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 תודות

 

ראשית דרכי בחקר התיאורים החזותיים המאיירים את חיבורי המסע ואת רשימות המקומות 

במוזיאון ישראל ובה הצגתי  שנה כעשרים לפניהקדושים העבריים הייתה בתערוכה שאצרתי 

, מקומות שונים ומקורות שונים, ובכללם גם מגילות מאוירות שונות תקופות בני םאיורי מבחר

את מאמרי הראשון בסוגיה זו, שהופיע בקטלוג התערוכה, . שהגיעו לידינו שנחשבו אז למוקדמות

 של הנסתרים בשבילים דרך-למורהמאז  לי היה אלחנן ריינר פרופסורפרסמתי על אותן מגילות. 

 מודה אני. הקדושים המקומות של החזותית הופעתם ברקע העומדים וחיבורים מנהגים, מסורות

 . זו עבודה ה שלהנחיית ועל, השנים לאורך ממנו שלמדתי כל על לו

מרתק בן כעשרים שנה; לא צעדתי בו לבדי.  מסע שלאפוא סופו  היאזו  מחקר עבודת

 מהמורות על לדלג עלי היה כאשר יד לי הושיטוים וחברים רבים סייעו בידי בדרכי, חוקר

ואחד מהם  אחת לכל מודה אני רחוקים שלא ידעתי. למחוזותבדרכי  אותי הנחוו בדרך ומכשולים

 הביאה המבורכת שיוזמתה באנגליה, לידס מאוניברסיטת' פרוימוביץ אווה ר"דל .ליבי מעומק

 בירושלים העברית אוניברסיטההחוג לאמנות ב מן עיני-שלו שרית סורלפרופ, למסע לצאת אותי

לפרופסור שלום צבר מן החוג לאמנות על עזרתה ועל מעורבותה העמוקה בכל שלבי העבודה, 

אפל, עתה באוניברסיטת מונסטר -אף הוא ולפרופסור קטרין קוג'מן אוניברסיטה העבריתב

אני  בגרמניה, מורי לאמנות יהודית שתרמו לי מידיעותיהם כל השנים ועמדו לימיני גם בעבודה זו.

הספרייה הלאומית המרכזית בפירנצה,  מודה גם לד"ר רוברטה מאזיני ולד"ר מריו ויטאלונה מן

ממפעל הפליאוגרפיה העברית  "ר איליה דינסלדד"ר עדנה אנגל ולפרופסור מלאכי בית אריה, ל

 ,ד"ר אריה קפיטייקיןלטרגן ו חנה פרופסורלשליד האקדמיה הישראלית למדעים בירושלים, 

 אוצרת, ברוש לנעמהו אביב-באוניברסיטת תלמן הפקולטה לאומנויות חוקרי אמנות האסלאם 

ישראל.  תודה גם לאפרת כרמון שערכה את  במוזיאון מוסלמית לאמנות המחלקה וראש בכירה

על התרגומים מאיטלקית, לרינה אופק על התרגום קפלן -העבודה, לאנג'לו פיאטלי ולאנה ניצא

, ורד וליאת ניסנובמערבית ולאסנת סירקין על עזרתה בהבאת העבודה לדפוס. תודה גם לשרה 

באוניברסיטת תל אביב, שסייעו בידי במשך כתיבת העבודה, מזכירות בית הספר למדעי היהדות 

 לחברתימקרב לב לבסוף, תודה עמוקה ו. וסיפקו ביעילות ובהסברת פנים מענה לכל פניה ושאלה



שעמדה  , בנגב גוריון-בן אוניברסיטתן המחלקה לאמנויות במ אוזן-סטרומזה מרגו ר"ד היקרה

 מתחילתו. מסעהאורכו של ל לימיני

 

יבת העבודה נסתייעתי בשורה של מלגות שעיקרן הגיעו מקרנות השייכות לאוניברסיטת במשך כת

גורן, אוניברסיטת תל אביב, פרס קרן -תל אביב: מלגת המרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין

מלגות ו ע"ש דורית יניב ז"ל ושלום יניבהמחקר בתולדות עם ישראל ופילוסופיה של היהדות 

 מרכז "דעת המקום": כמו כן, הייתה לי לעזר רב  מלגת   . גלס-בלבן הקדש שלמה גלס ופאני

מרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי בעידן המודרני הנתמך על ידי תכנית מרכזי המצוינות 

((I-Core  אני מודה למוסדות (1798/12הקרן הלאומית למדע )ושל הוועדה לתכנון ותקצוב .

 אלו, שהקלו עלי מאוד לצלוח את תקופת כתיבת העבודה.ולקרנות העומדים מאחורי קרנות 
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 תקציר

 

 

  שמורה המגילה .היום עד נודעה שלא מאוירת קלף מגילת בגילוי המחקר עבודת של לידתה

 Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze) פירנצה העיר של מרכזיתהלאומית  הספרייה באוסף

ms. Magll. III 43).  "יצירה במהותה היא, זו בעבודה המגילה שמכונה כפי", פירנצה מגילת 

 בה מופיעים האיורים מרבית. ענפה איורים מערכת באמצעות קדושים מקומות המציגה, חזותית

 וסופו במצרים שראשיתו, לצפון מדרום גיאוגרפי מסלול המבטא, לשמאל מימין, ליניארי במערך

 האיור אולם. וזמנה מוצאה על, בעליה על, יוצרּה על פרטים ובו קולופון למגילה אין. הלבנון בהרי

 המלווים מפורטים טקסט וקטעי" בדמוה משה כנסת"כ המזוהה, האיורים מכלול את הפותח

 ומוצאו בעליה גם הוא המגילה שיוצר נלמד מאלו.  החסרים הפרטים מן רבים חושפים, אותו

 של פליאוגרפי ניתוח, היסטוריות התרחשויות של וחזותיים טקסטואליים תיאורים. ממצרים

 באשר השערה להציע סייעו, כיום עליה הנראים מאוחרים יד-וכתבי המגילה יוצר של היד כתב

 לוודאי  קרוב, דיוק וביתר, עשרה-הארבע המאה לאמצע וקודם, 1266 שנת לאחר: יצירתה לזמן

 ממנה לקרוא אפשר שכיום כתובת מופיעה המגילה בסוף. עשרה-הארבע המאה של השני שבעשור

 שנכתבה בעלות העברת כתובת שזוהי עולה שזוהו המעטות המילים מן.  ספורים משפטים רק

 אברהם" בכתובת המכונה, היוצר של צאצאיו בידי המגילה מכירת על בה שמדובר נראה. בטבריה

 ". המצייר זה

 במגילת המופיע זה כמו, הקדושים המקומות של חזותי תיאור של האמנותי ההיבט

 מימי המאוירים היד-כתבי ולתחום היהודית האמנות תולדות של המחקר לשדה משתייך, פירנצה

, ריאליים תיאורים וגם ואגדות מסורות משקפת השונים האיורים של האיקונוגרפיה. הביניים

 כמקור גם הקדושים המקומות איורי את לקרוא שאפשר מכאן. השונים למקומות הקשורים

 המקומות אל לרגל העלייה שעניינו תרבותי-ההיסטורי המחקר לשדה גם לשייכם ויש היסטורי

 המחקר עבודת. הללו המקומות של המסורות רישום של הספרותית הסוגה מחקר וכן הקדושים

. היסטורי וכמקור, אמנותית כיצירה, שצוינו ההיבטים משני בעיקר פירנצה מגילת את  בוחנת

  זיהוי בכתובות המלווים איורים מציגה זו שמגילה העובדה הוא פירנצה למגילת ייחודי מאפיין

 שתיים או שורה בנות כתובות או קצרים טקסט קטעי גם נראים מעטים איורים לצד רק. בלבד



 ב
 

 תופעה היא פירנצה מגילת, זה מהיבט.  בו הקשורה ומסורת המקום שם את מציינות שלרוב

  .טקסטואליים ממקורות רק ברובו הידוע מידע, מידע של ויזואליזציה של מרתקת

 בצורתם משוכללים איורים של ומציאותם, גיסא מחד פירנצה במגילת טקסט של היעדרו

 בניתוח והראשוני הבסיסי הצורך את העלו, מאידך ואיקונוגרפיים עיטוריים במוטיבים ועשירים

 שבה לדרך הפוך תהליך אפוא היה המחקר עבודת תהליך. במגילה המופיע ואיור איור כל של עקבי

 עבודת, חזותית לתמונה ברשותו שהיה הרב המידע את עיבד  שהיוצר בעוד: המגילה נוצרה

 לזהות מבקש האיורים מן אחד בכל הדיון. החזותי לממצא מילולי" תרגום" להציע באה המחקר

 גם כך. ההיסטורית המציאות את משקפים או, השונות המסורות את המייצגים מרכיבים

 המקומות של הגיאוגרפי הזיהוי מסורות נחשפו הכולל במערך דימוי כל של מיקומו באמצעות

 המשולבים האיקונוגרפיים המוטיבים השוואת היה האיורים לפענוח העיקרי האמצעי. השונים

 מסע חיבורי נכללים זו בסוגה .הספרותית הסוגה שבמקורות תיאורים עם שלצדם והכתובות בהם

 המזרח יהודי בידי שנכתבו וחיבורים ורשימות, עשרה-השתיים במאה החל המערב מן נוסעים של

 גם ערכתי זאת מלבד. המוקדמת החדשה לעת ועד הקדומה המוסלמית התקופה ראשית מאז

. מוסלמים כותבים של קרטוגרפיים וחיבורים, כרוניקות, מסע בחיבורי המסופר עם השוואות

 של מסביבתו אמנותי לממצא השוואה היה באיורים שונים מרכיבים להבנת וחשוב נוסף אמצעי

 שבמזרח תרבותי-הגיאו המרחב ומן הביניים מימי ונוצרית מוסלמית לאמנות דהיינו, המאייר

 .התיכון

. לצפון מדרום, גיאוגרפי סדר לפי כאמור במגילה מופיעים הקדושים המקומות איורי

 ולא, זה אחר בזה המתבונן לעין האיורים נחשפים פירנצה כמגילת ארוכה מגילה של בפורמט

 במידה מדמה זה מעין הדרגתי והתבוננות חשיפה של תהליך. בתמונה בהתבוננות כמו אחד במבט

 מסלול את מציגים שמרביתם מלמד האיורים באמצעות המותווה המסלול. דמיוני מסע רבה

 ובארצות ישראל-בארץ הקדושים למקומות המזרח יהודי של לרגל העלייה מסע הוא, הזיארה

 סדר לפי המחקר ממצאי את להציג הבחירה. האביב בחודשי שנה כל שהתקיים, לה הסמוכות

 היוצר שביקש המסע בחוויית הקורא את לשתף רבה במידה נועדה במגילה האיורים הופעת

 מאיור שיטתי באופן עברתי כאשר, המחקר במהלך אני אף חשתי זו חוויה. למגילתו להקנות

 . זה אחר בזה, לאיור

 שאליהם הגיאוגרפיים האזורים לפי שנקבעו חלקים ארבעה מחזיק העבודה גוף

, במצרים קדושים מקומות באיורי דן הראשון החלק. במגילה המופיעים המקומות משתייכים



 ג
 

 שעמדה" בדמוה משה כנסת" את מציג המגילה שבראש האיור. המזרחי הירדן ובעבר סיני במדבר

 העת מאז מצרים ליהודי המרכזי הקדוש המקום היה זה מקום. שבמצרים קהיר-בֻפְסַטאט

 מצרים יהודי נהרו שאליהם שנתיים טקסים בו והתקיימו, הביניים ימי לשלהי ועד העתיקה

 והחללים הפנים מרכיבי של מפורט תיאור המציג, ייחודי לעיצוב במגילה זוכה  המקום .והסביבה

 על המספרים, אליו הנלווים הטקסט בקטעי הוא האיור של ייחודו. למתחם השייכים השונים

 למעשה הם ודבריו, אלו למסורות בנוגע סמכא-כבר עצמו מציג המגילה בעל. המקום מסורות

 הרווחת המסורת לפי. בלבד מוסלמיים ממקורות היום עד מוכרות שהיו למסורות סותרת גרסה

 על מספר המגילה בעל. פרעה מעם יצא כאשר לאלוהים משה התפלל זה במקום, והמקובלת

 במקרא  ככתבה משה של תפילתו על פרפרזה הם ודבריו, במקום נושא עצמו שהוא הודיה תפילת

 הממלוכי השלטון לגזירות מאוד סמוך נוצרה שהמגילה לכך מרמז בטקסט הנאמר(. 29: ט שמות)

 בשנת מחדש אותם לפתוח ההוראה ועל, 1301 בשנת ונוצרים יהודים של תפילה בתי סגירת על

 .  עשרה-הארבע המאה של השני בעשור נוצרה שהמגילה ההנחה נובעת מכאן. 1310

, ורעמסס פיתום הערים שתי: במקרא הנזכרים אתרים מוצגים הראשון החלק בהמשך

 שאזור משום מפתיע במגילה אלו ומקומות אתרים מכלול הופעת. סיני הר ולבסוף, סוף וים אלים

 צליינות של קיומה על כיום ידוע ולא, היהודית הקדושים המקומות ממסורת חלק איננו זה

 שמשה הסלע – המזרחי הירדן מעבר מקומות מתוארים, סיני מדבר תיאור לאחר. לסיני יהודית

 מספר שבה כתובת מופיעה" משה סלע" לצד. אהרן של קברו מקום, ההר וֹהר, פעמיים עליו היכה

, ראשון בגוף כתובות".  מצייר"כ כאן עצמו את מזהה הוא, ובעיקר, הסלע ממי ששתה היוצר

: במגילה פעמיים רק מופיעות, מסוים במקום בוודאות נוכח היה המגילה שבעל משתמע שמהן

 במאה החל יהודית לרגל לעלייה יעד היה המזרחי הירדן עבר. משה סלע ולצד משה בכנסת

 נהגו יהודים, לכך נוסף. היהודית במסורת המסלול מן חלק איננו משה סלע אך, עשרה-השלוש

  המגילה בעל של דבריו. סיני מדבר דרך ולא, ומחברון מירושלים המזרחי הירדן עבר אל לצאת

 שאינם מקראיים מקומות של והופעתם, מצרים ליציאת קודם המתפלל משה הוא היה כאילו

 של הגותו פרי שהוא רעיון לבטא כנראה נועדו, המוכרים היהודיים הצליינות ממסלולי חלק

 במדבר והנדודים מצרים יציאת של המקראי הסיפור בין הקבלה להציג שביקש ייתכן. היוצר

 .ישראל-לארץ עלייה מסע לתיאור

 סמואל-נבי היא, רמה ועד וירושלים לחם-בית, חברון במקומות דן בעבודה השני החלק

, מרכזיים אדריכליים מתחמים הם זה באזור הקדושים המקומות. ירושלים מערב-שבצפון



 ד
 

 לרגל עלייה מקומות אלו היו הממלוכית בתקופה. במקרא עליהם המסופר מן נובעת שקדושתם

 ברובן הן להם המיוחסות השונות  המסורות גם. ולנוצרים למוסלמים, ליהודים משותפים

 גם, סמואל לנבי חברון שבין" הקדושה הגיאוגרפיה מפת" כמו. משותפות מקומיות מסורות

 מערת כדוגמת ומרכזיים גדולים מתחמים בממדיהם מייצגים זה בחלק האיורים במגילה

 ורק חיצונית חזית מציגים הם: דומים מאפיינים האיורים למרבית. דוד ומגדל ציון הר, המכפלה

 אדריכליים לאיורים כמו, אלו לאיורים. פנים חלל חושף בחזית ומצומצם מסוים קטע לעתים

 דימויי, הבצל כיפות, למשל, הם כאלו. קבועים צורנים מוטיבים נלווים, במגילה יותר קטנים

 במגילה השולט האיור לסגנון שייכים הללו המוטיבים. תשליב ורצועות שמן מנורות שבהם מיחרב

 . אחיד וצורני סגנוני צביון לה מקנים והם

 שהן מסורות מציגים שמרביתם העלה שבאיורים האיקונוגרפיים המוטיבים ניתוח

 במסורות שמקורם בדימויים צורניות מקבילות האיורים מן לרבים נמצאו כן. באופיין מקומיות

 אפשרו זה חלק של הניתוח מסקנות. המאייר של תרבותית-הגיאו מסביבתו מקומיות חזותיות

 ובייחוד, האיורים מן שרבים הסתבר. פירנצה מגילת של יצירתה תהליך את להבין מרובה במידה

  אלו מודלים. קיים צורני מודל העתקת על מבוססים, ביותר וההדורים הגדולים, שבהם המרכזיים

 המקומות מראה של חזותיים דפוסים של מקומיות אמנותיות למסורות בוודאי השתייכו

 . ישראל-בארץ הקדושים

 מקומות של נתון דימויים מכלול להפוך לו שסייעו אמצעים כמה נקט המגילה בעל

 אמצעי. המזרח יהודי של הזיארה מסע מסלול את רבה במידה המשקף חזותי לתיאור קדושים

 לאיורים קצרים טקסט קטעי ולעתים מזהות כותרות הוספת היה המגילה אורך לכל עקבי

 מסורת רישום של הספרותית הסוגה ממקורות, המקרים במרבית, נלקחו אלו. שונים ולדימויים

 יהודי היבט בעלי מופת וסיפורי מסורות לעתים מובאים הללו במקורות. הקדושים המקומות

 חזותיים תיאורים כמה הוספת גם, טקסט וקטעי כותרות הוספת של הקבוע האמצעי מלבד. בלבד

  הם שבהם והחשובים המרכזיים. יהודי רגל עולה של  מסע המציגה, הכוללת לתמונה תורמת

 בלא  חופשית ביד מצוירים אלו מקומות שני. ברמה שמואל וקבר בדמוה משה כנסת של האיורים

 המתבונן לעין חושף,  משה כנסת איור כמו, ברמה שמואל קבר איור. קיים מודל על להישען

 מהם שנעדר בכך מתייחדים הללו האיורים שני. השונים מרכיביו על הפנים חלל של מפורט תיאור

 ייצוג מופיע בשניהם ורק, האחרים האיורים מרבית את המאפיינים העיטוריים המוטיבים שלל

 הדקורטיבית הגישה במקום. תורה וספרי תפילה בתי תיאור באמצעות יהודי ריטואל של
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 ריאלית תמונה להציג השואפת אינפורמטיבית-מתודולוגית גישה בהם בולטת, הסטריאוטיפית

 שאת, ביניהם זיקה משקפת האתרים בשני זו דומה חזותית מגמה. הפנימי מראם של ומפורטת

  ברמה שמואל ובקבר בדמוה משה בכנסת. ההיסטורי במחקר למצוא אפשר לה האפשרי ההסבר

 שמודלים לשער יש. מרכזיים ציבור טקסי, לסיוון ניסן בין, הזיארה מסע במהלך ימוהתקי

 בתפישתו מקומם  להצגת הולם אמצעי היו לא, מקומיות מסורות המשקפים, קיימים צורניים

 על לספר המבקשת, חזותית ביטוי דרך גם הם הללו המקומות שני איורי אולי. היוצר של הדתית

 . בהם שהתקיימו הזיארה בטקסי המגילה בעל של השתתפותו

 כשני פני-על משתרע זה איור. הבית הר לתיאור מוקדש שבעבודה השלישי החלק 

 של מעמדו על מעידים והידורו האיור מידות. עיטוריו ובעושר באיכותו מרשים והוא)!( מטרים

 המערבי הכותל נראים הראשון בחלקו. במגילה המופיעים המקומות שאר לכל ביחס המקום

 עמק בין מופיע הוא: הבית הר של המזרחי באזור בבירור מוצג הכותל של מקומו. הרחמים ושערי

 הכותל של מקומו על המלמדות העדויות. השני מצדו הרחמים שערי ובין האחד מצדו יהושפט

 עשרה-החמש המאה מן הן, הורדוס שבנה המערבית החומה בקיר, כיום הידוע במקומו המערבי

 הקדומה המוסלמית התקופה מן אולי, מוכרת לא מסורת על אפוא מעיד שבמגילה האיור. בלבד

 לשערי סמוך, במזרח המערבי הכותל של מקומו זוהה שלפיה, הצלבנית בתקופה גם ואולי

, מטודלה בנימין של מסעו בחיבור, ברור לא אמנם, בתיאור סימוכין מוצאת זו השערה. הרחמים

 של המשכו.  מקום לאותו שמות שני הם הרחמים ושערי המערבי הכותל כי, המחבר מציין שבו

 הנלוות הכותרות לפי. לזה זה המחוברים אדריכליים דימויים של רצף מציג הבית הר איור

 יש בזמן -בו אך, הבית הר על שעמד המקראי המקדש תיאור שזהו להבין אפשר, באיור למרכיבים

 .הסלע וכיפת אקצא-אל מסגד, המוסלמיים המבנים בשני הקיימים אקטואליים מרכיבים גם בו

 מסורות ישנן המקדש לתיאור, פירנצה במגילת המופיע אחר קדוש מקום שום כמו שלא

 המאה בסוף הבית הר על המוסלמיים המבנים בניית. היהודית באמנות שנים-רבות חזותיות

. החזותית הן הטקסטואלית הן, המקדש תיאורי במסורת משמעותית מפנה נקודת היא השביעית

 שונה אדריכלי מראה מציגות המבנים שני בראש הכיפות ושתי הסלע כיפת של המתומנת צורתה

, מוקדמות מסורות. השטוח והגג המלבן בצורת המקדש של המקראי התיאור את לחלוטין וסותר

 ובמסגד הסלע בכיפת ראו, הבית הר על המבנים הקמת תקופת מעצם, יהודיות וגם מוסלמיות

 היהודי המקדש של לייצוג הפכו והם הבית הר של קדושתו את הממשיכים מבנים אקצא-אל

 להם ולהעניק המוסלמיים המבנים של צורתם את לתאר הרבו  נוסעים גם. המלך שלמה שבנה
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 תיאורים כיום מוכרים לא, הטקסטואליים התיאורים כמו שלא אולם. המקראי המקדש של זיהוי

 קודם היהודי למקדש כייצוג המוסלמיים המבנים את המציגים, יהודים או מוסלמיים, חזותיים

-השתיים במאה באירופה שנוצרו הקודש ארץ במפות, הנוצרית באמנות. עשרה-הארבע למאה

 את  מזהים הצלבנים. למקדש כייצוג המוסלמיים המבנים מופיעים, הצלבני הכיבוש עם עשרה

 חוקרים. Templum Domini -כ הסלע כיפת ואת, Templum Salomonis-כ  אקצא-אל מסגד

 למאה עד האירופית באמנות המקדש בתיאורי המשך היה לא הצלבנית שלמסורת  טוענים

 .עשרה-החמש

  את המציגה מסורת ידועה החדשה בעת והאיטלקית ישראלית-הארץ, היהודית באמנות

 הייתה זו מסורת של ביותר המוקדמת ההופעה. המוסלמיים המבנים שני של בצורתם המקדש

 פירנצה שבמגילת המקדש איור. עשרה-השש המאה מן קדושים מקומות באיורי עתה עד מוכרת

 אלו למודלים. הבית הר שעל המוסלמיים המבנים שני את המתארים מודלים העתקת על מבוסס

 ולמרכיבים, הקודשים וקודש המערבי הכותל כדוגמת, היהודי במקדש הקשורים דימויים נוספו

 המקומות מסורת ומקורות מקראית-הבתר הספרות, המקרא מן לקוחות כתובות הוצמדו שונים

 המוכרים לתיאורים פירנצה שבמגילת המקדש בתיאור מרכיבים בין הדמיון. היהודית הקדושים

 המסורת של המקור הוא שבמגילה שהאיור הסברה את מעלה, ולאחריה עשרה-השש המאה מן

 . החדשה בעת וצההנפ

.  והחרמון הלבנון הרי, הגליל, השומרון את מציג המגילה של והאחרון הרביעי החלק

 קברי של מאוד רב במספר מאופיין זה אזור, במגילה האחרים הגיאוגרפיים האזורים כמו שלא

 מכאן. הגליל ברחבי בעיקר הפזורים,  הביניים ימי וחכמי מקרא גיבורי, התלמוד חכמי, צדיקים

 מערך שונה זו שמסיבה ייתכן. חזותית להציג ביקש שאותו גדול מידע גוף עמד המגילה יוצר שלפני

, אופקיות רצועות לאורך קטנים דימויים באמצעות מוצגים השונים והמקומות זה בחלק האיורים

 נוסף. הגיאוגרפית במציאות המקומות של למיקומם קשר כל כמובן מבטל זה מערך. זו מתחת זו

 הגדרת בלא, בלבד הנקבר שם את המציינות, קצרות זיהוי כתובות מופיעות זה בחלק, לכך

 הזיהוי מסורות בהבנת רב קושי עוררו המגילה של האחרון החלק של אלו מאפיינים שני. מקומו

 של מיקומו בין להשוואה לכן מוקדש זה בחלק הראשון הפרק. השונים המקומות של הגיאוגרפי

 ניתוח.  הגיאוגרפי מקומו על המספרים הטקסטואליים לתיאורים שבמגילה במערך דימוי כל

. שלו האחרון לקטע זה שבחלק הראשון הקטע בין משמעותי הבדל העלה האחרון החלק של צורני

 לאלו ואולי, המגילה ליוצר שחסרו הוכח כן. נוספים יוצרים מעורבים היו האחרון שבקטע ייתכן
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 המיוחסות ואגדות מסורות ועל השונים המקומות של הגיאוגרפי מיקומם על המידע בידו שסייעו

 הצנוע התיאור פשר את להבין מסייעת האחרון בחלק שונים קטעים שני בין זו הבחנה. להם

, הזיארה מסע במהלך המרכזיים הטקסים אחד התקיים זה שבמקום אף, מירון הר של והפשוט

. ברמה שמואל וקבר משה כנסת של לזה בחשיבותו דומה היה הממלוכית בתקופה ומעמדו

 במפגש לא, המקום עם היכרות בלא שנוצר מפני צורה בפשטות מוצג מירון שהר נטען זו בעבודה

 המסגד של הדימוי, מירון הר לעומת. מספקים טקסטואליים תיאורים באמצעות ולא מציאותי

 הוכחה הוא זה דימוי. ביותר והדור גדול הוא במדבר משה את שליוו הזקנים שבעים לקבר שמעל

 למסורת המשתייכים צורניים מודלים על מאיוריו רבים ביסס המגילה שיוצר לכך נוספת

 מיוצגים – יהודית במסורת רק שמקורם – צדיקים קברי שלעתים נובע מכך. מקומית אמנותית

 איכות בעל ויבדימ מיוצג המוסלמית במסורת חשוב שהוא מקום ואילו, צורה פשוטי בדימויים

 . אדריכליים עיטורים ובלוויית מרשימה אמנותית

 במחקר. במקרא הנזכרים מקומות של דימויים כמה מופיעים המגילה של האחרון בחלק

 התרחשותם מקום לפיו אשר, הביזנטית התקופה מאז עוד שזמנו, קדום גלילי מיתוס ידוע כיום

 מספרת זה במיתוס המסורות אחת. הגליל אל שבמקרא ממקומם הועתק מקראיים אירועים של

 עם נהר של דימוי בבירור מופיע במגילה. לארבלבין טבריה  נרתכניסת בני ישראל לארץ בכי על

 וקודם בטבריה הצדיקים קברי תיאור לאחר וזאת", יבוק מעבר"ו" יריחו ירדן" הזיהוי כתובת

. המדובר הגלילי המיתוס למסורות ברורה חזותית עדות אפוא לפנינו. בארבל שמקומם לאלו

 הגליל באזור מוקם כאילו נראה, שבמגילה האיורים מכלול את החותם, שילה משכן דימוי

 את המעתיקה מסורת של לקיומה רמז משום במגילה ובמיקומו זה בדימוי יש. המזרחי-העליון

 ממסורת בשונה. העליון הגליל אל, במקרא כנזכר השומרון מן שבתוכה והמשכן שילה מקום

 נמצאו טרם העליון בגליל שילה מקום זיהוי למסורת, התחתון בגלילכניסת בני ישראל לארץ 

 . במחקר סימוכין

 את לרכז נאלצנו, שבה האיורים הופעת סדר לפי, המחקר עבודת של העריכה אופן בשל

. ובסיכומה העבודה של במבוא כולה המגילה של שונים במאפיינים העוסקים היבטים בכמה הדיון

 :בקצרה כאן יסוכמו אלו היבטים

, הקדושים המקומות איורי בהם, יד כתבי משתייכים שאליה הסוגה מוגדרת במבוא

  עסקתי, זה למחקר קודם במחקר. להתפתחותה ההשראה מקור ומוצע, היהודית האמנות בתחום

, מגילות אותן מלבד.  עשרה-השש המאה במהלך שנוצרו מאוירות מגילות חמש של בקורפוס
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 מגילת של המחקר. ברור אינו וזמנם שמוצאם מאוירים פרגמנטים שלושה עוד  כיום מוכרים

 זמן ותקופת מוצא חולקים פרגמנטים שלושה ואותם זו שמגילה ההשערה את ביסס  פירנצה

 במצרים, המשוער לפי, הם שורשיה. הסוגה התפתחות מבשרי הנראה ככל והם, משותפים

 של להתגבשותו קשורה זו חדשה סוגה של שהופעתה להניח יש. עשרה-הארבע המאה בראשית

 להתפתחות ההשראה מקור את.  עשרה-השלוש המאה במהלך המזרח יהודי של הזיארה מסע

-השתיים המאות מן מאוירות מוסלמיות מגילות בקורפוס לזהות אפשר היהודית באמנות הסוגה

 מצוות קיום על המעיד, דתי-משפטי מסמך שימשו אלו מגילות-תעודות. עשרה-והשלוש עשרה

 במגילות גם'. החג מסע מסלול לפי נערכו עליהן המופיעים והדימויים, בהן המחזיק בידי' החג

 ומוגדר מוכר מסלול לפי ערוכים המקומות תיאורי, המוסלמיות במגילות כמו, זו בסוגה היהודיות

 אף אומץ, המוסלמיות הרגל עולי תעודות את המאפיין, המגילה פורמט. הזיארה מסע מסלול –

 הנגללות מגילות להופיע החלו עשרה-השש במאה ורק, לרוחב הנגללות כמגילות בתחילה, הוא

 .לאורך

 והכתובות האיורים ברקע העומדות הקדושים המקומות מסורות להבנת העיקרי האמצעי

 של בסופו, הביא זה השוואה תהליך. הספרותית הסוגה למקורות השוואתן היה פירנצה שבמגילת

 האפשריים  הטקסטואליים המקורות לזיהוי גם אלא, התיאורים משמעות להבנת רק לא, דבר

 וגם, לאיורים הנלוות הכתובות מן משמעותי שחלק נראה. בעבודתו המגילה בעל עיני לנגד שעמדו

, מסתבר, אלו. היוצר של זמנו בני טקסטואליים מקורות על מבוסס, בהם מסוימים פרטים

 לשלהי המתוארכים ממקורות רק היום עד במחקר מוכר שהיה, נרחב מסורות לגוף משתייכים

 ולחיבורים פירנצה למגילת המשותפות מסורות של הרבה הקרבה. עשרה-החמש המאה

 בקרב ומוכרות מקובלות היו אלו שמסורות כך על מצביעה שנה במאתיים כמעט לה המאוחרים

 עיניו שלנגד נמצא, היוצר של זמנו בני המקורות מלבד. עשרה-השלוש במאה כבר המזרח יהודי

 . הקדומה המוסלמית בתקופה מקובלות שהיו מסורות ששיקף, יותר מוקדם מקור גם עמד

 שחסר נראה. בקירוב מ"ס 17.5 וגובהה' מ 10.70 הוא כיום פירנצה מגילת של אורכה

 על. מ"ס 20-כ היה המקורי שגובהה להניח אפשר. חתוכים העליונים ששוליה וכן, קטע בראשה

 מספר:  חריג ממצא היא פירנצה מגילת, זו סוגה עם הנמנות אחרות מגילות היכרותנו רקע

 במגילות בין ורע אח לו שאין מספר – בקירוב ושלושים למאה מגיע במגילה הנזכרים המקומות

 של אלו תכונות(. בלבד מקומות 80-כ בה ומופיעים' מ 2-כ אורכה שבמגילות הארוכה) אחרות

 ואיכותה ממדיה, לכאורה. ייעודה שאלת את המחקר מראשית כבר עוררו פירנצה מגילת
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. והופרכה המחקר במהלך נבחנה זו הנחה. ייצוגי אופי בעל, ציבורי ייעוד על מצביעים האמנותית

 בידי נוצרו שהמגילות אומרת עשרה-השש המאה מן הסוגה מגילות של הקודם המחקר  מסקנת

 רבה במידה היה להן שנועד התפקיד. המערב יהודי בעבור ישראל-בארץ וסופרים מאיירים

 חזותיות הופעות של לייעודן דומה בדרך, שבמזרח הקדושים המקומות את ולהנכיח להמחיש

 לסוגה ההשראה כמקור כאן שנזכרו המוסלמים הרגל עולי תעודות. הנוצרית באמנות דומות

 הן המוסלמיות המגילות הן'. החג מצוות לקיום דתי-משפטי מסמך להיות נועדו העברית

 מוגדר יעד קהל ועבור מאורגן באופן, מקצוע אנשי בידי נוצרו, עשרה-השש המאה בנות, היהודיות

 דימויי של הפרגמנטריות ההופעות של והמשמעות הייעוד. וידועות ברורות לציפיות וכמענה

 פירנצה מגילת. המחקר בשולי ונותרו ברורים היו לא המוקדמים היד בכתבי קדושים מקומות

 אינה שלכאורה קהילה בקרב, נותרה ושם, הקדושים המקומות של בסביבתם, במזרח נוצרה

 איננה גם שהיא מובן. קיומם לאמיתות להוכחה או, המקומות מראי של המחשה לאמצעי נזקקת

 . לרגל עלייה מסע לעריכת ציווי אין ביהדות שכן, דתי-משפטי מסמך

 צאצאיו בידי נותרה שהיא ללמוד אפשר המגילה שבסוף הבעלות העברת כתובת משרידי

 שברקע העלתה כולו המחקר מסקנת.  אחרים בעלים לידי שעברה עד, בטבריה ונשמרה היוצר של

 המגילה בעל שביקש ורעיונות משמעויות עומדים צורתם עיצוב וברקע שונים אתרים של הבחירה

 הסיפור ובין לרגל עלייה מסע בין הקבלה מציג הראשון המגילה בחלק האיורים מכלול. לבטא

 משה כנסת את והריאלי המפורט האיור שדרך ההשערה את העלינו. מצרים יציאת של המקראי

 תיאור לשם המגילה בעל של בידיו צורני ביטוי אמצעי הייתה ברמה שמואל קבר ואת בדמוה

 אינה שהמגילה אפוא עולה האמור מן. בהם שהתקיים השנתי הזיארה בטקס השתתפותו חוויית

 היא. בו הנכללים הציבור טקסי ואת המקובל הזיארה מסלול את למעיין/למתבונן להציג מבקשת

 ליוצאים שניהם הפונים, גיאוגרפית דרכים מפת שאיננה ובוודאי, חזותי" מסע מדריך" איננה

 בידי נכתבו אשר, הביניים בימי מקובלים שהיו המסע חיבורי  לסוגת היא דומה. צליינות למסע

 וחוויות רשמים, רעיונות לצד מקובלות מסורות של רשימות בהם ומשולבים ממסעם החוזרים

 וכפי עצמו על מעיד שהוא כפי, צייר היה, המגילה של בעליה, אברהם. מחבריהם של אישיים

 ממצרים מסע להציג בחר, ידו למשלח שבהתאם נראה. הבעלות העברת בכתובת מכונה שהוא

 כתיבת של יותר והידועה המוכרת בדרך ולא חזותיים באמצעים, שלו מסעו אולי, ישראל-לארץ

 .  מסע חיבור
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בספרות  עד היוםדונה נ מאוירת, שלאו מגילת קלף כתובה ביד בגילוי לידתה של עבודת המחקר

הלאומית באוסף הספרייה שהיא שמורה בחרתי לכנותה "מגילת פירנצה" מפני  .המחקר

  Biblioteca Nazionale Centrale, Firenze , ms. Magll. III 43) (.1 המרכזית של העיר פירנצה

באמצעות  ציגה תיאור של מקומות קדושיםמבמהותה מגילת פירנצה היא יצירה חזותית ה

 גיאוגרפילאורך מסלול  ,מימין לשמאלמופיעים במערך ליניארי, ה ,ענפהמערכת איורים 

מרמז זה  מערך ליניארי. (38–1 ות)תמונ וסופו בהרי הלבנון שבצפון במצרים בדרום שראשיתו

המקומות הקדושים, אלא גם תיאור של מסע  ראהלאפשרות שאין כאן רק ייצוג חזותי של מ

 לו נקודת יציאה ונקודת סיום. יש ים, מסע שתוארל המקומות המעלייה לרגל א

 תיאורכתב את הדוד קסטלי   1902.2נת קצרות רק בכתב עת משהמגילה  עד היום נזכרה

ערך   חסרתבמילים: "ם יכהמגילה סעל של כתבי היד העבריים בפרסום זה, ואת דבריו טלוגי הק

המגילה צולמה למאגר תצלומי כתבי היד העבריים של הספרייה הלאומית  3ערך מדעי".ואמנותי 

יחוס החיבור 'עשרה של -עשרה או התשע-בת המאות השמונה גרסהשהיא מצוין  , ושם בירושלים

  עשרה.-שנכתב במאה החמש' האבות

סטורי של מסורת יערך למחקר ההרב מגילה היא ממצא חשוב והשהיא  ה זועבודטענתי ב

את כים גם מפריממצאי עבודתי . הקדושים ולמחקר המסורת החזותית הקשורה בוהמקומות 

 למרות שעולה ממנו קשר אפשרי בין שני, 'יחוס האבותהגדרה של המגילה כנוסח של החיבור 'ה

עשרה, מאות שנים קודם לתיארוך -את המגילה למאה הארבע. כן אני מציעה לתארך יםהטקסט

  שנקבע בקטלוגים הנזכרים.

, קשור בעיקר לשני תחומים: ההיבט האמנותיביהדות תיאור חזותי של מקומות קדושים 

לשדה המחקר של תולדות האמנות היהודית ולנושא כתבי היד המאוירים  ת התיאוראמשייך ה
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מרכיבי האיורים, והעובדה שחלקם מהווים ממימי הביניים. האיקונוגרפיה המשתקפת 

התיאורים עושים את , והעלייה לרגל אליהם ת קדושיםאילוסטרציה לטקסט שנושאו המקומו

 ,תרבותי-ההיסטורישדה המחקר לגם לשייך תופעה זו  ויש לכן מקור היסטורילהחזותיים גם 

מסורת אל המקומות הקדושים והמסורות השונות המיוחסות להם. העלייה לרגל שעניינו 

ל מקומות קדושים, מיקומם זיהוי שהגדרה והה ע בדברידמהמקומות הקדושים כוללת בתוכה 

ומסורות האגדה וסיפורי מופת המיוחסים להם. גוף  גיאוגרפי, מסלולי הביקור המקובלים בהםה

המשתייכים לסוגה הספרותית של רישום מסורת  במקורות ימי הבינייםך במשמסורות זה נכתב 

את מגילת פירנצה בעיקר משני ההיבטים בעבודה זו אבחן  המקומות הקדושים וחיבורי נוסעים.

של אמנות יהודית מימי הביניים במזרח, והמגילה כמקור היסטורי שיש  מצאהמגילה כמ –שצוינו 

 בפרט.    מקומות הקדושיםולחקר מסורות הישראל בכלל, -לו תרומה לחקר יהדות מצרים וארץ

של מסורותיהם, של המקומות הקדושים ו קודמיםהעבודה נשענת רבות על מחקרים  

שנתפרסם "קברי אבות",  ,שלום-מיכאל איששל ספרו  .מחקרביסוד אבני מהווים כמה ה מהם

  4המקורות הספרותיים של מסורת המקומות הקדושים. חקרעזר חשוב ל-הוא כלי ,1948בשנת 

בספרו "מצבות  1951לראשונה בשנת לנאי ופורסם יו אבידי זב כתבנ ובו מידע רב נוסף מחקר

. 1986פורסמה בשנת בלוויית תמונות רבות,  של הספר, ישראל". מהדורה מורחבת-קודש בארץ

כתבי יד  רישום של ברשימה הביבליוגרפית שבו, הכוללת ערך בעבורי נמצא גם -אמצעי עזר רב

עלייה לרגל הטקסים והמנהגים הקשורים בעל  5בספריות שונות ברחבי העולם. םימאויר

בהיבטיהם הדתיים ועל המסורות וסיפורי המופת המיוחסים להם  ות קדושיםלמקומ

–1099ישראל -לרגל לארץה יה ועלייעליכתב אלחנן ריינר בעבודת הדוקטור שלו, " והסוציולוגיים

מאמרים חשובים דנו בהרחבה במקורות הספרותיים שעניינם מסורת המקומות  כמה  6".1517

יהושע פראוור, "תיאורי מסע עבריים לציין כאן את מאמרו של  ראוי. הקדושים וספרות עולי הרגל

על דרכי  –כתבם' פי "'מפיהם ולא מ ,מאמרו של  ריינראת ו 7ישראל בתקופה הצלבנית",-בארץ

מאמר אחר של ריינר  8ישראל בימי הביניים".-רישומה של מסורת המקומות הקדושים בארץ

עשרה: "'מפי בני -אה השבעת השונות עד לממרחיב את היריעה בנושא הסוגות הספרותיו

                                                           
4 

למהדורה זו מפנות הערות שבעבודה, ראו  מהדורה מחודשת בלוויית מבוא מאת א' ריינר יצאה לאור בשנת תשס"א.

 איש שלום, קברי אבות.
5
 .ווילנאי, מצבות ב; וילנאי, מצבות א 

ריינר, עלייה. 
6
  

7
 תיאורי נוסעים., פראוור  
8
 ריינר, מפיהם ולא מפי כתבם. 
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  9ישראל בימי הביניים".-על דרכי רישומה של מסורת המקומות הקדושים בארץ מערבא':

מתוארכים בידי  ,רשימות מקומות קדושיםובהם המאמר כולל רשימה חשובה של כתבי יד 

 הכותב ובציון הופעתם במקורות עבריים מודפסים.

המקומות הקדושים לא זכתה עד  תיאורהמסורת החזותית של מחקר ההסטורי, לעומת ה

כמעט שלא נדונו כלל כתבי יד  היום למחקרים רבים. בתחום האמנות היהודית מימי הביניים

 לא הוצגו כתופעה העומדת בפני עצמה.הם הנושאים דימויים חזותיים של מקומות קדושים, ו

  י מקומות קדושים פורסם בידי ססיל רות'מחקר בודד שעניינו הישיר הוא כתב יד המכיל איור

הקדיש בספריו ובמאמריו תשומת וילנאי   10כתב היד., כמאמר מבוא לפקסימיליה של 1929בשנת 

  11ניתוח אמנותי שלו.הביא המקומות הקדושים, אך הסתפק בהצגת החומר ולא  איורילב לתופעת 

ישראל -כללי ביצירות שמוצאן מארץאיורי המקומות הקדושים אגב דיון במחקרים שונים נדונו 

מועט הוא גם   12.ימי הבינייםאז עת החדשה ולא מב, ומרביתם עוסקים בהופעה זו או ממצרים

 בין אלה ישישראל. -ארץבמצרים ובאודות  כתבי יד מאוירים מימי הביניים שמוצאם על המחקר 

 מאמרים 13זה בקהיר.ן הגניפרגמנטים של כתבי יד מלהזכיר את מאמרו של בצלאל נרקיס על 

שמרביתם נוצרו בידי בני הקהילה הקראית שישבה  ,יד מאוירים של התנ"ך יכתבאחרים דנים ב

עשרה והם -מן המאה התשיעית ועד המאה האחתמחקרים אלו עוסקים בכתבי יד  14.במצרים

י ם קשר איקונוגרפהקדומים להופעת איורי המקומות הקדושים בכמה מאות שנים. לא מצאתי ב

 מחקר זה. הנדון בסגנוני לכתב היד -צורני או

זכיתי לאצור במוזיאון ישראל תערוכה שעסקה בנושא התיאור החזותי של  1996בשנת 

 תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים". :: "מנחה שלוחהראהמקומות קדושים ונק

כתופעה מוגדרת  הוצגה לראשונה המסורת החזותית של תיאור המקומות הקדושים זו בתערוכה 

-כתבי יד מן המאה הששעל לקראת התערוכה  ערכתיאת מסקנות המחקר ש באמנות היהודית.

שפורסם בשנת  ,ישראל"-סיכמתי במאמר: "איורי 'יחוס האבות': אמנות עממית מארץ  עשרה
                                                           

9
 ריינר, מפי בני מערבא. 

10
 רות', מדריך מצויר.  

11
, 5כמו למשל, וילנאי, ציורים. יש לציין שבמהדורות המוקדמות של ספרו )משנת תשכ"ג(, הנזכר לעיל בהערה  

מופיע מבחר גדול וחשוב של איורי מקומות קדושים, ראו וילנאי, תיאור הקברים. חלק ממנו הושמט במהדורה 

 החדשה משנת תשמ"ה. 
12
פישר ופלד,  ראו. לפרסום המכיל ממצאים רבים מציירי מסעות; נרקיס מ', כיסופים, מ' למשל:  נרקיס ראו 

 אמנות חזותית.גם מאמרו של ש' צבר,  ראו אמנות.
13 

 .יםדנרקיס, ספרי יל
14
 ; לוי י', תנ"כים., לשון הסמליםמילשטיין איורי תנ"ך;מאמרים: נרקיס,  בהקשר זה יש להזכיר כמה 
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אלבום התמונות בקטלוג זה מציג יריעה רחבה של  15בקטלוג הנושא את שם התערוכה. 2002

מחקר   עשרה ועד לעת החדשה.-דימויי מקומות קדושים, מאז המאה הארבע שאיםנוה ממצאים

אביב -לאוניברסיטת תל 2009הגשתי בשנת עשרה -בני המאה הששרים המאויעל כתבי היד  מקיף

יד השכתבי טענתי  ה זובעבוד 16.'"יחוס האבות'כתבי היד המצוירים של "כעבודת גמר הנקראת, 

. מוצא הסוגה המקומות הקדושים ראהמהמציגה מסורת חזותית של סוגה משתייכים ללו הל

 .והיא מוכרת החל בשלהי ימי הביניים – ישראל-ארץבמצרים או ב – במזרח

הקודמים למאה הזו הסוגה  מןיפנה המחקר אחורה בזמן, אל כתבי היד  הנוכחיתבעבודה 

והמחקר המוקדש לה  חשיפתה. הוא גילוי מגילת פירנצה כאןהמשמעותי  החידוש. עשרה-השש

ייחודה . איור המקומות הקדושים באמנות היהודיתת להתחקות אחר שורשיה של סוג הוא אמצעי

עושר , בלייםבממדיה המונומנטמגילת פירנצה ביחס לכתבי היד האחרים בני הסוגה הוא של 

מאפשר  י. היקף זה של ממצא חזותי איקונוגרפעושר המסורות המשתקף בהםבו ה,האיורים שב

איורים שהבתופעה של סוגה זו. היבט ייחודי נוסף למגילת פירנצה הוא העובדה ק ידיון רחב ומעמ

בלבד. רק לצד מספר מועט של איורים נראים קטעי טקסט  ותרות מזהותמלווים בכמוצגים בה ה

תופעה מרתקת מהיבט זה, מגילת פירנצה היא  17.או שתייםאחת קצרים או כתובות בעלות שורה 

 .מקורות טקסטואלייםכמעט רק מוייחודית של ויזואליזציה של מידע, מידע הידוע בימינו 

 

 עבודת המחקר

 מחד גיסא, והופעתם של איורים משוכללים בצורתם ועשיריםרצוף במגילת פירנצה עדר טקסט יה

בניתוח והראשוני במוטיבים עיטוריים ואיקונוגרפיים מאידך גיסא, העלו את הצורך הבסיסי 

 א הכרחי להבנת מגילת פירנצה עצמהניתוח מעין זה הו. המופיע במגילה עקבי של כל איור ואיור

מנסה לזהות לאורך העבודה הדיון בכל אחד מן האיורים  כלל הסוגה.ולהבנה מעמיקה יותר של 

קומם הגיאוגרפי כפי שהן ימהקשורות להמסורות  ואתמסורות המשתקפות במרכיביהם, האת  

של כל איור ודימוי במערך הכולל. בד בבד, מנסה העבודה להתחקות יטוי ממיקומו באות לידי ב

                                                           
15
קורפוס כתבי היד של 'יחוס האבות' כתבו גם: צוקר, ייחוס האבות; קוחנל, זיכרון צרפתי, יחוס האבות.על  

 וארכיטקטורה.
16
 , תזה.צרפתי 
17
. בציטוטים מן המגילה המופיעים בעבודה 209-202 בעמ'כל קטעי הטקסט והכתובות מופיעים במרוכז בנספח  

 הלוכסן מציין סיום שורה.
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פיהם עוצבו -לשעעיצוב הועקרונות הכולל, פיהם אורגן מערך האיורים -עלשעיצוב האחר עקרונות 

שפה  שפה צורנית המחליפה את מקומו של הטקסט.לדעתי, איורים בודדים. היבטים אלו הם לפי 

 לפרש. קשתי להבין ויזו ב

היוצר  עיבד מידע רב מאוד  :נוצרה המגילה ההפוך לדרך שבהיה עבודת המחקר תהליך 

מנסה להציע "תרגום" מילולי לממצא  העבודהשהיה ברשותו לכדי תמונה חזותית, ואילו 

התיאור של האיורים הוא השוואה שיטתית  לפענוח. האמצעי העיקרי שעמד לרשותי ויזואליוה

 ,חיבורי מסע של נוסעים מן המערב המוכרים כיוםב המילולייםהתיאורים  עם החזותי שבמגילה

, כתבו יהודי המזרחבחיבורים שרשימות ותיאורים המופיעים בעשרה, ו-םבמאה השתיהחל 

ראשית התקופה המוסלמית הקדומה ועד לעת החדשה המוקדמת. מקורות שכמותם מוכרים מאז 

 בשם הכולל: מקורות מסורת המקומות הקדושים. האלו, על מאפייניהם השונים, ייקראו בעבוד

זו הן רשימות מצומצמות שנכתבו במזרח ובהן ספרותית המקורות המוקדמים של סוגה  

המציגות את מדובר ברשימות אזוריות, תים לע  18בלבד. גיאוגרפינזכר שם המקום ומיקומו ה

ובהן נכללים מקומות מחברון, מבית לחם ומירושלים; יש מהן  ,המקומות הקדושים בדרום

, ישנן רשימות אלהגליל. מלבד בשומרון ובובהן נזכרים מקומות  ,המציגות את אזור הצפון

שבהן סדר הזכרת  ,ות את סדר המקומות מדרום לצפון, ויש מהן "צפוניות"מציינ"דרומיות" ה

ם מסלול שלם של מקומות קדושים מצפון לדרום המקומות הוא הפוך. חיבורים מקיפים, המציגי

השנתי של הזיארה עשרה, במקביל לזמן שבו התגבש מסע -מאה השלושבאו להיפך, מוכרים החל 

 19ישראל ובארצות הסמוכות לה.-יהודי המזרח, הוא המסע אל המקומות הקדושים שבארץ

-ארץקדושים בכל מגילת פירנצה מציגה, באמצעות האיורים שבה, מכלול שלם של מקומות 

 מסע  "דרומי" המתחיל במצרים ומסתיים בלבנון. תאר, במסלול המישראל

משוקעות רשימות שנכתבו במזרח  מסע שנכתבו בידי נוסעים מן המערבחיבורי הברבים מ

כזה הוא למשל חיבור המסע הנודע של בנימין מטודלה מן המאה   20בעת מסעם.שהגיעו לידיהם 

כני המגילה שנוצרה במזרח גם מול חיבורי מסע וההשוואה בין ת רכהשום כך נעעשרה. מ-שתיםה

בין מקורות שהם ומערביים. לעתים קרובות נערכה גם השוואה בין המשתמע מן האיורים 

                                                           
18
לעיל,  על שני מאמרים שנזכרו יםהמאפיינים השונים של מקורות מסורת המקומות הקדושים מבוסס הדברים על 

 .8, 7 ראו הערות
19
 .242-217  'עמ, ריינר, עלייה ראועל מהותו של מסע הזיארה  
20
 .310' מריינר, מפיהם ולא מפי כתבם, ע 
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מאוחרים לזמנה של המגילה. פנייה למקורות מאוחרים מבוססת על הדינמיקה המוכרת בסוגה 

ך תקופה ארוכה במשועתקים שוב ושוב שבה חיבורים ורשימות מוקדמים מ ,ספרותית זו

על משמעותם של  ללמודאפשר גם מהם  ים במציאות היסטורית בלבד, ולכןבשינויים הקשור

-איורי המגילה. מבחינה מתודולוגית, אופיים התמציתי של המקורות הקודמים למאה החמש

לעומתם, הסגנון בין תיאור טקסטואלי. ועשרה הקשה על מציאת הקבלה בין דימויים חזותיים 

 עלפירוט בעשרה מאופיין בהרחבה ו-עשרה והשש-הספרותי של המקורות בני המאות החמש

מנהגים למקום והבהם המסורות השונות הקשורות ים מתואר 21המקומות הנזכרים בהם.

סביבתם. בשל אופי ספרותי זה, במפורט מראם האדריכלי והנוף כן ו, עולי הרגל בקרבהנהוגים 

ללמוד ולהבין את מרכיבי אפשר מהם ש ,המאוחריםבחרתי לצטט כאן מן המקורות פעמים רבות 

 האיורים שבמגילה.

של כתבי ככתב יד המשתייך לתחום המחקר מגילת פירנצה הגדרתי את בראשית המחקר 

שקטעי הטקסט המלווים  ,יד מאוירים עבריים. הגדרה זו נובעת ראשית כל מן העובדה הפשוטה

ישראל ובארצות הסמוכות -עם זה, מסורת המקומות הקדושים בארץהם בעברית.  האיוריםאת 

עם התקדמות לה היא פעמים רבות מסורת מקומית המשותפת לנוצרים, למוסלמים וליהודים. 

המחקר, עלתה האפשרות שיוצר המגילה הושפע בעיצוב איוריו ממקורות מוסלמיים, חזותיים 

השוואה לממצא אמנותי בבנת מרכיבים שונים באיורים נעזרתי להוטקסטואליים. מסיבה זו, 

-גיאוהיינו, אמנות מוסלמית מימי הביניים ומן המרחב הדמסביבתו התרבותית של המאייר, 

לא נעשתה כאמצעי להגדיר  מוסלמיים מזרח התיכון. הפנייה למקורות חזותייםל התרבותי ש

מכיוון ששטח זה  ,ים באיורי המגילהכדי לזהות מקורות השפעה אמנותי, או סגנון אמנות מסוים

מקורות להשוואה כמו ב ,חזותיים נעשתההנותר מחוץ למסגרת עבודת המחקר. הפנייה למקורות 

משמעויות נוספות או וזיהוי  להבנת מרכיבי האיוריםנוסף וחשוב כאמצעי עזר  ,םיטקסטואלי

פניתי לאורך המחקר גם  נוסף למקורות חזותיים,ורות העבריים. מסורות שאינן מוכרות מן המק

מסורת המקומות רישום ה, גיאוגרפיבצי מקורות ספרותיים שעניינם כרטוגרפיה, וקללמחקרים ו

הקדושים המוסלמית וכרוניקות. אלו מוזכרים בעבודה כהצעה למקור לאיקונוגרפיה של חלק מן 

בחן את שי ,ם. אני משערת שיש מקום נרחב למחקר המשךשלהאו של מרכיבים שונים  ,האיורים

של אמנות מוסלמית שעניינה דימויים אדריכליים או  יםנוספ ביטוייםאיורי המגילה בהשוואה ל

מקומות קדושים, ויחקור לעומק את הקשר שבין איורי המגילה לנאמר במקורות טקסטואליים 

                                                           
21 

 .310-309' מריינר, עלייה, ע
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הדוקים ביותר בין איורי קשרים שפוך אור על ייתכן שמחקר מעין זה י .ראשונייםמוסלמיים 

 .מוסלמית-המקומיתמסורת המקומות הקדושים המגילה ובין 

לא חלוקה פנימית לאזורים בורי המקומות הקדושים מופיעים במגילה לכל אורכה אי

 העבודהבחרתי לחלק את  בעבודה עוקב , כמעט תמיד, אחר סדר הופעתם זה.מסוימים. הדיון 

סדרם. מובמגילה ים המשתקפים מארגון הדימויים גיאוגרפילפי האזורים ה ,לארבעה חלקים

בעיקרה. הקומפוזיציה הליניארית, המציגה מערך רצוף של מקומות  תחלוקה זו היא מתודולוגי

, מצביעה על כך שבעל המגילה לא התכוון כלל להציג את המקומות השונים לפי בזה אחר זה

 ת או אחרת.גיאוגרפי, חלוקה פנימית

 .עבר הירדןבמדבר סיני וב מצרים,איורי מקומות קדושים בדן ב הבעבוד החלק הראשון

שבמגילה,  תיאור ירושליםבתוך ירושלים. בבית לחם ובחברון, מקומות קדושים בהחלק השני דן ב

הוקדש לו  ,איור נרחב המשתרע לאורך שני מטרים. בשל מורכבותו מופיע תיאור הר הבית. זהו

דיון במקומות הקדושים שמצפון הלאחר  באחלק נפרד והוא החלק השלישי בעבודה. הוא מו

בחלק השני העוסק בירושלים. החלק  תי אותםמופיעים במגילה מיד לאחריו, אך כללהלירושלים, 

 השומרון, הגליל והרי הלבנון.   – צפון הארץמקומות קדושים שבהרביעי והאחרון מוקדש ל

רוחב במאפיינים שונים של המגילה שהלכו -ה של העבודה אינו מאפשר דיוןמבנה ז

אחדים הנראים בחרתי לדון במסגרת מבוא זה בנושאים שום כך ונחשפו עם התקדמות המחקר. מ

הדיונים השונים  בתוך ,הנושאים הללו יוזכרו לאורך העבודה עצמהמן  כמה. יותרחשובים בבעיני 

הדיון  המפורט כסדרו, , כנושא העומד לעצמו, לאחר דגשו במיוחד, ומקצתם יובכל איור ואיור

 כום עבודת המחקר.יבס

 

 מוצא המגילה 

אודות על מגילה קולופון ובו פרטים מוצאו המשוער של יוצר המגילה הוא ממצרים. אמנם אין ל

בדמוה", ניתוח האיור הפותח את  המגילה, איור "כנסת משה  , אך, בעליה, מוצאה וזמנהיוצרּה

    22(.2-1וקטעי טקסט מפורטים יחסית המלווים אותו חושפים רבים מן הפרטים החסרים )תמונות 

תמונה ) ספורים קריאים משפטיםרק המגילה מופיעה כתובת שכיום נותרו ממנה  ףבסו

 :2–1מישעיהו נא: פסוק  ציטוט משפט הפתיחה של הכתובת הוא  .(38
                                                           

22 
 . 39-36 האיור ראו להלן, עמ'דיון מפורט בטקסט המלווה את 
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ְמעּו ֵאַלי ֹרְדֵפי ֶצֶדק  י־ֶאָחד  2׃ ...ְמַבְקֵשי ְיהָוה;שִׁ יֶכם, ְוֶאל־ָשָרה ְתחֹוֶלְלֶכם כִׁ יטּו ֶאל־ַאְבָרָהם ֲאבִׁ ַהבִׁ

יו, ַוֲאָבְרֵכהּו ְוַאְרֵבהּו׃      ְקָראתִׁ

 כעבור עודו "... אברהם זה המצייר"לזהות את המילים:  אפשרלאחר כמה משפטים לא ברורים 

לקראת סופה של הכתובת נזכר שם העיר טבריה. לזהות את  לא קריאים אפשר כמה משפטים

ה מאוד, יש להיזהר בהסקת ניזוקהכתובת שמאחר המוכר אותה.  יוסף כבעלים של המגילההשם 

כתובת העברת  שזוהיעולה  ,מן המילים הספורות שזוהומשמעיות מן הנאמר בה. -מסקנות חד

מציטוט  כמי שמשלח ידו ציור. , והוא מוכרה הוא אברהםהמגיל. שמו של יוצר בעלות על המגילה

 שזוהו עולה שמכירת המגילה נעשתהנוספות הפסוק מישעיהו )"אברהם אביכם"( ומשרידי מילים 

 היוצר. של צאצאיו בטבריה, בידי

-לפי ניתוח פליאוגרפי המגילה הייתה בידי בעלים אחרים כבר באמצע המאה הארבע

לה נמכרה מידי בעליה המקוריים כעשרים או המגי. לפי התיארוך המוצע להלן, )ראו להלן( עשרה

העובדה שמערך כמה איורים לאורך המגילה, וניתוח משמעותם של לאחר יצירתה. שלושים שנה 

ציון העיר טבריה בכתובת העברת הבעלות, כן ו, ישראל-פותח במצרים ומסתיים בארץהאיורים 

גל אל המקומות הקדושים, ה לריימעלים את הסברה שהמסע המתואר במגילה איננו רק מסע על

ישראל -שער שהמגילה נוצרה בארץניתן למכאן  ישראל. -ישבות בארץיאלא גם מסע עלייה והת

בחנה של הלשם מחקר המגילה והבנת איוריה אין משמעות רבה ל עם התיישבותו של אברהם בה.

 ת זהה.תרבותי-אויג סביבהמוצא המגילה ממצרים או מארץ ישראל מאחר שמדובר ב

 

 תיארוך המגילה

עולה . תאריך זה עשרה-הוא אמצע המאה השלוששל המגילה  Terminus post quem-תאריך ה

עולה גם עשרה -המאה השלוש. 1237מאזכור קברו של ר' אברהם בן הרמב"ם, שנפטר בשנת 

מספר באיטלקית כתובות  ו גםפנוס למגילה 23מניתוח פליאוגרפי של כתב היד של יוצר המגילה.

                                                           
23
. ההשוואות 1265או משנת  1232יד שמוצאם ממצרים משנת  דומים העלו קרבה רבה לכתבים ההשוואות לכתבי 

ה הלאומית בירושלים. כאן המקום להודות ימפעל הפליאוגרפיה העברית שבספריב נערכו מול דוגמאות של כתבי יד

 ך כתב היד.יאנגל על חוות דעתם בנוגע לתאראריה ולד"ר עדנה -לפרופ' מלאכי בית
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 -מכאן שתאריך ה 24עשרה.-המאה הארבעלמחצית השנייה של  כתתוארמ ןשבה מתהמוקדו

Terminus ante quem  .ליצירת המגילה אינו מאוחר לזמן זה 

ליצירת המגילה  Terminus post quem-פרטים שבאיורים הובילו למסקנה שתאריך ה

(, 24השלשלת" )תמונה הבית המזוהה כ"שער -: תיאור שער בחומת הר1237הוא אף מאוחר לשנת 

, מפני שהממלוכים הם 1260מלמד שהמגילה נוצרה לאחר הכיבוש הממלוכי של ירושלים בשנת 

ששיפצו את השער ושינו את שמו. תאריך זה ניתן עוד לאחר במספר שנים בזכות  איור מערת 

דים . האיסור על יהו(11תמונה ) מופיע פתח בחומה שמולו נהגו יהודים להתפלל המכפלה שבו

. אמנם לא ידוע מתי החלו יהודים 1266להיכנס לתוך מתחם מערת המכפלה נקבע בסמוך לשנת 

להתפלל ממול לפתח שבקיר החומה, אך הופעתו של פתח זה במגילה מלמדת על כך שהמגילה 

 .1266נוצרה לאחר שנת 

עשרה הנסמך על ניתוח -של אמצע המאה הארבע Terminus ante quem -לתיארוך ה

בית הקברות היהודי שעל מדרון הר הבית וגרפי של הכתב האיטלקי, יש להוסיף את תיאור הפליא

עשרה ידוע שבית קברות זה עבר -החל מאמצע המאה החמש (.17)תמונה היורד אל עמק יהושפט 

 זמן זה.יכולה הייתה להיווצר לאחר למדרון הר הזיתים שמנגד. מכאן שהמגילה לא 

כיר את קבורת בני שושלת הרמב"ם. לפי המסורת בנוסף לנאמר, יש לשוב ולהז

המקובלת, וכן לפי המחקר ההיסטורי, לצד קבר הרמב"ם בטבריה קבורים גם בנו ונכדו. במגילה 

דוד נפטר  'ר (.32תמונה מופיעים קבר הרמב"ם וקבר בנו אברהם אך נעדר קבר נכדו, ר' דוד )

המקור  הועבר ארונו לקבורה בטבריה. מספר שנים לא ידועאחר , ולנקבר במצריםו 1300בשנת 

המוקדם ביותר בו נזכר קבר ר' דוד בטבריה הוא 'כתב היד מן הגניזה', ויש חוקרים המתארכים 

עשרה )על כתב היד ראו להלן(. היעדרותו של קבר דוד ממגילת -כתב יד זה לראשית המאה הארבע

עשרה -דם לאמצע המאה הארבעוקו 1266פירנצה יכולה ללמד על כך שהמגילה נוצרה לאחר שנת 

  כאשר מקום קבר ר' דוד בטבריה כבר מתועד בכתובים.

מלבד עשרה. -של המאה הארבעהשני לתארך את המגילה לעשור  וצעמבעבודת המחקר 

שבמגילה  המלווה את האיור הראשון טקסטהנאמר בהסימוכין שנזכרו לעיל, נשענת הצעה זו על 

של השלטון גזירות  סט עולה ההשערה שנזכרות בומניתוח הטק המתאר את "כנסת משה".

                                                           
24
עבורי את באני מודה לד"ר איליה דינס מצוות מפעל הפליאוגרפיה העברית, שבדק את המגילה בפירנצה ותיארך  

 הכתיבה האיטלקית שבה. 
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נמצאה  . בנוסף, 1310, ואירוע היסטורי שהתרחש בשנת נגד יהודים ונוצריםהממלוכי 

 ,במגילת פירנצהכפי שהיא מופיעה  איור "כנסת משה" והעץ הקדוש שבהלאיקונוגרפיה דומה 

של 'רשימת  המוצא, על כתב היד ראו להלן(. 10 יור)א כתב היד המכונה 'רשימת יתגדל'להופעה ב

חוקרים הוא מצרים. בידי חלק מן החוקרים היא מתוארכת קודם לשנת הידי -המוסכם על יתגדל'

מלמדת על קרבה של זמן ומוצא משותפים לשני כתבי של האיור הנזכר . הקרבה הצורנית 1341

   25 רה.עש-בראשית המאה הארבע שבמצרים היד: קהילת יהודי פסטאט

 

 תיאור פיזי 

הראשון  החלקכיום חסר קטע ב. בקירוב ס"מ 17.5וגובהה מטר  10.70הוא ך המגילה כיום אור

 אפשרליה העליונים של המגילה חתוכים ושו גם מטרים בקירוב. 11וייתכן שאורכה המקורי היה 

מורכבת מעשרים ושבע יריעות קלף תפורות  המגילהס"מ בקירוב.  20להניח שגובהה המקורי היה 

ס"מ. ניכר שרוב היריעות נתפרו  47-ן מגיע לככאורשס"מ ועד לארוכות שבהן  22-מאורכן , שיחדיו

, מפני שהאיורים מכסים על מקום התפרים שבין היריעות ,ליחידה אחת עוד קודם לשלב האיור

בארבע יריעות לף לאחר שלב האיור. של ק םיריעות או טלאילמגילה מקרים מועטים חוברו ב אך

ידי תפירה גסה של טלאי קלף -מני תיקון של קרעים בקלף עליהמגילה הראשונות נראים ס

יריעת הקלף בויש בו קרעים וכתמים רבים.  ,מאחור. חלק זה של המגילה הוא הפגום ביותר

זוהה; נראה בלתי מנראים שרידי איור אדריכלי  ביותר, קרועההמוכתמת וה, שהיא הראשונה

בדמוה, פגוע גם הוא  כנסת משההמתאר את הבא, . קטע האיור שזהו מעין שער פתיחה למגילה

ופרטי איור רבים מטושטשים כיום. יריעת הקלף האחרונה פגועה אף היא, בעיקר בשל הגלגול 

לסדקים בקלף. פגיעה זו מקשה מאוד על זיהוי כתובת  גרםש ,ההדוק של קצה זה של המגילה

מפגעי  נפגעלא רק  הקטע האחרוןש נראה גםהמגילה.  ףבסוהבעלות, המופיעה כאמור  עברתה

 .לא נצבעו כללבו וחלקים רבים מלכתחילה לא הושלמה מלאכת ציורו שהזמן, אלא 

ירוק. לשני באיורי המגילה מורכבים מקווי מתאר עשויים דיו חומה וצבועים באדום ו 

צבעי  נתבחי בעבר היה צבע של אבקת זהב.ש ,בהיר צבעים  אלו נוסף צבע שלישי בגוון חום

תופעה זו לא הייתה  אחרים.בצבע יותר מאשר ה קשחנהמגילה מעלה שבחלק מן האיורים 

תיה של המגילה. בכתב יד כולם בקצוהאיורים המדוברים  ילו היומעוררת תשומת לב מיוחדת א

                                                           
25 

-106 ,72 ,62-61 ,39-36 ,34-32סמך האיורים הנזכרים כאן נדון בהרחבה בעמודים הבאים: -תיארוך המגילה על
105, 146-143.  
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ו לאחר מאות שנים פגועים הימאויר בפורמט מגילה מקובל למצוא שהאיורים בראש המגילה י

בקטע נפגמו איורים השבו  ,מצב דומהגם בקטעי המגילה הפנימיים. מוכר שאלו אשר יותר מ

שכבת את שגלגול יריעת הקלף הדוק יותר ועלול לסדוק את הקלף ו במקום ,המגילה האחרון

בחלקה ים נמצא כמה מן האיורים שחוקי הצבעכאמור,  ,אכן קרה במגילה זו. אך, וכך הצבע

. הסבר חלקי בלבד לכךהייתה לגרום  עלולהכל סיבה פיזית שוכל להציע , ולא נשל המגילה הפנימי

  בעלים מאוחרים.של  תםלפי בחיר, איורים  מסוימיםבצביעה חוזרת שנעשתה אולי לקשור 

סוגי כתב שונים. הכתב הראשון, המקורי והראשי,  כמהאפשר להבחין באורך המגילה ל

. הוא ידו של בעל המגילה ויוצרּה-וזהו כתבבינוני -ספרדיהוא כתב  ,איורי המגילה להמלווה את כ

קווי המתאר של האיורים. הכתב השני מופיע בשתי היריעות לזהה לזו ששימשה כתוב בדיו חומה 

עד לסופה של המגילה. הכתב מבצבץ , שבהן איורים מאזור מירון וצפונה ,האחרונות של המגילה

 וברור שלא נועד להיחשף לצופה אלא לשמש את יוצר המגילה ע שנשחקהשכבת הצבמבעד ל

חומה  תים הוא כתוב בדיואותיות זעירות, דומות בצורתן לכתב הראשי. לענכתבו כתב זה ב. בלבד

תוכן הכתוב האיורים. הה לגוון האדום של , זתים בדיו אדומהזהה לזו של הכתב הראשי ולע

בדיון במאפייניו של החלק האחרון של שמות המקומות.  – בכתב זה זהה לכתוב בכתב הראשי

 כיתובים זעירים אלו. לנסה להציע הסבר נ המגילה

אינני מתייחסת בעבודה לכן מגילה מאוחרים לזמן יצירתה והמופיעים ב הכתבים יתר

-ספרדיהוא כתב עברי כתבי היד המאוחרים הללו מקרים ספורים. אחד מ להוציא ,לנאמר בהם

בכמה , שזמנו כנראה סמוך לזמן יצירת המגילה. בכתב זה נעשו תיקונים ו שחורהדיב בינוני

 לשגיאוגרפיים האזורים את הכותרות המגדירות מקורי וכן הוספו בו הכתב ה שחקמקרים שנ

ובהם שונים  םשלושה כתבי-שנייםפני המגילה -מלבד הכתיב העברי, מופיעים על .שוניםמקומות 

   26.איטלקיתב דברים

 

 

 

                                                           
26
ייעשה בתנאי מעבדה ש ,ראוי למחקר נוסף על מצבה הפיזי של המגילה ועל סוגי כתבי היד השוניםכל האמור כאן  

הבעלים  בידישאני מקווה לערוך בעתיד, תוכל לשפוך אור הן על מהלך היצירה  ,ובסיוע אמצעים טכנולוגיים. בחינה זו

 והיוצר המקורי, הן על שינויים שונים שנערכו במגילה במרוצת השנים.
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 מוטיבים צורניים קבועים

בין מוטיבים איקונוגרפיים למוטיבים  להבחיןניתוח האיורים שבמגילה הצריך בשלב ראשוני 

, והם תפעמית או מועט-המוטיבים האיקונוגרפיים הם אלו שהופעתם במגילה היא חדצורניים. 

המיוחסים וסיפורי מופת ת ושל מקום מסוים. יש מהם המשקפים מסור םמאפיינישייכים ל

בכל איור בדיון גדרו ייצגים מרכיבים המשתייכים לו במציאות. מוטיבים אלו יוויש המ למקום

כאן הם מרכיבים בשפה צורנית המוטיבים הצורניים הקבועים שיצוינו תם. משמעוותידון  ואיור

המשמשת לתיאור ולהגדרה של אובייקטים אדריכליים או טבעיים. הם מופיעים לכל אורך 

. שלא כמו המוטיבים האיקונוגרפיים, אין הם חלק סגנון אחיד וקבוע הקנים לאיוריה ומהמגיל

לשם הקלה  מהאיפיון של המקום ואינם קשורים למראהו במציאות או למסורות המיוחסות לו.

דיון להגדרת מוטיבים אלו ודיון נוסף יבחן  בניתוח האיורים שבגוף עבודת המחקר, יוקדש כאן

 תרבותית של בעל המגילה. אין בהשוואות אלו טענה למציאת-ביבה הגיאואת השתייכותם לס

סוס יהגדרת הסגנון האמנותי שלה. הן מובאות כאן לשם בלמקור השפעה ישיר לאיורי המגילה או 

 מרכיבים האיקונוגרפיים שבאיוריםל שייכיםטענתי, שאלו הם מוטיבים צורניים גרידא ואינם 

 פי למקום המתואר.קשר ספציאינה מבטאת הופעתם ו

קבוע החוזר  מוטיב: איורי המבנים הגדולים שבמגילה מורכבים ברובם ממוטיבים אדריכליים

 מנורת הויתל ובמרכזה קשת תחומה שבה ,∏זה מורכב ממסגרת בצורת  מוטיבבשינויים קלים. 

במגילה מופיע לרוב דימוי המיחרב ברצף לאורך שורה,  . דפוס זה יכונה כאן 'דימוי המיחרב'.שמן

פנימי ריק, צורה בעלת חלל  שדימוי המיחרב הואלמרות  .זומעל  זוובכמה שורות הניצבות 

 (.22-21, 15)למשל תמונות  אמצעי צורני להציג את חזית המבניםבעבודת המחקר נטען שהוא 

גם קשתות פרסה,  תיםלע , אךקשת תלתניתמופיעה הרצוף ברוב המקרים, במרכז דימוי המיחרב 

ה זבמרכז דימוי שמקרים בודדים, מנורת השמן  להוציאקשתות מחודדות או קשתות מעוגלות. 

אלה המוכרות במרחב המזרח ממנורות שמן במסגדים ו שונה מצורת ,בעלת צורה מיוחדתהיא 

 נראההמרכזי  החלק ך.התיכון. למנורה פתח עליון ובסיס רחבים במיוחד ודומים בצורתם למשפ

   .(23,15,11 תמונות )למשל בולטים לצדדיםגולים ימורכב משני ע

לקוח ממרכיב אדריכלי  הקבוע שבמגילת פירנצה צורניה"דימוי מיחרב" למוטיב  הכינוי

כיוון המגדיר את הקיבלה קיר קיר המציינת את הא גומחת ואימננטי באדריכלות מסגדים וה

לרוב קשת מסוגננת ומעוטרת מופיעה בחזיתה והתפילה כלפי מכה. גומחה זו נקראת מיחרב, 

מנורות ובאמצעות עיטורי קיר בחלל הפנים של המסגד הפונה אל המתפללים. המיחרב מודגש 
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התפתח  שבמסגדיםממדי -מסגד רבות התלויות לפניו או בתוכו. בהשראת המיחרב התלת

שצורתו קשת מסוגננת שבמרכזה מנורת שמן.  ,ממדי-למית המיחרב הדובמסורת החזותית המוס

מאבן. לוחות זיכרון מאו  ,מיחרב מעין זה מוכר משטיחי תפילה הנחשבים למעין "מסגד נייד"

   27.במוטיב זהחקר הדן מלקוח מן ה הכינוי "דימוי מיחרב"

מוסלמיים, הן הוא מוטיב רווח באיור כתבי יד לאורך שורות דימוי המיחרב הרצוף 

תיאור . ימי הבינייםקוראן מהן בעיטורי עניינם מסגדים ומקומות הקדושים, במקורות חזותיים ש

מסגד של מסגדים.  יםחזותיים המיחרב הרצוף במגילה מוכר מתיאור תיאוראדריכלי דומה ל

ך לי בעל מבנה בזיליקה, שבו ספינה מרכזית ואגפים, מתואר פעמים רבות באמצעות חתיהיפוסט

קשת או פתח  תיםלעבמרכזה ו נשענות על עמודיםשל שורת קשתות ה ראהנוצר מ כך .רוחב

אקצא -למשל את תיאור מסגד אל ראודוגמה לרחבים יותר המייצגים את הספינה המרכזית. 

