים בירדים המייצגים
 Recent Excavationsת . 4-40 ; 0 . Foerster, 'Notes 0עע 0 )0 , Leipzig 1916 ,ן ] " " 0ו
 , 81:לוין ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ ' and Meroth and the ; 59 - 57
'The Syna ogues 81:
'
4 . ( , The Roman and Byzantine Near East: Some Recentט )  . Humphreyא  Synagogue ' , 7 .ת48ח ; the 08

.

4~:ע ן " ין ,.

,

Archaeological' Research
.
 - 161נ . 15קק 41 1995 ,ג  Arbor,תתן ,
7

א,
,
difici
~" .

5 ,עעתמג Late Chronology' , Liber

Capharnaum -- ATcheological Evidence for

,

*

Kohl

,

)

 Tsahdr,נד

,

Dating 0

Loffieda, 'The:

0

,

.א

;5

~ agogue
 ' 244235קק 22 ) 1972 ( ,
מן ;  . 223 -244קק ; idem, 'Coins from the Synago le 01 Capernaum ' , 514 . , 47 ) 1997 ( ,

4 Jerusalem 1975

,

"

)

della

( מרחשוון תשס " ב )  ,עמ '
8
9

 ; Corbo,ג ' מגנם  ' ,מתי נבנו בתי הכנסת הגיילוים ? '  ,קתדרה ,
Cafarnao , 1 : 5
~

70 - 39

ז ' ייבין  ,בית הכנסת בכורזים  -חפירות בשנים
25

fig.

84 ,

.ק

1990 ,

או

Winona Lake ,

 ,יס

, 1987 - 1980 , 1964 - 1962

] 0א-

ירושלים תשס " א  ,עמ '

Ancient Synagogue of

the

]ם 5

""
0

סץ

7

"

א ' נצר  ' ,בתי הכנסת בגוש חלב ובח ' רבת שמע  -מבט חדש '  ,ארץ  -ישראל  ,כה ( תשנ " ו )  ,עמ '

)

;,

0

 , 11איורים . 81 , 77

""
*"

4

101

 8 ; .ם 4 . Meyersג ;
; 452

מגנס ( לעיל ,

"

חדרה
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( עה יובל  -חכם

נוגס באשכול ענבים  .מקורו של האורתוסטט
כפי הנראה בעין  -נשוט  ,ואפשר כי שימש שם

כבסיס לארון הקודש  .אשר לסצנה המתוארת ,
אפשר כי זהו תיאור של דניאל בגוב האריות

( איור . ) 4

10

בבית הכנסת בחורבת דיכה שבמרכז

הגולן  ,המתוארך למאה הרביעית או החמישית ,
מגולף

נשר בשלושה

פריטים

ביניהם כותרת ומשקוף גמלוני .

11

ארריכליים ,

בית הכנסת

באם  -אלק טיר נחפר בשנים האחרונות  ,וחופריו

"

סבורים שגם הוא הוקם במאה החמישית .

12

כבר

לאחר מלחמת ששת הימים נמצאה בסמוך לבית
כנסת זה כותרת מגולפת ובה מתואר בין היתר

דמות של נשר הנוגס באשכול ענבים ( איור . ) 5
בחפירות האחרונות באתר נחשפו שני עמודים
מעוטרים בגילוף לכל אורכם  ,אשר השחייכו
לדעת החופרים להיכלית של ארון הקודש .

13

כותרת הנשר ניצבה על אחד מן העמודים ,
אולם עד כה לא נמצאה כותרת העמוד האחר .
האתר העשיר ביותר ביצירות שבהן מגולפים

נשרים הוא כפר  -דבורה שבמרכז הגולן -
באתר נמצאו ארבעה משקופים שבמרכזם נשר

איור

 ( 2למעלה ) :

נשר שדמותו
הושחתה באופן
חלקי  ,מגולף על
בכורזים
גמלון מבית
הכנסת
גבי

איור
כנפייט  ,בתבליט
תקרת תמשקוף
בבית הכנטת
בגוש  -חלב

ן

,,

הערה  , ) 7עם  . 54 - 41נצר העלה את האפשרות כי פתח הכניסה  ,המורכב ממשקוף ושתי מזוזות מונוליתיות  ,הוצב כאן
מקורו במבנה קדום יותר  ,אולי בית כנסת  .בית הכנסת דומה בממדיו ובמיעוט עיטוריו לבית הכנסת
בשימוש

משי

בחורבת שמע  ,הבו
fig . 3 . 7

?

1

11

 : 3נשר פרוש

( באדיבות א " מ מיירטן

,,

,,
,,,

או זוג נשרים .

14

המפורסם שבהם הוא המשקוף

4748 ,

וק

גולף נשר על מזוזת הפתח המערבי .

ראו  :וב E . M . Meyers , 'Ancient Synagogue Excavations

 ; IQlirbet Shema ' , /1ASOR , 42 ) 1976 ( ,נצר ( שם )  ,עמ '

. 455 - 453

צ " א מעוז  ' ,אדייכלות ואמנות בתי כנסת עתיקים בגולן '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה העברית בירושלים , 1993 ,
עמ ' , 96

102

,
" זי
,

. 103

מעוז סבור כן

של התבליטים

לתארך את בית הכנסת למאה החמישית  ,ראו  :שם  ,עמ '  , 33לוח

:8

 . 3 , 2עמיר  ,שבדקה את סגנונם

לבתי הכנסת בגולן  ,סבורה כי היצירות בחורבת דיכה קרובות בסגנונן לאלו שבכורזים ולפיכך הציעה

לתארך אותז למאה הרביעית  .ראו  :ר ' עמיר  ' ,ההתפתחות האמנותית  -סגנונית של פיסול ותבליט מבזלת בגולן בתקופה

,,,

הרומית והביזנטית '  ,עבורת מוסמך  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  ,תשנ " ו  ,עמ '  . 43 - 40ראו מאמריהם של מעוז

ועמיר בחובה זו .
רצפת בית
עשויה לוחות אבן ומתוארכת על ידי החופרים לשלהי המאה החמישית  ,על סמך מטבעות שנמצאו

"

מתחתיה  ,אולט יש עדויות לרצפה קדומה יותר מתחת לרצפה הנוכחית  ,ולעת עתה אי אפשר לתארכה  .תודתי לד " ר

כנסי

,

חיים בן דור  ,ךקופר במקום  ,שמסר לי מידע

1תה1,1200313 . 1תט"
13

' the Golan

; 33

46

כמו כן נמצ

"

Art

טס

"

תםן/ת01ס .

Iewish

זה .

81

ש , 11שם 1 ,ת. 120043 . 111
Hachlili
51טץ1ויהוה:/
" , 'Late
Antique
 .א  ,המפרי ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  , 201 - 198איורים , 32 , 29 , 28

תבליט שבור של נשר בערוץ נחל ג ' ילבון למרגלות הכפר .

