I

דגל הדג לים
ואיה תוידו ת
דגי שובחת ת ורה

ניי ר
במאה

דמוי

ספר

תורה

או לוחות נייר שעליהם נחקקו

ה 17-

הד יברות )כורדיסטן(,

מנהג זה רווח בקרב

אשכנז ,ועדות

לכך מביא התאולוג

-גרמני בודנץש

ב 1902-

הופק ברוסיה

דג ל שמחת תורה ובו נשזרו דמויות הרצל
ונו רדאו במראה המסורתי של חג הסוכות,

בספר שכתב במחצית הראשונה של המאה

ייכ י מציון תצא תורה ודבר ה י מירושלם ",

ה lS -על מנהגי היהודים ,בדבריו נכתב כי

נדפס ככותרת לדגל ש נ ד פ ס לראשו נ ה

הילדים היוצאים מבית הכנסת מחזיקים

בש נות

) כנראה

בידיהם דגלים ועליהם כתוב יידגל מחנה בני

בו וינה  (,יי עלה" א רצה וזכה לכמה ג רסאדת

ישרא ל " ו"שמות הש בט יםי'.

ה 20-

במרכ ז

מוד פ סות נו ספ ות ב ש נ ו ת

א י רופה

ה  , 30-ה  50-וה 60-

את הדגלים המעוטרים לכבוד שמחת תורה

)(, 1

נהגו להכין בבתים ,והם הפכו חלק מתרבות

מקובלים בתרבות היהודית שנהגה במר כ ז

עממית של מוצרי נייר כמו לוחות יימזרח"
ו"שיוויתי"

C2PJ

)תימן

ומגזרות

נייר

שנהגו

באשכנז

בדגל זה מכונסים מרב המוטיבים שהיו

אירופה

ובמזרח,i'J

במרכז

התמונה

הקודש המקובל בבית הכנסת

ארדן

האשכנזי/

והועברו לארצות הבר ית ולא ר ץ י ש ר אל,

ובסמדך אליד ניצבות דמדיות משה ואהרן,

בראש הדגל התנוסס נר דולק יי כ י נר מצוה

עוד נתקבצד אל חזית התמדנה ארבע חיות

ותורה אור" )משלי ו ,כג( ,הנר נקבע בתרך

מוטיב עיטורי מקובל של ארונות קודש,

תפוח ,תפוח אדמה או גזר,

לוחות יימזרחי; ו"שיודיתי" ,נתובות  .ומגזרות

-

דגלי שמחת תורה לא היו מוכרים אצל יהודי

נייר ,שנסמך על המשנה ממסכת אבות:

המזרח ,אלה נהגו להרעיף בחג זה ממתקים

יייהודה בן תימא אומר :הדי זע כנמר ,וקל

ופירות על ראשי הילדים ואף החזיקו גליל

כנשר ,דרץ כצבי וגבדר כארי לעשות רצ ו ן

