ביה הריה

העתיק של חלב

והולדותיו
דוד קאסוטו

בית הכנסת העתיק של חלב ( ארם צובא ) הוא אחד מבתי הכנסת העתיקים בעולם  ,שהרינה
והתפילה בו לא נדמו עד אמצע המאה שלנו  .ייחודו של בית הכנסת  ,מלבד עתיקותו
המופלגת  ,במאפיינים האדריכליים שלו  ,שעליהם נעמוד בהמשך הדברים  .לצערנו  ,איננו
יכולים לבקר בו כיום  ,וכל מה שניתן לומר עליו  ,על פי המסמכים הדנים בו ועל פי
המידע המצולם בלבד יאמר  .דבריי מסתמכים בעיקרם על המקורות שרוכזו ונידונו
במאמר מקיף מאת אלכסנדר דותן  ,בתוספת עדויות חדשות

המפורטות בהמשך  .י

להולדות ביה הכניה
נפתח בתמונה של בית הכנסת העולה ממאמרו של דותן  :בית הכנסת הבסיסי הוא כנראה
מן המאה הה '  ,ושייך לסוג בתי הכנסת שהתפתחו בתקופת המשנה והתלמוד  ,היא התקופה

הרומית  -הביזנטית  .סמוך לבית הכנסת היתה חצר  ,כנראה עוד מראשיתו  ,והיא שימשה
כמעין בית כנסת של חוץ .
בית הכנסת מעוצב כבסיליקה בעלת שלושה מטווים ( תמונה

1

)2.

התיארוך לתקופה

הבי נטית מתבסס על צורתו ועיצובו של בית הכנסת  ,ואילו הכתובת הראשונה אכן
~
נראית עדיין  ,והיא משנת  % 145לשטרות כלומר  534לספירה  ,כמאתיים שנה אחרי

ההג ' רה  .הכתובת מושפעת מהתרבות הערבית והדבר מחזק את התיארוך דלעיל  ' .בית
הכנסת חרב כנראה בימי הכיבוש של תימור לנג המונגולי  ,ושוקם רק לאחר הסתלקותם

של הכובשים  ,כלומר אחרי שנת . % 400
לפי

דותן  ,האגף המזרחי  ,החדש  ,של בית הכנסת נבנה במאה הט " ז והוא הפך לבית

הכנסת של הספרדים  .על פי תיאורו  ,הבניין מחולק לשלושה בתי כנסת  :א  -בית הכנסת

הפתוח במרכז ; ב  -בית הכנסת של המוסתערבים במערב ; ג  -בית הכנסת של הספרדים

1

ראה דותן .

2

סוברנהיים ומיטווך  ,עמ '  . 276תכנית בית הכנסת ( תמונה

ומיטווך נעשתה בידי א ' ראושנברגר .
3

דותן  ,עמ ' בז .

)1

שמופיעה במאמרם של סוברנהיים

4

תמונה

1

תכנית בית הכנסת שמופיעה במאמרם של סוברנהיים ומיטווך
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תמונה
מבט לדרום הת צר  -ההיכלות

במזרח  .ממאמרו של דותן

עולה  ,כי בהיות האגף המזרחי מקום תפילתם של הספרדים ,

נראה שזה נבנה כתוצאה מבואם של מגורשי חצי האי האיברי לחלב  .לפי

דותן  ,כבר

בסוף המאה הט " ז נראתה תוכנית בית הכנסת כפי שהיא נראית היום  4 .אני מפקפק בקביעה
זאת  ,ומאמרי בא לאשש הנחה שונה לגבי אופיו  ,צורתו ותיפקודו של בית הכנסת .

פיאור ביה הכביה
בית הכנסת מורכב משלושה חלקים  .החלק המרכזי הינו חצר המוקפת ארבע סטווים .
הסטיו הדרומי מכוון לירושלים ושימש " קיר ציון " ( תמונה

.) 2

בדופן הדרומי של החצר

שלושה היכלות  ,ונדון בו בהמשך  .ממערב לחצר לכל אורכה ישנו סטיו  .ממערב לסטיו ,
שיכונה להלן

ה " פורטיקו " )  - porticoאכסדרה ) ,

נמצא אולם עם שורת עמודים  ,המחלקת

אותו לאורכו לשני מרחבים שאינם זהים ברוחבם ; אולם זה שימש בדורות האחרונים
בית כנסת למוסתערבים  .הסטיו הפונה לחצר ( תמונה

4

דותן  ,עמ ' לב .

)3

שימש כמרחב שלישי של בית

- -,

בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו
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 , -זיך

-

תמונה
לומדי התורה

ביטיו המערבי

( בקצה ה " היכל הסתום )

הכנסת  ,אך בו בזמן שימש גם כפורטיקו לחצר  .ממזרח לחצר יש סטיו המקביל לסטיו
המערבי  ,וממערב לו אולם שאינו מחולק בעמודים  ,אשר שימש בדורות האחרונים בית
מדרש ומקום תפילה לפראנקוס  ,היהודים הספרדים  -הפורטוגלים והאירופאים שהיו
בחלב  .ממזרח לבית המדרש חצר קטנה  ,שבדרומה ובצפונה שני חדרים המשמשים
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כחלק מבית המדרש  .החצר הקטנה מוקפת מושבי אבן צרים או איצטבאות הגבוהות

כחמישים ס " מ מעל לרצפה  .מצפון לחצר המרכזית נמצא הסטיו
" נרתקם "

) - nartex

הצפוני  ,ששימש כמעין

אולם כניסה ) למתחם כולו  .נראה שבעבר הכניסה היתה מרוח זאת

וממקום זה  ,ובמשך הזמן נאטמה בניסיון להסתיר את בית הכנסת מן הרחוב  ,ונפתחו
שתי כניסות משני צדדיה  .הכניסות נמצאות בציר שני הסטווים הצדדיים ממערב וממזרח
לחצר  ,שסופחו במשך הדורות לאולמות המצרניים להם  .אולי ראוי לדייק ולומר שעד
שלא הגיע הזיגוג לחלב היו הסטווים הללו משמשים כאלמנט ביניים בין האזור הפתוח

