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במאמר שפורסם לאחרונה ב'קתדרה' ניסה מיכאל ארליך להתמודד בדרכו עם תפיסה שניסחתי לפני
שנים רבות ואשר נוסחה המלא פורסם כמאמר בשנת תש"ס .במאמר זה בחנתי את תולדות הקהילה
היהודית בירושלים אחרי התקופה הצלבנית על יסוד זיהוי מקומה של השכונה היהודית בירושלים —
למן אותה העת עד סוף המאה הארבע–עשרה — בהר ציון ולא במקומה עתה 1.לאחר שבחן לכאורה
את התפיסה שהצעתי ,בדיון שעֶרכו ייבחן להלן ,החליט הכותב 'להחזיר עטרה ליושנה' ,משמע לחזור
לתפיסה המסורתית לכאורה ,כי הרובע היהודי היה לפחות מאז שלהי קיץ שנת  ,1267מאז ש'חידש
הרמב"ן את היישוב היהודי בירושלים' ,דווקא במקומו עתה.
אמנם מדברי הכותב לא ברור בדיוק מיהו אביה מולידה של התפיסה שנגדה יצא .תחילה הצביע
על 'מאמר מאלף' של שלמה דב גויטיין כמבשרה של אותה העמדה או חלק ממנה ,אך כבר בסמוך
כפה על גויטיין להתחלק בתביעת האבהות עם שורה של חוקרים נוספים ובכללם מנה גם את עצמו.
מסתבר כי תחילה ניכס לעצמו משהו מן הרעיון אך ניחם בסופו של דבר על משוגתו 2.האם התכוון
לומר שהייתה זו יצירה קיבוצית של חבורת חכמים שעמה נמנה גם הוא? מכל מקום לאחר שפרשׂ את
תמונת המעורבים בניסוח התפיסה ,סיכם את הדברים בזו הלשון' :בעשרות השנים האחרונות קנתה
לה שביתה הדעה שבית הכנסת הקדום של קהילת ירושלים לאחר התקופה הצלבנית היה על הר ציון,
ושגם הרובע היהודי היה שם בעת ההיא' 3.סתם ולא פירש .לכאורה דעה זו שקנתה לה שביתה ,נבראה
יש מאין .יום אחד הופיעה ותפסה לה מקום משל עצמה.
לאחר שהטיל את קביעת העמדה בידי שמים ,ועשרות שנים אחרי שאותה דעה 'קנתה לה שביתה',
הואיל הכותב לייחד מקום גם לי .לאחר שאותה הדעה קנתה לה ,מעשה פלאים ,שביתה ,ולאחר
ש'במשך שנים עברה דעה זו בעיקר כתורה שבעל–פה' ,באתי אני והעליתי אותה על הכתב ,לראשונה
בקצרה בשנת תשמ"א ובשנית בהרחבה בשנת תש"ס .מסתבר אפוא כי מאמרי הוא ניכוס של רעיון
שעבר עד אז כ'תורה שבעל–פה' ,ואני ,כך משתמע מדבריו ,מתהדר בנוצות לא לי.
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מ' ארליך' ,לשאלת מיקום הרובע היהודי ובית הכנסת בירושלים בתקופה הממלוכית' ,קתדרה) 129 ,תשרי תשס"ט(,
עמ' .6647
לא אחזור כאן על כל ההפניות .הקורא המעוניין יוכל למצאן במאמר הנזכר ,בהערות  .41בהמשך להפניית כותב
המאמר אל עצמו אוסיף כי ימים אחדים לאחר הופעת קתדרה  129קיבלתי בדוא"ל הזמנה לסיור שאמור היה להתקיים
ביום שישי ,א' בטבת תשס"ט ) 28בנובמבר  (2008ב– 9.00בבוקר מטעם מוזאון הרובע היהודי ,ואשר נושאו היה:
'לשאלת מיקומו של הרובע היהודי בתקופה הממלוכית?' .בדברי ההסבר נאמר כי 'בעבר — רווחה הדעה שהרובע
היהודי בתקופה הממלוכית ) (15171287היה ממוקם סמוך לבית הכנסת הרמב"ן )כיום( .ד"ר מיקי ארליך ,מהמחלקה
ללימודי א"י באוניברסיטת בר אילן ,קורא תיגר על מוסכמה זו' .האומנם בין הדפסת המאמר לראש חודש טבת תשס"ט
חזר בו ארליך מעמדותיו ,ויתר על פרויקט 'החזרת העטרה ליושנה' והחל לעשות נפשות לעמדותי?
לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .48
˜˙„¯‰
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למרות המקום הצנוע שהועיד לי בפיתוחה של העמדה שחישב לדחות ,בי בחר להגדיל שמו
ברבים .הדיון כולו נסב על מאמרי משנת תש"ס ,כמעט שורה אחרי שורה ,פסקה אחרי פסקה .אף אחד
מן האילנות הגבוהים שנתלה בהם תחילה שוב לא נזכר בהמשך המאמר ,וגם איש מבין אותם חוקרים
שעודם עמנו לא חש להגן על העמדה שלכאורה פיתח ,ואיוותר אנכי לבדי .החלטתי אפוא לעשות
מעשה; עשיתי עצמי ל'שליח מטעם עצמו' ונחלצתי להגן על העמדה ש'קנתה לה שביתה' 'בעשרות
השנים האחרונות' ,על אותה יצירת יש מאין.
אך הסיבה העיקרית לתשובתי הרמתה היא חשיבותה של ההצעה להבנת ראשיתה של השכונה
היהודית לאחר התקופה הצלבנית ,והחשש כי כותרות צעקניות מזה והופעתו של מאמר שכזה בכתב–
עת מכובד מזה ,יסיגו את הגלגל אחור ,לימי ההיסטוריוגרפיה השמרנית ,הלא ביקורתית ,היוצאת
כנגד כל כיוון חדשני מעט כאילו היה דבר מינות ,והמגוננת על כל עמדה מקובלת כאילו הייתה דבר
אלוהים חיים .עמדתי בעניין ראשיתה של השכונה היהודית בירושלים חשובה מאוד בעיניי לא רק
מפני שאני הוא שפיתחתי אותה ,אלא גם מסיבה פשוטה לאין ערוך :משום שהיא נכונה ,ומשום שאין
להבין את תולדות יהודי ירושלים ואת תהליכי התפתחותה של שכונתם בימי הביניים אלא בדרך זו.
על פי מיטב הכרתי לא די שאין בכל הטענות שבמאמר ,שבדקתי אותן שוב ושוב ,כדי לערער אחת
מכל הראיות שעליהן מבוססת עמדתי ,אלא שחלקן אף מבססות אותה.
במאמרי שני פרקים שכל אחד מהם נחלק לשני פרקי משנה .בפרק זה בחנתי את האפשרות כי
הרובע היהודי הנוכחי ,זה שבמרכזו ניצב עתה בית הכנסת המכונה הרמב"ן ,היה מקום מגוריהם של
היהודים בירושלים גם במאה השלוש–עשרה והארבע–עשרה .אגב זאת בחנתי מחדש גם את אפשרות
זיהויו של בית כנסת זה עם בית הכנסת שעליו סיפר הרמב"ן באיגרתו משנת  .1267לאחר שלילתן
של שתי האפשרויות הנזכרות ,ניגשתי בפרק השני לבדוק מחדש את סוגיית מקומה של השכונה
היהודית לאחר התקופה הצלבנית ובעקר את הצעתי מאז ,למקמה מדרום לחומה הדרומית של העיר
באזור המכונה עתה הר ציון .תמכתי יתדותי בטקסט אחד ברור וחד–משמעי המתאר באופן שאינו
משתמע לשני פנים את השכונה היהודית באותו האזור .לאור הטקסט החד–משמעי בעניין הנדון כאן
נתפרשו שאר הטקסטים העוסקים בשכונה בתקופות הראשית שלה .דנתי במקור זה בקצרה במאמרי
משנת תש"ס ,ואילו עתה ,משהתברר כי לא הובן כראוי ,הרחבתי בניתוחו על מנת להסיר כל ספק
ממשמעותו.
בכך למעשה יכול היה הדיון להסתיים .למרות זאת צירפתי לפרק זה תת פרק שבו דנתי במקור
נוסף ,משני בחשיבותו על פי דעתי עתה ,אך הוא שהניע לכאורה את גלגלי הביקורת .הדיון
במקור זה ,הניתן לפירושים אחדים ,מיותר לכאורה לחלוטין ,שכן יש לפרשו לאור המקור הקודם,
המפורש ,המתאר בדיוק ובדרך שאינה ניתנת לכל פירוש אחר ,את מקומה של השכונה היהודית
בתקופות הנזכרות ,ובכך כאמור נמצא מפרש גם את המקורות הדו–משמעיים כמכוונים לאותו
המקום עצמו ,ובכללם את זה שבעטיו לכאורה יצא המאמר ההוא לדרכו .אך בגלל מרכזיותו ,כמעט
בלבדיותו ,של מקור זה בטענות כותבו החלטתי לדון בו .בסופו של דבר ניתוחו המפורט של הטקסט
הועיל להאיר נקודות נוספות החשובות להבנת השאלה הנדונה ,אף שלא היה בהן צורך על מנת
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לפתור את הסוגיה העיקרית שלשמה יצא הדיון הזה לדרכו ,סוגיית מקומה של השכונה בתקופות
היסוד שלה.
על הרוצה לעמוד על התזה במלואה לילך אצל מאמרי משנת תש"ס ,שכאמור נותר מבחינתי ,גם
אחרי מאמר הביקורת ,כתחילת הווייתו ,בלא שנפגם בו דבר 4.במאמרי זה לא הגבתי על כל נקודה
שהועלתה נגד קודמו .אין בכך צורך ואף לא עניין .אין בכוונתי אלא להגן על הצעתי ולהעמידה
במקומה .הרחבתי בסוגיות שצמצמתי במקור ,הוספתי דברים שנוספו לי במשך השנים מאז שהושלם
המאמר ההוא .גם השתדלתי להציג את הדברים בשלמותם ולא רק כתגובה ,על מנת שהקורא יצא
נשכר מן הדברים למרות אופיים הפולמוסי ,ומיניה ומיניה תסתיים שמעתתא.

המסורת על אודות בית הכנסת הרמב"ן וההיסטוריוגרפיה של השכונה
היהודית בירושלים
בית הכנסת הרמב"ן :קורות ומסורת
העניין הראשון שהעלה הכותב במאמרו נוגע לבית הכנסת שבו דיבר הרמב"ן באיגרתו הנודעת.
בפתיחת המאמר הוקדשה לעניין זה פסקה קצרה אך הכותב שב וחזר אליו בסופו .בתחילת דבריו
הציע את עמדתו בהיסוס מסוים ,אך בסופם כבר עשה את בית הכנסת הרמב"ן אבן פינה למהלך רב
ההשראה של מאמרו :ל'החזרת עטרה ליושנה' ,לחזרה אל התפיסה המסורתית כביכול ,שזיהתה את
השכונה היהודית בירושלים 'משנת  1267עד מלחמת השחרור' במקומה עתה; חזרה מן התפיסה
שהצעתי ובעיקר מן המקום שהצעתי לזהות בו את השכונה היהודית .וכך חתם את מאמרו:
בית הכנסת של קהילת ירושלים ניצב ברובע היהודי בן זמננו ,ויהודי ירושלים התגוררו באזור זה כנראה
משנת  1267עד מלחמת השחרור .למסורת הקושרת בית כנסת זה לרמב"ן יש להתייחס בהתאם לטבעה :זו
מסורת שהייתה יקרה ללבותיהם של תושבי ירושלים היהודים ,ולפיכך יש לכבדה ,אולם אין בידינו עד כה
ראיה מכרעת לאמִתוּתה ,בכל זאת הדברים לעיל מצביעים על כך שמסורת זו איננה מופרכת .אמנם במצב
המחקר כיום אין באפשרותנו לגשר על פער של כשמונים עד מאה שנים בין ביקור הרמב"ן בירושלים וייסוד
בית כנסת בימיו לבין העדות המשתמעת המוקדמת ביותר לקיומו של בית כנסת הרמב"ן שברובע היהודי .עם
זאת מכיוון שאין כרגע הצעה אחרת ,קיימת סבירות רבה שהשלב הראשון של בית הכנסת שברובע היהודי
אכן הוקם בידי הרמב"ן או ביזמתו5 .

לא קל להתמודד עם הטקסט המביך ,רווי הסתירות ,הזה .לא ברור למשל מה פשר האמירה כי 'זו
מסורת שהייתה יקרה ללבותיהם של תושבי ירושלים היהודים ,ולפיכך יש לכבדה' .מי הם בדיוק
אותם 'תושבי ירושלים היהודים' שמסורת זו 'הייתה יקרה ללבותיהם'? מתי בדיוק העידו יהודים אלו
על זיקת המקום לרמב"ן? במאה השלוש–עשרה? במאה החמש–עשרה? השש–עשרה? ואולי במאה
4
5

