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על מדידה בלתי מוכרת של ירושלים בשנת 1823
בשער המאמר:
בשנת  1823‑1822סיירו במצרים ובארץ־ישראל שלושה צעירים גרמנים ,הגרף פטר פון מדם (,Medem
שתי מפות ירושלים
 )1877‑1801מקוּ רלנד (כיום בלטוויה) ,הפילולוג הצעיר גוסטב פרידריך קונסטנטין פרתיי (,Parthey
הנדונות במאמר.
פרנץ
מימין ,מפה של
 )1872‑1798מברלין והמתמטיקאי־האסטרונום יוהן היינריך וסטפל ( )1830‑1794 ,Westphalמשוורין
וילהלם זיבר1818 ,
(בצפון גרמניה) .מסעם הניב פרסום מדעי יחיד — מאמר בגיליון הראשון של כתב־העת הגאוגרפי
(ראו עמ' ;)39
משמאל ,מפה של
יוהן היינריך וסטפל' ,הרטה' ( ,)Herthaשיזם ,ערך והוציא לאור הקרטוגרף היינריך ברגהאוס (,)1884‑1797 ,Berghaus
( 1825ראו עמ'  ;)45ולמאמר נלוותה מפה של ירושלים ,ממפות המדידה הראשונות של העיר הראויות לציון 1.הפרסום
ברקע ,שער שכם
ראה אור כנראה בזכותו של פרתיי ,שבשובו לברלין ירש וניהל את הוצאת הספרים הגדולה 'ניקולאי'
בראשית המאה
העשרים
המושבה האמריקנית ,)Nicolaische Buchhandlung( ,ובמסגרתה הרבה לפרסם מחקרים פילולוגיים שהצטיינו באפראט
(צלמי
ספריית הקונגרס ,וושינגטון) מדעי גדול ומגוון .פרתיי היה לימים מבכירי החברים באקדמיה המלכותית הפרוסית למדעים 2.הוא
היה זה שהעמיד לרשות ברגהאוס את כתבי־היד של יומני המסע שלו ושל מדם ,שמעולם לא
פורסמו ,וכן תיק ובו איורים ושרטוטים רבים ,והם שימשו את הקרטוגרף בשנת 1835
בהכנת 'מפת סוריה' 3.יומן המסע המפורט והמדויק של מדם שימש את ברגהאוס
לחישוב המרחקים .רשימת שמות היישובים בתעתיק ערבי ולטיני שהכין פרתיי
סייעה בידיו להימנע מטעויות בעניין זה ,ולשם הבנת המבנה הפיזי של סוריה
נעזר בתיאורי צורות הגבעות וההרים בה ביומנו של פרתיי .לא בכדי הוא הביא
בחוברת ההסבר למפתו את המקורות הנדירים והחשובים הללו כלשונם4.
מפת ירושלים שנדפסה במאמר של וסטפל ,כמו היומנים של שני שותפיו
למסע ,כמעט לא שימשו במחקר של הארץ ושל ירושלים .הם אמנם זכו לכמה
אזכורים ,וברור שחוקרים בני זמנם ראו אותם ועשו בהם שימוש ,אלא שבתוך זמן לא
רב הם נשכחו .השרטוטים המקוריים נעלמו בארכיון המפות העצום בספריית המדינה
הקרטוגרף היינריך
הפרוסית בברלין ,והמאמר של וסטפל לא מצא מקום במחקר המודרני של מיפוי העיר ירושלים.
ברגהאוס
ברגהאוס ,שהיה באותה עת הקרטוגרף המוביל בברלין ,קיבל ,כאמור ,את החומר לידיו ועשה
(ארכיון העיר גותה בגרמניה.
צילום :חיים גורן)
בו שימוש למפת סוריה שהוציא בשנת  5.1835קרל ריטר ( )1859‑1779 ,Ritterהביא פרטים רבים
1

2
3

4
5

J.H. Westphal, ‘Ueber die topographische Lage Jerusalems, zur Erläuterung des Planes aufgenommen von
dem Herrn Dr. Westphal in Göttingen, Aus dessen Tagebuche während einer Reise durch den Orient in den
Jahren 1822 und 1823’, Hertha, 1 (1825), pp. 385–390
 ,F. Jonas, ‘Parthey, Gustav Friedrich Konstantin’, ADB, XXV, Leipzig 1887, pp. 189–191וראו עליו בפירוט
בהמשך.
H. Berghaus, Geographisches Memoir zur Erklärung und Erläuterung der Karte von Syrien (Berghaus’ Atlas
von Asien, 5), Gotha 1835, p. 21; idem, Karte von Syrien, den Manen Jacotin’s und Burckhardt’s gewidmet
(Berghaus’ Atlas von Asien, 5), Gotha 1835
ברגהאוס ,מזכר גאוגרפי (שם) ,עמ' .49‑38
ברגהאוס ,מפה (לעיל ,הערה G. Engelmann, ‘Der Atlas von Asien des Heinrich Berghaus’, Petermanns ;)3
Geographische Mitteilungen, 104 (1960), pp. 311–329; idem, ‘Alexander von Humboldt und die geographische
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הינריך ברגהאוס,
מפת סוריה
()1835
(באדיבות מר דיטר
פטרי ,גרמניה)
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יותר על המפה ועל יוצריה בכרך השישה־עשר של המהדורה הגרמנית של
'הגאוגרפיה המשווה' ( )Vergleichende Erdkundeשיצא בשנת ,1852
ושהוקדש ל'יהודה ,שומרון ,גליל':
אולם בזמן החדש ,כאשר התכניות של ירושלים של הגאומטר הידוע ד"ר וסטפל
וד"ר פרתיי שפורסמו בשנת  ,1823מאוחר יותר מזו של זיבר [משנת]  ,1818ניסו
לתאר את קו החומות לפי מדידה ,כדי שניתן יהיה להשוותן לנתונים המפורטים
של יוספוס פלוויוס[ ,וסטפל ופרתיי] סיכנו את חייהם מזריקת אבנים ונתזי צור
מהגגות הסמוכים ,כך שהם נסוגו ונאלצו לזנוח את התקוות למצוא מידע נוסף
על הנושא ,אולם עלה בידם לפרסם אחת מהמפות הטובות ,זו של התכנית
המשופרת של חומות ירושלים6 .

קרל ריטר

(באדיבות פרופ' אוטה
ורדנגה ,גרמניה)

ריטר ,שקיבל את המידע מפרתיי ,הפנה למאמר של וסטפל בכתב־
העת 'הרטה' .החוקר הבא שהזכיר את מפת ירושלים שנדפסה במאמרו
של וסטפל היה טיטוס טובלר ( ,)1877‑1806 ,Toblerאך גם הוא לא
הרחיב בדבריו עליה .ב'פלנוגרפיה [תולדות המיפוי] של ירושלים',
שפרסם טובלר בשנת  1858כספר מלווה ומבאר למפת העיר שהוציא
עם הקרטוגרף ההולנדי שרל וילם מרדית ון דה ולדה ( ,)1898‑1818 ,van de Veldeכתב רק
ש'התכנית זכתה לשבחים כטובה בהרבה' מתכניתו של הרופא הבוהמי איש פראג פרנץ וילהלם
זיבר ( 7.)1844‑1789 ,Sieberזיבר ביקר בירושלים בשנת  ,1818ועוד באותה שנה פרסם בפראג
את מפת ירושלים ,ובשנת  1823פרסם את ספר המסע שלו .המפה של זיבר היא מפת ירושלים
הראשונה המבוססת על נתונים גאוגרפיים וטופוגרפיים שנאספו בתצפיות ,תצפיות שערך במשך
ששת השבועות ששהה בעיר .המפה זכתה לשבחים בשל דיוקה היחסי ,בעיקר בהתחשב בתנאים
שבהם נמדדו נתוניה ,ואפילו טובלר ,שנודע בקפדנותו ובביקורתיותו ,שיבח אותה כמפה ש'יוצרת
נקודת מפנה'8.