 לעתים 28.(א3 )איור נאמהכתאב שווק  ,עשרה-מן המאה הששמסע למקומות קדושים במדריך 

 זו ,שורות של קשתות ת כמהוצגומאז ו, המתואר גם ממד עומק למבנהלהקנות מבקש המאייר 

ה זו נשענת על מוסכמה שיטלכל אורכו של המבנה.  ,חתכי רוחב כמהמייצגות זו, והן מעל 

  .תיאור של מסגדהוא למעשה פשר הדימוי רב הקשתות שבין אמור לההמתבונן ומקובלת 

לאורך שורה הרצוף  המיחרבימוי דהדימויים המתארים מסגד ספציפי,  שלא כמו

מציאותי  הראמלקשור  ושל מבנה מסוים ואינ רוחבחתכי  ראהמ ואינ כמתואר במגילת פירנצה

 ,תופעה דומהחיצונית של מבנים. החזית השל המאייר לתיאור  זהו האמצעי , עיללאמור שלו. כ

ת מסוגנן, מוכראלא מעובד לדימוי  אינו מתאר מבנה מציאותי מסויםשבה מוטיב המיחרב הרצוף 

. בראשית שנות השבעים של וספרי תפילה אחרים מן המזרח התיכון מימי הביניים עיטורי קוראןב

המאה העשרים נמצאו במסגד הגדול בצנעה שני דפי שער של קוראן אשר חוקרים משערים 

של קשתות  אחדות מבנה בעל שורות נראהבשני הדפים  29שמוצאם מסוריה מן המאה השמינית.

מופיע בדפי שער נפרדים ששרדו  לזה דימוי דומה ב(.-א 5איור מנורת שמן ) לויהאחת מהן תמכל ו

ישראל -בארץ נראהנעשו ככל ה, ש860שנת לסביבות מתוארכים , הנוצריים-מספרי בשורה ערביים

מבנה ספציפי, אלא  יםמתאר םהללו היא שאין ה תיאוריםי הנההשערה לגבי ש 30ב(.-א 6איור )

להופעתם היו שגם . ייתכן בו הם מופיעיםששנועד להדר ולרומם את הספר  ,ידימוי אדריכל

                                                           
27
 , שטיחים.דיקי חורי, דימוי המיחרב;  ,ראוממדי באסלאם -על הופעותיו של דימוי המיחרב הדו 

28
 , ראו מילשטיין, מדריך.ההפניות לאיורים מכתב יד זה מבוססות על הזיהוי והמחקר של ר' מילשטיין 
29
 . 172, 159-157עמ' עיטורים, גרבר, ; 181-180  'עמקוראן, לתיעוד מוצא, תאריך ופירוש לאיורים ראו בות'מר,  
30
 .203-201עמ' דימויים, כתבי יד אלו ראו נלסון וקולינס,  על 
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בולטת בדימויים הללו ההופעה העקבית של  31לעמוד עליהן בימינו. , שקשהמשמעויות נוספות

זוהי הוכחה לכך שהדימויים הללו מסוגננים  חוקריםלדעת מרכז כל קשת. התלויה במנורת השמן 

ספרי בהמופיע בדפי הפתיחה של הקוראן מצנעה ו אדריכלי דומה לזהדימוי  ואינם ריאליים.

 עשרה.-עשרה והשלוש-קוראן ממצרים מן המאות השתיםשל הבשורה מסיני מופיע בשרידי דפים 

 וסממנימעובדים ומסוגננים במידה כזו, עד כי הדימוי איבד כמעט כליל את דפים הללו ה עיטורי

תשליבים  גוןשאינם צורות אדריכליות, כנוספים, עיטורים ים אדריכליים. לרצועות הללו נלווה

לדימוי המיחרב הרצוף  רצועות עיטור אלו דומות 32(.7 איורצמחיים הרכזיים או רצועות תשליב )

 .שוניםתשליב עיטורי , שגם אליו נלווים במגילת פירנצה

 ןרצועות אלו ה. באיורי המגילהדימוי המיחרב הן המוטיב הנפוץ הנלווה ל רצועות תשליב

אמצעי בידי המאייר להגדרת קווי מתאר חיצוניים של מבנה, לחלוקה אופקית בין מפלסים שונים 

 . (22-20, 15-14תמונות  של חלקי המבנה )למשל ולחלוקה אנכית 

המופיעה כגג  ,הוא כיפת הבצלבין המוטיבים הצורניים הקבועים מוטיב אדריכלי נוסף 

בצורתם נשתנו לא רבים מהמבנים המקומות המופיעים במגילה ין מאחר שבבנים. מרבים מן הב

שכיפת הבצל אינה  ,וודאותמראם המוכר כיום לומר ב , מאפשר לנוימינוועד מאז משמעותי שינוי 

מסגנון איורי המגילה )למשל מערת חלק  ,מתארת רכיב אדריכלי מציאותי אלא מוטיב צורני קבוע

למצוא אפשר . מקבילה חזותית למוטיב כיפות הבצל (16 ,11 ותתמונ, ומגדל דודהמכפלה 

נוצרו במרכז תעשיית הזכוכית המצוירת שבסוריה ש על כלי זכוכיתשל מקומות קדושים באיורים 

סחר המזכרות בעבור נוצרו האלה  הכלים. ב(-א 9ב ואיור -א 8איור ) עשרה-באמצע המאה השלוש

 הסלע-כיפתזוהו  שעליהםבין הדימויים  33.ישראל-להישלח לארץונועדו  עולי הרגל בירושליםל

 הידי כל אחד מן החוקרים. לענייננו חשובבוכנסיית הקבר. מקומות נוספים מזוהים באופן שונה 

עובדה שבכל המבנים מופיעה כיפת הבצל כמוטיב קבוע. גם כאן אין למוטיב צורני זה קשר ה

 . כליםאייר המהוא חלק מהמילון הצורני של אלא המבנים במציאות,  הראלמ

שני מוטיבים מעולם הטבע המשתייכים  אפשר להצביע על: באיורי המגילה מוטיבים טבעיים

דימוי פני הקרקע ודימויי עצים. מוטיבים אלו מופיעים לרוב   – לשפתו הצורנית של בעל המגילה

אתרי העלייה לרגל שבהם אינם ו נושבים-מתוארים אזורים לא, שבו בחלק הראשון של המגילה

                                                           
31
 . 172-162עמ' עיטורים, גרבר,  
32
  .1,2,4,5,6,11תמונות פלאוגרפיה, שם, שם, ולדוגמאות נוספות ראו מוריץ, עיטורים, על עיטורים אלו ראו גרבר,  
33
 .245-242  'זכוכית, עמקרבוני,  ;63-61  'עמ בלטימור, קרסוול, 
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 :בהכרח מבנים אדריכליים. דרכו האופיינית של מאייר המגילה לתאר פני קרקע בולטת וייחודית

בפסים  תחםנוהג למלא את פני השטח שהוא , רצונו לתאר הרים, עמקים או מערותכאשר  ב

גם למרכיב  לעתיםדרך זו הופכת בידיו  .מתחלפים לסירוגיןה אלכסוניים בשלושת בצבעי המגילה

 בשינוי כיוון הפסים ואורכם הוא יוצר דגמים שונים על פני השטח המאויראשר דקורטיבי, כ

לים, בולט יתיאור במההשימוש במוטיב  זה, כשפה צורנית המחליפה את  .(9, 7תמונות )למשל 

מקומות אלו מוצגים פני הקרקע בקרקעי. -חלל תתדובר בבהם לפי הידוע משבמקומות 

תחת לפני נמצא ממקום מבטא התיאור שה" את הדימוי האדריכלי משני צדדיו, ובכך יםבק"חוכ

 , כגוןנחצבו בסלע או שנפערו בו באופן טבעיכי . מקומות אחרים, שידוע (10 תמונה) הקרקע

 . (26 )תמונה בצבע קלף המגילהחלל ריק נותר באמצעות דימוי מפוספס שבתוכו מערות, מתוארים 

האחד עץ פרי והשני דקל התמר. עצי  ,עצים אופייניים לסגנונו של המאיירשני טיפוסי 

הפרי הם בעלי גזע וענפים בצבע אדום. מן הגזע מתפצלים לצדדים שני ענפים ראשיים ומהם 

ויוצרים דגם דקורטיבי של מארג מעוינים. בין חללי  זה בזהיוצאים ענפי משנה המשתרגים 

. במקומות רבים (6 תמונה) ירוקבזהב או -חוםבצבועים , ההמעוינים נראים עלים בצורת מניפ

של מאייר אחר  ואו שיד ,לא הושלמה םשמלאכת איור העצים הללו וצביעת נראהלאורך המגילה 

המשכו ענף ראשי בגזע גבוה ומעובה שב מאופייןדימוי דקל התמר  עצים בדגם זה.כמה הוסיפה 

  .(5תמונה ) מתפצלים לצדדים ענפי המשנה וממנו דק יותר

ן של צורות ודגמים. לא סגנונו האישי של המאייר בולט בנטייתו לדקורטיביות ולסגנּו

שפעה לעיצוב הייחודי של האו ה הראמקור ההש שיכלו להיותמקורות חזותיים  מצאתי במחקרי

הקרקע ולדגמי העצים. ייתכן ימוי המיחרב, ולא למוטיב פני לדבקביעות  נלוויתה ,מנורת השמן

כתבי יד מאוירים של ממצא מיעוט הנמצאו מקבילות חזותיות למוטיבים אלו משום שלא 

, סגנונו האישי של המאייר הקודם לזמנה של מגילת פירנצה. עם זוזמנם שמוצאם במזרח התיכון 

  הם פרי דמיונו ועיצובו המקורי.הצורניים המסוימים הללו  מעלה את האפשרות שהמוטיבים

 

  באמנות היהודית המקומות הקדושיםהסוגה של איור 

-השנים שבין המאות הארבעלטווח מתוארכים המוכרים כיום ומשתייכים לסוגה זו הממצאים 

סוגה  – כסוגה לעצמה באמנות היהודיתממצאים אלו אני מגדירה . עשרה-תשעהעד עשרה ו

-המאות הארבע. כתבי היד המוקדמים של הסוגה, בני ישראל-ארץבמצרים ובשמקורה במזרח, 
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מקורפוס  .פורמט דומהבבפורמט של מגילה, או כמעט כולם  עשרה, עשויים-עשרה ועד השש

ליונות נייר הנושאים איורים של מקומות יגעשרה -המאה השבע למן התפתחומוקדם זה, 

ידי השוואתה -בחן עליבמחקר זה ת המגילה 34., וקודקסים מאוירים ביד או מודפסיםקדושים

 . עשרה-עשרה למאה השש-שנוצרו בין המאה הארבעקדמים בסוגה, אלו המוכתבי היד ל

-דן בקורפוס כתבי יד בני המאה השש איור המקומות הקדושיםקודם בנושא ה ימחקר

יחוס כתבי יד אלו שייכים כולם למשפחת הנוסחים השונים של חיבור המכונה בקצרה ' 35.עשרה

קורפוס בכתבי היד המוקדמים  36.עשרה-בירושלים בסוף המאה החמש נראהנכתב כש ,'האבות

אליה נדדו ש ,המאוחרים נוצרו באיטליהו ,ישראל, קרוב לוודאי בצפת ובירושלים-נעשו בארץ

זה האיקונוגרפיה של קורפוס בכל כתבי היד שבשוב היהודי. יכתבי היד בידיהם של שליחי הי

ם בגדר אילוסטרציות שהטקסט זהה בכולם והאיורים ההאיורים דומה. אחידות זו נובעת מכך 

אלו שנוצרו לישראל -סגנון צורני בין אלו שנוצרו בארץ הבדליבכתבי היד  יכריםנ .לטקסט

 -ואורכן כ ס"מ בקירוב 12-רוחבן כ :גם מידות המגילות המשתייכות לקורפוס דומות באיטליה.

', ובעיקר אלו שנוצרו יחוס האבות'מסקנת המחקר של כתבי היד המאוירים של מטר.  2–1.5

שליחים יצאו הישראל. -לסייע בפעולותיהם של שליחי ארץ היא שהם נוצרו כדיישראל, -בארץ

המקומות הקדושים  הלהצגת מראבידיהם ס כספים והמגילות המאוירות שימשו יגיכדי ללתפוצה 

תפקידם הייצוגי,  לאורם. היו מעין מתנת הוקרה לנדבנים חשוביגם שייתכן . פני היושבים בגולהל

 דפים מאוירים גם חשף עליהםהמחקר  .מקצועייםומאיירים נכתבו המגילות בידי סופרים 

האיור  ואיכותעשרה, -או במאה השבעעשרה -המאה הששף שנוצרו בסובפורמט של קודקס, 

   37.בעבור עצמםהם העתקים שנעשו בידי אנשים פרטיים שיש לשער נמוכה. באלה הייתה 

מקומות הקדושים. איור ה תאני משייכת לסוגששלושה כתבי יד נוספים כיום מוכרים 

זה שונים מאוד בעלי המאפיינים המשותפים,  'יחוס האבות'כתבי היד של שלושה אלה, שלא כמו 

ת סופרים הדורה כלל איורים. הוא משויך לסוגה מפני שהוא מצטיין בכתיבאין אחד מהם בומזה, 

עשרה -למאות הארבעמן השלושה מתוארכים שניים הופעה ייצוגית. זותית ואיכות חהמקנה לו 

 . עשרה ומוצאם במצרים-החמשאו 

                                                           
34 

 .75-50  'יחוס האבות, עמהתמונות בתוך, צרפתי,  ראו אלבום
35
 .16לעיל, הערה  
36
 .15-14  'על תיארוך חיבור זה ראו ריינר, מפי בני מערבא, עמ 
37
 .32-11 'עמצרפתי, תזה,  
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מצא חריג היא מכיום במחקר, מגילת פירנצה  יםהמוכרלעומת כל כתבי היד מסוגה זו 

מספר המקומות  .בשל מידותיה המונומנטליותהן  ,הנבשל היקף תוכהן שונה מהותית  ביותר. היא

, מספר שאין לו אח ורע ברשימות מקומות קדושים קירובהנזכרים במגילה מגיע למאה ושלושים ב

לפי השערה ראשונית,   .ת אינן מכילות יותר משמונים שמותהידועות כיום, שכן הארוכות שבמגילו

 עשרה חולקים תקופת זמן ומוצא-מגילת פירנצה ושלושת כתבי היד הקודמים למאה השש

משותפים. בשל חשיבותם של כתבי היד הללו למחקר המגילה, יש צורך להקדים ולהציג כאן כל 

 .אחד מהם באופן מפורט

 38מ.ס" 14.5-כ"מ ורוחבו ס 20-כבהו וכיום הוא דף נייר קטן שג במצבוכתב היד : 'רשימת יתגדל'

 ות ומעובותכתב רהוט ושמות המקומות מודגשים באמצעות אותיות רבועות גדולבהוא כתוב 

שם -על "יתגדל סופר שער הנשיאות". :לכתב היד קולופון ובו חותם הכותב את שמו (.10)איור 

היד -כונה רשימה זו 'רשימת יתגדל'. חוקרים חלוקים בדעתם באשר לזמנו של כתבמהסופר 

כנו הקטוע כיום. לדעת ריינר מדובר בחיבור המציג רשימת מקומות דרומית בלבד וזמנו ותלו

 צוקר ואילן חולקים על זיהוי זה 39.ששמו מוכר במחקר פי  זמנו של הסופר-, על1341קודם לשנת 

עשרה של חיבור מוקדם יותר. צוקר טוען עוד -ולדעתם כתב היד הוא העתק בן המאה השש

'רשימת יתגדל'  מספר ב  40שכלל רשימת מקומות מן הצפון ועד לדרום. ,שמדובר בחיבור מקיף

קבר רחל, שערי הרחמים, קבר אבשלום  ,: כנסת משה בדמוה והעץ העקום שבהמועט של איורים

מקובצים בשוליים התחתונים של הגיליון  ,להוציא אחד ,ומערת המכפלה. העובדה שכל האיורים

יש להוסיף ולומר, דרומית. , אזוריתהציג רשימה כתב היד שוכולם מאזור הדרום, יכולה להעיד 

מעידה שכתב היד נחתך גם משני צדדיו ולא רק בחלקו  מאלורים מימין ומששקטיעת האי

מן ההיבט הצורני, ישנם הבדלים משמעותיים מאוד בין מגילת פירנצה ל'רשימת יתגדל'  41העליון.

והם ניכרים בשוני במידותיהם ובאיכות האיור. ב'רשימת יתגדל' ישנם רישומי דיו פשוטים מאוד 

 א היה מאייר מיומן. של ,בידי הסופר עצמו נראהשנעשו ככל ה

                                                           
38
, אילן תוך:יתגדל' פורסמה בדפוס ובליווי מבוא והערות ב .  'רשימתms. Add.27125לונדון, הספרייה הבריטית,  

הן אל ההפניות במחקר כאן   .'רשימת אילן ד''. בפרסום זה מוצגת המגילה תחת השם, 144-131קברי צדיקים, עמ' 

 במחקרים קודמים. ה כינוי שניתן לבאך  ,מהדורת דפוס זו
39
 .13  'עמ מפי בני מערבא,  ריינר, 
40
 .  133-131  'עמ קברי צדיקים,  , אילן,205-203  'יחוס האבות, עמצוקר,  
41
 .ללמוד על מידת החלק החסר כיוםאפשר באמצעות קו הסימטריה של איור מערת המכפלה וקבר אבשלום  
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 11 איור) מגילת פירנצה , כמו: כתב יד זה הוא בפורמט מגילה הנגללת לרוחב'מגילת פרינסטון'

 12.5ס"מ ורוחבן  40-ככיום שרדו מן המגילה שתי רצועות נפרדות שאורך כל אחת מהן  42.(ב-א

פורמט של מגילה הנגללת לרוחב ה – מגילה דומה למגילת פירנצה בשל שני מאפייניםהס"מ. 

פרט של טקסט,  עדרויהאילוסטרציה לטקסט.  ינםאו יםאיורים עצמאיה כאןוהעובדה שגם 

לזהות את זמנה ואת  יםכתובות זיהוי, והסגנון הייחודי והאישי המאפיין את איוריה מקשל

מסלול ציגה שגם כאן מדובר במגילה המ , יש לשערמוצאה של המגילה. לפי האיורים ששרדו

מותווה באמצעות האיורים בשתי הרצועות השהמסלול  מתבססת על כךשערה הה דרומי בלבד.

, מופיעים, מימין לשמאלהראשונה מציג מסלול מעגלי הפותח בירושלים ומסיים בה. ברצועה 

וקבר שמואל ברמה.  הר הביתאבן השתייה בולאחריו מקום  מקדשהאיור פתיחה של כלי המשכן ו

ה מופיעים מערת המכפלה בחברון, קבר רחל בבית לחם, ואז שוב האתרים שבעמק שנייהברצועה 

ובאיוריה  במידותיה הצנועות מגילת פירנצהשונה שינוי ניכר מגם מגילה זו  43יהושפט בירושלים.

מעיד הכתב המרובע כפי שהפשוטים. אולי גם היא נוצרה בידי סופר מקצועי, שאיננו מאייר, 

   של הכיתובים. מעולהוה

חוקרים  44נמצאו בגניזה בנפרד.זה ארבעה גיליונות נייר השייכים לכתב יד  :'ן הגניזה'כתב היד מ

פורמט של מגילה בהיד היה -שכתב משמעמניחים שהגיליונות היו תפורים זה לזה לרוחבם, 

איורים אך מציג היבטים  לאהוא ביד ה כתב 45.(12איור ) מגילת פירנצהכמו  ,הנגללת לרוחב

כתב סופרים מהודר ושמות הוא כתוב ב. כתבי ידחזותיים חשובים המשייכים אותו לקבוצה זו של 

 –מוצאו מן המזרח  ם,המקומות כתובים באותיות גדולות ומעובות, צבועות אדום. לדעת חוקרי

אילן לראשית עשרה ו-או ממצרים. ריינר מתארך את כתב היד לשלהי המאה החמש ישראל-רץמא

הרשימה שבכתב היד מציגה רק את המקומות הקדושים שבצפון הארץ.  46עשרה.-המאה הארבע

 ,בין המגילה רק מן הקטע המתאר את רמההזה ומסיבה זו התאפשרה השוואה בין תוכן כתב היד 

                                                           
42
  .ms.Garrett Hebrew 4ספריית האוניברסיטה, פרינסטון,  

43
כפי שהוא מוכר בספרי תנ"ך שמוצאם מספרד מן המאות  מקדשהבראש המגילה מופיע איור של מערך כלי המשכן ו 

ם של 'יחוס יעשרה. איור זה מאפיין גם את איורי הפתיחה של חלק מכתבי היד המאויר-עשרה והארבע-השלוש

יחדיו את  איור כלי  הכורכתמסורת האולי במגילת פרינסטון מופיעה לראשונה  עשרה.-האבות' מן המאה השש

המשכן והמקדש עם תיאור חזותי של המקומות הקדושים. נושא זה דורש מחקר משל עצמו והוא מחוץ למסגרת 

 .63-61-ו 45-37  'עמצרפתי, תזה,  ראוהמחקר כאן. על כך 
44
  T-S AS 75.25;227, T-S  AR 49 64, T-S K21.69.קיימברידג', ספריית האוניברסיטה,  

45
קברי צדיקים, בתוך: אילן, "רשימת אילן א"  מבוא והערות תחת השם תייוובידי אילן בלכתב היד הובא לדפוס  

 כינוי שניתן לכתב היד בעבר במחקרים אחרים.בההפניות לאורך המחקר מפנות למהדורת דפוס זו, אך . 108-85  'בעמ
46 
 .  86-85  'עמ קברי צדיקים,  אילן, ;14 עמ' ריינר, מפי בני מערבא,  
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ועד לקטעים האחרונים המתארים את הגליל העליון והרי , היא נבי סמואל שמצפון לירושלים

אלא גם לשם התרשמות בו שם קריאה נוצר לא רק כתב היד ש. הכתיבה המרשימה מעידה הלבנון

שני מאפיינים משותפים לכתב יד זה ולמגילת פירנצה הם הפורמט הדומה של מאיכותו החזותית. 

שביצירת שניהם היו מעורבים בעלי מקצוע, סופרים כנראה, והרושם  מעין מגילה, הנפתחת לרוחב

 או מאיירים. 

 

 לסוגה הראמקורות ההש

כתבי היד המוכרים המשתייכים מגילת פירנצה היא המוקדמת ביותר מבין  לפי הנחה ראשונית,

 סוגה.ה תה היא זו שהביאה להתפתחותיצירואולי , מסורת המקומות הקדושים לסוגה של איור

מסורות   – צמחה בהשתרבותית -גיאויש למצוא בסביבה ה ה לסוגה כולהאת מקור ההשרא

  עשרה.-קודמות למאה הארבע, החזותיות במזרח התיכון

כיום  שמורבדמשק קורפוס תעודות עולי רגל העשרה נמצא במסגד הגדול -מאה התשעב

 Museum of Turkish and) באיסטנבולבאוסף המוזיאון לאמנות טורקית ואסלאמית ברובו 

Islamic Art.) עשרה, והן נושאות -ולמאה השלוש עשרה-שתיםהתעודות מתוארכות לסוף המאה ה

רישום וה 1איור ) אליהם מצווה כל מאמין להגיע במסע החג'שדימויים של מקומות קדושים 

 לותןתנהגו לדתי המעיד על קיום מצוות החג' ו-התעודות הן מסמך משפטי. ב(-א 2 לווה, ואיורהנ

רווח בקרב שכבות שמנהג הצורך להציגן נבע מלראווה על קירות מסגדים. חוקרים משערים ש

  47.מוסלמית לשכור אדם אחר שיבצע בשמם את מצוות החג'ההעילית 

מן המזרח כיום תעודות עולי הרגל המוסלמיות הן הקורפוס המוקדם ביותר המוכר 

לתעודות פורמט של מגילה  .שבו מכלול עשיר של דימויים חזותיים של מקומות קדושים, הקרוב

 בת מילה אחת, קטעי טקסט מועטים בלבד. מלבד כותרת גדולה ובהמטה להנגללת מלמעלה 

מן הקוראן ברצועות של  יםטוציטבהן  יםבראש התעודה, מופיע ,"בסמלה" )בשם האלוהים(

 תעודות נוצרו במרכזים מיוחדים שנועדו לכך והןהבין מקבצי האיורים.  שלוש שורות–שתיים

ן אוירו באמצעות הדפסת שבלונות ולאחר מכן נצבעו ביד. ה. רבות מזו לזו דומות מאוד כולן

                                                           
47

 , תעודות עולי רגל.וסורדל ;, אוסף תעודותסורדל ;, תעודותמילשטייןאקסוי ו ראוקורפוס זה  על  
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הדימויים  48דומה ברבות מן תעודות. טכניקה זו הביאה לכך שהמגוון הצורני של הדימויים

למעלה המקומות הקדושים ביותר  – מסע החג' מסלוללפי אלו מגילות -מופיעים בתעודות

הר מתחם  ן,ה, ולבסוף, בתחתיתתחת להם מתחם קבר הנביא במדינמהסמוכים לכעבה שבמכה, 

 בירושלים.   הבית

בדומה לתעודות המוסלמיות, מציגות את המקומות  ,המגילות שנוצרו בידי יהודים

ישראל. -מסע הזיארה שפניו אל המקומות הקדושים שבארץמסלול   – מוכר סלולהקדושים לפי מ

אך כמגילות  ,ף הואפורמט המגילה, המאפיין את תעודות עולי הרגל המוסלמיות, אומץ א

הנגללות 'יחוס האבות' עשרה החלו להופיע מגילות -תחילה, ורק במאה השש ןהנגללות לרוחב

התעודות המוסלמיות, קשורות למסורת  , שלא כמו. המגילות המאוירות היהודיותכןלאור

זו, המשתייכים לסוגה  ברוב כתבי היד הספרותית שעניינה רישום המקומות הקדושים. משום כך

, יש לטקסט נוכחות רבה יותר עילשנזכרה לאת 'מגילת פרינסטון' ו מגילת פירנצה יא אתצהול

מאשר לדימויים החזותיים. האיורים בממצאים אלו הם בגדר אילוסטרציות לטקסט, והם אינם 

, כפי שעולה מן אליהם מוליךמסלול ההשים ווהמקומות הקדהכמעט בלעדי לתיאור  הביטוי

 .התעודות המוסלמיות

 

 מגילת פירנצה של והמשמעות ית הייעוד יסוגל

תרבות חומרית,  שונים: יםעסקו בעלייה לרגל למקומות הקדושים בנצרות מהיבטמחקרים שונים 

 ים מן ההיבטים הללו:רבמשותף להמכנה נוסעים. ממחקרים אלו עולה ספרות  ,אמנות חזותית

הנזכרים בברית הישנה ובברית מאמינים את המקומות הקדושים לאמצעי לדמות ולהנכיח  םהיות

במזרח, הרחק ממקום  ה נמצאיםכל אלקשורים לחייו ולמותו של ישו. בעיקר אלו ה ,החדשה

תחליף לקיום גם האמצעים הללו שימשו לא פעם  , ולכןמושבם של נוצרים באירופה המערבית

ימור מצביעים ל' הווארד וא 'ר .מיין" אליהםולשם ריטואל של "מסע מדו בפועל של העלייה לרגל 

או קריאת סיפורים כתחליף מקובל  ,לסיפורי עולי רגל שחזרו ממסעותיהםעל המנהג של האזנה 

קוחנל דנה באתרים הפזורים במקומות שונים באירופה ובהם  'ב  49ליציאה למסע עלייה לרגל.

קשורים לחיי ישו. האת המקומות הקדושים בירושלים מבקר למקבץ של מבנים המדמים 

                                                           
48
 .143-123  'תעודות, עממילשטיין, אקסוי ו 
49
 הווארד, עליה לרגל; לימור, במו עיניו. 
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קוחנל   50המעורר התרגשות והערצה דתית". ,לדבריה, אתרים אלו נועדו "ליצור אובייקט מחקה

מבקשת במאמרה למצוא את המשמעות והייעוד של האתרים הללו ובין השאר מציעה לראות 

  51.ל המאמיןבהם מסע עלייה לרגל מקומי, המתקיים במידה רבה בדמיונו ש

עולם הנצרות המערבי, נזקקו לתעודות עולי שלא כמו מאמינים מ ,בני הדת המוסלמית 

דתי המעיד על קיום מצוות החג'. הציווי הדתי הוא שהביא -רגל שנזכרו כאן כמסמך משפטיה

מגילות -כנראה ליצירת תעודותהביאה שלו על קירות מסגדים היא שליצירת המסמך, והפומביות 

 איורים.נושאות 

מצווה דתית אלא מנהג עממי, שיש לו העלייה לרגל למקומות קדושים ביהדות איננה  

לא יהודי המערב ולא היושבים   52היבטים שונים בקרב יהודי המערב לעומת יהודי המזרח.

 צורך של מוסלמים.בדומה ל ,דתי-במזרח נזקקו לדימויים של מקומות קדושים בהקשר משפטי

מציאת בואולי  ,המקומות הקדושים ראהמחשה של מצורך בהקיים היה שן ליהודי המערב ייתכ

דן ה ,ברגר' . שתחליף סמלי למסע עלייה לרגל ממשי, כפי שנזקקו לאמצעים אלו שכניהם הנוצרים

שני מגדיר  ,עשרה-שנפוצה בקהילות אשכנז באירופה במאה השבעישראל -ות לארץספרות מסעב

ואלו  ש"לעולם לא יצאו  המתכוננים לצאת למסע העלייה לרגלאלו  :לספרות זו קהלי יעד שונים

קיומה הממשי לספרות המסעות הייתה אמצעי המחשה אחרונים, הלגבי  53וגם לא ייצאו לדרך".

   54ישראל, זו שבלב ושאליה מכוונות התפילות לעתיד.-של ארץ

נועדו  ותהמגילש, כאמור לעילהיא,  מגילות 'יחוס האבות'מסקנת  המחקר של קורפוס  

במידה מרובה נועד  55.או להיות מוצגות בפניהם ן הארץ,המרוחקים מ די התפוצותוליה להימסר

עיני יהודי המערב, בדומה להופעות חזותיות נוצריות של לתפקיד של המחשה והנכחה  ןלה

-והשלוש עשרה-שתיםמקומות קדושים. קורפוס תעודות עולי הרגל המוסלמים מן המאות ה

בידי סופרים ומאיירים  , נוצר'יחוס האבות'של המגילות המאוירות עשרה, כמו קורפוס 

                                                           
50 
 .254  'עמארץ הקודש, , קוחנל  

51
 .266 -259  'עמ, שם  

52
 .226-217  'עמ, עלייה, ריינר 
53 
 .296-285  'עמתיאורי מסע,  ,ברגר ש' 
54

 . 292-290  'עמ, שם  
55
 .32-28  'עמ, תזה, צרפתי 
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הייעוד והמשמעות של ההופעות  56יעד מוגדר וכמענה לציפיות ברורות.עבור קהל במקצועיים 

'רשימת יתגדל' ו'מגילת  מקומות קדושים בכתבי היד המוקדמים הפרגמנטריות של דימויי

ממדיה על  ,חשיפתה של מגילת פירנצה אךיו ברורים ונותרו בשולי המחקר. לא ה פרינסטון'

היא נוצרה באופן בולט את שאלת משמעותה, שכן מרשימה, עוררה הגדולים ואיכותה החזותית ה

במזרח בסביבתם של המקומות הקדושים, ובקרב קהילה שלכאורה אינה נזקקת לאמצעי 

 תות קיומם.  המחשה למראם של המקומות, או הוכחה לאמי

הוא ובעליה  ד יוצרּהוהייעוד שיוחסו למגילת פירנצה מצהמענה על שאלת המשמעות  

ף בכתובת העברת הבעלות שבסו שאפשר לקרואהמחקר. מן המשפטים הספורים  ממטרות

מכאן שנועדה מלכתחילה  בעל המגילה.נותרה בחזקת צאצאי  יאללמוד שההמגילה אפשר 

רור לנוכח מאפייניה החזותיים של ימסקנה ראשונית זו דורשת ב ר במרחב פרטי ואישי.שאלהי

מעידים לכאורה על יצירה שנעשתה במסגרת משלח ידו של . ממדיה ואיכותה האמנותית המגילה

בסיכומה  57., או לשם ייצוג פומבי במקום ציבורימן את יצירתהימשעבור פטרון במאייר מקצועי ו

יני יוצרּה, ותיבחן שוב השאלה שניתנה למגילה בעהמשמעות ידון מחדש שאלת ת העבודהשל 

 בעבור מי נוצרה.

חורגים ממסגרת עבודת המחקר. למרות  שנוצרהלגוליה של מגילת פירנצה לאחר ג 

תרבותי של -יעוד ומשמעות אפשריים של דימוי מקום קדוש בעולם הדתידיון בי בהקשר שלזאת, 

הכתיבה האיטלקית  צה.רנקורותיה של מגילת פילבחון בקצרה את טעם  יהודי ימי הביניים, יש

יהודיים בשלהי -בעלים לא רשותתה ביועל נדידתה של המגילה לאיטליה, ועל ה נראהמעידה כ

קריאה ראשונית של הכתיבה ה עשרות שנים בלבד לאחר יצירתה. עשרה, כמ-המאה הארבע

, או תמצית בעברית ותרות המזהותאיטלקית מלמדת שברובה היא תרגום מילולי ישיר של הכב

                                                           
56 

זה המתבונן ביצירה,  –מתודת המחקר שהציבה את שאלת המשמעות של יצירת אמנות בעיקר מצדו של הנמען 

, ראו פרידברגד'  ולאו דווקא במשמעות שייחס לה היוצר והאמן שלה, נדונה לראשונה ובהרחבה במחקרו של 

שדן במתודה זו ביחס לדימויים חזותיים דתיים  ,מורגןד' . למחקר זה יש להוסיף את ספרו של פרידברג, דימויים

עממית אפשר להביא לדוגמה שני מחקרים שעסקו -האמנות היהודיתבתחום  , ראו מורגן, תרבות חזותית. בלבד

כהן בחן את המשמעויות י' . לו נועדו הדימוייםשהמתבונן ובהגדרת קהל היעד  בשאלת משמעותו של דימוי דתי בעיני

הן כהן, איקונה; וכראו  :השונות שיוחסו לדיוקנאות רבנים בעיני חסידים ומאמינים בקהילות מערב ומזרח אירופה

 ראו יוהס, השויתי.א' יוהס חקרה את משמעותם של לוחות ה"שיויתי" הנתלים על קירות בתי כנסת:   ן.הרב כאיקוני
57
בין . תנ"ך זה הוא מן המפוארים והמרשימים 1382-1366מן השנים  מיורקהלהזכיר את תנ"ך פרחי מיש  בהקשר זה 

מאייר בעל שם -ה בידי סופרמלמד שנעש והקולופון שלרים שנוצרו בספרד בימי הביניים. כלל ספרי התנ"ך המאוי

 .  99  'כתבי יד, עמנרקיס,  ראו ,פטרוןולא כהזמנה מצד  ,עבור בני משפחתובו ועבורב בתחומו
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יהודית של הבעלים מוכחת בשל הצורך -הזהות הלא 58קצרה של תוכן קטעי הטקסט והכתובות.

פרשנות להביא בחר הנאמר ו בהם חרג הכותב מתרגוםש, ובשל כמה מקרים איטלקיתבתרגום ל

הר בעיקר ביחס לזהות הדימויים המרכיבים את  ,מעידה על תפישה דתית שונההפרשנות , משלו

 . ביתה

 

 

 

 

  

                                                           
58
 עבורי את קטעי הכתובות באיטלקית.באני מודה מעומק הלב לאנג'לו פיאטלי על עצותיו, ועל שקרא  
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 פרק א: דמוה שבמצרים

 המסע במדברפרק ב: 

 עבר הירדן המזרחיפרק ג: 
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 פרק א: דמוה שבמצרים

 

מגילת פירנצה פותחת באיור שנותרו ממנו שרידים מועטים בלבד ונראה שהיה מעין שער מעוטר 

המקומות הקדושים. האיור הראשון והפותח רצף  למגילה כולה. לאחריו מתחיל רצף האיורים של

ס"מ  48-זה גדול בממדיו ביחס למרבית איורי המגילה הבאים אחריו. הוא משתרע לאורך כ

 (.1-2המגילה, משוליה העליונים ועד שוליה התחתונים )תמונות גובה  וגובהו ממלא את כל

שהוא היחיד המלווה לא רק בממדיו האיור יוצא דופן אלא גם בעיצובו השונה, ובכך 

בקטעי טקסט ארוכים ומפורטים המספרים את מסורת המקום ואת תולדותיו, ועם זה, למרבה 

הפתיעה,  האיור חסר כיתוב המציין את זהותו של המקום, כפי שיש לצד יתר האיורים במגילה. 

מר אך למרות היעדר כיתוב מזהה, מופיעות כותרות זיהוי לצד מרכיבים שבאיור. ניתוח הנא

בטקסט המלווה, וניתוח המרכיבים החזותיים והכותרות שלצדם הם האמצעים שלפיהם מזוהה 

 המקום ככנסת משה.

האתר כנסת משה היה אתר עלייה לרגל ומקום קדוש המיוחס לדמותו של משה רבנו. 

. , על הגדה המערבית של הנילוסֻפְסַטאטלמערבית -דרומית יםכמה קילומטרכפר דמוה, היה ב

אודות תפילתו של משה כאשר יצא  על במקראהוא הרחבה של הנאמר סיפור התקדשות המקום 

מקום תפילתו של משה. יהודי  פי המסורת, דמוה הוא-על  1התפלל מחוץ לעיר.למעם פרעה 

מצרים נהגו לקיים עלייה לרגל לכנסת משה פעמיים בשנה:  בז' באדר, יום הולדתו של משה ויום 

סורת, קיימו ביום זה צום, ולמחרת, בח' באדר וכן בחג שבועות, יום מתן התורה פטירתו. לפי המ

 למשה, התקיימו בדמוה חגיגות. 

כיום ידוע כי כנסת משה היתה המקום הקדוש ביותר ואתר העלייה לרגל החשוב והמרכזי 

יצא צו של הסולטן הממלוכי להרוס את  1498ליהודי מצרים במשך כל ימי הביניים. בשנת 

מקום, אך כנראה נותרו ממנו שרידים משום שיש עדויות לעלייה לרגל למקום גם באמצע המאה ה

                                                           
1
 .33, 29לפי שמות, ט: 
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ייוסף  ,היהודי בן מצריםעשרה מתאר ההיסטוריון -במאה השבע 2עשרה.-השש את כנסת , ַסְמָברִׁ

 3."וזאת הכנסת נחרבה גם כן עד היסוד בה" משה בדמוה במילים אלו:

וכך מכונה למקום קדוש  המוקדמים מקובל בימי הבינייםשהיה כינוי הא יה "כנסת"המילה 

מימי הביניים במקורות   4.עשרה-שתיםבחיבורו של בנימין מטודלה מן המאה ההמקום 

-הדתי ושייעודלמרות  ,ל"בית כנסת" "כנסת"להגדרת מקום קדוש משונה המושג  המאוחרים

ת כנסת מוזכר' רשימת יתגדל'ב 5.במובנו המוכר לנו כיוםתרבותי לא היה בית תפילה קהילתי 

 במילים אלו: ,כינוי בן הזמן, "בית כנסת"בכינוי הארכאי "כנסת" ומשה ב

רבינו ונקראת אותה  סית משה[כנ]עשו בית הכנסת הדורה ונאה ביותר וקורין אותו  [הה ]?[...במקום]

 6בית הכנסת דמו.

א והשבהם המחקרים על כנסת משה שואבים את ידיעותיהם מכמה מקורות. המפורט והעיקרי 

מתוארים קורות מאוחר יותר . 1442של ההיסטוריון בן מצרים אלמקריזי משנת  כרוניקהה

שתי מלבד  התבסס רבות על דברי אלמקריזי.שסמברי,  בכרוניקה של יוסףהמקום ומסורותיו גם 

ים מסמכי הגניזה מקור מידע המלמד שהמקום וכל אשר בו היה הקדש האלו, משמש הכרוניקות

קהיר. כמה משרידי הגניזה מציינים את מעורבותם העמוקה של -בחזקתה של קהילת פסטאט

 מובאמאת קרמר הנגידים הרמב"ם, בנו אברהם ונכדו דוד בכל הנעשה במקום. במאמר מקיף 

חלק נרחב במאמר הוא מחקר השוואתי עם פולחנות   7תרבותי של המקום.-דיון באופיו הדתי

 מקומות קדושים דומים בחברה המוסלמית והנוצרית הסובבת. 

 אודותיההמחקרים השונים שעסקו בכנסת משה עד היום מיעטו להתייחס למסופר על 

במקורות מסורת המקומות הקדושים. לרוב הם מצטטים את הנאמר בקצרה בחיבורו של בנימין 

  8עשרה.-עשרה ואת דברי עובדיה מברטנורא מסוף המאה החמש-המאה השתיםמטודלה מן 

                                                           
2
 בית הכנסת, עמ' ; אסף,246-245 עמ' א,  , תולדות היהודים,שטראוס הנאמר כאן מבוסס בעיקר על מחקריהם של 

 עמ' בית הכנסת, ; גוטהיל, 124-125 עמ' , 1974, טופוגרפיה  ; גולב259-255 עמ' , 1965 , טופוגרפיה; גולב162-156

 . 601-579 עמ' פולחן קדושים, וקרמר,  471-467
  .160עמ' ספר דברי יוסף,  3

סה.  'עמבנימין מטודלה,  4
 

5
 –4 ריינר, כנסיות, עמ' ; וכן262-261ה, עמ' יריינר, עלי ראועל המונחים השונים להגדרת מקום קדוש בימי הביניים  

  )טרם נדפס(. 12
6
 .136  'עמ'רשימת יתגדל',  
7
  קרמר, פולחן קדושים. 
8
 דמוה. במקום. שם נזכר שם המקום בטעות "רמו" 124  'עמאגרת עובדיה מברטנורא,  
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בניגוד לחיבורי הנוסעים המזכירים את המקום בקצרה בלבד, מקבלת כנסת משה שבדמוה ייצוג 

נרחב, טקסטואלי וחזותי, ברשימות המקומות הקדושים שמקורן במזרח וכן בכתבי היד 

. אזכורה המוקדם ביותר של כנסת משה בסוגה, המקומות הקדושים איורית לסוגהמשתייכים 

רשימה זו נוצרה אף היא  9,אמור לעילכ ב'רשימת יתגדל'.קודם לחשיפתה של מגילת פירנצה, הוא 

מאוחר יותר של כנסת משה  . ייצוגובסמיכות זמן ליצירת מגילת פירנצה ,ידי עולה רגל ממצריםב

יגות נוסחים דומים של החיבור 'יחוס עשרה. הן מצ-מופיע במגילות הסוגה בנות המאה השש

האבות', שבו תיאור מפורט יחסית של המקום. הדימוי הנלווה לתיאור הטקסטואלי מופיע בסופן 

על רקע תיאורים  10.(ה13איור של המגילות והוא זוכה לעיצוב מרשים בממדיו ובהידורו )למשל, 

 אלו בולט ייחודו של תיאור המקום במגילת פירנצה.

כנסת משה במגילה דורשת דיון מפורט בכל אחד ממרכיבי האיור, באופן עיצובו הופעת 

ייסוב סביב שני היבטים מרכזיים: משמעות הופעת  להלןהדיון   ובקטעי הטקסט הנלווים אליו.

 כיוםהופעה זו ביחס לכל הידוע  תכנסת משה בהקשר המחקר הספציפי של מגילת פירנצה, ובחינ

איורי המקומות משווה עם איור המקום בסוגת תלווה גם דיון המקום. לאלו י על במחקר

 .הקדושים

 

  ההכנסת שב-"כנסת משה" ובית

(. בתוך 2-1)תמונות  חומה נראהמציג מתחם גדול מוקף מסגרת המייצגת ככל הכנסת משה איור 

מסגרת זו נראים מרכיבים שונים המתארים חללים פנימיים וריהוט ומשולבים גם שני קטעי 

נשחק, ולכן הכותרות השונות הן אמצעי להבנת   טקסט. כיום חלקים מן האיור פגומים וצבעם

 האיור לפרטיו, כפי שהיה במצבו המקורי.

 על-מוצג ממבט קום כולוהמ :אייה שונותשתי זוויות רעיצוב האיור מציג את המקום מ

משלושה עברים מוקף המתחם בחומה רוחב. במבט אופקי ובחתך והמרכיבים הפנימיים מוצגים 

. צדו השמאלי של י"שדומה לצורת רמשבצות שבהן משולב מוטיב מעובה  מוטיב חוזר שלעשויה ה

האיור מציג צורה מפותלת דימוי בולט ומרכזי בחלקו הימני של המקום תחום בפס אדום בלבד. 

 מוך לעץ(. מן הטקסט נלמד שמדובר בעץ קדוש הקשור במסורות המקום. ס1צבועה אדום )תמונה 

                                                           
9
 .17, 10 'עמ 
10
 ז.7ח,5ז, 4ט, 1, צרפתי, תזה, תמונות: ראולדוגמאות של איור כנסת משה במגילות הסוגה  
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בו דגם מרובעים ו באמצעות המוטיב הצורני החוזר בהם זה מזהשטחים שונים הנבדלים נראים 

רג. לאחר קטע סואולי מתאר הכמעין אבני קיר, חללים מקומרים הנראים כחלונות, ודגם משובץ 

ה תחתיה גרם מדרגות. לדימוי נלוומזה נראית קשת פרסה מחודדת שמשני עבריה עיטורי תשליב ו

משמאל לתיבה נראים שלושה חללים מקומרים ורחבים מוגדרים  "מקום התיבה". :הכיתוב

יתוב שלושתם כלו שמן מנורת ויה. מתקרת כל אחד מהם תל(2 נה)תמו באמצעות רצועות תשליב

דימוי שצדו הימני בצורת קשת תלתנית, צדו  נראהשמאלה לחללים אלו  "למשה ואהרן". זהה:

נראה שטח מלבני גדול ובו שמאלה להיכל  : "ההיכל".יתובזווית ונלווה לו הכ-השמאלי ישר

"חדר מעליו חלל מקומר נוסף ובו כתוב:  "זה בור גנוז שהיה רוחץ ממנו להתפלל".: הכתובת

: "זה החדר כותרתמרכזי שבהם לר הרחצה נראית שורת פתחים שתחת למקום בומ למשה".

: החלק מבנה המורכב משלושה חלקים נראהבפינה השמאלית התחתונה  לאהרן הכהן ז"ל".

ב ומקומר ובחלקו העליון קשת החלק המרכזי רח ;כקיר אבנים שבמרכזו חלון מסורג נראההימני 

ות על כבל הנמתח וימנורות תל ותנראתחת לגומחה מכעין גומחת קיר ובתוכה ספר תורה.  פרסה

סביב לכל האיור המתאר מהשמאלי בעל תקרה ישרה ובמרכזו מנורה גדולה.  קהחלל. החל לרוחב

 .(3-1)תמונות  נהר נראהאת המתחם שבדמוה 

מקום תפילה, מבני שכלל  ,כנסת משה מתחם קדוש מוקף חומה לפי המקורות, הייתה

מרכיבי האיור  11לעולי הרגל, גן עצי פרי, שטחים חקלאיים ובאר מים.מגורים שונים, אכסניה 

במגילת פירנצה מעידים על חללים פנימיים שונים שעליהם לא ידוע ממחקרים קודמים. נראה 

שהם שימשו מעין  אתרי זיכרון משניים הקשורים למסורת שהותו של משה במקום בימים ששב 

 פי הכתוב.-יו אהרן, שנלווה אליו עלוהופיע לפני פרעה, והם קשורים גם לאח

שמאל בהברור יותר, ממוקם האחד,  האיור מעיד גם על שני מקומות תפילה שונים שהיו במתחם.

 , למטה(:2)תמונה  באמצעות מוטיבים חזותיים בלבד כמקום תפילה מזוהה למטה והוא האיור

מקום , כפי שנקרא היכלששימשה  הגומח נראהדימוי הקשת שבמרכזה ספר תורה הוא ככל ה

דורא אירופוס מן במבית הכנסת גומחה מעין זו מוכרת   12שמירת ספרי התורה בפי יהודי המזרח.

למשל באיור שבהגדת  ראההיכל נרה. דימוי דומה של גומחה המשמשת המאה השלישית לספי

                                                           
11
 .255 עמ' , 1965טפוגרפיה  ; גולב, 157עמ' בית הכנסת, אסף,  
12
יש לציין גם תיאורים במקורות  היכלששימשו גומחות בקשר ל ת  (.)בסיכום באנגלי 171 'עמגויטיין, בית כנסת,  

עשרה מתוארת גומחת ההיכל -למשל, בחיבור 'אלה המסעות' מסוף המאה השלוש ,מסורת המקומות הקדושים. כך

"בכנ"ס לאליהו הנביא זכור לטוב ויש בו חקיקה בקיר מקום לס"ת  בבית הכנסת לאליהו בירושלים במילים אלו:

 (.14  ')עמוק על האבן" ושם בן ד' אותיות חק
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מקום התפילה השני מזוהה בעיקר באמצעות   13עשרה.-סרייבו מספרד מראשית המאה הארבע

)תמונה  דימוי המזוהה כ"היכל" נראהלפרטים שבאיור: בקטע העליון משמאל  תרות הנלוותוהכ

ניהם הוא העליון. במישור יבהגדול ומכאן שבאיור מוצגים שני היכלות שונים לספרי תורה  .(2

הכינוי המקובל   , הואמופיע דימוי ה"תיבה" ,סמוך למרכז האיור ,זהה למיקומו של ההיכל

משום היותה לתיבה לרוב הצמוד אל התיבה מוביל גרם מדרגות,  14.(1)תמונה ת הכנס-לבימת בית

בחלקו מאבן. הצבת שני המוקדים,  בנוי לעתיםוגבוה ובעל מבנה אדריכלי  ,רהיט גדל ממדים

 ובמישור זהה, מעלה את האפשרות כי לפנינוהמוקפת חומה ההיכל והתיבה, בשני קצות החצר 

 15דמוה.ת מסביבכנסת מוכרים אחרים -בדומה לבתי ,םתיאור של מקום תפילה הפתוח לשמי

זיהוי זה של מרכיבי האיור מסייע להבין גם את ייעודם של שלושת החללים הגדולים והמקומרים 

שמתארים את ה"היכלות". למרות  נראה. חללים אלו (2)תמונה  אהרןלהמוקדשים באיור למשה ו

כינוי בבתי כנסת פתוחים לחללים "היכל" היה גם  ,מקום שמירת ספרי התורהוי הדומה להכינ

דמויי קפלה שהיו ממוקמים סביב חצר מקום התפילה. צדם הפתוח פנה לחצר ובכל היכל היה 

אליו פנה כיוון שההיכל הראשי היה ממוקם בצלע החצר   16עליו ישבו המתפללים.שספסל אבן 

 נראהש", ובו הושמו ספרי תורה שנועדו לקריאה בציבור. נקרא גם "היכל הקודהוא התפילה ו

 נמצאכנסת הפתוחים מופיעים כולם באיור. ההיכל המרכזי השמרכיבים אופייניים אלו של בתי 

כיוון המשתקף היטב במערך הופעת  –מזרחי של המתחם -את צדו הצפוני נראהכ מימין ומציין

זה מקביל  גיאוגרפילצפון. כיוון  מדרוםכללי הכיוון המצביע על ו האיורים בכל המגילה

המקומות המופיעים בראשית המגילה בצדה הימני, ל"קריאת" המגילה מימין לשמאל )דהיינו, 

ת התיבה וביניהם נראים ניצב. ממול להיכל הם דרומיים ביחס לאלו המופיעים בחלקה השמאלי(

"בית הכנסת של קיץ",  לעתיםבהם ישבו המתפללים. בתי הכנסת הפתוחים כונו שההיכלות 

מקום שבדמוה  באיור של כנסת משהבית כנסת של חורף. סמוך להם עמד מבנה מקורה ששימש ו

  (.2)תמונה בקטע השמאלי התחתון התפילה המקורה של ימות החורף הוא כנראה זה ש

למצוא בשני מקורות שמוצאם אפשר תמיכה לקריאה זו של איור כנסת משה בדמוה 

, שני בתי כנסתשישנם במקום אלמקריזי מספר  טקסטואלי והשני חזותי. ור מקמצרים, האחד ב

                                                           
13
 פקסימיליה. הגדת סרייבו, ראו, לתמונת צבע v34סרייבו, המוזיאון הלאומי, דף  

14
 44  'עמו 9ושם, הערה  36  'עמנרקיס, ההיכל,  ראו ו"היכל" בבתי כנסת בקהילות המזרח"תיבה"  על המושגים 

 .   47  'עמו ,23ושם, הערה 
15
נושא בתי הכנסת הפתוחים לשמיים עדיין זקוק למחקר  קסוטו, אדריכלות.קסוטו, בתי הכנסת הפתוחים;  ראו 

 רחב נוסף. למחקר עתידי זה ניתן יהיה להוסיף גם ממצאים מתוך סוגת כתבי היד של איורי מקומות קדושים.
 .13  'בתי הכנסת הפתוחים, עמקסוטו,  16
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יש לשער שבכינוי   17"."בית הכנסת אורחים שהוא ,נוסף בית כנסת "בתוכה"וקף חומה והאחד מ

"בית הכנסת לאורחים" אלמקריזי מתכוון לבית הכנסת המקורה הנראה בתוך תחום החומה 

  הסוגרת על המתחם כולו. 

מספק ביסוס נוסף לפירוש החזותי שהוצע  א(10)איור איור כנסת משה ב'רשימת יתגדל' 

אמנם הוא שונה מהותית מזה שבמגילת פירנצה, ומציג דימוי פשוט וזעיר, אך בחינת פרטיו  .כאן

 ופרטים של המקום ,על-ממבטמלמדת על הקרבה בין השניים: גם ב'רשימת יתגדל' מוצג המקום 

 הביטוי 18: "ויש ג]ם[ ]כ[ן בחצר ה עמודי שיש..."במרכזו מופיעה הכתובת, ופקיממבט או מוצגים

בחלק העליון  19מקום תפילה שאיננו מקורה ומקומו בחצר המוקפת חומה.מגדיר כנראה  ""חצר

, ואולי זוהי הבאר הנזכרת במקורות ובמחקרים "באר"דימוי המזוהה כ נראה , משמאל,של האיור

חשוב לציין שמקומה של הבאר לא יכול היה להיות בתוך אולם תפילה מקורה, ו נלעניינ  20שונים.

תחת לבאר נראים שלושה דימויים מם. מציג מתחם מוקף חומה ופתוח לשמי ומכאן שהאיור

בהם שהם אותם חללים קמורים אלה קמורים המזוהים באמצעות כיתוב כ"היכל". יש לשער ש

שלושת ההיכלות שבאיור ב'רשימת יתגדל' מקבילים ישבו המתפללים בבתי הכנסת הפתוחים. 

 אהרן באיור שבמגילה.לכן לשלושת החללים הקמורים המוקדשים למשה ו-אם

 

 העץ

. הוא בולט מאוד מפותלהעץ הקדוש המוצג כמעין דימוי עליון הימני של האיור נראה בחלקו ה

. (1 מונה)ת כל שטחושכיסה בעבר את  בממדיו ביחס ליתר מרכיבי האיור ובשל הצבע האדום,

הטקסט הסמוך לו קטוע וחלקים ממנו מחוקים. מן המשפטים ששרדו אפשר להבין שמדובר בו 

 21:על מסורות שונות ועל סיפורי המופת המיוחסים לעץ

                                                           
17
 .155  'בית הכנסת, עמראו דברי אלמקריזי אצל אסף,   
18
 . 136  'עמ, 'יתגדלרשימת ' 
19
-המכונה "חצר" מופיע באיור בית הכנסת שבארם צובא במגילת 'יחוס האבות' מן המאה השש ללא גג,בית כנסת  

עשרה. שם גם מצוין כי "פה מתפללים בימות החמה". המגילה נמצאת ב: ניו יורק, אוסף בית המדרש לרבנים 

 ג.4תי, תזה, תמונה . לתמונת האיור ראו צרפMic. 3598(, JTSבאמריקה )

20
 .2, הערה עיללראו  
21
סמוך למבנה, או בתוך מתחם קדוש, הוא תופעה רווחת בפולחן המקומות הקדושים במזרח ומו של עץ קדוש קי 

שלושת הסיפורים המובאים במגילה הם סיפורי מופת טיפולוגיים לעצים  התיכון בקרב מוסלמים ויהודים כאחד.

עצים, ; ליסובסקי, 162-155 עמ' ; עמר, עצים, 38-31 עמ' מקומות קדושים,  ,כנעאןעל כך  ראו .הגדלים במקום קדוש
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ז]ל[  ]רבותינו[ עליו השלום[ וכפי דברי רבותי' ' ]רבנוע'הר'/ זה האילן אומרין עליו שהוא מטה משה

והיה עומד כאשר רצה מלך מצרים /  22יפה ומדשה אילן היה בימי משה והיהזה / אינו אמת כי

ה על שלשה פחד ]קם?[ ]...[שיוציאנו משם שישים אותו במגדל שלו על רוב יופיו זה הלילה עצמה נתע

 ]...[מי שישים ממנו על ז/ [ כל...[ המצרים עליו היום ישראל לקבו]]...המלך מן הנס שנעשה בו וה

  ולם?[ משברים ]זה האילן?[ והוא שלם.]ר ממנו הקדחת כל העהאש מעט יעבו

במלואו, אפשר לזהות בתחילתו את המסורת המופיעה אצל  למרות הקושי להבין את הטקסט

במקום הוא קבע את מטהו בקרקע וזה הפך בדרך נס לעץ  בשעה שהתפלל משהאלמקריזי, ולפיה 

גם ת מסורת זו זכרנמאוחר יותר  23כאזדרכת.. אלמקריזי מרחיב ומזהה את העץ גדל מידות

בעל מגילת פירנצה מכיר את מסורת  24אלמקריזי.הנשען על דברי  בכרוניקה של יוסף סמברי,

צמיחת העץ ממטה משה אך דוחה אותה. לדבריו, אין היא המסורת המהימנה שנמסרה מפה לפה 

ת המסורת איננה דעתו של בעל נראה שדחיי "וכפי דברי רבותינו... אינו אמת".במרוצת הדורות: 

 במקורות מסורת המקומות הקדושים.המגילה בלבד. ראיה לכך יש בתיאורים הטקסטואליים 

25"צורת האילן שהיה משה מתפלל בצלו..."ב'רשימת יתגדל' מתחיל תיאור המקום במילים: 
  

. ב'יחוס מובן מכאן שלא ייתכן שהעץ צמח ממטה משה, מאחר שבימיו כבר היה אילן נושא צמרת

 כלל.  האבות' לא נזכרת מסורת הפיכת המטה לעץ

, שאפשר לזהות מן המשפטים הספורים ששרדו, מוכר וידוע מכלל המקורות סיפור שני

הקדוש שבדמוה ביקש שליט מצרים לכרות את העץ המספרים על המקום. לפי סיפור מופת זה, 

לבניית ארמונו  עודן לילה והתכער עד שלא התאים יארמון. בדרך נס התעקם העץ ב לשם בניית

הסיפור מופיע אצל נאמר שבמחקרים המוכרים כיום ציווה שלא יגעו בו.  הואשל המלך ו

המקור המוקדם ביותר המספר את הסיפור, מלבד מגילת פירנצה,  אולם . 1442אלמקריזי, בשנת 

לכרות את העץ  הראלמקריזי, ההואלפי  .1341הוא 'רשימת יתגדל' שנכתבה ואוירה קודם לשנת 

 1377.26–1363שנים ששלט במצרים ב ,אשראף שאבאן בן חוסיין-מיוחסת לסולטאן אל מליכ אל

                                                                                                                                                                      
זכר גם נ לעץ מקודש הפיכתו של מטה השייך לדמות נערצתסיפור  .277-273  עמ' ריינר, עלייה,  וכן ,58-42 עמ' בעיקר 

 .27  'הקדוש, עמ, אליאדה אצל
22
ים, ַתְדֵשא ָהָאֶרץ ֶדֶשא  :11כמאמר הפסוק בבראשית א: הכוונה לתיאור של עץ מלבלב וצומחשייתכן   "ַוֹיאֶמר ֱאֹלהִׁ

יַע ֶזַרע  "...ֵעֶשב ַמְזרִׁ
23
עמ'  א, , תולדות היהודים, שטראוס  ;504-502 'בית הכנסת, עמל, ראו גוטהי , וכן 465  'עמאלמקריזי, אלח'טט,    

 מערבית. אני מודה לגב' רינה אופק על עזרתה בתרגום  .246-245
24
 .160  'עמ, ספר דברי יוסף 
25
 .136  'עמ'רשימת יתגדל',  
26
 .582 עמ' פולחן קדושים, קרמר,  פי-וכן סיכום דברי אלמקריזי על ,23לעיל, הערה  
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כבר היה מגובש זה ב'רשימת יתגדל' מעיד שסיפור נס  וגם במגילת פירנצה גםו של הסיפור אזכור

זה בדברי  לכאורההיסטורי פרט  שיש לדחות מכאןעשרה. -בשנים הראשונות של המאה הארבע

 התיאור המוקדם יותר במקורות העבריים.  שלאלמקריזי ב

. מן המילים ששרדו אפשר מגילהל פרטמוכר ממקורות אחרים אינו שלישי הסיפור ה

הבנה זו של קדחת. מרפאה מ וענפי תשריפולפיה  ת לעץריפוי המיוחס תסגוללהבין שמדובר ב

הטקסט הקטוע נסמכת על ההיכרות עם האמונה הרווחת ביחס לסגולות המרפא של עצים 

כנעאן, הסוקר את המסורות והפולחנים הקשורים במקומות   27.מקום קדושים סמוך להגדל

לאסוף ענפים ועשב שית המאה העשרים, מספר על המנהג ישראל ברא-קדושים באזור ארץ

למרות האמונה והמנהג   28כאמצעי מקובל לריפוי מקדחת. ,בעירםמסביבתו של עץ קדוש ולה

שבעל המגילה היה  נראהכ  29נפוץ גם האיסור על פגיעה בעצים המזוהים עם מקום קדוש.הללו, 

גדל וצומח ההעץ  תיאר את. לכן פגע בעץמודע היטב לאיסורים אלו ולעונשים הצפויים למי שי

 פלאית. עה תופככורת את ענפיו  "כל העולם"למרות ש

 

 הקדושים הופעת כנסת משה בסוגה של איורי המקומות

מן האמור לעיל עולה קרבה ברורה בין התיאור הטקסטואלי והחזותי שבמגילת פירנצה 

יש להוסיף את הדמיון הצורני הברור בדימוי העץ בשני קרבה זו לוהתיאורים שב'רשימת יתגדל'. 

שסביבו והדימוי המתאר אותו לשאר הדימויים  תלי יחסיהעץ הוא מונומנט בשניהם :כתבי היד

 בהשוואה לאיור 1מיוחס לו )תמונה מפותלת משקפת היטב את סיפור הנס ה. צורתו הריאלי איננו

צביעת  באמצעותבמגילת פירנצה   –מודגש העץ באמצעות צבע  איורים בשני הנוסף לכך, א(. 10

רישומים בניגוד ל ,העץ בדיו שחורה טחב'רשימת יתגדל' צבוע כל שואילו העץ באדום  כל שטח

-גיאועל הסביבה המעידה ין שני האיורים הקרבה ב ים בקווי מתאר בלבד.רואתהמ ,האחרים

'רשימת יתגדל'  נים שבהם נוצרו.סמיכות הזמועל  תרבותית  הזהה שבה נוצרו שני כתבי היד

רתה של מגילת פירנצה זמן יצי נו, ולפי השערת1341חוקרים קודם לשנת חלק מן המתוארכת בידי 

 עשרה.-לעשור השני של המאה הארבעאיננו מאוחר 

                                                           
27
 .21הערה לעיל, במקומות שונים במחקרים שצוינו  
28
 .107 עמ' מקומות קדושים, כנעאן,  
29
 .36 עמ' מקומות קדושים, כנעאן,  וכן 158-157עמ'  ; עמר, עצים, 43ושם, הערה  230 עמ' ה, יריינר, עלי  
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נוסח 'יחוס האבות' המוקדם ביותר בגם מעמד המיוחד של כנסת משה בדמוה משתקף ה

'רשימת לזה שבנוסח דומה  30(.1489/8משנת )'רשימת רמ"ט' הידוע כיום, זה המכונה במחקר 

שני ב  31ה והוא מכונה כאן 'כתב יד גינצבורג'.עשר-מוכר מהעתקה בת המאה השש רמ"ט'

של החיבור, ורק בהם מופיע תיאור  טעי טקסט שונים מיתר הנוסחיםקים ופיעהמקורות הללו מ

 מפורט של המתחם שבכנסת משה:

במצרים יש בית הכנסת מיוחס למשה רב']נו[ ע"ה, והוא המקום שהיה השם ית']ברך[ מדבר עם 

והמקום נורא מאד, והוא בתוך פרדס יפה ודירות ועיליות ובנינים  ]עליו השלום[ ע"ה ]נו[משה רבי'

לרגל בחג שבועות ומביאים נדרים ונדבות  ישראל-ארץנוראים, והוא תחת ישראל, ובאים מכל 

 32.למקום הזה. ובתוך העזרה יש אילן גדול, והוא נ']היה[ עקום

 

-חיבור שנכתב בסוף המאה השלוש חוקרים טוענים שהנוסח שהועתק בשני המקורות הוא

התיאור הטקסטואלי המפורט בשני המקורות הדומים מקביל במידה רבה לתיאור  33עשרה.

החזותי המפורט שבמגילה. ייתכן שכותב החיבור המשוקע בשני המקורות היה גם הוא בן קהילת 

 פסטאט.

 

העיצוב הייחודי של איור כנסת משה במגילת פירנצה דורש גם השוואה להופעתו בסוגה. 

: מראה כללי שתי זוויות ראייהכאמור, האיור מציג את מראה המקום באמצעות שילוב של 

על ומרכיבי הפנים של המקום במבט אופקי. נלווה לאיור גם תיאור מפורט של תכולת -ממבט

מציגים גישה  הצגת חלל הפנים המפורטויות הראייה השונות, הן הן העיצוב בשתי זוהפנים. 

, אמנותית שונה עד מאוד מזו הנהוגה לאורך המגילה. מרבית איורי המגילה מוצגים במבט אופקי

תואר. לרוב ישנה חשיפה מצומצמת של חלל הפנים ובו נראית בהם רק חזית אחת של המקום המו

פוס החזותי של שתי זוויות הד ות קבורה ומנורות שמן.נראים מוטיבים קבועים ודומים של מצב

י כתבי יד. המוקדם הוא 'רשימת בשנ עודמגילת פירנצה, בבין איורי הסוגה, מלבד ראייה מוכר 

                                                           
30
מבוא והערות בידי אברהם דוד  יתהיד פורסם בלווי . כתב3104( 222(, מס' )Casanatenseרומא, ספריית קזנטנזה ) 

  איגרת.דוד,  ראוולפרסום זה מפנה המחקר כאן. 
31
", "רשימת אילן התחת השם, . כתב היד פורסם בדפוס COLL 579/ 2, הספרייה הרוסית הלאומית, מס' ס. פטרסבוג 

. לספר זה מפנות ההערות שכאן אך תחת 175-145  'בתוך: אילן, קברי צדיקים, עמ םלומי מיקרופילתצסמך -על

רט , בתוך פ280  'עמב,  מצבותשכונה לראשונה בידי וילנאי,  הכינוי, 'כתב יד גינצבורג' המתייחס לבעליו בעבר וכפי 

 . 17-11  'עמצרפתי, תזה,  ראו גםיד זה -כתב על. 130 -, ו66  'עמוכן שם,  44 'מס
32
 .175  'עמ, ו'כתב יד גינצבורג', 220  'עמ'רשימת רמ"ט',  
33
 .205-204  'איגרת, עמדוד,  
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יתגדל' שגם בו עיצוב כנסת משה שונה מעיצוב יתר המקומות המופיעים בו, המוצגים במבט 

ישראל -שצוירה בארץ ,מגילת 'יחוס האבות'גם בדפוס חזותי דומה לזה נמצא (.  א10אופקי )איור 

כנסת אליהו  – עשרה, אלא שבה מתואר בדפוס זה מקום קדוש מרכזי אחר-בראשית המאה השש

  ד(.13איור ) שבג'ובר, סמוך לדמשק

 

: מראה שתי זוויות ראייההדפוס החזותי המציג מבנה אדריכלי באמצעות שילוב של 

מעוגן באמנות היהודית במסורת ארוכת  המקום במבט אופקיעל ומרכיבי הפנים של -כללי ממבט

 , אושנים. הוא מופיע באיורים המתארים את המשכן, המקדש ההיסטורי שעמד בירושלים

לאיור  אופיוב איור קרוב  34המקדש שייבנה עם בוא המשיח והמקדש המתואר בחזון יחזקאל.

)איור  1306שבספרד משנת  האישבמגילת פירנצה הוא תיאור המקדש בתנ"ך קניקוט השני מסור

דפוס חזותי זה כאיור עצמאי, לרוב בדף פתיחה  מוצגהופעות המוכרות כיום במחקר ב 35.(16

לתנ"ך,  ולא כאילוסטרציה לטקסט הדן במקדש או במשכן. מיקום זה מעיד בדרך כלל על איור 

  36לה.גאולבוא ההכוונה הייתה לבטא כמיהה וציפייה שבכתבי יד עבריים  נראהו יסימבול

 

  37.כנסת אליהו בג'ובר וכנסת משה בדמוה נחשבו שניהם למקומות קדושים רגיונליים

המקומות הקדושים הרגיונליים שכנו  38מקומות קדושים דומים להם במעמדם היו גם בבבל.

ליהם לרגל במועדים קבועים, למשל באחד משלושת בדרך כלל הרחק ממרכזי הערים ועלו א

התקדשות המקום. מדרשים תלמודיים ומקורות הרגלים או במועד הקשור בסיפור היסוד של 
                                                           

34
על הופעת הדפוס המציג את המקדש או המשכן באמצעות שתי זוויות ראייה שונות, מראה המבנה במבט על  

, מראה רוזנאו ;81-77עמ' , המקדש, ; נורדסטרום38-36עמ' המקדש,  ,'רות ומרכיבי פנים במבט אופקי ראו למשל:

 .63-13עמ' המקדש, 

35
על מראה המקדש שבתנ"ך קניקוט השני ואיור א. 2-ב1, עמ'  Bodl., Kenn.2אוקספורד, ספריית הבודליאנה, מס'   

,  I, בריטניה, כרךנרקיסב ראו: 2, דף  BL. Or. 2201נוסף דומה לו מתנ"ך אבן מראווס גם כן מספריית הבודליאנה, 

 . 108-101 , 92-88אפל, אמנות יהודית,  עמ' -קוג'מן ;9-8,  7עמ' ,  II, בריטניה, כרך; נרקיס30-24 ;21 עמ'

36
מלמעלה. איורים אלו נלווים לכתבי יד שבהם  בטקיימים איורים רבים נוספים של המקדש והמשכן המוצגים במ 

ולטענתי הם שונים תכלית  ,תרשימיםותם לכנ ואפשר המקדש לפי המקרא ראהרוש הרמב"ם או רש"י למיפמובא 

צעי עזר חזותי להבהיר את הדיון אמ –השינוי מן הדפוס הנדון כאן מכיוון שהופעתם היא מתודולוגית מעיקרה 

 למשל ראו ,ובכך הם דומים מאוד לתכניות קרקע אדריכליות על-מבטרק בהתרשימים הללו מוצגים  המילולי. רוב

 .27-16עמ' איורי המקדש,  וישניצר,
37
-386ב, עמ' תולדות היהודים  ,שטראוס; 267-266, 246א, עמ' תולדות היהודים   ,שטראוס ראועל מקומות  אלו  

 .24-15  'עמ ; ריינר, כנסיות,320-272, 232-228, עמ' ריינר, עלייה; 488-484 עמ'מקומות קדושים, בן צבי, ; 385
38
 ,בראשית ימי הביניים המקום הקדוש הרגיונלי כנסת שף ויתיב ליד נהרדעא היה . בבבל24-15עמ'  ,ריינר, כנסיות 

למקום הקדוש הרגיונלי  לאתר כנסת יחזקאהפך שרה ע-שתיםאמצע המאה הב אמצע המאה התשיעית אובוהחל 

  המרכזי בקרב יהודי בבל.
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תחליף למקדש לאחר חורבנו במקומות הקדושים הרגיונליים  רואים מסורת המקומות הקדושים

מרכזיותה של על  תהיסטוריולמרות שפע יחסי של עדויות   39גלתה אליהם. השכינהשמקומות ו

ה לרגל מרכזי של קהילת יהודי מצרים, אין בידינו כיום יכנסת משה בדמוה כמקום קדוש ויעד עלי

מקום משכן האל, לעדויות טקסטואליות המבטאות את התפישה כי כנסת משה בדמוה נחשבה 

מרות זאת, ל בבבל ובדמשק. םהרגיונלייקדושים המקומות הלגבי  כדוגמת העדויות הקיימות

אדריכלי בעל שתי זוויות -בה, הדפוס החזותי אפשר להעלות השערה, שבסוגה שאנו מדברים

הראייה הוא אמצעי מקובל להצגת מקום קדוש רגיונלי, שאולי שיקף את המסורות הרואות 

  במקומות הללו את מקום משכן האל, או מעין תחליף למקדש לאחר החורבן. 

 

   בדמוהשהעדן  נהר גן

מקום אשר ייתכן שהוא מגדיר אותו כ ,הצגתו של המתחם הקדוש שבדמוה באמצעות דפוס חזותי

סוגרת על המתחם ה הסביב לחוממחובר באיור שבמגילת פירנצה למרכיב חשוב נוסף:  השכינה,

, סובב כמסגרת סביב מצד אחד של כנסת משה מתואר נהר. הנהר יוצא משולי המגילה העליונים

האם הנהר אין לדעת  בשוליים העליונים מצדה השני.ועולה ונעלם  ,דיוהמתחם משלושת צד

 .(2-ו 1ותמונות  3)תמונה מאחר ששולי המגילה העליונים חתוכים כיום  השלים הקפה מלאה

הולך נהר /  /"מזה הצדבאיור זה, שלא כמו באיור כנסת משה, נלווית לנהר כתובת מזהה: 

מדובר הוא הנילוס, הנקרא גם השהנהר  נראה. "[...פ?]למצרים/ לגן עדן/ הנזכרת /בתורה הת

האמונה שהנילוס הוא אחד מארבעת הנהרות שמוצאם מגן העדן היא מסורת . "נהר מצרים"

גם בדברי יוספוס, ומשותפת ליהודים  נזכרתה .רומית-מקומית ידועה עוד מן התקופה ההלנית

  40 ולנוצרים.

אפוף מסתורין ונקשרו לו תיאוריות שונות. מלבד  ימי הבינייםמוצא הנילוס היה ב

מוצא  לפיהש ,שמוצא הנילוס הוא מגן העדן, קיימת הייתה תיאוריה נוספת ,האמונה הרווחת

על תיאוריה זו מבוססות גם מפות של קרטוגרפים מוסלמיים  41הלבנה שבאפריקה.-הנילוס מהר

                                                           
39 

 המכונה "בית כנסת למקום קדוש בחנה בין ביתהמתייחס ל אינו שוורצבוים. 149-138עמ' בתי הכנסת,  שוורצבוים,

בחנה ולא בית כנסת. על הה "כנסת"מכונים המקומות הקדושים  שהוא מביאמן המקורות  כנסת", למרות שבחלק

יחסים למקומות יהמתידו -המובאים על כאן חשוב לשים לב לציטוטים ולענייננ .5רה , העעילל ראובין המושגים 

 . ובית הכנסת לאליהו בגו'בר אכמו כנסת שף ויתיב בנהרדע ,משכן האל אלקדושים רגיונליים כ
40
 , 265 עמ' , 1974טופוגרפיה גולב,  
41
  .40-39  'עמ ,8, כרך של האסלאםאנציקלופדיה  
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 -Ibn al)וארדי -עשרה יצר אל-שבמאה השלו. ימי הבינייםעשרה ועד לשלהי -מאז המאה האחת

Wardi)  י מתעקל בזוויות אממשיך וזורם בתווו הלבנה-מהרהיוצא הנילוס  נראהמפת עולם ובה

בה הנילוס שגם מפת עולם  (  Al-Qazwini)קאזוויני -(. על בסיס מפה זו שרטט אל14ישרות )איור 

מוצג בהתעקלות של זוויות ישרות אך בדימוי נטורליסטי יותר, ונראים בו גלים המסמלים נהר 

המשלבת את  ,אוריה שלישיתימוצגת ת יוסף סמבריות של אלמקריזי ובכרוניק  42(.15 זורם )איור

-הלבנה שבאפריקה הוא למעשה גן-מוצא הנילוס ולפיה הר בדברשתי התיאוריות הקודמות 

גם האמונה שמוצא הנילוס מגן העדן וגם דימוי הנילוס המתעקל בזויות ישרות ש נראה  43ן.העד

העדן ומקיף את כנסת -של הנהר המיוחס לגןכאן רקע העיצוב ב עומדיםמימי הביניים  שבמפות

 . כמסגרת משה

ישנה כנראה משמעות  עדן,-להופעת דימוי הנהר המקיף את כנסת משה ומוצאו מגן

מקומות קדושים ובתי קברות, הן אלו  ימי הבינייםבמרחב המזרחי נתפשו בראשית נוספת: 

ם כמרחב לא מוגדר הממוקם בין שמיהקדושים ליהודים הן אלו הקדושים למוסלמים ולנוצרים, 

זמנית -ושוכנים ב אלהלהם מיוחסים מקומות אשר לארץ. לפי אמונת בני המקום, הקדושים 

מחוץ לערים ומוקפים חומה,  היורבים מן המקומות הללו ם. במקום הקדוש הארצי ובשמי

מקומות של שלווה ורוגע שעמדו בניגוד בולט לצפיפות  – ובתוכה גנים של עצי פרי ומקורות מים

עולי הרגל תחושה שהגיעו לגן ביצרה  תדחוימייתכן שאווירת המקום ה  44הערים המאוכלסות.

