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01.11.2016  

  (דנה פלאוט) 1שיעור 

בימינו היסטוריונים לא אוהבים לדבר על אירוע דרמטי, אלא מושגים ותהליכים ארוכים 
הוא שינה את פני ההיסטוריה לכל  - ומופשטים שחוללו תמורות. מסע הצלב במיוחד השונה

שינה באופן דרמטי את  1095-1099הפחות בימי הביניים באירופה. מסע זה, במניפת השנים של 
באירופה הבין את עצמו, הג"ג, הכלכלה, האפשרויות לגאולה אישית האופן שבו כל מי שחי 

  וההבנה של היקום בו הם חיו. 

יוצא למסע הטפות. דבר זה אינו חריג, ואפיפיורים רבים  נוס השניבראו, האפיפיור 1095נובמבר 
ס אורבנויצאו למסעות דיפלומטיים והיו מעורבים במערך הפוליטי של אירופה. בנוסף, דמותו של 

, מתחילה שרשרת של אפיפורים מסוג חדש: קודם לכן, מי שעלה בסולם 11החל מהמאה ה
הדרגות "וזכה" לראש הכנסייה המערבית ואף בכלל, היו פונקציונרים שהצטופפו סביב החצר 

שהפיק וייצר אנשי כנסייה "מסוג  "clunnyהאפיפיורית ברומא. לראשונה, בית הגידול החדש "
מלמודים, רפורמיסטיים ובעלי חזון לשנות את פני הכנסייה ולהחזיר עטרה ליושנה.  –חדש" 

יצא למסע מרומא לאורך דרום צרפת (אין תיעוד  -ביצע צעד חדש 1095התחנך בקלאני וב אורבנוס
עדויות שונות  6יש  רון,במהלך המסע מתקיימת ועידת קלממיוחד, מלבד קלמרון, דרום צרפת). 

מבקש לקום ולהצטרף למסע  אורבנוס -. לעדויות אלו מכנה משותףנושא שם אורבנוסשנאום ל
לכיבוש ירושלים. לא ברור האם הכוונה לכיבוש פוליטי (הקמת ממלכה פיזית) או יציאה 

יא ). הטענה הלירושלים ולהשתלט על המקומות הקדושים שהיו בידיים "עוינות" (יותר סביר
  כנסיית הקבר, קברו של המשיח.  –להגיע למקומות הקדושים  שלנוצרים לא מתאפשר

  :אורבנוסלפני  הסיבות של היעדרות האפשרות ליציאה למסע הצלב

 לא ,במערב הנוצרים עבור ירושלים ,זה לנאום קודם בשנים מאות :ירושלים של מקומה  .א

  430בשנת מת הוא ,.אוגוסטינוס בעזרת "המקום "את להבין צריכים אנו  .מקום הייתה

 שבו האופן את עיצב זה חיבור .מותו לפני שנה כעשרים "האלוהים עיר "את כתב והוא

 הנצרות  ,410שנת אחרי ,הזה החיבור כתיבת בעת .ירושלים את הבינו במערב נוצרים

 לפולחן ואסורה רדופה דת הייתה הנצרות  312שנת עד ;תהפוכות כמה של בסיומן תהיהי

 .שלמות קהילות לחיסול שיטתית רדיפה גם אלא הרומים פי על משפטית כהגדרה לא

 ללא ,הזה מהמקום .פוליטי כוח אפס עם מיעוט דת היא הנצרות  ,312שנת עד כלומר

 החליט ,הרומאי השליט הגדול קונסטנטין ,המאמינים כמות מבחינת דרמטי שינוי

 על משתלטים הויזיגותים  ,410בשנת .ומותרת רשמית לדת הנצרות את והפך להתנצר

 ולאחר חזקים להיות הפכו הם נרדפים נוצרים היו שבו ממצב ,כלומר .נופלת והיא רומא

 למעשה הייתה הדת – הראש את מורידים שוב הנוצרים הברברים פלישת עם ,מכן

 מתערערת אפילו הנוצרית האמונה !– נפלה היא גם ואז הרומית לאימפריה כבר מחוברת

 ניכנס בה החשובה היא השמיימית העיר כי טוען הוא  ,האלוהים עיר ,אוגסטינוס של בחיבור

 :החטא אחרי ממנו שנלקחו מתנות לשתי זכה עדן בגן האידאלי במצב שהיה האדם. כשנמות

 .האלמותיות את איבדנו והגירוש החטא אחרי – נצח חיי .1

 .ממנו ונלקחה עדן בגן לאדם נתונה שהייתה סגולה זוהי – בטוב תמיד לבחור האפשרות .2

 .ברע בוחר תמיד שהאדם היא המציאות אולם ,חופשית בחירה לבחור יכול אני לכן

 .אלוהית התערבות בזכות זו ,בו בוחר שהאדם "הטוב"
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 חיינו בסוף אנחנו לא יכולים .בוחר שהוא מתי לנו יגמול והוא לאלוהים להתמסר יכולים אנו

 בתור אני .עדות אינה הוא שלי הרקורד .יודע אלוהים רק ורעים, טובים דברים של רשימה לעשות

 לבחור להשתדל צריכים אנו ולכן לרע נוטים כאנשים אנו .הטוב אל הריכוז את לכוון צריך ,אדם

 למעלה. לכן, האלוהים בעיר באמת נמדדים דברים – רוצה שהוא היכן לנו יגמול ?ואלוהים בטוב

 רוצה הוא ולכן ,נפלה שרומא משום זה את כתב הוא .עיר סתם היא ,כלום היא הארצית ירושלים

 לא למעלה שהעיר לוודא צריכים אנו .דבר אומר לא – נפלה שהיא זה עצם כי ואומר להרגיע

 היא לא לפתע ירושלים ,הצלב מסעי אחרי .פיזי כמקום כך כל חשובה אינה ירושלים ,לכן .נפלה

 עליה להילחם שהיא אפשר וברגע פיזי למשהו הופכת אלא לטוב שאיפה של טקונספ או רעיון רק

 משהו גם אלא שמימי, משהו ,עדן בגן האלוהים" "עיר רק הנצרות. ירושלים אינה על משפיע זה –

 להיות יכולה עיר כל כלומר – 'וכו מוסקבה ,פריז גם להיות יכולה האלוהים עיר  .ומוחשי פיזי

  .ירושלים

ה דת "אנטי" האימפריה וכרוכה בה, היא למעשלפני שהנצרות הופכת לדת  –כוח ואמונה   .ב

  מגנה כוח ומבינה עצמה כהיפוך של כוח.  הדת –אימפריאלית 

האוכלוסייה החלשה היא למעשה החזקה באמונה. ישנה  – 3-42הדרשה על ההר מתי ה:

המונופול  - לא רק השלכה על עושר חומרי או עוני חומרי, אלא פוליטי. ישנו תרגום פוליטי

ומי שיש לו אחיזה בנשק, מעיד על עצמו שהוא נעדר סגולה וגאולה. מי  -תשחיעל הכוח מ

שהוא פציפיסט ומתמודד עם כוח באמצעות אנטי כוח, לו שמורה הכניסה למלכות 

יתה טרם לכן. זהו למעשה טקסט מלא יהשמיים יש למעשה מראה על הקוסמולוגיה שה

ות חזרה, לא יכלו, והפנו למעשה יתה ענייה ואילו רצו להכיה לוסייההשראה, רוב האוכ

זו ללכת בעקבות ישו המשיח, אך  לוסייהיה". יש למעשה הזדמנות לאוכיי השנ"את הלח

  ויש צורך להסביר כיצד בכל זאת ניתן להיות נוצרי ובעל כוח.  312היא נעלמת ב

במקרה השליט הוא נוצרי  - ישנם שליטים שחילקו את האמונה והשליטה לשניים

יבונות. ישו אומר כי יש להפנות את הלחי השנייה וכי החזקת החרב ובמקרה בעל ר

  החלה ההבנה כי מותר להיות בעל משאבים וגם אדם נוצרי. 312ממשיכה, ולאחר 

לא רק שיש  –רוצה למעשה ליצור מהפכה ולומר דבר שמעט נתפס כחילול  אורבנוס

משימה חשובה, יש ש אלאהיות נוצרים אדוקים להשתמש בכוח למטרות טובות, או ל

באופן מובהק. השימוש  לוחמים לוחמים, אלא "במקרה"הם אינם  .להיות אביריו של ישו

בחרב הוא למטרות נוצריות. בהמשך האבירים לא רק הרימו את החרב, אלא הוקמו 

 מנזרים לוחמים. 

