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ÏËÊÂ¯ ·˜ÚÈ

˘Â·ÈÎÏ È„Â‰È‰ ¯˘˜‰
‡¯±μ¥∞ ˙˘· Ï‡¯˘È–ı

בארכיון ה'מוזאון הגרמני הלאומי' בנירנברג מצוי תיק מסמכים מהמאה השש–עשרה שכותרתו 'על
אודות הקשר היהודי' ) 1.(De conjuratione Judaeorumבין השאר נמצאים בתיק שני מכתבים משנת
 1540העוסקים ב'קשר' הזה ,שאין ידוע עליו דבר משום מקור היסטורי אחר .עם זאת נראה כי כותרת
התיק אינה מדויקת ,שכן על פי דברי הכותבים מדובר בקשר שקשרה כנופיה של הרפתקנים לא
יהודים לכבוש את ארץ הקודש ,והיהודים אמורים היו רק לממן תכנית זו.
העובדה הממשית היחידה בכל הפרשה המוזרה היא הידיעה על מאסרו של אחד מראשי הכנופיה
על ידי שוטרי הנסיך הבוחר ) (Kurfürstשל ברנדנבורג .בחקירתו של האיש נחשפה המזימה ,ופרטיה
תוארו במכתב הראשון מבין השניים הדנים בפרשה .כותב המכתב הוא גאורג סבינוס )Georg
 (Sabinus, 1508–1560והוא נשלח אל 'יוהן ,עוזרו של פיליפוס' )' .(Joanni Philippi famulusפיליפוס'
הוא פיליפ מלנכתון ) (Philipp Melanchthon, 1497–1560רפורמטור ,הומניסט ומחנך ,שנודע גם
כאוהד יהודים .מלנכתון היה מראשי התנועה הפרוטסטנטית בגרמניה ומנהיגה אחרי מות מרטין
לותר ,בשנת  ,1546ובאותו זמן כיהן כפרופסור באוניברסיטה של ויטנברג .סבינוס היה תלמידו
ובעלה של בתו מגדלנה .לימים שימש סבינוס כפרופסור באוניברסיטה של פרנקפורט ואחר כך
היה הרקטור הראשון של אוניברסיטת קניגסברג .המכתב נכתב בגרמנית של ימי הביניים המאוחרים,
הוא מובא כאן במקור ובתרגום.
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התיק נשמר עד היום בארכיון המוזאון והסיגנטורה שלוAutographen K.41 (Winshemius) :
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°¯˜È Ô‰ÂÈ
„Á‡ ˘È‡ „ÎÏ