כנשר יעיר קב '  :למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת

הקדומים

בגליל ובגולן

69

"

חדרה

איור  ( 4מימין ) :
פתל של ארית
ובו תבליט הכולל

ימות אדם  ,ארית ,
לביאה המניקה
גור חוג נשרים ,

"

ין  -ממסם

הנושא את הכתובת 'זה בית מדרשו שהלרבי אליעזר

הקפר ' ( איור

15 ; ) 11

הכתובת משולבת בתבליט של

שני נשרים שכל אחד מהם אוחז במקורו נחש  ,ושני
הנחשים יוצרים דגם של זר הקשור בתחתיתו בקשר
הרקולס  .על משקוף נוסף  ,שנמצא שבור  ,מגולף נשר

פרוש כנפיים  ,ולצד הכנף היחידה שנותרה  -שני
דגים  .בחלקו העליון של המשקוף חרוטות המילים

'  . . .עבד

תרעה ' ( עשה השער )  ,מכאן שהמשקוף

ניצב

מעל פתח כניסה למבנה ציבורי כלשהו  ,ולא מן הנמנע

שהיה זה בית כנסת ( איור  . ) 6ניתוח הממצא מכפר -
דבורה בעייתי במיוחד משום שטרם זוהה מבנה בית
הכנסת או בית המדרש במקום  ,ולכן לא ניתן לשבץ
את הממצאים בהקשר ברור  ,הן מבחינה פיזית והן
מבחינה כרונולוגית  .המבנה המאוחר מכולם החותם
סקירה זו הוא בית המדרש שנבנה בחצר בית הכנסת
במרות במאה השביעית  .במשקוף שמעל פתח הכניסה
לבית המדרש מגולפים שני נשרים  ,שדמויותיהם
הושחתו  ,וביניהם זר  .בתחתית המשקוף חרוט הפסוק

' ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך ' ( איור . ) 7
15

ן
על משמעותה ההיסטורית שלי הכתובת ראו  :ד ' אורתן  ' ,ן
לשאלת מקום בתי המדרש שלן בר

מ ' שטרן
16

16

( עורך )  ,אומה ותולדותיה  ,א  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ ' . 172 - 163

, ,, , ,

קפיא,,

ור ' הושעיה רבה ' ,

ן ן

צ ' אילן  ' ,בית המדרש '  ,הנ " ל וע ' רמתי  ,מרות  :הכפר היהודי הקדום  ,תל  -אביב תשמ " ח  ,עמ '

174

הכנסת במרות וההשלכות על הכרונולוגיה של בתי כנסת גליליים '  ,עבודת מוסמך  ,האוניברסי

"

",

;8

ע ' דמתי  ' ,בית

העברית בירושלים ,

-

תשס " א  ,עמ '  , 92 - 91איורים  . 61 - 60לסיום סקירה זו אזכיר שני ממצאים נוספים  .האחד הוא חלון גמלוני מחורצת
השתייך
זה השתייך
חלון זה
4י לון
נראה לי
טובה שבצפון רמת כורזים  -משני עברי הגמלון גולפו שני נשרים  ,אך ראשיהם הושחתו  .גרא
במקום  ,אף שהמבנה לא זוהה בוודאות  .ראו  :צ ' אילן  ,בתי כנסת גליל ובגולן ( אריאל ,
למבנה של בית כנסת שעמד במקומ

"
ייל

"
"

נמצא כיום בצפת
נשרים4
 , ) 52ירושלים תשמ " ז  ,עמ '  . 17 - 15הממצא האחר הוא משקוף מעוטר שאף בו מגולפים שני
~
( ואילן סבר כי גם הוא שייך לבית הכנסת בחורבת טובה ) ; הנשרים פונים זה לעומת זה  ,וכל א ק מהם אוחז במקורו

נחש  ,וביגיהם זר שבמרכזו ראש של אריה  .נשרים ואריות הם בעלי החיים השכיחים ביותר בארנקו התבליט של בתי
לצירוף זה הוא
הכנסת בגליל ובגולן  ,אולם זו אחת מן היצירות הבודדות שבה הם מופיעים יחדיו  .מקור השראה

ג14יי

בתיאורים של כיסא שלמה  ,ראו להלן  ,הערה

. 49

מגולף נשר הנושא
במקורו זר  ,שני דגים
וכתובת ' עבד תרעה '
ובארמית = עשה
השער )  ,כפר דבורה

חדרה

70

( עה יובל  -חכם

מסקירה זו

כמה מן הממצאים הבולטים עולה כי תפוצתו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת בגליל

-

פי
דבגולן רחבה ו וונת מכמה בחינות  .ראשית  ,מבחינה כרונולוגית ביל אם נבנו בתי הכנסת לראשונה
:

לפי"

במאה השלישיך
~

מוגבל לפרק
צנועים

וביל אם מאוחר יותר  ,מוטיב הנשר מעטר בתי כנסת שנבנו לאורך כל התקופה ואינו

מסוים  .שנית ,

שהעיט4א

מבחינת התכנית העיטורית של המבנים  :הנשר מופיע הל במבנים

האדריכלי בהם מצומצם ביות ( גוש  -חלב  ,חורבת שמע ) והן במבנים מונומנטליים
שתכניתם העיטורית עשירה ומגוונת ( כפר  -נחום ,

כורזים )  .גם מבחינת ההיבט האיקונוגרפי של
העיטורים נמצא גיוון  :הנשר מופיע במבנים בעלי
אוריינטציה ' ליברלית '  ,שעוטרו גם במוטיבים

פגניים מובהקים  ,כדוגמת כפר  -נחום ( קופידונים ,
סוסי ים ועוד ) וחורבת דיכה ( ניקות)  ,ואף במבנים
' שמרניים '  ,שהאוריינטציה העיטורית שלהם הייתה
יהודית יותר  ,כדוגמת בית המדרש במרות .

י

איור  :זוג נשרים
שדשותיהם
הושחתו והפסוק
' שיד אתה בבואך
וברוד אתה
על גבי משקוף מביה

17

אם כן

מוטיב הנשך הןק שכיח ומקובל בקרב חוגים רחבים בציבור היהודי בארץ ישראל בשלהי התקופה

יומית יבתקי ק הביזנטית .

 ,ל"

ן

בצאתדן,

 -וטיב הנ

ן

באמנות * מהמזרח הקדום ועד ראשית הנצרות

** ",

ומרשתתו
,
כיחותו
מבעלי החיים 1הסצויים והשכיחים באזור זה  ,ובשל גודלם ומעופם המרשים לא קשה להבחין בהם .

של מוטיב הנשר בבתי הכנסת בצפון הארץ טעונה הסבר  .העופות הדורסים הם
ן

תיאורם החזותן שתבליטי בתי

דן אכך
אותו  .אך לא ן

כדי להסביר את מעמדו המיוחד של מוטיב הנשר בעיטור בתי הכנסת  .מה ביקשו

היהודים להבי ? יאמצעות

האמנות היהו לא
חכלילי פירשו וא

",,

הכנסת מבטא ביל היתר את ההתפעלות של האדם מעולם החי הסובב

הצבת דמות של נשר באזורים בולטים ומרכזיים בחלל בית הכנסת ? בחקר

זבתי הכנסת הקדומים נחלקו על כך הדעות  .מיכאל אבי  -יונה ובעקבותיו רחל

"

מוטיב הנשר באמנות היהודית כמוטיב קישוטי גרדא  ,אשר הועתק מן האמנות

הפגנית ונעדר לל משמעות סמלית .

הלית

נושא משמעות

18

לעומתם סברו גדעון פרסטר וצבי אורי מעוז כי הנשר אכן

כלשהי  ,אף כי נגעו בכך בקיצור נמרץ  :פרסטר טען כי יש לראות בנשר ' סמל

מלכותי
;
בתקופה מרשימי-
ההלנייית  -הרומית ,

והתבסס על הסמליות של מוטיב זה באמנות ובאדריכלות במזרח הקדום ובסוריה

.

19

ומעוז ציין כי הנשר ' שכיח גם באמנות היהודית בגליל בבתי הכנסת

ובבית שערים קלקל ל " כח עליון " ' .