א' ריינר"' ,ואיך? שהרי ירושלים לחוד וציון לחוד!" ,השכונה היהודית בירושלים לאחר התקופה הצלבנית )המאות
הי"גהט"ו(' ,י' בן–ארצי ,י' ברטל וא' ריינר )עורכים( ,נוף מולדתו :מחקרים בגאוגרפיה של ארץ–ישראל ובתולדותיה
מוגשים ליהושע בן–אריה ,ירושלים תש"ס ,עמ' .321278
לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .66
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התשע–עשרה? וכיצד לדעת הכותב יש לכבד מסורת זו? האם יש לקבלה או לדחותה? במשפט אחד
כתב כי 'אין בידינו עד כה ראיה מכרעת לאמתותה' ,ובמשפט שאחריו חזר וטען כי 'בכל זאת הדברים
] [...מצביעים על כך שמסורת זו איננה מופרכת' .לא ייפלא אפוא כי הסיבה היחידה שמצא הכותב
בסופו של דבר בבואו לקבע את המסורת בדבר האותנטיות של המבנה היא 'כיוון שאין בידינו הצעה
אחרת' ,וזו היא לפי שעה אכן הטובה שבעילות שהציע על מנת להצדיק את עמדתו .אנסה אפוא
להלן לבחון את שאלת בית הכנסת הרמב"ן וראשיתו של הרובע היהודי בכלים פילולוגיים היסטוריים
ולהעמיד דברים על מכונם.
קודם שאכנס לעניין בית הכנסת הרמב"ן ולשאלת אפשרותה או אי אפשרותה של המסורת המייחסת
אותו לבית הכנסת של ירושלים המתועד לכאורה למן אמצע המאה החמש–עשרה ,אציין כי משמעותו
של עניין זה לסוגיית מקומה של השכונה היהודית לאחר התקופה הצלבנית כפי שדנתי בה במאמרי
היא משנית .העניין נדון שם רק ברמיזה ,כאילוסטרציה לטענה ולא כתימוכין לה .הטענה בדבר
ראשיתה של השכונה היהודית בהר ציון מבוססת על מגוון מקורות ,ביניהם תיאור מפורט יחסית מאת
תלמיד חכם מובהק ששהה בירושלים ,ושתיאר את השכונה ואת מקומה בפירוט ובדיוק יחסיים ,ותיאור
נוסף של עולה רגל נוצרי התומך במשתמע מדברי החכם הנזכר .הטענה מבוססת גם על ניתוח שורת
מקורות ראשוניים שתיארו את מצב הרכוש הפרנציסקני בהר ציון ,על ניתוח הצווים וכתבי הזכויות
הממלוכיים שהוענקו למנזר ,ועל ניתוח ידיעות רבות הנוגעות ליחסם של יהודי ירושלים לאותה סביבה6.
6
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עיסוקי במיקום השכונה היהודית בירושלים נועד להציב רקע לכתיבה מחודשת של תולדות הקהילה
היהודית בעיר לאחר התקופה הצלבנית עד ראשית המאה החמש–עשרה .לא פחות מכך נועדו דבריי
להבחין בין שתי תקופות בתולדות היהודים בעיר בתקופה הממלוכית :למן הידיעות הראשונות על
יהודים לאחר התקופה הצלבנית ועד סוף המאה הארבע–עשרה בקירוב ,שעד אז התקיימה השכונה
היהודית בעיקר באזור הר ציון ,ולמן ראשית המאה החמש–עשרה ,שמאז הלכה והתהוותה בהדרגה
שכונה חדשה מצפון לשכונה הנזכרת ,פחות או יותר במקום שבו היא קיימת מאז.
לבה של טענתי היה כי היחסים המתוחים שבין היהודים לפרנציסקנים בתקופת התבססותו של
המנזר הפרנציסקני בהר ציון ,למן שנת  1335והלאה ,הושפעו באופן ישיר ממיקומה של השכונה
היהודית בסמוך למנזר ,וכי יחסים אלה נמשכו גם בתקופה שבה כבר עבר עיקרה של השכונה צפונה.
מלבד מסורת אירופית ארוכת שנים של מתחים בין שתי הקבוצות הללו ,התייחד המתח בירושלים
בהתייחסותן של שתי הקבוצות למבנה שנחשב במסורותיהן — וכך גם היום — מקומו של קבר דוד,
מבנה אשר מסורות יהודיות למן המאה השלוש–עשרה ועד שלהי המאה הארבע–עשרה זיהו אותו
כאוהל דוד או היכל דוד.
מכיוון שעניין בית הכנסת הרמב"ן זכה עתה ,בעקבות ההצעה הנזכרת ,לארכה מסוימת ,אדון בו
בהרחבה בדרך שרק נרמזה במאמרי משנת תש"ס :אבחן את אפשרויות זיהויו עם בית הכנסת של
יהודי ירושלים המתועד לכאורה רק למן הרבע האחרון של המאה החמש–עשרה .בכך תיבחן גם
האפשרות להצביע על סביבתו של אותו בית כנסת כמקומה של השכונה היהודית כבר למן המאה
השלוש–עשרה.
מאז אמצע המאה התשע–עשרה תפס הדיון בשאלת בית הכנסת שעליו כתב הרמב"ן מקום מסוים
בכל מחקר שעניינו תולדות השכונה היהודית בירושלים למן המאה השלוש–עשרה והלאה ,ולכאורה
בדין .הדבר נבע קודם כול מחשיבותו של מוסר הידיעה ,של הרמב"ן ,אך גם מן העניין הישיר בשכונה
היהודית ובקורותיה ,שהרי אם יתברר מקומו של בית הכנסת ,יש להניח כי בתוך כך יתברר גם מקומה
של השכונה בשלהי המאה השלוש–עשרה ,מועד שהייתו קצרת הימים של הרמב"ן בירושלים .אין
ספק כי כל הבא לדון בתולדות שכונת היהודים בירושלים אינו יכול להתעלם מטקסט זה — עליו
לבחון אותו היטב ולקבוע את עמדתו כלפיו .עליו גם להקפיד שלא להתעלם מן העובדה האחת
הגלויה לעין :שאין בדברי הרמב"ן אף לא בדל רמז למקומו של הבית שהיה לבית כנסת בשלהי קיץ
ה' אלפים כ"ו.
התפיסה שהציגה את בית הכנסת של הרמב"ן שבלב הרובע היהודי בדרך שהוא מוצג בדרך כלל,
ובכלל זה בקטע שצוטט ונדון לעיל ,כאבן הפינה של השכונה היהודית בירושלים ,הובעה לראשונה
באמצע המאה התשע–עשרה .יהוסף שוורץ הוא שזיהה את בית הכנסת הרמב"ן במקום שבו הוא
מזוהה עתה ,והדברים ראו אור בחיבורו 'תבואות הארץ' ,שנדפס לראשונה בירושלים בשנת תר"ה
) .(1845שוורץ נסמך בזיהויו על הצלבת הידיעה שבמקום היה בעבר בית הכנסת של יהודי ירושלים
שנסגר בפקודת השלטונות העות'מאניים בשנת שמ"ו ) ,(1586עם דברי הרמב"ן על אודות עמודי
השיש שהיו במבנה החרב שתיאר ,ואשר דוגמתם מצא במבנה בית הכנסת הסגור .הזיהוי לא נסמך
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על מסורת קדומה .להפך ,שוורץ לא ידע על מסורת בת המאה השש–עשרה שייחסה את בית הכנסת
של ירושלים בזמנה לרמב"ן ,והוא אף יצא נגד מסורת קיימת שזיהתה את בית הכנסת הרמב"ן במקום
אחר לגמרי ,נגד מה ש'מורגל הוא עד היום הזה בפי כל יושבי העיר שבית כנסת הרמב"ן היא בחומת
העיר סמוך לשער האשפות' ,אשר 'שגגה היא' לדעתו 7.בעקבות הופעת ספרו של שוורץ התקבלה על
דעת הכול בהדרגה התפיסה כי אכן זהו מקומו של בית הכנסת שבו דיבר הרמב"ן באיגרתו 8.נראה כי
זיהויו של שוורץ והתקבלותו ברבים היו המקור לדימויו הנפוץ של הרמב"ן כ'מחדש היישוב היהודי
בירושלים' ,תואר שנפוץ בהיסטוריוגרפיה הלאומית של ירושלים ,ואשר אינו נתמך על ידי רמז
כלשהו באיגרת או בכל מקור אחר9.
אך מאיגרתו של הרמב"ן ,גם משיר שחיבר על מסעו ,מתברר כי יהודים התגוררו בעיר עוד קודם
להגעתו לירושלים ,ובעצם עוד קודם למסע המלחמה המונגולי בשנת  .1260במקום אחר הצעתי את
התאריך  1236כתאריך הסביר לשיבת יהודים לירושלים במאה השלוש–עשרה ,בסופן של שבע השנים
הרעות שבין  1229ל– ,1236שבהן שוב נמנעה ישיבתם בעיר 10.אמנם סמוך להופעת המונגולים בשנת
 1260נעזבה העיר מתושביה ,ובכללם מיהודים' ,ומהם שנהרגו בחרבם' ,אך עם חלוף הסכנה ,במועד
כלשהו בין  1260ל– 1267ועוד קודם להגעתו של הרמב"ן ,שבו כולם או חלקם למקומם .מדברי
הרמב"ן מתברר כי ברשותם של יהודי הקהילה דאז היו ספרי תורה; סביר אפוא להניח כי היה בידם
גם מקום תפילה .מכל מקום במהלך חודש אלול שנת ה'כ"ו )ספטמבר  ,(1267אגב ההכנות למועדי
תשרי שנת ה'כ"ז ,שהיו על פי עדותו של הרמב"ן העילה העיקרית לניסיונות איתור המבנה לבית
כנסת ,החזירו יהודי ירושלים לרשותם את ספרי התורה שהיו מופקדים ,למן שנת  1260ועד אותה
 7תבואות הארץ לר' יהוסף שוורץ ,מהדורת א"מ לונץ ,ירושלים תשכ"ח )ירושלים תר"ס( ,עמ' תסו .אך ראו הדיון המקיף
בסוגיית בית הכנסת :שם ,עמ' תסהתסט .המסורת שביטל שוורץ אינה היחידה שייחסה מקום לבית הכנסת המתואר
באיגרת הרמב"ן .במאמרי הצבעתי על מסורת מן המאה השבע–עשרה שנמסרה על ידי ר' דוד קונפורטי ,ושהצביעה
על המקום בסביבת שער ציון .ראו :ד' קונפורטי ,קורא הדורות ,ונציה תק"ו ,דף יט ע"א; ריינר )שם( ,עמ'  ,277הערה
 .3מסורת זהה או קרובה נמסרה על ידי לודוויג פרנקל .ראוA.I. Frankel, Nach Jerusalem, II, Leipzig 1858, p. 123 :
)=ל"א פרנקל ,ירושלימה ,תרגם מ' שטרן ,וינה תרי"ט ,עמ' .(231
 8הראשון הידוע לי שציין זאת אחרי הופעת 'תבואות הארץ' הוא המהדיר והמו"ל של המהדורה השנייה של הספר,
אברהם משה לונץ .לונץ כתב בפשטות ,אגב תיאור ק"ק 'תלמוד תורה' ,הוא בית הכנסת אליהו הנביא' ,כי בו נתאחזו בני
העדה הזאת ]העדה הספרדית[ אחרי אשר סגר המופתי את בהכ"נ של הרמב"ן בשנת שמ"ו' .ראו :א"מ לונץ ,מורה דרך
בארץ ישראל וסוריה ,ירושלים ) 1979ירושלים תרנ"א( ,עמ'  .111לא ערכתי בדיקה מלאה של המקורות האפשריים,
וייתכן כי בארבעים ושש השנים שבין הופעת שני הספרים קדמו ללונץ אחרים ,שלא עליתי על עקבותיהם .אך דומה כי
מאז והלאה לא היה מי שערער על זיהוי זה ,מלבד גויטיין ,שלמד מדבריו של אבן עביה כי אין להקדים את בית הכנסת
המיוחס לרמב"ן למאה החמש–עשרה .ראו :ש"ד גויטיין' ,ספרו של אבן עובייה על הריסת בית הכנסת היהודי בירושלים
בשנת  ,'1474ציון ,יגיד )תש"חתש"ט( ,עמ'  .22דברי השופט השאפעי בעניין זה ראו :שם ,עמ'  ,30והם מצוטטים
להלן ,ליד הערה .29
 9התפיסה המקובלת באשר לראשית היישוב היהודי בירושלים לאחר התקופה הצלבנית ותפקידו של הרמב"ן במהלך זה,
כבר נבחנו בידי קדר .ראו :ב"ז קדר' ,יהודי ירושלים ,12671187 ,וחלקו של הרמב"ן בשיקום קהילתם' ,הנ"ל )עורך(,
פרקים בתולדות ירושלים בימי הביניים ,ירושלים תשל"ט ,עמ'  .133122קדר הציע את סדר הדברים על פי התעודות
הידועות עתה ובסינכרוניזציה לאירועים בסביבה הצלבנית והאיובית .וראו ביקורתו על ההיסטוריוגרפיה הלאומית
בהקשר זה ,ובכלל זה על התואר 'מחדש היישוב היהודי' המיוחס לרמב"ן :שם ,עמ'  ,132הערה  .40בנספח למאמרו
פרסם קדר מהדורה ביקורתית של איגרת הרמב"ן .ראו :שם ,עמ'  ,136134שעל פיה תצוטט האיגרת להלן.
 10ריינר )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .286285
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שעה ,בשכם 11.קיומו של מקום תפילה קודם לנטישת העיר בשנת  1260היה מכוח הסברה ,אך קיומו
לאחר שיבת היהודים נזכר על ידי הרמב"ן .הוא ציין כי אל משפחת הצבעים שהייתה גרעין הקהילה
'יאספו עד מניין מתפללים בביתם בשבתות' 12.זהו משפט מפתח המלמד על סדר הגודל של הקהילה
הזעירה שהתגוררה בירושלים במחצית השנייה של המאה השלוש–עשרה :משפחות ספורות שיכלו
להעמיד מתוכן עד עשרה גברים בוגרים בקירוב למניין.
אולם מקום תפילה זה ,ביתה של משפחת הצבעים ,לא היה בית הכנסת שעליו נסבו הדברים.
הרמב"ן ,שסיפר על התפילה בבית משפחת הצבעים ,נטל חלק לדבריו באיתור מקום לבית כנסת
אחר' :ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה ולקחנו אותה לבית הכנסת כי העיר הפקר
וכל הרוצה לזכות בחורבות זוכה' 13.הרמב"ן עלה לרגל לירושלים לקראת תפילות מועדי תקופת
השנה בתוך קהל גדול של עולי רגל כמותו ,שבאו מכל קהילות המזרח באותן הנסיבות ,ובכללם
היו מן הסתם גם מבני קהילת עכו ,שממנה בא .הוא אף לא הותיר ספק באשר לסיבה להקמת בית
הכנסת שבאיתור מקומו סייע' :כי רבים באים לירושלם מדמשק וצובה וארץ מצרים וכל גלילות
הארץ לראות בית המקדש ולבכות עליו' .לא בשל צורכי הקהילה הזעירה ביקשו למצוא מקום
לבית הכנסת ,צורכי העלייה לרגל הם שגרמו 14.עולי הרגל שגדשו את ירושלים במועדי תשרי ,עזבו
אותה מיד לאחריהם .גם הרמב"ן ,שדבריו באיגרתו הם המקור לעיקר העובדות שציינתי עתה ,לא
התיישב בירושלים ,ועל כן גם לא היה 'מחדש היישוב היהודי' בה .מאז שעלה לארץ–ישראל היה
מקום מושבו — כצפוי — בעכו; ממנה בא ואליה שב .הוא הגיע לירושלים בט' באלול שנת ה'כ"ו,
ועזב אותה כעבור מעט למעלה מחודש אך כבר בשנה שאחריה ,בי"א בתשרי שנת ה'כ"ז .אם אכן
פעל על פי התכנית שציין באיגרתו ,הרי המשיך לחברון .מכל מקום בסופו של דבר שב לעכו,
וכעבור שנה בדיוק ,בראש השנה שנת ה'כ"ח ,זמן קצר לפני מותו ,נשא בעכו את דרשתו הנודעת
לראש השנה15.
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12