≤„ÒÁ‰

·¯ ÈÎÈÒ ∫‰¯ÊÂÓ ‰ÚÈ„È ÍÏ ¯ÂÒÓÏ È‡Ù ÈÏ ‰È‰ ‡Ï ‰˙Ú „Ú

Æ‚¯Â·„‚Ó· „ÏÂ˘ ¨‚¯Â·Ò‚Â‡ Á¯Ê‡ ‡Â‰ ÆÌÈ„Â‰È‰Â ≥ÌÈËÂ‚‰ Ï˘ ÌÎÏÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÓÈÈ˙Ó˘
ÈÎ ‰‡Â· ÂÈ˙Â·‡Ó ÂÏ ‰¯ÒÓ˘Â ¨˛Amalechiter¸ ˜ÏÓÚ Ï˘ ‡ˆ‡ˆ ‡Â‰˘ ÔÚÂË ‡Â‰
ÂÈÙ· ÂÚÈÙÂ‰ ˙ÂÁÂ¯ È˙˘˘ ¯ÙÈÒ Ì‚ ‡Â‰ Æ˘„Â˜‰ ı¯‡ ˙‡Â „ÏËÂ‚ ˙‡ ˘Â·ÎÏ ÂÈÏÚ
‰· ·Â˙Î‰Ó Æ˙¯‚È‡ Ì‚Â ÌÈ·¯ ÌÈÙÒÎ Â‡ˆÓ ÂÈÏÎ· ÆÁ¯ÊÓ· ÚÒÓÏ ˙‡ˆÏ ÂÈÏÚ ÂÂÈˆÂ
‰È¯‚Â‰ ¨‰ÈÓ¯‚ ¨˙Ù¯ˆ ¨ıÈÈÂÂ˘ ¨‰ÈÏËÈ‡· ¯˙ÂÈ· ÌÈ˜ÊÁÂ ÌÈ·ÂË ÌÈ‚È‰Ó˘ ¯¯·˙Ó
˙‡Â „ÏËÂ‚ ˙‡ ˘Â·ÎÏ Ì‰ÈÏÚ ‰È‰ ‰ÏÈÁ˙ ÆÌÏÂÚ‰ È„Â‰È ÌÚ ¯˘˜ Â¯˘˜ „¯ÙÒÂ
˘Â·ÎÏÂ Á¯ÊÓÏ ÌÈ˘ ¯˘Ú Ï˘ ÚÒÓÏ ˙‡ˆÏ ¨˘È‡ ≤∞∞¨∞∞∞ ÒÈÈ‚Ï ÍÎ ¯Á‡ ¨‰È„ÂÂ˘
È„Î ÌÂ‰ ˙‡ ÚÈ˜˘‰Ï Âˆ¯ ÌÏÂÚ‰ È·Á¯· ÌÈ„Â‰È‰ ÆÌÈ„Â‰È‰ ÔÚÓÏ ˘„Â˜‰ ı¯‡ ˙‡
Ïˆ‡ ÂÏ‚˙‰˘ ÍÎÓ ˙ÁÎÂÓ Ì˙ÂÂÎ ‰˙ÈÈ‰ ÂÊ˘ ‰„·ÂÚ‰ Æ‰¯ÊÁ· Ì˙ÂÎÏÓ ˙‡ Ï·˜Ï
Ú„Â ÌÈ¯ÁÂÒ È‚ÂÁÓ Æ‰Ù¯˘ ˜·‡ ˙ÂÂÚË ˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÏ‚Ú ÌÈÚ·¯‡Ó ¯˙ÂÈ ·Â˜¯˜ È„Â‰È
‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÏ Æ‰ÈÓ¯‚· ‰ÈÂˆÓ‰ ˙ÃÁÃÏn
Ÿ ‰ ÏÎ ˙‡ ÌÈ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· Â˜ ‚‡¯Ù È„Â‰È˘
‰Ê ¯ÈÒ‡ ¯Ó˘ ÈÎÈÒ ˙„Â˜Ù· ÔÎÏ Æ‰Ê‰ ¯˘˜‰ „ÂÒ· ÂÈ‰ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓ¯‚ ÌÈÎÈÒ Ì‚
ÂÙ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÚ„Â ÌÈÏÈˆ‡Â ˛Schulenburg¸ ‚¯Â·ÏÂ˘ ÔÊÂ¯‰ ÆÌÈ˜ÈÊ‡· Ì˘Â‰Â ·ËÈ‰
‡Ï ¯ÁÂ·‰ ÍÈÒ‰ Í‡ ¨˙Â·¯Ú· Â¯Â¯Á˘ Ì˘Ï Ô„ÏÂ‚ ÈÙÏ‡ ˙Â‡Ó ÌÏ˘Ï ÂÚÈˆ‰Â ÂÈÈÚ·
Æ¯ÒÈ˜‰ È„ÈÏ ¯ÈÒ‡‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÈ ÍÈÒ‰˘ ‰ÙˆÓ È‡ ÆÌ‰Ï ‰Ú
˙È„ÂÒ‰ ‰ÚÈ„È‰ ˙‡ „ÈÓ ÍÏ ¯ÂÒÓÏ È˙Èˆ¯Â ÌÈÈÓÂÈ ÈÙÏ ÔÈÏ¯·Ó È˙¯ÊÁ ÈÓˆÚ È‡
ÆÍÎÏ È˙Ú‚‰ ÌÂÈ‰ ˜¯ ¯ÂÓ‡Î ÌÏÂ‡ ¨˙‡Ê‰
ÒÂÈ·Ò ˛ÌÂ˙Á¸

˛¯·Ó·Â· ±±¸ ˘Â„˜‰ ÔÈË¯Ó Ï˘ ÂÓÂÈ È¯Á‡ È˘ÈÏ˘ ÌÂÈ

ÔÈÏ¯·· ¯ÈÒ‡‰ ÏÚ Ú„ÈÓ ˛¥‰Â˘ „È–·˙Î· ˙¯ÁÂ‡Ó ˙ÙÒÂ˙ ÂÊ ÆÌÏ˘‰ ÛÒÂ‡‰ ˙¯˙ÂÎ¸
˘Â·ÈÎÏ ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÎ‰ ÏÚÂ ÌÈ„Â‰È‰Â ÌÈËÂ‚‰ Ï˘ ÌÎÏÓ ÂÓˆÚÏ ‡¯Â˜‰
ÒÂÈÓ‰ÒÈÂ Æ‰„ÂÚÈ‰ ı¯‡‰

