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להציג את עצמי: עובדת המרכז לאמנות יהודית במחקר בכתי מעל לעשרים שנה מה אני עושה באוקספורד: משתתפת בסדנה לכתבי יד עבריים על האוסף הנפלא שיש להם באוקספורדכמה כתבי יד עבריים יש באוסף? 2726 מרביתם אוסף אופנהיים (730) ומיכאל (630). כמה מהם מאויירים? אילו כתבי יד מיוחדים יש להם? אוטוגרפים של הרמבם, תנכים מאויירים בעושר רב מאזור קסטיליה. 



יהודה החסיד  ' ר
)1150 – 1217(  
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ר' יהודה החסיד (1150 – 1217) אשר קבע את מקום מושבו ברגנסבורג שם כתב לפני מותו את "ספר החסידים"ברוך בן יצחק, רבו של אברהם בן עזריאל מחבר ספר "ערוגות הבשם" שהיה חבר בית הדין של רגנסבורג (מחצית שנייה של המאה ה- 12), אפרים בן יצחק, מבעלי התוספות ותלמידו של רבינו תם, שהיה גדול פייטני גרמניה (1110 - 1175) ויצחק בן משה מווינה, בעל אור זרוע.  ראה אוסף פיוטיו בספרו של הברמן, פיוטי רבי אפרים ברבי יצחק מרגנשבורג. 
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חמש המגילות נקראות בציבור במועדים הבאים: אסתר- בפורים, רות- בשבועות, שיר השירים- בפסח, איכה- בט' באב וקהלת- בסוכות. נראה כי יהודי אשכנז נהגו לקרוא את ספר איוב ואת קטעי החורבן מירמיהו בתשעה באב, כמובא, למשל, בספר הרוקח הגדול (ירושלים, תש"ך), של ר' אליעזר מוורמס (נ' 1234), בהלכות תשעה באב, ע' קעח: "וקורא בקנות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה..." . 



Regensburg Pentateuch-no IW 
Pentateuch with Hafṭarot and Five Scrolls, 
Germany, 1305  
(Oxford. Bodl. MS. Canoni, Or. 91, fol. 3) 
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Regensburg 
Pentateuch- 

 
no Targum 

תלמוד הבבלי  
אור  (א 8ברכות 

)זרוע   
 

Oxford. 
Bodl. 
MS. 
Canon. 
Or. 91 

With Targum 

Presenter
Presentation Notes
הטקסט שלו אינו דומה לחומשים הליטורגיים האשכנזיים הכוללים מקרא ותרגום פסוק פסוק לסירוגין  לפי המובא בתלמוד הבבלי ברכות 8א (וכן מובא באור זרוע )



Regensburg Pentateuch— 
extending of letters towards the end 

of the text-lines 
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BUT WHEN IT GETS TO THE 
MEGILLOT, HAFTAROT & THE 
BOOK OF JOB…. 



לערך 1300, לוחיות למילות פתיחה הפטרות רגנסבורג  
)220-ב219דף , 180/52מוזיאון ישראל (  
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 מילת פתיחה לספר איוב
לערך  1300, רגנסבורג, "חומש רגנסבורג"    

 )180/52מוזיאון ישראל (
'  נ(אליעזר מוורמס ' של ר, )ך"תש, ירושלים(בספר הרוקח הגדול 

וקורא בקנות ובאיוב ובדברים  : "קעח' ע, בהלכות תשעה באב, )1234
 ..." . הרעים שבירמיה

 

Regensburg Pentateuch 



Q regarding the text of the 
Chumash and its layout: 
 
1. Why there is no Targum in the text of the CHUMASH 
only? 
 
2. Why the text is written in one column and not in 3? 
 
3. No plan in advance for initial word panels. Why? 
 
4. The extending of letters. Why?   



Before answering ….let us see  
 

THE ILLUSTRATIONS 
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חמש המגילות נקראות בציבור במועדים הבאים: אסתר- בפורים, רות- בשבועות, שיר השירים- בפסח, איכה- בט' באב וקהלת- בסוכות. נראה כי יהודי אשכנז נהגו לקרוא את ספר איוב ואת קטעי החורבן מירמיהו בתשעה באב, כמובא, למשל, בספר הרוקח הגדול (ירושלים, תש"ך), של ר' אליעזר מוורמס (נ' 1234), בהלכות תשעה באב, ע' קעח: "וקורא בקנות ובאיוב ובדברים הרעים שבירמיה..." . 