13
14

15

על סדר הזמנים האפשרי לחזרת היהודים לירושלים או להופעתם בעיר לאחר התקופה הצלבנית ראו :קדר )לעיל,
הערה  ,(9עמ'  .129128במאמרי הצעתי סדר זמנים שונה במקצת להתהוותה של השכונה היהודית לאחר תום השלטון
הצלבני בשנת  ,1244שעיקריו ונימוקיו מוצגים גם כאן .ראו :ריינר )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  .286אין צריך לומר כי ארליך
לא הזכיר כלל את מאמרו של קדר ואת הדיון בסוגיית ראשיתה של השכונה בשני המאמרים.
איגרת הרמב"ן ,מהדורת קדר )לעיל ,הערה  ,(9עמ'  .135והשוו' :תפלה על חורבות ירושלים' ,כתבי הרמב"ן ,א ,מהדורת
ח"ד שעוועל ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' תכזתכח .בשיר–קינה זה הזכיר הרמב"ן את הקהילה הקטנה בזו הלשון' :מצאתי
שׁל ְמוּ מִנ ְי ָן וְע ֵָדה' ,אך
בתוכ ֵך איש יהודי נ ִגּ ָשׂ ו ְנ ַעֲנ ֶה ,והוא ַצבָּע ובוז ישבע ,ואליו יֵאָספו בביתו בין גדולים וקטנים אם י ִ ְ
הוא לא הזכיר כלל את איתור בית הכנסת החדש ,שעליו סיפר באיגרתו ,וראו להלן ,הערה .14
איגרת הרמב"ן )שם( .על העלייה לרגל לירושלים בחודש תשרי באותה העת ראו גם פירוש הר"ן על הרי"ף ,תענית דף
ב ע"א ,ד"ה 'ואיכא למידק'.
ייתכן כי זוהי הסיבה להימנעותו של הרמב"ן מלכלול את סיפור בית הכנסת בקינה שכתב )ראו לעיל ,הערה .(12
באיגרתו לבנו סיפר הרמב"ן את סיפור קורותיו האישיות ,ועל כן טרח לספר על מעורבותו בהכנת בית הכנסת לתפילות
המועדים ,אבל בשיר הקינה ,שהוא טקסט בעל אופי ליטורגי המתאר מהלכים בעלי משמעות דתית ,תאולוגית או
היסטורית ,סביר להניח כי לא מצא לכך מקום .סביר להניח גם כי בית הכנסת שעליו דיבר הרמב"ן היה מבנה זמני
ששימש לתפילות החגים ,וכי לאחריהם חזר קומץ תושביה היהודים של ירושלים לסדר היום הרגיל ולמקום תפילה
המתאים לגודל הקהילה .בתיאור בית הכנסת באיגרת אכן שזורה נימה של ארעיות ,אך המטען הרגשי הכבד שהועמס
עליו בהיסטוריוגרפיה החדשה מקשה מעט להבחין בו.
'דרשה לראש השנה' ,כתבי הרמב"ן )לעיל ,הערה  ,(12עמ' ריארנב.
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והכותב? אחרי שציטט את הקטע הרלוונטי מאיגרת הרמב"ן — ולא העיר עליו דבר — הסמיך אליו
קטע מן הנוסח הנדפס של 'איגרת ייחוס האבות' ,נוסח שאין להקדימו לכאורה לשנת רצ"ז ),(1537
הנזכרת בו במפורש )להלן' :ייחוס האבות' רצ"ז( ,ובו נאמר כי 'יש בירושלים בית כנסת קדמון מיוחס
לרמב"ן ז"ל ,ויש בה עמודים של אבני שיש ומתפללים בה תמיד' .על כך הוסיף כי 'זהו המקור הקדום
ביותר שקושר במפורש בין הרמב"ן לבית
הכנסת ] [...הידוע היום בשם בית כנסת
הרמב"ן' — 16אך זוהי טעות :אין זה המקור
הקדום ,זה המקור היחיד ,אין בלתו ,אין
לפניו ,גם אין אחריו ,לפחות עד המאה
התשע–עשרה .כל האיזכורים האחרים של
מסורת זו אינן אלא העתקות וגלגולים של
אותו הטקסט עצמו שתאריכו נקוב :רצ"ז,
היא שנת .1537
המסורת שב'ייחוס האבות' רצ"ז שייחסה
את בית הכנסת של ירושלים לרמב"ן ,היא
בעצם העדות היחידה שעליה הוא ביסס את
דעתו על זהותו של המבנה הידוע עתה כבית
הכנסת הרמב"ן עם המבנה שעליו סיפר
הרמב"ן באיגרתו משנת  .1267במבנה זה,
בלא ספק ועל דעת הכול ,פעל בית הכנסת
של שכונת היהודים בראשית התקופה
העות'מאנית ,כלומר בזמן כתיבת הדברים
ב'ייחוס האבות' ,אך ראוי לבדוק את טיבה
של עדות זו בכלים פילולוגיים בסיסיים.
סביר להניח כי סמוך לשנת  1537היו
מיהודי ירושלים שזיהו את בית הכנסת
שציין הרמב"ן באיגרתו עם בית הכנסת שבשכונתם ,ועל כך מעידה הפִּסקה המופיעה ב'ייחוס האבות'
רצ"ז .אלא שבגרסה קדומה יותר של אותה האיגרת תואר בית הכנסת של ירושלים בדרך שונה מעט:
'יש בירושלם בית כנסת קדמון ובו מתפללים תמיד .ויש כמו י"ד שנים והחריבוהו הישמעאלים
בעונותינו ובנס גדול ועצום חזרו ישראל ובנו אותו והוציאו על בנינו ממון רב אין חקר ואין מספר'17.
מאחר שבית הכנסת נהרס ונבנה שוב בשנת  ,1475בשנת ה'רל"ה בלוח העברי )ראו להלן( ,ומאחר
 16לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ'  49והערה .8
 17א' דוד' ,איגרת "יחוס הצדיקים והחסידים ע"ה הנקברים בארץ הקדושה בארץ ישראל" משנת רמ"ט'ֹ ,קבץ על יד ,ס"ח
טז ]כו[ )תשס"ב( ,עמ' .208
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שמועד כתיבתה של האיגרת היה כעבור ארבע–עשרה שנה ,משמע שנכתבה בשנת רמ"ט ,היא שנת
 ,1489עוד בתקופה הממלוכית ,ועל כן תיקרא להלן' :ייחוס האבות' רמ"ט .חמישים שנה חלפו אפוא
בין שני הנוסחים של אותו החיבור ,האחד נכתב עוד בתקופה הממלוכית ,ואילו האחר — כבר בתקופה
העות'מאנית .והנה בנוסח הקדום ,ב'ייחוס האבות' רמ"ט ,הופיע המשפט הבא' :ויש בירושלם בית
כנסת קדמון ובו מתפללים תמיד' 18.ולעומת זאת ב'ייחוס האבות' רצ"ז ,שנכתב כאמור כבר בתקופה
העות'מאנית ,כעבור חמישים שנה ,נכתב' :יש בירושלים בית כנסת קדמון מיוחס לרמב"ן ז"ל ,ויש
בה עמודים של אבני שיש ומתפללים בה
תמיד' .הדגשת המילים המבדילות בין
שני הנוסחים מבהירה מה אירע — משפט
אחד חוזר בשני הנוסחים ,אלא שבנוסח
רצ"ז ,המאוחר ,נוספו עליו מילים
אחדות' :יש בירושלים בית כנסת קדמון
מיוחס לרמב"ן ז"ל ,ויש בה עמודים
של אבני שיש ומתפללים בה תמיד'.
בנוסח רצ"ז נוסף ייחוסו של בית הכנסת
לרמב"ן ,שלא נזכר כלל בנוסח הקדום.
זוהי אפוא החדרה ,אינטרפולציה בלע"ז.
החדרת התוספת התחוללה אל נכון בין
ÏÚ ÌÂ¯„Ó Ë·Ó
 1489ל– .1537עקרונית היא יכלה להתחולל בכל זמן בין שני התאריכים הנזכרים ,למן שלהי התקופה
ÔÂÈˆ ¯‰· ÌÈ·Ó‰
הממלוכית ובעשורים הראשונים של המאה השש–עשרה עד שנת רצ"ז .אך סביר בעיניי להניח כי
·˙ÍÂ˙Ó ËÈ¯Á
המסורת הנדונה התבססה קרוב יותר לשנת  ,1537אולי אפילו אגב העתקת האיגרת19.
˙ÈÏ‚‡‰ ‰¯Â„‰Ó‰
˘˙Â‡Â·˙ß ¯ÙÒ Ï
הידיעה היחידה שבידינו מכל שנות קיומו של בית הכנסת על זיקתו לרמב"ן היא אפוא החדרה
ÛÒÂ‰È Ï˘ ßı¯‡‰
˘‰ÈÙÏ„ÏÈÙ ¨ı¯ÂÂ
שקופה ,גלויה לעין ,של חלק משפט לתוך משפט קיים בטקסט קדום .ייחוסו של בית הכנסת לרמב"ן
∞˙Ó„Â˜ ‰Ò¯È‚ ª±∏μ
˘ ‰ÓÒ¯ÂÙ ¯ÂÈ‡‰ Ïהוא המצאת מסורת ) (invention of traditionשאין להקדימה לשלהי התקופה הממלוכית.
·˘±∏≥∑ ˙
הדעת נותנת כי ייחוס בית הכנסת של ירושלים לרמב"ן במאה השש–עשרה קשור בהצטלבותם
של שני מהלכים :הדפסתה בראשונה של איגרת הרמב"ן והיווצרותה של קהילת מגורשים ספרדים
בירושלים .האיגרת שבה סיפר הרמב"ן על ביקורו בעיר וכן על איתור בית הכנסת בתוכה נדפסה
בראשונה בסוף פירוש הרמב"ן לתורה ,ליסבון רמ"ט ) ,(1489ממש באותה השנה שבה הועתק הנוסח
 18שם.
 19נוסח זהה לזה של 'ייחוס אבות' רמ"ט מופיע בכ"י מוסקווה ,ספריית המדינה הרוסית ,אוסף גינזבורג  ;579.2פורסם על
ידי צ' אילן ,קברי צדיקים בארץ ישראל ,ירושלים תשנ"ז ,עמ'  .175153המשפט הנדון ראו :שם ,עמ'  .158כל שאר
הנוסחים שבידינו קשורים בנוסח רצ"ז ,הם בדרך כלל מצוירים ,וכולם מאוחרים מאותה שנה .על איורי 'ייחוס האבות'
במהדורות השונות ראו :ר' צרפתי' ,איורי "ייחוס האבות" :אמנות עממית מארץ ישראל' ,הנ"ל )עורכת( ,מנחה שלוחה:
תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים ,ירושלים  ,2002עמ'  .2519על היחסים הטקסטואליים בין הנוסחים
השונים ראו :ש' צוקר"' ,יחוס האבות" או "אלה מסעי" ,מגילת המקומות הקדושים' ,אריאל) 123122 ,תמוז תשנ"ז( ,עמ'
 .208191שני המחברים עסקו רק בנוסח רצ"ז ובהעתקותיו המאוחרות ,שכן מאמריהם קדמו לפרסומו של נוסח רמ"ט.
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הקדום של 'ייחוס האבות' שצוטט לעיל .ביקורו של הרמב"ן בירושלים נודע בציבור הרחב רק למן
אותה השעה .השימוש במילים 'ויש בה עמודים של אבני שיש' ב'ייחוס האבות' רצ"ז מעיד על תלותו
של המשפט בנוסח איגרת הרמב"ן' :ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש' 20.באותן השנים הלכה
והתעצמה הגירת יהודים ספרדים לאגן הים התיכון ובכלל זה לארץ–ישראל ולירושלים 21.נראה כי
יש לייחס לציבור מהגרים זה את זיהוי בית הכנסת של ירושלים ב'ייחוס האבות' רצ"ז עם בית הכנסת
שנזכר — בלא כל הקשר גאוגרפי ניתן לזיהוי — באיגרת הרמב"ן .המהגרים הספרדים ניסו לעגן את
זהותם במקום החדש בזיקתם לדמותו של החכם הספרדי הנודע ,שהאיגרת שנודעה בציבור רק זה לא
כבר קשרה אותו לשלבים מכוננים בהתהוות הקהילה.
דומה כי לאור דברים אלו ניתן למחוק בלא היסוס את הקו שמתח הכותב בין המסורת המצוטטת
ב'ייחוס האבות' רצ"ז למאורעות שנת  22.1267זכותו לחלוק על הוכחה זו ,אך עליו להתייחס אליה
ולהציע לה פירוש אחר ,מתקבל על הדעת .אין הוא יכול להתעלם ממנה ,גם לא לטעון שלא הכיר
אותה ,שכן הדברים הופיעו במאמרי ,שקודם שיצא נגדו ראוי היה שישב עליו שבעה נקיים ,וכך גם
על מאמרו שלו קודם שנדפס ,והוא לא עשה לא את זה ולא את זה .מתוך החומרים ששאב ממאמרי,
בחר את הנוח לו ,כמו למשל את הציטוט מ'ייחוס האבות' רצ"ז ,והתעלם מן הנוח פחות ,כמו למשל
מנוסח רמ"ט .האם הייתה זו טעות? או אולי הטעיה? אין לדעת .כך או כך הדברים מטילים צל על
אמינותו של ארליך ועל דרכי עבודתו.
חמורה לא פחות מן הבחינה המתודולוגית היא התעלמותו המוחלטת מן החומר הרב יחסית הקיים
על בית הכנסת של ירושלים מן המאה החמש–עשרה והשש–עשרה ,הוא בית הכנסת אשר אליו כיוונה
המסורת שב'ייחוס האבות' רצ"ז ,ואשר אותו זיהה שוורץ עם בית הכנסת של הרמב"ן .על מנת לבסס
את הטענה כי מדובר בייחוס אותנטי אין להסתפק במקור יחיד המאוחר ב– 270שנה מאיגרת הרמב"ן,
ושהקשריו הטקסטואליים בעייתיים כל כך .יש לבחון את מכלול ההתייחסויות לבית הכנסת ולבדוק
אם המסקנה מן המקור האחד ,הבעייתי ,עולה בקנה אחד עם שאר המקורות העומדים לפנינו :האם
משתמעת מהם זיקה כלשהי לאדם ,למאורעות או לפחות לתקופה שאליהם כוון הזיהוי .בית כנסת זה,
הניצב בלב השכונה היהודית דהאידנא ,מתועד היטב למן שנת  1474בקירוב .ניתן אפוא לבחון את
מעמדו ואת המסורות שנקשרו בו בקרב אנשי ירושלים ,הבאים אליה ומי שעמדו עמם בקשר ,לפחות
בששת העשורים שקדמו להעתקת 'ייחוס האבות' רצ"ז .אזכורו של הייחוס לרמב"ן הוא אמנם יחיד,
אך לא כן אזכורו של בית הכנסת עצמו.
 20ראו לעיל ,עמ' .108
 21על עליות יהודי ספרד לארץ–ישראל בשלהי התקופה הממלוכית ראו :י' הקר' ,עליית יהודי ספרד לארץ–ישראל וזיקתם
אליה ,בין קנ"א לרנ"ב' ,שלם ,א )תשל"ד( ,עמ'  ;156105הנ"ל' ,זיקתם ועלייתם של יהודי ספרד לארץ–ישראל,
 ,'14921391קתדרה) 36 ,תשמ"ה( ,עמ'  .343אף שבשני המאמרים התפרשׂ המחבר על פני תקופה ארוכה ,ואף
שבשניהם חתם את דיונו בגירוש ספרד ,מצוי בהם עיקר החומר הנדרש לצורך דיוני כאן.
 22אף שכשל כאן בניתוח ובהצגת הממצא הפילולוגי ,גילה בעל המאמר אחריות פילולוגית ראויה בהפנייתו למאמרו של
רמי יזרעאל ,ש'שם לב שהכותב ציין בפירוש שבית הכנסת רק מיוחס לרמב"ן ,אולם כפי הנראה לא היה בטוח בכך'
)לשאלת מיקום הרובע ]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(49אך שניהם ,יזרעאל והכותב ,טעו בפירוש הביטוי 'מיוחס ל] ,'[...שאין
בו אף לא שמץ של היסוס' .מיוחס ל] '[...משמעו :שמו עליו.
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בראשית כסלו ה'רל"ה ) 16בנובמבר  (1474חרב בית הכנסת בידי קנאים מוסלמים ,וכעבור זמן
קצר החלה בחצר הסֻלטאן בקהיר פעילות שתדלנית נמרצת ויקרה לשם בנייתו מחדש .כתוצאה מכך
בשלהי אותה שנה ,בחודשי אבאלול רל"ה )אוגוסט  ,(1475שוב עמד המבנה על תִלו .יש בידינו
תיעוד רב יחסית על מאורעות אלה .המאורעות נזכרו במקורות עבריים שעסקו בנושא בעקיפין,
כדוגמת אזכורו ב'ייחוס האבות' רמ"ט שהובא לעיל ,ובמישרין ,בתעודות הנוגעות למאמציה של
הנהגת קהילת ירושלים לאסוף כספים לצורך בניית בית הכנסת מחדש .אותם אירועים נדונו בפירוט
רב ,אך בהקשרים שונים ,גם בכרוניקות ערביות שתיארו בהרחבה את מהלך 'מאורע בית הכנסת' ואת
דיוני בית הדין השרעי של ירושלים בתביעה למנוע את התפילה בבניין בית הכנסת ,בהיותו 'חדש'.
מקורות ערביים תיארו גם את הדיונים שהתנהלו בפרשה זו בחצר הסלטאן קאיתבאי בקהיר ואת
המגעים בין קהיר לירושלים בעניין זה .מחיבורים אלו ניתן להפיק מידע חשוב על תולדות מבנה
בית הכנסת של ירושלים ,ואף להגיע לתאריך כמעט מדויק של רכישתו בידי יהודים .שתי החטיבות
הללו ,בעיקר זו הערבית ,תסייענה בידי להעמיד במקומה את הסוגיה הנדונה וגם תלמדנה על ערכה
ההיסטורי של היומרה 'להחזיר עטרה ליושנה'.
מן המקורות העבריים עשה הכותב שימוש רק במסורת שהובאה ב'ייחוס האבות' רצ"ז ,שכפי
שהראיתי לעיל ,לא די שאין בה כל תרומה לשאלת ייחוסו של בית הכנסת למאה השלוש–עשרה,
אלא שהיא מלמדת בדיוק את ההפך :כי ייחוס בית הכנסת של ירושלים לרמב"ן הוא מסורת חדשה,
מומצאת ,שלא היה לה דבר עם ימיו של הרמב"ן .בשאר המקורות לא עשה ארליך כל שימוש ,אף
שכולם נדפסו ,נדונו במחקר פעם ויותר ,וידועים לכל העוסק בענייני ירושלים וארץ–ישראל בתקופה
הממלוכית.
אתחיל דווקא באחרונים ,בשני תלמידי חכמים שהיו בירושלים ,ושתיארו בפירוט את בית הכנסת
שפעל בה .שניהם היו איטלקים .האחד עלה לירושלים ,היה לתושב העיר ,חי בה שנים רבות ,נפטר
ונקבר בה .תלמיד חכם מופלג זה ידע היטב את אורחות חייה ,מסורותיה ומנהגיה של הקהילה ותיעד
אותם באיגרותיו .האחר עלה לרגל לירושלים ,שהה בה כחודש ומחצה ושב למקומו ,וגם הוא בחן
מקרוב את מנהגיה ומסורותיה של הקהילה היהודית בעיר .הראשון הוא ר' עובדיה מברטנורא ,שהגיע
לירושלים בערב פסח שנת רמ"ח ) (1488וחי בה עד מותו .הוא תיאר את בית הכנסת בפירוט ובדיוק
ומתוך היכרות עמוקה עם כל שאירע סביבו .שנה אחת קודם לכתיבת 'ייחוס האבות' רמ"ט ,האיגרת
שסופר בה בקצרה על הרס בית הכנסת ,הרחיב ר' עובדיה בתיאור המאורע ,שהתרחש שלוש–עשרה
שנה קודם לעלייתו ,והוסיף עליו מידע שלא נודע לפי שעה אלא ממנו 23.השני הוא ר' משה באסולה,
ששהה בירושלים בחודשים כסלוטבת בחורף רפ"ב ) ,(1522והוא תיאר את בית הכנסת ,את מבנהו,
את מתפלליו ואת כל שהתרחש בו .בעיקר נתן את דעתו למנהגיו ולמסורותיו ודיווח עליהם בפירוט
רב בנספח שבסוף חיבורו24.
 23מאיטליה לירושלים :איגרותיו של ר' עובדיה מברטנורא מארץ ישראל ,מהדורת מ"ע הרטום וא' דוד ,ירושלים תשנ"ז,
עמ' .6967
 24מסעות ארץ ישראל לרבי משה באסולה ,2מהדורת י' בן–צבי ,ירושלים תרצ"ט ,עמ'  .6160וראו' :תקנות והסכמות שיש
לק"ק ירושלם ע"ה והם כתובות על לוח בב"ה' ,שם ,עמ'  ;8583עוד בענייני בית הכנסת ראו :שם ,עמ'  .8886וראו
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אין צריך לומר כי אף אחד מן המחברים הללו לא ציין ולו ברמז את זיקתו של בית הכנסת לרמב"ן.
מסורת זו לא הייתה ידועה לשני תלמידי החכמים הללו ,שתיארו את בית הכנסת לפרטי פרטיו .על פי
עולמם הרוחני ודרך כתיבתם של שני המחברים ,שניהם צפויים היו לציין מסורת זו לו הייתה קיימת,
אך הם לא עשו זאת .הוא הדין כאמור ב'ייחוס האבות' רמ"ט ,איגרת שנכתבה כשנה לאחר הגעתו
של ר' עובדיה לירושלים ,ושכותבהּ תיאר את בית הכנסת של ירושלים כ'בית כנסת קדמון' ותו לא
מידי25.
ההתעלמות מייחוסו הרם לכאורה של בית כנסת ניכרת גם בכל התעודות שהיו קשורות באיסוף
הכספים של הקהילה אחרי הרס בית הכנסת .במסמכים אלה דווקא יכלו השליחים ושולחיהם
להשביח את מקחם על ידי ציון ייחוסו של בית הכנסת לרמב"ן ,אך לא עשו זאת .שליח ירושלים
ר' משה אשכנזי עשרים וארבע הגיע לקנדיה בשנת רל"ה בדרכו לאיטליה ,אך בקנדיה נודע לו על
הריסת בית הכנסת בירושלים ,והוא התבקש לשנות את מטרת שליחותו — מאיסוף כספים עבור
עניי ירושלים לאיסוף לצורך בניית בית הכנסת מחדש .בנסיבות אלה כתב לו ר' מיכאל בן שבתי
גם  ,A. David, In Zion and Jerusalem: The Itinerary of Rabbi Moses Basola (1521–1523), Jerusalem 1999חלק
עברי ,דף כב .התקנות הכתובות על לוח בבית הכנסת ראו :שם ,עמ' כטלב.
 25ראו לעיל ,עמ' .109
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הכהן בלבו איש קנדיה איגרת המלצה והפליג בה בשבחי בית הכנסת ,אך לא זכר את ייחוסו לרמב"ן
וישכחהו 26.שליחותו של ר' משה עשרים וארבע עוררה את ר' יוסף קולון ,הוא המהרי"ק ,גדול
חכמי איטליה באותה העת ,לכתוב תשובה שבה דן בשאלה אם ניתן לשנות מצדקה לצדקה,
ממעות צדקה לעניי ירושלים למעות שיסייעו בבניית בית הכנסת 27.גם בתשובה זו ,שנכתבה קודם
לבניית בית הכנסת מחדש ,משמע לפני אוגוסט  ,1475נכללו אמירות נרגשות בשבח בית הכנסת
וקדושתו ,רק ייחוסו לרמב"ן ,שבסביבתו של מהרי"ק ודאי שעשוי היה להועיל ,לא נזכר אף לא
נרמז.
מתברר אפוא כי המסורת הקושרת בין הרמב"ן למקום שכונה בימי הביניים בשם הסתמי 'בית
הכנסת של ירושלים' ,אותה המסורת שעליה כתב ארליך כי 'זו מסורת שהייתה יקרה ללבותיהם של
תושבי ירושלים היהודים ,ולפיכך יש לכבדה' ,לא נודעה להם .היא לא הייתה ולא נבראה .עליה
לרדת מסדר יומם של היסטוריונים ולהישאר נחלתם של מוסרי מסורות בלבושם המסורתי או בכסותם
המחקרית ,אחת היא .היא הומצאה בראשונה כ– 270שנה אחרי בוא הרמב"ן לירושלים ,ושוב לא
נזכרה בהתייחס למקום זה עד ש'התגלתה' מחדש על ידי שוורץ באמצע המאה התשע–עשרה ,אך בלא
כל קשר למסורת הראשונה ,היחידאית ,זו בת המאה השש–עשרה .מקומו של בית הכנסת של המאה
השלוש–עשרה אינו ידוע ,ועל כן מקומה של השכונה ,שמקומה זוהה סביב בית הכנסת ,אינו ידוע גם
הוא .לא די אפוא שאין בידינו עטרה להחזיר ,גם לו הייתה — לא היה היכן להניחה.

