הפרנציסקאנים  ,היהודים ובעיית הר  -ציון
במאה הט " ו  -עיון מחודש
דור יעקבי

על הקשר בין תולדות הר  -ציון וקורות היהודים במאה הט " ו עמדו כבר חוקרים רבים  .אחת הבעיות
המרכזיות במערכת היחסים בין הפרנציסקאנים ויהודי ירושלים בתקופה זו היתה אחיזתם של

הנזירים בקבר המיוחס לדוד  ,מאז התיישבו בהר  -ציון והחלו לבנות עליו את מנזרם בשנים

 . 1337 - 1335י בשנות העשרים של המאה הט " ו הופקע קבר דוד על  -ידי השלטונות הממלוכיים
מרשות הנזירים  ,ואלה האשימו את יהודי ירושלים בהסתה למעשה  .מה היה גורלו של קבר  -דוד
בהמשך המאה הט " ו ומה היה רישומו על תולדות היהודים כארץ ובמערב

הנוצרי ?

דיון מחודש

במקורות שנבחנו עד כה  ,תוך כדי הסתייעות במקורות חדשים  ,מהם שפורסמו ומהם שעדיין לא
ראו אור  ,יש בו כדי לאפשר שיחזור ותיארוך חדשים של המאורעות וקביעת חלקם של היהודים
במסגרת השתלשלות מאורעות
בנובמבר

1427

אלה .

2

אישר הסולטאן הממלוכי טןסבאי את ההענקות שהעניקו קודמיו בשלטון

לנזירים הפרנציסקאנים בהר  -ציון .
אולי על חרדתם מפני הבאות  .ברסבאי
3

מסבירות את הפנייה

אליו ב . 1427 -

אישור זה  ,אשר ניתן ללא ספק על  -פי בקשת הנזירים  ,מצביע
עלה לשלטון בשנת  , 1422ורק נסיבות מיוחדות במינן

תמונה דומה עולה ממקור אחר  :נימה של דאגה ניכרת בדבריו

של נזיר פרנציסקאני שביקר בהר  -ציון באותה שנה  .בהתייחסו לקברי דוד  ,שלמה ומלכים אחרים ,
המצויים לדבריו תחת ' הקאפלה של רוח הקודש '  ,כותב נזיר זה שהיהודים מעריצים מאוד את
המקום  ' ,ובכספים מרובים הם משתדלים ליטול אותו מידי האחים [ הפרנציסקאנים ]  ,כדי שיוכלו

בית  -כנסת ' .

לעשות שם

4

זאת שמע ללא ספק מאנשי המנזר בהר  -ציון  ,והד לדברים אלה נמצא

מאוחר יותר גם במקורות אחרים  .מסתבר  ,שמצב הנזירים בהר  -ציון השתנה לרעה זמן קצר לאחר
1

ראה התעודות שפורסמו במקורן  ,בלוויית תרגום איטלקי  ,על  -ידי Serie cronologica dei :
131 - 152

 .קק Nuova serie , Gerusalemme 1898 ,

גולובוביץ '] .

דיון בנושא ובתיארוך אצל

:

1 : Die

.

reverendissimi superiori 4 ] Terra Santa

[ להלן
2

[ להלן

:

.

 HL Lande ,מן 1 . Lemmens , Die Franziskaner

,

 . 39 - 51קק  Westfalen 1919 ,מ7 ( , Neue Ausgabe , M~ nster 1גנ7335 - 7
:

Golubovich ,

0.

Sion

Franziskaner au/

למנם ] .

הנושא נדון פעמים רבות בחיבורים העוסקים בתולדות הפרנציסקאנים באוץ  -ישראל  ,וכן על  -ידי חוקרים אחדים
שטיפלו בנושא מנקודת  -ראות יהודית  .המחקר המפורט ביותר מבחינה זו הוא חיבורו של י ' פראוור  ' ,מנזר
הפרנציסקאנים ב " הר  -ציון " ויהודי ירושלים במאה הט " ו '  ,ידיעות  ,יד ( תש " ח  -תש " ט )  ,עמ '

פראוור] .

24 - 15

[ להלן

:

מפאת קוצר היריעה אסתפק כאן בבחינת המקורות בני הזמן ובשיחזור התמונה הכוללת  ,מבלי

להתפלמס עם דברי קודמי .
3
4

ההענקה משנת
1 ) 1895 ( ,

259

.ק

,

ו

1427

פורסמה בלוויית תרגום איטלקי על  -ידי

"

,

גולובוביץ '  ,עמ '

. 172 - 163

0 ! Francescane ,עצן  , Le 3י ] 1ת1תסת )ע 'Libellus descriptionis Terre Sancte Francescani

1( 1

תיאור ירושלים במפה של לוקאס בראנדיס דה שאס  ,מן המפות המודפסות הראשונות  ,ליבק

ביקורו של אותו נזיר בירושלים  .לקראת סוף אוקטובר

1428

1475

החליט סנאט ונציה לתמוך בנזירי הר -

ציון על  -ידי פנייה לאפיפיור מרטין החמישי ולאישים אחרים  .הנזירים טענו שהיהודים התנכלו
להם  ,פגעו בהם לעתים קרובות ונטלו מהם

את מנזר הר  -ציון ואת ' הקאפלה של דוד ' .

5

בדבריהם

היתה הגזמה רבה  ,כפי שמתברר לאור ידיעות שונות שחידונה בהמשך  ,ודומה שבמסגרת
תעמולתם ניפחו את מימדי ההפקעה על  -מנת להזעיק לעזרתם את כלל הציבור

תמונה מהימנה יותר עולה משלוש תעודות משנת

: 1429

הנוצרי במערב .

מכתבו של ג ' ובאני בלוקו  ,ראש המנזר

הפרנציסקאני על הר  -ציון  ,אל דוכס אוסטריה אלברט החמישי  ,מכתב אשר טרם פורסם
5

תעוקה

זו פורסמה במאה שעברה ויוחסה בטעות לשנת  . 1427ראה עתה

:

;

6

החלטה

Fedalto , La chiesa latina 1

"

.

()

0 . 548ת  . 209 - 210 ,עק Oriente , 111 : Documenti veneziani, Verona 1978 ,
6

מכתב זה נשלח מרומא ביום  29ביולי  1429על  -ידי

indignus sanctissimi

Johannes Benoco ,,

 Jherusalem , regens ac presidens tocius Terre Sancte (Wien , Haus- , Hof undא תסוט Montis
( AUR , sig . 1429
212

,

 . Staats-Archivשמו מופיע בנוסח זה גם בתעודות אחרות ,

בשינת  -מה - Belochus :

בתעודה הוונציאנית משנת  ( 1429להלן הערה  - Belocus ; ) 7בתעודת ג ' ובאנה השנייה  ,מלכת נאפולי  ,משנת
1429

. ) 167

( ראה להלן  ,הערה

; )7

בלוקו  -בפירמאן של הסולטאן ברסבאי משנת

במכתב האפיפיור אליו מאפריל

0 . 1857ת  . 722 ,ק ,11 , Roma 1904,י
המצוי בכתובים רבים

1429

,

מכונה ראש המנזר

1427

. Bellotus

( ראה גולובוב " ן '  ,עמ '

ראה

:

Bullarium

, 163

Eubel ,

0.

 ranciscanumנוסח זה הוא ללא ספק שיבוש  ,הנובע מהחלפת  1ב , 0 -

מימי  -הביניים  ,או מקריאה מוטעית של המקור על  -ידי המהדיר  .המכתב של ג ' ובאנה

הפרנציסקאנים  ,היהודים והר  -ציון

של הסנאט הוונציאני  ,וכן מכתב של ג ' ובאנה השנייה מלכת נאפולי  .בשתי תעודות אלו מובלעים
דברי האפיפיור מרטין החמישי  ,אשר הסתמך על עדותו של ראש המנזר  ,והן משלימות אפוא את

דבריו של זה האחרון  .בלוקו האשים את יהודי ארץ  -ישראל במתן שוחד לפקידים הממלוכים
בירושלים  ,אשר השיגו מידי הסולטאן אישור להפקעת ' הקאפלה של

הפרנציסקאנים בהר  -ציון  .לדבריו  ,היתה מטרת היהודים כפולה
תפילותיהם במקום  ,כמנהגם

בעבר  ,ולקיים בו את פולחנם הם .

7

:

דוד ' הקדושה לנצרות

מידי

למנוע מן הנוצרים לקיים את

בלוקו הוסיף שעל  -מנת להשיג את

מבוקשם הביאו היהודים גם עדויות שקר שעל  -פיהן הקאפלה שימשה בעבר מסגד  .על  -מנת

להעביר את רוע הגזירה נסע בלוקו  ,בלוויית נזירים אחדים  ,אל חצר הסולטאן ברסבאי  .למימון
נסיעתו נאלץ למשכן אגרטלי  -כסף  ,גביעים וצלבים שתרמו לכנסייתו שליטים נוצרים מן

המערב .

הוא שלשל שוחד לכיסיהם של אנשים שעשויים היו להשפיע על הסולטאן  ,והסתייע בעדויות

שעל  -פיהן היו ב ' קאפלה של דוד ' קברים של נוצרים  ,ולפיכך אין המקום ראוי לשמש מסגד  .פעולה

בלבד .

זו נשאה פרי באופן חלקי

לדברי בלוקו הושב קבר  -דוד לידי הנזירים  ,שחדשו את

תפילותיהם במקום לאחר הפסקה של חמישה חודשים  ,אך כפי שיתבררר בהמשך לא חזר המצב

לקדמותו  :קבר  -דוד לא הועבר לשליטת הפרנציסקאנים  ,ואלה לא יכלו למנוע את תפילות היהודים
במקום  .כאשר בלוקו נוכח לדעת שלא עלה בידיו להשיג את כל מבוקשו  ,הפליג למערב והתייצב

בפני האפיפיור מרטין החמישי  - ,על מנת לבקש את

עזרתו .

מפעולת הסנאט הוונציאני באוקטובר  , 1428אשר נענה לפניית הפרנציסקאנים  ,עולה שהפקעת
השנייה פורסם על  -ידי

:

Minorum ,

 . 568ק 1731 - 1886 , xr

nales

,

11 -,לןלו :

 damnis ,א  , auditis vexationibus , laboribusע noster papa Martinus

יאדינג ] .
' Cum

~ dominus
 ! conventus monasterii fratrum minorum montis Syon partium Terraeט quibus guardianus
 peKida instigatione Judaeorumוט Sarracenis , maligna

noviter affecti fuerunt

8

 pertinentiis dictae TerraE Sanctae ,,תו

per' admiratos
;
et

;soldani ab els

fecerunt

 aliorumא David

turpiter ea inquinantes

Sanctae

ultramarinorum morantium

; 8 aicto monasterio, ,
~ corruptos
 sancta ,א 1 prophetarum 6 ! alia oratoria atque sacella devotaס regum

ipsaque cupientes 8 christiana religione sejuncta ad usum judaicae superstitionis convertere ,
divinum
fratribus 6106 conventus sub poena
 018 officium celebrare , sicut ipsi fra resתו

,

,

'~ ...
dudum facere consueverunt
( ' אדוננו הקדוש  ,האפיפיור מארטין

החמישי  ,לאחר ששמע על הפגיעות  ,הסבלות והנזקים  ,בהם נפגעו זה לא

מכבר הגווארדיאנוס ואגודת המנזר של האחים הקטנים יותר [ הפרנציסקאנים ] בהר  -ציון אשר באוץ הקדושה
מידי הסאראצינים  ,בגלל ההסתה המרושעת והבוגדנית של היהודים שמעבר לים המתגוררים במחוזות הארץ
הקדושה הנ " ל  ,אשר באמצעות האמירים ופקידי הסולטאן  ,ששיחדום בכסף  ,גרמו שהקאפלה של דוד ושאר
המלכים והנביאים ובתי  -תפילה אחרים והיכלות מקודשים וקדושים יילקחו מהמנזר הנ " ל  ,והם [ היהודים ] חיללו
אותם בחרפה כשברצונם  ,לאחר שהוצאו מרשות הדת הנוצרית  ,להסב אותם לשימוש אמונת  -השווא היהודית ,
[ ואילל על האחים של האגודה הנ " ל נאסר כעונש לערוך [ במקומות] אלה את הפולחן האלוהי  ,כפי שאחים אלה
נהגו לעשות

בעבר ' ) .