לאזור הסגור  ,ולפי הצורך הצטרפו פעם לחצר ופעם לאולם הסמוך להם ( תמונה . ) 4
על פי התכנית של ראושנברגר ( ראה לעיל  ,הערה

,)2

העמודים שהקיפו את החצר

בשתי שורות ממערב וממזרח היו עמודים כפולים  ,כמעין עמודים תאומים  .במשך השנים
חלקם נעטפו בטיח  ,כנראה בכוונה לחזקם  ,עד כי לא נודע שהעמודים הכפולים והעגולים

באו אל קרב האומנות הכבדות  ,אך בעל התכנית טרח להראות אותם בשרטוטו כלואים
בתוך האומנות .
באולם המערבי יש שלושה היכלות  .אחד נקרא " ההיכל

האטום "

( תמונה

,) 5

ומקומו

בקצה הסטיו הנמצא ממערב לחצר ; היכל נוסף מצוי לידו באמצע האולם  ,ובדרומו של

המרחב הרחב של אולם המוסת-ערבים ( " ההיכל

האמצעי " )

היכל שלישי  ,בקצה הדרומי

של המרחב המערבי של בית הכנסת של המוסתערבים ( " היכל משה " )  .האולם המערבי

תמונה 4
הלוג ' ות בין החצר למדרש

תמונה 5
ה " ההיכל הסתום '

בית הכנסת העתיק שלחלב ותולדותיו
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יכול להיחשב לבסיליקה  ,אלא שהחתך שלו אינו אופייני לבסיליקה  ,כי על פי מה שניתן
לבחון מהצילומים  ,גובה הקמרון המרכזי אכן גבוה משני הצדדים  ,אך לאורך הקמרון
הצדדי הפונה לחצר התפילה מוקמה עזרת נשים על גבי הפורטיקו  ,שתקרתה משתווה

כנראה עם תקרת החלל המרכזי  .מצילומים שברשותנו נראה ( לעיל  ,תמונה

)3

שהתקרה

של הסטיו הפונה לחצר היא תקרה מודרנית שטוחה  ,אולי אף בנויה במסילות פלדה

ומלט ביניהן  .לכן  ,ייתכן שעזרת הנשים נבנתה בשיקום מאוחר ; לפני כן גם הסטיו הצדדי
הפונה לחצר היה כנראה נמוך מגובה המרחב המרכזי .

לבית המדרש שממזרח לחצר אין תכנית של בסיליקה ; בצירוף הסטיו הגובל בחצר
הוא יוצר אולם דו  -סטווי  ,ונראה שהמרחב המזרחי שלו נבנה מאוחר בהרבה מן הבניין

המקורי ( תמונה

י

,

.)6

על פי ראושנברגר  ,גם כאן העמודים שפנו לחצר היו כפולים ; הם
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התכנית המקורית
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היו אפוא חלק מהמתחם הראשוני  .אם כן  ,סביר להניח שהסטיו המזרחי שגובל בחצר
התפילה הוא חלק מהבניין הקדום  .בקצה הדרומי של הסטיו הזה נמצא ההיכל
הקרוי " מערת אליהו "  ,ושם היו שמורים הכתרים  ,או ספרי

הדיבור הערבית  -היהודית  .מה שקרוי היום " היכל

ה " תאג ' "

הספרדים "

השביעי ,

כפי שנקראו בלשון

הוא רהיט נייד  ,ולדעתי

אינו משתייך לרצף ההיכלות הקדומים .
מדברינו עולה כי המבנה הראשוני היה בסיליקה הסמוכה לחצר קטורה המוקפת
סטווים פתוחים מארבע רוחותיה  .הסטיו המערבי של החצר היה כאמור חלק בלתי
נפרד של הבסיליקה המערבית  .על פי התכנית של ראושנברגר  ,החלק האחורי של הבסיליקה
המערבית היה מובדל בקיר מן החלל הראשי  .גודלו של בית הכנסת הוא כ  % 8 % 21 -מ ' .
בית הכנסת העתיק של חלב דומה כמעט לחלוטין  ,הן בממדיו והן בתכניתו  ,לבית

ינ
,

תמונה
תכנית בית הכנסת בכפר נחום
7

בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו
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הכנסת שבכפר נחום ( תמונה  . ) 7בכפר נחום הקיר הפונה לחצר אינו קיים יותר  ,לפיכר
קשה לדעת אם הסטיו המזרחי היה פתוח לחצר אם לאו  ,אך מלבד זאת שני בתי הכנסת

קרובים באופיים  .זה של כפר נחום נשאר בחורבנו  ,ואילו זה של ארם  -צובא נבנה מחדש
במוצאי ימי הביניים  ,ולכן צורתו הנוכחית שונה בהרבה מצורתו הביזנטית המקורית .

עדויות
דבריי מסתמכים בעיקרם על התכנית של ראושנברגר ועל צילומים שסיפקה

שמעא  ,אשר צולמו סמוך לנטישתו בשנת  . 1947מלבד

הגב ' ש '

זאת  ,דבריי מבוססים על ארבעת

המסמכים הבאים :

א  .שיר שנתפרסם כנראה במאה הט " ז המתאר את בית הכנסת  ,וכן תיק של ספר
תורה שגם בו חרוט השיר  ,בליווי דגמים של פרטים אדריכליים של בית הכנסת

( תמונות

,8

.) 9

ב  .תיאור של פייטרו דלה וולה

)  delfl Valleסעזטוע ) ,

נוסע נוצרי איטלקי  ,משנת

625ן .
ג.

תיאור של משה חיים קאפסוטו  ,נוסע יהודי איטלקי  ,משנת . % 734

ד  .תיאור של ההיסטוריון שלמה א ' רוזאניס  ,בספרו " קורות היהודים בתורכיה וארצות

הקדם " .
השיר מצוי במספר גירסאות  ,שהובאו על ידי דותן .
במאמרו " מגנזי העדה בארם  -צובא "  ,משייך ר ' מאיר נחמד ( ממשכילי חלב בדור
האחרון שלפני

) 1947

את השיר לתקופתו של ר ' שמואל לניאדו שחי במאה הט " ז .