בית הכנסת של ירושלים במאה החמש–עשרה
גם אם המסורת בדבר בית הכנסת הרמב"ן הומצאה במאה השש–עשרה ,יש לתארך את המועד שבו
החל לפעול בַּמקום בית הכנסת של יהודי ירושלים .עד עתה ייחסתי לבית הכנסת תאריך אחד:
שנת  ,1474אך זו אינה השנה שבה נבנה ואף לא השנה שבה החל לפעול .זו השנה שבה התרחשו
המאורעות שהביאו להריסתו ולבנייתו מחדש .אין היא אפוא אלא קו עליון ,הקו שאין לאחר את מועד
הקמת בית הכנסת מעבר לו .אך מהו הקו התחתון? ידיעת קו זה עשויה לפתור את שאלת אפשרותה
או אי אפשרותה של הטענה בדבר מקומה השונה של השכונה היהודית בירושלים לאחר התקופה
הצלבנית .אם הייתה ראשיתו של בית הכנסת בתחילת המאה הארבע–עשרה או קודם לכן ,הרי שאלת
הזיקה או אי הזיקה האישית לרמב"ן מאבדת את משמעותה ,שכן בין כך ובין כך היה זה מקומה של
השכונה אחרי התקופה הצלבנית .אך אם נבנה בית הכנסת פרק זמן ניכר אחרי הידיעות הראשונות
' 26גם זה עשיתי להר"ר ]להרב ר'[ משה אשכנזי עשרים וארבע בעד כת']ב[ אח']ד[ ששלחו לו מירושל']ים[ תוב"ב ]תיבנה
ותיכונן במהרה בימינו[ איך הרסו בית הכנסת שהיה שם בחדש ]כסלו[ שנת הרל"ה ] [...ותחת שלש רגזה ארץ ,בית
קדשנו ותפארתנו מקדש מעט הושת לחרבה ,ערו ערו עד היסוד בה ,והעם היושב בה הושת לבוזזים ,בוזו כסף בוזו
זהב' )א"ח פריימן' ,שליחים ועולים :תעודות מקנדיאה מן המאה החמש–עשרה לסה"נ' ,ציון ,א ]תרצ"ו[ ,עמ' ] 199וראו
שם את נוסחה המלא של הפתיחה[ ,על פי כ"י וטיקן ,הספרייה האפוסטולית  ,ebr. 105דף 193א( .על ר' משה עשרים
וארבע ראו :ש"ז שזר' ,ר' משה עשרים וארבע' ,הנ"ל ,אורי דורות :מחקרים והארות לתולדות ישראל בדורות האחרונים,
ירושלים תשל"א ,עמ' ) 238235המאמר נדפס לראשונה ביידיש בשנת  ;(1927א' יערי ,שלוחי ארץ ישראל ,ירושלים
תשי"א ,עמ' .217214
 27שו"ת מהרי"ק ,סימן ה )ונציה רע"ט ,דף ג ע"ד(.
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על יהודים בירושלים לאחר התקופה הצלבנית ,ייתכן שהיה בתולדות השכונה פרק עלום ,שהקמת
בית הכנסת הייתה אחד משלבי הייסוד שלו .במקרה זה מועד בניית בית הכנסת עשוי לסמן בקירוב
את ראשיתה האפשרית של שכונה חדשה ,וממילא גם את תהליכי השקיעה של קודמתה .המקורות
הערביים שעסקו בפרשת הריסת בית הכנסת בשנת  1474הם המספקים את המידע הנדרש לדיון
בשאלה זו.
התיאור המפורט ,המקיף והמדויק ביותר של פרשת הריסתו ובנייתו מחדש של בית הכנסת
של ירושלים מקורו בחיבורו של ההיסטוריון והגאוגרף הירושלמי מֻג'יר א–דין אלחנבלי אלעלימי
)' (15211456תולדות ירושלים וחברון' )אלאנס אלג'ליל בִּתאריח' אלֻקדס ואלח'ליל( 28.מתברר
כי הסכסוך בין מוסלמים בירושלים לבין הקהילה היהודית בעיר ראשיתו הייתה בימיו של הסלטאן
קאיתבאי ,בניסיון מוסלמי להשתלט על בית הקדש יהודי שהתמוטטותו פתחה דרך נוחה למסגד
הסמוך .בית הדין השרעי בעיר דחה את ניסיון ההשתלטות ואישר פעם אחר פעם את בעלותם של
היהודים על המבנה .בעקבות פסיקות אלה פנה מוסלמי תושב העיר אל הסלטאן בקהיר בטענה כי
 28תרגום לעברית של דברי מגי'ר א–דין ראו :י' יהודה' ,קורות בית הכנסת של הרמב"ן ז"ל' ,ירושלים ,ג )תרמ"ט( ,עמ'
 .8672בסיכום הדברים כאן נסמכתי גם על תרגום דבריו של מג'יר א–דין שהוכן עבור כרך ג של 'ספר היישוב'
)בהכנה( שנעשה ככל הנראה בידי אב"נ פולק ,ונערך בידי ע' אלעד .וראו :א' אשתור )שטראוס( ,תולדות היהודים
במצרים ובסוריה תחת שלטון הממלוכים ,ב ,ירושלים תשי"א ,עמ'  .415410זהו הסיכום המקיף של הפרשה ,המבוסס
בעיקר על מג'יר א–דין אך גם על המקורות הערביים האחרים שעסקו בה .וראו גם :גויטיין )לעיל ,הערה  .(8נעזרתי גם
במאמרו של נ' לוז' ,הזירה הציבורית בירושלים הממלוכית והשתקפותה בפרשת בית הכנסת היהודי' ,המזרח החדש,
מד )תשס"ד( ,עמ'  ,143127בעיקר בעמ'  .131129תיאורו של מגי'ר א–דין ,שלא נזכר על ידי ארליך ושיש להניח
כי לא ידע עליו ,הוא התיאור העומד ביסוד כל דיון מחקרי בפרשה ,ובדין .תיאור זה נכתב בידי היסטוריון מיומן
שהיה עד למאורעות ,ושסיפק תמונת–על רחבה של הפרשה על מרכיביה השונים ,ובכללם ההליך המשפטי הארוך הן
בירושלים הן בקהיר ,הרס בית הכנסת ובנייתו מחדש .אמנם לדברי ארליך' :עד לאחרונה המקור המוסלמי העיקרי על
אודות בית הכנסת בירושלים היה ספרו של אבן עוביה ] [...מקורות מוסלמיים נוספים מצויים בידינו מאוסף תעודות הר
הבית' )לשאלת מיקום הרובע ]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(60אשר לתעודות הר הבית ,זיקתן של תעודות אלו לפרשת בית
הכנסת יסודה בספקולציות חסרות יסוד ,והגדרתן כ'מקורות מוסלמיים נוספים' לפרשת בית הכנסת אינה אלא הונאת
דברים .אף אחת מהן אינה עוסקת בסוגיה זו לא במישרין אף לא בעקיפין .המאוחרת שבהן קדמה למעלה משבעים שנה
למאורעות הנדונים כאן ובשלושים שנה למועד רכישת המבנה בידי היהודים .בתחילת מאמרו כתב עליהן כי 'ביניהן
תעודות העוסקות ביהודים ,ברכוש יהודי וברובע היהודי החל מסוף המאה הארבע עשרה' ]שם ,עמ'  ,[48אך הן אינן
'החל מ] '[...אלא כולן ,החמש העוסקות ביהודים ,כמו רוב תעודות הר הבית הנוגעות לירושלים ,מקורן בשלוש עד
ארבע שנים בלבד מן העשור האחרון של המאה הארבע–עשרה ,מן השנים  .13941391ואין זה אלא עוד הונאת דברים,
שכן ההבדל הקטן הזה הופך את אותן תעודות לחסרות משמעות לחלוטין לכרונולוגיה שהצעתי ,שקבעה את ראשיתה
של שקיעת השכונה בהר ציון ועלייתה של החדשה לאותן שנים בקירוב .הביטוי 'חארת אליהוד' שעליו ביסס ארליך את
טענתו יכול להתאים לכל מקום שבו גרים יהודים בתקופה נדונה ,ולא למקום מוגדר כפי שניסה לטעון ,ושני השמות:
השם המקומי המקורי והשם 'שכונת היהודים' משמשים כאחת ,ואין בו ראיה לכלום) .ראו פילוח התעודות הנוגעות
לירושלים על פי שניםH. Lutfi, Al-Quds Al-Mamlûkia: A History of Mamelûk Jerusalem Based on the Haram ,
 , Documents, Berlin 1985, pp. 32–33וראוD. Little, ‘Haram Documents Related to the Jews of Late Fourteenth :
 Century Jerusalem’, Journal of Jewish Studies, 30 [1985], pp. 227–269ותרגומו בתוך :י' דרורי ]עורך[ ,ארץ–ישראל
בתקופה הממלוכית ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  .(189219הכותב ציין כי 'המחקרים הללו ]ובכללם מאמרי[ לא התייחסו
לתעודות הר הבית' )שם( ,ויפה כתב ,שכן אין הן נוגעות כלל לנדון כאן ,ואין בהן כדי ללמד עליו דבר .לעומת זאת
דנתי בהן בהרחבה במאמרי 'הנהגת הקהילה בירושלים בשלהי התקופה הממלוכית :תעודות ובירורים בשולי "פרשת
הזקנים"' ,שלם ,ו )תשנ"ב( ,עמ'  ,5241בעיקר בעמ'  .4443מאמר זה פורסם שמונה שנים לפני מאמרי הנדון כאן .אך
החשוב מכל :ניסיונותיו הספקולטיוויים של ארליך להקדים את זמנו של בית הכנסת בעזרת תעודות הר הבית איבדו
את משמעותם בעקבות בירור תאריך רכישת מבנה בית הכנסת .ראו להלן ,ליד הערה .32
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בית הכנסת של ירושלים ,שהיה סמוך לבית ההקדש הנזכר ,הוא 'חדש' ,משמע שהוקם תחת שלטון
האסלאם ,אחרי כיבוש אסלאמי ,ועל כן על פי חוקי ברית ע ֻמר הוא אסור בשימוש כבית כנסת .זאת
ועוד ,אותו מוסלמי טען כי הבניין שבו בית הכנסת הוא חלק מרכוש המסגד הסמוך לו .בית הדין
בקהיר הטיל על בית הדין של ירושלים לבחון את הטענות ,וזה ,בהכרעתו של השופט השאפעי אחמד
שִׁהאב א–דין אבן ע ֻביה ,קבע כי בית הכנסת הוא אכן 'חדש' ואסר על השימוש בו .היהודים ערערו על
ההחלטה לפני בית דין שהתכנס בקהיר ,וזה הפך את הקערה על פיה ,קבע כי אין בראיות שהובאו לפני
בית הדין של ירושלים כדי להצדיק את סגירת בית הכנסת ,והתיר את המשך השימוש בו .משהגיע
פסק הדין לירושלים התעוררה מחלוקת בין השופטים השונים כיצד להתייחס אליו ,ובסופו של דבר
הסכים גם אבן עביה כי בית הכנסת לא יופקע מן היהודים וקבע כי רק ייאסר עליהם להשתמש
בו .אך כעבור זמן הגיע צו סלטאני שהורה להתיר ליהודים להשתמש בבית הכנסת ,והיהודים חזרו
להתפלל במקום .עם זאת הרוחות לא שקטו .במהלך חילופי ההאשמות בין קהיר לירושלים בעניין
בית הכנסת נשלח מירושלים מכתב אנונימי לסלטאן ובו הואשם כי נטל שוחד מן היהודים ועל כן
הטה את דעתו למענם .הרשויות הירושלמיות נתבעו לכנס ישיבה ולזהות את הכותב .במהלך אותה
ישיבה ,שכונסה ב– 14בנובמבר  ,1474חזר השופט השאפעי על פסיקתו הישנה ביתר תוקף ,ואז ,בלא
קשר ישיר למתחולל בישיבה ,יצא אחד השיח'ים הירושלמים בראש קבוצת מוסלמים מקומיים להרוס
את בית הכנסת ,והמלאכה הושלמה למחרת .בעקבות הפרת צווי הסלטאן נפתחו הליכים נגד הנוגעים
בדבר .במקביל ,ובהסתמך על החלטת הסלטאן ועל פסיקת בית הדין בקהיר ,החלו היהודים בפעילות
דיפלומטית להשבת המצב על כנו ,ואכן בסופו של דבר ,בקיץ  ,1475הוקם בית הכנסת מחדש .בית
הכנסת המשיך להתקיים עד שנת שמ"ו ) ;(1586אז נסגר בנסיבות דומות ושוב לא חזר לשמש כבית
כנסת בתקופות ובתנאים הנדונים כאן.
מבין שיטי תיאורו של מג'יר א–דין עולה דמותו של השופט השאפעי אחמד שהאב א–דין אבן
עביה כדמות מרכזית בהשתלשלות העניינים .הוא שקיבל את הטענה כי בית הכנסת 'חדש' ,והוא
היה בין הדמויות הפעילות בהריסת בית הכנסת ב– 14בנובמבר  .1474אבן עביה כתב חיבור מקיף
על פרשת בית הכנסת ,וכלל בו פרטים רבי ערך לשאלה הנדונה כאן ,שאלת מועד תחילת השימוש
בבניין כבית כנסת ,או במילים אחרות :שאלת מועד רכישת הבניין בידי היהודים; שאלה זו עמדה
ברקע דיוני שני בתי הדין ,זה של ירושלים וזה של קהיר .אבן עביה הפגין ידע נרחב בכל הנוגע
לתולדות הבניין שבו היה בית הכנסת .הוא ידע למשל כי הבניין היה במקורו בית מגורים שהיה
שייך למשפחת א–שרף ,משפחה שהתייחסה על אחד ממפקדי צבאו של צאלח א–דין .הוא ידע גם
שברבות הימים היה המבנה לאורווה ,ושקודם להריסתו עוד ניתן היה לדבריו להבחין באבוסי הסוסים.
הוא ציין את שמו של מוכר הבית ליהודים :אבן אלגז'ירי ,וגם את מחירו 55 :אשרפי .לדבריו נכנסו
היהודים לבניין בחשאי ,ורק אחר כך ,ככל הנראה בהרשאה של שופט מוסלמי ,הוגדר המקום בית
כנסת ,והיהודים תלו בו פרוכות ומנורות והכניסו ספר תורה .אבן עביה ציין מועד מקורב לרכישת
המבנה בידי היהודים' :היהודים הודו באזני הכל שהבית נקנה מן המוסלמים ושקנוהו אבותיהם
בשטרות חוקיים לפני יותר משבעים או שמונים שנה וששטר המקנה אצל זקניהם הממונים עליהם
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במצרים ושהללו בעלי הזכות בו' 29.היהודים ,שלטענת אבן עביה לא ירדו לסוף משמעותו של המושג
'חדש' ופירשו אותו באופן מילולי ,כלומר כניגודו של 'ישן' ,טענו כי רכשו את המבנה לפני כשבעים
או שמונים שנה .אם נקבל את הדברים כפשוטם ,היהודים — על פי עדותם כפי שצוטטה בידי אבן
עביה — רכשו את מבנה בית הכנסת סביב שנת  .1400אך תאריך זה ,על פי נוסח הדברים ,צוין בקירוב.
יש להניח כי המוסלמים טענו שבית הכנסת החל לפעול זמן קצר יותר לפני פרוץ הפרשה ,שהרי אחד
מבני משפחת מוכרי הבית ,האמיר תאג' א–דין עבד אלו ַהאב אבן א–שרף ,העיד על המכירה לפני
השופטים ,וככל הנראה הוא ידע מי היה המוכר ובכמה כסף נמכר הבניין .סביר להניח כי היהודים
מנגד טענו שרכשו את הבניין לפני שבעים או שמונים שנה מפני שביקשו להבהיר שהם מתפללים
במקום זה עשרות בשנים ואיש לא ערער על זכותם לעשות זאת עד אותה עת — ולא מפני שלא ידעו
את משמעות המושג 'חדש' ,כפי שפירש אבן עביה .מכל מקום הם נקבו במועד מקורב ,שכן השטר
היה לטענתם 'אצל זקניהם הממונים עליהם במצרים ושהללו בעלי הזכות בו' .העובדה כי השטר היה
שמור בידי הנגיד במצרים משקפת בדיוק את מערך היחסים שהתקיים בין הנגידות בבירת המדינה
לקהילות הפרובינציה 30.הרצאת הדברים על ידי אבן עביה היא אכן עוינת ,אך מדויקת .דחייה גורפת
של מידע מפורט כזה שמקורו בשופט שלקח חלק בהכרעת הדין ,ושאלו היו ראיותיו ,תוך ויתור אפילו
על קריאה ביקורתית של הדברים ,היא בעייתית ,אולי אפילו חסרת אחריות מחקרית .אך אף שדחה
את המידע בשאט נפש ,פטר ארליך את עצמו מלהביא ראיה או הצדקה להשגותיו:
בהתחשב במכלול דבריו ]של אבן עביה[ ,ברור שמה שציטט לכאורה מפי היהודים לא נועד אלא לאשר את
פסק דינו .הדברים היו בהכרח חלקיים ,וסביר שגם סולפו ] [...את דבריו של אבן עביה יש להבין בהקשר שבו
נכתבו :הוא ביקש להרוס את בניין בית הכנסת ,ולכן הביא דברים מקוטעים ,וכנראה גם לא מעט בדיות .אם
אכן היה הדין עמו ,קשה לראות כיצד ניתן היה להפוך את גזר דינו ,כפי שאכן קרה31 .