 ם. שמיבאשר בבואה ארצית של המקום עדן, או לפחות ל

 

  קורותיה של כנסת משה, וסיפורה של מגילת פירנצה

 ( אף הוא קשה לפענוח2שמאלי )תמונה מופיע במרכז האיור ובחלקו ההשני ה קטע הטקסט

 : ולהבנה במצבו כיום, אך אפשר להציע את הקריאה הזאת

 

למשה /  זה המקום על פני מצרים על שפת נהר נילוס מקום שנבו]א[ הרבה ויש בו שלשה מקומות

והוא היום ]ה'[ אפרוש כפי אל ײ / נו אליהו ז"ל יולאדונ]עליו השלום[/ ' ע'הולאהרן הכהן  [רבנו]ר'

  .ביד ישראל ועולים בו ברגלים ומכבדים אותו

                                                           
42
 .144-137  'מפות, עמטיבטס,  
43
 .121–112 ,49  'ספר דברי יוסף, עמ 
44
 . 590-589, 580-579 עמ' פולחן  קדושים, קרמר,  
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הקטע הפותח טקסט זה מציין את מקומה הגיאוגרפי של כנסת משה וסופו מציין את מועדי 

 ,שהכוונה לתקופת מסע הזיארה של יהודי המזרח נראהכבשלושת הרגלים.  ההעלייה לרגל אלי

מלבד הידוע על המקום, מציין הכותב שהמתחם כולל מקומות  שראשיתה בפסח וסופה בשבועות.

קדושים משניים, אולי מעין קפלות תפילה, המוקדשים לאהרן ולאליהו. באיור עצמו אפשר לזהות 

חללים שונים המוקדשים גם לאהרן. את המסורת המזכירה גם את אליהו כדמות הקשורה לכנסת 

  עשרה:-נחמן' מסוף המאה החמש ב'רשימת ר' יוסף הלוי ברמשה, אפשר למצוא 

ורחוק ממצרים מעט על שפת נהר מקום ושמו רמו ]צ"ל דמו[ ובו ב"ה ]בית הכנסת[ של משה רבינו ...

.ע"ה ואהרן ואליהו ז"ל והוא מקום נחמד מאד
45
  

 הוא פרפרזה על הכתוב ,"אפרוש כפי אל ײ ]ה'[ והוא היום ביד ישראל"... ,המשכו של הטקסט

י ֶאת :29בשמות ט:  יר, ֶאְפֹרש ֶאת-"ַוֹיאֶמר ֵאָליו ֹמֶשה, ְכֵצאתִׁ פסוק זה הוא    46."ְיהָוה-ַכַפי ֶאל-ָהעִׁ

, הבסיס למסורת התקדשות כנסת משה. פרפרזה דומה אפשר למצוא במכתב של עולה רגל ספרדי

, אברהם הספרדי, כי ברצונו להתראות עמו בדמוה ולמכותבסר מו ,הספרדי משה בן בונפט

 47וגו' ". אותו מקום שאמר הצדיק כצאתי מן ]העיר[ אפ' ]אפרש כפי[" לים אלו:במי

המקראי, ציטוט הפסוק לאחר מופיעות ברצף ה ,"והוא היום ביד ישראל"...המילים 

לפי המחקר  וגם ימי הבינייםיהודי מצרים ב רבלפי המסורת המקובלת בק פליאה: מעוררות

ההיסטורי, ייסודו של המקום כמתחם קדוש ליהודים מתוארך למאה הראשונה לספירה, 

מעלה את  יהודיתשל מקום קדוש בחזקה  רצף שנים ארוך זה 48כארבעים שנה לאחר החורבן.

את העובדה שהמקום נמצא  עשרה-ארבעראשית המאה המציין ב בעל המגילהמדוע  ,שאלהה

יין שהערה דומה לזו מופיעה בתיאור המפורט של כנסת משה גם ב'רשימת מענ ?יהודים ידיהיום ב

את ההערות הדומות שבמגילת הבין ליש   49."והוא תחת ישראל" רמ"ט' וב'כתב יד גינצבורג':

פרק ב עקבותיהםשב,  על רקע התרחשות אירועים היסטוריים פירנצה ובשני המקורות המאוחרים

 ותם של היהודים. לא הייתה כנסת משה ברש מסויםזמן 

                                                           
45
 . 129  'עמ, 'יוסף הלוי בר נחמן'רשימת  
46
ם ַפְרֹעה, : "33ביטוי דומה חוזר בסמוך בשמות, ט:  ְפֹרש ַכָפיו, ֶאל-ֶאתַוֵיֵצא ֹמֶשה ֵמעִׁ יר, ַויִׁ ְיהָוה; ַוַיְחְדלּו ַהֹקלֹות -ָהעִׁ

ַתְך ָאְרָצה-ְוַהָבָרד, ּוָמָטר ֹלא  "נִׁ
47
 . 285-284  'עמ, ריינר, עלייה,  108-107  'בית הכנסת, עמאסף,  
48
 .591  'פולחן קדושים, עמקרמר,  
49
 .33 'או לעיל, עמר 
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עשרה גזר השלטון הממלוכי כמה פעמים על סגירת -עשרה והחמש-במהלך המאות הארבע

 1310או  1303בשנת , ו1301בתי התפילה של יהודים ונוצרים. אחד מן הצווים הללו יצא בשנת 

שהרע את מצבם של  ,גל גזירות נוסף  50לפתוח מחדש את כנסת משה בדמוה.יצא צו המתיר 

, חלה החמרה נוספת ושוב יצא צו לסגירת המקום 1442ובשנת   1354,51התרחש בשנת  ,היהודים

יד גינצבורג' יש התייחסות -תכן שב'רשימת רמ"ט' וב'כתביי 52משך זמן קצר בלבד.בבוצע  אך הוא

חזקת היהודים במקום  בדבר, אך סביר יותר שההערה 1442לפתיחת בית הכנסת מחדש בשנת 

ר מוקדם. לחיזוק טענה זו יש לשים לב להבדל קטן בין נוסח המגילה העתקה תמימה ממקו היא

במקורות המאוחרים לה  בידי ישראל", היום "והואשבמגילה מצוין  שעה. באחריםלנוסחים ה

גם בכרוניקה של סמברי, המצטטת את אלמקריזי, יש הרחבה  "והוא תחת ישראל". :מצוין רק

סביב לפתיחתו מחדש בשנת מהאירועים על ו 1301אירועי סגירת בית הכנסת בשנת  עלה גדול

שאירוע זה היה משמעותי ביותר ונחקק יותר מן האחרים בזיכרון  אפוא נראה 1310.53

גילה מאפשרת להניח שהמ . קריאת קטע הטקסט בהקשר היסטוריהקולקטיבי של בני הקהילה

 נראהככל הכאמור דש, הכנסת ופתיחתו מח אירועי סגירת בית נוצרה זמן קצר לאחר התרחשות

 עשרה.-של המאה הארבע השניבעשור 

נכרכו יחדיו  "אפרוש כפי אל ײ והוא היום ביד ישראל..." שבמילים הספורות נראה

הזמנים בין חידוש העלייה לרגל  סמיכות. מגילת פירנצהקורותיה של כנסת משה וסיפורה של 

שהמקום נמצא כיום ברשותם של לציין בעל המגילה את  הניעו לכנסת משה לזמן יצירת המגילה

. יתרה מכך, הפרפרזה על המקרא מנוסחת בגוף ראשון. ניסוח זה שונה למשל מן האזכור יהודים

של המקום במכתב עולי הרגל הספרדים, המזכירים את תפילת משה בגוף שלישי, כצפוי. מדברי 

 לאלוהים,כאשר התפלל  מציב את עצמו במקומו של משההוא שעולה הרושם  בעל המגילה

 ותפילתו היא תפילת הודיה על כך שבית הכנסת הושב לידיהם של היהודים.

מרכזיותה וחשיבותה של כנסת משה בתפישת עולמו של בעל המגילה ניכרות היטב 

משתי נקודות מבט, פירוט חלל הפנים על  כאמורבאמצעות העיצוב הייחודי המוקדש לה, המורכב 

ו. כל אלו מעידים גם על מעורבותו ועל בקיאותו בקורות מרכיביו וקטעי הטקסט המשולבים ב

                                                           
50
, 1310שבית הכנסת נפתח מחדש בשנת  דברי סמברי על כך, מביא את 103-84 עמ' א, , תולדות היהודים  שטראוס 

 .1303נפתח קודם, בשנת המקום פשרות שגם הוכחות לאמביא אך הוא 
51
 .310-303 עמ' שם,  
52
 .105-101 עמ' ב, , תולדות היהודית שטראוס 
53
 .237-232 עמ' ספר דברי יוסף,  
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המקום. הופעת כנסת משה במגילת פירנצה היא לכן העדות העיקרית למוצאו של בעליה מקהילת 

קהיר, ולזמן המשוער ליצירתה. יש מקום להניח, שכותרת זיהוי של המקום -יהודי פסטאט

צוב האיור בדפוסים חזותיים שמשמעותם נתפשה כמיותרת בעיניו. לבני זמנו ולסביבתו היו עי

 מוכרת וידועה, והטקסט המספר על המקום, אמצעים ברורים ומספקים לזיהוי האיור. 

 

  הופעתה יוצאת הדופן של כנסת משה במגילת פירנצה

ניתוח מכלול מרכיבי האיור והטקסט של דימוי כנסת משה במגילת פירנצה מצביע על כך שבעל 

המקום בפירוט התואם את המציאות שהייתה בו מחד גיסא, ולהציגו  המגילה ביקש לתאר את

באופן מטפיזי וסימבולי, אולי כמקום משכן האל וכבבואה ארצית של גן העדן, מאידך גיסא. שני 

ההיבטים הללו מייחדים את הופעת כנסת משה ביחס למרבית איורי המגילה עצמה, וביחס 

ההיבט הריאלי המאפיין חלק מן סטואליים כאחד. לתיאורים אחרים של המקום, חזותיים וטק

ורי נוסף וחשוב האיור וכן הטקסט המלווה אותו מעמידים את מגילת פירנצה כמקור היסט

עדות ישירה של בן הקהילה  יאהמגילת פירנצה מקורות האחרים, למחקר כנסת משה. לא כמו ב

הלוקח חלק פעיל בנעשה במקום: הוא משתתף בחגיגות העלייה לרגל ומכיר היטב את מראה 

סמכא בכל הקשור למסורות התקדשות -עצמו כבראת תכולתו. יתרה מכך, הוא מציג את המקום ו

  מסורות המהימנות לשגויות.מבחין בין ההמקום ו

היבט ייחודי ומשמעותי של דימוי כנסת משה במגילת פירנצה נוגע למיקומו של האיור 

החלה מסורת  54עם כתיבת החיבור 'אלה המסעות', ,עשרה-המאה השלושבראש המגילה. מסוף 

ישראל -לפיה בסופו של חיבור המציג את רשימת המקומות הקדושים שבארץאשר  ,ספרותית

אמנם דמוה איננה  55הנמצאים בארצות המזרח הסמוכות לה. גם רשימת מקומות קדושים באתמו

אך היא נזכרת, לצד מקומות קדושים אחרים שמחוץ לגבולות הארץ,  ,נזכרת ב'אלה המסעות'

מופיעה ת זמנה ומוצאה של מגילת פירנצה, ב'רשימת יתגדל', בבמקורות המאוחרים לחיבור זה. 

' יחוס האבותגם בנוסחים של ' ובלת.הטקסט בתבנית הספרותית המק בסופו שלכנסת משה 

                                                           
54
, 27-25  'עמג )תר"פ(,  המעמרנעשו למהדורה המודפסת של א"מ, לונץ,  ההפניות. H 116 A.1פריז, ספריית כי"ח,  

  מקור זה יכונה להלן, 'אלה המסעות'.
55
ישראל" הוגדר כאן לפי ספרות -תחום המרחב הגאוגרפי המכונה "ארץ .333-332  'עמריינר, מפיהם ולא מפי כתבם,  

-25ו נשענת בעיקר על הנאמר בחיבור 'אלה המסעות', עמ' עולי הרגל ומקורות מסורת המקומות הקדושים. הגדרה ז

 . 223-222; והחיבור 'יחוס האבות'  בעמ'  22
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מגילות הסוגה שבהן נוסחים , וכאמור, איור המקום חותם את מוזכרת דמוה בסופו של החיבור

דימוי כנסת משה ה: 13איור ישראל, ו-: רישום המקומות שמחוץ לארץג13איור  ראושל החיבור )

דמוה בתבנית של  מהלמקושבעל המגילה היה מודע סביר להניח   56בדמוה החותם את המגילה(.

 באיור זה.  בחר לפתוח את המגילה ולמרות זאת ,הספרותית המקובלת

ניתוח מיקומם של איורי המקומות המופיעים ברצף ישיר לאחר כנסת משה מלמד על 

רובד משמעות נוסף על מכלול המשמעויות הסימבוליות שנזכרו כאן. רובד משמעות זה הוא 

בראש המגילה והוא ידון בסיכומו של החלק הראשון, שעניינו   שהביא למיקומה של כנסת משה

  ישראל.-חוץ לארץמ קדושיםמקומות 

 

  

                                                           
56
 .10, הערה עילללדוגמאות נוספות ראו  
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 המסע במדברפרק ב: 

 

זכרים בסיפור נמקומות ההבו וכאן "המסע במדבר" מתאר מסלול  שכיניתיקטע המגילה 

שתי מופיעים בקטע זה איורים של   57.ונדודיהם במדבר ממצרים בני ישראליציאת  עלהמקראי 

 והר סיני.  ;סוף דה יםם ולצ̣ליא –, ולאחריהן אתרים בדרום מדבר סיני פיתום ורעמסס, הערים

מקורות ב אך מעטאזור דרום מדבר סיני, על אתריו והמקומות הקדושים שבו, נזכר 

אין י ובאלו המזכירים את סינ ,העבריים שעניינם עלייה לרגל ורישום מסורת המקומות הקדושים

תיאור של מסע עלייה לרגל לאזור זה. התיאור החזותי הנרחב המוקדש במגילת פירנצה לסיני 

לאחר סיני,  ,דמוה שבמצרים והמשכובמעורר תמיהה משום שהופעתו ממשיכה רצף שראשיתו 

מקובל ומוכר  גיאוגרפיבעבר הירדן. רצף זה יוצר רושם כאילו מדובר במסלול מסע לפי מהלך 

ייחודי זה של מגילת פירנצה, יש להבין תחילה את הרקע הרעיוני  מהלךלהבין  כדי בקרב צליינים.

המקרא מציג  של מדבר סיני ממפת המקומות הקדושים היהודית בתקופה הממלוכית. להיעדרו

ועד ניתנה התורה ונבנה אוהל מ בסיני :עם ישראל את מדבר סיני כמקום חשוב ומרכזי בתולדות

במעמדו של סיני שחל י ינובוחן את השה ,שוורץ' י דברילנסים מכוננים.  בני ישראלבו נעשו לו

בספרות בית שני משתקפת עדיין גישה המייחסת קדושה  ,הדורות במרוצתבמחשבה היהודית 

 58.הםממאוחרת הבמקורות התלמודיים ובספרות אך גישה זו משתנה  למדבר סיני ולהר סיני

להפחית מקדושתו של  ההר ולהציגו כמקום שהייתה בו קדושה רק כאשר מקורות אלו ב המגמה

ד לעודראשון הוא הרצון להימנע  מההסבר ה: כךשהתה בו השכינה. שוורץ מציע  שני הסברים ל

משמעותי יותר, הוא השני, ההסבר וה ,ישראל-מחוץ לגבולות ארץשעלייה לרגל למקומות 

בה התפתחה עניין במדבר סיני וגילתה מאז התקופה הביזנטית  רותנצה 59נוצרי.-הפולמוס היהודי

 עליהם מספר המקרא. שאירועים שותם של הכמקום התרחאתרים שונים  יהול זיענפה ש מסורת

                                                           
57
 שמות ובמדבר. יבפרקים שונים בספרו 49-5לפי במדבר לג:  
58
מאה להופיע כנראה רק בספר הזוהר מן הלדבריו, הגישה המייחסת קדושה לסיני חוזרת  .84-82 עמ'  סיני, שוורץ, 

 .עשרה-השלוש
59
 .93-92עמ' ו 84עמ' שם,  
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המקובלת על שיירות  ,ישראל ב"דרך הים"-עולי רגל יהודים עברו בדרכם ממצרים לארץ

סמוך מזרחי של מצרים, -ו מהגבול הצפוןיצאדרך זו  לאעולי הרגל בני כל הדתות. על המסחר ו

 ים הםמעט 60ישראל דרך עזה.-עריש שבסיני, עד הכניסה לארץ-אלהמשיכו ללדלתה של הנילוס, ו

סיני, ובודדים בלבד בחרו דרך  ישראל-מתארים את המעבר ממצרים לארץהיהודים הנוסעים ה

למשל,  ,לסיפור המקראי. כך קשוריםהבסיני אתרים  עללתאר, אגב מסע זה, גם את הידוע להם 

חיבור עשרה מוזכרים מקומות בסיני: ב-שתיםבשניים מחיבורי המסע המתוארכים למאה ה

נזכרים מקומות מ"דרך הים" לאורך מסלול היוצא ( 1187-1153נתנאל הכהן )מסע של יעקב בן ה

יה  יכנס סופו של החיבור מציין הכותב את דבר קיומה שלב ורק, עריש ועד למצרים-מעזה לאל

המזכיר  הוא אולי החיבור היחיד (1172-1168חיבורו של בנימין מטודלה )  61.הר סיניבפסגת 

פירנצה. הוא מציין  מקומות מדרום מדבר סיני, בדומה לתיאור החזותי של אזור זה במגילת

ראוי להזכיר גם את תיאור המסע של ר' שמואל   62, רפידים, והר סיני.ם̣ליא בחיבורו למשל את

. הנוסח שהשתמר בידינו הוא העתק מאוחר שבתחילתו מציין  העורך או 1210משנת  שמשוןב"ר 

המעתיק שרשם רק את התיאורים ה"ראויים להיכתב". בין המקומות שאינם ראויים, מציין 

מקום , את ה1488משנת יגרתו מזכיר באר' עובדיה מברטנורא   63העורך את תיאור המעבר בסיני.

חיבורי המסע הללו אינם מתארים את מסעם של   64.ואת הר סיניחצו בים סוף  בני ישראלש

אזור זה מתוך מקורות כתובים או  עלהכותבים למדבר סיני, אלא יש בהם משום סיכום הידוע 

לא שמעתי  "אכן במפורש: גרתויר' עובדיה מציין בא במהלך מסעם. יהםמפי שמועה שהגיעה אל

   65משום יהודי שהולך שם".

אפשר על העובדה שיהודים הדירו רגליהם מן המקומות הקדושים שבדרום מדבר סיני 

עשרה. במקורות אלו -עשרה והחמש-ללמוד גם מעדויות של נוסעים נוצרים בני המאות הארבע

מגיעים למקומות הקדושים שבסיני,  אינםלפיה לא רק שיהודים ש ,רווחת הנימה הפולמוסית

קשת אבן  בדבראלא שאם יעזו לעשות זאת צפויה להם סכנה. פעמים רבות מוזכרת המסורת 

                                                           
60
יהודי המערב זה היה המסלול היבשתי לו ,ישראל-יהודי המזרח זו הייתה הדרך הקצרה ביותר ממצרים לארץל 

 ."דרך הים"לאחר שהגיעו בים לנמל אלכסנדריה ומשם בדרך יבשתית לקהיר ול ,ישראל-לארץ
61
 .62, 57עמ'  ,נתנאל הכהןיעקב בן  

62
 סט.  עמ'  בנימין מטודלה, 
63
 . 214-213 'תיאורי נוסעים, עמפראוור,  
64
 .119-118 עמ'איגרת ר' עובדיה,  
65
 .118 עמ'איגרת ר' עובדיה,  
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 66ה בשל רוח עזה ההודפת אותם לאחור.תחתשיהודים אינם יכולים לעבור  ,בדרך לפסגת הר סיני

שים של אזור זה, אכן, יהודים נמנעו מלצאת למסע צליינות לסיני אך מסורת המקומות הקדו

שהייתה במקורה נוצרית, נפוצה והתקבלה בקרב מוסלמים ויהודים כאחד. כך אפשר להתרשם 

את האבנים הכירו יהודי ספרד שעשרה, -עשרה והחמש-דויות מספרד מן המאות הארבעלמשל מע

 או לאירופה עולי רגל נוצריםיבההיו מזכרות נפוצות ששאבנים , עליהן מוטבעת צורת הסנהש

הן את ב. יהודי ספרד אימצו את האמונה שאבנים אלו אכן משמרות יקרו בהר סיני ובסביבותיושב

  67וכל.אהסנה שבער באש ולא  עלזכר הסיפור המקראי 

 

 פיתום ורעמסס 

המזוהה כפיתום בנוי אבנים ובמרכזו פתח  הדימוי. שערכשלושה מבני  ותצגושתי הערים מי

שיניות ומעל לפתח שבמרכז מתרוממת קשת תלתנית  בולטות . מעל למבנה(3תמונה מקומר )

דקוד עולה מעין מבנה מדורג קטן נוסף. במרכזה של הקשת ודקוד מחודד. מן הקורחבה בעלת ק

רעמסס מיוצגת באמצעות שני דימויים קטנים  ."זה צורת פתח פתם"הכותרת:  ההרחבה מופיע

נתונות זו העליון מורכב משתי קשתות מחודדות הדימוי (. 4 ונה)תמ זה מעל זהיותר הממוקמים 

מעל לעיר פיתום. משני עברי שהעליונה מתרומם מבנה קטן דומה לזה הקשת ומעל  בתוך זו

 חומת אבנים ושיניותב נוסף שער מבוצר נראהתחת למבנה זה מהקשתות נראים צריחים. 

"זה  :ותרתהכ הופיעמ השעריםבמרכזו שלושה פתחים בעלי קשת מחודדת. במרווח שבין שני ו

 צורת פתחי רעמסס". 

המופיע במגילה בשינויים צורניים קלים ובממדים שונים  דפוסהוא מבנה שער מבוצר 

(. יש להניח שמקורה של הבחירה 16-15 ותתמונבתיאורי מצודה או מבצר כדוגמת איור מגדל דוד )

 שבו מתאר המקרא ,מסכנות""ערי נעוץ בביטוי לתיאור פיתום ורעמסס  שערי מבצרבדימוי של 

פרשני המקרא . 11שמות א: בספר  במצרים םשעבודשתי הערים שבנו בני ישראל בתקופת  את

רוש זה מופיע גם בהסבר לערי יגבול. פההגנה על לבנו ערים מבוצרות שנ ןה "מסכנות"הסבירו ש

                                                           
66
עשרה, שהם אמנם -עשרה והשש-נוצריים מן המאות החמש מסעחיבורי ב. כך 175-173עמ' ליטורגיה, לינדר,  

 עשרה:-פוליטיות שלא השתנו מאז המאה הארבע-מאוחרים לזמנה של מגילת פירנצה, אך מתארים מגמות דתיות

)להלן, פליכס פאברי(,  553-554  'בעמ ,1483-1480( מן השנים, Felix Fabri)  פליכס פאבריחיבור המסע של הנזיר 

)להלן,  363-362, עמ'  1565משנת  Christopher Furer)פורר ) כריסטופרפטריארך מאלכסנדריה, וחיבורו של ה

 כריסטופר פורר(.
67
 .182-181 עמ' אבנים, עמר, ראועדויות דומות של עולי רגל מוסלמים ונוצרים  על. 8-3 עמ'אבנים, ישפה,  
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 5.68ח: הימים בדברי בו 19ט: מסופר בספר מלכים א, כהמסכנות שבנה שלמה בגבולות ממלכתו

מעידים   במגילת פירנצההדימויים  69רום.ימגורות מזון לשעת חפירוש אחר למונח זה הוא ערי מ

על הבנתו של המאייר את המונח "ערי מסכנות" כערי מבצר. פרשנות חזותית דומה לזו שבאיורים 

יגה עשרה, המצ-מספרד מראשית המאה הארבעבהגדת סרייבו  למשל,  ,למצואאפשר  ,שבמגילה

 (.17 איורמקומר )את שתי הערים באמצעות שני מבצרים שבמרכזם שער 

פיתום היא המקום הראשון המופיע במגילה לאחר כנסת משה בדמוה ומעברו השני של 

 ,פיתום באזור ואדי ת'מילאת שבדלתה המזרחית של הנילוסמסורת המקומית מזוהה ב .הנילוס

רעמסס לפי   70מסח'ותא הנמצא בקצה המזרחי של ואדי ת'מילאת.-ויש המזהים אותה בתל אל

מסורת בהיא מזוהה ו ,אתם ממצריםתה התחנה הראשונה של בני ישראל בצהסיפור המקראי היי

מיקומן של שתי הערים כפי שהוא משתקף  71מזרח הדלתה.-בצפוןשבאזור קנתיר  המקובלת

ם שבדרום סיני, אינו תואם את מסלולי הצליינים ̣לילבין א שבמצרים, במערך שבמגילה, בין דמוה

מזרחי שבין מצרים -שיצאו ממצרים בדרכם למדבר סיני. אלו יצאו מקהיר ופנו לגבול הדרומי

שתי את עולי הרגל במסלול זה כמובן שלא פגשו למדבר סיני ובדרכם חצו את מפרץ סואץ. 

 . דלתת הנילוסשתי הערים בדרכם החוצה את בשפנו ל"דרך הים" יכלו לפגוש  אלההערים. רק 

וקודם לדרום מדבר סיני, תואם לכאורה את  ,מיקומן של פיתום ורעמסס לאחר מצרים

מסלול בני ישראל לפי המקרא, אך סותר את העובדה שפיתום לא הייתה אחת מתחנות בני ישראל 

בין ו שתי הערים הללו בין איורי המגילה, ומדוע  בין דמוה ביציאה ממצרים. מדוע אם כן מופיעות

לשער ששתי הערים נתפשו בתודעה בת הזמן כסמל לתקופת השעבוד של ישראל  יש מדבר סיני?

המספרת על סבלותיהם של בני ישראל  ,קריאת ההגדהעם כל שנה ועמקה תודעה שה ,במצרים

ֶבן ַוָישִׁ " :11א: שמותב והמצטטת את הכתוב במצרים ְבֹלָתם; ַויִׁ ים, ְלַמַען ַעֹנתֹו ְבסִׁ סִׁ ימּו ָעָליו ָשֵרי מִׁ

ְסְכנֹות, ְלַפְרֹעה ֹתם, ְוֶאת-ֶאת--ָעֵרי מִׁ  . ַרַעְמֵסס"-פִׁ

 

  

                                                           
68
 .167-165 עמ' אנציקלופדיה מקראית ה, ו 11ראו פרוש רש"י לשמות: א: 
69
 .642-639 עמ' אנציקלופדיה מקראית ו,  
70
 .94 עמ' סואץ,  צפריר, 
71
 . 393-389 עמ', אנציקלופדיה מקראית ז 
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 וים סוף ם̣ליא

. זומעל  דימויים של שבעים עצים המוצבים בשורות אופקיות זו ם מתוארת באמצעות̣ליא

 ושכל אחד מהם תחום בין מבנה קעור ונמוך שצלע ,מיםעשר אגני -בתחתית האיור נראים שנים

אחר התיאור המקראי של  דיוקאיור עוקב בהש נראה (.5תמונה אחת מוגבהת ונושאת גגון קצר )ה

כתובת הנלווית לאיור גם ה 72תמר. עשר מעיינות ושבעים עצי-שניםהמספר שהיו בו  ,המקום

   עים תמרים באלימה"."זה צורת עינות עינות ושבעוקבת אחר דברי המקרא: 

מסוגנן ודקורטיבי. שבעים העצים ערוכים  הראהאיור כולו מקבל תחת ידיו של המאייר מ

צבע  – ובחילופי צבעים של צבע וצורהקבוע במקצב  לסירוגין, עץ גבוה ועץ נמוך ,בשלוש שורות

משום מה, ממנו יוצא הנוף. שנוף העצים והגזע העליון  ךהגזע מתחלף בין ירוק לאדום וכ

תואר , המים סוףכאגנים בנויים ביד אדם. עומדים אלא  המעיינות אינם נראים זורמים באפיק

(. 6תמונה ות )גיאוגרפיכפי שנהוג לתאר נהרות או ימים במפות  ,על-ם, מוצג ממבט̣לימיד לאחר א

כמעין לשון ים היוצאת משוליה העליונים של המגילה והולכת וצרה כלפי מטה  ים סוף נראהכאן 

הפנימי נראים  ּהמגילה. שולי לשון הים תחומים בקווי מתאר אדומים ובחללה הגובעד למרכז 

  .זה צורת קצת מים סוף""צד האיור מופיעה כתובת: ל 73קוים גליים בכחול.

היא ממוקמת על גדת מפרץ סואץ  74טור.-א ,ם מזוהה בעיר ראיטו, או בשמה הערבי̣ליא

 הגיעו אליה בדרך הים מצרכי מזוןשעיר נמל חשובה  ימי הבינייםבבדרום מדבר סיני והייתה 

טור הייתה נקודת היציאה של עולי רגל -מסחר. אהוממנה יצאו הדרכים הראשיות של שיירות 

ושל עולי רגל מוסלמים  ,קתרינההר סיני וסנטה  ,הרים הקדושיםלנוצרים  בדרכם לוואדי פיראן ו

, חופיה המזרחיים של מצרים למדבר סיניבין סואץ ועובר ים סוף מזוהה במפרץ בדרכם למכה. 

ברצף  ים סוףמיקומו של  75 מזוהה סמוך לעיר קליסמה, המכונה כיום סואץ.ומקום חציית הים 

ם ולא לפניה, מעיד שהמאייר לא התכוון להציג באמצעות דימוי זה ̣ליהאיורים במגילה, לאחר א

                                                           
72
ָמה": 27טו: שמות  ים; ַוַיֲחנּו--ַוָיֹבאּו ֵאילִׁ ים ְתָמרִׁ ְבעִׁ ם, ְושִׁ ם".-ָשם ַעל-ְוָשם ְשֵתים ֶעְשֵרה ֵעיֹנת ַמיִׁ  ַהָמיִׁ
73
על הבולטים מרמזים נים וכן קווי המתאר האדומים סוף כמעין לשון היורדת משולי המגילה העליועיצוב דימוי ים  

כולו  אדוםים סוף במפות אירופיות מימי הביניים. במפות אלו ים סוף  היכרות אפשרית של בעל המגילה את תיאורי

מאנגליה   (Herford) דבמפת הרפור עין לשון מחורצת. כך היא צורתו למשלכוצורתו  ,בהתאם לכינויו, "הים האדום"

  'מפות ארץ ישראל, עמתשבי,  ראולתמונות צבע  . 1375-מ בקירוב, ובאטלס הקטאלני ממיורקה, ספרד, 1285משנת 

47 ,56 . 
74
 .  87 -80עמ' עולי רגל בסיני, יעקבי,  
75
 .97-96, 94 עמ' סואץ, צפריר, ; 696 עמ'  ,אנציקלופדיה מקראית ג ראו 
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כחלק מאפיון המקום ים סוף  תיאור להבין את נראהכ. יש חציית היםאת המקום שבו התרחש נס 

חופי לטור היושבת -מן העיר א נראהאכן  הוא "ים סוף",טור. מפרץ סואץ, -א-ם̣ליהסמוך, א

 ,מחזק קריאה זו מפני שהוא מבטא עובדה מציאותיתהמפרץ. הכיתוב הקצר והלקוני אף הוא 

התייחסות משנית עולה ממנו  מים סוף". קצת רק "המגילה מאפשרים לתאר גבולות מסגרת ש

שאירעו לבני ישראל  והמכוננים ולבטח אין בו ייצוג לאחד מן הנסים המרשימיםבלבד לים סוף, 

 76בנדודיהם במדבר.

 

 סיני  הר

ס"מ ומתנשא כמעט למלוא  50-כהר סיני מוצג במגילה באמצעות איור נרחב המשתרע לאורך 

פסים : בעזרת המוטיב הצורני הקבוע לתיאור פני קרקע עוצב(. ההר מ7-6גובה המגילה )תמונות 

בפסגתו נראה דימוי אליפטי הגזור  – אלכסוניים בצבעים משתנים. בגוף ההר נראים שני דימויים

מוטיבים של נראה מבנה ולו מסגרת ובחלקו הימני , קרהשל הנמפוספס והוא ייצוג מן הרקע ה

  מטריים ופתח כניסה קטן מצדו הימני.גיאו

גבוה מאוד הר בהרביעית מן המאות השלישית או ל במסורת הנוצריתזוהה  הר סיני

מוסה או ם וקיבל את השם  ג'בל אבדרום מדבר סיני. במרוצת הדורות התקדש המקום גם באסל

נטה קתרינה, זוהו אתרים רבים , סובהר הסמוך לו בבקעה שלמרגלותיו 77טור".-"טור סיני" ו"א

בפסגת ההר זוהתה הנקרה שבה  78חיי משה ואליהו.לסיפור המקראי, בעיקר לושונים הקשורים 

ע על כנסיית זיכרון למשה שנבנתה מאה הרביעית ידובנחבא משה בשעה שנגלה לו אלוהים, והחל 

 מעל לאיור מופיע קטע טקסט המתייחס בעיקר אל הנקרה שבפסגת ההר:  79.לה וךסמ

                                                           
76
"נמל שלמה". סביר להניח שהמתרגם . נאמר בו שזהו הכיתוב באיטלקית חורג מתרגום ישיר ומילולי זהבמקום  

 – מלך שלמהמן הסתם ה –. ייחוס הנמל לשלמה כוון אליוטור שבמפרץ סואץ והוא מ-הכיר את הנמל הידוע של א

איטלקית, ראו במבוא, לעיל, הכתובות ב על .א  פרשנות המשקפת את תפישת עולמם של בעלי המגילה המאוחריםוה

  .72, וחלק ג, פרק ג', הערה 34; חלק ג, פרק ב, הערה 3ולהלן, חלק ג, פרק א, הערה  9-8  'עמ
77
 .12 ,3-2עמ'  צפריר, סיני,  
78
 .  14-12, 3-2 עמ'צפריר, סיני, בעיקר ; 79 עמ'עולי רגל בסיני, יעקבי,  
79
חיבור מסעו  , למשל,נוצרייםהמסע ה חיבוריהנקרה שעל הר סיני בתיאורי את ראו גם . 37-30 'דהרי, מנזרים, עמ 

)להלן, הנזיר וארסונופיי(; פליכס  118-117עמ'  עשרה, -( מאמצע המאה החמש Varsonofiiaוארסֹונֹופיי ) הנזיר של 

  .557-558  'פאברי, עמ
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זה צורת הר סיני יש בו חפור בתוכו כמו צורת אדם/  בתוכו ואומרים עליו בשעה שעברה על משה/  

ינה[/ נעשה לו ההר כמו עסה או טיט ונכנס בתוכו ונשארה/  שכ]'השכ]רבנו עליו השלום[  ' ע'הר'

  .בהרצורתו חפורה 

ְקַרת  :המקראיברקע התיאור הכתוב והמצויר, עומד הטקסט  יָך ְבנִׁ י, ְוַשְמתִׁ "ְוָהָיה ַבֲעֹבר ְכֹבדִׁ

י ָעֶליָך, ַעד י ַכפִׁ י-ַהּצּור; ְוַשֹכתִׁ  .(22: שמות לג) "ָעְברִׁ

זיהוי טביעת צורתו של גוף אדם קדוש או של חלקים מגופו, למשל יד או רגל, היא תופעה 

ונפוצה במזרח התיכון והמסורת על הנקרה שהוטבעה בה צורת גופו של משה היא מסורת מוכרת 

הדימוי של הר סיני כבעל תכונה אלסטית כמו עיסת בצק השתרבב לטקסט  80מקומית ידועה.

פי דברי המדרש, הר סיני -המגילה אולי בעקבות דימוי דומה שיוחס לפי המדרש להר המוריה. על

מהר מוריה נתלש, כחלה  :  "...המוריה כדרך שבצק נתלש מעיסת החלהנוצר מחלק שנלקח מהר 

מיקומו של הכיתוב סותר  "מקום השכינה".הנקרה מופיע הכיתוב: במרכז חלל  81מעיסה".

משה נחבא בתוך הנקרה והשכינה חלפה על פניו מבחוץ. ייתכן שבמקרא,  כתובלכאורה את ה

מדרשי אגדה שבתלמוד, הוא מבוסס על ן שמקרי ותמים, וייתכ הואהכיתוב מיקום זה של ש

   82 מנקרה זו. לפיהם השכינה לא סרה מעולםש

  מופיעה הכתובת:בחלל המבנה האדריכלי שבחלקו הימני של הר סיני 

   זה המקום בהר סיני/  דרים בו בעונות כומרי/  אדום בשוחד גדול/  וזרעו למטה מן ההר  תאנים 

  .הרבה

"כמרי אדום"  על הר סיני, שחיו בה נזירים.מדובר בכנסייה שהטקסט מן להבין מן האיור ויש 

: גם בנימין מטודלה מתאר את הכנסייה במילים אלו .הוא הכינוי במקורות עבריים לנזירים

שנת ר' עובדיה מברטנורא מ איגרתכינוי דומה מופיע גם ב 83"ובראש ההר במה גדולה לכומרים".

ת שבתוך המבנה הכתובכה של המש 84לאדום בהר סיני". "והכומרים היושבים בבמה אשר: 1488

מסופר שם על תשלומי השוחד . מתאר את המציאות הפוליטית בזמנו של המחברעל ההר 

שנאלצו נזירים וצליינים נוצרים לשלם לבדואים בסיני ולשלטון  בכסף וביבול חקלאיהגבוהים 

                                                           
80
 .שם, שםמנזרים, דהרי,  

81
 .סימן תשפה ,ילקוט שמעוני, תהילים 
82
א"ר יוחנן אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלא נקב מחט  אבר אב ואמר רבי חייא"כפי שנאמר:  

  .(בע"בבלי, מגילה יט ) סדקית לא היו יכולין לעמוד מפני האורה"
83
 ס"ט.  'עמבנימין מטודלה,  
84
 .119-118 עמ' עובדיה, גרת ר' יא 
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תיאור דומה חוזר  נם האישי.המרכזי במצרים בתמורה לרשות לשבת במקום ולהגנה על ביטחו

  85עשרה.-עשרה והחמש-שוב ושוב בספרות עולי הרגל הנוצרית בת המאות הארבע

, נמנע מלצאת למסע עלייה לרגל היהודים בני דורוכמו  יש מקום להניח שגם בעל המגילה, 

, גם אם אכן יצא למסע לדרום מדבר סיניאישי.  משום תיאור מסעואין בקטע זה במגילה  ,לסיני

לא זה המוביל  –רצף האיורים במגילה איננו מתאר מסלול צליינות מוכר ולאורך ציר גיאוגרפי 

מפסטאט לדרך הים ולא זה המוביל למדבר סיני. שלא כמו איור כנסת משה, אין אפשרות לזהות 

באיורים של אזור סיני תיאורים מציאותיים של מראה המקומות השונים. האיקונוגרפיה של כל 

, איור ואיור, וכמוה הכתובות השונות, משקפות את התיאורים הטקסטואלים המוכרים מן מקרא

את המסורת המקומית של אזור זה, ואת הידיעות האקטואליות מתקופת זמנה של המגילה 

המקומות שני שנמסרו מפי צליינים. חשוב לציין שמקבץ איורים זה משובץ בין תיאורים של 

היחידים במגילה שלגביהם מציין בעל המגילה במפורש כי היה בהם. בדמוה הוא מספר על 

את ההחלטה להוסיף  86בפרק הבא.המזרחי יידונו יו בעבר הירדן התפילה שנשא במקום ודבר

מקבץ האיורים הנזכר אינה נובעת מהרצון לתאר את מסעו, או מסלול מסע צליינות מקובל, אלא 

משמעות זו, לפי  נוסף.רובד משמעות להקנות למערך האיורים שבחלק זה של המגילה מגמתה 

הסיפור המקראי על שעבוד את  וא מסע המדמה ישראל ה-מסעו של בעל המגילה ממצרים לארץ

 בני ישראל בעבודת פרך במצרים ונדודיהם במדבר לאחר יציאתם ממנה. 

  

                                                           
85
בתקופת השלטון המוסלמי ובסיני  על מצבם של עולי הרגל הנוצרים והנזירים היושבים במקומות הקדושים במזרח 

 :איטלקים נוצריםשל מסע  חיבוריוכן ב ,85-82עמ' עולי רגל בסיני, יעקבי, ; 166-155עמ'   ליטורגיה, לינדר, ראו

; וכן, פליכס 113  'עמ, Giorgio Gucci)וג'ורג'ו ג'וצ'י ) ;59  '( עמ Lionardo Frescobaldiליאונארדו פרסקובאלדי ) 

  .583  'פאברי, עמ

86 
. על נוכחותו בעבר הירדן המזרחי ראו להלן, פרק ג, 39-36 'בעל המגילה בדמוה ראו לעיל, פרק א, עמ על תפילתו של

 .51עמ' 
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 עבר הירדן המזרחיפרק ג: 

 

עליו שהסלע   –המזרחי  עבר הירדןבאים איורים המתארים מקומות מאזור לאחר מדבר סיני 

בת התקופה  האתרים הללו היא נוצריתמסורת זיהוי ההר. -רֹהיכה משה וקבר אהרן שעל ה

סלע משה והמים שנבעו ממנו  הביזנטית, שהפכה במרוצת ימי הביניים למסורת מקומית רווחת.

ההר בהר הנקרא -רֹבסביבה זו מזוהה גם ה 87סמוך לפטרה באזור מעיינות ואדי מוסה.מזוהים 

מקום קבורתו של אהרן ידוע  על עלייה לרגל של יהודים אל  88 עליו מבנה קבר אהרן., שג'בל הרון

הדימוי המפתיע בנוכחותו   89עשרה.-מאה השלושבממקורות מסורת המקומות הקדושים החל 

מפני שמקום זה איננו נזכר כלל במקורות מסורת המקומות  ,במגילה הוא זה של סלע משה

  .הקדושים היהודית

נבו, הוא מקום פטירתו של  גם הרנמצא  מזרחיעבר הירדן ההמסורת הנוצרית, ב לפי

מקורות מסורת המקומות   90בג'בל סיאע׳ה, אך מקום זה נעדר מאיורי המגילה. ,משה המזוהה

מקום קבורתו של שבמקרא, כתוב הקדושים היהודית משקפים מתח מתמיד בין ההקפדה על ה

ה ידוע ומזוהה בהר שבעבר משלפיה מקום קבורת ש ,בין אימוץ המסורת הנוצריתו, לא נודע משה

מפסגת  –ממרחק  ,נבו ההר והר-רֹשמשתקף במנהג לצפות בשני ההרים, ה נראה. מתח זה הירדן

ב'רשימת יתגדל' מוזכר מנהג התצפית אל  91אליהם לרגל. עלותולהימנע מל ,בירושלים הר הזיתים

במגילת  92ההר.-רֹמתואר בהרחבה ריטואל העלייה לרגל של יהודים אל ה העם זאך  ,הר נבו

הסמוכה בזמנה ל'רשימת יתגדל', נפקד מקומו של הר נבו. ייתכן שהיעדרות זו משקפת  ,פירנצה

ההר, ואילו -רֹן שבהרק אל קבר אהרלפיו יהודים עולים אך וזמנו, שאת ריטואל העלייה לרגל בן 

                                                           
87
 . 266-264, 80 'עמ עין מוסא, ברקאי, גבע ושילר, 
88
  'עמאיש שלום, קברי אבות,  ראולמקורות המסורת היהודית . 26-25 'הר אהרן, עמוכן מיטיונן,  ,273-268 'עמשם,  

 .228-217 'עמוילנאי, מצבות א,  ;48-47
89
 .333  'עממפיהם ולא מפי כתבם,  ,ריינר , וכן 23  'עמ'אלה המסעות',  
90
הר נבו, , ואליטה פיצ'ירילו ראובעבר הירדן המסורת הנוצרית על הרחבה . ל71-70  'הר נבו, עמברקאי, גבע ושילר,  

 .83-71  'עמ
91
; ריינר, הר 96-94 עמ' , איש שלום, קברי אבות ;233-229  'עמוילנאי, מצבות א,  ראועל הר נבו במסורת היהודית  

 .73-72 עמ' נבו, 
92
 .135, 133  'עמ, 'רשימת יתגדל' 
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יורים ורת זו קשה לבטא באמצעות אמשמרים את מסורת התצפית מרחוק. מסהם לגבי הר נבו 

המזהה  ,שפעת המסורת המוסלמיתלהקשור  אחר. הסבר אפשרי גיאוגרפיערוכים לפי מסלול 

סלע משה, אך לא את מקום קבר משה. מקום את את מקום קבורת אהרן ו עבר הירדן המזרחיב

וך מבהר ממזרח לירושלים, באזור מדבר יהודה סבדמשק או  תמוסלמיה מסורתבזה מזוהה 

  93ליריחו ולים המלח.

של כנסת משה בדמוה, הוא חריגה  מהמיקו מגילה, כמוב עבר הירדן המזרחישל  מיקומו

מן התבנית הספרותית המקובלת. לפי תבנית זו המקומות הקדושים הנמצאים מחוץ לגבולות 

עולי הרגל  שעושים גיאוגרפילא קשר למסלול הבישראל מוזכרים בסופם של החיבורים, ו-ארץ

לראשונה בחיבור 'אלה , הנזכר עבר הירדן המזרחי זה מיקומו של 94למקומות הללו.בדרכם 

עשרה. -מראשית המאה הארבעשאחריו ב'רשימת יתגדל' ועשרה -המאה השלוש ףמסושהמסעות' 

-מן המאות החמש 'יחוס האבותגם בנוסחים השונים של החיבור ' תכמשנמסורת ספרותית זו 

גם איננו דומה למסלול הצליינות המוכר. כפי שהוא במגילה האזור מיקום עשרה. -עשרה והשש

פנו לכיוון ים המלח, חצו את הערבה , מירושלים או מחברון עבר הירדן המזרחיעולי רגל יצאו אל 

תואם  לאחר אזור מדבר סיני וקודם לחברון, עבר הירדן המזרחימיקום  95ונכנסו לאזור פטרה.

, אל עבר הירדן המזרחיצין לכיוון  מתאר את פנייתם ממדברואת מסלול מסע בני ישראל במדבר 

 96ההר ש"בגבול ארץ אדום".-רֹה

 

 הסלע והנהר

בולט  הוא צבוע כולו ירוק בניגוד(. 8 מונה)ת תוצורב ביותרעליו היכה משה ייחודי שאיור הסלע 

פסים אלכסוניים בצבעים משתנים. באמצעות  –קרקע במגילה  של פנילדרך התיאור האופיינית 

צורה זוויתית משונה ולא טבעית. ראשו מסתיים בזווית חדה הפונה לימין  בעל הוא, לזאת נוסף

ו וצד ,למעט מגרעת בחלק התחתון ,ובסיסו מסתיים בזווית חדה הפונה לשמאל. צדו הימני ישר

דקוד  זווית זו נמשכות לתוך והשמאלי יורד בשיפוע ובמרכזו מגרעת גדולה בצורת זווית ישרה. מק

                                                           
93
סדן, מקאם נבי מוסא;  תמרי, נבי מוסא,    ,ראו המוסלמיתלפי המסורת מקום קבר משה, הוא קבר נבי מוסא  על 

  .237-233, עמ'  א וילנאי, מצבות; 179-177ועמ'  153עמ' 
94
 .40-39  'לעיל, עמ ראו 
95
 .224  'עמוילנאי, מצבות א,  
96
 .37-36 :במדבר לג 
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צד האיור מופיעה ת כבקיעים בסלע. לונראה ,צרות ומאורכות ,מגרעות נוספותהסלע שתי ף גו

 הכתובת: 

' ]רבינו עליו השלום[ ויוצא ממנו מים תקיף]?[/ ואני המצייר ע'הזה צורת הצור שהכה משה/  ר' 

 .שתיתי ממנו

מפורשת דופן ביחס לקטעי הטקסט האחרים שבמגילה. יש בה הצהרה  תיוצאהכתובת סיפא של ה

רק במקום אחד נוסף, צמוד במגילה  בגוף ראשון מופיעדיבור על היותו במקום. ל בעל המגילה ש

 97לה'.שם מעיד בעל המגילה על תפילת ההודיה שלו  .לכנסת משה

המסלול המותווה באמצעות סדר הופעת האיורים, יש לשים לב למונח "צור" בשאלת 

שהתרחש ברפידים  ,מים מן הסלע בו. מונח זה מופיע בסיפור נס הוצאת הכותב משתמשש

. המונח "סלע" מוזכר בסיפור הנס השני שהתרחש במדבר קדש, ועליו 6-5ומתואר בספר שמות יז:

וסמוך לאתרים  הר סיני. בשל מיקומו של האיור מיד לאחר 11-8 במדבר כ:ספר מסופר ב

הסלע  להסיק שהאיור מתאר את סיפור נס הוצאת המים מן אפשרבעבר הירדן,  יםמזוהה

ששני סיפורי הנס דומים, כך נבע מהשיבוש בין המונחים סלע וצור שהתרחש במדבר קדש. ייתכן ש

או מפני  שהכותב איננו מצטט את דברי המקרא אלא רק מסכם את תוכנם, ולכן לא מצא לנכון 

שהתיאור הטקסטואלי איננו מדייק באפיון הנס  אולם, אף 98לדייק בשימוש במונח המקראי.

מבדיל אותו מסיפור הנס הקודם ו ,במדבר קדש, התיאור החזותי מקפיד לאפיין נס זהשהתרחש 

אלוהים, לא דיבר אל  צושל משה, אשר בניגוד לבחטאו  ברפידים. סיפור הנס במדבר קדש קשור

. את שני הבקיעים החודרים לגוף הסלע יש לכן להבין כתיאור במטהו פעמייםו בכה יהסלע אלא ה

מסורות טביעת חלקי גוף( כמו שהיכה משה בסלע. גילוי טביעת מטה של קדוש )המכה הכפולה 

בתהליך התקדשותו של אתר עלייה לרגל במסורת המקומות הקדושים רווחת היא תופעה 

מן   (Ali ibn Abi Bakr Al-harawi) יוִׁ ַר הַ למשל, בחיבור מסעו של עלי אבן בכר אלְ  ,המקומית. כך

 גם על  99את טביעת מטהו על סלע. ראושם ו ,משה גר בושהכפר  מסופר על ,עשרה-שתיםהמאה ה

                                                           
97
 .86לעיל, הערה  
98
אף הוא סמוך , שעליו מסופר בספר שמותשאת הסלע ת הנפוצה יותר במקורות נוצריים ומוסלמיים מתארת מסורה 

א' רחה שלמרגלות הר סיני וג'בל קתרינה. על המסורות  תמזוהה בבקע מקום זהמכונה "עיון מוסה". ולמקור מים 

 עמ'  ,אגריהמסע  ראומן התקופה הביזנטית, , על המסורת הנוצרית 338-337 עמ' וילנאי, אגדות ב,  ראוהמוסלמיות 

 .240 עמ'  אנטונינוס,מסע ו ,61
99
  .194שם, הערה  וראו, 36 עמ' , יוהרלעלי אבן בכר א 
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כה עליו משה, יהכאשר עשר חריצים שנטבעו בו -זוהו לפי המסורת שנים הר סיניהסלע הסמוך ל

   100עשר עיינות.-ונבעו ממנו שנים

. שלושה מהם בדגם דקל התמר ושלושה בדגם עץ אחדים סמוך לדימוי הסלע נראים עצים

 כתובת המתארת את המקום: עצים  פרי. בין שני

המשרתים]?[ רבה/  ואוכלין אותם נשיאי קדר / בכאן קוראין אותו נהר/ משה וזרעו בו אילנות ה

 ./  ]הר[ ההר]עליו השלום[' ע'הן[ הכהן אהראהר']

או "ואדי  ,הערבי "עיון מוסה" בעקבות השםקרוב לוודאי  נוצר ,"נהר משה", המונח בעברית

. שפע המים במקום הביא בתקופה הביזנטית לחקלאות משגשגת הנמצא בעבר הירדן ,מוסה"

מן בעל המגילה מתאר מציאות פוליטית שונה ומאוחרת  101נהנו מיבולה.והם אף  ,נזירים בעבודת

הם אלו המופקדים על  –  102כינוי מקובל למוסלמים – "נשיאי קדר"נטית, שבה תקופה הביזה

 והם הנהנים מיבול עצי הפרי שבמקום.  ההר-רשמירת קבר אהרן שבהֹ 

 

 ההר-רה  

גדול ממלא ה(. האיור 9 תמונהועליו קבר אהרן ) ההר-רמופיע הֹ  סביב נהר משהשלאחר עצי הפרי 

גרם מדרגות במדרון השמאלי של ההר נראה ס"מ.  50-כ ךאת מלוא גובה המגילה ומשתרע לאור

מדרגות אלו קיימות גם בימינו ומוזכרות גם  .מבנה הקבר שבפסגת ההרמוביל אל ו, החצוב בה

חלל הימני שטוח גג וריק מכל . הנפרדיםמבנה הקבר מורכב משלושה חללים   103בספרות עולי רגל.

ובתוכו מנורת שמן גדולה ומרכזית  ,המרכזי הוא רחב וגבוה, מעליו כיפת בצל . החללתכולה

. "]עליו השלום[ "מקום אהרן הכהן ע"ה . בחלל זה מופיעה כותרת: ושלוש מנורות קטנות נוספות

החלל השמאלי נושא אף הוא כיפת בצל, ובתוכו מנורת שמן גדולה ומעוטרת. ברצפתו נראית 

 ."מקום הקבר"כתוב:מצבת קבר בצורת מלבן אופקי וגגון משולש. מעל למצבה 

                                                           
100
וכן  ,337 עמ' וילנאי, אגדות ב,  ראועשר החריצים -. על המסורת המוסלמית המתארת את שניים6-5לפי שמות, יז: 

, פליכס פאברי כגון בתיאורי מסע נוצריים ראו. תיאורים דומים של סלע זה 338 עמ' שם,  ,הסלע אתציורי עולי רגל 

  .363-362 עמ' פורר,  כריסטופור; ו371  'עמ, 1507( משנת Martin Baumgarten) באומגרטןמרטין ; 589-588  'עמ

101
 .217-193 עמ' הר נבו, , ואליטה פיצ'ירילו 
102
במונח זה מכנה למשל יהודה  .מיםכינוי למוסלכבימי הביניים  , רווח21 :יחזקאל כז פי-, על"נשיאי קדר" הצירוף 

"ושכנתי שם אהלי קדר,  ישראל:-בר בדרכו ממצרים לארץחאליהם שאלחריזי את שיירת המוסלמים הערבים 

 .  41  ', ובספר המסע של  אלחריזי, תחכמוני, עמ224  '" ראו פראוור, תיאורי נוסעים, עמונתחברתי עם ערבים נברים

103
 .225 עמ' וילנאי, מצבות א,  
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יו  פתחים קמורים. במרכזו של דחלל מרובע ומשני צד נראההימני של ההר  דרוןעל המ

"בית ששומרים בו/ הבהמות תוך ההר/ של עולים לחג ]להתפלל?[/ על  :חלל זה מופיע טקסט

יתכן שהתיאור מספר על המקום שנשמרו בו בהמות הרכיבה של עולי הרגל, ואולי מסופר  .קברו"

קרבנות צאן ובקר. מיעוט המקורות ההיסטוריים  להקריבעולי רגל מוסלמים בו על מנהגם של 

שנועד בו ועל מקום מיוחד  ,ההר-רהמספר על מנהג זה בהֹ  ימי הבינייםור ממקשה למצוא מק

לשמירת הצאן והבקר קודם הקרבתם. בספרות נוסעים ובסקרים אנתרופולוגיים מן המאה 

מנהג פגני קדום ידוע על  104פולחן הקרבת בהמות במקומות קדושים.להעשרים קיימות עדויות 

ימי נהג המשיך להתקיים גם בהמולחן קברי קדושים. במדבר סיני של הקרבת קרבנות כחלק מפ

  105לאחר התאסלמותם של השבטים הבדווים שבסיני. ,הביניים

 

  

                                                           
104
על מנהג הקרבת קרבנות צאן ובקר בקברי  .228-225 עמ' א, וילנאי, מצבות  ;301, 40-39 'עמ הר אהרן, מטיונן, 

 . 174-154 עמ'  מקומות קדושים,  כנעאן, ראוישראל -קדושים באזור ארץ
105
 .299-298 עמ'  , איסלאם, גולדציהר 



54 
 

 

 סיכום

 

ניתוח  .האיור הפותח את סדרת האיורים שבמגילת פירנצה זוהה כאן ככנסת משה שבדמוה

בתפישתו מלמדים על מעמדו הרם של מקום זה מרכיבי האיור וקטעי הטקסט המלווים אותו 

נראה שבעל המגילה ביקש להציג את כנסת משה כמקום משכן האל  הדתית של בעל המגילה.

לאחר חורבן המקדש, בדומה לתפישה הרווחת ביחס למקומות קדושים רגיונליים בארצות 

 והראמ שלאמצעית -כרות הבלתייוהה כנסת משההבקיאות במסורות השונות הקשורות בהמזרח. 

על ט. דבריו אקהילת יהודי פסטלת להשתייכותו של בעל המגילה והעיקרי תיובמציאות הם העדו

ופתיחתו  1301מעלה על הדעת את אירועי סגירת המקום בשנת  םיהודי ידיבמקום חזקתו של ה

את זמן יצירתה של  קבועלאם השערתנו נכונה, זהו האמצעי העיקרי  .1310בשנת המחודשת 

ניתוח מרכיבי איור כנסת משה העלה מידע עשרה. -רבעשל המאה האעשור השני מגילת פירנצה ל

כנסת מטיפוס בתי הכנסת -שלא היה ידוע קודם במחקר. עולה ממנו שהיה בכנסת משה בית

הפתוחים העומדים בחצר קטורה. מן הטקסט הנלווה לאיור נלמדת גרסה שונה של המסורות 

ל סיפור המופת הקשור בעץ הידועות במחקר ביחס למקום. בעיקר נלמד מכאן על נוסח שונה ש

 הקדוש שצמח במקום.

מקומות שאינם מוכרים במסלול הצליינות החלק הראשון של מגילת פירנצה מציג 

היהודי. הם נמצאים במדבר סיני וקשורים לסיפור המקראי על נדודי בני ישראל במדבר. נוסף 

הודיים. דושים הימוכר במקורות מסורת המקומות הקלזאת, סדר הופעת  המקומות שונה מן ה

ישראל ולבסוף -נזכרים תחילה המקומות הקדושים שבארץ בתבנית הספרותית המקובלת

ואתרים מקומות קדושים  לארץ. במגילת פירנצה מופיעים בראש המגילה-המקומות שבחוץ

מופיעים המקומות שבתוך גבולותיה של ורק לאחריהם ממצרים, מסיני ומעבר הירדן המזרחי, 

חזותי המקביל בין -ני זה הוא אמצעי בידיו של בעל המגילה להצגת מסע דמיונישו .ישראל-ארץ

"אפרוש כפי אל יי ]ה'[ והוא היום המשפט מסעו האישי למסלול מסע בני ישראל המסופר במקרא. 

בקטע הטקסט המלווה את איור כנסת משה מתאר את תפילתו של בעל המגילה.  בידי ישראל..."

אליה מתייחסת המגילה יוצר הקבלה בין תקופת השעבוד במצרים, ששבעל אולי  נומשתמע ממ

בין תקופת הגזירות שהיו מנת חלקה של קהילת יהודי מצרים בזמנו. ייתכן גם ותפילתו של משה, 

של ישראל  עבודת הפרךאת  ותסמלהמ , העריםפיתום ורעמסס דימויישזהו המניע לצירוף 
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 )"אפרוש כפיי"(,כנסת משה בדמוה  לאיורלווה נבגוף ראשון בקטע הטקסט ה שימוש. הבמצרים

כוונתו של בעל המגילה את אולי )"אני המצייר"(, משקפים  המזרחיסלע משה בעבר הירדן  לאיורו

כנסת משה בדמוה היא לפי המסורת מקום תפילתו של משה עצמו בנעליו של משה.  עמיד אתלה

מסע אל השלו ילה, ונקודת היציאה קודם ליציאת מצרים, והיא גם מקום תפילתו של בעל המג

   הדמיוני שביקש להציג בחלק הראשון של מגילת פירנצה.

 תיאורים טקסטואליים אלבים בו ולשהשוואת איור כנסת משה וקטעי הטקסט ה

וחזותיים שבמקורות מסורת המקומות הקדושים הצביעה על קשר הדוק במיוחד עם שלושה 

ב'רשימת יתגדל'. קרבה זו היא איור שכנסת משה במגילה לנמצאה קרבה רבה בין איור ד. כתבי י

ששני כתבי היד נוצרו בידי יהודים  נראה  –תולדה של מוצא ותקופת זמן משותפים  נראהכ

עשרה.  נמצא שבנוסח 'יחוס האבות' המוקדם המשוקע -ט בראשית המאה הארבעאמקהילת פסט

', מופיעים ביטויים מילוליים דומים מאוחר שלה, 'כתב יד גינזבורגהב'רשימת רמ"ט' ובהעתק 

קיומו על אולי מלמדת ו נזכרש שני המקורותבין ומגילה הלאלו המופיעים במגילה. קרבה זו בין 

עשרה שנכתב במצרים ובו גוף מסורות דומה לזה המוכר לבעל -של חיבור בן המאה השלוש

נכתב כיום  וסחו המוכרשנ ,המגילה. חיבור זה הוא אחד ממקורותיו של החיבור 'יחוס האבות'

 עשרה. -בירושלים בסוף המאה החמש
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 בית לחםפרק א: בין חברון ו

 

ישראל מתחיל במגילת פירנצה באיורי המקומות הקדושים שבחברון. -ארץבתיאור המסע 

נראים מקומות מסביבות בית לחם. משם פונה המסלול לירושלים ולאתרים המקיפים  הםאחרי

זה, המותווה באמצעות איורי המקומות השונים, הוא  גיאוגרפיאותה מחוץ לחומות העיר. מסלול 

-לארץעולי רגל יהודים שהגיעו מקורות מסורת המקומות הקדושים. מהמקובל והמוכר המסלול 

ם הללו חיבוריהלאחר שעברו ב"דרך הים" שבסיני. רוב  ,אליה דרך עזה ישראל ממצרים נכנסו

 ישראל.-בארץ מסעהתחיל המזכירים את חברון כמקום הראשון והדרומי ביותר שבו 

ביותר מבין איורי המקומות בחברון. מימין המרכזי ו איור מערת המכפלה הוא הגדול

אבנר בן נר. משמאל למערת  קברר' יצחק נפחא ו קבר –ים שני קברים נראלמערת המכפלה 

קבר ר' יצחק נפחא, המקומות הקדושים  להוציא אתקבר ישי אבי דוד.  תוארהמכפלה מ

  .המופיעים כאן נזכרים ברבים ממקורות מסורת המקומות הקדושים

 

 ר' יצחק נפחא, אבנר בן נר וישי אבי דוד

בצורת מלבן אופקי,  ר' יצחק נפחא קברו של בחלק העליון והימני של קטע זה במגילה מתואר 

"צורת קבר מעל הדימוי מופיעה הכתובת:  ו.לצדומלבן צר ואנכי מתרומם עליו מונח מרובע נוסף 

כמבנה  אבנר בן נרמוצג קבר  למצבת ר' יצחק מתחת  (.10)תמונה  ' בחברון"ע'הר' יצחק נפחא 

ה' במקום  עמ'"זה צורת קבר אבנר בן נר שר צבא ישראל  : כתובתה המופיע נושא כיפה. מעליו

תחת לפני הקרקע או מתואר כנמצא מאבנר בן נר קברו של  1.שנהרג נקבר בחברון על פי הדרך"

  משני עבריו. יוסוגר עלנראה המפוספס משוקע בה, משום שמוטיב פני הקרקע 

והוא מופיע במגילה  מכלול המתאר את חברון הוא קבר ישי אבי דודאחרון בהדימוי ה

 ]עליו השלום[ ע'ה"מקום ישי אבי דוד : כתובתמעליו מופיעה ה .(12 נה)תמולאחר מערת המכפלה 

גבעה קטנה המצוירת באמצעות המוטיב הקבוע של פסים מבנה הקבר מוצב מעל  .בחברון"

                                                           
1
 על קברו של אבנר בן נר בחברון מספר המקרא, שמואל ב ג:לב 
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 עליה עמדה חברוןשרומידה, -על גבעת אהמקומית קבר ישי מזוהה לפי המסורת אלכסוניים. 

במרכז גובה המגילה הם ו הצבת דימוי מוגבה  2.כיוםלחברון במקומה והיא מערבית  ,הקדומה

הקבר עומד בראש גבעה המשקיפה  , שבהאמצעים חזותיים המשקפים את המציאות הטופוגרפית

גם  :(9קבר אהרן )תמונה  דומה מאוד לתיאורקבר ישי אבי דוד התיאור של על העיר מלמעלה. 

ני המקומות מוצגים במגילה ששה חללים ובאחד מהם נראית מצבת הקבר. הוא מורכב משלו

מבדילים האיקונוגרפיים מאפיינים הולא באמצעות דימוי שבו  ,דומה אדריכליפוס באמצעות ד

  ומייחדים כל אחד מהם.

 

 שאלת הופעתו של קבר ר' יצחק נפחא בחברון

 הנשענת על א מסורת ווקבר ישי אבי דוד בחברון ה ,מערת המכפלה, קבר אבנר בן נרבעוד שמיקום 

וקשה להסבר. ר' יצחק נפחא היה אמורא  הקבר ר' יצחק נפחא בחברון מפתיע, הופעת המקרא

( מציין 1172-1168בנימין מטודלה )שכן   3,ייתכן שעבר לבבל ובה נפטרושחי רוב שנותיו בטבריה 

 5עשרה מוזכר מקום קברו בטבריה,-בפיוט 'קברי אבות' מאמצע המאה השלוש 4את קברו בבבל.

עשרה מוזכרת אישיות הנושאת את השם ר' יצחק -המאה השלושף ובחיבור 'אלה המסעות' מסו

'איגרת מספרת יחסותא דצדיקי  ברשימת מקומות קדושים המכונה 6בכפר ברעם. הומצוין קבר

, נזכר מקומו של קבר ר' יצחק (1694-96תנ"ו )–תנ"דבשנת שהובאה לדפוס  ,דארעא דישראל'

   7.נפחא בחיפה

המופיע במקרא כשמה הנוסף של העיר  ",ארבע-רוש השם "קריתיפ בדברבדיון התלמודי 

"ואמר רבי יצחק קרית ארבע ארבע זוגות  מסביר אמורא בשם ר' יצחק את פירוש השם: 8,חברון

בפירושו  ,רש"י 9.(בבלי, סוטה יג ע"א)" ב ולאההיו אדם וחוה אברהם ושרה יצחק ורבקה יעק

                                                           
 . 338-336, 333-330 '; וילנאי, מצבות א, עמ85-83, 46-45 'עמ, איש שלום, קברי אבות  2
3
 .156-155 '; וילנאי, מצבות ב, עמ801-802 'הימאן, תולדות, עמ 
4
 מג. 'עמבנימין מטודלה,  
5
 בעליל שניכר פיוט אלא רגילה מקומות רשימת איננה זו, שם מכונה ר' יצחק נפחא "בר נפח". 37 'עמ, 'קברי אבות' 

  'עמ, כתבם מפי ולא מפיהם, ריינר ;183 'עמתיאורי נוסעים, , פראוור ראו. קדושים מקומות רשימת בו שמשוקעת

  קפד. 'עשרה ב'שער הגלגולים' לר' חיים ויטאל, עמ-במאה השבעגם . מסורת קבר ר' יצחק נפחא בטבריה נמשכת 324
6
 .  17 'עמ, 'אלה המסעות' 
7 

 מהדורת פרנקפורט, בטור השמאלי למטה. ',יחסותא'איגרת 
8
 .54ו:יהושע ט ;2למשל, בראשית, כג: 
9 

 דברים דומים אומר ר' יצחק גם בעירובין נג ע"א.
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מוזכר בו ר' יצחק, מדובר בר' יצחק נפחא. ש ע"א, גורס שבכל מקום בתלמוד קיד למסכת פסחים

 והופעת קברמסייעים להבין את ייתכן שהמדרש התלמודי ופרושו של רש"י לזהותו של ר' יצחק 

אכן משתקפת המסורת על אודות  באיור מערת המכפלה הסמוך חברון.של ר' יצחק נפחא ב

ארבעת הזוגות הקבורים בה, ובתוך המערה נראות שמונה מצבות. גם קטע הטקסט שמעל לאיור 

מערת המכפלה מזכיר את הנאמר בתלמוד על ארבעת הזוגות הקבורים בה. ייתכן שר' יצחק 

חא, בדומה המדבר על מסורת ארבעת הזוגות זוהה במקור שעמד לפני בעל המגילה כר' יצחק נפ

 ר' יצחק נפחא בחברון.  קברו של למיקום  לדברי רש"י במסכת פסחים, ומכאן נובע ההסבר

 

 מערת המכפלה

תמונות )המוצג מזווית ראייה אופקית  ,והראאיור מערת המכפלה מציג מבנה מרשים בגודלו ובמ

תחת לפני מ הנמצאלמבנה שלושה מפלסים: קומת ביניים, מפלס עליון ומפלס תחתון  (.11-10

זהו האיור סוגר עליו משני הצדדים. המפוספס מוטיב פני הקרקע משום ש שמסתברכפי הקרקע, 

רצועות עיטור  כאן נראות  10אדריכליים הקבועים.-המוטיבים הצורניים עושר הראשון שבו בולט

השונים ומגדירות את קווי המתאר החיצוניים שלו. במרכז  ומחלקות את המבנה למפלסישתשליב 

במרכזו מנורת שמן  ,מטריים וצמחייםגיאומוטיבים בל מעוטר ודימוי מיחרב גד נראההאיור 

. משני צדיו של המיחרב המרכזי ישנו קיר ובו זוג חלונות. (11נה )תמו גדולה, ומעליו כיפת בצל

ייתכן  –ן בעל קשת מחודדת ותחתיו דגם משבצות לאורך קומת הביניים נראים לסירוגין חלו

ודימוי המיחרב. במפלס העליון של האגף הימני נראית שורת קשתות ובמפלס העליון של  – סורגש

מבנה עילי הנושא אף הוא כיפת בצל. דגם שיניות מופיע לכל אורך השוליים  נראההאגף השמאלי 

צדדי המחלק את -יורד גרם מדרגות דותחת לדימוי המיחרב המרכזי מהעליונים של המבנה. 

מעין קיר ובו אשנב  הנרא יקרקע-בין החלל התתוקרקעי לשניים. בין גרם המדרגות -המפלס התת

קרקעי -המתואר בקווי דיו בלבד. החלק השמאלי מעברו השני של גרם המדרגות  במפלס התת

 הראהמציג את מחב רומבט אופקית ובחתך  נקודתקרקעי מימין מוצג מ-נותר ריק. החלל התת

כל אחת . מעל התקרן המ ויותבתוכו שמונה מצבות ושורה של מנורות שמן תל ותנראהפנים שלו. 

,  "לאה" ,"יצחק" ,"רבקה" ,"אברהם" ,"שרה" ,"חווה" ",אדם" מן המצבות מופיע שם הנקבר:

 ."עקב"י

                                                           
10
  .12-14או במבוא, עמ' ר 



60 
 

-על-מבנה רב פתחים וחלונות, אף יוצרת רושם שלפנינודימוי המיחרב באיור חזרה של ה

כמצודה מסיבית שקירותיה חסומים. למרות השימוש  נראהפי שבמציאות מדובר בבניין ה

המקום ה ראלמ נראהבמוטיבים הקבועים, משולבים באיור פרטים מספר הקשורים ככל ה

או משמאל מגדל והעליון מימין שורת קשתות  ושל המבנה מציג בחלק מתאר הכלליהבמציאות: 

 )השוו במציאות בתצפית מכיוון מערבמתאר המתחם צריח. מתאר חיצוני זה דומה מאוד ל

, מבעד לחומת המבנה, הגג המשופע של המסגד. נראהצלום ת(. ב18 באיוררישום ל 11-10תמונות 

באיור משמאל  נראהגג זה מתואר במגילה באמצעות שורת הקשתות העליונה מימין. הצריח ה

צלום משמאל. השיניות קיימות אף הן במציאות מעל לחומה תב נראהסגד המתאר את מינרט המ

 המקיפה את המבנה. 

ועל דברי  ,מעל לאיור מופיע קטע טקסט המבוסס על דברי המקרא בדבר רכישת המערה

  :עילל התלמוד שנזכרו

זה צורת מערת המכפלה בחברון השדה/ אשר קנה אברהם מאת בני חת/ ויש בה קבור אדם 

 'ע'ה' ורבקה  ע'ה' ויצחק אבינו ע'הושרה אמנו  ]עליו השלום['ע'הוחוה ואברהם אבינו  הראשון

 .' זכותם יגן עלינו ועל כל עמו ישראלע'ה' ולאה ע'הויעקב אבינו 

. האחת במקורות מסורת המקומות הקדושים מוזכרות שתי מסורות לאורך התקופות השונות

שלוש האמהות, ואילו השנייה ורק את קברי שלושת האבות עוקבת אחר דברי המקרא ומתארת 

ל כך ההשוואה הטקסטואלית מצביעה ע 11מזכירה ארבעה זוגות בעקבות הכתוב בתלמוד.

 ,ידי נוסעים מן המערבבשנכתבו  ,עשרה-עשרה והשלוש-יםשחיבורי המסע בני המאות השת

הזוגות המופיעה במגילה היא  תמסורת ארבע 12.איתמסורת שלושת הזוגות המקרעל ים נשענ

מאז  שנכתבו במזרחחיבורים מרשימות ומ במקורות יהודייםכנראה מסורת מקומית, המוכרת 

  13עשרה.-עשרה ועד למאה החמש-המאה השלוש

 

  

                                                           
11
 .59-58 'ולעיל, עמ 47-46, 45-39  'למקורות השונים ראו איש שלום, קברי אבות, עמ 
12
 .79  'עמשמואל בן שמשון, ; 61-60  'בן נתנאל הכהן, עמ יעקב ;כז  'עמבנימין מטודלה,  ראו 
13
  לר'  מני כתבי הקברותיס; '36  'עמ(, 1215) 'מנחם בן פרץ החברוני'מכתב  בלמשל,  ,הזוגות מופיעה תמסורת ארבע 

ובכתבי היד השונים של 'יחוס האבות' מן  ,135  ', עמ'רשימת יתגדל'  ;15  'עמ(, 1257)קודם לשנת  השליח'יעקב 

ו'רשימת רצ"ז',  ;153  'עמד גינצבורג', י-'כתב ;205עמ' 'רשימת רמ"ט', למשל,  ,עשרה-עשרה והשש-המאות החמש

 .210  'עמ
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 הפתח שבחומה 

 נראהלא צבע. בקטע זה בבמרכזו של איור מערת המכפלה מופיע קטע העשוי בקווי דיו בלבד ו

. גם רצועת (11)תמונה  הקיר החוצץ בין מערת הקברים לגרם המדרגות והאשנב הקבוע בו

סמוך למקום זה בקווי מתאר נותרה  המבנה העילי,וקרקעי -התשליב, העוברת בין המפלס התת

העיטור הפנימי של  גוןכ ,מרכיבים שלא הושלמו כמהבלבד. בכל איור מערת המכפלה נראים 

החסרים  ,ועה בבסיס הכיפה השמאלית. לעומת מרכיבים שוליים אלוכיפות המבנה ושל הרצ

שישנה סיבה לכך שקטע משמעותי במרכזו של האיור נותר משורטט בקווי  נראהעיטורים בלבד, 

 דיו בלבד.

ערך השליט הממלוכי בייברס שיפוצים במערת המכפלה, ולאחר מכן אסר על  1266בשנת 

יהודים להתפלל על עקבות איסור זה התפתח מנהג של בכניסתם של יהודים ונוצרים למתחם. 

של הפתח צדו השני   ,המסורת. לפי מערבי של החומה-אל מול פתח בקיר הדרומי ,גרם המדרגות

. הוא נזכר לא ידוע מתי החל מנהג זה 14בו מערת קברי האבות.שקרקעי -פונה אל החלל התת

  עשרה במילים אלו:-השש כתבי היד בני המאהב של 'יחוס האבות'נוסחים השונים ב

... ועל המערה בנין נפלא...וסמוך לפתח חלון קטן בכותל, אומרים שמגיע עד המערה, ושם 

   15.משתטחים היהודים

על האפשרות שפרט זה  רומזהקיר והפתח שבו בקווי דיו בלבד, באופן מהוסס ולא מושלם,  תיאור

או החזותיים  טקסטואלייםה. סביר להניח שהמקורות תאיור המקוריית הלא היה חלק מתכנ

פנים אל פנים עם  במפגש. אולי נודע לו על המנהג רק שעמדו לרשות המאייר לא תיארו את הפתח

ה יש להזכיר גם את להשוואות הטקסטואליות בנושא הפתח שבחומ  16במקום.המציאות החדשה 

זו אמנם מוזכר האיסור רשימה . ב1341לשנת קודם ואוירה נכתבה לפי המשוער ש, 'רשימת יתגדל'

כנראה שבמחצית   17להיכנס למערת המכפלה, אך לא מוזכר מנהג התפילה מול הפתח בחומה.

עשרה מדובר עדיין במנהג חדש, שטרם נודע ברבים וטרם תועד -הראשונה של המאה הארבע

                                                           
14
 .117-108  'עמוילנאי, מצבות א,  
15
 . 210  'עמ'רשימת רצ"ז',  
16
וס האבות', 'רשימת רמ"ט' ו'כתב יד גינצבורג', אין תיאור של בהקשר זה יש לציין שבשני הנוסחים הדומים של 'ייח 

-מסוף המאה השלוש ,מנהג התפילה מול הפתח שבחומה. ייתכן שהסיבה לכך היא המקור המוקדם המשוקע בהם

כפי שבעל המגילה עדכן עשרה, -בהתאם למציאות של המאה הששלא עדכנו את הנאמר  שני המקורותעשרה. מעתיקי 

 את תכנית האיור שלו. 
17
 ליכנס שם"... איש: "ואין מניחין שום 135  'עמ'רשימת יתגדל', ראו  



62 
 

ביותר שיש בידינו  במסורת הכתובה. התיאור שבמגילת פירנצה הוא ככל הנראה העדות המוקדמת

 על מנהג התפילה אל מול הפתח שבחומה.