אביא את נוסח השיר הנראה לי כקרוב ביותר למקור .
1

אפתח פי בשירים

ישרים סדורים

מאד הם יקרים

ליושב תהלות

ואתחיל בענין

בית אל ובנין

5

6

5

דותן  ,עמ ' מא  .מאמרו של נחמד הופיע בעתון " העולם "  ,כרך כס גליון  , 26מיום . 3 . 4 . 1941

6

הגירסאות השונות ( ראה דותן  ,עמ ' מ ) שהיו לשיר לא הגיעו כלל לדותן  ,והוא הסתמך על הקריאה

של מאיר נחמד  .דותן ראה במו עיניו רק את החרוטות ( של מילות השיר ) על תיק ספר התורה .
הרשיתי לעצמי להביא את הגירסה הנראית לי כנכונה מבין הגירסאות שהביא דותן  .במקרים בודדים
אני מציע קריאה שונה מהגירסאות הקיימות  .ראוי לציין שעל תיק ספר התורה המפואר משנת
, 1710

מלבד השיר  ,חרוטים גם פסוקים המתייחסים לשבעת ההיכלות  ,וכן שמות של נדבנים .

דפנות התיק  ,צורתם והחרוט עליהם  ,מתוארים במאמר המוזכר של דותן .

,ש,
8א

תמונה 8

דפנות של תיק ספר התורה של חלב
אם מגלגלים את התמונה ומחברים את הלוח האחרון עם הראשון מקבלים רצף מא ' עד ז '
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תמונה 9
תיק ספר התורה עם הדופן השמינית

בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו

5

10

15

20

25

30

34

חכם ודיין

וראשי קהלות

הבית וסודו

מזהיר בהודו

ובנין יסודו

ברמה להעלותי

וראה לעמודים

ישרים צמודימן

וחברת ידידים

ובית לתפילות

והבט למראה

כנסת והראה

לכל מי משתאה

חמדת הכלילותי

וראה בתואר

מזהיר כזוהר

ונעשה במוהר

רב וסגולות

מקום ספרים

שבעה ספורים

מאוד הם מאירים

לנורא עלילות

ותיבות שלושה

עשויים כמקשה

והמה ירושה

לשתי קהלות

ולשני זמנים

מקומות מכוונים

כמראה ששונים

לכל הגלילות

ומקום חתנים

שניים ספונים

ונסו יגונים

בישבם בהיכלות

ונרות דלוקים

בכלים חקוקים

ותורה וחוקים

ונרות להעלות

מקומות לנשים

לבדם פרושים

המה נגשים

לשמוע לקולות

מקומות לאבלים

שנים בטלים

שמשים עמלים

סביבם חלילות

ופרדס וסדר

אחר הבית וגדר

סביב לחצר

להעלים כלילות

ומקום לנביא

מכונה בתשבי

וסופר ורבי

להישיר מפעלות

יהי שם יקרו

מעולל לפארו

ויבנה דבירו

בשיר המעלות

ויביא לגואל

בחסד סוד אל

בזכות שמואל

נחזה בגילוח

דותן  :להפלות ( או ) להיכלות .

דותן  :חמודים .
דותן  :כלולות .

ן
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משיר זה ניתן ללמוד מספר עובדות על בית הכנסת במאה הט " ז  .מדובר במבנה שיש בו
שבעה ארונות קודש ( שורה  , ) 13ואין כלל אזכור של היכל סגור  .ניווכח שגם הנוסע
האיטלקי משנת

% 625

אינו מזכיר אותו  ,וסביר שההיכל נאטם אחרי  , % 625עובדה העשויה

לאחר את מועד כתיבת השיר  .בבית הכנסת שלוש תיבות ( שורה

)%5

והן שייכות לשתי

הקהילות המשמשות בבית הכנסת ( שורה  , ) % 6קהילת המוסתערבים וקהילת הספרדים .
אף שמדובר בשלוש תיבות  ,היו ארבע תיבות  .ייתכן שהתיבות שהשיר דן בהן ,
%

-

תיבת הדרשן  ,הקרויה בחרוטות על תיק ספר התורה המעוטר " תיבת

( תמונה

%0

) ; 10

- 2

התיבה בחצר ( תמונה

- 3 ;) % %

הן :

הרחמים "

התיבה בבית הכנסת המערבי של

המוסתערבים ( תמונות  . ) % 3 , % 2העובדה שהבימות נשענו על בסיס של אבן מקשה אחת
היא שהביאה את המשורר לומר שהן " עשויות כמיקשה " ( שורה . ) % 5
בית הכנסת בנוי לשתי תקופות השנה  ,לקיץ ולחורף ( שורה  , ) 17ועל כך נרחיב את
הדיבור להלן .

תמונה

10

התיבה שבחוץ

10

תמונה ננ
התיבה ( בחצר ) שבחוץ והבאר נכחה

תיבה זו מכונה על ידי דותן " היכל התקיעה " או " תיבת

המילה "

בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו
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13

בימה " תיבה " של בפנים
( בית הכנסת המערבי )

12

הבימה בבית הכנסת המערבי ( מוסתערביס )

בבית הכנסת היו שני מקומות ישיבה לחתנים ( שורה

; )%9

הכוונה כנראה לחתן תורה

ולחתן בראשית  ,שהיו להם שתי קתדראות מקורות ( " ספונים " )  .הדגש זה מתייחס לעובדה
שבחג שמחת תורה  ,שבו

" נסו יגונים " ( שורה  , ) 20החתנים ישבו באזור אחד סמוך לארונות

הקודש ; אילו היה מדובר בכיסא לחתן של ממש  ,לא היו מספרים על שני כסאות  .קטע
זה של השיר מופיע בדופן התיק של " היכל

