' יא ירשת ודא
וגירוש הפראנציסקאנים מ ' הר ציון ' *
גירשת ' -

יהודי ירושלים

אמנון כהן

א

נוסע פורטוגזי  ,שעשה בארץ  -ישראל בערך בשנת

 ( Aveiroמסר לנו מירושלים את התיאור הבא

, 1565

פנטליאו דה אביירו

) Pantal (iao de

:

וכעת  ,מפני חטאינו  ,המנזר שעל הר  -ציון הוא בידי הקאדים התורכים של מקדש שלמה .
זה  ,באו

אשמים בכך כמה יהודים נבזים  . . .הלא קינאו בבעלותנו על מקום מקודש

בדברים עם אחד מהקאדים הראשיים של מקדש שלמה  . . .וסיפרו לו שזה היה מקום קברו

של הנביא הגדול דוד המלך  ,שהיה שייך להם יותר מאשר לנוצרים  . . .היתה סיבה

אחרת ,

חשובה לא פחות מזו  ,שהיה בה כדי לשכנע אותו  .הם הראו לו כי מנזר זה יכול לשמש לו
מבצר נגד הפראנקים שהתכוונו לכבוש בקרוב את הארץ הזאת  .הקאדי היה שבע  -רצון
ביותר מהתכסיס שהציעו היהודים לפניו ומעצתם המיוחדת ומבלי לגלות לאיש את הסוד ,
החל להטריד את האחים  ,כשהוא דורש מהם היום דבר זה  ,ומחר דבר אחר

;

והכל כדי

להעלות את חמתו של ראש המנזר  . . .כשראה הקאדי שלא יצליח בקנטוריו  ,לא דאג יותר
לשמור סודו עמו  ,וביחד עם קאדים אחרים ידידים וגם כמה נושאי משרה תורכיים נהג
ככה  ,שהגיעה ידיעה לתורכי הגדול סולימאן  ,על הדרך בה רכשו להם האחים הפראנקים

את קברו של המלך הקדוש דוד  ,שהיה בכך משום פחיתות  -כבוד למקום  ,וכי אחר  -כך
ציווה מיד התורכי הגדול למסור את המנזרי עם הקבר הנזכר לעיל של דוד

לקאדים ,

ולפנות להם מקום  ,באופן שיוכלו לשכון שם עם נשותיהם וילדיהם  . . .פקודה זו אילצה
את האחים לוותר על החלק העיקרי של הקומה התחתית של

גירסה זו לא היתה חריגה כלל

פראנציסקאנים

;

המנזר  ,שבו

מצוייה

הקפילה : .

חלקים שונים שלה התאימו היטב לתיאוריהם של כרוניקאים

)  de Calahorra , Cirelliח

"

טנ Montepeloso ,

]ם

 ( Pietro Vernieroמראשית

הכיבוש העות ' מאני ומשנים מאוחרות יותר  ' .היא אף לא היתה משוללת יסוד היסטורי
החמש  -עשרה

ניסו היהודים

;

במאה

להשתלט על ' הר ציון ' ואף הצליחו לגרום לנישול הנוצרים

הפראנציסקאנים משם לזמן  -מה  4 .הניסיון הזה אמנם לא עלה יפה  ,שהרי היהודים לא קיבלו לידיהם

*

נוסח עברי מורחב של הרצאה שנשאתי ככינוס הרביעי על האירגון הבינלאומי ללימודים פרה  -עות ' מאנים
ועות ' מאנים (  .ל )  .ק  ) ) . 1 . ] .שנערך בגואנקה  ,מפרף ( . ) 4 . 7 . 1981 - 30 . 6 . 1981

1

במקור הפורטוגזי כתוב ' הקפילה ' ולא כתרגומו של איש  -שלום המובא כאן כלשונו .

2

מ ' איש  -שלום  ,מסעי נוצרים לארץ ישראל  ,תל  -אביב

3

נ ' שור  ' ,הישוב היהודי בירושלים על  -פי כרוניקות פרנציסקאניות וכתבי

 , 1965עמ '

ירושלים בראשית התקופת העות ' מאנית  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
4

. 291 - 290
נוסעים '  ,א '

כהן

399 , 363 , 353 - 352

( עורך ) ,

פרקים בתולדות

וההערות .

י ' פראוור  ' ,מנזר הפראנציסקאנים ב " הר ציון " ויהודי ירושלים במאה הט " ו '  ,ידיעות החברה העברית לחקירת א " י
ועתיקותיה  ,שנה יד  ,תס " ח  -תש " ט  ,עמ '

. 24 - 15

61

w

מפת ירושלים של סלומון שווייגר ,

-

ft 1581

קבר

דוד )

אף שמץ מן האחיזה במקום  ,אולם מבחינתו של המסתכל הזר  -נוצרי כמוסלמי  -זו כשלעצמה

לא היתה סיבה מספקת לוותר על כוונתם  .שמא קיוו היהודים  ,כי את השליט העות ' מאני החדש קל
יותר יהיה לשכנע במקום שנכשלו אצל השליט הממלוכי

?

ארכיון בית  -הדין המוסלמי  ,שהוא מקור לא  -אכזב להכרת החיים בירושלים תחת השלטון
העות ' מאני  ,נפתח רק בשנים האחרונות בפני החוקר ותלמיד ההיסטוריה  .בין שפעת המסמכים

העוסקים בבחינות השונות של המציאות מתגלה מספר לא  -מבוטל שעניינו פרשת היחסים בין
הנזירים הפראנציסקאנים ( ' פרנג '

'  ' ,אפרנג ' ' )

והשלטונות  .קריאתם ופיענוחם יש בהם לשפוך אור

רב על הרקע לפרשה זו ועל גלגוליה השונים .

ב
ב 22 -

בספטמבר 537נ נרשמה בספרי בית  -הדין תעודה  ' ,אשר ממנה עולה הד לניסיון ראשון של

השליטים העות ' מאנים החדשים להתאנות לנזירים הפראנציסקאנים שב ' הר ציון '  .לא היה זה פרי
יוזמה מקומית ואף העיתוי לא היה מקרי

:

בחודש שקדם לכך  ,באוגוסט

, 1537

פרצה מלחמה בין

ונציה לאימפריה העות ' מאנית  .הנזירים הפראנציסקאנים השתייכו אמנם לאומות שונות  ,אך נתפסו

5

.

