המודלים האיקונוגראפיים
של ההגדוש המאוירות משפרד
קטרין קוג ' מן  -אפל

הקדמה
כמה וכמה מחקרים  ,החל מספרם של מילר ושלוסר ( פורסם ב  , ) 1898 -ן דנו בהגדות
הספרדיות מהמאה

ה . 14-

עותקים מאוירים של הגדות מספרד פורסמו בדפוס

כ 15 -

עד כה  ,וניתן להבחין במספר אסכולות איור ספרדיות

שהגיעו לפריחתן במאה ה . 14 -

כשני שלישים מההגדות המאוירות שבידינו מקורן באסכולות הקאטאלאניות אשר
מרכזן בבארצלונה  ,ומבחינה סגנונית הן משקפות את הסגנונות שהיו מקובלים
בתקופתן באותו

אזור .

2

בקבוצה זו ידון מאמר

זה .

בהגדה הספרדית  ,לפני הטקסט  ,באים בדרך  -כלל איורים  ,אשר תוכנם אינו קשור
ישירות לטקסט או לטקס ליל הפסח  ,והם מעין הקדמה להגדה עצמה  .אלה הם

ציקלוסים ( מחזורים ) של תיאורים תנ " כיים  ,בהקפים שונים  ,הלקוחים מספר שמות
בלבד או גם מספר

בראשית .

3

נוהג זה של ציקלוסים מנותקים מטקסט כתב  -היד מצוי

באמנות המערבית כבר מהמאה
וה 13 -

בספרי

תהלים .

ה 11 -

ונפוין באמנות הצרפתית מן המאות

ה 12 -

4

לגבי איורים אלה נשאלת שאלה  :היכן עלינו לחפש את המקורות האיקונוגראפיים

של כתבי  -יד אלה

?

אין בידינו ממצאים רבים מהאמנות היהודית המעידים על רצף

באיקונוגראפיה התנ " כית מהעת העתיקה המאוחרת ( לפני המאה ה  7 -בערך ) עד ימי -

הביניים  .מאז גילוי ציורי  -הקיר בבית  -הכנסת בדורא אירופוס  ,שצוירו באמצע המאה
ה3-

לסה " נ  ,חוקרים רבים עוסקים באופי היהודי של האיקונוגראפיה של ציורים אלה ,

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות -
1

ראה

:

מילר ושלוסר .

2

ראה

:

נרקיס  ,כתבי  -יד  ,עמ '

אסכולותיה  -ראה
3

28

המאמר .

ראה בסוף

ואילך  .סקירה כללית על אמנות כתבי  -היד הספרדיים על כל

נרקיס  ,בריטיים  ,עמ '

:

14

ואילך .

איורים מספר שמות בלבד  -ראה  :הגדת ריילנדס ; מהדורת פאקסימיליה  -ראה  :ריילנדס
תיארוך ותיאור  :נרקיס  ,בריטיים  , 1 ,עמ '

86

ואילך  .הגדת האח  , 11 ,תמונות

ותיאור  :שם  , 1 ,עמ '  93ואילך  .הגדת בולוניה  :מצנר  ,פראגמנטים  ,עמ '

בראשית ושמות

:

הגדת הזהב

בריטיים  , 11 ,תמונות
מהדורת פאקסימיליה
4

ראה

:

רות  ,עמ '

; 14

155
:

;

מהדורת פאקסימיליה

ואילך

;

תיארוך

רות .

נרקיס  ,הגדה  ,עמ '

. 65

ותיאור :

:

25

283

;

ואילך  ,תיארוך

ואילך  .איורים מספרי

נרקיס  ,הגדה  .הגדת האחות

שם  , 1 ,עמ '  67ואילך  .הגדת

:

נרקיס ,

סאראייבו :

30

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

בהשפעת המדרשים עליהם ,

כמו גם בהשפעתם האפשרית של ציורים אלה על

5

האמנות

הנוצרית .

הנוצרית

בימי  -הביניים  ,אך יש החולקים על דעה זו .

עקבות האיקונוגראפיה בדורא נמצאים שוב ושוב באמנות
6

השפעות מדרשיות מצויות גם

כן באמנות הנוצרית הקדומה  ,בפרטים איקונוגראפיים שאינם ניתנים לפירוש על  -פי

חז " ל .

הטקסט התנ " כי בלבד  ,ואפשר להבינם רק בעזרת ספרות

7

בהסתמך על תופעה

זו הניחו החוקרים  ,שציורי הקיר בדורא אירופוס לא היו העדויות היחידות של אמנות
יהודית

נאראטיבית  ,אלא הם העתקים של כתבי  -יד יהודיים מאוירים מן העת

העתיקה המאוחרת שהשפיעו באופן ניכר על האמנות הנוצרית באותה תקופה ואף

בתקופות מאוחרות יותר .

8

במאה ה  7 -נפסקה האמנות היהודית  -אולי בגלל נטיות איקונוקלאסטיות בקרב
היהדות - 9והתחדשה רק במאה ה  . 9 -המדיום העיקרי שלה באותה תקופה היה
כתב  -היד  .הדוגמאות המוקדמות ביותר לכך מקורן במזרח  ,ואילו באירופה הגיעה

אמנות כתבי  -היד היהודית לפריחה רק במאות
הספרדיות

הנדונות .

ה 13 -

וה , 14 -

ביניהם ההגדות

השאלה היא האם מדובר בהמשך האיקונוגראפיה היהודית

מהעת העתיקה או שמא זו איקונוגראפיה שנוצרה מחדש 0 .י אם אכן האמנות היהודית
העתיקה היא זו שהשפיעה על האמנות הנוצרית הקדומה  ,ניתן יהיה לעקוב אחרי
מסורת בלתי נפסקת מהמאה

ה3-

עד ימי  -הביניים המאוחרים  .ואכן ישנם אלמנטים

איקונוגראפיים מסוימים שניתן לעקוב אחריהם לאורך כל

התקופות .

אך גם אם האמנות היהודית בעת העתיקה השפיעה  ,במידה מסוימת או אפילו
רבה  ,על היווצרות תיאורים תנ " כיים באמנות הנוצרית  ,עדיין נשאלת השאלה מהו
היחס מבחינה איקונוגראפית בין אותם ציקלוסים תנ " כיים המוזכרים לעיל ובין
האמנות הנוצרית

בימי  -הביניים .

השאלה העיקרית היא  ,האם המודלים להגדות

הספרדיות היו ממקור ביזאנטי או ממקור מערבי  .עד כה לא נבדקו כל הנושאים
התנ " כים שתוארו בהגדות הספרדיות  ,ולכן כל תשובה שניתנה כדי להכריע לטובת

 :קרלינג ;

5

ראה

6

ראה :

7

סוקניק

שוברט  ,יהדות  ,עמ '

;

שוברט  ,יהדות  ,עם ,

67

ואילך

;

35

ואילך .

ווייצמאן וקסלר  ,דורא

;

שוברט ,

שורשים .

יצירות נוצריות שהושפעו מאיקונוגראפיה יהודית
שוברט  ,יהדות  ,עמ '  25ואילך ; שטמברגר ; סו  -מין  -רי  .בבראשית  -ראה  :בראשית של ווינה ;
:

מהדורת פאקסימיליה

:

בקאטאקומבה בווייה לאטינה  -ראה

.

מזל על האלמנטים המדרשיים

:

שוברט  ,בראשית

;

רבל ; לוין ; דופרן ,

בראשית  .חומש אשבורנהאם ; גבהארט ; על האלמנטים המדרשיים בחומש אשבורנהם  -ראה
גוטמאן  ,אשבורנהאם

תרגום השבעים  ,עמ '
מהמאה
8

ראה

:

ה ; 12 -

;

;

ואילך  .רומא  , 747 ,מהמאה

סרליו  ,מהמאה
;

ה ; 12 -

שוברט  ,השורשים

;

ה ; 11 -

אוספאנסקי

;

; 315

ווייצמאן ,

אוקטאטויך של איזמיר ( נשרף ) ,
רומא  , 746 ,מהמאה

שוברט  ,יהדות  ,עמ '

67

ואילך

;

ה . 12-

שוברט  ,אמנות ,

ואילך .

עובדיה  ,עמ '

9

ראה

10

פיכס  ,אפרים  ,עמ '

:

230

ווייצמאן  ,השפעה

עמ ' 37

:

שוברט  ,אשבורנהאם  .תופעה זו מצויה גם באוקטאטויכים ( שמונת

הספרים הראשונים בתנ " ך  ,לפי הסדר הנוצרק  -ראה  :ווייצמאן  ,השפעה  ,עמ '
הסלינג

:

באופן בלתי

תלוי .

185

, 218

ואילך .
דוחה כל הנחה  ,שלפיה איקונוגראפיה נוצרת פעמיים באותה צורה אך

ן

ההגדות המאוירות מספרד

31

מקרר זה או אחר יכולה להיות חלקית בלבד  .י 1להלן אבדוק קבוצת תמונות  ,שהיא
מחזור

מתוך

חלקי

( הקאטאלאניות ) .

שמות ,

ספר

על

דוגמאותיהן

כל

הספרדיות

בהגדות

הבדיקה תכלול את מקורותיה של כל דוגמה ודוגמה באמנות

הנוצרית לתקופותיה  .המחזור הנבדק הוא סיפור יציאת מצרים מלידת משה עד שירת
מרים  ,והוא נבחר בין השאר  ,משום שנושאים אלה נדונו במחקר פחות מאשר תיאורי
ספר בראשית  ,שכן באמנות הנוצרית הקדומה שרדו פחות תיאורים מספר שמות

בראשית .

מאשר מספר

סדרות

את

ציורי

באמנות

התנ " ך

הנוצרית

ניתן לחלק

הקדומה

מבחינה

איקונוגראפית למספר קבוצות  ,אשר השפיעו על האיקונוגראפיה התנ " כית של ימי -

היהודית .

הביניים היותר מאוחרים ויחד עם זאת גם על האמנות

קבוצה איקונוגראפית חשובה וידועה היא זו הקשורה לכתב  -יד בראשית של
קוטון  .זהו כתב  -יד יווני משלהי המאה ה  , 5 -אשר מוצאו ככל הנראה ממצרים אבל
השפעתו רבה דווקא במערב הלאטיני  ,ולא  -מעט מחזורים תנ " כיים במדיה שונים
משקפים את האיקונוגראפיה

שלו .

2ן

כתב  -היד שרד כפראגמנט בלבד  ,ועל חלק גדול

של האיקונוגראפיה שלו ניתן ללמוד רק מהיצירות המושפעות ממנו  .כיוון שכתב  -יד
זה כולל תיאורי ספר בראשית בלבד  ,אין אפשרות לבדוק תיאורי ספר שמות
המייצגים את הקבוצה הזו מהתקופה הנוצרית הקדומה  .אבל סביר להניח שהאב -
טיפוס שלו  ,המשותף גם לשאר היצירות בקבוצה  ,כלל מחזור רחב יותר והיו בו
תיאורים לספרי תנ " ך אחרים  ,זאת משום שחלק גדול מהיצירות השייכות לקבוצה

יותר .

כוללות מחזורים רחבים

נכנה קבוצה זו ' קבוצת בראשית של קוטון '  ,על אף

3ן

העובדה שבדיוננו לא נתייחס ישירות לבראשית של קוטון עצמו אלא רק לדוגמאות
המבוססות עליו הכוללות גם תיאורי ספר

שמות .

בין הדוגמאות השייכות לקבוצה זו והרלוואנטיות לדיוננו מצויים תנ " ך סאן
פאולו הקארולינגי משנות
מהרבע השני של המאה
תחילת המאה

ה ; 12 -

ה 70 -

של המאה

ה ; 9-

הפאראפראזה של אלפריק מאנגליה

שנהבי סאלרנו האיטלקיים מסוף המאה

ה ; 11 -

תנ " כי פאמפלונה הספרדיים מתחילת המאה

ה 11 -

ה 13 -

או
-

המשקפים את האיקונוגראפיה של כתב  -יד קוטון בשלב מאוחר ומרוחק מהאב -
טיפוס הנוצרי הקדום  -ותנ " ך פאדובה האיטלקי משנת

ואילך ; רות  ,סאראייבו  ,עמ '

ואילך ; סד  -ריינה  ,שירת ; ברודריק ,

11

ראה

12

סאראייבו
בראשית של קוטון ; ווייצמאן וקסלר  ,בראשית ; סטאל  ,עמ '

:

נרקיס  ,הגדה  ,עמ '
;

62

קסלר  ,חומש  ,עמ '

22

ואילך .

13
14

תנ " ך סאן פאולו  -ראה  :גידה  ,עמ '
ראה

14

ואילך .

מאוייר משוער  ,הקשור לקבוצת בראשית של קוטון  -ראה

על חומש

:

37

1400

בערך .

קסלר  ,חומש  ,עמ '

25

4ן

תיאורי ספר

381

:

קסלר ,

חומש .

ואילך  .על קירבתו של כתב  -יד זה לקבוצת קוטון -

ואילך  .פאראפראזה של אלפריק

מהדורת פאקסימיליה שלה

;

:

דודוול וקלמוס  .על קירבת הפאראפראזה לקבוצת קוטון  -ראה  :ווייצמאן וקסלר  ,בראשית ,
עמ '

; 25

קסלר  ,חומש  ,עמ '

; 25

ואילך ; הנדרסון  ,סן מאוין  ,עמ '

11

קסלר  ,תנ " כים  ,עמ '

13

ואילך

;

הנדרסון  ,השפעה  ,עמ '

ואילך ; ברודריק  ,אוקספורד  ,עמ '

372

ואילך  .שנהבי

172

סאלרנו :

32

קטרין

ן

קוג ' מן  -אפל

שמות בפסיפסים שבכנסיית סאן מארקו בוונציה מבוססים על מקורות ביזאנטיים ,
כפי שהוכיח דמום  ,ולכן לא נביאם כדוגמה של קבוצת קוטון אם כי תיאורי בראשית

בכנסייה זו הם העתקים של כתב  -יד קוטון 5 .י
קבוצה איקונוגראפית נוספת נשמרה באוקטאטויכים הביזאנטיים  .כל הדוגמאות
ששרדו הן מהמאה

העתיקה המאוחרת .

ה 11 -

ואילך  ,אך הוכח שמשתקפת בהן איקונוגראפיה מהעת

6ן

שונה היא האיקונוגראפיה שבחומש אשבורנהאם מהמאה

עדיין אינו ברור  .זהו

ה , 7-

אשר מקום מוצאו

כתב  -יד לאטיני ולכן קרוב לודאי שמקורו במערב .

מחזור אחר נותר בפסיפסים בכנסיית סאנטה מארייה מאג ' ורה

17

ברומא (. ) 436 - 432

פסיפסים אלה מבוססים על כתב  -יד קדום יותר  ,המבוסס  ,ככל הנראה  ,על מקור

יהודי .

18

קסלר משער שהיה קיים חומש מאוייר ממקור מערבי ואולי הוא אף קדם
לבראשית של קוטון והיה מושפע ממקורות יהודיים  .את עקבותיו אנו מוצאים למשל
באחד האיורים בתנ " ך הקארולינגי בסאן פאולו  ,הקרוב אף הוא לקבוצת

קוטון .

ברודריק  ,שבדק את מחזור בריאת העולם בהגדת סאראייבו  ,רואה בו שילוב של
אלמנטים הלקוחים מהאוקטאטויכים היווניים מזה ומקור מערבי  ,לאטיני  ,מזה 9 .י
להלן אשתדל לבסס את הטיעון  ,כי המחזורים בהגדות הספרדיות שואבים בעיקר
מהאיקונוגראפיה של קבוצת קוטון וכי רוב התמונות בהגדות הקאטאלאניות
המתארות סצנות מספר שמות קרובות לאחת או ליותר מהדוגמאות שבקבוצה

זו .

קבוצה זו אינה עשויה מיקשה איקונוגראפית אחת  ,ולא אחת אותה סצנה מופיעה

בקבוצה .