Regensburg Pentateuch 
)180/52 י"כת, מוזיאון ישראל, ירושלים(  

 



TEMPLE IMPLEMENTS, Regensburg Pentateuch 
 



Perpignan Bible, Perpignan,1299 (BnF, héb. 7, fols. 12v-13) 



Regensburg Pentateuch 

טולדו  
1277 

Perpignan,1299  

 . 

"וזה המקדש הם ספרי הקדש:  "ז"אע:  
הטיב מי שקרא הספר הגדול  : דוראן

כוננו  ' מקדשיה כי הוא באמת מקדש ה
...ידיו  
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מובא אצל האבן- עזרא בהקדמתו לספרו "מאזני לשון הקודש", כי כתבי הקודש הם המקדש: "וזה המקדש הם ספרי הקדש".  ובהרחבה אצל פרופיט דוראן בספרו "מעשה אפוד" משנת 1403 מובא: "הטיב מי שקרא הספר הגדול מקדשיה כי הוא באמת מקדש ה' כוננו ידיו..."  רעיון זה לפי וידר, מופיע לראשונה במקורות צדוקיים וקראיים. הוא מוזכר למשל בדקדוקי הטעמים של המסרן הטבריאני הידוע אהרון בן אשר, שם התנ"ך מקביל בחלקיו למקדש: החומש מקביל-לקודש הקודשים, הנביאים-לקודש והכתובים-לחצר



 אהרון מדליק את המנורה, 
לערך 1280, צפון צרפת, ספר המכלול של לונדון  

(London, British Library, Add. 11639, fol. 
114) 
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INFRA RED LIGHT 
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Tentative conclusion regarding the paintings: 
 
The Draughtsman/Colorist  was refered in Latin.  
 
This Ashkenazi-Sephardic version must have been done by a 
Jewish artist or by a close guidance of a Jewish instructor. 
 
This is also true regarding the following rare Midrashic 
Scenes: 



Circumcision and Sacrifice 
of Isaac, Regensburg 
Pentateuch, Regensburg, c. 
1300 (Israel Museum 180/52, 
fol. 18v) 



The Sacrifice of Isaac, Regensburg Pentateuch 



The death of Sarah is juxtaposed to the binding 
of Isaac - akeidah - because when she heard the 
news of the akeidah, her soul departed and she 
died. This is how the sages taught in the 
midrash:  
 
“At the time when Abraham our father binded 
Isaac his son, the Satan came to Sarah and 
said to her: where is your husband? She said 
to him: today is three days since he went 
with my son Isaac to educate him in the 
mitzvot. He said to her: no, it’s not as you 
say, but rather he went to slaughter him and 
to burn him as a sacrifice. Immediately, she 
trembled greatly and the Satan held 
her and lifted her up so high that 
she was able to see that he was 
being slaughtered. Immediately, her 
soul departed and she died. (Midrash in ms. 
BSB, Cod. Hebr. 5) 
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"ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שעל ידי בשורת העקידה פרחה נשמתה ומתה שכן דרשו רבותינו בשעה ששחט אברהם אבינו את יצחק בנו בא השטן אצל שרה ואמ' לה בעליך היכן הוא אמרה לו היום שלשה ימים שהלך הוא ויצחק בני כדי לחנכם במצוות אמ' לה לא כדברייך הוא כמו שאת אומר אלא הוליכו לשוחטו ולשרוף אותו ולהעלהו עולה מיד נזדעזעה למאד ואחז בה השטן והגביה אותה כל כך למעלה עד שראתה אותו שהיה נשחט מיד פרחה רוחה ומתה." ("פירוש רש"י מוירצבורג", שנעשה בווירצבורג בשנת 1233 (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hebr. 5/I, fol. 18v).