יי
,

]

ארכיון בית  -הדין השרעי בירושלים [ להלן

 :מג ' ל ]  ,כרך

.6

עמ ' ] . 67

יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקאנים

מ ' הר  -ציון '

על  -ידי השלטון העות ' מאני כוונציאנים  ,כלומר  ,כנתיניו של האויב בפרעל  " .צווים מפורשים הגיעו

זמן  -מה לפני  -כן מאיסתנבול אל מצטפא בי  ,שהיה אז מושלם של מחוזות עזה וירושלים  .הוא
נצטווה לצאת בעצמו אל ' כנסיית מנזר ציון ' ( ' כניסת דיר

צהיון ' ) ,

לתפוס את כל ' הכסף

וזולתך ' ,

כלומר חפצים יקרי  -ערך אשר בו  ,לאסור את הנזירים ששם ולהעביר את כל הכבודה יחדיו אל
המצודה  .מצטפא לא התמהמה  ,יצא מיד לירושלים  ,לקח עמו קבוצה של נכבדים מן העיר ( וביניהם

גם הקאדי הראשי שלה  ,עבד אל  -רחים  ,והממונה על בניין חומת העיר  ,מחמד צ ' לבי

והכול פנו אל

' הר ציון '  .הסכום שהוחרם

שם הגיע לסך של

1292

אל  -נקאש ) -

מטבעות זהב מסוגים שונים וכן

הוחרמו חפצים שונים  .כל אלה הועברו אל מצודת העיר ( ' אל  -קלעה ' זו המכונה כיום ' מגדל

דוד ' )

ודין  -וחשבון מפורט על הפעולה כולה נשלח לאיסתנבול  .אין הכתוב מוסר במפורש את סיבת

הצעדים דלעיל  ,אך רמז ברור נמצא בסיפא של התעודה המקורית  :לאחר שהושלמה ההחרמה פנה

המושל אל המצודה נערך בה בדיקה יסודית  .הוא עשה זאת על  -פי הצו שנשלח אליו ותבע ממנו
לברר מה הם התיקונים והשיפוצים שיש להכניס במבניה  .ואכן  ' ,מצא אותה זקוקה לשיפוץ ותיקון

במקומות חיוניים '  .כדי להוסיף נופך של דחיפות לכל הפעולה  ,הגיעו באותו יום ידיעות מנמל

יפו ,

כי ספינות אחדות של שודדי  -ים נוצרים נראו משייטות לא הרחק מן החוף  .לשמע הידיעות הללו
' נוצר צורך ' לתקן את המצודה ולכן נתן הסנג ' ק בי את כל הסכום הנ " ל שנתפס במנזר  ,למחמד
צ ' לבי אל  -נקאש  -סך של

190

מטבעות זהב  ,כדייועיוציאו על התיקונים מיד  ,וכל השאר ישמש

כפיקדון אצל האחרון  ,שיהיה זכאי להוציאו על  -פי הצווים וההוראות מאיסתנבול  .לשון אחר
הכספים והחפצים שנתפסו במנזר ' הר ציון ' ( וכן בכנסיית המולד בבית  -לחם ) לא הוחתמו מניה

:

וביה ,

אלא רק בחלקם  ,ואילו רובם הופקד מאונס בידי הרשות  .גם העילה לצעד חריג זה לא היתה תאוות -
בצע לשמה  ,אלא בדק  -בית של מערכת ההגנה של ירושלים  .אחרי ככלות הכל לא היתה מצודת העיר
מרוחקת מרחק רב מ ' הר ציון '  ,וכך אולצו הנזירים הפראנציסקאנים לממן את ההוצאות המשועלות

הדרושות לתיקונה המיידי של מצודה זו  .יתירה מזו  ,מחמד

אל  -נקאש  ,אשר

מילא תפקיד נכבד

בהחרמה  ,היה אותו פקיד עות ' מאני שנשלח לירושלים כדי לפקח על בניינה של חומת העיר
ההרוסה  .החרמה זו נועדה אם כן לא רק למילוי הצורך המיידי של תיקון פגמים דחופים  ,אלא גם -
כדי לכסות חלק מהוצאות בנייתה של חומת העיר  ,שנמצאה אז בשלבי ביצוע ראשונים .
לאחר  -מכן  ,ב 15 -

ארבעה חודשים

בינואר

, 1538

עדיין היה חלק מן הנזירים עצור במצודה והכסף

מוקפא בידיו של אל  -נקאש  .מצטפא בי  ,שעזב את ירושלים וכנראה העדיף לשהות אז בעזה  ,שלח

צו המורה את אל  -נקאש להפשיר חלק מן הכסף הנ " ל  ,כדי לממן את ההוצאות על הנזירים העצורים
שם  .כך אף היה

:

סך של

100

זהובים ( ' קברצי ד ' הב ' ) נמסר לתומא בן אליאס  ' ,ראש ( ' ראיס ' ) המנזר

הנזכר ' למטרה זו  .הואיל והכסף כולו נחשב לפיקדון ( המונח שהשתמשו בו בהקשר זה היה ' אל -
מרצד ' ,

כלומר

' המופקד ' ) ,

הדי כתב הקאדי בתאריך דלעיל מסמך רשמי המאשר  ,כי ההוצאה של

מאת הזהובים נעשתה כדין ובהתאם לאישור מפורש ממושל המחוז  7 .בשוני מהחרמות

רגילות ,

שהיו בסמכותם של בעלי שררה מקומיים ואשר נעשו מדי פעם בתואנות שומת  ,הרי הסכום הגדול ,
מקורו ' הרגיש '  -משהו וייעודו למטרות

תל1

של ירושלים  -כל אלה הביאו להתייחסות חריגה

אל הכסף  ,גם כאשר הופקע מחזקתם של בעליו ונמסר לפקיד המדינה .

6

א ' ארסה  ' ,הגבלות על חופש  -תנועתם של יהודי ירושלים בשלהי ימי הממלוכים ובראשית התקופה

ב " ז קדר

ד

( עורך ) ,

מג ' ל  ,כרך

,7

פרקים כתולדות ירושלים בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

218 , 216

העות ' מאנית ' ,

וההערות .

עמ ' . 261

6 .3

1י

רנ

~
ןמביז
י-

7,

ן

-

,

ן

ע "/

,

וד

ל

, ,,

,

"
לן
,

י

1

ןןןה,
] []

 .ףעע==,,

4ן

יך,

(4

,

ת

ל

,,
//

ן

דית

אל

"

"

לג4

]

,

,

ק

,-

-

,

 ,,/,ן
/

אלמסלח '

ר

"
[

( ?)

1ן ,, , .

, ,,

(

;

~
המבנים שהיו בחזקת
הפראנציסקאנים בראשית
התקופה העות ' מאנית

הזהירות  ,שהיא תכונה חשובה בהתנהגותם של

המדינה

העות ' מאנית ,

לאחר הדברים

עובדי  -ציבור ,

היתה חשובה עוד יותר במנגנון

שבה שילמו אנשים על פזיזותם במשרתם

דלעיל ,

,

ולעתים אף בחייהם

.

זמן  -מה

שוחררו הנזירים ואף הוחזר להם כל רכושם וכספם  .אלא שעתה הגיעו

תלונות מירושלים לדמשק כאילו בעת המעצר ובתקופת המאסר נגזלו מן הנזירים חפצים שונים
וסכום עתק של

12 , 000

זהובים ' .

הממונה על ענייני הכספים של מחוז דמשק ( ' אל דפתרדאר באל  -ממלכה אל  -שריפה אל  -אסלאמיה
אל  -שאמיה ' )

שלח באפריל

1539

נציג מיוחד מטעמו  ,כדי לבדוק תלונות אלה באורח רשמי

בירושלים  .החקירה והדרישה נעשו על  -ידי הקאדי החדש של העיר ועל  -ידי מחמד אל  -נקאש

הנ " ל ,

שעתה כבר נושא במפורש את התואר ' הממונה על [ בניין ] חומת ירושלים ' ( ' אל  -אמין עלא סור בית
אל  -מקרס אל  -שריף ' )  .הם זימנו אל בית  -הדין נכבדים מוסלמים שונים ( הן אנשי  -דת והן אישי -

ציבור ) מקרב תושבי העיר  ,את הנזירים שנאסרו בעבר ואת ראש המנזר  .בתשובה לשאלה מפורשת
העידו הנזירים כי ' לא אבד להם דבר מחפציהם וכספם  ,להוציא שלוש יריעות בד  . . .ושלוש כוסות
אמנם לא נקט הכתוב לשון ' זהוב '  ,אלא ' דינאר '  .אך לא היה מטבע עות ' מאני בשם זה  .אלא שיגרת  -לשון של

א

השנים הראשונות לשלטון החדש היתה זו  .מאידך בתעודה הראשונה דלעיל ( כרך
' דינאר ' כשוות  -ערך

4

"

ל ' זהוב ' .