,

7
18

," ,

מז הממצאים 1
הו

20

עיטר בתי מדרש כמו גם בתי
שהנשר the
עילה Roman
and Byzantine
דבורה ובמיות
Periods
פי -

' idem, Art

,

 . 56 -59 , 65תם ; Ancient Palestine, lerusalem 1981
19

20

ג ' פרסטר  ' ,ב

-

כנסת .

תן  of Palestineען  theתו ' Oriental Elements

חכלילי  ,אמנות יהודית עתיקה ( לעיל  ,הערה

, )4

,

 -Yonahועג 4 .ג

. 334 - 332

כנסת בגליל ומקומם באמנות ובארכיטקטורה ההלניסטית והרומית '  ,עבודת דוקטור  ,האוניברסיטה

העברית בירושים  ,תשל "ב ,עמ ' . 109 - 107
מעוז ( לעיל  ,הע ה  , ) 10עמ '  . 253גודנף הרחיק

"

לכת וטען כי דמותו של הנשר נתפסה בעיני הציבור היהודי כישות

 ,כגשר יעיר קנוי  :למשמעותו של מוטיב הושר בבתי הכוסת הק ומים בגליל ובגולן

קתדרה

71

"

הפתחים שבחזית המקדש  .בפתח המרכזי גולף נשר בתקרת המשקוף ( כפי  nw ikבגוש  -חלב
 22במקדש דיוניסוס
גולף נשר בחזית המשקוף ( איור 22 . ) 8
1
הסמוכה )  ,ומעל אחד הפתחים הצדדיים
בבעלבק גולף נשר בתקרת המשקוף שבפתח

המקדש ' .

2

~
מוטיב הנשר רווח במקדשים הרומיץם

בפלמירה  :היצירה המרשימה ביותר בהקשר זה היא המשקוף ממקדש בעלשמין שבמרכזו מגולף
למרכז  ,ובצל
1
קונץם
נשר מונומנטלי פרוש כנפיים  ,לצדיו ניצבים שני נשרים קטנים ממנו שראשיהם ן ן ,
1

אלוהית בפני

1

עצמה  ,ושהם עבדו אותו  .טענה זו אינה מתקבלת על הדעת  ,שכן מדובר בסוג של פ

תפיסת העולם המונותאיסטית  .ראו  :גודנף
21

ן

(לעיל  ,הערה 11 , )4דן ,עמ ' . 142 - 140

משמעותו של מוטיב הנשר בהקשר זה ראו :
15 - 44

ובהפרה גסה של

 .עק

""

למרומים  .בשל כך
רומית והביזנטית  .על

0צ וג

"

4

עובדיה  ' ,אלוהות

"

4

,

ק 1980 ,

ופולחן  :המקרה של המקדש

א

הרומי בקדש '  ,מותר ,

Ragette, Baalbek, Park Ridge ,

ו

8

( תשס " א )  ,עמ ' . 64 - 59

.א

dittkower,

א ' עובדיה  ,מ ' פישר וי ' רול  ' ,אלוהות ופולחן במקדש הרומי בקדש '  ,טפר זאב וילנאי  ,ב  ,ירושלי , 1987 6עמ '
א'

23

London 1987 ,

,

ofSymbols

~
and the

המשקוף המרכזי
במקדש בקדש
( למעלה ) ; נשר פרוש
כגפיים שדמותו

הושחתה  ,על גבי
משקוף של פתח
(צדדי במקדש בקדש
למטה )

דמותו של הנשר נקשרת למשמעות זו גם משום שהוא נתפס כמי שמעלה את נשמתו של הנפיק
מופיע הנשר באופן שכיח על מצבות קבורה  ,חזיתות של קברים וסרקופגים במזרח בתקופה

22

"

עות

איור  : 8תבליט
ובו כנף מעוצבת
של נשר  ,מתקרת

~
; 173 - 168

(

באדמת ישראל ר"

ל)

שקדרה
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נעה יובל  -חכם

איור  ( 9משמאל ) :
נשר מונומנטלי
פרוש

כגפיים ,

נשרים נושפים
ודמויות אל השמש
והירח מגולפיט על
גבי משקוף ממקדש
בעלשמין בפלמירה
איור 10
אלת הפריון
אטרגטיט ומעליה
נשר במשקוף מן
המקדש הנבטי
( למטה ) :

,,

,
 11ן;

, ,,

כנפיו שני נשרים קטנים ישתי

; 411

דמויות שמראשיהן יוצאות

תנור נמצא משקוף שמתארו עגול ,
רוב שטחו מכוסה בתבליט של

ש

%

פרחים ,

אלת

במרכזו

בפלג גופה העליון  ,ומעל ראשה

עומד נשר ( איור . ) 10

מעטלה

של הנשר
24

97 : 1

] .ע

משקופים של כמה מקדשים נוספים בהרי הלבנון ובדרום סוריה ,

,

Palmyre , 11 , [ RomS ] 1969 ,

"

] Vicari , Le sanctuaire de Baalshamin
.

הפריון

ש

Collart

28

27

דמותו

אך גם פריטים

ו

5נ המקדשים הנלט ים בחורן ובאזורים אחרים של הממלכה הנבטית נבנו בתקופה הנבטית התיכונה  ,דהיינו בין הרבע
.א
השני של המא  1לפנה " ס ועד לרבע השלישי של המאה ה  1 -לסה " נ  .ראו , New :
Glueck, Deities and
~
עמ '  . 95 - 86לעמדה שונה
 . 47 - 191קק  ,ל ; York 1 4א ' נגב  ,אדוני המדבר  -תולדות הנבטים וממלכתם  ,ירושלים , 1983

",

ה-

באשר לאמנות חנבטית בחורן
26

; 45 - 47
 ] . 14ק

 .קע

",

Paris 1 91 ,

 . 77 ,ע ן

1לעיל ,

*

'טן 4 . ( ,ט ) T~ M. Dentzer

 ] -' Arabם

,

27

גלוק

28

הלבנון  :רחלה  Syrien , 11 , Berlin :ח

15 .ע ;  Leipzig 1934ש ; ניחה  :שם  ,לוח

לוח

101 - 100ן; אשקיפימ

, 11

. 35

"

 sanctuaire de 51ט ] וט ( . Dentzer- Feydy, 'Le site

 Syrie miridionale ' , Revue: ~ebelחט figures divines

סקלה  , ) 25לוחות . 834 , 32

משקופים בהחן
346 -347

87 ) 19

,

ראו 48 - 49 :

 .עע

Art, Jerusalem 1990 ,

.

( . Patrich, The Formation ofNabatean

,

; 160

ג

idem , iLes linteaux
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ארכיטקטוניים אחרים בתחום המקודש  :מזבחות ,

29

תבליטים ופסלים חופשיים

ובצו במבנה .

פולחניות

מגולפים שמקורם בנישות
י
בדרום סוריה ובעיר פטרה נמצאו כמה פריטים

אלוהות הקשורה בדמותו של הנשר .
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שבהן עבדו

הקמיית

מן הממצאים הרבים  ,שרק מקצתם נזכרו לעיל  ,אפשר ללמוד על המשמעות

73

של הנשר

בתרבויות הפגניות השונות במזרח בתקופה הרומית ואף זמן רב קודם לכן  .אלפי שקים היה

הנשר

1
ן
אלוהית  ,והוא זוהה בתרבויות רבות עם
ן
מוטיב הנושא משמעות
באלף
אלוהי השמים ועם לן השמש .

הבבלית כמוטיב המתקשר 1לאור ,
י
השלישי לפסה " נ הופיע הנשר בתרבות ובאמנות

אשוריים מן האלף השני לפסה " נ .