6

7

8

Kunstschule von Heinrich Berghaus in Potsdam’, Alexander von Humboldt: Vorträge und Aufsätze anlässlich
der 100. Wiederkehr seines Todestages am 6. Mai 1959 (Wissenschaftliche Abhandlungen der Geographischen
Gesellschaft der Deutschen Demokratischen Republik, 2), Berlin 1960, pp. 101–107; idem, Heinrich Berghaus:
Der Kartograph von Potsdam (Acta Historica Leopoldina, 10), Leipzig 1977
C. Ritter, Die Erdkunde von Asien, VIII, Zweite Abtheilung. Zweiter Abschnitt: Die Sinai-Halbinsel, Palästina
und Syrien (Die Erdkunde im Verhältniß zur Natur und zur Geschichte des Menschen, 16), Berlin 1852,
p. 307
T. Tobler, Planographie von Jerusalem [...] Memoir zu dem nach den Ingenieurs Aldrich und Symonds, so wie
nach Tobler von C.W.M. van de Velde konstruirten Grundrisse der Stadt Jerusalem und ihrer Umgebung, Gotha
1858, p. 12
F.W. Sieber, Karte von Jerusalem und seine nächsten Umgebungen, geometrisch aufgenommen, Prag 1818; idem,
 .Reise von Cairo nach Jerusalem und wieder Zurück, nebst Beleuchtung einiger heiligen Orte, Prag 1823וראו:
טובלר (שם) ,עמ'  ;12ר' רובין ,ירושלים במפות ובמראות מן התקופה הביזנטית עד המאה הי"ט ,ירושלים תשמ"ח,
עמ'  ;144ח' גורן' ,לכו חיקרו את הארץ' :המחקר הגרמני של ארץ־ישראל במאה התשע־עשרה ,ירושלים ,1999
עמ'  ;52הנ"ל' ,פרנץ וילהלם זיבר' ,א' תשבי (עורך) ,ארץ ישראל במפות :ממידבא עד הלווין ,ירושלים ,2001
עמ' .163‑162
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המאמר של וסטפל והמפה שנדפסה בו הוזכרו בסקירת מצב המחקר המודרני בירושלים במאמר
שפורסם בשנת  1856בכתב־העת הגאוגרפי 'דס ַאוּ סלנד' ( 9.)Das Auslandהמאמר עסק בעיקר
ברעיון לערוך כנס מדעי גדול של מזרחנים גרמנים בירושלים ,רעיון שעלה לראשונה בשיחתם
של הקונסול הפרוסי הראשון בעיר ארנסט גוסטב שולץ ( )1851‑1811 ,Schultzועמיתו־ידידו
פיליפ וולף ( ,)1894‑1810 ,Wolffכומר מזרחן מווירטמברג ,והוצג בכנס פילולוגי שהתקיים בשנת
 1847בבזל10.
A.G. Hoffmann, ‘Ein Gang durch Jerusalem’, Das Ausland, 29 (1856), pp. 1013–1017, 1039–1044, 1068–1070, 9
1085–1088, 2013–2014, 2038–2040
Ph. Wolff, ‘Dr. Wolff ’s Bericht über seinen in Basel gehaltenen Vortrag’, ZDMG, 2 (1848), pp. 356–359; 10
idem, Jerusalem: Nach eigener Anschauung und den neuesten Forschungen geschildert (Weber’s illustrirte
 .Reise-Bibliothek, 10), Leipzig 1857, p. 211וראו :גורן ,לכו חיקרו (לעיל ,הערה  ,)8עמ'  ,172ושם על שולץ
(עמ'  )172‑165ועל וולף (עמ' .)217‑208
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פרנץ וילהלם זיבר
()1818
(אוסף המפות ,הספרייה
הלאומית ,ברלין)
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המפה נזכרה גם בשתי הביבליוגרפיות ל'ספרות פלשתינה' שהופיעו במאה התשע־עשרה ,זו של
טובלר ,שראתה אור בשנת  ,1867וזו של ריינהולד רריכט ( ,)1905‑1842 ,Röhrichtשפורסמה בשנת
 .1890טובלר כתב על 'ד"ר וסטפל ,גאומטר [ ]geometerמגטינגן' ,הפנה למאמר ב'הרטה' ולריטר,
ציין את פרתיי כשותף למסע ,ולבסוף העיר כי 'תיאור פני השטח איננו טוב במיוחד' ,הערה המעידה
שאכן ראה את המפה 11.רריכט ,שהתבסס כמובן גם על ספרו של טובלר 12,הציג מידע נוסף .המפה
שמובאת ,כתב' ,שורטטה בידי לווטננט ראשון פוגל פון פלקנשטיין []Vogel von Falckenstein
ונדפסה בידי היינריך ברוזה [13.']Brose
במאמרו החלוצי על מפות המדידה הראשונות של ירושלים כתב יהושע בן־אריה ,על פי טובלר
וריטר ,כי 'במיוחד ראויות לציון עבודותיהם של המתימטיקאי וסטפל ושל חברו פרתיי משנת 14.'1823
ריכב רובין הזכיר את השניים ,בעקבות בן־אריה ,במהדורה העברית של ספרו על מפות ירושלים,
שראתה אור בשנת  ;1987הוא לא הזכירם במהדורה האנגלית ,תריסר שנים מאוחר יותר .חיים גורן
הקדיש להם מעט יותר מקום בספרו שפורסם בשנת  ,1999אך עדיין לא עלה בידו אז להתחקות אחר
השרטוטים15.
במאמר זה אנו מבקשים לתאר את המסע ולהציג את המשתתפים בו ואת קשריהם עם נוסעים־
חוקרים אחרים שסיירו באזור במקביל להם ,ובעיקר לסקור את השרטוטים והמפה שפורסמה ולעמוד
על ערכם ומשמעותם לתולדות הקרטוגרפיה של ירושלים.

על המסע והמשתתפים
לכאורה המקורות שבידינו מספרים על שלושה גרמנים צעירים ,שהתוודעו זה לזה כנראה במהלך
לימודיהם האוניברסיטאיים ,ושעשו בצוותא את כל מסעם למזרח 16.אלא שעיון מדוקדק במקורות
מעמיד קביעה זו בספק.
יוהן היינריך וסטפל נולד בשנת  1794בשוורין ,קיבל חינוך מתקדם ולמד בגימנסיה בעיר הולדתו.
במקלנבורג,
בשנת  1813הצטרף למיליציית ליטצוב ( )Lützowsche Freikorpsונלחם בצרפתים ֶ
בדנמרק ובארדנים 17.הוא קודם לקצונה ,וכלווטננט נלחם במסגרת הכוחות של אזור מינסטר .עם
11
12