 שנודע גם בכינוי וינסהמיוס,(Sebastianus Theodoricus) את המכתב השני כתב סבסטיאן תאודוריקוס
 הוא היה דוקטור לפילוסופיה. על שם עיר מולדתו וינדסהיים שבפרנקוניה התיכונה,(Winshemius)
Johann)  המכתב נכתב כשהתארח בבית מורו יוהן קצמן.ורפואה ופרופסור באוניברסיטת ויטנברג
.1571  עד1535 יואכים השני לבית הוֹהֶנצוֹל ֶרן היה הנסיך הבוחר של ברנדנבורג משנת
הכוונה כנראה לאי השוודי גוֹטל ַנד בים הבלטי
, שם, פרי עטו של פוגלר )ראו קראוס, שהיא תוספת מאוחרת,(9  הערה,176 ' עמ,ס' קראוס משער במאמרו )להלן
.(21  הערה,256 'עמ
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‰¯„˙˜ ±∑≥

±μ¥∞ ˙˘· Ï‡¯˘È–ı¯‡ ˘Â·ÈÎÏ È„Â‰È‰ ¯˘˜‰

 ונשלח אל, הרקטור הפרוטסטנטי הראשון של בית הספר על שם לורנץ בעיר נירנברג,(Ketzmann
 ובהמשך, והוא מובא כאן בתרגום, המכתב נכתב לטינית5.(Georg Vogler) דוקטור גאורג פוגלר
6:המקור