באופן שונה בדוגמאות שונות

כך גם האיקונוגראפיה של חלק גדול מן

ברגמאן  ,עמ '  44ואילך ; טיקאנן ; ווייצמאן וקסלר  ,בראשית  ,עמ '  . 22על קירבתם של כמה

מהשנהבים לתמונות בהגדות ספרדיות  -ראה

:

סד  -ריינה  ,שירת  ,עמ ' . 49

תנ " כי פאמפלונה

:

אמיין ; הארבורג ; בוכר  .על קירבתם של שני כתבי  -היד הללו לקבוצת קוטון  -ראה  :בוכר , 11 ,
עמ '

ואילך ; ווייצמאן וקסלר  ,בראשית  ,עמ '  , 28הערה  . 147תנ " ך פאדובה  :החלק הראשון של

97

כתב  -היד  ,הכולל את ספר בראשית  ,מצוי ברווינו
מפאדובה ; ארנסברג  -מק  -מילאן  .על קירבתו של כתב  -יד זה לקבוצת קוטון  -ראה  :קסלר ,
;

חומש  ,עמ '

עמ '
15

23

ואילך ; ווייצמאן וקסלר  ,בראשית  ,עמ '

17

18

19

; 26

פיכס  ,ג ' וטו  ,עמ '

51

ואילך ; ויקאן ,

. 104

ראה  :דמוס ; טיקאנן ; ווייצמאן וקסלר  ,בראשית  ,עמ '
ואילך ; ווייצמאן  ,סאן מארקו (  , ) 1984עמ '  105ואילך  .על האיקונוגראפיה של סצנות שמות
; 18

וקירבתה למודלים ביזאנטיים  -ראה
16

החלק השני  -בלונדון  .תנ " ך היסטורי

:

דמוס  ,עמ '

ווייצמאן  ,סאן מארקו (  , ) 1956עמ '

170

סיכום וביבליוגראפיה  -ראה  :קוצשה  -ברייטנברוך  ,עמ '

ווייצמאן  ,מגילה  ,עמ '

ואילך

;

ראה :

קוצשה  -ברייטנברוך  ,עמ '

98

ואילך .
35

ראה

:

קסלר  ,חומש  ,עמ '

; 27

נרקיס ,

אשבורנהאם .

סאראייבו  ,עמ '

; 134

ווייצמאן  ,השפעה ,

עמ ' . 324

ואילך  .גידה מניח  ,שהמודל של תנ " ך סאן פאולו הקארולינגי שייך

לקבוצת האוקטאטויכים -

. 331

ואילך ; ווייצמאן  ,יהושע  ,עמ '

31

ואילך .

ראה  :קארפ ; ברנק ; גראבאר  ,עמ '  46ואילך ; קיצינגר  ,עמ '
זיקתם למקור יהודי  -ראה  :קוג ' מן  -אפל  ,מארייה .
22

152

ראה

:

גידה  ,עמ '

. 381

ממצאי ברודריק -

ראה

:

ברודריק ,

ן

ההגדות המאוירות מספרד

33

התמונות בהגדות הקאטאלאניות אינה זהה בכל הדוגמאות וגם אינה קרובה במידה

הקבוצה .

שווה לכל הדוגמאות מן
(resemblance

אולם ישנה ' דמיות משפחתית '

בין הדוגמאות .

familial

~

תוך כדי השוואה איקונוגראפית בין ההגדות הספרדיות ובין הציקלוסים הנוצריים
עולה  ,שישנם אלמנטים אחדים שהינם יהודיים באופן ייחודי  .לכן משער נרקיס אב -
טיפוס יהודי היפותטי ומניח שמבוססות עליו קבוצות שונות של הגדות ספרדיות

:

הגדת סאראייבו והגדת בולוניה בקבוצה האחת והגדת הזהב  ,הגדת האחות  ,הגדת

קאופמאן .

ריילנדס והגדת האח בקבוצה השנייה  .בנפרד יש להתייחס להגדת

20

אשר

למורכבות המודלים  ,מוסיף נרקיס  ,שתיאורי התנ " ך בהגדות הספרדיות מבוססים על
מודלים צרפתיים  ,ואלה מבוססים על מודלים מוקדמים  .עובדה זו מסבכת את הבעיה

עוד יותר  ,אך אינה מפתיעה  ,משום שבימי  -הביניים המאוחרים יותר לא היו המצאות
חדשות מבחינה איקונוגראפית  .המחזורים התנ " כיים המערביים מבוססים על מודלים
עתיקים או ביזאנטיים  ,כך שנקודה זו אינה משנה את ההנחה  ,שההגדות הספרדיות

מבוססות אף הן על מודלים מהסוג הזה .

21

להלן אנסה לאפיין את המודל של ההגדות הקאטאלאניות באופן מדויק יותר  ,תוך

השונות .

כדי ניתוח התמונות המתארות את ספר שמות בהגדות

טפר שמות בתיאורי ההגדות המפרדיות
.1

פרעה והמיילדות העבריות

לפני לידת משה ( שמות ב  :א  -י ) מסופר בתנ " ך על פקודת פרעה למיילדות העבריות

להמית את הילודים העבריים מיד לאחר לידתם ( שמות א

:

סו  -טז) .

בהגדת הזהב ( דף 8ב ) ובהגדת האחות ( דף 11ב ) באופן דומה

:

סצנה זו מתוארת

פרעה יושב על כס

מלכות מתחת לחופה ולימינו שתי המיילדות שפרה ופועה  .בהגדת האחות מופיעות
מימין לפרעה שתי דמויות עומדות  ,בהגדת הזהב לפני פרעה  -דמות אחת

יושבת .

דמויות אלה מבוססות על המסורת היהודית ולא על הטקסט התנ " כי  .מדובר בחכמי
החצר המצרית או באסטרולוגים שמנבאים באוזני פרעה את לידתו של גואל העם
העברי ומייעצים למלך לגרום

למותו .

בחלק מהמדרשים מסופר  ,שכתוב היה

בכוכבים  ,כי עומד להיוולד הגואל של בני

מהדורת פאקסימיליה

ישראל .

22

שייבר  .וראה

נרקיס  ,הגדה  ,עמ '

20

ראה

:

הגדת קאופמאן

21

ראה

:

נרקיס  ,הגדה  ,עמ ' . 65

22

תרגום יונתן בן עוזיאל  ,שמות א  :טו ; סוטה יא ; בבלי סנהדרין קוע " א ; שמות רבה א

;

תנחומא  ,תולדות  ,ה  ,עמ ' לג
בכוכבים
; 209

:

;

פרקי דרבי אליעזר  ,מח  ,עמ ' קיד ב

שמות רבה  ,שנאן  ,אזיח  ,עמ ' 68

קוג ' מן  -אפל  ,נירנברג  ,עמ '

:

:

20

;

ואילך .

;

54 , 48

:ט,

ואילך .

עמ ' 48

;

האסטרולוגים רואים

פרקי דרבי אליעזר  ,שם ; ורוברט  ,אשבורנהאם  ,עמ '
על היועצים  -ראה

:

באסקין .

ן

34

קטרין קוג ' מן  -אפל

האמנים הנוצרים לא הרבו לתאר את יועצי פרעה  ,לעומת זאת הם מתוארים כבר
בציור  -קיר בבית  -הכנסת בדורא אירופוס  ,וגם שם בהקשר של המיילדות

העבריות .

ווייצמאן רואה בהם אנשי חצר  ,האחד סופר  ,השני פקיד כלשהו עם חרב או מפתח
בידו  .בחומש אשבורנהאם ( דף

, ) 56

מתוארות בדף אחד שתי הפקודות המלכותיות ,

ובשתי הסצנות מופיעים שלושה יועצים ליד

פרעה .

23

יש לציין שגם רוב הגרסאות

המדרשיות מדברות על שלושה יועצים .
בפאראפראזה של אלפריק ( דף 73ב) .
פאדובה ( דף וב )  .באוקטאטויכים היווניים לא מצוי פרט זה  ,כמו כן היועצים חסרים
בדוגמאות הצרפתיות מן המאה ה  . 13 -מסקירה זו עולה  ,שהתיאורים בהגדות קרובים
יועץ אחד מימינו של פרעה מתואר

שני יועצים מתוארים בסצנה הזו בתנ " ך

מבהינה איקונוגראפית לחומש אשבורנהאם  ,שהוא כתב  -יד מערבי מהמאה ה

- 7-

וגם אם נקח בהשבון שהוא מבוסס על מודל מזרחי  ,הרי מדובר בכתב  -יד המצוי
במערב והשפעתו היתה ודאי רבה במערב  -או לדוגמאות מערביות מאוחרות יותר

קוטון .

השייכות לקבוצת

גם לסצנת הפקודה אין מקבילות רבות באמנות הנוצרית  .היא מופיעה בספר
תהלים אנגלי בפארים משלהי המאה

ה , 12 -

שברובו מהווה העתק של ספר תהלים של

אוטרכט  ,אף שבתחילתו מופיעה סדרת תיאורים  ,המבוססים על התנ " ך ועל הברית

החדשה  ,הלקוחה ממקורות אחרים .
פחותה מזו שבהגדות הספרדיות  .כפי

מדובר בסדרה קצרה אשר כמות הסצנות בה

שהוכיחה היימאן  ,ישנו קשר קרוב מאוד בין

24

המיניאטורות האלה ובין תמונות ששרדו באחד מארבעה דפים בודדים המצויים כיום

ובלונדון .

בניו יורק

25

בדף שבניו יורק מופיעה סצנת המיילדות גם כן  .לבסוף אנו

מוצאים אדתה סצנה באחד האוקטאטויכים  ,המצוי בספריית הואטיקאן ברומא
 , 747דף

, ) 72

gr . J

המייצג  ,לדעת ווייצמאן  ,את האב  -טיפוס של האוקטאטויכים בצורה

הנאמנה ביותר  26 .היימאן מצביעה על המורכבות של המודלים השונים של הדוגמאות
 27בדף
האנגליות וגם מוכיחה שישנה קירבה מסויימת בינן ובין דוגמאות ביזאנטיות .
של ניו יורק יושב פרעה בצד שמאל והמיילדות עומדות לפניו בצד ימין  .כך מתוארת
הסצנה גם בהגדת הזהב ובהגדת האחות  .לעומת זאת הפוכה הקומפוזיציה בספר

ובאוקטאטויך .

תהלים שבפארים

גם בציור  -הקיר בדורא אירופוס מצויות שתי

המיילדות בצד שמאל  ,וכך בחומש אשבורנהאם ובפאראפראזה של אלפריק  .רק
בתמונה שבתנ " ך פאדובה הן בצד ימין  ,כמו בהגדות

23

דורא  -ראה

:

גודנף  , () ,תמונה  . 1פרשנות  -ראה

חומש אשבורנהאם  -ראה
24

25

ראה

:

עמ '

ראה

:

ואילך  .ספר תהלים באוטרכט  -ראה

:

סצנות ספר

26

ראה

27

ראה

;

ווייצמאן וקסלר  ,דורא  ,עמ '  27ואילך .
 ; 1ורוברט  ,אשבורנהאם  ,עמ ' . 209

היימאן  ,עמ '
דופרן ,

317

434

ואילך  ,תמונה

ווייצמאן  ,יהושע  ,עמ '
היימאן  ,עמ ' , 318

. 320

31

; 1

היימאן  ,עמ '

ואילך

;

318

ואילך ; אבריל וסטירנמאן ,

אוטרכט .

שמות מצויות בניו יורק  ,ספריית פירפונט מורגאן 724 ,

יוספוס  ,עמ '

:

ורוברט  ,שעבוד  ,תמונה

תהלים  ,פארים  .ספר תהלים מאוייר

45

:

:

:

הספרדיות .

כפי שמראה

9ת- 1

ואילך .

ווייצמאן  ,השפעה  ,עמ '

. 311

ראה  :ג ' מס ; גוטמאן ,

ן

ההגדות המאוירות מספרד

35

ההשוואה הזאת  ,ניתן למצוא גם בסצנה כולה קשר לאמנות הנוצרית הקדומה
ולקבוצת קוטון  ,זאת בשל הופעתה בחומש אשבורנהאם  ,בפאראפראזה של אלפריק
ובתנ " ך פאדובה  ,אם כי הסצנה מצויה גם בדוגמאות ביזאנטיות או מערביות

המושפעות על  -ידי אמנות ביזאנטית  .אולם הצירוף של המיילדות עם היועצים מצביע
באופן ברור על מודל שהוא מקורב לקבוצת קוטון ומקובל במערב

הלאטיני .

בשתי ההגדרות מתוארת גם השלכת הילודים ליאור  :איש מחזיק ילד ערום ועומד
להשליכו המימה  .בהגדת הזהב מתואר ילד נוסף מתחת לפני המים  .סצנה זו מצויה
גם כן בדוגמאות הקאסטיליאניות  ,כלומר בהגדה ההיספאנו  -מורסקית 28ובהגדת

. ) 43

קאופמאן ( עמ '

גם סצנה זו נדירה באמנות ומופיעה בתנ " כי פאמפלונה

הספרדיים וב  Bible hforalise'e -של
'

פאמפלונה .

שבתנ " כי

אשכנזיים .

.2

וינה .

ההגדות קרובות יותר לדוגמאות

29

ראוי עוד להזכיר שסצנה זו מצויה גם  -כן בכתבי  -יד

30

מציאת תיבת משה תעורי משה

סצנה זו ( שמות

משה .

את לידת

ב  :ה)
31

נפוצה מאוד  ,ובדוגמאות הנוצריות קודמת לה סצנה המתארת

האיקונוגראפיה של סצנת מציאת משה בהגדות הספרדיות שונה

מתמונה לתמונה  ,וניתן לסווג אותה לקבוצות שונות  ,לפי הדמויות המופיעות
בתמונה והדמות שמוציאה את התיבה מהיאור  .בקבוצה אחת מתוארות שלוש נערות

פרעה .

ערומות בתוך המים  ,אשר אף אחת מהן לא מזוהה כבת
בהגדת הזהב ( תמונה

כך אנתנו רואים

ובהגדת האחות ( דף 12ב )  .בהגדת קאופמאן ( עמ '

,)1

) 10

אנחנו

מבחינים בארבע נערות וביניהן אחת עם כתר על ראשה  ,שעה שנערה אחרת מוציאה
את

התיבה .

קומפוזיציות דומות מוצאים אנחנו בתנ " כי

פאמפלונה .

בתנ " ך זה

שבהארבורג מלווה הדמות האמצעית בכתובת '  ' Tarmuthוהיא זו שנוגעת

בכתב  -יד פאמפלונה השני חסרה הבחנה

זו .

בתיבה .

השם ' תרמות ' לבת פרעה הוא

32

ואריאציה של שמה תרמותיס  ,כפי שהוא מופיע ב ' קדמוניות היהודים ' של יוסף בן

מתתיהו .

33

בספרות חז " ל נדונה השאלה  ,האם בת פרעה עצמה הוציאה את התיבה או

28

הגדה היברנו  -מורסקית  ,דף 64ב  .ראה

29

אמיין  ,דף 38ב  -ראה

:

בוכר  ,תמונה

:

נרקיס  ,בריטיים  , 11 ,תמונות

. 96

ביבל מוראליזה  ,דף

. 16

ראה

:

האוטהר .

30

ראה

:

מצגר  ,הגדה  ,עמ '

31

הנחת התיבה מתוארת כנראה בבית  -הכנסת בדורא אירופוס  -ראה

. 242

הלידה מופיעה בתנ " ך מורגאן  ,דף זב  ,מהתחלת המאה
בפאראפראזה של
; 97

32

33

87

ואילך .