אליהו " ,

ולכן ייתכן שהחתנים ישבו ליד

היכל אליהו  ,המכובד שבהיכלות .
בבית הכנסת היו הרבה נרות שמן עשויים זכוכית ונחושת  ,חקוקים בכתובות ( שורה

 , ) 21שכדוגמתם נשתמרו בקהילות סוריה עד ימינו  .היו מקומות נבדלים לנשים  ,שמשם

הן לא יכלו לראות ולהיראות  ,אך הסתפקו בשמיעת הקולות ( שורה . ) 24
בבית הכנסת הוקצה מקום מיוחד לאבלים בימי

" השבעה " ;

11

אלו באים לבית הכנסת

( בשבתות וחגים ) לרוב יותר מאוחר  ,ולכן היו שני מקומות עבורם סמוך לכניסה  .אבלים
אינם יושבים במקומותיהם הקבועים ומעניין המנהג שהקצו עבורם מקומות

מיוחדים ;

כיום נהוג שלא ישבו במקומם הקבוע  ,אך כאן הדרו במצווה זאת במיוחד ! בשני בתי

11

על פי התיאור של פייטרו דלה וולה  ,הנשים ישבו עם הגברים משפחות -משפחות  .ייתכן אפוא
שההפרדה של הנשים מן הגברים נעשתה לא בכל ההזדמנויות  .השיפוץ שנעשה בשנת

1856

( ראה

דותן  ,עמ ' לו  ,הערה  . ) * 40חידש את תקרת עזרת הנשים לתקרה מודרנית ופחות מסיבית  ,ובכך
השיגו עבה פנימי רב יותר לעזרת הנשים .
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הכנסת הקבועים נהגו לשבת " הבטלנים "  ,דהיינו אלה שאינם עובדים אלא עוסקים בתורה

( ראה מגילה פרק א משנה ג ) .

בשיר שלפנינו ה " בטלים " ( שורה

) 25

הם האבלים  ,שבטלים

ממלאכה והשמשים חגים סביבם  ,שהרי אינם יכולים לשרת את עצמם  .המונח " סובב
חלילה "

פירושו סובב סביב נקודה פעמים הרבה  ,ומכאן שהשמשים " סובבים סביבם

חלילות " ( שורה  , ) 26כלומר דואגים להם דאגה רבה .

שורות

29 - 27

12

מדברות על חדר מיוחד שנועד להסתיר את הכלילות  ,כלומר הכתרים .

13

החדר הוא בהיכל אליהו הנביא ( ו " מקום לנביא מכונה בתשבי " )  .על פי דברי השיר
( שורה

, ) 27

דומה כי חדר זה היה מוקף מבחוץ בפרדס ושדרה ששימשו מעין גדר חיצונית .

השיר  ,שנכתב כנראה במאה הט " ז  ,אינו מזכיר את בית המדרש או את בית הכנסת
של הפראנקוס  ,ונראה לי שבאותו זמן עוד לא היה קיים האולם המזרחי  ,ואם היה קיים ,
לא שימש כבית כנסת ולכן לא תואר בתיק בשיר  .השיר שעל נרתיק ספר התורה  ,שזמנו
( של התיק ) ראשית המאה הי " ח  ,מתייחס אמנם להיכל הספרדים  ,אך כפי שנראה להלן ,
היכל המפרדים היה אחד משבעת ההיכלות  ,ורק מאוחר יותר  ,כשהחלל המזרחי הפך

בית כנסת  ,נוצר בו היכל נוסף  -שמיני  -עבור המתפללים

הספרדים .

התיאור הבא של בית הכנסת הוא תיאורו של פייטרו דלה וולה ( תמונה  , ) 14נוסע

איטלקי נוצרי שעבר בחלב בשנת . 1625

14

בית הכנסת של היהודים בחלב  ,הידוע ביופיו ובעתיקותו  ,מצוי ברחוב היהודים ,
ונכנסים אליו מבעד לדלת חסרת הדר  ,הנמוכה בהרבה מן הרחוב  ,שיורדים אליה

תמונה

14

פסטרו דלה ולה  -הצליין

12

15

ייתכן שיש כאן רמז למינהג שהיה קיים שבני הקהילה סבבו לפי סדר מסוים כדי לנחמם תוך כדי
התפילה .
שורה

30

מדברת על " וסופר

ורבי " :

על פי האגדה ,

ה " כתר " היה

יצירתו של עזרא הסופר ואולי לכך

מרמז השיר .
14

אני מביא את תרגום דבריו כפי שהם מופיעים ביומן המסע  ,ראה דלה וולה  ,עמ' . 868
מצוטט כמעט בשלמות במאמרו של דותן  .התרעם הוא שלי  ,מן המקור .

קטע זה
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במספר רב של מדרגות  ,וזאת אחרי שהסתובבתי שם בהרבה רחובות צרים  .בתור
השכונה נמצא בית הכנסת ,שהוא חצר מגולה ,

15

מרובעת  ,רחבה למדיי עם

מכוסים סביב סביב  ,הנתמכים בעמודים כפולים  ,המעוצבים

פורטיצ '

1

"
באדריכלות טובה

למדיי .
מצד ימין  ,כשנכנסים לחצר  ,מעבר לפורטיקו המקורה 17ישנו גם כמין אולם גדול ,
שמשמש לעריכת התפילות בחורף כשיורד גשם או קר  ,כשם שנהוג בזמן קיץ
ובמזג אוויר טוב לעשות בחצר הפתוחה .
במרכז החצר  ,נתמכת על ארבע אומנות  ,מעין כיפה קטנה שתחתיה  ,במקום גבוה
ונאה  ,כמעט כמו המזבח שלנו  ,נמצאת מגילת החוק ,

8נ

שבה קורא בנעימה כמעט

מוסיקלית החכם שלהם או הרב הראשי  ,ושמדי פעם בפעם כל הקהל מסביב עונים
לו .

