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ברקע מפת
'המסילה העולה
מבית־אל שכמה'
בכ"י לונדון (ראו
מפה  4בעמ' )12

בפירושיהם של פרשני ימי הביניים למקרא משולבים כמה איורים 1ותרשימי מפות 2.מספר האיורים
והמפות הגדול ביותר בפירושים אלה נמצא בכתבי־היד של פירושי רש"י למקרא :3בפירושו לבראשית
כח מופיע איור של סולם יעקב; 4בפירוש לשמות כה — איור המנורה; בפירוש לשמות כט — איור של
לחם הפנים; לפירוש לבמדבר לד ,נלוו שתי מפות :הראשונה מתארת את מסלול הליכת בני ישראל
ממצרים עד הכניסה לארץ ,והשנייה — את גבולות הארץ; בפירוש לשופטים כא ,יט ,מופיע תרשים
של הדרך מבית־אל לשכם; לפירוש למלכים א א ,לד ,נוסף איור של צורת משיחת המלך בשמן ,צורה
של מעין נזר; לפירוש למלכים א ו ,לא — איור של צורת פתח הדביר; בפירוש ליחזקאל מה מופיעה
מפת הנחלות שישראל צריכים לתת לכוהנים ,ללויים ולנשיאים; ובפירוש ליחזקאל מח — מפת נחלות
השבטים בחזון יחזקאל5.
1