וקדם תאריך המהנוסף לקביעת  אמצעיהופעת איור הפתח בקיר מערת המכפלה היא 

יצא הצו ש השנה, 1266לצייר קודם לשנת אפשר ליצירת המגילה. את תיאור הפתח לא היה 

מאפשר להניח שזמן הנראה כתוספת ספונטאנית,  ,איור של הפתחמערה. הכניסה להאוסר על 

  שהחל מנהג התפילה מול הפתח.יצירתה של המגילה גם איננו מאוחר בשנים רבות לזמן 

 

 בריכת חזקיהו

. מידות הדימוי (13)תמונה על -לבריכה באיור שבמגילה ישנה צורת ריבוע, והיא מוצגת ממבט

דומה לאורכה. דפנות הבריכה מתוארות כחומה  גדולות והן מתנשאות למלוא גובה המגילה וביחס

דימוי באבנים וסביבן נראים שוליים של רצועת קרקע.  הצגת הברכה  עשויה שני נדבכינמוכה 

 18מסורת עתיקת יומין המוכרת במזרח עוד מאמנות מצרים העתיקה.עוקבת אחר  על -ממבט

-עשרה והשלוש-שתיםהמאות הם מן בתעודות עולי הרגל המוסלמימסורת חזותית זו ניכרת גם 

או  א(,1ערפאת )איור במתחם מסגד אברהם למרגלות הר העגולה הבריכה תיאור  למשל, עשרה

יבועיות או מלבניות בריכות מים ר 19(.ב1 )איורארבע הבריכות העגולות במתחם המוזדליפה 

שווק  כתאב"במדריך המאויר למשל עשרה, -על מופיעות גם באיורי המאה השש-המוצגות במבט

יש לציין, שבריכות אחרות באיורי המגילה מוצגות אחרת, מזוית ראייה  20(.ב3 איור) "נאמה

בחלל הריק (. 31-ו 17אופקית, כמו למשל הבריכה המכונה "עין השילוח" או חמי טבריא )תמונות, 

 במרכז הבריכה מופיעה כתובת:

ועשה שילך המים/  ]עליו השלום['ע'הזה צורת הבריכה בין חברון ואפרתה/ שעשה המלך חזקיה 

 .ממנה בדרך צנורות מעופרת עד תוך/ בית המקדש תב' ות' במ' בי' ]תבנה ותכונן במהרה בימינו[

סמוך לשער יפו ברובע  ,כת חזקיהו" נמצאת בתחום ירושליםישם "ברבבריכה המוכרת כיום 

ות מים שנבנו עוד בימי לחם, היא אפרתה המקראית, קיימות שלוש בריכ-בין חברון לביתהנוצרי. 

                                                           
18
הנמצא כיום באוסף המוזיאון הלאומי הבריטי,  ,לפנה"ס 1400מסביבות שנת  ,כמו למשל ציור הקיר הידוע מתביי 

 .34איור  ,34  'עמ, 1986אביב -ה גומבריך, קורות האמנות, תל"א , ראולונדון
19
 .20-19  'על תעודות אלו ראו במבוא, עמ 
20
 ,329-328  'עמותמונות ב 281 'עממילשטיין, מדריך,  ראוגם באיורים נוספים, כתב יד זה דימוי הבריכה מופיע ב 

331. 
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רכי בית המקדש וירושלים. הבריכות מוכרות מאז הכיבוש וצספק את הבית השני ונועדו ל

ך הביא לכ כינוי זה .שם הסולטאן סלימאן המפואר-על ,"ברכ סלימאן"בשם העות'מאני 

 .את בנייתן לשלמה המלך ו"בריכות שלמה" וייחס שהיהודים החלו לכנות את הבריכות הללו,

ם: הייחוס לשלמה נשען בוודאי גם על דברי קהלת י, ְבֵרכֹות ָמיִׁ י לִׁ יתִׁ ְלַהְשקֹות ֵמֶהם, ַיַער צֹוֵמַח --"ָעשִׁ

ים"    21.ֵעצִׁ

מאז התקופה המוסלמית המוקדמת ועד לתקופה העות'מאנית היו כינויים אחרים 

סמך דברי המקרא -. על, סמוך לשער יפובתוך ירושליםבריכות שחברון לאפרתה ולבריכות שבין ל

הבריכות שבין חברון מפעל הולכת המים של המלך חזקיהו התפתחה מסורת המייחסת את  בעניין

מסורת זו מוכרת כיום במקורות מוסלמיים ויהודיים המאוחרים למגילת  22.זהלמלך לאפרתה 

המצטט , 1470משנת ( Síútí)פירנצה. היא מופיעה למשל בחיבור המסע של הנוסע המוסלמי ֻסיוטי 

 23., ובו מסופר על שש בריכות שבנה חזקיהו1430-ו 1351לרוב מקורות מוקדמים מן השנים 

שני המקורות של מלך חזקיהו רק בלשל בריכה זו  ייחוסבמקורות היהודיים מופיעה מסורת ה

  24,יד גינצבורג'-'רשימת רמ"ט' ו'כתבעשרה, -מן המאה השש יחוס האבות' בעלי הנוסח הדומה'

 נראה .כה לשלמהיהבר שייחסה את ,מסורת חדשה קבעההתלמרות שבזמן כתיבתם כבר  וזאת

חיבור  עשרה,-נוסח חיבור מוקדם בן המאה השלוש שני המקורותשגם במקרה זה השתמר ב

  25שתכניו משתקפים גם באיורי מגילת פירנצה.

 

 קבר רחל

איור קבר רחל מציג מבנה גבוה וצר. במרכזו פתח בעל קשת פרסה פנימית שמעליו מתנשאת כיפת 

תחת לכיפה מ(. בחלל הפנימי ש14-13בצל מעוטרת פסים אלכסוניים בצבעים משתנים )תמונות 

עשרה אבנים -מורכבת משתים. המצבה עומדת על בסיס מדורג אדוםהנראית מצבת הקבר 

רצועות של מעין מסגרות  ותנראזו על גבי זו. משני צדי המבנה  ,ת אופקיתמאורכות וצרות המונחו

                                                           
21
 .147  'עמ, 1522משנת  ראו משה באסולה 
22
ְבֵרי : 20במלכים ב, כ:כתוב כ  ָיהּו, ְוָכל"ְוֶיֶתר דִׁ ְזקִׁ ם -ַהְתָעָלה, ַוָיֵבא ֶאת-ַהְבֵרָכה ְוֶאת-ְגבּוָרתֹו, ַוֲאֶשר ָעָשה ֶאת-חִׁ ַהַמיִׁ

יָרה: ים, ַעל-ֲהֹלא  ָהעִׁ ים-ֵהם ְכתּובִׁ ְבֵרי ַהָימִׁ  .30וכן בדברי הימים ב, לב:, ְלַמְלֵכי ְיהּוָדה"--ֵסֶפר דִׁ
23
 . 145  'עמ, ֻסיוטי 
24
  'ט', עמ"'רשימת רמ, ""ומחברון לירושלם בדרך יש ברכת מים מיוחסת לחזקיהו המלך ע"ה במילים:נזכרת  היא 

 .156  'יד גינצבורג', עמ-'כתב ; 207
25
 .33 ', פרק א, עמראו לעיל, חלק א 
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לצד העץ, ניצב  ,עץ ומעין פתח. במסגרת השמאלית נראהבחלל הפנימי של כל אחת מהן ו תשליב

"זה צורת/ קבר רחל/ ומצבה שנים/ עשר  מעל למצבה מופיעה הכתובת:בחלל הפנימי  כד מים.

 .אבנים"

תיאורים בספרות עולי רגל נוצרים ויהודים, כמו גם איורים שונים של קבר רחל, 

עשרה -מסוף המאה החמשבמרוצת השנים. של המבנה מאפשרים לעקוב אחר שינוי צורתו 

שנת סמוך להקבר שינה צורתו שוב מוכרים תיאורים של מבנה נושא כיפה שנבנה מעל למצבה. 

הולם  נראהור קבר רחל במגילה אי 26קירות בין עמודי המבנה.כאשר היהודים הורשו לבנות  ,1622

הוא מציג מבנה פתוח נושא כיפה  עשרה:-תיאורים המוכרים של מראהו קודם למאה השבעאת ה

לצד הקבר ומורכבות מרצועת תשליב  ותנראהמסגרות ה .מאבנים בנויהתחת לו מצבה מבלבד, ו

שבו עמדה כה אשר הקיפה את מתחם הקבר על של חומה נמו-תיאור במבט נראהבלבד הן ככל ה

לא ידועים מקורות בני זמנה של המגילה, או קודם לה, שני מבנים נמוכים ועצים. המצבה עצמה, 

-מקורות טקסטואליים וחזותיים בני המאה הששהמתארים מרכיבים אלו של מתחם הקבר, אך ב

ים בחיבור מסעו של הנוסע מבנה המרכזי מוזכרהעשרה ישנם תיאורים דומים. שני המבנים לצד 

 Denis)מתאר הנוסע דניס פוסו  1532בשנת  1527.27משנת  (Noe Bianco)האיטלקי נואה ביאנקו 

Posot ) החומה הנמוכה  28ידי המוסלמים.בסמוך לקבר רחל שנבנו קברים קטנים נוספים

 (J. Zuallart) רור בתחריט של ג' זואלריהמקיפה את הקבר ושני מבנים נמוכים נוספים נראים בב

מוטיב סמלי לציון  נראהבצדו השמאלי של האיור הוא כ נראהכד המים ה (.19 ר)איו 1585משנת 

בתחריט של זואלרט מופיע  עבור עולי הרגל. הרהטבידי הממלוכים בשל רהט שנבנה  מציאותו

   29.בצד הימני של החומה

מצוין גם מספר האבנים עשרה אבנים ו-מורכבת משתיםמצבת הקבר באיור שבמגילה 

 בין המסורות המוזכרות במקורות מוסלמיים ונוצרייםבמספר האבנים עקבי הבדל יש  בכתובת.

-םמספרים על שתים ייהודי-בין מקורות מסורת המקומות הקדושים היהודית. המקורות הלאו

פת של ואבן נוס (בנימין שאך נולדאת להוציא )בני יעקב של אבנים  העשר-תאח – אבנים העשר

                                                           
26
 .33-24  'עמקבר רחל, על מראה הקבר במשך השנים ראו שרגאי,  

27
 .א 24  'עמ, ביאנקו 
28
 .173  'עמ, פוסו 
29
 . 60  'עמ, א מצבות ,וילנאי ראו עשרה-השש מאהב הקבר מתחם של דומה מראה ובהם לתחריטים 
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להוציא  ,עשרת בני יעקבשל  –עשרה אבנים -ים מציינים אחתיהמקורות היהודלעומתם,  30יעקב.

מופיעה גם במקור  האבניםעשרה -מסורת אחת 31יעקב עצמו.של ו ,את יוסף ובנימין בני רחל

. שם נזכר מספר האבנים 'רשימת יתגדל' -תכניו למגילת פירנצה במוצאו ובהקרוב מאוד בזמנו, 

כל אחת , עשרה האבנים-אחת, שבו מוצגות ברור מאוד גם באיור המלווה אותו בטקסט, והוא

-עשרה אבנים, ולא אחת-םשתיעל קיומה של מסורת יהודית הד בודד ל 32(.ג10 )איור מהציון שב

למרות הנאמר במדרש  33עשרה.-תשנכתב באירופה במאה האח ,מדרש "לקח טוב"עולה מעשרה, 

במסורת  נעוצה אבניםעשרה -םשתיהיא בת  במגילהשהמצבה שסביר יותר שהסיבה זה, 

  שנכתב באירופה. המוכרת לבעל המגילה, ולא הנאמר במדרש "לקח טוב" ,מקומית-המוסלמית

 

  

                                                           
30
. וכן ראו חיבורי מסע 345-346  '(, עמIdrisi ,1099-1165מסורת זו נזכרת בחיבורו של הגיאוגרף המוסלמי אידריסי ) 

 . 130  'עמ(, Vasiliia ,1465/66)ואסיליי  והסוחר ,51  'עמ (,Marino Sanuto)מרינו סנוטו  נוצריים, למשל 

31
 .14  ', עמאלה המסעות'' ;107-105  'עמ, איש שלום, קברי אבות ;151-149 'עמוילנאי, מצבות א,  
32
 .134  'עמ, 'רשימת יתגדל' 
33
...מלמד שכל אחד מהבנים שמו אבן על האבנים ההם...האבן של יעקב הוא על כולן כי שמו י"ב אבנים זו למעלה " 

 .צא: כ  'עממדרש לקח טוב,  ,מזו"
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 פרק ב: ירושלים

 

מסלול המסע, כפי שהוא מותווה בסדר הופעתם של האיורים, ממשיך מחברון ובית לחם צפונה 

הר ציון ומגדל דוד.  – ירושלים. האתרים הנראים לראשונה הם אלו המצויים ממערב לעירלכיוון 

מזרחה, אל , ומשם הוא ממשיך הר הביתמזרח ל-דרוםשמ ממערב פונה המסלול אל עמק יהושפט

. הר הביתעל רחב של המגילה לאיור מקום המקדש מוקדש חלק נ הר הזיתיםהר הזיתים. לאחר 

רצף ירושלים.  מערב-בצפוןבנבי סמואל שמזרח ו-ות הקבורה שבצפוןמערמוצגות  זאתלאחר 

הפותח במערב ומסיים בו. הקפה זו של העיר ירושלים  ,למעשה מסלול מעגליאיורים זה מציג 

המתואר במקורות הוא גם ו ,הייתה מסלול הביקור המקובל על עולי הרגל בתקופה הממלוכית

   34.מסורת המקומות הקדושים

זה ידון בכלל המקומות הנזכרים בירושלים ובסביבתה, מלבד האיור של המקדש על  פרק

 לאיור זה, בשל מורכבותו וממדיו הגדולים, יוקדש החלק הבא. הר הבית. 

 

 הר ציון

-15איור המקום הקדוש שעל הר ציון מציג מבנה מונומנטלי עתיר מוטיבים דקורטיביים )תמונות 

הוא מורכב ממבנה עיקרי ובו שלושה מפלסים, וממבנה כניסה נמוך יותר בצדו הימני. שטחו  (.14

של המפלס העליון מוקדש לקטע הטקסט המלווה את האיור ושני הנותרים מורכבים ברובם 

מהופעה רצופה של דימוי המיחרב. בצד שמאל מופיע עיטור תשליב מפותח ומרשים הנמתח לגובה 

ידי רצועות תשליב, -נים. קווי המתאר החיצוניים של המקום מודגשים עלשני המפלסים העליו

ורצועות תשליב דומות מפרידות בין המפלסים ומבדילות בין חללי המבנה. האיור בכללותו מוצג 

ת מבט אופקית ובהצגת החזית החיצונית של המבנה. במפלס התחתון משמאל ישנו חלל נקודמ

 ותנראהפנים שלו. ה ראהחושף את מ ,רוחבה בלבד מוצג בחתך קטן יחסית ולו פתח כניסה. חלל ז

ומעליהן  נושא דגללצד כל מצבה עולה תורן בו שתי מצבות קבר בצורת מלבן אופקי וגגון משולש. 

                                                           
34
 .61-45  'עמריינר, עלייה,  
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ות ור מופיע קטע טקסט ארוך יחסית לכתובמעל לאי "קבר דוד" ו"קבר שלמה".: הכתובות

 המלוות את מרבית האיורים: 

יֹוןזה צורת  ה'ב'ה ]הקדוש ברוך הוא[ יחזיר שכינתו בה במהרה בימינו ויש בה מערה סגורה   צִׁ

ועל קבריהם ב' דגלים על אחת דוד ועל ]עליהם השלום[ ה'  ע'ומסוגרת וקבור בה מלכי ישראל 

 .אחת שלמה

נטית. מקורות עוד מהתקופה הביזהוא זיהוי נוצרי הידוע  הר ציוןדוד בי המלכים לבית זיהוי קבר

משקפים מתח מתמיד בין אימוץ המסורת  ימי הבינייםמסורת המקומות הקדושים לאורך 

במקורות העבריים   הנוצרית, דחייתה, או הצגת מסורת חילופית הקשורה אף היא בדוד המלך.

(, 1170-1168ידי בנימין מטודלה )במוזכר לראשונה זיהוי קבר מלכי בית דוד במערה שבהר ציון 

עשרה מוכרת -מאמצע המאה השלוש  35נאמר שם שמיקומו המדויק על ההר איננו ידוע.אך 

לאחר  הר ציוןמסורת, שתכונה כאן "מסורת ההיכל", ולפיה ארון הברית נשמר ב"היכל" שב

 ,מסורת זו התפתחה בשל הצורך להתמודד עם המסורת הנוצרית 36שהובא לירושלים בידי דוד.

דוד. במגילת פירנצה עולה מן הטקסט ומן האיור מסורת שונה, קבר מקום מזהה בהר ציון את ה

 כמה. מלבד מגילת פירנצה, קיימים הר ציוןקבר מלכי בית דוד מזוהה ומוכר במקום לפיה ש

ים מסורת זו, שתכונה כאן "מסורת הקבר". היא מופיעה לראשונה ביאמקורות נוספים המ

ר' יעקב ל מני קברי האבותיפרץ החברוני' וב'ס ןעשרה ב'מכתב מנחם ב-בראשית המאה השלוש

למצוא גם  אפשראת המשכה של "מסורת הקבר"   1257.37המתוארכת קודם לשנת  'השליח

קודם ה שזמן חיבור ,'רשימת ר' יוסף הלוי בר נחמן' גוןבמקורות המאוחרים למגילת פירנצה, כ

-עשרה והשש-ת החמשהנוסחים השונים של 'יחוס האבות' בני המאו 38עשרה.-למאה החמש

יד גינצבורג', מציגים מסורת -, 'רשימת רמ"ט' ו'כתביםהדומ שני המקורותעשרה, ובכללם 

  39יכל" עם "מסורת הקבר".ההמשלבת את "מסורת ה ,שלישית

האיור במגילת פירנצה מציע נדבך נוסף וחשוב על המקורות הטקסטואליים המדברים על  

קור חזותי, הוא מציג מיקום ברור של קברי המלכים בתוך . בהיותו מהר ציוןקברי המלכים שעל 

. מיקום זה הולם את מקומה הפיזי הר ציוןהמכלול האדריכלי המייצג את המתחם שעל 

                                                           
35
 ; ריינר, השקר הגלוי.דוד לימור, קבר 
36
 .209-202 עמ'  ,ריינר, עלייה ראומסורת זו על . 15-12, ו: שמואל בו 11ד: שמואל א פי-לע 
37
 .13  'עמ ,מני קברי האבות לר' יעקב השליח'י'ס; 37  'עמ, ן פרץ החברונימנחם במכתב  
38
 .229 עמ'  ,יוסף הלוי בר נחמן'רשימת ' 
39
 .213  'עמ'רשימת רצ"ז', ; 158  'עמ ,יד גינצבורג'-'כתב ;209  'עמ ,'רשימת רמ"ט' 
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והמציאותי של קפלת דוד במבנה כנסיית מרים הצלבנית ששרד בזמנה של המגילה. המבנה שנגלה 

העליון חלל גדול הוא מקום הסעודה  מפלסי שבחלקו-לעיני הצליינים בתקופת זו היה מבנה דו

קנאקולום(. בקומת הקרקע, בחדר קטן הפונה צפונה, שרדה קפלת דוד. המבנה ההאחרונה )

בקטע השמאלי של האיור,  ,ורק חלל קטן בפינת קומת הקרקע ,שבאיור כולל אף הוא שני מפלסים

וך מימין לשמאל, מציג את מקום הקבר. מיקומו בצד שמאל מתאים למערך איורי המגילה הער

לראות בתכנית אפשר שכיוונו הכללי מדרום לצפון. לשם השוואה  גיאוגרפיוהוא מייצג מסלול 

(, 20 )איור 1244שנת  הקרקע של המקום את השרטוט של שתי קומות המבנה כפי ששרד לאחר

  40.התרשם ממיקומה של "קפלת דוד" בהשוואה לאיור שבמגילת פירנצהול

בחזקה כמעט בלעדית של  הר ציוןבתקופת זמנה המשוער של מגילת פירנצה היה 

הגישה למקום הייתה  ,ממקומות קדושים רבים אחרים בתקופה הממלוכית. להבדיל היהודים

"מערה סגורה ים באמצנקברי המלכים כי בטקסט נאמר שמשום כך מפתיע  41פניהם.לפתוחה 

סמך העתקה ממקורות בני התקופה הצלבנית. -ט עליתכן שביטוי זה שולב בטקסי. ומסוגרת"

וכך גם במערה סודית ובמיקום לא ידוע, נמצא מספר על קבר הבנימין מטודלה  אמור לעיל,כ

"רק בעלותי  :עשרה-שתיםהמאה הף בסו נראהכ נכתב במצריםש ,בפיוט 'קברי אבות'נאמר 

 42.היא מסוגרת"ציון...]י[רב מחלי כי אליל על המערה ובה קברי המלכים ואכן 

 

 "ועל קבריהם ב' דגלים על אחת דוד ועל אחת שלמה" 

במגילה. בהתאם  במילים אלו מסתיים קטע הטקסט המלווה את איור קברי המלכים שעל הר ציון

יש בשפה העברית שלוש  ושא דגל. למילה "דגל"נ לצד כל אחת מן המצבות תורן נראהלכתוב, 

הדימוי שבמגילה מבהיר למתבונן כי לפנינו דגלים במשמעותם המקובלת מאז  43משמעויות שונות.

התיאור הטקסטואלי והחזותי של שני  Flag. ימי הביניים, כמשמעות המילה האנגליתספרות 

אחד מן המקורות לא במוזכר אף  אינוקברי בית דוד  לשתיאור כזה שכן הדגלים מעורר תהייה, 

שני הדגלים   נעדר גם מספרות עולי רגל נוצרים ומוסלמים. ממדי שהוא נראההעבריים הידועים, ו

                                                           
40
 .307  'עמ, היהודית השכונה, ריינר אצל דומה שרטוט וראו 
41
 .292-286  'עמ, שם 
42
 .35  'עמ', אבות קברי' 
43
 .889-888  'עממילון,  ,יהודה בן 
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גדולים מאוד ביחס למצבות הקבר. יחס גדלים כזה מעיד לכאורה על מרכיב בעל חשיבות רבה 

 הד במקורות טקסטואליים. לה זכתומפליא שחשיבות  שכזו, אם הייתה, לא 

 

ית. לפי מסורת הנזכרת בספרות המדרש מופיע הביטוי "ב' דגלים" בקשר לארון הבר

במקורות שונים, שני דגלים ליוו את ארון הברית בדרכו במדבר ואף בדרכו למקומו בבית המקדש. 

  והמדרש התלמודי:בספר יהושע כך למשל פירשו רש"י 

: נשתנה המסע הזה משאר מסעות שכל זמן שמשה היה קיים היה עמוד הענן 'והלכתם אחריו'

רש"י, ) .והארון נוסע אחר ב' דגלים עכשיו הארון נוסע תחלהלהם הדרך ה ראנוסע תחלה ומ

 ג(.  יהושע ג:

תנו רבנן כיצד עברו ישראל את הירדן בכל יום ארון נוסע אחר שני דגלים והיום נסע תחילה 

יא( הנה ארון הברית אדון כל הארץ עובר לפניכם... רבי יוסי אומר בשלשה  שנאמר )יהושע ג:

 .וכשהחזירוהו למקומו ארון כשעברו את הירדן וכשהסיבו את יריחומקומות נשאו כהנים את ה

 .ע"ב( סוטה לבבבלי, )

שני הדגלים המלווים את לפיה שתלת במידת מה, נפלהעלות סברה, אפשר  מדרשים אלולאור 

למסורת זו אין בית דוד. י המלכים מקברארון הברית מיוחסים במסורת המקומות הקדושים ל

סברה זו זכר כיום במקורות כתובים, מלבד הופעתה במגילת פירנצה בתיאור טקסטואלי וחזותי. 

אליו הוחזר ארון שלפיה קפלת דוד היא המקום שנסמכת על היכרותנו את 'מסורת ההיכל', 

 הארון נישא למקומו ולפניו שני דגלים. שועל הנאמר מסכת סוטה,  ,הברית

 

 מגדל דוד

מגדל דוד מציג מבנה סימטרי שבמרכזו שער. השער מעוצב כדימוי מיחרב גדל ממדים ועשיר איור 

ה מנורת לויבעיטורים אדריכליים. ממעל לו כיפת בצל ובה עיטור תשליב, ומן הקשת הפנימית ת

שמן גדולה ומעוטרת. משני עבריו של הדימוי המרכזי נראים צריחים הקשורים אליו באמצעות 

 (. באיור נראים כמה מוטיבים המסמלים מצודה או מבצר, 15-14 מונותנמוך )ת מבנה דו מפלסי
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 תחתון, ומוטיבהדגם אבנים רבועות בחלקם העליון של הצריחים, דגם מעוינים בחלקם  ןוגכ

מנורת השמן, תחת מבחלל השער,  44לכל אורך שוליו העליונים של המבנה. נראההשיניות ה

 .בירושלים/ ת'ו' ]תבנה ותכונן[" ]עליו השלום[ 'ע'ה"זה צורת מגדל דוד/  :מופיעה הכתובת

וזיהוי זה נקלט במסורת המקומית. נראה  Turris David,45 הצלבנים כינו את המצודה 

שהאיור מציג מרכיבים מציאותיים של מראה המצודה כפי שנראתה במבט ממזרח מערבה, קודם 

לום תצשער כניסה מרכזי ומצדיו צריחים )בו  נראה. עשריםששונה המקום בראשית המאה ה

, אך אפשר לזהות בו את גם איור זה מעובד ומסוגנן ,המגילה כמו רבים מאיורי(. 21 באיור

המוטיבים הקבועים בשפתו הצורנית של המאייר: נוספים ם אלו רכיביהרכיבים המציאותיים. ל

כיפת הבצל ומנורת שמן גדולה  ם,ועיטורים אדריכליי מטרייםגיאוטורי תשליב צמחיים ועי

 .של שער הכניסה ומרשימה במרכזו

מערכת קימורות שטיבה לא ברור נראית בבסיס מגדל דוד. חלקן ה"בנוי" של הקימורות 

מבנים אחרים במגילה  יבבסיס אינה קיימתצבוע בשלושת צבעי המגילה לסירוגין. מערכת מעין זו 

ימי מרכיב אדריכלי המאפיין בלעדית את מבנה מגדל דוד. לאורך לויש לשער שהיא קשורה 

הייתה המצודה מוקפת חפיר ולו חלקלקה היורדת בשיפוע מקירות  1898ועד לשנת  הביניים

משני עבריו צריחים, היה נפוץ במטבעות ש צרומבמבנה שער המצודה. הדימוי של מגדל דוד כ

ם ובחלק את מגדל דוד םבחלק יםיום, המתארכ יםהמוכר הדימוייםחותמות צלבניים. מכלל בו

מבצרים ומצודות אחרים ברחבי הממלכה הצלבנית, דפוס אחד חוזר על עצמו בשינויים קלים 

בירושלים.  נראה(, שנטבעו ככל ה1163-1143ומופיע במטבעות מתקופת בלדווין השלישי )

דות מעין בליטות במטבעות אלו מופיע הדימוי המוכר של מגדל דוד, אך מבסיס המבנה יור

חוקרים מזהים מוטיב זה כתיאור  (.23ורישום באיור  22 )איורהיוצרות שתיים עד ארבע מגרעות 

   46חזותי של החפיר והחלקלקה המקיפים את המקום.-סכמתי

שבאיורי במגילה דומה לתיאור הסכמתי שעל המטבעות הצלבניים הקימורות דימוי 

להצביע על  אי אפשר לייצוג החפיר והחלקלקה.אמצעי צורני ומסוגנן ואפשר לכן לראות בו 

דפוס המטבעות הצלבניים על הדימוי שבמגילה, אך אפשר לשער שקיים היה של השפעה ישירה 

                                                           
44
 .3-2הערים המבוצרות פיתום ורעמסס, תמונות שערי מוטיבים צורניים דומים מופיעים למשל באיורי  
45
 .159 'המצודה, עמג'ונס,  
46
 . 55-54  'עמ מטבעות, ברמן, 
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מן שתייך . דפוס חזותי זה הבמגילה ובמטבעות נראהסמלי של מגדל דוד, דומה לזה ה-חזותי

  47ת לתקופה הצלבנית ומאוחרות לה.למסורות אמנותיות מקומיות, קודמוהסתם 

 

   עמק יהושפט

 ,, אל עמק יהושפט. העמקמהמסלול המסע המתואר במערך האיורים פונה בנקודה זו ממערב דרו

סובב , והוא ממערב והר הזיתים ממזרח הר הביתבין שני הרים, , נתון נחל קדרון שבתוכו זורם

מוצג באיור שבמגילה באמצעות שתי זוויות מזרחי של ירושלים. האזור כולו -את חלקה הדרום

 באזור מוצגים במבט אופקישעל והאתרים -העמק ומדרונות ההרים מוצגים במבט :ראייה שונות

מדרונות מתוארים באמצעות מוטיב הפסים האלכסוניים המייצג פני קרקע. ה. (18-17-16)תמונות 

חת נמשכת לאורך שוליו הא ,על, הם נראים כאן כמעין שלוחות קרקע-בשל הצגתם ממבט

המגילה העליונים  השנייה עולה אל שוליו הר הביתמדרון ומייצגת את  התחתונים של האיור

בין שתי שלא נצבע הזיתים. העמק עצמו מיוצג בצבע הקלף  הר תפסגאת ומייצגת את המדרון ו

אל  יתהר הב דרוםמ שכיוונוסדר הצבת הדימויים מימין לשמאל מציג מסלול  .שלוחות הקרקע

. "זה צורת העמק _____" מזרחי לו. כתובת הזיהוי של העמק עצמו נראית קטועה:-האזור הצפון

 יהושפט מקומם בעמקכי עליהם ידוע ש ,זיהוי האתרים הכלולים באיורמבוסס על זיהוי העמק 

 ובסביבתו.

שתי שלוחות  נפגשותבחלקו הימני של האיור, קודם לתחילתו של עמק יהושפט, עין השילוח: 

גרם מדרגות הנגזר משלוחת הקרקע התחתונה ויורד אל מעין  נראהקרקע. על הרקע המפוספס 

/ למטה ']ת["זה צורת עין השילוח/ וקוראים אותה עין סלואן/ בערביכתובת:  בריכה שמעליה

צפה, בריכה מלבנית, ישרת דפנות ור יתדימוי נראבלמרות הכינוי "עין", . (17 ונה)תמ בעמק"

ימי עולי הרגל ב בקרבהנחה נפוצה על  מבוססואליה מוביל גרם מדרגות. יש להניח שעיצוב זה 

"עין השילוח"  בריכת השילוח לש המקום הבריכה הוא גם מקום נביעת המים. כינויש, הביניים

הבריכה שנבנתה במאה  נראההיא ככל הכאן הבריכה הנראית  48בספרות עולי הרגל. רווח

כבריכת  ימי הבינייםזוהתה באשר , ו(Eudocia, 460-401)י הקיסרית אודוקיה ידב החמישית

                                                           
47
 .147-139 מ' קוחנל, אמנות צלבנית, ע 
48
 . 118  'עמבהט, התקופה הצלבנית,  
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 נראהה ,הוא גרם המדרגות הארוך המוביל אליה הפייניאלבריכה צורת מלבן, ואחד ממ 49השילוח.

  .רור גם בימינויבב

בית הקברות היהודי מתואר באמצעות מצבות קברים בצורת מלבן אופקי קטן. בית הקברות: 

"בית  :הכתובת יהןמעלו תחתון של האיור-בחלקו הימנישהמצבות ניצבות על שלוחת הקרקע 

יש בו כדי ללמד על תיאור  "על הר הבית"הציון  . (17תמונה ) החיים של ישראל על הר הבית"

סמוך לערוץ ו הר הביתבשיפולי המדרון הדרומי של  ,בית הקברותמציאותי של -גיאוגרפימיקומו ה

על הגבול שבין השטח המפוספס של  –המצבות  יפה במיקוםעמק יהושפט. מיקום זה משתקף 

הוא ערוץ העמק. התיאור המילולי והחזותי  ,בין השטח בצבע הרקעושלוחת הקרקע התחתונה 

"עמק  עשרה:-המאה השלוש ףמסעות' מסושבמגילה דומה אם כן מאוד לנאמר בחיבור 'אלה ה

50.יהושפט, שם בית הקברות לישראל בתחתית ההר הבית..."
'אלה המסעות'  הוא המקור   

. הר הביתיהודי למרגלות המדרון הדרומי של דם ביותר המספר על קיומו של בית קברות המוק

קודם שעבר אל  בית הקברות במקומו זה,להאיור במגילת פירנצה הוא עדות נוספת וחזותית 

באיור נראית שורת מצבות הנמשכת ממקום  51עשרה.-המדרון שמנגד באמצע המאה החמש

מול קבר זכריה שעל המדרון הנגדי. מסיבה לא ברורה, שורת המצבות להסמוך לעין השילוח ועד 

הסמוכה בין שורת המצבות הצבועה . כן לא ברור מדוע (18 ונה)תמ מול קבר זכריה לא נצבעהש

 שורת המצבות שאינן צבועות ניצב האתר "מרחץ שלמה" המבדיל ביניהן. ל השילוחלעין 

איור  .(18-17)תמונות  כאן באמצע שורת המצבות נראהקשה לומר מהו האתר המרחץ שלמה: 

עמוד אל ניהם מציג קשת הנסמכת מצדה השמאלי יהימני מב .המקום מורכב משני מבנים נפרדים

מבנה בעל שתי קשתות, חללים פתוחים ומעין חומת אבנים. מעל מבנה זה  לה נראהמסיבי, וסמוך 

 . ירושלים היה"ב"זה מרחץ חרב לשלמה  מופיעה הכתובת:

 םשרידי נראהכ – שלושת הדתות מתוארות חורבות מבנים בעמק יהושפט שלבמקורות 

נחרבו או  המוסלמישלטון מעבר לן ובעם הזמואשר בנו בעמק שנהרבות נטיות ביזהכנסיות השל 

במדריך  :חורבות הללואת הות זכירמסורות המכמה כוון. במקורות עבריים קיימות תנהרסו במ

                                                           
49
את בריכת השילוח  החוקרים זיהו בהנדונה כאן, והמעט דרומה לבריכה  ,התגלתה בריכה אחרת 2004בשנת  

מתקופת בית שני. לענייננו, הבריכה שכונתה "בריכת השילוח" בספרות עולי הרגל בימי הביניים היא הבריכה מן 

   בריכת השילוח. רייך ושוקרון, ראו נטית","הבריכה הביז 2004מאז התגלית של שנת המאה החמישית המכונה 
50
 . 11  'עמ, 'אלה המסעות' 
51
 .202-199  'עמ, ריינר, עלייה 
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 52כריות.עבור נשותיו הנבלעולה רגל מן המאה העשירית הן מיוחסות לכנסיות שבנה שלמה 

יהודים מסופר על מקום מרחץ ומרפא -בחיבור 'אלה המסעות' ובמקורות ספרות עולי רגל לא

מייחסים  אינםאלו גם במעין השילוח עצמו, ובמדרשים שונים מסופר על מקווה טהרה, אך אלו ו

עשרה והלאה מופיעה מסורת המזהה בחורבות -במקורות בני המאה החמש 53את המקום לשלמה.

מבוסס על אולי הייחוס של מקום מרחץ בעמק יהושפט למלך שלמה   54שלמה.את בית המטבע של 

גם  55שלמה הורד לגיחון )שמימיו זורמים בנקבה אל בריכת השילוח( ושם נמשח למלך.ש, כתובה

האתרים  מתוארים' שב'רשימת רצ"ז' ו'בכתב יד גינצבורג' יחוס האבותבנוסחים של החיבור '

במילים   – בית הקברות היהודי ומקום משיחת שלמה למלךבריכת השילוח,  – שבעמק יהושפט

 אלו:

ולמטה בעמק יהושפט שם בית החיים ליהודים ושם מעיין מי השילוח ושם נמשח שלמה למלך 

כדיכתי' ]דיכתיב[ וירכיבו את שלמה על הפרדה אשר למלך ויורידו אותו גיחון ולמטה בעמק גם כן 

.קורין לו מי שילוח כי משם יוצאים מים
56
 

, מקום משיחתו של שלמה למלך שכאן היהנגזר ממסורת אולי הכינוי "מרחץ שלמה" לפי זאת, 

 .מוכרים במקורות כתובים שרדלא כינוי שה אלא

.  בריכה הסמוכה לבריכת השילוח "בריכת שלמה"הכינוי "מרחץ שלמה" רומז אולי ל

קרוב יותר לזמנה של המגילה מוכר הזיהוי של  57ונושאת כינוי זה נזכרת לראשונה בדברי יוספוס.

גרף גיאוהיהודיים. -בריכת שלמה סמוך לבריכת השילוח כמסורת מקומית, הנזכרת במקורות לא

מספר בחיבורו מסביבות שנת  ,(al-Mukaddasi, 946-991) המוסלמי שישב בירושלים, אלמקדסי

, (Iyâd)ברכת סולימאן וברכת עיאד בריכת בני ישראל,  :על שלוש בריכות קדושות בירושלים 985

למצוא בחיבור מסעו אפשר את המשכה של מסורת זו  58ן היה בית מרחץ.הולדבריו לצד כל אחת מ

עשרה. שם מתוארת בריכה -אה הארבעמשנות השבעים של המ (Agrefenii) של אב המנזר אגרפניי

                                                           
52
טוען שכוונת המחבר היא לבמות שבנה  . ברסלבי73  'מדריך, עמ. ברסלבי, 7-3, הערות 5  'עמ, 'מדריך לעולה רגל' 

 . 13 מלכים ב כג:בו 8-7מסופר במלכים א יא:כ ,שלמה לנשותיו
53
 .198  'עמוילנאי, אגדות א,  ; 11  'עמ, 'אלה המסעות' 
54
 .135  'עמ, יגרת ר' עובדיהאבו ;214  'עמ'רשימת רצ"ז', שב 'יחוס האבות'נוסח ב ו מופיעה למשלמסורת ז 
55
 .39-33א:  מלכים א 
56
 . 214  'עמ'רשימת רצ"ז',  ;162  'עמ'כתב יד גינצבורג',  
57
 .265  'עמ וילנאי , אנציקלופדיה,; 120  'בריכת השילוח, עמוילקינסון, מלחמת היהודים ה, ד, ב;    
58
 . 153   'עמאלמקדסי,  
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אולי  59שמונה עמודים.סמוך לה הבריכה שבנה שלמה ולה ו ן השילוחיחצובה בסלע המכונה מעי

 וכיום איננו נזכר במקורות"מרחץ שלמה" היה כינוי מקובל במסורת המקומית ל"בריכת שלמה" 

 עבריים ידועים. 

קבר חולדה הוא המקום ראשון הניצב על שלוחת הקרקע העליונה, היא המדרון קבר חולדה: 

ו מקומרת ולו גג כיפה. . המבנה מורכב מחלל מרכזי שתקרת(17)תמונה  הר הזיתיםהמערבי של 

בלבד,  בקווי מתאר מאוירתה מנורת שמן וינראית מצבת אבן מלבנית ומן התקרה תל ורצפתעל 

פתח  נראהלבנים. משמאל אולי מדמים הים מפסים אופקיים עשויצבע. חלקים מן המבנה  בלי

 :תובתלמצבה כדקודים. בתוך החלל המרכזי ומעל ובראשו מעין מגדל בעל שלושה קוכניסה נמוך 

 . "מקום קבר חולדה על הר הזיתים"

  60.מזוהה כקבר חולדה הנביאה רק במסורת היהודית הר הזיתיםמבנה הקבר שעל 

בשם פלגיה והמסורת המוסלמית מזהה קבר קדושה המסורת הנוצרית מזהה במקום קבר קדושה 

במקורות קודם למאה איננה מוכרת זיהוי קבר חולדה  זו של מסורת 61.עדוויה-בשם ראבעה אל

 62הפרחי וב'רשימת יתגדל''. אשתוריבחיבור 'כפתור ופרח' לוהיא נזכרת לראשונה  עשרה-הארבע

מסורת המזהה במבנה , המציג אם כן מקור נוסף, בן זמנם של שני האחרים היאמגילת פירנצה 

 חולדה הנביאה.  את קבר הר הזיתיםהקבר שעל 

 , נראה דימויהר הזיתיםולדה, בהמשכו של רכס : משמאל לקבר חשמיםכנסיית העלייה ל

משלושה עמודים שלמרגלותיהם מעין מדרגות אבן ואבנים גדולות  וא בנויאדריכלי יוצא דופן. ה

מן הדימוי . רצועה דקה בקווי מתאר בלבד עוברת בין ראשי העמודים. (18-17)תמונות  ומלבניות

ורק צורתו  ותרת מזההשלמה. לדימוי אין כנשבנייתו לא או  סמבנה הרועולה רושם שמדובר ב

ימינו כנסיית העלייה מצפון לקבר חולדה עומדת עד  הייחודית יכולה לרמוז לזהותו של המקום.

נבנתה בתקופה הביזנטית כמבנה הרכזי ובתקופה הצלבנית חודשה כמבנה מתומן.  . היאלשמים

. החלק החיצוני היה מקורה היה לכנסייה חלל פנימי שחולק לשניים באמצעות שדרת עמודים

לפי המסורת הנוצרית,  ממנה,שובו עמדה האבן הקדושה פתוח לשמיים ואילו החלק הפנימי היה 

                                                           
59
אך לא  ,כמה פעמים בספרות עולי הרגל נזכרתסמוך לבריכת השילוח . בריכה נוספת 87  'עמאב המנזר אגרפניי,  

 .118  'עמ, בהט, התקופה הצלבנית, ראומצוין שמה, 
60
 . 69-68  'עמ, אבות איש שלום, קברי, 365-363  'עמא,  וילנאי, מצבות 
61
 .לימור, פלגיה 
62
 .  133  'עמ, 'רשימת יתגדל'ק"א,   'עמע"ו ו  'עמהפרחי,  אשתורי 
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עשרה, ובספרות -הכיבוש המוסלמי במאה השלושבעקבות הכנסייה נהרסה  63.מהשמייהעלה ישו 

מזבח והאבן העולי הרגל היא מתוארת כמבנה חרב שנותרה בו הקפלה הפנימית חסרת הגג, וכן 

ייתכן ששלושת העמודים, המחוברים ביניהם באמצעות   64שעליה טביעת כפות רגליו של ישו.

דימוי של מעין קורה בלבד, הם תיאור שרידיה של שדרת העמודים שהקיפה את הקפלה 

בבסיס העמודים  ותנראשרידי הקפלה עצמה. אם זיהוי זה נכון, האבנים השהם המרכזית, או 

ביעת כפות רגלי ישו, שהפכו בתקופה הממלוכית טעליה שהאבן את את המזבח ו ות אוליתארמ

   65לאתר עלייה לרגל גם בקרב מוסלמים.

כותרות אחד מן המאפיינים המובהקים של מגילת פירנצה היא ההופעה העקבית של 

 ביטוי הואדווקא לדימוי זה הוא מכוון, וזיהוי בה. ייתכן שהיעדר  נראהלכל דימוי ה מזהות

נוצרית ביחס -לפולמוס עם המסורת הנוצרית, או ליחס של פחיתות כבוד למקום. מגמה אנטי

  (:1210ר' שמואל בן שמשון ) שמביאלכנסיית העלייה עולה למשל מסיפור המופת 

...שם, במקום שהיו הערילים רגילין לבנות שם ע]בודה[  ז]רה[ ולא נשא אותם המקום כי היה 

   66.בכל שעהנופל כל מה שהיו בונין 

האל, מקבלת  ןבשל רצולא גג בהמסורת הנוצרית, שלפיה הקפלה מעל לאבן עלייתו של ישו נותרה 

 67נגד האמונה הנוצרית.היעדר הגג הוא אות משמים ש – בדברי שמואל בן שמשון פרשנות הפוכה

הם דימוי  כליו. נוצרית -עמדה אנטילביטוי דומה של ם שבידו מאייר מגילת פירנצה משתמש בכלי

היא שהמקור  אפשרות נוספת להיעדר זיהוי למקום 68של מבנה חרב והימנעות מזיהויו בכיתוב.

ציין את דבר קיומה של הכנסייה, שהרי אין זה מקום קדוש היהודי שעמד לפני בעל המגילה לא 

 במסורת היהודית.

  

                                                           
63
 כנסיית העלייה., קוחנל, ראו שמיםעל תולדותיה וצורתה של כנסיית העלייה ל 
64
 .335-334  'עמ, שם, ראו ,1335סמוך לשנת נראה המבנה הפנימי ששרד כוסה בכיפה ככל ה 
65
 שם, שם.  
66
 .78  'עמשמואל בן שמשון, איגרת  
67
 .191-190  'עמ, ריינר, עלייה, ראונוצרית של סיפור המופת -על משמעותו האנטי 
68
נאמר  נראהעליו כשמבנה קבר  זהוהחסר כיתוב מזהה. בלבד לאורך כל המגילה ישנו עוד דימוי קבר בודד אחד  

 . 134 'דימוי זה ראו בהמשך חלק ד', פרק א, עמבמקורות שהוא קבר צדיק שלא נודע שמו. על 
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צורתו ש ,זכריהקבר איור מופיע  שמים: שמאלה ומעט למטה מכנסיית העלייה לקבר זכריה

בחלק הצר נראית מצבת . . חלל המקום מחולק לשניים(18תמונה ) כמבנה מלבני נושא כיפת בצל

פתח כניסה  נראהבחלק הרחב ו ,"מקום הקבר": כתובתקבורה מלבנית בעלת גגון משולש ומעליה 

 . "]עליו השלום[ 'ע'ה"מקום זכריה הנביא : כתובתמקומר ובו 

המסורת רק מתקופת בית שני שאיננה מבנה קבר.  הלמצב"קבר זכריה" הוא כינוי 

, מאז התקופה המוסלמית הקדומה, זיהתה במקום את קברו של זכריה הכהן ההיהודית לבד

69והנביא.
סלע מן ה הבשלמות השנחצב"קבר זכריה" הוא מצבת אבן מונוליתית  במציאות 

זה של המקום מציאותי מאפיין  ת צדדיה.משלוש ההמקיפים אותישרים נחצבו קירות וסביבה 

גם ממנו נחצב המבנה. שהמייצג את הסלע  ,באופן הצבת הדימוי על הרקע המפוספסמשתקף 

המייצג את ערוץ העמק, הולם את  ,בצבע הרקע הצבוע מבנה סמוך מאוד לגבול השטחהמיקום 

 מציאות.במיקומו 

מבנה גדול ובולט  נראהץ, ערוהתחת לדימוי קבר זכריה ושמאלה ממנו, במרכז מאבשלום: -יד

חלל פנימי. למרות זאת, המסורת  בעל מבנה זה נבנה בתקופת בית שני כמבנה קבורה .(18תמונה )

הדימוי שבמגילה אכן   70זכרת במקרא.נהיהודית זיהתה בו את מצבת הזיכרון "יד אבשלום" ה

 ,שלושה גגות משולשיםלא חלל פנים, הבנוי מלבנים. גוף המבנה מלבני ועליו במציג מבנה חסום, 

עוקבת אחר צורת המקום הצורה , כשל פגודה. לגג העליון צורת משולש מחודד וצר ,זה על גבי זה

"יד אבשלום  ה הכתובת:גג עגול שראשו מעין חרוט גבוה, חד וצר. סמוך לגג מופיע –במציאות 

  .טרטור פרעון אומרים שמו" ]ערבית['בערבי

 הם מתארים אתאת תשומת לבם של עולי רגל ו הזה מאז ומתמיד משך המבנה הייחודי

רּו הנוסע הפרסי נאצר חּו'ס 71להמחיש את צורתו המיוחדת.לא פעם בדימויים המבקשים המקום 

(Khusrau ,1033–1088)  את הכינוי  ,1047שנת , שנכתב אחרי בחיבורומזכירTantûrah Firaûn 

בטעות "טרטור" במקום "טנטור" אך כוונתו לציין  כתבשמשמעותו "מצנפת פרעה". בעל המגילה 

                                                           
69
 . 64-63  'עמ, איש שלום, קברי אבות ;422-413  'עמוילנאי, מצבות א, ראו . ו21-20כד:  בלפי דברי הימים  
70
 .71-69  'עמ, איש שלום, קברי אבות ;336-334  'עמ, וילנאי מצבות א, ראו, על המסורת היהודית 18שמואל ב, יח:  
71
'מדריך   ראוך לעולה הרגל מן המאה העשירית כתוב שליד אבשלום צורה כשל "קומקום הנחושת ומכסהו", במדרי 

 . 17-16הערות  ,5  'עמלעולה רגל', 
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בה  , וגםכינוי זה בערבית חוזר ומופיע גם ב'רשימת יתגדל' 72את הכינוי הערבי באותיות עבריות.

   73 (.ד10 איורמופיע איור של המקום )

כלפי שוליה  נה,צפומעל לקבר אבשלום ממשיכה שלוחת הקרקע לשמאל, דהיינו הר הזיתים: 

-19תמונות ) הר הבית –הולכת וצרה עד הגיעה אל מעל לאיור הבא  והיא העליונים של המגילה, 

המשיך גם הלאה. האיור . המשכה קטוע בשל חיתוך שוליה העליונים של המגילה וייתכן ש(18

 . "זה הר הזיתים"ותרת:הכ ההתרוממות שלוחת הקרקע כלפי מעלה מופיעלפני מעט 

, שהיה בתקופה המוסלמית הקדומה מן האתרים המרכזיים והמקודשים הר הזיתים

שתי שלוחות   74ביותר בריטואל העלייה לרגל היהודי, מוצג באיור שבמגילה במרומז בלבד.

, הר הזיתיםו הר הביתמדרונות על, ויותר משנועדו לתאר את -הקרקע הצרות מתוארות ממבט

פשטת והמות להגדיר ולתחום את גבולותיו הפיזיים של עמק יהושפט. הנוכחות בקששהן מ נראה

של הרים הברורים והמרשימים של ההר בולטת עוד יותר לנוכח הדימויים החזותיים במידת מה 

(. הרים אלו מוצגים מזווית ראייה 9-ו 7)תמונות ההר -רוהֹ  הר סיני , כדוגמתאחרים במגילה

בכל אחד משני ההרים  הר שלם, למלוא גובהו ורוחבו.של וי ג דימיהצלאופקית המאפשרת 

מופיעים גם דימויים מפורטים, המשקפים מסורות המיוחסות להם ולמקומות הקדושים 

נראה שעיצובו חסר הממשות של הר הזיתים נועד לשקף שעליהם, או תיאורים מציאותיים. 

המאפשר תצפית אל  ,גיאוגרפיה מיקומוממקום שחשיבותו נגזרת מעמדו כבאמצעים חזותיים את 

, מעמדו בתקופה הממלוכית הר הזיתיםמתחם המקדש. למרות חידושו של ריטואל העלייה לרגל ל

שאיננו תלוי במיקומו ביחס למקדש, לא שב אליו לאחר התקופה  ,העצמאי כמקום קדוש

וריהם חיב מו למשל, כעשרה-עשרה והשלוש-שתיםבני המאות המקורות ב  75.המוסלמית הקדומה

 –ד בלבד בהקשר אח הר הזיתיםאיגרת הרמב"ן, מוזכר נימין מטודלה, פתחיה מרגנשבורג ושל ב

 מעמדו של הר הזיתים כמקום תצפית   76השקיף אל מקום המקדש.אפשר לממנו שהיותו המקום 

  

                                                           
72
עשרה, -המאה החמש ףמגילה מופיע גם בערבית בחיבורו של מג'יר אלדין מסוהשיבוש שב)בהערה(.  25  'עמ, חּו'סרּו 

נובעת מטעות בתעתיק מערבית לעברית אלא  אינהטעות במגילה אפוא שה. ייתכן 322והערה  360  'עמ, טל, ראו

 שיבוש שהיה במקורות הערביים.מ
73
 .133  'עמ, 'רשימת יתגדל' 
74
 .187-179  'עמריינר, עלייה,  
75
 .194-193  'שם, עמ 
76
 .85  'עמגרת הרמב"ן, יא; ו 269  'עמ מהדורת דוד, ,פתחיה מרגנשבורגכה; -כד  'עמבנימין מטודלה,  ראו,  
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ועד למאה  העשירית בתקופה המוסלמית הקדומה מאז המאה נזכר גם במקורות מוסלמיים.

, לעתים קרובות ביותרבמקורות מוסלמיים  הר הזיתיםזכר נ עשרה בתקופה הממלוכית-החמש

 נזכרת בהם לרוב כנסיית העלייהן . כהר הביתל עופעמים רבות מצוין שם מעמדו כמקום המשקיף 

עיצוב ההר כשלוחת קרקע  77לשמים, שהפכה בתקופה הממלוכית לאתר עלייה לרגל מוסלמי.

 העולה אל מעבר להר הבית משקף אפוא את מקומו במסורת המקומית, המוסלמית והיהודית.

 

  

                                                           
77
 המוסלמיים מוזכרים למשל במקורות שמים. הר הזיתים וכנסיית העלייה ל334  'עמקוחנל, כנסיית העלייה,  

-991) אלמקדסי; 79(, ע' 1354-1325אבן באטוטה ); 74  'עמ, עשרה(-)המאה השתיים עלי אבן בכר אלהרוי :הבאים

 .359  'עמ, ו216  'עמ, 156  'עמ, 31-30   'עמ, , טלוראוכן,  156  'עמ, (946
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 פרק ג: בין ירושלים לרמה

 

 ,הר הזיתיםמזרחית של רכס -חלקו השמאלי של איור עמק יהושפט הציג את הפסגה הצפון

 . (26-19)תמונות  שלו מוקדש דיון נפרד בחלק ג הממדים של הר הבית-מופיע האיור רחבלאחריו ו

בקטע זה מוצגות מערות  .ך מערך האיורים לאזור שמצפון לירושליםמשנהבית -לאחר תיאור הר

אל מקום קבורתו של שמואל  ,מערב-משך המסלול לצפוןנריהן מזרח ירושלים. אח-קבורה שבצפון

 ממדים ולעיצוב ייחודי.-ר גדל. מקום זה זוכה במגילה לאיו)נבי סמואל( הנביא ברמה

 

 מערות הקבורה

מזרח לירושלים מורכב משלושה דימויים המוצגים -מערות הקבורה שמצפון תיאור  

המתנשא לכל גובה המגילה ומידת ריבוע דימוי בעל צורת  נראהבקומפוזיציה סימטרית. במרכז 

באמצעות מוטיב פני ת מוגדרהמערות צורת . (28-26מונות תי צדיו מערות )רוחבו דומה, ומשנ

ואת  החושף את חלל הפנים שלהן רוחבהקרקע, והן מוצגות מזווית ראייה אופקית ובחתך 

, לראשונה כאן יתנרא. היא . צורה זו היא דפוס חזותי קבוע לתיאור מערת קבורההמצבות שבו

 הארבעשל  השור מתוארת. מתחת לכל אחת מהמערות בממדים שוניםך בהמש העל עצמ תחוזרו

דגם עץ הפרי ודגם דקל התמר לסירוגין. עיצוב זה מדגיש  –במגילה שני הדגמים הקבועים בעצים 

 .ומקנה לו אופי מסוגנן ודקורטיבי את הסימטריה של האיור,

)תמונה  ראמא"ו"מערת שמעון הצדיק/ בין ירושלים תוך המערה מימין מופיעה כתובת: ב

הדימוי . (27תמונה ) "מערת חגי ומלאכי" :כתובת המופיע ביותרהשמאלית מערה תוך הב( ו26

 מציג אף הוא מערת קבורה. מערה זו מוצגת מזווית בין שתי המערות הנזכרות,המרובע והגדול 

שתי שורות של גומחות, ורצועות יש  על. לאורך כל אחת מצלעות הריבוע-ראייה כללית של מבט

אופקי וחלקן העליון פונה למרכז. לכל  פסים דקים מבדילות ביניהן. הגומחות מוצגות ממבט

 בתחתית הדימוי .גומחה קשת תלתנית פנימית וברצפתה נראית מצבת קבר קטנה מדורגת

את הכניסה למתחם. בחלל הריק שנותר  נראהמציינת כהמלבנית שמאל נראית מעין מסגרת מ
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הקדוש ברוך הוא[ ]/ הק'ב'ה' ]עליהם השלום[ 'ע'ה"מערת שבעין סנהדרין  :תובתכ הבמרכז מופיע

 .יעמיד לישראל זכותם"

 תמידקברי החכמים, או הסנהדרין, מזוהה מערת מיקומן של מערת שמעון הצדיק ו

מערת הקבורה של שמעון הצדיק לירושלים.  מזרח-מצפוןמקורות מסורת המקומות הקדושים ב

מערת זיהוי   78.וכך נזכר מקומה גם במגילה "בין ירושלים לרמה" ,לעתיםמוזכרת באזור המכונה 

ב'רשימת יתגדל'   79.עשרה-מקורות בני המאה החמשפיע במובאזור זה שבעים הסנהדרין 

 אין, אך ערות קבורה נוספותמ סמוך להרה גדולה ורחבה ומערת קבואחדות  שורותמתוארת ב

   80לזהות למי מיוחסות המערות הללו.דרך 

קודמים במקורות מזוהה ת, , שלא כמו שתי המערות האחרומערת הקבורה של חגי הנביא

המסורת המוכרת יותר מזהה  אינו נזכר בהם. מלאכי, ועשרה בשני מקומות שונים-למאה השש

בבירור המופיעה  היאפחות, ו המסורת המוכרת 81סמוך לגת שמנים.הר הזיתים את מערת חגי ב

סמוך לשתי המערות הנוספות  במגילת פירנצה, מזהה את מערת חגי ומלאכי מצפון לירושלים,

עשרה. -שמסורת זו כבר נרמזת בחיבור 'אלה המסעות' מסוף המאה השלוש נראההמדוברות כאן. 

 הקבורה שמצפון לירושליםמופיע בו תיאור מערות  82בשל תהליך עיבודו ועריכתו של חיבור זה,

 :פעמיים

 .הנביאסמוך לירושלים מערת שמעון הצדיק ותלמידיו ושם מערה אחת לחגי  

מירושלם לרמה כשתי פרסאות והנה בדרך יש שלשה מערות מבני הנביאים ומערה אחרת שהיא  

 83 .קבורת חכמים הרבה, בנין נאה מאד מערה בתוך מערה

 

                                                           
78
 .183-182  'עמ, איש שלום, קברי אבות,  28-22  'עמוילנאי, מצבות ב,  
79
עשרה כבר -מאה החמשלמאוחרים . במקורות 15  'עמ 'אלה המסעות'מוזכרת ב מערה גדולה של קבורת חכמים 

. על מקום  29  'עמיוסף הלוי בר נחמן', 'רשימת  וכן,  214  'עמ'רשימת רצ"ז',  ראומערה עם הסנהדרין, המזוהה 

 .177  'עמ, איש שלום, קברי אבות, 38-32  'עמ, וילנאי, מצבות ב, ראוהקבר 
80
 .132-133  'עמ, 'רשימת יתגדל' 
81
גם  להופיע. היא ממשיכה 35  'עמעשרה, -מסורת זו מופיעה לראשונה בפיוט 'קברי אבות' מן המאה השתים 

איגרת ר' ב'ו 214  'עמעשרה, למשל, בנוסח 'ייחוס האבות' שב'רשימת רצ"ז', -עשרה והשש-במקורות בני המאה החמש

וילנאי, מצבות א,  , ראומלאכיו עשרה מיוחסים למערת חגי גם הנביאים זכריה-מן המאה הששל. 135 'עמ, 'עובדיה

 .68  'קברי אבות, עמשלום, -, איש407-406  'עמ
82
 .336-328  'עמ, מפיהם ולא מפי כתבם, ריינר 
83
 .15  'עמו 13  'עמ, 'אלה המסעות' 
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זכרות מצפון נבראשון  :המופיע במגילת פירנצה הנוסחששני הנוסחים יחדיו משלימים את  נראה

זיהוי ב , אשרקבורת החכמיםמערת זכרת שוב מערת חגי ונובשני  לעיר מערות שמעון הצדיק וחגי

המזהה לצד מערות שמעון הצדיק מסורת תאור ברור של הלמערת הסנהדרין.  כהמאוחר יותר הפ

רושלמי מאמצע יבחיבורו של ר' ויבלין והסנהדרין שמצפון לירושלים גם את מערת חגי, נזכרת 

מבין הנוסחים השונים של 'יחוס האבות', מסורת דומה מופיעה רק ב'כתב  84.עשרה-המאה החמש

  85יד גינצבורג', אך נוסף בו גם שמו של ר' יוחנן בן זכאי.

 

למקום אחר נעוצים  הר הזיתיםייתכן ששורשיה של המסורת המעתיקה את מערת חגי מ

אליו  עלותדים נמנעו מלההר לאזור נוצרי מרכזי ויהוהיה במהלכו  , אשרבתקופת השלטון הצלבני

סמוך למערת שמעון הצדיק  חגי ומלאכיהנביאים ותה של מסורת זיהוי מערת תפתחלרגל. ה

של  גיאוגרפילדינמיקה האופיינית לזיהוי מקומם ה נראהקשורה ככל ה מערת הסנהדריןלו

מקומות קדושים. בדינמיקה זו, קבריהם של אישים שלהם רקע היסטורי או נרטיבי משותף 

  םיהמקום קבר בסמיכותת אחת. לפיכך, באזור שמצפון לירושלים זוהו גיאוגרפיהים בסביבה מזו

-מתקופת בית שני, מן המאות הרביעית והחמישית לפנה"ס. תמונת גיאוגרפיה אישים ידועיםשל 

ה ברורה וקשר בין היוצרת האחד ,באמצעות קומפוזיציה סימטריתבמגילה  מודגשתקדושה זו 

 השונים שבאיור. שלושת המרכיבים

 

 

 מערת שבעים הסנהדרין  עיצוב צורת

היא מערה חצובה ובה שורות של גומחות קבורה מימי בית שני. במגילה מערת שבעים הסנהדרין 

מסקירת המקורות העבריים המתארים את  .(27תמונה ) תה המסוגננתצורהיא בולטת בממדיה וב

הייתה זו המערה המוכרת ביותר לעולי  הבינייםימי שב נראהולפי המחקר הארכאולוגי,  86המערה,

מערת הסנהדרין   87ובעיטורים החצובים בכניסה אליה.אותם במראיה רשימה ההרגל, ואשר 

                                                           
84
. 71, הערה 338  'עמריינר, מפיהם ולא מפי כתבם,  ראו. על תיארוך החיבור ודרך עיבודו 118  'עמויבלין ירושלמי,  

 .112  'עמקברי צדיקים, אילן,  ראועשרה, -עשרה או הארבע-השלוש הצ' אילן מתארך את החיבור למא
85
ב'רשימת רמ"ט' נעדר לגמרי  חד מן הנוסחים מופיעה מסורת שונה:. מעניין שבכל א162  'עמ'כתב יד גינצבורג',  

שם,  ראותיאור המערות שבין ירושלים לרמה, וב'רשימת רצ"ז' לא מוזכרת במקום מערת הקבורה של חגי ומלאכי, 

 . 214  'עמ
86
 .177  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
87
 .266-264  'עמ, ו258-257, 31-30, 22  'קברים, עמזיסו וקלונר,  
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קברי נזכרת גם במקורות מוסלמיים כאתר עלייה לרגל והיא מכונה שם קבּור אלקוצ'את )=

 השופטים(.

מזת לצורת המערה מר ,ריבוע שלאורך צלעותיו גומחותהמערה באיור, כצורת 

המציאותית, שבה ערוכים כוכי קבורה לאורך שני נדבכים בקירותיה. המראה המציאותי הביא 

כנראה להתפתחותו של דימוי מרובה גומחות, כמו זה הנראה כאן. הדימוי בצורתו הכללית 

אק" באדריכלות מוסלמית. וה"ריו –צרות מוקפות ארקדות תיאור של ח והגיאומטרית מזכיר

אופקי  מבטבעל וסביב לו פרושות קשתות המוצגות -מבטב ריוואקויים חזותיים מוצג הבדימ

 איורשמסביב לכעבה במכה ) ריוואקדימוי ה שכיחכלפי חוץ. בתעודות עולי הרגל  יםפונ ןיהראשו

במתחם  (qubbat al-zaytמקום שמירת השמן, =זיאת )-סביב לקובת אלמש ריוואקודימוי ה (ג1

 ,עשרה-מן המאה השש כתאב שווק נאמה, לעולה הרגלבמדריך  (.ד1 איורקבר הנביא במדינה )

 (. 4 איורסביב למתחם הכעבה )מש ריוואקמתואר בצורה דומה ה

הסביר מדוע מערת הסנהדרין מעוצבת במגילת פירנצה בצורה שונה מיתר מערות קשה ל

שבעים הזקנים אשר ליוו את משה במדבר,  קבוריםבה ש ,מערת קבורה אחרתהקבורה שבמגילה. 

: ממדיה גדולים במיוחד ונראות בתוכה שבעים מצבות קבועה מתוארת באמצעות הדפוס החזותי

קשורה  לשם תיאור מערת שבעים הסנהדרין ריוואק(. הבחירה בדימוי דומה ל30 ונה)תמ קטנות

הרחבה )תחת למטאף מ זו, לריוואק שבמכה. לפי מסורתהמיוחסת מוסלמית מסורת לאולי 

מערת ש מאחר 88קבורים שבעים הנביאים. (ריוואקהעגולה המקיפה את הכעבה במרכז ה

מוסלמיות, ייתכן שבאמנות כהסנהדרין היא אתר עלייה לרגל במסורות מקומיות, יהודיות 

עם  במכההקבורים מסורת שבעים הנביאים  אתמקומית התפתח דימוי המשלב בצורתו ה

  שבעים השופטים הקבורים במערה שלפנינו.למית על המוסמסורת ה

  

  מקום שמואל ברמה

, המזהה בנבי והמקומית המסורת הנוצריתנזכרת במקורות יהודיים עשרה -מאה השלושבהחל 

התיאור שבמגילת פירנצה מוצג ברובו מזווית ראייה   89סמואל את מקום קברו של שמואל הנביא.

                                                           
88
בחיבור  נזכרת גם נים רבות. מסורת זו שם מצוין כי מדובר במסורת נפוצה וידועה ש, 295  'עממילשטיין, מדריך,  

 .238 'עמ, אלהרויעלי אבן בכר  ראו .יוִׁ ַר הַ אלְ  מסעו של
89
 .67 'נבי סמואל, עמ, וכן, מגן ודדון, 307-306  'עמריינר, עלייה,  



83 
 

חלקים . (29-28ת )תמונו במלואו הפנים של המקום הראהחושף את מ רוחבובחתך אופקית 

נראית כיפה רחבה מאוד מבנה בחלק המרכזי והעליון של ה. על-מבטמוצגים מ אחדים באיור

שעיטור מעוינים  ,רצועה רחבה דומה . בבסיסהמוזהבושטוחה, שקווי המתאר שלה מודגשים בפס 

גג צורה מלבנית. בחלל הריק של הכיפה . משני עברי הכיפה ישנו קיר אבנים המקנה להמוטבע עלי

]עליהם  אלקנה וחנה ע"ה ]עליו השלום['ע'ה"מקום אדונינו שמואל הרמתי כתובת: מופיעה 

 .(28)תמונה  חלל מלבני צר ומוארך פתוח כלפי מעלה נראהבחלקו הימני של המבנה   90.השלום["

ות נראשלוש מצבות קבר  קרקעי בשל מוטיב פני הקרקע הסוגר עליו משמאלו.-ניכר שזהו חלל תת

במרכז,   ."שמואל ע"ה" ,"חנה" , "אלקנה" ומעל כל אחת מהן מצוין שם הנקבר: ברצפת המבנה

שלהם מתאר המתחת לכיפה הגדולה, נראים שני חללים גדולים בעלי תקרה מקומרת וקווי 

 יהאדום מעובה. בחלל הימני נראית מצבת קבר מלבנית ועליה ארבע בליטות. מעלודגשים בפס מ

מעין "קוצים". מעל למצבה , ומשתי צלעותיו יוצאים קווים דקיקים על עמודים גגון משופע מונח

נראית גומחה בעלת קשת פרסה  בחלק העליון של חלל זה "צורת קבר".: ה כותרתון מופיעולגג

ה מנורות שמן תלויות על כבל מתוח לרוחב החלל. משמאל למצבה ידמשני צו ובה ספר תורה

נמוך. בחלל השמאלי מופיע שטח מלבני מכוסה דגם משובץ נראה פתח כניסה מקומר למטה 

. האזור השמאלי (29תמונה ) "מקום הנשים" :ה כתובתכעין שבכה. במרכז החלל מופיע נראהה

דגם  – במוטיב החוזר המכסה אותם זה מזהשל המתחם מורכב משטחים שונים הנבדלים 

או חלל שונה גדיר שטח בא להמשבצות, פסים רחבים או מעוינים. ייתכן שכל אחד מן הדגמים 

. שלאורך צלעותיו קשתותמלבן אופקי  נראהבתוך המתחם. בחלקו השמאלי והתחתון של האיור 

למטה נראית קשת בפינה הימנית . מוקפת קשתות על חצר פתוחה-במבטכנראה חלק זה מתאר 

גרם מדרגות המוביל  נראהאת שער הכניסה לחצר. לימין "חצר הקשתות"  ייצגתהמ ,גדולה יותר

 "מקום הנשים".כ וגדרתחת לחלל המשמלמפלס 

עשרה -מן המאה השלושלכרמה המקראית, ו מזוהה במסורת היהודיתסמואל  נבי

השנתיים במקומות הקדושים י הזיארה טקסהחשוב והמרכזי ביותר ב טקסההתקיים במקום זה 

חזקה על המקום בתקופה הממלוכית, והחלל ליהודים לפי הידוע כיום, הייתה  91ישראל.-שבארץ

צבי וריינר מניחים שניהם שהחזקה -בן שבמערה במפלס התחתון שימש להם מקום תפילה. 

                                                           
90
אילך מופיע כתב זה תב המקורי של בעל המגילה. מכאן וכה מעל  בדיו שחורההמאוחר הכתב  באיור זה מופיע 

לעתים ככותרות של אזורים גאוגרפיים או כתיקון לכתב המקורי שנשחק. דרכו של בעל הכתב המאוחר היא לציין את  

 "עליו השלום" במירכאות כפולות, לעומת דרכו של בעל המגילה לציין גרש אחד לאחר כל אות.קיצור הביטוי 
91
 .290-283 עמ'ריינר, עלייה, בעיקר  ראו בקבר שמואל ברמהי הזיארה טקס. על 3 , כח:1לפי שמואל א כה: 
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עשרה, אך -ראשית המאה השלושבעשרה או -שתיםהמאה ה ףהייתה בידי היהודים כבר בסו

   92עשרה.-ברורות מתוארכות רק לאמצע המאה החמשהעדויות ה

מבנה עילי שצורתו איננה מובחנת, והוא מורכב מכיפה רחבה  נראהבאיור שבמגילה 

של כנסייה ומבצר שעמדו  במקומם באהאדריכלית  זו חומת אבנים מצדיה. יש לשער שצורה ש

רק שרידים של המבנים הללו  עשרה נותרו-עשרה והארבע-שם בתקופה הצלבנית. במאות השלוש

נוכחות המפני שרצה להתעלם מ , אוליהמאייר בחר שלא לפרט את מראם 93מעל למערת הקבר.

בהקשר זה יש לציין בשל העובדה המציאותית, שבזמנו היו המבנים הרוסים.  אוליבעבר ו נוצריתה

שייכותו שגם המבנה העילי ההרוס שנותר מעל הר ציון בתקופה הממלוכית נראה כמלבן ש

האדריכלית למבנה שתחתיו אינה ברורה, וגם שם החלל הפנימי נוצל למיקום הכותרת )תמונות 

תפילה יהודי. החלל  המרכיבים השונים בתוך שני החללים שמתחת לכיפה מציגים מקום(. 15-14

בו נראית גומחת ספר התורה הוא חזרה על דפוס חזותי שהופיע כבר באיור מקום התפילה ש

חלל ה, מוצג כאן מלבד החלל שבו הגומחה  94(., למטה2 מונהבכנסת משה בדמוה )תהמקורה 

דגם הסבכה הצמוד לקיר המפריד בין שני החללים הוא אולי  ".מקום הנשים"המוגדר  ,נוסףה

  95מבדילה בין עזרת הגברים לזו של הנשים.המחיצה ה

השוואתם למקורות טקסטואליים.  ידי-על יןהבללפרש ו אפשרפרטים נוספים באיור 

-שמואל ברמה הם בעיקר בני המאה החמש מקוםרוט ובהרחבה את יהמקורות המתארים בפ

שערה שהמרכיבים הלמקורות אלו נסמכת על השבמגילת פירנצה עשרה. השוואת האיור 

מאה העשרה ו-המאה השלוש ףמשמעותית בין סובמידה האדריכליים של המקום לא השתנו 

נמצא בכתב יד  ,במגילהדומה מאוד לתיאור החזותי ה ,ה. התיאור המפורט ביותרעשר-החמש

. כאן מכונה מקור עשרה-עשרה או החמש-ומתוארך בידי חוקרים למאה הארבע שמקורו במצרים

  96':הגניזהן 'כתב היד מ, זה

ואלקנה וחנה אמו והם במערה בתוך מערה ויורדין עליה  ]עליו השלום[ברמה שמואל הרמתי ע"ה

במדרגות ועל המערה בנין מפואר... ושם מקום יפה לתפלה וספרי תורה בתוך המערה הפנימית 

                                                           
92
 .144-141  'עמושם תגובות, ; שמואל הנביאשוחט,  ראווכן,  -ו 310; ריינר, עלייה, 18-12 'עמצבי, קבר שמואל, -בן 
93
 . 76  'עמ-ו 70  'נבי סמואל, עממגן ודדון,  
94
 .29-28 'עמלעיל, חלק א, פרק א,  
95
. 314  'עמ, גויטיין, ראועשרה. -לפי גויטיין, בבתי כנסת במצרים קיימת הייתה עזרת נשים כבר מן המאה האחת 

 א10איור  ראו, 'רשימת יתגדל'כפי שנקרא המקום כאן, מופיע גם באיור כנסת משה בדמוה ב ,המושג "מקום הנשים"

 .  136  'עמוכן, 'רשימת יתגדל',  כאן
96
 .18-19 ', עמעל כתב היד ראו לעיל, במבוא 
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במערה אחרת והיא סגורה ובאותו  נראה[ ואינו קבר ]ושמואל נגנז במקום אחר?[ ---בנין צורת ]

רוח וסביבות ל]מקום[ הקבר נעוצים עצים יפים ה]מקום[ יש]?[ חלון קטן ואין מרגישים שם ה

.ובהם מסמרים נעוצים [הכל מריח]
 97

 

חנה וגם הוריו, בה קבורים שמואל שהתיאור הטקסטואלי המדבר על מערת קבורה פנימית 

עד  המצבות. בה שלושובו מערת קבורה שנראית  ,ואלקנה, משתקף בקטע הימני ביותר של האיור

עשרה. האיור במגילה הוא אם כן עדות -היום הייתה מסורת זו מוכרת רק במקורות המאה החמש

המערה החיצונית, המוזכרת  98.עשרה-השלושמוקדמת לקיומה של המסורת כבר במפנה המאה 

חלק המרכזי מוצגת כנראה ב "יפה לתפלה וספרי תורה",בטקסט 'כתב היד מן הגניזה' כמקום 

שני חללים מקומרים ואשר הוצע כאן לזהות בהם את מקום התפילה של המורכב מ ,שבאיור

שאף הן מוזכרות  ,מדרגות המובילות אל מערת הקבר ותנרא "מקום הנשים"תחת למהיהודים. 

להבין אפשר מקורות טקסטואליים אחרים  פי-עלב'כתב היד מן הגניזה'. המשך הכתוב קטוע, אך 

רווח במקומות קבורה של יה דמה ה-העמדה של מצבותשמדובר בו על מצבת קבר מדומה. מנהג 

בנוסח 'יחוס האבות'  99מוכר בעיקר מתיאורי נוסעים את מערת המכפלה.הוא קדושים במזרח ו

על הקטעים החסרים ב'כתב היד מן  גםממנו  להקיש ואפשר'רשימת רצ"ז' מופיע תיאור דומה, שב

 באיור שבמגילת פירנצה: נראהעל ה גםו, הגניזה'

שנאמר...ושם קבורים אלקנה אביו וחנה אמו  ]עליו השלום[שם קבור שמואל הרמתי ע"ה ברמה

ושני בניו, והוא במערה סגורה, ועל המערה בנינים, ועשו שם צורת קבר, אף על פי שאינו קבור 

 100.לשם, עשו כן בשביל הישמעאלים

 עשרה:-המאה החמש ף' מסויחוס הצדיקיםתיאור דומה מופיע בחיבור '

ורת שמואל הנביא ואלקנה אביו חנה אמו. והם תחת המערה. והציונים שסמוך למערה שם קב

 101.דוגמא בעלמא הם

                                                           
97
 . 99-98 עמ' 'כתב היד מן הגניזה',  

98
 116-113 עמ' , אבותאיש שלום, קברי וכן,  1, והערה 308 עמ'  עמ' , ריינר, עלייה 
99
 .310-309 עמ' ריינר, עלייה,  
100
. בשני הנוסחים הנוספים של החיבור הקרובים למסורות שבמגילת פירנצה, 'רשימת 215-214 עמ' , 'רצ"ז'רשימת  

 , "עשו כן בשביל הישמעאלים".מופיע נוסח דומה למעט האמירה בסוף ,יד גינצבורג'-רמ"ט' ו'כתב

101
מאפייניו הספרותיים בעשרה ודומה בתכנו ו-. חיבור זה נכתב בשלהי המאה החמש229  'עמ'יחוס הצדיקים',  

 .14  'מפיהם ולא מפי כתבם, עמריינר,  ראול'יחוס האבות'. 
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הכינוי המקובל  נראהב'רשימת רצ"ז', הוא כ גםשבמגילה וותרת המונח "צורת קבר", המופיע בכ

רור שמקום קבר שמואל הוא לצד הוריו במערה הנראית ילמצבה מדומה. מן האיור עצמו עולה בב

כן המצבה -. המצבה העומדת בחלל מקום התפילה היא אםקרקעי צר ועמוק-באיור כחלל תת

 הבר על מצבה מדומה שהוצבועשרה מד-שבשני החיבורים בני המאה החמש נראההמדומה. 

