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 ד ף  ש ב ו ע י
 ה"תשס , נשא וחג השבועותרשתפ                       ות                      מאת המרכז ללימודי יסוד ביהד

 604 מספר                                                    ש הלנה ופאול שולמן                     "ע        

 
 ה בכתבי יד יהודיים בימי הבינייםמתן תור

 

 .מחזורים המצוירים של ימי הבינייםבהגדות וב ,בחומשיםלביטוי חזותי זכה האירוע הגדול של מתן תורה 
 , עצמוטקסט המקראימתוך ה בחרו להבליט פרטיםאו הפטרונים שהזמינו את כתבי היד המאוירים האמנים 
בקהילות ישראל סביב חג מנהגים שהתפתחו  יש מהם המשקפים ו,ל"רשי חזהעולות מתוך מדשונות  דקויות

 .מתן תורה כחגהשבועות 
מקבל המשה ישנו ציור של  ,)13-גרמניה סוף המאה ה (1"הגדת ראשי הציפורים"של כתב היד המפורסם ב  

הציור .  המסמלים את חמשת חומשי התורה, ומוסר לבני ישראל חמישה לוחותה"את שני לוחות הברית מיד הקב
 כף יד המעבירה את הלוחות לדמות אדם בעל צוירתבראש צדו השמאלי של הדף מ". דיינו"מעטר את הפיוט 

, מצוירת שוב דמות שראשה ראש ציפורגבעה בתחתית ה". הר סיני" העומד על גבעה שלידה כתוב ,ראש ציפור
" מתן תורה"הכותרת . גם הם בעלי ראשי ציפוריםש ,לשני אנשים) חמישההם עתה ש( את הלוחות העבירמוהיא 

בדבר חשיבות ההתגלות בסיני " דיינו"נאמר בפיוט מה ש את בטאשלפנינו ציור המ מעידה הציורהמופיעה לצד 
רשית לפיה כל התורה מצביע על הפרשנות המד, נראה כי רעיון שני הלוחות ההופכים לחמישה. ומתן התורה

 .כולה ניתנה למשה בהר סיני
 

 משה מקבל את עשרת שבו מופיע ציור 2,"חומש רגנשבורג" הנקרא ,14-בחומש מבווריה מתחילת המאה ה
האמן שצייר תמונה זו משלב לתוך פרשנותו .  מתאחדים ללוח אחדואלה, הדברות בשני לוחות נפרדים

 :לישראל אמר .כגיגית ההר את ה"הקב עליהם שכפה מלמד - ההר בתחתית ויתיצבו: "הויזואלית את המדרש
בני ישראל המקבלים את התורה עומדים  3".קבורתם תהא שם - לאו ואם, מוטב - התורה עליכם מקבלין אם

 שבה תקופהכמראה היהודים בבתמונה שהדמויות מראה .  נראות להבות אש ההרעלו ,חצובה בהרבמעין מערה 
רעיון בא לידי ביטוי  ובכך ,13- כפי שנגזר על היהודים במאה ה,"כובע היהודים"ושות ב הן חב;נעשה הציור

 .ההמשכיות של קבלת התורה בכל דור ודור
ציור מתן  מעטר 4,)1תמונה ( בגרמניה 14- אף הוא מתחילת המאה ה,"ולשמחזור המשה"של בכרך השני 

 5בפרקי דרבי אליעזרפי הפרשנות -הוא על ציורה. בחג השבועותהנאמר  ,"אדון אמנני" את הפיוט תורה

                                                 
   .23 דף 180/57אוסף מוזיאון ישראל מכתב יד התמונה ב   1
 . ב154 דף 180/52אוסף מוזיאון ישראל מכתב יד התמונה ב   2
 ".בתחתית ויתיצבו" ה"ד ,יז:יט 'שמ) בובר( אגדה מדרש   3
 .    באישור הספרייה הבריטיתBritish Library  -מאוסף ה)  (Add. 22413 f.3 Mosesהתמונה    4
 .'מ פרק אליעזר דרבי פרקי    5
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 ּכֹה ֵלאמֹר ָהָהר ִמן' ה ֵאָליו ַוִּיְקָרא לִֹהים-ָהֱא ֶאל ָעָלה ּומֶֹׁשה ":פסוקעל ה 6)י"ידי רש-מובאת גם עלפרשנות ה(
  .)ג:יט' שמ" (ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְוַתֵּגיד ַיֲעקֹב ְלֵבית תֹאַמר