תעודה זו  ,הנושאת את התאריך

18

באוקטובר

הקאנצלריה של מלכי בית אןז ' ו  :י1423 , fol . 195
פורסם

על  -ידי stato :

ש "Archivioע*

~
da 42' registn
'iangioinil
I

 . 92ק Napoli, Napoli 1877 ,
7

.

, 1429

היתה מצויה בארכיון המדינה בנאפולי באחד מפנקסי
 Liber expensarum domus: regie ,,סיכום של התעודה

ש אשר לתיארוכה של

;tratte

, . Notiziestoriche

התעודה  ,ראה גם להלן  ,הערה

~) . Minieri

5 :1

. 18

דברים אלה באים לידי ביטוי גם בשתי התעודות הנוספות שנזכרו לעיל  .החלטת הסנאט מיום  4ביוני
פורסמה לראשונה במאה שעברה ויוחסה בטעות לשנת  , 1428אך ראה נוסח מתוקן עם תיארוך נכון אצל
de 2340 4

 Criteח?

 . 329ק Paris 1892 ,

,

םservir 4 l'histoire de 2
~ :

:

 [ 241להלן :

נוארה ] .

.

! 429
:

 Do (Juments i, nidits: ,י1טז01א 5 .

דוד יעקבי

שנה .

ה ' קאפלה של דוד ' אירעה לכל המאוחר בסוף הקיץ של אותה

8

מדברי בלוקו מתברר  ,כי

לאחר מאורע זה אמנם הורשו היהודים להתפלל בקאפלה  ,אך זו נשארה בידי המוסלמים  ,אשר
ייחסו קדושה רבה למקום

;

9

ואמנם מקורות מאוחרים מאשרים מצב זה  .ראינו שראש המנזר עמל

כחמישה חודשים לתיקון המצב  .על  -סמך החלטת הסנאט הוונציאני משנת

1429

ומכתבה של

מלכת נאפולי ג ' ובאנה השנייה ניתן לקבוע  ,שבלוקו הגיע לרומא באביב של אותה שנה  .על  -פי
הצעתו  ,נקט האפיפיור מרטין החמישי צעדים שונים זמן קצר לאחר  -מכן  .הוא הטיל תשלום מיוחד
על כל היהודים שישבו במחוז אנקונה שבמדינת האפיפיור  ,וכך נהגה בעקבותיו מלכת נאפולי

ג ' ובאנה השנייה בשטחיה היא  .כספי המס היו מיועדים לפצות את הפרנציסקאנים על ההוצאות
שהיו כרוכות בנסיעתה של משלחת הנזירים למצרים ובפעולה אצל פקידי הסולטאן

ברסבאי .

0ן

מלכת נאפולי אף דרשה בתוקף מן היהודים שבשטחיה לשגר מכתבים לקהילות ארץ  -ישראל כדי
להניאן מלפגוע להבא בפרנציסקאנים  ,בחינת כל ישראל ערבים זה

בזה .

ן !

האפיפיור מרטין

החמישי גזר גזירה נוספת  :הוא אסר על קברניטי ספינות נוצריות להעביר יהודים ונכסי  -יהודים
לארץ  -ישראלים לעניין נכסי היהודים לא הושם לב עד כה  ,וחשיבותו הרבה תתברר בהמשך  .גם

8

השייט בין ונציה ליפו ארך בין שישה לשמונה שבועות  .ראה למנם  ,עמ '  , 172וכן דברי עובדיה מברטנורא  ,להלן .

9

ח " ז הירשברג  ' ,קברי דויד ושלמה במסורת המוסלמית '  ,ארץ  -ישראל  ,ג

על המסורות המוסלמיות ראה
( תשי " ד )  ,עמ '

. 222 - 213

:

אורה לימור מביאה ראיות לכך  ,שהמיקום של קבר דוד בהר  -ציון מקורו במסורות

נוצריות מן התקופה הביזאנטית  ,ולא במסורות מוסלמיות  .ראה מאמרה  ' ,קבר דוד בהר  -ציון  :למקורותיה של

מסורת '  ,ספר כנס התקופה הביזאנטית  ,יד בן  -צבי ,
!0

ואדינג  ,י  ,עמ '

, 568

1986

[ שם זמני ,

בהמשך התעודה הנזכרת לעיל  ,הערה

בדפוס ] .
' propter quod , pro

:7

lpsorum recuperatione locorum oportuit aliquos ex ipsis fratribus ad
expensarum

א

graves expensas , pro aliquali restauro damnorum

subire

1ט Soldanum accedere

 tota iurisdictione illustrisתו praedictorum concesserit praefatis guardiano 01 conventui quod
065

*

תו

180תpecul

,

 tota provincia Marchiae Anconitanae omnes Judaeiת dominii Venetorum ac etiam
conventui certam

א

debeant eisdem guardiano

solvere

partibus commorantes

quantitatem ' .
( ' ובגלל זאת  ,למען החזרת המקומות הללו  ,הוצרכו אחדים מן האחים האלה לגשת אל הסולטאן ולשאת

בהוצאות גדולות  ,ולשם תיקון  -מה של הנזקים וההוצאות הנ " ל העניק [ האפיפיור ] לגווארדיאנוס ולאגודה הנ " ל ,
שבכל שטח השיפוט של מימשל הוונציאנים המהולל ואף בכל מחוז המך2ה של
היהודים הגרים בחבלים הנ " ל לשלם לאותם הגווארדיאנוס והאגודה סכום  -כסף

"

? קוקה יהיו חחבים כל

מסוים ) .

מן הדין להדגיש  ,כי אין כל עדות להטלת מס זה בשטחי ונציה  .במכתבו לדוכס אוסטריה ( הנזכר לעיל  ,בראשית

הערה  ) 6מדגיש בלוקו גם את הנזק הכספי שנגרם למנזר הר  -ציון בגלל הפסקת העליה לרגל בעקבות החרמת
קבר דוד  .לפי בקשתו נקט האפיפיור בפעולה כדי לעודד את הנוצרים במערב לבקר בארץ הקודש .
11

ואדינג  ,י  ,עמ '

: 569

1 scribere debeant efficaciter praefafis Judaeis partium ultramarinarum , quod 18118 de ceteroט '
facere aut audere nullo modo praesumant , nec aliqua alia innovare contra dictos guardianum ,

' alia loca dictae Terrae Sanctae .

1ם conventum 01 monasterium

( ' כי יהיו חייבים לכתוב באופן מועיל ליהודים הנ " ל [ יושבי ] החבלים שמעבר ליס  ,לבל יעזו בשום פנים ואופן
לעשות או לנסות

[ לעשות]

כדברים האלה להבא ואף לא דברים אחרים  ,נגד הגווארדיאנוס  ,האגודה והמנזר

הנ " ל ומקומות אחרים של ארץ  -הקודש

הנ " ל ') .

במכתבו לדוכס אוסטריה ביקש בלוקו שהדוכס יורה ליהודים

היושבים בתחום שלטונו לשגר מכתבים ברוח זו  .מסתבר  ,אפוא  ,שכך נהג בכל פניותיו לשליטים הנוצריים

54

במערב  .על  -פי עדותו באגרתו לדוכס אוסטריה היה בלוקו מצויד בהעתקים רבים של המכתב שהוציא האפיפיור

מרטין החמישי בענין הר  -ציון והיהודים .
!2

דבריו מובאים בהחלטת הסנאט הוונציאני מיום

4

ביוני

, 1429

בהוצאת נוארה  ,עמ '

29נ :

' 06 quod Summus Pontifex inhibuit omnibus qui mare navigant , sub pena excomunicationis ,

הפרנציסקאנים  ,היהח  -ים תזר  -ציון

יוזמתו
גזירה זו של האפיפיור  ,כקודמתה  ,באה בהשראתו של ראש המנזר של הר  -ציון  ,המזכיר
את ולפיכך
3ן
בנידון במכתבו לדוכס אוסטריה  .בלוקו ישב בירושלים מאז שנת  1424לכל המאוחר ,
בוודאי היה בקיא במצבם של יהודי ירושלים ועמד על חשיבותה של העלייה  -לרגל לחיי הקהילה
בעיר  .לא זו בלבד שעולי  -הרגל עודדו את רוחם של יהודי ירושלים  ,סיפקו להם פרנסה בעת

שהייתם בעיר ותרמו מכספם לקהילה ; הם גם שימשו לעתים קרובות שליחי  -מצוות  ,שהביאו עמם
תרומות מקהילות ישראל  ,אם בצורת מטבע ואם בצורת כסף וזהב 4 .י תרומות הועברו לירושלים גם

על  -ידי שליחים שחזרו לעיר הקודש ,

או באמצעות סוחרים ואף בעלי  -אוניות  ,כפי שמלמדת

15

איגרתו של עובדיה מברטנורא לאחיו משנת . 1489

מדברי נוסעים יוצא  ,כי עולי  -הרגל גם נהגו

6ן

לא פעם ליטול עמם סחורות על  -מנת למוכרן בנמלי המעבר וכן במזרח ולהבטיח בדרך זו את

כלכלתם בשעת מסעם  .מכאן  ,שמטרת האיסור שגזר האפיפיור על העברת יהודים ונכסיהם היתה

כפולה  :לצמצם או אף להפסיק לחלוטין את העלייה  -לרגל של יהודים לארץ  -ישראל ואת העברת
תרומותיהם של יהודי הגולה  ,ולהחליש בדרך זו את הקהילה היהודית בירושלים  .מן הראוי לציין
שלדברי עובדיה מברטנורא  ,יהודי אשכנזי אמיד שהגיע לעיר הקודש היה מעורב בעקיפין
בהפקעת קבר דוד מידי הפרנציסקאנים בשנת

1428

,

י

האפיפיור מרטין החמישי פנה הן למלכת נאפולי והן לשלטונות ונציה כדי שיאכפו את האיסור
בשטחי שלטונם  ,ואמנם הם

נענו לו .

18

ההחלטה שנתקבלה על  -ידי הסנאט הוונציאני בנושא זה

חשובה במיוחד לענייננו  .נאסר על כל קברניטי הספינות הוונציאניות  ,החמושות והבלתי -
חמושות  ,להעביר יהודים ואף נכסים והון השייכים ליהודים אל ארצות הסולטאן  .אם יפרו איסור

 conducendoמזק 18115 Judeum aliquem levare neque eorum resע8ת

' ad dictas partes .
( ' ומסיבה זו אסר הכוהן העליון

[ האפיפיור ] על

ossints
eorum

~

qlod

חסת

כל יורדי  -הים בעונש של חרם  ,לבל יוכלו להעלות לאוניותיהם

שום יהודי ואף לא את נכסיהם כדי להובילם למחוזות הנ " ל ') .
אין אפשרות לקבוע את המועד המדויק בו החל לכהן כראש המנזר  .ראה גולובוביץ '  ,עמ '
ראה מקרה משנת

1340

( להלן  ,הערה

) 22

והעכרת תרומות המרומזת בתעודה משנת

1432

. 21

( להלן  ,הערה

. ) 35

דוגמאות של שליחים מאיטליה ומירושלים בשנות השישים של המאה הט " ו  ,המשקפות בוודאי גם את המצב
בתקופה מוקדמת יותר  ,מובאות אצל ד ' תמר  ' ,תשובה חדשה של ר ' יוסף קולון בענין ארץ  -ישראל '  ,ציון  ,יח
( תשאג )  ,עמ ' , 129

. 133

א ' יערי  ,אגרות ארץ ישראל  ,רמת  -גן תשל " א  ,עמ '

טירחה לבעל

141

[להלן  :יערי  ,אגרות] .