אחרי שמסע הצלב הוא מן האפשר, יש לא רק מסע לירושלים, אלא ליעדים אחרים: מסע צלב 
  ה"לא מאמינים" במזרח, תנועות מינות בתוך אירופה (נוצרים שהם לא לטעמינו). נגד

  :מסע הצלב כמושג

  מושג זה אינו מושג ניטרלי. 
הפופולרית ישנה  בתודעה הפוליטית או בתרבות –הדבר נכון עבור מושג כה טעון כמו מסע הצלב 

  כוונה מסוימת. 
היום לראשונה  -זהירות בשימוש במושג זה ותמעלששניות למושג זה פרשכבות תרבותיות ויש 

תופעה זו,  ,ל בעת מסע הצלב עצמובא .י או נושא על עצמו משמעות חיוביתמושג זה הוא חיוב
ה כישלון. אומנם הוא התחיל יתשהאפיפיור מכריז על מסע, אנשים נעתרים ומגיעים לירושלים, הי

  בהצלחה פנומנלית, אך די מהר הוא נכשל קולוסאלית. 
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יתה לגאוות המסע, חשנה ונחלה מפלה כואבת. ירושלים שה 90כת ירושלים התקיימה כממל
שנים נוספות.  100ל ר את ירושלים לידיים נוצריות כשלדין והניסיון להחזי-נכבשה ע"י סאלח א

  המתקפה הראשונית, נפלה. גם הממלכה הקטנה ששרדה את 
תה הצלחה קטנה יהנוצרים. יתכן והיהמסע נחשב ככישלון עקב החטאים של  1291שמי, באופן ר

  במסע הראשון (כי היו צדיקים), אך הממלכה נפלה עקב החטאים של הנוצרים שבאו לאחר מכן.

08.11.2016  

  (דנה פלאוט) 2שיעור 

למשהו דרמטי ושבגללן לא התאפשר משהו כזה קודם  אורבנוסהנסיבות שהפכו את נאומו של 
  לכן:

 השיעור הראשון -ירושלים כרעיון .1
 השיעור הראשון -שימוש בכוח ואלימות .2

ה בתוכה את האלימות והכוחניות לצורך מטרות כאלו ואחרות. לא צריך וכל דת הגמונית חו
לשאול איך יכול להיות שדת פציפיסטית כמו הנצרות הפכה לדת לוחמת אלא מהם הגלגולים 

  שהיא עברה עד שהגיעה למצב הזה. 

יט היא צרכה להתמודד עם העובדה שהיא כבר לא מה משעה שיש חברה נוצרית שלטת בעלת של
שישו היה, היא לא הדת שמדברים עליה כדת של חלשים ומודרים. הם נאלצים להגיד שהם 
אנשים שליטים כחלק מישות פוליטית אבל גם נוצרים. זה אומר שהבחירות שלהם מחוברות 

הם עושים את  לנצרות שלהם. השאלה האם הם חשבו את עצמם לכאלה שבזכות הנצרות
מעשיהם? האם מלחמה היא אקט של דבקות דתית (לכבוש שטחים וכו)? זה תלוי באיך הוא 

  משליך את זה על ראיית העולם שלו את הנצרות. 

השנים של מסעי הצלב קמו קולות נגד, נגד האלימות והחומריות שבמסעי צלב. נוצר  200גם ב
  , הארצית לירושלים השמימית, ירושלים שבלב. תרושלים החומריהדיסוננס בין י

השם מסע צלב הוא בפני עצמו שם אנכרוניסטי. האנשים שיצאו למסע לא קראו לעצמם צלבנים. 
בצרפת ואח"כ מטייל בשאר השפות. ההגדרה לצד השם  17מופיע רק במאה ה Croisadeהשם 

ריקנים אחריו השתמשו בו היה המונך שאורבנוס השני הרטו Peregrinesהיא הגדרה שלילית. 
(עולים לרגל). כשהקהילות היהודיות נתקלו בצלבנים (בד"כ התקלות שלילית), הטקסטים 

כמשחק מילים על תועים. הממסד הכנסייתי העניק למושג  - היהודיים קרואים להם "הטועים"
  העלייה לרגל משמעות חדשה של מלחמה, כיבוש ואלימות. 

 :תר שבעתיו כל זה קורההרחב יופוליטי -הגיאוההקשר 

עם התמסדות הנצרות כדת אוניברסלית  -היחס בין הכנסייה המערבית למזרחית  .א
היא הונהגה ע"י חמישה פטריארכים באלכסנדריה, ירושלים, רומא,  1-2במאה ה

קוסטנטינופול ואנטיוכיה. ערים שבהם היו ריכוזים משפיעים של נוצרים. בתקופה 
והזניחה בערים האלו, האימפריה הרומית  הזאת רומא הייתה דווקא החלשה

. 11העבירה את כובד משקלה לפריפריות. זו הייתה המציאות עד מחצאית המאה ה
המרכז הבלתי מעורער של הנצרות היה בקוסטנטינופול.  11עד אמצע ה 3-4מהמאה ה

האוכלוסייה של האימפריה המזרחית ראו עצמם המשך טבעי של האימפריה 
ויימים הטענה שקוסטנטינופול היא המשך ישיר של רומא הרומית. בשלבים מס

הייתה בעלת בסיס, היא חלשה על כל הים התיכון. הקיסר המזוהה עם ההצלחה הזו 
 11ביזנטיון הצטמצמה. בתחילת המאה ה 8-9. במאה ה6מן המאה ה יוסטיניאןהוא 

ים שהיה מהולל והצליח להרחיב חזרה את האימפריה בכיוונ 2ה בסילעלה הקיסר 
ל א, האימפריה מגיעה רק עד לבנון של ימינו ולא 10שונים. גם אז, בתחילת המאה ה

א"י. הפטריארך הוא לדידם של אנשי התקופה הסמכות הגבוהה ביותר בהיררכיה 
יש הדרדרות  1025ב בסילאוסהנוצרית.  אך זה לא נשאר יציב. אחרי מותו של 

4

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  מסעי הצלב
 2016-2017    דניאל יעקובי                                                                                                                 

4  
 

מי שעולה במקום הפטריאך של  קוסטנטינופול בהיבט הכנסייתי רוחני.של מואצת 
מתחיל  11קוסטנטינופול בחשיבותו הוא הפטריארך של רומא. במחצית המאה ה

לשרטט שינוי ביחסי הכוחות. היו גם הבדלים מהותיים במסורות השונות בין 
קוסטנטינופול לרומא. תחילה היו חמישה פטריארכים שדיברו אותה שפה ועשו את 

כך זה כבר לא אותו דבר. הם מדברים שפות שונות,  אותו פולחן. אך מאה שנה אחר
תיאולוגית יש להם גישות שונות (לגבי איקונות פיגורטיביות, חגיגת חגים וכו'). בשנת 

ה לפשר וליישב בין הרעיונות אך ריוצא האפיפיור מרומא לקוסטנטינופול במט 1054
ת בעצם די מהר מסתבר שהוא רוצה לאלץ את הכנסייה המזרחית לאמץ א

(נידוי) פיצול זה מכונה  התיאלוגיה המערבית והם עושים בתשובה אקסקומוניקציה
להיות בתקשורת הכנסיות מגנות זו את זו לנתק כזה שאוסר עליהן אף  .ה"סכיזמה"

. במנזיקרטכאשר התחולל קרב דרמטי  1071ביזנטיון המשיכו, ב לזו עם זו. הצרות ש
ים הטורקים (סלג'וקים). שבטים ממרכז הקרב התחולל בין הכוחות הביזנטים לשבט

אסיה שצוברים כוח מכל מיני סיבות, והם נלחמים נגד הביזנטים. יש נטייה להגיד 
שזו הייתה מלחמה בין הנצרות לאיסלם אך זה לא נכון. השבטים המרכז אסייתים 
לא היו לגמרי מוסלמים באותה תקופה, זה הגיע מאוחר יותר. הקרב הזה הוא הקרב 

שבו הביזנטים הפסידו, זהו היה תחילתו של תהליך שהוביל לכך שכל אסיה  הראשון
אנחנו עדים לישות (קוסטנטינופול)  1095הקטנה הייתה מוחזקת בידי הסלג'וקים. 