מהדורת פאקסימיליה -

אלפריק  ,עמ '

; 75

בתנ " כי פאמפלונה

בתנ " ך פאדובה  ,דף וב ; בביבל מוראליזה  ,דף

; 16

ה ; 13 -
:

:

גודנף  ) ,נ  ,לוח  . 1סצנת

מהדורת פאקסימיליה  :קוקרל

אמיין  ,דף

- 39

;

ראה  :בוכר  ,תמונה

באוקטאטויכים  ,למשל  :רומא ,

, 747

דף

72ב  .מעויין לציין  ,שסצנת הלידה חסרה בחומש אשבורנהאם .
הארבורג  ,דף  - 49ראה  :בוכר  ,תמונה  . 99אמיין  ,דף 39ב  -ראה  :בוכר  ,תמונה . 98
ראה  :קדמוניות היהודים  ,עמ '  . 60השם חרמות אמנם מבוסס על תרמותיס אצל יוסף  ,אולם שאר

ן

36

קטרין קוג ' מן  -אפל

אחת מנערותיה  ,וברוב המקרים הסברה היא שהיתה זו בת פרעה

עצמה .

34

אף אחד

מהתיאורים המוזכרים כאן  ,תרן מזה שבתנ " ך פאמפלונה בהארבורג  ,אינו מתאים

למסורת היהודית  .במיוחד בהגדת קאופמאן מודגש  ,שאחת הנערות היא הלוקחת את

בידיה .

התיבה

האיקונוגראפיה בהגדות המוזכרות קרובה מאוד לזו של תנ " ך

פאמפלונה השני  .עובדה זו שוב מקשרת אותנו אל מקור המקורב לקבוצת בראשית
של קוטון  ,שהיה מקובל במערב  ,ובמקרה זה אינו משקף את האיקונוגראפיה של
הציור בדורא ,

35

שבו בת פרעה הערומה מוציאה את התיבה שעה שנערותיה

הלבושות עומדות על שפת

הנהר .

לעומת זאת בהגדת סאראייבו ( דף

) 20

מתוארת בת פרעה  -לבושה  ,בלוויית

שתי נערות לבושות  -בתוך המים  ,מושיטה את ידיה לתיבה עם התינוק  .תמונה זו
מתאימה למסורת היהודית  ,אם כי אינה מקבילה לחלוטין לציור בדורא  ,שבו מתוארת

בת פרעה ערומה  .איקונוגראפיה זו נדירה יחסית אך היא מצויה בחומש אשבורנהאם

( דף

) 56

36 ,

שבו בולטת בת פרעה בגודלה לעומת שאר הנערות המלוות אותה  ,כלומר

איקונוגראפיה זו מצויה במערב במאה

ה 7-

בערך  ,אבל היא שונה מזו המופיעה

קוטון .

בקבוצת

שלוש נשים לבושות ליד התיבה מתוארות בתבליט  ,בצד האחורי של קופסת
שנהב בברשיה מהמאה

ובגודלה .

37

מהמאה

ה4-

ה , 4-

והדמות הראשונה בהן מובלטת מעט בלבושה

תיאור דומה מופיע בציור  -קיר בקאטאקומבה בווייה לאטינה  ,אף הוא
( תמונה  , ) 2וגם בו בולטת בגודלה הנערה הקרובה לתיבה לעומת

האחרות  ,רמז לכך  ,שיש לראות בה את בת פרעה  .שתי הדוגמאות הללו אף הן
מצביעות על מודל קדום

מערבי .

בהגדת הזהב  ,בהגדת האחות ובהגדת קאופמאן מופיעה על שפת הנהר

מרים .

תיאור של מרים  ,אחות משה  ,משקיפה מהצד  ,אנו מוצאים בציורי האוקטאטויכים
הביזאנטיים ,

( ' gr . 747

דף

72ב 746 ,

tgr .

דף

, ) 153

ובהם היא מסתתרת

מאחורי סלע .

פרטי התמונה לא משקפים את הסיפור כפי שהוא מסופר אצל יוסף  :בת פרעה מבקשת
ממתרחצת שהיתה באותה עת ביאור להוציא את התיבה  -ראה  :קדמוניות  ,עמ '

 ; 60גוטמאן ,

יוספוס  ,עמ '  . 437לפי סד  -ריינה  ,בהגדת הזהב ובהגדת האחות גם כן בת פרעה מוציאה את

התיבה .

אינטרפרטאציה זו מבוססת רק על השוואה לציור  -הקיר בדורא  ,ולדעתנו היא אינה

מתאימה  .ראה
34

:

סד  -ריינה  ,התנ " ך  ,עמ '

כך כבר בתרגומים הארמיים  :תרגום יונתן בן עוזיאל ; תרגום אונקלוס שמות ב  :ה

יב  :ב

;

שמות רבה א  :כג  ,עמ '  75ואילך ואחרים  .קוג ' מן  -אפל  ,נירנברג  ,עמ '

אשבורנהאם  ,עמ '
35

. 92

על כך

; 210

29

;

משנה סוטה

ואילך ; שוברט ,

סד  -ריינה  ,התנ " ך  ,עמ ' . 92

הצביע לאחרונה גוטמאן  ,המתנגד לנרקיס שמקשר את הופעתן של שלוש נערות ערומות

עם זו של בת פרעה הערומה בדורא  -ראה  :נרקיס  ,הגדה ,

עמ ' . 62

גוטמאן אולי צודק במקרה

המיוחד הזה אך מרחיק לכת מדי ושולל כל אפשרות שציורי  -הקיר בדורא השפיעו על האמנות
בתקופות מאוחרות יותר  -ראה
36

ראה

37

ברשיה  ,מוזיאו צ ' יביקו  -ראה

:

:

גוטמאן  ,דורא  ,עמ '

ורוברט  ,שעבוד  ,תמונה . 1
:

וולבאך  ,תמונה

. 87

. 25

ההגדות המאוירות מספרד

שן

1

2
3

מציאת תיבת משה  -הגדת הזהב  ,דף  , 9ספרד  1320 ,בקירוב
כנ " ל  -ציור  -קיר בקאטאקומבה  ,וייה לרוטינה ברומא  ,המאה
' הגדת סאראייבו  ,דף 21ב  ,ספרד  ,אמצע המאה ה 14 -
משה לפני הסנה הבוער
ה 4-

ן

38

קטרין קוג ' מן  -אפל

לעומת זאת מופיעה מרים בציור  -קיר בקאטאקומבה בוויא לאטינה באופן דומה

להגדות הספרדיות  ,כאשר היא אינה מסתרת אלא בולטת בגודלה .

38

שוב יש לציין ,

שהאיקונוגראפיה של ההגדות קרובה יותר לדוגמאות מערביות מאשר

ביזאנטיות .

בהגדת סאראייבו מרים אינה יושבת על שפת הנהר אלא מציגה את אמה כמינקת
למשה ( שמות

ב  :ז) .

מרים וקמה מתוארות בצד ימין על שפת הנהר  ,מול בת פרעה

ונערותיה  .תנוחותיה של מרים מרמזות על השיחה  :ידה השמאלית מחזיקה את זרועה
של אמה  ,ידה הימנית מורמת בתנוחת דיבור  .שילוב בין מציאת התיבה ובין שיחתן

של בת פרעה ומרים מצוי בכתבי  -יד צרפתיים מן המאה

ה , 13 -

אך אינו מוכר מן

התקופה העתיקה  .בתנ " ך מורגאן ( דף לב ) מתוארת מרים בתנוחה דומה לזו שבהגדת
סאראייבו  .בספר תהלים של לואיס הקדוש

39

התיאור אינו ברור  :הנערה המוציאה את

התיבה מתוארת כאשר בגדיה מופשלים  ,משום שהיא ניצבת במים  .היא מתוארת כאן
באותן תנוחות של מרים בהגדת סאראייבו ובתנ " ך מורגאן  .ייתכן שזו אי  -הבנה מצד

הצייר  ,אשר לא פירש נכון את המודל שלו  .תיאורים אחרים של הסצנה קרובים יותר
לאיקונוגראפיה של דורא ומשלבים את מסירת התינוק לאימו עם סצנת מציאת
התיבה  ,כך למשל בחומש אשבורנהאם ( דף

) 56

ובתנ " ך הקארולינגי ברומא  .יש גם

המתארים את מסירת משה לאימו בתמונה נפרדת .

40

סצנה נדירה יחסית  ,המתארת את משה הורג את המצרי ( שמות

בהגדת הזהב ( דף

)9

ובהגדת האחות ( דף

12ב ) בתמונת

ב  :יב ) ,

מתוארת

ראי  .לסצנה זו מקבילות

ב  ( Bible hKoralise'e -דף 16ב ) למשל  .אף אחת מהדוגמאות הנוצריות אינה דומה
'

ממש לתמונות

בהגדות .

בשתי ההגדות מצוי תיאור נוסף בתמונה  ,שאין לו כלל

מקבילות  :משה יושב ( הגדת הזהב) או עומד ( הגדת האחות ) ליד המצרי המת ומחזיק
גרזן בידו  .גם הגרזן  ,ככלי שבו הרג משה את המצרי  ,אינו מתואר בתיאורים

האחרים .

התמונות הנוצריות מראות את הריגת המצרי ברגע הדראמתי ביותר  :המצרי מתואר

פגוע ונופל  .כך למשל בחומש אשבורנהאם ( דף
5דב )

ובדוגמאות אחרות

, ) 56

בפאראפראזה של אלפריק ( דף

רבות .

בהמשך הציקלוס מתוארת הפגישה בין משה לשבע בנות יתרו ליד הבאר ( שמות

ב  :טז

ואילך) .

סצנה זו  ,ברגע שמשה מגרש את הרועים  ,מתוארת בהגדת הזהב ( דף

ובהגדת האחות ( דף

12ב ) .

שוב שונים המקבילים מהתיאורים בהגדות

)9

הספרדיות .

בשני התיאורים היהודיים נדמה שמשה נמצא במשא ומתן עם הרועים  ,ואילו ברוב
התיאורים המקבילים מתואר משה ברגע של גירוש הרועים בתנוחה תוקפנית למדיי .

38

ייתכן שגם פרט זה קשור למדרש  -ראה מדרשים על מרים  :מגילה יד  :א ; שוברט  ,יהדות  ,עמ '

. 28
מהדורת פאקס '  -ראה

קוקרל  .תהלים  ,לואיס  ,עמ '

. 29

39

תנ " ך מורגאן  ,דף לב

40

התמיך הקארולינגי  ,דף 21ב  -ראה  :גידה  ,תמונה  . 64היא מופיעה כתמונה נפרדת
פאדובה  ,דף 2
תמונה

. 100

;

;

:

:

בתנ " ך

בביבל מוראליזה  ,דף 16ב ; תנ " כי פאמפלונה  ,הארבורג  ,דף 49ב  -ראה  :בוכר ,

ן

ההגדות המאוירות מספרד

39

בציורי ההגדות אין בידי משה מקל או נשק כלשהו  ,ואילו בציורי האוקטאטויכים gr .

 , 747דף  ~ gr . 746 , 73דף
2ב )

154ב )

הוא מגרש את הרועים  ,כך גם בתנ " ך פאדובה ~( דף

( דף

בורחים .

וב 'Eible Moralis &e -

בפאראפראזה של אלפריק ( דף

משה

: ) 17

) 76

את

מרים

משהו

והרועים

משה אמנם מחזיק מטה ביד אחת ורומח בשנייה ,

אולם אף יד מן השתיים אינה מורמת בפעולה תוקפנית  ,אלא ראשו מופנה כלפי
הרועים העומדים מאחורי

.3

גבו .

הסנה הבוער

בכל ההגדות הספרדיות מתואר משה הניצב נוכח הסנה הבוער ( שמות

ג) .

תיאור זה

גם מצוי ביצירות נוצריות מרובות במשך כל ימי  -הביניים  .הבדל ראשון בין התיאורים

היהודיים ובין אלו הנוצריים הוא בכיוון קריאת הסצנה  .בכל הדוגמאות היהודיות ,
מלבד הגדת סאראייבו ( תמונה

)3

מתואר משה בצד ימין והסנה בצד שמאל  ,ואילו

ברוב הדוגמאות הנוצריות הסדר הוא

הפוך .

מעניין לציין  ,שציירי כתבי  -היד

היהודיים נאמנים בפרט זה למסורת המצויה כבר בציור  -קיר בדורא ( תמונה

. )4

כאן

הסצנה מצויה מימין לארון  -הקודש  ,וזה מה שקובע את האוריינטאציה שלה  :משה

לארון  -הקודש .

פונה לא רק לסנה הבוער אלא גם

אותו מצב קיים בפסיפסים

שבכנסייות סאנטה קאתרינה בסיני וסאן ויטאלה בראוונה ובצלב ברונזה המצוי אף

הוא במנזר סאנטה קאתרינה  -כולם מהמאה

ה . 6-

ן4

בצלב הברונזה האוריינטאציה

היא כמו בדורא  ,ואילו בשני הפסיפסים מופיעות תמונות ראי  .בסאן ויטאלה יד
אלוהים אמנם נראית בצד שמאל  ,משום כך מסובב משה את ראשו אחורנית  ,אך

הסנה הוא בצד ימין  .כיוון קריאת הסצנה במקור נקבע כנראה לפי כיוון הקריאה אשר
מתכנני התמונות היו רגילים לו  ,שאם לא כן קשה מאוד להסביר מדוע כמעט כל

התמונות היהודיות של הסצנה הן כתמונות ראי של רוב התמונות הנוצריות  .מקרים
יוצאי  -דופן מצויים  ,למשל  ,בתבליט על גבי סרקופג רומי ( תמונה

סאלרנו משלהי המאה

הצלבני מהמאה

ה 13 -

ה 11 -

או התחלת

ה , 12 -

שבספריית ארסנל

, )5

באחד משנהבי

בדף הבודד בספריית מורגאן ובתנ " ך

בפאריס .

42

הבדל בסיסי בין התיאורים היהודיים ובין הנוצריים קיים בתיאור התגלות
האלוהים  .במרבית הדוגמאות היהודיות מתואר מלאך בתוך או מעל הסנה  ,כך בהגדת

הזהב ( תמונה  , ) 6בהגדת האחות ( דף

41

, ) 13

בהגדת ריילנדס ( תמונה

סאנטה קאתרינה  -ראה  :ווייצמאן וקסלר  ,דורא  ,תמונה
תמונה

. 316

. 42

)7

ובהגדת האח

סאן ויטאלה  -ראה  :דייכמאן ,

צלב הברונזה  -ראה  :ווייצמאן וסבצ ' נקו  .על משמעות הסצנה הזו והופעתה ליד

ארון  -הקודש בבית  -הכנסת או ליד האפסים בכנסייה  ,כאשר בצד השני מתואר מעמד הר סיני -

ראה
42

:

שנהב

קרצ ' מר  ,עמ '

ואילך

156

סאלרנו  -ראה

:

;

שוברט  ,יהדות .

ברגמאן  ,תמונה

בוכטאל  ,מיניאטורות  ,תמונה . 63

. 17

עמ '

. 58

התנ " ך הצלבני  -תנ " ך ארסנל  ,דף

; 30

ראה

:

40

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

4

משה לפני הסנה הבוער  -ציור  -קיר
בבית  -הכנסת בדורא אירופוס  ,שנת
256 - 245

5

משה חולץ נעליו  -סרקופג  ,רומא ,

6

המאה ה  , 4 -מוזיאון פיו קריסטיאנו
משה לפני הסנה הבוער  -הגדת הזהב
דף 9ב

ן

ההגדות המאוירות מספרד

( דף וב)  .תיאור זה נדיר באמנות

הנוצרית  ,אולם ליד הסנה מתואר מלאך בתבליט

שעל דלתות כנסיית סאנטה סאבינה ברומא מתחילת המאה

מהאוקטאטויכים  ,לא בכולם ,
תמונות אלה מושפעות במידה

41

ה 5-

( תמונה  , ) 8בחלק

(  ~ gr . 746דף  ) 157ובספר תהלים האנגלי בפארים .
ניכרת ממודלים ביזאנטיים  ,כפי שהוכיחה היימאן .
43

ובכן יש אמנם רושם שהציירים היהודים משקפים במקרה זה איקונוגראפיה שהיתה
מקובלת באמנות הביזאנטית המאוחרת  ,אולם אנחנו גם רואים שאיקונוגראפיה זו
היתה מוכרת כבר במאה

ברומא .