13
14

15
16
17

T. Tobler, Bibliographia Geographica Palaestinae: Zunächst kritische Uebersicht gedruckter und ungedruckter
Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land, Leipzig 1867, p. 149
R. Röhricht, Bibliotheca Geographica Palaestinae: Chronologisches Verzeichnis der auf die Geographie des Heiligen
Landes bezüglichen Literatur von 333 bis 1878 und Versuch einer Cartographie, Berlin 1890 (reprinted Jerusalem
1963, ed. D.H.K. Amiran); H. Goren, ‘Titus Tobler’s Legacy: Two Sources’, BAIAS, 14 (1994–1995), pp. 57–62
רריכט (שם) ,עמ' .358
י' בן־אריה' ,מפות המדידה הראשונות של ירושלים' ,ארץ־ישראל ,יא [ספר דונאייבסקי] (תשל"ג) ,עמ'  .64אינני מקבל
את טענתו ש'נסיונו של סיבר הניע חוקרים נוספים לקדם את מיפוי העיר ולעשות מדידות' ,ספק רב מאוד אם וסטפל
וחבריו הכירו את עבודתו של זיבר.
רובין (לעיל ,הערה  ,)8עמ' R. Rubin, Image and Reality: Jerusalem in Maps and Views (Israel Studies in ;144
 ;Historical-Geography), Jerusalem 1999גורן ,לכו חיקרו (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .53
כך למשל ברגהאוס ,מזכר גאוגרפי (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  ,21והאחרים בעקבותיו.
לפרטים ביוגרפיים עליו ראוJ.G. Meusel, ‘Westphal, (Johann Heinrich)’, Das gelehrte Teutschland im XIX :
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סיום הקרבות ו'חתימת הסכם השלום' — מן הסתם חוזה פריז מנובמבר  ,1815שסיים את המלחמות
הנפולאוניות — שב מיד לחבוש את ספסל הלימודים באוניברסיטת גטינגן ,מוסד שהתרכזו בו מדענים
מובילים בתחומי מחקר מגוונים של מדעי הטבע וגאוגרפיה אנושית ,תרבותית ,פוליטית והיסטורית.
הוא נמנה שם עם תלמידיו של המתמטיקאי קרל פרידריך גאוס ( .)1855‑1777 ,Gaussריכוז החוקרים,
הספרייה והאווירה בגטינגן היוו אבן שואבת לנוסעים ,הן כאלה שתכננו מסעות והן כאלה שחזרו
מהם ,ושביקשו לפרסם את ממצאיהם18.
בשנת  1817קיבל וסטפל באוניברסיטת גטינגן תואר דוקטור ,על עבודה שעניינה העיקרון
הפיזיקלי של מקבילית הכוחות 19.נראה שלאחר השלמת לימודיו וקבלת התואר ,ומן הסתם בהשפעת
האווירה באוניברסיטה ,התעורר בו אי שקט מתמשך ,והוא פנה לחפש אחר אתגרים והרפתקאות .כבר
בסוף  1817הועסק כפרופסור למתמטיקה בגימנסיה בדנציג ,משרה שהחזיק בה רק שלוש שנים .אחר
לש ֶטטין ,ושם הרצה בתחומי האסטרונומיה והתכונן לצאת למסעות.
כך עבר ׁ ְ
למסעו הראשון יצא וסטפל בשנת  ,1822ויעדיו היו מצרים וארץ־ישראל .עם שובו עבר להתגורר
בנפולי שבאיטליה ,ושם חי כמלומד עצמאי וערך מסעות רבים בתחומי המגף האיטלקי וסיציליה .בשנת
 1830יצא בפעם השנייה למסע לנילוס ,סביר למדי ששוב בלווייתו של פרתיי ,אלא שהפעם המשיך
למצרים העילית עד נוּביה ולא הגיע לארץ־ישראל .בספטמבר באותה שנה ,במהלך סיור בסיציליה,
נתקף כאב בטן עז ומת במקום .הוא נקבר באלמוניות בחצר הכנסייה בעיירה הסיציליאנית ֶטרמיני.
וסטפל זכה אפוא רק לכתריסר שנות פעילות ,ולא מעט מהן העביר במסעות .על רקע זה בולט
היבול הרב יחסית של פרסומיו ,שכללו מחקרים ,בעיקר בתחום האסטרונומיה — שרובם ראו אור
בראשית שנות העשרים ,לפני המסע לאזורנו — 20ותיאורי מסעות באיטליה ומדריכי תיירים לחבלים
בה ,שיצאו לאור במחצית השנייה של שנות העשרים; חלק מספריו מאיטליה פרסם בשם יוסטוס
טומסיני (21.)Tommasini

18

19
20

21

Jahrhundert, IX, Lemgo 1827, p. 517; F. Brüssow, ‘Westphal, Johann Heinrich’, Neuer Nekrolog der Deutschen,
.IX, 2, Ilmenau 1833, p. 852; S. Günther, ‘Westphal: Johann Heinrich’, ADB, XLII, Leipzig 1897, pp. 202–203
וילהלם פריהר פון ליטצוב ( )Lützow, 1782‑1834היה לווטננט גנרל פרוסי שנודע בעיקר כמי שהקים ,בשנת ,1813
את הכוח הקרוי בשמו ופיקד עליו .מטרתו הייתה לגייס בעיקר סטודנטים ואקדמאים מכל רחבי גרמניה שיתנדבו
להילחם בנפולאון .היה עליהם לצייד את עצמם ,שכן הם לא קיבלו שכר.
D. Denecke, ‘Frühe Ansätze anwendungsbezogener Landesbeschreibung in der deutschen Geographie
(1750–1950)’, G. Heinritz, G. Sandner & R. Wiessner (eds.), 50. Deutscher Geographentag Potsdam 1995, IV:
Der Weg der Deutschen Geographie, Stuttgart 1996, pp. 111–131; K. Reich, Karl Friedrich Gauss (1777–1855)2,
Gräfelfing vor München 1985, pp. 84–85
J.H. Westphal, Demonstrationum compositionis virium expositio, de iisque indicium, Göttingen 1817
J.H. Westphal, Leben, Studien und Schriften des Astronomen Johann Hevelius, Königsberg 1820; idem,
Nikolaus Kopernikus, Konstanz 1822; idem, Naturwissenschaftliche Abhandlungen, I (Das neuesten Schriften
‚’der naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 2), Danzig 1820 (‘Über die periodisch veränderlichen
pp. 1–55, ‘Die mittlere Temperatur in Danzig für jeden Tag’, pp. 56–59, ‘Die verhältnissmässige Helligkeit der
Sterne’, pp. 60–75); idem, Logarithmische Tafeln, Leipzig 1821
& J.H. Westphal, Die römische Kampagne in topographischer und antiquarischer Hinsicht dargestellt, Berlin
Stettin 1829; idem, Guida per la Campagna di Roma, Roma 1827; J. Tommasini, Spatziergang durch Kalabrien
und Apulien, Konstanz 1828; idem, Briefe aus Sizilien, Berlin & Stettin 1825
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גוסטב פרידריך קונסטנטין פרתיי ,שותפו של וסטפל למסעות למזרח ,היה פילולוג וחוקר תולדות
האמנות שלמד בברלין ובהיידלברג .בהיותו בן למשפחה מרובת אמצעים יכול היה להרבות בנסיעות.
הוא ירש כאמור את הוצאת הספרים 'ניקולאי' בברלין וניהל אותה עד מותו ,ונתפרסם כאספן בתחומים
רבים וכתורם נדיב במיוחד לספריות ולאוספים .הוא היה מבאי ביתה הפריזאי של הנסיכה דורותאה
פון מדם ( )1821‑1761מקורלנד ,ושם הכיר אישים רבים22.
פרתיי שמר על קשר עם ארצות המזרח התיכון ומחקרן גם אחרי שובו ממסעותיו למזרח .אחרי
המסע עם וסטפל בשנת  ,1830שבו כאמור לא ביקרו בארץ ,פרסם ספר מסע בן שני כרכים 23.בשנות
הארבעים ,בהיותו חבר באגודה הגאוגרפית בברלין ,העביר אליה פרתיי שלושה מכתבים בעלי תוכן
מחקרי־מדעי שקיבל ממי שהיה אז הקונסול הפרוסי בביירות ,הקולונל אנטון אלברט היינריך לואי
פון וילדנברוך ( 24.)1874‑1803 ,Wildenbruchהמכתב הראשון עסק בתיאור כללי של לבנון ,כולל
שמות מנהיגי הקבוצות השונות בה ומקומות מגוריהם ,ובחידושים בטופוגרפיה של הר הלבנון ושל
חלקים מהארץ ,ונכללו בו גם העתקות של כתובות יווניות ועוד; המכתב השני תיאר בצורה מפורטת
ביותר דרכים בארץ שווילדנברוך סייר בהן — ולתיאור המילולי נלוו מדידות שביצע המכון הליתוגרפי
של המתמטיקאי וילהלם מלמן ( )Mahlmannומפות ששורטטו במכון — וכן נכללו במכתב מדידה
של ראס־אלעין הסמוכה לצור ופענוח כתובת ערבית על מינרט ברמלה; במכתב השלישי נרשמה
שורה ארוכה של מדידות זווית מנקודות בולטות שבהן עמד וילדנברוך ,כולן בלבנון25.
את רוב זמנו הקדיש פרתיי למחקרים מדעיים משלו בתחומים רבים שמצא בהם עניין .הוא הרבה
לפרסם בכתבי־העת הגאוגרפיים של התקופה ,השנתונים לגאוגרפיה שערך ברגהאוס (Annalen der
 )Erd-, Völker- und Staatenkundeו'הדו"חות החודשיים' של האגודה הגאוגרפית הברלינאית
(26.)Monatsberichte über die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
פטר פון מדם ,שותפם של וסטפל ופרתיי למסע בשנת  ,1823‑1822השתייך למשפחת אצולה
ותיקה ששורשיה בסקוטלנד ,ושעברה במאה העשירית לגרמניה .מאזורי בראונשווייג וסקסוניה עברו
חלק מהם להתיישב באזורי אסטוניה (ליבוֹ ניה) ומערב לטוויה (קורלנד) .נסיכות קורלנד ,שנשלטה
בידי המסדר הטווטוני ,הייתה תקופות ארוכות עצמאית .במהלך המאה השמונה־עשרה הייתה סלע
22