,6

עמ '  ) 671נעשה שימוש במלה

צו משנת

1534

האוסר על יהודי

ירושלים לעבור דרך שטח
' מנזר ציון '

כסף ולוח כסף קטן ובו ציורים '  .אשר לכספם  ,שהיה לדבריהם ' קבור במנזר בטרם נאסרו  ,הרי הם
הביאו אותו בעת החיפוש אל המושל והקאדי שעמדו בראשו  ,המטבעות נספרו ונרשמו

לאחר  -מכן נלקחו מסכום זה

100

כדין  .רק

זהובים בהוראתו של מצטפא בי  .לא נלקח מהם דבר נוסף על

אשר פורט לעיל וכן כמה גרוטאות  . . .ומן המנזר החיצוני אשר בו חדרי [ ? ] הנזירים [ נלקחו ] מעט

עופרת וברזל וגרוטאות '  .את הצהרתם זאת של הנזירים שהתבססה על מסמך  ,שהותיר

הפרוקוראטור של המנזר ( המכונה כאן ' וכיל

ואישר גם ראש המנזר  ,תומא  .הנזירים

ח ' רג " ) בעת

עצמם ,

באסיסט ,

המאסר  ,כצוואה לפני פטירתו  ,אימת

כולם או חלקם  ,לא היו רגילים ובקיאים בשפה

הערבית  ,שבה התנהל הדיון בפני הקאדי המוסלמי  .אולם כדי להסיר כל ספק לגבי סדרי הדיון

ומהימנות דבריהם  ,הביאו עמם לבית  -הדין כמה מתורגמנים  :אחד מהם  ,שהיה נוצרי  ,ועוד

שלושה ,

שלגביהם נאמר במפורש  ,כי יהודים היו  .כל אלה העידו  ,שהגירסה המתוארת לעיל היא

נכונה ,

65

ה ' ק ? אקילום ' ( חדר ' הסעודה

האחרונה ' )
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והדברים נרשמו ונחתמו על  -ידי כל הנוכחים

ב 23 -

באפריל ' . 1539

התעודה  ,שנשלחה לדמשק  ,נועדה להשיב על האשמות השונות שהועלו כהקשר זה  .לא היה אפשר

לתקוף אותה מבחינה פרוצדוראלית ועל פניה היא נראתה כעדות מהימנה ; ככלות הכול הרי מאת
הזהובים שנזכרו בה  ,אכן נלקחו בעת המאסר מן הסכום שהופקד במצודה ואף  ,כאמור  ,נרשמה
קבלה המעידה על כך  .הדברים הובהרו היטב לבעלי הדבר הנוצרים מפיהם של שני המתורגמנים ,
 הדין דאז ) עדיםנוצרי ויהודי  ,ואף על מהימנות דבריהם של אלה הובאו ( כמקובל בסדרי בית

אחרים  ,יהודים שניהם  .ראש המנזר שהעיד הפעם היה אותו אדם  ,שעמד בראשו בזמן האירוע

דלעיל  .הקאדי  ,שבפניו התנהל הדיון  ,לא היה אותו שופט שפיקח על המאסר כשנה קודם  -לכן  ,ולכן
לא היתה לו כל מעורבות אישית  .גם נוכחותם של אישי  -ציבור רבים בעת הדיון באה להבטיח יתר

אמינות  ,אם כי כולם היו  ,בטבע הדברים  ,מוסלמים  .מכל אלה עולה  ,כי להוציא החרמתם של כמה
חפצים שערכם מועט יחסית ועצם המאסר  ,לא נפגעו נזירי

' הר

ציון ' בעת המאסר ולאחריו פגיעה

של ממש  .עם זאת  ,קשה שלא להעלות הרהור של ספק  .מיד לאחר המאסר  ,כפי שראינו מן התעודה
הראשונה ( משנת

, ) 1537

נלקחו כמאתיים זהובים מן הנזירים לתיקון המצודה עצמה  .על אלה לא

נאמר ולא נרמל דבר בתעודה המאוחרת

יותר  ,זו שמשנת  . 1539קשה

להניח  ,כי האחראי על בניין
סכום  ,כאשר

החומה  ,אשר המצודה היתה חלק חשוב בתוכה  ,היה מוותר בקלות על אותו

היתה

הבקה בעיצומה והוצאותיה מרובות  .גם אילו כך אירע  ,מן הראוי היה לצפות לאיזכור כלשהו של
שלב זה בפרשה  .העדר כל רמז לכך בהצהרתם החתומה של הנזירים וההגיון הפנימי של מעשיו של
אל  -נקאש  ,שנכח בעת

הדיון המשפטי  ,כל אלה מביאים למסקנה  ,כי התמונה שצוירה כאן היתה

לקויה לפחות בפגם אחד  ,ואולי אף ביותר 0 .י גם אם נניח כי הסכום הגדול שנזכר כתלונה שהגיעה

לדמשק הוא מוגזם  ,הרי קשה שלא לקבל את ההנחה הנוספת  ,כי גם הנזירים הפראנציסקאנים
' תרמו ' סכום כלשהו לבניין החומה  .מנזרם אמנם נמצא מעברה החיצוני של זו  ,אך היא נועדה לתת

הגנה גם לבנייניו הסמוכים לה כל  -כך  .גם ללא הצדקה אובייקטיבית כגון זו  ,הרי אפשר לקבוע
במידה רבה של סבירות  ,כי המאסר ו ' ההפקדה מאונס ' נעשו במסגרת גיוס הכספים למימון בניינה
של

החומה ,

וכל עוד נמשכה פעולה זו והאחראי לה שהה

בירושלים

,

העדיפו הנזירים

הפראנציסקאנים שלא להזכיר את התשלומים שניגבו מהם בלחץ המאסר  ,ובלבד שיוחזרו להם רוב
רכושם  ,חירותם והשימוש הבלחי  -מופרע בבנייניהם ב ' הר ציון ' .
מבצע בנייתה של חומת ירושלים נמשך שנים אחדות  ,כפי שניתן ללמוד מן התאריכים השונים

החקוקים על שעריה  .יי אין כל תימה בכך  ,שהרי חומה ארוכה היא זאת  ,אלא שמאיסתנבול
אל  -נקאש ,