2
3
4

5

מספר דוגמאות :בפירושו של ר' יוסף קרא (מחכמיה הבולטים של צפון צרפת בסוף המאה האחת־עשרה ובתחילת
המאה השתים־עשרה) מופיע במלכים א ו ,לא ,איור שנועד להמחיש כיצד נראה פתח הדביר .שני איורים נוספים
מופיעים בפירושו לישעיה ט ,יג–יד ,ותפקידם להמחיש את ההבדל בין כיפה הנשענת על שתי רגליים לבין אגמון בעל
רגל אחת .על כתבי־היד של פירוש ר"י קרא ראו :מ' כהן' ,הקדמה' ,ספר מלכים (מקראות גדולות :הכתר) ,רמת־גן
תשנ"ה ,עמ' ח–ט .נאמר שם כי נותר מפירוש ר"י קרא לנביאים ראשונים רק כתב־יד אחד ,והוא אבד בשואה .על כן
הובא פירושו במהדורת 'הכתר' על פי מהדורת דפוס שהוציא ש' עפנשטיין (ירושלים תשל"ב) המבוססת על העתקה
מכ"י קירכהיים (כ"י ברסלאו ,בית המדרש לרבנים  ,)178שאבד כאמור .בפירושו של ר' יוסף בכור שור (בן המאה
השתים־עשרה ,מתלמידיו של רבנו תם) לבמדבר לה ,ד ובפירושו של רמב"ן על אתר נמצא איור של תחומי גבולות
העיר שניתנה ללויים.
בפירושו של ר' יוסף קרא לשופטים כא ,יט מופיע תרשים של הדרך מבית־אל לשכם.
הכוונה להעתקות של פירושו ,שהרי טרם נמצא אוטוגרף של פירוש רש"י למקרא.
איור של סולם יעקב ממוקם על מפה ראו :ספר בראשית ,ב (מקראות גדולות :הכתר) ,רמת־גן תש"ס ,עמ'  .230האיור
נדפס שם מתוך כ"י פריז ,הספרייה הלאומית ( héb. 48–49מתכ"י ,ס'  .)3102איור זה נמצא בכתבי־יד שאינם נמנים
עם כתבי־היד המוקדמים והמדויקים של פירוש רש"י .דבר זה מלמד ,שככל הנראה ,רש"י עצמו לא צירף לפירושו
איור כזה.
מחקרים רבים עסקו בשנים האחרונות בתחום זה .ראו :א' גרוסמן וב"ז קדר' ,מפות ארץ ישראל שצייר רש"י ומשמעותן
ההיסטורית' ,איגרת( 25 ,תשס"ד) ,עמ'  ;29–26י' עופר' ,מפות ארץ ישראל בפירוש רש"י לתורה — ומעמדו של כ"י
לייפציג  ,'1תרביץ ,עו (תשס"ז) ,עמ'  ;443–435ב"ז קדר' ,מפת ארץ כנען שצייר רש"י ורקעה הכרטוגרפי' ,י' הקר ,ב"ז קדר
וי' קפלן (עורכים) ,ראשונים ואחרונים :מחקרים בתולדות ישראל מוגשים לאברהם גרוסמן ,ירושלים תש"ע ,עמ' ;128–111
ר' רובין ,צורת הארץ :ארץ־ישראל במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה העשרים ,ירושלים תשע"ד ,עמ' ;37‑19
ד' שניאור' ,ערכה של מפת תחומי ארץ ישראל בפירוש רש"י בכ"י פריז  ,'155תרביץ ,עח (תשס"ט) ,עמ' ;381–371
M.I. Gruber & C. Delano-Smith, ‘Rashi’s Legacy: Maps of the Holy Land’, The Map Collector, 59 (1992),
pp. 30–35; M.I. Gruber, ‘Light on Rashi’s Diagrams from the Asher Library of Spertus College of Judaica’, The
Solomon Goldman Lectures, 6 (1993), pp. 73–85; idem, ‘Notes on the Diagrams in Rashi’s Commentary to
the Book of Kings’, Studies in Bibliography and Booklore, 19 (1994), pp. 29–41; idem, ‘The Sources of Rashi’s
Cartography’, N. Simms (ed.), Letters and Texts of Jewish History, Hamilton, New Zealand 1998, pp. 61–67
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מלבד האיור של פתח הדביר בפירוש רש"י למלכים א ו ,לא ,המצוי בדרך כלל בדפוסים של
'מקראות גדולות' ,כל האיורים והמפות מצויים רק בכתבי־יד ולא הודפסו; 6יוצאת מן הכלל
מהדורת 'מקראות גדולות :הכתר' ,שחלק מהמפות ומהאיורים הובאו בה בנספחים לספרים (הפניות
אליהם מובאות בגוף הפירושים).
מחקר זה מתמקד במפת המסילה ,המופיעה ברבים מכתבי־היד של פירוש רש"י לספר שופטים,
בפירושו לפרק כא ,יט ,אך נעדרת ממהדורות מודפסות של פירוש זה .אסקור את תדירות הופעת המפה
בכתבי־היד של פירוש רש"י לשופטים ואעמוד על סימנים המצביעים על נוכחותה לפני הסופר המעתיק
גם כאשר היא אינה מועתקת ַּבפירוש .תדירות הופעתה ו'עקבותיה' של מפת המסילה בכתבי־היד של
פירוש רש"י למקרא לעומת היעדרותה ממהדורות מודפסות של פירושו למקרא ,בולטות בהשוואה
להופעת אותה מפה בפירוש רש"י לתלמוד ,הן בכתבי־היד של פירושו והן במהדורות המודפסות.

הצורך בתיאור 'המסילה העולה מבית־אל שכמה'
אחד הפסוקים במקרא העשירים בפירוט גאוגרפי מתאר את מיקומה של שילה ביחס לדרך שעברה
בתוואי של קו פרשת המים ,ושנחשבה דרך נוחה למעבר 7.דרך זו ,המוכרת בימינו בשם דרך ההר (או
כביש  ,)60עוברת באזור קו פרשת המים של שרשרת ההרים משכם בצפון ועד אזור חברון בדרום.
דרך זו היוותה חיבור טבעי של רכסי שדרת ההר המרכזית של הארץ ,ובשל נוחות השימוש בה הייתה
אחת הדרכים המרכזיות בתקופת המקרא ,כפי שמשתקף בתיאורי הליכתם וביקוריהם של אברהם
ויעקב בדרך זו8.
כדי להבהיר את מיקומה של שילה תיאר אותו הכתוב ביחס לדרך שהייתה מוכרת וליישובים
מסלה
בסביבתה' :וַ יאמרו הנה חג ה' ְּב ׁ ִשלוֹ מימים ימימה אשר מצפונה לבית־אל מזרחה השמש ִל ִ
העֹלה מבית־אל ׁ ְש ֶכ ָמה ומנגב ללבונה' (שופטים כא ,יט).
מדוע היה צורך בפירוט גאוגרפי כזה? לכאורה הייתה שילה ,מקום המשכן ,מוכרת לכול ,ועל אחת
כמה וכמה לאנשי שבט בנימין ,שנחלתם כה קרובה אליה .לדעת רד"ק פירוט מיקומה של שילה נועד
להסביר היכן הם הכרמים באזור שילה ,שאליהם היו צריכים בני שבט בנימין הנותרים להגיע ,כדי
לחטוף את הנשים המחוללות בהם.
ייתכן שהיה צורך בפירוט גאוגרפי כה נרחב משום שבשעת כתיבת הדברים הייתה שילה חרבה9.
יתר על כן ,התיאור המפורט של הדרך וציון שמות המקומות ביחס אליה עשוי להוכיח את השימוש
6
7
8
9

