מפת ירושלים מאת אנטוניו דה  -אנג ' ליס

( ) 1578

מפת  -אם ומפות שנגזרו ממנה

ריכב רובין

מפות גבות של ירושלים נדפסו משלהי המאה הט " ו ועד ליצירת המפה המדודה המדויקת באמצע

המאה הי " ט  .ן יש ביניהן מפות המציגות את ירושלים בזמנן ויש המציגות את ירושלים הקדומה ,

ומבוססות על כתבי הקודש  ,כתבי יוספוס וכדומה  ,ופרשנותם .
ובלחי קשורות למראה העיר כהווייתה  .כמו כל ניתן להבחין

2

מפות אלה היו בדרך כלל דמיוניות

בין מפות מקוריות  ,שנעשו על  -פי

מסע בארץ וביקור בירושלים  ,לבין מפות מועתקות שהסתמכו על מפות

מקוריות .

3

העתקה חוזרת ונשנית של מפות על  -ידי כרטוגרפים ומוציאים לאור היא תופעה ידועה היטב
בחקר המפות

העתיקות .

4

במקרים רבים ניתן להצביע על מפת אם  ,ששימשה בסיס להעתקות

חוזרות ונשנות  .הכרסו  -גיניאלוגיה היא ענף בחקר הכרטוגרפיה המתחקה אחרי תופעה זו  ,ומטרתו
לזהות את מפת האם  ,לבחון את העתקותיה ולעמוד על התוספות והשינויים שבהעתקות אלה עד

ליצירת מעין אילן יוחסין של קבוצת מפות שמקורה במפה מסוימת  .בדברים שלפנינו נעמוד על
השתלשלותה של קבוצת מפות אחת המתארת את ירושלים  .כל המפות בקבוצה זו התבססו על
מפתו של דה  -אנג ' ליס
היכרות יסודית

) de Angelis

10ת ! 0ת )נ )  ,שנוצרה בעקבות שהייה ממושכת בעיר ועל סמך

עימה .

אנטוניו דה  -אנג ' ליס וממתו
אנטוניו דה  -אנג ' ליס נולד באיטליה ושירת כנזיר במסדר הפרנציסקני  .בשנת

לירושלים  ,ושהה בה כשמונה

שנים .

1570

הוא הגיע

בתקופה זו עסק אחד מבכירי הנזירים הפרנציסקנים

בירושלים  -פרנצ ' סקו דלה סלנדרה  -שאף התמנה אחר כך לראש ' משמר הארץ הקדושה ' ,
בבעיות שונות הכרוכות בכנסיית הקבר ובמקומות הקדושים  .הוא ביקש מדה  -אנג ' ליס לסייע לו

!

קטלוג אוסף לאור  ,שהוא אחד האוספים החשובים ביותר בתחום מפות ארץ  -ישראל וירושלים  ,מונה
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מפת אנטוניו דה  -אנג ' ליס

בהכנת תרשימים שונים  ,וכך צבר דה  -אנג ' ליס ידע רב על העיב ובנייניה  .היכרותו הבלתי אמצעית

עם ירושלים היתה היסוד להכנת מפתו המפורטת וגדולת הממדים  .ב  , 1578 -לאחר שסיים את
שירותו בירושלים  ,חזר דה  -אנג ' ליס לרומא  ,ושם הדפיס את מפתו  ,והקדיש אותה לפרוטקטור של

(.

המסדר הפרנציסקני הקרדינל אלצ ' אטי ) dciati
~

המפה  ,אשר כפי שנראה בהמשך  ,זכתה להערכה רבה ולהעתקות אחדות  ,הודפסה כנראה
במספר עותקים קטן  ,ולאחר כחמישים שנה

אבדה .

חוקרים מן המאה הי " ט שעסקו במפות

ובמקורות הנוגעים לירושלים  ,כגון טובלר ורוריכט  ,אמנם ידעו אודות המפה מאזכוריה אצל
מחברים אחרים  ,אולם הם עצמם לא ראוה ,

המפה מחדש על  -ידי אספן

תיאור המפה

וקבעו שהיא אבדה .

פרטי  ,הד " ר אלפרד מולדובן

5

אך לפני שנים אחדות התגלתה

מניו  -יורק  ,והוא אף פרסם אותה .

6

ותובנה* 6

מפת דה  -אנג ' ליס היא מפה שהודפסה בטכניקה של תחריט נחושת  .ממדיה

( 140

"

206

ס "מ) ,

גדולים מאוד בהשוואה למפות אחרות  ,והיא מתארת את ירושלים ממעוף ציפור אלכסוני  ,במבט
ממזרח

למערב .

בראש הגליון מופיעה הכותרת  , Hierusalemכתובה על סרט דמוי מגילה הנישא בידי שני

מלאכים .
בפינה השמאלית התחתונה מודפס כרטוש ( מסגרת מעוטרת

נסיבות יצירת המפה והקדשתה לקרדינל

סגלגלה ) ,

ובו תיאור קצר של

אלצ ' אטי .

גבולה המזרחי ( התחתון ) של המפה מציג את נחל קדרון ואחריו  :קבר מרים  ,גת שמנים  ,יד
אבשלום ומעין הגיחון  .בשוליים הצפוניים של המפה ( בצדו הימני של הגליון ) מודפס המקרא
המונה

פריטים  ,ולא נותר שם מקום אלא לציון בית קברות מוסלמי ו ' הקברים העתיקים של

90

מלכי ירושלים '

) ( Le Sepulture antichisime de 1 Re de Hierusalem

t

בדרום משתרע תחום

המפה עד בית  -לחם ואף מעבר לה  ,לכיוון חברון  ,ובמערב מתוארים הרי יהודה עד סביבות
מודיעין ועמק אילון  ,ומצוינים אתרים ומסורות הקשורים ביוחנן המטביל  ,מקום לידתו  ,בית הוריו ,
ביקורה של מרים אצל אלישבע אמו ומקום התבודדותו

הראשון .

7

העיר עצמה מתוארת בצורה מהימנה ומפורטת .סביב העיר נראית החומה  ,כפי ששוקמה על -

ידי סולימן המפואר בשנים

. 1538 - 1536

בתוך חתומי החומה מתוארים בתי העיר ורחובותיה

בצורה מפורטת ביותר  ,כאשר מבנים חשובים כדוגמת הר  -הבית  ,המצודה  ,כנסיית הקבר הקדוש
ושוקי העיר מודגשים יותר בתיאור העיר בת זמנו של דה  -אנג ' ליס משולבים ציוני מקומות שבהם

התרחשו מאורעות היסטוריים שונים  ,כגון מקום ארמונו של הורדוס  -אגריפס ומקום ירידת רוח
הקודש בהר

ציון .
 .א ;  . 81ק 1867 ,

Geographica Palaestinae , Leipzig

5

Rbhricht , ]Yibliotheca

6
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 . Tobler ,,קך
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שקטע ממפה זו הובא כאיור ,

ללא ציון המקור  ,במאמרו של ד ' יעקובי  ' ,הפרנציסקנים  ,היהודים ובעיית הר ציון במאה הט " ו  -עיון מחדש ' ,
קתדרה ,
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מסורות אלה קשורות כידוע בעין  -כרם שממערב לירושלים

נספח להלן .

ובסביבותיה .

 1ל) 1

ריכב רובין
מספרם הניכך

של האתרים והמבנים המצוינים במפה אינו מאפשר דיון מקיף בכל אחד מהם

במסגרת זו  .אולם יש להצביע על כמה וכמה עניינים החשובים כמאפיינים כלליים של מפות
ירושלים המוקדמות וכמאפייניה של מפת דה  -אנג ' ליס
( )1

בפרט .

במפות רבות בולט הניגוד בין התיאור המפורט  ,הכמעט מדויק  ,של מראה העיר עצמה לבין

התיאור האומנותי של הטופוגרפיה סביב העיר  ,המעוצב ביד חופשית  .צורת תיאור זו מאפיינת בין
השאר מפות של ערים באירופה מתקופה זו המתארות היטב את העיר עצמה  ,ממעוף ציפור
אלכסוני  ,תוך שימוש בכללי הפרספקטיבה  ,אולם ניכר בהן שעדיין לא התפתחה הטכניקה לתיאור
הנוף הטבעי שבסביבות

העיר .