The Story of Esther, 
Regensburg Pentateuch, 
Regensburg, c. 1300(Israel 
Museum 180/52, fol. 157v) 



“ …Haman then said to him [to Mordecai]: Mount the horse and ride. Mordecai said to 
him: I am unable, as my strength has waned from the days of fasting that I observed. 
Haman then stooped down before him and Mordecai ascended on him. (BT Megillah, 
16a) 



Moses giving the Law, Regensburg 
Pentateuch, Regensburg, c. 1300  
(Israel Museum 180/52, fol. 154) 



Moses giving the Law, Regensburg 
Pentateuch, Regensburg, c. 1300  
(Israel Museum 180/52, fol. 154) 

ר אבדימי בר חמא בר  "ויתיצבו בתחתית ההר א) יז, שמות יט(
ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם אם "חסא מלמד שכפה הקב

ר "אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם א
כ הדור  "אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא אמר רבא אעפ

קימו וקבלו היהודים  ) כז, אסתר ט(קבלוה בימי אחשורוש דכתיב 
 )תלמוד בבלי שבת פח א(קיימו מה שקיבלו כבר 

Shabbat 88a 
The William Davidson Talmud 
 
 

https://www.sefaria.org/Shabbat


154v-155 Regensburg Pentateuch 



154v-155 Regensburg Pentateuch 
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154v-155 



Arrest of Christ, Bohemian Book of Hours, Moravia, c. 1215 (NY, Pierpont 
Morgan Library Ms M. 739, fol. 23) 

Curved, distorted… 
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התופעה, שבה הדמויות מתוארות בעלות תווי פנים מעוותים, ובפרופיל אופיינית לכתבי יד עבריים מאשכנז ונדונה בעבר על-ידי מספר חוקרים.  התופעה נחקרה בהקשר רחב יותר של עיוות דמות האדם בדרכים נוספות, כמו פנים מחוקות או מוסתרות, ראשי חיות, ועוד. הנושא בכללותו חורג ממסגרת הדיון שלנו ולכן נתייחס לתווי פנים גרוטסקיים ולמצג דמויות בפרופיל בלבד כפי שהם מופיעים בכתב היד שלנו. המחקר האחרון בנושא נעשה על-ידי מלינקוף (Mellinkoff), הטוענת, כי הציורים של אותם כתבי יד עבריים הכוללים מרכיבים מעוותים, נעשו בידי אמנים נוצריים ממניעים אנטי יהודיים על פי קונבנציות ויזואליות המקובלות לתיאור דמויות שליליות. לטענתה, באמנות המערבית במאות ה- 12 עד למאה ה- 14, אויבי הנצרות מתוארים בפרופיל, שהוא תמיד ביטוי של השפלה. בין אויבי הנצרות הנושאים אפיונים אלה ניתן למנות את קין, יהודה, הדמויות המסגירות את ישו לאויביו, הדמויות המענות אותו, או אלה המלגלגות עליו.  לעיתים קרובות, דמויות שליליות אלו וכן היהודים תוארו גם בתווי פנים מעוותים, הכוללים אף נשרי או בולבוסי ופה גדול.   כך למשל, בספר התהילים מהריינוס העילי מאזור באזל, משנת 1260-70, הדמויות המסגירות את ישו (תמונה 44), והדמויות המענות אותו וכובע יהודי לראשן (תמונה 45), מתוארות בפרופיל ואפיהן ארוכים ובולטים.  טענתה של מלינקוף היא בעייתית לאור העובדה שכתבי היד העבריים הללו, ובהם החומש שלנו, נועדו לבעלים יהודים, שגם השתמשו בספרים הללו וגם שילמו לאותם אומנים שציירו את הציורים ה"אנטישמיים". עם זאת, קשה לבטל את טענתה של מלינקוף במיוחד לאור העובדה שבכתבי יד מאוירים נוצריים מגרמניה, ובכללם כתב יד נוצריים מרגנסבורג, ניתן לראות שהצגת דמויות בפרופיל היא נדירה ביותר ושמורה במיוחד לתיאור אויבי האל, בעוד שרוב הדמויות החיוביות מופיעות במצג חזיתי ובעיקר במצג של שלושה-רבעים. אך למרות שהדרך המקובלת באמנות המקומית להצגת דמויות חיוביות היא במצג של שלושה-רבעים או במצג חזיתי, ולמרות שאיורי החומש נעשו בסגנון מקומי (כפי שיוכח בפרק הבא הדן הסגנון), דרך זו לא אומצה בחומש שלנו אלא הוחלפה, כאמור, במצג של פרופיל בעל הקונוטציות השליליות באמנות הסביבה. לאור הדברים האלה, ולנוכח ניסיון הטשטוש של המרכיבים האנטישמיים בחומש שלנו, אני נוטה לקבל את דעתה של מלינקוף, שאמן נוצרי שרטט את הדמויות בחומש בפרופיל ולעיתים בתווי פנים מעוותות. אולם, החשש מפני תגובה קשה של מעסיקו היהודי, או של המנחה או הסופר היהודי של כתב היד, היא שהניעה את האומן הנוצרי לטשטש את תווי הפנים המעוותים בשלב הצביעה. לפיכך שינה האומן את התווים הגרוטסקים בקבוצת בני ישראל שבתחתית ההר ורק המצג בפרופיל ודמות אחת או שתיים עם מרכיבים גרוטסקיים נותרו כעדות לכוונתו המקורית.



