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מבוא
·˘∫¯Ó‡Ó‰ ¯Ú
הנצרות הפכה לדת המדינה באימפריה הרומית במאה הרביעית לסה"נ ,ומאוחר יותר קיבלו גם העמים
˙ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â‡È
· Ï˘ ˙ÂÚÒÓ‰ ¯ÙÒהגרמניים ,שראו עצמם יורשי אימפריה זו ,את הנצרות .ארץ הקודש ,ערש הנצרות ומקום לידתו,
·¯ Í·„ÈÈ¯· ÔÂÙ „¯פועלו ,מותו ותחייתו של ישו ,עמדה במרכז התעניינותה של אירופה הנוצרית ,ובכל הדורות נמשכו
©Æ®±¥∏∂ ıÈÈÓ
אליה צליינים .הצליינות לא פסקה גם כאשר הסרצנים ) ,(Saraceniכפי שכינו הנוצרים באירופה
·È¯Ù ¯ÂÈˆ‰ ÊÎ¯Ó
¯ÈÈˆ‰ Ï˘ ÂÏÂÁÎÓ
את מאמיני האסלאם )ערבים ,תורכים ואחרים( ,כבשו את ארץ–ישראל במאה השביעית .הכובשים
„¯‰¯‡ È„ÏÂ‰‰
¯®Rewich© ÍÈÂÂ
החדשים העניקו ליהודים ולנוצרים מעמד נחות אבל מוגן והתירו את בואם של עולי רגל נוצרים.
‰ÂÎÓ‰ ÚÏÒ‰ ˙ÙÈÎ
אולם במאה האחת–עשרה התערער שלטונם והארץ נכבשה בידי הסלג'וקים ,בני שבט מרכז אסיאתי
‰ÓÏ˘ ÏÎÈ‰
שהשתלטו על המזרח התיכון .הכנסייה הקתולית נקטה עתה קו לוחמני יותר וקראה לנוצרים להתגייס
למסע צלב להחזרת השלטון בארץ הקודש לידי הנצרות.
'ממלכת ירושלים' הצלבנית החזיקה מעמד כמעט  200שנה ,ובמאי  1291כבשו הממלוכים את
עכו ,מעוזם האחרון של הפרנקים בארץ–ישראל .אולם ארץ הקודש לא חדלה למשוך את הנוצרים
האירופים .הממלוכים ,כמו השליטים המוסלמים הקודמים ,לא התנגדו לצליינות הנוצרית ,ועולי
רגל בלתי חמושים ,יחידים או בקבוצות קטנות ,המשיכו לפקוד את המקומות הקדושים לנצרות .את
הגידול בצליינות יש לזקוף לזכות מסדר הפרנציסקנים ,שהתיישבו בארץ–ישראל בתקופה הבתר–
צלבנית .נוסף על שמירת האתרים הקדושים הם קיבלו עליהם את הטיפול בעולי הרגל .נזירי המסדר
ליוו את הצליינים בכל ימי שהייתם בארץ ,דאגו להם למגורים והדריכו אותם בסיוריהם .במאה
הארבע–עשרה החל לפעול קו אניות סדיר בין ונציה ליפו ,ובעקבות זאת גדל מספר עולי הרגל והגיע
לכ– 500400בשנה1.
צליינים רבים פרסמו את חוויותיהם בכתב .משנת  1301עד  1540נכתבו  262ספרים כאלה ,ובמאה
החמש–עשרה בלבד הגיע מספרם ל– 2.189בשלהי המאה הזאת ניכרו בספרות הצליינית ניצני השפעת
הרנסנס וה'זמנים החדשים' .עד אותה עת היה סגנונה דתי בלבד ,היא נכתבה לאור כתבי הקודש,
והצנזורה של הכנסייה מנעה כל סטייה מקו זה ,ואילו מעתה באה לידי ביטוי בדברים השכלתם
הרחבה של הכותבים ,והופיעו גם נושאים 'חילוניים' כמו היסטוריה ,גאוגרפיה ,טבע ,ארכיטקטורה
ורפואה.
בשפע הספרות הזאת בולט במיוחד ספרו של הנס טוכר )' (14911428 ,Tucherהמסע לארץ
המובטחת' ) .(Die Reise ins Gelobte Landטוכר היה נצר למשפחת פטריצים ותיקה ועתירת נכסים
וחבר מועצת העיר נירנברג .הוא יצא מעירו למזרח התיכון במאי  1479וחזר אליה באפריל .1480
1
2

M.E. Dorninger, ‘Hans Tuchers Pilgerfahrt ins Heilige Land (1479)’, G. Baerenthaler (ed.), Fachübergreifender
Literaturunterricht, Wien 1999, p. 6
U. Ganz-Blättler, Andacht und Abenteuer: Berichte europäischer Jerusalem- und Santiagopilger (1320–1520),
Tübingen 1990, p. 40
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המניעים למסע
מה הניע את הנס טוכר ,איש לא צעיר ,בעל משפחה ,סוחר אמיד ואזרח בעל עמדה ציבורית רמה,
לנטוש את ביתו הנוח ואת עסקיו המרובים ולצאת למסע רב סכנות בים וביבשה שנמשך כמעט שנה?
הוא הסביר את מניעיו בראשית ספרו:
ביום חמישי  6במאי  1479יצאתי אני הנס טוכר ,אזרח העיר נירנברג ,בן חמישים ואחת שנים ,לארץ הקודש —
בשם האל הכול יכול וכבודו ולמען אושר נפשי ולא לשם תהילה ,שתדלנות למישהו או מעשים אחרים
של קלות דעת .היה בדעתי לראות במו עיניי את המקומות הקדושים שבהם ביצע המשיח בדמותו האנושית
את מעשי הפלא וסבל תלאות ,עינויים ומוות למען ישועתנו ,ובעיקר רציתי לפקוד את קברו הקדוש
בירושלים.
כך הגעתי בעזרת האל אל הקבר הקדוש בירושלים ,אחר כך עברתי את מדבר סיני בדרך בני ישראל ,באתי
לקברה של הבתולה הקדושה קתרינה ,ולבסוף שבתי בדרך הים לוונציה ומשם לנירנברג .רשמתי בנאמנות את
קורותי בדרך למען י ֵדעו על כך כל אחיי הנוצרים המתעתדים לצאת בנפש חפצה וברוח נוצרית טובה למסע
דומה .דיווחתי על הארצות והעמים שבדרך ,כדי שתימנענה מהם תלאות במסע הארוך הזה .עבור בעלי יכולת
הוספתי רשימה של מצרכים שנזקקתי להם בנסיעה זו ,שנמשכה ארבעים ותשעה שבועות.
יחד עמי נסע זבאלד ריטר ,גם הוא אזרח נירנברג ואחי בעלייה לרגל זו ,דרך הערים וייזנבורג ,אוגסבורג,
לנדסברג ,אינסברוק וברונאק עד שהגענו לוונציה ב– 18במאי .היינו שלושה–עשר ימים בדרך3 .

טוכר לא הזכיר בדבריו כמה מניעים נוספים:
א .לפי תפיסת הכנסייה הקתולית השתחוותו על קברו של ישו נתנה לו שחרור אלוהי מכל
עוונותיו.
ב .המטרה החשובה ביותר של מסעו הייתה הכתרתו לחבר ב'מסדר אבירי הקבר הקדוש' )Ordo
 (Equestris Sancti Sepulchriבטקס בכנסיית הקבר בירושלים .חשיבות מעמד זה ,שהרים את קרנו
בעיני בני דורו ,מוכחת בקבלת הפנים הנלהבת שערכו לו אזרחי נירנברג עם שובו ,בשנת ,1480
ובהענקת תואר הכבוד 'ראש עיר בכיר' לכל ימי חייו.
ג .בתיאור מסעו כלולים נושאים רבים החורגים מן המקובל במדריך תיירים רגיל ,כמו למשל
ההשוואה של כנסיית הקבר לכנסיית סנט זבאלד בנירנברג 4.פירוט העדות הנוצריות האחרות שיש
להן חלק בכנסיית הקבר 5,תולדות ממלכת הצלבנים 6,השפעת הכוכבים על מזג האוויר 7,חישוב
פאזות הירח לחמש שנים 8ומסה על הנחש הארסי אפעה 9.כל אלה חושפים את אופקיו הרחבים של
המחבר ואת רצונו לחקור נושאים בלתי ידועים ,ונראה שחקירה זו הייתה אף היא אחת ממטרות
מסעו.
3
4
5
6
7
8
9

R. Herz, ‘Die Reise ins Gelobte Land’ Hans Tuchers des Älteren 1479–1480, Wiesbaden: Reichert 2002, p. 339
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ד .ייתכן שלמסע היה גם היבט מסחרי .בית טוכר עסק בייבוא סחורות מהמזרח ,והאזכורים של
יהלומים ,תנורים ציבוריים לצליית עופות ,סוגי עצים ,בשמים ותבלינים מצריים ,אולי מעידים על
התעניינותו של טוכר גם באפשרות לייבא מוצרים אלה10.