עשרה, כאשר הוקם במקום המסגד, הוצבה בתוכו -היהודים. סמוך למאה השש במקום ביוזמת

בליטות קטנות  ותנראל המצבה המדומה שבאיור ע 102.ידי המוסלמיםב מדומה אחרת המצב

י העלייה לרגל לקברי טקסשמדמות אולי את הנרות שנהגו להדליק על המצבה, מנהג רווח ב

   103קדושים.

"...ובאותו ה]מקום[ יש]?[ חלון  :ב'כתב היד מן הגניזה' מוזכר חלון הקבוע בקיר המערה

בקיר החוצץ בין דופן מערת הקברים  – לזהות באיור שבמגילה אפשרש נראהוגם אותו  ,קטן"

. קווי המתאר בדיו (28 ונה)תמ קטוע מעט מעל האמצעהמעובה האדום הפס ב ,חלל בית הכנסתל

הנראים שם מעידים על מרכיב שתוכנן באיור מלכתחילה. יש לשער שזהו החלון הקושר בין מערת 

בין המערה, היא מקום התפילה. תיאור החלון ו, אליה נאסר על המאמינים להיכנסשהקבורה, 

 (:1523-1523מופיע גם בחיבור המסע של ר' משה באסולה ) מערת הקבורהובין מקום התפילה ש

]עליו  ...ובקצה הבית יש דירה אחת ליהודים שמתפללים בה ומדליקים נרות לכבוד הנביא ע"ה

 .שם המערה וקבר הנביא, כי יש להם קבלה שחורי הכתל שמתפללים כנגדו השלום[
104
 

קבר שמואל חוזר בבהירות רבה אחד המאפיינים המובהקים של תבנית מקום קבר קדוש  איורב

לזהות באיור פתח המוביל אליו.  ואין מקום הקבורה האמתי חסום לגישה :האופיינית למזרח

 לה יהודיכאן הם מוצגים כמקום תפי. סמוך לו נראים החללים המיועדים לריטואל העלייה לרגל

גם אם בכיתוב המלווה לא מוזכר מקום הקבר  105רור את פתח הכניסה אליו.יואף ניתן לראות בב

 לעיניוכך התכוון להציגו בתוך מערה סגורה, ניכר בעליל שכך הכיר בעל המגילה את המקום 

 המתבונן. 

 

  

                                                           
102
 .70  'נבי סמואל, עממגן ודדון,  
103
 .283-280, ריינר, עלייה 
104
 .146  'עממשה באסולה,   
105
 .38קברי קדושים, עמ' ; כנעאן, 180-174ריינר, השקר הגלוי, עמ'  
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 היוצאים מן הכלל: דמוה ורמה

. יחסית לאיורי המגילה איורים גדוליםאיור כנסת משה בדמוה ואיור קבר שמואל ברמה הם 

ם דומים. הממדיש בעיקר בהשוואה לאיורים ,עיצובם שונה ובולט ביחס לכלל איורי המגילה

 ,להצביע על כמה מכנים משותפים לאיורי שני המקומות הללואפשר ש נראהמבחינה חזותית 

יתר בשעה ש שלהםשניהם מיוצגים באיור החושף את חלל הפנים  :המבדילים אותם מן האחרים

 לעתיםחושף מסוים ומצומצם ורק קטע  םהמקומות מיוצגים באמצעות החזית החיצונית שלה

חלל הפנים הנחשף ביתר האיורים מציג דפוסים קבועים של מצבות ומנורות שמן ולא חלל פנים. 

שלל המוטיבים העיטוריים של  ההפשט בולטתשני האיורים פירוט ריאלי של מראה הפנים. ב

נעדרים  – במגילה, בעיקר המונומנטליים שבהםהאחרים פיינים את הדימויים האדריכליים המא

 ותנרא שאין מהם כיפת הבצל, דימוי המיחרב הרצוף או הבודד ומנורת השמן המסוגננת, וכמעט

בולטת בשני האיורים גישה  ,דקורטיבית-הסטריאוטיפיתבמקום הגישה בהם רצועות התשליב. 

המשקפת שאיפה להצגה מפורטת של המקום על מרכיביו השונים.  ,אינפורמטיבית-מתודולוגית

  באיורים.ם שונים מרכיבימעל הכותרות הרבות לכך גם  ותמסייע

איור דמוה יוצרת זיקה בין שני להמגמה החזותית הדומה המשותפת לאיור רמה ו

למצוא במחקר ההיסטורי. כנסת משה בדמוה הייתה מן  אפשראת ההסבר לה ו ,האתרים

ליה אלרגל המקומות הקדושים והחשובים ביותר בתפישתם הדתית של יהודי מצרים, והעלייה 

אלו שבחרו לצאת למסע הזיארה כלל יעד נסיעתם כמה ל 106תחליף לעלייה לירושלים.נחשבה 

החשוב  טקסניסן לסיוון. ה בכל שנה בין ישראל-ארץשהתרחשו ב ציבורייםים מרכזיים וטקס

מעלה תיאור הפנים המפורט בשני האיורים  107ר.מכולם התקיים בקבר שמואל ברמה בכ"ח באיי

  שני המקומות הללו. שלאמצעית -בלתיעל הדעת שהייתה לבעל המגילה היכרות 

 ,השוואה בין דמוה ורמה למקומות קדושים שהם מתחמים אדריכליים גדולים ומרכזיים

חושפת לעין הבדל  (,16 -15-14, 11-10ומגדל דוד )תמונות,  מערת המכפלה, הר ציון לכמו למש

עדרות יה בדברהבדל נוסף על ההבדל הצורני שנזכר  ,ציורהרישום והאיכות במשמעותי 

של באיורים מדרך עבודה שונה אולי המוטיבים האדריכליים הקבועים. הבדלים אלו נובעים 

                                                           
106
בכרוניקה שלו שהיהודים נוהגים לעלות לרגל  עשרה, אלמקריזי, מציין -בן המאה החמש ההיסטוריון המצרי 

 'חג הדרשה'לבית כנסת זה הולכים היהודים עם משפחותיהם בלכנסת משה בדמוה כתחליף לעלייה לרגל לירושלים )"

)תרגום: רינה  465  'עמאלח'טט, ", ראו ֻקדס-במקום העלייה לרגל לאל)שבועות?(. ועושים זאת  והוא בחודש סיוון 

.אופק(
 

 .91 הערה עילל 107
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. האיכות האמנותית של האחרים יכולה ללמד על הישענות על כלל האיוריםמזו שב דמוה ורמה

לא היה תחת ידו מודל מתאים, הוא יצר כאשר  אך. המאייר למגילתו העתיקמודל צורני קיים ש

 דמוה ורמה. התיאורים של מאיים אלו הם צאיורים עו איורים באופן עצמאי
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 סיכום

 

ישראל, בין חברון לרמה. -מקומות הקדושים שבדרום ארץעבודת המחקר דן בהחלק השני של 

מקומות קדושים שהם מתחמים אדריכליים מרכזיים, שקדושתם נובעת מאופיין בהצגת חלק זה 

אודותם במקרא. בתקופה הממלוכית היו אלו מקומות עלייה לרגל משותפים על מן המסופר 

סדר הופעתם של המותווה באמצעות נוצרים. המסלול  הגיאוגרפי למוסלמים ולליהודים, 

 ,את מסלול הזיארה המקובל של יהודי המזרח. המסורות השונות למדיתואם  האיורים

למסורת המקורות הקדושים המשתקפות באמצעות כותרות וכתובות קצרות, חושפות קרבה רבה 

 המוכרת כיום. 

ך יצירתה של את דר במידה מרובהמסקנות ניתוח האיורים שבחלק זה מאפשרות להבין 

איורי המגילה.  ננקטו לעיצובמגילת פירנצה, ומאפשרות להגדיר את האמצעים העיקריים ש

המאפיינת את איכות אמנותית גבוהה וטיפית, שניכרת בה אמגמה סטריבחנה ברורה בין הנחשפה 

מגמה של ציור חופשי באיכות אמנותית פשוטה יחסית, המאפיינת את מרבית האיורים, לעומת 

-המוטיבים הצורנייםהחזרה על א והאיורים ה רובדמוה ורמה.  מאפיין עקרוני נוסף של  רי תיאו

צורני המאופיין בנטייה מרובה  צביון אדרכליים הקבועים שהוגדרו במבוא. אלו מקנים למגילה

בחנות אלו וניתוח מרכיבי האיורים, עולה המסקנה שמרבית הסמך -דקורטיביות. עללן ולסיגנּו

מקומית.  שהיו קרוב לוודאי חלק ממסורת חזותית ,המגילה מבוססים על מודלים צורנייםאיורי 

יכת חזקיהו ומערת למשל צורתן של בר ,השוואות צורניות שנזכרו כאן יכולות ללמד על קיומה

 הללו הנישא על מערכת קימורות. במודלים הצורניים  ,וצורתו של מגדל דוד שבעים הסנהדרין

קווי המתאר של  כמו למשל ,הם מייצגיםשיבים מציאותיים של המקומות מרכ לעתיםשולבו 

ההרוסה וחסרת הגג. לעומת מודלים  שמיםכנסיית העלייה ל, או מגדל דודמערת המכפלה, 

 ,גם מודלים פשוטים ואנונימייםעמדו בעל המגילה  עיניספציפיים של מקומות ידועים, נראה של

לציין את הדפוס הדומה של אפשר ן המקומות. בהקשר זה דפוס חזותי לתיאור חלק מ ו לומשישש

בכל וקבר ישי שבחלק זה, ואת הדפוס הקבוע לתיאור מערות קבורה.  שבחלק הקודםקבר אהרן 

לק להשערתנו ח, שהיו כליים הקבועיםיאדר-המוטיבים הצורנייםהאיורים הללו קיימים, כאמור, 

תרבותית של בעל -צאו מקבילות בסביבה הגיאואימננטי מן המודלים הצורניים. למוטיבים אלו נמ
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המגילה והן צוינו במבוא. מקבילות אלו מבססות  את השערתנו שמודלים אלו השתייכו למסורת 

 חזותית מקומית. 

ניתוח המוטיבים האיקונוגרפיים באיורים השונים מלמד שהמודלים הצורניים שלהם 

ים. האמצעי ודים, נוצרים ומוסלמבלות בקרב יהשיקפו במידה רבה מסורות מקומיות מקו

הוא הוספת קטעי הטקסט האיורים כתיאור הקשור למסורת יהודית קבי להצגת יקרי והעהע

א כנראה יעשרה האבנים בקבר רחל ה-הקצרים וכותרות הזיהוי. הופעת מסורת מצבת שתים

תתאים למודל כדי ש דוגמה בודדת לכך שבעל המגילה עידכן את הכתובת המלווה את האיור

לשער שדימוי קבר  יש . כןהקשורה אליויהודית -מסורת הלאההצורני של המקום, המציג את 

עדוויה, ובעל המגילה העניק לו זהות -קבר ראבעה אלחולדה מבוסס על מודל צורני שזוהה כ

פי ניתוח זה, אפשר גם לשער שעצם הופעת כנסיית העלייה -עלהתואמת את המסורת היהודית. 

מה, של מכלול המודלים הצורניים. לדימוי זה לא -נובעת מהעתקה, שרירותית במידת לשמים

פיו ניתנו כותרות הזיהוי לדימויים השונים, והוא -נמצאה כותרת הולמת במקור הטקסטואלי שעל

את הדברים על אודות היבט  להבהירנותר לכן כשרק צורתו הייחודית מצביעה על זהותו. אפשר 

שבו נמחקו כל קטעי הטקסט  ,ידי הצגת מצב היפותטי-על של מגילת פירנצה זה בתהליך היצירה

רבים מן התיאורים המופיעים לאחר דמוה וקודם כזה, כתובות המלוות את האיורים. במצב וה

מוכרות ומקובלות  יוצופה מכלול של מסורות מקומיות של מקומות קדושים שהליציגו  לרמה

 .בני שלוש הדתות בקרב תושבי המזרח

מניתוח התיאורים החזותיים והטקסטואליים מסתבר שבמקרים שבעל המגילה היה 

מעוניין להציג ריטואל, מנהג, או מסורת יהודיים בלבד, הוא חרג מתכנית האיור המקורית, 

ולעתים אפשר לזהות את הניתוק ממודל קיים. כך למשל, מנהג התפילה מול הפתח בחומת מערת 

מוסלמים להיכנס למתחם. לכן הפתח -תפתח בעקבות האיסור על לאהמכפלה הוא מנהג יהודי שה

שבחומה משורטט במגילה בקווי מתאר בלבד ובלי  צבע, באופן המעיד על חריגה מתכנית האיור 

המקורית. אפשר לשער שגם בית הקברות היהודי שעל המדרון המזרחי של הר הבית הוא תוספת 

שנקטעה בשל "מרחץ שלמה", שמוקם ביניהן. עצמאית של המאייר: המצבות ערוכות בשורה 

לאחריו ישנה שורת מצבות המשורטטת גם היא בקווי מתאר ובלי צבע. אולי גם שני הדגלים 

המתנשאים מעל קברי המלכים שבהר ציון הם תוספת של בעל המגילה למודל קיים. הייצוג 

ה בדמוה וקבר שמואל העיקרי של תיאור מקום עלייה לרגל בחזקה יהודית הוא תיאור כנסת מש

ברמה. למקומות אלו נודע בקרב יהודים בתקופה הממלוכית מעמד חשוב ומרכזי, שונה ממעמדם 
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יהודים נהגו לעלות לנבי סמואל ולדמוה(. מודלים -בקרב נוצרים ומוסלמים )למרות שגם לא

של המתארים מקומות אחרים במגילה מן הסתם לא היו לתפישתו הדתית  דומים לאלוצורניים 

בעל המגילה אמצעי הולם לביטוי מעמדם של דמוה ורמה. משום כך מקומות אלו מתוארים 

באמצעות ציור ביד חופשית, שאיננה מוגבלת למסגרת מודל קיים. במקומות אלו מופיע, בהתאם 

 למציאות ההיסטורית, ייצוג לריטואל יהודי באמצעות תיאור בתי תפילה וספרי תורה.

מסעו תיאור ודלים צורניים של מקומות קדושים לעזרתו הוצגו משב כאמור, אמצעי עקבי

של עולה רגל יהודי הם הכתובות וקטעי הטקסט. אלו משקפים את הנאמר במקורות 

בניתוח המשתייכים למקורות מסורת המקומות הקדושים היהודית.  ,טקסטואליים מוכרים

ם , מהטקסטואליים שוניםהטקסטים שבחלק זה הסתבר שלפני בעל המגילה עמדו מקורות 

בין גם כאן נמצאה קרבה  הציגו מסורות קדומות.ש ומהם מקובלות בזמנושהיו מסורות  שכללו

 דוגמה לכך היא'רשימת רמ"ט' ו'כתב יד גינצבורג'.  המקורותבין והמשתמע מאיורי המגילה 

מופיעה מסורת ההמייחסת את הבריכה שבין חברון לאפרתה למלך חזקיהו,  ,מסורת לא מוכרת

 שני המקורותבין ותיאורים בין המגילה רבה בהקובמגילת פירנצה.  ללוה שני המקורותרק ב

שלעיל  שני המקורותתיאור האזור שמצפון לירושלים. ייתכן שהמקור המשוקע במהחל נפסקת 

'רשימת יתגדל'. באיור קבר שמואל ברמה נמצאה קרבה כמו למשל הציג רשימה דרומית בלבד, 

מקור אחר שמוצאו ממצרים, 'כתב היד ב תיאור טקסטואליל חזותי שבמגילההיאור תהרבה בין 

  מן הגניזה'.
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 פרק א: הכותל המערבי ושערי הרחמים

 הר הביתחומת פרק ב: 

 פרק ג: המקדש
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 שערי הרחמיםפרק א: הכותל המערבי ו

 

הר מיד לאחר התיאור הנרחב של עמק יהושפט ומופיע מתואר במגילת פירנצה  הר הביתמתחם 

-26 תמונות)  וקודם לתיאור מערות הקבורה בצפון ירושלים ומקום קבר שמואל ברמה הזיתים

רך כשני מטרים ומתנשא איור מונומנטלי המתמשך ברצף אחד לאומיוצג באמצעות  מקום ה .(19

לאיור אין כתובת זיהוי אחת המתייחסת לכלל המתחם המתואר, אך  .המגילה למלוא גובה

מקומות או  ותלצד מרכיבים שונים באיור, מציינ ותהמופיע ,ותרות מזהות וכתובות קצרותכ

מבנים שעל הר הבית הקיימים עליו מאז במקרא, הן ל ורואיתכמושגים הקשורים הן למקדש 

ים ועושר המוטיבים העיטוריים הנלוו ,האיור ממדיו העצומים של .התקופה המוסלמית הקדומה

אליו מוביל המסע שהמרכזי ל על מעמדו של המקום ועל היותו היעד וו, מלמדים אולי יותר מכאלי

 במגילה.שהחזותי 

 ,וילאוצמוד  ,מציג קיר אבנים המזוהה ככותל המערבי מימיןהראשון קטע האיור 

 (. הכותל המערבי19 תמונה) שערי הרחמיםכמזוהה המבנה שער  קבוע ,במרכזה של חומת לבנים

מעליו כתובת: ולסירוגין  צבועות בשלושת צבעי המגילהאבנים גדולות ומלבניות בנוי מכקיר  וצגמ

מורכב ממבנה שער  שערי הרחמיםדימוי . "צורת כותל מערבי בהר הבית/ וכתוב חפור באבן בית"

כפול שבו שני פתחים צרים וגבוהים. מעליהם נישאת כיפה ממוסגרת בתוך מבנה גג מלבני. חלל 

משקוף משולש. רצועת תשליב מקיפה את  בעליהכיפה ריק למעט שני מוטיבים הנראים כחלונות 

שני צדי השער מ 1השער ועיטורי פינות פרחוניים קבועים בשתי פינותיו העליונות.חלקו העליון של 

בדומה לאבני הכותל המערבי.  ,ישנו קיר אבנים קטנות ומרובעות צבועות לסירוגין בצבעי המגילה

עיגולים ממלא שטח ניכר מחלל פתחי השער. דגם זה ממחיש את אחד המאפיינים של  חוזר דגם

יע תחת לדגם העיגולים מופמ 2: העובדה שמדובר בשערים חסומים.שערי הרחמיםהמובהקים של 

                                                           
1
. במקורות המוסלמיים 102 ירושלים, עמ'אלעד,  ראונבנו השערים בתקופה האומיית,  ,לפי הדעה המוסכמת כיום 

מצוין כי לשער שני פתחים שער הרחמים. במקורות המאוחרים יותר  –עד למאה העשירית מופיע שמם כשם יחיד 

כפי שהוא נקרא בטקסט המלווה  ,. כאן מכונה השער בלשון רבים109  'עמ", שם שערי הרחמיםוהוא נקרא ברבים, "

 את האיור.
2
רה הם היו חסומים עש-נים במאה הששמאלא ידוע כיום מתי נחסמו השערים. קודם לחסימתם באבן בידי העות' 

 .16  'שער הרחמים, עמשילר,  ראו גדולות,בדלתות עץ 
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ת פתחי ם אסוחהוא  –איקונוגרפי -ממלא תפקיד חזותי תוך כךקטע טקסט המדבר על השערים וב

 השערים בחלקם התחתון: 

/ מלכים חפרו ]כמה[זה צורת פתחי שערי רחמים/ והם טבועים בארץ כמו זו הצורה וכמה וכמ'

כמו/ שהיה מיד עליהם/ עד למטה עד שיגלו כל הדלתות בשעה/ שיגעו למטה יחזור ויפול העפר 

  .עצמו/ המלכים והניחו אותם

גויים לפתוח את השערים סו ינבה שכי לפנינו סיפור מופת פולמוסי המתאר התרחשות  נראה

את והניסיון לפתוח את השערים  עלהסיפור   3לבצע זאת. צליחוילא החסומים ובאורח פלא 

מחיבורו של פתחיה  ,פירנצה דלתותיהם הקבורות באדמה מוכר בספרות עולי הרגל  קודם למגילת

  (:1187מרגנשבורג )לפני 

לו שערי רחמים, ואותו שער מלא אבנים וסיד,  ]קורין[קורי' ]יהודים[ובירושלים יש שער שהיהודי'

להאסיר ]להסיר[  ]גויים[ואין שום יהודי רשאי לבא לשם. ]וכל שכן גוי[ ופעם אחת רצו הגוי'

[בעיר, ---, והיתה מהומה גדולה ]ישראל-ארץונתרעשה  [----האבנים ולפתוח השער של רחמים ]

., כי באותו שער גלתה שכינה ובו עתיד לשוב]יהודים[]עד שחדלו[ כי יש שם מסורת ליהודי'
4
 

מציג שני מקומות מאוחדים לכלל אתר  שערי הרחמיםהתיאור החזותי של הכותל המערבי ו

מתאר כפול עשוי דיו נמשך משוליו העליונים של הכותל המערבי ותוחם גם את  משותף אחד: קו

ההפרדה בין קיר . (19 )תמונה שערי הרחמיםהשוליים העליונים של חומת האבנים הימנית של 

 שערי הרחמיםקיר האבנים הקטנות והמרובעות של ו האבנים הגדולות של הכותל המערבי

תחת ליסודות הכותל המערבי ושערי מ, לזאת אדום. נוסףידי המאייר לפס הפרדה דק ב הצומצמ

הרחמים נראית שלוחת קרקע שהיא חלק אינטגרלי מעמק יהושפט, ומעליהם שלוחת קרקע דומה 

אתר המזוהה השהיא חלק מהר הזיתים. שלוחות קרקע אלו מדגישות אף הן את השיוך של 

 בה קבועים שערי הרחמים. שחומה המזרחית לכ"כותל מערבי" 

                                                           
3
מעל  :הכתובות באיטלקית הנלוות לכתובות המקוריות של בעל המגילהלבחון את בקטע זה של המגילה יש מקום  

"תכנית הארמון המלכותי של שלמה". צמוד לשערי הרחמים מצוין שאלו הן דלתות ארמון  :לכותל כתוב באיטלקית

. את מרכיבי האיור לארמון שלמהבות באיטלקית מייחסים שלמה השקועות בקרקע. עולה מכאן שרושמי הכתו

ומתעלם מסיפור המופת הפולמוסי המתייחס לאלו  מזיהוי קיר האבנים ככותל המערביהתרגום האיטלקי מתעלם 

. בתאורים חזותיים . הייחוס לשלמה המלך הולם את המסורת הנוצרית ששורשיה בתקופה הצלבניתשאינם יהודים

עבור בלהבין מכאן שהכתובות נכתבו  אפשרו מכונה מסגד אלאקצע, "טמפלום סולומוניס" מן התקופה הצלבנית

וחלק א, פרק  8-9 'במבוא, עמ, עילל או. רעשרה-מאמצע המאה הארבעשהחזיקו במגילה  ,איטלקיים-בעלים נוצרים

  .72ובפרק ג, הערה  34, ולהלן, בפרק ב, הערה 76ב, הערה 
4
 . 269  'דוד, עמרגנשבורג, מהדורת פתחיה מ 
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קודש להמושג "כותל מערבי" מוכר לראשונה מדברי חז"ל  והוא יוחס לקיר המקדש או 

"לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי של בית  :במדרש רבה כמו למשל בדברי ר' אחא ,הקודשים

"מערבי" על שום מקומו בצד המערבי של המקדש או קודש שם הכותל מכונה  5המקדש"

ך ימי הביניים במשדרש. למרות זאת, אותו מזה שנים רבות קודם לזמנו של ו חרבש ,הקודשים

. כיום מוכר הר הביתזוהה הכותל המערבי במדרשי חז"ל במקומות שונים בחומה שסביב למתחם 

שבנה הורדוס במאה הראשונה  ,הר הביתהתמך של  מחומתכותל המערבי" בקטע האתר המכונה "

לפנה"ס. המקורות המוקדמים ביותר המעידים על מקום זה כמקום תפילה ועלייה לרגל הם בני 

  6עשרה בלבד.-המאה החמש

הדימוי של הכותל המערבי במגילת פירנצה הוא המוקדם ביותר הידוע עתה באמנות 

במחקר מתוארכים למאה  היהודית. הדימויים החזותיים המוקדמים שהיו מוכרים עד היום

דימוי הכותל המערבי   7עשרה והם מציגים את הכותל המערבי במקומו המוכר כיום.-השמונה

קם במיקום וממהוא גם שבמגילת פירנצה איננו רק המוקדם ביותר מכל המוכר עד היום, אלא 

בי כחלק רור מקומו של הכותל המעריכאמור, מן התיאור החזותי עולה בב :ידועהיה לא , שמפתיע

 צמוד לשערי הרחמים.  , הר הביתמהחומה המזרחית של 

 

  לפי חיבורו של בנימין מטודלה ,הכותל המערבי שבחומה המזרחית

( מתאר רצף של כמה מקומות סמוכים במסלול 1172-1168חיבור מסעו של בנימין מטודלה )

שערי מכונה גם " , ובתיאור זה הוא מציין כי מקום הנקרא "כותל מערבי"הר הביתביקורו ב

 ":הרחמים

שערי ולפני אותו מקום כותל מערבי והוא אחד מן הכתלים שהיו בקדש הקדשים וקוראים אותו 

ולשם באים כל היהודים להתפלל לפני הכותל בעזרה: ושם בירושלים בבית אשר היה  הרחמים

כבניין ההוא בכל הארץ.  נראהאשר בנה בניין חזק מאד מאבנים גדולות לא  לשלמה אורות סוסים

                                                           
5
 ט ובמדבר רבה יא: ב.  שיר השירים רבה ב:ים דומים מופיעים גם בב. נוסח שמות רבה ב: 
6
קודם קומו של הכותל המערבי יממסורת . בהט מזהה את 40-33עמ' הכותל, בהט, ; 24-23, 8-7, 2עמ' לונץ, הכותל,  

 אך צפונה מן הכותל המוכר כיום. הר הביתבקיר החומה המערבית של  עשרה-למאה השש
7
 הכותל. צבר,  
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עד היום הברכה שהיו כהנים שוחטים את הזבחים, והבאים שם מיהודה כותבין שמם  נראהושם 

.על הכותל
 8

 

 ,חוקרים הצביעו בעבר על הקושי הרב שבתיאורו של בנימין מטודלה, המציג מסורת תמוהה

יש שראו בדבריו  מקום.לאותו " הם שני שמות שערי הרחמיםלפיה השמות "כותל מערבי" ו"ש

ש של מעתיק מאוחר של שיבוש העתקה של בנימין עצמו מתוך המקורות שעמדו לפניו, או שיבו

 9חיבור המסע.

במגילת פירנצה  נראהכפי ש זה לזהתיאור הכותל המערבי ושערי הרחמים הסמוכים 

בחיבורו של בנימין מטודלה מעלים את האפשרות בדבר מסורת לא מוכרת הקשורה  הכתובו

צלבנית קיים היה מקום עלייה לרגל -בתקופה הקדםשבמיקומו של ה"כותל המערבי". ייתכן 

 ,הר הביתומיקומו היה בקיר החומה המזרחי של  ,כונה "כותל מערבי"ש הר הביתותפילה אל מול 

בנימין מטודלה  אתשל שני האתרים הביא זה סמוך מיקום סמוך מאוד לשערי הרחמים. 

, שלא התיאור החזותי במגילת פירנצהאך . משותפתאחת כאילו היו בעלי זהות להתייחס אליהם 

אך  זה לזההתיאור הטקסטואלי של בנימין מטודלה, מציג את שני המקומות כסמוכים פיזית  כמו

. המיוחד לוולכל אחד מהם נלווה טקסט  ושל-פרדת. לכל אחד מן המקומות שמובעלי זהות נ

 ,נו כיום באופן מדויק יותר את המסורת המוקדמתלעיניכי תמונה חזותית זו משקפת  נראה

 . הר הביתשזיהתה את הכותל המערבי בקיר החומה המזרחי של 

 

 "וכתוב...באבן"

איננה  ,באבן בית""וכתוב חפור משמעות השורה השנייה של הכתובת המלווה את הכותל המערבי, 

כותל בנימין מטודלה מספר על תיאור דומה לה במקורות טקסטואליים.  תימצאברורה ולא 

 נראהכ "."...והבאים שם מיהודה כותבין שמם על הכותלשעליו כותבים עולי הרגל את שמם: 

ייתכן  10מזרחי.-בקיר הצפוןאולי , הר הביתאזור הצפוני של חומת במתאר כתובות  הואש

עולי הרגל ם של מנהגמדבר אף הוא על הכיתוב המלווה את הכותל המערבי במגילת פירנצה ש
                                                           

8
 כד. עמ'בנימין מטודלה,  
9
 .  176-175 עמ', ריינר, עלייה;201 עמ'תיאורי נוסעים, פראוור,  ;13 עמ'לונץ, הכותל,  
10
, כתובותמאיר,  ראו הבית . על מנהגם של עולי רגל לחקוק כתובות בחומת הר202-201 'תיאורי נוסעים, עמפראוור,  

. חוקרים מצביעים על הקושי 30-17 'כתובות, עמדב,  -בן ;151-139  'כתובות בהר הבית, עמסוקניק,  ;25-22 'עמ

לתארך את הכתובות השונות ולכן נוטים לציין רק את שייכותן לתקופת ימי הביניים, מסביבות המאה השביעית ועד 

 עשרה.-למאה האחת
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להבנת  וסייעשימני פיסוק ילהוסיף ס ישלחקוק כתובות על אבני הכותל. לשם הבהרת הצעה זו 

 : וכתוב, חפור באבן: "בית". כתובתה

נמצאו ם, אך בכותל המערבי במיקומו כיו ימי הבינייםבימינו לא ידוע על כתובות מ

תוכן הכתובות כולל את  11שבמזרח. שערי הרחמיםבכן ו נוצפובו הר הביתכתובות עולי רגל בדרום 

הבעת תקווה לבניין בית כלפרש  פשראחלק מן הכתובות או "נדרי חולים". שמם של עולי הרגל 

לבית א כמובן הכינוי המקובל והמקוצר יבהקשר זה ה, שהמילה "בית" , ובחלקן מופיעההמקדש

יש   .י ,ת, האותיות: כבה וזוהו  כתובת  הר הביתנמצאה על אבן באזור דרום  המקדש. כך למשל

שאיננה  ,כתובת אחרת 12יהודים נטו לזהות באותיות הללו את המילה "בית".הסבורים ש

"אלהי  והיא פותחת במילים: הר הביתבצפון שאסערדיה  רסהד, נמצאה במ1350-מוקדמת ל

 13.הזה" צבאות תבני הבית

אצל בנימין , כמתואר כתיאור של כתובת עולי רגלהבנת משמעות הכתוב במגילה 

מטודלה, והעובדה שכתובות עולי רגל מימי הביניים לא נמצאו עד היום בכותל המזוהה במערב, 

 .הר הביתל תה את הכותל המערבי בצד המזרחי שלחזק את ההשערה בדבר מסורת שזיה ותיכול

העדות היחידה ם ה במגילת פירנצהוהאיור בנימין מטודלה תיאורו של  בין קרבהה לעת עתה

בעל המגילה נחשף למסורת זו באמצעות יש לשער שמקומו של הכותל המערבי במזרח. למסורת 

 ו וקרובות בזמנן למסעו של בנימין מטודלה.זמנמסורות מוקדמות ל ביאמקור טקסטואלי שה

 

 השכינה, הכותל המערבי ומקום שערי הרחמים

כפי שנאמר, קטע הטקסט המלווה את שערי הרחמים מזכיר סיפור מופת פולמוסי המוכר 

דרך  בזמן החורבן השכינה גלתהשפתחיה מזכיר את האמונה  .מחיבורו של פתחיה מרגנשבורג

  מכאן עולה שכל ניסיון לפתוח את השערים הוא התגרות 14שוב.תשערי הרחמים ודרכם היא 

לה. מסורות בעלות אוגבוא ה, עם הימים באחריתלהתקיים רק  אמורה אירוע וניסיון להקדים

מציינים את מסע ה , אתריםהר הביתים ממזרח לאחרמשמעות אסכטולוגית נקשרו גם לאתרים 

הצופים עלתה  הימים )מהר-בה תשוב  באחריתשהדרך את נדודיה של השכינה לאחר החורבן ו
                                                           

11
 .38 'הכותל, עמבהט,  
12
 .21-20 'עמשם,  
13
 .23-22 'כתובות, עממאיר,  
14
  .4והערה  94 'ראו לעיל, עמ 
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ועמק יהושפט הוא מקום משפט העמים ותחיית מה ולשם תרד בבוא היום, יהשכינה השמי

מהם "לא זזה אשר מסורות נוספות מדברות על אתרים ששרדו מבניין המקדש ו 15המתים(.

מן  מספר שלדבריו שרדומקומות בחיבורו מונה ( 1187-1153שכינה". יעקב ב"ר נתנאל הכהן )

וציון רוחצים הנים והכ, הבאר שהיו שערי הרחמיםמרתף בניין שלמה ו המקדש: הכותל המערבי,

לה, גאוהשכינה לאחר החורבן ובזמן ה מקומה שללאם כן שמסורות הקשורות  נראה 16אבשלום.

עם או מסורות המציינות את המקומות ששרדו מחורבן המקדש, כורכות יחדיו את שערי הרחמים 

מיקומו  הכותל המערבי. ייתכן שמסורות ורעיונות אלו הם שהביאו להתפתחותה של מסורת זיהוי

 לו.   הלאסכטולוגיות המסורות לסמוך ליתר האתרים הקשורים של הכותל המערבי במזרח, 

 

   הדימוי כביטוי להיררכיה של קדושה

שערי הדימוי של שערי הרחמים והכותל המערבי במגילת פירנצה מתעלם מן העובדה הברורה ש

, וכך גם הכותל המערבי, בין שזוהה במזרח ובין הר הביתהם חלק אינטגרלי מחומת  הרחמים

שזוהה במערב. ייחודיות זו בולטת בעיקר לנוכח הממדים הגדולים של שערי הרחמים ביחס 

מציג את  הר הביתלשערים האחרים )להלן דיון מפורט בהם(. מבט כללי על מכלול האיור של 

גגות המבנים לבגודלו לכיפות ו שווה ,לימונומנט גג שמעליו נישאמשקוף בעלי כהרחמים שערי 

 הר הביתעל  מוכרים כפי שיוכח להלן, מייצגים מבנים ,המופיעים ברצף לאחריו. מבנים אלו

שעיצובו המהודר של מבנה שערי  נראה. הסלע-כיפתו אקצא-אלמסגד  – הבולטים בגודלםבימינו 

הרחמים וממדיו הם אמצעי חזותי בידו של המאייר לבטא היררכיה של קדושה. היררכיה זו 

 . הר הביתערך למבנים שעל -מציגה את שערי הרחמים בשורה שוות

הם חלק ממכלול ש ,עילמעמדם הייחודי של שערי הרחמים קשור בתפישה שנזכרה ל

בוב השערים מן יגם הנוסחים השונים של ריטואל סכטולוגיים. ים המייצג רעיונות אסאתר

הם לא נכללו  אך, על מעמדם המרכזי של שערי הרחמים יםהתקופה המוסלמית הקדומה מצביע

בספרות עולי הרגל בת   17בוב עצמו אלא יוחד להם מקום נפרד במעמד סיום הריטואל כולו.יבס

מעמדם בתקופה זו ירד ש נראהעשרה נפקד מקומם של שערי הרחמים, ו-המאה השלוש

                                                           
15
 ,175-171 'עמ, ריינר, עלייה ראו. על ההיבט האסכטולוגי של האתרים ממזרח להר הבית, 12, 2לפי, יואל ד: 

181-179 . 
16
 .57-56  'עמיעקב בן נתנאל הכהן,  
17
 . 320  'עמו 316  'שערי ירושלים, עמפליישר,  שער הכוהן;ריינר,  ראובוב השערים יעל ריטואל ס 
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עשרה ידועים -מן הרבע הראשון של המאה הארבע 18הקדושה של אתרי העלייה לרגל. תייבהיררכ

הפרחי ו'רשימת  אשתוריל 'כפתור ופרח'החיבור  :מוזכרים שערי הרחמיםשוב בהם ששני מקורות 

ב'רשימת יתגדל' מופיע גם דימוי חזותי גדול ומרכזי של שערי הרחמים, וכפי שצוין  19יתגדל'.

  (.ה10) איור מגילת פירנצה ן לזמבמוצא ושותפה ב, רשימה זו עילל

  

                                                           
18
 .179-176  'עמריינר, עלייה,  
19
 . 133 'עמ'רשימת יתגדל', פז;   'עמהפרחי,  אשתורי 
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 הר הביתחומת פרק ב: 

 

ברצף  הביתהר ך איור נמששערי הרחמים, את מיד לאחר קטע האיור המציג את הכותל המערבי ו

של  אופקיות עוברות לכל אורכורצועות תשליב . זה לזהאחיד של דימויים אדריכליים המחוברים 

גוף המבנה מורכב ברובו משתי . (26-20)תמונות  כאילו מדובר במבנה אחד עצום בממדיו האיור

מהן תלויות מנורות שמן. הרצף האחיד של ושבו קשתות תלתניות  ,דימוי המיחרבשורות של 

ידי מוטיבים אדריכליים שונים. בחלקו התחתון של האיור ישנם פתחים -נקטע על שורות המיחרב

וחלקם רחבים ומתנשאים לגובה  חלקם קטנים ובגובה המפלס הראשון בלבד אחדים, או שערים

דגמי תשליב שונים.  םהעשויישטחים חלונות או  לעתיםשני המפלסים. במפלס העליון מופיעים 

לאיור אין כיתוב המציין את  .כמפלס שלישי נראים קטעים של שורת קשתות קצרהלזאת, נוסף 

מסייעים להבין שמדובר בתיאור  ובמסוימים מזהים הנלווים לפרטים כיתובים אך , זהותו

  .הר הביתמקדש שעמד על ה

מגילה, ישנן מסורות בכל מקום קדוש אחר כמו  , שלאלתיאור החזותי של בית המקדש

יהודים, מוסלמים  – ארוכות שנים לכל אחת משלוש הדתות שקידשו את המקום אמנותיות

החזותיות  על רקע המסורותתחילה את האיור שבמגילה ולנתח  יש לבחון משום כך ונוצרים.

המאה השביעית  ףבסו הר הביתבמחקר כיום. הכיבוש המוסלמי, שבעקבותיו נבנו על  המוכרות

רת תיאורי המקדש, הן נקודת מפנה משמעותית במסו, הוא אקצא-אל הסלע ומסגד-כיפת

שבה עומדים על מקומו של  ,הן החזותית. בתקופה זו נוצרה מציאות חדשההטקסטואלית 

המקדש היהודי שני מבנים מונומנטליים במידותיהם ובעלי חזות מרשימה. צורתה המתומנת של 

אדריכלי שונה וסותר לחלוטין את  ות מראה, ושתי הכיפות בראש שני המבנים, מציגהסלע-כיפת

 20מקראיים של המקדש היהודי בעל צורת המלבן והגג השטוח.-התיאורים המקראיים והבתר

, ראתה הר הביתשזמנה עוד מעצם ימי בניית המבנים על  ,מוסלמית-מסורת מקומית יהודית

וג למקדש מעין ייצ ,הר הביתמבנים הממשיכים את קדושתו של  אקצא-אלובמסגד  הסלע-כיפתב

                                                           
20
מקדש הורדוס, מתואר  נראהד. הבית השני, כ–ז ובדברי הימים ב ג–ו המקדש הראשון מתואר בספר מלכים אבית  

על תיאורים מג. -בית המקדש השלישי שייבנה בעתיד, מתואר בספר יחזקאל, פרקים מבמשנה במסכת מידות. 

 ראו ייבין, מקדש שלמה.ראשית ימי הביניים מטקסטואליים ודימויים חזותיים מן העת העתיקה ו
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למרות מסורות מוקדמות אלו, לא מוכרים כיום תיאורים חזותיים,  21היהודי שבנה שלמה המלך.

ם, המציגים את המבנים המוסלמיים כייצוג למקדש היהודי בתקופה ימוסלמיים או יהודי

 עשרה. -הקודמת למאה הארבע

 נתנו הצלבנים פרשנות משלהם לנוכחות  1099 ירושלים בשנת שלעם הכיבוש הצלבני 

 Templum )זוהה כ"מקדש שלמה"  אקצא-אללפיה מסגד . הר הביתהמבנים המוסלמיים על 

Salomonis), זוהתה כ"מקדש האל הסלע-כיפתאו "ארמון שלמה", ו"  (Templum Domini.)22  

ק' קרינסקי שרוב עשרה, טוענת -פה של המאה השתייםרולמרות קיומן של המפות הצלבניות באי

מציגים אותו  עשרה-המערב הנוצרי עד למאה החמש הדימויים החזותיים של המקדש באמנות

 במגוון צורות אדריכליות העוקבות אחר דפוסים אדריכליים מסביבתם הקרובה של המאיירים

   23.הר הביתשל המבנים שעל המציאותית מצורתם מושפעים ואין הם 

-כיפתמקדש שלמה בצורת של  שני דימויים כיום יםפרסית מוכר-מן האמנות המוסלמית

ומתואר בה חורבן המקדש בידי  1308-1307א מיניאטורה מתבריז משנת וה דהאח ,הסלע

 25עשרה.-מסוף המאה הארבע הוא מיניאטורה השניו 24,נבוכדנאצר

התקופה שלאחר הקמת המבנים דימויים של המקדש מן  כמהבאמנות היהודית מוכרים 

רייבו מספרד מן המחצית דימוי המקדש בהגדת ס :עשרה-המוסלמיים וקודם למאה החמש

רים מגרמניה שנוצרה ופיהצ י דימויים בהגדת ראשיושנ 26עשרה,-השנייה של המאה הארבע

                                                           
21
 . על מקומו של מקדש שלמה במסורת25-24  'מסורות ירושלים, עמ כפרי,-לבנה ;169-159 'עמ, הסלע-כיפתגרבר,  

; , מקדש שלמהסוצ'ק ראו הסלע-לכיפתו אקצא-אלהמוסלמית והביטויים החזותיים של מסורת זו בקשר למסגד 

  .32 ,25-24  'עמ; מילשטיין, מקדש, 467-463   'עממילשטיין, ירושלים, 
22
מפות  ,מ' לוי ראו.  על הדימויים במפות צלבניות 189 עמ'פראוור, נצרות,  ;185-184עמ' הר הבית בנצרות, שיין,  

עשרה, מסתבר שהשפעתן על -עשרה והשלוש-םמאות השתי. למרות שהמפות הצלבניות נוצרו ב507-418 עמ' צלבניות, 

על . 417-399עמ'  קוחנל, מסעי הצלב,  ראועשרה. -דימויי המקדש באמנות המערב מתחילה בעיקר במאה החמש

  .217-210  'כיפת הסלע, עמ, וייס ראומקדש היהודי ה רור כייצוגימזוהה בב הסלע-כיפתבהם שדימויים צלבניים 
23
 קרינסקי, דימוי המקדש. 
24

על   Al-Biruni, Ᾱthār al-bāqiya, Edinburg, University Library, Arab. 161, fol. 134v ,. מתוך כתב היד: 

, 32 עמ'לשטייין, מקדש, מי; 473-472 עמ' מילשטיין, ירושלים,  ;77-76עמ' מקדש שלמה, , סוצ'ק, ראומיניאטורה זו 

     10.4 :איורכיפת הסלע, , ברגר פ' ראולתמונת צבע 
25
 .al-Ṭūsī's ʻAğāib al-maḫlūqāt, Paris, Bibliothèque Nationale, Mss. Or. Suppl. Pers. 332, folמתוך:  

140a  עמ' שם,  ראו. לתמונת צבע 467-464 עמ' ; מילשטיין, ירושלים, 32 עמ' מילשטיין, מקדש,  ראו, על איור זה 

466. 
26
 .86עמ'  כתבי יד, נרקיס, הגדת סרייבו, פקסימיליה; .  לתמונת צבע ראו 32rהמוזיאון הלאומי,  דף סרייבו,  
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 מופיעים :ששני התיאורים הללו תואמים את הגדרותיה של קרינסקי נראה  1300.27סביבות שנת ב

תיאור שונים הן מה, והם בו נוצרושבהם מוטיבים אדריכליים אופייניים לסביבת המקום 

 אקצא-אלמסגד את או  הסלע-כיפתהמציגים את ספרות עולי הרגל ים שבתיאורהן מ ,מקראיה

  28כמקדש.

מציג את המקדש בצורת שאמנות היהודית המוכר במחקר הביותר הדימוי המוקדם 

 29עשרה.-מאויר של משנה תורה לרמב"ם מאיטליה מן המאה החמש כתב ידמופיע ב הסלע-כיפת

אחד מכתבי היד המוקדמים המופיע ב'מגילת פרינסטון',  ,מוכר בלתי ,דימוי אחרקדם לו שייתכן 

בראש המגילה מוצג מערך של כלי משכן ומקדש   30איור המקומות הקדושים. תהמשתייכים לסוג

קשה שלא לזהות בדימוי  .ליו כיפה גדולה ודומיננטיתומיד לאחריו מופיע מבנה מרובע הנושא ע

דימוי מרובע  נראההמבנה  (. בחלל הפנימי שלא11 יור)א הסלע-כיפתזה את הדמיון לצורת 

דימוי אחר  .והמוסלמית 31,לפי המסורת היהודיתמקומה של האבן זהו . יה"יהמזוהה כ"אבן השת

-1382משנת  ממיורקה, מופיע ב"תנ"ך פרחי" שמוצאו ה לבחינה מעמיקהטרם זכש ,של המקדש

שתי  בעלרך ושם, בעמוד המציג מכלול של כלי המשכן והמקדש מופיע דימוי אדריכלי מא .1366

באמצעות צורתם של שני המבנים  המקדשראשון להציג את ה(. דימוי זה הוא אולי 26 איורכיפות )

מוכר ונפוץ באיורי נעשה דפוס זה  לאחריו הסלע.ולא רק באמצעות צורתה של כיפת , המוסלמיים

  32.(ב13 עשרה )איור-' בני המאה הששיחוס האבותכתבי היד של '

לפרש את המרכיבים תחילה  במגילת פירנצה ינסה הר הביתהדיון באיור המקדש שעל 

 נזכרו כאן.שהמוכרים  ביחס לתיאורים החזותייםו צורתבחן ית ולאחר מכן השונים שבו

 

                                                           
27
 הגדת ראשי הצפרים, . לתמונת צבע ראו47rודף  33, דף 180/57מוזיאון ישראל, ירושלים, מס' ירושלים,  

 .180-176  'הגדת ראשי הצפרים, עמ ,עיני-שלו ראורים ופימקדש בהגדת ראשי הצעל ייצוג ה  פקסימילה.
28
כגון ייצוג המקדש באמצעות דימויים של כלי המשכן והמקדש  ,הדיון איננו מתייחס לדימויים סימבוליים 

ולא לרישומים של תכניות קרקע של המקדש המופיעות  ,ם מן המזרח ומספרדיכ"המופיעים בדפי פתיחה של תנ

מראה המקדש, רוזנאו,  ראודימויים אלו  עלרוש הרמב"ם למסכת מידות. ירוש רש"י למקרא או בפיבהעתקים של פ

 .37-34 עמ' 
29
  ראו. לתמונת צבע 180/126מס' בעלות משותפת של מוזיאון ישראל, ירושלים, ומוזיאון מטרופוליטן, ניו יורק,  

 צבר, המקדש. ראו הסלע-כיפתעל הדפוס החזותי של ייצוג המקדש בצורת . 186 עמ'  כתבי יד,  נרקיס,
30
 .18עמ' ראו במבוא,  
31
 .115 –110עמ'  הר הבית, הירשברג,  , וראותוספתא יומא, ב, יב; יומא ה, ב משנה 
32
 ,ובצורת שני המבנים הסלע-כיפתתיאור המקדש, בצורת של . שני הדפוסים השונים 69-64 עמ' צרפתי, תזה,  

 ., כתובותפישוף ראומופיעים רבות בכתובות איטלקיות בעת החדשה, 
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 השערים

תשעה פתחים. הם שונים בצורתם ובממדיהם, ורק ך חלקו התחתון של האיור מופיעים לאור

סיבה לא ברורה המינוח להגדרת הפתחים מ (.25-20מונות ם נלווה כיתוב מזהה )תהלארבעה מ

"שער", או המונח המקביל במקורות  ,איננו קבוע. במקום המונח העברי המקובל במקורות

במגילה פעמיים המונח "פתח" מופיע "באב",  ,גם במקורות עבריים לעתיםמופיע המוסלמיים 

 ת המונחים "שער" ו"מקום".אחופעם 

ושונו שמותיהם.  הר הביתך מאות השנים שונה מספר השערים שהיו קבועים בחומת במש 

תמונה מתעתעת וישנם  הר הביתמשום כך עולה מן המקורות השונים המתארים את שערי 

המקורות  33ותו השער, או לחילופין, לשני שערים שונים ניתן אותו השם.כינויים שונים לא

שונו כינויים אלו לשם  לעתיםו ,היהודיים אימצו כינויים שמקורם במסורות הנוצרית והמוסלמית

מיקומם הפיזי של  ין אתלימוד המקורות השונים מסייע להב ,עברי. למרות הקשיים הללו

, מיד מימיןמתבונן. השער הראשון למבקש בעל המגילה להציג השערים באיור, ומסייע להבין מה 

 ]עליו השלום["פתח שלמה ע"ה :(20)תמונה  דימוי שערי הרחמים, מלווה בכתובתלאחר 

אך מוכר  ץ,איננו נפו הר הביתהכינוי "באב שלמה" או "באב סולימאן" לשער משערי  34.במקדש"

ים בני המאה העשירית. הוא מוזכר בחיבורו של ההיסטוריון ים ויהודיממקורות מוסלמי

 תובנוסח תפילת השערים הנקרא ,930משנת  (Ibn 'Abd Rabbih) אבן עבד רביההמוסלמי 

מזהה את מיקומו של "שער  גיל  35"(.ת השערים בירושליםו"צלואת אלאבואב פי אלקדס" )"תפיל

 36 שלמה" בתקופה המוסלמית הקדומה בחלק הדרומי של החומה המערבית.

                                                           
33
 ., השעריםבורגויןוכן,  59  'עמבהט, התקופה המוסלמית,  
34
כתב מאוחר לזמן יצירת המגילה,  משום כך ר"ת "עליו השלום" מופיעים בתיקון בדיו שחורה  נראהבכתובת זו  

 .90ראו חלק ב, פרק ג, הערה , אותכל ציין גרש בודד מעל לולא כדרכו של בעל המגילה  ,במרכזגרשיים כפולים ב

נשא תשהפתח קשור למבנה המ נראהתחת למבנה המזוהה לפי הכתוב כ"מדרש שלמה". לכאורה מהשער מופיע 

בין הפתחים וימוי טען שאין קשר בין המבנים בחלקו העליון של הדאיחוס שניהם לשלמה המלך. להלן ימעליו בשל 

זיהוי מרכיבי בהכרח פתח כניסה ל"מדרש שלמה". שלא כמו  מכאן ש"שער שלמה" איננו. בחלקו התחתון של האיור

השער שדרכו היה המלך שלמה  בהסבר על השער ומציינת שזההאיור בידי בעל המגילה, הכתובת באיטלקית מרחיבה 

ובחלק א, פרק  8-9  ', ראו לעיל, במבוא, עמעבריותהנכנס למקדש. כתובת זו היא עוד פרשנות שונה לכתובות הזיהוי 

 .72ולהלן בפרק ג, הערה  3, ובפרק א, הערה 76ב, הערה 
35
; ריינר, 189, 174  ', עמעל שמות השערים בתקופה המוסלמית המוקדמת ראו הסיכום אצל לה סטראנג', פלסטיין 

)ושם איור בהערה  27-26 'שער הכוהן; וסיכומו של מ' גיל את המקורות המוסלמיים בתוך: גיל, שכונת היהודים, עמ

כיום מוכר "שער שלמה" רק מ"תפילות בוב השערים. יבהם מתואר מנהג סשפליישר מונה עשרה מקורות שונים  (.31

. 311 'שערי ירושלים, עמפליישר,  ראובמקורות האחרים שלא שרדו בשלמותם, הוא הוזכר גם שאך ייתכן  השערים",

כאן התקבלה הבית.  טוען שכל השערים המוזכרים במקורות השונים הם שערי העיר ולא שערי חומת הר פליישר
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. "שער בנימין" :(21)תמונה  ו כותרתאליית השער הבא דומה בעיצובו לשער הקודם ונלוו

ומופיע גם במקורות עולי רגל נוצריים בני המאות החמישית  37שם השער לקוח מן המקרא,

נטית בפינה המזרחית של החומה ה את מיקומו של השער בתקופה הביזמזה . צפרירהשביעיתו

כינוי ה 39.שמו "שער יהושפט"היה בתקופה הצלבנית  38הצפונית, במקומו של שער האריות כיום.

"שער בנימין" נותר ללא שינוי רק במקורות מסורת המקומות הקדושים היהודית. המוקדם 

המתאר את המציאות הקיימת  ,(1187-1153אל הכהן )שבהם הוא חיבור מסעו של יעקב בן נתנ

 ו של השער בתקופה הצלבנית במילים אלו:תבסביב

ועוד ראיתי בעמק יהושפט שמשליכין שם אבנים, שבכל יום ימותו מאה לכל הפחות ומורידין 

.אותן משער בנימין ומסבבין בין ציון ובין מי שילוח
 40

  

הקודמים. הכיתוב המזהה הצמוד לו מטושטש אך הכתב הפתח הבא רחב וגבוה מן השניים 

"מקום  (:23 מונההמאוחר המכסה עליו עוקב אחר הנאמר בכתב המקורי של בעל המגילה )ת

יש לשער שהכוונה היא לכינוי המוכר "שער השבטים", או בשמו הערבי "באב  .השבטים"

ומיקומו אז היה במרכז  ממקורות התקופה המוסלמית הקדומה אלאסבאט". שער זה מוכר

 אולםת השערים בירושלים', זוהה "שער השבטים" במקום זה. וגם לפי 'תפיל  41החומה הצפונית.

 הזבשם "שער השבטים", שער אחר המסורת המוסלמית לכנות החלה מאז התקופה הצלבנית 

  42הנמצא בפינה המזרחית בחומה הצפונית.

 ללמודאפשר לחלו למסורת העברית מן הנאמר במקורות הנוצריים והמוסלמיים שח

נטית "שער כונה בתקופה הביז האריות כיום( שהשער בפינה המזרחית שבחומה הצפונית )שער

תקופה הצלבנית החלה המסורת המוסלמית לכנותו "שער השבטים" )ובמקורות ה למןבנימין", ו

ממשיך להיקרא "שער בנימין" רק שער אותו אך, כאמור, ר יהושפט"(. צלבניים הוא כונה "שע

                                                                                                                                                                      
עמ' , ראו גיל, שכונת היהודים, הבית ולא את שערי העיר-דעתם של החוקרים המזהים במקורות הללו את שערי הר

 ; ריינר, שער הכוהן. 322-320
36
 .. פליישר מזהה את מיקומו של שער שלמה בצפון ולא במערב27-26שכונת היהודים, עמ'  ,ראו גיל 
37
 .10: ד; זכריה, י32: ; יחזקאל, מח2: , כ7: חל, 13: ירמיהו, לז 
 . 286-285  'עמנטית, צפריר, התקופה הביז 38
39
 .  76  'עמבהט, התקופה הצלבנית,  
40
 .191  'תיאורי נוסעים, עמפראוור,  ;62-61  'עמיעקב בן נתנאל הכהן,  
41
 .87-85  'עמוכן,  xxii-xxiii  'עמ, 3ומס'  xiv-xv  'עמ, 1במפות מס'  , ירושלים,אלעד 

42
מיקומו של "שער השבטים" בפינה המזרחית של החומה הצפונית  ראוו. 64-62 בהט, התקופה המוסלמית, עמ'  

 ,(Khusrau)חּו'סרּו  , . המחבר המוסלמי411פריט  184 עמ' ירושלים, אצל דרורי,  ,במפת ירושלים בתקופה הממלוכית

 .24 'עמ,  חּו'סרּו ראו, את מיקומו של "שער השבטים" בחומה הצפונית 1047שנת בעדיין מזהה 
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עשרה -במקורות מסורת המקומות הקדושים היהודית. במקורות היהודיים בני המאות הארבע

ב'רשימת נאמר  ,המשקף את חילופי הכינויים לשער. כך למשל ,עשרה מופיע נוסח דומה-ועד השש

כלומר שער קורין לו הישמעאלים ]אל[סבט  "שער בניימין עשרה:-יתגדל' מן המאה הארבע

-עשרה והשש-' מן המאות החמשיחוס האבותנוסחים השונים של החיבור 'גם ב  43.השבטים"

בניגוד למקורות היהודיים המאוחרים הללו, מגילת פירנצה מציגה  44.מופיע תיאור דומה עשרה

נראים שני שערים שונים בעיצובם ובמיקומם, שבמגילת פירנצה את המסורת הקדומה: באיור 

המציאות שבה שני הכינויים הללו  .""שער בנימין" והשני הוא "מקום השבטים האחד נקרא

צלבנית. מיקומם של שני -מתייחסים לשני שערים שונים הייתה קיימת רק בתקופה הקדם

השערים, כפי שעולה מן המקורות, הוא בחומה הצפונית: "שער בנימין" בפינה המזרחית של 

נעזר בעל  הר הביתשגם בתיאור שערי  משמעבמרכזה.  החומה הצפונית, ואילו "שער השבטים"

 45שבמזרח.המערבי  כותלמסורת השנזכר ביחס ל, כגון זה במקור טקסטואלי קדום המגילה

 השער המזוהה האחרון הוא מעוטר וגבוה. בתוכו קשת פרסה מחודדת ומעליו מתנשא גג 

שער . (24ונה )תמ באב אסלסלא" ]ערבית["פתח השלשלת/ בערבי :ת הכתובתימדורג. לשער נלוו

, וזה מיקומו ושמו מאז התקופה הממלוכית ועד הר הביתהשלשלת נמצא בחומה המערבית של 

 בני התקופה הצלבנית ובמקורות ,השער מכונה במקורות מוסלמיים קדומים "שער דוד" 46היום.

מאז התקופה מעיד על מעמדו של השער ייתכן שהידורו  47"השער המפואר" או "שער ניקנור".

ובו  ,שערים. המקור המוסלמי המוקדם ביותר שעלה בידי למצואבכאשר היה היפה  ,הצלבנית

גם להזכיר  אפשר 1320.48מסמך הקדש )וואקף( משנת  ואה ,כינוי "שער השלשלת"במוזכר השער 

הכינוי "שער השלשלת" הוא בן התקופה  1345.49משנת ( Al-Umarī)מרי עֻ חיבורו של אלאת 

 ,'יחוס האבותהחיבור ' ם שלהממלוכית ולכן איננו מוכר במקורות היהודיים קודם לנוסחי

ייתכן שמגילת פירנצה היא מן  50עשרה.-מאה הששבעשרה ו-להי המאה החמששהועתקו בש

                                                           
43
 .134  'עמ'רשימת יתגדל',  
44
 .209 'עמ'רשימת רמ"ט',  ;213  'עמ'רשימת רצ"ז',  
45
 .68, וכן ראו חלק ב, פרק ב, עמ' 97 'לעיל, עמ 
46
 .185 , פריט184 -182 ', ירושלים, עמבמפת ירושלים בתקופה הממלוכית, דרורי ראו 
47
 .81 'עמה הצלבנית, בהט, התקופ ;59 'עמבהט, התקופה המוסלמית, ; 155 'עמאלמקדסי,  
48
 .144 'עמבהט, התקופה הממלוכית, ; 11 'איסלם בירושלים, עמטיבאווי,  
49
 .220 'עמאצל, טל,  מריעֻ אל, וכן תרגום חיבורו של 192 ,121 השערים, עמ' בורגוין, 
50
 .212 'עמ'רשימת רצ"ז',  ,ראולמשל  
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שער בהם וזכר משהיהודיים, גם בין בין המקורות המוסלמיים וגם  ,המקורות המוקדמים ביותר

  השלשלת.

נית של המאייר החורגת החלטה ספונטכ יתנרא הר הביתשער השלשלת באיור הופעתו של 

לאי של קלף זר ליריעת הקלף של יתר טגבי -מתכנית האיור המקורית שלו. השער מופיע על

לקווי סביב מ. רצועות התשליב האופקיות העוברות ברצף לכל אורכו של האיור, נקטעות יםהאיור

לשינוי לדעתי  דומה לזהות ניסיון מגושם מעט להשלימן. מקרה זה אפשרהמתאר של השער ו

כאשר הוסיף בקווי מתאר בדיו  ,ני שיצר בעל המגילה בתכנית האיור של מערת המכפלההספונט

ית התרחשות אקטואלמ כנראהחריגה זו נובעת   51מולו נהגו יהודים להתפלל.שאת הפתח בחומה 

 .במהלך מסעו, אולי לידיעתו של בעל המגילהשהגיעה 

למצוא גם במספר השערים  אפשר מציאות ההיסטורית של ירושלים הממלוכיתהתאמה ל

שערים בהם עד כה, ישנם עוד חמישה דנו שהמופיעים באיור. מלבד ארבעת השערים המזוהים 

בממדיהם ובעיצובם הצורני. תשעת השערים השונים  זה מזהשונים התוב מזהה, יכ חסרי

 ואשר הנכללים באיור מקבילים למספר השערים  שדרורי מציין שהיו פעילים בתקופה הממלוכית

באיור המגילה  הר הביתמספר הזהה של שערי מלבד ה. הר הביתדרכם נכנסו הבאים למתחם 

, כפי שזוהה באיור, תואם יתהר הבובמציאות של ירושלים הממלוכית, גם מיקומם בחומות 

ה בת הזמן. לפי דרורי, כל שערי הכניסה למתחם ממוקמים היו בחומה את הריאליכנראה 

שמופיע גם בדימוי שבמגילה, למרות שחלק  נראהמיקום זהה  52הצפונית והמערבית בלבד.

משמות השערים מוכרים מתקופות קודמות לתקופה הממלוכית: "שער שלמה" ו"שער השלשלת" 

ואילו "שער בנימין" ו"שער השבטים" מזוהים שניהם בחומה  ,מזוהים שניהם בחומה המערבית

 הצפונית. 

תאר כך שיי בעל המגילה ידאולי בנקבע  סדר הופעתם של השערים המזוהים בכיתובים

הוא פותח מימין ב"שער שלמה" שבחלק הדרומי בחומה  :הר הביתסביב חומת הלך היקפי מ

אל  ,עד הגיעו לפינה המזרחית של החומה הצפונית 53המערבית. ממנו הוא פונה דרומה ומזרחה,

ער "שער בנימין". משם  ממשיך מערבה ל"שער השבטים" שבחומה הצפונית, והוא מסתיים ב"ש

השלשלת" בחומה המערבית, סמוך לנקודת ההתחלה ב"שער שלמה". מסלול מעגלי זה סביב 

                                                           
51
 .62-61 'ראו, חלק ב, פרק א, עמ 
52
 .166-165 'ירושלים, עמדרורי,  
53
 .הבית-" המתואר בנפרד וקודם לתיאור מתחם הרשערי הרחמיםתיאור מהלך זה מתעלם מ" 
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הר שקיימו עולי הרגל היהודים ל ,בוב השערים"ימזכיר עד מאוד את ריטואל "ס הר הביתלשערי 

באופן דומה  –היה כנגד כיוון השעון הסיבוב   54עשרה.-המאה השלוש עד נראהככל ה הבית

בוב השערים החל בשער יתקופה המוסלמית הקדומה, שבה סשלא כמו בלמהלך שתואר כאן. 

 –מתחיל במערב ומסתיים בו  , המוצג ליניארית,המהלך ההיקפי שבמגילה 55הן מדרום,והכ

 בתקופה הממלוכית.   הר הביתבהתאם למקום הכניסה של עולה הרגל המגיע ל

 

 מוטיבים מוסלמייםנוכחותם של 

אין ושני דימויים המשולבים באיור האדריכלי הכללי בחלק השמאלי התחתון של האיור ישנם 

, זיהוי חסרבין "שער השבטים" ל"שער השלשלת" מופיע שער נוסף . כותרת המזהה את מהותם

צורת . (24תמונה גרם מדרגות ומעין סולם מוצב באלכסון ) נראה אליוסורג. סמוך בחסום  נראהה

גרם מדרגות  שלהעל במה קטנה דוכן הדרשן העומד במסגדים  –צורת מינבר מזכירה הדימוי 

קורפוס תעודות לראות ב אפשרם דומים של מינבר כשלבי סולם. דימויי לעתים דמיםנומעקה ה

עשרה: המינבר במסגד אברהם הסמוך להר -עשרה והשלוש-םעולי רגל מוסלמים מן המאות השתי

אפשר דימוי מינבר דומה   .(ו1איור ) Muzdalifa)) שבמתחם המוזדליפה( והמינבר ה1איורעראפת )

כמו למשל המינבר בסצנה "אבו זאייד  ,חרירי-מקאמאת אלרים של לראות גם בכתבי היד המאוי

 (.24)איור  הבריטית ספרייהיד מאוסף ה-לפני הקאדי" בכתב

(. מעל 25הוא עיטור המשקוף מעל השער השמאלי ביותר באיור )תמונה השני דימוי ה

הכתובת היא  עיטור תשליב.במשקוף השער מופיעה כתובת קליגרפית בערבית ולה מסגרת קורת 

עיטור משקופים באמצעות כתובת  56עיטורים שונים.שעוטרו של אותיות חסר פשר כנראה צירוף 

האיובית מוסלמית ונפוץ באדריכלות הבאדריכלות מוכר הוא מוטיב  זה כמו באיורקליגרפית 

   57והממלוכית.

 והם ותיים מוכרים בעולם הדתי המוסלמימרכיבים מציאהם  זיהויה שני הדימויים חסרי

מכך  נראהנובעת כ. הופעתם במגילה ממלוכיתההמקומית ובאדריכלות מוטיבים מוכרים באמנות 

                                                           
54
 .17לעיל, הערה  
55
 .290-286  'עמ הן,וריינר, שער הכ 
56
 הכתובת. זיהוי על עזרתו ב ,ומוזיאון ישראל לראני מודה לפאוזי איברהים, אוצר מוזיאון רוקפ 
57
 ;110-109, 103-102 ,98 'עמאילון, התקופה הממלוכית, -רוזן ;371  'עמאיילון, התקופה האיובית, -רוזן ראו 

 .96 'עמבורגוין, ממלוכים, 
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מחוק צורך ל הראלא ו העתיק את המודל בעל המגילהמבוסס על מודל צורני מוסלמי.  שהאיור

 בו.שם יאת הדימויים המוסלמי

משולש הפוך העומד על וצורתו כמופיע בקצה החלק התחתון של האיור דימוי נוסף 

 : מזוהה בכתובתדימוי זה . (25–26ות )תמונדקודו ושטח הפנים שלו מורכב מרצועות רחבות וק

 :בשני מקורות בלבד הר הביתהיהודים מוזכר מזבח ביחס ל בספרות עולי הרגל. "מקום המזבח"

 עשרה מתייחס המחבר למזבח העולה שעמד בחצר-בחיבור 'אלה המסעות' מסוף המאה השלוש

, מתייחס המחבר 1215משנת  מנחם בן פרץ החברונימכתבו של במקור מוקדם יותר, ו 58,המקדש

 לאובייקט אקטואלי בן זמנו המכונה "מזבח":

 

ושם ישבתי והתפללתי בתוך קהל גדול  ]עיר הקודש[משם לירושלים עה"קוהלכתי 

.וקדוש,...והעמדתי ספר תורה על עמוד שיש במזבח
 59

 

ממנה קוראים את ספר התורה שכינוי לבימה  נראהנויבאואר מציין שהמונח "מזבח" הוא ככל ה

באופן דומה מפרש גם ריינר את דברי מנחם החברוני, וטוען שיש בהם עדות  60בשעת התפילה.

הר עשרה מול החומה המערבית של -לקיומו של מקום תפילה מרכזי שהתקיים במאה השלוש

על מזבח  61, במקום המכונה בחיבורים אחרים בני הזמן "העזרה" או "מקום העזרה".הבית

ללמוד גם מציון תרומה שנשלחה  אפשר הביתהר העומד במקום תפילה הסמוך לאחד משערי 

שמואל בן פלטיאל נידב כספים גם לשמן למקדש ": 1054לירושלים בתוך מגילת אחימעץ משנת 

גיל מפרש מקור זה בדרך דומה לדברי ריינר ביחס לחיבורו של  62.בכותל המערבי למזבח שבפנים"

הן, שהיה ומול שער הכ ,הבית הרמדובר במקום תפילה הסמוך לחומת  ,מנחם החברוני. לדבריו

הדימוי המזוהה כ"מקום  63הרגל היהודים בתקופה המוסלמית הקדומה.עולי למרכזי  אתר כינוס

הקריאה החזותית השמאלי ובחלקו התחתון של האיור. מיקום זה, לפי  המזבח" ממוקם בקצה

                                                           
58
 .13 'עמ'אלה המסעות',  
59
 . 37  'עממנחם בן פרץ החברוני, מכתב  
60
 .1שם, שם, הערת המהדיר מס'  
61
 .167-165 'עמ, ריינר, עלייה 
62
 . 22הערה  ,166 'עמריינר, עלייה,  ;37 'עממגילת אחימעץ,  
63
הן" בתקופה המוסלמית הקדומה. ו. חוקרים נחלקו בשאלת זיהוי מיקומו של "שער הכ528 'עמ, ישראל-ארץגיל,  

השער כשער ואילו ריינר מזהה את  ,32-23, גיל, ראוגיל מזהה את מקומו בחלק הדרומי של החומה המערבית, 

. לענייננו כאן חשובה העובדה 290-286 'עמן, הוכריינר, שער ה ראוחומה הדרומית, יוותר מבין השערים שבהמזרחי ב

הבית, ואובייקט המזוהה כ"מזבח" הוא חלק  -עשרה מתואר מקום תפילה סמוך לאחד משערי הר-שגם במאה האחת

 אינטגרלי ממקום זה.
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המזבח  . מכאן שהוא מציג תיאור שלהר הביתמציג את אזור החומה המערבית של שהוצעה, 

פשטת, כעין משולש הפוך, אינה דומה והדומה לתיאור הטקסטואלי של מנחם החברוני. צורתו המ

ייתכן שגם המוכרת. ם כנסת בצורת-לפניה עובר החזן, או בימת ביתשהתיבה  היא ,לדוכן תפילה

לדימוי זה זיהוי הולם במקורות נמצא מאחר שסלמי. ודימוי המשולש ההפוך היה למעשה דימוי מ

שני המוטיבים האחרים, כדימוי המייצג ריטואל שלא כ ,הוא מזוהה ,המקום היהודיתמסורת 

 .הר הביתיהודי שהתקיים מול חומות 

קריאה חזותית לחלק התחתון של  מוצעת כאן ,הר הביתכסיכום לדיון בזיהוי שערי 

מודל צורני מוסלמי המתאר את המבנים  באמצעותת פירנצה מוצג גילמ: המקדש היהודי באיורה

פי המסורות היהודיות -המקדש עללייצוג חזותי של בעל המגילה התאים ה זמודל . הר הביתשעל 

הקשורות בו. המודל הצורני המוסלמי שיקף במידה רבה מציאות היסטורית  מימי הביניים

ולכן נכללים בו תשעת שערי הכניסה למתחם. בעל המגילה  ,בתקופה הממלוכיתקיימת שהייתה 

ערים את העניק לשפיו -השפעת המקור היהודי שעלב נראהכ ,מעניק זיהוי רק לארבעה מתוכם

  שמם.
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 פרק ג: המקדש

 

ג את יהובן שחלק זה מצ, הר הביתאיור בחלקו התחתון של הכתובות השונות המופיעות פי -על

ולצד  מופיעים חמישה גגות בצורות שונות ושעריה. בחלק העליון של האיור הר הביתחומת 

מלמדים שחלק זה שבאיור מציג את המבנים  הגגות ות וצורתתובהכ ות.תובם מופיעות כמקצת

בתוך המתחם המוקף חומה. בחינה ראשונית של האיור מעוררת את שאלת זהותם  הר הביתשעל 

 אקצא-אלהאם אלו הם המבנים המוסלמיים העומדים על ההר עד ימינו, מסגד  :של המבנים

    ?, או תיאור חזותי של המקדש היהודיהסלע-כיפתו

 

 מדרש שלמה 

משני צדי הגג גג גמלון בעל עיטורי פינות בולטים.  מציגאיור החלק העליון של הדימוי הראשון ב

יש להניח שכינוי . (20 מונה)ת "]עליו השלום[ה' ע'"מקום מדרש שלמה במקדש  :תתובמופיעה הכ

הופעתו של   64כמקדש שלמה. אקצא-אלזהה את מסגד מה ,מסורת הצלבניתהעוקב אחר מקום ה

מכלל המקורות היא המוקדמת ביותר  עשרה-מראשית המאה הארבע כינוי זה במגילת פירנצה

 65עשרה.-משלהי המאה החמשהיה מוכר עד היום רק במקורות  הכינוי "מדרש שלמה"הידועים. 

עמד הרצון להיבדל מן המסורת הצלבנית, והמילה "מדרש", הקרובה הכינוי יצירת ברקע שייתכן 

עבור היהודים בידי שינוי מושגי זה נפתרה -על 66העברי למילה "מקדש", הלמה מגמה זו. הבצליל

                                                           
64
 .101 'ראו לעיל, עמ 
65
 'עמואיגרת תלמיד ר' עובדיה,  ;97עמ' מאיר לטיף,  ר'איגרת ר' יצחק בן  ;124 'עמ ,במסע משולם מוולטרה למשל 

עשרה, מציין בספרו -ישראל ומאייר שישב בירושלים במאה התשע-. מעניין לציין שיהוסף שוורץ, חוקר ארץ159

זה לא מצאתי  "...שורש שם "תבואות הארץ" את העובדה שלא הצליח למצוא את שורשיו של הכינוי "מדרש שלמה":

 .156 'אקצא[", ראו תבואות הארץ, עמ-אלבשום מקום ולא ידעתיו ובל"ע ]בלשון ערבית[ נקרא א"ל אכס"א ]
66
דין ובית מדרש ללימוד תורה. מכאן תיתכן -יש לזכור שבבית המקדש עצמו הייתה הסנהדרין שכללה בית 

נודע כחכם ש ,שלמה המלך ך גם המסורת עלהבית. כ-התפתחותה של מסורת המייחסת את קיומו של בית מדרש להר

, א שכך עשה שלמה ש'לימד תורה ברבים" )שה"ש רבה: "למשל שיר השירים רבה,מדרש כדברי  ,באדם ואיש תורה

-תפילה ובית-הורשו היהודים לבנות על ההר בית הר הבית. יש חוקרים הטוענים  שבראשית הכיבוש המוסלמי את (ט

מגלת 'ספר ב. מסורת דומה מוזכרת גם 107-99  'עמ הר הבית,  שובה, ;87-54  'תפילה, עמבית דינבורג,  ראו ,מדרש

 ,קשר לשאלה ההיסטורית בלי. 100-99 'עמ, 1129-1120 ר חייא שנכתב בברצלונה בין השניםלר' אברהם ב" 'המגלה
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ה של כינוי שני המבנים העומדים על ההר בשם "מקדש". המסורת היוצרת נוח-גם הדואליות הלא

בנוסחים המאוירים של 'יחוס אבות' בני  בולטת ביותר אקצא-אלזהות בין "מדרש שלמה" למסגד 

איור למשל, צמוד לו הזיהוי "מדרש שלמה" )של המסגד ומופיע דימוי  שבהם ,עשרה-המאה השש

 (. ב13

-אלהיכן הם גבולותיו של דימוי מסגד  במגילה הר הביתקשה להבין מתוך כלל האיור של 

ולו דגם כיפת בצל הנישאת זיהוי  בליגג הגמלון מופיע גג מיד לאחר , הוא "מדרש שלמה". אקצא

שגג זה משתייך אף הוא למבנה "מדרש שלמה" בעל גג הגמלון.  נראה. (21תמונה ) מעל לבסיס

רקע ירוק ועליו עיטור  – זאת מהופעתו של עיטור שטח הפנים הדומה בשניהם אפשר ללמוד

להוסיף גם השוואה יש בחלקו אדום ובחלקו בצבע הרקע. לקרבה צורנית זו צבוע  ,תשליב צמחי

למסגד כיפה, ומאז התקופה המוסלמית  יש . במציאותאקצא-אלהמציאותי של מסגד  הראעם המ

הקדומה ועד לראשית המאה העשרים היה לאורך אולם התווך גג משופע שהסתיים במעין גמלון 

קשת פנימית  בעלי  נראים ברור שלושה חלונותעשרה -ם מן המאה התשעתצלובבחזית המבנה. 