Flagellation of Christ and Crowning 
Christ with Thorns, Psalter, Germany or 
Switzerland, 14th century (Manchester, John 
Rylands Library, Ms. Lat. 95, fol. 8 



Cain killing Abel, Speculum humanae salvations, 
Germany, 14th century (Kremsmünster, Cod. 
Cremifanensis 243, fol. 24) 



CONCLUSION OF THE ART: 

• ANTI-SEMITIC DRAUGHTSMAN  

• WORKED CLOSELY WITH THE JEWISH 

INSTRUCTOR  

AND CREATED A VERY JEWISH SCENES WITH THE  

• TEMPLE IMPLEMENTS AND  

• MIDRASHIC SCENES 

So… the colorist fixed the distorted 
facial features perhaps after the patron 
or the scribe noticed it… 



BACK to THE Q about the TEXT LAYOUT 



,כתובת בסוף החומש  
בערך  1300, גנסבורג, רגנסבורגחומש   

דף (, 180/52י "כת, מוזיאון ישראל, ירושלים(
))שוליים פנימיים, 152  

 

/ מאה וחמשים/ סך הכל העמודים"
/  תורה הוא מתוקן/ ולהעתיק ספרי

ולכל  / וששים שורות/ 'בווי עמודים וש
כל / ובסוף פסוק בסוף/ עמוד ועמוד

."ה שמו כתיקנן'ובי/ עמוד ועמוד  
 
The total are of 150 columns 
and it is meant to serve as 
Tikkun for copying Torah 
Scrolls in the Vavei ha-
Amudim format with 60 lines 
per column, and each column 
should end with a full verse. 
except 6 pages that their RT 
are ו"ה שמ"בי  

,  הבאים, יהודה אתה, בראשית[
]ואעידה בם, מה טובו, שמר לך  













 חומש רגנסבורג

שורות   60-ת ב"כטור בס  

30 30 

30   +
30=
60 



Rabbi Meir writes in Hagahot Maimoniiyut, Laws of Tefilin and Mezuzah 7:9: 
 
“That which ignorant scribes start each column with a ‘vav’ and called it ‘vavei 
h’amudim’, it seems it is an absolute prohibition, because they make some of 
the columns wide and some narrow, and sometimes there are large letters which 
are not according to Jewish law.. and sometime irregular longated letters to 
allow the ‘vav’ to reach the beginning of the following column. I have written 
these words to my teacher Rabeinu and he agreed with me.” 
 