עובדיה שילם עשרה אחוזים שכר -

האוניה .

וראה על כך להלן  .לעניין קיומה של קהילה אשכנזית בירושלים כבר במאה הי " ד והעברת תרומות אליה  ,ראה
א ' ריינר  ' ,בין אשכנז לירושלים  :חכמים אשכנזים באו
עמ '

; 62 - 27

-,

ישראל לאחר " המוות השחור " '  ,שלם  ,ד

י ' יובל  ' ,תרומות נירנברג לירושלים (  , ' ) 1392 - 1375ציון  ,סו ( תשמ " א )  ,עמ '

:

( תשמ " ד ) ,

. 193 - 182

ההוראה של ג ' ובאנה השנייה בנושא זה נרשמה באותו פנקס של הקאנצלריה המלכותית  ,ואבו נכללה התעודה

בדבר הטלת מס על היהודים ( לעיל  ,הערה  , ) 6אולם ב  -ץ. 161 . 192
, 1423

אף  -על  -פי שרוב החומר בפנקס זה הוא משנת

ברור שאין לייחס את התעודה לאותה שנה  ,כדומה לקודמתה  ,כפי שכבר העיר  . Cassuto , ' Sullaט

,

 .ק degli Ebrei nell ' Italia meridionale nell ' eti angioina ' , 7 Vessilo israelitico, LIX ) 1911 ( ,

 . 339אולם  ,לאור תגובותיהן של ונציה ושל ג ' ובאנה השנייה לפנחת האפיפיור ( לעיל  ,הערה
לייחס את הוראת המלכה לשנת  . 1429פקידי

, )6

8

"

510

ברור שיש

הקאנצלריה המלכותית בנאפולי העתיקו לא  -פעם תעודות

.

בפנקסים בלא להתחשב בתאריך כתיבתן דוגמה לנוהג זה ניתן גם למצוא בפנקס אחר (  . 334 ,ת Reg . 1343 )3 . ,
(fol . 152

t

שם מצויה תעודה מלכותית מיום

20

באוגוסט

1427

המחזירה ליהודים המתגוררים

באזור הש ?רויי

את זכויותיהם  ,לאחר שנתבטלו על  -פי דרישת הנזיר והמטיף הפרנציסקאני קפיסטראנו

. ( Capistrano

ראה סיכום התעודה אצל מיניירי  -ריצ ' ו ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 33

) Giovanni

שען

.ןתאש .

דוד יעקבי

י נשן

ארץ  -ישראל במפת

זה  ,ייפסלו מלשמש

קברניטים .

19

פתולמאיוס 1486 ,

מן הראוי להדגיש  ,שדברי האפיפיור נגעו לארץ  -ישראל בלבד ,

ואילו האיסור הוונציאני הורחב גם למצרים  ,לבנון וסוריה  .הסיבה לכך היתה  ,שעולי  -רגל  ,יהודים

כנוצרים  ,הגיעו לעתים לארץ  -יתשאל דרך מצרים או דרך ביירות ואף דמשק  -נתיבים שהיו

מקובלים במשך כל המאה הט " ו .
לים

-

20

הצו של הסנאט הוונציאני הועבר גם למושבות ונציה שמעבר

קורפו  ,מנדון וקורו 7שבדרום הפלופונס  ,לנדיה  ,חאנ :ה ורתימנו שבכרתים  ,וכן

ניגרופינטה  ,בירת האי אויבויה  -וזאת משני טעמים  :נמלים אלה שימשו תחנות  -מעבר לספינות

השטות מוונציה למזרח  ,ובערים אלו היו גם קהילות יהודיות שקיימו קשרים עם ארץ  -ישראל
19

ראה דברי האפיפיור ( לעיל  ,הערה  , ) 12ובהמשך אותה תעודה  -החלטת הסינאט

2

"

:

' quod auctoritate huius consdii mandari debeat omnibus patronis navigiorum nostrorum
 possint nec debeant Judeum aliquem nequeחסת iturorum ad partes Soldano subiectas quod
' havere suum conducere ad dicta loca .

bona 01

( ' גי בתקף סמכותה של מועצה זו צריך לצוות על כל קברניטי ספינותינו ההולכות למחוזות הכפופים לשלטון

66

הסולטאן  ,כי לא יוכלו ואף לא יהיו חייבים להוביל למקומות הנ " ל שום יהודי ואף  .לא את נכסיו
20

כך  ,למשל  ,ר ' אליהו מפירארה הגיע בשנת
ביירות ודמשק  .ראה יערי  ,אגרות  ,עמ '

21

ראה נוארה  ,עמ '

. 329

1435

דרך אלכסנדריה  ,ואילו ר ' יוסף דמונטנייא  -בשנת

. 91 , 87

 Cretaהמופיעה בצו זה לצד

שתי ערים בכרתים  ,היא למעשה

קנקנה .

והונו ' ) .

1481

דרך

ונציה  .ציורו של ארהארר ר וויך  ,בספר המסעות של ברנארד פון
~

בריידנבאך 1486 ,

פנייתו של האפיפיור לשלטונות ונציה מובנת על רקע חלקן המכריע של הספינות הוונציאניות
בהובלת עולי  -רגל לארץ  -ישראל  .מאז המאה הי " ד היה קיים קו קבוע בין ונציה ליפו  ,שבו הפליגו

מידי שנה בשנה מספר ספינות פרטיות אשר הסיעו עולי  -רגל  ,נוצרים ויהודים כאחד ,
שיצאו מדרום  -גרמניה ומהם שיצאו משטחי ונציה שביבשת איטליה ומאזורים מרוחקים

22

מהם

יותר .

23

המימשל הוונציאני הטיל פיקוח חמור על פעילות ימית זו ועל סדרי ההסעה  ,כדי להבטיח את
שלום הנוסעים
22

ואת מילוי התנאים שהוסכם עליהם בינם לבין קברניטי הספינות .

העדות הקדומה

24

לאור זאת  ,יכלו

ביותר על הפלגת יהודים בקו זה נוגעת ליהודי מגרמניה שהגיע לוונציה בשנת . 1340

בידו היו

כלי  -כסף וזהב  ,שהוחרמו כשהיה בספינה שעמדה להפליג לקפריסין  .כדי לשחררם טען  ,שהוא צליין הנוסע
לארץ  -ישראל  ,ולפיכך זכאי להוציא מן העיר מתכת יקרה  .השלטונות טענו  ,לעומת זאת  ,שיהודים אינם
[ בחזקת ] צליינים '  .לבסוף הותר ליהודי לפדות את הכלים  ,לאחר שהצליח לשכנע את השלטונות כי לא התכוון
להגיע לארץ  -ישראל  .קפריסין שימשה ללא ספק תחנת  -מעבר  .ראה 11 . Simonsfeld , Der ]'ondaco dei :
 . 249 ,ק Stuttgart 1887 , 11 ,
11

.

0ת

,

Venedig unddie ~deutsch-~ venezianischen .andelsbeziehungen

לעניין התקנה הוונציאנית ויישומה במקרה זה  ,ראה

 R. C.ש

Mueller, Money and

"

Tedeschi

F . C . Lane

 . 153ק  Medieval and Renaissance Venice , Baltimore and London 1985 ,ח ! Banking

יהודי מגרמניה  ,שיצא ב  ! 343 -מארץ  -ישראל בדרכו חזרה לביתו  ,הפליג בספינה שהותקפה על  -ידי שודדי  -ים
בקרבת קפריסין  .לא ידוע אם היתה זו ספינה ונציאנית  .סביר להניח  ,שגם לגבי יהודי זה שימשה קפריסין תחנת -

בינמם .

ראה

הפלגתו של

216 :

.

0ת 303 ,

 .ק  christlichen Spanien , Berlin 1929 , 1 ,חזו

Juden

 :] . Baer , D ~eתיאור

ר ' משולם מוולטרה מיפו לוונציה בשנת  1481משקף את המצב גם במחצית הראשונה של המאה

הט " ו  ,פרט לתקופה בה היה האיסור הוונציאני בתוקפו  .ראה  :א ' יערי  ,מסע משולם מוולטרה בארץ  -ישראל
בשנת רמ " א (  , ) 1481ירושלים תש " ט  ,עמ '
23

, 79 - 78

וכן דברי ר ' עובדיה מברטנורא משנת

תרומות מנירנברג בוודאי יצאו דרך ונציה  ,וראה יובל  ,לעיל  ,הערה

. 17

כך היה גם בשנות השישים של המאה

הט " ו בנוגע לתרומות מפירארה  ,שהועברו באמצעות ר ' קוזי מפדובה ור '

אותה עת תחת שלטון ונציה  .ראה תמר ( לעיל  ,הערה
ראה

68550 medioevo ' , Rivista storica :

1488

המובאים להלן .

 , ) 15עמ ' . 133 - 128

ממייסטרי  -שתי ערים שהיו

וקן

על מוצאם של עולי הרגל הנוצריים ,

את  Terra Santaתו  pellegrinaggioח

0

8 . Ashtor, Venezia

 . 198 - 205קק italana , CXLIII ) 1985 ( ,
24

על קו  -ספנות זה  ,החקיקה הוונציאנית הנוגעת לו והיבטיו הכלכליים ראה
;  . 28 - 113קק the Year 1494 , Manchester 1907 , Introduction ,

 . 27 - 28קק 1965 ,

" Renaissance , Paris

!

~Venise

"

"

Newett , Canon Pietro :

! 0 Jerusalem

constructeurs

!)

.א

'caYolats

 ; F . C . Lane, Naviresוכן

אשתור ( לעיל  ,הערה  , ) 23עמ '  - 197נ . 22מחבר זה טוען שהסעת עולי  -הרגל לא היתה כדאית מבחינה כלכלית

( שם  ,עמ '

, ) 219 - 213

אך נימוקיו אינם משכנעים  .הוא עצמו מביא ראיות לשילוב של הסעת עולי  -רגל עם הובלת

סחורות  ,גם ללא היתר השלטונות ( שם  ,עמ ' . ) 223 - 220 , 205 - 202
נהנו מהכנסות שנבעו מהובלת נוסעים ומטענים כין

על כך יש להוסיף שהספינות שהפליגו למזרח

הנמלים שבדרך  ,נוסף להובלתם בין ונציה לארץ  -ישראל .

ץל5

דוד יעקבי

השלטונות לאכוף בנקל את האיסור שהוטל על  -ידי הסנאט  .מעורבותה של ונציה במסעותיהם של

עולי  -הרגל התבטאה גם בדרך נוספת  :קונסולים שלה ישבו ברמלה  ,תחנת המעבר החשובה של
עולי  -הרגל בדרכם

מיפו לירושלים  ,וכן בירושלים עצמה  ,מאז  1413לכל המאוחר .
לארץ  -ישראל .

הכירו באינטרסים הוונציאניים וכהעברת עולי  -רגל

בשנת

1415

25

שליטי מצרים

פקד הסולטאן

אלמואןד שיח ' אל  -דין על פקידיו  ,שלא להטריד את עולי  -הרגל הבאים בספינות ונציאניות ואת
הסוחרים הוונציאניים המתלווים אליהם

לירושלים .

כמו  -כן הסכים לישיבת  -קבע של קונסול

ונציאני בירושלים  ,אשר יפרוש את חסותו על עולי  -הרגל  .בשנת

כתב  -זכויות

זה .

1422

אישר הסולטאן ברסבאי

26

חלקם של הוונציאנים בהובלת עולי  -הרגל מסביר גם את יחסיהם עם ראשי המנזר

בהר  -ציון .