32

31
31

"

ולהגם במיתוסים

הימי
4

בעולם המצרי נתפסו המלכים כצאצאיו של

האלוהי  ,הוא היחיד שמסוגל להביט בשמש מבלי להיפגע  .תכונותיו זהות לאלו של

*

.

הגרוס  ,הבז

ר  ,ובתקופות

שמיפעותו

מאוחרות יותר אכן תואר הורוס כנשר  .הורוס תואר גם בצורה של דיסק מכונף

זהה לזו

של הבז והנשר  .מוטיב זה שכיח מאוד במקדשים מצריים כסמל לניצחון האור על קחושך  ,הטוב על
ותבליטים של
הרע  33 .באלף השני לפסה " נ חדר מוטיב זה לתרבות החתית והפרסית  ,ונמצאו פסלי
31
לפסה " נ 34 .
מהאלף השני והראשון ;
ן
נשרים מן האימפריה החתית

",

בתקופה הכנענית ובתקופת בית ראשון רווחה בארץ  -ישראל מסורת פולחנית קנענית  -פניקית ;

הבעלים השונים ובנות זוגם .
י
שבראשה עמדו

יעלשמין

במאה העשירית ןלפסה " נ הפך

( אדון

ן
ן
השמים ) לאל הראשי בפנתאון הכנעני  -הפניקי  ,והוא היה מופקד על מזג האוויר ועל פוריות האדם

והחי .

בתקופה ההלניסטית זוהה בעלשמין עם זאוס האולימפי  ,שנשא תפקיד
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הססאנית מתואר
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כבעלשמין .
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ץתדרה 74

נעה יובל  -חכם

הליופוליס  -בעמלק  .בבעלבק ירש יופיטר את מקומו של זאוס  ,ומיזג את מסורת בעל הכנעני  -הפניקי
עם פולחן  : u DWnיופיטר קיבל את סמלי הפוריות  ,הגשם והמים  ,הסערות והברקים של בעלשמיל

קךתשי
הקדום ושכל
~

,

ההרים הגבוהים  .לפולחן השמש היה אם כל אופי סינקרטיסטי  ,ונבלעו בו אלוהיות

מקומיות רבות בעל חרמון  ,הדד ובעלשמין הכנעניים  -הפניקיים התאחדו בתקופה ההלניסטית -

הרומית לאלויין

קוסמית אחת בדמותו של אל השמש  .הנשר הוא אחד מסמליו של זאוס  -יופיטר והוא

מבטא גם את ךששמעות הקוסמית של בעלשמין כאל השמש .

היומית

בתרבות

36

הפך הנשר לסמל בעל חשיבות ראשונה במעלה  .הוא היה בראש ובראשונה

סמל הלגיון היומי
והפוליטי היה הישר גם

סמל צבאי  ,פוליטי ושלטוני המבטא את עצמתה של האימפריה  .בהקשר המדיני

:

סמל של ניצחון  -ניצחון רומא על אויביה  -וכן נקשר לקיסרים השונים

כמוטיב תעמול י מובהק  ,כפי שבא הדבר לידי ביטוי ביצירות שונות שבהן מתואר הנשר לצד דמותו
של הקיסר ו

"
*קימש

לים אימפריאליים נוספים .

37

בד בבד המשיכה להתקיים הסמליות הדתית המוכרת

מקדמת דנא  :הקשר כעוף אלוהי  -שמימי המזוהה עם ראש האלים בדמותם של זאוס ויופיטר מחד
וסול .אינוויקטוס מאידך גיסא ; האלים הללו שולטים בגרמי
.
בדמותם של הליוס
גימא ועם אל
קלי  ,והנשר מלווה אותם ואף

השמים וביקוש

מעלה אותם לשמים .

38

בתקופה ההשית רווח פולחנו של בעלשמין גם בסוריה ובחורן  ,ושמו מופיע בכתובות נבטיות שבהן

,

הוא מכונה ' אדק העולם '  .במרחב זה היה בעלשמין האל המופקד על היבול ופריון האדמה  ,ופולחנו
התפשט בקרב השבטים הנבטיים במקביל למעבר מאורח חיים נוודי להתיישבות של קבע ולעיסוק

בחקלאות .

,
בחירי

ייסדו לו הנבטים מרכז פולחני בעיר שיע .

מעכזי וחשוב .

לעלשמין אל

האיקונוגרפיהן

"

יו

40

39

גם בדתה ובפולחנה של פלמירה היה

בעלשמין הגיע לפלמירה מן המערב השמי  ,והיה מזוהה עם זאוס .

באמנות הפלמירית מלמדת על תפקידו הכפול  :שליט היקום  ,קוסמוקרטור  ,ואל

36

ש ' דר  ' ,מקדקי החרמון '  ,א ' כשר  ,ג '

37

יצירת אמנו

פוקס  ,א ' רפפורט (עורכים )  ,יוון ורומא בארץ ישראל  ,ירושלים  , 1989עמ ' . 316- 296

ה בטאת היטב את הפן התעמולתי היא ה ' גמה אוגוסטאה '  :זהו תבליט מלבני שגודלו

ל"

ס "מ

 22 . 3א 18 . 7

המגולף באמן  - 1שכבתית בגוני שחור ולבן  .הגילוף המשובח נעשה בשכבה הלכנה  ,והשכבה השחורה משמשת כרקע .
מתואקכת לשנת 12
הגמה
על ידי דמות ית שהיא האנשה של העולם  ,ולצדו האלה רומא  .לרגליו של הקיסר ניצב נשר  ,היוצר הקבלה ברורה בין
טר  .ראו G .M . A . Richter, The Engraved Gems 0 the Greeks, Etruscans and Romans , 11 , London :
אוגוסטוס לין

לסה " נ  ,והתיאור מחולק לשתי רצועות  :ברצועה העליונה מתוארת הכתרת אוגוסטוס לקיסר

,

,

""

 . 1971 ,ההיבט הפוליטי וההיבט הדתי משתלבים זה בזה גם באפותאוזיס  ,תהליך האלהתו של הקיסר

1 . 501ק . 404 ,

"

הרומי לאחר מותו והפיכתו לחלק מן הפולחן  .תפקידו של הנשר באפותאוזיס  -בתור עוף המצטיין במעופו המהיר

והגבוה  -להעלות את נשמתו של הקיסר שנפטר למרומים .
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) - ( Kalybe
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Starcky,
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Art

דרייתרס (לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' . 22 - 1

The

Colledge ,
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' כנשר יעיר קנו '  :למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת

הקדו

הפריון והיבול  .לעתים תואר בדמות אדם הלבוש בבגדים רגילים או עוטה שריון  ,ו

"

ים בגליל
'

75

ובגולן

וטריבוטים שלו

""

הם הברק  ,המסמל הן את תפקידו כאל השמים והן את הגשם והיבולי  ,וחזיז או שיבולי מירס  ,המסמלים
פריון  .לעתים תואר בעלשמין כנשר גדול ושמימי הפורש את כנפיו למלוא רוחבן לצד שמש ירח
וכוכבים  ,המבטאים את שליטתו ביקום כולו .
הנצרות  ,שצמחה באזורים שבהם רווח פולחן השמש בלבושו המזרחי  ,אימצה את המוטיב

השמשי והתאימה אותו לתאולוגיה הנוצרית .

41

ישו זוהה עם אל השמש  ,וכן עם הנשר  ,המהווה

חלק בלתי נפרד מפולחנו  :הנשר מסמל את ישו  ,הדואג לכנסייה ומגן על מאמיני שפני השטן כפי
שהנשר מגן על צאצאיו  .הנשר פרוש הכנפיים מרמז מבחינה צורנית על הצלב

"
"
"

איתו .