23
24
25

26

יונאס (לעיל ,הערה Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände (Conversations- ;)2
 .Lexikon), IV, Leipzig 1835, pp. 413–414הנסיכה ,אשת חברה ידועה ,העבירה בשנת  1809את מגוריה ופעילותה
החברתית מברלין לפריז.
G. Parthey, Wanderungen durch Sicilien und die Levante, I–II, Berlin 1834–1840
 .K. von Priesdorff (ed.), Soldatisches Führertum, Hamburg 1938, p. 575וראו :גורן ,לכו חיקרו (לעיל ,הערה ,)8
עמ' .158‑155
C. Ritter, ‘Auszug aus einem Briefe des K. Pr. General-Consuls für Syrien, Herrn Rittmeisters v. Wildenbruch
in Beirut, vom 20. Nov. 1842 (angekommen in Berlin den 3. Januar 1843), mitgetheilt von Herrn Parthey’,
MVGEB, 4 (1843), pp. 139–146; idem, ‘Herrn Rittm. v. Wildenbruch’s Reiserouten in Syrien (Beirut, 24.
December 1843)’', ibid., n.s. 1 (1844), pp. 229–236; G. Parthey, ‘Hrn. General-Consul und Rittmeister L. v.
Wildenbruch eingesandte Winkelmessungen in Syrien’, ibid., n.s. 3 (1846), pp. 73–82
יונאס (לעיל ,הערה G. Parthey, Jugenderinnerungen. Handschrift für Freunde, Berlin 1871; G. Koebel (ed.), ;)2
Das Haus in der Brüderstrasse: Aus dem Leben einer berühmten Berliner Familie, Berlin 1955
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מחלוקת בין רוסיה לפולין ,ובשנת  1795הוכפפה לשלטון רוסיה .פון מדם למד ,כמו פרתיי ,בברלין
(בשנת  )1818ובהיידלברג (בשנים  .)1820‑1819אחרי שובו מן המסע למזרח נישא בשנת 27.1825
בידינו אך מעט עדויות על מסעם של השלושה ,ורובן לקוחות ממכתבים של וסטפל שהודפסו
בכתבי־עת שונים ומהביוגרפיות של המשתתפים .הנוסע־החוקר וילהלם
פטר אדוארד סימון ריפל ( )1884‑1794 ,Rüppellפירט במכתב משנת
 1823שורה ארוכה של חוקרים — שכונו בפיו אסטרונומים ,מפני שעסקו
במדידות — שפגש במסעותיו במצרים .הוא כתב על 'הדוקטור וסטפל
ממקלנבורג ,שעלה בנילוס עם שלושה [ההדגשה שלנו] מחבריו' 28.על
פי תיאור זה נוסף לשלושת הגרמנים לפחות נוסע אחד .ואמנם על פי
מקור אחד שבידינו מדם יצא למסעותיו בלוונט בלוויית הברון אלכסנדר
פון איקסקיל ( ,)1853‑1800 ,von Üxküllובסיור במעלה הנילוס
עד האשד השלישי נלווה אליהם תאודור דה לספס (,de Lesseps
 ,)1874‑1802שאחיו פרדיננד ( ,)1894‑1805שבא למצרים רק בשנת
 ,1832היה לימים היוזם והמבצע של מיזם תעלת סואץ 29.לא מפתיע
שאיקסקיל הרוסי למד גם הוא בגטינגן30.
וסטפל וחבריו למסע התאכסנו בירושלים כצפוי אצל הפרנציסקנים,
'במנזר הלטיני'' ,מבנה גדול מאוד ורחב ידיים'' ,בשני חדרים צרים
וקודרים' ,שחסרו בהם האור והאוויר הצח .השמות הרבים של 'נוסעים
מפורסמים ולא־מפורסמים המכסים את הקירות ,מעידים ש"חורים" [כך
במקור] אלו שימשו כחדרי אורחים כבר יותר ממאה שנים'31.
עדות על ראשית מסעם עולה ממכתב של וסטפל אל 'האדון
הפרופסור האביר בודה בברלין' ,מכתב שפורסם תחילה ב'שנתון
האסטרונומי' ( )Astronomisches Jahrbuchלשנת  ,1827וממנו הועתק בידי ברגהאוס ל'הרטה' בצמוד
למפה 32.האסטרונום רב ההישגים יוהן אלרט בודה ( )1826‑1747 ,Bodeייסד את כתב־העת ה'שנתון
27

28
29
30
31
32

L. von Zedlitz-Neukirch et al., Neues Preussisches Adels-Lexicon: Oder genealogische und diplomatische
Nachrichten von den in der preussischen Monarchie ansässigen oder zu derselben in Beziehung stehenden
 .fürstlichen, gräflichen, freiherrlichen und adeligen Häusern [...], III, Leipzig 1837, pp. 380–382לתיאור מפורט
של תולדות הנסיכות ושליטיה ראו :אנציקלופדיה (לעיל ,הערה  ,)22עמ'  .414‑412נאמר שם (עמ'  ,)414שפטר פון
מדם ,שסייר במצרים ובירושלים בשנת [ 1825כך!] ,היה מאוחר יותר שגריר רוסיה בלונדון ובפריז ,אלא שהכוונה מן
הסתם לפאול פון מדם ( ,)1854‑1800כנראה אחיו של פטר.
‘Lettre VIII. de M. Édouard Rüppell’, Correspondance astronomique, géographique, hydrographique et
 ;statistique du Baron de Zach, 8 (1823), pp. 179–183על וסטפל ראו :שם ,עמ' .183‑182
W.R. Dawson, E.P. Uphill & M.L. Bierbrier, Who was Who in Egyptology3, London 1995, p. 283
שם ,עמ' .422
וסטפל (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .386
‘Aus einem Schreiben des Hrn. Dr. Westphal, aus Göttingen, vom 8. August 1824’, Astronomisches Jahrbuch für
das Jahr 1827, Berlin 1824, pp. 190–194; ‘Des Hrn. Dr. Westphal Reisen im Oriente’, Hertha, 1 (1825), pp. 15–18
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האסטרונומי' בשנת  1774וערכוֹ במשך חמישים ואחת שנים ,וכן ניהל במשך שלושים ותשע שנים
את מצפה הכוכבים בברלין 33.וסטפל סיפר לבודה במכתבו' :במהלך שהייתי ברומא בחורף 1821-2
קיבלתי את ההחלטה לקיים נסיעה למצרים ,למטרות הנאה ולימוד .אותה כוונה ואותה מטרה היו
לשניים מחברי ,גראף־הרייך פטר פון מדם וד"ר גוסטב פרתיי; לכן התחברנו האחד למשנהו' 34.וסטפל
ראה עצמו כאסטרונום ,ובין היתר ביקש להגיע לארצות שעדיין
לא בוצעה בהן שום מדידה אסטרונומית ,ולכן נזקק למכשירים
המתאימים ,שכן היה בידו רק 'שעון שניות טוב' .עלה בידו
למצוא מכשירים כאלו רק בדרך ,במלטה — שם רכש סקסטנט,
מכשיר למדידת זוויות ,בן  8אינטשים שהיה לדבריו רע ,וכן אופק
מלאכותי ('גרוע עוד יותר') ומשקפת בינונית; הרי לפנינו רשימת
המכשירים שנזקק להם מודד בתקופתו לביצוע מדידה גאוגרפית.
הוא ניסה ,בהצלחה חלקית ,לשפר את המכשירים ,וחיפש כל דרך
לשפר את מדידותיו העתידיות .מרידה כנגד מוחמד עלי מנעה
מהנוסעים להגיע ,במסעם במצרים העילית ,מעבר לדוֹ נגוֹ לה.
בדרך בחזרה מסוריה עברו באיזמיר ובקונסטנטינופול ,וב־8
ריאסט .וסטפל בחר להעביר את חודשי
בט ֶ
במרס  1824כבר היו ְ
הקיץ באיטליה ולחזור לגרמניה רק בחורף35.
עניינו המרכזי של המכתב הנזכר של וסטפל אל בודה הוא
ויכוח או מעין אי הבנה בין וסטפל לאדוארד ריפל .ריפל ,יליד
פרנקפורט שעל נהר מיין ,זכה לירושה נכבדה ,וזו יחד עם כישרונו
לעסקים ומכרים מתאימים שחררו אותו מדאגה למימון מסעותיו.
בשנת  1817בא לראשונה למצרים ,ושם הכיר את הנוסע־
המגלה יוהן לודוויג בורקהרדט (,)1817‑1784 ,Burckhardt
וזה יעץ לו להקדיש עצמו למחקר מדעי של המזרח ,ולשם כך לחזור לאירופה ולהכין עצמו
ביסודיות למשימה .אחרי תקופת הכשרה מדעית צורף כחבר ל'אגודת זנקנברג למחקר מדעי הטבע'
( ,)Senckenbergische Naturforschende Gesellschaftשזה עתה נוסדה בעירו ,ומכאן עשה את כל
פעילותו בשירותה ואף כיהן כאחד מראשיה 36.למסעו השני יצא בראשית  .1822האגודה בפרנקפורט
33
34
35
36