ובהרבה מפות אחרות של
( )2

8

פרט זה בולט גם בתיאור ההרים סביב ירושלים במפת דה  -אנג ' ליס

העיר .

סביב תומת העיר  ,בעיקר בצפון ובמערב  ,מתואר החפיר  ,המצויר כרצועה בהירה  ,שטוחה

ונמוכה  .אך במפות שהסתמכו על מפת דה  -אנג ' ליס לא הבינו לעתים מה פשר הרצועה הזאת
והפכו אותה לאפיק של
( )3

נחל .

תיאורו של דה  -אנג ' ליס מדגיש את פתחו של מעין הגיחון ואת פתחה התחתון של נקבת

חזקיהו  ,וכן את הדרכים היורדות משער האשפות לבריכת השילוח וליד אבשלום  .עקב כך טושטש

ועוות התיאור הטופוגרפי של עיר דוד ושל אפיק הטירופיאון  .עיוותים אלה באו לידי ביטוי גם
במפות שהלכו בעקבות המפה של
( )4

דה  -אנג ' ליס .

צריחי המסגדים בעיר מעוטרים במפה בסהרונים .

לעומת זאת אין צלבים על ראשי

הכנסיות  .הצלב היחיד הנראה בבירור מתנוסס במיקום בלתי אפשרי לחלוטין  ,בחזית מסגד אל -

אקצה  ,הנקשר במקרא למפה בשמה של מרים הבתולה  .אין בידינו להסביר את מיקומו של צלב זה
ואת העדרם של צלבים אחרים  .התמונה העולה ממפת דה  -אנג ' ליס מבחינה זו שונה מאוד מן
המקובל בהרבה מפות אחרות  ,המדגישות באורח מגמתי צלבים ומתעלמות מהסהרונים  .נראה
שהסהרונים הם מרכיב ריאליסטי במפת דה  -אנג ' ליס  ,הנשען על היכרות בלתי אמצעית ויסודית עם

ואופיה .

העיר
( )5

בחינתם המפורטת של מבנים ספציפיים מעידה על מזיגה של מציאות ודמיון  .מצד אחד

ברור שדה  -אנג ' ליס הכיר היטב את העיר ואף תיאר פרטים רבים בצורה מדויקת יחסית  .הדבר בא
לידי ביטוי בתיאור חומת העיר  ,מבנה הר הבית  ,תכניתה של כנסיית קבר מרים בעמק יהושפט ,
מערך הרחובות בעיר  ,מבנה השווקים במרכז העיר ועוד  .מצד אחר ניכר שתיאורם של מבנים רבים

מסוגנן  ,ומתאים לרוחה של איטליה בת זמנו יותר מאשר למציאות הירושלמית  .כך למשל תיאור
יד אבשלום וקבר זכריה כמבני אפיריון על גבי עמודים  ,והשימוש הנפוץ במבנים עגולים
המעוטרים
( )6

בכיפות .

המקרא למפה מפורט  ,ארוך וכולל תשעים פריטים ( נוסחו המלא של המקרא  -באיטלקית

ובתרגום עברי  -בצירוף הערות אחדות  ,מובא בנספח להלן ) .

כמקובל במפות רבות אחרות  ,רוב

הערכים המצוינים במקרא נוגעים למקומות הקדושים לנצרות  ,למסורות הכרוכות בהם
102

וכדומה .

כך למשל הפריט הראשון הוא ' שער הזהב שדרכו נכנס המשיח ביום התמרים '  ,והפריט השמיני
ה א  ,ארמונו של פילטוס שבו הולקה המשיח קשות ' .

רק אתרים מעטים שאינם נוגעים להוויה הנוצרית הוזכרו במקרא  ,וביניהם נציין את ' השווקים
~8
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מפת אנטוניו דה  -אנג ' ליס

שבהם התורכים והמורים קונים ומוכרים ' ( מס '

, ) 84

ממזרח לחומה ( מס '  , ) 66השני מצפון לשער שכם ( מס '

ושלושת בתי  -הקברות המוסלמים  ,האחד
) 80

והשלישי בממילא ( מס '

. ) 88

מעניינת

ויוצאת דופן בהשוואה למפות אחרות של ירושלים היא ההתייחסות אל ' המקום שבו גרים
היהודים בירושלים  ( ' . . .מס '

. ) 72

המקרא מתייחס בפירוט גם לאתרים שבסביבת העיר  :בית  -לחם והאתרים המקודשים בדרך
אליה ( מס '  , ) 54 - 48סביבות חברון ( מס '  , ) 70 - 69האתרים ממערב לירושלים  -מנזר המצלבה ,
עין  -כרם  -כפרו של יוחנן המטביל  -ועוד ( מס '  , ) 61 - 57קבר שמואל הנביא ( מס '  , ) 62איזור
מודיעין ואמאוס ( מס '  , ) 65 - 63וכמובן אתרי הקודש של גיא

בן  -הינום ונחל קדרון .

גודלה של המפה  ,הפירוט הרב המצוי בה והידיעה שהיא מבוססת על היכרות בלתי אמצעית

של העיר במשך כשמונה שנים  -כל אלה מעלים את ערכה כנושא למחקר  .מבחינה כרטוגרפית
זוהי אחת המפות הראשונות של ירושלים אשר על ידי ניצול המבט האלכסוני הגבוה  ,ממעוף
ציפור  ,יצרה תיאור פרספקטיבי של העיר  ,שבו נמנעת הסתרתם של פרטים בעורפו של השטח
המתואר על  -ידי פרטים בחזיתו  .כך נוצרו פירוט ומהימנות בתיאור העיר  .מבחינת תוכנה  ,כלומר

ערכה כמקור גיאוגרפי  -היסטורי  ,המפה מציגה בתיאור הגרפי ובמקרא המפורט מידע רב על העיר ,

חומותיה  ,שעריה  ,רחובותיה וסביבותיה  ,ובכך יש חידוש רב חשיבות .

בעקבות מפת דה  -אנג ' ליס
הערכת חשיבותה הרבה של המפה אינה נחלתם של חוקרים בני זמננו בלבד ; זו היתה כנראה גם

הערכתם של בני תקופתו של דה  -אנג ' ליס  ,והיא שהביאה לכך שהמפה שימשה בסיס לעבודתם של
לפתות ארבעה מבני

הראשון

תקופתו .

מבין ארבעת מחברי המפות הללו היה כריסטיאן ואן אדריכום

) Van

Ch .

 . ( Adrichomאדריכום  ,כומר וכרטוגרף שמוצאו מדלפט  ,פעל רוב ימיו בקלן שבגרמניה  .בשניים
מחיבוריו נכללה מפה של ירושלים ההיסטורית  .האחד עסק בירושלים בזמן ישו  ,והשני  -בארץ -

ישראל מנקודת ראות מקראית והיסטורית  .שני הספרים זכו למהדורות רבות  ,ומפת ירושלים של
אדריכום הועתקה פעמים רבות

ביותר .

9

מפתו של אדריכום היא מפה היסטורית  -דמיונית  ,המציגה

את ירושלים כפי שהוא תפס אותה בעקבות כתבי הקודש  ,כתבי יוספוס ומקורות היסטוריים
נוספים  .אין במפה

זו כל התייחסות אל הטופוגרפיה של ירושלים או אל הריאליה שלה בתקופתו .