לשני הצדדים היה עניין משותף בהגברת זרם עולי  -הרגל לירושלים  .מעברם של אלה דרך ונציה

והשיט בספינות ונציאניות הביאו רווח נאה  ,ואילו ריבוי עולי  -הרגל תרם להגברת פעולת החינוך

מתרומות .

הנוצרי של המיסדר הפרנציסקאני בארץ  -ישראל ולהגדלת הכנסותיו

27

הובלת עולי -

הרגל מן האוניות דרך יפו ורמלה  ,עיר בה החזיקו הפרנציסקאנים בבית  -הארחה מאז סוף המאה
הי " ד ,

28

עד לירושלים  ,וכן מעיר זו חזרה ליפו  -היתה כרוכה בשיתוף  -פעולה הדוק בין קברניטי

הספינות הוונציאניות

והפרנציסק אנים .

לאור זאת מובנות פניותיהם ה חוזרות ונישנות של ראשי

29

מנזר הר  -ציון לשלטונות ונציה בבקשות עזרה ותמיכה  .בקיץ

1420

ציווה האפיפיור מרטין

החמישי לחקור את סמכויותיהם של הפרנציסקאנים במקומות הקדושים ואת זכויותיהם למתנות

המאמינים בארץ הקודש  ,מתוך מטרה להעניק להן תוקף מחודש .
לשלטונות ונציה בנושא זה זכתה לתגובה אוהדת  ,ובדצמבר
בקשה לאשר את אחיזתם של הנזירים במקומות שונים

:

1420

30

פנייתו של ראש המנזר

החליט הסנאט לשגר לאפיפיור

הר  -ציון  ,כנסיית הקבר  ,כנסיית מרים

הקדושה בעמק יהושפט שליד ירושלים  ,כנסיית המולד בבית  -לחם וכן כנסיית המושיע הקדוש
בביירות  .י 3אין זה כלל מקרה  ,שכל אחד  -עשר העדים שהעידו בדבר מעמדם של הפרנציסקאנים

בארץ היו ונציאנים שביקרו בארץ  -ישראל מאז שנות השישים של המאה הי " ד  ,אחדים מהם רמי -
 s2 ommaso Mocenigoהוועדה שדנה
מעלה  ,וביניהם הדוג ' ה של ונציה תומאסו מוצ ' ניגו )
בנושא פירסמה את הדיל  -וחשבון שלה בראשית

. 1421

זמן  -מה לאחר  -מכן ~ ,באותה שנה  ,הורו

שלטונות ונציה לשליח שעמד לצאת מטעמם למצרים להתערב אצל הסולטאן  ,במועד שימצא
25

 age pour 18 protection des pilerins ' ,תנוסח  Terre Sainte auתHeyd , fLes consulats eitablis 0

 . 355 - 363קק l' Orient Latin , 11 ) 1884 ( ,
26

307 - 308 ,

 .קק

11 ,

ש

Archives

, Venetiis

1880 - 1899 ,

 .יי

veneto-Ievantinum

Diplomatarium

Thomas .

G .M.

313 , 325 , 330
27

על החינוך הנוצרי של

עולי  -הרגל ראה  :סילביה שיין  ' ,הפראנציסקאנים בעלי ה " קוסטודיה " ויהודי ירושלים

בשלהי ימי הביניים '  ,קתדרה ,
למנם  ,עמ '

. 93 - 91

19

( ניסן תשמ " א )  ,עמ ' . 54 - 47

על ישיבת קונסול ונציאני ברמלה  ,ראה

28

ראה

29

ראה  . :קק nach dem Heiligen Land, Berlin 1880 ,

לעיל .
'Deutsche

 . 23 - 29שיחזור זה משקף גם את המצב במחצית הראשונה של המאה הט " ו .
58

.

להבט הכלכלי  ,ראה לעיל  ,הערה

,,

isner

. 24

&  . Rbhrichtא

. 97 - 95

30

ראה למנס  ,עמ '

31

ראה פידלטו ( לעיל  ,הערה  , ) 5עמ '

32

התעודות פורסמו ב 0 . XXVI -ת  . 10 - 24 ,קק  . Diarium Terrae Sanctae , 3 ) 1910 ( ,אחרט מבני העילית

, 292

מס '

. 505

הוונציאנית אף השאירו רישום מוחשי לביקורם בכנסיית הקבר הקדוש  ,ברושמם את שמם על  -גבי עמודים
בפתחו  ,וביניהם Piero Vendramin

ב8-

ביולי

, 1384

וכן אחד מבני משפחת  , Dandoloללא ציון תאריך .

.

~ " " ,יי ,
1

1

0ע1

ן

י =

; "

ן

ן

ה

יאר
)1

חרותה של עולה  -רגל ונציאני בכניסה לכנסיית

הקבר

( פירוט ) 8 , 1384 ' :

ביולי  ,פיערו

ננדרטמיני '

אחד העמודים שמשמאל לכניסה לכנסיית הקבר

ועליו חרותות ( גראפיטי ) של עולי  -רגל

למתאים  ,למען הנזירים הפרנציסקאנים של

הר  -ציון ונכסיהם .

33

ראינו  ,שאב המנזר של הר  -ציון

פנה שוב לשלטונות ונציה בשנת  , 1428לאחר הפקעת קבר דוד מידי הנזירים  ,ושנה לאחר  -מכן

הופיע בפני שלטונות ונציה כדי לשטוח את טיעוניו באותו נושא .
האיסור הוונציאני משנת

1429

על הובלת יהודים  ,נכסיהם והונם לארץ  -ישראל היה עדיין
 34יהודיה

בתוקפו בשנת  , 1432כפי שעולה מצוואתה של יהודיה  ,שנערכה בעיר קנדןה

שבכרתים .

עתירת  -נכסים זו הורתה  ,בין היתר  ,לשלוח סכום נכבד למדי לירושלים על  -מנת שיחולק שם

:

רוצה אני  ,שכאשר תינתן הרשות ליהודים ללכת לירושלים או לשלוח [ דברים אליה ] ,

ישלחו מיופי הכוח שלי וחייבים [ הם ] לשלות לירושלים מאה היטרסרי בשתי פעמים
ם יחלקו אותם כראות עיניהם למען נשמתי 35 .
בחודש אוקטובר  ,והם ישתדלו שהרבנים ץ
בקנדיה הספיק הסכום הנקוב בצוואה כפי הנראה~ למשכורותיהם השנתיות של בעלי  -מלאכה
33
34

תומאס ( לעיל  ,הערה  , ) 26עמ '

תעודה

זו כבר

,

. 335

117

א .
35

'

בארכיון המדינה בוונציה  ,בסידרה ז- 3ן6 . 29 , Gabriele Catacalo , 101 . 2
~
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ק53

דוד יעקבי

אחדים  ,שאמנם קיבלו חלק מצרכיהם ממעסיקיהם  ,והוא עלה על הכנסתם של שני פקידי  -מימשל

בדרגות נמוכות .

36

יש לזכור  ,שקנדיה הוזכרה בין ערי הנמל  ,שאליהן נשלח הצו האוסר על הובלת

יהודים  ,נכסיהם והונם לארץ  -ישראל  .הצו היה בתוקפו גם בשנת  , 1436כפי שמלמדת תעודה

שהוציא האפיפיור אויגניוס הרביעי  .בהזכירו את האיסור שהטיל קודמו מרטין החמישי  ,בשנת
 , 1429התיר אויגניוס באופן יוצא מן הכלל ליהודי לעלות

לארץ  -ישראל בדרך הים .

37

מתעודה זו

עולה  ,שקבר דוד היה עדיין בידי המוסלמים  :ואמנם עדותם של עולי  -רגל נוצרים מאשרת מסקנה
זו  ,כפי שיתברר

להלן .

כיוון שהאיסור משנת

1429

היה קשור להפקעתו של הקבר מידי

הפרנציסקאנים של הר  -ציון  ,סביר להניח שביטולו אחרי  , 1436השנה בה העניק אויגניוס הרביעי

את תעודתו  ,בא בעקבות החזרת המקום לידי הנזירים  .מן הדין אפוא להתחקות אחר גורלו של קבר

דוד בתקופה זו ולנסות ולקבוע מתי עבר שוב לרשות הנוצרים .
מריאנו מן העיר ס  :אנה  ,שביקר בירושלים בשנת  , 1431כלומר כשנה לפני חיבורה של הצוואה

בקנדיה  ,התייחס בצורה מפורטת ל ' קאפלה של דוד ' .

38

לדבריו  ,היא כולה מוקפת חומה  ,ורק פתח

צר מאפשר כניסה אליה  .היא מוחזקת על  -ידי הפרנציסקאנים של הר  -ציון  ,אולם ' אין יכולים
להיכנס אליה אנשים מרובים  ,מפחד היהודים והסאראצנים  ,אשר פעמים רבות רצו ליטול אותה

[ מידי

הנזירים ] ' .

הוא מוסיף  ,שקברי דוד ושלמה דומים למזבח  ,ושהשתתף בתפילה בתוך

הקאפלה  .דבריו של הנוסע מסיאנה תמוהים לכאורה מכמה וכמה בחינות  .החומה שמסביב
לקאפלה  ,המפרידה בינה לבין הבניין הסמוך של המנזר  ,וכן פתחו הצר של המיבנה  ,מעידים
בבירור על שינוי במעמד המקום בהשוואה למעמדו לפני

. 1428

מאידך טוען הנוסע שהמקום

מוחזק בידי הנזירים הפרנציסקאנים ושהנוצרים עורכים בו תפילות  .כיצד ניתן לישב דברים אלה
עם המגבלות המוטלות על כניסתם של נוצרים ל ' קאפלה של דוד ' והחשש מפני היהודים
והמוסלמים  ,אשר התפללו שם

?

רמז למעמד הנזירים במקום זה אנו מוצאים בדברים אחרים של

אותו נוסע  ' .הקאפלה של רוח הקודש '  ,שמעל ל ' קאפלה של דוד ' ,

39

היתה הרוסה בעת ביקורו

בירושלים  ,ולצורך התפילה שנערכה במקום השתמשו במזבח עשוי עץ  ,משמע רהיט שבעת
הצורך ניתן היה להעבירו משם

בנקל .

40

סביר להניח ,

ש ' הקאפלה של רוח הקודש ' נפגעה בשנת

 1428בידי השלטונות  ,לאחר שהפקיעו מידי הפרנציסקאנים את קבר דוד והפכוהו למקום  -פולחן

מוסלמי  .מקורות מאוחרים  ,אשר יידונו להלן  ,מצביעים בבירור על כך  ,שהפגיעה ב ' קאפלה של
רוח הקודש ' באה למנוע מן הנוצרים דריכה על תקרתו של קבר דוד  ,או מכל מקום הגבלת השימוש

בקאפלה זו לצורכי פולחנם  .כפי שעוד נראה  ,נהגו השלטונות הממלוכיים בדרך דומה מאוחר

36

על

משכורותיהם של אלה במאה הי " ד  ,שלא היו שונות בהרבה מן הנהוגות בשעת חיבור הצוואה  ,ראה

siicle

)

,

ינן

:

 Crite vinitienne auחט 1 d 'apprentissageט hlisabeth Santschi , ' Contrats de travail

 . 69 - 70קק  . d' apris quelques notaires ' , .Revue suisse d'histoire , XIX ) 1969 ( ,חלק מן הנתוגים שמביאה
המחברת מתייחסים למשכורות חודשיות  ,רעל כך כבר הערתי במקום אחר .
37

)( 0

ראה del 2 ] :

"

,

ג

 Palestina' , Italia Judaica,תו  divieto 81 trasportare Ebreiתט ' 5 . Simonsohn ,

Convegno internazionale, Genova 1984
3%

יל 8 ! secolo %ח

 renaצ

וברפותך.

descritto da ser Marano da

8

 Terra Santa! fattoחMoreni , Del vlagglo 1

 . 68 - 69קק Firenze 1822 ,
39
40

וראה להלן דברי הצלתן פליקס פאבר ותכנית הבניין משנת  1600בקירוב אצל למכס  ,עמ '

אישור לכך ניתן למצוא אחרי

, 1462

וראה

להלן .