הכול אפוא ברור :הדברים חלקיים ,מקוטעים וכנראה גם בדויים ,לפחות בחלקם .אך מניין? על סמך
מה? את זה הכותב אינו מספר .דומה כי העילה העיקרית לדחיית המידע שמסר אבן עביה בחיבורו
היא אותה העילה שייחס לאבן עביה :הטיה אישית .ואכן המידע שמסר השופט השאפעי מפריך
את טענתו .אין אפוא בֵררה אלא להכחישו ,גם במחיר סילוף הכתובים בדרך שתאפשר להתעלם מן
המידע הטמון בהם .המידע שמסר אבן עביה שוב אינו מאפשר לייחס את מבנה בית הכנסת לרמב"ן,
 29גויטיין )להלן ,הערה  ,(8עמ'  .30לדברי ארליך 'לוז דבריו ]של אבן עביה[ הוא שכשבעיםשמונים שנים קודם זמנו,
במעמד קהל גדול של מוסלמים בחצר מסגד אלאקצא ,רכשו היהודים אורווה ובנו במקומה בית כנסת' )לשאלת מיקום
הרובע ]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  .(60דבריו מוטעים ,ומבוססים על אי הבנת הנקרא .מה שאירע בחצר אלאקצא לדברי
אבן עביה הוא שהיהודים הודו לעיני כול כי שבעים או שמונים שנה קודם לכן רכשו אבותיהם את הבניין ,ובשום
פנים ואופן לא אמר כי היהודים רכשו את בית כנסת לפני שבעים או שמונים שנה 'במעמד קהל גדול של מוסלמים
בחצר מסגד אלאקצא' .מלבד זאת היהודים אליבא דאבן עביה לא קנו אורווה אלא בית של אחד מנכבדי ירושלים
שהיה ברבות הימים לאורווה .וגויטיין העיר כי 'בספרות ההיסטורית של הימים ההם נמצא לעיתים קרובות שאורווה
)אצטבל( משמשת מקום אספות ציבוריות' )גויטיין ]שם[ ,הערה  .(17היהודים גם לא בנו במקום האורווה בית כנסת,
אלא השתמשו בה לבית כנסת .וזה עניין מרכזי להבנת המהלך המשפטי ,כי אילו היו בונים בית כנסת היה אופיו של
הוויכוח בין קהיר לירושלים שונה לחלוטין.
 30ריינר )לעיל ,הערה  ,(28עמ' .3733
 31לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .61
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כלומר לייחסו למאה השלוש–עשרה ,שכן על פי תאריכי הרכישה שציינו היהודים יש לייחס את בית
הכנסת לשנת  1400בקירוב.
אך אין צורך לסמוך על עדותו של אבן עביה לבדה .טענתו של ארליך מופרכת ממקור אחר,
מתעודה משפטית המאשרת פחות או יותר את דבריו של אבן עביה .התעודה שלטענת הכותב
בדה אבן עביה מלבו ,צוטטה במסמך רשמי של בית הדין של ירושלים בתקופה העות'מאנית ,ואכן
נזכר בה התאריך המדויק של רכישת המבנה .התאריך שצוין בה אמנם אינו תואם במדויק את זה
שהתבקש לכאורה מדברי היהודים ,ושנזכר על ידי אבן עביה; אך תאריך זה נמסר כאמור בקירוב
בלבד ,שכן התעודה לא הייתה לפניהם .במהלך ניסיון נוסף לְפַנות את היהודים ממבנה בית הכנסת
של ירושלים ,בשנת  ,1542כבר בתקופה העות'מאנית ,הובאה התעודה המקורית ממצרים ,הוצגה לפני
בית הדין בירושלים ,והוחזרה אחר כבוד למקומה הראשון .מן התעודה הזו מתברר כי המבנה נרכש
ב– 25במרס  ,1425חמישים ולא 'שבעים או שמונים שנה' לפני מאורעות שנת  .1474יש להניח כי
זה היה התאריך שאליו התייחסו המוסלמים במהלך מאורעות  ,1474ואשר אותו ניסו היהודים להסיג
אחור .ואמנם בתקופה הממלוכית היה זה בית כנסת 'חדש' .אך בשנת  ,1542אחרי כיבוש מוסלמי
נוסף ,הכיבוש העות'מאני ,התהפך המצב :דווקא התאריך שהיה לרועץ ליהודים בתקופה הממלוכית
הוא שנתן לבית הכנסת זכות קיום בתקופה העות'מאנית ,שכן שוב לא היה 'חדש' ,שהרי נוסד קודם
לכיבוש האחרון.
התעודה צוטטה באחד ממסמכי הסג'ל שפרסמו אמנון כהן ואלישבע סימון–פיקאלי .פרשת בית
הכנסת חזרה ונשנתה פעמים אחדות גם בתקופה העות'מאנית ,עד שנסתיימה בסופו של דבר בסגירת
בית הכנסת בשנת שמ"ו ) .(1586ציטוט התעודה הממלוכית הופיע בתיאור הניסיון לפנות את היהודים
מבית הכנסת בשנת  ,1542אך מסמכי הדיונים מאותה השנה הוגשו לבית הדין אגב ניסיון נוסף לסלק
את היהודים מן המקום ,בשנת  ,1585למעלה מ– 100שנה לאחר פרשת בית הכנסת שאנו עוסקים בה
עתה וזמן קצר קודם לסגירתו הסופית.
היהודים נשאלו על אודות העניין וענו כי בית הכנסת הנזכר שלהם הוא קדום ,הוא נמצא בידיהם ובידי
אבות אבותיהם והם מחזיקים ועובדים בו את האל מאז ומתמיד .כן נשאלו :האם יש עמכם מסמך המעיד על
קדמותו? הם הציגו כתב בית דין חתום ] [...ותאריכו  17בחודש רג'ב שנת  27] 949במרס  .[1542וזוהי תמצית
תוכנו :הגיע אלינו צו נאצל מימיו של המנוח עיסא פאשא ינעמו לו רגבי עפרו ,לבדוק ולחקור את ]עניין[
בית הכנסת הנזכר של היהודים .והיה אם הוא חדש ]וחודש[ בזמן האסלאם ,יש להורסו ואם הוא קדום ,ישאר
בידיהם .בעת ההיא ]משמע בשנת  [1542נערכה בדיקה בו והם ]היהודים[ הציגו מסמך מתאריך  8בחודש
ג'מאדא אל–אולא שנת  25] 828במרס  .[1425וכן צווים של הסולטאנים הממלוכים וראיה חוקית אשר מעידים
בהם כי בית הכנסת קדום ונמצא בידיהם לפני הכיבוש ]העות'מאני[ ,ואחריו ,וכי הראיה שלהם התקבלה בעת
ההיא ובית הכנסת נשאר בידיהם .הקאדי ביקש מהם להציג את כתב בית הדין הנזכר ,אשר הראוהו בעבר,
אולם ]היהודים[ ציינו כי הוא נמצא בארץ מצרים ונבצר מהם להביאו32 .
 32א' כהן וא' סימון–פיקאלי ,יהודים בבית המשפט המוסלמי :חברה ,כלכלה וארגון קהילתי בירושלים העות'מאנית,
המאה השש–עשרה ,ירושלים תשנ"ג ,עמ'  ,81תעודה  .80מועד התעודה הוא  11במרס  .1585ארליך ידע על התעודה
הזאת מתיאורה בספרו של א' כהן ,יהודים בשלטון האסלאם :קהילת ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית ,ירושלים
תשמ"ב ,עמ' ) 88לשאלת מיקום הרובע ]שם[ ,עמ'  ,(62אך לא ידע לכאורה על תרגומה ופרסומה בשנת תשנ"ג .על
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לפי הנאמר כאן ,במהלך הניסיון לנשל את היהודים מבית הכנסת בשנת  1585נדונו בבית הדין
מסמכים שהציגו היהודים כאשר נעשה ניסיון קודם לנשלם ,בשנת  ,1542והם מסמך מ– 25במרס
 1425שנמצא בדרך כלל במצרים וצווים של הסלטאנים הממלוכים שהעידו כי בית הכנסת קדום והיה
בידי היהודים עוד לפני הכיבוש העות'מאני .המסמך מ– 25במרס  1425הוא בלא ספק 'שטר המקנה
]הנמצא[ אצל זקניהם הממונים עליהם במצרים' שהזכיר אבן עביה ,ועל כן התאריך שנזכר בו הוא
תאריך הרכישה של המבנה .יש להניח כי הצווים הסלטאניים הם הצווים שהוצאו במהלך מאורעות
שנת  1474נגד החלטות בית הדין השרעי של ירושלים ,ואשר אישרו את בעלותם של היהודים על
המבנה ובעיקר את זכותם להתפלל בו.
עתה יש בידינו המרכיב האחרון שהיה חסר בדיון בבית הכנסת של ירושלים :תאריך רכישתו .ובכן
כפי שהוכחתי לעיל ,לא די שהמסורת שזיהתה את בית כנסת הרמב"ן עם בית הכנסת של ירושלים
היא מסורת מומצאת ומאוחרת ,בת המאה השש–עשרה ,אלא שהמבנה שמסורת זו נתלתה בו לא יכול
היה לשמש כלל בית כנסת קודם לשנת  ,1425שכן עדיין לא היה בידיים יהודיות.
על פי העדויות שנותרו משלהי התקופה הממלוכית ומראשית התקופה שאחריה היה בירושלים
בית כנסת אחד בלבד ,והנחה שדומה כי אינה צריכה הוכחה היא כי הקמתו של בית כנסת זה הייתה
שלב בתהליכי ייסוד של שכונה ,שלב מכריע שלא התרחש בהכרח ממש בימי בראשית של השכונה.
אם כן יש לבקש את ראשיתה של שכונת היהודים בסביבה הנדונה סמוך לתאריך זה ,ובכך חזרתי,
וביתר תוקף ,להצעתי לקבוע כי ראשיתה של השכונה היהודית בסביבה שבה היא נמצאת עתה הייתה
בסביבות שנת  .1400בלא הוכחות חדשות ,ברורות וחד–משמעיות אי אפשר לטעון שהשכונה היהודית
הייתה במאה השלוש–עשרה והארבע–עשרה בסביבות הרובע היהודי דהאידנא .לפי מצב ידיעותינו
עתה לא התקיים רובע כזה בימי הביניים — אין אף לא ידיעה אחת הקודמת לסביבות שנת  ,1400מעט
לפניה או אחריה ,המתייחסת לסביבה זו של ירושלים.
עתה ,משהצבעתי על התאריך המפורש הקדום ביותר הקיים לתולדות בית הכנסת של ירושלים
בפנים העיר וממילא גם לתולדות השכונה היהודית שם ,מתברר כי נותרו בידינו שתי תעודות
הנוגעות לשכונת היהודים בירושלים שקדמו לתאריך זה ,ואשר תואר בהן מקומה של שכונת היהודים
בירושלים בזמנן .מחברי שתי התעודות ,שלא היו תלויים זה בזה ,ושאינם עדים שווי ערך לעניין
כן לא הביא בחשבון את כל הידיעות בתעודה שכהן לא מצא לנכון לצטטן ,ובכללן אלו הנזכרות כאן .כך למשל כהן
לא הזכיר את תאריך רכישת בית הכנסת — שצוין במפורש בתעודה ,על פי האמור בתעודה קדומה ממנה .אי הידיעה
שלכאורה על פרסומה המלא של התעודה הקלה מאוד על המהלך הספקולטיווי שבנה ארליך .נוסף על כך ששיבש
את תאריך התעודה ) 1540במקום  ,(1542הוא טעה בהבנת משמעות המושג 'קדום' והמיר אותו ב'עתיק' ,הנוח יותר
לטענתו .אך אין זה פירושו של המונח .המונח 'קדום' ,ניגודו של 'חדש' ,התייחס לחוקי ברית עמר ,ועניינו אחד :אם בית
הכנסת החל את פעילותו לפני הכיבוש המוסלמי הנוכחי או אחריו .אם החל לפעול לפני הכיבוש ,ולו שנה אחת לפניו,
הוא קדום ומותר ,ואם החל לפעול אחרי הכיבוש ,אפילו שנה אחת אחריו ,הוא חדש ואסור .כל הפלפול הקושר את
שאלת הקדום ,העתיק והחדש באותן שבעים או שמונים השנים שנקבו היהודים מקורו באי הבנת המושגים המשפטיים
שהכתיבו את הדיון שהתנהל סביב בית הכנסת ,שכן כפי שציינתי ,שאלת קדמות המבנה הייתה שאלה משפטית ולא
היסטורית .בהתייחסותו לדבריו של כהן בספרו המוקדם הוא לא הבחין בדבר העקרוני ביותר :שהתעודה שהגישו
היהודים לבית המשפט הייתה שטר המקנה שהוחזק במצרים .הוא גם לא הבחין בין שני סוגי התעודות שהגישו היהודים
בשנת  :1542שטר המקנה של המבנה ואישורי הסלטאן על זכותם של היהודים להשתמש בו ,מסמכים שונים בתוכנם
ובזמנם .ההבחנה בין התעודות וקריאתן כראוי סותרות מיניה וביה את המהלך שהתכוון לפתח.
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זה ,בחרו לתאר את מקומה של השכונה ביחס לאותו מקום עצמו :ביחס לציון או להר ציון .המחבר
הראשון ,אישתורי הפרחי ,כתב בין שנת  1314ל–' :1321אין ספק שהוא מציון ,וזה קרוב מאוד אל בית
הכנסת אשר הוא היום שם ואל השכונה'; והמחבר השני ,הנזיר יקופו )'יעקב'( מוורונה ,כתב בשנת
' :1335ברדתך מהר ציון ] [...במקום אשר שם גרים היהודים עתה' .כיוון שהר ציון אינו נקודת ציון
חד–משמעית ,נותר מרווח מסוים ,אמנם מצומצם למדי ,המאפשר לדון היכן בדיוק ,בסביבה המכונה
עתה הר ציון ,הייתה השכונה .אך על כל פנים נראה כי לא הייתה שום דרך לתאר את מקומה של
השכונה היהודית במחצית הראשונה של המאה הארבע–עשרה אלא ביחס להר ציון ,כפי שעשו שני
המחברים הנזכרים.
קיימת בידינו ידיעה נוספת ,חשובה ביותר ומאירת עיניים ,על המהלך שתיארכתי לסביבות שנת
 .1400זוהי ידיעה משנת  ,1474המאוחרת כ– 150שנה מן התעודות של אישתורי הפרחי ויקופו
מוורונה ,והיא מספרת על מעבר היהודים 'מחוץ לירושלים' לפנים העיר; מבית כנסת שהחזיקו יהודי
ירושלים למן חזרתם אחרי התקופה הצלבנית — וסביר להניח כי זהו בית הכנסת שעליו דיבר אישתורי
הפרחי — אל בית הכנסת החדש שבתוך העיר ,שהתברר עתה שנרכש בקיץ  .1425את הידיעה הזו
מסר השופט אבן עביה ,שכאמור למרות עוינותו הגלויה ליהודים יש להתייחס בכבוד לידיעות שמסר,
וודאי שאין לבטלן במחי פלפול של הבל:
אחר כך ]אחרי התקופה הצלבנית[ שוב ירושלים היתה ריקה מיהודים עד שנתקלקל הזמן ונכנסו אליה לאט
לאט .אחר כך חזרו עד שלקחו להם בית כנסת מחוץ לירושלים .אחר כך פחדו מן הבדוים וקנו את המקום הזה
בחמישים וחמשה אשרפי מאבן אלג'זירי33 .