K.C. Bruhns, ‘Bode, Johann Elert’, ADB, III, Leipzig 1876, pp. 1–2; F. Schwemin, Der Berliner Astronom: Leben
und Werk von Johann Elert Bode (1747–1826). Frankfurt a.M. 2006
מכתב וסטפל (לעיל ,הערה  ,)32עמ'  ;191נסיעות וסטפל (לעיל ,הערה  ,)32עמ' .17‑16
על פי מכתב של וסטפל לבודה ,ראוJ.E. Bode, ‘Beobachtungen und Nachrichten’, Astronomisches Jahrbuch für :
 .das Jahr 1827, Berlin 1824, p. 135על המקור ראו לעיל ,הערה .32
W. Stricker, ‘Rüppell, Eduard Wilhelm Peter Simon’, ADB, XXIX, Leipzig 1889, pp. 707–714; R. Martens,
Eduard Rüppell: Leben und Werk eines Forschungsreisenden, Frankfurt a.M. 1949; W. Klausewitz, ‘Eduard
 ;Rüppell – Mensch und Wissenschaftler’, Natur und Museum, 132, 5 (2002), pp. 157–169גורן ,לכו חיקרו (לעיל,
הערה  ,)8עמ'  .50‑48גם כיום האגודה מחזיקה במוזאון הגדול בעיר למדעי הטבע.
קתדרה

 ,1 5 3ת ש ר י ת ש ע " ה  ,ע מ ' 5 6 - 3 5

על מדידה בלתי מוכרת של ירושלים בשנת 1823

למעלה :מפת ירושלים על פי מדידות
יוהן היינריך וסטפל שפורסמה בידי
ברגהאוס ב'הרטה' ()1825
אוסף המפות ,הספרייה הלאומית ,ברלין

למטה :השוואה למפת העיר העתיקה
וסביבותיה היום (הקווים האדומים)
(שרטוט :תמר סופר)

מינתה את הרופא מיכאל היי (,)Hey
שהיה מומחה למינרלוגיה ,לאוצר־משמר
ומנתח שיתלווה לריפל ואף מימנה את
מסעו של היי .מוחמד עלי נתן להם
מכתבי המלצה למושלי מדינות ואזורים
שהתכוונו לבקר .באפריל  1822יצאה
השיירה לחצי האי סיני ,למסע שאחד
מתוצריו החשובים היה התיאור האירופי
הראשון של עקבה וסביבותיה; תיאור
זה כלל קביעה מדויקת של מיקומה
הגאוגרפי של עקבה והפרכת הדעה
שהייתה מקובלת עד אז ,שבקצהו של
מפרץ אילת קיים חצי אי המפריד בין שני
מפרצונים ,שבראשיהם עקבה ואילת37.
לאחר שחזרו לקהיר פנו הנוסעים דרומה
והמשיכו במסעותיהם יותר משלוש שנים,
ובין השאר היה ריפל ל'נוסע המדעי
הראשון' שהצליח לחדור לקוּרדוּפאן
 37הפרסומים הראשונים על כך היו בכתב־העת
של מצפה הכוכבים בגותה .ראו‘Carte :
du Golfe d’Akaba dans la Mer Rouge,
levee en Juillet 1822, par M. Edouard
Rüppell’, Correspondance astronomique,
géographique, hydrographique et statistique
–du Baron de Zach, 8, 4 (1823), pp. 581
591; F. von Zach, ‘Itinéraire de M. Édouard
Rüppell [...]’, ibid., pp. 469–476; ‘Nouvelle
edition corrigée de la reduction de toutes
les observations faites en 1822 en Egypte
par M. Edouard Rüppell’, ibid., pp. 332–335
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(מרכז סודן של היום) 38.הוא ערך שני מסעות נוספים באזור ,בשנת  1826ובשנים  ,1834‑1830ולזכותו
נזקפו הישגים מדעיים רבים .ככלל הגיע בעבודותיו הקרטוגרפיות והגאוגרפיות למידת דיוק שהייתה
בלתי רגילה בזמנו39.
אין להתפלא על כך שארבעת החוקרים הגרמנים נפגשו במהלך מסעותיהם .במכתב ששלח
ריפל ב־ 8בדצמבר  1823מלוקסור שבמצרים העילית לכתב־העת 'קורספונדנס אסטרונומיק'
( ,)Correspondence astronomiqueושבו מנה את כל החוקרים האירופים העוסקים במדידות שפגש
בדרכו ,טען ש'הדוקטור וסטפל ממקלנבורג' ,שפגש בקהיר ,ביקש לרכוש ממנו משקפת ,ולא ויתר אף
שהוא — ריפל — סירב לבקשה בנימוק שהמשקפת מיועדת למתנה ל'מושל המחוז' 40.וסטפל השיב
באריכות על האשמה זו ,ובשני העמודים שהקדיש לכך במכתבו שילב את המילים 'שגוי' ו'לא אמת'.
על פי גרסתו ריפל ראה במקרה את הסקסטנט שלו בעת שנפגשו בקהיר ושאלוֹ להתמחותו ,ונראה
היה ,לדברי וסטפל ,שהתרשם מהיותו אסטרונום ומשליטתו במכשירים המתאימים .אשר למשקפת,
הרי לריפל היו ,מלבד שתי משקפות שהשתמש בהן ,עוד חמש ,ווסטפל ביקש לרכוש אחת מהן והציע
לתת לו ,מלבד התשלום על המשקפת ,את המשקפת הטובה פחות שהייתה ברשותו .לדברי וסטפל
עוד באותו ערב הציע לו ריפל את המשקפת הטובה ,והוא שמח לרכוש אותה .הוא הוסיף כי לא ברור
לי מה הניע את ריפל למכור לו את המשקפת ואחר כך לפרסם עליו האשמות מהאשמות שונות.
למשל ריפל כתב כי 'איש מהאדונים הנוסעים לא נוסע על חשבונו; כולם התחייבו ,קיבלו הנחיות
וחתמו על התחייבויות שמפריעות להם ,זו פחות זו יותר ,שגורמות להם להיות תלויים ,שהופכות
אותם לכלי משחק בידי שולחיהם .לאיש מהם לא היה את העונג שהיה לי' ,ובעונג זה כוונתו הייתה
לחופש לסייר ללא מחויבויות 41.אך לווסטפל ,כפי שהעיד על עצמו ,לא היה בעל חסות ,ולדבריו
ריפל טעה ולא ברור מהיכן שאב את הידע על תנאי מסעו .הוא הציע לריפל להקפיד על האמת
ולנקוט משנה זהירות במה שהוא בוחר לכתוב ,אף שכך יקבל אולי פחות פרסום בעיתונות .שומה
עליו לעסוק בתוצאות מחקריו ולזכות לפרסום בזכותם.