למרות זאת מציין אדריכום בספרו  ,שבין המקורות שעליהם הסתמך לצורך הכנת מפתו  ,היתה מפת

דה  -אנג ' ליס  .זוהי גם המפה היחידה אשר הוא מפרט היכן ובידי מי מצא אותה  .יתכן מאוד
שעובדה זו מצביעה על כך שכבר אז נחשבה מפת דה  -אנג ' ליס לחשובה  ,מיוחדת ונדירה 0 .י

מפת אדריכום  ,בהיותה מפה היסטורית  -דמיונית  ,שונה ממפת דה  -אנג ' ליס באורח מהותי  ,ולכן
לא ניתן להתייחס לתלות בין שתי המפות מבחינת מראה העיר ועיצובה במפה  .משמעותית יותר
היא השפעתה של מפת דה  -אנג ' ליס על שלוש מפות ריאליסטיות בנות אותה תקופה  ,אשר תיארו
את מראה העיר

כהווייתה .
103
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מפת קנס ברויניע

( ) 1612

הנס ברוינינג ( 8ת1תעשז , ) 8נוסע גרמני שערך סיור נרחב במזרח וביקר בירושלים ב  , 1579 -תיעד

את סיורו בספר  ,וכלל בו מפה של ירושלים  .בטקסט לספרו הוא מזכיר את מפת דה  -אנג ' ליס ,
ומסביר שכיוון שנראתה לו מהימנה  ,והואיל והיא עולה בקנה אחד עם התרשמויותיו  ,הוא משלב
אותה בספרו  .י1
אין בידינו לקבוע אם ברוינינג ראה את המפה בירושלים  ,אך סביר יותר שהשתמש בה לאחר

שובו לאירופה  ,תוך כדי הכנת ספרו  .אם כן נראה לכאורה שברוינינג העתיק את מפת דה  -אנג ' ליס
10 *4

ישירות  ,אך בחינת מפתו מראה שאין הדבר כך  .אמנם הדמיון בין מפת דה  -אנג ' ליס למפת ברוינינג
רב אך ההבדלים ניכרים כבר במבט ראשון  .ההבדל הבולט ביותר מבחינה כרטוגרפית הוא עיוות
היחס בין צלעותיה השונות של חומת העיר  .במפת ברוינינג הצלע המערבית של חומת העיר קצרה
11

 . Briuning, Orientalische Reyss , Strassburg 1612נ  , 8 .והמפה בעמ '

. 219 - 218

מפת יוהנס זואלוזו

יחסית  ,וכתוצאה מכך נוצר הרושם שהעיר משתרעת לאורך ציר מערב  -מזרח יותר מאשר מדרום

לצפון .

2ן

עיוות זה אף מתחזק בגלל השטח הפנוי ממבנים המתואר במפת ברוינינג סמוך לפינתה

הצפון  -מערבית של

העיר .

הבדלים נוספים ניכרים במניין האתרים המצוינים במקרא ובגוף המפה  ,בשפת הכתיבה ,
בתיאור המבנים בעיר וברמת הפירוט ועוד  .ככלל נראה שמפת ברוינינג היא העתק פשטני  ,מוקטן

ומוכלל של מפת דה  -אנג ' ליס  .יחד עם זה  ,העובדה שנוסע שהכיר את העיר החליט להסתמך על
מפת דה  -אנג ' ליס ולא ליצור מפה חדשה משלו  ,מצביעה על הערכתו למפה

ולמהימנותה .

יוהנס זושלידו  ,נוסע פלמי שביקר בירושלים כעולה רגל ב  , 1586 -פרסם ספר על מסעו  ,והוא
נדפס בשפות שונות ובמהדורות

אחדות .

13

בספרו נכללים איורים רבים של אתרים שונים בארץ -

ישראל  ,ומספר איורים הנוגעים לירושלים  ,וביניהם גם מפה של

מפת זואלרדו קטנה מאוד ביחס למפת דה  -אנג ' ליס ( ממדיה " 9

העיר .
12

4ן

ס " מ )  ,והיא איננה מפרטת

כלל את בתי העיר וצורתם  .למרות זאת בפרטים רבים ניכרת השפעתה הברורה של מפת דה -

אנג ' ליס עליה  ( :א ) התוויית קו החומה  ,צורת הצגתה והדגשתו של החפיר ; ( ב ) תיאור מוצא נקבת
חזקיהו ובריכת השילוח ; ( ג ) התיאור הטופוגרפי של הר ציון  ,מדרונותיו ומצוקי גיא בן  -הינום
12

; (ד)

מדידת צלעותיה השונות של חומת העיר וחישוב היחס ביניהן מראה את התוצאות הבאות  :במפת דה  -אנג ' ליס

היחס בין החומה המערבית לצפונית הוא  1 : 1 . 5ובין המערבית למזרחית הוא . 1 : 1 . 16
החומה המערבית לצפונית הוא  1 : 2 . 5ובין המערבית למזרחית הוא  1 : 1 . 47מכאן עולה

במפת ברוינינג היחס בין

החומה המערבית בתיאורו של ברוינינג בהשוואה ליתר קטעי
13

Juallart , Tres

 .נ ; , Roma 1587

""

.

Schwallarten , Deliciae Hierosolymitannae oder
 ! das heilige Land, Collen 1606ל Pilgefahrt
14

החומה .

Gerusalemme l'anno 71

שם  ,במהדורה האיטלקית (  ) 1587המפה בעמ '

. 131

.נ

שבאופן יחסי קצרה

ש

vaggio

1 )( 5
' devotissimoע

0 . Zuallardo ,

; devot voyage de Jerusalem , Anvers 1604

( ) 1587

ריכב רובין

ציון רשת הרחובות  -זואלרדו אמנם לא מילא את תחום העיר במבנים  ,אך בתיאור הרחובות הוא

עוקב אחרי דה  -אנג ' ליס  ,ובעיקר בולט הדבר ברובע הצפון  -מזרחי של העיר  ,שספק אם צליין נוצרי
ששהה בעיר ימים ספורים יכול היה בכלל להכירו  .הקשר בין שתי המפות ניכר גם בפרטים רבים
נוספים שחשיבותם פחותה יותר  ,ואין זה המקום לעמוד

עליהם .

אולם הסתמכותו של זואלרדו על דה  -אנג ' ליס לא היתה מוחלטת .מצד אחד  ,בנושאים מסוימים
הוא טעה בפרשנותו  ,והדבר בולט בעיקר בתיאור האיזור שמדרום לעיר  .דה  -אנג ' ליס תיאר כאן

והשילוח .

כאמור מערכת דרכים ושבילים שקישרה את שער האשפות עם יד אבשלום  ,הר ציון

זואלרדו טעה בפירושם של שבילים אלה  ,ותיאר אותם נתיבים כאפיקים או ערוצים  .ובעניין זה
עתיד תומס

שאו ללכת בעקבותיו ( ראה בהמשך ) .

מצד שני  ,זואלרדו עסק בנושא שדה  -אנג ' ליס לא

התייחס אליו במפתו  -הבעייתיות הכרוכה ביחס בין תוואי חומת העיר למיקום כנסיית הקבר .
כידוע ישו נצלב מחוץ לחומת העיר  ,אך כנסיית הקבר הקדוש ניצבת במרכזה של ירושלים .
הסתירה לכאורה העסיקה תיאולוגים וצליינים  .התשובה המקובלת היא שקו החומה עבר בימי ישו
בתוואי שונה מזה של ימינו  .תשובה זו מופיעה בתיאורים ספרותיים כבר בתקופה הביזנטית
ובתיאור גרפי היא מובאת לראשונה במפה בכתב  -יד מן המאה

הי " ד .

]5

זואלרדו היה ככל הנראה

הראשון שכלל נושא בעייתי זה במפה מודפסת בציירו את ' קו החומה העתיקה של ירושלים '
( י1108תdelle rnura 41 Gerus[alemme ] 8

%

0ת1ו ) .

מחבר רביעי בן אותה תקופה  ,שאף מפתו נשענה על מפת דה  -אנג ' ליס הוא ברנרדינו

אמיקו  ,בדומה לדה  -אנג ' ליס  ,היה נזיר פרנציסקני ששירת בירושלים

אמיקו .

כחמש שנים  ,החל ב . 1593 -

גם הוא כדה  -אנג ' ליס הרבה לעסוק במקומות הקדושים ובמבנים הניצבים בהם  ,ולנושא זה אף
הקדיש את

ספרו .