עתה ,אחרי שהארתי מעט הקשרים גאוגרפיים היסטוריים בירושלים בשלהי המאה הארבע–עשרה,
והבהרתי מעט כיצד יש לקרוא טקסטים בהקשרם ההיסטורי ,יש לבחון כראוי את ההצעה הקושרת את
ראשיתה של השכונה היהודית לאחר התקופה הצלבנית בהר ציון ,כפרק בתולדות הקהילה היהודית
בירושלים בימי הביניים.
 33גויטיין )לעיל ,הערה  ,(8עמ'  .31ארליך בחר להתייחס לקטע זה בדבריו של השופט הירושלמי בדרך מקורית למדי:
לבטלו כעפרא דארעא כמעשהו בבוקרו של ערב פסח ,ראו :לשאלת מיקום הרובע )שם( ,עמ'  .6160גם התאמת
הדברים למהלך שהשתמע מתעודות אחרות בנות הזמן ,ובעיקר מעדותו של אישתורי הפרחי ,לא עמדה לו לאבן
עביה בעת צרה .תחת זאת ,בחר הכותב להסביר לשופט הירושלמי כיצד נראתה עירו בימיו .לדבריו היעדרה של חומה
בדרום ירושלים מפריך את דבריו של השופט השאפעי .מול הידיעה הפרטנית ,הממוקדת ,שמקורה בשופט מוסלמי
ומשכיל — עוין ככל שהיה — שעשה את רוב חייו בירושלים ,הוא ציטט משפט סתמי ,כוללני ,חסר הקשר ,של
ר' עובדיה מברטנורא ,שעלה באותה שנה לארץ ,על מצבה העגום של ירושלים ,כביכול שתי הידיעות הללו מכחישות
האחת את רעותה .והוא עוד מוסיף כי 'כדי להדגיש עד כמה טענתו של אבן עוביה חסרת שחר ,די להביא את דבריו של
ר' עובדיה מברטינורו' )שם ,עמ'  .(61ארליך הציג את דברי השופט המוסלמי כאילו היו דברי פולמוס ,ולא היא .מדוע
היה על אבן עביה להעלות את הרעיון דווקא בניסוח זה ,בהתאמה מושלמת עם הידיעות שבידינו על השכונה היהודית
וגורלה? וכנגד מי בדיוק כוון הפולמוס? האם היה בכוונתו של השופט הירושלמי להפריך את דברי אישתורי הפרחי,
שמן הסתם הכיר בעל–פה? אולי את דבריו של הנזיר מוורונה? שמא את מאמרי? זהו מהלך נוסף ,אחד מני רבים במאמר,
שנועד לסלק עוד מוקש המונח על דרכה של התזה הנראית עתה כי דווקא היא המופרכת ,התלושה מן המציאות .גם
אילו צדק באשר למצבה של חומת ירושלים ,הרי לא עורער בכך דבר מדבריו של אבן עביה .המושגים חוץ לעיר ופנים
העיר אינם תלויים בקיומה של חומה ,אך אין צורך בכך ,שכן הייתה חומה חרבה ,שסימנה את הגבול בין פנים העיר
לחוצה לו .אין אפוא כל סיבה נראית לעין לנתק את דבריו של אבן עביה משני האזכורים בני המאה הארבע–עשרה
שתיארו את השכונה ביחס לציון או להר ציון.
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על מקומה של השכונה היהודית אחרי התקופה הצלבנית
עדותו של אישתורי הפרחי בספר 'כפתור ופרח'
הצעד הראשון והעיקרי לקראת ניסוח הטענה בדבר מיקומה של השכונה היהודית בירושלים לאחר
התקופה הצלבנית בהר ציון ,היה הקריאה שהצעתי בדבריו של אישתורי הפרחי שנזכרו לעיל .זהו
המקור שפתח את הדרך לדיון במקומה ובתולדותיה של השכונה היהודית בירושלים מלאחר התקופה
הצלבנית ועד שלהי המאה החמש–עשרה .המהלך לא היה נועז כל כך כפי שמשתמע מן המשפט החנף
המופיע בחתימת המאמר הנזכר' :זו דעה נועזת ומעוררת השראה ,ועצם הדיון בה חשוב ומשמעותי,
אין פלא שהיא שבתה את לבות החוקרים בתחום ,והתקבלה ללא ויכוח של ממש' 34.אף שהדעה
'שבתה את לבות החוקרים' ,הרי עד למאמרו של ארליך לא התייחס אליה שום חוקר .אני נאלץ
להסכים חלקית גם עם האמירה כי דעתי 'התקבלה ללא ויכוח של ממש' — כלומר ,לא הייתה אליה
כל התייחסות במחקר ,וממילא גם לא התקיים לגביה כל ויכוח .זה היה בסך הכול דיון חדש ,שכן
עד לאותה שעה עדיין לא נחקרה ראשיתה של השכונה בימי הביניים 35.הדבר הקרוב ביותר למחקר
שהיה קיים עד אז היה הפרק שכתב בעניין זה יהוסף שוורץ ,שהתבסס כאמור רק על דמיון התיאור
באיגרת הרמב"ן למבנה בית הכנסת .מהלך זה שאינו עומד במבחן התיעוד ההיסטורי ,עמד ביסוד
 34לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .65
 35להוציא ביקורתו הנזכרת של קדר; ראו לעיל ,הערה  .9קדר לא דן שם בשאלות הכרוכות במקום מגורי היהודים.
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היווצרותה והתקבלותה של המסורת בדבר בית כנסת הרמב"ן בהיסטוריוגרפיה ובציבוריות הארץ
ישראלית כאחת .אברהם משה לונץ ,שארליך רתם לעגלתו ,לא פרסם מעולם מחקר בעניין זה ובעצם
מעולם לא חקר אותו .הערות השוליים שהוסיף בשולי מהדורתו לספר 'כפתור ופרח' אינן שוות ערך
למחקר מקיף ומנומק .מאמרי היה הניסיון הראשון לבחון באופן ביקורתי את המקורות על ראשיתה
של השכונה היהודית.
אגב 'באור פדיית מעשר שני בירושלים בזמן הזה' ,בפרק האחד וארבעים בספרו ,כתב אישתורי
הפרחי כי 'אין מפרישין מעשר שני בירושלים בזמן הזה ,אלא מוציאין את הפירות בטבלן חוץ לעיר
ומפרישין אותן שם ,ופודהו' .על פי תיאור זה מוציאים את הפֵּרות מן העיר בעודם טבל ,קודם שהוגדר
חלק מעשר שני שבפרות ,ופודים אותם שם ,מחוץ לעיר ,שהרי אם 'מחיצות קלטום' ,משמע אם הוגדר
חלק מעשר שני שבפרות בתוך העיר ,אין להם תקנה ,ויש להותירם בין החומות עד שירקיבו ,שכן אין
דרך לאכול את הפרות בזמן הזה בטהרה 36.כדרכו קשר הפרחי את ההלכה שניסח ל ְמקום ,במקרה זה
למקומם של היהודים בירושלים ,והצביע על הפתרון הקל המזומן 'בזה העת' ליהודי ירושלים:
האמנם מסתברא שיש ליושבי ירושלים כפי מה שאנו רואים בזה העת הקל מטורח הוצאת הפירות למקום
רחוק .ואיך? שהרי ירושלים לחוד וציון לחוד .וכמו שכתוב בספר מלכים )מ"א ח ,א( 'אז יקהל שלמה את זקני
ישראל ואת כל ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל אל המלך שלמה ירושלים להעלות את ארון ברית ה'
מעיר דוד היא ציון' .וכתוב בספר דברי הימים א )טו ,א( 'ויעש לו בתים בעיר דויד ויכן מקום לארון האלהים
ויט לו אהל' .הרי שזה האהל הוא בציון .והנך רואה כי עד היום האהל הזה עומד קיים כתחילת הוייתו והוא
בכיפה וכנגד הר המוריה לדרום והכל קוראים לו 'היכל דוד' .ולפניו ,לצפונו מערבו רחוב ,אין ספק שהוא
מציון וזה קרוב מאוד אל בית הכנסת שהוא היום שם ואל השכונה .וא"כ נקל להם להוליך שם פירותיהם וכבר
יצאו מירושלים ויתקנום שם .ומה שאמר אבן עזרא על מגדל ציון זכרנוהו פרק ו' ,ואולי בית הכנסת והשכונה
הכל בציון ,אבל מה נעשה היום שהרי דרכי ציון אבלות ומסילות ירושלים שוממות ולא נכר גדריהם בברור
שהיום תראה העיר יותר גבוהה מהר המוריה וכל שכן בית הכנסת והשכונה37 .

לדברי אישתורי הפרחי לא היה על יהודי ירושלים בימיו ,משמע בראשית המאה הארבע–עשרה ,לטרוח
הרבה על 'הוצאת הפירות למקום רחוק' ,כלומר לא היה להם קושי בפדיון פרות מעשר שני ,שהרי הם
גרו מחוץ לעיר ,מחוץ לחומותיה ההיסטוריות של ירושלים ,על כן פרותיהם אף פעם לא 'נקלטו' בין
'המחיצות' ,ולא היה צורך להוציאם משם בטבלם או להניח לפרות שנפדו להירקב .הם גרו בציון ,וציון
אינה ירושלים 'שהרי ירושלים לחוד וציון לחוד' .זאת פסק לדינא כבר בתחילת דבריו' :מסתברא שיש
ליושבי ירושלים כפי מה שאנו רואים בזה העת הקל מטורח הוצאת הפירות למקום רחוק' ,והוא חזר
 36אישתורי הפרחי ,ספר כפתור ופרח ,מהדורת א"מ לונץ ,ירושלים תרנ"ט ,עמ' תקנח .דברים אלו הם על פי הרמב"ם
במשנה תורה ,הלכות מעשר שני ב ,ב .לדברי הרמב"ם 'מדת חסידות שפודין מעשר שני בזמן הזה בשוויו כדרך שפודין
אותו בימי הבית' ,ועיקרו לעניין הנדון כאן ,שם ,ד' :כשם שאין אוכלין מעשר שני בזמן הזה בירושלים כך אין פודין
אותו שם ] [...ואם נכנס בירושלים אף בזמן הזה אין מוציאין אותו משם ומניחים אותו שם עד שירקב ] [...לפיכך אין
מפרישים מעשר שני בירושלים בזמן הזה אלא מוציאין את הפירות בטבלן ]משמע לעניין הנדון :קודם שהתחייבו[ חוץ
לעיר ,ומפרישין אותו שם ופודהו .ואם הפרישו שם ]בין החומות[ ירקב' ,והשוו :תוספתא ,מעשר שני ,ג ,יגיד )מהדורת
ליברמן ,עמ'  .(260ליברמן הצביע על זיקתו של בעל 'כפתור ופרח' לברייתא הנזכרת .ראו :ש' ליברמן ,תוספתא
כפשוטה ,זרעים ,ב ,ניו–יורק תשט"ו ,עמ' .759
 37אישתורי הפרחי )שם( ,עמ' תקנט.
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על כך בסופם' :וא"כ נקל להם להוליך שם פירותיהם וכבר יצאו מירושלים ויתקנום שם' .מקום מגורי
היהודים אינו בירושלים שבין החומות ועל כן בידם להתקין את הפרות 'שם' ,במקומם38.
בהקשר זה בא אישתורי הפרחי לברר כדרכו את מקומה ההיסטורי של ציון ,הנבדלת מירושלים,
כפי שכבר הוכיח מסיפור העלאת ארון הברית בספר מלכים א ,שהתרחש בין האוהל שנטה לו דוד
ב'עיר דוד היא ציון' לבין המקדש שבירושלים .הוא בא בעצם לברר שתי שאלות :האחת — מה היא
ציון המקראית ,ההיסטורית ,שאלה תאורטית שנקשרה רק בעקיפין לשאלת מעשר שני בזמנו אך
עניינה מאוד את מחברו של ספר 'כפתור ופרח' ,והשאלה האחרת ,שהיא בעצם החשובה לעניין
מעשר שני :היכן גבול תחומה של ירושלים ,הגבול אשר מעבר לו אדם פודה את פרותיו .הוא בחן
את העניין משתי נקודות מבט .תחילה קבע נקודת ציון מרכזית שאין ספק שהיא בציון .נקודת ציון זו
היא הבניין ש'הכל קוראים לו היכל דוד' ,מקומו של ארון הברית .מקום זה מזוהה בבירור :הוא 'עומד
קיים כתחילת הוייתו והוא בכיפה וכנגד הר המוריה לדרום והכל קוראים לו היכל דוד' .זיהוי זה לא
היה תלוי במחקריו של הפרחי ,הוא היה ידוע לאנשי ירושלים ולבאים אליה בזמנו ולפניו .הוא נזכר
לראשונה במקורות שבידינו כבר במאה השלוש–עשרה .זהו המבנה שזוהה גם כקבר דוד ,ואשר בין
כתליו ,בשתי קומותיו ,היו אתרים מקודשים ליהודים ולנוצרים כאחד 39.אך בעוד שעלה בידו להגדיר
את סביבות אוהל דוד כציון — ובכלל זה 'רחוב' 'שאין ספק שהוא מציון' — התקשה אישתורי הפרחי
להצביע על גבולותיה של ציון ובעיקר על הגבול המדויק בינה לבין ירושלים ,שכן 'דרכי ציון אבלות
ומסילות ירושלים שוממות ולא נכר גדריהם בברור'40.
מקומה של השכונה היהודית לדברי אישתורי הפרחי בין אוהל דוד ,המצוי בעיניו בלא ספק בציון,
לבין הגבולות המעומעמים שבין ירושלים לציון .תחילה תיאר אותה ביחס לאוהל דוד' :לפניו ]לפני
אוהל דוד[ ,לצפונו מערבו רחוב' .ה'רחוב' — משמע רחבה ,שכונה 41,בהוראה דומה ל'רחוב היהודים',
 platea judeorumהאירופי — נמצא מצפון–מערב למבנה ,בכיוון ההפוך משכונת היהודים המאוחרת.
38
39