במקרה אחד ,בפירוש לבמדבר לד ,הודפסה מפת רש"י ב'מקראות גדולות' (חמישה חומשי תורה עם מגילות והפטרות,
פרנקפורט דאודר ,תפ"ה [ ,)]1725אך צוין שם בטעות כי רשב"ם ציירה.
דרך זו נזכרה במספר מקומות במקרא .ראו למשל :סיפור פילגש בגבעה (שופטים יט); בריחת דוד מאבשלום (שמואל
ב טז); רצח גדליה (ירמיה מא).
ירושלים הקדומה (יבוס) לא הייתה ממוקמת על דרך ראשית זו ,והיה צורך לסטות מדרך ההר כדי להגיע אליה ,כפי שאמר
נערו של איש הלוי מהר אפרים' :וַ יאמר הנער אל אדֹניו ְל ָכה נא ונסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה' (שופטים יט ,יא).
M.I. Gruber, ‘Rashi’s Map Illustrating His Commentary on Judges 21:19’, Proceeding of the Rabbinical
Assembly, 65 (2004), p. 136

9
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קתדרה

תל שילה ,ברקע
היישוב שילה

(צילום :דוד שניאור)

10

דוד שניאור

בה כדרך ראשית מאוחר יותר ,בתקופת הממלכות ישראל ויהודה ,כאשר הייתה דרך ממלכתית
ראשית10.
כיצד יש להבין את תיאורה של שילה ביחס לדרך? בפסוק נאמר' :מצפונה לבית־אל מזרחה השמש
מסלה העֹלה מבית־אל ׁ ְש ֶכ ָמה ומנגב ללבונה' .את המילים 'מזרחה השמש' ניתן להבין ביחס לשכם,
ִל ִ
11
כפי שפירש ר' יוסף קרא .אפשר גם שהמילים 'מזרחה השמש' מתייחסות לדרך ,כלומר שילה
 10י' אהרוני ,ארץ ישראל בתקופת המקרא :גיאוגרפיה היסטורית ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .62
 11בתרשים להסבר הפסוק מיקם ר"י קרא את שילה ולבונה מצפון לשכם ולא ממזרח לדרך מבית־אל לשכם .דרך אגב,
בתרשים שנמצא בפירושו חלה טעות :נרשם שם 'שפלה' ו'צפון משפלה' ,במקום 'שילה' ו'צפון משילה' .רשב"ם הסביר
הקרבה הגאוגרפית בין שילה לשכם בהתאמה לתיאור הגעת רחבעם לשכם"' :עד כי יבֹא יהודה שילה" ,כלומר ,עד
את ִ
כי יבא מלך יהודה ,הוא רחבעם בן שלמה שבא לחדש המלוכה בשילה ,שזהו קרוב לשכם' (בראשית מט ,י) .בהמשך
פירושו הביא רשב"ם מספר מקורות מן המקרא שניתן להוכיח מהם לדבריו את הקרבה הגאוגרפית בין שכם לשילה.
לוקשין העיר כי ידיעותיו הגאוגרפיות של רשב"ם היו לקויות ,ושאין בסיס לטענה שהייתה בשכם רחבה עבור עולי
הרגל למשכן בשילה .לדעת לוקשין הזיקה והקרבה הגאוגרפית בין שילה לשכם בפירושו של רשב"ם נבעו מפולמוס
עם טענות הנוצרים ,כפי שהדבר מופיע בפירושו' :ופשט זה הוא תשובה למינים' .ראו :י' לוקשין ,פירוש רשב"ם לתורה,
ירושלים תשס"ט ,עמ'  ,155הערה מ.
קתדרה
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נמצאת מצפון־מזרח לבית־אל ,כפי שפירש רש"י' :במזרחה של מסלה; שילה בצפונה של בית אל
ובדרומה של לבונה ובמזרחה של מסלה העולה מבית אל שכמה'.
עדות על דרך זו ואף על היישובים הנזכרים במקרא ,וששמותיהם השתמרו בערבית בתחילת ימי
הביניים ,עולה מדבריו של אשתורי הפרחי בספרו 'כפתור ופרח':
שילה — הוא לדרום שכם כשלוש שעות ביושר ,אלא שנוטה מעט למזרח ,והוא בדרך עלותך לירושלם ,והמסילה