ככל הנראה  ,תלונות על משך הזמן ונשלחו צווים אל מחמד

נשמעו ,

שנדרש להשלים את

המלאכה  .כפי שנצטווה  ,אכן החיש הממונה את פעולת הבקה  ,אך אז נסתבר ,כי אספקת האבנים
לקברו
לבניין איטית מן הכמות הנצרכת בקצב החדש  .משהגיעו הבונים אל ' הר ציון '  ' ,קרוב
( ' מקאם ' ) של אל  -סיד דוד ' הורגש מחסור בכלי  -חציבה וסיתות ובאבנים  .הואיל וכך הרסו הבנאים
, 1534

מג ' ל  ,כרך

9

 , ] 0עמ '  . 550הפרוקוראטור  ,אשר נזכר

כאן בשם

' בטשתא ' הוא

שהעתקה נשמר בארכיון הפראנציסקאני  ,שאת תרגומה מביא י '
הערה

אם

10

. )4

עמ '

אביב

באסיסט  ,שמופיע בתעודה משנת

במאמרו ' מנזר הפראנציסקאנים '

( לעיל ,

בעת

המעצר

. 22 - 21

לקבל את עדותו של קלהורה  ,הרי לא היה זה ' אי  -הדיוק ' היחיד  .נזירים אחדים  ,כך הוא

"
.
 " col~ us Inscriptionum Arabicum ,ע

אומר  ,מתו

ממחלות שונות  . 213 - 214 .קק  Heilegen Lande Manster 1919 .ע P. L . Lemmens , Die Franziskaner
1 . Van Berchem , Matei iauxל
2 me partie , tome pren~ ler ,

11

.

 . 431 - 449קק  Caire 1922טJerusalem -. Ville ' , 1

5

"

'
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שני חדרים בבניין המנזר הפראנציסקאני אשר שם  ,האחד מהם בצידו המערבי והשני בצידו המזרחי
והשתמשו באבניהם לבניין  : .י את עמדתם ודעתם של הנזירים לגבי צעד זה אפשר לשער בקלות  ,אך
לא היה בכוחם למנוע את הנעשה גם אם נמשכה מלאכת ההריסה והפירוק שעות אחדות  .הכנאים
במקרה זה ההורסים  -נהנו מתמיכתו של הממונה על בניין

החומה ,

מעזרתו של המושל

המקומי ואולי אף משתיקתו של הקאדי  .מכל מקום  ,רק לאחר שהושלמה קביעתן של העובדות
החדשות והנזירים נוכחו כי ההריסה ' גרמה להם קשיים '  ,בא ראש המנזר הפראנציסקאני אל בית -

הדין  ,התלונן על הנעשה וביקש אישור לבצה  -מחדש של שני החדרים הללו  .הקאדי שלח נציגים
מטעמו ובראשם הבנאי הראשי ( ' מעלם

אל  -סלטאן ' )

בירושלים לבדוק את העובדות לאשורן והם

אימתו את תלונת הנזירים  .הואיל וכך הורה הקאדי לאחרונים ב  2 -במארס

שני החדרים במתכונתם

כבעבר  ' .י

1542

לשוב ולהקים את

גם אם היתה כאן לכאורה סיבה ' עניינית ' לפגיעה בזכותם של
יותר ,

הנוצרים ב ' הר ציון '  ,הרי יכלו בהחלט לראות בפגיעה בשני החדרים חלק ממגמה כללית

המנסה לצמצם את אחיזתם במקום בפעם השנייה תוך פחות מחמש שנים  .כשם שבניסיון הקודם

הצליחו להשיב את המצב לקדמותו  ,למרות נזק מסוים שנגרם להם  ,כן גם הפעם  -התנגדותם של

הנוצרים לאחר מעשה  ,תוך פקה לערכאה המוסלמית  ,הביאו להשגת פסק  -דין חד  -משמעי לזכותם

,

שאותו מיהרו  ,ללא ספק  ,להוציא מן הכוח אל הפועל .

שש שנים לאחר  -מכן  ,בסוף יוני

, 1548

שבו הנזירים וביקשו את עזרתו של הקאדי  ,אך הפעם על

פגעים שבאו להם מידי שמים  .ברעידת  -האדמה שזיעזעה את ארץ  -ישראל בשנת

אגפים אחדים של המנזר  -חמישה

חדרים  ,האכסדרה ( ' רואק ' )

, 1546

נהרסו

הצפונית המתמשכת ממערב

למזרח ( כולל חדר צמוד לה מצידה הצפוני ) והאכסדרה המזרחית המתמשכת מדרום לצפון  .רעידת -

האדמה מוטטה בעיקר את התקרות של האגפים הללו  ,ואז נאלצו הנזירים לקרותם בעץ  .אלא שעתה
ביקשו אישור לבנות מחדש את התקרות הללו באבן וטיט  ,כמתכונתן בעבר  .על חשיבות העניין
תעיד העובדה כי שלא כדרכו  ,לא הסתפק הקאדי במשלוח נציג מטעמו לסיור באתר הנדון  ,אלא
יצא בעצמו לשם ועמו מפקד המצודה וכן בנאים מומחים  .משהתברר כי הבקשה באמת יסודה  ,היא

נענתה בחיוב  ,אך תנאי הושת עליהם  :לא זו בלכד שלא יוסיפו כל במה חדשה  ,אלא אף לא יקימו
את התקרות שקרסו בצורת קמרונים ויבנו אותן כשהן שטוחות לחלוטין 4 .י יתירה מזאת  ,כארבעה

חודשים לאחר  -מכן אושר אף תיקונם של שישה חדרים קטנים

( ' ח ' לאוי ' )

בחלקו הדרומי של

המנזר  ,שנהרסו גם הם באותו רעש  .תיאור העובדות במקרה זה דומה לקודם  ,אלא שנוספה בו הערה
מעניינת

:

' כאשר נלקח מידיהם חלק מן המנזר צר להם המקום למגורים ' 5 ,י ואז ביקשו וקיבלו את

האישור לבמה מחודשת  .למדים אנו מכך בבירור  ,כי לקראת אמצע המאה הוציאו השלטונות
בירושלים מידי הנזירים הפראנציסקאנים חלק משטח המנזר מבלי שיכהו בידם  .כנראה שהיה זה
שטח קטן וכלתי  -חשוב יחסית ומכל מקום  ,כל עוד הניחו להם להמשיך ולהתגורר בבניין ולעשות

12

המונח המקורי בערבית הוא אמנם ' בית '  ,אך במשמעותו דאז  -חדר  .עם כל השלילה שהיתה בעצם הפעולה הזאת
של הרס החדרים  ,הרי אי  -אפשר שלא לציין את האירוניה ההיסטורית שבדבר

:

הרי על  -פי תיאורו של בנימין

מטודילה  ,מקור האבנים שמהן נבנתה ' הבמה '  ,היא הכנסיה  ,היה בחומות הקדומות של ירושלים בבחינת " מחומה
באת ואל חומה תשוב '  .וראה לעניין זה  :א ' ארסה  ' ,קבהדוד בתיאורו של בנימין מטודילה '  ,ב " ז קדר
בתולדות ירושלים בימי הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '
עמ ' . 196

13

סג ' ל  ,כרך 14

14

שם  ,כרך

 , 23עמ '

15

שם  ,כרך

 , 23עמ ' , 623

68

,

. 622
. 624

, 116

. 121 - 119

( עורך ) ,

פרקים

יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקאנים

מ ' הר-צית '