40

41

דבריו של הכותב כי 'לו סבר אשתורי הפרחי שהשכונה בציון ,לא היה צורך להוציא פרות כלל ,שהרי הכול היה אז
בציון' )לשאלת מיקום הרובע ]לעיל ,הערה  ,[1עמ'  ,(64מעוררים חשש מסוים כי לא הבין את הבעיה ההלכתית שאִתה
התמודד אישתורי ,גם לא את הפתרון שהציע בזיהויה של השכונה עם ציון .וראו על כך להלן.
על מסורת היכל דוד ראו :א' ריינר' ,השקר הגלוי והאמת הנסתרת :נוצרים ,יהודים ומקומות קדושים בארץ ישראל
במאה הי"ב' ,ציון ,סג )תשנ"ה( ,עמ'  ,167166הערה  .29בעל המאמר הנזכר הציע הצעה מקורית משלו בעניין זה,
שיסודה בשליטה חלקית בלשון העברית הימי ביניימית ,ובעיקר בהיבט התחבירי שלה .ראו שם ,עמ'  .59 ,5150אין
ביכולתי וגם אין לי עניין לדון בהצעה זו כאן .הקורא המעוניין בכך יטרח למאמר על פי מראי המקום דלעיל ,ילך אצל
המקורות הראשוניים ויבחן את הדברים בעצמו.
לדברי הכותב 'ריינר הציע ש"ציון" שעל אודותיה כתב אשתורי הפרחי אינה אזור גאוגרפי אלא הקומה התחתונה
של חדר הסעודה האחרונה' )שם ,עמ'  ,(50והוא הפנה לעמ'  281במאמרי .מי שיפנה למקום זה יגלה בנקל כי טענה
שכזו כלל לא יצאה מתחת ידי ,וכי יש כאן ,כמו במקומות רבים אחרים במאמר בעיה קטנה של הבנת הנקרא .מה
שכתבתי שם הוא בדיוק מה שכתבתי כאן ,כי 'מוצא שני התיאורים הוא בנקודה אחת הנחשבת על ידי המחברים
כ"ציון"' ,כלומר שני המחברים ,הפרחי והנזיר מוורונה ,בחרו לצורך תיאוריהם נקודה מסוימת בציון על פי דעתם,
וממנה מדדו כיוונים ומרחקים .נקודה זו היא אוהל דוד בלשון האחד ו'המבנה שבתוכו נמצא מקום הסעודה האחרונה'
בלשון האחר ,ושניהם למבנה אחד התכוונו .הוא חזר על טענתו פעם נוספת' :לדבריו ]לדבריי קא משמע לן[ ,הר ציון
שימש כינוי לחדר הסעודה האחרונה' )שם ,עמ'  .(58וראו להלן את הדיון במשמעות הביטוי 'הר ציון' בדברי כל
אחד משני הכותבים הנזכרים.
המילה רחוב במשמעותה המודרנית ,היינו דרך ,לא הייתה ידועה בעברית הימי ביניימית .ראו :א' בן יהודה ,מילון
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'אין ספק שהוא ]הרחוב[ מציון ,וזה קרוב מאוד אל בית הכנסת שהוא היום שם ואל השכונה' .מהו
'וזה'? מהו 'שם'? נראה שהפירוש הפשוט הוא' :וזה ]הרחוב[ קרוב מאוד אל בית הכנסת שהוא היום
]מצוי[ שם' .השכונה נמצאת מעט הלאה ,צפונה מן הרחוב ,בין הגבול העמום שבין ציון לירושלים
לבין הרחוב ש'אין ספק שהוא מציון' .הפרחי עצמו נטה לראות את מקומה של השכונה בשטחה של
ציון המקראית ,אותה ציון שאוהל דוד והרחוב הם בוודאי חלק ממנה ,אלא שהוא השאיר זאת בספק
מסוים בגלל עמעומן של 'דרכי ציון' ו'מסילות ירושלים' .מכל מקום אף אם בגלל עמעום הגבולות
הותיר אישתורי הפרחי ללא הכרעה את השאלה אם השכונה היא חלק מציון המקראית ,ההיסטורית,
ודאי הוא כי לדבריו מקומה מחוץ לגבולות ירושלים — שאילולא כן לא הייתה כל משמעות לטענתו
ההלכתית ,והרי הוא שנה וחזר ושנה כי מי שגרים בשכונה יכולים לפדות בתוכה את פרות מעשר
שני שלהם ,ו'הקל מטורח הוצאת הפירות למקום רחוק' .אף אם מקומה של השכונה גבולי ביחס
למקום שהוא מעל כל ספק ציון ,היא סמוכה ,צמודה אליו ממש .מקומה של השכונה הוא אפוא מעט
מצפון–מערב לאוהל דוד ,הוא קבר דוד דהאידנא ,ומדרום לו ,ובאופן מוחלט מחוץ לגבולה המעומעם
של ירושלים ההיסטורית — וזהו המקום המכונה עתה הר ציון42.
על אמירה חד–משמעית אחת כמו זו של אישתורי הפרחי להאיר בצלמה את שאר העדויות ,שאינן
חד–משמעיות כמותה ,ושפתוחות לפירושים אחדים .ראיות אינן שוות ערך ,ולא כל אחת מביאה
לפתיחת הדיון מחדש .זו המכרעת ,הברורה והחד–משמעית ,אינה רק ראיה ,אלא גם מפתח לפירוש
האחרות ,הבהירות פחות ממנה .עדותו החד–משמעית של הפרחי ,שהיה תושב ירושלים פרק זמן
מסוים בראשית המאה הארבע–עשרה ואיש הלכה מובהק שאימץ לו בכתיבתו הגאוגרפית אמות מידה
מדויקות ,היא זו שצריכה לעמוד עתה ביסוד פרשנותן של העדויות האחרות ,הניתנות לפירושים
אחדים ,ובכלל זה עדותו של הנזיר מוורונה.

עדותו של יקופו הנזיר מוורונה
התקפתו של ארליך על הצעתי נשענת על הצעת קריאה חדשה של משפט אחד מתוך חיבור המסע
של יקופו מוורונה .הוא הגיע להצעה זו בעקבות קריאת חלק מן הפרק השלישי בחיבור המסע ,פרק
העוסק בין השאר בתיאור הר ציון .ניתן לפרש משפט זה בדרכים שונות ,אך הוא הציג את פירושו
כיחיד האפשרי והציע פירוש שהוא הפוך פחות או יותר מן הנאמר בו.
הפרכתי לעיל את שתי הטענות המרכזיות במאמרו .מצד אחד התברר כי אין כל דרך לייחס
את שכונת היהודים בימי הביניים למקום שבו היא נמצאת עתה ,מפני שאין להקדים את הנוכחות
היהודית באותה סביבה למחצית הראשונה של המאה החמש–עשרה ,ומפני שהמסורת שייחסה את בית
הלשון העברית הישנה והחדשה ,יג ,עמ'  .65256524לשווא חיפש אפוא הכותב אחרי ה'רחוב' ,כלומר הדרך שאליה
התכוון אישתורי הפרחי בדבריו .ראו שם ,שם( ,עמ' .5756
 42יש לזכור כי הדיון היה בעיקרו הלכתי ,והכותב ביקש לטעון כי המקום שבו גרו היהודים בזמנו היה גם בזמן הבית מחוץ
לחומות ירושלים ,ועל כן גם בזמנו ניתן לפדות בו פרות מעשר שני .אין להעלות על הדעת טענה שכזו על סביבות
השכונה היהודית הנוכחית ,ואיני תוהה כיצד לא הבחין ארליך בעניין מרכזי זה בהבנת הטקסט ,אך איני מבין כיצד
תלמיד חכם מובהק כמו לונץ טעה כאן בדבר משנה .עם זאת כפי שכבר כתבתי בגוף המאמר ,לונץ לא חקר את הנושא
אלא התאים את דיונו למקובל בזמנו ובסביבתו.
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הכנסת של השכונה ההיא לרמב"ן היא מסורת מומצאת בת המאה השש–עשרה .מצד אחר התברר כי
בידינו עדות חד–משמעית על מקומה של השכונה לאחר התקופה הצלבנית סמוך להיכל דוד ,בסביבה
המכונה עתה הר ציון ,והנמצאת מדרום לקו החומה הדרומית של ירושלים .זוהי עדותו של אישתורי
הפרחי ,שנמסרה באמצע המחצית הראשונה של המאה הארבע–עשרה ,אגב תיאור מכוון ומודע של
השכונה .מקורה של ידיעה זו מתוך הקהילה הירושלמית ומתוך השכונה .אין אפוא כל צורך להתמודד
עם שום טקסט נוסף ,אלא להפך ,טקסט בהיר וחד–משמעי זה כופה על החוקר לפרש על פיו את שאר
הטקסטים ,הבהירים פחות ,שאינם חד–משמעיים .ברי כי דבריו של יקופו מוורונה כוונו לאותה שכונה
שתיאר אישתורי הפרחי ,זו שאין ספק במקומה .לאור זאת פירוש המתעלם מן הזיקה ההכרחית בין
שני הטקסטים ,אינו אלא פלפול בעלמא ,וזה בדיוק ערך פירושו של ארליך .במידה מסוימת אך
מסיבות שונות כזהו גם ערכם של הדברים שלהלן ,שכפי שכבר ציינתי אין בהם צורך של ממש ,ואין
בהם אלא להגדיל תורה ולהאדירה או אם תרצו — משום מראית עין ,על מנת למנוע לזות שפתיים,
כאילו לא התייחסתי לטענה מרכזית במאמר הביקורת .דיון זה אינו נדרש למהלך הכולל שאני מציע
אף כי יש בו תועלת להבנת הטקסטים הנלווים לסוגיה.
ארליך יצא לדרכו בעקבות קריאת תיאור הר ציון בחיבורו של יקופו הנזיר מוורונה שערך מסע
עלייה לרגל למזרח בשנת  ,1335למעלה מעשור אחרי שהגיע אישתורי הפרחי לארץ–ישראל .הנזיר
האיטלקי הקדיש חלק ניכר מן הפרק השלישי בחיבורו למקומות הקדושים על הר ציון .בשולי הפרק,
במנותק מתיאור הר ציון שבראשיתו ,הוא שב לסביבות ההר וציין מספר אתרים נוספים ,ואת מקומם
של שניים מהם תיאר ביחס להר ציון' :ברדתך מהר ציון' ) (Descendendo de monte Syonו'בעלותך
להר ציון' ) .(Rescendendo de monte Syonאחד מן האתרים האלה היה שכונת היהודים ,שהופיעה
בדברי יקופו כציון דרך לבית כייפא ,הנמצא בסביבתה .ואלו דברי הנזיר:
Descendendo de monte Syon ad duos jactus lapidis versus sepulcurm, in contrata vel loco, ubi nunc
habitant Judei, est domus Cayphe, in qua dominus noster fuit ligatus, flagellatus, consputus et derisus,
et ibi sunt due magne columpne, una quadra, alia rotunda, que vocabantur Columpne justitiae et
veritatis.43

)ברדתך מהר ציון ,במרחק שני יידויי אבן בכיוון הקבר ,בשכונה או במקום שבו גרים עתה היהודים ,נמצא בית
כייפא .שם אדוננו נקשר ,הולקה ,ירקו בפניו והושם ללעג .ויש שם שני עמודים גדולים ,האחד רבוע והאחר
עגול ,הנקראים עמודי הצדק והאמת(.

במאמרי הבאתי את דברי הנזיר כאחת משתי עדויות מכריעות למקומה של השכונה בהר ציון ,אך
למעשה לא היה בכך צורך לאחר שהפרחי תיאר לפניו את השכונה ,במתכוון ולכתחילה ,בדרך שאינה
משתמעת לשני פנים :מחוץ לעיר ,בהר ציון ,סמוך להיכל דוד .הכותב לעומת זאת ,לאחר שקרא את
הפרק השלישי ואת תיאור הר ציון שבו ,הגיע למסקנה כי אין דרך לפרש את דברי הנזיר כמכוונים
להר ציון ,אף שהשכונה הייתה לדבריו במרחק 'כשני יידויי אבן' ממנו .כדרכו הוא גם רטן כלפי
 .Jacopo da Verona, Liber Peregrinationis, ed. U. Monneret de Villard, Roma 1950, p. 47 43זו אינה המהדורה
שהשתמש בה הכותב ,אך זוהי המהדורה הביקורתית של החיבור .על מעלותיה וחסרונותיה ראו :א' אשתור )שטראוס(,
קרית–ספר ,כח )תשי"ב( ,עמ' .175174
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מישהו .הפעם כלפי מיכאל איש–שלום ,עורך הכרך הגדול 'מסעי נוצרים בארץ ישראל' ,שבו אסף את
הידיעות על יהודי ארץ–ישראל בחיבורי נוסעים נוצרים; הוא מחה על שאיש–שלום הסתפק בתרגום
הקטע העוסק בשכונת היהודים בלבד ,ולא תרגם את מה שנראה לו חשוב :את תיאור שני העמודים
שבמבנה 44,גם לא את תיאור הר ציון כולו:
הוא גם לא תרגם את תיאור הר ציון שכתב נזיר זה ,שכן לא עסק ביהודים בני זמנו .ברם תיאור זה מאיר עיניים
] [...בהמשך מופיע תיאור ארוך ומפורט של הר ציון ,והוא מתואר בפירוש חרב ונטוש ,ללא רמז וללא סימן
לקיומה של שכונה על ההר ,לא של יהודים ולא של בני דת אחרת ,אזור המגורים של היהודים מוזכר בהמשך,
אגב תיאור הדרך מהר ציון לכנסיית הקבר הקדוש45 .

הר ציון על פי קריאתו היה אפוא 'חרב ונטוש' וגרו בו בסך הכול ארבעה אנשים ,ארבעה נזירים
ארמנים .על כך למד לכאורה מדבריו של יקופו מוורונה שלהלן ,שאותם תרגם במאמרו:
כיום נמצא על הר ציון רק חדר סעודת האדון ] [...מרחק השלכת אבן משם יש קפלה ארמנית וכן מקום קטן
למדי שנמצאים בו ארבעה נזירים ארמנים .כל הבניינים בהר ציון ,בו ובסביבתו ,הרוסים ואינם מיושבים,
אלא יש בהם גפנים וטרשים וחומות חרבות ומקומות קדושים שאותם נפקוד על פי סדר ] [...חדר סעודה
זה ] [...היה כנסייה מפוארת ביותר ,כפי שרואים מהשרידים הסמוכים לחדר הסעודה ,אולם היא הרוסה
לחלוטין ] [...מאחורי חדר סעודת האדון ,בסמוך לחורבות כנסייה עתיקה ,נמצא מקום בולט אשר עולים אליו
בשתים–עשרה מדרגות ] [...מאחורי חדר סעודת האדון ,במרחק חמש–עשרה אמות מהמקום שבו ניתנה רוח
הקודש לשליחים הקדושים ,יש קשת הרוסה46 .

ליקטתי כאן את כל המקומות שציטט הכותב מן הפרק השלישי בחיבורו של יקופו מוורונה ,ושבהם
תיאר הנזיר חורבן ועזובה בהר ציון .על פי קטעים אלו קבע כי הר ציון היה 'חרב ונטוש' ,ועל פיהם
כתב כי 'זולת ארבעה ארמנים לא התגורר שם איש כאשר ביקר במקום בשנת  .'1335על פיהם גם
הסיק כי לא הייתה על ההר לא שום שכונה ,לא שכונת יהודים ,אף לא שכונה אחרת47.
מה בעצם נאמר בטקסט של יקופו מוורונה? וחשוב לא פחות :מה לא נאמר בו? מה אמור היה
להיאמר בו ,ומה כלל לא אמור היה ,ואשר על כן היעדרו אינו מלמד דבר? מתוך בירור שאלות אלה
יעלו כמה היבטים מתודולוגיים של קריאת כתבי עולי רגל בימי הביניים ,האמורים להיות ידועים
44

45
46
47

ארליך שכח משום מה לציין משפט נוסף מדברי הנזיר שלא תורגם בידי איש–שלום ,ושצוינו בו המסורות המיוחסות
לבית הנזכר ,והן מסורות מקום ההלקאה ,היריקה והלעג ,המשמעותיות לעניין הנדון כאן יותר מאשר העמודים ,שכן הן
מזוהות בדרך כלל עם כנסיית ציון ,ועל כן מכבידות מאוד על התזה שבשמה כפף את עיקר המקורות שבהם דן .שתיקתו
בעניין זה עקבית לאורך כל המאמר :מה שאינו מתאים לתזה ,אינו קיים .זוהי בלא ספק דרך יעילה ,אף כי בעייתית
מעט ,לארגון ולביסוס של טיעון היסטורי.
לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .5352
שם ,עמ' .5554
שם ,עמ'  .56אמנם מפתיע לגלות כי עמודים ספורים בלבד לאחר שלילתה המוחלטת של האפשרות שמישהו מלבד
ארבעה נזירים ארמנים התגורר על ההר טען ארליך בדיוק את ההפך' :על פי התעודות מסוף המאה הארבע–עשרה
על אודות רובע ציון לא היה זה אזור שתושביו נטשו אותו בבהלה .היה זה עוד רובע מרובעי ירושלים ,ולא נראה
שהמצב הביטחוני בו היה שונה מאשר בשאר העיר .סביר מאוד שלרובע זה התכוון הנזיר סוזימה כשתיאר אזור מיושב
במוסלמים באזור הר ציון עוד בשנת  .1420התושבים המוסלמים של הר ציון ,שהיו להם מן הסתם אפשרויות מילוט
טובות ] [...כנראה לא נמלטו ממנו .אם כן מדוע להניח שהיהודים עשו זאת?' )שם ,עמ'  .(61זאת הוא כתב כאשר בא
להפריך את דברי אבן עביה שציין את מעבר היהודים מחוץ לעיר אל תוך העיר )ראו לעיל ,הערה  .(33לו פתרונים.
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לכל העוסק בחיבורים אלו .התיאור אכן 'מאיר עיניים' כפי שציין ארליך ,אך לרוע המזל הוא לא הבין
אותו לחלוטין.
בניגוד להצגת הדברים על ידיו ,הנזיר מוורונה לא סיפק תיאור מקיף של הר ציון ,לא בפרק
השלישי ולא בשום מקום אחר בספרו .הוא בעצם לא סיפק תיאורים כלליים כלל .הוא רשם באופן
שיטתי מבנים בולטים ,בעיקר — כמעט רק — מקומות קדושים לנצרות ,כפי שראה ,ידע והבין .זהו
רישום של מבנים ולא תיאור כללי של אזור .הוא גם לא תיאר אוכלוסיות .חיבורו חסר לא רק תיאור
של הקהילה היהודית ,אלא גם של קהילה חשובה ממנה ,קהילת הרוב :הקהילה המוסלמית .מוסלמים
נזכרו בחיבור בדיוק כמו יהודים ,רק אגב תיאור אתרים שעמדו במוקד עניינו של הכותב ,ואלו כולם
אתרים נוצריים .כך למשל חסר לחלוטין בחיבורו של הנזיר תיאור של הר הבית המוסלמי .הר הבית
תואר בחסכנות רבה ,ומן ההיבט הביבלי בלבד ,והנושא המוסלמי נזכר רק אגב ציון איסור הכניסה
שחל על נוצרים 48.בכך לא היה יקופו שונה משאר עולי הרגל .כמרביתם לא היה לו כל עניין באתרים
שלא היו חלק ממסלול המסע שלו או בנושאים שהיו רחוקים מיעדיו המוצהרים .וכך עולה לא רק
מניתוח הנקרא ,אלא גם מהצהרת המחבר:
Sciendum est itaque, quod de descriptione Jherusalem, quantum ad edificia antiqua et muros et
municiones et portas, longum esset describere et nullius profectus. Cum civitas sit mutata et pro majori
parte dirupta, ego circuivi eam pluribus vicibus, et vix videntur in aliquibus locis porte et edificia
antiqua, et ideo solum specificabo loca notabilia et venerabilia ac memorie commendanda tam de
veteri Testamento quam de novo. Incipiamus ergo primo a monte Syon in quo sanctissimo monte multa
ostenduntur venerabilia.49

)לכן יש לדעת שתיאור של ירושלים ,כזה שיתאר את המבנים העתיקים ,החומות ,הביצורים והשערים יהיה
ארוך וכלל לא מושלם .שכן העיר השתנתה ,ובחלקה הגדול היא הרוסה .הקפתי אותה פעמים רבות ,ובמקומות
שונים בקושי נראים שערים ומבנים עתיקים .ולכן אציין רק את המקומות הראויים לציון ,הנערצים והראויים
לזיכרון ,הן מן הברית הישנה והן החדשה .נתחיל אם כן ראשית בהר ציון .בהר הקדוש ביותר הזה נראים
מקומות נערצים רבים(50 .