. 147

]( .

הפרנציסקאנים  ,היהודים

יותר  ,בשנת

. 1452

והר ply-

כניסתם של נוצרים מעטים לקבר דוד והשימוש במזבח  -עץ ב ' קאפלה של רוח

הקודש ' מלמדים  ,ששנים מעטות לאחר החרמת ' הקפאלה של דוד ' והריסת ' הקאפלה של רוח
הקודש ' שוב הותרה בהן תפילה של נוצרים  ,תוך הגבלת מספרם

;

זאת  ,מבלי שמקומות אלה

. 1432

יוחזרו סופית לידי הפרנציסקאנים  ,כפי שעולה מצוואת היהודיה מקנדיה משנת

הסדר התפילה שהפרנציסקאנים השיגו במקומות אלה היה רופף למדי  ,וקיומו היה תלוי
ברצונם הטוב של השלטונות ושל השומרים המוסלמים במקום  .הרוזן מקצ לנבך4ן  ,שהגיע

"

לירושלים בסוף שנת  , 1433כשנתיים לאחר מריאנו מסיאנה  ,ביקר במספר מקומות קדושים בהר -

ציון

;

אולם מתיאור מסעו עולה בבירור  ,שלא נכנס ל ' קאפלה של דוד ' או ל ' קאפלה של רוח

הקודש ' .

צליין גרמני אחר אשר ביקר בירושלים בשנת

ן4

אף הוא לא נכנס ל ' קאפלה של דוד '

1435

' מבעד לדלת ראינו תדר מקומר  ,ובחדר המקומר נמצאנים ] קברנק שלמה ודוד  ,שני

:

42

המלכים ' .

צליין זה מזכיר את האריגים והשטיחים המעוטרים  ,אשר קישטו את קירותיה של ' הקאפלה של

רוח הקודש ' .
מיטלטלים ,

43

הקישוטים  ,אשר נשלחו על  -ידי מלכי צרפת ואנגליה וכן שליטים אחרים  ,היו

ובעת הצורך ניתן היה להעבירם בנקל למקום אחר  .גם עניין זה מצביע על ארעיות

44

ההסדר שהושג על  -ידי
באפריל

1436

הפרנציסקאנים .

התיר הסולטאן ברסבאי לפרנציסקאנים לשפץ את כנסייתם ומנזרם

בהר  -ציון .

45

דוכס בורגונד פיליפ ' הטוב ' נחלץ לעזרתם והעניק להם כסף כדי לשחררם מחובות שהעיקו

עליהם .
מרים
לא

46

שנה לאחר  -מכן הוא תרם סכום  -כסף לקביעת חלון מעוטר הנושא את סמליו בכנסיית

שבהר  -ציון .

השתנה .

47

יחד עם זאת מתברר  ,שמעמדם של קבר דוד ושל

' הקאפלה של רוח הקודש '

ב 1436 -

וב  , 1440 -כתב בפירוט על

נוסע גרמני נוסף אשר ביקר בהר  -ציון פעמיים ,

המקומות המצויים שם  ,אשר בהם ביקר והתפלל  .אשר ל ' קאפלה של דוד '  ,הוא מספר שהוא ושאר

' מיבנה . . .

עולי  -הרגל שהיו עמו  ,ראו מבעד לדלת

אשר בו קברם של שני המלכים שלמה

ודוד ' .

מובן אפוא  ,שצליין זה כלל לא נכנס ל ' קאפלה של דוד '  ,כפי הנראה משום שלא הותר לעולי  -הרגל
הנוצרים להתפלל שם באותה עת

41

;

לעומת זאת הוא ביקר ב ' קאפלה של רוח

Meisner, 'Die Pilgerreise des letzten Grafen von Katzenellenbogen ) 1433 -

הקודש ' .
.א

48

Rbhricht 1

י

 . 363ק  , Jteitschri/t /Ur deutsches Alterthum und deutsche Litteratur, XXVI ) 1882 ( ,יל . 1434וניארר
המקומות שהוא ראה מתחיל בציון ' רכן ראינו ' )  ;: Item sahen wirtלעומת זאת מסתפק המחבר בציון המקום ,
ללא הקדמה זו  ,כשהוא דן בקבר דוד וב ' קאפלה של רוח
42

"

insbes 0
( Idere die Pilgerfahrt der

,

ש Gr b
(
erusalem
zu

 . 230 - 231 :קק  , Berlin 1858 ,נJahre 743

!

'

הקודש ' .
gen

"

חש  ! , Die Eohח ! ט  . Geisl6ץ
( 1201
!) l[ern am

~
 Brandenburgח0ע Markgrafen Johann und Albrecht
ן
~

 dem gewelb 151 das grab Salomon 's unnd David derת ]  gewelb ,ת ! ט ' Innerhalb der thar sahen wlr
' zweien K nig

43
44

45

שם ~ ,עמ '

. 247

בין השליטים הללו היה כפי הנראה פיליפ
להלן .

' הטוב '  ,דוכס בורגונד ;

,

 turcaש  lingua arabaא ! 0 ! ! ! documenti legali emanati

1 Terra Santa conservati nell' archivio
0 , 43ת 9 ,

46

 .ק 1922 ,

"

שטיחים שתרם מוזכרים מאוחר יותר  ,וראה

rmani ed

1] . Castellani , Catalogo dei

 propriet , 1 diritti della Custodiaש !  santuarLן concernenti

~

Gerusalemme , Gerusalemme

!

"

~
stessa custoda

della

על  -פי מכתבו של אלברטוס מסארתיאנו לפיליפ ' הטוב ' מיום
ordinem redacta . . .
 . 274ק 18 1688 ,ח0א  : Francesco Haroldo ) . . . ( ,ו

"

 " * -Yorkא

Burgundy ,

6

באוקטובר

1

Albertus 8 Sarthiano , : 1436

! Opera omnia 6

1) . Vaughan , Philip the Good: The Apogee

47

 . 270ק 1970 ,

48

 ( Georgהמובא אצל ריהריכט ומייסנר ( לעיל  ,הערה , ) 29
תיאורו ומל ג ' אורג ' פינצינג ) ~ Pfinzing

עמ ' . 81 - 80

()

דוד יעקבי

עדויות שונות הנוגעות לגורלם של מיבני הפרנציסקאנים בהר  -ציון בתקופה מאוחרת יותר

מאפשרות לקבוע מתי התבטל האיסור על הובלת יהודים  ,נכסיהם והונם לארץ  -ישראל בדרך הים .
שני מקורות  ,האחד מוסלמי והשני נוצרי  ,מצביעים בבירור על הרס שנערך במבני הנזירים ביולי
ההיסטוריון הערבי הירושלמי מו ' 4יר אלדין מספר שבאותה שנה שלח הסולטאן אלט ' אהר

. 1452

 ' 2קמק פקודה לירושלים

:

לערוך חקירה במנזרים ולהרוס את הבניינים החדשים שהקימו הנוצרים במנזר ציון

וזולתו  .אז הופקע קבר דוד מידי הנוצרים  ,ונהרס הבניין החדש בציון והוצא קבר דוד
מידי הנוצרים וחוללו עצמות הנזירים הקבורים בקרבת הקבר של אדוננו דוד עליו

התפילה והשלום  .זה אירע ביום ב '

12

ג ' ומאדא בשנת

856

[ ראשית יולי

. ] 1452

מוג ' יר אלדין מוסיף במקום אחר  ,שבאותה שנה הפקיד הסולטאן משגיח על אולם הקבר  ,ומאוחר

כה .

יותר נבנתה בו ' קבלה ' בכיוון ל

49

דבריו של היסטוריון זה תואמים את אלה של עולה  -רגל

נוצרי  ,אשר שאב את ידיעותיו ~ממקור שונה לחלוטין  .הקנין
כנסייה גרמני אשר ביקר בירושלים בשנת  , 1470נוקב אף הוא בשנת

אולריך ורונר מווירצבורג  ,איש -

ההרס

1452

בתארו את פעולת

:

לכנסייה . . .

מחלו

עמדה קאפלה  ,שדוכס בורגונד ציווה לבנות ולחנוך לכבוד השילוש

הקדוש לשם שלח אדוננו האהוב את רוח הקודש

לשליחים . . .

ואת הקאפלה האמורה

ומספר מבנים חדשים נוספים הרסו העכו " ם לחלוטין בשנת חמישים ושתיים

[ . ] 1452

אין לקבל אפוא את התיארוך המובא על  -ידי צליין גרמני אחר  ,אשר ביקר בירושלים בשנת

1473

50

או

זמן  -מה לאחר  -מכן  .לטענתו  ,נהרסו המיבנים בהר  -ציון זמן קצר לאחר מות הסולטאן  ,שאירע ב -
13

49

בפברואר

1453

ואילו לאמיתו של דבר התרחש המעשה כשישה חודשים קודם  -לכן .

; י5

52

אולם

תרגום דבריו בידי הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ '  , 218 - 216ותרגום לצרפתית בידי 11 . Sauvaire, Histoirede
]7

 ):ג

 sie:'cle deקן du

,

d'Hebron depuis Abraham jwgu' a 1 7
ragme~ ts de /
7 ! -ed dyn aduitsעםן Ch ~ igue de 3על הסיבות
 texte arabe , Paris 1876שן sur
 . 255 - 256עק ,

"

"

.

,

.

"

האפשריות שהביאו לפעולה זו ,שנערכה בקיץ אותה שנה ראה למנם -עמ '

אך הוא מהימן ביותר בכל הנוגע

, 1521
50

. 120 - 119

?

Jeiusalem

מוג ' יר אלרין נפטר בשנת

לירושלים .
.ח

 WUrzburgתrich Brunner vom Haugstift 1
 ,, ZDPV, Xין0ו) 14
die
,ת  isfסder kirchen . . . 6
~6 ausserhalbתע '  . 39 :ק ; XIX ) 1906 ( ,
R~ hricht , 'Die Jerusalemfahrt des Kanonikus

,

40

"

 ere der heylgenn driveltikeyt bawen und weyhen hatזט 4חder hertzog von Burgund 1

;

und dye genanten cappellen

1 . . .ת58טeist 8

.תתטselbst~ hot unser lieber herre 6

den
~

' ufld etliche neue gebewe haben dy heyden gantz zu brochen anno LIIO
51

Jahrhunderts ,

xvl

XK und

xlv.

4?5

].

Conrady, Vier rheinische Palaestina-Pilgerschriften
 . 130 :ק Wiesbaden 1882 ,

~ hertoch Phillips van Burgongen daer doen bauwen und machen neest der kirchen . . . eeyn scoen

 aerloff 10 gegeven hadde und starffזטשund die soldaen 4

v1
olmacht was

8ת capelle, die wilch by

 soldaen ghecoren wert , 50 quemen die heiden van Jherusalem undזט4תש 14 so , eer dieזע
' verstoerden die selve capelle
( ' דוכס

2

(

"

פיליפ מבורגונד ציווה לבנות ולעשות ליד הכנסייה

[ של

הפרנציסקאנים ] . . .

קאפלה יפה  ,שכמעט

הושלמה  ,והסולטאן שנתן רשות לכך מת  ,וכך  ,עוד לפני שנבחר הסולטאן האחר  ,באו עכו " ם של ירושלים והרסו
את הקאפלה

"

! ט68

rafft ' .

הנ " ל ') .

ועוד הוא מוסיף לעניין ה ' קאפלה של רוח הקודהם ' ומיקומו של קבר דוד  ,שם  ,עמ '

van dem hertoge van Burgongen ,

5

,

daer die capelle begunnen

.