תאריכי המסע
נירנברג — ונציה 186 :במאי 1479
ונציה — יפו 14 :ביוני —  23ביולי 1479
יפו — ירושלים 29 :ביולי —  2באוגוסט 1479
ירושלים 2 :באוגוסט —  5בספטמבר 1479
ירושלים — עזה 75 :בספטמבר 1479
עזה — מנזר סנטה קתרינה 21 :בספטמבר —  4באוקטובר 1479
מנזר סנטה קתרינה — קהיר 158 :באוקטובר 1479
קהיר — אלכסנדריה 84 :בנובמבר 1479
אלכסנדריה — ונציה 9 :בפברואר —  18במרס 1480
ונציה — נירנברג 17 :במרס —  3באפריל 1480
 10גנץ–בלטלר )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .164
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תחנות המסע מוונציה לירושלים
טוכר העריך שמסעו יארך קרוב לשנה .לכן החליטו הוא ומלוויו — חברו זבאלד ריטר ),(Rieter
שלקח אתו גם את טבחו ,והצעיר ולנטין שוירל ) — (Scheurlלצאת וגם לשוב בחודשי האביב ,שבהם
שורר מזג אוויר נוח בים ובמעברי האלפים .השלב הראשון של המסע — מנירנברג לוונציה על גבי
סוסים ולינה במנזרים ובבתי הארחה בדרך — היה ידוע לו מביקוריו הקודמים בוונציה .הוא עבר ללא
תקלות ואינו מתואר בספרו של טוכר .בוונציה השתכנה הקבוצה הקטנה ב'בית הגרמני' — דיברו שם
בשפתם והגישו מזון שהם היו מורגלים לו ,והם נפגשו בַּמקום עם נוסעים גרמנים אחרים לשם החלפת
מידע .השהייה הארוכה בוונציה ,שנמשכה עשרים ושבעה ימים ,הוקדשה בעיקר לבחירת כלי שיט
ולהצטיידות ,אבל טוכר גם סייר במקומות קדושים ובעתיקות של עיר הלגונות ובסביבתה .הוא אף
שכר בוונציה משרת מקומי שהיה בקי בשפות המזרח ,כדי שיתלווה אליו למסעו.

ההסכם עם בעלי האנייה
בקו ונציהיפו שטו אניות משני סוגים ,מפרשיות רגילות וגל ֶרות .הגלרה הייתה אניית מפרשים
שנעזרה בשורה של חותרים ,והיא שטה גם בימים שכמעט לא נשבה בהם רוח ,הייתה נוחה לתמרונים
בנמלים ,ויכלה לברוח ביתר קלות משודדי הים הרבים .לכן העדיף טוכר להפליג בגלרה אף שהפלגה
זו הייתה יקרה יותר .הוא שכר אנייה שבעליה היה אוגוסטינו קונטריני ) ,(Conteriniנצר למשפחת
אצילים ונציאנים שבניה היו בעלי משרות בכירות בכנסייה ובניהול העיר והיו גם בעלי גלרות.
טוכר הניח ששמה הטוב של המשפחה יבטיח את קיום תנאי החוזה ,ואכן קונטריני ,שהיה רב החובל
בהפלגה זו ,עמד בהתחייבותו ,כפי שהתברר בסוף המסע .ההסכם דמה לחבילת תיירות מודרנית:
נוסף על ההפלגה בים התחייב בעל האנייה ,שכונה הפטרון ,לדאוג אישית לסידורים יבשתיים ביפו
ובירושלים .ההסכם כלל את הסעיפים האלה:
£

£
£

£

£

£

הנסיעה עד ירושלים תעלה  50דינאר בתוספת  30דינאר עבור מכס ,הכול במטבעות זהב טהור
המחצית הראשונה תשולם מיד ,והשנייה לאחר ההגעה ליפו.
באנייה תסופקנה שתי ארוחות ביום ,פרט ליין .הכלכלה בנמלים היא על חשבון הנוסעים.
האנייה תעגון בכל הנמלים המקובלים בקו זה לא יותר מיומיים ,אם הים אינו סוער .בקפריסין
תעגון האנייה ארבעה ימים.
בעל האנייה מתחייב לדאוג לציוות מלא של קצינים ,רופא ,כומר ,טבחים ,שומרים חמושים,
מלחים וכל החותרים ,שניים על כל ספסל ,שישים בסך הכול .הנוסעים יבחרו מקרבם שניים
שיבדקו בכל נמל אם בעל האנייה מקיים התחייבות זו.
טוכר יקבל את מקום המנוחה והלינה המועדף עליו ,במרכז האנייה ,אחרי התורן האמצעי ,ששם
תנודות האנייה קטנות יחסית .מקומו יהיה מול הדלת ,כדי ששאר הנוסעים לא יפריעו לו בכניסתם
או ביציאתם.
יום ההפלגה ייקבע מראש .במקרה של דחיית ההפלגה ישלם הפטרון לנוסעים פיצויים.
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באנייה לא יובל מטען שיפריע לטוכר במקום מנוחתו.
בעל האנייה יפקיד ערבות של  1,500דינארים בבנק ונציאני לטובת הנוסעים למקרה שיפר את
תנאי ההסכם11.

טוכר וחבריו חתמו על החוזה רק לאחר שבדקו שגם כל שאר שישים הנוסעים הם בעלי אמצעים
ומצוידים היטב כמוהם ,כדי להבטיח שלא יגנבו מהם דבר .באותה הפלגה נסעו גם הדוכס בלתזאר
ממֶקל ֶנבורג עם הפמליה שלו וד"ר אוטו שפיגל ) ,(Spiegelלשעבר הקנצלר )ראש הקבינט( של הדוכס
מסכסוניה.

עצותיו של טוכר
א .ההצטיידות לקראת ההפלגה
כזה12.

בתחום
טוכר סקר בפירוט את הכנותיו למסע ,והמליץ לקוראיו כיצד יש להיערך לקראת מסע
הלבוש המליץ טוכר להעדיף בגדי בד ,ולקחת שני זוגות מכנסיים ,אפודות וחולצות דקות ,בגלל
החום הרב באזור; רצוי שהכול יהיה בצבעים כהים ולא מאריגים יקרים ,כדי שלא לעורר את תשומת
לבם של השודדים הרבים בארץ הקודש .למזג אוויר סוער נחוץ לדבריו מעיל עור ,ולרכיבה על חמור
המליץ על שכמייה מבד עבה עם ברדס ,שתגן מפני חום היום וקור הלילה במדבר .לנעליים הייתה
חשיבות מיוחדת ,בגלל שעות הצעידה והרכיבה הארוכות ,וטוכר הזמין לעצמו ארבעה זוגות מגפיים
גבוהים עד הברכיים וזוג משוורות כדי להקל עליו את הרכיבה בהמשך המסע.
מקום השינה :טוכר סיפר כי הזמין מבעלי האנייה תיבת עץ מוגבהת לשם מנוחה ביום ושינה
בלילה ולהגנה מפני הכינים והעכברושים הרבים שהתרוצצו על הרצפה .בשעת השינה נפרשה על
 11העתק חוזה האנייה ראו :הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .636
' 12הוראות לנסיעה ונציהירושלים' ראו :שם ,עמ' .624
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התיבה מחצלת מקש ,ועליה הונחו מעין מזרן מלא נוצות ושמיכה מכותנה .סביב התיבה נתלה וילון
בד כדי לאפשר מעט פרטיות בחלל המגורים הגדול שהצטופפו בו כשישים וארבעה נוסעים נוסף על
הצוות .התיבה שימשה גם לאחסון חפציו של הנוסע ,ולאריזת החפצים הפרטיים להמשך המסע על
היבשה הוכן שק מבד גס ,כי התיבה נשארת באנייה.
צידה :לאספקת מים רכש טוכר מכל שנפחו המשוער  5ליטר ,בקבוק קטן ומשפך ,וכן קנה דלי
לרחיצת הרגליים ,שנועד לשמש גם סיר לילה או כלי להקאה בשעת דחק .הוא רכש גם ארבעהחמישה
עופות חיים ,והם הוחזקו בסל גדול עד שחיטתם .נוסף על כך קנה לו צלחת ,קערה ,סכו"ם ומחבת
ודוד לבישול העופות .לא היה צורך לקנות הרבה מכולת לפני ההפלגה ,כי הארוחות נכללו במחיר
ההפלגה ,אך מכיוון שנודע כי בהפלגות קודמות הוגש לעתים מזון מקולקל ,הכין טוכר מלאי מסוים
של קותלי חזיר ,גבינות ,אורז ,סוכר ,צימוקים ,שקדים ,תבלינים ודגים מיובשים .כמו כן קנה מצת
ונרות שעווה לשימוש בערבים באנייה וגם בהמשך.
רופאו של טוכר בנירנברג נתן לו רשימה ארוכה של תרופות למניעת מחלות שונות ולטיפול אם
יחלה ,והוא רכש את התרופות בוונציה13.
מימון :אמצעי התשלום העיקרי בגרמניה היה הדינאר הפלורנטיני .מכיוון שמטבע זה לא היה מקובל
בוונציה ובארץ–ישראל ,החליפו הצליינים את כספם לדינארי זהב שהוטבעו במטבעה ונציאנית 14,והם
פרטו דינארים אחדים לשילינגים ונציאניים לכיסוי הוצאות יומיומיות .טוכר העריך שהנסיעה כולה
תעלה לו כ– 300דינארים ונציאניים .לשם השוואה — כדי להרוויח סכום זה היה על שכיר רגיל בעירו
לעבוד בערך שלושים ושמונה שנים ,ובנאי מומחה צריך היה לעבוד חמש–עשרה שנים15.