שותת דם כמעט חסרת חשיבות. המצב הזה יוצא אופציה להשלטת הכנסייה 
לעזור להם כדי ן רצוהמערבית על המזרחית, כי המזרחית חלשה מאוד. מצד שני גם 

 לפשט את האימפריה חזרה לשטחיה ומעבר. 
הסלג'וקים משפיעים גם על שארית המזרח   -דברים שהתרחשו במזרח התיכון עצמו  .ב

האימפריה המוסלמית שולטת מאוקיינוס האטלנטי עד הודו,  7-8התיכון. במאה ה
רר זה מתחיל להתפו 7-8מאה המהישות חזקה והומוגנית. במקום חליפות אחת, 

והכוח נחלש לחטיבות שונות. החליפות הפאטמית ששלטה במצרים ובחופי א"י 
הייתה שיעית, ביחסי גומלין מורכבים עם הישויות המוסלמיות אחרות סביבה, היא 

. יש חוסר יציבות בכוח ההשפעה שלה. אפשר לראות 11הייתה חזקה עד המאה ה
ליטה של כל אחת קטן ועם ת באזור, כשכוח השיוחליפוהבמפה את ריבוי השושלות ו

 שושלות השולטות הסובבות. אפשר להתחיל להבין למה אםל ביחסאיזון כוחות עדין 
ר אותו. כל עיר עסוקה בלהגן חד לא ממש עצף אהגיע לשטח הזה כוח צבאי אדיר, א

 על עצמה ובנות בריתה אבל אין ממש כוח התנגדות מסיבי. מבחינה קונקרטית,
השליטה על ירושלים. אחת הסיבות למסע  היו הנסיבות שיצרו נחיצות למסע הצלב

 11הצלב שחוזרות על עצמן היא מצב המאמינים בארץ הקודש. אבל גם עד המאה ה
לא הייתה שליטה בארץ הקודש, זה לא מצב חדש. תמיד היו נוצרים בארץ הקודש 

אלה ואחרות, אבל המצב תחת משטר אחר, עם חופש דת כזה או אחר או רדיפות כ
מבין את המצב הגיאופוליטי ערב הקריאה לנוצרים  2-ה אורבנוסלא חדש. 

 המערביים לצאת למסע הצלב. 

היא העובדה שהנאום שינה את העולם. מי שכתב  אורבנוס אחד האתגרים בללמוד על הנאום של
נכתבו אחרי מסע על הנאום כתב אחרי שהנאום התרחש וגם אחרי שההשלכות שלו קרו, הדברים 

ראשון. הכל נכתב תחת הרוח של הצלחת מסע הצלב. מי שכתב כתב את הדברים במציאת ה הצלב
חדשה, במציאות בה ירושלים היא מקום אמתי וקיים. המידה שבה המציאות החדשה השפיעה 
על האופן שבו כל אחד מהמחברים תיעד את הנאום היא שונה. כל אחד מהאנשים שכתב ותמלל 

  . הה זאת מסיבות שונות ובסגנון שונום עשאת הנא

מתואר הלך הרוח של הדברים. זה אחד התיעודים הכי  Gesta Francorumבמסגרת החיבור 
, נכתב ע"י אדם שהיה במסע הצלב אבל לא בקלרמון. הוא מציע פה 1102מוקדמים כנראה מ

של ישו. מפתיע כמה איזושהי תופעה שבהצטרפות למסע הזה יש הליכה במסעו של האדון, חיקוי 
מסע הצלב הראשון. אחת הסיבות שזה לשהקטע קצר ושאין בו דברים שאנחנו מייחסים לו 

חסר  - הפתיע את החוקרים ולפעמים אפילו לא מתייחסים לעדות הזו זה כי חסר בה אלמנט חשוב
לב היעד. בכלל לא מוזכרת ירושלים בקטע הזה. זו סוגיה שנויה במחלוקת שחוקרים של מסעי הצ

התלבטו בה עשרות שנים. ברור שמסע הצלב הוא לירושלים ולכן ברעיון מסע הצלב גלום הרעיון 
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של כיבוש ירושלים. אבל אחרי שירושלים היא כבר מקום, כבוש, עושים רקונסטרוקציה לנאום 
  ומוסיפים לו רעיונות כמו ירושלים.  אורבנוסשל 

הנזיר: מתאר את רומא ש"צרה מלהכיל" את כל האנשים  רוברטהמקור השני הוא המקור של 
שסה עם כל הצרות והעוונות שלהם. לרומא חסר מזון להאכיל את כולם והרומאים צריכים לחפש 

  יעד חדש. אנשים ברומא נפגעים והם צריכים לצאת למזרח.

דווקא בגלל מנוסו. הוא היה תיאולוג מפורסם לוא  ג'יברהנאום השלישי מבין הנאומים חובר ע"י 
מה שאמר על מסע הצלב אלא בגלל החיבורים התיאולוגים שלו. הוא כתב גרסה תיאולוגית לנאום 

  ולכן ירושלים משחקת משחק מרכזי בנאומו. 

אפשר להגיד שהדרך לאמוד את מידת השיקוף של הרעיונות שנוסחו קודם לכן זה האופן שבו 
  המחבר עושה קונטסטואליזציה.

15.11.2016  

   3שיעור 

שהוא  יבר'ג. מצד אחד של הסקלה נמצא אורבנוס השניישנם הבדלים בנוסחים של הנאום של 
צע ואם יש סיבה עמוצג כמצו ארובנוס השנילפיו,  –לוג, הפילוסוף והמחבר הידוע ביותר, התיא

אמיתית למסעי הצלב היא ירושלים עצמה וקדושתה עצומה. מהצד השני של הסקלה נמצא 
למסע הצלב עצמו וכתב מהן הנסיבות שבעקבותיהן הוא יצא למסע. הוא כותב מעט אנונימי שיצא 

עצמו אלא רק מסביר  אורבנוס השנימאוד ובמילים שהוא כותב הוא לא מתייחס יותר מידי ל
  י לצאת כי זו הדרך לכפרת עוונות.שהאפיפיור אמר שכדא

הצלב. רוב המשתתפים  לא היה בנאום עצמו אבל השתתף במסעי פולכר משרטראדם אחר בשם 
במסעות, לא שרדו ומאילו ששרדו רובם לא נשארו בירושלים. הם ראו בזה מעין עלייה לרגל, לא 

הוא בוחר הוא אחד מהם. פולכר כמסע כיבוש. מעטים הקימו את ממלכת ירושלים הצלבנית, 
עודו להתחיל לספר מנקודה אחרת. קשה להבין מדוע אדם היושב בירושלים יעדיף לכלול בתי

הוא בחר לציין את הדברים הנוספים נושאים שלא מתקשרים באופן חד וברור למסע עצמו. 
יש לו פתיחה  .אורבנוס אמר כי כנראה שהוא מקשר אותם לאופן בו הוא תופס את אורבנוסש

פתח הדברים הוא כלפי הכנסייה שצריכה  לפני תיאורי המסעות.ועידת קלמון עצמה ארוכה על 
מה שעמד על סדר יומם של האפיפיורים באותה תקופה היה תיקון הכנסייה לתקן את עצמה. 