העולה משכם לירושלם ,מניח שילה אל שמאל העולה ,והוא לסוף השליש הראשון וקורין לו סאילון .ודע כי
כמו שהוא נסמן בסוף ספר שופטים כן הוא היום ,שתחלה תמצא על ימינך לבונה ,וקורין לו לובין .תעלה עוד
כאלף אמה ,ותמצא על שמאלך עין מים ,ושם שביל ,תלך בו למזרח נוטה לדרום כמו שעה ,ושם הוא שילה,
עוד היום שם כיפה קורין לה קובה אל סכינה [ ]...ואל דרום שילה הוא בית־אל ,וקורין לו ביתאי הפילו הלמד,
והיה לו לומר המסילה העולה משכם לבית־אל ,שהרי לבונה גבוה משכם ,ושילה מלבונה ,ובית־אל משילה12.

מפת המסילה בפירושי רש"י
פירושו של רש"י לשופטים כא ,יט תואם את פירושו לתלמוד הבבלי,
גִ טין ז ע"ב .הסוגיה התלמודית שם עוסקת בשאלה אם דרך יכולה
להיות סימן ,והתשובה שניתנה היא שאכן הדבר אפשרי ,כלומר גם
דרך יכולה לשמש כציון קבוע .כהוכחה לכך הובא הפסוק משופטים,
ורב פפא אמר עליו' :למזרחה של מסילה' .רש"י הסביר את דברי רב
פפא' :ועל כרחך "מזרחה השמש" אמסילה קאי ,שילה מצפון לבית
אל ,ובמזרחה של מסילה ,ובדרומה של לבונה' .לפירושו של רש"י
לתלמוד שם נוספה מפה של מיקום היישובים והדרך המוזכרים
בפסוק 13,כדי להמחיש מהי הדרך מבית־אל לשכם ,שממזרח לה נמצאים שילה ולבונה .מפה זו
מופיעה במהדורות הדפוס של התלמוד הבבלי ,ללא מילת הפניה ('כזה')14.
 12אשתורי הפרחי ,כפתור ופרח ,א–ג ,מהדורת א"י חבצלת וי' דוברוביצר ,ירושלים תשנ"ד–תשנ"ט ,פרק יא ,עמ' סז–סח.
הסבר על דברי הפרחי ודיון נרחב בחשיבות התייחסותו לפירושיו הגאוגרפיים של רש"י ראו :ד' שניאור' ,תחילת
מחקר :תיאוריה הגאוגרפיים של ארץ־ישראל ב"כפתור ופרח" בהשוואה להסברים הגאוגרפיים של פרשני המקרא בימי
הביניים' ,קתדרה( 143 ,ניסן תשע"ב) ,עמ' .110–93
 13בעמוד זה בתלמוד מופיע בפירושו של רש"י תרשים נוסף ,שנועד להמחיש היכן הייתה הרצועה שחיברה בין עכו
לכזיב .במהדורות המודפסות של התלמוד הבבלי מופיעים בפירושו של רש"י עוד כמה תרשימים גאוגרפיים :הר
המוריה ומיקום האולם והמזבח (בבלי ,זבחים כ ע"א); הסבר למיקום החדרים במערת המכפלה (בבלי ,עירובין נג ע"א);
מיקומן של גדר וחמתן בשיפוע ההר (בבלי ,עירובין סא ע"א).
 14בכמה כתבי־יד של פירוש רש"י למקרא יש הפניה למפה או למפות ,אך בלשון לא אחידה ,לדוגמה' :כזה' (כ"י מינכן,
ספריית מדינת בווריה [ Cod. hebr. 5מתכ"י ,ס' ' ;)]2526כצורה הזאת' (כ"י פריז ,הספרייה הלאומית [ héb. 73מתכ"י,
ס' ' ;)]3113כמין הצורה הזאת' (כ"י פרמה ,פלטינה [ 3115דה רוסי  ;175ריצ'לר  ;503מתכ"י .)]13859 ,למעשה ,מתוך
עשרות כתבי־יד שנבדקו על ִידי ,בהן הופיעו מפות רש"י ,מצאתי כי הפניה כלשהי למפה קיימת רק בחלק קטן מהם :מפת
מסלול הליכת בני ישראל (במדבר לד ,ג) מופיעה ב־ 40אחוזים מכתבי־היד ,מפת גבולות הארץ (במדבר לד ,יא) — בכ־24
אחוזים ,מפת המסילה (שופטים כא ,יא) — בפחות מ־ 20אחוזים ,ואת מפת תרומת הנחלה (יחזקאל מה ,ז) ומפת נחלת
השבטים העתידית (יחזקאל מח) לא מצאתי כלל בכתבי־היד שבדקתי .תיאור נרחב של המפות בפירוש רש"י לתורה ראו:

מפת המסילה
בפירוש רש"י
במסכת גִ טין ז ,ב

קתדרה
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בדקתי את מפת המסילה בפירושו של רש"י לספר שופטים בארבעה־עשר כתבי־יד 15.בחנתי את
תדירות הופעתה ואת אחידות רישומה בכתבי־היד ,וניסיתי לעמוד על סיבת היעלמותה מן הדפוסים
של הפירוש לספר שופטים ,אף שהיא נמצאת ברוב כתבי־היד של פירוש זה שבדקתי ובדפוסים של
מסכת גטין בתלמוד הבבלי .כמו כן השוויתי את אופן הרישום של המפה ואת האזכורים הגאוגרפיים
בה (שמות מקומות ,ציון המסילה ,ציון רוחות השמים וכיוון המפה) בכתבי־היד של פירוש רש"י
למקרא ובפירושו לתלמוד.

מפה  :1מפת המסילה בכ"י מינכן ,ספריית מדינת בווריה Cod.
 ,hebr. 5דף 184v
(באדיבות ספריית מדינת בווריה ,מינכן)

מפה  :3מפת המסילה בכ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה
לאומית רוסית Evr. I 13

מפה  :2מפת המסילה בכ"י אוקספורד ,בודליאנה
( Marsh 607נויבאואר )84
(באדיבות ספריית הבודליאנה ,אוקספורד)

מפה  :4מפת המסילה בכ"י לונדון ,מונטיפיורי ,32
העמוד שבין דף  17לדף 18

(באדיבות ספרייה לאומית רוסית ,סנקט־פטרבורג)