ב .התנהגות בריאותית בהפלגה
לדברי טוכר:
עתה ניתנות הוראות כלליות לכל מי שמפליג בים :קודם כול ייזהר מעצירוּת וידאג שתהיה לו לפחות יציאה
אחת ביום ] [...לשם כך יאכל שתיים או שלוש פרוסות לחם טבולות ביין וישתה גם כוס יין לפני הארוחה.
אם זה לא עוזר ,ייקח תמצית קינמון או שלושה כדורים לפי המרשם כשעה לפני הארוחה ] [...חשוב לדאוג
לתנועת הגוף ,כי מניעת עצירות שומרת על בריאות טובה .יש לשים לב לאוויר ,כי אוויר רע מזיק ללב ויגרום
למחלות קשות .לכן כשהאוויר מלא ערפל ,לחות או ריח רע ,יש לאכול תפוח יחד עם פרוסת לחם טבולה
ביין ] [...מוטב אז לא להישאר על הסיפון בעת ערב ולעלות שוב רק אחר זריחת שמש מלאה .אם מישהו חדש
בים חש ברע ,לא יימנע מהקאה ,אבל כשזה מתגבר ] [...ימצוץ סוכריות כוסברה ] [...גם מרק עדשים עם מעט
חומץ או מיץ תפוחים ונוזלים חמוצים אחרים מומלצים .אם כל האמצעים האלה אינם מועילים ,יש לשים
כוסות רוח על הבטן ולהקיז דם .אם מישהו צמא ,ישתה מים טריים או מורתחים וימהל אותם במעט חומץ ,יין
או סירופ ] [...אדם שסובל מריח רע ברגליים ירחץ אותן במי ים חמים עם מעט ורמוט .בצל ,שום עם חומץ או
מרק מבושל עם חומץ ומיץ תפוחים או תפוזים טובים לבריאות .אם מישהו סובל ממיחושי בטן ,יאכל מרק
עוף מעורב עם יין .אם הוא חש חולשה ,ינגוס תפוח .הלב ,הראש וכל הגוף מתחזקים על ידי טעם התפוח16 .
13
14
15
16

'מרשמי הרופא הרמן שדל מנירנברג' ראו :שם ,עמ' .486
צ' שטאל ,אמצעי תשלום בירושלים לאורך  3000שנה ,חולון  ,1996עמ' .127
דורנינגר )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .81
'התנהגות בריאותית בהפלגה' ראו :הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .481
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הנמלים בדרך
הנוסעים עלו על הגלרה ב– 10ביוני ,והיא הפליגה ב– 14ביוני  .1479ההפלגה נמשכה ארבעים
וחמישה יום ,והאנייה עגנה ביותר מעשרה נמלים .בתחילה היא חצתה את מפרץ ונציה ,עגנה בפרנטץ
) ,Parentzהיום פורק ] ,([Porecעל חצי האי איסטריה .משם המשיכה לאורך החוף של דלמטיה ועגנה
בזרה ) ,Zaraהיום זדר ] .([Zadarכאן ובנמלים נוספים בדרך ,כמו באי ליסיניה ) ,Lisinaהיום לושיני
] ([Losinjוברגוזה ) ,Ragusaהיום דוברובניק ] ,([Dubrovnikנתקלו הנוסעים בקשיים כשרצו לרדת
לחוף ,מחמת המחלות שפרצו במקום באותה תקופה .רק לאחר התערבותו של הפטרון הורשו טוכר
וחבריו לסייר בחוף .אחר כך עברה האנייה במצר אוטרנטו ) (Ótrantoלים היווני ,התעכבה באי קורפו,
בנמל היווני מודון ) ,Modonהיום מתוני ] ,([Methoniהקיפה את הפלופונס ונכנסה לים האגאי .היא
נמנעה מביקור בכרתים מחמת המגפה ששררה שם ,עגנה באי רודוס ומשם המשיכה לנמל לימסול
שבקפריסין .אחר כך שטה האנייה בים הפתוח ,ב– 22ביולי ראו הנוסעים מרחוק את החוף של הארץ
הקדושה ,וב– 23בחודש השליכה האנייה עוגן לפני יפו .טוכר כמדריך תיירים נאמן הזכיר בתיאורי
הנמלים את האתרים הקדושים לנצרות שבהם ביקר וגם את סיפורי המיתולוגיה היוונית העתיקה
הקשורים למקומות אלה .מנגד הוא לא חסך מהקורא את תיאור סבלם של הנוסעים בטלטולי הסערות
ובתנאים הקשים ,שהחמירו מיום ליום עקב החום המתגבר ,ההיגיינה הירודה והמזון המקולקל ,שגרם
למחלות ואף למקרה מוות — הכומר של הדוכס ממקלנבורג נפטר שלושה ימים לפני הירידה ביפו.
אין פלא שבראותם את יפו פרצו נוסעי האנייה בשירת מזמור התהילה ’.‘Te Deum
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מיפו לירושלים
נראה ששמחת הצליינים הייתה מוקדמת מדי ,וסבלנותם הועמדה במבחן קשה עקב הקשיים שערמה
בדרכם הביורוקרטיה הממלוכית .ראש מנזר הפרנציסקנים בירושלים ,האח יוהַנ ֶס מפרוסיה ,שדאג
מעתה להמשך המסע ,בא מירושלים והביא את אישור הכנסייה לביקור הצליינים .אך רק כעבור
חמישה ימים הורשו הנוסעים לרדת מהגלרה ,ומיד נכלאו במרתף אפל בתנאים קשים עד ששולמו
דמי המכס .מעתה ליוו אותם מדריך מקומי ומתורגמן מטעם הפרנציסקנים.
הפרנציסקנים ,שהחלו את פעילותם בארץ הקודש בתקופה הצלבנית ,הורשו לחזור אליה בימי
הממלוכים ,ובשנת  1342מינה אותם האפיפיור קלמנס הרביעי ל'שומרי הארץ הקדושה' )Custodes

˙ÈÈÒÎ ˙ÈÊÁ
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 (terrae sanctaeוהמקומות הקדושים .כמו כן הוטל עליהם לדאוג לצליינים ,והפרנציסקנים היו
למארחיהם ומדריכיהם הבלעדיים של הצליינים עד המאה התשע–עשרה17.
בצאתם מיפו היטלטלו הצליינים על גבי חמורים בדרך מאובקת ולא סלולה ,בו בזמן שהפמליה
המלווה רכבה בנוחיות על סוסים .ילדים בכפרים שבהם עברו זרקו עליהם אבנים ,ומשערי העיר רמלה
נאלצו ללכת ברגל ולסחוב את חפציהם על גבם ,כי הממלוכים אסרו על לא–מוסלמים לרכוב בתוך
העיר .עייפים ורצוצים הגיעו הצליינים לאכסניה של הפרנציסקנים 18,ושם יכלו סוף סוף להתרחץ
ולנוח מעט .נזיר פרנציסקני בא במיוחד מירושלים והסביר להם את כללי ההתנהגות של הצליינים
הנוצרים בארץ הנתונה בשלטון מוסלמי .הוא הודיע להם שמעשים שייעשו בלי רשות של הכס
הקדוש )האפיפיור( יביאו להחרמת הצליינים על ידי הכנסייה והם לא יורשו להישאר בארץ .הוא גם
הזהיר אותם שלא להיכנס לכפרים ולבתי קברות של מוסלמים כדי למנוע התנגשות .אחר כך הסביר
להם את נוהל התשלום עבור שטר המחילה ) (Indulgentiaשייגבה מהם באתרים קדושים לנצרות
בארץ ,שטר שייתן להם מחילה על חטאיהם לתקופה מסוימת 19.בגלל החום הכבד נחו הנוסעים עוד
יום אחד ברמלה ,ולמחרת יצאה השיירה בלילה ,עברה במבצר אמאוס ,וב– 2באוגוסט הגיעה לשערי
ירושלים.