אמיקו אמנם הכיר את ירושלים בעצמו  ,אך גם דבריו בטקסט לספרו וגם מראה

6ן

מפתו מצביעים על ההשפעה שהיתה למפת דה  -אנג ' ליס עליו  .עם זאת גם הוא  ,בדומה לברוינינג

ולזואלרדו  ,לא הסתפק בהעתקה סתמית של מפת דה  -אנג ' ליס אלא הוסיף פרטים משלו  ,ויצר מפה
חדשה 7 .י

מפת דה  -אנג ' ליס נשכחה ככל הנראה זמן קצר אחרי שאמיקו השתמש בה  ,ושוב לא היתה

אולם השפעתה לא חדלה להתקיים  ,שכן מפותיהם של זואלרדו ואמיקו

זמינה להעתקות .
התפרסמו מאוד ושימשו בסיס להעתקות רבות .

מפת זואלרדו הועתקה לפחות פעמיים העתקה ישירה ללא כל שינוי  .בראשונה בספרו של
קוטוביקו  ,שביקר בארץ ב  , 1596 -ופרסם את ספרו
ב 1615 -

שביקר בארץ ב  , 1610 -ופרסם את ספרו

ב , 1619 -

ובשנייה בספרו של ג ' ורג ' סאנדיס ,

ובמהדורות נוספות מאוחר

יותר .

8ן

ספריהם של

15

 . 84 - 126קק % . R~ hricht , ' Marino Sanudo Sen . als Kartograph Palfistinas ' , ZDPV , 21 ) 1898 ( ,

16

ש 5) 0 2ש

Terra Santa , Firenze 1620 ( English
( Hoade , Jerusalem 1953

17

ן ) () 1

כמהדורת פירנצה

קאלו

( 081101

למשל

:

. )2 .

במהדורה זו מציין אמיקו במפורש את מפת דה  -אנג ' ליס כמקור למפתו  .על קאלו  ,ראה

"

sculp

'

.

 Relationג 3 . Sandys ,
. . . The 2 0

,

Bellorini

".

"

]ך translation by

שהיא המהדורה המוכרת  ,נערכה המפה על ידי צייר צרפתי  ,מן החשובים בזמנו  ,ז ' אק

 .קק , dessinateurs etgraveurs , 11 , Paris 1966 ,

263 - 365
18
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מפת ברנררינו אמיקו

() 1620

זואלרדו וקוטוביקו היו נפוצים מאוד בכל רחבי אירופה  ,וספרו של סאנדיס הרחיב את תפוצתה של
המפה גם לאנגליה ומאוחר יותר גם

לאמריקה .

!9

מפתו של אמיקו זכתה להעתקות רבות גם היא  ,והעתקותיה הרחיבו עוד יותר את תפוצתו של
טיפוס מפות

זה .

העתקה אחת הודפסה על  -ידי יעקב קופמן  ,כנראה בגרמניה באמצע המאה הי "ז  ,אך אין בידינו
פרטים אודותיה או
הבדלים שוליים
!9

אודות המדפיס .

בלבד :

20

השוואת מפת אמיקו עם מהדורת ההעתק של קופמן מגלה

שינוי השפה  ,שינוי המספרים המציינים את האתרים במפה  ,העתקת

ג ' ורג ' סאנדיס היה איש כנסייה אנגלי שערך מסע

במזרח כשנת . 1610

מאוחר יותר היה מראשוני המתיישבים

בווירג ' יניה  ,והיה פעיל שם בהפצת חידושים טכנולוגיים  ,במדיניות וכהתיישבות  .ראה עליו למשל

Who was :

 . 534ק  - 1895 , 1967 ,ן ! America, Historical Volume 750ל Who
20

?[ , Jerusa[em heutiges Tagsת1 ]8תק ( 3 . 10אין פרטים נוספים ) .

המפה מצויה באוסף על שם קפלן  ,המופקד

בידי המחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת תל  -אביב  .אני מודה למחלקה לגיאוגרפיה  ,לד " ר ג ' ביגר העומד
בראשה ולספרן מר צבי מדניק על סיועם .

,

ע ל) 1

למעלה  :מפת יעקב
( המאה

1 08

הי " ז )

קופמנן ? ] ;

למטה  :מפת ירושלים מאת אולף דאפר  -שתיהן העתקות של מפת אמיקו

מפת אנטוניו דה  -אנג ' ליס

המקרא מתחתית המפה אל שוליה השמאליים והוספת דמויות אדם ובהמה בתחומי

המפה .

ז ' אן בואסו  ,שהיה מטובי הכרטוגרפים בצרפת  ,ואף שימש ככרטוגרף של בית המלוכה
) 105 cartes giographiques

ב . 1643 -

au roi pour

, ( Enlumineur

יצר מהדורה נוספת של מפת אמיקו

במהדורה זו הוצגה ירושלים על גבי גליון רחב  ,והדבר גרם לשינוי הפרופורציות

ן2

המקוריות בין אורך התיאור לרוחבו  .הפרופורציות החדשות יצרו עיוות המציג את העיר כשציר
צפון  -דרום ארוך יחסית לציר מזרח  -מערב ,

22

ואתרי נחל קדרון צמודים כמעט לחומתה המזרחית

של העיר  .למרות זאת לא נוספו או נגרעו אתרים שצוינו בסביבות

העיר .

המלומד ההולנדי דאפר  ,שחיבר ספר מקיף על ארץ  -ישראל וסוריה (  , ) 1677כלל בספרו איורים

רבים  .אחד מהם הוא העתקה של מפת אמיקו  .ידוע לנו בבירור שראפר לא היה במזרח  ,ואת ספרו
הוא ביסס על מידע שמצא בספריהם של מחברים ונוסעים שונים  .הופעתה של מפת אמיקו אצל
דאפר היא בעלת חשיבות לענייננו  ,שכן ספרו של דאפר נחשב אחר כך במשך שנים רבות כמקור

רב ערך ללימוד ארץ  -ישראל  ,ומשום כך היתה לתוכנו ולציוריו השפעה

רבה .

23

העתקת מפת אמיקו  -דאפר בספרו של פרנציסקוס האלמה היא כנראה פרי השפעה זו  .האלמה

כלל בספרו על ארץ  -ישראל שלוש מפות של ירושלים  ,שלושתן מהדורות העתק  .האחת על  -פי

אמיקו  -דאפר .

וילאלפנדו  ,השנייה על  -פי וילאלפנדו  -הולאר והשלישית על  -פי

24

מבחינה גרפית שונות העתקותיה של מפת אמיקו זו מזו בפרטים משניים  ,אך הן דומות זו לזו

במרכיבים העיקריים  .קופמן הוסיף דמויות מעטות של אדם ובעלי  -חיים  ,ואילו דאפר והאלמה
הוסיפו דמויות רבות  ,בעיקר של פרשים  ,גמלים ושיירת נוסעים  .נראה שתיאור פרשים  ,גמלים

וערבים בלבוש מסורתי נבע מרצונם של ציירים רבים לבטא את האקזוטיות של ארץ  -ישראל
וירושלים  ,והדבר ניכר במפות ובציורים רבים  .התבוננות מעמיקה במפות אלה  ,ובעיקר מצד
דמויות הנוסעים  ,סוסיהם וכדומה  ,מראה שמפת האלמה מעתיקה למעשה את מפת דאפר  ,ומהוות

בכך דור שלישי ( או אפילו רביעי ) של עיבוד והעתקה ביחס למפת

המקור .

המפה האחרונה שנגזרה ממפת דה  -אנג ' ליס  ,ככל שיכולנו לבדוק היא מפתו של שאו

)  . Shawז) .
ירושלים  ' .בצדה הימני של המפה

שאו חיבר ספר רב היקף שעסק במסעותיו ברחבי המזרח  ,וכלל בו מפה של

2

ברנרדינו

( אמיקו ) ודובדאן .