האם הקיסר ממנה את האפיפיור ויצירת יישות עצמאית. הרצון להתנתק מהרשויות החילוניות. 
היה חלק ממנה היא תנועת רפורמה  אורבנוסאו האפיפיור את הקיסר? התנועה הרביזוניסטית ש

 ."מאבק האינבסטיטורה". מכונה שדורשת עצמאות לכנסייה ורוצה למנות את הקיסרים בעצמם
אם הקיסר ממנה את האפיפיור הנסיך המקומי ממנה את הבישוף. ההשפעה היא על כל הרבדים 

ים רוצים האפיפיורהכנסייה היא חלק מפוליטיקה מקומית, תלויה וכפופה לה. השונים. 
  שהכנסייה תהיה מנותקת. 

בנוסף, אנשי הכנסייה צריכים לדאוג למעשר לאל שהוא לא יימכר ולא יילקח. יש פה אינטרס 
הוא מונה את העונשים שצריכים להינתן לאנשים לשמור על המקום של הכנסייה ומעמדה. 

יסטורית אפשר שגונבים מכמרים/בישופים. יש כאן קריאה להגן על אנשי הכנסייה ומבחינה ה
להבין כי היו בזיזות נגד הכנסיות. העולם היה אלים מאוד גם כנגד הכנסייה שהייתה אמורה 
להיות מנותקת מכל האלימות הזו. הסיבה לכך שהכנסייה לא מנותקת היא כנראה גם מכיוון 
שהאלימות הייתה בכל מקום והסיבה החזקה ביותר היא שכנראה הכנסייה עצמה הייתה גם חלק 

ה. האלימות לא עיוורת, היא מערבת את הכנסייה שכבר מעורבת בוויכוחים בין שכנים וכד'. מז
אלו ניסיונות של משטור האלימות שנעשים הוא מדבר על תהליכים שמתקיימים באותה תקופה. 

  על ידי הכנסייה. 

 990) שנולדה בPAX DEIיש כאן שתי תנועות שמייצגות שתי תופעות. הראשונה, "שלום האל" (
כניסיון לעשות סדר בבלאגן. במציאות שיש אלימות כלפי כולם, מגיעים כמה בישופים ומציעים 
שיטה חדשה. השיטה החדשה תגדיר "אוכלוסיות מוגנות". אותן אוכלוסיות יהיו כמרים, עולי רגל 
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האלימות הזו. ואנשים מוחלשים (נשים, ילדים, זקנים). יש כאן ניסיון ליצור מנגנון שיסדיר את 
) שהם קראו לימים מוגדרים בהם לא TRUCE OF GODהתנועה השנייה נקראת "אמון באל" (

תהיה אלימות. ימים כמו חגים או ימי ראשון. על פניו, יש לכנסייה יומרה להשליט סדר בעולם 
חילוני שאינם הכנסייה. התנועות הללו הפכו להיות מליציות תחת הכנסייה שהתיימרו  -האזרחי

לאכוף את הנושאים הללו. הם היו מלווים בצורה חמושה את הכמרים, העולים לרגל או את 
הדרכים בימים המוגדרים. החשיבות האמיתית של התנועות הללו היא עצם הקמת המנגנונים. כך 
שהמדיניות של הכנסייה מתבטאת הלכה למעשה. בין אם הכוחות היו אפקטיביים בסופו של יום 

 –מכנס לעצמו כוח שמבצע את המדיניות שלו. מסע הצלב הוא גלגול של זה  האפיפיוראו לא. 
במידה מליציות של אנשים שמיישמים את מדיניות האפיפיור, את סדר היום הרוחני של הכנסייה. 

היה עוצר את תיאוריו כאן היינו מזהים את הרפורמה הזו כרפורמה שהייתה  פולכררבה, אם 
  ה הזו.כיחה בקרב אפיפיורים בתקופש

מוסיף רגע לפני סוף הועידה והיא ההכרזה על מסע  אורבנוסהתיאור ממשיך כביכול ב"הערה" ש
בוחר לתאר את הדבר המסעיר ביותר ששמענו עד כה פולכר הצלב עצמו. מבחינה רטורית מדוע 

הסיבה היא כי מסעי הצלב הם לא רק בעיקר דרך לכבוש ארץ  ומתחיל בדברים מובנים מאליהם?
אלא דרך לתקן את הבעיות החברתיות העמוקות שיש באירופה. מבחינתו החברה חדשה 

 האירופאית לא בנויה ולא מסודרת נכון. הפתרונות הם תיקון בחברה עצמה ומסעי הצלב.
כשהאפיפיור מחפש רפורמה לא רק לכנסייה אלא גם לחברה הוא ממצב את הכנסייה במקום 

קיסר אלא שהכנסייה צריכה להיות היישות החובקת אחר. לא רק שהאפיפיור צריך למנות את ה
כל ומובילה את האוכלוסייה באירופה. האפיפיור הוא לא רק יועץ למפקד העליון. הכנסייה היא 

  הגוף המוביל. האפיפיור מנסה לעגן מחדש את הזיקה בין האוכלוסייה לכנסייה. 

. הדרך 100%בות דתיות בלא יכול להיות שהיו אלה רק סימדוע אנשים יצאו למסעות הצלב? 
כלא. אנשים שסובלים  אז לפתור בעיות חברתיות היא לשלוח אנשים נכשלים חברתית. לא היה

ישנו הסבר סוציולוגי שנסמך על שינויים מבעיות של אלימות יכלו לתעל אותה למסעות הצלב. 
 דרמטיים באזורים דוברי הצרפתית. תהליך שקובע כי הירושה היא רק לבן הבכור

)rimogeniturep( במקום להוריש את הנחלה לכל הבנים מורישים רק לבן הבכור. התופעה קרתה .
הנושא היווה בעיה קשה עבור שאר הבנים שאינם בכורים. בכל בעקבות מצוקת קרקע קשה. 

משפחה יש ילדים שאינם בעלי אדמות. אנחנו בתקופה שאירופה היא ברובה אגררית ואדם ללא 
רכוש כלל. פתרון אחד הוא לקחת את הילדים לכנסייה. הבעיה שלהיות אדמות הוא אדם ללא 

בישוף כבר לא היה מעמד נחשב באותה תקופה ולכן הפתרון שנמצא הוא להוציא אותם למסעות 
השינוי הזה מוליד גם בעיה לבנים הבכורים. אם הבכור יורש את האב כשהאב מת. מהרגע  צלב.

ת עובר זמן ואפשר לשלוח את הבן למשימה שתחזק את שהבן הבכור מגיע לבגרות ועד שהאב מ
מגיע לדרום צרפת הוא מדבר  אורבנוסאופיו ואת רוחו. זו הדרך שלו גם לבסס את מעמדו. כש

כל רכוש שניתן  אינטרסים כלכליים. היו גם בנוסף לאוכלוסייה רחבה שצמאה להזדמנות הזו.
  להשיג מביזה בדרך. 

חזק  –שהיא הפוכה מהאידיאל הרומי. לפי האידיאל הרומי מבחינת הפן הדתי, ישו מציע דת 
ועשיר הוא חזק מבחינת הסיכויים שלו בעולם הבא. ישו אומר את ההפך, היעדר כוח זה טוב. לא 

התפיסה הזו, במזרח לעומת רק שכוח לא נותן כלום אלא שעדיף לחטוף מכות מאשר לתת מכות. 
שישית מדברים על קדושים - משל במאה החמישיתאנחנו רואים שילוב בין הקיסרות לכנסייה. ל

סנט ג'ורג' הלוחם. תפיסה שונה לחלוטין מהתפיסה  שהם קדושים לוחמים כמו דמות הגיבור של
" warrior saint" העומדת ביסודות הנצרות. יחד עם זאת, היו גם פציפיסטיים באותה תקופה.

שלא האמינו בכוח לכן מגלמים את  םמרטירים קדושים שמתו באדיקות דתית, היו פציפיסטיי
אך לרוב אין קדושים גם במערב היו פרקים שהלוחמה נתפסה כפחות בעייתית  הכוח על פי ישו.

  לוחמים בכנסייה המערבית. לוחם נוצרי עדיין נתפס כבעייתי בכנסייה המערבית. 