ה5-

צייר הגדת סאראייבו מאופיין בדרך  -כלל בהסתייגות רבה כלפי תיאורים
אנתרופומורפיים של מלאכים  ,לכן בסנה מתוארת רק כנף  ,פרט שאינו מצוי בדוגמה
נוצרית כלשהי  .בהגדה ההיספאנו  -מורסקית הקאסטיליאנית

44

מתוארת כנף בשילוב

עם יד אלוהים מעל הסנה הבוער  .ברוב התמונות הנוצריות בעת העתיקה המאוחרת
מופיעה יד אלוהים מעל הסנה הבוער  ,ואילו בתקופות מאוחרות יותר היה מקובל
לצייר את ראשו של ישו בתוך

הסנה .

45

בהגדת קאופמאן

( עמ ' ) 103

מתוארת דמות

אשר  ,על אף מצב השימור הגרוע של התמונה  ,מזכירה מאוד את תיאורי ישו
המערביים

הללו .

46

בתיאור דמותו של משה שונה האיקונוגראפיה של ההגדות מזה שבכתבי  -היד

הביזאנטיים .

בהגדת סאראייבו  ,הגדת ריילנדס  ,הגדת האח  ,ההגדה ההיספאנו -

מורסקית ובהגדת קאופמאן מתואר משה מזוקן ; ואילו בהגדת הזהב והגדת האחות
בלבד משה מתואר כצעיר כפי שמקובל בציורי האוקטאטויכים ולרוב בשלהי העת

ובמזרח .

העתיקה במערב

לעומת זאת נדיר הטיפוס המבוגר של משה בתקופה

הנוצרית הקדומה  ,אבל הוא מצוי בדוגמאות בודדות במערב

ובמזרח .

47

בימי  -הביניים המאוחרים יותר טיפוס זה במערב מקובל יותר מהטיפוס הצעיר  ,כך
בין השאר בתנ " כי פאמפלונה  ,בתנ " ך פאדובה ( דף
הייבאן  ,עמ '

, )3

בפאראפראזה של אלפריק ( דף

נוספות .

43

ראה

44

דף 67ב  .ראה

45

יד אלוהים מתוארת בצלב הברונזה בסיני  ,בטופוגראפיה ( מהמאה

:

:

, 320

שם גם דוגמאות ביזאנטיות

נרקיס  ,בריטיים  , 11 ,תמונה . 88

ווייצמאן וקסלר  ,דורא  ,תמונה
( המאה
ראה

:

; 43

בסאן ויטאלה

רומא התת  -קרקעית  ,תמונה

ה, )3-

פרוא  ,תמונות 109 , 70

;

; 10

;

ה , ) 11 -

דף 101ב

;

ראה

:

בציור  -קיר בקאטאקומבה של קאליסטו

בשני ציורי  -קיר בקאטאקומבה בווייה לאטינה -

בקופסת השנהב בברוריה  -ראה

וולבאך  ,תמונה

:

; 87

ברישום

לפי ציור  -קיר בכנסיית סאן פאולו מחרן לחומות
של הכנסייה  -ראה  :ווצולד  ,תמונה  . 355ראשו של ישו מופיע בתנ " כי פאמפלונה  -ראה :
( המאה ה  , ) 5 -שנעשו במאה ה 17 -

בוכר  ,תמונה

; 102

בתנ " ך ארסנל

;

בביבל מוראליזה  ,דף  17ב ; בתהלים  ,לואיס  ,דף

; 30

טרם חורבנה

בתנ " ך מורגאן  ,דף דב

;

בתנ " ך פאדובה  ,דף . 3

מצנר  ,הגדה  ,עמ '

מילר ושלוסר  ,עמ '

סאלטמאן  ,עמ '

. 33

46

ראה

47

הטיפוס הצעיר מתואר בדורא  ,בצלב הברונזה בסיני  ,בסאן ויטאלה  ,בטופוגראפיה קריסטיאנה ,

:

; 286

; 198

בדלתות של סאנטה סאבינה  ,בקאטאקומבה של קליסטו  ,בקאטאקומבה בווייה לאטינה ,
בפסיפס בסאנטה מארייה מאג ' ורה
אשבורנהאם  ,דף
מארקו  -ראה

; 56
:

-

ראה

:

קארפ  ,תמונה

בשנהבי סאלרנו ; באוקטאטויכים 747 ,

רמוס  ,תמונה

; 329

tgr .

; 90

דף

בסאן פאולו

746 , 74

.

בדרשות גרגוריוס  ,דף 264ב  -ראה

tgr

:

דף

;

בחומש

; 157

בסאן

אומונט  ,תמונה

 . XLIIהטיפוס המבוגר מופיע בפסיפס בסאנטה קאתרינה ובסרקופג הרומי  ,תמונה . 5

42

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

 ) 78אך בתנ " ך הקארולינגי בסאן פאולו ברומא - 45כלומר באותן דוגמאות אשר
תיאורי ספר בראשית שלהן שייכים לקבוצת בראשית של

קוטון .

בהגדת הזהב  ,הגדת האחות  ,הגדת ריילנדס ובהגדת האח מתואר משה בעת
חליצת נעליו

;

פרט זה חסר בהגדה הקאטאלאנית החמישית  -דהיינו הגדת

סאראייבו  -ובהגדות הקאסטיליאניות  ,אם כי ברור מתוך התיאור שמשה כבר חלץ
את נעליו  .תיאור דומה מצוי בדורא ( תמונה
) 56

, )4

מאוחר יותר בחומש אשבורנהאם ( דף

ובכתב  -יד של קוסמם אינדיקופלויסטס  .בכל הדוגמאות הללו מופיע זוג נעליים

גבוהות  -ולא סנדלים -

ליד דמותו של משה .

בתיאור תנוחת הגוף של משה בחלצו את נעליו ישנן שתי קבוצות
ריילנדס

ובהגדת

משה

האח

מתכופף .

בהגדת

:

ציירים אלה היו נאמנים בפרט זה

לאיקונוגראפיה של האמנות בעת העתיקה המאוחרת  .תנוחה זו מצויה בצלב הברונזה
ובפסיפס בסאנטה קאתרינה  ,בסאן ויטאלה  ,בקופסת השנהב בברשיה  ,בקאטאקומבה
של קליסטו  ,בסרקופג הרומי המוזכר ( תמונה

ובקאטאקומבה בווייה

)5

לאטינה .

בסרקופג הרומי  -מתואר משה מזוקן פונה שמאלה  ,כפי שאנחנו רואים בשתי
ההגדות ( תמונה

. )7

באחד משנהבי סאלרנו פונה משה הצעיר גם כן שמאלה

ומתכופף כדי לחלרן את סנדליו  .הבדל נוסף הוא בתיאור סוג הנעליים  .ציירים בעת
העתיקה המאוחרת ובאמנות הביזאנטית העדיפו לתאר את משה בסנדלים  ,ואילו

ציירי כתבי  -היד היהודיים היו נאמנים יותר למסורת המערבית  ,שהתבססה על ציור
הפרט הזה

בדורא :

למשה זוג נעליים גבוהות וסגורות  ,בין אם הוא כבר חלץ אותן

ובין אם הוא מתכופף לחלצן  .כך בפאראפראזה של אלפריק  ,בתנ " ך מורגאן ( דף

בספר תהלים של לואיס הקדוש ( דף

) 30

ובחומש

בהגדת הזהב ובהגדת האחות יושב משה וחולץ

אשבורנהאם .
את נעליו  .טיפוס

דב ) ,

זה מצוי בעת

העתיקה המאוחרת פעם אחת בלבד  :בדלתות העץ בסאנטה סאבינה ברומא ( תמונה

. )8

באמנות הביזאנטית המאוחרת יותר מצוי טיפוס זה  ,אך לא ברוב התיאורים ,

49

כך

גם באמנות הצרפתית במאה ה  , 13 -כמו למשל ב ' ( Eible Moralisie -דף 17ב ) או

בתנ " ך מורגאן ( תמונה  . ) 9הקבלה נוספת בין
שבשניהם הסצנה מחולקת לשתיים

:

מופיעה דמותו היושבת שחולצת את

תנ " ך מורגאן להגדת הזהב היא

משה בעמידה מגלה את הסנה הבוער ולידו

הנעליים .

ובכן  -הגדת ריילנדס והגדת האח מתארות את משה בצורה המוכרת ברומא
במאה

ה : 4-

מזוקן  ,עומד וחולץ נעליים  .גם הגדת הזהב והגדת האחות מעדיפות

טיפוס שהיה מוכר כבר במאה ה  5 -ברומא ומאוחר יותר בקבוצת כתבי  -יד ביזאנטיים ,
ושוב בצרפת במאה

48

49

ה . 13 -

תנ " כי פאמפלונה :
 -ראה  :גידה  ,תמונה

השאלה היא האם הגדת הזהב ותנ " ך מורגאן מבוססים על

הארבורג  ,דף 50ב  -ראה  :בוכר  ,תמונה

. 102

התנ " ך הקארולינגי  ,דף 21ב

. 64

תנ " ך המלכה קריסטינה  ,תמונה  . 10פאקסימיליה עומדת לצאת לאור מטעם ספריית הואטיקאן
בעיבודה של ס ' דופרן  .דרשות גרגוריוס

;

ואטופדי  -ווייצמאן  ,ואטופדי  ,עמ '

21

ואילך .

44

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

הטיפוס המערבי במאה

ה5-

או על הטיפוס הביזאנטי המאוחר

יותר .

50

לאור שאר

המסקנות לעיל נראית לי יותר האפשרות שהתמונות הנדונות מבוססות על מודל
המוכר כבר במערב בעת העתיקה המאוחרת  .מעניין לציין  ,סנדלים  ,שהיו כה
מקובלים באמנות הנוצרית הקדומה והביזאנטית המאוחרת יותר  ,אינם מתוארים אף

המערבי .

לא בהגדה אחת  ,אלו נאמנות לטיפוס

מטהו של משה אינו חסר אף לא באחת מההגדות הספרדיות  ,ואילו בדוגמאות

הנוצריות מן המזרח בדרך  -כלל אין הוא מצוי  .ישנם הבדלים בצורת המטה

:

בהגדת

הזהב  ,בהגדת האחות וגם בהגדת קאופמאן מתואר מטה ישר כמו בטופוגראפיה
קריסטיאנה של קוסמם  ,בפסיפס בכנסיית סאנטה מארייה מאג ' ורה  ,בתנ " ך פאדובה ,
בפאראפראזה של אלפריק ובספר תהלים של לואיס הקדוש  .בהגדת סאראייבו
ובהגדת ריילנדס המטה מכופף בקצהו התחתון  ,צורה המצויה לא  -אחת בדוגמאות

מערביות אחרות  ,כך בתנ " כי פאמפלונה  ,בתנ " ך מורגאן ועוד  .צורה מוזרה יש למטה
בהגדת הזהב  -מטה ישר  ,מכופף מעט בצורה לא סדירה  .המטה אינו מוחזק ביד
משה אלא מרחף לפניו באוויר  .פרט זה מזכיר קבוצת תיאורים שמשלבים את סצנת

הסנה הבוער עם אות הנחש  -כך בפאראפראזה של אלפריק  ,בתנ " ך מורגאן  ,בדף

הבודד בניו יורק ובספר תהלים האנגלי בפארים  .לסיכום  ,בתיאור המטה של משה אין
קשר בין ההגדות הספרדיות ובין התיאורים הביזאנטיים  ,ושוב המודלים הם

מערביים .
בהגדת האחות  ,הגדת סאראייבו ובהגדת קאופמאן מתואר משה בכיסוי ראש  ,פרט

נדיר בדוגמאות מקבילות  .יש לציין  ,שכל הגברים המתוארים בהגדת סאראייבו הם
בכיסוי ראש  .תיאור כזה של משה נדיר מאוד באמנות הנוצרית ומופיע במערב בלבד ,
כמו למשל כביבל מוראליזה ( דף

 17ב ) ,

בספר תהלים בפאריס ובדף

הבודד בניו יורק .

בשאר ההגדות משה מתואר ללא כיסוי ראש  ,בהתאם לרוב הדוגמאות באמנות

הנוצרית הקדומה  ,במזרח ובמערב  ,וגם באמנות ימי  -הביניים הביזאנטית והמערבית
המאוחרת יותר .
ישנם תיאורים  -כמו בהגדת הזהב  ,בהגדת האחות  ,בהגדת סאראייבו ובהגדה
ההיספאנו  -מורסקית  -אשר פרט אחד בהם מצוי גם הוא רק באמנות המערבית

( ג  :ו) .

משה מכסה את פניו  ,כפי שנאמר בספר שמות

:

פרט זה מצוי גם בחומש

אשבורנהאם  ,בספר תהלים של לואיס הקדוש  ,ב  Bible hforalisde -ובספר תהלים
'

האנגלי בפאריס  :משה מכסה את פניו ביד אחת  ,כמו בהגדת סאראייבו  .בהגדת הזהב
משה מרים את ידו המכוסה בבגדו  .תיאור דומה מצוי בפאראפראזה של

אלפריק .

בכל ההגדות משה מופיע ליד הצאן  .פרט זה מצוי לעיתים גם באמנות הנוצרית
הקדומה במערב  ,כמו בדלתות העץ בסאנטה סאבינה  ,בפסיפס בסאנטה מארייה

50

סטאל  ,עם ,

, 196

רואה בפרט הזה השפעה ביזאנטית וטוען שמשה היושב וחולץ נעליו מצוי גם

באוקטאטויכים  ,אולם משה מופיע שם עומד ומתכופף ומרים את רגלו כדי לחלקו את סנדליו -
רומא  , 747 ,דף 74

;

רומא ,

, 746

דף

. 157

ההגדות המאוירות מספרד

אשבורנהאם .

מאג ' ורה או בחומש

ן

45

באמנות הקבורה הרומית  ,כמו גם בדוגמאות

ביזאנטיות מוקדמות ומאוחרות  ,לרוב חסר הצאן ואילו במקבילות המערביות הצאן
מהווה חלק חשוב באיקונוגראפיה

:

כך למשל בתנ " כי פאמפלונה  ,בתנ " ך פאדובה ,

בפאראפראזה של אלפריק ועוד  .הצאן גם מצוי באחד האוקטאטויכים

לא בכל הדוגמאות

הביזאנטיות .

( (gr ~ 746

t

אך

יש להסיק מכך  ,שגם בפרט הזה הועדף מודל

מערבי  .בהגדת הזהב ובהגדת ריילנדס מתואר תיש קופץ על עץ  -מוטיב מוכר גם
מתנ " ך

מורגאן .

לבסוף  ,בולט גם הכלב המתואר בחלק מהדוגמאות היהודיות

בהגדת הזהב  ,בהגדת
בתיאור בטופוגראפיה

:

האחות  ,בהגדת סאראייבו ובהגדת קאופמאן .
קריסטיאנה  ,אך לא בשאר הדוגמאות הנוצריות .

כלב מופיע

אשר לתיאורים של הסנה הבוער  ,אפשר לסכם  ,שאנו מוצאים פרטים רבים מהעת
העתיקה המאוחרת  ,שהתערבבו עם אלמנטים ביזאנטיים מעטים ומספר רב יותר של

אלמנטים מערביים  .סיכום זה מצביע על מודל מאוחר יחסית  ,מבוסס על מודל עתיק

וכולל גם אלמנטים חדשים יותר  .לבסוף  ,בולט כי אותם אלמנטים מערביים הם
בחלקם הגדול בלעדיים למערב ואינם מצויים כלל במזרח  ,לעומת זאת פרטים
בלעדיים לאמנות הביזאנטית אינם מצויים בהגדות .
הסצנה הבאה  -האות הראשון אשר אלוהים מראה למשה לפני הסנה  ,המטה
הנהפך לנחש ( שמות

ד  :א  -ה)

-

מופיעה בהגדת ריילנדס ( דף

( תמונה  ) 10בלבד  .זאת בשלושה שלבים
הופך

לנחש .