26

מופיע מקרא  ,ובשוליו נאמר שהמפה נוצרה בעקבות זואלרדו ,

במפתו של שאו מתאחדות אפוא  ,על  -פי עדותו  ,שתי המפות

העיקריות שנוצרו על  -פי מפת דה  -אנג ' ליס  -המפה של זואלרדו והמפה של אמיקו  .עם זאת ,

המפה של שאו אינה העתקה אלא עיבוד ביקורתי ומורכב  .היא מסתמכת כאמור על מפות קודמות ,
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אך בעיצובה היא מייצגת שלב מתקדם בהתפתחות הכרטוגרפיה  .המפה ערוכה ממעוף ציפור
אנכי  ,בתוך העיר אין בה אתרים מצוירים  ,ובמקומם מופיעים סימונים באותיות  ,במספרים
ובסימנים סכמטיים  ,ורק מחוצה לה נראים אתרים מעטים

מצוירים .

שאו ניסה להציג מפה מדעית ומתקדמת ביחס לזמנו  ,אך הוא טעה טעויות חמורות בפירושו
למפות שעליהן התבסס  .כבר הזכרנו לעיל את הדגשת החפיר הצפוני והשבילים היורדים משער
האשפות ומהר ציון במפת דה  -אנג ' ליס  .מעתיקיו של דה  -אנג ' ליס הקפידו פחות ממנו בעיצוב

פרטים אלה  ,וכתוצאה מכך פירש אותם שאו כאילו היו אפיקי נחלים  .כך הפך במפתו החפיר
() ן ך

הצפוני לחלקו העילי של נחל קדרון  ,ומדרום לחומת העיר ובמקביל אליה עובר במפתו נחל ,

שכיוונו ממערב למזרח  ,והוא מנתק את עיר דוד והר ציון מן העיר עצמה  .לעומת זאת  ,הטירופיאון

וחלקו העילי של נחל קדרון נשמטו מן התיאור לחלוטין  .בדומה לכך בולטים במפתו נחלים
המבתרים לכאורה את מורדות הר הזיתים ממזרח למערב  ,נחלים אשר אינם קיימים

במציאות .
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סיכום
בדברים שלעיל הצגנו סדרת מפות המונה עשר מפות ויותר שזמן יצירתן משתרע על

כ 160 -

שנה .

כל אחת מן המפות נוצרה בנסיבות המיוחדות לה  ,אך כולן קשורות זו לזו בהיותן העתקים
ועיבודים המבוססים על מקור משותף  -מפת דה  -אנג ' ליס
מצטייר אילן יוחסין בן שלושה  -ארבעה

מ . 1578 -

בסיכומם של הדברים

דורות של מפות  ,הממחיש את הגישה הכרסו  -גיניאלוגית .

מחקר כרסו  -גיניאלוגי כזה מהווה תנאי יסודי לניתוחן של המפות העתיקות כמקורות ללימוד
מראה העיר בעבר  .שכן לפני שניתן להשתמש במפה כמקור היסטורי  ,יש לקבוע את זמן יצירתה

;

מועד הדפסתה של מפה מועתקת אינו משקף בהכרח את זמנו של המידע הכלול בה  .החקירה

הכרטו  -גיניאלוגית היא אפוא בעלת חשיבות רבה  ,היא מעמידה כלים לקבוע את זמנו הנכון של

המידע המתואר במפה  ,ולהבחין בין מידע מקורי מהימן לתוספות דמיוניות שנוצרו לעתים על  -ידי
המעתיקים מתוך אי הבנת המקור .

ך ך ך

 ::ת : :

ק1578

)

נספח

:

הכקרא למפת דה

 -אנג ' ליס

ריכב רובין ומילטה לוי

בצדה הימני של מפת דה  -אנג ' ליס מופיע

מקרא ארוך  ,בן תשעים פריטים  ,כתוב איטלקית ומעוטר במסגרת .

בראש המסגרת מצוירות ידיהם השלובות של ישו ופרנציסקוס הקדוש  -סמלו של המסדר הפרנציסקני -

ובתחתיתה דמות מלאך .
סדר הפריטים במקרא נקבע במידה רבה על  -פי מקומם של האתרים במפה .
מתארים אתרים בהר הבית ,

44 - 34

-

אתרים לאורך נחל קדרון ,

- 56 - 47

כך  ,לדוגמה ,

הפריטים

7- 1

אתרים בסביבת בית  -לחם ,

וכדומה  .רובם המכריע של האתרים במפה מתייחסים למסורות נוצריות הקשורות בירושלים ובסביבותיה .
בפריטים אחדים ציטט המחבר בלטינית חלקי פסוקים מכתבי  -הקת -ש המתייחסים למסורת הנדונה באותם
פריטים  .במפה ניכרת התייחסות מועטה לאתרים הקשורים בחיי היומיום של תושביה המוסלמים של

ע 2נך 1נ

העיר  ,המכוו .ים במקרא ' תורכים ומורים ' )  moriע  . ( turchiבמסגרת זו לא התייחסנו בהערותינו לכל
דופן  .העתקת המקרא נעשתה ללא
יוצאי
ואתרים
מסורות
המציינים
לאלה
הכרחיות רק
שבמקרא אלא
משתדלנו להיצמד אל המקור האיטלקי
העברי
בתרגום
מרובעים .
בסוגריים
צוינו
הפריטיםשלמות

ככל

שניתן  .י

*

אנו מודים לידידינו סימונטה ומאטימו

טורה  -פרנקה על סיחים בבירור סוגיות בעייתיות באיטלקית .

:. נ
68

.

51

50

""

52

57

49

=רג

""

- ,--4ה

78

75

,

as

,

-

43

ן1

5

34

)

ייל

ן

1

ע

ך

12

8

ו

7

ל

1

ן

ל

910

-.- ---

ן

bb

ג8

35

1

יי

1

3

----כ

-

86

1

--ו
4

י

1 י413

7

)--

.

.
.. ..
888

' 79

87 40

נ9

.. . .

א

-.
-

 אנג ' ליס- האתרים הנזכרים במקרא למפת דה

TAVOLA ם1 TUTTI 1~ 1 LOCHI

]( 1

QUESTA CIT-TA

1

La Porta Aurea doue intro ) ל

2

La Porta Nominata de san stephano quando נח

3

La Piaza  אquadro ק

4

La Seconda piaza doue resiede

5

11 Tempio doue fu presentata !  בmadonna Maria Vergine

6

11 Palazo del ueschouo de Hierusalem ouer patriarcha

"

"

6 וdele palme

 סועdel tempio

tempio oggi moderno

ח

7

La

8

1 ! Palazo de pilato doue () fu asparamente flagellato

9

La Probaticha piscina doue desendeua langelo 'ad tempus '

Porta speciosa doue

Madre

5.

ח

lapidato

 פsalamone

de

Pietro sano

. ו.

paralitico

Dio Maria Vergine

10

Doue Naque 18

11

La Torre ouer forteza de antonio [sic ! ] presa de 1 % 0 impera[tor ]

12

11 palazo del Re [x] . erode agrippa abitacione Regia

13

L' archo doue fu mostrato () dapilato Ecce Homo

14
15

טסם
L' abitacione doue abitaua

16

La chasa della veronicha aoue seincontro con ) ל

!7

La Porta iudicciaria doue  טuscito  ) לcon 18 croce

"

se incontro % 00 מsua Matre  ] מו אspasmorno

]ו

richo . epulome

18

11 Monte Caluario  אGloriosismo Sepulcro de %

- - -

19

Doue  נחcarcerato 5 . Pietro  חdalangelo liberato

1 7

20

La

21

La casa doue abitauano !  טtre Maria

גי

casa

6 ו5 .

Marcho dolle fu menato pietro delangelo

22

Doue ח1 decollato 5 .

23

1 ! luoco doue resiede lafami

24

1 ] convento ט1 abitacione de frati Gorgi del mar סזטת
~

Iacobo minore

ia 6 rra

5.

frati minorl

ריכב רובין ומילכה לוי
25

La fortteza  ואqesta citta fatta de pisani edetto castello

26

11 palazo  וחAnna pontiphice doue fu presentato %

27

1 ! Palazo  וחCaiphas
questadoue
vita 5 .