ומסמי
יות ,

האמנותי מופיע נשר בכותרות עמודים  ,בפסיפסים ובמצבות קבורה ביזנטיות וקופ

מרכזי .
כיצד משתלבות היצירות מבתי הכנסת ברברים

43

אולם יש

פרט אינו מקום

לסייג את הדברים ולומר כי מקומו באיקונוגרפיה הנוצרית בכלל ובזו הביזנטית

הללו ?

42

במדיום

אין כל ספק כי הנשלן כמוטיב חזותי

"

אוניוורסלי שימש מקור השראה לאמנים של בתי הכנסת  ,בפרט בתקופה הרומית ; 2בה התעצמה

האדמפריאלי בחזית
י
חשיבותו  .עם זאת דווקא בתקופה הרומית קשה להניח כי יהודים הציבו את הסמלי

בית התפילה ומקום הפולחן שלהם  .יוספוס פלביוס סיפר כי הצבת נשר גדול של זלב מעל השער
הגדול של בית המקדש בידי הורדוס עוררה תרעומת גדולה בקרב היהודים  ,ובעקשות גזרה שגזרו

החכמים הסירו יהודים את הפסל ואף שילמו על כך בחייהם .

44

הצבת תבליט ש לשר בפתח בי4

""

הכנסת עשויה הייתה להתפרש בתקופה הרומית כביטוי של נאמנות לשלטון הרומן
אחד או שניים אפשרות זו מתקבלת על הדעת  ,אך בוודאי לא ברוב

יתכן שבמקרה

)

המקרים  .סביל יותר

להניח כי

במרבית המקרים הוצבו תבליטי הנשרים בתקופה הביזנטית  ,שעה שהנשר הרומי כבה איבד מחשיבותו

41

כד למשל קונסטסטיניס הגדול  ,לאחר שהפד את הנציית לדת הרשמית באימפריה  ,יצר הב
אינוויקטוס ליתר האלים  :בעוד האחרים נעלמו לגמרי מן המטבעות האימפריאליים  ,דיוקנו של

בימיו של ממשיכו  ,קוגסטנטיוס השני  ,נקבע ככל הנראה יום הולדתו של ישו
סול אינוויקטוס  ,פולחן השמש  .ראו  :ליבשוץ
42

41

ב 25 -

סי""
, . "4
",

ושאר  .יתר על כן ,

קן הרשמי בפולחנו

בדצמבר  ,יום

( לעיל  ,הערה . ) 38

ברורה בין סול

..א .

 . 65 - 66קק ): Art, University .Park, PA 1987 ,
1 E1ש
ו?arly 8
יצירה חשובה בהקשר זה היא גביע כסף מעוטר בתבליטים מן המאה השישית שהתגלה באנטיוכיה הגביע שימש ככל
הנראה בטקס האויכריסטייה באחת מן הכנסיות באנטיוכיה או בסביבתה  .המסגרת העיטורית של גביע כוללת ענפים ,

"

)ת

.

: UndlOcean: The Terrestrial World

"

"

]

עלים ואשכולות של גפן היוצרים מעין מדליונים ובתוכם משובצים מוטיבים נוצריים סמליים  :שוגעם  -עשרה דמויות ,
המזוהות כישו ( המופיע פעמיים ) ועשרה מתלמידיו  ,שה  ,ארנב  ,ציפורים ונשר פרוש כגפיים  .נשו

ההכתרה של ישו המעוצבת על פי הדגם של זאוס  -יופיטר  :ישו יושב על כס
כנפיים הניצב על גבי סל ובו ענבים  .ראו , :
357- 380
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 .קק

the Middle

AIA , 29 ) 1925 ( ,
the Late:

'

ומתחת לרגליו הדון

 the Chalice ofתEagle and the Basket 0

Christian Eeptians

,

0

and rchaeology: The Art

"

סף מופיע בסצנת

"

תחתיו נשר פרוש

%
ל

W.R. Newbold ,

11 . Badawy, coptic 1

"
וסק"" 1978 , pis . 3 . 208 , 3 . 209 , 3 . 211the, 3 . 215 ; L'Art Copte erן ש התט"
Egypte : 2000 ans de christianisme ,
)0

"

] 81

Ages ,

 [ . 121ע  . Paris 2000 ,מצבות הקבורה מלמדות כי הנצרות אימצה מן העולם הפגת גם את הלמליות הפונררית ,
והלבישה אותה בלבוש חדש  :הנשר מעלה את נשמתו של הנפטר למרומים  ,אל ישו  ,ואל תחיית
44

קדמוניות היהודים יז ,

עמ '

122 - 121

167 - 151

[א  ,ל "ג,

א  -ד] ) ;

עמ ' . 779 - 776 , 763 - 762

( מהדורת שליט  ,עמ '

; ) 259 - 257

מלחמת היהודים א ,

*""

( 655 - 648

ים הנוצרית .
הדורשת שמחות ,

וראו  :א ' רוזנטל  ' ,האמנות בהלכה בשלהי הבית השני '  ,מחקרי תלמוד  ,ג ( תשס " ה ) ,

) וקדרה

ןתדרה

74

געה גבל  -ח

כסמל דתי ופולואי  ,ילבן
חדשה .

ניתן היה לאמץ אותו באיקונוגרפיה היהודית וליצוק לתוכו משמעות יהודית

45

יקורות

מוטיב הנשר

השיהו
מסתבר כי ,,

להודיים

של מוטיב הנשר הפגני והרומי על האמנות היהודית באה לידי ביטוי לא רק בסוג

המדיום האמנ
~ ( פיסול ) ובמיקום הספציפי של המוטיב

",י

1

יי
בחלל

המבנה ( משקופי פתח )  ,כי אם גם

ברובד הסמלי  .הפגנים ראו במוטיב הנשר תיאור חזותי של אלוהויות שונות  ,בעיקר של אלי השמים
והשמש השולט

ותרגמו אותו

י

ן

ן

ן

ביקום כולו  ,ואפשר לשער כי היהודים אימצו את הרעיון שהנשר מייצג את האל ,

לקיקפתם

המונותאיסטית  .אין הכוונה כי היהורים תיארו את האל בדמותו של נשר ,

אלא שביקשו לאת בדמות הנשר ביטוי חזותי לנוכחות האל במקום הקדוש ולהשריית השכינה בו .
כלומר מדובר

,

סיוע לאישוש

-

ביימוץ
עדנה

של מוטיב אלילי על משמעותו ובהפיכתו למוטיב בעל משמעות יהודית .

זו אפשר למצוא במקורות ספרותיים  ,שפעמים רבות יש בהם כדי לבאר את

משמעותן של וקןרות אמנות  ,כשם שיש באמנות כדי להמחיש באופן חזותי את האמור בספרות  .ואכן
הטענה שהנשה למופיע בבתי הכנסת מייצג את האל מתאשרת ממקורות ספרותיים יהודיים בני

התקופה  .המקוההת היהודיים

ולמשמעויות ספציפיות
ן
לאבחנות דקות
הללו מאפשרים גם ילהגיע י
יי

שלי

למות הנשר  .ן
השלטון
י
ומלכותו שלי האלי עלי עמו ,
שלטונו י
1
נראה כי הלהורים ביקשו לבטא באמצעות הנשר את
בבבלי
ן
המלכות מופיע
ן
המוחלט  .הנשר כמבטא את רעיון
י
האמתי ומקור הסמכות

שעבורם הוא קילטון
מלך שבעופות נשר  ,ואדם מתגאה עליהן והקדוש
הגיגה  ' :מלך קגחיית ארי ' מלך שבבהמות שור  ,י
1