: 131

 . .תט6ץ' Item ander 5

coninck Davids

בצד . . .
( ' וכן ~

במקום שבו הוחל [ בבניית ] הקאפלה על  -ידי דוכס בורגונד  ,שם נמצא קבר המלך דוד ' )  .לתיארוך

הפרנציסקאנים  ,היהודים והר -ציון

בדברי נוסע זה יש מידע חשוב לענייננו  :הרס המיבנים נערך סמוך למותו של אותו סולטאן  ,שהירשה

לבנותם מחדש  .מסתבר אפוא  ,שפעולת  -בנייה זו נערכה בין זמן עלייתו לשלטון של הסולטאן
אלט ' אהר

ג ' קמק  ,בשנת  , 1438ומועד ההרס ,

הבנייה  :הסולטאן ס ' שקום ויתר

סיפית

ביולי . 1452

ניתן אף לקבוע ביתר דיוק את תקופת

על נסיונותיו לכבוש את האי רודוס מידי ההוספיטאלארים

בעקבות הכשלון שנחל במסעו הימי משנת  , 1444ואף הגיע לאחר  -מכן להסכם עם ראש מיסדרם ' .
רק לאחר  -מכן היו התנאים מתאימים לשיפור מעמדם של הפרנציסקאנים באוץ  -ישראל  .ואמנם ,
3

בפברואר

1448

הסכים אותו סולטאן לשיפכן מיבנים בהר  -ציון

;

וזמן מה לאחר  -מכן העמיד

54

דוכס בורגונד  ,פיליפ ' הטוב '  ,את הארכיטקט שלו  ,פועלים וחומרי  -בנייה לרשות הפרנציסקאנים ,

על  -מנת שיוכלו לתקן את כנסיית המולד בבית  -לחם  .יש לשער  ,כי במסגרת התנאים החדשים
שנוצרו גם הוחזרו קבר דוד ו ' הקאפלה של רוח הקודש ' לנזירים בשנת  , 1448או זמן  -מה לפני  -כן .
55

אישור לגבי קבר דוד אנו מוצאים בתיאור מסעו של סטיפאן פון גומפושרג  ,אשר הגיע לירושלים

בשנת . 1449

בתיאור זה מדובר על עולי  -רגל נוצרים  ' ,הנכנסים לקאפלה אשר בה קבורים דוד

ושלמה  ,וכיוון שהרבה צלבים היו מצוירים בקאפלה  ,אם בפחם ואם בחריטה  ,כתבו זאת כולם '

כלומר  ,כולם ציירו צלבים על  -גבי הקירות  ,בדומה לאלה

שראו שם .

56

;

זוהי הוכחה חותכת לכך ,

שבאותה עת היה קבר דוד כבר זמן  -מה בידי הפרנציסקאנים ; אחרת  ,היו המוסלמים מוחקים או
מטשטשים את הצלבים שצוירו בפחם  .לפיכך סביר להניח  ,ש ' הקאפלה של רוח הקודש '  ,אשר

גורלה היה קשור קשר הדוק בגורלו של קבר דוד מאז  , 1428חזרה אף היא לרשות הנזירים  .ואמנם

הם התלו לבנותה מחדש במימונו של פיליפ ' הטוב '  ,אך מן המקורות עולה  ,שהמלאכה טרם
הושלמה ביולי

, 1452

כאשר נהרסה

חיבור זה  ,ראה שם  ,עמ '

,

. 60

שוב .

57

ייתכן שהעבודות בה חרגו מהיקף השיפוצים

אשר לתאריך מותו של הסולטאן  ,ראה

:

Weil , Geschichte der (Jhalifen ,

)[ .

 . 246ע  ,ך Stuttgart 1846 - 1862 ,
52

תיארוך משובש או בלתי  -מדויק מצוי כבר בדבריהם של עולי  -רגל שביקרו בירושלים בשנת
 . Couderc , 'Journal de:ש
ספורות בלבד לאחר המאורע  .על כך ככר העיר פראוור  ,עמ '  . 19וראה :
, 1461

"

 , 1 ) 1893 ( ,ו1א , Revue de l' Orient 1י ( de Saintes ) 1461

dirEque

,

de:

דהחנו שנים

Jeiusalem de Louis

0 stabant apostoli quando cecidit spiritus Sanctus superט 4ת . 247 : ' Extra ecclesiam est locus 1ק
eos . Dux Burgundie incep) erat
(
lmam capellam , que dicebiן 1155ת 0ת11ח 0וט ] 61 dignissimam
lhtur

ח

15 citra.תתcapella spiritus Sancti ; sed 8 quinque 8

: arraceni.
Jperfidi Sוט ~

eam

~
' radicitus destruxerunt

( ' מחצן לכנסייה יש מקום  ,אשר בו שהו השליחים כאשר שרתה עליהם רוח הקודש  .דוכס בורגונד החל
שם

קאפלה נכבדה ומרוממת ביותר  ,שכונתה " הקאפלה של רוח הקודש "

והמוסלמים הבוגדנים בזזו אותה והרסו אותה עד
110 ; die

;

היסוד ' ) ; וראה גם  ~ :ם

 .ק 1% Uringen zum Heiligen Lande , Bremen 1868 ,

von

"

Kohl, Die Pilgerfahrt

/eren

 . 473 - 475עע 1938 ,

 ,צש? ג

. )3 .

[

'Landgra/en Wilhelm des

 kurzen Jahren zerbrochenתו  [ ' ( haben die Haidenאת המבנים ] הרסו עכו " ם לפני שנים

"

[ לבנות]

אולם לפני חמש שנים עכו " ם

מעטות ') .

53

ראה :

54

ראה קאסטלאני ( לעיל  ,הערה  , ) 45עמ '  , 10מס '  . 49מתקבל על הדעת  ,שתעודה אחרת של סולטאן זה  ,המתירה

London

the Later Middle

A . S . Atiya, The Crusade

שיפוצים בבנייני הפרנציסקאנים  ,שייכת אף היא לאותה תקופה  .ראה שם  ,עמ '
55

כפי שעולה מדברי תשובתו של האפיפיור ניקולאס החמישי לפניית הדוכס  .תעודה זו מיום

פורסמה על  -ידי גולובוביץ '  ,עמ '
56

, 10

מס '

5.

ת]

"

 ! )510 ( 1449שב ת

"

:

 , 200הערה
,

,

.2

. 50
 27באוגוסט 1448

העבודות התקדמו בעצלתיים  .ראה למנם  ,עמ '

:

. 119 - 118

;5ת~ Herrn Steffans von Gumpenberg etc . Reyss 1

 . 449ק  [ Feyrabend , Reyssbuch dess lileyligen Lands , Frankfurt a/M 1609 ,להלן Feyrabend , :

 [Reyssbuchצלבים חקוקים נראים גם כיום בקירות  ,סמוך לאולם בו נמצא קבר דוד .
57

ראה דבריהם של אולריך ברונר  ,אלה של הנוסע משנת
51

1473

בקירוב וכן של לואי דה רוששואר  ,לעיל  ,הערות

ו  . 52 -שני הנוסעים האחרונים מדגישים שהעבודה החלה  ,ומכאן אנו למדים שלא נסתיימה .

, 50

)( 3

 ,לה

קפירינה

',

אוניית  -מפרשים ונציאנית שהסיעה עולי  -רגל בין ונציה ליפו במשך שנים רבות  .משולם

מוולטירא הפליג בה

ב 1481 -

( מתוך ספר המסע של קונרד גרינמברג שהגיע לירושלים כצליין

ב ) 1486 -

שהסולטאנים התירו לבצע במיבני הפרנציסקאנים  ,ולפיכך נחשבה הקאפלה המשופצת לבניין
חדש  ,שמן הדין להרסו על  -פי צו הסולטאן אלט ' אהר ג ' קמק  .עם זאת סביר להניח  ,שההרס
המחודש בשנת

1452

בא שוב  ,כמו בשנת  , 1428בקשר להחרמת קבר דוד  .מכל מקום ברור ,

שהחזרת קבר דוד לידי הפרנציסקאנים של הר  -ציון בשנת

1448

לכל המאוחר גררה אחריה תוך זמן

קצר את ביטולו של האיסור על הובלת יהודים ונכסיהם בדרך הים  ,אם לא נתבטל בפועל עוד

קודם  -לכן .

מן הדין להדגיש  ,שאין כל מקור המצביע על מעורבותם של יהודים במאורעות . 1452
נודעת השיבות מיוהדת לדבריו של ר ' עובדיה מברטנורא  ,שנכתבו בירושלים בשנת

ובציון

[ הר  -ציון ]

משום כך
: 1488

סמוך לקבורת המלכים  ,יש במה גדולה לכומרים די פרנציסקו

[ הפרנציסקאנים]  ,ובשכבר הימים קברות המלכים גם כן היו תחת ידם  ,ובא פה בירושלים
אשכנזי אחד עשיר וביקש לקנותם מאת המלך  ,ונתקוטט עם הכומרים  .ומהיום ההוא
לקחו אותם מיד הכומרים והם עתה תחת יד הישמעאלים  .ו ? כדע הדבר בוויניציאה כי
54

היהודים הבאים מאדום [ מאירופה הנוצרית] גמרו לקחת קברות המלכים מתחת יד
האדומים  ,אז גזרו לבלתי תת יוצא ובא ליהודים בירושלם דרך ארצם  .ועכשיו  ,תודה לאל
חי  ,בטלה הגזרה  ,ובכל שנה באים יהודים עם הגליאי וויניציאני [ האוניות

הוונציאניות]

ועם הפיליגריני [ עולי  -הרגל הנוצרים ] עצמם  .ואין מעבר בטוח  ,קצר וטוב כמוהו  .ומי

הפרנציסקאנים  ,היהודים והר  -ציון

יתן וידעתי זה בהיותי בגלילות ההם  ,כי

לא התמהמהתי בדרך כל הימים  ,כי

[ אז ]

בארבעים יום יבואו הגליאי לכל היותר מוויניציאה עד

הנה .

58

האם יש להסיק מכאן  ,שהאיסור על הובלת יהודים  ,נכסיהם והונם בדרך הים נתחדש בזמנו של ר '
עובדיה  ,דהיינו במחצית השנייה של המאה הט " ו  ,וזאת שוב בגלל מעורבות יהודים בהפקעת
קבר דוד מידי הפרנציסקאנים

?

59

מן הראוי לציין  ,שבדבריו ' ומי יתן וידעתי זה בהיותי בגלילות

ההם ' לא נתכוון עובדיה כלל לביטול האיסור על הובלת יהודים לארץ  -ישראל  ,כפי שטענו חוקרים
אחדים  ,אלא לכך  ,שלא ידע ש ' אין מעבר בטוח  ,קצר וטוב ' כמו בספינות הוונציאניות המפליגות
בין ונציה ליפו ,

60

וסמיכות המשפטים המביעים זאת תעיד על כך  .יתר  -על  -כן  ,עובדיה מברטנורא

כתב במפורש  ,שבכל שנה ,באים יהודים בספינות ונציאניות  ,ומכאן ניתן ללמוד  ,שלא היה בזה
חידוש שנתחדש זמן קצר לפני חיבור איגרתו  .ברוח זו יש גם להבין את דבריו ' ועכשיו  ,תודה לאל

חי  ,נתבטלה הגזרה ' ; אין כוונתו שנתבטלה זמן קצר לפני  -כן  ,אלא שאין היא עוד בתוקפה  .חוקרים
אחדים הסיקו מדברי הצליין הגרמני שביקר בירושלים בשנת
מאוחרים יותר  ,שהמיבנים הפרנציסקאניים נהרסו שוב
הדעת  ,שנוסעים אשר ביקרו בירושלים בשנת

1470

ב 1467 -

1473

או סמוך לזמן זה וממקורות

או ב  . 1468 -י 6אולם אין להעלות על

יתעלמו כליל מגזירות על הפרנציסקאנים  ,לו

נגזרו כשנתיים או שלוש שנים בלבד קודם  -לכן  .ואמנם אין בתיאורי המסעות של אולריך ברונר

מווירצבורג וטו9למי טדוךנו

כל רמז להרס או לשינוי לרעה במעמדם של המקומות הללו או

מקומות אחרים שבידי הפרנציסקאנים  .ראינו  ,שאולריך ברונר כתב על ההרס שנערך במיבני
הפרנציסקאנים וייחס אותו במפורש לשנת

; 1452

אך צליין זה לא הזכיר  ,ולו ברמז  ,פעולה דומה

בתאריך מאוחר יותר  ,קרוב למועד ביקורו בירושלים  .מדבריו גם עולה  ,שהמבנים אשר נהרסו
בשנת

1452

נשארו מאז

בעיר הפלמית בריגה

עיי  -חורבות .