ד' שניאור' ,הגישה הגיאוגרפית של רש"י :עיונים בפירושי רש"י לתורה בפסוקים העוסקים בגיאוגרפיה' ,עבודת
מוסמך ,אוניברסיטת בר־אילן ,תשס"ח ,עמ'  .65–25במחקר זה רוכזו לראשונה ציורי מפות מעשרות כתבי־יד ,ונעשתה
השוואה מפורטת בין המפות כדי לבדוק אם ניתן להוכיח שהן חלק אינטגרלי מפירוש רש"י .תודתי לעובדי המכון
לתצלומי כתבי־יד עבריים ,הספרייה הלאומית ,ירושלים ,שסייעו בידי בהשגת תצלומי כתבי־היד ומחקרם.
 15רשימת כתבי־היד שנבדקו :כ"י אוקספורד ,בודליאנה ( Marsh 607נויבאואר  ;84מתכ"י ,ס'  ;)33097כ"י אוקספורד,
בודליאנה ( Poc. 127נויבאואר  ;296מתכ"י ,ס'  ;)16764כ"י וינה ,הספרייה הלאומית האוסטרית ( Cod. hebr. 220מתכ"י,
ס'  ;)10151כ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית ( Cod. ebr. 94מתכ"י ,ס'  ;)253כ"י לונדון ,מונטיפיורי ( 32מתכ"י,
ס'  ;)4554כ"י מילנו אמברוזיאנה ( C 282 Infמתכ"י ,ס'  ;)18128כ"י מינכן ,ספריית מדינת בווריה Cod. hebr. 5
(מתכ"י ,ס'  ;)2526כ"י ניו־יורק ,בית המדרש לרבנים ( Lutzki 231מתכ"י ,ס'  ;)23657כ"י סוויליה ,ספריית הקתדרלה
והקולומבינה ( 56-1-16מתכ"י ,ס'  ;)8489כ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה לאומית רוסית ( Evr. II A 36מתכ"י ,ס' ;)64040
כ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה לאומית רוסית ( Evr. I C 6מתכ"י ,ס'  ;)69819כ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה לאומית רוסית
( Evr. II A 33מתכ"י ,ס'  ;)64036כ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה לאומית רוסית ( Evr. I 13מתכ"י ,ס'  ;)51072כ"י רוסטוק,
ספריית האוניברסיטה ( Or. 32מתכ"י ,ס'  .)41314פירוט תיאוריה של מפת המסילה בכתבי־יד אלו ראו בטבלה שבהמשך.
קתדרה
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עדות נוספת לקיומה של מפת המסילה בכתב־יד של פירוש רש"י?
אחת התופעות הידועות במחקר כתבי־היד היא חלל ריק במקום שבו אמור להופיע תרשים המתייחס
לטקסט .ייתכן שההסבר לכך הוא שהסופר המעתיק השאיר מקום פנוי לתרשים ,אך הגרפיקאי שאמור
היה להעתיק את התרשים במקום המיועד לכך לא השלים את המלאכה ,כפי שהסביר מאיר גרובר.
גרובר ,שחקר בשנים האחרונות את מפות רש"י ,תיאר תהליך הדרגתי אופייני שלדעתו עשוי היה
להוביל להשמטת המפות במהלך ההיסטוריה של ההעתקה וההדפסה של פירוש רש"י :בתחילה
הופיעו המפות עם מילת הפניה ,כגון 'כזה'; בשלב הבא הושאר רווח ניכר וברור שנועד לציור המפה,
אך המפה לא הועתקה אף שהייתה הפניה אליה על ידי המילה 'כזה'; בשלב שלאחר מכן נשארה
המילה 'כזה' אך נמחק הרווח; ובשלב האחרון מחקו המעתיקים את המילה 'כזה' ,מאחר שלא ראו

תצלום כתב־יד :1
כ"י ברלין ,ספריית
המדינה Or. Fol. 1221

(באדיבות ספריית המדינה,
ברלין)