() 2

)1( :

13ב ) ובהגדת האח

משה מחזיק במטה אשר קצהו בדיוק

המטה כולו נחש  ,המתואר במצב מאונך בתמונה  .משה עזב את

המטה ומרים את שתי זרועותיו  -בהגדת ריילנדם את ידו השמאלית  -בבהלה
כלפי

מעלה .

()3

משה מחזיק שוב את מטהו

בידו .

השלב האמצעי מתואר באופן דומה מאוד באחד משנהבי סאלרנו ( תמונה

. ) 11

הנחש במצב מאונך  ,ומשה מרים את שתי זרועותיו  ,כאשר גם תנוחת גופו מזכירה
מאוד את התיאורים בהגדות

:

פלג גופו העליון מתואר חזיתית ואילו תנוחת רגליו

מצביעה על צעד ימינה  .קיים הבדל בין שתי ההגדות  ,שבהן מתואר זקנו של משה ,
ובין השנהב בסאלרנו  ,שבו אין הוא מתואר  .הבדל נוסף

:

בשנהב מתואר אלוהים

באופן אנתרופומורפי  ,בדמות ישו  ,ובהגדות מתוארת יד האלוהים בלבד  .הבדל זה
נובע לא בהכרח משימוש במודלים שונים  ,ייתכן מאוד שהצייר היהודי החליף במודע
את דמות ישו ביד של האלוהים  ,שהוא תיאור מקובל ביהדות  .בכנסיית סאן פאולו
ברומא  ,מתחילת המאה

ה, 5-

היה ציור  -קיר דומה במידה מסויימת לתיאורי ההגדות

שלנו  .וי גם כאן מסתלסל הנחש בכיוון מאונך  ,שעה שמשה מתואר בחלק הימני של
התמונה  .נדמה שהוא נרתע ומתרחק  ,ידיו מורמות גם כאן  .בתנ " ך פאדובה ( דף

3ב )

מצויה תמונת  -ראי ביחס לתיאורים בהגדות  :הנחש מתואר באופן אופקי  ,משה מזוקן ,
מתרחק וידיו שוב מורמות  ,אם כי לא בצורה אקספרסיבית כל כך כמו בהגדת האח או
51

ציור  -הקיר לא שרד  ,הוא חרב במאה

ה , 19 -

בידינו רישום מהמאה

ה - 17 -

ראה  :ווצולד  ,תמונה

46

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

סג

11
 10אות הנחש  -הגדת האח  ,דף וב  ,ספרד  ,אמצע המאה
11

כנ " ל -

פאליוטו מסאלרנו  ,איטליה  ,סוף המאה

ה 4 -ן

ה  , 11 -או

תחילת

ה 12 -

ההגדות המאוירות מספרד

ן

47

בשנהב בסאלרנו  -אבל הפרטים הבסיסיים מצויים גם כאן  .הניתוח שלנו מביא
אותנו שוב לאיקונוגראפיה רומית מהתקופה העתיקה המאוחרת וליצירות המבוססות

יותר .

על מודלים מערביים קדומים

האות השני לפני הסנה  -ידו המצורעת של משה וריפויה ( שמות

מתוארת אף היא בהגדת ריילנדס ( דף

ובהגדת האת ( דף

) 14

באמנות הנוצרית ומופיעה במערב בשנהבי סאלרנו ,
, ) 78

בתנ " ך פאדובה ( דף

52

. )2

ד  :ו -ח )

-

סצנה זו נדירה גם

בפאראפראזה של אלפריק ( דף

וב ~ ( Bible hforalisere -דף  . ) 18בדוגמאות הספרדיות

)3

מתוארת הסצנה בארבעה שלבים  ,כאשר כיוון הקריאה הוא מימין לשמאל ; ב ~Bible -

 Moralisereמתוארים שני שלבים  ,ואילו בדוגמה של סאלרנו מתואר משה פעם אחת

בלבד  ,כאשר ידו נגועה  .בפאראפראזה של אלפריק מתואר משה וידו בחיקו  .ייתכן
שכל התיאורים הללו הם חלק מסדרה מקורית ארוכה יותר  ,קרובים באופיים

לתיאורים בהגדת ריילנדס  .יצוין  ,כי בפאראפראזה של אלפריק תיאור זה מהווה חלק
מסדרה בת שלושה חלקים  ,אשר כיוון הקריאה הוא מימין לשמאל  ,תופעה המרמזת
על מקורו היהודי של האב  -טיפוס  ,שעליו תמונות אלה מבוססות  .אין הדוגמה

בכתב  -יד זה .

היחידה לכך
בתמונה אחת ,

53

באוקטאטויכים משולב תיאור האות הראשון והשני

אולם האיקונוגראפיה של האוקטאטויכים פחות קרובה לדוגמאות

הספרדיות מאשר הדוגמאות המערביות  ,ושוב עלינו לקחת בחשבון את קיומו של
מודל מערבי שהשפיע על ציירי ההגדות

.4

הספרדיות .

משה במצרים

בחלק מההגדות מתוארת בהמשך ירידת משה ומשפחתו למצרים ( שמות

בהגדת הזהב ( דף

10ב )  ,בהגדת

ריילנדס ( דף

) 14

ובהגדת האח ( דף

ד  :כ) -

. )2

כך

סד  -ריינה

מציינת  ,שסצנות אלה קרובות מאוד לתיאורים נוצריים של ירידת יוסף ומארייה

למצרים  .היא לוקחת בחשבון שסצנה זו חסרה במודל העתיק
בהגדת האחות ובאוקטאטויכים

באוקטאטויך בואטיקאן

( 747

.

; 54

tgr

:

בהגדת סאראייבו ,

ואין זה מדוייק לגמרי  ,משום שהסצנה מופיעה
דף

שהוא הקרוב ביותר לאב  -טיפוס  .פרט

76ב ) ,

לזה  ,הנושא מתואר כבר בפסיפס בסאנטה מארייה מאג ' ורה  ,אם כי לא בקומפוזיציה
המזכירה את ירידת יוסף ומארייה

אלפריק ( דף

למצרים ' .

78ב ) ובתנ " ך פאדובה ( דף

הסצנה מתוארת שוב בפאראפראזה של

5

3ב) .

בסאנטה מארייה מאג ' ורה ובתנ " ך

פאדובה כיוון הקריאה הוא משמאל לימין  ,ואילו בדוגמאות הספרדיות רוכבת
ציפורה מימין לשמאל  ,כך גם בפאראפראזה של אלפריק  ,שבה גם הסצנה הקודמת ,

ודיונו שם  ,עמ ' . 40

52

ראה

53

רומא  747 ,דף 76

54

סד  -ריינה  ,התנ " ך  ,עמ ' . 94

55

הפסיפס לא שרד  ,אך בידינו רישום מהמאה

:

ברגמאן  ,תמונה
;

, 18

רומא ,

746

דף 162ב

;

ראה

:

ברגמאן  ,תמונה

ה 17 -

-

ראה

:

. 96

ווצולד  ,תמונה

. 258

ן

48

קטרין

קוג ' מן  -אפל

הפרידה מיתרו  ,מתוארת בצד ימין  ,אך הירידה למצרים מתוארת בצד שמאל  -וכבר

שבכתב  -יד זה .

צינו עובדה מעניינת זו בחלק מהתמונות

בהגדת ריילנדס מתוארת בצד שמאל ציפורה  ,שמלה את בנה ( שמות

זו סצנה נדירה  ,אך מצויה בתנ " ך פאדובה ( דף
, 747

דף

דף

77ב tgr . 746 ,

) 165

)4

ד  :כה ) -

מצד אחד דבאוקטאטויכים

גם

gr . J

מצד שני  .בהגדת הזהב לעומת זאת מתוארת ליד

ציפורה  ,הרכובה על החמור  ,סצנה אחרת

:

משה ואהרון משוחחים ( שמות

ד  :כז ) ,

כאשר משה מצביע בידו על משפחתו  .שיחה זו על ציפורה ובניה אינה מוזכרת
בתנ " ך  ,אולם מבוססת על

המדרש :

מצרימה  ,שהרי הם עומדים לצאת

אהרון לא רוצה לראות יותר בני ישראל יורדים

משם .

56

תמונה המשלבת את שיחת שני האחים עם

ציפורה  ,הרכובה על חמור  ,נראית גם כן ברישום על  -פי פסיפס בסאנטה מארייה
מאג ' ורה

:

כאן  ,שלא כמו בהגדת הזהב  ,מלווים שני האחים בקבוצות אנשים  .בהגדת

ריילנדס ( דף  14ב ) ובהגדת האח ( דף 2ב ) מתואר המפגש בין משה לאהרון בדף נפרד ,

בשני שלבים  ,ללא ציפורה  -בהתאם לטקסט התנ " כי  -האחים מתחבקים בצד

ימין  ,ובתמונה הבאה הם משוחחים  .מוטיב החיבוק בין האחים תואר כבר בכנסיית

78ב) .

סאן פאולו ברומא ומאוחר יותר בפאראפראזה של אלפריק ( דף

בתנ " כי

57

מתוארת תנוחה דומה  ,אך לא חיבוק ברור  .החיבוק מתואר שוב בתנ " ך

פאדובה ( דף

דף . ) 166

פאמפלונה

)4

וכן הוא מוכר באוקטאטויכים

( , gr . 747

דף

' gr . 746 , 78

הופעת משה לפני בני ישראל במצרים ( שמות ד  :ל ) מתוארת באופן דומה בהגדת

הזהב ( דף 10ב )  ,בהגדת האחות ( דף  , ) 13בהגדת ריילנדס ( דף 14ב ) ובהגדת האח ( דף

2ב) .

הפרטים העיקריים נשנים בתיאורים

מחזיק בידו את המטה  ,שהופך לנחש

:

משה ואהרון עומדים בצד ימין

בצד שמאל מתוארים בני ישראל  ,ביניהם

;

מספר דמויות  -לפחות אחת  -כורעות ברך ( שמות
ואהרון

להגדת הזהב  ,משה

;

משה

מזוקנים .

ד  :לא ) .

בכל הדוגמאות  ,פרט

משה הצעיר בהגדת

הזהב מזכיר את

האיקונוגראפיה של האוקטאטויכים  ,שבהם מתואר משה כצעיר בכל התמונות  ,ואילו
בדוגמאות המערביות הוא מזוקן ומבוגר  ,לפחות מההתגלות

בסנה .

הסצנה מופיעה במערב  ,כמו גם באוקטאטויכים  ,ושוב ניתן להסיק שהדוגמאות
היהודיות קרובות למודלים המערביים יותר מאשר לדוגמאות הביזאנטיות  .בני

ישראל כורעים ברך מתוארים בפאראפראזה של אלפריק ( דף
זב )

-

) 79

ובתנ " ך מורגאן ( דף

אם כי כאן לא מתואר אות הנחש  ,אלא הופעת משה במצרים באופן

כללי .

משה המחזיק את הנחש בידו מתואר בפאראפראזה של אלפריק ובתנ " כי פאמפלונה ,

ואילו באוקטאטויכים  -הנחש מתפתל על
56

קוג ' מן  -אפל  ,סאנטה מארייה מאג ' ורה

מכילתא דרשב " י  ,עמ '
57

סאן פאולו  -ראה

:

;

הקרקע .

58

מכילתא דרבי ישמעאל  ,עמלק  , 1 , 2עמ '

167

ואילך

;

. 129

ווצולד  ,תמונה

. 357

תנ " כי פאמפלונה  ,הארבורג  ,דף

- 51

ראה  :בוכר ,

תמונה . 103
58

הארבורג  ,דף 51ב  -ראה  :בוכר  ,תמונה

. 104

סטאל  ,עמ '

131

ואילך  ,רואה בתיאור בני ישראל

הכורעים כרכיים גם כן השפעה ביזאנטית של האוקטאטויכים  .לדעתו  ,תנוחה זו נדירה באמנות

ההגדות המאוירות מספרד

בהגדת הזהב ( דף

התמונה הבאה

 10ב ) ,

בהגדת ריילנדס ( דף

) 15

ן

49

ובהגדת האח ( דף

2ב ) מתארת את משה ואהרון לפני פרעה  .בהגדת הזהב מופיע פרעה בצד שמאל  ,כמו
ברוב הדוגמאות הנוצריות  .בהגדת ריילנדם ובהגדת האח נמצא כס המלכות בצד

ימין  ,כך גם בפאראפראזה של אלפריק ( דף
הוא מימין

לשמאל .

79ב) .

שוב בולט שכיוון קריאת הסצנה

בכל הדוגמאות הספרדיות משה ואהרון מזוקנים  ,בהתאם
4ב )

למסורת המערבית  ,כמתואר בפאראפראזה של אלפריק  ,בתנ " ך פאדובה ( דף

ועוד  .לעומת זאת באוקטאטויכים מתואר משה  ,כאמור  ,ללא זקן  .בכל הדוגמאות
היהודיות מצויים יועצי פרעה ליד כסאו  ,כך גם בפאראפראזה של אלפריק  ,בתנ " ך
פאדובה ורק בחלק מהאוקטאטויכים ( למשל 746

~ tgr

 166ב ) -

דף

אולם לא בכולם .

החופה מעל כס המלכות  ,המתוארת בהגדת הזהב ובהגדת האח  ,מצויה בהרבה מאוד
דוגמאות

נוצריות

:

כבר בתבליט על סרקופג מהמאה ה , 4 -

בתנ " ך פאדובה

59

ובאוקטאטויכים  .יצויין עוד שבהגדת ריילנדס ובהגדת האח משה ואהרון כורעים
ברכיים  .תיאור דומה מצוי

בתנ " ך ריפול  ,מספרד  ,המאה

אשר להכבדת עבודתם של

ה . 11 -

"

6

בני ישראל במצרים  ,א ' שוברט מנתחת תיאור זה

שבחומש אשבורנהאם ומצביעה על קירבתו לפאראפראזה של אלפריק ולהגדות

המשותף .

הספרדיות  .היא גם מזכירה את האב  -טיפוס היהודי הקדום

ן6

קירבה לאיקונוגראפיה המערבית אנו מוצאים שוב בתיאור של אות הנחש לפני

פרעה  .בהגדת סאראייבו דומה הנחש לדרקון ( דף 21ב ) ומזכיר תיאור בדף הבודד
בניו יורק  .את הדרקון הזה מקשר גוטמאן ליוסף בן מתתיהו .

ורגליים מתואר גם כן בתנ " ך מורגאן ( דף

, )8

62

דרקון קטן עם כנפיים

מעין דרקון  -בפאראפראזה של

אלפריק ( דף 81ב )  ,גם ראש הנחש בתנ " ך פאדובה ( דף

)5

מזכיר ראש של

דרקון .

בהגדת הזהב ובהגדת האחות מחזיקים אהרון וגם החרטומים את קצות המטות

שלהם  ,ואילו בהגדת סאראייבו  ,בהגדת האח ( דף 3ב ) ובהגדת בולוניה ( דף

)1

רק

אהרון מחזיק במטה  .בהגדת ריילנדס ( דף 15ב ) אף אחד אינו מחזיק במטה והנחש
מתפתל בין שתי הקבוצות  .תיאור דומה לזה שבהגדת הזהב או בהגדת האחות מצוי
בתנ " ך סאן פאולו 63ובתנ " ך מורגאן ( דף

. )8

.

המערבית ונפוצה בזו של ביזאנטיון והוא מציג דוגמאות לכך מתוך האוקטאטויכים  .אולם יש
לציין שדווקא בסצנה הזו  ,הפרט הנדון חסר באוקטאטויכים
ומצוי בדוגמאות מערביות בלבד .
59

סרקופג באקס אן פרובאנס  -ראה

.