 25איור  ראובאיור )שלושת חלונות הקשת הנראים בבסיס הגמלון ש, כמו היו קבועים בגמלוןש

חזיתות ש כךאת המבנה באמצעות פרישת חזיתות,  האיור מציג 67(.21-20ות בהשוואה לתמונ

 .זו לצד זושונות של מבנה אחד מופיעות 

 

 קודש הקודשים, קובת העזרה ומקום אבן השתייה

ד הנראית כתוספת ליריעות הקלף ומופיע קטע של יריעת קלף צרה מא לאחר "מדרש שלמה"

גג שטוח הסוגר כמסגרת על שלושה מוטיבים של המקוריות של האיור. יריעה זו נושאת דימוי של 

. הגג מורכב משתי מסגרות של רצועות תשליב (22נה )תמו דימוי המיחרב בעל הקשת והמנורה

במקדש שהיה נכנס כהן צורת קודש הקדשים " :מופיעה כתובת ניהןחלל שביזו על זו ובהסוגרות 

"קודש הקודשים" הוא החלל הפנימי והמקודש ביותר במקדש  68."]עליו השלום[גדול ע"ה

                                                                                                                                                                      
גורם בגיבושו של המושג אודותיו ייתכן שהיו על האם היה בית מדרש יהודי על הר הבית, עצם קיומן של מסורות 

   "מדרש שלמה".
67
ואיור  322-320 'עמ, המוסלמית התקופה, איילון-רוזן ראו הקדומה המוסלמית בתקופה אקצא-אל מסגד מבנה על 

החזית העליונה  ראהלא שינתה את מ היאנוספה האכסדרה הקדמית בעלת הקשתות אך  1217. בשנת 322 'עמשם,  5

 .355 'עמאיילון, התקופה האיובית, -רוזן ראוה זו יבה מעין גמלון. על תוספת בני נראהש
. קיצור הביטוי תמילה 'היה' ועד לסוף הכתובבעל מילות הכיתוב המוקדם החל מ ,כיתוב זה מופיע הכתב המאוחרב 68

 האופיינית לכתב זה: ע"ה. ההשלום' מופיע בצור 'עליו
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, הר הביתשבהם נמצא דמיון למבנה קיים על  ,שני הגגות הקודמיםשלא כמו בהמתואר במקרא. 

גג המלבני בעל הדימוי ה מוכר במתחם. דימוי זה איננו דומה לשום מבנה אדריכלי מציאותי

הצמידות לדברי המקרא משתקפת גם בכיתוב  69תיאור המקדש במקרא.הולם מאוד את שטוח ה

ביום  ,שנהל אחתהן הגדול וכל פרטאליו  נכנס ינו, שאיש אהמספר על קדושתו של המקום

  70הכיפורים.

 :"קובת העזרה"יו הכותרתדמצדמיד לאחר "קודש הקודשים" מופיע גג כיפת בצל ו

 אינוידוע מן המקדש המקראי, המוכר ו, שלא כמו הכינוי ה"קובת העזרה"הכינוי  .(23 תמונה)

ואילו ה"עזרה"  ,מקראיים. "קובה" הוא השם הערבי לכיפה-מוזכר במקרא ולא במקורות בתר

ביטוי זה סתירה פנימית שכן ה"עזרה" היא  לכאורה מכיל 71הוא שמה המקראי של חצר המקדש.

א מבנה מקורה בלבד. ייתכן שמשמעות הכינוי בעברית יואילו "קובה" ה וקטורה הרחב חצר

-כיפתמבנה הכיפה שבחצר המקדש. הגדרה מעין זו הולמת מאוד את מבנה  היאובהקשר למקדש 

כן מעין -"קובת העזרה" הוא אם הכינוי  ידיים.ה רחבת קטורחצר במרכזה של העומד  הסלע

  72המבנה ההיסטורי שחרב.מתחם שהיה חלק מן בין ו מבנה מציאותי קייםשמו של בין שילוב 

כך אך אין לזמנה של מגילת פירנצה בומקובל מוכר  היה ""קובת העזרהייתכן שהכינוי 

 הסלע-כיפתתיאור המקדש בצורת  .מגילה הוא שהגה כינוי זה לראשונההבעל  עדות כיום, ואולי

כתבי היד רק מקודם למגילת פירנצה  במחקר מוכר ההי"קובת העזרה"  הכינוי יתוויובל

 :בנוסח דומההוא נזכר  בכולם. המאוירים של 'ייחוס אבות'

הגדולה שבהם היא קובת העזרה.  פות גדולות מכוסות מבחוץ בעופרת...כיובבית המקדש שתי  

פה השניה קורין לה מדרש שלמה המלך יוהוא מקום קדשי הקדשים, ובתוכה אבן השתיה. והכ

 73.השלום[]עליו ע"ה

                                                           
69
 .20לעיל, הערה  
70
 .טזלפי ויקרא  
71
 .360-358  'עמאיילון, התקופה האיובית, -רוזן ראועל מבני ה"קובה"  
72
לצד הכתובת בעברית מצוין  :פרשנות אחרת למרכיב זה של האיור ביאמשל כתובת זו התרגום לאיטלקית  

הכתובת באיטלקית איננה תרגום של באיטלקית שזהו מקום תפילת שלמה. זהו מקרה רביעי ואחרון במגילה שבו 

ייחוס מקומות שונים לשלמה המלך.  הוא ריםכל ארבעת המקנאמר בעברית אלא פירוש שונה לדימוי. משותף לה

. וראו לעיל, נוצרים איטלקיםככל הנראה שהיו  ,פרשנות זו מלמדת על תפישת עולמם של בעלי המגילה המאוחרים

 .34ובפרק ב, הערה  3, וכאן, בפרק א, הערה 76וכן, בחלק א, פרק ב, הערה  8-9  'במבוא, עמ
73
  .213 'עמ'רשימת רצ"ז',  
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איור הוא הגג האחרון ב, מופיע גג כיפת הבצל השלישי משני הגגות האחרונים שצוינומה -במרחק

אלסכרה" "קובה . (25 ונה)תמ "קובה אלסכרה / מקום אבן השתיה": נלווית כתובתלגג זה כולו. 

האבן נזכרת  .Qubbat al-Sakhra  ,שם הערבי לאבן השתייהשל ההיא צורת הכתיבה העברית 

  74מקומה היה בתוך קודש הקודשים. ,הנאמר שם במשנה ובתוספתא ולפילראשונה 

שיהודים ומוסלמים חלקו מסורת  מסתברבני התקופה המוסלמית הקדומה, לפי מקורות 

זיהוי גם הכיפה האחרונה כדימוי של  75המקדש. םהסלע נבנתה מעל מקו-לפיה כיפתש משותפת

 מיוצג באיור באמצעות אקצא-אליש לזכור שגם מסגד  ה,לכאורה תמוה. עם ז נראה הסלע-כיפת

 .שכל אחד מהן נצפה במציאות מכיוון אחר של המבנה שני גגות שוניםפרישת חזיתות, המציגה 

מכיוונים שונים המבנה  הראגג כיפה עגול ולכן מ בעלמדובר במבנה הרכזי  הסלע-כיפתבמקרה של 

בעל המגילה מאפשר ל באמצעות שתי כיפות הסלע-כיפתהמודל הצורני המציג את  נותר זהה.

מציגה את המסורת זו ה – ת למקוםות המיוחסוהמסור שתיאחת מאת ן הלציין לצד כל אחת מ

  מציינת שמקום זה הוא גם מקום אבן השתייה.ה זוו "קובת העזרה" הסלע-כיפתהמכנה את 

 

  דימוי אבן השתייה

 עשויהכיפה עצמה הפרט איקונוגרפי יוצא דופן מופיע בתוך כיפת הבצל של מקום אבן השתייה. 

לא דגם עיטורי המכסה את שטח הפנים שלה. במרכז בקווי מתאר מודגשים ומעובים בלבד, ב

. מוטיב זה  (25)תמונה מעובה וקו דיו דק אדום פס עשויה בהכיפה מופיע מלבן ירוק מוקף מסגרת 

כיפות האחרות השונה עד מאוד מדגמי התשליב המורכבים והעשירים המכסים את שטח פנים של 

 בתוך כיפה המזוהה כמקום אבן השתייה מו. מיקוכלל מוטיב עיטורי נראה אינובמגילה, והוא 

 לכך שזהו דימוי האבן עצמה.  מרמז

מגילת זמנה של קודם לשל אבן השתייה המוכרים מעטים הם הדימויים החזותיים 

ם. בתעודות עולי הרגל המוסלמים נראית יפירנצה, הן באיורים מוסלמיים הן באיורים נוצרי

האבן  (.ב2, ז1 איורים:תחת לה דימוי הסלע וכף רגלו של מוחמד המוטבעת עליו )מו הסלע-כיפת

פריז" הדומה "מפת בעשרה, ו-שתיםב"מפת לונדון" מן המאה ה – מופיעה גם בשתי מפות צלבניות

                                                           
74
 .110  'הר הבית, עמהירשברג,  ראוו; תוספתא יומא, ב, יב. יומא ה, ב משנה 

75
  21ראו לעיל, הערה  
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. אלהדימויים האבן שבמגילה שונה כליל מ 76עשרה.-עשרה או הארבע-לה מן המאה השלוש

הכעבה –מעלה על הדעת אבן קדושה וידועה אחרת בעולם המוסלמי  צורתה המלבנית הברורה

ובמדריך  (,ג1איור )ם ודות עולי הרגל המוסלמילמשל בתע ,באמנות המוסלמית הדימויישבמכה ו

 .(4איור ) כתאב שווק נאמהלעולה הרגל, 

בסוגה הספרותית המוסלמית המכונה "שבחי ירושלים" נמצא קשר ברור בין אבן 

ם של הסוגה מתוארכים לתקופה השתייה שבירושלים לכעבה שבמכה. מקורותיה המוקדמי

אחת ממסורות "שבחי  77.אליההמשתייכים עשרה -מאה האחתלמן חיבורים מוכרים ויית, האומ

ירושלים" מספרת על הכעבה שתובל ביום תחיית המתים לירושלים ותתאחד עם אבן השתייה 

ככלה המובאת אל חתנה. מסורת אחרת מספרת על כך שהאבן השחורה שבמכה נלקחה למעשה 

  78מן הסלע שבירושלים.

ם על יכול להימצא במקורות המוסלמיים המספרימוטיב המלבני פשר ההסבר אחר ל

או  ,(al-Balāța al-Sawda)לאטה אלסודאא אאלב – הסלע-כיפתשבתוך  המרצפת השחורה 

, והיא 748על מסורת המרצפת השחורה ידוע כבר משנת  .אלרח'אמה אלסודאא בשמה האחר,

עמודי ין הייתה ממוקמת בהיא ש נראהעשרה. כ-מוזכרת במקורות שונים עד למאה החמש

. חוקרים שונים מולה ונהגו להתפלל הסלע-כיפתהארקדה החיצונית או מול השער הצפוני של 

האבן השחורה שבמכה, וראו ו הסלע-כיפתעמדו על ההקבלה הברורה שבין המרצפת השחורה שב

  79בהקבלה הזו חלק מתחרות על היוקרה והקדושה שהייתה קיימת בין שתי הערים הללו.

למודל  ואבן השתייה בצורתה המלבנית הוא דימוי שהשתייך במקור קשה לומר אם דימוי

תו יוזמפרי הוא או שמוטיב זה בצורתו הייחודית  האיור במגילה, עוצבפיו -עלו מוסלמיההצורני 

עשרה, -שייתכן שאף היא נוצרה במאה הארבע ,ב'מגילת פרינסטון'גם  של בעל המגילה עצמו.

. באיור זה מקומה של האבן בתוך המבנה יופינותבטר מעומופיע דימוי אבן השתייה בצורת מלבן 

קיים במודל המוסלמי ובין שמדובר במוטיב היה בין שדימוי זה  .(א11איור )ולא בתוך כיפתו 

ממסורות מוסלמיות  שהרקע להתפתחותו נובע נראהמאיירי המגילות היהודיות,  נם שלדמיומ

                                                           
76

 ,Fonds Latins, No. 8865 יה הלאומית, י; פריז, הספרMs. Add. 32343. Fol. 15r לונדון, הספרייה הבריטית,  

fol. 133 .444-434  'מפות צלבניות, עמ ,לוי מ' ראו ותמונותיהן אלו מפות על. 

77 
 .26-21 'עמכפרי, שבחי ירושלים, -לבנה ;15-1 'ירושלים, עמאלעד, 

78
 . 46-45  'עממילשטיין, המקדש,  ;38-37  'מסורות ירושלים, עמכפרי, -לבנה ;106-105  'ערי ישראל, עמשרון,   
79
 . 81-78  'ירושלים, עמאלעד,  



115 
 

בעל המגילה שאת מיקומה של האבן בתוך הכיפה בחר יתכן י, העם ז  80כמו אלו שהוצגו כאן.

  .עצמוב

המבנים המוסלמיים.  שתיאר אתלא נוכל לדעת כיצד זוהו מרכיבי האיור השונים במודל 

המישור המיוצגים שניהם באיור.  ,שוריםיבחנה ברורה בין שני מהבאיור בעל המגילה יצר 

הוא החלק התחתון של האיור ובו שערים המזוהים  הקרוב למבטו של הצופההראשון ו

 נושאים בחלקו העליון של האיורמבחוץ. הגגות  הר הביתשערים המקיפים את של השמותיהם ב

, בין שהכוונה למבנים המוסלמיים העומדים על ההר הר הביתמבנים שעל ה המזהות אתכותרות 

מן הצופה, מרוחק במישור במציאות כיום ובין שהכוונה למקדש שעמד במקום בעבר. אלו עומדים 

שמרכיבים נמוכים באיור הם ייצוג  כן,-אם ,קריאת האיור מלמדתהמתחם המוקף חומה. עומק ב

ייצוג למקומם במישור מרוחק. אבן  למקומם במישור קרוב, ומרכיבים עליונים באיור, הם

,  מוצאת לכן את מקומה הסלע-כיפת, בתוך הר הביתשמקומה במישור מרוחק מחומת  ,היהשתי

היה שלא חולק למישורים שונים, במודל הצורני המוסלמי,  אוליבחלק העליון ביותר של האיור. 

למעשה דימוי הסלע   ,(25פרט בתמונה " )"מזבחבכתובת במגילה המזוהה  ,משולש ההפוךהימוי ד

 .הסלע-כיפתבתוך ש הוא אבן השתייה –

להציע הסבר  אפשרשבו גגות שונים,  ,הר הביתחלק העליון של איור ב ,דיוןהסיכום ל

 מסקנות החלק הקודם, נראה כמו בגם כאן, לדרך עבודתו של בעל המגילה ביצירת האיור כולו. 

מוטיבים מוסלמיים  .הר הביתהמבנים שעל של מוסלמי  שאיור המקדש מבוסס על מודל צורני

מסגד הצורני של מודל ב למשמעותו המקורית של המודל.עדויות המובהקים המופיעים באיור הם 

המסורת  קווי המתאר של גגות המבנה. , כמו למשללזהות מרכיבים מציאותיים אפשר אקצא-אל

באיור גם המוכרת מזהה בו את מקום "מדרש שלמה" ולכן כיתוב מזהה זה מוצמד  תהיהודי

יריעות הקלף התפורה בין  קלףוספת של יריעת מופיע על ת ""קודש הקודשים ידימו .מגילהב

מוסלמי והוא נוסף לאיור מודל הקיים בדימוי זה לא הארוכות הנושאות את מרביתו של האיור. 

איכות האיור של דימוי "קודש הקודשים"  יהודי.כמקדש  ומשמעותאת ו כדי להעניק לשבמגילה 

שעמד לפני אנונימי דומה לאיכות הביצוע של כלל האיור וייתכן שגם הוא מבוסס על מודל צורני 

צורתה ב הסלע-כיפתמפני שהתאים למבוקשו.  הר הביתלאיור  וקיעתוהוא ה בעל המגילה

                                                           
80
מעטים הם הדימויים החזותיים המוכרים כיום של הכעבה קודם למגילת פירנצה. המוקדם שבהם מופיע על אריח  

 סטריקה, הכעבה. ראו ,1104שיש משנת 
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מוכר ה ,הכינוי "קובת העזרה"שייתכן באמצעות שתי כיפות. יוצגה במודל המוסלמי  ההרכזית

 מקדש היהודי.המוסלמי להמודל ם את הצורך להתאינולד מתוך לראשונה ממגילת פירנצה, 
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 סיכום

 

 .המשתרע לאורך כשני מטרים ,שטח נרחב במגילת פירנצה מוקדש לתיאור מתחם הר הבית

האיור עשיר בעיטורים אדריכליים המשתייכים למוטיבים הצורניים הקבועים. ממדיו והידורו 

ל על מעמדו הנישא ביחס לכלל המקומות הקדושים שבמגילה. במסורת כומעידים יותר מ

 ישראל.-היררכיה של המקומות הקדושים שבארץומית, מקום זה הוא הקדוש ביותר בהמק

תיאור שני . ניתוח שערי הרחמיםאת את הכותל המערבי ומציג של האיור חלקו הראשון 

זיהתה את מקומו של הכותל , שחשף את דבר קיומה של מסורת לא מוכרת האתרים הללו

הכותל המערבי של מסורת זו חשיפה  החומה המזרחי, לצד שערי הרחמים. קירהמערבי ב

אניגמטי עד היום. ר שהיה תיאו ,הר הביתלהבנת תיאורו של בנימין מטודלה את  מסייעת שבמזרח

מקור טקסטואלי  מדעלפני בעל המגילה שמלמדת גם הופעת מסורת הכותל המערבי שבמזרח 

הר שמות שערי החומה המקיפה את למית הקדומה. סמסורות מן התקופה המו שימרש ,מוקדם

פיו העניק בעל המגילה -עלועל המקור המוקדם אף הם כנראה מבוססים  ומיקומם באיור הבית

 בתיאור המתחם.שכותרות מזהות לחלק מן השערים 

 יםצורני יםמודלבדבר קודמים הסס את מסקנת החלקים יבשל האיור הצורני הניתוח 

במיומנות מרשימה ובשילוב עשיר של  עשויאיור המקדש בעל המגילה. עתיק שהים מוסלמי

איורים קודמים שזוהו כמבוססים על מודל צורני. לפני בעל המגילה היה כמו  ,יםיפרטים עיטור

למודל זה צירף כתובות וכותרות ו הסלע-כיפתו אקצא-אלמודל שהציג את מראם של מסגד 

משמעות תיאור את מקנות לכלל האיור הן שהמבוססות על מקורות יהודיים. כותרות זיהוי אלו 

מן  לא זיהוי.בנותרו משמעות זו שלא תאמו במודל המוסלמי  מרכיבים . משום כךהמקדש היהודי

 איורלראות באיור שבמגילת פירנצה עדות לקיומו של  אפשרההיבט של האמנות המוסלמית, 

  .אקצא-אלומסגד  הסלע-כיפת הראשל מחזותי מרשים בהיקפו תיאור  הציגמוקדם ולא מוכר, ש

מראשית המאה  שבמגילת פירנצהלפי הידוע במחקר האמנות היהודית עד היום, האיור 

המבנים שני  שבהשל המסורת החזותית ההופעה המוקדמת ביותר  הוא עשרה,-הארבע

 מופיעה אולי מסורת זו מקדש היהודי. ה לשייצוג הופכים ל הר הבית עומדים עלשהמוסלמיים 
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 עשרה-מספרד מאמצע המאה הארבע 'תנ"ך פרחי'בבאיור מוכר גם  תוסכמתי מתמצומצ צורהב

פירוט בייחודו של האיור במגילה איננו רק בהופעתו המוקדמת אלא בממדיו הגדולים ו. (26)איורי 

 תיאור שלמוכרת עד כה ההופעה הר במבוא לחלק זה, וכאמכל איור מוכר אחר. לעומת הרב 

"קובת  הכינויים תייווהר הבית ובל שעל יםיהמקדש באמצעות צורתם של המבנים המוסלמ

האיור עשרה. -מאה הששמן ה' יחוס האבותשל 'במגילות הסוגה ה תי, היהעזרה" ו"מדרש שלמה"

מסורת שנולדה מתוך הליך עבודה  ,חילתה של מסורת זותלאולי המקור הוא שבמגילת פירנצה 

 .מודל מוסלמי לשם תיאור המקדש היהודיבשל צייר שבחר 

  



119 
 

 

 

 

 

 

 

 חלק ד

 

  גיאוגרפיפרק א: מסורות הזיהוי ה
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 גיאוגרפיפרק א: מסורות הזיהוי ה

 

המסלול המוצג במגילה לאחר קבר שמואל ברמה מצפון לירושלים, שנדון כאן בחלק השני, 

ממשיך לאזור השומרון ומשם צפונה לגליל התחתון, לגליל העליון וללבנון. המסורת היהודית 

בתקופה הממלוכית זיהתה ברחבי הגליל התחתון והעליון מספר רב מאוד של קברי צדיקים: 

חלק זה של המגילה מאופיין  לפיכך. ימי הבינייםוחכמי ספרד מ י התלמודכמדמויות מקראיות, ח

אתייחס לכלל החלק הצפוני בניתוח התיאור החזותי  .ם מאודדימויים רבים וקטניבמקבצים של 

 דימויים שונים.  רבוהאחרון של המגילה כאל איור אחד, 

אחר מסלול  עוקבהבחלקים הקודמים של המגילה הוצבו האיורים במערך ליניארי 

שאפשרו להבין את מיקומם הגיאוגרפי אחד האמצעים להמערך כך היה בו ,גיאוגרפי עקבי וריאלי

מן האיורים קטעי  לרביםלאורך החלקים הקודמים נלווים  ,כךל נוסףקומות המתוארים. המ  של

קומו ימציינים את מגם  לעתיםטקסט או כתובות המספרים על המסורות הקשורות במקום ו

הנלוות לדימויים מציינות את שם הנקבר בלבד  הכותרותכמעט כל  , ואילו בחלק זהגיאוגרפיה

במערך של רצועות בחלק זה הדימויים השונים מופיעים , זאתיתרה מ .מומיקו את ןלציילא ב

ניסיון עם זה, יש במגילה   1ריאלי.-גיאוגרפימפקיע מלכתחילה כל קשר לתיאור , האופקיות

נכתבו אלו כותרות ש , אלאים באמצעות כותרות כתובות בדיו שחורהגיאוגרפילהגדרת אזורים 

   2ביד מאוחרת ואינן חלק מאופי המגילה המקורי.

                                                           
1 

ההימנעות מציון מיקומם הגאוגרפי של המקומות הקדושים בעיקר בחלק זה של מגילת פירנצה שונה עד מאוד מן 

עשרה -מן המאות הארבעישראל -קומות קדושים בכתבי יד ממצרים ומארץהמקובל ברשימות ובחיבורים של מ

שם א מאפיין של תבנית ספרותית קבועה: אוגרפי והויהיבט הגבדגש בולט . במקורות הללו מושם עשרה-והחמש

המקומות וקברי הצדיקים הנמצאים בו. כך ערוכים החיבורים המקום מופיע בראש כל פסקה ולאחריו מפורטים 

 וסףמאפיין הספרותי מאלו אפשר לעתים לראות כיצד ל ורותהאבות' ו'ייחוס הצדיקים'.  בכתבי היד של מק'ייחוס 

יד  ללוחיות פתיחה בכתבי , דומותשמות המקומות בראש כל פסקה מעוצבים באותיות גדולות ומודגשות – דגש חזותי

הוא כתוב כתב בינוני או קורסיבי, ויש שתוב ביתר הטקסט כושם המקום מופיע בכתב מרובע יש ש :עבריים מאוירים

כתבי היד המשתייכים לסוגה של צורני זה חל גם על -באותיות גדולות ומעובות או צבועות בצבע. מאפיין ספרותי

ישראל -ומגילת 'ייחוס האבות' מארץ 'כתב היד מן הגניזה', 'רשימת יתגדל'איורי המקומות הקדושים, כדוגמת 

 .  (. 14, 13, 12, 10)איורים, 
2
   .11 'מראו במבוא, ע 
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מגילה עם התיאור ה להתרשם מן האופן שבו מתמודד בעל אפשרלשם הבהרת הנאמר, 

שאינם מרכזיים  מקומות קדושים יש כמהשבו  –בחלק השני  – יהושפטהטופוגרפי של עמק 

. באיור זה נראים מדרונות ההרים והעמק שביניהם כפי שהם מופיעים (18-17נות וגדולים )תמו

על. בתוך מסגרת זו ערוכים הדימויים המייצגים את המקומות השונים -במבט –ת גיאוגרפיבמפה 

נרחב  שבעל המגילה איננו חס על שטחגם להיווכח  אפשרבמיקום ההולם את מקומם המציאותי. 

שומם בין המקומות המרחב את ה לתאר באופן הנאמן למציאות כדיריק  ומשאיר אותושל קלף 

קורא בדבר /המציאותית זו נלווים גם כיתובים המיידעים את המתבונן-השונים. לתמונה חזותית

: "עין השילוח...למטה כמו למשל ,קומם המדויק של המקומות הקדושים הנראים לפניוימ

  3.", "קבר חולדה...על הר הזיתים"הר הביתבעמק", "בית החיים...על 

ות המיוחסות למקומות שבחלק האחרון גיאוגרפיעדר אמצעי ברור לזיהוי המסורות היבה

קומם ימהבנת לנסות ולהשלים את החסר. הפרק הראשון יוקדש ל תחילה של המגילה, יש 

במערך הבנת מיקומו של כל דימוי ות אמצע, וזאת בעיקר בהשוניםשל המקומות  גיאוגרפיה

 עם הנאמר במקורות מסורת המקומות הקדושים.מרכיבי האיור השוואת שבאיור, ו הכולל

 גיאוגרפירישום המקומות הקדושים שבגליל בסדר  לא תמיד מופיע במקורות המוכרים כיום

לזהות בהם מסלולים  אפשר לעתיםרום. מצפון לד – או להפך ,מדרום לצפון ,עקבי וליניארי

טבריה או עכו, ושבים אליה לאחר ביקור  , כגוןמעגליים היוצאים מנקודת חנייה מרכזית אחת

הקרובה. תיאורים מעגליים מעין אלו תאמו את מסלולי הביקור המקובלים בגליל.  הבסביבת

של המחבר את  תוהכר-מאי ותת במקורות השונים נובעגיאוגרפיהעקביות הסיבות אחרות לחוסר 

חשף בחלק  זה מחקר  4ת, ממיזוג מקורות שונים יחדיו, או משיבושי העתקה.גיאוגרפיהמציאות ה

ת, גיאוגרפיהוא בעיקרו מקביל למציאות שסדר בהדימויים המציגה את הרביעי של המגילה גישה 

אחדים מקומות ב נחשפותעקבי מדרום לצפון. על רקע גישה עקרונית זו, ו גיאוגרפי והמהלך הוא

. בפרק זה יוקדש דיון מורחב לכל אחת מן החריגות שזוהו, ובמידת דימויהיקום במחריגות 

ות ואין בו התייחסות גיאוגרפיזיהוי המסורות הב דן רקן. הפרק מיקומהאפשר יוצעו הסברים ל

 ם. יהאלמוטיבים הנלווים ללצורתם של הדימויים השונים ו

                                                           
3
 .78-71 'חלק ב, פרק ב, עמדיון מפורט על איור זה והדימויים הכלולים בו ראו לעיל,  
4
 , תיאורי נוסעים; ריינר, מפיהם ולא מפי כתבם.פראוורראו  
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ות כאן נסמכות ברובן על מחקריהם של ז' וילנאי ומ' באהמו גיאוגרפיהצעות הזיהוי ה

 נוספת אלו לע  5מסורות חדשות. כמהשף חש ,מחקרו החדש יחסית של צ' אילןעל ואיש שלום, 

קיימות במקורות  שאחרונה בידי חוקרים שונים. במקרים בעת המקורות שנחשפו להשוואה 

בעליל שהיא ההולמת  נראההמקום, נבחרה כאן מסורת שות שונות לגבי אותו גיאוגרפימסורות 

פי סמיכותו לדימויים אחרים מאותה -ביותר את מיקומו של הדימוי במערך הכולל, בעיקר על

 ת. גיאוגרפיסביבה 

 

   השומרון ושאלת מקומו של קבר בנימין בן יעקב

שמואל ברמה  הרצועה העליונה הפותחת את החלק הרביעי של המגילה מופיעה מיד לאחר קבר

: שמות הנקברים ןציוהיא מציגה שלושה קברים המזוהים באמצעות  (., למעלה30-29ות )תמונ

ה'". ע'" , "קבר כלב בן יפנה ]יפונה[ 'הע'", "קבר נון / אביו [השלום ]עליו 'הע' בן נון "קבר יהושע /

מקבילה  אמצעיתברצועה   6שבגבול הרי אפרים, מצפון לירושלים. כפר חרסקום קברים אלו בימ

". ברצועה התחתונה מופיעים שני 'ע'ה"מקום אלעזר בן אהרן הכהן : כותרתקבר ולו המופיע 

, באמצע 30-29ה'", "מקום איתמר" )תמונות ע'"מקום פנחס  :מצוינים ושמותיהםקברים 

סמוך , שבהרי שומרון כפר עוּורתאבהוא כל שלושת הקברים הללו  (. מקומם המוכר שלולמטה

תמונה הרצועות הפותחות מופיע דימוי המשתרע למלוא גובה המגילה ) מיד לאחר שלוש 7לשכם.

. חלקו התחתון מציג מערה גדולה ובה שבעים מצבות מלבניות קטנות ומעל המערה מתנשא (30

שהיו בימי  'ע'ה"מערת שבעים זקנים  :ה כתובתמופיע ,מעל למצבות ,בחלל המערה מבנה גדול.

מקומה של מערת שבעים  גם. ובנו הישמעאלים עליהם ומכבדים אותם הרבה"'/ ע'הנו ימשה רב

וברבים מן המקורות נזכר  ,כפר עוּורתאהזקנים אשר ליוו לפי המסורת את משה במדבר נמצא ב

ברצועה מופיע  לאחר דימוי זה  8דומה למשתמע מן הכיתוב שבמגילה. ,גם המסגד שנבנה במקום

הסמוך כפר בלאטה בשל קבר זה מקומו '". ע'ה"קבר יוסף הצדיק  :עם הכותרתקבר  עליונהה

 9(., למעלה31 הונלשכם )תמ

                                                           
5
 א; וילנאי, מצבות ב; אילן, קברי צדיקים. וילנאי, מצבות; שלום, קברי אבות-איש 
6
 .261-249  'עמוילנאי, מצבות א,  ;75-72  'עמ, קברי אבותאיש שלום,  
7
 .267-261  'עמוילנאי, מצבות א,  ;53-52  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
8
 .268  'עמוילנאי, מצבות א,  ;112-110  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
9
 .176-167  'עמ; וילנאי, מצבות א, 82-79  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
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"מקום : ה הכותרתבחלל המבנה מופיעת וקבר גדול יחסי נראהתחת לקבר יוסף מ 

 לעתיםו ,מקומו של קבר בנימין בדברמסורות  כמהבמקורות מוכרות  (.31תמונה '" )ע'ה/ בנימין

כוון לציון קברו של  בנימין בן יעקב או של התנא בנימין. בחלק מן המקורות מ לא ברור האם השם

גליל התחתון, ובחלק מן המקורות ש הסמוכה לציפורי ,רומהאו  רומימזוהה מקום הקבר ב

מיקומו של דימוי קבר   10סבא כיום(.-שבמרכז הארץ )ליד כפר סראקהבהיא מסורת זיהוי הקבר 

המשתייך לטבריה שבגליל  ,ומות מן השומרון וקודם למקבץ הבאלאחר מקבץ מקהמצוין  ,בנימין

הנראית במגילה. תמיכה לאפשרות  גיאוגרפימאפשר להכריע מהי מסורת הזיהוי האינו התחתון, 

'  ובנוסח 'ייחוס אבות' שב'רשימת ן הגניזהלמצוא ב'כתב היד מ אפשר"מסורת סראקה"  זוהיש

מסתמנת כאן פנייה משכם  זהמהלך שב כךהקושי בזיהוי "מסורת סראקה"  נובע מ 11רצ"ז'.

שמיקומו של  נראהמהלך העיקרי צפונה. לכאורה, ן ההוא חריגה משכיוון , מערב-לכיוון דרום

הדימוי  מתאים ל"מסורת רומי", ולפיכך קבר בנימין במיקומו זה מציין במגילה את המעבר 

שידוע תחתון. הקושי הטמון בזיהוי זה עולה בהמשך, כאשר מקומות מאזור השומרון אל הגליל ה

רושה ילאחר תיאור המקומות שבטבריה ובציפורי. בחירה במסורת זו פמופיעים רומי שמקומם ב

 טבריה ולאחריה. לפני   – מופיע פעמייםאזור רומי ומקומותיה הקדושים אם כן ש

 וףנכתב בסש ,'יחוס הצדיקיםחיבור 'שתי מסורות שונות למקום קבר בנימין נזכרות ב

שנת מעשרה ומוכר כיום ממהדורת הדפוס של גרשום איש שקרמילה ממנטובה -המאה החמש

"סראקה, יש שם קבורת בנימין  :במילים אלו חיבור נזכרות שתי המסורות השונתב (.1561שכ"א )

, 'יחוס הצדיקיםחבר 'ייתכן שגם בעל המגילה, כמו מ  12.הצדיק וי"א ]יש אומרים[ שהיא ברומה"

משקף אולי מיקומו של הדימוי  שונות.המסורות השתי מקורות שעמדו לפניו להעות צנחשף באמ

התלבטות, או שמציג תכנון מודע שנועד לאפשר "קריאה" התואמת את כל אחת משתי המסורות. 

 "ויש אומרים".  חזותי המחליף את הביטוי המילולי אמצעי כאןלראות  אפשראם כך, 

 

 

 

                                                           
10
 .185-182  'עמ; וילנאי, מצבות א, 56-55  'עמ, שלום, קברי אבותאיש  
11
הנוסחים הדומים של 'ייחוס . אזכור הקבר נעדר משני 211 'עמ; 'רשימת רצ"ז', 98 'עמ 'כתב היד מן הגניזה', 

 .ו'כתב יד גינצבורג' 'רשימת רמ"ט' –האבות' 
12
 ס"ד. 'עמ'ייחוס הצדיקים',  
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 הגליל התחתון ושאלת מקומו של קבר בנימין בן יפת

מתואר באמצעות אשר מציג מקבץ דימויים המשולב כולו ברכס הררי  ך המגילה לשמאלהמש

 לפים. לקבר הראשון על הרכס מימיןשל פסים אלכסוניים בצבעים מתח קבועמוטיב פני הקרקע ה

תחת לו, בתוך פני השטח המפוספס, מ(. , למעלה31 תמונה) : "קבר ר' מאיר"ציון השםנלווה 

 "חמי טברייא".: ה כותרתנראית בריכה מלבנית שגרם מדרגות מוביל אליה. במרכז הדימוי מופיע

כיתוב זה מסייע כמובן להנחה שמקבץ הדימויים, המשולב כולו ברכס ההר, מציג מקומות 

 ' חזקיא", "ר' יוחנן": "רציון שמותיהםוההר נראים שני קברים  ובסביבתה. על מורדות טבריהב

הלאה לשמאל, סמוך  13בר' יוחנן בן זכאי. נראהמדובר ככל ה הקבר השני,לגבי  .(32ונה מ)ת

"ר' חייא",  "ר' אמי ור' אסי",  "ר' : הם השמותו נראים שלושה קברים נוספים ,לפסגת הרכס

ת במקבץ זה שבטבריה בנוגע לקבר ר' חייא ובנו ר' חזקיה. קיימבעייתיות מסוימת  14."העקיב

עם שני בניו התאומים, ר' חזקיה  טבריהבחייא המסורת המוכרת מספרת על מקום קבורתו של ר' 

זאת, שני הקברים, זה של ר' חייא האב וזה של  ועודבמגילה נעדר קבר ר' יהודה.  אך 15ור' יהודה.

שבעל המגילה אפוא  נראהשום זיקה ביניהם.  ואין זה מזה מה-קרחבמר' חזקיה הבן, ממוקמים 

תחת לרצועת קברים שעל רכס ההר נראית מת לאישים אלו. נוגעאיננו מכיר את מלוא המסורת ה

"הנה כ'ד' : הכותרתמעליהן ומערת קבורה גדולה ובה שלושים וארבע מצבות מלבניות קטנות 

באמצעות מצבה בודדת אלף קברים מתוך  בעל המגילה התכוון להציגש אלף תלמידים". ייתכן

מספר בדיוק רב  למרות שבמקרים אחרים יש 16אלף תלמידיו של רבי עקיבא. העשרים וארבע

נוסף למצבות  17ה טעות ומופיעות עשר מצבות מיותרות.נפלאולי , כאן תוארותקבורה המהמצבות 

: שמותת בוניוצמהן ותר באותה המערה שתי מצבות שונות וגדולות יו ותנראר' עקיבא,  תלמידי

ורת המקובלת, לפי המס"רבי אברהם בנו / בעל אל כפאוא". ו ,/ בר מימון זצ"ל" "רבינו משה

ציון מקום קבורתו של אברהם בן הרמב"ם בטבריה נזכר עד אך  18 ,נקבר בטבריהאכן הרמב"ם 

  19ב'כתב היד מן הגניזה'. –כה פעם יחידאית 

                                                           
13
 .81-79  'עמ ; וילנאי, מצבות ב,149-148 'עמ ,איש שלום, קברי אבות ראו 
14
. על 205-204  'עמ; וילנאי, מצבות ב, 205-204, 125-124  'עמ, איש שלום, קברי אבות ראועל קבר ר' אמי ור' אסי  

 .92-87 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 175-173 'עמ, איש שלום, קברי אבות, ראוקבר ר' עקיבא 
15
 .198-195 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 138-137 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
16
 .92 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 175-173 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
17
 .30ואיור מצבות שבעים הזקנים בעוורתא, בתמונה  27כך למשל איור שבעים מצבות קברי הסנהדרין בתמונה  
18
 .295-285  'עמ; וילנאי, מצבות ב, 194-192  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
19
 בפרק ב. ,להלן ראואילן. דיון מורחב בקברים אלו צ' הערתו של  , ושם98  'עמ 'כתב היד מן הגניזה', 
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מופיע דימוי מפתיע של נהר  לסביבותיה של טבריהמויים המיוחס מיד לאחר מקבץ הדי

ירדן יריחו הוא שם המקום שבו לפי המקרא חצו בני  ."ירדן ירחו ]יריחו[": ת לו הכותרתיונלוו

, הרחק מטבריה. הכתוב, לפי נמצא ואמובן שה 20ישראל.-ישראל את הירדן בכניסתם לארץ

ר המקומות הקדושים בסביבותיה של סטייה מתיאוכאן הדימוי  מיקוםלמרות זאת, אין לראות ב

למלוא  בני ישראל את הירדן. חצוזה טבריה והגליל התחתון. לפי מיתוס גלילי קדום, במקום 

  21פרד.יוקדש להלן דיון נ משמעות הופעתו במגילהלו משמעותו של המיתוס הגלילי

 הארבלי""נתאי : תחת השמותלאחר נהר הירדן, מופיעים ברצועה עליונה שני קברים 

שת בן " בציון השמות:תחת להם מופיעים שני קברים נוספים מ  .(33ה ונ)תמ '"ע'ה"ר' זירא ו

-מצפון ,ארבלבמקומם של ארבעת הקברים הללו הוא  ."ג' מן השבטים ודינה אחותם"ו אדם"

מקומו  ."'"חבקוק ע"ה: בציון השםקבר  נראהבהמשך לשמאל, ברצועה עליונה,  22מערב לטבריה.

בהמשך  23מעט לארבל.צפונית הסמוך אף הוא לטבריה,  חוקוק,או  יאקוקמזוהה במקורות בכפר 

"מערת יוכבד / וצפורה ואלישבע : תתובהכ מעליהו מימין למעלה נראית מערה שבה שלוש מצבות

אם משה קבורות בה שבמקורות נזכרות שתי מסורות למקומה של המערה  בת / עמינדב".

ם השני המקומות סמוכים ו 24טבריה. לידבכפר ראס בן עמיס ו לכפר חיטיםסמוך  – וכלותיה

תחת לקבר חבקוק מבגליל התחתון, ומיקומו של הדימוי הולם משום כך את שתי המסורות. 

"מקום / יתרו : שםמבנה קבר בעל ממדים גדולים. בחלל הדימוי מופיע ה נראה מערת הנשיםלו

ברצועה עליונה שני קברים קטנים מופיעים  25.כפר חיטיםמקומו המוכר של הקבר ב ."'ע'ה

הכיתוב הראשון  ".יה"ר' יעקב איש כפר חטיו "ר' פרחיה": השמותונלווים להם  בהמשך לשמאל

בכפר אביו, את שיבוש של המסורת המזהה את קבר ר' יהושע בן פרחיה, ולא  נראההוא ככל ה

מוכר במסורת המקומות הקדושים רק מפעם חטייא כפר מקום קברו של ר' יעקב איש  26.חיטים

תחת לשני מבני מ 27המאוחר בזמנו למגילה. ,'יחוס הצדיקיםיחידאית באחד מנוסחי החיבור '

                                                           
20
 .48במדבר, לג:  
21
 בפרק ג. ,להלן 
22
; וילנאי, מצבות ב, 135-134 'עמ; על ר' זירא, שם, 172-171 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראועל קבר נתאי הארבלי  

. על קבר בני יעקב ודינה 89-88 'עמ; וילנאי, מצבות א, 17 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראו. על קבר שת 75-74 'עמ

 .201-200 'עמ; וילנאי, מצבות א, 110-109 ,61-59 59 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראו
23
 .404-400 'עמ; וילנאי, מצבות א, 67-65 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
24
 .242-238 'עמ; וילנאי, מצבות א, 102-101, 76, 50 'עמ, קברי אבותאיש שלום,  
25
 .247-242 'עמ; וילנאי, מצבות א, 88-87 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
26
 .69  'עמ; וילנאי, מצבות ב, 148-147  'עמ, ו26-25  'עמ, איש שלום, קברי אבות, ראועל קבר ר' יהושע בן פרחיה  
27
 .129-126  'קברי צדיקים, עמאילן,   
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"מקום יונה בן  כותרת:המגילה, מופיע קבר גדל ממדים ומעליו הגובה הקבר הקטנים, במרכז 

או  כפר כנהלפי מרבית המקורות, מקום קברו נמצא ב ., באמצע(34-33)תמונות  "'אמתי עה

"ר'  :לצדם השמותתחת לקבר יונה נראים שני דימויים קטנים של מצבות ומ 28הסמוכה.ציפורי ב

ציון קבר ר' יששכר במקום זה היה מוכר עד עתה רק  ה'".ע'"עקביא בן מהללאל ו '"ע'היששכר 

מקום  29יחוס הצדיקים'.'' ויחוס האבות'עשרה, -בנוסחים של שני החיבורים בני המאה החמש

 30ציפורי ומעט מערבית להן.להקרוב לכפר כנה וכפר מנדי קבורתם של שני האישים נזכר ב

תו היובחלק זה של המגילה ב םדימוייהמיתר  ובוציעבשונה בהמשך, ברצועה עליונה, מופיע דימוי 

"מערת רבינו / : ה הכתובתשתי זוויות ראייה. בתוך החלל המרכזי של הדימוי מופיעמוצג מ

מקום  המקובלת מזהה אתמסורת האכן, (. למעלה ,34תמונה ) ה' / ועשרה תלמידיו"'עהקדוש 

נאמר שמקום בתלמוד שלמרות  ,ציפוריקבורתו של ר' יהודה הנשיא, המכונה "רבנו הקדוש", ב

  31בבית שערים.קבורתו 

"בנימין  מעליו הכותרת:קבר ותחת למערת ר' יהודה הנשיא ותלמידיו שבציפורי מופיע מ

, שבגליל העליון מירוןקבר בנימין בן יפת נזכר לראשונה בחיבורו של בנימין מטודלה בבן יפת". 

-במאה השש ,ותרומאוחר י עשרה-' מן המאה החמשיחוס הצדיקיםמסורת זו מופיעה גם ב'ו

' אך ן הגניזהבנימין בן יפת נזכר גם ב'כתב היד מ 32לגולים' לחיים ויטאל.עשרה, בספר 'שער הג

, רומיפיו את המקום ב-עלצ' אילן הציע לזהות , אף שקשה לזהות בו כיום את ציון מקומו

סמוכה לציפורי. לשם זיהוי המסורת רומא או רומה במקורות שונים, והיא וכרת גם כהמ

לבנימין בן יפת: בקטע  כיםמות הנראית כאן, יש לבחון תחילה את יתר הקברים הסגיאוגרפיה

קבר ר' בנימין בן יפת, מופיעים שלושה קברים לההמשך במגילה, משמאל למערת יהודה הנשיא ו

. מקומם של אלו הוא ""ר' ראובן האצטרובליו "חנניה ]חנינה[  בן דוסא וביתו"שמות: בהמצוינים 

שם זה היה  בן חרש"."ר' מתתיא ]מתיא[  שם:לקבר השלישי נלווה ה 33.ערבאו  עראבהבכפר 

ו'יחוס הצדיקים' ו'בכתב היד מן הגניזה', והוא מזוהה  'מוכר עד היום רק בנוסחי 'יחוס האבות

                                                           
28
 . 398-390 'עמ; וילנאי, מצבות א, 79-77 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
29
 .15-14  'מפי בני מערבא, עמריינר,  ראועל תיארוך שני החיבורים הללו  
30
; וילנאי, 173 'עמשם,  ראו על קבר ר' עקביא בן מהללאל ;165 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראועל קבר ר' יששכר  

 .75  'עממצבות ב, 
31
 ,להלן ראו. דיון מורחב בעיצובו של הדימוי 164-159 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 146-145 'עמ, איש שלום, קברי אבות 

 בפרק ב.
32
 .250-249 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 126-125 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
33
. על קבר ראובן 76 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 140-139 'עמ, ראו איש שלום, קברי אבותעל קבר חנינה בן דוסא  

 . 231-230 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 176 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראוצטרובלי אה
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"ר' יהושע  תובת:ברצועה מרכזית ומקבילה מופיע קבר עם הכ  34הסמוכה לעראבה. עילבוןב

בהמשך לשמאל  35לעראבה. מעט צפוניתה בסכנין. מקומו של קבר זה '"ע'הדסכנין / וביתו ובניו 

"אברהם בן / עזרא ויהודה הלוי  ציון השמות:ברצועה המרכזית מופיע מבנה קבר גדול ובתוכו 

עראבה, עילבון, סכנין וכבול  36מערב לסכנין.-שמצפון בכפר כבולקבר שני אישים אלו הוא  ז'ל".

קבר בנימין להבין מכאן שמיקומו של  אפשרמערב הגליל התחתון. לכאורה, -בצפוןות זו לזו סמוכ

משייכת אותו עדיין לתחום הגליל התחתון. , הצ' אילן שמציעבן יפת הולם את "מסורת רומי" 

להלן(  ראוימין בן יפת מופיע קבר חושי הארכי מן הגליל העליון )על מקום קבר זה נלשמאל קבר ב

 עליון.לגליל ה ,לכן להניח לפי "מסורת רומי", שבנקודה זו עובר המסלול המתואר צפונה ישו

שבה דימויים  ,הקושי בבחירה זו טמון בהופעתה של הרצועה התחתונה ביותר בקטע זה

רצועה זו מתחילה משמאל לקבר בנימין בן יפת ונראים בה  ., למטה(35-34תמונות ) ממדים-קטני

הוא קבר ר' יעקב איש כפר נבוריא בה קברים שמקומם מסביבות מירון שבגליל העליון. הראשון 

ות גיאוגרפירוט המסורות היוהאחרון הוא קבר שמעון בן חטופא שבמירון עצמה )פ למירוןהצפוני 

להלן(. הופעתה של רצועה תחתונה זו, הנמשכת ישירות מדימוי קבר בנימין  באשל מקומות אלו יו

ת למקום זה המציג את הגליל התחתון. גיאוגרפיבן יפת, מפתיעה, ולכאורה אינה שייכת מבחינה 

"מסורת רומי" ו"מסורת  ,שער שהופעתה קשורה לקיומן של שתי המסורות השונותל אך אפשר

של  גיאוגרפישאלת מסורת הזיהוי הכמו באת שתיהן. אולי, בעל המגילה הכיר ששייתכן  ,מירון"

קבר בנימין בן יעקב, הוספת הרצועה התחתונה משקפת התלבטות בין המסורות, ואולי היא פרי 

זו השערה שתי המסורות. לפי שנועד לאפשר קריאה של מקום קבר בנימין בן יפת  ,תכנון מודע

 חזותי לתיאורים טקסטואליים. יאורהשוואה בין ת סמך-עללבססה רק כמובן שקשה  ,בלבד

 

 הגליל העליון

כפי שנאמר, שמאלה לקבר בנימין בן יפת, ברצועה התחתונה, מופיעים מקומות מאזור הגליל 

מירון. הוצע לראות ברצועה זו תוספת ייחודית שהוצבה במיקום זה -ת צפתהעליון ומסביבו

 בדברפני בעל המגילה לתי מסורות סותרות שעמדו קיומן של ש :ימתמסיבה מסו במערך שבמגילה

המשכו הרצוף של המסלול  ניתוח זה של מיקום הדימויים,לפי  .מקומו של קבר בנימין בן יפת

                                                           
34
 .216-213 'עמ; וילנאי מצבות ב, 169 'עמ, ; איש שלום, קברי אבות95 'עמ'כתב היד מן הגניזה',  
35
 .230-228 'עמ, מצבות ב, ; וילנאי148 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
36
 .300-298 'עממצבות ב,  ,; וילנאי192-189 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
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 גובההמופיע במרכז קבר קטן מתחיל בדימוי  לגליל העליון הגליל התחתון צפונההעקבי מן 

זה קבר . לדימוי עילתחת לקברים של סכנין וכבול, ולא ברצועה התחתונה הנזכרת למהמגילה ו

(. מקום קבורתו של חושי הארכי מוכר , למטה34 מונה)ת "חושי הארכי": ן השםוצי נלווה

מערבי של הגליל -בגבולו הדרוםש בכפר יארכהמזוהה הוא שם ו, ן הגניזה'לראשונה מ'כתב היד מ

"ר' שמעון לראשונה:  – ציון שם מופיע קבר שבו שתי מצבות, ולכל אחת בהמשך לשמאל 37העליון.

בהמשך לשמאל, קבר  38.שזור כפרקום שני הקברים ב"ר' ישמעאל בן אלישע". מ :יהישזורי" ולשנ

 ,פרודמקומו מזוהה בכפר פראדיה, המכונה במקורות  '".ע'ה: "נחום איש גם זו כותרתשמעליו ה

ועה עליונה תיאור מקומות מן הגליל העליון ממשיך ברצ  39מערבית לצפת.-שנמצאת דרומית

ת יקבר גדל ממדים ובו ארבע מצבות. לקבר נלוו נראהתיא בן חרש, ושם משמאל לקברו של ר' מת

(. מקום קברו של אבא חלפתא , למעלה35-34 מונות)ת "אבא / חלפתא / וביתו ובניו" הכתובת:

קבר גדול  נראהתחת לו, במרכז, מ 40, הסמוך למירון.כפר ענןאו בשמו הערבי,  בכפר חנניהמזוהה 

"ר' דוסא בן הרכינס ור'  ציון השמות:נוסף ובו ארבע מצבות. לשתי המצבות העליונות נלווה 

"ר' יוסי בן זמרא ור' שמעון  ינים השמות:מצולשתי המצבות התחתונות באותו הדימוי  ;"הרכינס

היום רק במקורות מאוחרים למגילה, בנוסחים של . שני אישים אלו נזכרו עד בן קטאי ]עזאי["

ר' הרכינס, נזכר יחדיו במערה ל אלה, פרטקבורתם של כל  מקום'. יחוס הצדיקיםו' 'יחוס האבות'

לצד קבר אבא חלפתא, מופיע דימוי ובהמשך לשמאל, ברצועה עליונה  41סמוך לה.או  צפתשב

 '"ע'ה"ר' יהודה הנשיא ואבנה ]באבנה[  הכותרת: מבנה ולצדו מצבה גדולה במיוחד. מעליה

הוא בנו של רבן גמליאל ונכדו של ר'  ,לו מיוחס הדימוי, ש(. ר' יהודה הנשיאלמעלה ,35)תמונה 

יודן. שמו במקורות כר' יהודה נשיאה או נזכר  לעתים. שמקום קברו צוין בציפורי הנשיאיהודה 

לצפת. מסורת זו מוכרת לראשונה מ'כתב היד מן  מצפוןאבנית קברו מזוהה לפי המסורת ב

                                                           
37
בני המאות  ,מלבד אזכור מוקדם זה, קבר חושי הארכי נזכר במקורות מאוחרים .95 'עמ'כתב היד מן הגניזה',  

וילנאי, מצבות א,  ;438 'עמיערי, מסעות, ; 438, 273, 257-258 'עמיערי, אגרות,  ראועשרה, -עשרה והתשע-השמונה

 .345-343 'עמ
38
 .223 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 164 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
39
 .103-101 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 170-169 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
40
 .247-245 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 139-138 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
41
של ר' הרכינס לא מוכר באף אחד מן המקורות הקודמים למגילת פירנצה או סמוכים לה בזמן. הוא מקום קבורתו  

נזכר במקום זה בפעם יחידאית ברשימה המכונה, 'איגרת מספרת יחסותא דצדיקי דארעא דישראל'. רשימה זו 

, 1640וונציה משנת עשרה. ר' הרכינס מופיע רק במהדורה מ-מוכרת כיום משתי מהדורות דפוס בנות המאה השבע

, על 221-220עמ' וילנאי, מצבות ב,  ;128-127 עמ' , איש שלום, קברי אבות, ראוב'. על קבר ר' דוסא בן הרכינס  עמ' ב

על קבר שמעון בן  ;252-251 עמ' וילנאי, מצבות ב,  ;155-154, עמ' , איש שלום, קברי אבות, ראוקבר יוסי בן זמרא, 

 .94 עמ' וילנאי, מצבות ב,  ;182-181 עמ' , י אבותאיש שלום, קבר, ראועזאי, 
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יש לשים לב לשגיאה   42עשרה.-עשרה והשבע-במקורות בני המאות השש תמשכנהגניזה' והיא 

רף ומצ ,הודה הנשיאשם הנקבר, ר' יללווה, שאיננה שגיאת כתיב אלא שגיאת הבנה: נבכיתוב ה

"ר' יהודה ום הקבורה: קאך למעשה הכוונה היא לשם מ ,"אבנה" ששמונקבר נוסף  לכאורה

 הנשיא באבנה". 

 

 בין מרון לכפר ברעם

 למרות המערך של רצועות אופקיות המאפיין את הצגת הדימויים בחלק זה, ולמרות שאלת

של החלק הרביעי זה ות של קברי בנימין בן יעקב ובנימין בן יפת, בקטע גיאוגרפיהמסורות ה

בין מקומם יכות זה לזה והיה לזהות הקבלה עקרונית בין מקבץ דימויים המוצבים בסמ אפשר

זו. יש כמתגלים קשיים רבים במציאת הקבלה  אילךמכאן ובקטע המתחיל אולם במציאות. 

המתחילה משמאל לקבר בנימין בן יפת.  ,התחתונהעוד ברצועה את הדיון בקטע זה להתחיל 

למרות שיתר הרצועות המקבילות  ,ר, רצועה זו מציגה ברובה מקומות מסביבות מירוןאמוכ

מעליה מציגות את אזור הגליל התחתון או את דרומו של הגליל העליון. הקבר הראשון ברצועה ש

 ה"ר' יעקב איש כפר נברוי השם:המדוברת מופיע משמאל לקבר בנימין בן יפת ונושא את 

 43הצפוני למירון. בכפר נברתין(. שם הנקבר מעיד על מקום קברו, , למטה34 נה)תמו ]נבוריא["

מקום  "ר' יהודה בן ר' אלעאי".: תחת ציון השםקבר  נראהרצועה, אותה בהמשך לשמאל, ב

-בחרבת אלקברו נמצא  "ר' יוסי דמן יוקרת".הוא: ציון השם השני   44.וןעין זיתקבורתו מזוהה ב

 בהמשך אותה הרצועה מופיעים שלושה דימויים דומים בצורתם וקטנים יחסית 45.קיומיאה

אחריו  46.מירוןסמוך ל מקומושגם  ,"רבי טרפון" השם נלווהלראשון  ., למטה(35-34תמונות )

בני  ,קבר זה מוכר וידוע עוד ממקורות מוקדמים .י": "ר' יוסי הגלילן השםובצימופיע קבר 

כולם מקומו מזוהה וב במקורות מאוחרים יותרגם והוא נזכר  ,עשרה-המאות העשירית והאחת

בין קברי צדיקים  ,בהמשך המגילה 47, או דלתון, בחלק הצפוני יותר של הגליל העליון.דלתהב

מזרח הגליל -להלן בדיון באזור צפוןהוא ידון )נוספים מאזור דלתה, מופיע שוב קבר יוסי הגלילי 

                                                           
42
 .167-165 עמ'וילנאי, מצבות ב, ; 147עמ' , איש שלום, קברי אבותוכן, ;  94עמ'  'כתב היד מן הגניזה', 
43
 .212-210 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 161 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
44
 .171-167 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 143-142 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
45
 .190-188 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 157-156 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
46
 .245-243 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 142-141 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
47
 .186-187 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 158-157 'עמאיש  שלום,  
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ולא במסורת נוספת שאיננה מוכרת כיום.  ,להניח שהופעתו הכפולה מקורה בטעות ישהעליון(. 

שגם מקומו  ,(35 ה)תמונ "ר' שמעון חטופא": השם נלווהלקבר השלישי והאחרון ברצועה זו 

לסכם ולומר שכל הדימויים הקטנים שברצועה התחתונה משתייכים  אפשר 48.מירוןמזוהה ב

 שהופעתו כאן איננה ברורה.  ,קבר ר' יוסי הגלילי להוציא את ,מירון-לסביבת צפת

תחת לדימוי שבאבנית מקבר שמעון חטופא שבמירון ובהמשך המגילה לשמאל, מעל 

 ., באמצע(35תמונה ) "רבי לוי בן / סיסי": ומצוין השםיותר  , מופיע דימוי מעט גדולעילשנזכרה ל

זה נזכר קודם למגילת פירנצה רק ב'כתב היד מן הגניזה' ובנוסחים של 'יחוס האבות' ו'יחוס  איש

מנקודה זו ישנה   49במערב הגליל העליון.שבכפר סעסע הצדיקים'. מקומו לפי המקורות 

תחת לקבר לוי בן סיסי מסעסע מופיע קבר מהצטלבות, או שילוב של מקומות מאזורים שונים: 

: "מקום ר' שמעון הכותרתארך ולו וון. שמאלה לקבר מסעסע מופיע דימוי משמעון חטופא ממיר

 50.מירוןמקום קבורתו של ר' שמעון בר יוחאי ובנו אלעזר נמצא ב ".ה]?[עבן יוחאי וביתו ובנו 

'", ע'ה"ר' יאיר ברעם: מופיע מקבץ של ארבעה קברים שמקומם ב תחת לקבר רשב"י שבמירוןמ

ברעם מלאחר השילוב בין מקומות ממירון ומסעסע ו 51"מר זוטרא"."ר' פנחס", "רב נחמן", 

-36 ונות)תמ ל של הר ולמרגלותיו חלל רחב וקמור ובו פתחים קמורים וקשתותומופיע דימוי גד

 מירוןמערת הלל ושמאי ב "מערת הליל ]הלל[ ושמאי במירון".: ה הכותרת. מעליהם מופיע(35

גם  כאן ה הממלוכית, ובאופן נדיר לחלק זה, מצויןהייתה המקום הקדוש ביותר בגליל בתקופ

: "ר' יצחק ין שמומצוגזור בתוך פני הקרקע המפוספסים דימוי קבר ו נראהמעל למערה  52.מקומה

תב תמיד בדיו והכ ה,. השם "יצחק" כתוב בדיו שחורה ובכתב שאיננו של בעל המגיל/ הסנדלר"

מזהה סמוך למערת הלל ושמאי את  כאחד מוקדמים ומאוחרים חומה. מסורת המופיעה במקורות

                                                           
48
. מסורת זו ממשיכה 81 'עמב 1210נזכר במירון באיגרת ר' שמואל בן שמשון משנת קברו של ר' שמעון חטופא  

במקורות הקשורים לשני חיבורי היסוד, 'ייחוס האבות' ו'יחוס , ו94 'עמ'כתב היד מן הגניזה', בונזכרת גם  

. במקורות מסורת 169 'עמ; וב'כתב יד גינצבורג', 215 'עמ; 'רשימת רמ"ט', 117 'עמויבלין ירושלמי, : הצדיקים'

נוסף התואר "חטופא". מרבית המקורות מייחסים כינוי המקומות הקדושים נזכרים אישים מספר שלשמם הפרטי 

איש שלום, קברי  ראו ,ונקברה בכפר ברעםזה לדמותו של ה"ילד הנביא", מתוך האגדה על בני משפחה אחת שחייתה 

ומקום קבורתו איננו  זו שם שמעון חטופא איננו קשור לאגדה, צדיק בנראה. ככל ה183, 171, 159, 152 'עמ, אבות

 .259-257 'עמ, ריינר, עלייה, ראו, במירון, על כך עילמזוהה בברעם אלא כפי שנזכר ל
49
 .182-179 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 173-172 'עמ, איש שלום, קברי אבות ;94 'עמ'כתב היד מן הגניזה',  
50
 .134-118 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 181-179 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
51
. 176-174 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 176-175 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראו על קבורת בני משפחת פנחס בן יאיר 

איש שלום,  ראויט. על קבר מר זוטרא  'עמ'ייחוס הצדיקים',  ראו למשלבמעט מקורות נזכר גם נחמן, בנו של פנחס, 

 .  238 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 134 'מע, קברי אבות
52
 .63-54 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 132-129 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
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בהמשך המגילה   53לשער שלתנא זה התכוון בעל המגילה.יש ו קברו של יוחנן הסנדלר ולא יצחק, 

, 36 תמונה) ת[ לר' שמעון בן יוחאי בבניאס"כנס: "כנס']לצדו הכתובתמופיע דימוי גדול ו לשמאל

של רשב"י,  ,או 'בית כנסת' ,מקומות שונים בגליל המכונים 'כנסת' כמה(. במקורות נזכרים למעלה

לעניין הדיון במסורות הגיאוגרפיות,  54.ולמהותו של המקום, שאיננו מבנה קבר, יוקדש דיון נפרד

שבו מקבצי מקומות  ,במקום זה מפתיעה ואיננה קשורה לקטע זה של המגילה בניאסהזכרת 

  זו תידון בהמשך. וגם שאלה ,סביבות מירון או ברעםב

דימוי בקברים במערך צולב:  המופיע מקבץ של ארבע תחת לכנסת ר' שמעון בר יוחאימ

לצדו   55.ברעםלפי המסורת המקובלת בנמצא קבר זה  ".'ע'ה"עובדיה הנביא : ן השםמצויהימני 

מקום קברם  נמצא  "אבטליון".ו "שמעיה": נים השמותומצוימשמאל מופיעים שני קברים זהים 

תחת לצמד זה, בקו אלכסוני לצמד הקברים מגוש חלב, מופיע מימין קבר עם מ 56 .בגוש חלב

בקו אלכסוני לקבר  משמאלם, 57.בגוש חלב מקום קברם  אף הוא "אדרמלך ושראצר".: השם

מקום קברה מזוהה לפי המסורת המקובלת  "אסתר המלכה".: עם השם עובדיה, מופיע קבר

  58.ברעםב

קבר שמעון חטופא ממירון וסופו המתחיל בה מקטע המגילה הקושי המהותי העול

חלב ומברעם הוא התיאור המקוטע של מקומות מברעם וממירון המציג -רביעיית הקברים מגושב

מירון )ברביעיית הקברים של משפחת פנחס בן יאיר ומר  את ברעם פעמיים: לראשונה קודם להר

(. 36-35 מונותלאחריו )בייצוג קבריהם של עובדיה הנביא ואסתר המלכה( )ת תזוטרא( ובשני

 בן שמשון ר' שמואל איגרתבמסורות יחידאיות הנזכרות ב נראההסבר אפשרי לכך נמצא ככל ה

ולא בברעם. קבר עובדיה נזכר  מירון. שם מסופר על קבר עובדיה הנביא וקבר אסתר ב1210משנת 

קריאת מערך  59מצוין מקומו, כמו במרבית המקורות, בברעם.ואז  זו באיגרתפעם נוספת 

הדימויים לפי המסורות היחידאיות של שמואל בן שמשון מאפשר לזהות מקבץ רצוף של  מקומות 

                                                           
53
. במקורות מאוחרים, מסופה של המאה 159-157 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 152-151 'עמ, איש שלום, קברי אבות 

קבר רשב"י ובנו. ייתכן שלאמורא זה התכוון בעל ו עשרה ואילך, נזכר קבר ר' יצחק נפחא על הר מירון וסמוך ל-השבע

 .156-155 'עמוילנאי, מצבות ב,  ראושרשם את השם יצחק. על כך  ר,כתב היד המאוח
54
 .בפרק ג ,להלן 
55
 . 362-361 'עמ; וילנאי, מצבות א, 100-99 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
56
 . 54-50 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 185-184 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
57
 .440 'עמוילנאי, מצבות א,  ;שם, שם 
58
 .438-437 'עמ; וילנאי, מצבות א, 54 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
59
 . 82-81 'עמשמואל בן שמעון,  
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קברי עובדיה הנביא ואסתר את מערת הלל ושמאי ואת  הכולל את קבר רשב"י ובנו ,ממירון

 המלכה. 

 

    מזרח הגליל העליון-צפון

מזרח הגליל העליון מתחיל ברצועה עליונה וארוכה המתארת מקבץ קברים -אזור צפוןתיאור 

. הקבר הראשון  (, למעלה36 ונה)תמ מזרח הגליל העליון-עמוקה שבמזרח, ומצפון-מסביבות דלתה

 המעל לדימוי מופיע שמות שונים:מופיע משמאל לכנסת רשב"י שבבניאס. לקבר זה נלווים 

 "חנניה ]חנינה[ בן דוסא ובנו": מצוינים השמותבחללו הפנימי  המנונא"."הונא ורב , כותרתה

ידוע על מערה שבמרבית המקורות מזוהה בה  דלתה ועלמהין הכפרים "הונא ורב המנונא". ב ושוב

שנשמט שמו של רבה  נראהמקום קבורתם של רבה בר ר' הונא ור' המנונא.  במקורות מועטים 

הקבר גם ייחוס  60והשמטה זו נראית גם במגילה. ,לצד ר' המנונא ,ונותר רק שם אביו, ר' הונא

שמקורו בטעות, שהרי קבר זה כבר הופיע במקבץ המקומות הראוי לו,  נראה לחנינה בן דוסא

בציון מופיעה שורת מבני קבר קטנים  ,בהמשך, ברצועה העליונה 61שבגליל התחתון.ע באזור ערב

ות תמונ) ר' אלעזר בן ערך"" וסי הגלילי" "ר' ישמעאל בנו",: "ר' עזריה", "ר' תימא", "ר' יהשמות

. בשני כיתובים נשמט שם הנקבר עצמו ונותר שם אביו, ר' אלעזר בן עזריה ור' (, למעלה37-36

או  דלתהיהודה בן תימא. המסורת המוכרת מזהה את מקומם של כל השמות הנזכרים גם כן ב

מיקומו  זהש נראהר' יוסי הגלילי, ושל  וקבר תשניבע יופמ, כאן לאלה נוסף 62הסמוכה לה. עלמהב

עלמה -תחת לרצועת המקומות שבדלתהמ 63בסמיכות לקברים נוספים מדלתה. ,של הדימוין הנכו

ות  )תמונ "כנס' ]כנסת[ לר' שמעון בן יוחאי": תובתהכ עם לומופיע ברצועה האמצעית מבנה גד

ירון, ולשניהם יוקדש להלן דיון סמוך למ, עילדומה כבר נזכר ל בשם(. מקום , באמצע37-36

(. גם מקום קברו 37תמונה ) "ר' זמרא": שםב מלווהבהמשך לשמאל מופיע קבר קטן  64פרד.נ

                                                           
60
 . 218-217, 199-198 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 133-132, 129-128 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
61
 .126 'לעיל, עמ 
62
 .213-212, 201-208 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 145-144, 124-122 'עמ, קברי אבותאיש שלום,   
63
 .129 'לעיל, עמ 
64
 להלן, בפרק ג. 
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תחת מברצועה תחתונה,  65ולכן יש לשייכו לשורת הקברים שברצועה העליונה. עלמהמזוהה ב

(. קבר למטה ,36תמונה עוזיאל" )"יונתן בן : בשם מלווה קבר נראההכנסת לר' שמעון בר יוחאי, 

מופיעים  בהמשך הרצועה התחתונה 66סמוכה לצפת ומעט דרומית לדלתה.ה עמוקהזה מזוהה ב

ר' יעקב איש כפר "ו (, למטה36 נה)תמו "ר' אלעזר המודעי": בציון השמותשני קברים קטנים 

לראשונה ועד היום היה (. ר' אלעזר המודעי נזכר כאן , למטה37-36 נות)תמו נברויא ]נבוריא["

בכפר ' ו'יחוס הצדיקים'. מקום קבורתם של השניים נזכר יחד יחוס האבותמוכר רק בנוסחים של '

  67הסמוך אף הוא לצפת ומעט צפוני לה. ,נברתין

בדומה לקבר יוסי הגלילי, גם קבר יעקב איש כפר נבוריא מופיע פעמיים במגילה, וגם 

ייחודית הנמשכת מקבר בנימין בן יפת התחתונה הלרצועה אותו הופעתו הראשונה משייכת 

 והוא נרשם בשם המקוםיש לציין שבהופעתו הקודמת חל שיבוש  , למטה(.35-34)תמונות 

הופעתו ב אין לראותבין דלתה ועמוקה, ובתווך, בין מירון  נמצאתמכיוון שנברתין   68".הנברוי"

לענייננו חשוב לציין, שהופעתם הכפולה של קבר ר' יוסי  טעות.באחת משתי הפעמים לא אף 

, והעובדה ששניהם מופיעים באותה רצועה ייחודית, מבססת את שנטען נבוריאהגלילי ויעקב איש 

שתי לפי  זיהויתוספת זו להציג נועדה . כאמור, אולי כי רצועה זו היא מעין "תוספת" ,עילל

 . תזמני-בו של קבר בנימין בן יפת גיאוגרפימקומו ההשונות בדבר מסורות ה

 

 בין פרעם לברעם

קטע המגילה הבא מתאר מקבצי מקומות המשתייכים לאזורים שונים. הקבר הראשון ברצועה 

 פרעםשמקומו ב "אבא חלקיא": שםתחתונה, לאחר קבר יעקב איש כפר נבוריא, נושא את הה

 מצוינים ולצדם זה מתחת לזה, ,קבריםשני מופיעים לצדו  69(.למטה ,37תמונה הסמוכה לצפת )

 הוא מקום קבורת דמויות מקראיות אלו לפי מרבית המקורות "דבורה ויעל".ו "ברק" השמות

                                                           
65
. ישנן מסורות המזהות את מקום קבורת יוסי בן 252-251 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 135 'עמ, איש שלום, קברי אבות 

יוסי בן זמרא במערה בסביבות צפת ובנפרד מאביו. ראו לעיל,   ר' זמרא עם אביו בעלמה. במגילה מופיע ציון קברו של

 .41והערה  128 'עמ
66
 .68-64 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 153-152 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
67
 .212-210, 90 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 161, 124 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
68
 .127 'לעיל, בעמ 
69
 .74-69 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 136 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
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 70מזרח הגליל העליון.-ונמצאת בצפון מירון–המרוחקת מרחק ניכר מאזור צפת ,קדש נפתליב

גם  למקום  חרב". "מדרש יהושע בן נו]ן[: דימוי המלווה בכותרתמעליהם ברצועה עליונה, מופיע 

 71.קדש נפתליזה, שאיננו מבנה קבר, יוקדש דיון נפרד, כאן נציין שמקומו מזוהה בכל המקורות ב

"חוני המעגל",  תחת השמות:מברצועה אמצעית שני קברים מופיעים נון -תחת למדרש יהושע בןמ

פיע קודם ובנפרד, הם נכדיו של חוני המעגל והש ,ואבא חלקיא חנן הנחבא "חנין ]חנן[ הנחבא".

ניכר ש . זו פעם נוספת בחלק זה של המגילהבפרעםומקום קבורת שלושתם לפי המסורת הוא 

יקם את קבריהם במרחק מו הזיקה המשפחתית בין שלושת האישיםשבעל המגילה לא הבין את 

קבר החסר כל  נראהעל, חוני המעגל ודבורה וי יקברתחת מ. ברצועה תחתונה, זה מזהובמנותק 

תיאור מקום קדוש שזהות  לעתים מופיעכיתוב מזהה. במקורות מסורת המקומות הקדושים 

או ביטוי דומה לו, מופיע כארבע  ,"שם צדיק לא ידענו שמו"הנקבר בו איננה ידועה. הביטוי, 

שאף  ,עמר'ב'רשימת וכשלוש פעמים , מסעות' ביחס למקומות שונים בגלילפעמים בחיבור 'אלה ה

אך בשניהם  ,בשני המקורות נזכרים מקומות שונים 72.''יחוס האבות' דומה לחיבורהיא נוסח 

מיקומו של הדימוי חסר הכיתוב במערך הדימויים במגילה  73מצוין קבר מעין זה גם בפרעם.

 .פרעםמצביע על כך שיש לזהות גם אותו ב

מפרעם  קבריםבהצלבה,  עולה מן האמור שבקטע מגילה זה מופיעים לסירוגין, או

 נעוץלחריגה זו גם ההסבר שייתכן מקדש נפתלי, למרות ששני המקומות אינם סמוכים.  קבריםו

ר' שמואל בן שמשון. לפי האיגרת, מקום קבר חוני המעגל, אשתו ושני בניו,  איגרתבשבמסורות 

גם  74ולא בקדש נפתלי. ברעםולא בפרעם, וקבר ברק בן אבינעם נמצא אף הוא ב ברעםנמצא ב

אם  75'קברי אבות', נזכרת מסורת זיהוי קבר חוני המעגל בברעם. ,עשרה-םבפיוט בן המאה השתי

לזהות מקבץ  שאפשרמערך הדימויים במגילה, ניווכח אל נשווה את דברי שמואל בן שמשון 

: קבר אבא איגרתהמשתייך כולו ל"מסורת ברעם" הנזכרת ב ורצוף הסמוך האחד לשנידמויים 

חלקיא ברצועה תחתונה סמוך לקבר ברק הנמצא לשמאלו וקבריהם של חוני המעגל ובנו השני חנן 

זו כמובן השערה שקשה הנחבא, המופיעים מעט למעלה ושמאלה מהם, ברצועה אמצעית. 

                                                           
70
 .276-274 'עמ; וילנאי, מצבות א, 59 ,57-56 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
71
 להלן בפרק ג. 
72
 עשרה ולדבריו-. כתב היד תוארך בידי ז' עמר למאה החמש258מוסקבה, הספרייה הלאומית, אוסף גינצבורג מס'  

 .278 'ציוני קברים, עמעמר,  ראועשרה, -ה או הארבעעשר-מדובר בהעתקה של חיבור בן המאות השלוש
73
 .286 'עמ'רשימת עמר',  ;18 'עמ'אלה המסעות',  
74
 .82 ,80 'עמשמואל בן שמשון, איגרת  
75
 .38 'עמ'קברי אבות',  
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 לשלעיל, היא נסמכת על השוואת מערך דימויים שקשה לזהות בו הקבלה  נופי שציילהוכיחה. כ

 תיאורים טקסטואליים שאף הם אינם מציגים תמונה ריאלית.לת יאוגרפיגמציאות 

מאפשרת לזהות מקבץ  ר' שמואל בן שמשון איגרתלמרות ש"מסורת ברעם" המופיעה ב

ת משותפת, ולמרות שברעם סמוכה לקדש גיאוגרפיהמשתייכים לסביבה  ,של מקומות סמוכים

רור במערך הדימויים ימשמעית שזו המסורת המשתקפת בב-לומר חד אין אפשרותנפתלי, 

"מסורת פרעם"  ,לזאת במגילה. יש לזכור שברעם הופיעה כבר במגילה בקטעים קודמים, ונוסף

לשער שגם במקרה זה עמדו לפני בעל המגילה מסורות אפשר  היא זו המוכרת ברוב המקורות.

מייחסת אותם לברעם וזו המאוחרת המייחסת סותרות לגבי חלק מן הקברים: זו המוקדמת ה

לב בין מסורות שונות ואף אותם לפרעם. גם כאן תיתכן האפשרות שבעל המגילה יצר מערך המש

 הן.יניבלי להכריע בסותרות 

 

   הרי החרמון והרי הלבנון

רובו במשתייך הלזהות  מקבץ מקומות  אפשרהמתחיל ברצועה העליונה לשמאל,  ,בקטע הבא

 מוששבניאס. ברצועה העליונה, שמאלה למדרש יהושע בן נון בקדש נפתלי, מופיע קבר -לאזור הדן

בהמשך  76(., למעלה38-37תמונות הסמוכה ) בניאסאו ב דןמקום קברו הוא ב "עידו הנביא".

(. לפי 38תמונה : "מעמד בין הבתרים" )כותרתומעליו הובאותה רצועה מופיע דימוי שאיננו קבר 

סמוך לקבר עידו בבניאס, התרחש מעמד ברית בין הבתרים בין אלוהים  ,בהרי החרמון  ,המסורת

שני מקורות מאוחרים למגילה, בנוסח 'יחוס ממסורת זו הייתה מוכרת עד עתה רק  77לאברהם.

ברצועה  78נוסח 'יחוס הצדיקים' במהדורת גרשם איש שקרמילה.בהאבות' ב'רשימת רצ"ז' ו

(. מקומו של , באמצע38-37)תמונות  "צפניה הנביא": בציון השםקבר האמצעית שבקטע זה מופיע 

תחת לו, ברצועה מ 79הבניאס. ןהנמצאת בהרי הלבנון במרחק ניכר מ גבעקבר צפניה הוא ב

 ונה)תמ : "שמעון בן שטח"השם שמעליוהתחתונה ביותר ולצד הקבר החסר כיתוב, מופיע קבר 

 סמוכים לה בזמנםה(. קבר תנא זה לא נזכר כלל במקורות הקודמים למגילת פירנצה או , למטה37

'איגרת מספרת יחסותא דצדיקי  –עשרה -מוכר עד היום רק ממקור בן המאה השבעהיה  אלא

                                                           
76
 .370-369 'עמ; וילנאי, מצבות א, 99-98 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
77
 .9-18ו: לפי בראשית ט 

78
 ו'. 'עמחוס הצדיקים', ; 'י218-217 'עמרשימת רצ"ז', ' 
79
 .405-404 'עמ; וילנאי, מצבות א, 103-102 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
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ורק בנוסח אחד של החיבור, זה שהביא לדפוס שמעון בר יעקב בפרנקפורט  ,דארעא דישראל'

כפר ב נראהנאי מדובר כילולפי ז' ו ,(. במקור זה מצוין הקבר בכפר אילא1694-6תנ"ו )-בשנת תנ"ד

: "יוסי בן שמותם הולידלצדו באותה הרצועה מופיע צמד דימויים קטנים  80.בהרי הלבנוןקילא 

 צרידה(. מקום קברו של יוסי בן יועזר מוכר בלמטה ,38ה ונ)תמ שם"יועזר", "שבואל בן גר

ברובו אפוא קטע זה מציג  82.בניאסמקום קברו של שבואל בן גרשם הוא בו 81,הסמוכה לבניאס

מערך  נראהבניאס, אך משולבים בו, מסיבה לא ברורה, מקומות שבלבנון. גם כאן -את אזור הדן

כפי שכבר הופיע בקטעים קודמים של חלק זה, תופעה שקשה  ,צולב של דימויים ממקומות שונים

 להציע לה הסבר. 