תצלום

ÏÚ ÒÂÙÈÏÈÙ Ï˘ Â¯ÊÂÚÏ ÁÏ˘˘ ·˙ÎÓ Ï˘ ˜˙Ú‰ ÔÓˆ˜ È¯ÂÓÏ ¯È·Ú‰ ∑ÒÂÏÂ‡Ù ¯ËÒÈ‚Ó
Ìˆ¯‡ ˘Â·ÈÎÏ ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ ¯˘˜ ÏÚ ¯·Â„Ó ‰Ê ·˙ÎÓ· ÆÒÂÙÈÏÈÙ Ï˘ Â˙Á ¨ÒÂÈ·Ò È„È
˜˙Ú‰ ÍÏ ¯È·ÚÓ È‡ ¨ÈÏ ‰ÚÂ„È ˙Â˘„ÁÏ Í˙Â¯˜Ò˘ ÔÂÂÈÎÓ ÆÌ˙Â‰Î ˙¯ÊÁ‰ÏÂ ˘„ÁÓ
ÆÍÏ ¯ÂÒÓÏ ˘˜·Ó ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ¨ÔÓˆ˜ È¯ÂÓ Ï˘ Â˙Ú„ ˙‡ Ì‚ ‰ÊÏ Û¯ˆÓÂ ‰Ê ·˙ÎÓ Ï˘
¨ÌÈ„Â‰È‰Â ÌÈËÂ‚‰ Ï˘ ÌÎÏÓ ˙ÂÈ‰Ï ¯ÓÈÈ˙Ó‰ ˘È‡ Â˙Â‡˘ ¯Â·Ò ÔÓˆ˜ ¯ËÒÈ‚Ó ÔÎ·Â
ÔÂÂÎ˙Ó ‡Â‰ ‰Â‰Î‰ ˙¯ÊÁ‰Â ˘„Â˜‰ ı¯‡ ˘Â·ÈÎ Ï˘ ‰Ï˙Ó‡· ÆÏÎÂ ‡Ï‡ ÂÈ‡
ÆÌÈ¯È˘Ú‰ ÌÈ„Â‰È‰ Ï˘ Ì˘ÂÎ¯ ˙‡Â ÌÙÒÎ ˙‡ Â˙ÈÈÙÂÎ ÌÚ „ÁÈ „Â„˘Ï ‰˘ÚÓÏ
‰ÈÓ¯‚ ÏÎÓ Ì‰Ï˘ Í˘‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ÂˆˆÓ˘ ¨·¯ ÔÂ‰ ÂÊ ‰¯ËÓÏ ÌÈ„Â‰È‰ ÂÙÒ‡ ÚÂ„ÈÎ
Æ˙Â·¯ ÌÈ˘ Í˘Ó·
¯Á‡ÏÂ ¨ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯ÎÂÓ Ï‡ È˙˘‚È „ÈÓ ˙¯ÁÓÏ ¨Í·˙ÎÓ ˙‡ È˙‡¯˜˘ ¯Á‡Ï
ÂÈ„È· Â˙Â‡ È˙„˜Ù‰Â ¯ÈÈˆÏ Â˙Â‡ È˙Á˜Ï ¨˘„Â˜‰ È·˙Î Ï˘ „Á‡ ˜˙ÂÚ ÂÓÓ È˙˘Î¯˘
¨¯·„‰ ‰˘ÚÈÈ˘ ¯Á‡Ï ªÌÈÙÈ ÌÈÚ·ˆ· Â·˘ ˙ÂÈÂÓ„‰Â ˙Â¯Âˆ‰ ˙‡ ¯ÈÈ‡ÈÂ Ë˘˜È˘ È„Î
ÔÂÏ‚Ú Â‡ ÁÈÏ˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÎÈÏ‡ ¯·ÚÂÈÂ ¯˙ÂÈ· ‰˙Â‡‰ ‰¯Âˆ· ÌÏ˘ÂÈ˘ „ÈÓ ‚‡„‡
ÆÌÂÏ˘ ‰È‰ ‰Ï‡ ˙ÂËÚÓ ÌÈÏÈÓ ¯Á‡Ï ÆÌÈ‡˙Ó
˙˘· Æ‰‡‰· ˛·˙ÎÓ‰ ˙‡¸ Ï·˜ Æ¯·Óˆ„· ‰Ú·¯‡‰ Ï˘ ¯Á˘· ÔÓˆ˜ ˙È·· ·˙Î
Æ±μ¥∞ Ï‡‰
ÔÎ ‡Ï Ì‡˘ ¨ßÔÂ„‡ß ÈÏ ‡¯˜˙ Ï‡ ¨·Â˘ ÈÏ‡ ·Â˙Î˙ ¯˘‡Î˘ „Â‡Ó ÍÓÓ ˘˜·Ó È‡
Æ‰Ê‰ ¯‡Â˙Ï Â‡ Ì˘Ï ÈÂ‡¯ È‡ È·ˆÓ·˘ ¯Â·Ò ÈÈ‡˘ ¯Á‡Ó ¨ÈÏ ‚ÚÂÏ ‰˙‡˘ ·Â˘Á‡
‰ÓÁ ÌÂÏ˘ ˙Â˘È¯„ ¯ÂÒÓ ÍÏ˘ Ô˙ÂÁÏÂ ÆÔÂ„· ÍÈÏÚ ÚÈÙ˘˙ Í˙Â·È„‡˘ ‰ÂÂ˜‡ ¨·Â˘Â
Ú„Â ¨‰˘ÂÚ ‰˙‡˘ ÈÙÎ ¨È˙Â‡ ·Â‰‡ ÆÈÓ˘·Â ¨ÍÓÂÏ˘· Ì‚ ˘¯Â„ ¯˘‡ ¨È¯ÂÓ Ì˘· ¯˙ÂÈ·
ÆÍÏ ¯ÂÒÓ È‡˘
Í„È„È — ÍÓÓ Ô˙Â‡ ÚÓ‡ ‡Ï ¨¯ÒÓÈ‰Ï ˙ÂÈÂ‡¯‰ ˙ÂÙÒÂ ˙Â˘„Á ÈÏ ‰Ú„ÂÂÈ˙ Ì‡
ÆÒÂ˜È¯Â„Â‡˙ ÒÂ‡ÈËÒ·Ò ˘Ù·
¯Ï‚ÂÙ ‚¯Â‡‚ ¯¢„ ÌÎÁ‰Â ÔÈÂˆÓ‰ ˘È‡‰ ¨ı¯Ú‰ Â·ÈËÓ Ï‡ ˛˙ÈÈËÏ· ¨˙·Â˙Î‰¸
פוגלר פרסם קטעים של משא ומתן ופסקי דין ממלכתיים בענייני דת ובנוגע למפגש חופשי כלל–נוצרי של האומה
20  הערה,256 ' עמ, זאת לפי ס' קראוס,1538 הגרמנית שהתקיים בשנת
.המערכת והמהדיר מודים לגב' אלה קליינמן על סיועה בהשלמת התרגום מלטינית
.זהותו אינה ידועה
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±∑¥ ‰¯„˙˜

