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דער טויער�מאטיוו אין דער בוך�קונסט

אויפגעהויבענע ארימס• דער שטה' אין וועלכן זי שטעהט'
איז דא אפגעגרעניצט אויר פון די זייטן' און דער צוויטער

אויב מיר זאלן דעם מאמר "אין אנהייב איז געווען דאס
ווארט" פשוט ווערטליך נעמען' וואלטן מיר געמוזט זאגען'
 אויר דאס געשריבענע ווארט איז געווען דער ערשטער,

י
אז

דער אגטשיידענדער מאמענט פון דער שאפונג. אזוי האט עס
טאקע די יידישע לעגענדע פארשטאנן' בשעת זי דערציילט'
אז נאך מיט צוויי�טויזנט יאר פאר דער וועלט�באשאפונג איז
שוין די תורה געווען' און גאט ברוך הוא האט זיך מיט איר

ארומגעטראגען' און זי איז געווען זיין פרייד' כביכול
די געשיכטע פון דער שריפט לערנט אבער' אז זי איז תהילת
ארויסגעבילדעט געווארן פון בילדליכע אויסמאלונגען' אפ�
בילדונגען פון די זאכן" וואס געפינען זיך אויף דער וועלט•
אין אנהייב איז אלזא געווען די טאט' אין זינען פון א
שאפונגסאקט. די שריפט איז שוין ערשט א ווייטערדיגער

שריט' א אפשפיגלונג פון דער וועלט�שאפונג•
און ניט בלויז די צייכן פון דער שריפט' נאר אויך דער
סדר פון שרייבן' דער אופן ווי אזוי א בוך אויסצופוצן' דער
פארמאט פונ'ם בוך - אלעס איז א אפבילדונג פון די זאכן'
וואס געפינען זיך אין דער נאטור און אינ'ם לעבען' טראגט
אויף זיך דעם אפשיין פונים ווירקליכן לעבען' און נאר מיט
גרויס מיה און אין א לאנגזאמן פראצעס פון אנטוויקלונג איז

עס פארגליווערט געווארן אין די באוואוסטע פארמען•
אין די אלטע ביכער' אדער ריכטיגער: אין די פארמעטענע
האנטשריפטן' פון וועלכע ס'האט זיך ארויםגעבילדעט אונזער
פאפירנער בוך' זיינען די שפורץ פון דער אפשטאמונג נאך ניט
אפגעווישט' דער גאנג פון דער סטיליזירונג איז נאך ניט
אזוי ווייט געקומען' אז מ'זאל ניט קאנען אים נאכפאלגן
צוריק אויף זיין אנטוויקלונג' און דא ווערט באלד אנזיכטיג

אז דער אנהייב פונ'ם בוך איז געווען - דער טעמפל
געוויס' מ'קאן אויך זאגען: אין אנהייב איז געווען דער
ט ו י ט ' דען די עלטעםטע עקזעסטירענדע באפוצטע האנט�
שריפט- דער בארימטער פאפירוס פון לואוור' אנטהאלט קבורה�
צערעמאניעס געמאלטע מיט גאלד און לייכטענדע פארבן
אדער מ'וואלט אויך געקאנט באהויפטן' אז די התהלה פונ'ם
" ווייל די פריהעסטע אילומינירטע ה מ ח ל מ בוך איז געווען די 
פארמעטענע האנטשריפטן' וועלכע זיינען אונז באוואוסט' די
ווירגיל�ראלן פונים 4טן יארהונדערט' אנטהאלטן סצענעס

פון מלהמה•
אין די דאזיגע ביידע פאלן האנדלט עם זיך אבער וועגען
אילוסטראציעם' וואם זייערע קאמפאזיציעם זיינען ניט סטערעא

טיפיזירט געווארן• העכםטענם האבן זיי געקאנט האבן אן
השפעה אויף שפעטערע מאהלעכצן פון דעם זעלבן אינהאלט'
אלם פארבילדער' אבער זיי פלעגן ניט באנוצט ווערן אלס

פארלאגע פאר דער באפוצונג פון א בוך בכלל.
 א גאנץ אנדערע ראלע שפילט אין דער הינזיכט דער