מני שאלה רבים. ישני הדימויים האחרונים החותמים את מגילת פירנצה מעוררים ס

ברצועה התחתונה, על רקע פני הקרקע המפוספסים הנמשכים מקבר צפניה, נראית מערה בעלת 

, 38תמונה ) "ר' ינאי", "ר' דסתאי ]דוסתאי[": מותנים השמצוי שני חללים שבהם מצבות ומעליה

הסמוכה  עכבראדוסתאי מזוהה בכל המקורות הידועים ב מקום קברם של ר' ינאי ובנו (.למטה

 על'יחוס האבות' ו'יחוס הצדיקים', נזכרת מסורת  ,בשני החיבורים 83לצפת ומעט דרומית לה.

אך בה עובאד, -מערת קבורה הסמוכה למקום מעמד ברית בין הבתרים בבניאס ונקראת אל

ב'איגרת מספרת יחסותא דצדיקי  84ר' פפא, ר' אשי ובניו של אביי. קבורים חכמי תלמוד הבבליים

(, נזכרת מסורת שונה ולפיה 1640דארעא דישראל', בנוסח שהובא לדפוס בוונציה בשנת ת' )

אמנם הופעת דימוי מערת קבורה במיקום זה הולם את הנאמר  85רבא ואביי. במערה זו קבורים

 איןבהם. לאור הידוע כיום  יםנזכרהים מאלו במגילה שוננים שמות המצוי, אך הללובמקורות ה

ששרדה במגילת  ,מוכרת-שמקורו בטעות או שמדובר במסורת לאציון שמות לומר אם מדובר ב

 פירנצה בלבד. 

 הופעתם החזותית שלהדימוי האחרון בשורת הדימויים שבחלק הצפוני, וזה החותם את 

 "משכן שילה חרב": ותרתקדושים במגילת פירנצה, מזוהה באמצעות הכהמקומות  מכלול איורי

 הוא מקרא ומקורות מסורת המקומות הקדושיםפי ה-עלהעיר שילה מקום . באמצע( ,38נה )תמו

                                                           
80
וילנאי, מצבות ב,  ;הטורים שבגיליון המודפס עתמהדורת פרנקפורט, הטור הראשון מבין ארב ',איגרת יחסותא' 

 כיום מדובר בכפר כילא בלבנון, הנמצא כשני קילומטר צפונית למטולה. .69-68 'עמ
81
 .254 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 155 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
82
 .248-247 'עמ; וילנאי, מצבות א, 109-108 'עמ, איש שלום, קברי אבות 
83
 .242-240 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 160-159  'עמ, איש שלום, קברי אבות 
84
 ו'. 'עמ'ייחוס הצדיקים',  ;218-217 'עמ'רשימת רצ"ז',  
85
 ג.  'עמונציה, א', מהדורת 'איגרת יחסות 
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לא מוכרת מסורת המזהה את מקום שילה ו ,לרמה ודרומית לכפר חרסבדרום השומרון, צפונית 

ישראל. לפשר הופעת דימוי משכן שילה במקום זה במערך הדימויים -בגבולה הצפוני של  ארץ

 86.יוקדש דיון נפרד

ת, גיאוגרפיבחלק הרביעי של המגילה זוהו קשיים ושיבושים רבים: בהקבלה למציאות 

הבנת הזיקה שבין קברי אישים בני שושלת אחת. לא אוכל להציע -איבובאיות שמות האישים, 

כרות של יכאן הסבר קוהרנטי אחד למכלול הקשיים שבחלק זה. ייתכן שחלקם נובע מחוסר ה

קושי הכרוך בהעברת מידע רב מאוד ן המ יםאולי נובע ים. אחרת של האזורגיאוגרפיהמציאות ה

ן מ נראהמסוימים נובעים כ שיבושיםמוגבל. ונתון במגבלה של מצע קלף ו ,לתמונה חזותית

מסורות שונות  . מקורות אלו הציגועליהםבעל המגילה נסמך ש כנםושונים בתה קורותמה

עמדו לפניו מקורות גם אולי . זמנובנות  נראהכסורות קדומות לזמנו וחלקן מוסותרות, חלקן 

רישום מסלול שכיוונו מדרום לצפון, ואחרים בהם הופיע שם מהשהציגו מסלולים הפוכים: 

שנזכר  ,מערך הצולביצירת הל וך. אפשרות זו יכולה הייתה להביאשכיוונו הפמסלול שבהם הופיע 

מנו כאן נוכחים בעיקר יש לשים לב לעובדה שהקשיים שנ 87בכמה מקומות בחלק זה של המגילה.

בחנה זו ה –( 34)תמונה ימין בן יפת בקטע המתחיל לאחר דימוי מערת ר' יהודה הנשיא וקבר בנ

יידונו בהרחבה והיבטים המבדילים בין קטעים שונים בחלק זה של המגילה ההיא חלק ממכלול 

 בפרק הבא.

הנמשך  גיאוגרפימציג מהלך זה  המסלול המותווה באמצעות סדר הופעת הדימויים בחלק

בית שאן דוגמת כ ,מן השומרון לצפון רק בדרך ההר, ובלי לציין ערים הנזכרות תדיר במקורות

המקומות הנזכרים וסדר הופעתם במגילה דומה מאוד למהלך  במזרח וחיפה ועכו במערב. מבחר

. בנוסח זה 1561בשנת  גרשם איש שקרמילהשהובא לדפוס בידי  ,הרשום בנוסח 'יחוס הצדיקים'

קריאה  אולםהפוך לזה שבמגילה.  כלומרמופיע רישום מסלול שכיוונו מצפון לדרום, חיבור של ה

 המגילה. זה שלחושפת סדר הזכרת המקומות הדומה ל נוסח זה, מן הסוף להתחלה, הפוכה של

בית שאן,  גוןם על דרך ההר, כים המקומות שאיננעדרבנוסח זה גם  ,סדר הרישוםדמיון בנוסף ל

מעידה על האפשרות שחלק מן  מגילהבין הו' יחוס הצדיקיםנוסח 'הקרבה בין  חיפה ועכו.

נוסח 'יחוס אשר רשימה  ,השיבושים שבמגילה, נובע מהשפעת מקור שבו רשימה צפונית

 העתק מאוחר שלה. אוליהצדיקים' המדובר כאן הוא 

                                                           
86
 להלן, בפרק ג. 
87
 .6-5 'על אופיין השונה של רשימות המקומות הקדושים, ראו במבוא, עמ 
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שבמגילה למקורות הטקסטואליים נמצאה הקבלה אפשרית  בהשוואת מערך הדימויים

אלו  איןות באיגרת ר' שמואל בן שמשון. בעבר טענו חוקרים שופיעלמסורות יחידאיות המ

ההקבלה בין הנאמר באיגרת  88בשגיאה של המחבר. ןמקור אלא קיימות בזמנוהיו מסורות שאכן 

היו אלא במסורות מקומיות ש שגיאהמדובר ב איןהיא לדעתי הוכחה לכך ש לבין המופיע במגילה

הקרבה בין  עשרה.-ראשית המאה השלושבין המאות העשירית ל נראהככל ה מוכרות ומקובלות

בין המסורות שזוהו במגילה היא תמיכה נוספת ו 1210ר' שמואל בן שמשון משנת  איגרתהנאמר ב

  89פני בעל המגילה.לעמד אשר , מסורות מן התקופה המוסלמית הקדומה שבו חיבור בדבר טענהל

בנות  גיאוגרפימסורות זיהוי  לעתיםסותרות אליהן נחשף בעל המגילה שהמסורות המוקדמות 

משקף של דימויים שאיננו מערך שהביאה ליצירת אולי היא  מקורות שוניםהשפעה זו של ו .זמנו

  שונות וסותרות. לעתיםהן שמסורות לא ת אגיאוגרפימציאות 

רבות המופיעות בחלק זה של המגילה היו מוכרות עד היום רק  גיאוגרפימסורות זיהוי 

 ,ים מהםעפהמסתוהנוסחים השונים  ,'יחוס הצדיקים' ו'יחוס האבות' ,משני החיבורים המקיפים

שזמנו  ,נוסף חיבור. לשני אלו יש לצרף עשרה-החמשמאה ישראל ב-בארץלדעת חוקרים שנכתבו 

גוף  הופעת 90מכונה כאן, 'כתב היד מן הגניזה'.העשרה, -עשרה או החמש-המאה הארבע אולי

שמסורות אלו  נראהכמעידה במגילת פירנצה  עשרה-בני המאה החמש חיבוריםלדומה המסורות 

. עשרה-כבר בסופה של המאה השלוש רווחת והמקובלתממסורת המקומות הקדושים ההיו חלק 

עשרה שלא שרדו עד -רבעעשרה והא-שגוף מסורות זה נרשם בחיבורים מן המאה השלוש נראהכ

סטואליות במגילה לתיאורים קבהשוואת הופעות חזותיות וט עיללכבר אפשרות זו נזכרה . לימינו

'רשימת רמ"ט' ו'כתב יד  – 'יחוס האבותבצמד נוסחים דומה של החיבור ' דומים טקסטואליים

  91גינזבורג'.
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 .111-108 'עמסוקניק, הערות,  
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 .105; חלק ג, פרק ב, עמ' 97; חלק ג, פרק א, עמ' 68ראו לעיל, חלק ב, פרק ב, עמ'  
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 פרק ב: היבטים צורניים ואיקונוגרפיים

 

הם גדולים, מעוטרים ורבי פרטים, ומשתרעים לכל  רבים מן האיוריםבחלקי המגילה הקודמים 

צבע ונותרו חשופים  ,מאייר רצה לתאר מרחב לא נושבשהבמקומות  ,גובה המגילה. שטחים רבים

. הקומפוזיציה האוורירית והאיורים המונומנטליים והמעוטרים, עומדים בניגוד הםלרקע הקלף 

בולט למאפיינים הצורניים של החלק האחרון. בחלק זה מופיעים דימויים רבים מאוד, פשוטים 

מגילת פירנצה ל חזותית זו ש תמונהבצורתם, קטני ממדים וערוכים בקומפוזיציה דחוסה. 

ה הקדושה" במסורת היהודית של התקופה הממלוכית: במצרים גיאוגרפי"האת משקפת נאמנה 

אלה היו אך ישראל ועד רמה שמצפון לירושלים היו קיימים מעט מקומות קדושים, -ובדרום ארץ

י ציבור המוניים. לעומת זאת, טקסליים שנועדו לת מרכזיים, וחלקם מתחמים מונומנטמקומו

מבנים קטנים.  ולהםמאוד של קברי צדיקים  גדולמספר  הברחבי הגליל התחתון והעליון זוה

נבנה מעל למצבה מבנה  לעתיםצורתם המציאותית של הקברים הייתה לרוב מצבת אבן פשוטה. 

מעליו כיפה כדוגמת ה"ואלי" או "קבר שקירות  הפתוח הנושא כיפה, או מבנה סגור בעל ארבע

מציאות, ב כמו 92מוסלמית. -אדריכלות מקומיתקבר קדוש במבנה  לש תהטיפוסי צורהה –שייח'" 

חלקם מורכב מצירוף של צורות  ;ממדים-מרבית הדימויים בחלק הרביעי הם פשוטי צורה וקטני

יש חלקם מציג מבנה נושא כיפה. וריבועים ומלבנים המאורגנים במבנה מסוים גון מטריות כגיאו

מציגים מבנה בעל שני . כמה מן הדימויים שלו חלל הפנים נראהופתוח  ויש שהוא מבנה חסוםשה

, במקורותהטקסטואלי  תיאורהלרוב נמצא שדימוי זה הולם את . מפלסים שבו יותר ממצבה אחת

 . אחדים בו קבריםוגדול מן הממוצע  מקוםר על המספ

ספציפית זוהו מוטיבים איקונוגרפיים הקשורים  דימוייםכמה בעיצוב צורתם של 

יסטורי שלהם. לכל אחד מאלו יוקדש הרקע הלמראם במציאות, או למסורות המיוחסות להם, ל

 בעלי חלק הרביעי העלתה הבדליםבפרד. בחינת ההיבטים הצורניים והאיקונוגרפיים ון נכאן די

בחנות בין שני היוצגו ההבא אחרון. בפרק הקטע הבין וחלק זה  לראשון שהקטע המשמעות בין 

 הקטעים ויוצע הסבר להבדלים ביניהם.
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 .35-32 ; 23-22 'עמ, קברי קדושיםן, אכנע 
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 ראשון לשניהקטע הבדל צורני בין ה

כאן רק בקטע נוכחים המופיעים באיורי המגילה הקודמים הקבועים  אדריכלייםהמוטיבים ה

קברי אלעזר ובנו פנחס, קבר איתמר, במקום התפילה בדימויים של  ,של החלק הצפוניהראשון 

קבר יונה בחותן משה וקבר יתרו בקבר בנימין בן יעקב, בהמוסלמי שמעל למערת שבעים הזקנים, 

בדימוי מערת ר' יהודה הנשיא וקבר בנימין בן יפת שמתחת לו גם ם מופיעים קצתמהנביא. 

דימוי המיחרב בעל הקשת הפנימית ומנורת השמן  נראההללו בדימויים  93(.34-29)תמונות 

תשליב ב תטרועמכיפת בצל ה רצועות התשליב. לקבר יונה אף נוספ ותנראו מרכז הקשתבה לויהת

שהמוטיבים העובדה מלבד לרוב בראש המקומות הקדושים. בחלקים הקודמים המופיעה 

 ,מידותיהם הממוצעותגם מלהתרשם  אפשר ,רק בדימויים אלו מופיעים ים הקבועיםיהאדריכל

הם מאפיינים אלו בהמשך. שמידותיהם הממוצעות של הדימויים לעומת  מאודהן גדולות ש

הגבול  ים אתלש פשרחלק הרביעי של המגילה. אבבין הקטע הראשון לקטע האחרון  יםליבדהמ

 (.34 ונהדמיוני מיד לאחר מערת ר' יהודה הנשיא וקבר בנימין בן יפת )תמ קוב י הקטעיםבין שנ

הקודמים, תיתכן אפשרות שהדימויים הגדולים והמעוטרים  לאור מסקנות החלקים

מרביתם מאזור השומרון,  ,מוסלמיים מודלים צורנייםבמוטיבים אדריכליים מבוססים על 

 מקומות קדושים םאישים מקראיים שקבריהם הקברי מציגים הם  94ה.שעמדו לפני בעל המגיל

הוא בחלק זה בולט בממדיו הדימוי ההדור ביותר והמסיבה זו  עולי רגל מוסלמים.למרכזיים 

  .(30)תמונה  שבעים הזקנים בעוורתאה מעל למערת נשנבהמסגד  דימוי

ולקטעים  המוטיבים האדריכליים הקבועיםבהם נוכחים שמקביל לחלוקה לקטעים ב

לזהות הבדלים גם בתדירות הופעתם או באופן עיצובם של המוטיבים  אפשר ,בהם נעדרים שהם

ודימוי עצי  יםבשפתו הצורנית של בעל המגילה: מוטיב פני הקרקע המפוספסהקבועים הטבעיים 

הפרי. בקטעים המוקדמים של החלק הרביעי כל תיאורי הקרקע המפוספסים דומים לאלו 

יוצרים דגם ושבחלקיה הקודמים של המגילה. הפסים האלכסוניים מעוצבים בכיוונים משתנים 

רכס הנרחב המציג את טבריה פני העיטורי. כאלו הם למשל פני הקרקע של מערת שבעים הזקנים ו

הופעתו של מוטיב ה צומצמ הבאיםם . בקטעי(33-32)תמונות  לאה עד למרגלות קבר יתרוונמשך ה

ומקצת צויר ביד שונה ופחות מיומנת כאילו  נראה הואש ויש לעתיםהאופייני פני הקרקע 

                                                           
93
המשתייכים לשפתו הצורנית של המאייר ולהגדרת מהותם של  "מוטיבים הצורניים הקבועים"להגדרה של ה 

 .15-12 'עמ, במבוא ראובמחקר זה  "מוטיבים איקונוגרפיים"
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מונה תחת לקבר ר' יהודה נשיאה באבנית )תמ. כאלו הן רצועת הקרקע כלל לא הושלמו הדימויים

תחת לכנס רשב"י ועד למרגלות קבר חוני המעגל ומשם מ(, ורצועת הקרקע הארוכה הנמשכת 35

(. הופעותיו של דגם עץ הפרי מציגות תמונה 38-36 נותמתרחבת לתיאור המערות שבבניאס )תמו

שבקטע  (31תמונה ומשני צדיו של קבר ר' מאיר ) (31-30 תדומה. משני צדיו של קבר יוסף )תמונו

צבים עצי פרי. חלקם העליון  של העצים קטוע בשל חיתוך כל שוליה העליונים של הראשון ני

להתרשם שהעצים גבוהים וגדולים והם מעוצבים בסגנונו  זאת אפשרהמגילה, אך למרות 

ענפים משתרגים ויוצרים דגם מעוינים, ובחלל כל מעוין ה –הדקורטיבי המוכר של בעל המגילה 

וגם בחלק הרביעי, מופיעים פעמים רבות עצי פרי שמלאכת ציורם  ,עלה. בחלקי המגילה האחרים

למרות  .(28-26תמונות מערות הקבורה שמצפון לירושלים )תחת מכמו למשל העצים  ,לא נשלמה

אולם צוירו בידי בעל המגילה ומסיבה לא ידועה לא הושלמו. יש מקום לשער שגם אלו  ,זאת

נראים דחוסים בין הדימויים , ההםמ םאך קטני עצים דומים בצורתםמתוארים בחלק הרביעי 

-30קבר כלב בן יפונה )תמונה מעל  ארותעבורם. כזה הוא העץ המב מקוםתוכנן כאילו לא השונים 

עצים אחרים נראים  .(35תמונה ( או ר' פנחס )34 מונהוהעצים הצמודים לקבר ר' טרפון )ת (29

בין ובין קבר ר' ראובן האצטרובלי  נראהברור היכן הם נטועים, כמו העץ ה ולא"צפים" באוויר 

קבר ר' דוסא בן עצים הנראית בקווי דיו בלבד מעל (, ושורת ה34תמונה קבר ר' מתתיא בן חרש )

חלק מתכנית האיור שעצים אלו צוירו ביד זרה והם אינם  נראה(. 35-34תמונות הרכינס )

עץ מפתיע  רו ביד מאוחרת מופיעים בקטע המגילה האחרון.. מרבית העצים שצויהמקורית

(. בחינה 33תמונה בצדו השמאלי של קבר יתרו ) ,דווקא בקטע הראשוןופיע בצורתו הייחודית מ

של עץ  ,אחד מהםלא באף , אזכורשאין של מקורות מסורת המקומות הקדושים הידועים מעלה 

תיאור עקבי של עץ הדס נזכר ברבים מן המקורות סמוך לקבר יתרו. או עץ בכלל הצומח  ייחודי

לצד קבר  , במקוםבטעותם שהעץ המיוחד לצד קבר יתרו נוסף שייתכן  95לצד קבר דינה בת יעקב.

 ייתכן שגם עץ זה צויר ביד זרה ולא בידי בעל המגילה.ודינה הסמוך לו משמאל, 

ני קטעים בחלק שבמשמעותי  שינוי צורהשמבחינה צורנית ניכר  ,לסכם ולומראפשר 

בעל המגילה את דרך עבודתו ממשיך הרביעי והאחרון של המגילה. בראשון מבין השניים 

מבוססים על מודלים צורניים מוסלמיים והמאייר הבלעדי רבים מן האיורים  שםוהקודמת, 

שמעורבים מאיירים נוספים והדימויים שבהם  נראהלאחריו שבקטע זה הוא בעל המגילה. בקטע 

 העתקת מודל קיים.אינם מבוססים על 
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   יםאחרהופעת כיתובים מקבילים ו

וקבר בנימין בן  הנשיאבמקביל לשוני הצורני, המתחיל בעיקר לאחר הדימויים של מערת ר' יהודה 

כתבי יד  כמהלזהות בקטע האחרון כיתובים נוספים על אלו המוכרים. במבוא צוינו  אפשריפת, 

בקטע האחרון שבחלק הרביעי מופיעים   96.דן מחקר זה איןהם ב אךמאוחרים שנוספו למגילה, 

בידי בעל המגילה שונים מן הרגיל במגילה, אף שנראה כאילו נכתבו במהלך יצירתה, אם  כיתובים

מכסה עליהם  לעתיםרשומים באותיות זעירות בדיו אדומה ו האלכיתובים . בידיים אחרות ואם

בעל לדיו ששימשה את חומה, זהה ם כיתובים זעירים בדיו יש ג מלבד אלה,הכיתוב המוכר. 

קיומם ו בתוך הדימויים עצמם. ניכר שכיתובים אלו לא נועדו להיראות לעיני המתבונן המגילה,

לקבר  יםצמוד שוניםשלושה כיתובים הבחין בל אפשר , למשל ,כך .הצבע נחשף לעין בשל שחיקת

כתבי היד אם  מפורשבבלי לפסוק גם (.  , למטה36 מונהיונתן בן עוזיאל או ר' אלעזר המודעי )ת

הם בעל המגילה או בידיים זרות, נוכל לומר במידה רבה של ודאות ש ינרשמו בידהללו  הזעירים

הוא ייתכן ש .בסגנונו הרגילהמזהים נועדו להנחות את בעל המגילה בבואו לרשום את הכיתובים 

בתכנון האיור שבקטע עליו יכול היה להסתמך שמקור מידע טקסטואלי  חוסרנזקק להם בשל 

קטע הין ינים המבדילים בימנחה חוברת כאן למכלול המאפ-המגילה האחרון. תופעה זו של רישום

ת שנזכרו גיאוגרפי: שיבושים רבים בהקבלה למציאות אחרון בחלק הרביעיהע קטהראשון וה

  שאיננו נסמך על מודלים מועתקים.איור בפרק הקודם, ו

 

  יבטים איקונוגרפייםה

. בקטע הראשון וכולם בחלק זה של המגילה זוהו מוטיבים איקונוגרפיים בדימויים ספורים בלבד

לערוך השוואה בין  דברים אפשרשזהו מאפיין נוסף המבדיל בין שני הקטעים. להמחשת ה נראה

ם החזותיים נזכרים תדיר בספרות עולי הרגל. השני דימויים המייצגים מקומות שמאפייני

והשני הוא קבר  ,, למעלה(31ה קטע המגילה הראשון )תמונופיע בהמ ,הראשון הוא קבר יוסף

על קבר יוסף מסופר ששני עמודים  (.38-37ת קטע המגילה האחרון )תמונוופיע בהמ ,צפניה הנביא

 מידשוהים תהיו קצרים ניצבים בראש מצבת הקבר ולמרגלותיה. על קבר צפניה מסופר שעננים 

  . כך למשל מתואר קבר יוסף בשני מקורות שונים:יומעל

 

                                                           
96
 .11ראו לעיל, במבוא, עמ'  
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 .יוסף הצדיק בחלקת השדה ועליו שני עמודי שיש

.שם בתוך מערה סגורה ועליו ציון ושני עמודיםויוסף הצדיק קבור 
97
 

 לקבר צפניה הנביא שבלבנון:במקורות הללו  המיוחסיםמסורתיים -המאפיינים החזותייםואלה 

 ....נקבר ]צפניה[ הנביא ועליו ענן הקדש

.ימושו עננים לעולם מאותו המקום ...שם קבור צפניה הנביא...לא
98
 

לדימוי קבר יוסף. הוא מורכב ממצבה מלבנית ואופקית  במגילה נלווים מוטיבים מאפיינים רק

שבשני קצותיה עמודים קצרים ומעובים. קבר צפניה חסר כל מוטיב המרמז לתיאור המוכר 

 במקורות. 

מידע חלקי נובע אולי מחלק הרביעי ב האחרוןהשני ו היעדר מוטיבים איקונוגרפיים בקטע

ת הקדושים המגילה ביחס למסורות הקשורות בקברי הצדיקים והמקומו בעל היה לפניבלבד ש

שהמחקר זיהה בהם מוטיבים  ,דימויים המופיעים בקטע הראשון שבקטע זה. להלן יוצגו

  מסורת היהודית המיוחסת למקומות הללו.להקשורים  איקונוגרפיים

 

   מצבת ר' מאיר

גגון משולש ושני עצי פרי  בעלוצורתה כמלבן צר וגבוה  קבר ר' מאיר יוצאת דופן ה עלמצבה

תרגום  נראההמבנה האנכי והצר הוא ככל ה  99(.למעלה ,31מונה סוגרים עליה משני צדדיה )ת

שר' מאיר  , המספרים שניהםעשרה-שני מקורות בני המאה הששמחזותי למסורת המוכרת כיום 

 1522הוא  חיבור מסעו של ר' משה באסולה משנת בשני המקורות . המוקדם בעמידההונח בקברו 

 שם מתואר קבר ר' מאיר במילים אלו:ו

                                                           
97
 , בהתאמה. 211 'עמ, '; 'רשימת רמ"ט118 'עמויבלין ירושלמי,  
98
 , בהתאמה.214 'עמ, '; 'רשימת רמ"ט117 'עמויבלין ירושלמי,  
99
 של ר' מאיר בטבריה וחוקרים התחבטו בשאלה במקורות מסורת המקומות הקדושים מוזכר פעמים רבות קברו 

 . 169-166 'עמ, איש שלום, קברי אבות ראוזהותו של ר' מאיר, 



144 
 

...וקרוב לשם ציון של אבנים זקוף במישור, ושם מתקבצים להתפלל ערב ובקר, אומרים כי שם 

נקבר אחד ששמו ר' מאיר שנשבע שלא ישב עד כי יבא שילה, ונקבר מעומד, ואיננו סתם ר' מאיר 

.דמתניתין
100
 

שם מובאת שוב המסורת גם הוא ספר 'שער הגלגולים' לחיים ויטאל.  ,המאוחר יותר, קור השניהמ

 על קבורת רבי מאיר בעמידה במילים אלו:

לפי עניות דעתי[ כי הודה לי מורי ז"ל על רבי מאיר, שהוא קבור מעומד כמו  נראהונלע"ד ]ו

.שאומרים בני אדם
101
 

עומד. בממספרת על ר' ירמיה שציווה להניחו בקברו  רשונה ומקבילה למסורת קבר ר' מאימסורת 

 בליןוירשימתו של למשל ב ,עשרה-עשרה והשש-מסורת זו מוכרת כיום ממקורות מן המאה החמש

חוקרים  103.ו'רשימת רמ"ט' ''רשימת רצ"ז של 'יחוס האבות', ובנוסחים 102(,1433-1417) ירושלמי

ראו ואילו את זו המיוחסת לר' מאיר  ,המסורת המקובלת את הר' ירמיעל נטו לראות במסורת 

ר' מאיר נקבר עומד שמסורת ההופעתה של  104.זה לזהכטעות שנבעה מסמיכות שני הקברים 

עשרה, היא -לפי ההשערה בשנים הראשונות של המאה הארבענוצרה  שכאמור, מגילת פירנצהב

המוקדמת ביותר ו עילשצוטטו לעשרה -נוספת לשני המקורות בני המאה הששה ,עדות שלישית

אלא  מדובר בטעות יןמכאן שאיש להניח מכלל המקורות המספרים על ה"נקבר העומד" בטבריה. 

לא הזאת  במסורת שונה ומקבילה. דבריו של חיים ויטאל בשם רבו מרמזים לכך שהמסורת

שבי הגליל, אלא הייתה מסורת מקומית נפוצה ומוכרת בקרב יו ,נגלתה לאר"י בעיני רוחו בלבד

 "כמו שאומרים בני אדם". :הגיעה אל האר"י כמסורת אוראלית, כפי שמציין תלמידו ויטאלוהיא 

 

   המגילה תיארוך ושאלת קבר משפחת הרמב"ם

מספר רב של מצבות קטנות ושתי מצבות גדולות  נראהבחלל למרגלות הרכס ההררי של טבריה, 

ארונו של הרמב"ם הובא לאחר מותו שהמסורת  (.32ונה של קבר הרמב"ם וקבר אברהם בנו )תמ

מקהיר לקבורה בטבריה מוכרת כבר מן השנים הראשונות שלאחר פטירתו. למסורת זו התפתחה 

                                                           
100
 . 157 'עממשה באסולה,  
101
 קפה. 'עמ'שער הגלגלים',  
102
 .117 'עמויבלין ירושלמי,  
103
 . 211 'עמ; 'רשימת רמ"ט', 216 'עמ'רשמת רצ"ז',  
104
 .168-166, 163 'עמ, איש שלום, קברי אבות; 201-199 ,109-106 'עמוילנאי, מצבות ב,  ;362-359  'טבריה, עמקוק,  
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עשרה נזכר -לצדו נקבר גם אביו, מימון. במקורות מאוחרים למאה השלוששלפיה  ,משנה-מסורת

נמצאה בטבריה  1932בשנת  .1300שנפטר בשנת  ,הנגיד דוד, נכד הרמב"םגם קבר נ להם סמוךש

ם קבורתעל מסורת למרות שה  105 קבורתו שם.מסורת על ססה את הימצבת קברו של ר' דוד וזו ב

מקום זיהוי  מקורות שונים ואף במחקר ההיסטורי,ממוכרת  בטבריה ונכדו ,של הרמב"ם, אביו

'כתב ידועה מסורת זו רק מ עד היום 106.כמעט שאינו מוכר טבריהקבר ר' אברהם בן הרמב"ם ב

  107'.ן הגניזההיד מ

צור שם ספרו שנכתב ימצבת ר' אברהם מציין את קאיור של הנלווה להכיתוב 

קרבה וכבוד של על יחס בוודאי מעיד , דבר ההמספיק לעובדי השם(= דין )̣̣בכַפאַית אְלַעא̣בערבית, 

משפחת בני עשרה. -לבן הרמב"ם ונגיד יהודי מצרים במחצית הראשונה של המאה השלוש

איור כנסת משה  108.בכנסת משה בדמוה שבפסטאט היו מעורבים מאוד בכל הנעשה הרמב"ם

זהותו של בעל בירור תורמים ל הזכרת שם חיבורו של ר' אברהם בן הרמב"םוכך גם  בדמוה

  ט.איהודי פסטעדויות להשתייכותו לקהילת  בהיותם המגילה

מתוארים במגילת הם קברישמבין האישים השונים  1237.109ר' אברהם נפטר בסוף שנת 

התאריך המוקדם  היאהמאוחר ביותר ומשום כך שנה זו  פטירתההאישיות שזמן  הואפירנצה, 

בשל הופעת , ערךבבשלושים שנה  תאריך ברור זהיש לאחר  אולםליצירת המגילה.  ביותר האפשרי

לחלק ממנהגי התפילה  יה. פתח זה הבמגילהבאיור ש הפתח בחומה המקיפה את מערת המכפלה

עשור , ב1310לאחר שנת  במחקר כאן מוצע לתארך את המגילה  1266.110שנת  במקום רק לאחר

עדרותו של קבר ר' דוד, נכד יהשאלת תיארוך זה מעלה את  111עשרה.-של המאה הארבע שניה

 מספר שנים לא ידועבמצרים ורק לאחר  1300דוד נפטר בשנת  'רהרמב"ם, ממגילת פירנצה. 

מגילה, כיהודי בן קהילת לצפות שבעל ה היה מקום 112הועבר ארונו לקבורה חוזרת בטבריה.

                                                           
105
ראו שטראוס, . על שנת פטירתו של ר' דוד 295-285 'עמ; וילנאי, מצבות ב, 194-192 'עמ, איש שלום, קברי אבות 

 .120 'עמא, תולדות היהודית 
106
-73  'עמריט; אסף, הרמב"ם, -ריה 'קבר הרמב"ם, עממנצר,  ראועל מקום קבורת בני שושלת הרמב"ם בטבריה  

. טולידאנו  מציין שהוודאות בדבר מקום קבר רמב"ם  363 'ר' דוד, עמטולידאנו, ; 29-26 'עמצבי, הרמב"ם, -; בן70

 גם ר' אברהם נקבר במקום זה. שונכדו ר' דוד  בטבריה, מבססת את ההשערה 
107
 .98 'עמ'כתב היד מן הגניזה',  
108
 .40-32 'ראו לעיל, חלק א, פרק א ובייחוד בעמעל מעמדה של כנסת משה בדמוה  
109
 .120 'עמא,  , תולדות היהודיםשטראוס 
110
 .61-62 'ראו לעיל, חלק ב, פרק א, עמ 
111
 .38 -36 ראו לעיל, חלק א, פרק א, עמ' 

112
 .105, , הערהעילל ראו 



146 
 

נזכר כן . יש להדגיש שקבר ר' דוד לצד קבר אביו וסבו בטבריהשל ר' דוד ט, יציג את קברו אסטפ

  113.ישרה-לראשית המאה הארבעהמתוארך בידי חלק מן החוקרים ' ן הגניזהב'כתב היד מ

שיצירת המגילה נעשתה  להיעדרותו של קבר ר' דוד מבין איורי המגילה היא אולי משום התשובה

עשרה: ככל הנראה, -במחצית הראשונה של המאה הארבע העברת ארונו לקבורה בטבריהקודם 

 .1350, וקודם לשנת 1310שנת לאחר 

 

 שאלת עיצוב מערות הקבורה

בחלק זה של המגילה שבה צורת הדימוי  נוספת מערת הקבורה של ר' יהודה הנשיא היא דוגמה

בשילוב של  מעוצב המערה  י. דימוצורת קבר ר' מאירכמו , את מסורת המקום רוריבב משקפת

על וחללים פנימיים ופרטים אדריכליים -במבטמוצג כללי ה הראמה :שתי זוויות מבט שונות

לאורך הצלע העליונה והתחתונה של מערת הקבורה  (.34ה ה אופקית )תמונימוצגים מזווית ראי

פונות אל המרכז. בצלע כולן וחמש גומחות בכל צלע  ,גומחות שברצפתן מצבות מלבניות ותנרא

 בפינה השמאלית : "הקבר".האנכית נראית גומחה גדולה שבבסיסה מלבן ירוק ומעליו הכיתוב

המציגים קברים נוספים  שמרכיבי הדימוי נראהב ומסגרת ירוקה. וזה-מרובע חום נראהעליונה ה

לצד קבר ר' יהודה הנשיא עוקבים אחר מסורות המספרות על עשרת תלמידיו שנקברו עמו 

ברשימת ר' יצחק אבן  מופיע למשל ,במגילה נראהההולם מאוד את ה ,רטתיאור מפו 114במערה.

נים גיאושם רבינו הקדוש במערה, ומימינו ה'  "ומשם הלכנו לציפורי, :1441אלפרא משנת 

מצא הסבר למוטיב המרובע , ברבים מן המקורות נזומסורת מלבד  115.נים"גיאוומשמאלו ה' 

אבן אשר שימשה מעין דלת כניסה אל  נראהזו ככל ה :מערההעליונה בתוך ה בפינה השמאליתש

"צפורי, שם קבורת רבינו הקדוש ז"ל ותלמידיו ובניו.  :ב'רשימת רצ"ז'למשל המערה. היא נזכרת 

 116.ודלת מאבן אחת סוגרת ופותחת"

זו מזו באמצעות דפוס צורני דומה והן נבדלות  וצגות במגילה משמערות הקבורה מרבית 

צורתן מוגדרת באמצעות . יה אופקיתידפוס זה מציג את המערות מזווית ראבעיקר בממדיהן. 

                                                           
113
 . 18ובמבוא, עמ'  107 ,לעיל, הערהראו  
114
; 20-21 'עמלמשל 'אלה המסעות', , מקורות כמהעשרת תלמידיו של ר' יהודה הנשיא הקבורים לצדו נזכר בתיאור  

 עז. 'עמ; ו'יחוס הצדיקים', 220 'עמ; 'רשימת רצ"ז', 217 'עמ; 'רשימת רמ"ט', 293 'עמ'רשימת עמר', 
115
 .228  'עמיצחק אבן אלפרא,  
116
 .146-145 'עמ, איש שלום, קברי אבותאצל  ציטוט המקורות ראו, ו220 'עמ'רשימת רצ"ז',  
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שתי המערות הקטנות מתוארות )כך למשל  חלל הפנים מופיע בהן בצבע הקלף, וקטע מפוספס

שבעל המגילה  נראה (. 27-26תמונות )ומלאכי מערת שמעון הצדיק ומערת חגי , מצפון לירושליםש

 עלבידו מידע שהיה באמצעות שתי זוויות ראייה מפני הנשיא  מערת ר' יהודהלתאר את בחר 

שתי זוויות העיצוב ב. מערת הסנהדרין עלדומה למידע הנפוץ במקורות  ,המסורות המיוחסות לה

  117.(27)תמונה  חלל הפנים שבמערה עלראייה הוא האמצעי להצגת כל הידוע 

שאלת צורתה ועיצובה של את  תמערת ר' יהודה הנשיא מחדדדרך עיצובה של בחינת 

עשרה המקום המרכזי -הייתה במאה השלוש זו. מערה (35)תמונה  בהר מירוןשמערת הלל ושמאי 

שהתקיים במירון  טקסידוע על והחשוב ביותר מבין המקומות הקדושים וקברי הצדיקים בגליל. 

אליו הגיעו המון ש ,עשרה-לפחות מאז המחצית השנייה של המאה השלוש ,בכל שנה בט"ו אייר

י מירון, מאז התקופה המוסלמית טקסמסע הזיארה. הריטואל המאפיין את במסגרת עולי רגל 

 118, קשור היה בהתרחשות פלאית של הופעת מים.ימי הבינייםהקדומה ועד שלהי 

בו הר  נראהדימוי מערת הלל ושמאי גדול ביחס למרבית הדימויים שבחלק הרביעי. 

בחלק התחתון  119הסנדלר. "יצחק"קע המפוספס ובחלקו העליון קבר המורכב ממוטיב פני הקר

בחלל זה נראית שורה של חמישה קמרונות או ו – ייצוג למערה –של ההר ישנו חלל רחב וקמור 

צמוד לצדו הימני של  נראהמעליהן שלוש קשתות. מבנה נמוך וקטן ש גומחות צרות ומאורכות

תחת לפתח המערה הקמור. כל מרכיבי המקום מהדימוי ומעין מבנה כניסה צמוד לצדו השמאלי, 

 חסרות עיטור. קווי מתאר מעובים ורצועות רחבות אמצעות במוצגים  ללוה

נבדל בכמה הוא ו ,חלק הרביעיבקטע שהוגדר כאחרון בדימוי מירון מופיע במגילה 

המוטיבים הצורניים האדריכליים בהיעדר ון. קטע מסוים זה מאופיין היבטים מן הקטע הראש

מקומות אותם הקשורות ב ם המשקפים מסורותימוטיבים איקונוגרפיהקבועים. נעדרים ממנו גם 

מעט  צגתהמו ,במערת ר' יהודה הנשיאלמשל אלו המופיעים כדוגמת  או מאפיינים מציאותיים

בו לא הושלמו. ודימויים רבים  מעורבות של יוצרים נוספיםשבקטע זה ישנה  נראהכן . הםלפני

שהדימוי הפשוט של מערת הלל ושמאי במירון אינו משקף היררכיה קדושה לומר  ישמסיבות אלו 

 המגילה.זה של הליך עבודה שונה בקטע השונה מן הידוע במחקר ההיסטורי, אלא 

                                                           
117
 .82-81 'על איור מערת קברי הסנהדרין ראו לעיל, חלק ב, פרק ג, עמ 
118
 .305-295 'עמריינר, עלייה,  
119
 .131-130על קבר זה וזהות הקבור בו ראו לעיל בעמ'  
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י הציבור טקסדומה למעמד ולים השנתיים שנערכו בה היה טקסמעמדה של מירון ושל ה

 כאמור לעיל בחלקקבר שמואל ברמה במהלך הזיארה. בהשנתיים שנערכו בכנסת משה בדמוה ו

 יורי המגילהמבדיל אותם מיתר אהשני המקומות הללו מוצגים במגילה באופן ייחודי  השני,

מפני שבעל אך בעיקר  ,זכו לעיצוב שונה בשל מעמדם הם. לטענתי, שני(29-28-ו 2-1)תמונות 

כרות ישירה ואיוריו יהייתה ה םתוכרותו אי. המסע הזיארה שערך במסגרתהמגילה שהה בתוכם 

הדימוי הפשוט ש . מכאןצורנייםמודלים על שענות על תיאורים טקסטואליים או ילא הבנוצרו 

אך אולי יש בו גם  ,מאפיין את הקטע האחרוןההעבודה  הליךתאמנם מ נובע מירוןהמייצג את  

 עד לאזור הגליל העליון. שלא הגיע ,מסעו של בעל המגילהמשום עדות על 
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 ומגילת פירנצה י המקומיפרק ג: הסיפור המקראי, המיתוס הגליל 

 

מלבד מספרם הרב של הדימויים המציגים קברים של חכמי התלמוד או דמויות מקראיות, ישנם 

נזכרים דימויים שאינם קברים והם מציגים מקומות ה כמה המגילהבחלק הרביעי והאחרון של 

לזהות את המסורות  יוןסיניערך פרק זה יב'מדרש' או 'כנסת'.  במקרא, או מקומות הנקראים

אלו ואת המשמעויות האפשריות העולות מעצם הופעתם במגילה. ההעומדות ברקע הדימויים 

מפתיע, והיבט זה  לעתיםמיקומם של הדימויים בתוך המערך הכולל של חלק זה במגילה הוא 

ימי ראשית מהעת העתיקה ו מיתוס גלילי קדום משלהי על אודותייבחן לאור מאמריו של א' ריינר 

 120.הביניים

 

 חציית הירדן בגליל התחתון

כס ההררי המייצג את טבריה וסביבתה ממשיך לכיוון שמאל ומתרומם לכל גובה המגילה ושם הר

ארך של נהר. הנהר יוצא משולי המגילה העליונים )החתוכים כיום(, מתרחב ותוחם דימוי צר ומ

(. 32 )תמונהבמרכז ושב וצר כלפי מטה, עד למפגש שתי גדותיו קרוב לשולי המגילה התחתונים 

"ירדן : טט בדיו בלבד ונלווים לו שני כיתובים. בחלקו הרחב והעליון מופיע הכיתובהדימוי משור

גדות ובמרכזו הדימוי מלבני העובר כגשר בין שתי  נראהלקראת מפגש גדות הנהר  ירחו ]יריחו[".

 "מעבר יבק ]יבוק[" . מופיע הכיתוב: 

כניסה הים, ירדן יריחו ומעבר יבוק, קשורים בסיפור גיאוגרפי-שני המונחים המקראיים

את העביר בו יעקב שהמקום  הוא –ישראל. מעבר יבוק נזכר במקרא פעם אחת בלבד -ארץ חוםתל

ידי אוסביוס והירונימוס עם ואדי בזוהה כבר המקום  121נאבק במלאך. כאןמשפחתו מחרן לכנען ו

הפרחי בראשית המאה  אשתוריזיהוי זה ממשיך ומופיע גם אצל  122.עבר הירדןזרקא בדרום 

"ירדן   123."לצפון חשבון תמצא נחל יבוק וקורין לו ואדי אלזארקא" :עשרה במילים אלו-הארבע

                                                           
120
 יהושע הוא רשב"י. ריינר, ;מיתוס זה פורסם בעיקר בשני מאמרים: ריינר, בין יהושע לישוע שלהמחקר  
121
 .23 בראשית לב: 
122
 .203-202 'הירדן,עמאלנבלום,  
123
 . תרלא  'עמהפרחי, כרך ב,  אשתורי 
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גם אם   124כמקום חציית בני ישראל את הירדן.נזכר במקרא ה מול יריחושקטע הירדן יריחו" הוא 

מקומות המופיעים בחלק זה של ה לש גיאוגרפיהזיהוי הו ספקות מסוימים לגבי מסורות לניש 

יע המגילה, הרי שגלוי לעין כי מקום חציית הירדן, שהתרחש לפי המקרא בדרום הארץ, מופ

 סמוך לטבריה., במגילת פירנצה בגליל התחתון

ראשית ימי הביניים, יכול העתיקה ועד  שקיים היה כבר בשלהי העת ,מיתוס גלילי מקומי

במקומו במגילת פירנצה. המסורות  יריחו את ההסבר למיקומו של דימוי ירדן אולי להציע

עים מקראיים ממקומם המצוין הקשורות במיתוס זה העתיקו את זירת התרחשותם של אירו

אל הגליל התחתון והעליון. ברחבי הגליל זוהו אתרי זיכרון המיוחסים לאירועים  במקרא

בעיקרו  125מויות מקראיות הקשורות באירועים הללו.המסופרים במקרא, וכן זוהו קברים של ד

כיבושה תחת למתייחס המיתוס הגלילי הקדום לסיפור המקראי של כניסת בני ישראל לכנען ו

מזהה את מקום חציית  המסורות שנקשרו במיתוס הגלילימ אחתנון. -מנהיגותו של יהושע בן

דימוי ירדן יריחו ומעבר  126.לארבלבין טבריה בכינרת הירדן בכניסת בני ישראל לארץ בגליל, 

וקודם למקבץ  את טבריה מייצגיבוק, הממוקם במערך שבמגילה מיד לאחר הרכס ההררי ה

  קברים מארבל, נמצא אם כן, במיקום ההולם במפורש את המסורת הגלילית המקומית.

הולך ונעלם  אילךעשרה ו-דושים בני המאה השלושבמקורות מסורת המקומות הק

ככל מיתוס הלמרות היעלמותו ההדרגתית מן המסורת הכתובה, המשיך אך ילי. המיתוס הגל

הביטוי החזותי שואין להתפלא אפוא  ימי הבינייםשלהי עד לבתודעת בני הגליל תקיים לה נראהה

מסורות המיתוס הקדום הגיעו לידיעתו של בעל המגילה שייתכן  כן 127.מופיע במגילה ושל

 128.ותואקדום שהיה בין המקורות שהנחו מקור טקסטואלי  באמצעות

  

                                                           
124
 . 48-50 במדבר לג: 
125
מקום קבורתו של  ,קבריהם של יהושע בן נון וכלב בן יפונה זוהו בכפר חטים שבבקעת ארבל בגליל התחתון למשל 

, אשר לפי ארון יוסף, שנדד עם בני ישראל ונקבר לפי המקרא בשכם, הועתק צפונה, בין צפורי לכפר כנה, ובאר מרים

ריינר, בין יהושע  , ראונרתהמקומית בכ סמוך לירדן יריחו, שקעה לפי המסורת הגליליתהמסורת התלמודית נגנזה 

 .294-291 ;285 'עמלישוע, 
126
 .182 'עמשע הוא רשב"י, ריינר, יהו 
127
 . 289  'עמריינר, בין יהושע לישוע,  
128
 .89ראו לעיל, הערה  
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  בתי מדרשות וכנסיות ליהושע ולרשב"י

-חציית הירדן בגליל התחתון, התפתח מיתוס נוסף ומסורות בדברבמקביל למסורת הקדומה 

ניצחונו של  עלגליל העליון. מיתוס זה קשור במהותו לסיפור המקראי ה לגבי משנה הקשורות בו

 129שבעקבותיו עבר הגליל העליון לידי ישראל.קרב ייבין מלך חצור ובני בריתו,  בקרב נגדיהושע 

אלא במירון  יהושע איננו בארבל שבגליל התחתוןבגליל העליון, קברו של לפי המיתוס המקומי 

נטית הולכת דמותו לאחר התקופה הביז 130היא הר געש, מקום קבורתו המקראי. –שבגליל העליון 

 -מרכזיותה במיתוסים המקומיים הגליליים ואת מקום דמותו כקדוששל יהושע ומאבדת את 

 אפשרעשרה -מאה השלושבהחל  131יוחאי.-מייסד בגליל תופשת בהדרגה דמותו של  ר' שמעון בר

במקורות  מסורת המקומות הקדושים, ואחד הביטויים לה היא מסורת  גםלהיווכח במגמה זו 

בתי הכנסת המיוחסים  132שב"י ברחבי הגליל.בתי כנסת שהיו לר ההמספרת על עשרים וארבע

שוב יו במקומות יהישני ש שרידיהם של בתי כנסת מתקופת בית נראהלמסורת זו הם ככל ה

 133במהלך מסעם.בהם פגשו רגל העולי ום קדומים בגליל ייהודי

ברבים ממקורות מסורת המקומות הקדושים המאוחרים למגילת פירנצה נזכר מקום 

 134הנמצא בקדש נפתלי שבגליל העליון המזרחי. ,נון-או 'מקום' ליהושע בן המכונה 'מדרש'קדוש 

 ,"מדרש יהושע בן נון חרב": כותרתבמגילת פירנצה מיוצג המקום באמצעות דימוי המלווה ב

 ,37ממרכזו צומח עץ )תמונה , שולא מבנה שלם, דיו של קיר לבניםיהדימוי אכן מציג את שרו

אתר זיכרון הקשור לסיפור המקראי  נראהשבקדש נפתלי הוא ככל ה(. מדרש יהושע בן נון למעלה

 ו שלייחוס נשמרה מסורתאתרים אחרים, ב שלא כמו 135ייבין מלך חצור. עליהושע  נו שלל ניצחוע

-והוא חוזר ונזכר במקורות בני המאות החמש ימי הבינייםהמקום לדמותו של יהושע  גם בשלהי 

 עשרה.-עשרה והשש
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א יכנסת הלר' שמעון בן יוחאי".  ]=כנסת['ם במגילה מזוהים כ"כנסשני דימויים אחרי

עשרה -במקורות מאוחרים למאה השלוש 136המוקדמים. ימי הבינייםמקום קדוש במקורות 

א עוד עדות ובמגילה הארכאי המונח 'כנסת' ב השימושכנסת'.  המונח 'כנסת' במונח 'ביתוחלף ה

 137.המומן התקופה המוסלמית הקד נראהשזמנו כ ,השפעתו של מקור מוקדםללנוכחותו ו

ידי עיצוב דומה -בעל המגילה מייחד את שתי הכנסיות של רשב"י מיתר הדימויים על

פתח כניסה. ניכר שהם  נראהובצד  שני מפלסים המורכבים משורת קשתותבן לשניהם: מבנה 

למרות היעדרם של המוטיבים  ,גדולים והדורים בהשוואה לדימויים הפשוטים של הקברים

של שתי כנסיות  גיאוגרפי. קשה להגדיר מהי מסורת הזיהוי העילל שצוינוהאדריכליים הקבועים 

שבכל אחד מן המקורות הטקסטואליים נזכרים כמה מתוך  משום רשב"י המופיעות במגילה

הדימויים  , שנילזאת בתי הכנסת לרשב"י, והם נזכרים במקומות שונים. נוסף העשרים וארבע

למציאות קשה למצוא הקבלה ברורה  רושבו כאמ ,מופיעים בקטע האחרון של המגילה

לומר שדימוי כנסת רשב"י השני והשמאלי מבין השניים  אפשרקשיים אלו,  למרות 138ת.גיאוגרפי

בין מקומות  ,ניצב במרכז המגילה האיור (.37-36ונות מציג את זה הנזכר במקורות בגוש חלב )תמ

בריהם של ים קנראו שמאלמתחתיו. לשנברתין ממעליו, ומקומות מעמוקה ושמדלתה ומעלמה 

שמעיה ואבטליון שבגוש חלב. בניגוד למרבית בתי הכנסת של רשב"י, הנזכרים רק בחלק מן 

תיאור מורחב של המקום המספר בא הכנסת שבגוש חלב נזכר בכולם, ובחלקם מו-המקורות, בית

  139.הוראגדול ומרשים במעל מבנה 

 (. באופן מפתיעלמעלה ,36תמונה זיהוי כנסת רשב"י הראשון מימין מורכב וקשה יותר )

"כנס לר' שמעון בן יוחאי : גיאוגרפי, בכיתוב הנלווה לדימוי ישנו גם ציון לחלק זה של המגילה

מירון וסמוך  משמאל למערת הלל ושמאי שבהרהוא בניגוד לכתוב, מיקומו של הדימוי  בבניאס".

מזרח -כפר ברעם וגוש חלב. הבניאס נמצא כידוע הרחק בצפון ןוגלמקומות נוספים ממירון, כ

לרשב"י  הגליל העליון, למרגלות החרמון. ברבים מן המקורות הטקסטואליים נזכר בית כנסת
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 . 317 'עמריינר, מפיהם ולא מפי כתבם, ; 211 'עמריינר, יהושע הוא רשב"י,  
137
 .89ראו לעיל, הערה  
138
 .142; 137 'ראו לעיל, עמ 
139
. 289 'עמ; 'רשימת עמר', 170 'עמ; 'כתב יד גינצבורג', 216-215 'עמ; 'רשימת רמ"ט', 154 'עמ'אלה המסעות',  

; לד  'עמ; 'ייחוס הצדיקים', 219 'עממלבד מקורות אלו, בית הכנסת לרשב"י שבגוש חלב נזכר גם ב'רשימת רצ"ז', 

 .117 'עמויבלין ירושלמי, 
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משום כך אין זה מפתיע למצוא דימוי של כנסת רשב"י  140ם.שהמזוהה קברו נוסף למקום במירון, 

לא הכיתוב המציין את הבניאס. לא נוכל להסביר את פשר מיקומו של בבמיקום זה, אך כמובן 

ת שבין עשרים וארבע הכנסיות המיוחסות ואפשרלהדימוי, אך נוכל להציע לראות בו עדות 

שוב יהודי בבניאס יעל דבר קיומו של יגם כנסת רשב"י בבניאס.  ימי הבינייםה בתלרשב"י, זוה

עשרה. לפי השערתו של ברסלבסקי, קיים -שתיםעשרה וה-ידוע ממסמכי הגניזה בני המאות האחת

ייתכן ששרידי בית  141שוב יהודי גם בעת העתיקה המאוחרת ובראשית ימי הביניים.ייבבניאס היה 

הכנסיות של רשב"י.  ים וארבענכללו אף הם במסורת עשר שוב יהודי זהייכנסת קדום שהשתייך ל

 ת קיומו של המקום.ואפשרללעת עתה, מגילת פירנצה היא עדות יחידה 

 

  משכן שילה בגליל העליון

הדימוי החותם את מכלול האיורים והדימויים במגילת פירנצה מייצג אף הוא מקום הנזכר 

את בניאס ו-הדןסמוך לקטע המתאר את הדימוי ממוקם  (.38מונה המשכן בשילה )ת – במקרא

הרי הלבנון. מקומה של שילה לפי המסופר במקרא הוא בנחלת בנימין שבהרי השומרון. בדומה 

לדימוי ירדן יריחו ומעבר יבוק, גם מיקומה של שילה במערך שבמגילה סותר את הנאמר במקרא. 

נמצאו  אודותיהןעל מסורות הזיהוי של ירדן יריחו ומעבר יבוק בגליל התחתון, אשר אך לא כמו 

עדויות במקורות היסטוריים וספרותיים, לא מוכר כיום מקור המספר על מקום שילה בגליל 

  העליון. 

לזהות את צורתו של מבנה  אפשרלמרות שקווי המתאר של הדימוי וצביעתו לא הושלמו,  

-אישארך שבחזיתו שדרת עמודים ובצדו השמאלי פתח כניסה רחב ולו קשת מחודדת. ייתכן ומ

 בכיתוב המציין מקום חרלהציג מבנה חרב. לווה, נכדברי הכיתוב ה, נועדה קווי המתאר השלמת

ר היו שא ,אירועים מקראייםלאופייני במגילה למקומות קדושים המיוחסים לדמויות או 

שרידים של מבנים קדומים. כאלו הם למשל מרחץ שלמה החרב  נראהבמציאות ההיסטורית כ

  143.(37נה )תמו עילשדובר בו ל ,או מדרש יהושע החרב 142(,18-17ות )תמונ

                                                           
140
; 'כתב היד מן 117 'עמת', בית הכנסת המיוחס לרשב"י במירון נזכר למשל במקורות הבאים: 'אלה המסעו 

 .117 'עמויבלין ירושלמי, ; 215 'עמ; 'רשימת רמ"ט', 291-290 'עמ; 'רשימת עמר', 96 'עמהגניזה', 
141
 .131-124 'עמברסלבסקי, בניאס,  
142
 .73-72 'ראו לעיל, חלק ב, פרק ב, עמ 
143
 .134 'ראו, עמ 
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במקרא, אלא מקום כפי שהוא מתואר משכן למציג אילוסטרציה אינו ניכר שהדימוי 

המחקר ההיסטורי אכן מעיד על אתר  144כאתר עלייה לרגל. ימי הבינייםמסוים שזוהה במסורת 

התקופה  מאזמך על עדויות קדוש המזוהה כמשכן בשילה במקומו הידוע בשומרון. מחקר זה נס

ים. המקום היה מוכר גם בזמנה של המגילה יים ויהודים, נוצריהביזנטית וכן על מקורות מוסלמי

   145הפרחי הן ב'כתב יד מן הגניזה'. אשתורי, הן בחיבורו של שומרוןונזכר במקומו שב

 אודות כיבוש הארץ והנחלתהעל העיר שילה היא המקום החותם את הנרטיב המקראי 

לשבטי ישראל. אליה קיבץ יהושע את העם ובה הושלמה החלוקה לנחלות. בשילה נקבע מקום 

לאור היכרותנו את  146שעד אז נדד עם ישראל במהלך כיבוש הארץ. ,המשכן שבו הונח ארון הברית

היה לצפות שגם אפשר בגליל, הכניסה לארץ וכיבושה שעיקרו התרחשות אירועי  ,המיתוס הקדום

דימוי משכן שילה ש. מאחר ירדן יריחו ומעבר יבוק, כמו ה ימצא את מקומו בגלילמקום כמו שיל

לעת עתה העדות היחידה למסורת אפשרית זו, רק מציאתן של עדויות נוספות תוכל הוא שבמגילה 

  147לאשש את ההסבר המוצע כאן להופעת משכן שילה בגליל.

 

 של קטע המגילה האחרוןאגם החולה, קדש נפתלי והבניאס: הצעה לקריאה חזותית 

-מיהקרב בין יהושע לייבין מלך חצור ובני בריתו התרחש במקום הנקרא " ,לפי המסופר במקרא

 148מירון.בהר  מרום-מיאת יש דעות המזהות ", ומרום

                                                           
144
מופיעים שו ומרכיביו השונים. במקרים אחרים במגילה ראהמ שלהמשכן זכה כידוע במקרא לתיאור מפורט מאוד  

פיתום  ציה לתיאור המקראי. כאלו הם למשלתים המאייר להציגם כאילוסטרראיים, בוחר לעבהם מקומות מק

מכך שמקומות אלו לא היו  נראההעוקב אחר הנאמר במקרא נובע ככל ה ( . התיאור5-3)תמונות  םל̣יארעמסס או ו

דימוי משכן שילה במגילה הוא . אולם מקום קדוש מוכר או אתר עלייה לרגל ייצגתמקומות קדושים וצורתם איננה מ

 תיאור חזותי של מקום קדוש ואתר עליה לרגל, ולא אילוסטרציה  לתיאור המקראי שלו. 
145
 .98 'עמ, וכן, 'כתב היד מן הגניזה', 293-291 'עמריינר, עלייה,  
146
 .1 יהושע יח: 
147
ונוצריים,  , יהודייםיםילראות במסורת נפוצה במקורות מוסלמ אפשרסיוע מסוים בלבד להשערה המוצעת כאן  

על שום המקרה המצער  ,המכונה "בית הצער" )=בית אלאחזאן( ,המזהים בגליל העליון המזרחי את ביתו של יעקב

מופיעה בחיבורו  . מסורת שונה ופחות מוכרת209-205  'הירדן, עמאלנבלום, ; 438  'עמטל,  ראושל מכירת יוסף בנו, 

"סילון ]=שילה[ כפר מכפרי (. שם מסופר על ביתו של יעקב בשילה: Yakut1229-1179 , של הנוסע המוסלמי יאקות )

ט טוצ)מ הנביא"שכם שבו נמצא מסגד השכינה והאבן של השולחן...יש אומרים שסילון הוא מקום מושבו של יעקוב 

מקום  של יעקב בשילה מחד גיסא, ועלמקום מגוריו על ת ות המוסלמיומסורהש ייתכן אפוא (.166  'עמטל,  מתוך

היהודית המזהה את שילה שולבו יחדיו למסורת  ,ביתו המכונה בית אלאחזאן בגליל העליון המזרחי מאידך גיסא

 בגליל העליון.
148
 .218-207 'עמריינר, יהושע הוא רשב"י,  
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 מרום-מישזיהתה את  ,מסורת נוספת ומקבילה נראהככל ההתפתחה  ימי הבינייםב

מסורת זו קיימות בימינו בעיקר להמקראית באגם החולה, המכונה גם אגם בניאס. העדויות 

פיהן. -ומפות עבריות שנעשו על צלבני נראהמפות נוצריות שמקורן כ גוןבמקורות חזותיים כ

ובשם זה היא , Aqua Merom"" או  "Aquarom"  במפות אלו מכונה ימת החולה בכינוי הלטיני

להזכיר את המפה של מרינו יש בין הדוגמאות המוקדמות  149ות מוסלמיים.במקורגם נזכרת 

. סאנוטו ביקר (Petrus Vesconte)שצוירה בידי פטרוס וסקונטה  ,(Marino Sanuto)סאנוטו 

סמך -על 1320. את המפה תכנן בסביבות שנת 1306ושוב בשנת  1285/6 ישראל בשנים-בארץ

שנעשה במיורקה  1375אטלס הקטלאני משנת מצויה בנוספת  הדוגמ 150ידיעות שצבר בביקוריו.

  151ובנו יהודה. (Cresques)בידי המאייר והקרטוגרף אברהם קרשקש 

הקרב הולמת את התיאור המקראי של המקראית  מרום-מימסורת זיהוי אגם החולה כ

מקרא התפתחו מסורות הכתוב בסמך -שעלתכן יי  152.בגליל העליון בין יהושע לייבין מלך חצור

בניאס במזרח -מרחב שבין קדש נפתלי ממערב, אזור הדןשל אתרי זיכרון ומקומות קדושים ב

צלבניות ומוסלמיות  מסורות אמרובתווך. ר' אלנבלום מזכיר במ – מרום-מיהיא  –ואגם החולה 

עשרה, המזהות את מקום התרחשותם של אירועים מקראיים שונים במרחב -םמן המאה השתי

את יעקב בו עבר שהמקום ו מסורות צלבניות מזהות את מקום הכניסה לארץ 153זה. גיאוגרפי

לרגלי רמת הגולן. המסורת  ,הוא מעבר יבוק, ב"מעברות הירדן" בו נאבק במלאךהירדן ו

ת לאותו המרחב את מקום התרחשות סיפור מכירת יוסף והשלכתו לבור. המוסלמית מייחס

מאחר שמסורת המקומות הקדושים הגלילית משותפת פעמים רבות לבני שלוש הדתות, או לפחות 

היבטים רבים, הרי ייתכן שבמרחב שהוגדר כאן קיים היה גם גוף מסורות יהודיות בדומה 

 והשלמת כיבוש הארץ. מרום-מיהקרב ב עלסיפור המקראי בהקשורות למיתוס ששורשיו 

 

                                                           
149
 ,68  '. לה סטארנג' מצטט גיאוגרפים מוסלמים המזהים את אגם החולה כ'מירום' )עמ160 'רובין, צורת הארץ, עמ 

 . לדאבוני לא נזכר שם מקור הציטוטים.( 455
150
המציגה אף היא את ימת  1300מפה משנת  ושם, 273 'עמוילנאי, אגדות  ב,  ;57-56 'מפות ארץ ישראל, עמתשבי,  

 המפה. ", לצערי לא עלה בידי לזהות את מקור מרום-מי"בשם החולה 
151
. המסורת המזהה את אגם החולה כמי מרון המקראית ממשיכה ומופיעה  75-74  'מפות ארץ ישראל, עמתשבי,  

 .  261-260; 219, 109-108, 104  'צורת הארץ, עמלמשל רובין,  ראובמפות עבריות בעת החדשה, 
152 

 .13-10יהושע, יא: 
153
  אלנבלום, הירדן. 
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מצא ביסוס במחקר עתידי, ייתכן שנוכל לקשור בין יאם להנחה הראשונית המוצעת כאן י

מדרש  .כמה מהדימויים המופיעים במגילה ולראות בהם מסורות שונות הצומחות ממיתוס אחד

להניח אפשר ם ונון בקדש נפתלי הוא מקום קדוש מוכר במסורת המקומות הקדושי-יהושע בן

כיבוש  עלקשור אף הוא לסיפור המקראי ה ,משכן שילה 154.מרום-מיבקרב הסיפור לשהוא קשור 

עדויות בעתיד בניאס. אם יימצאו -אולי בסביבות הדן, קרבהיכול למצוא את מקומו ב, הארץ

נוספות אשר יתמכו בהצעתי, ייתכן שנוכל לקשור לשני המקומות שנזכרו כאן גם את כנסת רשב"י 

שבבניאס. מקום כזה, אם היה קיים בבניאס כחלק ממסורת עשרים וארבע הכנסיות של רשב"י, 

בגדר השערות בלבד ורק  ןכאן ה הצעות המובאותה 155ליהושע בן נון.קדום  בגלגולייתכן שיוחס 

 אחרהסבר  אולי בעתיד יימצאלחילופין,  .בססוקר שיסתמך על ממצאים נוספים יוכל למח

של דימוי משכן שילה בגליל העליון ודימוי במגילת פירנצה לשאלת מיקומם ומשמעות הופעתם 

 "כנסת רשב"י בבניאס" סמוך למירון.

 

  

                                                           
154
 .151ראו עמ'  
155
 שם, שם. 



157 
 

 

 

 סיכום

 

ומקומות קדושים המסורת היהודית בתקופה הממלוכית מזהה מספר רב מאוד של קברי צדיקים 

באופן  וקש להציגיב אשרלפני בעל המגילה גוף מידע גדול ורב עמד לפיכך  בחבל הארץ הצפוני

האמצעי להתמודדות עם אתגר זה, אך  נראהחזותי. הבחירה במערך של רצועות אופקיות הייתה כ

 . גיאוגרפי-היא עומדת כמובן בסתירה גמורה לכל תיאור ריאלי

 לשר' שמואל בן שמשון, זיהוי מסורות  איגרתות המוכרות מגיאוגרפיזיהוי מסורות 

מיתוס הגלילי הקדום ומונחים ארכאיים כמו "כנסת", מעידים כולם על נוכחותו של מקור קדום ה

עמד כנראה מקור זה, מלבד  ת מן התקופה המוסלמית הקדומה או התקופה הצלבנית.ובו מסורו

 גיאוגרפיבניתוח מסורות הזיהוי ההמתעד מסורות בנות תקופתו.  ,לפני בעל המגילה חיבור נוסף

נמצאה קרבה רבה לגוף מסורות שמוכר היה עד היום רק  המופיעים בחלק זהשל המקומות 

הופעתן של  ו'יחוס הצדיקים'. ''יחוס האבות דוגמתעשרה כ-החמשחיבורים ידועים מן המאה מ

 עשרה. -המאה השלושף פירנצה מעידה על היותן מקובלות ומוכרות כבר בסו תמסורות אלו במגיל

ובין הקושי במציאת הקבלה בין מיקומם של הדימויים השונים במערך שבמגילה 

מסורות שונות ו שחשפ, ע מכמה מקורותמכך שהמידע הגינובע ככל הנראה  תגיאוגרפיהמציאות ה

שימות , ניכר בעליל שעמדו לפני בעל המגילה רלזאת של המקומות. נוסף גיאוגרפימיקומם הבדבר 

 וחלקן מסלול הפוך.לצפון  םדרומחלקם הציג מסלול  – מסלולים הפוכים של

הקודמת לזמנה  ,ר' שמואל בן שמשון איגרתות שנזכרו כאן מתוך גיאוגרפיהמסורות ה

של מגילה פירנצה, ומסורת ר' מאיר שנקבר עומד, שהייתה מוכרת עד היום רק במקורות 

הופעתן של  ם.השגיאות של כותבי החיבורים או מעתיקילחוקרים  בעינימאוחרים למגילה, נחשבו 

מסורות קיימות, למרות שהן סותרות את  אלו היו ,המסורות הללו במגילת פירנצה מעידה שאכן

 מסורות המוכרות יותר כיום. ה

היבטים רבים לשאר חלקי המגילה בבחלק זה הוגדרו שני קטעים. הקטע הראשון דומה 

פיינות את הקטע האחרון של המגילה ואילו האחרון נוצר בנסיבות שונות. מכלול התופעות המא

גם על מעורבותם של יוצרים נוספים. עולה הרושם שך עבודה שונה בקטע זה וייתכן יהלמעיד על 
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מסורת המקומות הקדושים  של ריםברומידע לא מקורות בשהעבודה על הקטע האחרון נעשתה 

 בניאס והרי הלבנון. -שבאזור הגליל העליון, הדן

הוא הדור וגדל ממדים ביחס לכלל מערת שבעים הזקנים מעל המסגד הדימוי של 

עוד הוכחה לטענה שבעל מגילת פירנצה מבסס מגילה. הופעתו זו היא הדימויים שבחלק זה של ה

כאן  מוסלמית בעיקרה.המסורת מקומית, מתוך הרבים מן האיורים שלו על מודלים צורניים 

נטען שמודלים מעין אלו עמדו לרשותו לשם תיאור מקומות שידוע שהם קדושים גם למוסלמים 

הם קברי לתיאורצורניים מודלים מובן שלא עמדו לרשותו והם משתייכים לקטע הראשון בלבד. 

 המצויים לרוב בחלק זה של המגילה. ,ימי הבינייםו של חכמי התלמוד

היא קריטית קטע האחרון להקטע הראשון  מאפייניבין בחלק המגילה הרביעי בחנה הה

מרכזי הדומה במעמד מירון להבנת אופן עיצובו של דימוי הר מירון. בזמנה של המגילה הייתה 

דימוי המקום עוצב במגילה באופן  . למרות זאת,לזה של כנסת משה בדמוה וקבר שמואל ברמה

שהסיבה לכך היא  נראההעומד בניגוד ברור לאיורי השניים האחרים.  ,פשט וחסר פרטיםומ

ההבדלים  .חסרים אפיונים איקונוגרפייםבו שהדימויים  ,שהדימוי משתייך לקטע האחרון

בין מירון מעידים קרוב לוודאי על כך שמסע הזיארה של בעל ום בין דמוה ורמה המשמעותיי

לא כלל ביקור במירון. לניתוח זה של הדימוי יש השלכה על הבנת אופייה של מגילת המגילה 

י טקסאת מסלול הזיארה המקובל ואת מעיין /פירנצה: המגילה אינה מבקשת להציג למתבונן

אל , הפונים שניהם וכל שכן איננה מפת דרכים "מדריך מסע" חזותי אין היאהציבור הנכללים בו. 

 שרמקובלים בימי הביניים, אשהיו דומה היא לסוגת  חיבורי המסע . היוצאים למסע צליינות

 ,חוויות יאורית הם רשימות של מסורות מקובלות לצדב ותנכתבו בידי החוזרים ממסעם, ומשולב

  מחבריהם.אישיים של רעיונות ורשמים 

בין הדימויים שבחלק הרביעי יש שניים המתארים מקומות מן המקרא. הראשון הוא   

 עדות למסורות המיתוס הגלילי הקדוםעוד  הואירדן יריחו ומעבר יבוק. מיקומו במערך הדימויים 

בגליל שבין טבריה לארבל נכנסו לארץ דרך הכינרת  בני ישראל לפיוש ,הידוע כיום במחקר

ולגביו לא מוכרות  ,החותם את מגילת פירנצה כולה ,הדימוי השני הוא משכן שילההתחתון. 

מסורות המזהות את מקומו בגליל. כאן הוצע לראות בהופעת שילה בגליל העליון עדות אפשרית 

המפתח את דברי המקרא על הקרב שהתרחש באזור זה. מסורותיו  ,לקיומו של מיתוס גלילי קדום

ת של מקום הקרב גיאוגרפייקו את מקום שילה שבשומרון לסביבה השל מיתוס זה אולי העת
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דימוי כנסת רשב"י את אולי לייחס גם  אפשרמרום. למסורת מיתוס משוער זה -המכריע במי

 ללא פשר.  ד כהבבניאס המופיע במגילה, אך מקומו במערך הדימויים של אזור מירון נותר ע

בעלות שבסופה, מספקים עברת הת הוכמובן כתוב ,איורי החלק האחרון של המגילה

בטבריה לצד קבר אביו בן הרמב"ם אודות בעל המגילה. הופעתו של קבר אברהם על מידע ביוגרפי 

החלק הפותח את המגילה, בדבר מוצאו של  םכוימבססים את שנאמר בס וילאוהכיתוב הנלווה 

 ט. אבעל המגילה מקהילת יהודי פסט
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 סוף דבר

 

סמך שרידי כתובת העברת -על. קהיר-טאמגילת פירנצה היה איש קהילת פסטהבעלים והיוצר של 

כפי שהוא מעיד על  ,היה צייר אברהם. בעלות בסופה של המגילה אנו מניחים ששמו היה אברהםה

הטקסט המלווה את איור כנסת פי ניתוח -על. בעלותעברת העצמו וכפי שהוא מכונה בכתובת ה

וליתר דיוק,  עשרה-של המאה הארבעשני המגילה לעשור הלתארך את  הצעתימשה בדמוה 

תיארוך דשת. . בשנים אלו יצא צו על סגירתו של המקום ופתיחתו המחו1310מיכות זמן לשנת סב

אורים חזותיים בעלי יבתגם ו מגילהשבזה נתמך גם במחקר הפליאוגרפי של סוגי הכתב השונים 

 . סטוריתימשמעות ה

 -מצרים, מדבר סיני, עברל ש גיאוגרפימקומות קדושים במרחב המגילת פירנצה מציגה 

. במרחב זה רווחו שבגבולה הצפוני , מדרומה ועד להרי הלבנוןישראל-ארץהירדן המזרחי ו

ובחלקן  – נוצרים, יהודים ומוסלמים – היו משותפות ליושבי המזרחבחלקן מסורות מקומיות ש

הדתות. מסקנות המחקר של מגילת פירנצה  אחת משלוש המקובלות רק על בניהיו מסורות 

של המסורת המקומית המקובלת והרווחת בקרב תושבי  ביטויהיבטים רבים שבה הם מלמדות ש

  המזרח בתקופה הממלוכית.