לתוך הנצרות. ישנו חוקר שכותב כי הקונספציה של לוחמים נוצרים מתחילה מחלחול של פגאניות 
האבירות הופכת להיות טקס דתי. הכומר הוא זה שמכונן את מערכת היחסים בין אדון לאביר 
שלו. כל המסורת התרבותית הופכת להיות עטופה במשמעות נוצרית אך נשארת באותה מתכונת 

הרעיון של אבירים נוצרים המשרתים את הכנסייה הוא רעיון  11פגאנית כפי שהייתה. כך במאה ה
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שמתקבל. אם מוסיפים לכך את הרעיון של תנועות כמו "שלום האל" ו"בטחון באל" אז הרעיונות 
מלחמה שהיא מימוש הרעיונות הנוצריים היא כבר לא עניין חדש. למעשה, כבר קיימים בחברה. 

כמעט בעצמו  גרוגוריוס השביעילא המציא שום דבר כיוון שהאפיפיור שקדם לו,  אורבנוס השני
ולא  ")miels(" הוא קרא לאנשים להיות אבירי האל, משרתי האלמסע צלב בתקופתו.  הכריז על

לא היה האפיפיור  אורבנוסכנזירים אלא כלוחמים. הרעיון שלו אמנם לא קרם עור וגידים אבל 
  הראשון שקרא לאנשים להילחם בשם האל. 

המחילה הייתה חלק ממה שהם ציפו לו כשהם יצאו למסעות הצלב.  פולכרלפי המשך מאמרו של 
אם עד עכשיו היה קשה לבצע מעשים כמו תפילה/צום עכשיו אפשר לעשות משהו שבכל מקרה 

לוחמה/אלימות וקבלת גמול אולטימטיבי עבורו. עצם היציאה למסע הצלב מכפרת על  –עושים 
(הנוצרים) יצא למסע נגד הלא מאמינים  מי שבכל מקרה נלחם נגד המאמיניםכל העוונות. 

גמול נצח.  –מי שעד עכשיו שכרו היה מטבעות בודדים יקבל את השכר האולטימטיבי (מוסלמים). 
עכשיו כבוד מלכים. מי שעד עכשיו היו  זה שום דבר יקבל מי שעד עכשיו נפגע בגופו ולא קיבל עבור

  אויבי האדון יהיו מעתה ידידיו. 

מתוך האהבה לישו יוצאים  אהבה לאדון. –" charitas" ליינות כאהבה.יש המנסחים את הצ
למסעות הצלב. אהבה כלפי הברברים בגאולה מחייהם הבלתי מאמינים. אהבה כלפי הנוצרים 

  הנפת החרב לטובת האחים הכנועים. המזרחיים. 

22.11.2016  

  המפגש עם האסלאם – 4שיעור 

ומבוססת על עקרונות בלתי  צמאה לדם מלידתהיש אמירה כלפי המוסלמים כי זוהי דת 
מדוע עתיק מאז נפגשו לראשונה האסלאם והמערב.  סטראוטיפ. העמדה הזו מייצגת יםירציונל

  התקבעה העמדה הזו כלפי האסלאם כבר מראשיתו? 

  ראשית והתפשטות האסלאם:

מאוד מוחמד לשבט קורייש במכה. שבט מיוחס שירד מעט מגדולתו. מהר  570/580מוחמד נולד ב
מנסה לקדם מסר רוחני שחותר תחת הסדר הכלכלי הקיים. מוחמד נתפס כאיום ונאלץ לבצע 

. כשמוחמד וקהל מאמיניו מגיעים למדינה, גם שם הם לא נתקלים 622הגירה ממכה למדינה ב
בזרועות פתוחות. תנועת המאמינים של מוחמד מצליחה מעט יותר במדינה. הם מצליחים 

נועה עושה דרכה חזרה למכה כשהיא מונה כבר אלפי אנשים. בשלב הזה, להתבסס מעט. הת
בשלב הזה מדובר בתופעה  .תנועת המאמינים הולכת ומתרחבת בעיקר באזור חצי האי ערב

הקהילה המוסלמית הופכת להיות  מקומית. שבט אחד שירד מגדולתו ותנועה חברתית שעולה.
'ליפים שבתקופתם החלו הכיבושים הגדולים משמעותית לאחר מותו של מוחמד ועם עליית הח

מאיראן ועד אזור מצרים. לראשונה, התיאולוגיה החדשה הזו מתחילה להשתלט על אזורים בהם 
מרבית האוכלוסייה לא דוברת ערבית ולא חלקה תפיסות היסטוריות/תרבותיות עם האנשים 

ה שינוי משמעותי כל כך לאנשים בחצי האי ערב שנכבשו על ידי האסלאם לא הידוברי הערבית. 
באורח חייהם. הם ממשיכים לדבר ערבית רק תחת הנהגה ואורח חיים מעט שונה. לאוכלוסייה 

לפני כן הנוצרים שלטו בהם. יש כאן מפגש של  –באזור מסופוטמיה למשל יש שינוי מהותי 
עם הגעת החליפות האומיית האסלאם ממשיך להתפשט ומייצב את מסורות מאוד שונות זו מזו. 

כבר ניתן  750שנה יש שינוי דרמטי בסדר העולמי. בשנת  100בתוך פרק זמן של עצמו כהגמון. 
  לראות דת חדשה עם מוסדות, מנגנון אכיפה וכד'.

  איך הנוצרים תופסים את הצלחתו המסחררת של האסלאם?

לחה מסחררת של דת אחרת ייתכן והיא צודקת וכי הנוצרים כבר מבחינת הנוצרים, אם יש פה הצ
היו צריכים לספק הסברים להצלחת  . הנוצריםעם המוסלמיםאינם העם הנבחר ואלוהים 

הסבירו זאת בכך שהדת פסולה מיסודה. היא בנויה על תפיסה מעוותת מיסודה. דת המוסלמים ו
ורה הקלה ביותר היא לבסס את עצמך החושבת שתוכל לבסס את מעמדה בכוח הזרוע טועה. הצ

אי אפשר לאלץ אמונה. אפילו מוחמד אומר זאת בכוח הזרוע. הדרך היא דרך של הסבר וסובלנות. 
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בקוראן. הדת הזו מחברת בין שני דברים שלא יכולים להיות מחוברים. אמונה היא באל מופשט 
ור בין שני דברים סותרים. דת וטוב וכוח הזרוע לא הולך יחד עם האל המופשט והטוב. יש פה חיב

המבוססת על הניסיון לאלץ אנשים להיכנס בשעריה היא מבוססת על רעיון בלתי רציונלי המנוגד 
במידה מסוימת, הרעיון הזה מבוסס על טעות היסטורית. כשמתחילים לקרוא לרעיון האלוהות. 

לים שהאזורים , אנחנו מגמחדש חלק מהמקורות ולא רק מקורות שנכתבו על ידי מוסלמים
הכבושים התאפיינו במיעוט זעום של מוסלמים. מפת הכיבושים מתארת שליטה פוליטית אבל 

 10%מדובר על  9בשטח, רוב האנשים שחיו במרחבים הללו לא היו מוסלמים. עד סוף המאה ה
מוסלמים ושאר האנשים המשיכו לקיים את הדת והפולחן שקדם לשלטון המוסלמי. למעשה, 

סלמי לא כפה על אנשים לאמץ את דת האסלאם. הם אפילו לא אמצו אנשים לאמץ השלטון המו
את השפה הערבית או התרבות הפוליטית. קהילות נוצריות אורתודוקסיות המשיכו לדבר יוונית 

תהליך התפשטות והתגבשות האסלאם בפועל הוא תהליך ארוך. בסופו של דבר . 9עד המאה ה
קבות תמריצים רבים. אם השליטה היא מוסלמית, יש מימון אוכלוסייה רבה התאסלמה וזאת בע

לאומנות/חקלאות מוסלמית ויש מעמד מוסלמי גבוה יותר. אנשים רוצים לאמץ את התרבות 
  שנה, הרבה מהאוכלוסייה מאמצת את האסלאם.  300החדשה הזו. לכן על פני פרק זמן, ארוך של 

לפני המאה התשיעית יש דת, אוכלוסייה וממסד שמנסח את עצמו ואת חוקיו מהטקסטים 
המכוננים שלו. כל הנרטיב מושתת על דמותו של מוחמד. השאלות איך לחיות, מה מותר ומה 
אסור מבוססים על טקסטים ששייכים לנביא. הטקסט הראשי הוא הקוראן שמגולל את קורותיו 

קוראן הצטברו שורה של טקסטים שהתיימרו לתאר את חייו של ואמרותיו של מוחמד. לצד ה
חייו של מוחמד מקבלים משמעות תיאולוגית רק מהרגע בו הוא מקבל את הנבואה. מוחמד. 