ירושלים
בהיכנסם בשערי העיר ירדו כל הצליינים מחמוריהם ועל אף עייפותם הלכו ברגל לקבר הקדוש.
הם נאלצו לשלם דמי כניסה לשומרים המוסלמים במקום 20וכן שם שילמו עבור שטרי המחילה.
אחר כך הובלו למגוריהם באכסניה שבה נהגו הפרנציסקנים לארח צליינים )כנראה בהר ציון(.
טוכר וחבורתו התאכסנו בביתו של המלווה הפרנציסקני .ממחרת היום ועד ה– 10באוגוסט ביקרו
הצליינים בקרוב לעשרים מקומות בעיר ובסביבתה המוזכרים בכתבי הקודש ,על פי תכנית ביקורים
שהכינו עבורם הפרנציסקנים :הר ציון )בית הכוהן הגדול קייפא ,קברי המלכים דויד ושלמה ,חדר
הסעודה האחרונה ,מנזר הפרנציסקנים( ,דרך הייסורים ,הר הבית )טוכר כינה את כיפת הסלע 'מקדש
שלמה'( ,הר הזיתים ,נחל קדרון ,עמק יהושפט ,קבר זכריה ,גת–שמנים ,חקל–דמא ,ביתניה ,לינה
בבית–לחם וביקור בכנסיותיה .טוכר רשם את הסכום המדויק ששילמו בכל האתרים הנוצריים עבור
שטרי המחילה .האירוע המרכזי מבחינת טוכר היה קבלת תואר אביר הקבר הקדוש ,וכך תיאר את
הטקס:
F. Heier, 2000 Jahre Kirchengeschichte des Heiligen Landes, Berlin 2000, p. 177 17
 18הדוכס פיליפ לבית בורגונד ,שכונה 'הטוב' ,העמיד לרשות הפרנציסקנים את האמצעים לבנות אכסניה זו ברמלה בשנת
.1437
 19את התשלום עבור שטר המחילה באתרים הקדושים בארץ הקודש הנהיג האפיפיור סילווסטר הראשון ) (335314בימיהם
של הקיסר קונסטנטינוס ואמו הלנה ,וכל האפיפיורים אחריו אישרו תשלום זה .ראו :הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .375
 20הממלוכים הפקידו את מפתחות כנסיית הקבר בידי משפחה מוסלמית מקומית ,וזו דרשה מכל מבקר דינאר אחד דמי
כניסה .נוהל זה נשאר בתוקף עד  .1831ראו :א' שילר ,כנסיית הקבר בירושלים )אריאל ,(42 ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' .41
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בשישה באוגוסט בלילה ,שעתיים או שלוש שעות לפני השחר ,התקבלו תשעה מאתנו לאבירים במסדר הקבר
הקדוש .בתחילה העניק האח יוהנס מפרוסיה את תואר האבירות לדוכס בלתזאר ממקלנבורג .אחר כך המשיך
הדוכס בהענקת התואר לעוד שמונה לפי רשימה שבידו 21 .הטקס הזה מתנהל בסודיות ,כי המוסלמים אינם
אוהבים אותו ,ולכן הוא מתקיים בשעת בוקר מוקדמת כשהשומרים בכנסייה נחים .אחר כך קראו הנזירים
את תפילת המיסה ליד הקבר ונתנו לנו לצאת מהכנסייה .חזרנו לאכסניה כדי לאכול ולנוח ,כי באותו ערב
עמדנו לרכוב לביתניה.

במהלך הטקס שנערך בקפלה שברשות הפרנציסקנים בתוך כנסיית הקבר ,נעל המועמד את
הדָרבנות של גוטפריד מבויון ,שהוצאו במיוחד לצורך זה מהארון שבו נשמרו בחדר מלבושי הכמורה
הפרנציסקנית .ראש המנזר הכתיר את המועמד בתואר האבירות בנגעו בכתפו שלוש פעמים בחרב
של גוטפריד מבויון ,ותעודה מיוחדת שהוענקה לו אישרה את הצטרפותו לחוג המיוחס של אבירי
הקבר הקדוש22.
בבוקר ה– 8באוגוסט נפגשו טוכר ,ריטר ושפיגל עם המושל הממלוכי של ירושלים וביקשו
שיוּתר להם לבקר במנזר סנטה קתרינה בסיני ,ושיינתנו להם מלווים ומתרגם .הוסכם שהמלווים
ישהו עם השיירה עד קהיר ,ונקבע תשלום של  515דינארים עבור שכר המלווים ,מזון ,חמורים
לרכיבה ,גמלים להובלת הציוד ואוהלים ללינה במדבר .בפגישה זו השתתפו ראש מנזר הפרנציסקנים,
האח יוהנס מפרוסיה ,וגם הפטרון קונטריני; ומשנענתה בקשתם של טוכר ורעיו ,קיבל קונטריני
פיצוי על ביטול החזרה בגלרה שלו ,בהתאם לאמור בחוזה עמו .למחרת ביקרו הצליינים בפעם
השלישית בכנסיית הקבר ,וב– 10באוגוסט נפרדו טוכר ושני חבריו משאר הצליינים ,ואלה חזרו ליפו
ולגלרה.
הקבוצה הקטנה של טוכר ומלוויו השתתפה כל בוקר במיסה בהר ציון ,וטוכר התקין במנזר
הפרנציסקנים שעון שמש להנאתם הרבה של הנזירים .השלושה הסתובבו עתה באופן חופשי בעיר,
כי לדברי טוכר התושבים המוסלמים כבר הכירו אותם ולא הפריעו להם .כך הצליחו בעזרת מקומיים
מוסלמים להיכנס לכנסיית סנטה אנה ,שנהפכה בשנת  ,1187בימי צלאח א–דין ,למדרסה ,וגם לביתו
של הנציב הרומי פונטיוס פילטוס ,שדן את ישו לצליבה ,ושצליינים לא הורשו להיכנס לתוכו זה
זמן רב .ב– 25באוגוסט יצאו לטיול באזור ים המלח בליווי ראש הכנסייה של בית–לחם ,לנו ביריחו,
ולמחרת הגיעו ל ַירדן ,טבלו בנהר וביקרו בכנסייה שהוקמה במקום שבו הטביל יוחנן המטביל את
ישו .הם ראו את ים המלח ,אחר כך עלו על הקרנטל )הר הארבעים( ,שבו צם ישו ארבעים יום ,ושבו
לירושלים .ב– 30באוגוסט ביקרו בפעם הרביעית והאחרונה בכנסיית הקבר בליווי שישה נזירים .הם
שהו שם כל הלילה ,ועם עלות השחר הוציאו אותם השומרים.
טוכר ביקר בארץ בשטח מצומצם — ירושלים ,בית–לחם ,ים המלח ולאחר מכן עזה — כי בשאר
האזורים היה מצב הביטחון מעורער ,כנראה בשל התקוממות שבטי בדווים ,ולכן לא התיר השלטון
הממלוכי לזרים להסתובב באזורים אלה .אולם טוכר ,נאמן למטרתו לספק לצליין הנוצרי מידע מלא
 21רק חמישה מתוך שמונה השמות ידועים :ז'ק הורנס ,אציל צרפתי ,שפיגל ושלושת הצליינים מנירנברג ,טוכר ,ריטר
ושוירל .ראו :הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .441
 22שילר )לעיל ,הערה  ,(20עמ' .137
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על הארץ ,המליץ על מקומות נוספים הראויים לביקור ,ובהם חברון ,שכם ,סבסטיה ,נצרת ,הר תבור,
ים כינרת ,צור ,ביירות ודמשק .את המידע עליהם שאב מהברית החדשה ,אך הוא לא מסר פרטים
מעשיים על תנאי השהייה במקומות האלה23.

הדרך היבשתית מנירנברג לארץ הקודש

·Ï·ß‚ ∫ÏÂÓÓ „ÂÓÚ
ÌÚ ‰‰ÂÊ˘ ¨‰ÒÂÓ
¯ÂÈˆ· ¨ÈÈÒ ¯‰
‰‡Ó‰ È‰Ï˘Ó
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בשיטוטיו בסמטאות ירושלים פגש טוכר ביהודי מנירנברג שסיפר לו על המסלול היבשתי שעשה בדרך
לירושלים :מנירנברג לבוסנה )היום פוזנן ]́ ([Poznanוללובלין ) — (Lublinשתיהן בפולין; מלובלין
ללמברג ) ,Lembergהיום לבוב ] ([Lwówשבוולכיה ,שמלכה הנוצרי סטפן היה ידיד יהודים ,דרך שוץ
) ,Shotzהיום סוצ'בה ] ([Suczawaלנמל אקרמן ) (Akkermanבים השחור )היום בלגורוד–דניסטרובסקי
] — (Belgorod-Dnestropetrovskשלושתן היום באוקראינה; משם באנייה לאנטוליה :מנמל זשומשון
)היום סמסון ] ([Samsunדרך טוקאט ) ,(Tokatחלב ,דמשק לארץ הקודש .בוולכיה שכר לו היהודי
מלווה לשם שמירה ,אך באנטוליה ועד חלב לא נזקק לו ,כי הצטרף אל סוחרים מקומיים רבים שנסעו
בדרך זו ,ואחרי חלב שוב נזקק לליווי בגלל חוסר הביטחון ששרר בשטח שבשלטון הממלוכים .טוכר
רשם גם את המרחק בין כל הערים לפי דיווחו של בן שיחו24.
' 23קטלוג אתרים קדושים נוספים' ראו :הרץ )לעיל ,הערה .470462 ,(3
 24שם ,עמ' .490489