ברוך הוא מתג א עי כולן ועל כל העולם כולו ' .
לוכה על בני מרנו  ,וכולם יחד במלכותם נותנים תוקף וביטוי למלכותו של האל  .לנשר כסמל של
46

"" ,,

חכמים ייחסו לכל אחד מהיצורים במעשה המרכבה

~
מלכות יש אם כ משמעות כפולה  :מלך על בני מינו  ,העופות  ,וביטוי למלכותו של האל בעולם  ,כפי

נטלן הקב " ה וחקקן בכסא הכבוד ' ' .
וכולן י
שנאמר במדרק ? יר השירים רבה  ' :י

4
47

כפי שחקק הקב " ה את

כלומר בית הכנסת הוא מעין כיסא
דמותו של הנשה לכיסא הכבוד  ,כך חקוק הנשר באבני בית הכנסת  ,י

,

הכבור  ,והנשר מ טא את מלכותו של הקב " ה בבית הכנסת  .רעיון המלוכה מופיע במדרש קהלת רבה
גם בקשר למל
45

*,

"

והו

של שלמה  ' :נשר גדול היה לו לשלמה והיה רוכב עליו והולך לתדמור במדבר ובא

ומשתלבים היטב במסגרת הזמן המוצעת  .הקושי מתעורר
ן
לתקופה הביזנטית ,
מלילן מתוארכים עלי פי רוב י
י
בתי הכנסת

לפי התפיסה ה4תארכת את בתי הכנסת הגליליים  ,על סמך סגנונם האמנותי  ,למאה השלישית  -הרביעית  .אין בדעתי
משמעית בסוגיה זו  ,אלא להעלות את האפשרות כי המשקופים והיצירות האחרות שסגנונן רומי הוצבו
לנקוט עמדה

קי

-

בשימוש מש 4למבנים שנבנו בתקופה הביזנטית  .כך למשל המשקוף מבית הכנסת בכפר  -נחום שמגולפים בו נשר

וקופידונים  ,נעיר

כל סממן יהודי  ,ולכן ייתכן כי השתייך מלכתחילה למבנה ציבורי פגני  ,ושבתקופה הביזנטית הוצב

בשימוש מעלי בבית הכנסת  .הצעה ברוח זו כבר העלה נצר בקשר לבתי הכנסת בגוש  -חלב ובחורבת שמע  ,ראו  :נצר
( לעיל  ,הערק ק . 4אביעמ סבר כי תופעה זו התרחשה גם בבית הכנסת הגדול בברעם  ,ראו  :מ ' אביעם  ' ,בתי הכנסת

העתיקים של ברעם '  ,י " ל לוין ( עורך )  ,רצף ותמורה  :יהודים ויהדות בארץ ישראל הביזנטית  -נוצרית  ,ירושלים תשס " ד ,
עמ '

53 - 544ה .

46

בבלי  ,חגיגהן

47

שיר השירים ' ךקה ג  ,ד .

""

"ב .

,4

,

' כנשר יעיר קב '  :למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת הקדומים בגליל ובגולן

שי

"

""

77

"

חדרה

בו ביום אחד [  48 . ' ] . . .סיפור זה משתלב במסורת
על היכרותו הקרובה של שלמה עם כל בעלי
החיים ( מלכים א ה  ,יג )  ,אך מוסיף עליה את
יכולתו של המלך לשלוט בחיות ולהיעזר בהן

לצרכיו  ,עד שבמדרש שלפנינו מסייע הנשר
לשלמה בהרחבת גבולות

הממלכה .

49

זאת

,

ועוד  ,מאחר שנחשב למלך העופות הנשר הוא דימוי למלכים החזקים בתקופתם  :הנב 41יחזקאל דימה
את שני המלכים החזקים בתקופתו  ,מלך בבל ומלך מצרים  ,לנשרים .

חז " ל מדומה הנשר לשלטונה של רומא .

51

50

בספרות ב

המושגים של שלטון ומלוכה נקשרים

ן שני ובספרות

"
,

 , , , ,בסמליות של

אםןכי
הנשר גם במקורות יהודיים  ,ועל רקע זה אך טבעי היה להעביר את מושג המלוכה מז התחום האנושי
לתחום

ן

האלוהי כאשר מדובר בהקשר פולחני של בית כנסת .

בית הכנסת  ,כפי שעולה גם מן המקורות הספרותיים  .משמעות זו מוצגת לראשונה בעלוק
1

ועל מבנה

' כנשר

יעיה

קנו על גוזליו ירחף  ,יפלש כנפיו ן חהו ישאהו על אברתו ' ( דברים לב  ,יא )  .הפסו מדמה את האל
א.

48

קהלת רבה ב ,

49

בתרגום השני לאסתי ( פרק א ,

ב)

"

מסופי על נשרים ואריות שעיטרו את כס מלכותו של שליה ,

התרגום מאוחר  ,הרי האמנות מוכיחה

אף כי זמנו של

כי משוקעות בו מסורות קדומות  ,כפי שעולה מציורי הקיר עבות

הכנסת העתיק

בדורה  -אירופוס  ,שחרב באמצע המאה השלישית  .בתיאורים החזותיים של כיסא שלמה וכיסא אחשוורוש נראים שם
אריות ונשרים משני צדי המעלות המובילות אל כיסא המלך  ,בהבדל קל  :בכיסא שלמה

מתוארים

מול נשר  ,ואילו בכיסא אחשוורוש מתוארים נשר מול נשר ואריה מול אריה  .מכאן עולה כי

,

בכל מדרגה אריה

המסוית

,

על אודות נשרים

שעיטרו את כיסא שלמה הייתה קיימת כבר במאה השלישית  ,ושהנשר  ,כמו האריה  ,מסמל שלטו לכלוכה גם בהקשר
יהודי  .ראו  , Washington , :אג  . Weitzmann 8 Hi . L . Kessler, The Frescoes 0 the Dura Synagogue and Christianא
50

 . 143 , 162מ
יחזקאל יז  ,ג  ,ז .

51

ביטוי מובהק לכך מצוי בחזון הנשר בספר עזרא הרביעי  :הנשר הוא אלגוריה לאימפריה הרומי

"

DC 1990 ,

מסמל שליט אחר משליטי

רומא ; שלטון זה

*

.

;

וכל אחד מאיבריו

מגלם להשקפתו של המחבר את שיאו של הרשע  ,שסולו להישמד  ,ושאחריו

יבוא העידן המשיחי  ,המתגלם בדמותו של האריה  ,וראו  :חזון עזרא ט  ,א  -י  ,לה ( מהדורת כהנא  , 4 ,עמ '
 . 343 -371 ; 1 . 1 . Collins , The Apocal]ftic Imaginationקע 4 . Stone , Fourth ! EEa , Minneapolis 1990 ,ג
"ג :
 . htroduction )0 fewish:גם בשגילת פשר חבקוק
  . 195 -200 , 205קע titerature, Cambridge 1998 ,212
תרמג  -תרמו ) ;

מקומראן מדומה האימפריה הרומית לנשר  .על הפסוק ' ופרשיו מרחוק ילאו יעסו כנשר חש לאכול והבקוק א  ,ח ) נאמר

שם  [ ' :פטרון על הכתיאים אשר ידושו את הארץ בסוס [יהמו ובבהמתם וממרחק יבואו מאיי הים לאכיל
כנשר ואין שבעה '  .ה ' כתיאים ' הם הרומאים  ,והאכילה המתוארת בפסוק

,,

בספר חבקוק מתפרשת בנ

של ארץ  -ישראל בידי רומא  .ראו  :ב ' ניצן  ,מגילת פשר חבקוק  ,ירושלים תשמ " ו  ,עמ '
לשלטון הרומי בספרות חז " ל ראו  :בבלי  ,סנהדרין יב ע " א ; ירושלמי  ,סוכה ה  ,הלכה א ( נה

0 - 159

ע " ב) .