כדמות מנהיגותית מרגע קבלת הנבואה הוא מבלה את חייו במלחמה, בכיבושים. הנרטיבים 
יסוק בשאלה מהי מלחמה נעשה אך העוסקים במוחמד ברובם הגדול הם טקסטים של מלחמה. הע

ורק דרך הטקסטים הללו. העיסוק בטקסטים הללו הוא לא רק מתוך עניין אלא מתוך ניסיון 
לקחת את הטקסטים המכוננים הללו ולגזור מהם סדר יום הלכתי. רוב האנשים שעוסקים 

ם יחסית. במלחמה נמצאים על הגבול של טורקיה של ימנו. כמעט בכל החזיתות יש גבולות שקטי
לא היו מלחמות באזור צפון ספרד או צפון הים הכספי. רק הציר בו נפגש האסלאם עם האימפריה 

האימפריה הרומאית ביזנטית לא הייתה יכולה להשלים הרומאית הביזנטית היה ציר של מלחמה. 
עם האימפריה השנייה שנמצאת מעבר לדלת. כל המלחמה הזו הייתה במשך כ שנה. כל העיסוק 

לחמות הנביא נועד לתת מענה לאיך צריך להתייחס למלחמה עם האימפריה הרומאית במ
  ביזנטית. 

נקודת התפנית ביחס הנוצרים והמוסלמים היא במאה התשיעית. עם השינוי של האוכלוסייה 
(שהחלה להתאסלם) יש גם שינוי טקסטואלי. פתאום מתחילים לצוץ טקסטים נוספים השואלים 

כקונספט הופך להיות דבר שראוי לכתוב עליו חיבור. החיבורים הללו עושים  ג'יהאדמהו ג'יהאד? 
אבן  שימוש בטקסטים המכוננים באופן אינסטרומנטלי על מנת להגיע להבחנות מופשטות.

) היה הראשון שכתב חיבור על הג'יהאד. הוא כותב מצע איך לנהוג על מנת 797(מת ב מובראק
הילה יש את צורת ההתמסרות האידיאלית שלה, אצל לעשות ג'יהאד. הוא אומר כי לכל ק

הוא מגדיר את הג'יהאד כצורה של נזירות. ההשוואה בין לוחמים המוסלמים זה ג'יהאד. 
מוסלמים לנזירים נוצרים היא השוואה נפוצה. הם ראו את האקט של לוחמה כדומה לסיגוף 

  שעובר הנזיר בהתנתקותו מהקהילה. 

פרשני הקוראן מראשיתו הוא הסתירות שיש בקוראן עצמו.  אחד מהדברים איתם מתמודדים
לפרשנים יש מנגנון להתמודד איתו בעניין הזה. לטענותיהם, הקוראן, בניגוד לתנ"ך ולברית 
החדשה, נכתב במהלך חייו של הנביא. הדברים נמסרו למוחמד מהאל בהתייחסות ספציפית 

שחווה באותם רגעים. היינו מצפים שאם  לנקודת הזמן בה מוחמד חי באותו רגע ולאותם חוויות
זה המצב הספר יהיה מאורגן באופן כרונולוגי אך זה לא המצב. הקוראן מאורגן לפי סדר כמותי 

זה ההיגיון הארגוני היחיד בו  –(הסורה השנייה היא הארוכה ביותר ולאחר מכן זה הולך ומתקצר 
 כי טועניםהפרשנים המוסלמים . ניתן להסביר את הקוראן כי בפועל אין באמת סדר מסוים)

כאשר יש מסרים סותרים בקוראן צריך להניח כי המסר האחרון מבחינה כרונולוגית הוא 
יש המחייב. איך ניתן לדעת מהו האחרון כרונולוגית אם הקוראן לא מסודר בסדר כרונולוגי. 
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. לאחר שמיישבים את אסבאב אל נוזול"מסורת פרשנית שמתעסקת בסדר הפסוקים שנקראת "
  הקוראן בסדר כרונולוגי ניתן ליישב את הסתירות בתוך הקוראן עצמו. 

שהיא מוגדרת האחרונה ברעיון של מלחמת  )9:5( "סורת החרביש סורה בקוראן שזכתה לכינוי "
 –קודש ולכן היא קובעת. לפי הסורה, עם תום הכיבושים יש להרוג את כל ה"משתפים" (הנוצרים 

שיתוף האל ואף מאוחר יותר כל מי שאינו מוסלמי) במקום. אבל אם הם יחזרו בתשובה, יקיימו 
הפרשנות המאוחרת לסורה תפילה וייתנו זכאת אז יש לשחררם לחופשי כי אלוהים סולח ורחום. 

הזו אומרת כי מדובר במקרה מאוד ספציפי בחייו של מוחמד ויש לצאת למלחמה הזו רק במקרה 
כשנוצרה קואליציה של פרשנים שתפסו את הסורה הזו כעמדה מחייבת ת מהצד השני. של התנגדו

בקוראן (וזו גם העמדה שהנוצרים תפסו את הסורה לגבי יחסם של המוסלמים), הם הבינו שהיא 
  חלק מעוד ארבע סורות שקשורות ליחס למאמינים אחרים. 

אומרת כי אין ללכת אחרי הכופרים אבל תיקחו חלק בעשיית ג'יהאד גדול  )25:52( סורה נוספת
הכוונה במילה "בו" לפי רוב הפרשנים היא שמדובר בג'יהאד  עשייה גדולה נגדם "בו/איתו" "בו".

גדול שהוא תיקון עצמי ולכן המילה "בו" היא לקוראן בו יש לעשות שימוש על מנת לעשות ג'יהאד 
ם יותר אומרים כי מדובר בחרב בה יש להשתמש ולעשות ג'יהאד נגד גדול. פרשנים מאוחרי

הכופרים. ניתן לראות כי הפרשנים המוקדמים פרשו את הג'יהאד ככלי של תיקון עצמי והפרשנים 
  המאוחרים יותר נטו יותר לפרש את הג'יהאד כמלחמת קודש. 

שנה תחת שליטה  300מגיעים הנוצרים מאירופה, חודרים למרחב התרבותי שהיה  1099בשנת 
מוסלמית, כובשים את ירושלים ומקימים את ממלכת ירושלים הקדושה. העולם המוסלמי שחזה 
בזה היה המום. הנוצרים פגשו עולם מפורק שלא התכונן לקראת הגעת הכובשים החדשים. 
למוסלמים לוקח כמה עשרות שנים לעכל ולהגיב לתרחיש הן מבחינה פוליטית והן מבחינה 

(מת  עלי אבן טאלב א סולמיטואלית. קול ראשון שמנתח את המציאות החדשה הוא אינטלק
שנה  150. לא נכתב חיבור מהסוג הזה כמעט כיתאב אל ג'יהאד"הוא כותב חיבור שנקרא "). 1106

החיבור הוא חיבור נורמטיבי תאורטי כיוון שמלחמה מהסוג הזה פחות העסיקה את המוסלמים. 
ת על בסיס הקוראן. החיבור נפתח בנרטיב היסטורי המספר מה הוביל המייצג פרשניות הלכתיו

את המוסלמים לכך שהם שוב צריכים לדון בשאלת הג'יהאד. הוא מתאר את ההיסטוריה 
הקרובה, עשר השנים האחרונות. יש תיאור קצר וסכמטי של חייו של מוחמד. מוחמד יצא 

היגים שאחריו נהגו כמוהו וכך ביססו את שיטות, כבש וגילם בדמותו את פאר הלוחמה. גם המנפל
מנהיגותם. לאחר מוחמד והח'ליפים היה מוסכם שג'יהאד היה דבר המחייב את כולם. אף לא 
אחד השתמט מהחובה הזו. בתקופות מסוימות זה היה עניין של פעם בשנה (בדומה למילואים). 