‰¯„˙˜ ±∑μ

Ï˘ È˘‰ „ÂÓÚ·
ÒÂ˜È¯Â„Â‡˙ ·˙ÎÓ
˙¯‚È‡ Ì‚ ˙˜˙ÚÂÓ
¨¯˙ÂÏ ÔÈË¯Ó ·˙Î˘
ÌÂÈ· ‰ÁÏ˘˘Â
¨ÌÈ¯Ó˙‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯
ÈÙÏ˘ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ
¨‡ÁÒÙ‰ ‚Á
±μ≤± ˙˘·
Æ‚¯·ËÈÂ ¯ÈÚ‰Ó
ÔÈ‡˘ ¨ÂÊ ˙¯‚È‡·
¯˘˜ß ÌÚ ¯·„ ‰Ï
ÚÈ·‰ ¨ßÌÈ„Â‰È‰
Â˙ËÏÁ‰ ˙‡ ¯˙ÂÏ
‡Ï˘ ‰˘ÂÁ‰
˙Â˘È¯„Ï ˙ÂÚÈ‰Ï
ÆÂÈ˙ÂÂ¯˜ÚÓ ˙‚ÒÏ
˘È ÂÊ ˙¯‚È‡ ÛÂÒ·
„È–·˙Î· ‰¯Ú‰
∫‰Â˘Ï ÂÊÂ ¯Á‡
˙Â˘„Á — ‰Ê È¯Á‡’
ß¢ÌÈ„Â‰È‰ ¯˘˜¢ ÏÚ

±μ¥∞ ˙˘· Ï‡¯˘È–ı¯‡ ˘Â·ÈÎÏ È„Â‰È‰ ¯˘˜‰

˜˙„¯±∑∂ ‰

ÏËÊÂ¯ ·˜ÚÈ

הפרסומים בעת החדשה
תוכנו של תיק ה'קשר היהודי' פורסם לראשונה במאמר שכתב ר' שמידט בשנת  1894בידיעון של
ה'מוזאון הגרמני הלאומי' 8.שמידט סקר בקצרה את תוכנו של התיק שבו נמצאים שני המכתבים וגם
מכתב של מרטין לותר שאין לו דבר עם הפרשה הנידונה ולכן לא פורסם .שמידט הוסיף ביוגרפיה
קצרה של תאודוריקוס ,ולאחר מכן הביא את הנוסח המלא של שני המכתבים בשפת המקור ,בלי
תרגומים .המחבר נמנע מביקורת וממסקנות כלשהן.
פעם נוספת הובא ה'קשר היהודי' לידיעת הציבור במאמרו של שמואל קראוס 'כוונתם של היהודים
לכבוש את פלשתינה בשנה  ,'1540שפורסם בשנת  1921בעיתון 'אַלג ֶמיינ ֶה צייטוּנג ֶדס יוֶּדנטוּמס'9.
מכתבו הלטיני של תאודוריקוס הובא שם בתרגום גרמני ,והמכתב האחר הועתק מהמקור ללא שינוי.
נוסף על כך הביע קראוס את הערכותיו על הפרשה הנדונה .הוא הצטרף לדעתו של קצמן שהמדובר
בהרפתקה מפוקפקת של קבוצת נוכלים שכל מטרתם הייתה לסחוט כסף מיהודים בעלי הון ותו לא.
הוא ציין כי שמו של האסיר ,שבבורותו ובשחצנותו קרא לעצמו 'מלך הגוטים והיהודים' ו'צאצא
שבט עמלק' ,אפילו לא הוזכר ,לכן אי אפשר לחקור את הרקע שלו ושל שאר ה'מנהיגים הטובים
והחזקים' מרחבי אירופה ,שאמורים היו לגייס  200,000איש למסע במזרח שעתיד היה להימשך
עשר שנים תמימות .לדברי קראוס מדובר במבצע שהיקפו גדול מזה של מסע צלב ,דבר שקשה היה
להעלותו על הדעת במאה השש–עשרה .קראוס גם הטיל ספק אם 'עשירי היהודים' ,שהיו אנשי עסק
מנוסים ,היו מתייחסים בכובד ראש להרפתקן מפוקפק מעין זה ,שלא לדבר על הפקדת מזומנים
בידיו .גם הידיעה שבידי סוחרים יהודים בקרקוב ובפראג היו כמויות של מלחת ושל אבק שרפה אינה
מוכיחה דבר .מתקבל יותר על הדעת שהחזיקו בחומרים אלה לצורכי מסחר ללא כל קשר ל'כיבוש
ארץ הקודש'.
אולם מנגד העלה קראוס את הסברה שמא תנועה כזו הייתה אפשרית באווירה האפוקליפטית
ששררה באירופה במאה השש–עשרה ,בתקופת הרפורמציה .כדוגמה הזכיר את 'ממלכת ציון' שהקים
בעיר מינסטר שבווסטפליה יאן מליידן ) ,(Jan van Leidenאחד ממנהיגיה של כת האנבפטיסטים
שהכריז על עצמו כיורשו של דוד המלך .הוא הנהיג משטר רודני שהיה מבוסס על הברית הישנה
בלבד ,והחזיק מעמד שלוש שנים ) .(1535#1532גם בקרב יהודי אירופה הופיעו באותה תקופה אישים
שהניעו אותם רעיונות משיחיים .אחד מהם היה ר' אשר למליין ,שהפיץ את דעותיו בראשית המאה
השש–עשרה בין יהודי צפון איטליה .ידוע יותר הוא דוד הראובני ,שכינה את עצמו נסיך מבית
מלכות ראובן; הוא נפגש עם האפיפיור קלמנס השביעי ברומא ועם הקיסר קרל החמישי ברייכסטאג
של רגנסבורג בשנת  1532והציג בפניהם את תכניתו לכיבוש ארץ הקודש במסע משותף של יהודים
ונוצרים .אליבא דקראוס לא מן הנמנע שגם בקרב יהודי גרמניה היו מי שקסם להם הרעיון המשיחי
8
9