ד אלו המרשימים רבים מאיורי המגילה, ובייחוש היאמסקנת המחקר האמנותי 

בעל המגילה קיימים, שאמנותית שלהם, מבוססים על מודלים צורניים הבממדיהם ובחזות 

שהיו חלק ממסורת מודלים אלו הציגו דימויים של המקומות הקדושים . העתיקם ּהויוצר

ייתכן שחלקם הציג דפוסים חזותיים לקיומה. תרו עדויות לא נוכמעט שמקומית שכיום -חזותית

מן המודלים  כמהסלמי או של מסגד. כאן נטען שכלליים ואנונימיים של טיפוס קבר קדוש מו

במבוא  .כצורתם והם הועתקו למגילה מזוהיםספציפיים ודימויים של מקומות  והמוסלמיים הציג

דימוי המיחרב דוגמת כ ,הוצגו מוטיבים אדריכליים קבועים המאפיינים את סגנון איורי המגילה

ככל הנראה מנורת השמן, רצועות התשליב וכיפת הבצל. מוטיבים אלו השתייכו  שבמרכזו

מקבילות הם עליהם התבסס בעל המגילה באיוריו. מסיבה זו נמצאו לשלמודלים הצורניים 

  מאייר המגילה.של  תתרבותי-גיאוה סביבהחזותיות שונות ב
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לתיאור חזותי  נתוןל דימויים לוכקט בעל המגילה סייעו לו להפוך מכמה אמצעים שנ

מזרח. אמצעי עקבי לכל אורך המגילה ההמשקף במידה רבה את מסלול מסע הזיארה של יהודי 

 לקוחים. אלו ורים ולדימויים שוניםלאיוקטעי טקסט קצרים היה הוספת כותרות מזהות 

במקורות ת הסוגה הספרותית של רישום מסורת המקומות הקדושים. ומקורבמרבית המקרים מ

של כותרות קבוע הבעלי היבט יהודי בלבד. לאמצעי  סיפורי מופתומסורות  לעתיםופיעות הללו מ

מסע  שלהתורמים את תרומתם לתמונה הכוללת  ,אורים חזותייםית גםנוספים  עי טקסטטוק

כאלו הם למשל דימוי הכותל המערבי וקודש הקודשים ומכלול קברי של עולה רגל יהודי.  חזותי

הם המציגים היבט של ריטואל יהודי,  ,המרכזיים והחשוביםאורים ייל. התהצדיקים שברחבי הגל

כנסת משה בדמוה וקבר שמואל ברמה. שני מקומות אלו מצוירים ביד חופשית של בעל  איורי

ממעמדם של שני המקומות שהסיבה לכך נובעת כאן על מודל קיים. נטען  ןהישעללא בהמגילה ו

המציג את  ,המפורט סטיהתיאור הריאלי .מסע הזיארהמסלול הללו ב"היררכיה הקדושה" של 

אמצעית של בעל המגילה את שני -כרות בלתייהלכנראה עדות חלל הפנים של שני המקומות, הוא 

ימת שהייתה בלעדיות מסולביטוי חזותי  אוליהוא  תיאור מקומות התפילה שבהם. גם המקומות

   עשרה.-במאה הארבע ליהודים במקומות הללו

והכתובות האיורים עומדות ברקע האמצעי העיקרי להבנת מסורות המקומות הקדושים ה

 תהליך השוואתי זה הביא בסופו של דברלמקורות הסוגה הספרותית.  תםהיה השווא שבמגילה

ים יאפשרהטקסטואליים המקורות ה, אלא גם לזיהוי תיאורים השוניםלא רק להבנת משמעות ה

מוטיבים כן במגילה ומן הכתובות  ניכרנראה שחלק תו. שהנחו את בעל המגילה בעבוד

היום רק ממקורות  גוף מסורות שהיה מוכר במחקר עדבאיורים מבוסס על איקונוגרפיים שונים 

 פירנצה מגילתבהמתגלות מסורות  ביןעשרה. הקרבה הרבה -החמש המתוארכים למאה

מצביעה על כך שמסורות אלו היו מקובלות  ים המאוחרים לה כמעט במאתיים שנהחיבורוב

לפני  עמדאם גוף מסורות זה אין לדעת עשרה. -ומוכרות בקרב יהודי המזרח כבר במאה השלוש

יחוס עשרה או '-המאה השלושף כדוגמת 'אלה המסעות' מסו ,בעל המגילה כחיבור מקיף וכולל

חלקן רשימות דרומיות , ותעמדו לפניו רשימות שונייתכן שעשרה. -' משלהי המאה החמשהאבות

מן חלק גם אולי ו. 'היד מן הגניזה 'כתבלהדומות ניות ופוחלקן רשימות צ 'רשימת יתגדל'כדוגמת 

נמצא שמקור מקורות בני הזמן, מלבד  כמסורות אוראליות בלבד.המסורות הללו הגיעו לידיעתו 

ן המקורות בי הואגם מקובלות בתקופה המוסלמית הקדומה, היה שהיו שבו מסורות  ,מוקדם

 שעמדו לפני בעל המגילה. 
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מוכרות  שאינןמסורות חס את הופעתן של ייש לי עבודהנראה שלמקור המוקדם שזוהה ב

ן היו מעורפלות וחלקיות. כבר בפתח המגילה נזכרים בטקסט עליהבמחקר עד היום, או שהידיעות 

המלווה את כנסת משה סיפורי מופת המיוחסים לעץ הקדוש שצמח במקום. אלו היו מוכרים עד 

מן גם והוא נתמך  ם. במגילה מוצג נוסח שונה וסותר של סיפורים אלוימקורות מוסלמימהיום 

. מסורת מקומו של הכותל המערבי בקיר החומה מוכריםיהודיים מקורות מבקצרה משתמע ה

אור החזותי יהת, ובנימין מטודלה נרמזה באופן לא ברור בחיבור מסעו של הר הביתהמזרחי של 

. בסופה של המגילה זוהה דימוי ירדן יריחו ומעבר יבוק אישוש לקיומה.יכול להיות שבמגילה 

ום הידוע במחקר. לאלו יש להוסיף את הקד יביטוי ברור למסורות המיתוס הגלילדימוי זה הוא 

טרם נובעת ממיתוס מקומי שה ,דימוי משכן שילה בגליל העליון, שאולי מבטא מסורת דומה

 .לקיומונמצאו עדויות 

 

 מגילת פירנצה כמקור היסטורי

ניתוח המרכיבים האיקונוגרפיים שבאיורי המגילה חשף לא פעם פרטים הקשורים למציאות 

נמצא שאיור כנסת ם עדויות שחסרו במחקר עד היום. החלק מן המרכיבים הללו  .ההיסטורית

יש כיום עדויות בעיקר טיפוס זה ל .כנסת הפתוחיםהמשה בדמוה מציג טיפוס אדריכלי של בתי 

דמוה בהאדריכלי מתחם אופן התיאור המפורט של ה .החדשה העת בנימשרידים אדריכליים 

התיאור המקומות הללו במציאות. ה ראמקום קבר שמואל הנביא, יכול ללמד על מ ,רמהבו

-מקום בראשית המאה הארבעעל הגם הוכחה לחזקה של יהודים  ואהחזותי של קבר שמואל ה

העדות  נראהא ככל הוהתיאור החזותי של פתח בחומה המקיפה את מערת המכפלה ה .עשרה

הופעתו של שער השלשלת כך גם המוקדמת ביותר למנהג היהודים להתפלל אל מול פתח זה. 

הענקת שמו המוכר ת ביותר לחידושו בתקופה הממלוכית ומאולי העדות המוקד הוא במגילה

  כיום.

 

 מקומה של מגילת פירנצה בסוגה של איור המקומות הקדושים

בין 'רשימת יתגדל'. קרבה זו מעידה על ומגילת פירנצה נמצאה בין איורי  קרבה רבה של מסורות

בין התיאור החזותי גם נמצאה מוצא ותקופת זמן משותפים לשני כתבי היד. קרבה דומה 

נוצר יד זה נכתב במצרים ואולי -'כתב היד מן הגניזה'. גם כתבשב טקסטואליהשבמגילה לתיאור 
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ת מן הגניזה', מגילת פרינסטון' ו'מגילסמוך לזמנה של המגילה. 'רשימת יתגדל', 'כתב היד 

המוקדמים של סוגת איור המקומות אולי המבשרים  שהם כאן ככתבי ידצוינו במבוא  פינרצה'

יכולה ללמד שמוצא הסוגה  כתבי היד הללוהקרבה שהוכחה בין כל  הקדושים באמנות היהודית.

הליך תמאולי נובעת ו התפתחותה בתקופה ז עשרה.-הארבעראשית המאה במצרים, כנראה בהוא 

 עשרה.-במאה השלוש חלשים של מסע הזיארה טקסגיבוש המסורות וה

רמת איור גבוהה וממדים  וכןצורניים של מגילת פירנצה, -מאפייניה החזותיים

מונומנטליים, העמידו אותה כממצא חריג ומפתיע ביחס ליתר כתבי היד המוקדמים המשתייכים 

וססים על מודלים צורניים מוסלמיים מסבירה את לסוגה. הטענה שמרבית האיורים בה מב

הסוגה במבוא הוצע מקור השראה אפשרי להופעת  בני זמנה ומוצאה. ,אחריםמכתבי יד תה שונּו

, כמו מגילת פרינסטון מגילת פירנצהמגילות של עולי רגל השבים ממסע החג'. -ואלו הן תעודות

ואולי מגילות דומות שלא שרדו, עדיין משמרת אחד המאפיינים המובהקים של הקורפוס 

. לפי מסלול מוכר ומקובלערוכים מסע מצויר שבו דימויי המקומות הקדושים הצגת  –מוסלמי ה

יזואליזציה ו. הם ייצוג לוטקסטאין הם אילוסטרציה לו עצמםמעמד משל  המגילות הללואיורי ל

של מידע מוכר לבני התקופה, בין שמדובר בריטואל מסע החג' ובין שמדובר בריטואל מסע 

  הזיארה.

ואולי המוקדמת מכולן,   ,אחת ממגילות הסוגה הראשונותמקומה של מגילת פירנצה כ

מן העת החדשה  .הר הביתהמקדש שעל  –ור הנרחב והבולט ביותר במגילה ר היטב בניתוח האיניכ

עד היום  .הר הביתצורתם של שני המבנים שעל ת חזותית המציגה את המקדש במסורמוכרת 

, מסורת חזותית זולמקור המוקדם ביותר של  עשרה-מגילות הסוגה בנות המאה הששנחשבו 

תנ"ך בקיימת מוכרת ההופעה בודדת שנראית דומה למסורת . הנושאת את הכינוי "מדרש שלמה"

במחקר כאן הוצע לראות באיור עשרה. -מן המחצית השנייה של המאה הארבעמספרד, פרחי 

 את ,הסלע-כיפתו אקצא-אלמסגד צורת המבוסס על מודלים של  ,המקדש שבמגילת פירנצה

-בעיקר בארץעשרה -מאה הששב. מסורת שנפוצה החל מסורתהה של אפשרי להתפתחותהמקור ה

  . ישראל ובאיטליה
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 משמעותהייעוד ושאלת ה

 צוין ברקע יצירתה של מגילת פירנצה העומד משמעותהייעוד ושאלת הבמכלול הסוגיות הכרוך 

דתית:  -נזכרו שני ההיבטים לבחינת משמעותה של יצירה חזותית. שם גם בהרחבה במבוא

האפשרית  משמעותהבה. מאמין המתבונן של האדם הניו בעי ומשמעותה היוצר יבעינ משמעותה

יוצר  ותסוכם כאן בקצרה: העבודהנזכרה לכל אורך  ּהיוצרובעליה  של מגילת פירנצה בעיני

הקהילה היהודית והנוצרית בקהיר המגילה עזב את מצרים לאחר תקופה של גזירות ורדיפות 

מהזכרת אור כנסת משה בדמוה. ימן הנאמר לצד ת תמצד השלטון הממלוכי. הנחה זו מסתבר

מסע עלייה בסופו של  ישראל-ארץבשהמגילה צוירה העיר טבריה בכתובת הבעלות עולה הרושם 

וכבר באמצע המאה  יוצרּה המגילה הורשה לבניו של אברהם עשרה.-בראשית המאה הארבע אליה

המגילה ערוכים מרבית איורי איטלקים. -כנראה נוצרים ,בעלים אחריםידי עשרה עברה ל-הארבע

ישראל -העלייה לארץ יארה השנתי של יהודי המזרח. אולילפי מסלול מוכר ומגובש של מסע הז

יקש שנבין את משמעות , ואולי כך בהזהבמסגרת מסע הזיארה השנתי  התקיימהשל אברהם 

בלי שנוכל להוכיח קשר ישיר בין יצירת המגילה לקורותיו של בעליה, נראה שהיוצר יצירתו. גם 

 ותכליתשקש להציג סיפור מסע יקש לתאר ביצירתו סיפור של מסע. יתרה מכך, נראה שביב

 אל המקומות הקדושים שבה. לרגל ה יעלימסע ישראל ו-יה לארץיעלמסע  :כפולה

החלק מניתוח אור החזותי של המגילה כולה. ישני המסעות הללו משתקפים מבעד לת

שעבוד בני על הסיפור המקראי בין הקבלה תיים עולה הכוונה לתאר באמצעים חזוהראשון שלה 

לידי ביטוי  הבאשל בעל המגילה. משמעות זו  הגירהבין מסע הו ויציאתם ממנה ישראל במצרים

והם אינם  מקראנזכרים במדבר סיני הבמצרים ובבאמצעות מכלול איורים המתארים מקומות 

. לפי בדמוה זה היא כנסת משהדמיוני -נקודת היציאה למסע חזותי .חלק ממסלול מסע הזיארה

 נושא תפילה גם בעל המגילה עצמו. וכאן במקום זה התפלל משה קודם ליציאת מצרים ,רתוהמס

המסלול לאחר חלק ראשון זה,  ת במקרא.מובאמילות תפילתו חוזרות על אלו של תפילת משה ה

ר הופעתם של באמצעות סדאור חזותי של מסלול מסע הזיארה ימציג לפני המתבונן תהמותווה 

  הצפון.גבול מחברון בדרום ועד  ,המקומות השונים

מלמד על מסע ממשי של יוצר במגילה אם מכלול המקומות המופיעים לא נוכל לומר 

 שדרך התיאור המפורט והריאלי של ,. כאן הוצעה ההשערהםהועל עלייתו לכל אחד מ המגילה

ים טקסואישית של השתתפות ב חוויה דתית כנסת משה בדמוה וקבר שמואל ברמה נועדה לבטא

התיאור החזותי של מירון איננו . תקופת מסע הזיארה ,בין ניסן לסיוןהם השנתיים המתקיימים ב
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אור חסר הפרטים של יתייתכן שה. ים האחריםירמה, למרות מעמדה הדומה לשנלדומה לדמוה ו

  אליה.שבעל המגילה לא הגיע נובע מכך  מירון

 ,דרך הייצוג הצנועה של מירוןלמדבר סיני, או בהופעתם של מקומות ל ההסברגם אם 

איורי המגילה לא מציגים "היררכיה לומר במידה רבה של וודאות, ש אפשרוצע כאן, אינם כפי שה

מסע הזיארה. יש בה היבטים של מכלול המקומות והריטואלים הקשורים ב קדושה" ההולמת את

שונה מהותית  בכך היאהמדגישה את המקומות שנמצאו ראויים לכך בעיני היוצר.  ,הבעה אישית

 ,או 'יחוס האבות' המצויר ,סמוך לזמנה של המגילה, שנכתב מסע כגון 'אלה המסעות'-מדריךמ

 .אובייקטיבית וייצוגית אל קהל יעד מוגדרניכרת פנייה  האחרונים בשני שנועד להישלח מערבה.

, המקובלים בימי הבינייםשהיו במידת מה לסוגת חיבורי המסע דומה אולם מגילת פירנצה 

, חוויות לצדמקומיות בהם רשימות של מסורות  ותומשולב ,נכתבו בידי החוזרים ממסעםש

נראה שבהתאם למשלח ובעל המגילה היה צייר,  אברהם של מחבריהם.ורעיונות רשמים אישיים 

 – בדרך המוכרת והידועה יותר ולאבאמצעים חזותיים הציג מסע, אולי מסעו שלו,  חר לב ידו

המגילה  לפיהש ,הד בכתובת העברת הבעלות ישאישי של המגילה פן הל חיבור מסע.כתיבת 

יניה יזו מסקנה מפתיעה לנוכח מאפ ולא הייצוגי והפומבי.במרחב אישי ופרטי  עתידה להישאר

  .תה החזותיתרמהצורניים של המגילה, מידותיה הגדולות ו

 ,מגילת פירנצה נוצרה בתוך חלל ריקמבחינה חזותית שמסקנות המחקר מצביעות על כך   

של איור מקומות קדושים. מובן מאליו לכן שלא מגובשת  יהודיתמסורת  טרם התקיימהשבו 

המקומות הללו, כפי  הראקיים  בקרב יהודי המזרח מנהג או ריטואל של התבוננות בדימוי מ

חלק מריטואל התבוננות לה מגילהפכה הביזנטי. אם -שמקובל למשל לפני איקונה בעולם הנוצרי

הרי שייעוד זה התפתח במנותק מכוונותיו של היוצר והבעלים שלה. הופעתו של  ים,של קהל מסו

זמן ש נראהעשרה, מלמדת כ-של המאה הארבע מחצית השנייההמתוארך ל ,במגילה כתב איטלקי

בעלים נוצרים. קרוב לוודאי ששם הפכה ידי ל ,לאיטליה התגלגלההיא קצר לאחר יצירתה 

ה איפשר למערך האיורים שואולי לאמצעי המוכר והמקובל של הנכחה והמחשה של ארץ הקודש. 

  כתבי הקודש.לצופים בה לקיים מעין "מסע רוחני" אל המקומות הנזכרים ב
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 ומקורותיהם האיוריםהתמונות ורשימת 

 

 
 = מגילת פירנצה38-1תמונות מס' 

Firenze ,Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magll. III 43 
 מרכזית בפירנצה-הלאומית ספרייהמים באדיבות התצלוה
 
 

 1211/1ורישום עזר = תעודת עולה רגל, דמשק, שנת  1איור 
Istanbul, Museum of Turkish and Islamic Art, no. 4091 

 105עמ' תעודות, אקסוי ומילשטיין,מתוך: ; הרישום  351עמ' אוסף תעודות, , סורדלמתוך: 
 
 

 1220/21שנת תעודת עולה רגל, דמשק, שני פרגמנטים של = ב -א 2איור 
Istanbul, Museum of Turkish and Islamic Art, no. 4741 

 81-80עמ'  מוזיאון, ,אולקר: מתוך
 
 

 Kitāb Shawq-nāma ,עשרה-מדריך לעולה רגל מוסלמי מן המאה השש = ב-א 3איור 
 א. 31ב. דף  ;א49א. דף . 4576 'חיפה, המוזיאון הימי, מס

 336, 328, עמ' מילשטיין, מדריךמתוך: 
 
 

-Kitāb Shawq, עשרה-מדריך לעולה רגל מוסלמי מן המאה הששהכעבה במכה ב = 4איור 
nāma 

 א. 27דף , 4576 'מסחיפה, המוזיאון הימי, 
 226, עמ' מילשטיין, מדריךמתוך: 

 
 

  שמינית)?()?(, המאה הסוריהלקוראן,  שער= דפי 5איור 
20-33.1, 20-33.2 Sanaa, The National Museum, no. 

 181-180ע' קוראן, , בות'מר מתוך:
 
 

 בקירוב 860, ישראל-ארץנוצריים, -ב = דפי שער מספרי בשורה ערביים-א 6איור 
  cod. Nf. Arab. 14 'מסרינה, תקנטה סיני, מנזר  ס

 202, 200עמ' דימויים, , נלסון וקולינס מתוך:
 
 

 עשרה -השלושאו עשרה -= עיטור ספר קוראן, מצרים המאות השתים 7איור 
Cairo, Khedival Library  

 165עמ'  עיטורים, ,גרבר מתוך:
 
 

 עשרה-אמצע המאה השלושכלי זכוכית מצוירים, סוריה,  שני=  8איור 
 Baltimor, Walters Art Gallery no. 47.18, 47.17 

 15.8איור מס. בלטימור, , קרסוול מתוך:
 
 

 עשרה-= כלי זכוכית מצויר, סוריה, אמצע המאה השלוש 9איור 
Liechtenstein ,Furussiya Art Foundation, Vaduz, no. 121 

 243-244עמ' זכוכית,  קרבוני, תוך:מ
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  עשרה-, מצרים, ראשית המאה הארבע= 'רשימת יתגדל'10איור 
London, The British Library, Add. 27.125, bol. 145a 

 33 'עמיחוס האבות, צרפתי,  מתוך:
 
 

 עשרה)?(-ישראל)?(, המאה הארבע-= מגילת פרינסטון, מצרים או ארץ 11איור 
ms.Garrett Hebrew 4 Princeton, University Library, 

 49-48 'עמיחוס האבות,  ,צרפתי מתוך:

 
 

 עשרה-חמשהעד  עשרה-גניזה', מצרים, המאות הארבע= 'כתב היד מן ה 12איור 
Cambridge, University Library, Genizah Fragment T-S K21.69 

 32 'עמיחוס האבות,  ,צרפתי מתוך:
 
 

 עשרה-המאה הששישראל, ראשית -', ארץיחוס האבות= מגילת ' 13איור 
 8.1187הלאומית, מס'  ספרייהירושלים, ה

 הלאומית, ירושלים ספרייהם באדיבות התצלו
 
 

)עותק  עשרה-מאה השלושמן ה(, Ibn al- Wardiארדי )ו-אל= מפת עולם של הכרטוגרף 14איור 
 (1593משנת 

London, The British Library, MS. Or. 1525, fols 8v-9r 
  8לוח מס. מפות, טיבטס,  :מתוך

 
 

 (1622)עותק משנת , (Al-Qazwini) קאזוויני-אל= מפת עולם של הכרטוגרף,  15איור 

Gotha, Gotha Bibliothek, Ms. Orient A.1507, fols. 95v-96r  
  9לוח מס. מפות, טיבטס, מתוך:

 
 

 1306תנ"ך קניקוט השני, סוריאה, ספרד, המקדש ב ראומ=  16איור 
 Oxford, Bodleian Library, MS. Kenn. 2, fol. 1b-2a 

  139עמ', ספרד, : מאן, גליק ודודס, מתוך
 
 

 עשרה-המאה הארבע המאה, ראשית הגדת סרייבו, ספרד ,= פיתום ורעמסס 17איור 
Fol. 13r ,Sarajevo, National Museum 
 ירושלים–אביב-הגדת סרייבו, פקסימיליה בהוצאת מסדה, תל מתוך:

 
 

 בקירוב 1886איור מערת המכפלה משנת = 18איור 
 54תיאור הקברים, עמ' מתוך: וילנאי, 

 
 

 1585 (,Zuallart) בר רחל באיור של זואלרק= 19איור 
 314 'עממתוך: וילנאי, מצבות א, 

 
 

 תכנית קרקע של מבנה הסעודה האחרונה וקבר מלכי בית דוד בהר ציון= 20איור 
 314 'עממתוך: וילנאי, מצבות א, 
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  מערבלם מגדל דוד ממזרח תצלו= 21איור 
 1885–1831פליקס בונפיס, צרפתי, 

 L76.14(19) 'מס, קבע מקרן ירושלים-השאלתירושלים, מוזיאון ישראל, 
 ם באדיבות מוזיאון ישראל, ירושליםתצלו

 
 

 עשרה-םהמאה השתי מגדל דוד על מטבע, ירושלים,=  22איור 
 99.108.15289 'מס מוזיאון ישראל,ירושלים, 

 ן ישראל, ירושלים ומוזיאם באדיבות תצלו
 
 

  1163-1143רישום מטבעות מטיפוס "מגדל דוד", ירושלים, = 23איור 
  145עמ' מטבעות, ברמן,  מתוך:

 
 

 בקירוב 1300 ,חרירי, סוריה-ת אלאמקאמ=  24איור 
London, The British Library, Add. 22.114, fol. 94 

  146עמ' ציור מוסלמי, אטינגהאוזן,  :מתוך
 
 

 1880–1860 ,פטר ברגהיים, אקצא-אלמסגד ם תצלו= 25איור 
Washington, Library of Congress, LC-USZ62-104819 

 
 

 1382-1360, מיורקה = דף פתיחה מ"תנ"ך פרחי",26איור 
 186, דף 368 מס'אוסף ששון, 

  279עמ' יהודים בימי הביניים, מצגר,  מתוך:
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 הפניות לרישום העזר(עם ) 1211/1: תעודת עולה רגל, מדמשק, שנת 1איור 

  

 ה. המינבר במסגד אברהם          בריכת מסגד אברהם                              .א

 ו. המינבר במתחם המוזדליפה  הבריכות במתחם המוזדליפה      ארבע .ב

  והסלע שבתוכה הסלע-כיפתז.                         הסביב ריוואקההכעבה ו .ג

 זיאת במדינה-סביב קובת אל ריוואקה .ד

 א

 ב

 ג

 ה

 ו

 ז

 ד
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 1220/21שני פרגמנטים של תעודת עולה רגל, דמשק, ב: -א 2איור 
 

                          

 

 עשרה-: מדריך לעולה רגל מוסלמי מן המאה השש3איור 
 

 ב. מאגרי מים באזור חניית עולי רגל                      הסלע-כיפתו אקצא-אלמסגד  .א

 

הסלע -כיפת
והאבן עם כף 

 רגלו של מוחמד
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 עשרה-מדריך לעולה רגל מוסלמי מן המאה הששבהכעבה במכה : 4איור 
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 : דפי שער לקוראן, סוריה)?(, המאה השמינית)?(5איור 
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 בקירוב 860, ישראל-ארץנוצריים, -ב: דפי שער מספרי בשורה ערביים-א 6איור 
 
 
 

 

 

 עשרה-השלושאו עשרה -םהמאות השתיטור ספר קוראן, מצרים : עי7איור 
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 עשרה-: כלי זכוכית מצוירים, סוריה, אמצע המאה השלוש8איור 
 

 

 

     

 

 עשרה-ד זכוכית מצויר ופרטים, סוריה, אמצע המאה השלושכ:  9איור 
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 עשרה-ראשית המאה הארבע: 'רשימת יתגדל', מצרים, 10איור                            
 
 

 הקדוש כנסת משה בדמוה והעץ .א
 קבר רחל .ב
 מערת המכפלה .ג
 קבר אבשלום .ד
 שערי הרחמים .ה

 

 א

 ב

 ג

 ד

 ה
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 עשרה)?(-ישראל)?(, המאה הארבע-: מגילת פרינסטון, מצרים או ארץ11איור 
 
 

 

 

 עשרה-חמשה–עשרה-גניזה', מצרים, המאות הארבע: 'כתב היד מן ה12איור 
 

מקום אבן השתייה 
 בתוך המקדש
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 עשרה-ישראל, ראשית המאה השש-: מגילת 'יחוס האבות', ארץ13איור 
 
 

 מקום אבן השתייה .א
 מדרש שלמה .ב
 ישראל-לארץ שמחוץ הקדושים המקומותכותרת רשימת  .ג
 כנסת אליהו בג'ובר .ד

 כנסת משה בדמוה .ה

                                                                                  

 

 

ב

 א  
 ה

 ד

 ג
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 עשרה-מן המאה השלוש(, Ibn al- Wardiארדי )ו-אל: מפת עולם של הכרטוגרף 14 איור

 

 

 .(  Al-Qazwiniקאזוויני )-אל מפת עולם של הכרטוגרף : 15איור 

 

 הנילוס

 הנילוס
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 1306: המקדש בתנ"ך קניקוט השני, סוריאה, ספרד, 16 איור
 

 

 

 

 עשרה-הארבעבהגדת סרייבו, ספרד, ראשית המאה : פיתום ורעמסס 17איור 
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 בקירוב 1886מערת המכפלה משנת  איור :18איור 
                                              

 

 

 

 

 1585 (,Zuallart) זואלראיור של , קבר רחל :19איור 



181 
 

 

 

 : תכנית קרקע של מבנה הסעודה האחרונה וקבר מלכי בית דוד בהר ציון20איור 
 

 

 

 

 
 ממזרח למערבם תצלומגדל דוד  :21איור 
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 עשרה-םדוד על מטבע, ירושלים, המאה השתי: מגדל 22איור 

 

 

 1163-1143ירושלים,  ,רישום: מטבעות מטיפוס "מגדל דוד", 23איור 

 

 

 
 בקירוב 1300 ,חרירי, סוריה-מקאמאת אלב "אבו זאייד לפני הקאדי":  24איור 
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 1880–1860 ,םתצלומצפון לדרום, במבט  אקצא-אלמסגד  :25איור 

 
 
 

 

 
 1382-1360, מיורקה: דף פתיחה מ"תנ"ך פרחי", 26איור 
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 : כנסת משה בדמוה1תמונה 

 

 

 

 : כנסת משה בדמוה2תמונה 

 העץ הקדוש

מקום 
 התיבה

 ההיכל

גומחה שהיא 
היכל לספרי 

 תורה

 שלושת ההיכלות למשה ולאהרן

נהר 
 מצרים
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 : פיתום3תמונה 

 

 

 

 : רעמסס4תמונה 

 

 נהר מצרים
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 ם̣ליא: 5תמונה 

 

 

 

 ים סוף: 6תמונה 
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 : הר סיני7תמונה 

 

 

 

 "נהר משהסביב ל"מעצי הפרי : סלע משה ו8תמונה 

 

 הנקרה

 הכנסיה
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 ר ההר: קבר אהרן בהֹ 9תמונה 

 

 

 

 ימני של מערת המכפלההחלק וה בן נר קבר ר' יצחק נפחא וקבר אבנר :10תמונה 

 

המקום 
ששומרים בו 
 את הבהמות

קבר ר' יצחק 
 נפחא
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 : מערת המכפלה11תמונה 

 

 

 

 : קבר ישי12תמונה 

הפתח 
 בחומה
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 ימני של קבר רחלהחלק וה : בריכת חזקיהו13תמונה 

 

 

 

 הר ציוןימני של קבר המלכים בהחלק וה : קבר רחל14תמונה 



191 
 

 

 

 ימני של מגדל דודהחלק וה הר ציון: קבר המלכים ב15תמונה 

 

 

 

 : מגדל דוד16תמונה 

קבר דוד וקבר שלמה 
 ועליהם דגלים
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 של עמק יהשפט הימניחלק ה: 17תמונה 

 

 

 

 שמאלי של עמק יהשפטהחלק ה: 18תמונה 

של החלק הימני  בית הקברות
 מרחץ שלמה

 מרחץ שלמה

 קבר חולדה
כנסיית העליה 

 לשמיים

 קבר זכריה

 יד אבשלום

 הר הזיתים
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 : הכותל המערבי ושערי הרחמים19תמונה 

 

 

 

 ו"מדרש שלמה" )למטה( "פתח שלמה" – הר הבית: 20תמונה 

 הר הזיתים
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 )למטה( הר הביתשער בנימין ב : 21תמונה 

 

 

 

 דשים"ו:  "קודש הק22תמונה 

גג הכיפה של 
 אקצא -מסגד אל
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 למעלה קובת העזרה"למטה ו" "שער השבטים":  23תמונה 

 

 

 

דימוי  : שער השלשלת24תמונה 
 ה"מינבר"
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 )?( "אבן השתייה" למעלהדימוי ו למטה המזבח""מקום  :25תמונה 

 

 

 

 : מערת שמעון הצדיק26תמונה 

 אבן השתייה ?
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 שבעים הסנהדרין ומערת חגי ומלאכי: מערת 27תמונה 

 

 

 

 "צורת הקבר" של קבר שמואל הנביא ברמה הימניחלק ה: 28תמונה 
 ושמואל ,קברי אלקנה, חנה

גומחת ספר 
 התורה
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 וקברים מאזור שכם שמאלי של קבר שמואל הנביא ברמההחלק ה: 29תמונה 

 

 

 

 : השומרון30תמונה 

 "מקום הנשים"

 קבר יהושע

 קבר נון

 קבר כלב בן יפונה

 קבר איתמר

מערת שבעים 
 הזקנים והמסגד 

 קבר
 אלעזר

 בן אהרן

מקום 
 פנחס
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 : השומרון וטבריה31תמונה 

 

 

 

 : טבריה והגליל התחתון32תמונה 

 

 בנימין""מקום 

 קבר הרמב"ם

 קבר יוסף

קבר ר' 
 מאיר

קבר ר' 
 אברהם

ירדן 
 יריחו

מעבר 
 יבוק
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 : הגליל התחתון33תמונה 

 

 

 

 (מקומות מהגליל העליון ל: הגליל התחתון )ורצועה תחתונה ש34תמונה 

 

קבר ר' יעקב איש  קבר בנימין בן יפת
 כפר נבוריא

 מערת ר' יהודה הנשיא

קבר חושי 
 הארכי
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 : הגליל העליון35תמונה 

 

 

 

 מירון וברעם -: הגליל העליון36תמונה 

 

 קבר רשב"י ובני ביתו קבר ר' יהודה הנשיא באבנית

 כנסת רשב"י כנסת רשב"י בבניאס

קברי 
שמעיה 
 ואבטליון

קבר שמעון 
 בן חטופא

קבר לוי בן 
 סיסי

קבר יונתן בן 
 עוזיאל

מערת הלל 
ושמאי 
 במירון

קבר עובדיה 
 הנביא

  קברי אדרמלך
 ושראצר

קבר אסתר 
 המלכה
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 פרעם וקדש נפתלי -: הגליל העליון37תמונה 

 

 

 

 

 הרי החרמון והלבנון :38תמונה 

קבר דבורה  קבר ברק
 ויעל

 קבר עידו הנביא
 "מעמד בין הבתרים"

 קבר חוני המעגל

קבר חנין 
 הנחבא

 "מדרש יהושע בן נון חרב"

 חרב""משכן שילה 

ר' ינאי ור' 
 דוסתאי

קבר צפניה 
 הנביא

קבר שבואל 
 בן גרשם

קבר שמעון 
 בן שטח

קבר יוסי 
 בן יועזר
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 המופיעים במגילה והכתובותספח: קטעי הטקסט נ

 

לשם  ., מימין לשמאלהטקסט והכתובות המובאים כאן ערוכים לפי סדר הופעתם במגילה

כאמצעי בעבודת המחקר.  189-171שבעמודים פי הופעתם בתמונות -מוצגים עלהתמצאות, הם 

של כיתובים מזהים קצרים הנלווים למרכיבים באיורי למיקומם פנות הערות המ הוספועזר 

, השנכתב בידי בעל המגילה והיוצר המקורי. עם זזה כרק הטקסט שזוהה כאן  מובא  המגילה.

 .טקסטן החלק ממובא כאן כפני הכתב המקורי, הוא -מופיע כתב מאוחר כתיקון עלשבמקרים 

 

 

 : 1תמונה 

 כפי דברי רבותי'ו]רבנו עליו השלום[ ' ע'הר'/ זה האילן אומרין עליו שהוא מטה משה

והיה עומד כאשר /   יפה ומדשה זה אילן היה בימי משה והיה/ ז]ל[ אינו אמת כי ]רבותינו[

רצה מלך מצרים שיוציאנו משם שישים אותו במגדל שלו על רוב יופיו זה הלילה עצמה 

[ המצרים עליו היום ישראל ]...ה על שלשה פחד המלך מן הנס שנעשה בו וה]קם?[ ]...[נתע

?[ משברים ולם]האש מעט יעבור ממנו הקדחת כל הע ]...[שים ממנו על זמי שי/ [ כל...לקבו]

  ]זה האילן?[ והוא שלם

 

 :2תמונה 

 זה המקום על פני מצרים על שפת נהר נילוס מקום שנבו]א[ הרבה ויש בו שלשה מקומות

אפרוש כפי אל / ולאדונינו אליהו ז"ל ]עליו השלום[/ ולאהרן הכהן ע'ה'  ]רבנו[למשה ר'/ 

 והוא היום ביד ישראל ועולים בו ברגלים ומכבדים אותו ]ה'[ ײ 

 

 : 2-1ות תמונמרכיבים שונים בשל כותרות זיהוי 

מימין לשלושת החללים  ;חדר למשה :למעלה, קרוב לשולי המגילה ;: משה ואהרןבתוך שלושה חללים גדולים

זה בור גנוז  -, ולאהרן הכהן ז"לחדר  ההיכל; הגדולים:חללים ת השלושלמשמאל  ;מקום התיבה :המרכזיים

 שהיה רוחץ ממנו להתפלל
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 : 3מונה ת

 [פ?...הנזכרת בתורה הת] /לגן עדן /למצרים /הולך נהר /מזה הצד למעלה: 

 זה צורת פתח פתם: באמצע

 

 :4תמונה 

 זה צורת פתחי/ רעמסס

 

 :5תמונה 

 זה צורת עינות עינות ושבעים תמרים באלימה

 

 :6תמונה 

 מים סוף /קצת /זה צורת

 

 :7תמונה 

 למטה:

זה המקום בהר סיני/  דרים בו בעונות כומרי/  אדום בשוחד גדול/  וזרעו למטה מן ההר  

 תאנים הרבה

 למעלה:

זה צורת הר סיני יש בו חפור בתוכו כמו צורת אדם/  בתוכו ואומרים עליו בשעה שעברה על 

' השכ]ינה[/ נעשה לו ההר כמו עסה או טיט ונכנס בתוכו ונשארה/  צורתו ע'המשה/  ר'

 חפורה בהר 

 מקום השכינה בתוך חלל בפסגת ההר:

 

 :8תמונה 

 באמצע:

 / ואני המצייר שתיתי ממנו]?[' ויוצא ממנו מים תקיףע'הזה צורת הצור שהכה משה/  ר'

 למטה:

/  ואוכלין אותם נשיאי קדר /             בכאן קוראין אותו נהר/ משה וזרעו בו אילנות הרבה

 ' /  ]הר[ ההרע'ההכהן ]ן[ המשרתים]?[ אהר' 

 



205 
 

 :9תמונה 

 :מימין

 בית ששומרים בו/ הבהמות תוך ההר/ של עולים לחג ]להתפלל?[/ על קברו

 מקום אהרן הכהן עה במבנה הקבר על ההר:

 

 :10תמונה 

 ' בחברוןה'עיצחק/ נפחא  'צורת קבר ר: למעלה

' במקום שנהרג נקבר בחברון על פי/ ה'עזה צורת קבר אבנר בן נר שר צבא ישראל/ : אמצע

 הדרך

 למעלה:

זה צורת מערת המכפלה בחברון השדה/ אשר קנה אברהם מאת בני חת/ ויש בה קבור 

' ה'ע' ורבקה ה'ע' ויצחק אבינו ה'ע' ושרה אמנו ה'עאדם הראשון וחוה ואברהם אבינו 

 ' זכותם יגן עלינו ועל כל עמו ישראלה'ע' ולאה ה'עויעקב אבינו 

 

 :12תמונה 

 בחברון 'ה'עמקום ישי אבי דוד 

 

 :13תמונה 

' ועשה שילך המים/ ממנה ה'עזה צורת הבריכה בין חברון ואפרתה/ שעשה המלך חזקיה 

 ]תבנה ותכונן במהרה בימינו[בדרך צנורות מעופרת עד תוך/  בית המקדש תב' ות' במ' בי' 

 

 :14תמונה 

 זה צורת/ קבר רחל/ ומצבה שנים/ עשר אבנים

 

 :15תמונה 

יחזיר שכינתו בה במהרה בימינו/ ויש בה מערה ]הקדוש ברוך הוא[ זה צורת ציון ה'ב'ה' 

' ועל קבריהם ב' דגלים על אחת ]![ דוד ה'עסגורה ומסוגרת וקבור]![ בה מלכי ישראל / 

 ועל אחת שלמה
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 :16תמונה 

 ]תבנה ותכונן[ ' בירושלם/ ת'ו'ה'עזה צורת מגדל דוד/ 

 

 :17תמונה 

 / למטה בעמק' ]ערבית[זה צורת עין השילוח/ וקוראים אותה עין סלואן/ בערבילמטה: 

 בית החיים של ישראל על הר הבית למטה:בהמשך שמאלה, 

 זה צורת עמק אמצע:

 מקום קבר חולדה על הר הזיתים :למעלה

 

 :18תמונה 

 זה מרחץ חרב לשלמה ירושלים היה למטה:

 ' ה'עמקום זכריה/ הנביא  :בהמשך לשמאל, למעלה

 זה הר הזיתים בהמשך למעלה:

 טרטור/ פרעון אומרים שמו 'יד אבשלום/ בערבי :אמצעבבהמשך, 

 

 :19תמונה 

 צורת כותל מערבי בהר הבית/ וכתוב חפור באבן בית: מימין למעלה

 :למטה

/ מלכים ]כמה[רחמים/ והם טבועים בארץ כמו זו הצורה וכמה וכמ'זה צורת פתחי שערי 

חפרו עליהם/ עד למטה עד שיגלו כל הדלתות בשעה/ שיגעו למטה יחזור ויפול העפר כמו/ 

 שהיה מיד עצמו/ המלכים והניחו אותם 

 

 :20תמונה 

 במקדש ה/"עשלמה  /פתח למטה: 

              ה' 'עשלמה במקדש  /מקום מדרש מעלה:ל

 

 :21תמונה 

 בנימין /שער
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 : 22תמונה 

    שהיה נכנס כהן גדול ע"הצורת קודש הקדשים במקדש 

 

 : 23תמונה 

 העזרה /קובת למעלה:

 השבטים /מקום למטה:

 

 :24תמונה 

 פתח/ השלשלת/ בערבי/ באב אסלסלא

 

 :25תמונה 

  מקום אבן השתיהקובה אלסכרה/ למעלה: 

 מקום המזבח :למטה

 

 :26תמונה 

 ם וראמאימערת שמעון הצדיק/ בין ירושל

 

 :27תמונה 

 יעמיד לישראל זכותם]הקדוש ברוך הוא[ '/ ה'ק'ב'ה ה'עמערת שבעין סנהדרין  למעלה:

 ומלאכיחגי מערת  בהמשך לימין:

 

 :29-28 ותתמונ

 ה"ע' אלקנה וחנה ה'עמקום אדונינו שמואל הרמתי  למעלה:

 ע"החנה,  שמואל  ,אלקנהלמטה מימין: 

 צורת קברלמטה בחלל במרכז: 

 מקום הנשים :29בתמונה , למטה
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כותרת זיהוי. מערך זה  םמופיעים דימויים ערוכים ברצועות אופקיות ולכל אחד מה אילךמכאן ו

שאני מעלה את שאלת סדר הקריאה הנכון של רצף הטקסט. להלן יופיעו הכותרות לפי הסדר 

 :38-29 לתמונות יוסבר בין סוגריים מיקומן של הכותרות. לשם התמצאות הבעבוד מציעה

 

 :30-29תמונות 

 למעלה( 30)בתמונה  'ה'עקבר כלב בן יפונה , עהאביו ', קבר נון ה'עבן נון יהושע/ קבר  למעלה:

 'ה'עמקום אלעזר בן אהרן הכהן   :אמצע

 למטה( 30)תמונה  ', מקום איתמרה'עמקום פינחס  למטה: 

 

   :30מונה ת

/ ובנו הישמעאלים עליהם ומכבדים 'ה'ערבינו משה ' שהיו בימי ה'עמערת שבעים זקנים 

 הרבה אותם

 

 :31תמונה 

 'ה'עקבר יוסף הצדיק  למעלה:

 'ה'עמקום בנימין   למטה:

 מאיר 'קבר ר למעלה:

 איחמי טברי למטה:

 

 :32תמונה 

 ר' חזקיא, ר' יוחנן ולמטה: אמצע

 הקיבעאמי ור' אסי, ר'  'רר' חייא,   למעלה:

ל, רבי אברהם בנו בעל אל 'בר מימון ז /רבינו משה , הנה כ'ד' אלף תלמידים  למטה:

  כפאוא

 ירדן ירחו, מעבר יבק ולמטה:  אמצע

 

 :33תמונה 

  'ה'ענתאי הארבלי, ר' זירא  למעלה:

 שת בן אדם, ג' מן השבטים ודינה אחותם :אמצע
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 נדביעמ /וצפורה ואלישבע בת /יוכבד, מערת 'ה'ע חבקוק למעלה: 

 'ה'עיתרו  /מקום: אמצע

 יהר' פרחיה, ר' יעקב איש כפר חטי למעלה: 

 'ה'עמקום יונה בן אמיתי  : אמצע

 'ה'ע', עקביא בן מהללאל ה'ער' יששכר  למטה, משמאל:

 

 :35-34ות תמונ

  ועשרה תלמידיו/' ה'עהקדוש  /מערת רבינו למעלה:

 בנימין בן יפת למטה:

 (,34)תמונה  ר' מתתיה בן חרש, רובליטאצא וביתו, ר' ראובן הסחנניה בן דו: למעלה

 אברהם בן עזרה ויהודה הלוי ז"ל, 'ה'ער' יהושע דסכנין וביתו ובניו : אמצע

  'ה'עזו ם נחום איש ג, : חושי הארכי, ר' שמעון שזורי, ר' ישמעאל בן אלישעלמטה אמצעב

 ', ר' יהודה בן ר' אלעאי, ר' יוסי דמן יוקרת, ה'ע]![  כפר נברויהר' יעקב איש  למטה:

 , למטה(.35)תמונה  , ר' שמעון חטופא(למטה 35)תמונה  [גלילי]ר' יוסי ה ר' טרפון,           

 (35תמונה  ה:)מכאן והלא אבא חלפתא וביתו ובניולמעלה: 

 רבי לוי  ר' יוסי בן זמרא, רבי שמעון קטאי, ר' דוסא בן הרכינס ור' הרכינס,   אמצע:

 בן סיסי           

 ', מקום ר' שמעון בן יוחאי וביתו ובנו עהה'ע ]?[ : ר' יהודה הנשיא ואבנה למעלה

 ', ר' פינחסה'ער' יאיר   :אמצע

 רב נחמן, מר זוטרא :למטה

 הסנדלר ר' יצחק למעלה: 

 ושמאי במירון ]![לימערת הל :אמצע

 

  :37 -36ות תמונ

 לר' שמעון בן יוחאי בבניאס [כנסת] 'כניס למעלה: 

 ', שמעיה, אבטליוןה'ע עובדיה הנביא: אמצע

 אדרמלך ושראצר, אסתר המלכה: למטה
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  (בתוך הדימוי) הונא ורב המנונא, חנניה בן דוסא ובנו, דימוי(מעל ה) הונא ורב המנונא למעלה:

ר' ישמעאל בנו, ר' אלעזר  ,יהגלילר' יוסי  ,למעלה( 37)מכאן והלאה, תמונה  עזריה, ר' תימאר' 

 בן ערך

 (37)תמונה  ר' זמרא, שמעון בן יוחאי 'לר 'כנס (: 36)תמונה  אמצע

 (37)תמונה  ]![אר' יעקב איש כפר נברוי, יונתן בן עוזיאל, ר' אלעזר המודעי(:  36למטה )תמונה 

 

 :37תמונה 

  דבורה ויעלברק, אבא חלקיא,  :למטה

 חרב ]ן[מדרש יהושע בן נולמעלה: 

 הנחבא ]![חוני המעגל, חנין :אמצע

 מקורות(כפי שנזכר בכמה שמו לא ידוע, : )דימוי ללא זיהוי, אולי הכוונה לקבר צדיק שלמטה

 

 :38תמונה 

 עידו הנביא, מעמד בן הבתרים: למעלה

 צפניה הנביא אמצע: 

 ר' ינאי , , שבואל בן גרשםיוסי בן יועזר,  (, , למטה37תמונה ) שמעון בן שטח למטה:

 ]![ר' דסתאי           

 משכן שילה חרב אמצע, מעט למעלה: 
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 ורשימת קיצורים ביבליוגרפיה

 

    במהדורות דפוס מקורות 

 

 א' יערי, בתוך: (", 1268"איגרת הרמב"ן לבנו, מירושלים, ה' אלפים כ"ח )הרמב"ן = איגרת 

 .86-83 עמ', (1943) אביב תש"ג-תל, ישראל-ארץ אגרות

 

 מספרת יחסותא דצדיקי דארעא דישראל,  מהדורת מהדורת ונציה = איגרת ,איגרת יחסותא

  .(1640ונציה, ת' )

 

 מהדורת ,איגרת מספרת יחסותא דצדיקי דארעא דישראל= פרנקפורט , מהדורת איגרת יחסותא

 .בקירוב (1694-96תנ"ו )-פרנקפורט תנ"ד, שמעון בר יעקב

 

רמ"ה –, ר"מאיגרת ר' יצחק בן ר' מאיר לטיף מירושלים" = מאיר לטיףבן ר' איגרת ר' יצחק 

 . 98-94 עמ', (1943) אביב תש"ג-, תלישראל-ארץ אגרות, א' יעריבקירוב", בתוך: 

 

א' , בתוך: "(1488ר' עובדיה מברטנורא מירושלים לאביו, רמ"ח ) "איגרת = ר' עובדיהאיגרת 

 .138-103 עמ', (1943) אביב תש"ג-, תלישראל-ארץ אגרותיערי, 

 

, בתוך: ("1211, ד' אלפים תתק"ע )ר' שמואל בן ר' שמשון "איגרתשמואל בן שמשון = איגרת ר' 

 .83-75 'עמ, (1943) אביב תש"ג-, תלישראל-ארץ אגרותא' יערי, 

 

א' יערי,  "איגרת תלמיד ר' עובדיה מברטנורא מירושלים, רנ"ו," בתוך: =איגרת תלמיד ר' עובדיה 

 .160-144 עמ', (1943) אביב תש"ג-, תלישראל-ארץ אגרות

 

 .25–7 'עמירושלים תרמ"ה, לונץ,  "מאמהדורת  אלה המסעות =

 

 אלחריזי = ספר תחכמוני לר' יהודה אלחריזי, לייפציג תרפ"ד.

 

י, אלח'טט = אחמד בן עלי אלמקריזי, כתאב אלמואעט' ואלאעתבאר בד'כר אלח'טט אלמקריז

 .1987, קהיר IIואלאת'אר, כרך 

 

תרנ"ט –ירושלים תרנ"ו ,א"מ לונץמהדורת ב, –הפרחי, א אשתוריהפרחי = כפתור ופרח ל אשתורי

(1899-1896.) 

 

 לונדון תרס"ז.מ' אדלר, מהדורת , ספר מסעות של ר' בנימין מטודלהבנימין מטודלה = 
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 .ירושלים –אביב-פקסימיליה בהוצאת מסדה, תלהגדת סרייבו,  =הגדת סרייבו

 

 The Bird's Head Haggada of Bezalel National Art Museum in הגדת ראשי הצפרים = 

Jerusalem, Facsimile edition , M. Spitzer ed., Jerusalem 1965 . 

 

בתוך: צ' אילן,  ,"אילן ב()רשימת , סדר קברי אבותינו ז"ל ושלמירויבלין י"ושלמי = רויבלין י

  .123-109 'עמ(, 1997, ירושלים תשנ"ז )ישראל-ארץקברי צדיקים ב

 

 (.1561גרשום איש שקרמילה, מנטובה שכ"א )מהדורת  יחוס הצדיקים,=  יחוס הצדיקים

 

 תשס"ו .)מהדורה מחודשת( ירושלים , תהילים = ילקוט שמעוני

 

-ישראל, תל-מסעות ארץ, א' יערי"מסעות יעקב בן נתנאל הכהן", בתוך:  = יעקב בן נתנאל הכהן

 .62-55 עמ', (1946) תש"ואביב 

 

, מהדורת צ' פליפובסקי וא"ח ספר יוחסין השלם לאברהם זכותבתוך: יצחק אבן אלפרא = 

 .228 'עמפרנקפורט ע"נ מיין תרפ"ה, פריימן, 

 

-ארץקברי צדיקים ב צ' אילן,"אלה מסעי בני ישראל )רשימת אילן ה(", בתוך: כתב יד גינצבורג = 

 .145-175 'עמ(, 1997, ירושלים תשנ"ז )ישראל

 

, בתוך: צ' אילן, קברי ")רשימת אילן א( ישראל-ארץלוח קברות צדיקי "כתב היד מן הגניזה = 

 .108-85 'עמ(, 1997, ירושלים תשנ"ז )ישראל-ארץצדיקים ב

 

 ב' קלאר, ירושלים תש"ד.מהדורת  ,מגילת אחימעץ = מגילת אחימעץ

 

 (.1924י' גוטמאנן, ברלין תרפ"ד ) ,ספר מגלת המגלה לר' אברהם ב"ר חייא נשיאמגלת המגלה = 

 

בתקופה המוסלמית  ישראל-ארץמ' גיל,  בתוך: ",מדריך לעולה רגל"מדריך לעולה רגל = 

 .7-2 'עמ(, 1983אביב תשמ"ג )-(, תל1099-634הראשונה )

 

 מדרש לקח טוב = מהדורת באבער, לבוב תר"מ.

 

, א' נויבאוארבתוך: , "מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני"מנחם בן פרץ החברוני = מכתב 

 .46-36 'עמ)תר"פ(,   גהמעמר 

 

מסעות , א' יערי בתוך:, "(1481רמ"א ) ,משולם מוולטרה ותמסע"מתוך  = מסע משולם מוולטרה

 .125-114 עמ', (1946) ישראל, תל אביב תש"ו-ארץ
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 ישראל, תל אביב תש"ו-מסעות ארץ, א' יערי, בתוך: "מסעות ר' משה באסולה"משה באסולה = 

 .165-125 עמ', (1946)

 

י' בן צבי, בתוך: "סמני כתבי הקברות לר' יעקב מפרישי", =  לר' יעקב השליחסמני כתבי הקברות 

 .15-1 'עממזרח ומערב ג )תרפ"ט(, 

 

ש' שטובר, ספר דברי יוסף: אלף ומאה שנות תולדה יהודית בצל ספר דברי יוסף= בתוך: 

 , ירושלים תשנ"ד.לר' יוסף ב"ר יצחק סמבריהאסלאם 

 

-ירושלים א' גרינהוט, מהדורת מרעגנשפורג,סבוב הרב רבי פתחיה  = בורגשפתחיה מרגנ

 .37-27 'עמ, 1905פרנקפורט ע"נ מיין 

 

בץ על ו, קא' דוד בתוך:פתחיה מרגנשבורג, מהדורת דוד = סיבוב פתחיה מרגנשבורג בנוסח חדש, 

 .269-237 'יד יג )כג( )תשנ"ו(, עמ

 

 .39-31 'עמא )תרפ"ו(,  מאסף ציון,מ' מרמורשטיין,  בתוך:", קברי אבות"=  קברי אבות

 

צ' פיליפובסקי מהדורת ספר יוחסין השלם לאברהם זכות, בתוך:  = יוסף הלוי בר נחמן רשימת

  .229 עמ', (1925) פרנקפורט ע"נ מיין תרפ"ה וא"ח פריימן,

 

, ירושלים תשנ"ז, ישראל-ארץצ' אילן, קברי צדיקים ב"רשימת אילן ד'", בתוך: =  רשימת יתגדל

 .144-131 'עמ

 

יד )כד(  קובץ על יד )סדרה חדשה(ז' עמר,  בתוך:ישראל", -רשימת עמר = "ציוני קברים בארץ

 .296-225 'עמ)תשנ"ח(, 

 

' ישראל-ארץאיגרת 'יחוס הצדיקים והחסידים ע"ה הנקברים בארץ הקדושה ב"רשימת רמ"ט = 

 .221-201קובץ על יד טז )תשס"ב(, עמ'  א' דוד, בתוך:משנת רמ"ט", 

 

 .223-209 עמ'ג )תר"פ(,  המעמר ,לונץ "מא, "איגרת )יחוס האבות( מאת אלמוני"רשימת רצ"ז = 

 

 (.1998שער הגלגולים לר' חיים ויטאל, בעריכת בנו שמואל, ירושלים תשמ"ח ) שער הגלגולים =

 

 .(1865) לבוב, תרכ"ה= תבואות הארץ לר' יהוסף שוורץ, מהדורת  תבואות הארץ
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 מקורות מתורגמים במהדורות דפוס

 

י'  , בתוך:("עשרה-שנות השבעים של המאה הארבע)הארכימנדריט אגרפניי "=  נזר אגרפנייאב המ

-89 עמ'י"ז, ירושלים תשמ"ז, –המאות י"ב –ישראל בתיאורי נוסעים רוסיים -ארץ רבא,

73. 

 

  Idrisi, La Geographie d`Edrisi, (transl. by P. A. Jaubert), Amsterdam 1975אידריסי =

 

 Muhammad ibn Ahmad al Muqaddasi , The Best Divisions for Knowledge=   אלמקדסי

of the Regions,( transl. by B.A. Collins), Reading, U.K, 1994     

 

 P.F. Noè Bianco, Viaggio del Rever, Venice 1566 ביאנקו =

 

 .Pilgrimage of Giorgio Gucci to the Holy Places", in: T. Bellorini, E" ג'וצ'י =ג'ורג'ו 

Hoade, Visit to the Holy Places, Jerusalem 1948, pp. 92-156. 

 

ישראל בתיאורי -י' רבא, ארץ", בתוך: 1462-1461, 1456= "הנזיר וארסונופיי  ופייהנזיר וארסונ

  .121-106ירושלים תשמ"ז, עמ' י"ז, -המאות י"ב –נוסעים רוסיים 

 

 ישראל בתיאורי נוסעים-י' רבא, ארץ", בתוך: 1466-1465הסוחר ואסיליי = "הסוחר ואסיליי 

 .134-122 'עמ י"ז, ירושלים תשמ"ז,-המאות י"ב –רוסיים 

 

 .Nasir-I Khusraw, Nāṣer-e Khosraw`s Book of Travel, (transl. by W.M= חּו'סרּו

Thakston), New York 1986.  

 

 Christophori Furer von Haimendorf", in: S. Purchas, Hakluytus" כריסטופר פורר =

Posthumus or Purchas His Pilgrimes, vol. VIII, Glasgow 1905, pp. 359-366.  

 

 Pilgrimage of Lionardo di Niccolo Frescobaldi to the Holy" פרסקובאלדי =ליאונרדו 

Land", in: T. Bellorini, E. Hoade, Visit to the Holy Places, Jerusalem 1948, pp. 

30-90. 

 Ibn Battuta, The Travels of Ibn Baṭṭūṭa A.D. 1325-1354 (transl. Byמסע אבן באטוטה =

C. Defremery, B.R. Sanguinetti and H.A.R. Gibb), Cambridge 1958.  

 



215 
 

עולי רגל נוצרים בשלהי העת  –א' לימור, מסעות ארץ הקודש מסע אגריה", בתוך: "= אגריה מסע 

 .130-40 עמ'העתיקה, ירושלים תשנ"ח, 

 

עולי רגל נוצרים  –א' לימור, מסעות ארץ הקודש "מסע אנטונינוס", בתוך:  =אנטונינוס מסע 

 .246-208 עמ'בשלהי העת העתיקה, ירושלים תשנ"ח, 

 

 Martinus Baumgarten", in: S. Purchas, Hakluytus Posthumus or" = באומגרטןמרטין 

Purchas His Pilgrimes, vol. VIII, Glasgow 1905, pp. 370-373. 

 

  ,Marino Sanuto's Secrets for True Crusaders", (transl. by A. Stewart)"  =סנוטו  מרינו

 63. -London 1896 , pp. 1 , part xiv of book III, Text Society Palestine Pilgrims' 

 

 .Jalal Addin al Siuti, The History of the Temple of Jerusalem,(transl. by J =  ֻסיוטי

Reynolds), London 1836 

 

 Ali ibn Abi Bakr al-Harawi, "A Lonely Wayfarer's Guide to עלי אבן בכר אלהרוי =
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מאפיינים תרבותיים, טבעיים וחזותיים  –נ' ליסובסקי, "על עצים ועל 'מקום' =  , עציםליסובסקי

 .74-41)תשס"ד(, עמ'  111ישראל", קתדרה -של הנוף המקודש בארץ

 

מאסף החברה הא"י  –ל"א מאיר, "כתובות יהודיות בהר הבית", ציון =  , כתובות הר הביתמאיר

 .25-22 עמ'ירושלים תרפ"ט, , להיסטוריה ואתנוגרפיה ג

 

 ,V. Mann, T. F. Glick, J. D. Dodds (eds.), Convivencia – Jews=  , ספרדמאן, גליק ודודס

Muslims, and Christians in Medieval Spain, New York 1992. 

 

הר השמחה(", קדמוניות   – = י' מגן ומ' דדון, "נבי סמואל )שמואל הנביא , נבי סמואלמגן ודדון

 .77-62 'עמ)תש"ס(,  118/2

 

 D. Morgan, The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory =  , תרבות חזותיתמורגן

and Practice, Berkele 2005. 

 

 .B. Moritz, Arabic  Palaeography, I,  Cairo 1905=  , פלאוגרפיהמוריץ 
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 ,P. Miettunen, "Jabal Harun: History, Past Explorations=  , הר אהרןמיטיונן

Monuments, and Pilgrimage", in: T. Fiema, J. Frösén,(eds.),  Petra – The 

Mountain of Aaron 1, Helsinki 2008, pp. 27-48. 

 

תרבותית בעיטורי התנ"ך -= ר' מילשטיין, "לשון הסמלים הרב , לשון הסמליםמילשטיין

קובץ  –הקדומים ביותר", בתוך: נ' אילן, )עורך(, האסלאם ועולמות השזורים בו 

 .442-413 'עמיפה, ירושלים תשס"ב, -מאמרים לזכרה של חוה לצרוס

 

 R. Milstein, "The Evolution of a Visual Motif: The Temple and theמילשטיין, המקדש = 

Ka'ba", Israel Oriental Studies 19 (1999), pp. 23-48. 

 

 R. Milstein, "Kitāb Shawq-nāma –  An Illustrated Tour of Holyמילשטיין, מדריך = 

Arabia", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 25 (2001), pp. 275- 345. 

 

 R. Milstein, "Jerusalem in Islamic Painting: An Object in aמילשטיין, ירושלים = 

Narrative Space", in: A. Hoffman and G. Wolf (eds.), Jerusalem as Narrative 

Space, Leiden-Boston 2012, pp. 465-475.   

 

 ריט.-ריה 'עמ"מקום קבורתו של הרמב"ם", סיני לז )תשט"ו(,  = א' מנצר, , קבר הרמב"םמנצר

 

 ,T. Metzger and M. Metzger, La Vie Juive au Moyen Age= , יהודים בימי הבינייםמצגר

Fribourg 1982   

 

ג  , המעמר"מכתב מר' מנחם ב"ר פרץ החברוני"= א' נויבאואר,  , מכתב מנחם החברונינויבאואר

 .46-36 'עמ, )תרפ"ט(

 

 C.O. Nordström,"The Temple Miniatures in the Peter Comestor=  , המקדשנורדסטרום

Manuscript at Madrid", Horae Soederblomianae VI (1964), pp. 54-81. 

 

 R.S. Nelson, K.M. Colins (eds.), Holy Image – Hallowed Ground = , דימוייםנלסון וקולינס

– Icons from Sinai, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles 2006. 

 

מ' נרקיס, "אסכולה של מציירי מסעות הארץ בירושלים והשפעותיה", = מציירי מסעות, מ'נרקיס 

 .10-7ב )תש"א(, עמ' -אמנות א
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בית הנכות הלאומי בצלאל , ישראל-כיסופי העדות לארץ= מ' נרקיס,  כיסופים, מ'נרקיס 

 .1953בירושלים 

 

 .1984נרקיס, כתבי יד עבריים מצויירים, ירושלים ב' =  , כתבי ידנרקיס

 

 נרקיס, איורי תנ"ך =  ב' נרקיס, איורי תנ"ך עבריים מלנינגרד, ירושלים תש"ן.

 

 ,"B. Narkiss, "The Heikhal, Bimah, and Teivah in Spharadi Synagoguesנרקיס, ההיכל = 

Jewish Art 18 (1992), pp. 31-47. 

 

  B. Narkiss, “Illuminated Hebrew Children’s Books from Medieval =ספרי ילדים נרקיס, 

 Egypt”, Scripta Hierosolymitana XXIV (Studies Art) (1972). 

 

 -B. Narkiss, Hebrew Illuminated Manuscripts in the British Isles, vol. I= בריטניה, נרקיס

II, Jerusalem – London, 1982. 

 

בין יריחו לבין דמשק", המזרח החדש כה  –ד' סדן, "מקאם נבי מוסא סדן, מקאם נבי מוסא = 

 .38-22)תש"מ(, עמ' 

 

 ,"P. Soucek, "The Temple of Solomon in Islamic Legend and Art= , מקדש שלמהצ'קסו

in: J. Gutmann (ed.), The Temple of Solomon: Archeological facts and 

Medieval Tradition in Christian, Islamic and Jewish Art, Missoula, Mont. 

1976, pp. 73-191. 

 

החברה  ציון מאסףא"ל סוקניק, "הכתובות היהודיות בהר הבית", =  יתב, כתובות בהר הסוקניק

  .151-139 עמ'הא"י להיסטוריה ואתנוגרפיה ד )תרצ"א(, 

 

  מאסף ציוןבימי הביניים",  ישראל-ארץסוקניק, הערות = א"ל סוקניק, "הערות למכתבי המסע ב

  .111-108 'עמתרצ"ד(, -ב )תרפ"ו

 

 D. Sourdel, J. Sourdel-Thomine, “Une Collection Médiéval de = , אוסף תעודותסורדל

Certificates de Pélerinage à  la Mekke Conservés à Istanbul – Les actes de la 

Période Seljoukide et Bouride )jusqu’à 549/1154(”, Etudes Médiévales et 

Patrimoine Turc I(1983), pp. 167-273. 
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 D. Sourdel, J. Sourdel -Thomine, Certificats de Pèlerinage= עולי רגל , תעודותסורדל

D’époque Ayyoubide – contribution à l’histoire de l’idéologie de l’Islam au 

temps des croisades, Paris 2006. 

 

 V. Strika, "A Ka'ba Picture in the Museum in Baghdad", Sumer 32= , הכעבהסטריקה

(1976), pp. 195-201. 

 

בץ על יד )סדרה חדשה( יד )כד( וישראל", ק-ז' עמר, "ציוני קברים בארץ = , ציוני קבריםעמר

 .296-225 'עמ)תשנ"ח(, 

 

 .182-181 עמ')תשמ"ט(,  52ז' עמר, "האבנים המופלאות מהר סיני", קתדרה , אבנים = עמר

 

 .163-155 עמ', )תשנ"ז( 118-117, ז' עמר, "עצים ואגדות וקברי קדושים", אריאל=  עמר, עצים

 

 M. Piccirillo, E. Alliata, Mount Nebo – New Archeological= , הר נבוואליאטה פיצ'ירילו

excavations 1967-1997, Jerusalem 1998. 

 

 I. Fishof ,"Jerusalem above My Chief Joy: Depictions of Jerusalem in= , כתובותפישוף

Italian Ketubot", Journal of Jewish Art  9 (1982), pp. 61-75. 

 

י"ט, מוזיאון -במאה ה ישראל-ארץאמנות ואומנות ב, וח' פלד י' פישר=  , אמנותופלד פישר

 .1979ישראל, ירושלים 

 

 ע'פליישר, "לעניין תפילתם של עולי רגל על שער ירושלים", בתוך:  ע'=  , שערי ירושליםפליישר

מחקרים בתרבות ישראל וערב  -עורכים(, משאת משה) פליישר, מ"ע פרידמן, י' קרמר

 .327-298 עמ'ירושלים תשנ"ח,  ,מוגשים למשה גיל

 

ישראל בתקופה הצלבנית", בתוך: -מסע עבריים בארץ-י' פראוור, "תיאורי=  , תיאורי מסעפראוור

 .241-175 עמ', 2000י' פראוור, תולדות היהודים בממלכת הצלבנים, ירושלים 

 

מטה", בתוך: -של-מעלה וירושלים-של-י' פראוור, "הנצרות בין ירושלים=  פראוור, נצרות

 .192-179 עמ'ירושלים לדורותיה, ירושלים תשכ"ט, 

 

 D. Freedberg, The Power of Images: Studies in the History and = , דימוייםפרידברג

Theory of Response, Chicago and London 1989. 
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 181-180ש' צבר, "הכותל המערבי באמנות היהודית במהלך הדורות", אריאל =  , הכותלצבר

 .104-78 עמ')תשס"ז(, 

 

 S. Sabar, "Messianic Aspirations and Renaissance Urban Ideals: The=  צבר, מקדש

Image of Jerusalem in the Venice Haggadah, 1609", in: B. Kühnel (ed.), 

Jewish Art  23-24 (1997-98), pp. 295-312.  

 

 ש' צבר, "לבחינת השוני ביחס של הספרדים ושל האשכנזים לאמנות=  אמנות חזותיתצבר, 

 .105-75)תשנ"ג(, עמ'  56חזותית בא"י בשלהי התקופה העות'מאנית", פעמים 

 

מגילת המקומות הקדושים",  –' או 'אלה מסעי'  יחוס האבותש' צוקר, "'=  , יחוס האבותצוקר

 .208-191)תשנ"ז(, עמ'  123-122אריאל 

 

 .97-91 עמ'"ד(, )תשל 24-23 י' צפריר, "עברו של איזור סואץ", קדמוניות =  , סואץצפריר

 

י' צפריר, "הטופוגראפיה והארכיאולוגיה של ירושלים בתקופה =  פריר, התקופה הביזאנטיתצ

התקופה  :ספר ירושלים עורכים(,)מ' שטרן , הביזאנטית", בתוך: י' צפריר, ש' ספראי

  .351-281 עמ', ירושלים תשנ"ט, 638-70 ,הרומית והביזאנטית

 

 .18-2 'עמ [ )תש"ל(,9] 1, סיני", קדמוניות-"נזירים ומנזרים בדרוםי' צפריר, =  צפריר, סיני

 

בתוך: ר' ישראל", -': אמנות עממית מארץיחוס האבותר' צרפתי, "איורי '=  , יחוס האבותצרפתי

תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים, מוזיאון : מנחה שלוחהצרפתי )עורכת(, 

 . 25-19, עמ' 2002ישראל, ירושלים 

 

", עבודה שקילה לעבודת גמר ' יחוס האבות'כתבי היד המצוירים של "ר' צרפתי, , תזה = צרפתי

 .2009 ,אביב-לתואר מ"א, אוניברסיטת תל

 

 K. Kogman-Appel, Jewish Art Between Islam and = אפל, אמנות יהודית-קוג'מן

Christianity – The Decoration of Hebrew Bibles in Medieval Spain, Leiden- 

Boston 2004. 

 

= ב' קוחנל, "ארץ הקודש מעבר לים", בתוך: י' חן וא' שגריר )עורכים(,  , ארץ הקודשקוחנל

מחקרים  – עלייה לרגל ומקומות קדושים ביהדות, בנצרות ובאסלאם :לראות ולגעת

 .266-249לכבוד אורה לימור, רעננה תשע"ה, עמ' 
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הקודש", בתוך: ס' רוזנברג )עורכת(, -קוחנל, אמנות צלבנית = ב' קוחנל, "האמנות הצלבנית וארץ

 'עמ ,1999ממלכת ירושלים הצלבנית, מוזיאון ישראל, ירושלים  –הקודש -אבירי ארץ

147-137. 

 

ב'  קוחנל, "לתולדותיה של כנסיית העלייה הצלבנית בהר הזיתים", קוחנל, כנסיית העלייה = 

 'עמוך: ב"ז קדר )עורך(, פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים, ירושלים תשל"ט, בת

337-327. 

 

ב' קוחנל, "השפעת מסעי הצלב על התיאורים החזותיים של ירושלים", , מסעי הצלב = קוחנל

התקופה הצלבנים והאיובית,  – ספר ירושלים, עורכים() שמאי-בתוך: י' פראוור וח' בן

 .417-399 עמ', ירושלים תשנ"א, 1250-1099

 

 B. Kϋhnel, "Memory and Architecture: Visualקוחנל, זיכרון וארכיטקטורה = 

Construction of the Jewish Holy Land", in: Doron Mendels (ed.), On Memory, 

an Interdisciplinary Approach, Frankfurt 2007, pp. 177-193. 

 

 'עמתרפ"ט(, -= ש"ח קוק, "מי הוא הקבור מעומד בטבריה?", מזרח ומערב ב )תרפ"ח , טבריהקוק

362-359. 

 

באגן הים התיכון ובאסיה",  שמים= ד' קסוטו, "בתי כנסת פתוחים ל , בתי כנסת פתוחיםקסוטו

 .16-9 'עמד )תשמ"ט(, /דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ב

 

קסוטו, אדריכלות = ד' קסוטו, "אדריכלות בתי כנסת במרחב הים התיכון המוסלמי ובאסיה", 

 .11-1 'עמ)תשנ"ה(,  11מחניים 

 

 D. Castelli, "Catalogo dei codici Ebraici: Magliabechiani e Riccardiani = , קטלוגקסטלי

di Firenze", Giornale della Sosieta' Asiatica Italiana 15-16 (1902), Roma-

Firenze-Torino, pp. 169-175.  

 

 S. Carboni, D. Whitehouse, Glass of the Sultans, New Haven–London = , זכוכיתקרבוני

2001. 

 

 C.H. Krinsky, "Representations of the Temple of Jerusalem = , דימוי המקדשקרינסקי

before 1500", Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970), pp. 

1-19. 
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 ,"J. Kraemer, "A Jewish Cult of the Saints in Fatimid Egypt = , פולחן קדושיםקרמר

L’Éypte Fatimide – son art et son historie 28 (1998), pp. 579-601. 

 

 J. Carswell, "The Baltimore beaker", in: R. Ward (ed.), Gilded and = , בלטימורקרסוול

Enameled Glass from the Middle East, London 1995,  pp. 61-63.  

 

במפה העברית מרש"י ועד ראשית המאה  ישראל-ארץ := ר' רובין, צורת הארץ, צורת הארץרובין 

 העשרים, ירושלים תשע"ד.

 

 H. Rosenau, Vision of the Temple, London 1979=  , מראה המקדשרוזנאו

 

מ' רוזן איילון, "האמנות והבנייה בירושלים בתקופה =  אילון, התקופה המוסלמית-רוזן

התקופה המוסלמית  –עורך(, ספר ירושלים ) המוסלמית הקדומה", בתוך: י' פראוור

 .336-314, ירושלים תשמ"ז, עמ' 1099-638 ,הקדומה

 

"ארכיטקטורה ואמנות בירושלים בתקופה איילון, -מ' רוזן=  איילון, התקופה האיובית-רוזן

התקופה הצלבנית  –ספר ירושלים  ,(עורכים) שמאי-האיובית", בתוך: י' פראוור וח' בן

 .373-353 עמ'ירושלים תשנ"א,  ,1250-1099 ,והאיובית

 

איילון, "אדריכלות ואמנות בירושלים", בתוך: א' -מ' רוזן=  איילון, התקופה הממלוכית-רוזן

(, ירושלים 1517-1260עורכים(, ספר ירושלים בתקופה הממלוכית ))' דרורי פרידמן , י

 .112-78 עמ' תשע"ג,

 

 C. Roth, The Casale Pilgrim – A sixteenth-century illustrated guide= , מדריך מצויררות'

to the Holy place, London 1929. 

 

 C. Roth, "Jewish Antecedents of Christian Art", Journal of the Warburg = , המקדשרות'

and Courtauld Institutes XVI (1953), pp. 24-44. 

 

ר' רייך וא' שוקרון, "בריכת השילוח מימי הבית השני =  , בריכת השילוחרייך ושוקרון

 .96-91 'עמ)תשס"ו(,  130בירושלים", קדמוניות 

 

"'מפי בני מערבא': על דרכי רישומה של מסורת המקומות = א' ריינר, בני מערבאמפי  ,ריינר

 –עורכת(, מנחה שלוחה ) ר' צרפתי, בתוך: ישראל בימי הביניים"-הקדושים בארץ

 .17-9, עמ' 2002מוזיאון ישראל, ירושלים  תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים,
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ה לשם קבלת תואר , עבוד"1517-1099ישראל -ועלייה לרגל לארץ עלייה"ריינר, א' =  ריינר, עלייה

 תשמ"ח.  ,ירושליםב , האוניברסיטה העבריתלפילוסופיה דוקטור

 

= א' ריינר, "בין יהושע לישוע: מסיפור מקראי למיתוס מקומי", ציון סא  עריינר, בין יהושע לישו

 .317-281 'עמ)תשנ"ו(, 

 

א' ריינר, "הר נבו במסורת היהודית במסלול עולי הרגל בימי הביניים", אריאל =  ריינר, הר נבו

 .73-72 עמ')כסלו תשנ"ו(,  111-110

 

א' ריינר, "השקר הגלוי והאמת הנסתרת: נוצרים, יהודים ומקומות ריינר, השקר הגלוי = 

 .188-157 'עמבמאה הי"ב", ציון סג )תשנ"ח(,  ישראל-ארץקדושים ב

 

נה היהודית = א' ריינר, "'ואיך? שהרי ירושלים לחוד וציון לחוד!' השכונה היהודית ריינר, השכו

הט"ו(", בתוך: י' בן ארצי, י' ברטל וא' -בירושלים לאחר התקופה הצלבנית )המאות הי"ג

ישראל ובתולדותיה, -ה של ארץגיאוגרפימחקרים ב –ריינר )עורכים(, נוף מולדתו 

 .321-277 'עמירושלים תש"ס, 

 

סיפור  ריינר, יהושע הוא רשב"י = א' ריינר, "יהושע הוא רשב"י, חצור היא מירון: לטיפולוגיה של

 .218-179 'עמ( )תשע"ב(, ייסוד גלילי", תרביץ פ )ב

 

, "מפיהם ולא מפי כתבם: על דרכי רישומה של מסורת ריינר, מפיהם ולא מפי כתבם = א' ריינר

עורכים(, ) רריינ 'בן אריה וא' יישראל בימי הביניים", בתוך: -הקדושים בארץ המקומות

שובה מוגשים ליהודה בן פורת, יישראל וי-וזאת ליהודה: מחקרים בתולדות ארץ

 .345-308ירושלים תשס"ג, עמ' 

 

 .290-179 עמ'הן ומקומו", תרביץ נו )תשמ"ז(, וא' ריינר, "לשאלת שער הכ=  הןוריינר, שער הכ

 

רשימת "כנסיות" קדומה ומסורת המקומות הקדושים  –ריינר, כנסיות = "כנסיות אליהו" 

 .במזרח )לא פורסם(

 

ב  מ' שובה, "היהודים והר הבית אחרי כבוש ירושלים ע"י עומר", ציון =  , הר הביתשובה

 .107-99  עמ')תרפ"ז(, 

 

 ישראל" בתוך: ז' משל וי' פינקלשטייןי' שוורץ, "סיני במסורת היהודית ובמחשבת =  , סינישוורץ

 .97-79אביב תש"מ, עמ' -תל ,קדמוניות סיני ,עורכים()

 

 (,עורך) = ח'  שוורצבוים, "בית הכנסת באגדות עם" בתוך: עלי יסיף , בתי כנסתשוורצבוים

 .149-137שורשים ונופים: מבחר כתבים בחקר הפולקלור, באר שבע תשנ"ד, עמ' 
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שוחט, "לתולדות בית הכנסת על קברו של שמואל הנביא", ידיעות  'ע=  , שמואל הנביאשוחט

 .86-81 'עמישראל ועתיקותיה ו )תרצ"ט(, -החברה העברית לחקירת ארץ

 

ש' שטובר, ספר דברי יוסף: אלף ומאה שנות תולדה יהודית בצל האסלאם =  , דברי יוסףשטובר

 , ירושלים תשנ"ד.לר' יוסף ב"ר יצחק סמברי

 

, תולדות היהודים במצרים וסוריה תחת שלטון אשתור-א' שטראוס = תולדות היהודים, שטראוס

 , ירושלים תש"ד.ב-א הממלוכים

 

בתוך: א' שילר ס' שיין, "הר הבית בתפיסה הנוצרית בימי הביניים", =  , הר הבית בנצרותשיין

 .193-183 עמ'וילנאי, ירושלים תשמ"ד, זאב ספר )עורך(, 

 

 . 1975 הרחמים, ירושליםשער א' שילר,  =  , שער הרחמיםשילר

 

 S. Shalev-Eyni, "Jerusalem and the Temple in Hebrew=  , הגדת ראשי הצפריםעיני-שלו

Illuminated Manuscripts: Jewish Thought and Christian Influence", in: M. 

Perani (ed.), L'interculturalità dell'ebraismo, Ravenna 2003, pp. 173-191. 

 

 שרגאי, על אם הדרך: סיפורו של קבר רחל, ירושלים תשס"ה.  =  נ' , קבר רחלשרגאי

 

 עמ')תשמ"ו(,  40ישראל תחת שלטון האסלאם", קתדרה -מ' שרון, "ערי ארץ=  , ערי ישראלשרון

120-83. 

 

 .180-153עמ' )תשל"ט(,  11מקאם נבי מוסא שליד יריחו", קתדרה תמרי, נבי מוסא = ש' תמרי, "

 

, מוזיאון ישראל, ארץ ישראל במפות ממידבא עד הלווייןתשבי,  '= א , מפות ארץ ישראלתשבי

 .2002-2001ירושלים 
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