ה, גם אחרים החלו אבל הקהילה החלה להידרדר. ברגע שאחד הרשה לעצמו לא לעשות את ז
להפסיק לעשות ג'יהאד. בגלל שהם הפסיקו לעשות את הג'יהאד הקולקטיבי הם שילמו מחיר 
כבד. האל הפריד את הסולידריות המוסלמית. בהתחלה הייתה ח'ליפות אומיית ולאחר מכן 
עבאסית מאוחדת. לאחר מכן, החלו לקום ח'ליפים חדשים וחלשים. אלוהים העניש אותם בפיצול 

ליטי. מאומה מוסלמית אחת שלא קיבלה על עצמה את המשמעות הכוללת של ג'יהאד לאומה פו
כך נוצר תמריץ לשכנים של המוסלמים להיכנס ולכבוש. חוסר האחידות המוסלמית מפוצלת. 

המצב הזה לא התחיל בירושלים אלא  הזמינה את הנוצרים לכבוש את האדמות המוסלמיות.
יה (כרוניקאים נוצרים לא מתארים את הכיבושים הללו כחלק בסיציליה ולאחר מכן באנדלוס

ממסע הצלב, המוסלמים רואים את זה כמשהו גלובלי). הנוצרים יצאו לג'יהאד נגדנו המוסלמים 
משתמע מזה שצריך לצאת לג'יהאד כנגד הנוצרים בתמורה כיוון שאנחנו לא יצאנו לג'יהאד נגדם. 

כבוש כל כך הרבה אזורים. הם יצאו לג'יהאד ומצאו למה שאירע. לנוצרים לא הייתה כוונה ל
מבקש להחזיר את הג'יהאד בשביל א סולמי אומה כנועה ויכלו להמשיך ולהתפשט בכיבושיהם. 

   לכבוש חזרה את ירושלים.

29.11.2016  

  המפגש עם המוסלמים – 5שיעור 

כלל רוב הפסוקים שמתייחסים לג'יהאד בקוראן זכו לפרשנות מקלה בשנים המוקדמות. בדרך 
צורה של אדיקות, ללכת בדרכי האל. במקרים אחרים, בהם ברור  ג'יהאדראו ב פרשנים מוקדמים
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נטו לתאר זאת כאמירה מוקדמת שנדרסת על ידי המוקדמים שמדובר באלימות, הפרשנים 
פסוקים מאוחרים יותר על פי הפרשנות המקובלת לקוראן. הפרשנות הזו השתנתה לאור הרעה 
בטיב היחסים של המוסלמים עם קהילות אחרות בימי הביניים. המסר היוצא מהפרשנות 

(צום,  ובות אחרותהמאוחרת יותר היא כעל המוסלמי חלה חובת הג'יהאד כמו שחלות עליו ח
. של חלק מהפרשנים. עדיין, לא מדובר ברוב הפרשני שמדבר בצורה הזו אלא בפרשנות חאג' וכד')

  פרשנים נוצרים מהצד השני תפסו בגישה הזו כגישה המאפיינת את הדת כולה. 

הממסד המוסלמי מנסח תאוריית ג'יהאד חדשה כחמישים שנה לאחר מסע הצלב הראשון. יש 
ל המושג הזה לאור כיבוש ירושלים. יש אף חוקרים שראו בג'יהאד בכללי תגובת נגד התעוררות ש

  למסעי הצלב. 

היה מלומד מלומד שעסק בפרשנות הקוראן והחדית'. בסמוך למותו  עלי אבן טאלב א סולמי
החליט לכתוב טקסט שנקרא "כיתאב אל ג'יהאד". הוא לא המציא את הז'אנר הזה אבל ) 1106(

נה מאז שספר בז'אנר הזה יצא אל האור (כי מלחמה לא הייתה משהו שמעסיק הרבה ש 150עברו כ
בספר יש שאלות טכניות הלכתיות לגבי מה גבר צריך לעשות לפני הג'יהאד. ההקדמה של אנשים). 
היא היסטורית ומציעה נרטיב היסטורי חדשני. הוא מתאר כי את האופן בו הקהילה  א סולמי

יהאד ולמה הם הגיעו לאן שהגיעו. בהתחלה הנביא וממשיכיו הבינו את המוסלמית הבינה את הג'
ה חובה גם אם אין אויב מובהק שקם הג'יהאד הי הג'יהאד, נלחמו וכבשו. בתקופות הראשונות

לאט לאט, לנגדך. שליט טוב צריך לצאת לקרב פעם בשנה כי זו מצווה, בדיוק כמו מצוות הצום. 
הל שקורא לצאת לג'יהאד כל שנה. בעקבות הפסקת הג'יהאד, מנהיגים מוסלמים הפסיקו עם הנו

מוסלמים והח'ליפות החלה להתפורר (עובדה היסטורית, הח'ליפות באותם אלוהים העניש את ה
ימים הייתה מפוצלת ולא כפי שהייתה בתקופה העבאסית בשיא כוחה). יתרה מזאת, אויבי 

משלב את מסעי הצלב עם יוזמות נוספות  א סולמיהמוסלמים החלו לפלוש אליהם מכל הכיוונים. 
של פלישה למוסלמים כיוזמה עולמית נגד המוסלמים. הוא משלב את הפלישה הנוצרית לדרום 

. המשיך 1085איטליה וסיציליה. זה המשיך לכיבוש הנוצרי של טולדו בתחילת הרקונסטיטה 
עונש שאלוהים נתן לנו.  סוריה הגדולה). כל אלו יחד הם -  א שמסבנוצרים שכבשו את ירושלים (

מבחינה היסטורית, אין באמת קשר בין הפלישה לטולדו להכרזת מסע הצלב על ידי האפיפיור. 
). =כיבוש מחדשהנוצרים רואים את זה ככיבוש מחדש של שטחים שהיו נוצרים (רקונקיסטיה

צרים לאור ההצלחות שלהם. הנו –מאוחר יותר, גם הנוצרים יראו קשר בין הכיבושים הללו 
יכריזו על מסע צלב בכל מיני כיוונים נגד כל מיני סוגים של בלתי מאמינים. אבל זו לא תמונת 

הנוצרים עשו ג'יהאד נגד  א סולמילפי הכרונולוגיה של כותב.  סולמי אכש 1106המצב ב
המוסלמים, לא ציפו לכל כך הרבה הצלחות שהגיעו אליהם רק בגלל שהמוסלמים היו אדישים 

א סולמי החידוש של  המוסלמים להתאחד ולצאת לג'יהאד כנגד הנוצרים והכיבוש. ועכשיו על
מי שבוחר לא לצאת מציין את הג'יהאד כחובה קולקטיבית. עד אז ג'יהאד היה משהו ש הוא שהוא

הופך את זה לחובה  א סולומי אליו, בא לחשבון בפני האל אבל אין פגיעה קולקטיבית.
הג'יהאד יהפוך את המוסלמים שוב לאומה,  קולקטיבית. מי שלא יוצא פוגע בכלל ולא רק בעצמו.

הוא מוכיח כי הנוצרים באו מרחוק, הם חלשים ואין להם תמיכה של ראשי האזור  אומה לוחמת.
בית. לא והם הצליחו לנצח אותנו, המוסלמים. הסיבה היא שלא ראינו בג'יהאד חובה קולקטי

  היינו מגובשים סביב הג'יהאד. 