בו כרצונם  -העדיפו להסתגל למציאות זו ולהבטיח את מה שנראה להם כהמשך אחיזתם הבלתי -
מעורערת ב ' הר ציון ' .
צרותיהם של הפראנציסקאנים לא נסתיימו גם לאחר שהושלמה בניית חומה ירושלים  .אמנם לא

היה אפשר עוד להחרים מהם כספים  ,כדי לממן מפעל זה וגם לא להרוס חלקים מן המנזר  ,כדי
להמשיך ולספק אבנים שלא היו דרושות עוד  .אולם ההתאנות להם נעשתה בתואנות חדשות  .על
חשיבותו הרבה של הנושא מבחינתם של השלטונות העות ' מאנים תעיד העובדה  ,שההוראות לגביו

נשלחו מאיסתנבול לדמשק וכי  -שלא כרגיל  -נדרשו פירי פאשא  ,שהיה הוואלי של דמשק
והקאדי הראשי שלה לצאת בעצמם לירושלים לבדיקת הנושא  .בתחילת שנת

1551

הם נדרשו לצאת

לירושלים לבדוק שתי פרשיות שעניינן דתי  :השנייה היתה הסדרת תנאי התפילה במסגד אל  -אקצא

באופן שנשים לא יתערבו בגברים  ,אלא יתפללו במקום נפרד שיוקצה להן  .הפרשה הראשונה
והעיקרית היתה בדיקה ובירור של התנאים השוררים במנזר הפראנציסקאני

בהנחיה

כללית זו  ,אלא צורפה אליה שורה של נושאים הטעונים ליבון

שב ' הר

:

ציון '  .לא די היה

ראשית  ,יש לברר איזה

מבנים חדשים הוקמו בתוך המנזר ; שנית  ,יש לאסור צלצול ה ' נאקוס ' שם ; שלישית  ,יש לבדוק האם
רוכב

של

' הכומר

רביעית ,

הנוצרים ' על חמור

בעת חגם מן המנזר אל קבר הנביא עזיר ואל טור  -זיתא

;

האם מניפים הנוצרים לפניו את הצלב והאם הם מציגים בפומבי חפצי פולחן אחרים

ו ' בדים ' שלהם

חמישית  ,האם יש נשק במנזר הפראנציסקאני .

;

בתחילת אפריל

באו המושל של דמשק וממלא  -מקומו של הקאדי שלה אל ירושלים  .הם ערכו

1551

בדיקה מדוקדקת של הנושא כולו בעזרתם של כל גדולי העלמא וסתם נכבדים מתושבי ירושלים .
הנושא העיקרי שאותו השתדלו לברר עד תומו היה הבקה לכאורה בתחומי המנזר  .ראש המנזר לא

הסתפק בהכחשת טענה זו  ,אלא אף הציג את המסמך הרשמי מסוף
שנהרסו בשל פגעי שמים  .במנזר  ,כך בדקו ומצאו ,

מידותיה

18 % 22

אמה

( ' ד ' ראע ' ) ,

40

, 1548

שהתיר תיקוני חדרים

חדרים מסודרים בשתי

קומות  ,וחצרו ( ' חוש ' )

כמידת אמת הבניין ( ' ד ' ראע

אל  -בנא '  ,כ 75 -

ס " מ )  ".י

כל הטענות

האחרות  ,שנדרשו לאמתן  ,נבדקו ונמצאו חסרות שחר ; הדברים נאסרו על הפראנציסקאנים בעבר
והם ,

כך מצאו  ,שמרו לקיים איסורים

אלה  .ח

משלחת הנכבדים מדמשק ומירושלים לא הסתפקה בביקור אחד במנזר הפראנציסקאני  .דין -

וחשבון נוסף שלה  ,שסוכם ב  8 -באפריל

הכתח ' דא של דפתרדאר דמשק

ועוד ) ,

 " 1551י

בנוכחות עדים נכבדים נוספים ( מושל מחוז

ע ' גלון ,

מלמד על כך שהביקורים האחרים היו פחות ' הארמוניים ' מן

התיאור של הביקור הראשון  .מדין  -וחשבון זה עולה במפורש  ,כי השלטונות העות ' מאנים ניהלו מזה

זמן  -מה מדיניות של ' כירסום ' בנוכחות הנוצרית ב ' הר ציון '  ,אשר ביקורו של מושל דמשק הוסיף

עליה נדבך נוסף  .בידי הפראנציסקאנים שב ' הר ציון '  ,כך התברר  ,יש גם ' מקום נמוך ומוארך
ממזרח למערב והקרוי " חדר

[ המשתרע ]

הגשמים ' .

מידותיו של זה

שבתוכו הבור  -רחבו

5

העליון אשר בו המחראב

6ן

New Edition

17

סג ' ל  ,כרך

,

 , 24עמ '

:

1

29

אמה ' ממערב ועד לתוך המטבח '

החדש ' ,

ש ' גזל ' ( ' אנתזע ' ) בעבר חזם פאשא מידי הנוצרים  .הבניין של

הוזילני  . Hinz ,ל
~

18

שם  ,כרך

19

' כיח אל  -מאידה '  ,שמתייחס בוודאי ל ' מקום הסעודה '  ,ה ~coenaculum -

 , 24עמ '

ו5-

אמות רחבו  ,ואילו החדר

~
אמות ממזרח למערב  .כל הקומפלקס הזה נמצא מתחתיו של ' המסגד

. Encyclopaedia of
. 479

השולחן " '

ן

ובו מטבח וחדר שיש בו בור לאגירת מי

. 491

לפי המסורת הנוצרית .

69

אמנון כהן

מסגד לה נשען בחלקו על גגו של ' חדר השולחן ' הנ " ל ובחלקו על הקשתות

( ' קנאטר ' )

של ' חצר עץ

הזית ' ( ' חוש אל  -זיתונה ' ) שאותו ' גזל ' ( כנ " ל ) בעבר מושלה הנוכחי של דמשק מידי הנוצרים  .שטחו
של המסגד העליון הזה  ,שהוא צמוד אל הקבר ( ' מקאם ' ) של הנביא דוד  ,זהה לשטחו של המקום

הנמוך  ,שתואר לעיל  .עתה בא מושלה של דמשק  ,פירי
לעיל  ' ,גזל ' ( כנ " ל ) ,

פאשא  ,ומשהתבררו לו העובדות המתוארות

באישורם של הקאדי של ירושלים ונציג הקאדי של

דלעיל מידי הפראנציסקאנים ,

דמשק  ,את ' המקום הנמוך '

צירף אותו אל המסגד העליון ומסרו לידיהם של הדרווישים

המתגוררים בקבר דוד  .בדרך זו ' עשה אותו גבול מפריד בין קבר סידי דאוד ובין מנזר ציון אשר בידי
הפראנציסקאנית ' .