This is what HaMaharam )1215 - 1293 (  responded: 
 
“That which you asked me about Torah scroll with ‘vavei h’amudim’, it is not 
correct in my eyes, as you have written, not from the Torah and not from the 
rabbis. There is however one scribe, R’ Luntin from Michelhausen, who showed 
his talent in this way. If I were to write a Sefer Torah I would be careful not to 
have a single column start with a ‘vav’ besides ‘v’a'ida bam’.” 
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היה חזק יותר מכל סמכות רבנית ולמרות  , בעלי המלאכה, נמצאנו למדים  שנוהג הסופרים
המשיך הנוהג להתבסס עד , ם מרוטנברג"המהר, הסתייגויותיהם של חכמים כמו גדול חכמי אשכנז

 .  שברבות השנים החלו לצקת בתופעה גם משמעויות עמוקות וסודות כמוסים
שחיבר את פרשנותו למקרא בקלן בשנת  מנחם ציון ' רהראשון שמצאתי כי הטעים טעם כזה הוא  

...  'מזה הטעם הנהיגו הקדמונים לכתוב ספר תורה ווי העמודים והוא סוד שם ה"הוא כותב כי . 1384
לוחות הברית נראים כשני  2כלומר " ת נקרא ווי העמודים"ווין וכן ס' לוחות הדומים לב' והוא סוד ב

הוא ממשיך ומקביל בין ווי העמודים במשכן לאבני הבניין של התורה הלא הם . ווים הצמודים זה לזה
-ב כולל הסופיות"לפיו אם נחבר את הערך הגמטרי של כל אות ואות באותיות הא: אותיות האלף בית

ואת האלף  : "כח: שהוא מנין הווים במשכן כנאמר בשמות לח 1750נגיע בדיוק למספר  -ך"מנצפ
 ".  ושבע המאות וחמשה ושבעים עשה ווים לעמודים וצפה ראשיהם וחשק אותם

הווים במשכן  . וחשקיהם כסףווי העמודים עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת : "10:שמות פרק לח
 .ואת הפרוכת) 3, מסך פתח אוהל מועד) 2, את יריעות החצר) 1היו מחוברים לעמודים וסייעו להחזיק 



2016, ישראל, ספר תורה אשכנזי  
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Presentation Notes
בשנת 1767-9 נדפס באמשטרדם תקון סופרים מיוחד לשיטת ווי העמודים בשם "עזרת הסופר", וכי עד היום ישנם סופרים המבקשים להעתיק ספרי תורה על פי שיטה זו.תא-שמע, שם. תיקון זה כתוב בחמישה כרכים ומתאים לעימוד שונה משלנו, ל - 42 שורות במיפתח.מובא בערוך השולחן מאת הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין (1829 – 1908): "אמנם זה זמן רב שיצא לאור תקון סופר אחד יפה אף נעים מסודר על ווי העמודים בלי שום דחיקת אות וכבר נהגו הסופרים לכתוב אחריו ובוודאי שנכון וישר לעשות כן ויש בזה עניין גדול"(רעג, כד).



 ,  "עזרת הסופר"נדפס באמשטרדם תקון סופרים מיוחד לשיטת ווי העמודים בשם  1767-9בשנת 
וכי עד , "עזרת הסופר"נדפס באמשטרדם תקון סופרים מיוחד לשיטת ווי העמודים בשם  1767-9בשנת 

 .היום ישנם סופרים המבקשים להעתיק ספרי תורה על פי שיטה זו
אמנם זה זמן רב שיצא ): "1908 – 1829(מובא בערוך השולחן מאת הרב יחיאל מיכל הלוי אפשטין 

לאור תקון סופר אחד יפה אף נעים מסודר על ווי העמודים בלי שום דחיקת אות וכבר נהגו הסופרים  
 ).כד, רעג, יורה דעה, ערוך השולחן"(לכתוב אחריו ובוודאי שנכון וישר לעשות כן ויש בזה עניין גדול

 
 

Aruch Hashulchan (Yore Deah 273:24) – Rabbi Yechiel Halevi Epstein  )1829 – 1908:( :  
 