,(R. Schmidt, ‘De conjuratione Judaeorum’, Mitteilungen aus des Germanischen Nationalmuseum, (Jahrbuch 1894
pp. 102–104
S. Kraus, ‘Wie die Juden im Jahre 1540 Palästina erobern wollten’, Allgemeine Zeitung des Judentums, 28 October
pp. 255–256 ,1921
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של כיבוש הארץ והחזרת תפארת הכהונה ליושנה ,והם תרמו מכספם להרפתקה זו מבלי לבדוק את
מניעיהם האמתיים של הוגיה.

דמות המפתח :יואכים השני
דמות המפתח בפרשה הנדונה היא הנסיך הבוחר יואכים השני לבית הוֹהֶנצוֹל ֶרן 10.יחסה של שושלת
זו ליהודי ארצה במאה השש–עשרה היה אמביוולנטי .בשנת  1509התיר יואכים הראשון ,אביו של
יואכים השני ,למשפחות יהודיות רבות להתיישב בברנדנבורג על אף התנגדות העירונים והכהונה.
אולם כבר כעבור שנה חל שינוי דרמטי .ב– 6בפברואר  1510נגנב
מכנסייה באחד מכפרי ברנדנבורג מְכל מוזהב ובו שני לחמי קודש.
הגנב נתפס והודה במעשיו בפני השופט המקומי ,וזה ראה חובה
להודיע לראש הכנסייה על הפגיעה בתשמישי הקודש .לפי דרישת
ההגמון של ברנדנבורג נערכה חקירה נוספת שבה נכחו גם נציגי
הכנסייה ,ותוך כדי עינויים קשים מסר הגנב את מה שהכנסייה
רצתה לשמוע :הוא הודה שאכל את אחד הלחמים ואת האחר מכר
ַנדאוּ .סלומון זה נעצר מיד ,עונה
שׁפּ ָ
ליהודי בשם סלומון מהעיר ְ
קשות אף הוא ,ולבסוף הודה בכל מה שדרש ממנו החוקר :שדקר
את הלחם עד זוב דם ,ושאת החתיכות מסר ליהודים במקומות שונים
בברנדנבורג .מיד נעצרו עשרות יהודים ברחבי הנסיכות ,הובאו
לברלין ונחקרו שם על ידי הנסיך הבוחר עצמו .כולם עונו קשות
ונאלצו להודות בכך שנוסף על חילול קודשי הנצרות רצחו ילדים
נוצרים לפי מצוות דתם .חלק מהנחקרים מתו בעינויי החקירה.
במשפט מבוים ,שישיבתו האחרונה התקיימה בשוק החדש בברלין ב– 19ביולי  ,1510נדונו שלושים
ושמונה הנותרים למיתה על המוקד ,וגזר הדין בוצע מיד .דינם של שלושה שהסכימו להתנצר 'הומתק'
להתזת ראשיהם .לאחר מכן נכנע הנסיך ,שהיה קתולי אדוק ,ללחץ הכנסייה ,וכל יהודי ברנדנבורג
שׁו ֶורין ומזריץ' ,התיר הנסיך בשנת  1532ליהודים פולנים
גורשו 11.רק באזור הגבול המזרחי ,בעיירות ְ
לשוב ולסחור בירידים השנתיים12.
 10משפחת האצולה הוהנצולרן מקורם במצודה בשם זה במדינת וירטמברג ,מצודה שבבעלותם עד היום .הם כיהנו בשנים
 1427#1214כרוזני המצודה של נירנברג ,משנת  1415כנסיכים בוחרים של ברנדנבורג ,משנת  1701כמלכי פרוסיה,
ומשנת  1871עד  1918גם כקיסרי הרייך הגרמני השני.
A. Ackermann, Geschichte der Juden in Brandenburg, Berlin 1906, pp. 34–49; E. Wolbe, Geschichte der Juden 11
in Berlin und in der Mark Brandenburg, Berlin 1937, pp. 50–58; A. Maimon (ed.), Germania Judaica, III,