השכונה היהודית לא תוארה אפוא כלל בחיבורו של יקופו מוורונה .האתר שתיאר הוא בית כייפא,
והשכונה נזכרה אגב כך .היא נזכרה בלבד ,לא תוארה .היא שימשה תמרור דרכים לבא מהר ציון
אל בית כייפא ,שהוא ,שלא כמו השכונה ,מקום שראוי היה להירשם בחיבור .הקפלה הקטנה הייתה
הסיבה היחידה לאזכורה של השכונה ,אזכור שנועד להנחות את עולה הרגל הנוצרי בדרכו אליה.
מכאן גם כי מה שתואר כ'חרב ונטוש' לא היה הר ציון אלא האתרים הנוצריים שמנה עולה הרגל
על ההר .אין במניית האתרים הנוצריים החרבים אמירה גורפת על מצב האזור הקרוי היום הר ציון,
ואין לראות בדברים עדות על שיממונו .העובדה שיקופו מוורונה לא תיאר את שכונת היהודים
 48יקופו מוורונה )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .45
 49שם ,עמ' .35
 50והשוו דברים אלו לדברי אישתורי הפרחי ,לעיל ,עמ' ' :122אבל מה נעשה היום שהרי דרכי ציון אבלות ומסילות
ירושלים שוממות ולא נכר גדריהם בברור?' .נראה כי זו הייתה מוסכמה ספרותית שהן עולי רגל יהודים הן נוצרים
השתמשו בה כדי להסביר מגבלות בזיהוי הסביבה המקראית בימי הביניים.
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אגב תיאור הר ציון מובנת מאליה :לא היה לו עניין בה ,והיא לא הייתה חלק מן המנדט שנטל לו
בחיבורו .למרות זאת לא הייתה כל סיבה שלא יזכיר אותה כנקודת ציון שסייעה בידו לתאר את הדרך
לבית כייפא ,מקום קדוש קטן ומשני בחשיבותו ,שניצב בצד קבוצת מבנים בולטת שזוהתה ביתר
קלות — השכונה היהודית.
טענת הכותב כי על פי יקופו מוורונה לא היו בכל הר ציון אלא ארבעה נזירים ארמנים בלבד היא
מביכה אף יותר ובעיקר חסרת שחר ,שכן מה שנכתב בחיבור המסע הוא דבר שונה בתכלית ,במידה
מסוימת אפילו הפוך .נכתב שם כי בקפלה הארמנית שעל הר ציון גרו ארבעה נזירים בלבד .משפט
זה אומר רק כי אותם נזירים היו היחידים שהתגוררו בקפלה; לא נאמר בו בשום פנים כי הארבעה היו
היחידים שחיו על ההר .מתברר כי ידיעת הלשון הרומית היא נכס חשוב ,אך נראה כי הבנת הנקרא
חשובה הימנה.
אלא שהבעיה בקריאה המוצעת מקיפה יותר מאשר טעות נקודתית זו או אחרת .אזכורי החורבות
בתיאוריו של יקופו ממוקדים .כאשר כתב יקופו מוורונה 'שכיום נמצא על הר ציון רק חדר סעודת
האדון' ,הוא תיאר רק אותו ואת סביבתו .שוב לא התייחס לכלל ההר .לא די שהחורבות שתיאר כולן
היו בסביבות 'חדר סעודת האדון' ,אלא הן תוארו כולן עד אחת אך ורק ביחס אליו' :מרחק השלכת
אבן משם'' ,מאחורי חדר סעודת האדון ,בסמוך לחורבות כנסייה עתיקה'' ,מאחורי חדר סעודת האדון,
במרחק חמש–עשרה אמות'' ,ליד חדר סעודת האדון'' ,ממערב לו'' ,לפניו' ועוד כיוצא באלו .אין זה
תיאור הר ציון בכללו כפי שהבין הכותב; זהו תיאור של מקטעים חרבים של כנסיית ציון .כזהו 'הר
ציון' בפי הנזיר איש ורונה :לא מושג טופוגרפי ,אלא שם של מקום קדוש ,וכפי שיכול הקורא לשפוט
בעצמו מתוך התרגומים שבמאמר הנזכר ,ועוד יותר על פי הטקסט השלם בפרק השלישי של החיבור,
גבולותיו של מקום זה הם גבולות כנסיית ציון החרבה ,שאת חורבותיה מנה הנזיר אחת לאחת .זו
גם הסיבה שלא מנה את בית כייפא בהר ציון ,שהרי הוא היה מחוץ לגבולות הכנסייה ועל כן צוין
'במורד הר ציון' ,כלומר ממנו והלאה .ניתן להשוות את שימושו של יקופו מוורונה בשם 'הר ציון'
לשימוש הנפוץ בשם 'הר הבית' ,היכול אמנם לציין את ההר עצמו ,אך בדרך כלל מכוון למקדש,
למקום הקדוש שעל ההר .בשני המקרים כינויי ההרים' ,הבית' או 'ציון' ,מציינים גם את המקום
הקדוש ואינם רק שמו של העצם הטופוגרפי שעליו הוא נמצא .אמנם גם יקופו הנזיר התייחס להר
עצמו ולא רק למקום הקדוש שעליו .זאת עשה במשפטי הפתיחה של תיאור הר ציון ,שבהם השתמש
בדימויים ספרותיים ,היסטוריים כביכול ,יותר משתיאר מראה עיניים .הוא תיאר את הגאיות סביבו,
גם את מדרונותיו התלולים ,אבל משהגיע לפני ההר התמקד במקום הקדוש שעליו ,ב'ציון' :בחדר
סעודת האדון ,ששרד ,ובשאר חלקיה — החרבים — של הכנסייה .ככלל גבולות תיאורו הם גבולות
כנסיית ציון הצלבנית ולא גבולותיו הטופוגרפיים של מה שמכונה היום הר ציון.
כאן אולי המקום לציין את גוני השימוש בביטויים 'ציון' ו'הר ציון' המופיעים במאמר זה ,הן
במקורות הנדונים בו הן בדברי העוסקים בהם .הצורך בכך נובע מן הבלבול הרווח בדברי ארליך בין
ההתייחסויות השונות ,כאילו כולן ממקור אחד ניתנו ולמקום אחד כיוונו ,ולא כן הדבר .אישתורי
הפרחי השתמש בביטוי 'ציון' )הוא לא השתמש כלל בביטוי 'הר ציון'( כאשר ניסה לברר מהי ציון
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המקראית ,שעל פי תפיסתו אינה זהה לירושלים ,ולהוכחת ההבחנה ביניהן הביא פסוקים ממלכים א
ומדברי הימים א .נקודת המוצא לדיונו הייתה אוהל דוד ,הנזכר במקרא ,ואשר זוהה במסורת
הירושלמית לפחות למן המאה השלוש–עשרה עם הבניין אשר על פי מסורות שונות היה בו גם
קבר דוד ,ואשר על כן מבחינתו של אישתורי הפרחי אוהל דוד הוא בלא ספק בציון .ממנו והלאה
מתפשטים מעגלים של אותה ’ציון' ,בדרגת ודאות פוחתת והולכת .ה'רחוב' שמצפון–מערב לאוהל
דוד 'אין ספק שהוא מציון' ,מציון המקראית קא משמע לן .לעומת זאת היה לאישתורי הפרחי ספק
באשר למעגל החיצוני לאותו ה'רחוב' ,המעגל שבו היו השכונה ובית הכנסת' :ואולי בית הכנסת
והשכונה הכל בציון ,אבל מה נעשה היום ,שהרי דרכי ציון אבלות ומסילות ירושלים שוממות ולא
נכר גדריהם בברור' ,לא ניכרו גדריהם ביחס למקום האחד הוודאי ,הוא ציון המקראית ,שסומנה
בעיני הפרחי על ידי אוהל דוד .יקופו מוורונה הגדיר את הדברים בדרך שונה לחלוטין .הוא השתמש
בביטוי 'הר ציון' בשתי הוראות שונות :הוראה אחת מתייחסת להר עצמו ,העצם הטופוגרפי שסבב
הנזיר מכיוונים שונים וממרחקים שונים ,ואילו ההוראה האחרת התייחסה למקום הקדוש שנקרא בשם
'הר ציון' .בהוראה הראשונה השתמש הנזיר בעיקר ממרחק ,כאשר סבב את ההר מחוצה לו ,למשל:
כאשר תיאר את גיא בן–הינום או את עמק יהושפט ,בחר לתארם ביחס לעצם הטופוגרפי הנקרא הר
ציון .לעומת זאת בשם הר ציון בהוראתו השניה ,כשם של מקום קדוש ,הוא השתמש כאשר בא לתאר
את המקום מתוכו ,כאשר נקודת המוצא של התיאור היו פני ההר עצמו .בהוראה זו ,כנאמר לעיל,
סומנו גבולות המקום בעזרת המבנים או שרידי המבנים שזוהו על ידיו כחלקים מכנסיית ציון החרבה.
החשוב מכול הוא להבחין בין הביטוי 'הר ציון' בטקסטים ימי ביניימיים לבין זה המצוי בספרות
הגאוגרפית החדשה העוסקת בירושלים ,והשגור בפיהם של דורשי ירושלים .זה האחרון מציין את
השטח שמדרום לחומה הדרומית של ירושלים ,בלא להבחין בתוכו בחלקיו השונים ,והוא אינו מבוסס
על שימוש היסטורי בשם ציון אלא על דימויים רווחים שלו.
אמנם המשפט העיקרי בדבריו של יקופו מוורונה לעניין הנדון כאן ,הוא זה שבו הזכיר
את שכונת היהודים ,והוא הופיע כאמור בתיאור מקומו של בית כייפא .הנזיר הגדיר בפירוט
את מקומו של אתר צליינות קטן זה ,ויש בתיאורו ארבעה רכיבים' :ברדתך מהר ציון'; 'במרחק
של שני יידויי אבן ]מהר ציון['; 'בכיוון הקבר' ו'במקום שבו עתה גרים היהודים' .לכאורה קשה
לטעות בתיאור מפורט כל כך ,שהצורך בו נבע מן הסתם ממקומו השולי של בית כייפא במפת
אתרי העלייה לרגל הנוצריים של המאה הארבע–עשרה ,אך ארליך דווקא הצליח בכך יפה .זאת
עשה על ידי התעלמות משלושה מבין ארבעת רכיבי תיאור המקום ,ובעיקר על ידי עיוותו של
הרביעי והוצאתו מידי פשוטו' :אזור המגורים של היהודים מוזכר בהמשך ,אגב תיאור הדרך מהר
ציון לכנסיית הקבר הקדוש' 51.סיכום זה של דברי הנזיר אינו נכון .הוא לא תיאר כלל את הדרך
מהר ציון לכנסיית הקבר ,הוא תיאר את הדרך מהר ציון לבית כייפא .הביטוי שבו נאחז הכותב,
'בכיוון הקבר' ,משמעו אחד :בכיוון צפון ,משמע 'ברדתך מהר ציון ] [...צפונה' ,אך הוא שיבש את
דברי הנזיר ופירש אותם שלא כפשוטם ,תוך שהוא מתעלם משלושת הרכיבים האחרים של התיאור
 51לשאלת מיקום הרובע )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .5352
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המכחישים את פירושו .בכך הוא 'תיקן' למעשה את דברי יקופו מוורונה ושם בפיו דברים שלא אמר.
ארליך טען גם כי אין ירידה בדרך מהר ציון לשכונה היהודית במקום שהצעתי ,ועל כן לא ייתכן
כי זהו בית כייפא שאליו יש לרדת ,להפך' ,זו דרך המעפילה באופן מתון מחדר הסעודה האחרונה
אל עבר הפינה הדרומית–מערבית של העיר העתיקה' 52.הוא אף הוסיף אמירה מלומדת ,שבלא ספק
מבוססת על קריאה השוואתית מקיפה ומדוקדקת של כתבי הנזיר מוורונה' :הוא ביקר באתרים שונים
לעתים קרובות ,ולא נהג לשנות בתיאורו את הטופוגרפיה של המקום .במקום שיש ירידה תיאר ירידה,
ובמקום שאין ,לא עשה זאת' 53.זו אמירה מעניינת אלא שלרוע המזל ההליכה אל מקום המכונה הר
היא לעולם עלייה ,ואילו ההליכה ממנו ,היא לעולם ירידה ,בלא שימת לב מדוקדקת לקווי הגובה .על
כן כל תזוזה מן המקום שזיהה יקופו כהר ציון הייתה בעיניו ירידה ,ולהפך .כך נוהגת לשון הדיבור
בכל מקום ,וכך מקובל גם בכתיבה מן הסוג הנדון כאן.
הנקודה המכרעת לשאלת מקומה של השכונה היהודית על פי יקופו מוורונה היא הבנה מדויקת
של הזיקה בין מה שכינה הר ציון לבין בית כייפא או שכונת היהודים .הממד העיקרי בתיאורו הוא
ההצבעה על הִקרבה הגאוגרפית שבין הבית או השכונה לבין הר ציון .בתמימות לכאורה ארליך נטרל
זיקה זו לחלוטין ,ביטל את הדגשת הקרבה להר ציון כאילו לא הייתה ,והמיר אותה בהצבת בית
כייפא — וממילא גם שכונת היהודים — בנקודה לא ברורה בציר שבין הר ציון לכנסיית הקבר,
ציר שאין לו זכר בדברי הנזיר ,שכן כזכור ,המילה 'הקבר' במשפט ,אינה אלא מראה כיוון לצפון
ואינה חלק מתיאור הציר .הוא הוציא את שני המקומות מן המרחב שבו הציב אותם המחבר ,מרחב
ההתייחסות של הר ציון )הר ציון וה'ירידה' ממנו( ,והציב אותם במרחב אחר ,שבדה ,מרחב אשר
לעניין הנדון כאן שונה באופן משמעותי מזה ששרטט יקופו מוורונה.
ארליך התעלם לחלוטין מן העובדה כי הנזיר ציין את בית כייפא — ועל כן גם את השכונה — ביחס
להר ציון ובמרחק מבוטל של 'שני יידויי אבן' ממנו ,מרחק עשרות מטרים ספורים בלבד .כיוון
שהתעלם מעובדה זו ,לא שאל את השאלה שבלא פתרונה אין דרך להבין את דברי הכותב :מניין מדד
את מרחק שני יידויי האבן הללו? ברור שהנזיר האיטלקי לא יכול היה להציע מרחק שכזה בלא שיניח
מקום מסוים שממנו יש למדוד אותו .ציון מרחק מדוד ,ובייחוד מרחק קצר כל כך ,דורש נקודת מוצא.
הביטוי הכללי 'הר ציון' בהוראה שייחסתי לעיל לספרות הגאוגרפית החדשה ,אינו נקודה שכזו .אם
כך מהיכן יש למדוד את מרחק עשרות המטרים הספורים הללו? מהו אותו 'הר ציון' שעליו דיבר
יקופו מוורונה ,ושבירידה ממנו ,במרחק שני יידויי אבן ,נמצא בית כייפא )ושכונת היהודים(? הנזיר
עצמו אמר זאת בתחילת אותו הפרק ,בדיונו בהר עצמו ולא בסביבתו' :כיום נמצא על הר ציון רק חדר
סעודת האדון' .זהו אפוא המקום שממנו יש למדוד את המרחק הקצר הזה שקצהו אמור להוביל לבית
כייפא .מדידה זו ,בצירוף שאר מרכיבי התיאור ,מובילה אל המקום האחד התואם בקירוב ,במידת
הדיוק האפשרית ,גם את המקום שבו תיאר אישתורי הפרחי את מקומה של שכונת היהודים :מחוץ
לקו החומה הדרומית של ירושלים ,בסביבה המכונה עתה ובספרות הגאוגרפית החדשה הר ציון.
 52שם ,עמ' .57
 53שם ,עמ' .58