היהודים הנוכחים במספר גדול מאוד היו מפוזרים  ,הן בחצר והן בתוך הפורטיצ ' י
והן באולם  ,וכיסויי הצמר בראשם  ,ומעורבים כמונו בכנסיות שלנו נשים וגברים
יחדיו  .באיטליה  ,לעומת זאת  ,ראיתי שהמנהג שונה  ,ושם הנשים נפרדות מהגברים ,

והן מצויות מאחורי סבכות .

19

אך הערבוב שלהם היה כזה שגברים ונשים בני

אותה משפחה ישבו יחדיו  ,ונדמה לי שהיו להם מושבים קבועים לפי אותו סידור
הקיים אצלנו בכנסייה בשעת הדרשות  .כל הצד הימני של בית הכנסת לעומת
הכניסה היה צפוף ביהודים ממוצא מקומי  ,ואילו צד שמאל היה צפוף באירופאים ,
שאף אם גרים ונישאים כאן  ,הרי שמוצאם במערב  ,וכולם ספרדים ומדברים ספרדית
כשפתם הטבעית  .ומעבר לזה  ,רבים מהם נולדו וגדלו  ,אם לא בספרד ופורטוגל ,
הרי שבאיטליה או בגרמניה או במדינות נוצריות אחרות .
מי שלקח אותי לראות את בית הכנסת הזה היה יהודי בשם ברוך  ,שמשמעותו
בשפתנו  , Benedettoשהכרתיו בחלב בנסיעתי הקודמת  .יהודי זה  ,יליד מנטובה ,
היה מאוד תרבותי  .הוא ידע לרקוד  ,לנגן ולשיר ברמה טובה ולכן התחברנו . . .
אנו מבינים מדבריו של פייטרו דנן שהגיע בקיץ לחלב  ,ולכן בית הכנסת ששימש באותם

ימים היה בית הכנסת החיצוני  .ככל שיכלו  ,השתמשו המתפללים באולם החיצוני  ,שהיה
נרחב וגדול יותר מן הפנימי  ,וללא עמודים המפריעים לראייה בשעת התפילה והטקסים ,

פתוחה

לשמים .

 , Porticiכלומר

אכסדרות  .ראה לעיל  ,עמ ' . 86

באותה עת עדיין נכנסו בפורטיקו שלנוכח בית הכנסת הפתוח לשמים .
כלומר התורה .
התאריך המצוין ביומן המסע הוא  , 23 . 8 . 1625כלומר שבת  ,כ ' באב שפ " ה  .קשה להבין כיצד ישבו
בשבת גברים עם נשים בזמן התפילה  ,ועם זאת העד מסיח לפי תומו וכנראה דבריו אמינים .
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ולו קורא פייטרו

" בית הכנסת " .

התמונה המוצגת על ידי פייטרו שובה מזו העולה מן

המפה של ראושנברגר ומן התמונה של אלו שראו את בית הכנסת עצמו בימיו האחרונים .

בית הכנסת מחולק לשני חלקים  :האחד פתוח לימי הקיץ  ,שאליו נכנסו מן הרחוב  ,והאחר
הוא אולם גדול המצוי מימין ( למי שנכנס דרך מרכז החצר )  ,אשר שימש בימי החורף .
על פי התרשמותו של פייטרו  ,בית הכנסת הוא החלל הפתוח  ,ובחלל הזה המוסתערבים

יושבים מימין ( גם בפורטיצ ' י וגם באולם ) והספרדים משמאל ( בחצר ובפורטיצ ' י )  .תיאורו
של פייטרו מתאים גם לאמור בשיר  ,שבו מדובר על שבעה היכלות  ,כאשר ההיכל השמיני
שבבית הכנסת הספרדי החדש אינו מוזכר כלל .
בשיר מדובר על " תיבות שלושה עשויים כמקשה " ( שורה

)%5

ויש לברר באילו תיבות

מדובר  .יש תיבה בפנים ותיבה בחוץ  ,והתיבה השלישית היתה זאת הנקראת בחרוטות
התיק " תיבת הרחמים " ( כפי שיוסבר

להלן ) .

כאמור  ,תיבה זו מונחת על אבן מקשה אחת

ולזאת מרמז השיר במלים " עשויים כמקשה " .

גדולה ,

יוצא שתיבה זאת  ,הנקראת בטעות

על ידי דותן היכל התקיעה  ,כלולה בשלוש התיבות  ,ולפיכך התיבה של בית כנסת הספרדים
בעידן שלנו אינה מוזכרת כלל  ,וגם עצם בית הכנסת המזרחי של הספרדים עדיין אינו
מוזכר  .יש לזכור שהשיר הוא כנראה קדום אף מתיאורו של פייטרו דלה וולה  ,ורק

התעתיק שלו על תיק ספר התורה הוא משנת . % 7 % 0

20

משה חיים קאפסוטו  ,נוסע יהודי שעבר באותו מקום בשנת  , % 734מתאר את התיאור
הבא

21 :

יש בית כנסת אחד ליהודים  ,גדול לאין שיעור  .יש בו שני חלקים  ,כלומר החצי
מימין כולו מקורה  ,והאחר משמאל מגולה  ,והתיבה במרכז מכוסה  ,ולוג ' ות

( אכסדרות ) סביב לעת גשם ; עם שבעים ושניים עמודים לשניהם  ,ובכל אחד מהם
יש ההיכל והבימה ובשני המקומות מקיימים תפילה באותו זמן ; ובמקביל מוציאים
ספר וקוראים בתורה בשני המקומות  . . .בתוך בית הכנסת הנזכר ישנה מערה לאליהו
הנביא  .וקרוב לבית הכנסת יש חדר מיוחד שיש בו נר תמיד  ,ובשבת הוא כולו
מואר  ,ושם קבורים בני משפחה אחת הקיימת עד היום בחלב שאומרים שהם
משפחה מדוד המלך .

22

אומרים שבית כנסת זה עתיק  ,עוד מימי שלמה המלך ,

והוא בנוי עם גדר מסביב של חצרות ופורטיצ ' י . . .
מתיאור זה ברור שבית הכנסת היה מורכב עוד בימיו משני אגפים  -פתוח וסגור ; האגף

20

ראה לעיל  ,הערה . 6

21

ראה קאפסוטו  .מיקרופילם של כתב היד הנ " ל מצוי בספרייה של חברת יהודי איטליה בירושלים .
התרגום של דבריו הוא ממני .