‰¯„˙˜ ∑μ
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מירושלים לסיני
טוכר ,חבריו ושני משרתיהם ,יחד עם המלווה ,המתרגם וארבעה נזירים פרנציסקנים ,יצאו מירושלים
ב– 5בספטמבר ,והצטרף אליהם הפטרון קונטריני .בדרכם לנו בבית–לחם ובכפר דירין ולבסוף
הגיעו לעזה .בדרך נתקלו בבדווים חמושים שרצו לשדוד אותם ,אך בזכות התערבותו של המלווה,
שהיה בעל עמדה בכירה בשלטון הממלוכי בירושלים ,יכלו הצליינים להמשיך ללא פגע .בעזה שהו
שבועיים ,בגלל קשיים במשא ומתן עם המקומיים על שכירת הגמלים .טוכר שוב תיאר בהרחבה את
ההצטיידות לקראת שהיה ממושכת במדבר ,שכללה הפעם הרבה אוכל ,יין ומים במכלים מיוחדים,
תרנגולות וכבשים לשחיטה וכו' וגם אוהלים ,כי עד המנזר בסיני היו רק בארות בודדות ואף לא מקום
מיושב אחד .הנוסעים לקחו עמם גם נשק — קשתות עם אשפות חִצים שנקנו בחשאי על ידי המלווה,
כי המקומיים לא אהבו נוצרים חמושים .ב– 21בספטמבר יצאה השיירה ,שכללה עכשיו אחד–עשר
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גמלים עמוסי ציוד עם ארבעת בעליהם ושלושה–עשר חמורים ,שעליהם רכבו הצליינים ,מלוויהם
ובעלי החמורים .בתום מסע ארוך במדבר ,שבו מצאו את דרכם בעזרת מצפן ,מצב השמש ביום ואור
של כוכב שזרח בחצות הלילה ,הגיעו עם שחר ה– 4באוקטובר אל המנזר ,מקום קבורתה של הבתולה
הקדושה קתרינה ,לרגלי הר סיני .הנזירים היוונים קיבלו אותם יפה ועזרו להם לכבס ולבשל ,אך
הצליינים לא נחו הרבה ,ולמחרת עם שחר עלו להר סיני .תחילה טיפסו להר חורב ,כדי להתפלל,
ובכנסייה הקטנה במקום שוב שילמו את דמי שטרי המחילה כדי להשתחרר מחטאיהם .אחר כך עלו
לפסגת הר סיני )כנראה ג'בל מוסה של היום( והתפעלו מהנוף בראותם מרחוק את הים האדום25.
לאחר שביקרו באתרים רבים בסביבה המוזכרים בתנ"ך ,השתתפו הצליינים במיסה אחרונה בכנסיית
המנזר ,נפרדו ממארחיהם ,וב– 8באוקטובר יצאו עם אור ראשון בדרך לקהיר.
 25טוכר רשם ש– 7,000מדרגות מובילות לשם.
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טוכר היה אחד הנוסעים הראשונים שתיאר בהרחבה את נתוני הקרקע ואת החי והצומח במדבר.
מכיוון שבחר בשבילים בסיני שלא היו ידועים לצליינים עד אז ,היה בפרסומם משום חידוש מהפכני
בידיעות על חבל ארץ זה עבור בני דורו ,ועד היום
אין חולקים על ערכם הגאוגרפי–ההיסטורי של
פרטי תיאורו26.

מצרים

˜·¯ Ô‡ËÏÒ‰
˙È‡˜ ÈÎÂÏÓÓ‰
·‰‡Ó· ¯È‰˜· ÈÈ
‰¯˘Ú–Ú˘˙‰

אחרי ארבעה ימים במדבר סיני הגיעה השיירה
לכביש החוף המוביל מא–טור שבקצה חצי האי
סיני לתוך מצרים 27.הם התרחצו בים האדום ,ראו
את המקום ליד האי סואץ שבו לפי כתבי הקודש
עברו בני ישראל בים ,והמשיכו למטיריה )היום
אלמטריה ,פרוור צפוני–מזרחי של קהיר( .שם ראו
את הבאר שלפי האגדה שימשה את מריה אמו של
ישו כשברחה עם יוסף ובנה למצרים מפני הורדוס.
הם גם הורשו לסייר בגן הבשמים שליד הבאר; גן
זה היה רכושו הפרטי של הסֻלטאן ,וטוכר תיאר
בפרטים את אופן הפקת הבשמים ואת ההגנה
עליהם מפני גנבים .מכיוון שמי הנילוס גאו והציפו
את האזור ,נאלצו הנוסעים ללון מחוץ לאכסניית
הצליינים שהייתה במקום ,והם חיכו לבוא השליח
מטעם הסלטאן שאמור היה ללוות אותם העירה.
שליח זה בא ב– 16באוקטובר ,והשיירה הורשתה
להיכנס לקהיר .לפי החוזה שנחתם עם השלטונות
בארץ ,עזבו המלווים בשלב זה וחזרו לירושלים ,וטוכר וחבריו התאכסנו בביתו של סוחר ונציאני.
את סיורם המקיף בעיר ובסביבתה התחילו בבַבילוֹן ,פרוור דרומי בצדו המזרחי של הנילוס .לדברי
טוכר הייתה בבילון בירתה הקדומה של מצרים ,והחורבות שראה היו שרידי ארמון הפרעונים .אולם
פליקס פברי ,שביקר במקום בשנת  ,1483סבר כי החורבות הן שרידים מתקופת השלטון הרומי .טוכר
ורעיו עלו על גבעה והשקיפו על הפירמידות שבגדה המערבית של הנהר; טוכר כינה אותן 'אסמי
תבואה של הפרעונים' ,פרשנות מקובלת בימי הביניים .טוכר גילה עניין רב בכל הקשור לנילוס .הוא
 26הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .xiii
 27תיאור הביקור במצרים ראו :שם ,עמ'  .564558על שלטון הממלוכים ראוD. Ayalon, The Mamluk Military Society, :
London 1979
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התפעל מרשת התעלות שנכרו בעמק הנהר ,ושסיפקו מי שתייה לערים מקהיר עד אלכסנדריה ומי
השקיה לשטחי חקלאות נרחבים ,וכן הובלו מים מהנילוס לארמון הסלטאן במערכת צינורות עופרת.
טוכר שמע על עיירה במרחק שמונה ימי הפלגה שגידלו בה ציפורי מחמד לשם מכירתן בשוק של
קהיר .לדבריו רצו הממלוכים לגלות את מקורות הנילוס ,ולשם כך שלח הסלטאן צי של כמה כלי
שיט במעלה הנהר ,והם חיפשו חודשים רבים ,אך השייטים לא עמדו בתנאי החום הכבד ושבו לבסוף
מבלי שהעלו דבר.
טוכר תיאר את המשטר הייחודי של הממלוכים .ב– 26באוקטובר הוא נכח באחד התרגילים
השבועיים של חייליהם במישור בפאתי העיר והתפעל מכושרם .מספר הממלוכים הגיע ל–20,000
בקירוב ,כפי שנמסר לו ,וכשאחד מהם נפטר ,נהגו לקנות במקומו עבד צעיר ,תורכי או צ'רקסי,
ונתנו לו חינוך צבאי ,כדי שהשכבה השלטת לא תצטמצם .כל הממלוכים היו נוצרים שאחרי שהובאו
למצרים הומרה דתם לאסלאם ,וטוכר מצא בקרבם אף מתנדבים בודדים גרמנים שהתאסלמו .טוכר
וחבריו ביקרו בארמון הסלטאן ,ששטחו על פי הערכתו של טוכר כחצי שטחה של נירנברג ,ונכחו
בטקס קבלת הקהל ,שבמהלכו ישב הסלטאן על כיסאו מוקף ממלוכים ותיקים .לדברי טוכר הייתה
באותה תקופה בקהיר קהילה של כ– 15,000יהודים ,והם עסקו במלאכה ובמסחר ,אך הוא לא ציין
מה מקור הידיעה.
ב– 4בנובמבר יצאו שלושת הנוסעים לאלכסנדריה .הם שכרו ספינת נהר ושטו בה עד העיר רשיד,
ומשם נאלצו להמשיך ביבשה על פרדות וחמורים ,כי הממלוכים לא הרשו ללא–מוסלמים להיכנס
לאלכסנדריה מצד הים .בבואם לעיר ב– 8בנובמבר הם נבדקו בקפידה אם הביאו עמם יהלומים
וחפצי ערך אחרים .הם התאכסנו אצל קבוצת סוחרים ונציאנים שהכירו את טוכר מביקוריו הקודמים
בעירם .בשהייתם הממושכת בעיר הם ביקרו באתריה ובסביבתה ,ובין השאר בשלוש כנסיות.
טוכר דיווח בהרחבה על ארמונם המבוצר של הממלוכים ועל הנזקים שהסבו לעיר המלחמות בין
הנוצרים למוסלמים ,ושטרם תוקנו .הוא התפעל במיוחד מן השימוש ביוני דואר :כשמתצפית על
מגדל בסביבת העיר נראה כלי שיט מתקרב ,נשלחה לקראתו סירת משוטים ובה שליח; בסירה
היה סל ובו יוני דואר ,ולאחר שנודעו לשליח פרטי האנייה ומטענה ,הוא רשם אותם על פתקים,
קשר את הפתקים לרגלה של אחת היונים ושחרר אותה .היונה נחתה בארמון הממלוכים בעיר ,וכך
נודעו לשלטונות הפרטים על האנייה ועל הסחורה שהובילה .יוני הדואר אף העבירו ידיעות על
הנעשה בעיר לשלטון המרכזי בקהיר .יום אחד ,תוך כדי סיורם ,הותקפו טוכר וחבריו והושלכו
לבית מעצר ,וטוכר ושפיגל סבלו מחתכים בצווארם .כאשר נודע הדבר למכריהם הוונציאנים ,הם
שחררו אותם בתוך זמן קצר .טוכר רשם שבאמצע נובמבר ירד גשם ,דבר שלא חווה מאז הפלגתו
מוונציה ביוני .בסוף דצמבר באו לנמל כמה כלי שיט ונציאניים .טוכר וחבריו בחרו בגלרה שעמדה
להפליג לוונציה בהקדם וחתמו על הסכם עם בעליה .כבר שבוע לפני ההפלגה הם התגנבו עם
חפציהם בלילה לאנייה כדי להימנע מתשלומי המס הגבוהים שנהגו שלטונות הנמל לגבות מנוסעים.
אגב המשא ומתן עם בעל הגלרה נודעו לטוכר פרטים על סחר התבלינים עם האירופים ועל מחירי
ההובלה שלהם.
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חזרה הביתה
ב– 9בפברואר  1480עזבה אנייתם של טוכר וחבריו עם עוד ארבע גלרות ושלושה כלי שיט אחרים
את אלכסנדריה 28.תחילה נשבה רוח נוחה ,והאניות התקדמו מהר ,אך אחר כך קרו תקלות .לפני
כרתים פרצה סערה גדולה ,הקשר בין כלי השיט ניתק ,והאנייה של טוכר ורעיו הגיעה לרודוס במקום
לכרתים .במודון התנגשה אנייתם בכלי שיט אחר והתעכבה ארבעה ימים לשם תיקונים .ברגוזה שוב
הורע מזג האוויר ,והם כמעט טבעו בסערה גדולה ,אך ב– 17במרס עגנה אנייתם לפני כיכר סן מרקו
בוונציה ,יום אחד לפני שאר האניות .לאחר כמה ימי מנוחה יצאה השיירה הקטנה לדרכה ובתחילת
אפריל הגיעה לנירנברג והתקבלה שם בטקס מפואר שכמותו נערך רק לכבוד הקיסר וראשי המדינות
הגרמניות בבואם לכנס של הרייכסטג בעיר .ראש העיר וסגנו ,כל בני שבט טוכר ,חברי המועצה וחלק
גדול של אוכלוסיית העיר קיבלו את פני הבאים בהתלהבות ,וטוכר הוכתר בתואר 'ראש עיר בכיר'
לכל ימי חייו.