;Tübingen, 1987, p. 145; W. Heise, Die Juden in der Mark Brandenburg bis 1571, Berlin 1932, pp. 210–221
ש' דובנוב ,דברי ימי עם עולם ,ו :המאה השש–עשרה והמחצית הראשונה של המאה השבע–עשרה ,תרגם ב' קרוא,
תל–אביב תשי"ח ,עמ' .93
 12אקרמן )שם( ,עמ' .53
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בנו יואכים השני ,שעלה לשלטון בשנת  ,1534המשיך במדיניות
של אביו .שינוי מפתיע חל כחמש שנים לאחר מכן .יואכים השני,
שבינתיים הנהיג בארצו את הרפורמציה ,השתתף במפגש הנסיכים
הגרמנים עם הקיסר קרל החמישי בעיר פרנקפורט ב– 15באפריל
 ,1539מפגש שנועד לגשר על חילוקי הדעות הדתיות והפוליטיות בין
השליטים הקתולים לשליטים הפרוטסטנטים ,ושכונה לימים 'שביתת
נשק של פרנקפורט' ) .(Frankfurter Anstandהנושא היהודי לא עמד
כלל על סדר היום ,אולם בין המשתתפים נפוצה השמועה שהנסיך
יואכים השני מתכוון לגרש את היהודים שאביו התיר את שובם .קדם
לו בכך יוהן פרידריך ,הנסיך הבוחר של סקסוניה ,שגירש את היהודים
כבר בשנת  .1537באותו מפגש נכח גם ר' יוסל מרוסהיים ,דובר
ומליץ יושר מפורסם של יהדות גרמניה ,שהיו לו קשרים מיוחדים
עם הקיסר והמלכים הגרמנים ,ושכונה 'נגיד ומצווה ליהודים' .הוא
בא למפגש זה כדי לסתור את ההאשמות של לותר נגד הדת היהודית
וכן ניסה למנוע את גירוש היהודים מהמדינות הפרוטסטנטיות .לותר עצמו לא השתתף באותו מעמד
ויוצג על ידי מרטין בוצר ועוד שני מלומדים פרוטסטנטים .במהלך המפגש התרחש מה שכינה ר'
יוסל בכתביו 'נס בתוך נס' 13.ה'נס' הראשון
היה שמלנכתון קם והוכיח את חפותם של
יהודי ברנדנבורג מכל פשע במשפט של
 .1510מלנכתון שמע מפי הכומר שבפניו
התוודה הגנב לפני הוצאתו להורג ,כי הודה
באשמה שיוחסה לו בגלל הלחץ שהופעל
עליו ,וכי הודאתו לא הייתה אמת .הכומר,
שמצפונו לא נתן לו מנוח ,אץ עם בשורה זו
אל ההגמון ,כדי להציל את הנדונים למוות
ברגע האחרון ,אולם ההגמון הורה לו לשתוק.
לאחר שהפך אותו כומר לפרוטסטנטי ,הוא
חשף את העניין בפני מלנכתון .ה'נס' השני
היה שהנסיכים יואכים השני מברנדנבורג
ויוהן פרידריך מסקסוניה התרשמו עמוקות
מהצהרתו של מלנכתון ,ור' יוסל הצליח
לשכנעם לחדול מיחסם העוין כלפי היהודים
 13ר' יוסף איש רוסהיים ,כתבים היסטוריים ,מהדורת ח' פרנקל–גולדשמידט ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' ;332 ,301 ,107#103
H. Breslau, ‘Aus Strassburger Judenakten’, Zeitschrift für die Geschichte des Judentums, 5 (1892), p. 317
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ולהתיר את שובם אל מדינותיהם .יוהן פרידריך פרסם מיד לאחר שובו הוראה שלפיה הורשו היהודים
לרכוש אישורי כניסה ולנוע בשטח הנסיכות ,אך כעבור ארבע שנים חזר בו ושוב גירש את כל
היהודים מארצו .ר' יוסל כתב בסיפוק שיואכים השני עמד בדיבורו ולאחר שובו מפרנקפורט ניסה
לתקן את העוול שעשה אביו ליהודי ארצו .ב– 25ביוני  1539הורה לעיריית פרנקפורט שעל גדות