62

אשר לאנסלמו אדורנו  ,בן למשפחה מג ' נובה שהתיישבה

( בריז ' )  ,בנו שליווה אותו במסעו כתב :

על הר  -ציון מצויות כיום שלוש כנסיות של הנוצרים  .הראשונה מביניהן  ,הבנויה במקום
קדוש

יותר . . .

הר  -ציון . . .

נקראת כנסיית

מתגוררים בה אחים מן המיסדר של

פרנציסקוס הקדוש  ,המחזיקים בכנסייה יפה משיש  ,ובמיבנה בעל סטיו  ,קטן אך מפואר

למדי .
בהתייחסו למקום שבו ירדה רוח הקודש  ,אין הכותב מצביע על מקום מוגדר כלשהו במנזר או
בקירבתו  ,ואילו בעניין קבר דוד הוא מוסיף

:

' ושם  ,נמוך יותר  ,מתחת למקום זה  ,יש קאפלה אשר

. 137

58

יערי  ,אגרות  ,עמ '

59

כך טוען  ,למשל  ,יערי ( לעיל  ,הערה

60

ברוח דומה כותב פראנצ ' סקו סוריאנו  dell' Oriente diFrate ,ש  ! Terra santaע
ofthe Noly Land [trans . by Th .

, ) 22

מבוא  ,עמ '

eatise

,

. 13
~ Golubovich , .Iltrattato

17rancesco Surano , Milano 1900 , ( = Francesco

(  . 32 - 33קק  8 . Hoade] , Jerusalem 1949 ,ש  . Belloriniלחיבור זה שלוש גירסות מן השנים

"

61

 . 1524ראה בלוריני והאוד  ,שם  ,עמ ' . 16 - 15 , 11
ושוב בשנים  . 1515 - 1512וראה שם  ,עמ ' . 10 - 9 , 3
למנם  ,עמ '  ; 122 - 121פראוור  ,עמ ' . 19

62

ראה לעיל  ,הערה  . 50ראה גם דברי נוסע איטלקי שביקר בשנת

היתה קאפלה יפה [ של רוח הקודש ]  ,שהסולטאן
A . L . Momigliano

ש

cura

8

1514 , 1485

סוריאנו שימש כראש המנזר של הר  -ציון בשנים

ו-

1496 - 1493

()( 2
1458

פירושלים  .הוא כותב ש ' מעל לכנסייה זו

ציוה להרוס לפני שנים מעטות ' .

Gabriele Capodilista, 1458 ,

 . 199ק Lepschy , Milano 1966 ,

נ

) .

וש

מ ~

~

con fitinerario

vaggio in

"

שSanto Brasca, 74

הקבר הקדוש ציור מתוך כתב  -יר המתאר מסעו
של גבריאלה קפודיליסטה ' שביקר בירושלים ב -
/

7458

בה מצויים קבריהם של מלכי ירושלים  .הסתכלנו לתוכה דרך חלון אחד  ,שכן אין לאיש [ נוצרק

עכו " ם ' .

[ זאת ]

רשות להיכנס ]  , DWIלאחר שאסרו

63

לא היו קבר דוד ו ' הקאפלה של רוח הקודש ' בידי

מדברי אדורנו עולה בבירור  ,שבשנת

1470

הנוצרים .

כך היה המצב גם שתים  -עשרה שנה קודם  -לכן  ,כאשר ויליאם ניי  ,עמית בקולג ' של איטון

שבאנגליה  ,ביקר לראשונה בארץ  -ישראל  .בתיאור עלייתו לרגל משנת

1458

מספר צליין זה על

' מקום אשר בו היתה קאפלה עם מזבח  ,ולשם שלח האדון את רוח הקודש ' לשליחים  .גם
בהתייחסו לקבר דוד הוא נוקט לשון

עבר :

' בקיר של הכנסייה בצד צפון נמצא קבר דוד ושאר

המלכים  [ ,והמקום ] נקרא [ בעבר ] הקאפלה של המלך דוד '

;

משמע  ,שלנוצרים לא היתה גישה

לשם  .ויליאם ויי חזר בלשון כמעט זהה על תיאורים אלה בדין  -וחשבון על מסעו השני לארץ -

ישראל  ,שנערך בשנת

. 1462

64

אישור למצב זה אנו מוצאים גם בדבריהם של לואי דה  -רוששואר

והלאנד4ראף וילהלם מתורי244ה  ,שביקרו בירושלים

ב . 1461 -

הקודש ' היתה חרבה זה שנים אחדות  ,לאחר שנהרסה בידי
63

 .קע  , Paris 1978 ,מ Terre Sainte )7470- 747אש

272 , 476
64

2 : and

"

 . 74ל.4 . 2

"

אם 8גA . D . 74

 . 39 , 65 - 66קק London 1857 ,

.

,ג

"

שניהם מעידים ש ' הקאפלה של רוח

המוסלמים .

65

Itinekaire arAnselme' Adorno
.

.

College to

de Groer,

.

~ dwillam Wey Fellow-

saint James of Compostella, A . D . 74

. !0

3 . Heers 4 ) )3 .

:

TherItineraries
,

המחבר נוקט לשון הווה

הוא משתמש בלשון עבר ' est :
capella
בתארו את המקומות הקדושים  ,אך לגבי ' הקאפלה של רוח הקודש ' וקבר דוד
אlocus quadratus . . . 1617
. . . ibidem misit Dominus Spiritum Sanctum. . . Item . . . ex parte

' David regis
מספרד  ,אשר ביקר בירושלים
'

vocabatur

66

מובאים אצל  . 12ק 1900 ,
65

א

sepulcrum D
.
avid et

: regum

ב , 1464 -

"

 . septentrionaliואילו נוסע

נוצרי .ייכנס
,
טוען שקבר דוד נמצא בידי המוסלמים ' ואין הם רוצים ששום

Palestina , Barcelona

"

Collell , Catalunya

3.

לעיל  ,הערה  . 52אין אפוא כל יסוד לטענת סוריאנו ( לעיל  ,הערה
בתרגום  ,לפיה נהרסה ' הקאפלה של רוח הקודש ' בשנת  . 1460וכבר העיר על כך פראוור  ,עמ '
 , ) 60עמ ' 111 - 110

במקור ועמ '

124 - 123

. 19

הדרך מיפו לירושלים
במפתו של ויליאם ויי ,
שביקר בארץ בשנים
1458

ו . 1462 -

מדרום ליפו

מצוין יישוב יהודי

:

' יבנה  ,נמל היהודים '

; ] 8 portusת1ח8נ ) ,

)

כנראה לפי

יוספוס ,

מלחמות  ,ד 8 ,

כשנה לאחר ביקורם  ,ושוב בשנת  , 1464הצליחו הפרנציסקאנים להשיג מן הסולטאן ח ' שקדם
אישורים של הזכויות שהוענקו להם

בעבר .

66

שוב נחלץ דוכס בורגונד פיליפ ' הטוב ' לעזרת

הפרנציסקאנים והמקומות הקדושים שהיו בידיהם  ,והמשיך לסייע להם עד למותו בשנת

. 1467

הוא שלח כסף וחומרי  -בנייה על  -מנת לאפשר את שיפוצם של מיבנים פגומים ואת רכישתם של

מיבנים נוספים ; כמו  -כן שלח קישוטים

ותשמישי  -קדושה .

67

דוד או ' הקאפלה של רוח הקודש ' לידי הנוצרים בין השנים

אולם אין כל עדות להחזרתם של קבר

. 1470 - 1461

קאפלה זו נשארה אפוא

בשממונה מאז נהרסה בשנית  ,ב  , 1452 -וזאת ' על  -מנת למנוע מן הנוצרים שיהלכו ברגליהם על

התקרה של מסגד '  ,כדברי הצליין פליקס פאסר  ,שביקר בירושלים בשנת  , 1479ושוב שנים ספורות

לאחר  -מכן .

68

כאשר דוכס בורגונד פיליפ ' הטוב ' שלח קאפלה שלמה עשויה עץ על  -מנת שתורכב

באולם ' הקאפלה של רוח הקודש '  ,מנעו המוסלמים את הצבתה
66

על שנת  , 1462ראה למנם  ,עמ '  . 121לטענת חוקר זה  ,הותר לפרנציסקאנים לבנות מחדש את ' הקאפלה של רוח
הקודש '  ,אולם אין זכר לכך במקורות בני התקופה  .על חוסר מהימנותו של סוריאנו  ,אף  -על  -פי ששימש פעמיים
אב המנזר של הר  -ציון ( ראה לעיל  ,הערה

67

במקום .

69

מתבקשת אם כן

ראה

, ) 60

להלן .

סיכום הדברים אצל למנס  ,עמ '  , 123 - 122וראה גם דברי פליקס
Sanctae
 . 241ק ' Egypti ,peregrinationem , 1 , Stuttgart 1843 ,א Arabae
פאבר :

.

,

Fratris

Hassler ,

.D.

C

 "Evagatorium inבשנת

 , 1480שלוש  -עשרה שנה לאחר מות הדוכס  ,עדיין נראו בחצר הסמוכה לכנסיית המולד בבית  -לחם קורות  -עץ ,

שפיליפ ' הטוב ' ציווה לשלוח מוונציה ; ראה

:

 Jaincte cyte' de~ Hierusalemק /ש
.
,

Ch . Schefer, Le voyage

 . 81ק Paris 1892 ,
68

 . 659ק  Feyrabend , Reyssbuch ,ט ] Grab ' ,

( לעיל  ,הערה
69

, ) 67

א  ,עמ '

.א

 Tuchers von NUrnberg Reyss zumתת8אסנ ' ; האסלר

. 253

.

.

 . Meinilglaise , Voyage 4 Venise Rome,aucנ)
 ) Kayre de Georges deן Je'rusalem Mont sinai ) 1
ת . 130 : ' Le 60ק Lengherand, Mons 1861 ,
Philippe de Bourgoigne ( envoya une chapelle de

 ) voullurent souffrir qu ' elle ( fust mise ' .מ
( ' הדוכס

mais les Mores

6015 toutte faicte ,

הטוב פיליפ מבורגתד שלח קאפלה כולה עשויה עץ  ,אולם המוסלמים לא אבו שהיא תושם

שם ' ) .