28

Doue passo

29

11 sacro Monte 5 מסוdoue dicsese

ה

30

]  ! ו סטסוebrei uolsero brucsare

corpo

31

Doue pietro pianse

!א

ח

Pietro nego

suo maes tro ]

presente Maria Vergine

ע

ח

6ו

Maria Ver

suo pechato quando nego %

32

La porta de damascho  סזקandare  תוdamascho

33

La poTta del Monte sion dirinpetto

צ

ח

ח

34

Natatoria siloe doue ח1 de

11 torrente cedron doue siuedeno molte vestigie de %

36

11 sepulcro

37
38

La villa de getsemani  צ טסחlascio 11 otto apostoli
Doue xpsto fu preso  וטחorto de getsemani

illuminato

"

39

Dove fu sepulta 18 madonna

La gTotta doue % oro

ח

ע א

~

cechonato

absalon achanto quel de zacharia

40

ine ]

cenachalo

35

וא

~

Spiritosanto

sep[ulcro ]

וח

ח1ו

ioseph anna ioachm

patre 1 בterza volta iagonia

41

Doue fu lapidato 5 . Stephano nella valle josapat

42
43

Doue salamone teneua  טוsue meritrici mons offencionis
Doue fu martorizato Eliseo propheta

ח
ה

ח

ebrei naschosero

foco sancto

44

Doue

45

Doue

46
47

Doue 1 ! apostoli mal
sinascosero quando  ) ( ( מprecosso
Doue fu fatto 1 !
conseglio Monastero del Frati domenici

canipo sancto compro de 30 denari ) ל

48

Doue limagi riebero !  בstello partiti 1 Hierusalem

49

Doue Naq elia propheta

50
51

Doue naq abacuc
moglie
propheta
del
ס1 doue naqro ! ! 12 propheti
Doue morl ! ב
Patriarcha lacob Rachel

52
53

Doue
La
Citta
חע ם
Nobilisima
locho chiamato
de Bethleem
Biticella chee] turchi קתטת0ז0 abitare
iuxta nativitatem

54
55

Doue Naq

56

Doue lamadona senascose  ז ק1 בpersecuslone de Erode

57
58

Doue san
naque
felippa
delli batiza
1 !  ! הצdella
l
santa Croce  חJesu %
' eunucho uenendo de egitto

59
60

Doue naq
madonna
San loan batista precursore  ואsignore
Doue 1ב
visito Elisabet: ' Magnificat ani [ma nlea Dominumy

ע

Doue ap

figliolo de
liangioli

יט

נ

siuede  סוsue vestigie

Dio  פתpresepio declinato

ם1 !

p7
astori ' anuncio vobis gau[dium magnum

"

61

11 Primo deserto de 5 [ ח ] בloa[n

62

]

atista 1 תmontana juda

63

Doue fu sepulto samuel propheta
citta nominata Mod[in ]
~
Doue % incontro idui discipoli luca  חcNeophas

64

Doue listessi cognoscerno

65

La

 ם% 1ש ב

צ

nella benedicione del pane

ramata infra emaus תו ח0מוח

66

Doue sisepeliseno turchi  חmori achanto alla ם11ש

67

Doue sisepeliscano liebrei acanto  ושcampo santo

65

Doue Sta paula  חeustachio nobili Romani orauano

69

La Citta seconda de Bettulia nella iudea

70

La villa nominata Sta Catona versso ebron

71

L'lospidale della  ם% 18 che

72

Doue abitano !

י

1 ) ט1ו

ipoueri

73

Doue eu bagno de turchi . mori .

74

Doue ( )

5ו

ט01 ) 0

וח

essa citta

ebrei  הוHierusalem 1 במpochi
8

alle figlie 6 5תסו

ו

done per lauarassi

dicendo

' nolite flere sup [er meT .

76

Le Sepulture antichisime de

77
78
79

Doue abitua 5 . simeone propheta '  םלח סתעח65
La Porta sterquilina de 1א ב11ב
Doue  ח טpozo del dragone achanto adla sep[ulc]ro dela madonna

Re de Hierusalen ,

80

Doue  םuno monimento de  הטsantone

"

וא

turchi

1; 14
;

מפת אנטוניו דה  -אנג ' ליס
Christiani sul

י1

Doue se sopelliscano

81

1 ! terribinto delamadonna miraculoso albero

82

Monte slon

1 mori del sangiachoם Le charcere de turchi

83

 co [mlpranoח  morl vendenoם ] 1 bazarri doue iturchi

84

1 interotti antichissime dellatorre faselloם Rouine

85

י

 madonna lauaua lsua pannicelliב ! La fonte doue

86

' 1 ' simon dormisח 6א ח0510קDoue % lasso ! tre 8

87

Doue euna
naquemoschea
051010קsan Tomasso 8

89
88

8 ferrea dentro dellaזזסץ La

90

turchi

ם

1 molti sepulchri

0 ! 118

"

תרגום
1

שער הזהב שדרכו נכנס המשיח ביום [ א ' של כפות] התמרים

2

השער שנקרא על שם סטפנוס הקדחט כאשר נסקל

3

הכיכר והרחבה הראשונה של מקדש שלמה

4

הכיכר השנייה שבה שוכן המקדש של ימינו

5

המקדש שבו הוצגה הגברת מרים הבתולה2

]

6

הארמון של איש הדת של ירושלים שהינו פטריארך3

7

העזער המפואר שבו ריפא פטרוס הקדוש את המשותק

8

ארמונו של פילטוט שבו הולקה המשיח קשות
הפרובטיקה  ,שבה

' ירד המלאך במועדות

9

בריכת

10

המקום שבו נולדה אם האלוהים מרים הבתולה

1 1

מגדל או מבצר האנטוניה שנכבש על  -ידי טיטוס האימפרטור

12

ארמונו של המלך הורדוס אגריפס  ,המשכן המלכותיי
האיש '

13

הקשת שם הצביע פילטוס על המשיח ' זה

14

המקום שבו פגש המשיח באמו  ,ושם התעלפה

1

מן התקופה הביזנטית ועד סוף התקופה הצלבנית הצביעו על מקום סקילת סטפנוס מצפון לשער שכם  ,וכך גם

נקרא אז שער זה  .רק בימי  -הביניים המאוחרים נזתה מסורת זו אל שער
2

האריות .

מסורת הצגתה של מרים במקדש בילדותה מקורה ביצירה האפוקריפית ' הפרוטואבנגליון של יעקב ' שחוברה

במאה השנייה לספירה  .מסורות הקשורות במרים שמקורן ביצירה זו היו נפרצות מאד בימי  -הביניים  .בתקופה זו
גם התגבש חג הצגתה של מרים  ,שהיה נפט בעיקר במזרח  .ראה Oxford :
 . 1121ק 1974 ,
3

Christian Church , Oxford

of the BVM ' ,

' Presentation

D ctionary of

אתר זה מצוין במפה כמבנה גדול ומפואר הבנר בצמוד  ,ואיי

כחלק  ,מן הסטיו המערבי של הר  -הבית  .נוסח דומה
~

של הגדרה  -ארמע הפטריארך  -מופיע במפותיהם של אמיקו ושל קו
רסמיוס ) I , Quaresmiusנזיר פרנציסקני
'
 - custosבשנים  . ) 1619 - 1618אולם כידוע
ששימש בתפקידים רבים במזרח ובכלל זה כראש המסדר באו
~
בימי  -הביניים המאוחרים לא ישב פטריארך נוצרי בירושלים ובוודאי לא בצמוד להר הבית  .במפתו של דה פייר

-,

)  ( De- Pierreמשנת  1728ממדר מבנה זה כ ' ארמון השופט '  .תרגומו הרגיל של המונח

, veschovo

) ueschouo

בנוסח שלנא הוא בישוף  ,אך במקרה שלנו הכוונה כנראה למנהיג דתי של לא  -נוצרים  ,ככל הנראה  -הקאדי של
ירושלים  .הערכה זו עולה בקנה אחד עם מיקום האתר  ,שיש לזהותו עם אחד המבנים הממלוכיים המפוארים
שלאורך הסטיו המערבי של

ביותר להערכתנו מבנה
4

הר  -הבית  ,סמוך לשער השלשלת או לשער

התנכיזיה  ,ששימש מאוחר

הכותנה  .מבין המבנים הללו מתאים

יותר כבית  -הדין השרעי

( המחכמה ) .