ה "הקב אמר לו, לבד והנשים לבד האנשים עורכין סיני בהר ישראל עמדו שבת ערב ,אומר פנחס' ר
 של שדרכן לפי לנשים שאלו ולמה, התורה את לקבל הן רוצות אם ישראל לבנות להם אמור לך למשה
 אלו ישראל לבני ותגד הנשים אלו יעקב לבית תאמר כה' שנ, נשים של דעתן אחרי הולכין אנשים
 .בך מעייני כל כחוללים ושרים ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל ואמרו אחד בפה כלם וענו, האנשים

  

 
                                                                                   )1( 

 
 עומדים מאחורי דמותו של אהרן שמצנפת הם. "כובע היהודים"חובשים אף הם את שבציור בני ישראל 

 , משה7. ראשיהן ראשי חיות והן מביטות בחסידּות לשמים;ומדות בנפרדנשות ישראל ע.  על ראשוכוהן גדול
 ביטוי נותניםהשופרות והעשן בקצה העליון של התמונה . נראה ככורע ברךומחזיק בלוחות הברית , ללא זקן
 ".ְמאֹד ְוָחֵזק הֹוֵלְך ַהּׁשֹוָפר קֹול ַוְיִהי" ):יט:יט 'שמ(לפסוק 

 ,13-שנוצר כבר באמצע המאה ה 8,)2תמונה ( " הארכיבישוף לודמחזור"גם במחזור התפילה האשכנזי 
 ". אדון אמנני"מתן תורה כאיור למילת הפתיחה של הפיוט של מופיע ציור 

בציור ניתן לראות משמאל את לוחות . שמותפרק כד בספר כאן בחר האמן לתאר את סיפור מתן תורה לפי 
 עומדים אביהוא ושבעים הזקנים , נדב,ןון ניתן לראות את אהרמימי. הברית נישאות על ידי מלאך חסר תווי פנים

 זורק את דם הברית על בני כשהוא, )ד:כד (המזבח שבנהומשה ליד מצויר  ובמרכז ,שצוו לעשותכפי , מרחוק
 .פוריםי ראשי צותנדב ואביהוא מוצגים כדמויות כלאיים בעל, רוןאה ,משה. )ו:כד (ישראל

 הגדת סרייבו נוצרה 9.)3תמונה (זכיר את ציור מתן תורה בהגדת סרייבו מכתבי היד הספרדיים ראוי לה
 הטקסט של המרוכזים לפני תחילתההגדה מכילה ציורים רבים . 14-בברצלונה במחצית השנייה של המאה ה

): חי:יט' שמ(הפסוק פי - בציור עלארו מתמתן תורה. ההגדה ומספרים את תולדות עם ישראל מבריאת העולם
משה עומד על ". ְמאֹד ָהָהר ָּכל ַוֶּיֱחַרד ַהִּכְבָׁשן ְּכֶעֶׁשן ֲעָׁשנֹו ַוַּיַעל ָּבֵאׁש 'ה ָעָליו ָיַרד ֲאֶׁשר ִמְּפֵני ֻּכּלֹו ָעַׁשן ִסיַני ְוַהר"

האמן שצייר את דמותו של משה ניצב על .  בשמים,מעל לראשושופר  ו, עם לוחות הברית בידיוהר סיני העשן
.  נותן ביטוי ויזואלי לברית ולקשר הממשי שנוצר במתן תורה בין שמים לארץ,ע עד לשמיםהר סיני כשראשו מגי

 פרט זה נותןייתכן ו.  מתוך שרווליהםות כיוצאות מעין משולשים נראכשצורותבני ישראל ניצבים סביב ההר 
 ַהּנֵֹגַע ָּכל ְּבָקֵצהּו ּוְנגַֹע ָּבָהר ֲעלֹות ָלֶכם ִהָּׁשְמרּו ֵלאמֹר ָסִביב ָהָעם ֶאת ְוִהְגַּבְלָּת"): יג-יב:יט' שמ(ביטוי לפסוקים 

 בני ישראל צמודות ומכונסות הם שלידיש בא אולי להראותמוטיב המשולש ". ָיד ּבֹו ִתַּגע לֹא ...יּוָמת מֹות ָּבָהר
 . געו בהריבשמלותיהם על מנת שלא  י