:

( 747

ווילפרט  ,תמונה ן, 9

.

tgr

דף 76ב 746 ,

gr .
' דף ) 163

. 2-4

60

ראה

:

נוים תמונה . 6

61

ראה

:

ורוברט  ,שעבוד  .על הימצאות סצנה זו במערב אבל לא באמנות הביזאנטית  -ראה

סטאל  ,עמ ' . 195
62
63

ראה  :גוטמאן  ,יוספוס  ,עמ ' . 439
דף 21ב  -ראה  :גידה  ,תמונה . 64

:

ן

50

.5

קטרין קוג ' מן  -אפל

המכית הפצח
/

עשר המכות מתוארות בכתבי  -היד כאשר הקומפוזיציות הבסיסיות חוזרות על עצמן ,
לכן נסתפק כאן בדיון של חלק מהמכות בלבד  .הקומפוזיציה הבסיסית היא  :פרעה
יושב על כס מלכות מתואר בצד אחד בתמונה  ,משה ואהרון בצד השני  ,והמכה

מתוארת באמצע  .תיאור המכות עצמן יכול להיות מזערי ולהסתפק ברמז סמלי מאוד ,
או מורכב ומפורט  ,בהדגשת סבלם של המצרים מהמכות  .הקומפוזיציה הבסיסית
הזאת מצויה כבר ברומא במאה

העתיקה .

64

ה, 5-

בכנסיית סאן פאולו ובכנסיית סאן פייטרו

בדוגמאות היהודיות מתוארות כל עשר המכות  ,ואילו הציירים הנוצרים

מסתפקים לא  -אחת בתיאור מספר

מכות .

נסתכל  ,למשל  ,על מכת הדם ( שמות ז  :יד ואילך) כפי שהיא מתוארת בהגדות
בהגדת סאראייבו ( דף  , ) 22בהגדת האחות ( דף 13ב )  ,בהגדת הזהב ( תמונה

ובהגדת בולוניה ( דף

וב )

-

:

) 12

מתוארת דמות אחת או שתיים חופרות ליד הנהר

ומוצאות רק דם ( שמות ז  :כד) .
לפאראפראזה של אלפריק שבו מוקדשת לו תמונה שלמה (תמונה . ) 13
בהגדת ריילנדס ( דף 15כ) ובהגדת האח ( דף 3ב ) חסר כס פרעה  .משה ואהרון
מתוארים ליד היאור  ,שעה שפרעה ואנשיו מצד ימין קרבים ברכיבה  .תיאור זה מבוסס
על שמות ז  :טו  .גם באוקטאטויכים מתרחשת הסצנה בחפן  ,כמו שאר הסצנות
פרט זה חסר ברוב הדוגמאות הנוצריות  ,פרט

המתארות את המכות

האנגלי

בפאריס .

65

( 747

 ~ gr .דף 80ב . 746 ,

tgr

דף

170ב ) ,

כך גם בספר תהלים

אולם בכל התיאורים הללו פרעה אינו רכוב על סוס  .בהגדת

ריילנדס זו הסצנה היחידה של המכות המתרחשת בחצן  .בפאראפראזה של אלפריק

מתואר פרעה בפתח הבית  ,ולא ברור אם תיאור זה מבוסס על שמות ז  :טו ( ' הנה יוצא
המימה ' )

או על שמות ז  :כג ( ' ויפן פרעה ויבא אל

ביתו ') .

התיאורים של אשה המחזיקה כלי בידה ובו דם ( הגדת סאראייבו)  ,או של חבורת

סועדים ליד שולחן שעליו מוגשים כלים עם דם ( הגדת קאופמאן  ,עמ '
להגדות הספרדיות ואינם מצויים כלל באמנות

)6

הם ייחודיים

הנוצרית .

יש רושם שהתמונות אשר ראינו בכתבי  -היד השונים מהוות חלק של ציקלוס
מפורט יותר  ,שבו מתוארת מכת הדם בכמה שלבים  ,תוך כדי התייחסות מדוייקת

ומילולית לטקסט התנ " כי .
בתיאורים היהודיים של מכת צפרדע במיוחד מצויים הרבה אלמנטים ייחודיים
לאמנות היהודית  .הצפרדעים מצויים בתוך תנורי אפייה ( הגדת סאראייבו  ,דף
הגדת בולוניה  ,דף

64

; 3

הגדת קאופמאן  ,עמ '

, )7

העתקים של הפרסקאות המקוריות  -ראה  :ווצולד  ,תמונות

360

ואילך  .גם כנסיית סאן פייטרו

לא שרדה  ,אך מצויים רישומים על  -פי ציורי הקיר  -ראה  :קסלר  ,סאן פייטרו  ,עמ '

65

תמונה . 2
ראה  :היימאן  ,תמונה . 12

; 22

ובתוך ארונות וקערות ( הגדת הזהב ,

176

ואילך ,

ן

ההגדות המאוירות מספרד

דף 12ב

;

הגדת האחות  ,דף  , 14הגדת סאראייבו והגדת

בולוניה ) .

51

בהגדת קאופמאן

קופצים הצפרדעים לתוך מיטת פרעה  ,מוטיב המתואר באופן קצת שונה גם בתנ " ך

פאדובה ( דף

5ב) .

בהגדת ריילנדס ( דף

) 16

ובהגדת האח ( דף

)4

מתוארים הצפרדעים

בקופצם על פרעה היושב על כיסאו  .המכה מתוארת כך גם כן בפאראפראזה של

אלפריק ( דף 82ב )  ,בתנ " ך מורגאן ( דף

)8

וב ' Bible Moralise'e -בוינה ( דף  . ) 19לעומת

זאת באוקטאטויכים מתרחשת גם סצנה זו בחקן

( * gr . 747

דף 746 , 81

tgr .

דף

. ) 171

מופיעה כאן דמות נוספת  ,מותקפת על  -ידי הצפרדעים  ,ואילו פרעה כנראה לא מוטרד
מהמכה  .דמות זו חסרה בדוגמאות המערביות  .לסיכום  -הקומפוזיציה הבסיסית
וחלק מהפרטים בתמונות אלו מצביעים שוב על מודלים שהיו מקובלים במערב עם

המאוחרת .

שורשים בעת העתיקה

בתיאור המכה הרביעית  ,הערוב  ,ישנו הבדל בסיסי בין התיאורים היהודיים לאלה

הנוצריים .

ערוב לפי המסורת היהודית משמעו ערבוביה של חיות  -טרף  ,ואילו

בתרגומים הנוצריים של התנ " ך מדובר בסוגים שונים של

זבובים .

בהתאם -

מתוארים באמנות היהודית חיות  -טרף  ,ובתמונות הנוצריות  -זבובים  ,ולא  -אחת
מצורפת המכה הזאת למכה הקודמת

( כינים ) -

כך למשל בתנ " ך מורגאן ( דף

. )8

66

בשני תנ " כי פאמפלונה מתוארת סדרה שלמה של עשר המכות  ,וכל תמונה מלווה

בפסוקי תנ " ך מתאימים המסבירים את המכה המתוארת  .התיאור בתנ " ך פאמפלונה
באמיין ( תמונה

) 14

עשוי לזרוק אור על המודל של כתב  -יד זה  .אחרי מכת צפרדע

באה תמונה המתארת זבובים  ,או חרקים  ,מלווה ציטוט משמות ח  :יז  -דהיינו המכה
הרביעית  .נדמה שהצייר דילג על מכת כינים  .לעומת זאת לכאורה  -לפי הכיתובים
 -המכה החמישית  ,הדבר  ,מתוארת פעמיים ( שמות

ט  :ו) :

מתוארות חיות גוססות ; ובשנית  ,בדף 43ב למעלה ( תמונה

בדף

43

בראשונה  ,בדף
- ) 15

43

למטה ,

חיות מתות  .אולם

מתוארות ארבע חיות בריאות ושלמות  ,ונראה שאלו חיות טורפות  ,שכן הן

בפה פעור ובהבעה תוקפנית למדיי  -תיאור שאינו הולם את שמות ט  :ו  .לעומת זאת
מתוארות בדף 43ב ארבע חיות בית שוכבות מתות על גבן  ,ציור שמתאים לטקסט

התנ " כי על מכת דבר  .לתופעה זו  ,דומה  ,יש רק הסבר אחד  :נגרמה אי  -הבנה על בסיס
מודל יהודי לא מובן  ,וכך הערוב היהודי  -חיות  -הטרף  -הפכו לחיות בית

גוססות  .הכיתובים המלווים את שתי התמונות מיוסדים על שמות ט  :ו  .החרקים בדף
43

ודאי היו במקור כינים  ,ופורשו עקב אי  -הבנה כערוב  .כתוצאה מכך חסרה כאן

לגמרי מכת

כינים .

בהגדת הזהב ( דף

) 13

ובהגדת האחות ( דף 15ב ) מכת חושך ( שמות י  :ט

ואילך )

מתוארת בשילוב עם בני ישראל המחפשים כלים בבתי המצרים ( שמות יא  :ב

66

ראה  :מצנר  ,הגדה  ,עמ '  ; 248שמות ח  :יז  -בתרגום יונתן בן
ובתרגום

ניאופיטי ;

שמות רבה יא  ,ג  ,עמ '

239

עוזיאל ;

בתרגום אוגקלוס ,

ואילך ואחרים  .קוג ' מן  -אפל  ,נירנברג  ,עמ '

88

ואילך ; על המקורות היהודיים והשפעתם על התנ " ך הקאסטליאני של הדוכס אלבא  -ראה
נורדסטרם  ,דוכס  ,עמ '

85

ואילך .

;

:

ן

52

קטרין קוג ' מן  -אפל

י

%

~=

-

 12מכת דם  -הגדת הזהב  ,דף נגב

 13כנ " ל  -הפאראפראזה של אלפריק  ,דף  , 82אנגליה  ,המאה

ה 11 -

 14מכת ערוב ומכת דבר  -תנ " ך פאמפלונה  ,אמיין  ,דף  , 43ספרד  ,תחילת המאה
 15מכת דבר  -שם  ,דף 43ב

ה 13 -

ההגדות המאוירות מספרד

יב  :לה ) .

ן

53

ניתן להסביר זאת רק על בסיס מסורת חז " ל  ,שלפיה בעת מכת החושך בדקו

בני ישראל היכן כליהם של

המצרים .

67

בהגדת סאראייבו חסר תיאור חיפוש הכלים ,

ואילו בהגדת ריילנדס ( דף 17ב ) ובהגדת האח ( דף 5ב ) הוא לא קשור למכת

חושך .

סצנת חיפוש הכלים נדירה באמנות הנוצרית  .הסצנה מצויה בתנ " ך פאדובה ( דף , ) 9
ללא רמז למסורת

המדרשית .

לפני המכה האחרונה מופיעה בציקלוסים הנוצריים סצנה המתארת את שחיטת
השה והכנת הפסח  .בציקלוסים היהודיים סצנה זו נכללת בציקלוס אחר של תמונות
המתארות הכנות לחג הפסח  -כמו הכנת המצות וחלוקתן  -והן באות אחרי
ציקלוס סיפורי התנ " ך  .שחיטת שה הפסח וצלייתו מתוארות בהגדת ריילנדס ( דף
19ב ) ובהגדת האח ( דף

דב)  .השחיטה נעשית ליד פתח

הבית  ,כאשר הדם נוזל לתוך

קערה  ,ליד סף הדלת  .ייתכן שמוטיב זה גם כן קשור למסורת חז " ל

es

ומבוסס על שני

המשמעים של המלה סף  -סף של דלת וכלי לנוזלים  .על יד הסף מתוארת דמות
המניחה את הדם על

המשקופים .

הסצנה כחלק של ציקלוס ספר שמות מופיעה

באמנות הנוצרית אולם באופן שונה מאשר בדוגמאות הספרדיות  .קומפוזיציה דומה
יחסית מצויה בספר תהלים של לואיס הקדוש ( דף

היהודיות .

בפרטים לתמונות

, ) 32

אולם תיאור זה אינו מתאים

בתנ " ך פאדובה ( דף 8ב ) באות שתי תמונות נפרדות

:

האחת מתארת את משיחת המזוזות והמשקופים  ,השנייה  -את סעודת הפסח .
באופן כללי לא דומה התמונה הראשונה לאלה שבהגדות הספרדיות  :מתוארים בה

ארבעה בתים וליד כל אחד מהם  -איש מורח את המשקוף בדם  .קודם כל בולט כאן
חסרונו של רמז כלשהו לסימן ' ז ' הנוצרי  ,המקובל בשאר התיאורים  .נוסף לכך ,

קערות הדם מונחות ליד פתח הבית  .רק סף דלת הבית  ,בפינה השמאלית העליונה ,

מוסתר על  -ידי הבית בקדמת התמונה ולכן במקרה הזה האיש מחזיק את קערת הדם
בידו  ,כמו בכל שאר הדוגמאות הנוצריות  .איקונוגראפיה זו מזכירה לנו את המדרש
העומד מאחורי התיאורים שבהגדת ריילנדס והגדת האח  ,והוא עשוי לזרוק אור על

אופי האב  -טיפוס של קבוצת

קוטון .

התיאורים של מכת הבכורות נחלקים לשני סוגים

הגדת סאראייבו ( דף
( תמונה

) 16

, ) 26

:

ברוב ההגדות הספרדיות  ,כגון

מתוארים מספר מצרים במיטות  .לעומת זאת בהגדת הזהב

מתואר מלאך המוות אשר חרבו פוגעת בבכור המצרי השוכב במיטה  .שני

אופני תיאור אלה מצויים באמנות המערבית בימי  -הביניים  .הבכורות במיטותיהם

67

תנחומא  ,וארא יד  , 1 ,עמ ' 77ב
נירנברג  ,עמ '

101

;

שמות רבה  ,שנאן  ,יד  ,ג  ,עמ '

ואילך ; נרקיס  ,בריטיים , 1 ,

עמ ' ; 63

; 264

ועוד  .ראה

:

קוג ' מן  -אפל ,

נרקיס  ,הגדה  ,עמ '  , 54מצביע על מדרש זה

ורואה בו בסיס גם כן לתיאורים בהגדת ריילנדס ובהגדת האח  .אולם רק התיאורים בהגדת הזהב
ובהגדת האחות מבוססים על המדרש  ,משום שרק בהן הסצנות באות לא לפי הסדר בתנ " ך  ,ואילו
בשאר הדוגמאות אין שינוי בכרונולוגיה התנ " כית .
68

מכילתא דרבי ישמעאל  ,דפסחא א  , 1 ,עמ ' 85
נורדסטרם  ,דוכס  ,עמ '

86

ואילך .

;

מכילתא דרשב " י בא  ,יב  ,כג  ,עמ '

; 25

ראה

:

54

ן

קטרין קוג ' מן  -אפל

מתוארים בתנ " כי פאמפלונה ,
( 747

.

tgr

דף

.

86ב 746 ,

69

בפאיאפיאזה של אלפריק ( דף 89ב) ובאוקטאטויכים

דף 185ב )  .לעומת זאת מהעת העתיקה המאוחרת במערב

tgr

שרדו תיאורים של מלאך המוות

:

בציור  -קיר בכנסיית סאן פאולו ברומא  ,שבו

מתוארים שני מלאכים עם רמחים  ,עומדים על הארץ ודוקרים את הבכורות ( תמונה

. ) 17

גרימאלדי  ,בתיאורו את כנסיית סאן פייטרו העתיקה ברומא  ,מדבר על ' מלאכים '

בהקשר למכת

הבכורות .

70

קסלר מזכיר עוד דוגמאות נוספות באיטליה המבוססות על

תמונות אלה ומשווה את המוטיב לזה של אלת נצחון שדוקרת לוחם ברברי  .את
הסטייה הזו מהטקסט התנ " כי  ,אשר לא מוזכר בו מלאך המוות  ,מסביר קסלר ברקע

הנוצרי של התיאורים המיוסדים על תהלים עח  :מט  -שבו מוזכרים ' מלאכי רעים '

בהקשר למכות באופן כללי ( לאו דווקא מכת

בכורות ) .