י

טעמפל.
אויףץ בילד זייט 4 זעהען מיר א בלאט פון א האנט�
שריפט פון ספר שמות' וועלכע מ'קאן משער זיין' אז זי איז גע�
שריבן אין מצרים אין יאר 930 (גענומען פון דער פעטערבורגער
.11 ?4ג). אויףץ ערשטן בליק ווירקט מלוכה�ביבליאטעק 17
דאס בלאט ריין ארנאמענטאל' ס'ווייזט אויס ווי א טעפיך' א
קאמפאזיציע פון ריין � געאמעטרישע און געוויקסען � צייכ

נונגען. פארט אבער איז עס נאך ניט קיין טעפיך' נאך ניט
? ווירקליך לעבען פולסירט נאך קיץ פארגליווערטע באפוצונג

אין די דאזיגע פארמען•
דאם איז א בילד פון א טעמפל. מיר קומען אריין דורך
ברייטע טוירן' דריי איינגאנגען זיינען עס. צווישען דעם
מיטלען' גרעסערן' איינגאנג און די זייטיגע ליגען נישען'
וועלכע זיינען פארפילט מיט פאנטאסטישע בלומען' - אדער
זיינען דאס אפשר סטיליזירטע ביימער? מיר געהען גלייך
פארויס און מיר דערזעהען א גוואלטיגע מנורה' וועלכע
וואקםט אוים פאר אונז אין דער מיט פונים הלל' אירע ארימס
זיינען גראד � ווינקעלדיג געבויגן און טראגן אייללעמפלעך.
הינטער דער מנורה שטייגט ארויס דער ארון�קודש' אפ'
געטיילט דורך א מחיצה. דער ארון�קודש איז מיט צוויי
פליגלען און געקרוינט מיט א געזימץ. אינעווייניג שטעהן
אויפגעשטעלט צוויי לוהות מיט דרייעקיגע אויערן (טאבולא
אנםאטא). רעכטס און לינקס פונ'ם ארון' אינ'ם שטה פון דער
מחיצה" רוקן זיך ארויס צוויי גרויסע צווייגען. זיינען זיי
אויף דער וואנט געמאלט' אדער זיינען זיי אין רעליעף אויס�
געארבעט? דאס איז שווער צו באשטימען. אין די זייטן
זיינען נאך אויסגעשטעלט די כלי�הקודש. דאס אויםגעפוצטע
פעלד פון אויבן און די שמעלערע פעלדער בא די זייטן. זיינען

אודאי מאזאיק�פוםבאדן.
אין אן אנדער בלאט פון דער זעלבער האנטשריפט' וועלכעס
גיט אונז אביםל אן אנדער געמעל פונ'ם הייליגטום' זעהען
מיר ווידער די מנורה' דאםמאל שוין מיט פארקיילעכיגטע
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רוים פון פארינט' אין וועלכען ס'שטעהט דער ארון�קודש"
איז אביסל שמעלער• מיר האבן דא א מין אבסידע• צי גע�
פינט זי זיך אויך אויף די אויסערע מויערן' קאן מען ליידער
ניט זעהען' ווייל דער אבשניט פונים כתב�יד איז גראד בא
די דאזיגע אינטערעסאנטע ערטער געפעלערט• די נעבענשיפן
זיינען איינגעפאסט אין זיילן�גענג' אויב מיר מעגען אננעמען
די קרייזען פאר זיילן געצייכענטע אינ'ם פלאן• אלץ
זאגט עדות אויף אזא פירוש• דאס מערקווירדיגע פון דעם
דאזיגן געמעל איז' וואס א טייל הלקים זיינע זיינען פאר�
: אין הארי� געשטעלט ווי מ'זעהט עס אין פלאן' דאס הייםט
זאנטאלן שניט' אנדערע טיילן אבער אין פראנטאלן אויסזעהען
ביז צום שפעטן מיטלאלטער געפינען מיר אזעלכע בויפלאנען
און גראד אין העברעאישע ביבעל�האנטשריפטן זיינען אזעלכע