38

39

40
41

המיקרוביולוג כריסטיאן גוטפריד ארנברג ( )1876‑1795 ,Ehrenbergוהרופא וילהלם פרידריך המפריך (,Hemprich
 ,)1825‑1796ששהו באזור הים האדום במשך שמונה־עשר חודשים בשנים  ,1824‑1823במסגרת מסע מחקר שארך
כשש שנים ושבמהלכו סיירו באזורים נרחבים במצרים ,לבנון ,לוב ,סודן ,חבש וחצי האי ערב ,פגשו את ריפל במצרים,
בעת שעסקו באיסוף מקביל עבור ברלין ,ולא הסתירו את תסכולם מהעובדה 'שהכסף נזל ממנו בזרמים' :ראוE. :
Stresemann, ‘Hemprich und Ehrenberg: Reisen zweier Naturforschender im Orient, geschildert in ihren
Briefen aus den Jahren 1819–1826’, Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin,
 ;Klasse für Mathematik und allgemeine Naturwissenschaften, 1 (1954), pp. 1–177גורן ,לכו חיקרו (לעיל,
הערה  ,)8עמ' .52‑50
C. Ritter, The Comparative Geography of Palestine and the Sinaitic Peninsula, I, trans. W.L. Gage, Edinburgh
1866, pp. 46–51; A. Godlewska, The Napoleonic Survey of Egypt: A Masterpiece of Cartographic Compilation
and Early Nineteenth-Century Fieldwork (Cartographica 25, 1–2 [1988], Monograph 38–39), Toronto 1988,
pp. 102, 140–142
מכתב ריפל (לעיל ,הערה .28
שם ,עמ'  ;183מכתב וסטפל (לעיל ,הערה  ,)32עמ'  ;193נסיעות וסטפל (לעיל ,הערה  ,)32עמ' .17
קתדרה
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על השרטוטים והמפה
מגרת 'ירושלים' שבאוסף המפות של הספרייה בברלין מזמנת לחוקר מפות לא מעטות ,חלקן נדירות
וכמעט לא ידועות .עם אלה נמנים חמישה שרטוטים המתוארכים לשנת  ,1823והמשויכים לווסטפל42.
השרטוטים ,כולם על נייר שקוף ,כוללים גם כתובים שונים .כולם נושאים את הכיתוב Jerusalem
) ,(1823את המספר  2186בעיפרון ו־ ,Nr. 7203המייצגים כנראה מספור משלבי ִקטלוּג שונים.
ברגהאוס פרסם את המפה עם טקסט מלווה בלשונו של וסטפל' ,מתוך יומנו במהלך מסע במזרח
בשנים  1822ו־ .'1823היומן מאפשר לנו כיום להעריך נקודות שונות בעבודתו של וסטפל ובתנאיה
וכן את המידע שעמד לרשותו .לפני הגיעו לעיר הוא ֵהעיר ש'המבט על העיר ועל הגבעות המקיפות
אותה בשום אופן לא ניתן לתארו כמושך' 43.הוא ציין את רכסי ההרים של ירושלים באותיות U, A,
 ,Wוהקדיש להם תשומת לב רבה' .בצד מזרח ישנו הר [המסומן ב־ ,]Oממנו נמשכת שרשרת הרים
לצפון־מערב' ,והכוונה כמובן להר הזיתים והר הצופים' .הר הזיתים  Oהוא הגבוה מההרים המקיפים
את העיר; הוא צריך להיות כארבע או חמש מאות רגל גבוה ממנה .הוא כמעט ואינו מעובד ,כמעט אך
ורק עם עצי זית; אבל פוגשים למעלה כפר [א־טור] וסביבו כמה גנים [בוסתנים]'44.
אחרי תיאור רכסי ההרים עבר וסטפל לתיאור עמק יהושפט לכל אורכו ,כלומר ערוץ הקדרון ,ואחר
כך התמקד בעיר עצמה .לעיר שבעה שערים ,ושלושה מהם — הורדוס ,המקדש (הוא שער הזהב)
והאשפות — נעולים .לדברי וסטפל החומות אמנם במצב טוב ,אלא שהן לא יעמדו לאורך זמן בפני
הרעשת תותחי שדה ,ועל חלק מהמגדלים יש תותחים קטנים שכמעט לא נוצלו .הוא הוסיף שגם
המצודה הקטנה אינה במצב שניתן להגן עליה .מכאן עבר וסטפל לתיאור השטחים הסמוכים לחומות
מבחוץ ,שרובם אינם מעובדים .הוא מנה את האתרים שבתוך העיר ואת סימניהם ואת האתרים שמחוץ
לה ,בעיקר ממזרח ולאורך עמק יהושפט עד אזור השילוח ועין רוגל ,וסיים בתיאור ,מפתיע בפירוטו,
של קברי המלכים — לדעתו הם 'אינם ראויים כל כך לציון כפי ש[תוארו ב]כמה תיאורי מסע ו[כפי ש]
גם תושבי ירושלים אוהבים לתאר אותם'45.
נסקור כאן בקצרה את השרטוטים; סדרם מקרי ,והמספור הוא על פי הסריקה.
שרטוט  — 1כיתובים :למעלה משמאל המספר  ,2186למעלה מימין ) .Jerusalem (1823שרטוט
מתווה חומות העיר ,בדיו שחור ,חזק מבשרטוט  .4נראה שזהו שרטוט ראשוני ,ושהשרטט עדיין מיעט
להביא בחשבון זוויות ופינות בחומה .שבעת שערי העיר מסומנים באותיות  ,A–Gוהמקרא מצד שמאל
למעלה — A :שער בית־לחם ,חברון או יפו;  — Bשער דמשק;  — Cשער אפרים או הורדוס;  — Dשער
סטפנוס הקדוש;  — Eשער המקדש ,הוא שער הזהב;  — Fשער האשפות .המצודה H ,במקרא ,מסומנת
42

43
44
45

] . Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz, Kartenbleitung, Kart X 1374 [Hהכותרת בכתב־יד:
’ .‘Jerusalem 1823, Sketches of measurements in Jerusalemעל פי הקטלוג הישן של אוסף המפות .‘Westphal’ :אנו
מודים למר וולפגנג קרום ( )Cromולד"ר מרקוס היינץ ( ,)Heinzמנהלי אוסף המפות ,על הסיוע הנדיב ושיתוף הפעולה,
ועל האישור לסרוק את השרטוטים ולעשות בהם שימוש בפרסומינו.
וסטפל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .386‑385כל המקרא להלן על פי טקסט זה.
שם ,עמ' .387‑386
שם ,עמ' .390‑387
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למעלה :וסטפל,
כמחומש .בתוכה מסומן 'מגדל דוד'
שרטוט 1
(הוא כמובן צריח המינרט העות'מאני
משמאל :השוואה
למפת העיר העתיקה במצודה) בריבוע קטן ובאות  ,aוכך גם
וסביבותיה היום
האדומים) במקרא .אתר קבר דוד שמחוץ לשער
(הקווים
(שרטוט :תמר סופר)
ציון מסומן במפה בקו חלש .אתרים
נוספים המסומנים במפה ובמקרא:
 — Sמקדש שלמה — G ,הקבר הקדוש,
 — Kקברי המלכים (מצפון לעיר) .בתוך
העיר שורטטו בקווים חלשים חלקים
מתוואי הרחובות ,ומסומנים באות M
שבעה מסגדים ,במספור מ־ 1עד  .7שני
קווים מסמנים את הערוצים משני צדי
העיר :משער יפו נמשך דרומה ובהמשך
קתדרה
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מזרחה גיא בן הינום (לידו מסומנות בקו חלש ברכת הסולטאן וברכת השילוח) ,והוא נפגש עם נחל
קדרון ,שערוצו מתחיל בשער האריות ויורד דרומה (לאורכו מסומנים קבר מרים ,קבר יהושפט ו[יד]
אבשלום) .הערוץ המאוחד של הקדרון מוביל מברכת השילוח עד מקום הקרוי נחמיה ,הוא עין רוגל46.
ההשוואה של שרטוט זה למפת העיר על פי המדידה המודרנית מעידה על הדיוק המפתיע של
מדידותיו של וסטפל ,כמובן בהתחשב בזמן ובתנאים .עם זאת ניכרים הבדלים ,בעיקר בכל הנוגע
לרוחבה של העיר ,קרי למרחק שבין החומה המערבית לזו המזרחית.
ּ