67

הר  -ציון במפת ירושלים
של אנטונינו דה  -אנו ' ליס ,

רומא

1578

המסקנה  ,שקבר דוד נשאר בידי המוסלמים ברציפות מאז הופקע מרשות הנזירים בשנת

. 1452

אישור למצב זה אנו מוצאים גם בדברים  ,שמוג ' יר אלדין מייחד לתביעות שהעלו הפרנציסקאנים

בשנת . 1489

70

לפיכך לא יכלו היהודים להיות מעורבים בהפקעה מחודשת של הקבר מידי הנוצרים

בפרק הזמן שבין שני תאריכים אלה  ,וממילא לא היתה כל עילה או סיבה לחידוש האיסור על

הובלת יהודים  ,נכסיהם והונם בדרך הים במחצית השנייה של המאה הט " ו  .חיזוק למסקנה זו אנו
מוצאים בכך  ,שבשנות השישים של המאה הט " ו כספי התרומות של יהודי פירארה הועברו
לירושלים מידי שנה בשנה  ,או כל שנתיים  ,באמצעות ר ' קוזי מפדובה ור ' ויץ ממייסטרי
)  71 hdestreהפקדת הכספים דווקא בידי שניים אלה  ,אשר ישבו סמוך לוונציה  ,מצביעה על
הפלגה סדירה של יהודים מעיר זו לארץ  -ישראל  .לאור זאת  ,יש לייחס את הגזירה הנזכרת בשני
מכתבים עבריים  ,האחד של ר ' עובדיה מברטנורא והשני של ר ' יצחק צרפתי  ,לתקופה הקודמת
68

לשנת

. 1452

אולם תחילה נשחזר את מהלך המאורעות הקושרים את גורלם של קבר דוד  ,הפרנציסקאנים
70

71

ראה הירשברג ( לעיל  ,הערה
ראה

לעיל  ,הערות

15

ו . 23 -

 , ) 9עמ '

. 217

הפרנציסקאנים  ,היהח -ים והר  -ציון

בהר  -ציון והיהודים  .המקורות הנוצריים והיהודיים המתייחסים למאורעות

1428

משלימים אלה

את אלה  .המחברים הנוצרים שאבו כמובן את ידיעותיהם מן הפרנציסקאנים של הר  -ציון  ,ואילו
עובדיה מברטנורא  ,אשר כתב בשנת  , 1488ניזון ממסורת בעל  -פה שהיתה רווחת במשך דורות

בקהילה היהודית בירושלים  .הפרשה החלה לכל המאוחר בסוף

ק "ן . 1428

עובדיה מברטנורא

מלמדנו  ,שיהודי אשכנזי שהגיע לירושלים הוא אשר מימן את שיחוד הפקידים הממלוכים כדי
לנשל את הפרנציסקאנים מקבר דוד

;

ואילו אלה האחרונים האשימו את יהודי ירושלים במעשה .

בין הדברים אין בהכרח סתירה  :יהודי עשיר  ,אשר זה מקרוב בא לירושלים  ,אמנם יכול היה לממן
את שיחודם של פקידי הסולטאן  ,אולם יהודים מקומיים בלבד היו בקיאים דיים בענייני השלטון
ובדרך להשיג את מבוקשם מפקידים אלה  .מן המקורות עולה  ,שכוונת היהודים היתה להבטיח
לעצמם זכות להתפלל ליד קבר דוד  ,כיוון שייחסו לו קדושה

רבה .

72

הקבר הופקע מידי הנוצרים

בשנת  , 1428אולם אין כל עדות המצביעה על העברתו לידי היהודים  .הוא

נשאר בידי המוסלמים .

ראש המנזר של הפרנציסקאנים בהר  -ציון התלונן על מעורבות היהודים בפרשה בפני האפיפיור
מרטין החמישי  ,אשר אסר על העברת יהודים ונכסיהם לארץ  -ישראל בדרך הים  .שלטונות ונציה
ומלכת נאפולי ג ' ובאנה השנייה נענו לפניית האפיפיור בשנת

1429

והפעילו את האיסור לגבי

נתיניהם .
הצו הוונציאני היה עדיין בתוקפו בשנת  , 1436כפי שעולה מן ההיתר המיוחד שנתן האפיפיור
אויגניוס הרביעי באותה שנה  ,ואף מאוחר יותר  ,כפי שמלמדת איגרתו המפורסמת של ר ' יצחק

צרפתי  .הדעות חלוקות בדבר זמנה של איגרת זו  ,אולם יש בה נקודת  -אחיזה בטוחה לתיארוכה ,
שאין להתעלם ממנה

:

' שמענו עתה יותר מעשרה שנים על אחינו אנשי גלותינו מלאי מצות

כרימונים היושבים באשכנז ובאטליא של רומי איך קמו עליהם הגלחים והכומרים הכהנים בוזי
שמי על אודות הר ציון ושוחה כסוחה וגיהנם פתוחה '  .ובמקום אחר כתוב  ' :אכן גזרו דלא כהלכתא
על רב החובל להיות מכלכל ופטור במבעיר וחובל כל יהודי אשר ימצא דרך ירושלים בירכתי
הספינה להטילו אל

הים . . .

את כל אלה

שמענו זה זמן זמנים עתה יותר מעשרה שנים ' ' .

7

אף כי

איגרת זו רצופה מליצות והגזמות  ,הרי היא מצביעה בבירור על הקשר ההדוק בין מה שהתרחש

בהר  -ציון  ,גזירות על יהודים באיטליה ובאשכנז בגין ההסתה של הפרנציסקאנים והטלת איסור על
הובלת יהודים לארץ  -ישראל בדרך הים  .כיוון שגזירה אחרונה זו לא הוטלה אלא פעם אחת  ,בשנת
 , 1429מן הדין לייחס את איגרתו של ר ' יצחק צרפתי לתקופה שבה היתה עדיין בתוקפה  ,דהיינו
1441 - 1440

לכל המוקדם  ,יותר מעשר שנים לאחר פרסום האיסור  ,ומכל מקום פחות מעשרים שנה

לאחר מאורע זה  ,דהיינו לפני

. 1449

לארץ  -ישראל רק בדרך היבשה
מעבר שישה מילין דרך

ים ' .

74

:

שעה שר ' יצחק צרפתי כתב את איגרתו יכלו יהודים להגיע

' תוגרמה היא דרך ארץ חיים כולו דרך יבשה עד ירושלים רק

באותה עת שלטו העות ' מאנים בבלקאן עד סמוך לשערי קושטא וכן

באסיה הקטנה  ,ואילו הממלוכים שלטו על סוריה וארץ  -ישראל  .ניתן היה לעבור בנקל במיצר
הדרדנלים  ,מבלי להיכנס לקושטא הביזאנטית  .איגרתו של ר ' יצחק מתייחסת גם לגזירות הרבות

שהוטלו על יהודי הקיסרות המערבית  ,ללא קשר עם מאורעות הר  -ציון  ,במשך כעשר שנים ומעלה
72
73
74

שורשי מסורת זו מצוחם כבר בראשית המאה הקודמת  ,וראה הירשברג ( לעיל  ,הערה  , ) 9עמ ' . 215
א ' יעללינק  ,קונטרס גזרות תתנ " ו  ,לפסיא תרי " ד  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 20

18 - 17

ו . 19 -

55

דהי יעקבי
לפני כתיבתה

;

לפיכך היפנה אותה המחבר ליהודים ' באשכנז  ,השוכנים בערי שוובאן ורינוס ,

שטיירמארק  ,מרהרין ואונגארן '  ,ואמנם ידוע על גזירות רבות כגון אלה בין
תיארוך איגרתו של ר ' יצחק צרפתי בין

 1440ו 1449 -

לכל המאוחר מתיישב יפה עם הידיעות

המלמדות על ביטול האיסור על הובלת יהודים בדרך הים בשנת

החזרת

בעקבות

הפרנציסקאנים .

שונים ,

מיבנים

השנים . 1448 - 1429

75

1448

או זמן  -מה קודם  -לכן ,

וביניהם קבר דוד ו ' הקאפלה של רוח

הקודש '  ,לידי

76

בטרם הספיקו הנזירים לשפץ את המיבנים שנפגעו  ,גזר עליהם הסולטאן ג ' קמק גזירות חדשות
ביולי

. 1452

בניגוד למה שהתרחש לאחר ההפקעה הראשונה משנת  , 1428לא הוחזרו קבר דוד

ו ' הקאפלה של רוח הקודש ' לידי הנוצרים לאחר הפקעתם השנייה  .ליהודים לא היה הפעם כל חלק

בחלאות שפקדו את הפרנציסקאנים בהר  -ציון  ,כפי שמעידים בעקיפין מוג ' יר אלדין ומקורות
נוצריים שונים  .לפיכך  ,לא היה מקום לחדש את האיסור על הובלת היהודים למזרח בדרך הים ,
לאחר שנתבטל בשנת
דבריו של עובדיה

1448

לכל המאוחר  .עם זאת נשתמר זכרונו של איסור זה  ,כפי שמעידים

מברטנורא בשנת . 1488

77

אולם כבר אז  ,עשרות שנים בלבד לאחר המאורעות ,

חל טשטוש מסוים של ההתרחשויות  ,ופרשיות שונות נתערבבו זו בזו  .עובדיה מברטנורא ייחס את
החזקת קבר דוד בידי המוסלמים למאורעות

מיד הכומרים והם עתה תחת יד

: 1428

הישמעאלים ' .

78

' ומהיום ההוא לקחו אותם [ את קברי

המלכים ]

אין הוא מזכיר כלל  ,שקבר דוד הוחזר לידי

הפרנציסקאנים ושהופקע שוב מידם  .גם במסורת הנוצרים  ,הקיימת סמוך לבואו של עובדיה

מברטנורא לירושלים  ,נתערבבו שתי הפרשיות  -זו של

1428

וזו של

והיהודים הואשמו

- 1452

בשתיהן  ,אף  -על  -פי שלא היה להם כל חלק בזו האחרונה  .מסורת משובשת זו משתקפת בדברי
הנזיר פליקס פאבר  ,שביקר לראשונה בירושלים בשנת  , 1479והיא מתבטאת אצלו גם בתיאור של
עובדות אחרות וקביעה מוטעית של

זמנן .

79

כך היה גם בדבריו של פראנצ ' סקו סוריטנו  ,שנכתבו

מתוך גישה אנטי  -יהודית בולטת  .נזיר זה השתקע במנזר הר  -ציון זמן קצר לאחר  -מכן ועמד בראשו

במשך שנים רבות .

80

סביר היה להניח  ,שיהא בקיא בתולדות מנזרו  ,אך לא כן

מסתבר אפוא  ,שלעתים הזכרון ההיסטורי קצר  -ימים

המצב .

הוא  ,והדבר מחייב מישנה זהירות

בהסתמכות על מסורות שבעל  -פה  .בייחוד נכונים הדברים לגבי מסורות כאלה  ,שהתפתחותן
מעוגנת ברגשות של שנאה כלפי היהודים ובפולמוס דתי עמם  ,כפי שקרה אצל הפרנציסקאנים
אשר ישבו

75

באזור

בהר  -ציון .

הריין גורשו יהודים משפייר

ב ; 1438 -

בהונגריה מאקר

ב . 1430 -

ב 1430 -

ושוב ב  , 1435 -ממיינץ ומדיסלדורף

ב ; 1438 -

בשטיירמארק מגראץ

גזירות דומות הוטלו גם על יהודים תושבי ערים אחרות  ,כגון אובךביירן

ומינכן שבבוואריה ב  , 1442 -לינץ שבטירול באותה שנה  ,כל המארקה של בארנדנבורג ב  . 1446 -ועוד לעניין זה ,
' [ Germaniaבדפוס ]  .תודתי נתונה לד " ר א ' מימון  ,עורך המחקר  ,על שהואיל למסור לידי
ראה 111 :

,

76

ל)7

77
78
79

נתונים אלה .
ראה לעיל  .בעיות רבות באיגרת זו עדהן טעונות בירור  ,אך הזיקה בין כתיבתה ומאורעות הר  -ציון היא בעלת
חשיבות מרכזית לענייננו .
דבריו מצביעים על פער  -זמן ניכר  ,אך בלתי -מוגדר  ,בין מועד ביטולו של האיסור ומועד כתיבתה של איגרתו .
ראה לעיל  ,דברי עובדיה מברטנורא שנכתבו בירושלים בשנת . 1488
אשר לחוסר מהימנותו של פאבר  ,ראה דוגמאות שונות אצל למנם  ,עמ '
עמ '

80

 44ו , 89 -

הערה

ראה למנם  ,עמ '

;2

פראוור  ,עמ '

 , 89הערה , 3

, 43

המשך הערה

. 19 - 18

וכן עמ ' 24נ  ,הערה

.3

ראה עליו לעיל  ,הערה

. 60

2

מן העמוד הקודם  ,וכן