האישים המוזכרים בספרו של טוכר

29

הנס טוכר נולד בנירנברג בשנת  .1428את השכלתו המסחרית קיבל באיטליה ,כפי שהיה נהוג אז,
ואחר כך הצטרף לעסק המשפחתי וניהל את קשרי המסחר עם איטליה .הוא היה נשוי פעמיים.
מנישואיו הראשונים נולדו לו תשעה ילדים .בשנת  1476התפטר אחיו אנדראס מחברותו במועצת
העיר ונכנס למנזר ,והנס קיבל את מושבו; הוא היה פעיל תחילה בתחום המלאכה והכספים ,ומאוחר
יותר מונה נוסף על כך על נכסי העיר והספרייה העירונית .אחרי שובו מארץ הקודש כובד כאמור
בתואר 'ראש עיר בכיר' לכל ימי חייו .הוא נפטר ב– 24בפברואר  1491אחרי מחלה קשה ונקבר
בחלקת הקבר המשפחתית בתוך כנסיית סנט זבאלד בעיר.
טוכר והיהודים :טוכר הזכיר בספרו יהודים בעיקר בקשר לחיי ישו והשליחים ,ונוסף על כך
הזכיר כאמור את שיחתו עם יהודי מנירנברג על הדרך היבשתית לארץ הקודש .בשנת  1499גורשו
כל היהודים מהעיר נירנברג ,אולם נראה שהיחסים החברתיים בינם לנוצרים לא היו מתוחים ביותר
בשנים שקדמו לאירוע זה .על כך מעיד העונש של שמונה ימי מאסר שהטילה מועצת העיר על זבאלד
טוכר ,אחיו של הנס ,לאחר שהתגלה כי רקד בחתונה יהודית בעיר30.
זבאלד ריטר הצעיר ,אביר לבית קורנבורג ,נולד בשנת  1444ונפטר בנירנברג בשנת  .1488הוא
היה בן למשפחת אצילים אמידה וקיבל חינוך פרטי על ידי מגיסטר לאמנות ,ולאחר ששהה שבע שנים
בחצרו של הדוכס לודוויג שליט בווריה ,הוטלו עליו שליחויות דיפלומטיות מטעם הדוכס והקיסר
מקסימיליאן הראשון .בשנת  1475יצא בראש חיילי העיר בצבא הקיסרי למלחמת גרמניה בנסיכות
בורגונד והצטיין בקרב .בשל קשריו הקרובים עם הכתר ייצג לעתים את האינטרסים של עירו בפני
 28תיאור החזרה הביתה ראו :הרץ )שם( ,עמ' .616598
 29למידע נוסף על האישים ראו :שם ,עמ' .673
M. Stern, Nürnberg im Mittelalter, Kiel 1894, p. 306 30
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הקיסר .העלייה לרגל לארץ הקודש הייתה מסורת במשפחתו :סבו עלה לרגל בשנת  ,1436ואביו
בשנת  .1464זבאלד היה ידידו הקרוב של טוכר .הם לא רק ארגנו וביצעו במשותף את מסעם בשנת
 ,1479אלא גם חיברו יחד לאחר מכן את ספרי המסע שלהם,
וכנראה חילקו ביניהם תחומי מידע 31:ריטר מסר בסוף תיאור
המסע רשימת הוצאות מדויקת ,ואילו טוכר ,שספרו מפורט
יותר ,סיפק בצד עצות רבות לנוסע ,רשימה של המרחקים בין
כל 'המלכויות הנוצריות'32.
אוטו שפיגל ,צאצא של משפחת אצילים סכסונית ותיקה,
למד באוניברסיטת לייפציג וקיבל שם בשנת  1460תואר דוקטור
למשפטים .מאז הועסק בתפקידים שונים בחצרו של הנסיך
הבוחר ארנסט ,ובשנת  1477מונה לקנצלר וליועצו של השליט.
משנת  1479עד  1480הצטרף למסעם של טוכר וריטר והוכתר
אף הוא לאביר הקבר הקדוש .הוא נפטר בשנת .1520
יוהנס מפרוסיה ,נצר למשפחת אצילים מהעיר דנציג )היום
גדנסק ] ,([Gdanskבא לירושלים בשנת  1446לאחר שוויתר על
מעמדו וכל נכסיו .הצטרף לפרנציסקנים והתמסר לטיפול בעולי
רגל ובמקומות הקדושים .בתור ראש המנזר קיבל ייפוי כוח
מהאפיפיור ומהקיסר להכתיר צליינים לאבירי הקבר הקדוש.
עם זאת זכה להערכה רבה בקרב יהודים ומוסלמים עקב מעשי
החסד שלו.
'מסדר אבירי הקבר הקדוש' :משנת  1335קיים הנוהל של קבלת אצילים קתולים בתום מסע
הצליינות שלהם ל'מסדר אבירי הקבר הקדוש' ,ואת טקס הקבלה למסדר ערך ראש מסדר הפרנציסקנים
בירושלים .בשנת  1847העביר האפיפיור פיוס התשיעי לידי הפטריארך הלטיני של ירושלים את
עריכת טקס ההכתרה לאביר הקבר הקדוש .בשנת  1868העניק פיוס התשיעי ל'מסדר אבירי הקבר
הקדוש' מעמד רשמי בווטיקן .בעקבות זאת התקבלו למסדר גם אישים חשובים שהווטיקן היה מעוניין
ביקרם ,כגון מלכים ,פוליטיקאים ,אמנים ומדענים ,ובהם פרוטסטנטים ונשים ,מבלי לחייב אותם
לעלות לרגל לירושלים .מאז הוקמו סניפים של המסדר ביותר משלושים מדינות .פיוס השנים–עשר
מינה בשנת  1949קרדינל של הווטיקן לראש המסדר ,ומושבו מאז ברומא33.