קתדרה
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כל ציור לפניהם ,ולכן מילת ההפניה נראתה להם כטעות ,וכך אבדו
מפות מכתבי־היד של הפרשנים 16.אחת הדוגמאות שמצאתי לביסוס
דבריו של גרובר היא היעדרה של 'מפת ארץ כנען' בפירוש רש"י
לבמדבר לד ,יא–יב בכ"י ברלין ,ספריית המדינה .Or. fol. 1221
אחרי המילים 'הרי סבבתה אותה לארבע רוחותיה' קיים בכתב־יד זה
רווח גדול ,שהיה מיועד להוספת מפת גבולות הארץ ,דבר המעיד
שלפני הסופר המעתיק הייתה מפה ,ושככל הנראה כתב־היד היה
אמור להגיע לגרפיקאי מיומן כדי שישרטט את המפה.
בכ"י רוסטוק ,ספריית האוניברסיטה  Or. 32לא מופיעה מפת
המסילה בפירוש רש"י לספר שופטים ,ואף אין שם כל הפניה
למפה .עם זאת יש בכתב־היד חריגה בולטת בדרך כתיבת הפירוש
במקום שבו אמורה להופיע המפה ,כלומר בשופטים כא ,יט — נוסף
שם מפגש משולשים ,שהוא סימן מצוי במעבר בין ספרים (כמו:
יהושע — שופטים; שמואל ב — מלכים א; מלכים ב — ירמיה
ועוד) 17.ניתן לשער שלפני המעתיק היה כתב־יד שהופיע בו רווח
שנועד למפת המסילה ,והמעתיק ,שלא הכיר מפה זו ,מילא את
הרווח ,שנראה בעיניו מיותר.

צילום כתב־יד :2
כ"י רוסטוק ,ספריית
האוניברסיטה Or. 32

(באדיבות ספריית האוניברסיטה,
רוסטוק ,גרמניה)

 16גרובר ודלאנו־סמית (לעיל ,הערה  .)5עם זאת גרובר העיר שהתיאור סכמטי,
וייתכן שלעתים דילגו על שלב זה או אחר בו .ראו :גרובר ,אור על תרשימי
רש"י (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .80–79
 17תופעה דומה קיימת בדפוס הראשון של פירוש רש"י לתורה (רג'יו דה קלבריה
 ,)1475בסיומו של ספר במדבר (אך לא בסיומם של ספרים אחרים) .גם במקרה
זה עשוי הדבר להצביע על קיומה של אחת ממפות רש"י או לפחות על רווח
שהיה בכתבי־יד של פירוש רש"י לבמדבר לד ('מפת מסלול הליכת בני ישראל'
או 'מפת תחומי הארץ') שמהם העתיק המדפיס.
קתדרה
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נתוני השוואת מפת המסילה בכתבי־יד של פירוש רש"י לספר שופטים
כתב־היד

מיקום

הפניה

ציון
רוחות
השמים

ציון
המסילה

כיוון
המפה

תיארוך
כתב־היד

כ"י מינכן ,ספריית מדינת
בווריה 18Cod. hebr. 5

בסוף
הספר

—

מזרח,
צפון

—

מזרח

1233

כ"י סנקט־פטרבורג ,ספרייה
לאומית רוסית Evr. I C 6

בסוף
הפסוק

—

—

קיים

מזרח19

1285

כ"י אוקספורד ,בודליאנה

בסוף
הפסוק

—

צפון

—

מזרח

המאה השלוש־עשרה

כ"י וינה ,הספרייה הלאומית
האוסטרית Cod. hebr. 220

בסוף
הספר

—

—

'מסלה העולה
לשכם'

מזרח

המאות השלוש
עשרה–הארבע־עשרה

כ"י מילנו ,אמברוזיאנה

בסוף
הפסוק

—

מזרח,
צפון

—

מזרח

המאה הארבע־עשרה

כ"י סוויליה ,ספריית הקתד־
רלה והקולומבינה 56-1-16

בסוף
הפסוק

—

—

'מסלה'