טעמפל�צייכנונגן ניט זעלטען•

אין די דאזיגע בילדער' ווי די אט�וואם ארומגערעדטע
ספר�שמות�האנטשריפט פונים �10טן יארהונדערט' איז שוין
דערגרייכט געווארן א מדרגה אין דער באפוצונג' וועלכע
ליגט צווישן דער אילוםטראציע און דער ארנאמענטאציע
מיר דערקענען נאך די איינריכטונג פון א טעמפעל אדער א
שוהל' נאך איז עם א פארשטעלונג פון א ווירקליכן געביי'
אבער פארט • • • דאס בילד הייבט אן זיך פארהילן און פאר�
: אט זיינען שוואומען• עס איז ווי דאם בילד פון א הלום
נאך דאס געווען זיילן - ניט אמת י - און אט ווערן פון די
לען' וואם באטייטן די זיילן' קרייזן באצירטע מיט בלומען. צירק
שוין גיסן זיך איבער די כלים' די וואזעס' די קענדליך' די
לייכטער' דער לולב' די אתרוגים - אין ארנאמענטן• אזעלכע
פארוואנדלונגען זעהען מיר היינט נאר נאך אינ'ם באלעט'
וועלכער באנוצט זיך גערן מיטץ טעמא' וואו באוועגליכעס

לעבען ווערט פארגליווערט אין א בילד•
אנ'אנדערע העברעאישע האנטשריפט- אויך פון דער פעטער�
.8^1)' געווים פון דעם זעלבן 11. בורגער מלוכה�ביבליאטעק (49
מקור און פון דער זעלבער צייט' ווי די אויבן דערמאנטע'
באווייזט אונז א ווייטערן שריט אינ'ם פראצעס פון םטיליזי�
רונג (זייט 3)• די לוהות שטעהען שוין ניט אין הינטערגרונד"
אויף א מרהק' אזוי ווי זיי ווערן געזעהען פונים אריינגעהער
אין טעמפל' ניט האבענדיג די העזה צו געהן צו נאהנט צום
הייליגטום' נאר זיי בילדען דעם מיטלפונקט פון דער קאמ�
פאזיציע. דאס' וואס מיר זעהען א ר ו ם די לוהות איז שוין
ניט די איינריכטונג פון א טעמפל' ניטא מעהר דער לאנגער
זאל מיט די נעבענשיפן און מהיצות' מיט די לייכטער און
כלים' נאר איינציג די ביישטידלאך פונים ארון�קודש• די לוהות
זיינען ארויסגערוקט צוין אונז נעהענטער און דער ארון�קודש
איז אזוי ווי א רעהמל פאר זיי• אבער דער ארון�קודש ווערט
אויך שוין ניט געפיהלט אין זיין געגענשטענדליכקייט• דער
פראצעס פון דעם ארנאמענטאלן גלגול האט אויך אים פאר�
י. י אלעס צעפאלט זיך אויף כאפט' די ביישטידלאך' דער געזימץ 
קוואדראטן און קרייזן' און די שריפט פלעכט זיך ארום די
דאזיגע צוברעקעלטע בוי�גלידער' וועלכע זיינען עס שוין מעהר
ניט• אויף דעם וועג זיינען געגאנגען די מזרח�מענשן בכלל•
די אראבער האבן סטיליזירט אויף זייערע תפלה�טעפיכען'

אין זייערע קאראנען' די הייליגע נישע' דעם "מיערב"" פונקט
אזוי ווי די יידן האבן סטיליזירט דעם ארון�קודש•

אויך די ערשטע קריסטן האבן זיך גענומען דעם ארון אלס
מאטיוו צום באפוצן זייערע ביכער און באזונדער פלעגן זיי
אים אויסדערוויילן בא טעקסטן' וואס זיינען ווי לוחות ארס�
געשטעלט• דאם פריהעסטע ביישפיל פאר דעם גיט אונז די
עוואנגעליע' וואס איז געשריבען געווארן אין מעסאפאטאמיע'
אין דער שטאט זאגבא' פון דעם םירישער מאנאך ראבולא
אינ'ם יאר 586• דער כתב�יד געפינט זיך אין דער לוירענציאנא
אין פלארענץ• דא טרעפן מיר אן אייזעביום'עס קאנקארדאנץ�
טאוולען איינגעפאםט אין א בויגען�ארכיטעקטור' א זכר צום
הייליגען ארון• דער דאזיגער מאטיוו ווערט םטערעאטיפיזירט
און ער פארלאזט שוין ניט דאס' געביט פון דער בוך�באפוצונג•
די ביצאנטינישע קונםט האט עס פארמאגט אין פארלויף פון
�ארהונדערטען' די פאטריארכאלישע' פונים בית�המקדש איבער�

געליפערטע פארם אויפצוהאלטן• דער ארון אדער דער "שער
יועלכער ראמט אדום דעם טעקסט" (צו באמערקן איז כדאי

אז די שריפט�קאלאנעס רופט דער תרגום אונקלוס אן "טירען""
דלתות אדער פצים) ווערט מיט פאלמענביימער אדער בלומען
בא די זייטן ארומגעשטעלט• די דאזיגע פאלמען און בלומען
קענען מיד פון דער באשרייבונג פון מקדש שלמה אין ספר
מלכים א" ו• כ"ט• דארט ווערען די פאלמענביימער אויסדריקליך
דערמאנט אלס עלעמענטן פון דער וואנט�דעקאראציע• פאל�
מענביימער און כרובים' דאס איז אנ'אלטער אשור'שער מאטיוו
אויף ווענט און טירן און אויך פריי�שטעהענדיג' און אט זעהען
מיר זיי ווידער אין שלמה'ס בית�המקדש• אויך אין דעם
פריהער ארומגערעדטן מצרים'שען כתב�יד פון ספר שמות'
איז דער ארון�קודש מיט צוויגען און בלומען ארומגעשטעלט

בא די זייטן•
אין �9טן און �10טן יארהונדערט פארבלייבט די יידישע
אילומינאציע(האנטשריפט�באפוצונג) אזוי ווי בא אלע פעלקער'
נאך זעהר ענג פארבונדן מיט די פארשידענע קונסטגעווערב�
ליכע אויםארבייטונגען• דער באפוצער איז אפט געווען א
יובעליר און געקאנט די מלאכה פון גראווירן און עמאלירן•
דערמיט דערקלערט זיך די פארליבע זייערע צום גאלד אין
דער אילומינאציע (באפוצונג)' צום פארשטעלען מעטאלענע
כלים און קייטן�מאטיוון אין דער ארנאמענטאציע• ערשט
אין �12טן און �13טן יארהונדערט ווערט די באשעפ�
טיגונג פונים אילומינירער (בוך�באפוצער) זעלבסטשטענדיגער
די מאלעריי ווערט א באזונדערער צווייג און די פארבען

קומען צום גרויםן טייל אויף'ן ארט פונים גאלד•
אין דער רייצענד�שענער קליינער הגדה�האנטשריפט פונים
�14טן יארהונדערט' (זעה בילד זייט 8)' וועלכע געפינט זיך
אין בריטיש מוזעאום (2737 .�!0) זעהען מיר' אז דאס גאלד איז
ן• די בילדער זיינען פון א וואונדערבארן שוין אוועקגעפאל
פארבען�פרייד און העלקייט• א קרעפטיג געלב' א פלאשען�
גדין פאראייניגען זיך מיט א לייכטענדען צינויבער' מיט
פורפור � רויט' וועלכעם געהט איבער אין פיאלעט• דער
נוואליע�מאטיוו אינ'ם ראהמען און אינ'ם בויגען ווייזען' אגב'
די האנט פונים מעטאלגראווירער• דאס גאנצע בילד ווירקט
אויך אין די ארכיטעקטאנישע מכשירים גיכערמויריש ווי גאטיש
דער טעקםט פון דער דאזיגער הגדה האט זעהר וועניג בא�
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פוצונג' בלייז פון צייט צו צייט א פארצירטעס אנהייב�ווארט• בילד שטעלט נעמליך פאר א מקוד,' א מרהץ' וועלכער איז
דערפאר אבער זיינען די בילדער' וואם זיינען בייגעלעגט צום פארגעשטעלט אינ'ם פרעכטיגען געביי• אויף דער גאלערייע
ביכל אלם סעריע' אלע איינגעפאסט אין בויגען�ארכיטעקטורן' איבער די ארקאדען' זעהט מען פרויען איינגעהילט אין שאלען'
אזוי ווי דאס' וועלכעס איז דא אפגעבילדעט• אין דעם וועלכע באשעפטיגען זיך מיט'ן טובל'ן נייע כלים אויף פסה•
דא רעפראדוצירטען בלאט שפילט דער טויער�מאטיוו א די ארכיטעקטור' די געשטאלטען פון די פרויען' דאס אונטעך
טאפעלע ראל• ערשטענס אלס סטערעאטיפישע איינפאםונג' פליסענדיגע וואסער _ אלעס איז פון מאנומענטאלער שיינקייט•
נאד דא פאםט ער איין ניט א שריפט�טאוול' נאר א בילד' און מיזעהט" - אז דער�ראהמען" ווען ער פאםט ארום ניט
צווייטענס אלס עלעמענט פונים אינהאלט פון דעם בילד• דאם קיץ טעקםט' נאר א בילד' קאן ער געווינען צוריק זיין אור�
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שפרינגליכע ארניטעקטאנישע באדייטונג. א ווירקליכער
טויער' א ווירקליך געביי - אין אונזער פאל די מקוה" -