קסלר  ,מדגיש את האלמנט הנוצרי בסצנה ובציקלוס

הקשר לתהילים עת  ,לפי

כולו .

ן7

אך יש לציין  ,ש ' מלאכי

רעים ' מוזכרים גם כן בהגדה  ,מפי רבי אליעזר ורבי עקיבא  -גם כאן לא בהקשר
מכת בכורות אלא בדיונים כלליים על יציאת מצרים  .מלאך המוות מתואר גם בחומש

אשבורנהאם ( דף 65ב)  ,פרט אשר  ,לדעת ק ' שוברט  ,מבוסס על ספרות חז " ל ,

72

לכן גם

בהקשר לסצנה זו  ,הוא משער שהיה קיים אב  -טיפוס יהודי ששימש את ציירי חומש
אשבורנהאם  .לעומת זאת יש לציין  ,שרוב פירושי חז " ל מעדיפים להדגיש  ,שהקדוש -

ברוך  -הוא היכה את הבכורות והוציא את בני ישראל ממצרים בעצמו ולא על  -ידי

מלאך .

73

איקונוגראפיה זו  ,בין אם מקורה הוא יהודי ובין אם הוא נוצרי  ,חשיבותה

בעינינו היא בכך שמוטיב מלאך המוות מצוי במערב כבר בעת העתיקה

תיאור דומה לזה שבהגדת הזהב מצוי בספר תהלים של לואיס הקדוש

המאוחרת .

( עמ ' : ) 33

אדם

שוכב במיטתו ומלמעלה יורד מלאך המוות ודוקר אותו ברומח  .מדובר בשילוב של
אלמנטים איקונוגראפיים דומה לזה המצוי בהגדת

הזהב :

אחד המצרים שכוב

במיטתו ובו בזמן תוקף אותו מלאך המוות  ,כפי שראינו אותו באמנות הנוצרית

הביזאנטית .

הקדומה  .שילוב זה אינו מצוי באמנות

בהגדת סאראייבו  ,ליד מכת בכורות מתואר פרעה שקם בלילה והולך למשה
ואהרון כדי לשחרר את בני ישראל  .הסצנה הזאת מצויה גם כן בהגדת קאופמאן ( עמ '
)4

69

ובתנ " ך פאדובה ( דף

אמיין  ,דף 44ב  -ראה

70

ראה

71

אלת

:

גרימאלדי
נצחון

:

;

קסלר  ,סאן פייטרו  ,עמ '

171

ואילך  .וראה

עוד :

תרגום יונתן בן עוזיאל שמות יב  :כט

אשבורנהאם  ,עמ '
73

:

בוכר  ,תמונה . 110

. 170

האמבורג  ,ספריית האוניברסיטה ,

תמונה  , 10עמ '
72

. )9

; 211

אפל  ,נירנברג  ,עמ '

שם  ,עמ '
;

. 177

שמות רבה  ,מרקין 1 ,

גוטמאן  ,אשבורנהאם  ,עמ '

מכילתא דרשב " י  ,בא  ,עמ '

. 98

 scrinמ ] 93

; 28

. Cod .

62

,

ראה

:

קסלר  ,סאן פייטרו ,

ו  ,יב  ,ה  ,עמ '

; 208

ורוברט ,

ואילך .

מכילתא דרבי ישמעאל  ,דפסחא  , 7 , 1 ,עמ '

; 53

ועוד ; קוג ' מן -

56

קטרין

ן

 . 6יציאתי

קוג ' מן  -אפל

מצרים
יג  :יח )

יציאת מצרים ( שמות

הציקלוסים

הנוצריים .

מתוארת בכל ההגדות הספרדיות  ,אם כי לא בכל

האיקונוגראפיה בהגדות דומה ברוב התמונות ( תמונה

. ) 18

משותף כמעט לכולן תיאור של יחידה אדריכלית מאחורי בני ישראל ( הגדת הזהב  ,דף
14ב ; הגדת האחות ,

דף

; 16

הגדת סאראייבו  ,דף 27ב ; הגדת ריילנדם  ,דף

6ב)  .תיאור אדריכלי זה מסמל את ארץ

האח  ,דף

18ב ; הגדת

מצרים  ,ולרוב הוא חסר בתיאורים

הנוצריים במזרח ובמערב  ,לעומת זאת הוא מצוי בציור  -קיר בבית  -הכנסת בדורא
אירופוס וכן בחומש אשבורנהאם הנוצרי  ,מה שמוביל אותנו שוב למודל מקובל
במערב .

74

יציאת מצרים בספר תהלים של לואיס הקדוש משולבת עם מכת הבכורות

:

מצד

שמאל מתואר מלאך המוות וברקע בית  ,שלימינו מתואר פרעה השולח את בני

ישראל  ,היוצאים בשוליים הימניים של התמונה  .הבית בצד שמאל שייך ללא ספק
לאיקונוגראפיה של יציאת מצרים ומזכיר את התיאור בחומש

אשבורנהאם .

פרט איקונוגראפי אחר המצוי ברוב התיאורים הספרדיים הוא תיאור בני ישראל
כשהם חמושים ( שמות

יג  :יח ) .

' חמושים ' .

פרט זה נובע מהבנת חז " ל את המלה

75

איקונוגראפיה זו נדירה באמנות הנוצרית  .לעומת זאת בדורא ניתן להבחין בבירור
בשתי שורות חיילים בקרב בני ישראל  .תנ " כי פאמפלונה 76מתארים ' גם הם בני
ישראל מצויידים ברמחים  ,אף שבהם מתוארת לא יציאת מצרים ממש אלא מתואר

עם ישראל בדרכו לסוכות  .בפאראפראזה של אלפריק ( דף

90ב ) ,

מתואר חייל אחד

בקרב בני ישראל  ,שחובש קסדה מחודדת ומחזיק בידיו מגן  -רמז נוסף לאופי

האב  -טיפוס של כתבי  -יד אלה  .בהגדת הזהב ( דף
חסר פרט

14ב ) ובהגדת קאופמאן ( עמ ' ) 101

זה .

בכל הדוגמאות נראים בבירור צרורות הבצק על כתפיהם של בני ישראל  .הצרורות
מזכירים את התיאור בדורא  ,בקבוצת סרקופגים המתארים את קריעת ים סוף ,

77

בתנ " ך מורגאן ( דף 8ב ) ובפאראפראזה של אלפריק  .בחומש אשבורנהאם נראים רק

ארץ מצרים  ,קבוצת מצרים  ,פרעה  ,משה ואהרון ואחד מבני ישראל  .אין מתוארות

כאן שורות של בני ישראל  ,וכנראה הן תוארו בדף הבא  ,שלא שרד .

78

בחלק גדול

מההגדות  ,בתוך המבנה האדריכלי המסמל את מצרים מתוארים מצרים  ,ובראשם
פרעה  ,מנפנפים בידיהם לבני ישראל היוצאים  .גם איקונוגראפיה זו נדירה באמנות

בלבד .

הנוצרית  ,היא מצויה בחומש אשבורנהאם
74

דורא  -ראה  :גודנף ) 1 ,ל  ,לוח  . x vחומש אשבורנהאם  ,דף
~

תמונה  , 11עמ '  38ואילך .
75

מכילתא דרבי ישמעאל  ,בשלח  , 1 ,עמ ' 174

ואילך

קרלינג  ,עמ '

נירנברג  ,עמ '

108

76

הארבורג  ,דף

56

77

למשל סרקופג בארל  -ראה

78

ראה

:

-

;

ראה

65ב  -ראה

:

שוברט  ,שעבוד ,

:

ורוברט  ,שעבוד  ,עמ '

79

;

מכילתא דרשב " י  ,בשלח  ,עמ '

ואילך  ,שוברט  ,יהדות  ,עמ ' . 51

בוכר  ,תמונה . 113
:

. 40

ווילפרט  , 11 ,תמונה

, 209

.3

; 45

קוג ' מן  -אפל ,

ההגדות המאוירות מספרד

ן

57

חלק מהתיאורים היהודיים מתארים את בני ישראל יוצאים ב ' יד רמה ' ( שמות

המקרא .

יד  :ח )  ,פרט זה מיוסד על הבנה מילולית של
ייחודית  ,שאינה מצויה בדוגמאות

נוצריות .

זו איקונוגראפיה יהודית

79

 . 7קריעת ים סוף
ההגדות הספרדיות רובן מתארות את המצרים הרודפים אחר בני ישראל ( שמות יד  :ה

ואילך )  ,בסצנה משולבת עם תיאור יציאת מצרים או עם תיאור הגעת בני ישראל לים

סוף  .סצנה זו מתוארת גם כן בתנ " כי פאמפלונה ובפאראפראזה של אלפריק ( דף

. ) 91

א ' שוברט מניחה  ,בצדק  ,שסצנה זו היתה מצויה במקור גם בחומש אשבורנהאם ,

שאבד .

בדף

גם באוקטאטויכים מצויה סצנה זו

80

( tgr - 747

דף . ) 88

בתיאורים של קריעת ים סוף ( שמות יד  :טו ואילך) ניתן להבחין בין שני טיפוסים
איקונוגראפיים באמנות  .התיאור בהגדת הזהב ( דף 14ב ) מזכיר את התיאורים על גבי
סרקופגים עתיקים ,

ן8

אם כי בתמונת  -ראי  ,כפי שהסצנה מופיעה בדורא  ,בסאנטה

מ א רייה מאג ' ורה ובא ח ד

ה ס רק ופגים .

82

בצד שם אל מתוארים בני ישראל ומ א ח וריה ם

משה  ,מסתובב כדי להושיט את מטהו ולאחות את הים  .בצד ימין מתוארים המצרים

הטובעים בים  .טיפוס זה מצוי  -מלבד הדוגמאות המוזכרות  -בשני ציורי  -קיר
בקאטאקומבה בווייה לאטינה  ,בחומש אשבורנהאם  ,בתנ " ך סאן פאולו  ,בתנ " ך
מורגאן ( דף
1000
192

בספר תהלים האנגלי בפארים ( דף  , ) 2בתנ " ך רודה הספרדי משנת

)9

בערך  ,בתנ " ך פאדובה ( דף
1

)9

ובאוקטאטויכים

( . 747
~ gr

ss

דף 89ב  , 51 . 746 ,דף

לעומת זאת מייצגים רוב התיאורים הספרדיים את הטיפוס השני  :שלבי הסצנה
סדורים ברצועות אופקיות  ,זו על גבי
קאופמאן  ,עמ '
הגדת האח  ,דף

) 102

זו .

אנחנו רואים מעין שביל אחד ( הגדת

או שניים ( הגדת סאראייבו  ,דף

שעליהם עוברים בני ישראל ביבשה  ,ובין השבילים האלה נראים

, )7

סד  -ריינה  ,התנ " ך  ,עמ '

. 94

היא מניחה שבהגדת הזהב מתואר בטעות גם פרעה ביד רמה ,

79

ראה :

80

אך ברור למדי שפרעה מתואר כשהוא מנפנף בידו .
פאמפלונה  :הארבורג  ,דף 56ב  -ראה  :בוכר  ,תמונה
שעבוד  ,עמ '

81

ווילפרט  ,תמונה
ראה

114

 .אשבורנהאם  -ראה

:

שוברט ,

. 44

ארל  ,מוזיאון  -ראה

:

; 28

הגדת ריילנדס  ,דף 18ב

:

; 1 , 157

שם  ,תמונה . 157

ספאלטו  -ראה
מוזיאון  -ראה

:

:

ווילפרט  , 11 ,תמונה , 209

;3

רומא  ,מוזיאו פיו קריסטיאנו  -ראה

צ ' ימיטריו די קיריקה  -ראה  :שם  ,תמונה

; 2

; 1 , 209

אביניון  ,מוזיאון -

רומא  ,וילה דוריה פאמפילי  -ראה  :שם  ,תמונה , 210

שם  ,תמונה , 210

שם  ,תמונה

; 2

; 2 , 211

ארל  ,מוזיאון  -ראה

ירמיאס  ,עמ '

מוזיאו די

; 1

שם  ,תמונה 1 , 211

:

:

;

בלגראד ,

. 29

גודנף  ) 1 ,ל  ,לוח  , XIVס " מ מאג ' ורה  -ראה

. 97

82

דורא  -ראה

83

בפיזה  ,קאמפוסנטו  -ראה  :ווילפרט  , 11 ,תמונה . 2 , 157
וייה לאטינה  -ראה  :קוצשה  -ברייטנברוך  ,לוח  , 18ם  ,ל  .חומש אשבורנהאם  -ראה  :נרקיס ,
פרעה  ,תמונה

;

:

; 7

:

קארפ  ,תמונה

הסרקופג

:

תנ " ך סאן פאולו  ,דף 21ב  -ראה  :גידה  ,תמונה ; 64תנ " ך רודה  -ראה  :נוים ,

58

קטרין קוג ' מן  -אפל

ן

מי הים ובהם המצרים טובעים  .טיפוס זה אינו נפךן באמנות הנוצרית  .נוסח

מצוי בתנ " ך ארסנל הצלבני ,

שינה

שלו

שבו מתוארות שתי סצנות במדאליונים  :בימני מתואר

84

שביל ומעליו ומתחתיו מים  ,בשמאלי מתוארים המצרים הטובעים  .חלוקה לרצועות
אופקיות  ,אם כי ללא שבילים  ,מתוארת בדלתות העץ בסאנטה סאבינה  .ירמואס ,
בדיונה על דלתות אלה  ,מבחינה בין שני טיפוסים ומניחה ששניהם שאולים מאמנות
כתבי  -יד :

הטיפוס הראשון מתאים יותר למגילות  ,ואילו הטיפוס השני כנראה נוצר

לכתבי  -יד בצורת קודקס .

במיוחד משכנע הנימוק שלה  ,שחלוקה זו לרצועות

אופקיות אינה קשורה בהכרח לפורמאט הגבוה של התיאור בסאנטה סאבינה  ,שכן
בפסיפס בסאנטה מארייה מאג ' ורה  ,אף הוא בפורמאט גבוה  ,מתוארת הסצנה לפי

הראשון .

הטיפוס

85

חלוקה לרצועות אופקיות מצויה מאוחר יותר בכתבי  -יד

ביזאנטיים  -אם כי לא באוקטאטויכים  -בהם תיאור בספר התהלים

בפאריס .

86

יש לציין  ,שתיאור זה דומה מאוד בכל שאר הפרטים לתיאורים באוקטאטויכים ,
והרושם הוא שהחלוקה נעשתה לא על בסיס מודל ולא בשל איקונוגראפיה שונה ,
אלא בשל הפורמאט הגבוה אשר אינו מצוי באוקטאטויכים  .תיאור זה אין לשייך
בהכרח לטיפוס השני של תיאורי קריעת ים סוף  ,אלא יש לראות בו מודיפיקאציה של
הטיפוס הראשון בהתאם לפורמאט הגבוה  .לענייננו חשוב לציין  ,שהחלוקה לרצועות

ה . 5-

האופקיות כבר היתה קיימת ברומא במאה

לפי מדרש ידוע נפתחו בים סוף שנים עשר שבילים  -אחד לכל שבט  .מאחורי
דמותו השלישית של משה בדורא נראים באופן מופשט למדיי פסים  ,המצביעים על

שנים עשר שבילים אלהיט

הרמב " ם מדבר על שנים עשר שבילים בצורת חצאי

עיגולים  ,כדי שבני ישראל יוכלו לראות את המצרים טובעים .

88

בהגדת ריילנדס

ובהגדת האח מתוארים שני שבילים  ,ואולי הם רמז לאותו מדרש  ,שני שבילים

מכופפים גם נראים בהגדת סאראייבו  .נורדסטרום הוכיח שאיקונוגראפיה זו היתה

הביזאנטית .