הביטוי ' מלאך ירד במועדו ' ) '  eAngelus autem domini secundum tempus descendebatהוא ציטוט מיוחנן ה

ד  .בימי  -הביניים

המאוחרים  ,לאחר ולבריכת

בית  -חסדא ( ' בריכת

הפרובטיקה ' )

נחרטה ונסתמה  ,העתיקו את

תמסורת הקשורה בה לבריכת ישראל שמדרום לה .
5

זיהויו של ארמון הוררוס בצפת העיר מוזכר אצל צליינים רבים בתקופה זו  .ראה למשל Fabri, PPTS , 8 , :
 . 451ק  . London 1896 ,דיון במסורת ובאיתורה ראה  . 215 - :קק 1896 ,
217

.ו

) . Schick , 'Herod 's House' ,,

1 16

ריכב רובת ומילכה לוי

מקום מגוריו של העשיר הגרגרן6

15

ביתה של

16

ורוניקה  ,שם פגשה את

המשיח

17

שער המשפט שממנו יצא המשיח עם הצלב

18

גבעת הג

גותא והקבר המפואר של המשיח

19

המקום ~
שבו היה פטרוס הקדחט אסור  ,והמלאך

שחררו7

20

ביתו של מרקום הקדוש  ,שאליו הובל פטרוס על -ירי המלאך

21

הבית שבו גרו שלחט המאריותי

22

23

24

25
26

הקג95

המקוס שבו נכרת ראשו של יעקב הקדוש ,

הקדושה0

]

המקום שבו מתגוררת קהילת האחים הקטנים של האופן
השחורו ]
המנזר ומקום המגורים של הנזירים הגיאורגימ מן הים

מבצר העיר שנבנה על -ידי הפיזאנימ וקרוי

מצודה2

]

"

ארמונו של חנן הכהן הגדול  ,שם הר ג המשיח

27

ארמון כייפא  ,שם כיחש פטרוס הקדוש באדונו

28

המקום שבו עזבה מרים הבתולה את החיים הללו

29

הר צית  ,שם יה  -ה רוח הקחתי

30

המקום שבו רצו היהודים לשרוף את גופתה של מרים
לוקס טז יט

הבתולה13

ואילך .

6

ראה

7

מסורת זו משולבת בדרך כלל בשער הברזל הסמוך למנזר האשורים  ,וראה להלן ,

:

מצוין
מס '

. 90

אולם במפה

האתר סמוך לשווקים  ,לא הרחק מכנסיית הקבר .

אינו חד

מסורת שלהט המאריות מתייחסת לשלוש הנשים שעמדו למרגלות הצלב בשעת הצליבה  ,אלם

8

זיהוין
המגדלית .

משמעי  :בברית החדשה ההתייחסות הברורה היא אל מרים אם יעקב ויוסי  ,כלומר אם ישו  ,ולמרים
לצדן מציינות הגרסאות השונות את אשת קליאוטס  ,את אמם של בני זבדי  ,ואת שלומית  .ראה  :מ תי בז נו ; מרקוס
'Maria di
, 9ibliorheca Sanctorum ,
סו מ ; יוחנן יט כה ; וכן  . 971 ; ' Salome' , ibid, :ק 8 , Roma 1967 ,

,

]

'

 . 583ק  . 11 ,בית שלחט המאריות זוהה בימי  -הביניים המאוחרימ בשולי הרובע הארמני  .הורן מציין שבמקום זה
התגלה ישו ביום תחייתו בפני ' מרים אם יעקב  ,מרים שלומית  ,ומרים של קליאופס '  .ראה :
and ed.
 . 186ק  ,ב. Hoade, Jerusalem 196
Ichnograp~ iae Monumentorum Terrae Sanctae, trans

8 . Horn ,

9

"

על  -פי הבוית החדשה ראשו של יעקב השליח (יעקב הגדול) הוא שנכרת  ,ראה  :מעשי השליחים יב ב .
על  -פי

המסורת  ,הושלך יעקב אחי ישו ( יעקב הקטן ) מפינת הר הבית  .עירוב מסורות זה מופיע גם אצל נוסעים

נוספים ראה למשל :

 . Newett ,ע  .א ש

translated

 ,שע24

,

Pilgrimage

; Jerusalem
10

ח40ם )

'

Pietro Casola's

 .ע  ,ךManchester 190

255

סו

לעומת זאת

 -אנג ' ליס

האחים הקטנים הוא היגויים של הפרנציסקגים .האתר הוא המגור תפרנצימקני מן סלבדור שבו פעל דה

עצמו .
1 1

12

מאוחר יותר לידי

באותה תקופה החזיקו נזירים גיאורגים בכמה מנזרים בירושלים  .רוב המנזרים הללו עברו
היוונים האורתודוקסים  ,ואילו מנזר יוחנן התיאולוג עבר זמן  -מה קודם  -לכן לידי הפרנציסקנים  .במפת דה
המקום .
אשג ' ליס מופיעים הפרנציסקנים והגיאורגים זה בצד זה  ,שכן בדיוק באותם ימים היה ביניהם מאבק על

ראה  . 33 , 35 , 36 :קק 05 a~ Orient , 16 ) 1913 ( ,א )  , ' Les Georgiens 4 Jerusalem ' , 1מ ] ח  %נ  % .הצלבנית ומן
ייחוסה של מצח  -ת העיר לפיזאנימ אינו מופיע בתיאורי צליינים ובמפות ירושלים מן התקופה
החל

המאה הי " ג  -י  -ד  .בתקופה זו מכונה המצודה ' מגדל דוד '  .הייחוס לפיזאנים מופיע בכתבי הצליינים כנראה

במאה הט " ו  ,ראה למשל אצל קאסולה ולעיל  ,הערה
מאה במפות המודפסות מן המאה הט " ו
13

1 16

, )9

עמ '

; 255

ואצל הורן

( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  ; 186 , 33ונפצן

ואילך .

בנוסח האיטלקי

בדרך כלל מתייחסת המסורת לנסיונם של היההרים לחטוף את גופתה של מרים או לגעת בה .

שלפנינו המלה  brucsareהיא משובשת אך משמעותה כנראה לשרוף  .מקורה של המסורת ביצירה אפוקריפית
 ' Dormitio Mariaeו 'De Transitu Beatae Mariae
) . von ischendorf , Apocalypses:ו.
הירועשו ביוונית  ,בסורית  ,בערבית ובאתיופית ומכונה ' :
,
י ] 5ח ] עץ1ע  .לגרסה היומית ראה  . 95 - 122 :קק 1866 ,
פליקס

"

,

,

הסיפור חוור במקורות רבים  ,ביניהם נציין את אפיניוס במאה השמינית  ,תיאורוריך במאה

e

פאברי
;

10י ,

7,

.

והאיטננריה

הי " ב  ,וכן
Donner ,
'

.ח

ראה :
המאה הט" ו .
שניהם מסוף
האנונימית ,
Pal stinabeschreibung
des Epiphanius
Monachus
'Hagiopolita
האנגליתZDPV

] ] ע  . 76 ,ק , 87 ) 1971 ( ,

 . 31 ; ? . Fabri , PPTSק M . L . Bulst , Heidelberg 1976 ,

~
Theodoricus
, Libellus de Locis sanctis

~ ed .

מפת אנטוניו דה  -אמ ' ליס
המקום שבו בכה פטרוס הקדוש על חטאו כאשר התכחש למשיח

שער דמשק  ,ממנו יוצאים לדמשק
שער הר ציון  ,ממולו אולם הסעחיה האחרונה
בריכת
נחל

השילוח  ,שם

קדרון  ,שם

האיר המשיח את עיני העיוור

נראים עקבות רבים של המשיח4

!