מזרח

המאה הארבע־עשרה

אין מפה

—

—

—

—

המאה הארבע־עשרה

אין מפה

—

—

—

—

המאה הארבע־עשרה

בסוף
הפסוק

—

צפון,
מזרח,
דרום

קיים

20Poc. 127

C 282 Inf

כ"י וטיקן ,הספרייה
האפוסטולית Cod. ebr. 94

כ"י רוסטוק ספריית
האוניברסיטה

21Or. 32

כ"י סנקט־פטרבורג,
ספרייה לאומית רוסית
Evr. II A 36

כ"י אוקספורד ,בודליאנה
Marsh 607

כ"י לונדון,
18
19
20
21
22
23

(נויבאואר 22)84

מונטיפיורי 2332

מזרח

המאות הארבע־
עשרה–החמש־עשרה

בסוף
הספר

—

מזרח,
צפון

קיים

מזרח

1467

בסוף
הספר

—

מזרחה,
צפון

קיים

מזרח

המאה החמש־עשרה

ראו מפה .1
אין תרשים אלא רק כיתוב של שמות המקומות וגם 'מסלה העולה מבית אל שכמה'.
קיים תרשים אך מטושטש.
אף שבכתב־יד זה אין מפה ואין הפניה למפה ,יש חריגה בולטת בדרך כתיבת הפירוש (מפגש משולשים ,ראו תצלום
כתב־יד .)2
ראו מפה .2
ראו מפה .4

קתדרה
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כתב־היד
כ"י סנקט־פטרבורג,
ספרייה לאומית רוסית
Evr. II A 33

כ"י סנקט־פטרבורג,
ספרייה לאומית רוסית
24Evr. I 13

כ"י ניו־יורק ,בית המדרש
לרבנים Lutzki 231

מיקום

הפניה

ציון
רוחות
השמים

בסוף
הפסוק

'כמראה
הצורה
הזאת'

—

'במזרחה של
מסילה העולה
מבית אל שכמה'

בסוף
הפסוק

'כמראה
הצורה
הזאת'

מזרח,
צפון
דרום25

אין מפה

—

—

ציון
המסילה

כיוון
המפה
מזרח

תיארוך
כתב־היד
המאה החמש־עשרה

'מסלה העולה
מבית אל שכמה'

מזרח

המאה החמש־עשרה

—

—

המאות השבע־עשרה–
השמונה־עשרה

סיכום ומסקנות
בבדיקה מדגמית של ארבעה־עשר כתבי־יד של פירוש רש"י לספר שופטים ,מהמאות השלוש־
עשרה–השמונה־עשרה ,נמצאה מפת המסילה ברובם (כ־ 70אחוז) .ברוב כתבי־היד (כ־ 66אחוז)
המפה הועתקה בסוף הפסוק .במספר מצומצם של כתבי־יד קיימים פרטים נוספים ,כמו הציון
'המסילה' או 'המסילה העולה מבית אל שכמה' (ציון שנעדר ממפת המסילה בכ"י מינכן ,ספריית
מדינת בווריה  ,)Cod. hebr. 5כיוון דרום והפניה אל המפה .שמות המקומות כתובים במפות בתוך
מלבנים ,תופעה מוכרת במפות מימי הביניים 26.נתון חשוב נוסף הוא כיוון המפה :בעוד מפת המסילה
בפירוש רש"י לתלמוד פונה בחלקה העליון לכיוון מערב ,מפות רש"י בפירושו למקרא פונות בחלק
העליון למזרח.
מנתונים אלו של מדגם כתבי־היד שבדקתי עולה כי מפת המסילה קיימת ברבים מכתבי־היד
של פירוש רש"י לספר שופטים .לרוב קיימת אחידות גרפית בתרשים הסכמטי של המפה ,אם כי
יש שינויים במספר פרטים נלווים ,ולכן קשה לקבוע מה הייתה הצורה המקורית של מפה זו .עם
זאת בשל שכיחות הופעתה של המפה ,האחידות היחסית ברוב פרטיה והתאמתה לפירושו של רש"י
לפסוק ,סביר ביותר שמפה זו מקורה בכתב־היד המקורי (האוטוגרף) של רש"י (שכאמור טרם נמצא).
מסקנה זו עולה בקנה אחד עם הופעת המפה גם בפירוש רש"י לתלמוד ,בהתאמה למפה המופיעה
בפירוש לספר שופטים .קשה לקבוע באופן נחרץ אם המפה שבפירוש רש"י לתלמוד צוירה בידי רש"י
או הועתקה בידי המדפיסים מפירושו לספר שופטים .מה שברור הוא שכיוון המפה התהפך.

 24ראו מפה .3
 25הכיוונים 'צפון' ו'דרום' במפה זו הפוכים.
 26גרוסמן וקדר (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .29–28
קתדרה
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