""
1

ם

[ את כול העמים

ך כתהליך

כיבושה

על הנשר כדימוי

: 11

יד

"

הנוש את הכתובת
' זה ביה מדרשו
הלרבי אליעזר

ת

~

היבט נוסף בדמותו של הנשר בבית הכנסת מבטא את תפקידו של האל כמגן על מימיניו

"

הייי

הבדשייף

שמריה

,

 " , 1ין

יקי

בקציי

)

עתיקות

שקדרה

78

נעה יובל  -חכם

,י~

המגן על עמו

מצרים  ,מתן

"

כנשר

,

התה

יעיר קנון

נשאך ה '

.

והנדודים במדבר  .כך בספרי

דברים :

מה נשר זה אין נכנס לקינו מיד עד שהוא מטרף את בניו בכנפיו בין אילן לחברו בין סוכה

ייתעוררו

לחברתה בשביל

נגלה עליהם

שר המגן על

גוזליו .

52

חז " ל דרשו פסוק זה על אירועים היסטוריים מוגדרים  :יציאת

מא"י,

אלהיך .

כדי שיהיה בהם כח לקבלו  ,כך שנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא

אחת אלא מארבע רוחות [  . . .ן ' יפרוש כנפיו יקחהו '  ,כענין שנאמר ובמדבר אשר ראית אשר

ישאהו על אברתו '  ,כענין שנאמר ' ואשא אתכם על כנפי נשרים ' .

רעיון דומה מפלג במכילתא דר ' שמעון בר

,

53

יוחאי :

' על כנפי נשרזם  ,דרך עוף להיות מניח בניו בין ברכיו מפני שמתירא מפני מי שחזק ממנו  ,אבל נשר שאין

מתירא מפני מז שחזק ממנו מניחן על כתפיו  .ויניחן בין רגליו מתירא הוא מאבני קלע ומן החצים שבני אדם
מזרקין בו ,

עושה עצמו מחיצה בין בניו לבני אדם  .כך עשה המקום מלאכי שרת מחיצה בין ישראל

לפיפי
""

וסע מלאך האלהים ' .

למצרים שנאם

הרעיון התאולמו

54

שביקשו היהודים לבטא בהקשר זה בדמות הנשר הוא שכפי שהגן הקב " ה על בני

ישראל מפני המצרים לאחר יציאת מצרים ומפני חלאות המדבר  ,כך מצפים הם שיגן עליהם מפני

אויביהם ומפץ ,הסכנות האורבות להם בזמנם .
ן

דמותו של הנשר כייצוג סמלי של האל מבטאת גם את רעיון התגלות האל בעולם והשריית
השכינה במקום הקדוש  .רעיון זה שכיח ביותר במקורות היהודיים ומופיע לראשונה בפסוק 'ואשא

אתכם על כנסן נשרים ואבא אתכם אלי ' ( שמות יט  ,ד ) .

חז " ל קשרו אף הם בין הנשר להתגלות האל

לעולם  ,ובפרט לאירוע המכונן בהקשר זה  :מעמד הר סיני  .במכילתא דר ' ישמעאל על הפסוק ' ואשא

,,

אתכם על כנרץ נשרים '
ואשא אתכם

ונפי

עי

ואביא אתכם איל

,

נאמר :

נשרים '  .ר ' אליעזר אומר זה יום רעמסס לפי שנתקבצו כולם ובאו רעמסס לשעה

אחת .

לפני הר סיני  ,ר ' עקיבא אומר זה יום מתן תורה ; לפי שהיו ישראל נרתעין לאחוריהם שנים

עשר מיל וחוזתן לפניהם שנים עשר מיל  ,הרי עשרים וארבעה מילין על כל דיבור ודיבור  ' .ואביא אתכם
אלי '  ,לבית הבס

ביטוי

הה .

55

מובהק יחתגלות

את המרכבה ה ץ
בתיאור מותם של

,

האל בעולם יש במעשה המרכבה שביחזקאל א  ,ואחת מן החיות המובילות

הנשר  .בספרות בית שני  ,בספר אדם וחוה  ,אנו מוצאים עיבוד של מעשה המרכבה
אדם וחוה  ' :ותקם חוה ותסח בידה את דמעתה מעל פניה  .ותבט אל השמים וחרא

והנה רכב אש  -א על ארבעה נשרים מאירים לא יוכל ילוד אישה להגיד הדרם ולראות את פניהם

ומלאכים הולט ~ 6לפני
52

,,

הרכב ' .

56

בעוד שביחזקאל הנשר הוא אחד מארבעת היצורים הנושאים את

ביטוי ציורי לשוק זה ולהיבט המגונן שבאל ובנשר מצוי בבית הכנסת בגוש  -חלב שנזכר לעיל ( עמ '  , ) 67שבו מגולף
נשר בתקרת ק שקוף  ,והוא כביכול מסוכך בכנפיו על מי שנכנס אל בית

53
54
55
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מכילתא דר'  ,ע

( מהדורת פינקלשטיין  ,עמ '

. ) 357 - 356

עון בר יוחאי יט  ,ד ( מהדורת אפשטיין  -מלמד  ,עמ '

. ) 138

מכילתא דר ' ןאמעאל  ,בחודש ב ( מהדורת הורוביץ  -רבין  ,עמ '  . ) 208 - 207דברים דומים נאמרים על פסוק זה במכילתא
דר ' שמעון בה וודאי

העולמים ' .
56

הכנסת .

ספר

אדם וחוה יג

( שם ) :

' " ואשא אתכם על כנפי נשרים " ר ' אליעזר זה יום הר סיני  " ,ואביא אתכם אלי " זה בית

 ,א  -ב ( מהדורת כהנא  ,א  ,עמ '

יד ) .

79

יכנשר יעיר קנו '  :למשמעותו של מוטיב הנשר בבתי הכנסת הקדומים בגליל ובגולן

המרכבה  ,בספר אדם וחוה נושא הנשר לבדו בתפקיר מרומם זה  .המשמעות של

השי

התגלות האל בעולם מקבלת חיזוק נוסף מנוכחותם של מלאכים ההולכים לפני

מקנים לנשרים מעמד של יצורים שמימיים  ,קרובים

למלאכים .

""

57

הקישור המובהק ביותר בין הנשר לשכינה מצוי במדרש ויקרא רבה

58 :

' " אם על פיך יגביה נשר " אמר הקב " ה לאהרן על מימר פומך הייתי משרה שכינתי על גבי הא

פומך הייתי מסלק שכינתי מעל גבי הארון  .מקדש
" על שן סלע ומצודה " לינות הרבה [  . . .ו ' .

הראשון " סלע ישכון ויתלונן "  ,לינה

לכבה  -אלה

ון או על מימר

"

אזת1

59

בעל המדרש המשיל את השריית השכינה לנשר המקנן במקומות גבוהים  ,והתייח

כמבטא את

מקדש השיני

לאופן ספציפי

"

למקדש  :השריית השכינה במקדש הראשון ובמקדש השני נמשלה לנשר הקובע אא ביתו על סלע .

הנשר פועל כמובן על פי דבר האל  ,אולם בנמשל יש היפוך  :האל פועל על פי דברו על

בשר ודם  ,של

,

לנשר  :כפי שהנשר מגביה את קנו כך האל משרה
ן
אהרן הכוהן  .מכאן שבמדרש שלפנינו האלי מדומה
את שכינתו על גבי הארון .