העדה

ממסמך זה  ,שאינו נקי מקשיים  ,עולות בבירור כמה מסקנות  :זמן לא רב

לפני  -כן  ,כשכבר שלט בדמשק הוואלי פירי פאשא  ,הוא השתלט על חלק מן המנזר והפך אותו מניה

וביה למסגד  .לא מן הנמנע  ,אף כי לא היה זה חדר מקורה אלא על גגו של המבנה הקיים  ,שהיו עליו

שרידי קירות  ,קבע מחראב והמקום הפך למסגד  : " .לאחר שהסתגלו הפראנציסקאנים לעובדה

זו ,

השתלט עתה פירי פאשא על המבנה שעל גגו היה אותו המסגד  ,גירש ממנו את הנזירים ומסרו

למגורים של הדרווישים שהסתופפו כבר קודם  -לכן ב ' קבר דוד ' ( שאף הוא הפך למסגד מראשית
השלטון העות ' מאני  ,משנת

המנזר עצמו  .לשון אחר

במנזרם ב ' הר

ציון ' ,

 . ) 1524י2

המבנה שסופח עתה היה צמוד ל ' קבר דוד ' ונמצא בינו לבין

בתחילת אפריל

:

עדיין הותר לפראנציסקאנים להמשיך ולהתגורר

1551

אך נלקח מידיהם חלק נוסף מן המבנה שהיה ברשותם ובשימושם עד אז  .הפעם

אין עוד מדובר בבניין החומה או חיזוקה  ,אלא בגזל פשוטו כמשמעו  ,כפי שמעיד מפורשות הסגנון
הנקוט במסמך המוסלמי המקורי והתיאור עצמו  ' .הסיפוח הזוחל ' של מנזר הפראנציסקאנים נמצא
בעיצומו .

זמן לא רב לאחר  -מכן הושלם גירושם של הפראנציסקאנים מן המנזר כולו  .אמנם המפקד של שנת
1554 - 1553

עדיין מציין מציאות נזירים כאלה ב ' הר

התחריר נעשתה עוד
, 1552 - 1551

מארס

קודם  -לכן ,

ומקורות שונים מעידים על כך שלמעלה משנה קודם  -לכן  ,ב -

כבר הוצאו הפראנציסקאנים מ ' הר ציון ' .

) 1554

ציון ' ,

אך תאריך זה מטעה הוא  ,שכן הכנת

22

מאותן שנים של מפקד התחריר ( מאי

, 1553

יש בידינו העתקי צווים מאיסתנבול המעידים בעקיפין  ,כי הגירוש היה קודם  -לכן  .הם

שבים וקובעים את האיסור על הפראנציסקאנים להתגורר בסביבות ' קבר דוד '  ,אם כי רשאים הם
להמשיך ולהתגורר במקומות אחרים

בירושלים ' .

:

יתכן כי אי  -הבהירות לגבי תאריך הגירוש בפועל

אינה נובעת רק מהעדרם של מקורות שיציינו זאת במדויק  ,אלא גם מעצם השיטה שבה בוצע הדבר .
הם

לא

גורשו

ציון '

מ ' הר

באקט

אלא

חד  -פעמי ,

במרוצת עשרים

וחמש שנים נדחקו

הפראנציסקאנים צעד אחר צעד מן הבניינים שבהם החזיקו שם  .בתחילת שנת

20

רמז

לכך לא רק בשימוש במושג ' המחראב החדש '  ,אלא גם בהתייחסות למסגד זה כ ' המסגד השמיימי ' ( ' אל

סמאוי '  ,כלומר זה שתחת כיפת

השמיים ) .

ה ' מחראב ' הוא אחד ממאפייניו של המסגד  :זוהי גומחת  -תפילה שנועדה

לציין את כיוון תפילתם של המוסלמים לעבר
21

ראה את פרטי הכתובת

( תשי " ד )  ,עמ ' . 219 - 218

שהורה לעשות כן נשלח כשנה קודם לכך .
Princeton

,

4 cen

מכה .

המציינת כמפורש תאריכו של מאורע זה אצל ח " ז הירשברג  ' ,קברי דוד ושלמה במסורת

המסלמית '  ,ארץ ישראל  ,ג

22

1551

הוצאו מידיהם

,

"

 the /זה

/ esriae

ארסה ,

וכן אצל Van Berchem

.

' הגבלות ' ( לעיל הערה

 ofPaנמי,1

10

rhe

",

 revenueי4

( לעיל  ,הערה
 , ) 6עמ ' 208

. ) 11

עמ '  . 404 - 403הצו

והערה . 8

/) . Cohen 3 ) 8 . Lewis , Popularion

 . 87 and note 36ק  . 1978 ,האישור להוראה החד  -משמעית של הסולטאן לפנות את כל האתרים ביהר

שעדיין היו בידי הפראנציסקאנים  ,הגיע בתחילת יוני
( לעיל  ,הערה 10
23

מג ' ל  ,כרך

)  ,עמ '

 , 32עמ ' 150

. 217
וכרך

 , 29עמ '  , 56בהתאמה .

] 155

ציון ' .

והפעם לא היה אפשר עוד לבטלו  .ראה Lemmens

יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקאנים מ ' הר  -ציון

'

מבנים מרכזיים  ,אם כי עדיין המשיכו להחזיק במנזר עצמו  .אולם ' השער העליון ' כבר תיכנן את
גירושם הסופי באותו שלב  ,ובעצם כבר זמן  -מה קודם  -לכן  .צו  ,שהוצא באיסתנבול בשנת

, 1549

נקט בסגנון הבלחי  -מקובל של הסתמכות מפורשת על הסולטאן סלימאן עצמו וציין כי הסולטאן
עצמו הקדיש כווקף ' את כל המנזר הידוע כמנזר ציון ( ' דיר

צהיון ' )

שמחוץ לעיר ירושלים ליד קבר

הנביא דאוד עליו השלום ואת התנור השייך למנזר הנ " ל ואת הגינות ( ' חואכיר ' ) הצמודות למנזר

הנ " ל ואת מגדל עזה '  .כל אלה הוקדשו ונמסרו לשיח ' אחמד אל  -דג ' אני  ,צאצאיו והדרווישים
הצופים הנוהים אחריו  .משהביע שיח ' אחמד את

כל המקומות הללו בדפתר  -י

הסכמתו  ,נרשמו

ח ' אקאני ואף נשלח צו אל הדפתרדאר של דמשק לדאוג לביצוע הדבר .

24

אולם  ,כפי שראינו לעיל  ,לא בוצע צו זה אלא בשלבים  :כשבאו מושל דמשק ושאר אנשי הרשות
לירושלים

ב , 1551 -

הם לא הזכירו כלל ועיקר את כתב  -ההקדש  ,המקפיה דלעיל  ,וודאי היו טעמיהם

עמם  ,אם כי הצעדים שנקטו היו בכיוון הוצאתה של זו מן הכוח אל הפועל  .אותו
בצו מאפריל

, 1551

הוא ודאי ה ' תנור '  ,שצוין במפורש בכתב  -ההקדש

מ , 1549 -

' מטבח ' ,

שהוחרם

אולם המנזר עצמו

עדיין הושאר בידי הפראנציסקאנים  .יתכן כי גם משהוחלט על הגירוש הסופי של הפראנציסקאנים
מ ' הר ציון '  ,נעשה

הדבר בהדרגה במרוצת שנות החמישים  ,כי ודאי ניסו הם לחזור ולהיאחז ולו גם

בחלק מן הבניינים שהיו רכושם  .מכל מקום בסוף שנות החמישים כבר אין כל ספק בדבר -
הפראנציסקאנים מתוארים כמי ' שהוצאו בעבר ממנזר [ הר ] ציון ' ומתגוררים במנזר דיר אל  -עאמוד ,
שהיה בעבר הרחוק חלק מן ההקדש שלהם  ,אחר  -כך עבר לידי העדה הגיאורגית  ,עתה נלקח מידיה
של זו והוחזר שוב לידיהם של הפראנציסקאנים באישור

כבר אין מופיעים נזירים פראנציסקאנים  ,אלא במנזר של דיר אל  -עאמוד ; מספרם אף

1563 - 1562

זהה

( ) 14

הקאדי ' .