 

                                                 
. יםלזכר פרש ודקדוקין עונשין - ישראל לבני ותגיד; רכה בלשון להן תאמר, הנשים אלו - יעקב לבית ט"י פרק שמות י"רש    6

 .כגידין הקשין דברים
. גוף אדם וראש חיה,  מצוירות דמויות רבות כדמויות כלאיים14- וה13-בכתבי היד העבריים המאוירים מאשכנז מהמאות ה   7

 .תופעה תמוהה זו נחקרה רבות אך עדיין לא נמצא לה הסבר משביע רצון
  . Oxford, Bodleian Libraryבאישור ) Laud Or. 321 fol. 127v (התמונה     8
 .National Museum of Bosnia Herzegovinaהתמונה באישור    9



 3
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על פני שני דפים " אדון אימנני"לחג השבועות מופיע הפיוט  )שנכתב ואויר בעיר לייפציג(במחזור לייפסיא 

וציור שני ,  מקבלים את התורהמתאר את בני ישראל) 4תמונה ( ציור אחד 10.שבשוליהם התחתונים שני ציורים
. הילדים לבית הספרשהיה נהוג בקהילות אשכנז באזור הריין בקבלתם של  החניכהמתאר את טקס ) 5תמונה (

ובין  ,המתחיל ללמוד תורהשני הציורים המופיעים זה מול זה יוצרים הקבלה בין חניכתו האישית של הילד 
 "חניכה"האשכנזי של המנהג הפרטי הציור המתארים את . בסיניִשחזור הזיכרון הקיבוצי של חניכת עם ישראל 
 11:ויטרי מחזורמובנים רק לאחר שקוראים את תיעוד המנהג ב

 אותו ומלבישין אותו ומרחיצין לוח על האותיות את לו כותבין תורה לתלמוד בנו את מכניס וכשאדם
 לבית להוליכו וחשוב חכם אחר ומחזירין ותרֵּפ ומיני תפוחים לו ומביאין. ביצים' ג לו ולשין. נקיים בגדים
 ומקרין. רותוהֵּפ הביצים ומן בדבש חלות אותו ומאכילין הכנסת לבית ומעלהו כנפיו תחת ומכסהו. הספר
 .לחוך לו ואומרים בדבש אותו מחפים כך ואחר האותיות את  לו

  : בונאמר כךו ,1317 משנת" ולמנהגים למחזור הערות"מנהג זה מופיע אף בספר 
 כבר חמש כבר לתורה הנערים את ומחנכין. ..בשחרית תנהִנ שהתורה הכנסת לבית משכימין ובשחרית

 אלפא בטבלא טוב יום מערב להם וכותבין. תפילה קודם טליתו תחת בנו את להביא ונהגו. שבע כבר שש
 וכותבין ...נקיה מסולת רצופין עוגות לו יןשועו ...משה אל ויקרא, ק"דתשר ביתא ואלפא ב"דא ביתא
 ...תאכל בטנך אדם בן': עליה וכותבין לחמא לכן משום התורה חביבות שהן ופסוקים ביתא אלפא עליה
 ולבנה מתוקה שהיא מפני טוב יום מערב תרנגולת ביצת לבשל ונהגו ,'..למודים לשון לי נתן להים-א

 ויעסקו טהורים והנערים. וילבינ כשלג וכתיב לבן הפך כולו דכתיב טהרה סימן והלובן בה כרִנ והכתב
 אותו ולחיכין בדבש הביצה ואת העוגה את ומושחין ...תמימה' ה תורת: הביצה על וכותבין. בטהורין
 והביצה העוגה יאכלו כן ואחרי בלבם סֵנָּכשִּת סימן, הטבלא בתוך שכתוב מה אותם שמקרין את הנערים

  .'ווכ
 

                                                 
מתפרסמות באישור הספרייה של אוניברסיטת לייפציג  ) folio 131r and folio 130v(התמונות    10

Universitaetsbibliothek Leipzig manuscript of the Leipzig Mahzor  Ms. V 1102/I . 
 .בצרפת ויטרי מהעיר שמואל בן שמחה' ר , י"רש של תלמידוידי -על 1298-בובר מחזור ויטרי ח   11
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                                )4)                                                                  (5( 

 
 

 ר שולמית לדרמן"ד
 במדעי היהדותהחוג המשולב 
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