22

משפחת דיין .
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דיין .

השלישי אינו מוזכר כבית הכנסת הספרדית אלא כאתר הקבורה של משפחת

24

מסתבר שהאולם שבו היו קבורים בני משפחת דיין הפך למקום התפילה השלישי  ,כנראה
אחרי ביקורו של קאפסוטו .

25

עדותו של קאפסוטו סותרת לכאורה את זו של תיק ספר התורה ( המתוארך  ,כאמור ,
לשנת

) 1 710

והמדבר על היכל ספרדי  .נראה לי שכיוון שבתיק מופיעים שבעה היכלות ,

יש להניח שאחד משבעת ההיכלות היה של הפראנקוס  ,ובית הכנסת שלהם היה זה
שבחוץ  .כמו כן  ,סבורני שאחד משבעת ההיכלות היה זה שלידו תקעו בשופר

; 26

התיבה

המיוחדת בצד החצר  ,שעלו אליה במדרגות רבות  ,ואשר לכל הדעות נקראה " תיבת

המילה " ( אולי משום שמשם נישאו מילות הדרשה ) נועדה כנראה לדרשן  ,והיתה חיקוי
של המינבר במסגדים הסמוכים .

27

על פי הדפנות של התיק המעוטר לספר התורה ( תמונה

מס '  , ) 8על הדופן המוקדש להיכל התקיעה מופיע ציור של היכל  ,הזהה או דומה להיכל

תיכון של קיץ  ,והיכל אליהו והיכל משה  .ועוד  ,אין בתיאור אותו היכל ציור של מדרגות ,

שהיו מתבקשות אילו היה היכל התקיעה בבימת הדרשן שבחוץ .
על התעתיק של אותו דופן של תיק ספר התורה העוסק ב " היכל תקיעה של ר " ה " ( על

פי דותן ) מופיע הביטוי " תיבה של רחמים " .

חריטה זאת היא האסמכתא היחידה שעליה

מסתמך דותן כדי לקבוע שבימת הדרשן החיצונית היא היא היכל התקיעה של ראש
השנה  .נראה לי אפוא שמאותה תיבה של רחמים דרשו החכמים לפני הקהל  ,כמקובל
בימי הרחמים  ,ואין לראות בה בשום אופן

היכל .

28

23

ראה תכניתו של ראושנברגר ( תמונה

24

בעניין הקברים ראוי להביא את דבריו של רוזאניס  " :בית המדרש היה סמוך לבית הכנסת  ,עומד

.) 1

בין צפון לדרום  .פתחו בצפון  . . .לרוח המזרח היו מתים קבורים  . . .ולרוח מערב היו גם קברי צדיקים
ורבנים בבית בפני עצמו ואולי הקברים ובית המדרש היו תחת מחסה של גג אחד אף כי היה קיר
מבדיל בין שניהם נמצאו מערערים שאין לכהנים לבוא אל בית המדרש והיו גם מחמירים אשר

מצאו כי לא נכון לקרוא בבית המדרש על פי המקרא לועג לרש וכו ( -רוזאניס  ,עמ' . ) 146

לדברי

רוזאניס  ,בית המדרש היה סמוך לבית הכנסת ( כנראה מצד מזרח  -ד " ק ) והוא משתרע מצפון
לדרום  .פתח בית המדרש היה בצפון  ,ולצד מזרח של בית המדרש היו קברים וכן בצד מערב ,
ומקומות הקבורה ובית המדרש היו תחת קורת גג אחת .
25

קשה להבין כיצד הפכו מקום קבורה לאתר תפילה ; סביר שארכו הימים עד שהציבור התרגל לאפשרות

התפילה באותו אתר  ,אך הקושיא בעינה עומדת .
26

דעתי אינה נוחה מן הקביעה שתיבת הדרשן ( תמונה

)7

נקראה " היכל התקיעה של ראש השנה " ,

כהצעת דותן .
27

קיימת תאוריה כי בשלב מסוים בתולדות בית הכנסת הוא הפך למסגד ורק אחר כך חזר לשמש
כבית כנסת  .על פי אותה תאוריה  ,ההיכל האטום היה בעצם " מיחרב " של המבנה כששימש כמסגד .

לפי אותה השערה  ,ייתכן שאותה " בימת המילה " או " בימת הרחמים " שימשה כ " מינבר " .
שהמבנה שב לשמש כבית כנסת  ,מצאו לה ייעודים חדשים .
28

דותן  ,לוח ה  ,וכן עמ ' מח  -מט .

אחר

ן
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דוד קאסוטו

מעונינות
עתה מוטל עלינו לצרף את כל המסמכים לתמונה שלימה  .במאמרו של דותן
מובאת סכימה של תיק ספר התורה לפי סידור הלוחות על פי שלושה
השיר ;

א  -מילות

ב  -תהלים  ,מזמור קכ " ב

כתב את מאמרו ( תמונה

. ) 15

;

( עמ ' לח )

קריטריונים :

ג  -הסידור של הדפנות בזמן שדותן

מסתבר שהסדר של הלוחות שראה דותן איננו הסדר

המקורי של לוחות התיק ובזמן בלתי ידוע הופר הרצף המקורי של הלוחות  ,אולי תוך
נידר
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תמונה

15

סידור לוחות התיק על פי דותן

ו ם

בית הכנסת העתיק של חלב ותולדותיו

כדי שיקום התיק במהלל המאה

הי " ט או ראשית המאה הכ '  .הרצף במילות

ן
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השיר  ,שהיה

מוכר לדותן ממקורות אחרים  ,או הרצף במילות המזמור  ,הם שקבעו את רצף דפנות

התיק  .מכאן שהרצף המקורי של הדפנות היה  :א  -ב  -ג  -ד  -ה  -ו  -ז  -ח .