It has been a long time already that they have produced a nice and beautiful script 
with ‘vavei h’amudim’ - with ‘vav’ as the first letter on each column - without 
forcing any letters and scribes have had the custom to follow this style and for 
sure it is correct to do so and there is a great thing to do this. 
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Presentation Notes
עם זאת, השם שניתן לשיטה זו "ווי העמודים" רומז על האפשרות שלא רק שיקולי אחידות אסתטיים עמדו בפני הסופרים. המינוח "ווי העמודים" מעלה את הקשר לווי העמודים במשכן, כנאמר בספר שמות למשל בפרק לח:10: "עמודיהם עשרים ואדניהם עשרים נחשת ווי העמודים וחשקיהם כסף.הווים במשכן היו מחוברים לעמודים וסייעו להחזיק 1) את יריעות החצר, 2) מסך פתח אוהל מועד, 3) ואת הפרוכת. (שקופית ווים X 2) ניתן לראות למשל את תפקידם של הווים בנשיאת מוט הברזל שהחזיק את מסך פתח אוהל מועד לפי אחד השחזורים שנעשו כיום (שחזורו של הרב מנחם מקובר). התלמוד מקשר בין האנקול-הוו של עמודי המשכן לאות העברית ו', כראיה לכך שהתורה ניתנה באשורית, כלומר שהכתב שבו ניתנה התורה וניתנו לוחות הברית הוא לא הכתב העברי הקדום אלא הכתב האשורי, המכונה הכתב הארמי, בקיצור הכתב שלנו כיום. שאלת הכתב בו ניתנה התורה אינה עניין של מה בכך, שכן (עוד לפני הקבלה) כבר בספרות התנאים והאמוראים סוגיות שלמות נקשרו לקדושתן של אותיות התורה. וכך מובא בגמרא (סנהדרין כב, ע"א):"תניא רבי אומר- בתחילה בכתב זה (אשורית) ניתנה תורה לישראל. כיוון שחטאו נהפך להם לרועץ. כיון שחזרו בהן החזירו להם... משום רבי אלעזר המודעי (אמרו)- כתב זה לא נשתנה כל עיקר שנאמר "ווי העמודים". מה עמודים לא נשתנו אף ווים לא נשתנו". מסביר רש"י במקום: ווי עמודים כמין אונקלאות וכל אונקלאות דומין לווין. אלמא בימי משה הווין כמו שלנו". כלומר התורה ניתנה בכתב האשורי ורבי אלעזר המודעי מביא כראייה את הוו-האנקול של המשכן שצורתו כצורתה של האות וו האשורית כמו הכתב של היום. (ואכן בכתב העברי הקדום הו' נראית כמעין אות Y יותר).אם כן, הבאנו כי ווי העמודים מזכירים את "ווי העמודים" של המשכן ויוצרים קשר אסוציאטיבי בין התורה למשכן. גם בליטורגיה אנו רואים זיקה בין ספר התורה לכלי המקודש ביותר במשכן ובמקדש- ארון הברית. ידוע כמובן כי ספרי התורה מונחים בבית הכנסת האשכנזי בתוך מקום הנקרא "ארון" המזכיר את ארון הברית ששמר על ספר התורה ולוחות הברית במשכן ובמקדש. עוד נמצא כי הפסוק מתהילים המלווה את הוצאת ספר התורה: "גדלו לה' אתי ונרוממה שמו יחדיו" (תהילים לד, ד) קיבל בכמה מקורות אשכנזיים בני התקופה (במחזור ויטרי, , א, סי' קסד, בספר המנהיג, הלכות שבת, ס"ע קנד וכן בסידור הרוקח, עמ' תכב), רעיון המקשר בין ס"ת, ארון הברית והמספר שש (ו'). במקורות אלו מובא כי הפסוק גדלו לה'.. בנוי משש תיבות כנגד ששת הצעדים שעשו נושאי ארון הברית בימיו של דוד.   (שקופית רגנסבורג-מקדש) הקשר בין התורה למשכן מודגש היטב בחומש רגנסבורג עם הכללתם של זוג דפי המשכן-מקדש. 