60

דמותו של הנשר כמוטיב סמלי בבתי הכנסת מבטאת לא רק את ההישענות על הע

,
"""-

בבחינת ' חדש

ימינו כקדם ' אלא גם את המבט לעתיד  ,אל הגאולה שבאחרית הימים  .הציפייה לג לה היא נושא
לרוב באמצעות מוטיבים הקשורים בבית המק ש
מוכר באמנות בתי הכנסת  ,והיא מובעת י

ובעבודתו :

חזית המקדש  ,מנורה  ,שופר  ,מחתה ועוד  .נראה כי יש להוסיף את הנשר לקבוצה זו  ,של

מוטיבים .

הפסוק ' ואשא אתכם על כנפי נשרים ' נחתם במילים ' ואבא אתכם אלי '  .תהליך ה אולה המתואר
בפסוק זה נעשה באמצעות כנפי הנשר  .בספר עליית משה  ,שנכתב בימי בית ש

החותמת את נבואתו של

משה :

"י

נאמר בפסקה

' והיית מאושר ישראל ועלית על צוואר הנשר ועל ~
כעפרו

ושלמו [  . . .ן

וירוממך אלוהים והקריבך לשמי כוכבים אל מקום משכנם  .והשקפת ממרום וראית את אויביך בעפר

והכרתם ושמחת והודית והאמנת בבוראך ' .

61

תיאור זה של הגאולה מכוון לפסוק בשמית

על כנפי נשרים '  :בשני התיאורים הנשר ממלא תפקיד בתהליך

' ואשא אתכם

הגאולה  ,ונעזר בכנפין שדי

לגאול את

העם ולהביאו אל אלוהיו  .במובאות שהבאתי לעיל ממכילתא דר ' ישמעאל וממכילת

לר ' שמעון בר

יוחאי הגאולה באמצעות הנשר מזוהה עם אירועים מכוננים בהיסטוריה של עם יש

ל  ,מתן תורה

57

58

מוטיב הנשר במערכות הקבורה בבית  -שערים  ,ראו לעיל  ,הערה . 3
~~
מעניין לציין כי מדרש ויקרא רבה נערך במאה החמישית  ,כלומר בתקופת הקמתם ופעילותם של ב

סבירה .

תשנ " ז  ,עמ ' . 794 , 765
60

61

",

בתיאור זה מבטאים הנשיים את התגלות האל בעולם אד גם מופקדים על העלאת נשמות השטייל למרום  .תיאור זה
ור בהופעתו של
מלמד כי הסמליות הפונררית של מוטיב הנשר חלחלה גם לעולם היהודי  .ביטוי חזותי לכך מצוי

לפיכך השפעתו על עיצובם האמנותי של בתי הכנסת אפשרית ואף

59

**

ויקרא רבה כ  ,ד ( מהדורת מרגליות  ,עמ '

וראו :

י ' פרנקל  ,מדרש " "1

*

תנג  -תנה ) .

כנסת הנדונים ,

דה  ,ג  ,תל  -אביב

גם המוטיב הזה טומן בחובו היפוך  :הנשר מריס את קנו וכיוון הפעולה שלו הוא מלמטה למעלה  ,ו ילו השריית שכינה
מצטיירת כפעולה הנעשית מלמעלה כלפי מטה .

עליית משה י  ,ח  -י

(

)

[

המילה ' ושלמו ' מכוונת לכנפי הנשר ולא לנושא נוסף החסר במשפט  ,ופירש משפט זה שכנפיו של

באנשים רבים ,

כביטוי לחסד הגדול של האל כלפי עם ישראל  .ראו :
236

.ק

1993 ,

"
"

מהדורת כהנא  ,א  ,עמ ' שכד  .כהנא סבר כי יש להשלים ' ושלמו ימי אבלרן'  .לילם
3105 ) 5 , Leiden

,

0

נשי

טרומפ סבר כי

הגואל יימלאו

Eomp , The Asiumption

ע

"

ונדרה

וקתדרה

80

נעה יובל  -חכם

ובניין בית המק ש  ,ואילו בספרי דברים יש התייחסות גם לממד האסכטולוגי  ,לגאולה שלעתיד

""

' " כנשר יעיר נו "  ,זה לעתיד לבא  ,שנאמר " קול דודי הנה זה בא " ' .
האסכטולוגי מצדיה בבבלי

62

לבוא :

התייחסות נוספת לנשר בעידן

סנהדרין :

ואם תאמר  :אולן שנים שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש בהן את עולמו  ,שנאמר ' ונשגב ה ' לבדו ביום ההוא ' ,

,

צדיקים מה הל ע שין ? הקדוש ברוך הוא עושה להם כנפים כנשרים  ,ושטין על פני המים  ,שנאמר ' על כן לא

"

נירא בהמיר אלץ ובמוט הרים בלב ימים '  .ושמא תאמר יש להם צער  -תלמוד לומר ' וקוי ה ' יחליפו כח יעלו
אבר כנשרים

ילו

הנשר הוא דיז

'

*

ו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו ' .

ון

63

י

י

לצדיקים שבאחרית הימים ' הקב " ה עושה להם כנפים כנשרים ושטין על פני
1

המים ' .

משמעותו ש מחור זה אינה נהירה לחלוטין  ,אך לפי אחת ההצעות לפירושו  ,כנפי הנשר הן שעתידות

"

להציל את הצהןקים באותם ימים קשים  .לפי פירוש זה  ,לפנינו עיבוד נוסף לפסוק

' ואשא אתכם על

כנפי נשרים ' ולרעיון כי כנפי הנשר עשויות לשמש אמצעי ילהצלה וישועה באחרית הימים .

,

ן

1

ל

ר

דמותו של הנ

המגולפת בפריטים אדריכליים בבתי כנסת קדומים בגליל ובגולן אינה משמשת

רק מוטיב דקרך4יבי  .משמעותו הסמלית של הנשר נתבררה כאן באמצעות שני סוגי מקורות  :יצירות
ההצלבה שלי המקורות השונים העלתה
1
העולם היהודי .
י
אמנות מן העולק הנכרי ומקורות ספרותיים מן
;
1
כי
נושא הנשר בתרבות היהודית ובתרבויות הפגניות  ,למן המזרח הקדום ועד לתקופה

"

קהיבות
הרומית  ,הן
המשמעויי

בעולם הפגני או שלי האל
;
האלים
1
ודומות  .הנשר הוא סמל ואטריבוט שלי ראש

ן

האחד בעולם ה ונותאיסטי  .כפי שמקובל לפרש את הופעתו של הליום במרכז גלגל המזלות בבתי

",

הכנסת כביטון 4טפורי לאלוהי ישראל ,

64

אפשר כי דמות הנשר החקוקה באבני בית הכנסת ובמיוחד

בחזיתו היא ןגוג סמלי של אלוהי ישראל  .יש ילהדגיש כי אין מדובר בתיאור של 1האלי עצמו  ,שכן

האמנות היהיריה

נמנעה מכך באופן עקבי  ,אלא בתיאור סמלי המבטא את כוחו וגבורתו של האל .

65

נראה כי דמותה של הנשר המעטרת את חלל בית הכנסת מבטאת את התפיסה כי בית הכנסת הוא

מעין כיסא הלע ד של האל  ,ומהווה תזכורת לבאי המקום בדבר שלטונו של האל בעם ישראל ובעולם
לגאול את העם באחרית
יכולתו 1להגן על; המאמינים והבטחתו י
1
כולו  ,כוחו ועקמתו שאין להם שיעור ,

הימים .
62

63
64
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