מימין :וסטפל,
שרטוט 2
למטה :השוואה
למפת העיר
העתיקה וסביבותיה
היום (הקווים
האדומים)
(שרטוט :תמר סופר)

שרטוט  — 2משמאל בפינה העליונה המספר ,2186
והכיתוב מצד ימין למעלה ) Jerusalem (1823בכתב חלש.
מתווה החומות מפורט בהרבה מזה שבשרטוט  ,1שכן קנה
מידה כאן גדול יותר ,ונראות פינות ,בליטות וזוויות .בתוך
 46המעיין ,שנקרא גם ביר איוב ,והמוזכר במקרא ואצל יוסף בן מתתיהו,
אינו קיים כיום ,ומזוהה עם באר הנמצאת בחצר מסגד בכפר סילואן.
מסורת קדומה מספרי המכבים זיהתה בעין רוגל את המקום שבו
החביאו במצוות ירמיהו הנביא את אש התמיד אחרי חורבן המקדש,
ומצאוה מחדש עם שיבת ציון בימי נחמיה .ראו :י' בן־אריה ,עיר
בראי תקופה :ירושלים במאה התשע־עשרה :העיר העתיקה ,ירושלים
תשל"ז ,עמ'  ,87‑84ושם בפירוט רב על אזכורים ותיאורים של המקום
בספרות המאה התשע־עשרה .ולאחרונה ,ראוS. Gibson, ‘Charles :
Warren’s Kidron Valley Tunnels, Bir Ayyub, and the Location of
Biblical En Rogel’, E. van der Steen, J. Boertien and N. MoolderHymans (eds.), Exploring the Narrative: Jerusalem and Jordan in
the Bronze and Iron Ages, London etc. 2014, pp. 351–391
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למטה מימין:
וסטפל ,שרטוט 3
למטה משמאל:
השוואה למפת
העיר העתיקה
וסביבותיה היום
(הקווים האדומים)
(שרטוט :תמר סופר)

חיים גורן וברונו שלהאס

העיר סימון חלש של זוויות בין נקודות שונות ,של חלק מהרחובות ושל שטח הר הבית .סימון
השערים והמצודה ,גם במקרא ,כמו בשרטוט  .1המקרא משמאל למעלה ,ולידו שורה של חישובי
איתור; במקרא משמאל שמות השערים והמצודה ,ומתחתיו ,בהפרש מה a ,עבור מגדל דוד .מימין
שורת מקרא נוספת ,ובה מקדש שלמה ( — Sהר הבית וכיפת הסלע) ,הקבר הקדוש ( ,)Gשער המקדש
( ,)Eשער דמשק ( ,Dוזו בוודאי טעות כיוון שבאות זו מסומן ,גם במקרא שמימין ,שער סטפנוס
הקדוש ,הוא שער האריות ,ואילו שער דמשק מסומן ב־ ;Bייתכן שזו טעות בלבד ,וייתכן שמקורה
בעובדה שמסורת סטפנוס הקדוש מזוהה גם מצפון לשער דמשק) ופינת החומה ( .)αארבע פינות
החומה מסומנות באותיות  ,a–dוקשה לזהות במפה זו לאיזו פינה מכוון הציון  ,αאבל משרטוט  5אנו
למדים שהכוונה לפינה הצפונית־מערבית .שמונה מסגדים בתוך העיר (מ־ 1עד  )8ואחד נוסף על הר
הזיתים .החידוש הגדול כאן הוא קואורדינטות במספרים של מעלות ודקות לכל האתרים שבצד הימני
של המקרא :מקדש שלמה ,הקבר הקדוש ,שער המקדש ,שער דמשק (וראו ההסתייגות למעלה) ,פינת
החומה ,שמונה מסגדים בתוך העיר והמסגד על הר הזיתים.
ההשוואה למפה המדויקת מלמדת על מידת הדיוק בעבודתו של וסטפל ,שמדד וסימן את מגדלי
החומה והתוואי שלה .חוסר ההתאמה הוא ,כבמפה הקודמת ,בעיקר בכל הנוגע לרוחב העיר ,קרי
למרחק בין החומה המערבית למזרחית.
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שרטוט  — 3משמאל למעלה המספר  ,2186מימין למעלה הכותרת ).Plan von Jerusalem (1823
סקיצה חלשה של מתווה חומות העיר ,והטופוגרפיה של סביבותיה רשומה בשיטת הקווקוו ,כולל
ערוצים .סימון של נקודות מחוץ לעיר ,בעיקר באותיות; אין מקרא .סימונים רבים מקבילים לאלו
שבשרטוטים הקודמים ,אבל ללא כיתובים .למעלה ולמטה ובשני צדי הדף מסומנות ארבע הרוחות
באותיות .N, W, S, O
שרטוט  — 4מתווה חומות העיר .כיתובים :למעלה משמאל  ,2186ולמעלה מימין Jerusalem
) .(1823צלב מראה את ארבע רוחות השמים .בתוך שטח העיר מסומנים — ללא כיתוב — הר הבית
והמצודה ,וכן מבנה מרובע בפינה הצפונית־מערבית ,הוא המנזר הפרנציסקני .מחוץ לעיר מסומנת
ברכת הסולטאן כמלבן ללא כיתוב ,ומדרום לה 'שדה הדמים' ,גם הוא מסומן כמלבן אך עם כיתוב.
מקומות נוספים ,המסומנים כריבוע קטן עם כיתוב :מעיין השילוח ,יד אבשלום ,יהושפט (לא ברור אם
הכוונה לעמק יהושפט ,או — לפי הסימון — למערת יהושפט סמוך ליד אבשלום) ,קבר מרים וקברי
המלכים .בתוך העיר מסומנות שמונה נקודות באות  ,Wחלקן ממוספרות ,וברור שיש כאן היפוך של
האות  ,Mהמציינת  ,Moscheeכלומר מסגד .הכיתוב היחיד בתוך העיר .Ecce Homo :מחוץ לעיר,
על הר ציון ,מסומנת נקודה ב־( Mמסגד ,והכוונה לנבי־דאוד).
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(ראו מפת השוואה
בעמוד הבא)
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שרטוט  4בהשוואה
למפת העיר העתיקה
וסביבותיה היום
(הקווים האדומים)
(שרטוט :תמר סופר)

שרטוט  — 5השרטוט המלא ביותר ,שהוא סיכום של כל הקודמים .הכותרת Plan von Jerusalem

) ,(1823ומשמאל המספר  .2186בשרטוט מסומן לראשונה קנה מידה קווי ,כשהקו הוא לאורך 4,000
רגל אנגלית ,שהם  1,219.2מ' .שושנת ארבע הרוחות מימין למטה .אין כיתובים ,אבל רשומות חלק
גדול מהאותיות ששימשו בשרטוטים האחרים (שבעה מסגדים בתוך החומות ואחד על הר ציון ,הר
הבית ,המצודה ,המנזר הלטיני [סן סלוודור ,של הפרנציסקנים] ,שבעת השערים ,הקבר הקדושE ,
קתדרה
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בפינה הבולטת באמצע החומה הדרומית); נראה שהכוונה הייתה שמפה זו תלווה במקרא מודפס,
וזה אכן נמצא במאמר שפורסמה בו המפה בשנת  47.1825העיקר במפה היא הטופוגרפיה ,המוצגת
בשיטת הקווקוו ,הן בתוך העיר הן מחוץ לה .ערוץ הקדרון מסומן בקו ,ולאורכו בכמה מקומות האות
( Jעמק יהושפט) .פסגות שונות מסביב לעיר מסומנות באותיות  Bבדרום I ,בצפון O ,ו־ Sלשתי
 47וסטפל (לעיל ,הערה .)1