 31גנץ–בלטלר )לעיל ,הערה  ,(2עמ' .72
 32הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .623619
 33על מסדר אבירי הקבר הקדוש בשלטון הנאצים ואחרי מלחמת העולם השנייה ראוE.R. Koch & O. Schröm, Das :
Geheimnis der Ritter vom Heiligen Grabe: die fünfte Kolonne des Vatikans, Hamburg 1995
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כתבי צליינים בני זמנו של טוכר
פליקס פברי' ,עלייה לרגל לארץ הקודש ,ערב ומצרים' )Evagatorium in terrae sanctae,

(arabiae et egypti Peregrinationem
פליקס שמיד ,המכונה פברי ) ,(15021441 ,Fabriיליד ציריך ,היה נזיר דומיניקני והטיף ולימד
במנזר הדומיניקני בעיר אולם ) .(Ulmהוא נסע פעמיים לארץ–ישראל .בשנת  1481שהה רק תשעה
ימים בירושלים ולא הספיק לאסוף די חומר לכתיבה ,ולכן חזר בשנת  .1483במסעו השני נסע עם
ארבעה אצילים גרמנים בדרך המקובלת מוונציה ליפו ,פגש בירושלים את ברנהרד פון בריידנבך ואת
חבורתו ,הצטרף אליהם לסיני ולמצרים וחזר עמם משם לגרמניה .הוא לקח במטענו את ספרו של
טוכר ושאב ממנו מידע רב34.
ספרו של פברי הופיע בשתי גרסאות :גרסה לטינית בת  1,600עמודים שהוקדשה לחבריו במנזר
הדומיניקני באולם ,וגרסה גרמנית בת  440עמודים שהוקדשה לארבעת האצילים שעמם יצא לדרך
בשנת  .1483שתי הגרסאות זהות בעריכתן כיומן מסע בצורה כרונולוגית וטופוגרפית ,וכל אחת
מחולקת לשני חלקים בהתאם למטרות העלייה לרגל :ארץ הקודש ובעיקר ירושלים; סיני ומצרים.
אולם הגרסאות שונות בתוכנן .הגרסה הלטינית היא מסה תאולוגית ארוכה עבור קהל מלומד,
שבנויה כולה על חוויותיו של פברי באתרים שביקר בהם ,והמוזכרים בכתבי הקודש .הגרסה הגרמנית
המקוצרת כוּונה אל קהל שהייתה לו גם השכלה חילונית .פברי הדגיש בגרסה זו את שתי מגמותיו:
לבדר ולהפיץ ידע .הוא המליץ לקרוא את ספרו בשעת פנאי ואף לקרוא מתוכו לנשים ,לילדים
ולמשרתי הבית .פברי כתב בסגנון סובייקטיווי ייחודי :בכתבו על האתרים והתושבים או על הנופים
שבהם עבר ,קשר את דבריו לזיכרונותיו האישיים ,וכך תיאר למשל פגישות עם צליינים אחרים,
סצנות וטקסים בכנסיית הקבר בירושלים ,את החי והצומח שראה בדרך ואת התרשמותו מקהיר,
'העיר הגדולה עלי אדמות' .פרק שלם ייחד לתושבים הלא–נוצרים ,יהודים ומוסלמים ,וביקר אותם
בחריפות עד כדי זלזול ואף עלבון.
פברי לא זכה לראות את ספריו בדפוס .אבל החל מאמצע המאה השש–עשרה נדפסה הגרסה
הגרמנית של חיבורו בשבע מהדורות ,דבר שמעיד על פופולריות בלתי רגילה .הגרסה הלטינית
הודפסה בפעם הראשונה בשנת  1843ותורגמה לאנגלית בשנת 35.1887

ברנהרד פון בריידנבך' ,עלייה לרגל לארץ הקודש' )(Peregrinatio in terram sanctam
ברנהרד פון בריידנבך ) (14971440 ,Breidenbachהיה בן למשפחת אצילים ידועה ,למד בנעוריו
במוסד לכמרים בעיר מיינץ ,ואחר כך הוסמך לדוקטור למשפטים באוניברסיטת ארפורט .בזכות
מוצאו הנכבד והשכלתו הרחבה בתחום הכנסייתי והחילוני שירת בתפקידים רמים רבים בהייררכייה
של הכנסייה בהגמונות של מיינץ ,היה מקורבו של הארכיבישוף ויועצו בעניינים כספיים ,נציג משפטי
 34הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ' .xiv
C. Zrenner, Die Berichte der europäischen Jerusalempilger 1475–1500, Frankfurt a.M. 1981, pp. 41–51 35
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של הכס הקדוש ) (Protonotarוחבר בהנהלת הקתדרלה של מיינץ ובמוסדות השכלה נוצריים רבים
באזור מגוריו .מעמדו המיוחד בכנסייה בא לידי ביטוי כשליווה את הארכיבישוף של מיינץ בהכתרת
הקיסר מקסימיליאן הראשון בשנת .1486
בשנת  1483עלה בריידנבך לרגל לארץ הקודש יחד עם הנסיך יוהן לבית סולמס–ליך
) (Solms-Lychומלווהו .הם יצאו באביב  1483מהעיירה אופנהיים שליד הריין לכיוון ונציה ,והפליגו
בגלרה של קונטריני )כמו טוכר( ליפו .ביפו התקבלו על ידי נציג הפרנציסקנים ,ומשם עלו לירושלים
וסיירו בכל המקומות המקודשים לנצרות בעיר ובסביבותיה ,ולבסוף התקבל בריידנבך בטקס בכנסיית
הקבר ל'מסדר אבירי הקבר הקדוש' .על אירועי מסעו עד נקודה זו סיפר בחלק הראשון של ספרו.
בהמשך הצטרפו לחבורה של בריידנבך עוד תשעה אצילים אירופים ושני כמרים ,שאחד מהם היה
פברי .בחלק השני של ספרו כתב על המסע לסיני ,הביקור במנזר סנטה קתרינה ,השהייה הממושכת
במצרים והחזרה מאלכסנדריה דרך הים לוונציה .אירוע מיוחד שתיאר בריידנבך בחלק זה של
ספרו היה פטירתו הפתאומית של הנסיך סולמס–ליך ממחלת מעיים וקבורתו בכנסיית סנט מיכאל
באלכסנדריה.
מעיון בביוגרפיה של בריידנבך ובספרו מתברר שלא רק מניעים דתיים אישים דחפו אותו לעלות
לרגל לארץ הקודש ולפרסם את יומן המסע שלו .בפתח דבריו גילה שביקש לחזק בכך את האמון
בכנסייה ,שהייתה נתונה במשבר קשה עקב ניצני רפורמציה ראשונים ,לעודד את ההמונים לעלות
לרגל למקומות הקדושים כמוהו ,ולהשפיע על השליטים הגרמנים לצאת למסע צלב חדש ולכבוש
את ארץ הקודש מידי הסרצנים .לשם כך שילב קטעים מגמתיים ברורים :במבוא שיבח את ירושלים
כמטרה הנעלה ביותר של מסעו ,באמצע חיבורו התלונן על קשייה הפוליטיים של הכנסייה ,ובסופו
העלה על נס את מלחמה הגבורה של הנוצרים בתורכים באי רודוס .נוסף על כך יש בספרו קטעים
המעידים מחד גיסא על מעמדו בכנסייה )תיאורי כנסיות ומנזרים ,תשלומי כופר ,אגדות נוצריות,
תולדות חיים של קדושים ועוד( ומאידך גיסא על השכלתו ההומניסטית )היסטוריה עתיקה של
מקומות בדרך ,דוגמאות אלף–בית של שפות מזרחיות ,ציטטות מתוך כתבי אריסטו ,מידע גאוגרפי
על המדבר ועל הנילוס ,פרטים ביולוגיים על חיות וצמחים אקזוטיים וכיוצא באלה( .עם כל זאת
בריידנבך התייחס אל המוסלמים ,אל היהודים וגם אל הנוצרים המזרחיים בזלזול ובאיבה גלויה,
בהתאם להלכי הרוח באותה תקופה36.
אחרי שובו הזמין בריידנבך מן הצייר ההולנדי ארהרד רוויך ) (Rewichאיורים לספרו :מפה גדולה
של הארץ וחיתוכי עץ אמנותיים של ערים ,בעלי חיים ומלבושים מזרחיים.
המהדורה הראשונה של הספר הופיעה בשנת  1486במיינץ .עוד במאה החמש–עשרה הוא תורגם
ללטינית ,לצרפתית ולפלמית ,במאה השבע–עשרה תורגם לפולנית ובמאה התשע–עשרה לאנגלית,
והדבר מעיד על ההתעניינות האירופית הבלתי רגילה במחבר זה ,שנמשכה עד הזמן החדש.