דארף פארגעשטעלט ווערן. נאר על�פערוב איז עם שוין ניט
דער ארון הקודש' נאר דער טויער' אדער דאס געוועלב' פון
א קירכע אדער א שוהל" אדער א מושעע" וועלכעס שוועבט פאר'ן
קינסטלערם אויגן בא דער ארבעט. דער טויער�מאטיוו ווערט
על פי רוב פארנוצט פאר _ אלץ רייכער באפוצט און ער ווערט
די באדייטענדערע בילדער פונים ברך. אינים זעלטענעם סדר�
בילד" וואם מיר האבן געבראכט אינ'ם ערשטען העפט
מילגרוים (זייט 1)" וועלכעס איז דאס באדייטענדסטע אין דער
סעריע סדר�סצענעם פון ,דער דערמאנטער הגדה (11811"8
1̂), העלפט דער ארכיטעקטאנישער ראהמען 115611111/!̂ . 14761.
ניט וועניג צו" כדי די פייערליכקייט פונים סדר צו שטייגערן.
איך, דעם זעלבן כתב�יד געפינען מיר איינע א סדר�םצענע
פאר וועלכער דער קינסטלער האט' ס'ווייזט אוים" געוואלט
וועניגער פלאץ און באדייטונג אפגעבן. אויף דעם בלאט
זאל אהוץ דעם בילד' נאך א פינף שורות פון טעקסט גע�
שריבען שטעהן (זעה בילד זייט 6). דערפאר האט ער אזוי
דאס בילד קאמפאנירט" אז דער געוועלב�בויגן זאל נאר די
הויפט�פערזאנען איינפאסן" דעם בעל�הבית און זיין פרוי

די איבעריגע מיטגלידער פון דער פאמיליע און דער אורה
קאנען זיך מיט א פראםטערער איינראמונג באנוגענען. אפט
ווערט דאס בילד אוועקגעשטעלט איבערן טויער" אזוי ווי דאס
קומט פאר אין דעם בלאט פון א מחזור פונים �14טן יאר

הונדערט' וועלכעס שטעלט פאר די סצענע פון מתן�תורה (זעה
מילגרוים' העפט 2" זייט 1). דער טעקסט" וועלכער איז ווי
טאוולען אויםגעשטעלט' געפינט זיך אינ'ם אינערן פונים טויער
אינ'ם �15טן יארהונדערט אנטוויקלט זיך די פערספעק�
טיווע און מ'באקומט די מעגליכקייט צו צייכענען געבייען
מיט א גרעםערן רהבות און ניט בלויז פונים פראנטאל גע�
זעהען• דאמאלס פארלירט דער פלאכער טויער�מאטיוו'
וועלכער איז באשטימט געווען אלס ראהמען" זיין באדייטונג.
דער הלל ווערט שוין אנגעוויזן ניט דורך'ן פלאכן בויגען
נאר מ'באמיט זיך אים צו ווייזן אין זיין אויםשפרייטונג אין
דער טיף. דער נאטוראליזם געפינט זיין אויסדרוק אויך אין
דעם' וואם די לאנדשאפט מעג קומען צום ווארט. די נייע
ריכטונג פיהלט זיך שוין אין דעם בלאט פון דער הגדה גע