[

במפקד התחריר משנת

למספר הנזירים הפראנציסקאנים שנזכרו עשר שנים

קודם  -לכן ב ' דיר צהיון ' " .

:

מאז ועד

סוף המאה לא שבו עוד הפראנציסקאנים ל ' הר ציון '  ,שנשאר בידיים מוסלמיות  .צווים מן השנים
1560

ו-

ואף מן המאה השבע  -עשרה ( למשל  ,משנת

] 156

) 1613

של המקום ואף תחמו במדוייק את גבולות ההקדש שלו

שבו והדגישו את האופי המוסלמי

:

מדרום החומה העתיקה אשר ממזרח למטע של צפי אל  -דין בן פואר  ,ממזרח חלקת אדמה
מן ההקדש של המדרסה הצלאחיה עד לגינה

( ' חאכורה ' )

שבידי יעקוב הסתת

הנוצרי ,

מצפון הדרך המוליכה אל המנזר הנ " ל וזולתו המבדילה בין מנזר [ מלה לא ברורה ] והתנור

הנזכר ועד לקברי [ במקור
( ' ברג '

24

. 40

.

שם כרך

גזה ' )

 :קבר  ' ,תרבה ' ] היוונים  -האורתודוכסים ,

והחומה העתיקה .

וממערב מגדל עזה

27

עמ '  . 378המושג הראשון פירושו ' הכרך האימפריאלי ' והוא מתייחס לסידרת כרכים  ,שבהם נרשמו

באיסת ( בול תוצאות מפקדי הקרקעות והמסים של האימפריה  .המושג השני פירושו ' שומר הכרך ' והוא מתייחס
לאחראי על המערכת הכספית  .וראה ערכים מפורטים על כך

) ' ( ' Daftar- ] Khjkjni ' , ' Daftardar

 8 . Lewisוכן  . ] . Barkanל) באנציקלופדיה של האסלאם .
25

שם .

כרך

 , 34עמ ' : 99 - 98

כרך  . 37עמ '  . 407 - 406במרוצת המאה ( שארו שם  ,וראה  :כרך

 , 43עמ ' 444

.

כרך

מאת

 , 69עמ '

. 263

ולואיס

26
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עמ '  378וכן
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מבנה ' קבר דוד ' ומעליו חדר
משנות השבעים  .באדיבות

' הסעודה האחרונה '

בימינו ( על  -פי מפת מדידה של מינהל מקרקעי ישראל

הגב ' אנט הוכשטיין )

ג
התעודות של בית  -הדין המוסלמי מספרות את סיפור גירושם של הפראנציסקאנים מ ' הר ציון

בבהירות רבה  .מעבר לפרטים השונים עולה תמונך שניתן לסכם את עיקריה כדלהלן
לנוצרים ב ' הר

ציון ' ,

:

'

ההתאנות

שהיתה קיימת במאה החמש  -עשרה  ,נתחדשה בצורה אינטנסיבית גם במאה

השש  -עשרה  ,לאחר הכיבוש העות ' מאני  .פחות מעשר שנים לאחר הכיבוש הוחרם בניין הכנסיה
שליד ' קבר

דוד ' ונהפך

למסגד  .בעשור

ירושלים  ,נתחדשה ההתנכלות לנזירים

;

שלאחריו ,

כשנתן הסולטאן את דעתו על ביצורה של

גם הם חויבו לשאת בעול הכספי הרב  ,שחייב מבצע בנייתן

של חומות סלימאן  ,ובשוני מחושנים אחרים של העיר אף נאלצו לתת חלק מן האבנים של בנייניהם

ממש למלאכת הבקה  .אך כל אלה היו קשיים קטנים יחסית ; לאחר שנשלמה הקמת החומות  ,כבד
עוד יותר הלחץ על המנזר

ב ' הר ציון '  .הפעם המטרה כבר

לא היתה השגת דריסת  -רגל למוסלמים

ב ' קבר דוד ' ואף לא ביצורה של ירושלים  ,אלא גירושם המלא של הפראנציסקאנים  .לא בבת  -אחת

הושג הדבר  ,כפי שתואר לעיל  ,והדבר עשוי לעורר תמיהה  .ודאי שלא הססנות מצידו של הסולטאן
היתה

כאן ,

ואף לא נוספו במרוצת אותן שנים תגליות חדשות בדבר קדושת המקום או זכויות

הנוצרים בו  .מה אם כן נשתנה

?

ראשית היתה כאן התערבות גדלה והולכת מצד גורמים

שלחצו לצמצם את חירות היתר שנוטלים לעצמם הנוצרים ' המרימים

ראש ' ,

מקומיים ,

בעיקר בענייני פולחן .

לא קל היה לעשות זאת גם לשליט המוסלמי  ,שהרי במדינה מסודרת עסקינן  ,אשר מניחה לנוצרים

יהודי ירושלים וגירוש הפראנציסקאנים מ ' הר  -צית

'

מעמד של ' אנשי חסות '  .מן התלונות כנגד התנהגותם של הפראנציסקאנים  ,שנבדקו על  -ידי פקידי
הרשות עלה הד של עלילות שונות כאלה  :שמא מחזיקים הנוצרים נשק בתוך מנזרם ( טענה שחזרה
ונשנתה גם במאות מאוחרות יותר לגבי המנזרים

בירושלים ) ,

של המוסלמים בצעדים פולחניים פומביים שלהם

או שמא הם פוגעים ברגשות הדתיים

( צלצול  -פעמונים  ,תהלוכות  -דת ) .

דברים אלה

הוכחו כבלתי  -מבוססים מבחינה עובדתית  ,אם כי עצם העלאתם יש בה יותר מרמז כי הדברים לא

היו חסרי יסוד לחלוטין  .סוג שני של טענות היה עקרוני יותר  ,בדבר הצורך ב ' מרחב  -מחיה ' לאנשי -
הדת המוסלמים שהתגוררו ב ' קבר דוד '

;

מצד אחד נראה ודאי השטח שהוחזק בידי

הפראנציסקאנים גדול יחסית  ,ומצד שני טענו אחמד אל  -דג ' אני וחסידיו

הצופים ,

14

הנזירים

כי המקום

שברשותם צר מלהכיל את מספרם שהוא גדול  ,ואולי אף גדל והולך  .חלקים מן המבנים של המנזר
סופחו  ,לכן  ,ל ' קבר דוד ' ונקבעו כמגורים לדרווישים שבו  .אולם החיכוכים היו  ,כמובן  ,עקרוניים
לא פחות ממעשיים

:

הצורך ' להפריד ' בין הדרווישים

לנזירים  ,שעולה

מתוך אחת התעודות  ,היה

אמיתי ואף נתבצע לזמן  -מה  ,כאמור  .אך ההפרדה הטובה ביותר מבחינת המיסטיקנים הצופים היתה

להרחיק את הפראנציסקאנים החיים ( להבדיל משטח בית  -הקברות שלהם  ,שהטריד פחות ) מ ' הר
ציון ' .