מוכרת גם באמנות

89

ולבסוף  ,שנים עשר פסים  ,המזכירים את שנים עשר

פאמפלונה .

השבילים  ,מצויים בתנ " כי

מתברר אפוא  ,שהאיקונוגראפיה הזו ,

90

הקשורה למדרש על שנים עשר השבילים  ,מופיעה בשני הטיפוסים  ,משום שהטיפוס
המתואר בתנ " כי פאמפלונה אינו דומה לזה של רוב ההגדות הספרדיות  .גם פרט זה

'1

יאי ,

ב,

כטאק ,

מינ  ,אטו ,

84

;

85

ראה  :ירמיאם  ,עמ '  , 29תמנה

86

פארים  ,דף

30

--

:

יונ ,

ו ~

מ,

מי . 63

. 26

419ב  ,ראה  :בוכטאל  ,פארש  ,תמוש  ; 9תנ " ך המלכה קרסטעה  :מסך תמתה

.1

דרשות גרמרלס  ,דף 264ב  ,ראה  :דרנרססיאן  ,תמתה ; 2ספרתהלים בברלץ  ,ראה  :ומטולפאוט ,

87

תמתה

. 14

תרגום

ינתן

,

בן עודאל רמות יד  :כא  ,דבריםא  :א ; קוימן  -אפל  ,נירנברג  ,עמ '

בדורא  --ראה  :קרלינג  ,עמ '
עמ '

272

; 85

ושברט  ,יהדות  ,עמ '

ואילך .

.9

ראה

:

נרקיס  ,פרעה  ,עמ '

89

ראה

:

ערדסטרם  ,משה ( בגוטמאן  ,תמצות )  ,עמ '

90

הארבורג  ,דף 52ב ראה

88

 ; 53נורדסטרם  ,משה

.

:

בוכר  ,תמונה

. 118

286

ואילך .

. 128

לגביפרטזה

( בגוטמאן  ,תמותת ) ,

ההגדות המאוירות מספרד

ן

59

ראוי לציון כאשר מדובר באב  -טיפוס יהודי  ,שעליו מבוססת האיקונוגראפיה של
תנ " כי

פאמפלונה .

בהגדת סאראייבו מתואר בצד שמאל פרעה  ,עומד זקוף ואינו טובע בים כמו שאר

המצרים .
הצביע

על המקורות והאיקונוגראפיה הזו בדוגמאות מהעת העתיקה המאוחרת

נרקיס .

ן9

על יסוד דברי פרעה  ' :חטאתי הפעם ה ' הצדיק ' ( שמות ט  :כז ) מספרת

המסורת היהודית  ,שפרעה ניצול מהטביעה בים סוף  .לענייננו יצויין  ,שפרעה הניצול
מתואר בדלתות העץ בכנסיית סאנטה סאבינה  ,באחד הפסיפסים בסאנטה מארייה

מאג ' ורה וגם בחומש אשבורנהאם  .ואף זו  ,בסרקופגים המתארים את קריעת ים סוף
מצוי פרעה תמיד בראש המצרים המתקרבים לים ואף פעם לא בין הטבועים בים ,
באמצע התבליט  ,פרט הקשור אולי למקור איקונוגראפי דומה  .בדוגמאות ביזאנטיות
פרעה מתואר עם הילה  ,וכך בספר תהלים בפארים ובאוקטאטויכים  .דמות ערומה

המגלמת את ' מעמקי הים ' מושכת אותו אל תוך הים  .פרעה כאן אמנם מצויין על  -ידי
ההילה כירא אלוהים ( ' ה '

ואלה מהעת העתיקה

הצדיק ' )

אולם הוא לא ניצול כמו בדוגמאות היהודיות

המאוחרת .

 . 8שירת מכים
הסצנה האחרונה הקשורה ישירות לסיפור

ההגדה  ,ולכן ברוב ההגדות הספרדיות

מהווה סיום למחזור התנ " כי  ,היא שירת מרים ( שמות טו  :כ ואילך )  .סצנה זו מצויה

בהגדת הזהב ( תמונה  , ) 19בהגדת סאראייבו ( דף  , ) 28בהגדת האחות ( דף

16ב )

ובהגדת קאופמאן ( עמ '  . ) 3סד  -ריינה מצביעה על קירבה איקונוגראפית בין התיאור

בהגדת סאראייבו לתיאורים באוקטאטויכים הביזאנטיים .
מרים בצד שמאל ובידה תוף עגול  .ברוב הסרקופגים המתארים
מתוארת מרים  ,מתופפת  ,בראש בני ישראל  .בהגדת סאראייבו
92

נערות ( באוקטאטויכים שלוש

[ tgr . 747

דף

, gr . 746 ; 90

בשני המקרים מתוארת

דף

את קריעת ים סוף

נראות לידה חמש

) ] 193

בתנועת ריקוד ,

שתיים מהן מחזיקות זו את זו בידיים  .תנועת הריקוד בהגדת סאראייבו הרבה יותר
מאופקת מאשר

באוקטאטויכים .

יש לציין  ,שזה המקרה היחיד שבו יש קירבה

איקונוגראפית בין הגדה ספרדית לאוקטאטויכים בלי שאותו פרט מצוי כבר
בדוגמאות מערביות מוקדמות  .בהגדת הזהב ( תמונה

) 19

מתואר מיגוון עשיר של כלי

מוסיקה  :מצילתיים  ,זוג ערמוניות  ,לוטה  ,תוף עגול ותוף מרובע  .כלי מוסיקה שונים
מתוארים גם כן בהגדת קאופמאן  ,בהם התוף המרובע  .בצד ימין מתוארות שתי נערות

רוקדות  ,מחזיקות זו בידי זו בדומה לתיאור בהגדת סאראייבו ובאוקטאטויכים  .התוף
המרובע מתואר  ,חפן מבהגדת סאראייבו  ,בכל שאר ההגדות שבהן
91

92

נרקיס  ,פרעה  ,עמ '

גאה

:

עמ '

127

ראה

:

6

ואילך

;

ראה גם דוגמאות אשכנזיות  -שם ; קוג ' מן  -אפל  ,נירנברג ,

ואילך .

סד  -ריינה  ,שירת  ,עמ '

, 53

סצנה זו מצויה .

תמונה

. 10
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 18יציאת מצרים  -הגדת סאראייבו  ,דף 27
 19שירת מרים  -הגדת הזהב  ,דף 15
 20כנ " ל  -תנ " ך פאמפלונה  ,הארבורג  ,ספרד תחילת המאה

60

ה 13 -

מ

. , 113

ההגדות המאוירות מספרד

אנחנו רואים כלי נגינה  ,הדומה לו מאוד בפאראפראזה של אלפריק ( דף

ן

6%

92ב )  :הנערה

המתופפת בתוף המרובע מתוארת בצד שמאל בתמונה  ,שאר הנערות מנגנות בנבל ;

בתנ " ך הארבורג ( תמונה

) 20

תוף מרובע ממוסגר -

כל הנערות מחזיקות תופים מרובעים בידיהן  .כלי זה -

מקורו במצרים העתיקה והוא נפצן בעולם

המזרחי .

93

היקמאן מתלבט אם ה ' תוף ' המוזכר בתנ " ך היה כלי עגול או מרובע ומזכיר את ה ' דף '
 -תוף מרובע המקובל במארוקו ובאלבאניה עד

היום .

על בסיס דמיון פונטי

היקמאן אינו דוחה על הסף את האפשרות שהתוף התנ " כי היה מרובע  .פירושי חז " ל

אינם מתייחסים לצורת התוף של מרים  .היקמאן מזכיר  ,שכלי זה בתקופה הטרום
מוסלמית היה במיוחד מקובל על

נשים .

94

את הופעתם של כלי מוסיקה שונים ומגוונים בתיאור של שירת מרים ניתן להסביר

על יסוד המסורת היהודית  :לפי מספר פירושים  ,המלה ' מחולות ' משמעה כלי נגינה

:

' את התוף בידה  -וכי מנין להם לישראל תופים ומחולות במדבר אלא הצדיקים היו
מובטחים ויודעים שהמקום עושה להם נסים וגבורות עם יציאתן ממצרים והתקינו
להם תופים

ומחולות ' .

95

סיכום
ההשוואות שערכנו מראות באופן ברור למדיי קירבה רבה בין ההגדות הקאטאלאניות

ובין קבוצת יצירות אמנות נוצריות  ,מערביות  ,מימי  -הביניים  ,אשר תיאורי ספר
בראשית שבהם שייכים לקבוצת בראשית של

קוטון .

קבוצה זו כוללת את

הפאראפראזה של אלפריק  ,את תנ " כי פאמפלונה ואת תנ " ך פאדובה  .בשלושת כתבי -

היד הללו מצוי מחזור מפורט המתאר סצנות מספר שמות  .יש להוסיף אליהם גם את
כתבי  -היד הקארולינגיים מאסכולת טור ואת שנהבי סאלרנו  .בדוגמאות אלה מצוי
מספר מצומצם של סצנות מספר שמות  ,אולם גם בהן ניתן למצוא דמיון לסצנות
מקבילות בהגדות

הספרדיות .

הקשר לקבוצת קוטון הוא עקיף בלבד  .מסקנתנו היא שהאב  -טיפוס של הקבוצה

כלל לא רק את ספר בראשית  ,כמו כתב  -יד בראשית של קוטון עצמו  ,אלא ספרי תנ " ך

נוספים .

תיאורי ספר שמות של אותו אב  -טיפוס משתקפים בדוגמאות המוזכרות ,

הספרדיות .

ולדעתי גם בהגדות

עוד מתברר  ,שבשלושת כתבי  -היד הנוצריים המוזכרים מצויים רמזים אחדים
שזורקים אור נוסף על מקור יהודי של האב  -טיפוס

93

המשוער .

אני מודה לד " ר בתיה באייר  ,מהאוניברסיטה העברית  ,על שיחתה  ,שבה הפנתה את תשומת  -ליבי
אל כלי זה ולמקורותיו .
היקמאן  ,עמ '

94

ראה

95

מכילתא דרשב " י  ,בשלח  ,סו  ,עמ '

:

מתורגם

; ( flutes

 ; 13 , 12פארמר  ,עמ '
100

ד. 2

ואילך ; מכילתא דרבי ישמעאל  ,דשירתא  , 11 ,עמ '

פרקי דרבי אליעזר  ,מב  ,עמ '

ק.

83

( ושם

קטרין קוג ' מן  -אפי

ן

62

אמנם כתב  -יד קוטון לא נוצר במערב אלא במזרח  ,שהרי זהו כתב  -יד יווני  ,אך
היתה לו השפעה רבה על איורי תנ " ך מערביים כבר בעת העתיקה

המאוחרת .

אף שלא בכל ההגדות נבחרו אותן הסצנות ואף שהאיקונוגראפיה של התמונות
יכולה להיות שונה  ,בכל זאת ברוב המקרים ניכרת הקירבה לקבוצת קוטון  .גם בתוך

קבוצת קוטון האיקונוגראפיה משתנה מדוגמה לדוגמה  .את השוני הזה ניתן להסביר

בכך  ,שציירי ההגדות השתמשו במודלים לא  -עתיקים  ,המשקפים שלב מאוחר יחסית
בהתפתחות  ,אך כולם קשורים באופן כלשהו

לאב  -טיפוס .

המקורות הדומינאנטיים של ההגדות הספרדיות אמנם שייכים לקבוצת קוטון  ,אך

ישנם מקרים שאין קירבה איקונוגראפית לקבוצה הזו  .במקרים אלה מצויים אלמנטים
איקונוגראפיים שחלקם הגדול כבר מצוי באמנות הרומית מן המאות
בחומש

ה  4 -וה 5 -

או

אשבורנהאם .

אשר לאלמנטים איקונוגראפיים בהגדות הספרדיות המצויים גם כן בכתבי  -יד
צרפתיים או אנגליים במאה

ה 13 -

ואינם בדוגמאות השייכות לקבוצת קוטון  ,יש

עליהם .

לזכור שחוקרים שונים הצביעו על השפעות ביזאנטיות

96

חלק מההשפעות

הללו מורגשות גם כן בהגדות  ,כמו למשל משה הצעיר לפני הסנה הבוער בהגדת

הזהב  .יש עוד

לבדוק  ,האם אלמנטים אלה מיוהדים לאמנות הביזאנטית המאוחרת או

האם הם מוכרים כבר באמנות הנוצרית הקדומה המערבית  ,כפי שציינו לגבי דמותו
הצעירה של משה היושב וחולץ את נעליו לפני

הסנה .

ובכן  -אנו מניחים  ,שמדובר במודל מערבי  ,אולי רומי  ,קרוב מאוד לקבוצת

קוטון מצד אחד ומכיל גם אלמנטים רומיים מצד שני  .ציירי ההגדות כנראה השתמשו
בעותק מאוחר יחסית של המודל שלנו  ,משום שמופיעים בהן גם אלמנטים המוכרים
לנו רק מהאמנות האירופית מן המאה

ה. % 3-

בכמה מקרים אפשר להבחין בעקבות של אב  -טיפוס

יהודי :

בפאראפראזה של

אלפריק  ,בתנ " כי פאמפלונה  ,במקרה אחד בתנ " ך פאדובה  ,וכן בחלק מהדוגמאות
המערביות באמנות הנוצרית הקדומה  ,מחקן לקבוצת

קוטון .

ראוי לציין  ,שחקן מאשר מקרה אחד בלבד ( שירת מרים בהגדת סאראייבו) אין
ניכרת קירבה איקונוגראפית בין ההגדות לאוקטאטויכים הביזאנטיים בלבד  .כאשר יש
אלמנטים משותפים להגדות ולאוקטאטויכים אותם אלמנטים מצויים כבר באמנות
המערבית בעת העתיקה המאוחרת או בדוגמאות מערביות מאוחרות

יותר .

בניתוחו את כתבי  -היד הקארולינגיים מסיק קסלר  ,שצייריהם בחרו תמונות
בודדות ממחזור גדול יותר  ,מתוך חומש מאוייר  ,הקרוב בין היתר לפאראפראזה של

אלפריק  .הוא מדגיש גם את קירבתם של כתבי  -היד הקארולינגיים לתנ " ך פאדובה ,
ובסיכום לוקח בחשבון מודל מערבי עתיק שהשפיע על מחזורים מאוחרים יותר  .סד -

ריינה מוסיפה  ,שחומש מערבי זה מבוסס על אב  -טיפוס יהודי קדום יותר
96

ראה :

97

ראה

:

סטאל  ,עמ '  131ואילך ; היימאן  ,עמ '  29ואילך .
קסלר  ,חומש  ,עמ '  22ואילך ; סד  -ריינה  ,חומש  ,עמ '

29

ואילך .

,

9

אפשרות

ן

63

ההגדות המאוירות משפרד

 יד יהודיים מאויירים בעת העתיקה המאוחרת הועלתה בהקשר- קיומם של כתבי
 הציירים.  יד כאלה ודאי נוצרו במזרח ובמערב- כתבי

95

. אירופוס

 הכנסת בדורא- לבית

 השתמשו במודלים,  כמו גם הציירים הנוצרים בעת העתיקה המאוחרת, היהודים
 שחוברו במזרח-  כמו ספר בראשית של קוטון-  יד-  היו כתבי. רומיים קלאסיים
 מכאן.  ושם השפיעו מאוד על התפתחות האיקונוגראפיה התנ " כית, והגיעו למערב
אנו אולי יכולים להסביר את הימצאותם של אלמנטים משותפים להגדות הספרדיות

התפתחו הקבוצות

, אלה

משותפים

. שונה
,  דורא ; שוברט, ווייצמאן וקסלר

אלמנטים

. ביזאנטיות

ולדוגמאות

האיקונוגראפיות המזרחיות והמערביות באופן

'  עמ, תרגום השבעים

; 227

מלבד

; 309

'  עמ,  השפעה,  ווייצמאן: ראה

. ואילך

67

98

'  עמ, יהדות
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