December 4, 1302, 
sealed by Gaedel 

son of Petter Halevi  

Seal of Gad son of the 
late  Petter  Halevi 



ע"הלוי נ* פטר* ברבי * גד : חותם   

(House, Court and State Archives in 
Vienna) 





Albrecht Altdorfer  
  1519, תחריט, פנים בית הכנסת ברגנסבורג

    )המוזיאון ההיסטורי, רגנסבורג(

 



שחזור בית הכנסת ברגנסבורג על פי 
  התחריט וחפירות ארכיאולוגיות בשנת

1995 

Albrecht Altdorfer  
,  רגנסבורג( 1519, תחריט, פנים בית הכנסת ברגנסבורג

    )המוזיאון ההיסטורי

 



 תמונת לווין של העיר העתיקה של רגנסבורג



 תמונת לווין של כיכר העיר העתיקה של רגנסבורג



מטבעות זהב שנקבר על ידי יהודי   625מטמון של  
בערך 1388במרתף ביתו בשנת   

20-סוף המאה ה, נתגלה בחפירות כיכר רגנסבורג   



  13.2(פסלון קטן עם דמותו של אהרון ולפיד בידו 
נתגלה  , 16 -ראשית המאה ה 15 -סוף המאה ה, ) מ"ס

של הרובע היהודי  19 -בחפירות של המאה ה
  .ברגנסבורג

 אהרון המדליק את המנורה
לערך 1300, רגנסבורג, "חומש רגנסבורג"    

)180/52מוזיאון ישראל (  



שנכתבו בידי  ] ואת מגילת אסתר[כלל כתב היד את חמשת חומשי התורה בשלב הראשון ניתן לשער כי 
הסופר דוד ללא איורים וציורים ונועדו כמודל העתקה לספרים הנקראים בבית הכנסת מתוך מגילת קלף  

 ).   מגילת התורה ומגילת אסתר(
 

הושלם כתב היד על יד ברוך הסופר בשאר הקריאות מן המקרא כדי שיתאים לשמש  , בשלב השני
 .  כחומש ליטורגי לבית הכנסת

מקום בשעת הכתיבה למילות  , כאמור, ברוך הסופר ייחד. בשלב זה נוספו לכתב היד האיורים והעיטורים
אמן נוסף מאותו בית  .  פתיחה לכל הספרים והקטעים וכן ייחד עמוד שלם למילת הפתיחה לספר איוב

נקרא לפאר גם את חלקו של הסופר דוד והוא אייר קונטרס שלם ובו ארבעה דפי איור שלמים  , מלאכה
אמן זה גם הוסיף את  , בהמשך לאותה השערה שלנו.  שהוכנס בין סוף החומש לתחילת מגילת אסתר

שהוצמד לקונטרס קיים בתוך דפי החומש של  , הדף המאויר הבודד הכולל את ברית המילה והעקידה
נראה כי הרעיון לפאר את כתב היד בעיטורים  ).  23תמונה (דוד בין פרשת חיי שרה לפרשת תולדות 

אף  ). 10תמונה (לפנל פתיחה למגילת אסתר , כאמור, נבט עוד בחלקו של הסופר דוד משהותיר מקום
ברור כי השלבים הללו נעשו באותו המקום  , אם השערתנו כי כתב היד נעשה בכמה שלבים נכונה

כמו גם הכתיבה האשכנזית הדומה  ,  הדמיון בין כל דפי החומש בעובי ובצבע הקלף. ובסמיכות של זמן
מצביעים כולם על אותה קרבה בזמן ובמקום של כל חלקי כתב  ,  של כל הסופרים וסגנון האיורים הדומה

 .היד























Annunciation and Nativity, 
Legenda Aurea, Regensburg, 1295 

Munchen, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14034  



 


















	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	Slide Number 57
	Slide Number 58
	Slide Number 59
	Slide Number 60
	Slide Number 61
	Slide Number 62
	Slide Number 63
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	Slide Number 67
	Slide Number 68
	Slide Number 69
	Slide Number 70
	Slide Number 71
	Slide Number 72
	Slide Number 73
	Slide Number 74
	Slide Number 75
	Slide Number 76
	Slide Number 77
	Slide Number 78
	Slide Number 79
	Slide Number 80
	Slide Number 81
	Slide Number 82
	Slide Number 83