האודר ולערים אחרות לתת ליהודים רשות כניסה ומסחר ,ובשנת  1543הורשו היהודים לגור דרך
קבע ברחבי ברנדנבורג ,על אף ההתנגדות ראשי העיריות ,הכנסייה והגילדות של הסוחרים ושל בעלי
המלאכה.
לניהול של אוצר הנסיכות וגם של נכסיו האישיים במשך כל שנות שלטונו השתמש יואכים השני
בשני יהודי חצר ,ששירתו אותו בנאמנות וביעילות ,תחילה במיכאל יהודה מֶדֶרנבורג ואחרי מותו
ביום–טוב ליפולד 14.אולי גם פעולתו האישית התקיפה של הנסיך בפרשת הנוכל שרצה לארגן את
המסע לכיבוש ארץ הקודש — כשהורה לאסור אותו ודחה את ניסיונם של אצילים גרמנים לשחררו
— נבעה מרצונו להגן על היהודים מפני מעשי הונאה וגזל .אולם יש להיזהר בהערכת יחסו של
יואכים לנתיניו היהודים .הוא היה בזבזן מופלג ,ובקופת המדינה היה בזמנו גירעון כרוני .הוא בנה
ארמונות מפוארים ,ובהם זה שבגרוּנ ֶוולד ,שחובר אל הבירה על ידי שדרת פאר ,שנודעה לימים
ֶנדם .הוא הוציא הון עתק על ניסויים אלכימיים ,ואף השתתפות מדינתו במלחמה
בשם קוּרפירסט ָ
נגד התורכים גרמה להוצאות רבות .חצרו נוהלה ביד רחבה ,כולל מתנותיו הנדיבות לפילגשו ,אם
 .I. Elbogen, Geschichte der Juden in Deutschland, Berlin 1935, pp. 110–113 14על מיכאל ראו :וולבה )לעיל,
הערה  ,(11עמ'  ;71#68על ליפולד :שם ,עמ' .83#74
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בתו 15.אחד ממקורות ההכנסה של המדינה היה דמי הכניסה והמסים השנתיים הגבוהים שהוטלו על
היהודים 16.אולי גם סכום הכסף הגדול באמתחתו של הנוכל ,שנועד לכיבוש ארץ הקודש ,לא הוחזר
ליהודים ,אלא הועבר לאוצר הנסיך ,אך זו השערה בלבד ואין לכך שום סימוכין.
תקופת החסד ליהודי ברנדנבורג לא האריכה ימים .יואכים השני נפטר בשנת  .1571בנו ויורשו,
יוהן גאורג ,הורה מיד לאסור את ליפולד ,שמונה בשנת  1556על ידי הנסיך הבוחר לראש הקהילה
היהודית בברנדנבורג ,ובשנת  1565למנהל המטבעה ) (Münzmeisterולאחראי לקופת הנסיך .בגלל
גביית מסים אכזרית לטובת נסיכו הבזבזני והתנהגותו הפיננסית הפסולה היה ליפולד שנוא על
יהודים ונוצרים כאחד 17.יואכים השני עורר עליו את כעסו של לותר ,וזה הזהיר את הנסיך עוד בשנת
 1545מפני ה'עָרמה היהודית' ומהשפעתם ה'מזיקה' של היהודים 18.ליפולד הואשם בהרעלת יואכים
השני ובמעילות ,והוצא להורג באכזריות בשנת  .1573יהודי ברנדנבורג גורשו באותה שנה ,לאחר
שחויבו לשלם 'דמי יציאה' גבוהים .צו גירוש זה היה בתוקף עד  — 1671אז התיר פרידריך וילהלם,
שכונה 'הנסיך הבוחר הגדול' ,לחמישים משפחות יהודיות שגורשו מווינה להתיישב דרך קבע בחבלי
הנסיכות שהתרוקנו עקב מלחמת שלושים השנה .כל משפחה נדרשה להביא לפחות  10,000טלר
הון עצמי ,ונאסר עליהן להקים בתי כנסת 19.מאז ועד חורבנה של יהדות אשכנז היו קיימות קהילות
יהודיות באזור.
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וולבה )שם( ,עמ' .76
 ;A. Kohut, Geschichte der deutschen Juden, Berlin 1898, p. 540הייזה )לעיל ,הערה  ,(11עמ' .234
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