קבר אבשלום על  -יד קברי בני זכויה
הווילה של גת

שמנים  ,שם עזב המשיח את שמונת

השליחים! 5

המקום שבו נתפס המשיח בגן של גת שמנים
מקום קברה של המדונה וקבריהם של יוסף  ,אנה ויואכים
המערה שבה התפלל המשיח אל אביו בפעם השלישית ביגונו
המקום שבו נסקל סטפנוס הקדוש בעמק יהושפט
המקום שבו החזיק שלמה את הזונות  ,הוא הר המשחית
המקום שבו מת אלישע הנביא מות

קדושים! 6

המקום שבו החביאו היהודים את האש הקדחטה7

!

מקום השדה הקדוש שנקנה בשלחנים הדינארים של המשיח
המקום שבו הסתתרו השליחים כאשר הוכה המשיח
המקום שבו נערכה המועצה הרעה  ,המנזר של האחים הדומיניקנים

18

המקום שבו ראו המאגים את הכוכב שנית בעוזבם את ירושלים
מקום הולדת אליהו הנביא ומראה עקבותיו
מקום הולדת חבקוק הנביא ומקום הולדתם של שנים  -עשר הנביאים
מקום מותה של אשת יעקב אבינו  ,רחל
המקום הקרוי ביטיצ ' לה  ,שבו לא יכולים היו התורכים להתגוררו

!

העיר האצילה בית  -לחם על  -יד [ כנסיית ] המולד
מקום הולדת בן האלוהים  ,שם שכב באיבוס
 Account ofח . Brefeld , ' /1נ ;  . 312- 313קק London 1896 ,

Pilgrimage 10 Jerusalem ' , ZDPV, 101 ) 1985 ( ,

 . 146ק
תיאור עקבות רגליו של ישו והגשרים הנטרים מעל אפיק נחל קדרון מופיעים גם במפות אחרות בנות המאות

ט " ז  -י " ח  .ראה למשל אצל קוארסמיוס  ,דה פייר ועוד  ,בתוך  :ר ' רובין  ,ירושלים במפות ובמראות  ,תל  -אביב
עמ '

, 125

. 131

, 1986

על זיהוים של גשרים אלה במפות ובשרידים בשטח ראה  :הנ " ל  " ,מפות עתיקות של ירושלים

כמקורות גיאוגרפיים היסטוריים ' מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל  ,יב

תשמ " ו עמ '

. 61 - 58

המספר שמונה מתייחס לשנים  -עשר תלמידי ישו בלי השלושה שנלוו אליו  -פטרוס ובני זבדי  -ובלי יהודה
איש קריות  ,אשר לא היה באותו

מעמד .

ייחוסה של המסורת באתר זה למותו של אלישע נובעת כנראה מבלבול  .לאורך דורות רבים עד המאה הנוכחית ,
הצביעו במקום זה על עץ ישעיהו

הנביא  ,שם

נהרג .

מסורת זו מופיעה גם במפה איטלקית אנונימית של ירושלים מן המאה הט " ו  ,השמורה באוסף ערן לאור שבבית -
הספרים הלאומי  .שם רשום בצד האתר  ' :הבאר של נחמיה בה החביאו היהודים את האש ' 5 . Klein , .
1986 ,

 ) Amsterdamש

] י0ץ  - / 900 , New -נ747

ה] . ] 80

: ofrheHolyLand: Cartobibliography' offrintedMaps,גקמ31

 . 170ק 0 . 1174 ,ת

לאולף פון סוכם מציין שבימיו (  ) 1350ניסו הנזירים הדומיניקנים לקנות חלקת אדמה במעלה ההר מעל חקל -
דמא .

ב 1480 -

מציין פאברי שעל פיסגת הר העצה הרעה יש מנזר  ,אם כי הוא אינו מציין לאיזה מסדר השתייך

מנזר זה  .ראה  :פאברי
112

 .ק 1895 ,

( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ ' ; 539

"

טתפ ] Holy

 PPTS ~ 12 , Londonראה גם 1926 , 11 , 4 , :

 . 5ת  . 979ק

Paris

טא1

,

]0

,

' Ludolph von Suchem ' s Description
rusalemNo

F .M ., .

_! ש

1 . Vincent

,

הלא היא בית ג ' לא  .גרן מציין שבמקום היתה מסורת עתיקה שאין מוסלמי יכול לגור בכפר יותר והטלואה ימים

מבלי להסתכן במיתה חטופה  ,ולפיכך היו כל תושבי המקום נוצרים  .ראה ו ' גרן  ,תיאור ארץ ישראל ( תרגום ח ' בן
עמרם ) ,

א  ,ירושלים תשמ " ב  ,עמ '

. 77

117

ריכב רובין ומילכה לוי
55

המקום שבו התגלו המלאכים לרועים ' הנני מבשר אתכם שמחה

56

המקום

שבו הסתתרה המדונה בזמן רדיפותיו של הורדוס

57

המקום שבו צמחו העצים של הצלב הקדוש של ישו המשיח

58

המקום שבו הטביל פיליפוס הקדוש את הסריס בבואו ממצרימם

59

מקום הולדתו של יוחנן המטביל  ,מבשר האדון

גדולה ' 20

60

המקום שבו ביקרה המדונה את אלישבע

61

מקום התבודדותו הראשון של יוחנן המטביל בהרי יהודה

62

מקום קבר שמואל הנביא  ,היא עיר הנקראת מודיעין

63

המקום שבו פגש ישו את שני תלמידיו לוקאס וקליאופס

64

המקום שבו הכירו אותם השניים את המשיח על  -פי ברכתו על הלחם

65

העיר רמתה בין אמאוס למודיעין

66

המקום שבו נקברים התורכים והמורים  ,ליד העיר

:

' רוממה נפשי את ה "

22

67

המקום שבו נקברים היהודים  ,ליד השדה הקדושת

68

המקום שבו התפללו פאולה הקדושה ואסטוכיום הרומאיות האצילות24

69

העיר השנייה ביתוליה ביהודה25

70

העיר המכונה קאטונה הקדושה  ,בסביבת חברון26

71

בית  -החולים של

העיר  ,שבו כל

עניי העיר הזאת

72

המקום שבו גרים היהודים בירושלים  ,אך הם מעטים

73

המקום שבו יש מרחץ של תורכים  ,מורים ונשים כדי להתרחץ

74

המקום שבו פנה המשיח לבנות צית

75

במקום בו נראים צריחי מגדלים שכאלה  ,הם מסגדים28

76

הקברים העתיקים של מלכי ירושלים

77

המקום שבו התגורר שמעון הקדוש הנביא

י

20

לוקס ב

21

בנוסח שלפנינו כתוב

:

' אל תבכינה

עלי ' 27

' עתה תפטר [ את עבדך כדברך

אדוני

בשלום] ' 29

' ecce enim evangeliso vobis gaudium magnum ' :

' ממצרים ' ,

אך על  -פי המקור ( מעשי השליחים ח בו  -מ ) היה הסריס בדרכו מירושלים

למצרים  .בתקופות קדומות יותר זיהו את מקום טבילתו של הסריס בעין דירווה  ,הסמוכה לחלחול  ,וכך מופיעה

המסורת במקורות ביזנטיים שונים ; אך בימי  -הביניים המאוחרים ובמפה שלפנינו הצביעו על מקום התרחשותה
בעין

חניה  ,סמוך

לאפיק נחל רפאים וממערב למלחה  .ראה  :גרן ( לעיל  ,הערה

, ) 19

ג  ,עמ ' . 200 - 197

22

לוקס א מו

23

השדה הקדוש הוא אחד מכינוייו של אזור חקל דמא  .ממקום זה נאספה אדמה ופוזרה לאחר  -מכן בבית  -הקברות

' Magnificat anima mea dominum ' :

ברומא כסגולה לקדושתו  ,וגם שם מכונה בית  -הקברות

"

 0ת58

 . Campoראה למשל

] . Pierotti , J
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