29

אם נבדוק על פי סדר זה את ההיכלות המופיעים על כל דופן ודופן  ,נראה שרצף

ההיכלות נקבע סביב ציר סימטריה  ,העובר בין שני בתי הכנסת  -המקורה והמגולה -

כאשר הקובע את ציר הסימטריה עומד וגבו להיכלות  .משמאלו ישנם שלושה היכלות
כסדרם  ,ההיכל הסתום  ,ההיכל האמצעי והיכל משה  ,ואילו לצד ימינו ישנם ארבעה

היכלות  :היכל ספרדים  ,היכל אמצעי של קיץ  ,היכל תקיעה והיכל אליהו ( בדיוק לפי

הסדר שבו הם מצויים בשטח )  .כך מסודרים ההיכלות על גבי התיק  ,ואם נתבונן נראה
שהאמן דאג ( כפי שמציין גם דותן ) לציין בראש הלוח את ההיכל המתאים  ,מצויר כמבנה
מקומר ששתי דלתותיו פתוחות ( מלבד ההיכל הסתום שבו אין דלתות

נפתחות ) .

כל

היכל דומה לרעהו  ,ולכן היכל של תקיעה איננו הבימה הגבוהה החיצונית אלא היכל של
ממש  ,והיכל הספרדים איננו ההיכל שבאולם המקורה המערבי אלא היכל חיצוני הנמצא
בין ההיכל הסתום לבין ההיכל האמצעי של קיץ .
בדפנות התיק בימה ראשונה מצויה מול ההיכל האמצעי הפנימי  ,השנייה מצויה מול
היכל הספרדים במקומו הסמוך להיכל הסתום  ,והבימה השלישית מופיעה מול ההיכל
האמצעי של קיץ  .שני הנוסעים שהזכרנו אינם מזכירים כלל את בית הכנסת של הפראנקוס

מצד מזרח  ,אלא שני בתי כנסת  -אחד מקורה ואחד מגולה  .לדברי פייטרו דלה וולה ,
בימי החורף  ,אלה שמתפללים בחלק

( האולם )

המערבי מוגנים ממילא מפני הגשם ,

והמתפללים בחלק המזרחי ( כלומר בחצר ) יושבים  ,כדברי קאפסוטו תחת הלוג ' ות

( סטווים )

המקורות  .ברור אפוא שלא היה בית כנסת ממזרח לבית הכנסת הפתוח  .מי שראה את
המפה של ראושנברגר הוטעה לחשוב כי האולם המזרחי היה חלק מתיאור שני הנוסעים ,

ולכן החלק במזרח היה בית הכנסת של הפראנקוס  .ולא היא  :בימי קאפסוטו היה החלק
הזה מעין בית קברות של בני משפחת דיין ולא התפללו שם כלל .ייתכן שבסוף המאה
הי " ח או ראשית המאה הי " ט רכשו הספרדים חזקה על אותו אולם  ,והעבירו אליו את
מקום תפילתם  .הם המירו את ההיכל מן החצר אל היכל נייד  ,ובנו בימה נוספת  .שניהם
אינם מופיעים לא בשיר לפי גירסאותיו השונות  ,לא אצל פייטרו דלה וולה ולא אצל
קאפסוטו  .לפיכך  ,עד שנת

% 734

לא שימש האולם המערבי כמקום

תפילה .

דומה כי ברוב ימות השנה בית הכנסת העיקרי שאיכלס את כל המתפללים היה זה
שבחצר  .רק בחורף ובראשית האביב  ,בפרק הזמן שאחרי חגי תשרי ולפני הפסח  ,היו

מתחלקות הקהילות  ,המוסתערבים באולם המזרחי והפראנקוס בפורטיצ' י

( אכסדרות )

שסביב החצר .
מדברינו עולה כי בית הכנסת היה מלכתחילה חצר פתוחה לשמים  ,מוקפת סטווים

29

בתיק מתחיל סדר הלוחות מהיכל סתום עד היכל משה  ,וממשיך בהיכל אליהו  ,היכל תקיעה  ,היכל
אמצעי של קיץ והיכל ספרדים ; כאשר היה התיק סגור נוצר רצף לפי סדר הא " ב .

% 04

ן

דודקאסוטו

מארבע רוחותיהם כשתחת הסטיו הדרומי ספונים שלושה היכלות  ,ובקצה הדרומי של
הסטיו המזרחי מצויה מערת אליהו ( אף היא היכל שבו היו מאוכסנים ה " כתרים " )  ,ובקצה

הדרומי של הסטיו המערבי מצוי ה " היכל הסתום "  .בית הכנסת המקורה הוא דו -מרחבי ,

בעל קמרונות מצטלבים ; התיבה היתה סמוכה אל העמוד האמצעי בקו העמודים שבין
שני המרחבים ; בקצה שני המרחבים היו עוד שני היכלות  .העובדה שהתיבה הוסמכה

לקו זה מוכיחה הוכחה נוספת שקו זה היה אמצעיתו של בית הכנסת  .בית הכנסת היה

איפוא דו  -סטווי  ,ואילו הסטיו השלישי המקורה " קמרון חבית " היה בעצם הסטיו שהקיף
את החצר והשתייך לסירוגין לבית הכנסת הפתוח לעת קיץ ולבית הכנסת המכוסה לעת
חורף  .מכל מקום  ,על פי קאפסוטו  ,המתפללים בבית הכנסת הפתוח ישבו לעת גשם
בתוך הסטווים המקורים ( לוג ' ות או פורטיצ ' י )  ,כך ששני בתי הכנסת יכלו לשמש בבת
אחת לשתי הקהילות .
ננסה להבין מה הוא מקורו של בית הכנסת הפתוח  ,שהרי לא הורגלנו לבתי כנסת
רבים כמותו  .ידוע שבבגדד היו כל בתי הכנסת פתוחים לשמיים חוץ מההיכלות והתיבה ,

אך בגדד חמה בכל עונות השנה ואילו בחלב קר בחורף  .ברם  ,במקומות חמים היו בתי
כנסת של חורף ובתי כנסת של קיץ  .הם מוזכרים עוד בתלמוד ,

30

ונראה לי שיש לייחס

את בית הכנסת שלנו לסוג זה של בתי כנסת ; ייתכן כאמור ששנותיו מתמשכות עד
לאותה תקופה קדומה עצמה .
בית הכנסת בתקופה הרומית  -הביזנטית בארץ ישראל היה מבנה בעל אופי מיוחד
במינו  ,מבנה רב תכליתי מתחילתו  .לא הרבה ידוע לנו על הפעלתו של בית הכנסת .
בנחמיה ח ' פסוק ג ' נאמר  " :ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר . . .

בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים . " . . .

תורת משה . . .

ויקרא

התקבצות גדולה דורשת שטח גדול  ,וכיכר

העיר נראתה לעזרא כמקום המתאים לקרוא בפני העם את תורת משה  .כבר בתקופות

קדומות בתולדות ישראל ניכרת הנטייה להתכנס בחוץ  ,אפילו לצורכי קודש  .חיזוק
נוסף לדברינו נמצא במשנה הבאה  " :בני העיר שמכרו את כיכר העיר יכולים לקנות
במעותיו בית כנסת  ,מכרו בית כנסת יקנו תיק

לס " ת . . .

"

( מגילה פ " ג

מ "א -מ " ג ) .

מכאן

שאף בכיכר העיר הפתוחה ישנה קדושה  .גם בבתי הכנסת הראשונים שלאחר החורבן
אנו מוצאים מעין אטריומ 31צמוד לבית הכנסת  ,פעמים בצדו של בית הכנסת  ,כבכפר
נחום שבגליל  ,ופעמים בחזיתו כמצוי בסוסיא  ,באשתמוע ובמעון שביהודה  ,או בסארדיס
שבאסיה הקטנה .

32

אף המקור התלמודי שצוטט לעיל מעיד כי בשלהי תקופת האמוראים היה קיים מושג

30

בתלמוד הבבלי  ,במסכת בבא בחרא ( ג ע " ב ) נאמר  " :מרימר ומר זוטרא דקא סתרי ובני בי סיתווא

בקייטא ובי קייטא בסיתווא "  .במילים אחרות  :היו הופכים בית כנסת שהיה סגור בחורף לבית
כנסת של קיץ על ידי הסרת הגג  ,ולהיפך .
חצר מרכזית

פתוחה .

31

- Atrium

32

אין זה כמובן פרט המאפיין רק בתי
זאת .

כנסת ; גם

לכנסיות פליארנוצריות היו חצרות קטורות מעין

ביתהכנסת העתיק שלחלד ותולדותיו

ן
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של בית כנסת של קיץ ושל חורף  .בבית הכנסת של חלב מן המאה הה '  -הו ' לספה " נ היו
בית כנסת של קיץ ובית כנסת של חורף  ,וכך הם גם נקראו בפי יהודי חלב .
קשה לשער מה היו כל השימושים שהיו לבית הכנסת של קיץ  ,או לחצר העמודים

והפורטיצ ' י  ,אולם על שימוש ייחודי אנו שומעים בתלמוד הבבלי ( ברכות ח

ע"א-ע"ב ).

מסופר שם על ר ' אמי ור ' אסי ( אף הם מאחרוני האמוראים ) שלמרות שהיו להם י " ג בתי
כנסיות בטבריה  ,נהגו להתפלל " בין

העמודים "  ,במקום ששם נהגו ללמוד .

ה " עמודים "

הם חצר העמודים  ,שכנראה היתה צמודה לחלק מבתי הכנסת או לכולם  ,ושימשה גם

כבית כנסת של קיץ  .ר ' אמי ור ' אסי נדרשו לחצר העמודים  ,כי שם יכלו לקרוא וללמוד
זמן ארוך יותר מאשר בתוך חלל בתי הכנסת ; למרות החלונות והאוורור הרב שהיה
בחלל בית הכנסת  ,הוא היה מואפל בשעה הרבה יותר מוקדמת  .אי  -מיסוד דרך התפילה

והלימוד הם שאפשרו שימוש חופשי באותה חצר עמודים שלנוכח הבית  .ניצול נכון של
שעות האור  ,ואוורור מוגבר בשעות שלפני השקיעה  ,הם שהפכו את חצר בית הכנסת
בטבריה לאתר תפילה ולימוד .
בית הכנסת של חלב הוא האחרון מסוגו ששרד עד כמעט לימינו ממש  .נקווה שהאחראים
לו כיום ידעו לשומרו בשלמותו עד שנוכל לשוב ולפוקדו .

הפניות

ב9ב99וגרפ9ות

דותן

א ' דותן  " ,לתולדות בית הכנסת הקדום בחלב ועדותו של תיק אמנותי משנת ת " ע
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קאפסוטו

משה חיים קאפסוטו  ,יומן שני מסעות  ,כ " י אוקספורד  ,בודליאנה  ] . 4 . 9נ ) MS . 1

רוזאניס

ש " א רוזאניס  ,קורות היהודים בארצות קדם  ,סופיה . 1937

מקויות א9וי9ם
אוסף הצלם רוברט ליונם  ,סיאטל  ,באדיבות הצלם ובית התפוצות ע " ש נחום גולדמן  ,תללאביב  :תמונה

.4
אוסף שרה שמאע  ,ירושלים  :תמונות

דלה וולה ( ראה הפניות

,3 ,2

ביבליוגרפיות ) :

. 12 , 10 , 5

תמונה . 14

האנציקלופדיה החדשה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ  -ישראל  ,בהוצאת החברה לחקירת ארץ  -ישראל
ועתיקותיה  ,כרסא ומשרד הביטחון  ,ירושלים
מכון בן  -צבי  ,ירושלים  :תמונות , 13 , 11 , 9 , 8

סוברנהיים ומיטווך ( ראה הפניות

: 1992

תמונה

.7

. 15

ביבליוגרפיות ) :

תמונות

,1

.6