 36שם ,עמ' .6252
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סיכום
ספרו של טוכר 'המסע לארץ המובטחת' פורסם בדפוס בראשונה בשנת  37.1482עוד בימי חייו ראו
אור שש מהדורות נוספות ,שתיים מהן בתבנית מוקטנת ,כדי להקל על נוסעים לשאתו במטענם.
במאה השש–עשרה פורסמו עוד שתי מהדורות 38.נוסף על תפוצתו הרבה — עד כה התגלו עשרים
ושבעה עותקים בספריות של אוניברסיטאות גרמניות ,אוסטריות ושווייצריות — היה ספרו של טוכר
אירוע היסטורי חשוב בתולדות הדפוס :עם הופעתו התחילה מסורת ההדפסה של ספרי מסעות בשפה
הגרמנית 39.רופא הבית של טוכר ,ד"ר הרמן שדל ,שהיה גם הומניסט ידוע ,כינה אותו בהספדו
'הקונסול המדויק ביותר של נירנברג' ).(Consul Nuremburgensis accuratissimus
במאה התשע–עשרה התחיל המחקר ההיסטורי המודרני בגרמניה להתעניין בספרו של טוכר על
מהדורותיו השונות 40.הנוסח המלא של מהדורת  1484פורסם מחדש בשנת  41.1978המחקר המקיף
ביותר נעשה בעבודת הדוקטור של רנדל הרץ ,שפורסמה כספר בשנת  42.2002הרץ עמד במבואו
על חשיבותו ההיסטורית של ספרו של טוכר ,סקר את שלבי המחקר של הספר ,חקר את התפתחות
העריכה במהדורות השונות ,והעתיק במלואה את מהדורת  .1482לכבוד חגיגות היובל במלאות 950
שנה לייסוד העיר נירנברג ולציון  520שנה לשובו של טוכר ממסעו בארץ הקודש ,הופיע הספר
'מנירנברג לירושלים :מסע הצליינות של הפטריצי העירוני הנס טוכר ,'14801479 ,שתיאר בפעם
הראשונה בשפה גרמנית מודרנית את מסעו של טוכר 43.המחברים הם פולקר אלברטי ובריגיטה לבית
טוכר ,צאצאית של טוכר הצליין.
מהו הייחוד שמצאו חוקרים מודרנים בספרו של טוכר ומדוע כינו אותו ה'בדקר של ימי הביניים'?44
הספר היה תחילתה של כתיבה מודרנית ,שהשפעתה המהפכנית מורגשת ביומני הצליינים בני דורו
והבאים אחריהם הן בעריכה הן בסגנון ובתוכן.
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המו"ל היה הנס שנברגר ) (Schoenbergerבאוגסבורג .המהדורה מועתקת במלואה אצל :הרץ )לעיל ,הערה ,(3
עמ' .497337
המהדורה האחרונה כלולה ב'ספר המסעות של ארץ הקודש' שהוציא לאור העורך והמדפיס המפורסם זיגמונד פייראבנד,
וכותרתה שם 'רשימת המסע לארץ הקודש ולהר סיני ומה שיש לראות במקומות אלה' .ראוS. Feyerabend, Reyßbuch :
 .des heyligen Lands, Frankfurt a.M. 1584, pp. 652-698עותק של ספר זה נמצא באוסף ערן לאור בבית הספרים
הלאומי בירושלים.
דורנינגר )לעיל ,הערה  ,(1עמ' .7
ראו לדוגמה T. Tobler, Bibliographia Geographica Palaestinae, Leipzig 1867, p. 52; R. Roehricht et al., Deutsche:

Pilgerreisen nach dem Heiligen Land, Berlin 1880, p. 111
E. Pascher, Das Reisebuch des Hans Tucher, Klagenfurt 1978 41

 42הרץ )לעיל ,הערה .(3

V. Alberti & B. von Tucher, Von Nürnberg nach Jerusalem: die Pilgerreise des reichsstädtischen Patriziers Hans 43
Tucher 1479–1480, Simmelsdorf 2000
 44הרץ )לעיל ,הערה  ,(3עמ'  .xivקרל בדקר ) (Baedekerהיה מו"ל גרמני שהחל לפרסם משנת  1829ספרי הדרכה

לתיירים גרמנים כדי שיתמצאו בחו"ל בלי שיזדקקו למורי דרך .יורשיו הרחיבו את ההוצאה והיא קיימת עד היום.
מדריכי ההוצאה ,הסוקרים את רוב ארצות העולם ,תורגמו לרוב השפות האירופיות .בגלל אמינותו ודיוקו היה 'בדקר'
לשם נרדף לספרי מידע לתיירים .ראוEB15, I, 1994, p. 788 :

±¥∑π ˙˘· ˘„Â˜‰ ı¯‡Ï ¨‚¯·¯È ¯ÈÚ‰Ó ÈˆÈ¯ËÙ ¨¯ÎÂË Ò‰ Ï˘ Ï‚¯Ï Â˙ÈÈÏÚ

‰¯„˙˜ ∏μ

∫˘„Â˜‰ ı¯‡ Ï˘ ‰Â‡Ù‰ß
‚¨˙ÂÈ„Â‰ ÌÈÊÚ ¨ÔÈ˙ ¨Û¯Èß
È˙Ï· Ì„‡ ÛÂ˜ ¨‰¯„ÓÏÒ
— Ô¯˜–„ÁÂ ¨ÏÓ‚ ¨‰‰ÂÊÓ
ÂÊÁ˘ ÈÙÎ Â¯ÈÂˆ ÌÏÂÎ
·‡¯ÂÈ‡‰ ˙¯˙ÂÎ — ß˙Ó
˘Â¯ÙÒ ÍÂ˙Ó ÍÈÂÂ¯ „¯‰¯‡ Ï
˘®±¥∏∂© Í·„ÈÈ¯· ÔÂÙ „¯¯· Ï

אשר לעריכה ,הספר מחולק היטב לשני חלקים ,הראשון עוסק בהפלגה לארץ ובשהייה בה,
והשני — במסע לסיני ובחזרה דרך מצרים .בשני החלקים שזורים פרקים של עצות והוראות מדויקות
הנוגעות להכנות ולהתנהגות במסע הארוך ,פרטים היסטוריים על המקומות שבהם ביקר המחבר
ועניינים גאוגרפיים ,אסטרונומיים ,ביולוגיים ,ארכיטקטוניים ,כלכליים ואחרים שטוכר מצא בהם
עניין .בריידנבך ופברי ערכו את ספריהם בצורה דומה.
אשר לסגנון הכתיבה ולתוכן ,טוכר היה במקצועו סוחר ,ולכן סגנונו היה מפוכח ומציאותי ורחוק
מאגדות על יראת שמים ומסיפורי נסים של קדושים ,שרווחו בכתבי קודמיו ,שהיו כפופים לצנזורה
של הכס הקדוש .אמנם הוא כתב במבוא לספרו' :יצאתי ] [...לארץ הקודש — בשם האל הכול יכול
וכבודו ולמען אושר נפשי ולא לשם תהילה ,שתדלנות למישהו או מעשים אחרים של קלות דעת' .מובן
שבתור אביר של הקבר הקדוש חייב היה להעמיד דברים אלה בראש סיפורו .אך בהמשך הציג גם את
מטרתו המעשית' :רשמתי בנאמנות את קורותי בדרך למען י ֵדעו על כך כל אחיי הנוצרים המתעתדים
לצאת ] [...למסע דומה ] [...כדי שתימנענה מהם תלאות במסע הארוך הזה' אין ספק שעצותיו ותיאורי
התקלות היו לעזר רב לצליינים בני דורו והדורות הבאים אחריו — הם עזרו להם בהכנות ,מנעו
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נזקי בריאות ורכוש ,חסכו בהוצאות והורו התנהגות
נכונה כלפי השלטונות והאוכלוסייה המקומית.
ראוי לציין שטוכר אפילו הביא במו ידיו לירושלים את
הישגי הטכניקה האירופית בזמנו :הוא טיפס על מגדל
מנזר הפרנציסקנים בהר ציון והתקין שם שעון שמש45.
בתיאורו מצוי גם מידע פוליטי וכלכלי על הארץ,
שהייתה פרובינציה מוזנחת יחסית בתקופה הממלוכית
המאוחרת .בתחום זה הוא לא חידש הרבה 46,אבל יש
בספרו גם מידע ידוע פחות על משטר הממלוכים
במצרים ועל הישגיהם ,מידע שאסף בשלושת חודשי
שהייתו שם .הוא כתב למשל על שיקום ערי מצרים
אחרי המלחמות הרבות שפגעו בהן ,על השימוש במי
הנילוס לאוכלוסייה ולחקלאות ועל המאמצים לגלות
את מקורותיו ,תיאר את השימוש ביוני דואר להעברת
מידע מאנייה לחוף ואת תהליך הפקת הבשמים בגני הסלטאן במטריה ,כתב על גידול ציפורי מחמד
והבאתן לשוק בקהיר ועל צליית עופות בתנורים ציבוריים בבבילון ,ופירט את המחירים של הובלת
מטענים מאלכסנדריה לאירופה.
עם זאת טוכר לא השתחרר לגמרי מהשפעת כנסייתו ודתו :אמנם שלא כפברי או בריידנבך ,לא
הביע זלזול בדתות אחרות ,אך אין בספרו מילה על קהילות היהודים בירושלים ובעזה ,חוץ מאותה
שיחה קצרה עם יהודי מנירנברג ,את  15,000יהודי מצרים הזכיר במשפט אחד ,מהעדות הנוצריות
המזרחיות התעלם כליל ,ואת המוסלמים בארץ הזכיר בעיקר בקשר להתנכלויותיהם לצליינים .את
כיפת הסלע ,פנינה של הארכיטקטורה המוסלמית שהוקמה בשנת  692לסה"נ על ידי החליף עבד
אלמלכ ,הוא כינה 'מקדש שלמה המלך' ,וכתב שנהרס והוקם מחדש כמה פעמים ,ושממנו גירש ישו
את הקונים והמוכרים והפך את שולחנות החלפנים 47.השלטונות אסרו את הכניסה של לא–מוסלמים
לכיפת הסלע ואף איימו להרוג את מפֵרי הצו הזה ,אך אם העז נוצרי להיכנס בכל זאת ,הוא זכה לדברי
טוכר לכפרה מלאה על כל עוונותיו48.
בסיכומו של דבר — על אף טעויות והשמטות זעירות פה ושם — ספרו של טוכר הוא מקור מידע
מקיף מאין כמוהו על הצליינות ועל ארץ–ישראל ומצרים בשלהי המאה החמש–עשרה .ההיסטוריון
הגרמני ריינהולד רריכט צדק כשכתב על טוכר' :אסור לפסוח על עולה לרגל זה!'49.
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