שריבן פון איינעם יוסף בר אפרים (געפינט זיך אין דער
,200 .-!0001.1168)• דאם דאזיגע מלוכה�ביבליאטעק אין מינכען
בלאט איז רעפראדוצירט בא אונז אויף זייט 1" די אייבערשטע
ל" פיגור - רבי יוסי הגלילי - זיצט איינפאך אויף א גראז�ביינק
קיין שטרענגע ארכיטעקטור פארצוימט ניט אירע באוועגונגען?
א גרין בערגיל" א בלויער הימעל" - ווי וואונדערליך ווירקט דא
דאס פארזיכטיגע' פהדנות'דיגע דערנעהענטערן זיך צו דער

נאטור! די פיגור אונטן - רבי אליעזר - ווי זי קאן שוין זיצן!
ווי זי האלט דאס דעם בוך! אבער דער צוזאמענהאנג צווישען
דעם בילדל און דער שריפטזייט איז שוין גאנץ לויז געווארן.
ס'האט געפלאצט דער שטרענגער ראמען' א כוואליע פון
פרייען לעבן האט אפגעשוויינקט די געירשענטע בוך�עסטעטיק.
און אויף אזא אויפן האט אויך דער טויער�מאטיוו פארלארן
זיין באדייטונג• מ'האט אים אנגעהויבן פיהלען אלס א שטע�
רונג' אלס ענג�מאכענדיג" אלס צו פייערליך און אלטער�
טימליך. דערפאר האט מען אים איבערגעטראגען אויפ'ן
טיטעלבלאט פונים בוך' אפגעשטופט צום יום�טובדיג אויס

געפוצטען שער�בלאט• דא' פאר דעם טעקסט" קאן ער ניט
שטערען. און טאקע די אויסשטעלונג פונים טיטעל�בלאט'
וועלכער האט ניט קיין המשך'דיגען טעקסט" נאר קורצע
: דעם נאמען פונים ספר" דעם מהבר" דעם אנגאבן" דהיינו
פארלעגער און אז• וו. - אלץ אזעלכע מיטטיילונגען" וועלכע
קאנען אם בעםטען אויסגעשטעלט ווערן טאווליארטיג' - פאסט

זיך אם בעסטן צו דער טויער�פארם
אין אונזערע געדרוקטע ביכער פון דער רענעסאנסיצייט
פון באראק" פון ראקאקא און עמפיר געפינען מיר אפט דעם
טויער�מאטיוו באנוצט אויף'ן טיטעל�בלאט• זיינע פארמען
בייטען זיך אינאיינעם מיט'ן סטיל' אמאל איז עס די קלאםישע
זיילען�ארדנונג" אמאל זיינען די זיילען געדרעהטע" אמאל
איז עס א בויגען" אמאל א גלייכע פלאנקע. אויפן ארט פון
די פאלמען און בלומען קומען די צורות פון משה ואהרן
דער םימבאל פונים "ארון�הברית" איז פארשטארקט גע

ווארען. אין די הגדות פונים �17טן יארהונדערט זיינען
אזעלכע טיטעל�בלעטער שכיה געווען•

מעהר פון אלע איז די מגלת אסתר געטריי געבליבן דעם
טויער מאטיוו. ביז צו דער שפעטסטער צייט האט זי איינ�
געפאסט אירע "טירעך - אזוי פיעל ווי זי פלעגט זיי איבער�

הויפט באפוצן" - אין בויגען�ארכיטעקטורען•
פון אוראלטע צייטען האט זיך דער מאטיוו פונים ארון
ווייטער געפלאנצט. אודאי האבן די ערשטע קריסטן גענאשט
פון די יידישע בוך�קינסטלער" שפעטער אבער האבן זיך די
ראלן געביטן און דער שער�ראהמען אין די האנטשריפט�

-- כאטש אלץ נאך א זכר פונים ארון הקודש מאלערייען 
ווערט א מאטיוו פון דער קירכען�ארכיטעקטור' וועלכע
ווערט באנוצט אויך פון די יידישע אילומינירערס" און שפעטער'
אין דער צייט פונים בוך�דרוק" פון די גראווירערס• זיי
האבן אבער איבערגענומען נאר דעם גלגול פון דער םטיל�
פארם' הינטער וועלכער' זאל עם זיין באראק" אדער עמפיר"
איז סוף כל סוף געשטאנען אלץ דאם זעלבע אורבילד' אלץ
די זעלבע גרונד�אידעע פון דעם הייליגען ארון מיט די

שטיינערנע לוחות פון משה�רבינו
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