זאת אין מנמקים בנימוקים מעשיים  ,או בטחוניים  :הדרך היחידה להשיג זאת היא להפקיע

מידי הנוצרים את כל השטח ולאלצם לעזוב את המקום  .הדרך הטובה ביותר שננקטה כאן היתה
הפיכת כל האזור להקדש

מוסלמי  ,שאותו הקדיש הסולטאן לטובתם של אחמד אל  -דג ' אני

( ' וקף ' )

ואנשיו הצופים  .באמצע המאה  ,תאריך הקדשת הווקף  ,לא היה זה צעד יחיד במינו
לאחר  -מכן  ,ב , 1552 -

;

כשנתיים

הקימה רוקסלנה  ,אשתו האהובה של סלימאן  ,את ההקדש הגדול של ח ' אצכה

סלטאן בירושלים .
שתי שאלות אחרונות עולות

:

מדוע נעשו הדברים בהדרגה ומה חלקם של היהודים בכל הפרשה

?

אשר להדרגתיות  ,הריהי נבעה כנראה  ,משני טעמים הקשורים זה בזה  .ראשית  ,כדי להקהות ככל
האפשר את חודה של ההתנגדות הנוצרית באיסתנבול  .מעורבותו של הבאילו הוונציאני בפרשה זו
עולה בבירור מן האיזכור של ההבטחות שהובטחו לו באיסתנבול  ,כי הפראנציסקאנים חופשים יהיו
להמשיך ולהתגורר בירושלים

אך לא ב ' הר

ובבית  -לחם ,

ציון ' : .

'

גם מלחצי נציגי המעצמות

הנוצריות  ,שבשלב זה היו פחותים בחשיבותם מאשר נהיו הדברים במאות מאוחרות יותר  ,לא יכול
היה ' השער העליון ' להתעלם  .מדיניות של כירסום וסיפוח  -כשלבים איפשרה להשיב ללחצים הללו
תשובות ' ענייניות '  ,כאילו אכן אין פגיעה של ממש באינטרסים נוצריים  .מאידך גם בירושלים קל

יותר היה להבטיח תגובה מתונה של הנזירים הפראנציסקאנים  ,כל עוד ניתן היה להרגיעם  ,כי
המדובר בצעדים חלקיים בלבד וכי עדיין ' נשארה התקווה להחזיר לעצמם את כל

אולי גם יובן מדוע למרות ההחלטה
, 1551

ב 1549 -

המנזר ' " .

:

מכאן

על הפיכת המקום להקדש  ,לא הוזכר הדבר לנזירים ב -

בעת ביקורו של מושל דמשק במקום .

מקומם של היהודים בכל הפרשה הזאת נראה שולי לחלוטין  .בשורה הארוכה והמגוונת של מסמכים

שעסקו במנזר ב ' הר ציון ' לא נזכרו יהודים  ,אלא פעם אחת  -בתעודה מאביב

1539

מופיעים עדים

יהודים המאשרים את נכונותם ומהימנותם של דברי הנזירים הפראנציסקאנים  .לא היתה בכך נקיטת
עמדה שלילית לגופו של

28

על

כך במפורש  ,למשל  ,מג ' ל  ,כרך

Lemmens

29

עניין ,

שם  ,עמ '

( לעיל  ,הערה

 , ) 10עמ '

אלא מסירת עדות

 , 32עמ '

טכנית ,

ומכל מקום  ,היתה היא לצידם של

 . 150על מעורבותם של הנציגים הוונציאנים בכל הפרשה ראה

:
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אמנת כהן

הפראנציסקאנים ולתמיכה בהם  ,ולא כנגדם  .להלכה אמנם קיימת האפשרות כי התלונות כנגד
הנוצרים  ,שהגיעו לדמשק  ,מקורן היה ביהודים  ,אם כי הסבירות לכך היא נמוכה  ,שכן תלונות דומות
לאלה הוגשו במרוצת המאה השש  -עשרה כנגד תפילותיהם ו ' טקסי ההבל ' של היהודים גם

ומקורן של אלה כאלה היה מוסלמי  .יתירה

מזאת ,

כן ,

היהודים  ,שבאותן שנים אמנם גדל מספרם

בירושלים  ,התגוננו גם הם כנגד נסיונות לנשלם מבית  -הקברות בהר הזיתים ומבית  -הכנסת שלהם .
אילו אכן היו לוטשים עין לחלקה ב ' הר ציון '  ,היה הדבר נזכר לפחות באחד מאלפי המסמכים

שנרשמו בבית  -הדין המוסלמי בירושלים  -ולא היא  .אך מעבר לטענות הללו  ,שעיקרן על דרך

השלילה  ,ישנה גם דרך החיוב  :עולה בבירור מן המסמכים השונים שתיארנו  ,כי לחצים מוסלמים
היו ביסוד גירושם של הנוצרים  .היו אלה בעיקר אחמד אל  -דג ' אני וחסידיו הצופים שלא הסתפקו
בהשגת דריסת  -רגל ב ' הר ציון ' מיד לאחר הכיבוש העות ' מאני  ,אלא אף רצו להרחיב את אחיזתם שם
עוד ועוד  .יי האדיקות הדתית המוסלמית בכלל  ,התעניינותם המיוחדת של הסולטאן ואשתו בפיתוח

והדגשה של אופיה המוסלמי של ירושלים  ,ההערכה הרבה שזכה לה אחמד אל  -דג ' אני בסביבתו
הקרובה ואף הרחוקה  -כל אלה סיבות שדי בהן כדי להסביר את הרחקת הפראנציסקאנים
ציון ' גם

מ ' הר

ללא מעורבות וחתרנות יהודית .

מהו אם כן ההסבר לדבריו של פנטליאו דה אביירו שפתחנו בהם

?

יותר מאשר קנאה נוצרית חסרת -

יסוד או עלילה סתם  ,סביר לשמוע בהם הד למאורעות של המאה שקדמה להם  .בסוף ימי

הממלוכים  ,ככל הנראה  ,אכן היו היהודים מעורבים בניסיון לנשל את הנוצרים

מ ' הר ציון '  .הרושם

השלילי שיצר הדבר בקרב הנזירים הפראנציסקאנים היה כה קשה ( ואולי אף התאים מאוד לדעתם
על היהודים

בכלל ) ,

עד כדי החלתו גם על התקופה המאוחרת יותר  .יתכן מאוד כי בין הנזירים

הפראנציסקאנים במאה השש  -עשרה השתרשה הדעה כי שוב היתה ידם של היהודים במעל  .את
העמדה הזאת הנחילו למבקרים הנוצריים השונים שבאו

לירושלים ,

וזו הכתה שורש גם במאות

שלאחר  -מכן  .אולם מעבר לאפולוגטיקה יהודית ובהסתמך על המסמכים המוסלמים שמהימנותם
אינה מוטלת בספק  ,אפשר לקבוע בוודאות כי גירסה זו  ,הגם שהיא מופיעה במקורות נוצריים

לא היה לה יסוד במציאות דאז .
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יראה דברים מפורשים לעניין

זה גם שם  ,עמ '
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רבים ,