קתדרה

54

חיים גורן וברונו שלהאס

פסגות הר הזיתים במזרח .האות  Aמציינת את הערוץ משער יפו עד אזור השילוח ,והאות  Jמציינת
את הקדרון ,ובמהלכם ניתן להבחין בברכת ממילא ממערב לפינת העיר הצפונית־מערבית ,בברכת
הסולטאן ובברכת השילוח .הקברים לאורך הקדרון מסומנים ב־ Pו־ .Qהאותיות  Uו־ Wמופיעות
במספר מקומות מחוץ לעיר ,ועל פי התיאור ביומן הן מסמנות כאמור שרשרות הרים .בתוך גבולות
העיר מסומנים שיפועים ,מגבעת הגולגותא לצפון־מזרח ,מהפינה הצפונית־מזרחית של העיר לדרום־
מערב ,סביב המצודה ובאזור החלק הצפוני של הר ציון.
גם כאן ניכר הדיוק בהשוואה למפה בת זמננו ,וקיימת אותה בעיה במרחק בין החומה המערבית
לזו המזרחית — נובעת מכך סטייה במיקומו של הר הבית ,וכנסיית הקבר למשל מסומנת מעט מצפון
למקומה המדויק.
שרטוט  — 6מקביל בכול לשרטוט  ,5ונראה שהוא זה שהוכן עבור הפרסום .כולו בגוני חום במקום
שחור ,הקווקוו והשרטוטים עדינים ו'נקיים' יותר.
המפה שפורסמה ב'הרטה' כשנתיים לאחר שהוכנו השרטוטים התבססה עליהם כמובן .כותרתה:
'ירושלים וסביבותיה הקרובות ,נמדדה בידי ד"ר וסטפל .שורטטה בידי פוגל פון פלקנשטיין ונחרתה
בידי היינר[יך] ברוזה' 48.ברגהאוס כתב בהערת כוכבית לפרסום' :מכיוון שלא ניתן היה לסמוך על
חיתוך התכנית לפי המדידות המקוריות של וסטפל ,קיבל עליו האדון פוגל פון פלקנשטיין ,לווטננט
ראשון בגדוד הגרנדירים הפרוסי [על שם] הקיסר פרנץ ,את המשימה להכין שרטוט חדש עבור
החיתוך [ ]...אני יכול ,ובדין ,להניח בבטחה שהדיוק לא אבד בשרטוט של האדון פון פלקנשטיין
ובחריתה של האדון ברוזה'49.
כאמור אחרי שובו מהמזרח בחר וסטפל להתיישב בדרום איטליה ,ועל פי ניסוח ההערה של
ברגהאוס כלל לא בטוח שהוא היה מעורב בפרסום .מנגד ברור שברגהאוס זכה לשיתוף פעולה של
שניים מבעלי המקצוע המובילים בתחום ההתקנה והייצור של מפות בעירו ,ברלין .אדוארד ארנסט
פרידריך חניבעל פוגל פון פלקנשטיין ( ,)1885‑1797שהגיע לדרגת גנרל בחיל הרגלים ,השתתף
בקרבות כבר משנת  ,1813ובגיל שבע־עשרה כבר זכה לדרגת לווטננט ולאות הצטיינות .בשנת 1822
החל לפקד על המשרד הטופוגרפי של המטה הכללי הפרוסי ולעסוק במדידות .עם זאת הביוגרפיה
שלו מרוכזת בקריירה הצבאית המפוארת שלו ,ועיסוקו בקרטוגרפיה נזכר בה בלא פירוט 50.קרל
היינריך ברוזה ( )1861‑1783היה מהמובילים בהכנת לוחות נחושת למפות בגרמניה ,ובתקופת
הכיבוש הנפולאוני עבד גם בפריז .לזכותו נזקפות מפות ראשוניות חשובות רבות ,ביניהן עבודות
עם ברגהאוס 51.ברגהאוס הוסיף שלמפה שפורסמה נבחר קנה מידה של  ,1:12,500כך שהיא קטנה
מעט מהשרטוט המקורי ,וכאמור הוא הדגיש שעבודתו של פון פלקנשטיין והחיתוך שביצע ברוזה
מבטיחים שלא נגרע מאומה מהדיוק של העבודה.
48
49
50
51

‘Jerusalem und seine nächsten Umgebungen. Aufgenommen vom Dr. Westphal. Gezeichnet von Vogel v.
’Falckenstein, und gestochen von Heinr. Brose
וסטפל (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,385הערת כוכבית.
B. Poten, ‘Vogel von Falckenstein, Eduard Ernst Friedrich Hannibal’, ADB, XL, Leipzig 1896, pp. 129–135
J. Löwenberg, ‘Brose, Karl Heinrich’, ADB, III, Leipzig 1876, pp. 364–365
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שאפשר להראות
לעומת השרטוטים ,שלרובם צורת מלבן אורכי ,למפה זו צורת מלבן רוחבי ,דבר ִ
את הטופוגרפיה למרחקים גדולים יותר ,ממערב לעיר ובעיקר ממזרח לה ,ששם ניתן לראות את רכס הר
הזיתים והערוצים שמשני צדיו ,בעוד שבשרטוטים נראה רק ערוץ הקדרון .מתקיני המפה הקפידו שלא
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להשאיר בה שטח ללא סימון הטופוגרפיה — הקווקוו ממלא את כל שטח העיר — וגם בכך היא שונה
משרטוטים  .6‑5בתחתיתה שני קני מידה ,רגל אנגלית ( 0.3048מ') ורגל של ארץ הריין ( 0.314מ').

סיכום
שלושת הצעירים הגרמנים ששמו פניהם למסע במצרים ובארץ־ישראל בשנים  ,1823‑1822איש
האצולה פטר פון מדם ,הפילולוג גוסטב פרתיי והאסטרונום יוהן היינריך וסטפל ,לא היו שונים
מרבים אחרים שיצאו לאותה דרך באותן שנים .אך מסעם נתייחד בעובדה שבשובם היו בידיהם
שרטוטים שהיו תוצרי מדידות שהוביל וסטפל בירושלים .השרטוטים ויומני המסע שכתבו פרתיי ופון
מדם היו הבסיס לפרסום מפת ירושלים (שעוצבה בידי בעלי מקצוע בתחום ההפקה הקרטוגרפית)
והסברים למפה זו בגיליון הראשון של כתב־העת הגאוגרפי 'הרטה' ,שיצא בברלין ביזמתו ובעריכתו
של הקרטוגרף רב ההשפעה היינריך ברגהאוס .בשנים הבאות ועד אמצע המאה התשע־עשרה זכתה
המפה לשימוש מועט ולאזכורים אחדים בידי חוקרי ארץ־ישראל מובילים בגרמניה כקרל ריטר
וטיטוס טובלר .המחקר בן ימינו ידע לכל היותר לציין שוסטפל ערך את המדידה .השוואה למפה
דהיום מעידה יותר מכול על מידת הדיוק המפתיעה של עבודתו של וסטפל ,בהתחשב בתנאי העבודה
ובמכשור שעמד לרשותו.
במאמרנו ביקשנו לשחזר את הרקע והמהלך של מסעם הנשכח של שלושת הגרמנים הצעירים,
ולהציג את כל שניתן היה למצוא על דרך היווצרותה של המפה — מהמדידה בשטח דרך השרטוטים
ועד הפרסום המוקדם .חשוב היה להכניס את המפה לסדר המדידות של ירושלים ,שכן היא למעשה
התוצר השני המוכר לנו ,אחרי מדידתו החלוצית של זיבר ,שהקדים את וסטפל ושותפיו בחמש שנים.
יש אפוא במאמר זה תוספת חשובה לתולדות המחקר והמיפוי של העיר.
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