היה דמות שולית ומרוחקת. הדעות שלו נחשבו נון קונפרמיסטיות.  א סולמיעם זאת, יש לזכור ש
הוא לא היה פוסק הלכתי שהיו לו מאמינים רבים שהולכים בדרכו. בהתאם, כשהוא כתב את 

, תוך דור, מה שהוא כתב יהפוך "כיתאב אל ג'יהאד" לא היו אנשים רבים שהלכו בעקבותיו. עדיין
אבן א לקונצנזוס. הקבוצה המרכזית שהופכת את הג'יהאד לקונצנזוס היא בראשות אדם שנקרא 

יש מסר חשוב  אבן א סאקרל ולא הכיר אותו אישית. א סולמי). חי דור אחרי 1105-1176( סאקר
לכל המוסלמים, בלי קשר למורים הפרשנים שלו (לרוב הקשיבו לפרשנים לפי הפרשנים מהם הם 
למדו, כך ידעו איך לייחס לפרשן חשיבות). הוא מייצב את המסרים שלו כבעלי חשיבות 
אוניברסלית. מבחינה פוליטית, הנסיבות בהן הוא פעל תמכו במסרים שלו. הוא פעל מלב הממסד 

כשהצלבנים  היה מבקש לומר מסרים אוניברסליים, עוד יותר היה נתפס כקיקיוני). א סולמי (אם
מגיעים למזרח התיכון הם פוגשים מזרח תיכון מפוצל. בכל עיר שולטת קהילה שונה ואף אחד לא 

חל היפוך. שושלת שחיה במוסול משתלטת  1144ערוך להתגונן מפני כל הנוצרים שמגיעים. בשנת 
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יר, אודסה. כלומר, יש שושלת ששולטת בשתי ערים ויוצאת מהמקום שלה. הצלבנים על עוד ע
מתחילים להבין שיש התעוררת של כוח שצובר שליטה אזורית וזה מסוכן להם כי זה בדיוק מה 
שיכול להפיל אותם. בנסיבות הללו, יוצאים אבירים חזרה לאירופה ומשכנעים את האפיפיור 

שושלת  –מסע הצלב השני היא לעצור את השושלת החדשה הזו  להוציא מסע צלב שני. מטרת
נור א עצמו נפטר, הוא מוריש את ממלכתו ל זנגישנתפסת כאיום קיומי עבור הנוצרים. כש זנגיםה

בנו. מדובר בשליט מוכשר עם כישורים צבאיים ודיפלומטיים. הוא זוכה להשתלט בחייו על  – ד'ין
הצלבנים חשו בו מתממש בעיקר לאור כישלונו הנחרץ של כל השטח של סוריה ועיראק. האיום ש

בערים בהן הם  זנגיםמסע הצלב השני. האסטרטגיה של מסע הצלב השני לא הייתה מלחמה נגד ה
אלא עיר עצמאית ויציבה.  זנגיםאלא לנסות לכבוש את דמשק שלא הייתה אז בשלטון הנמצאים 

כבוש אותה. הצלבנים לא הצליחו להשתלט היא נתפסה עבור הצלבנים כנקודת מפתח ולכן רצו ל
על דמשק. ברגע שכשל המצור על דמשק, הנוצרים חזר חזרה לאירופה. מלבד זאת שנכשל מסע 

ראו בזה רוח גבית. בנוסף אנשי דמשק עד אז ראו עצמם נייטרלים, באמצע בין  זנגיםהצלב, ה
כך ובאים נגדם, הם לצלבנים מבלי לתפוס צד. אבל ברגע שהצלבנים צרים עליהם  זנגיםה

אבן א בנסיבות הפוליטיות הללו, . 1154. זה קרה בזנגיתמעדיפים לחבור למוסלמים, לשושלת ה
נתפס כמי שבא לתקן מחדש את ההיסטוריה של הפוליטיקה המוסלמית  נור א ד'יןפועל.  סאקר

בשמו של באזור. הוא קורא להקמה מחדש ואיחוד האומה המוסלמית (יש לו הוכחות). הוא מדבר 
. ממנה חכמי דת להיות חלק מחצרו. (מדרסות) האסלאם ולראשונה מתחיל לבנות מוסדות לימוד

אבן נלחם לא רק נגד הנוצרים אלא גם נגד כתות מוסלמיות שלא היו חלק מהסונה שלו.  נור א ד'ין
 40שזהו מקבץ של  כותב חיבור המוקדש לג'יהאד ונקרא "ארבעים". מה שאומר א סאקר

הספר הזה מצריך  לכאורה אין כאן חידוש, הוא רק אסף מסורות.בג'יהאד.  ם העוסקיםחדית'י
  פרשנות גם של הקוראים. 

 נור א ד'ין בהקדמה, הוא מציע לנו סיבות היסטוריות למה להקשיב לחדית'ים שהוא יציין בספר.
הוא ביקש הוא השליט הצדיק, האדוק, מוג'האדין, ריבאט (לוחם ג'יהאד ולוחם מבוצר) וכד' ו
יהאד שאש לכתוב את החיבור הזה. הוא מציין שמטרת הטקסט הוא לעורר את לוחמי הג'

הפרנקים שהגיעו אלינו מטרתם פחד ודיכוי. מטרת ארבעים המסורות  הג'יהאד כבר בוערת בהם.
דווקא הסורה הראשונה היא סורה (שיש להן שרשרת מוסרים אמינה) היא לעורר לפעולה נגדם. 

ל אומרת שלוחם ג'יהאד, כל נשימה שהוא נושם היא את כולם לעשות ג'יהאד אב שלא מחייבת
ישות של לוחם ג'יהאד, כשהוא במשימה היא המצווה. כל רגע בחייו של לוחם ג'יהאד הוא מצווה. 

ה תומכת בזה. מרגע היציאה לג'יהאד, כל רגע שווה לתפילה. כל רגע ימצווה. גם הסורה השני
אבן א בחייו של לוחם ג'יהאד שיצא למשימתו הוא מצווה. אלו מסורות שנכתבו הרבה לפני 

המסורת השביעית מדברת על שני סוגי האנשים הטובים ביותר והם או אנשים שיוצאים  .סאקר
תיקון עצמי וגם באנשים  –סר השלמות של עצמם להתבודדות בהרים וחוסכים מהעולם את חו

הסורה הזו מכירה בזה שכולנו מוגבלים בדרך זו או אחרת. כולנו לא שלמים ויש  שעושים ג'יהאד.
 לנו דרך להתמודד עם חוסר השלמות שלנו, או על ידי התבודדות ופרישה מהעולם הזה או בג'יהאד

  .התמסרות מוחלטת לרצון האלוהי –

התחיל בחצי האי ערב אבל הטקסטים המכוננים שלו נכתבו מאוחר יותר אמנם האסלאם 
היו נוצרים שהתאסלמו. אלו אזורים בעלי השפעה  8-10בדמשק. רוב המוסלמים במאות ה

ביזנטית בולטת. המאפיינים שהמוסלמים מדברים בהם הם בעלי אופי נוצרי. למשל -מוסלמית
שנה קודם לכן  200ריה של כיבוש סוריה מחבר מוסלמי במאה התשיעית שמגולל את ההיסטו

מספר  הנזיר הנוצרי,פוגש את הצבא המוסלמי. שומתאר נזיר נוצרי שנטל חלק בצבא הביזנטי 
הצבא הביזנטי היה צבא של נזירים שמתפללים בבוקר, בערב הופכים לאריות. המוסר למוסלמי ש

והפיגורה של הנזיר האדוק והלוחם הוא תיאור הלוחם העיקרי של הנצרות. אותו כותב, מגלם את 
האדיקות האולטימטיביות הזו של הנזיר הלוחם כג'יהאד. האדיקות המוחלטת לאל מתבטאת 

היא היציאה אל הקרב וחידוש ימנו כקדם.  א סאקרמהלוחם, על פי  הנזירות המצופהבלוחמה. 
הוא משתמש במושגים של ג'יהאד ונזירות על מנת להסביר בצורה הטובה ביותר מהי האדיקות 

  הטובה ביותר עבור האל ומה צריך לעשות עם הצלבנים. 
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06.12.2016  

   מהלך היסטורי של האירועים – 6שיעור 

. כנראה שהוא עצמו לא 1095מון בנובמבר רעידה הכנסייתית בקלונשא דרשה בו אורבנוס השני
שנה קודם  20ידע איזה אפקט יהיה לדרשה הזו אך אין ספק שהיה בה רצון להפיץ את הבשורה. 

שנה  20קרא להציל את השטח והבטיח ללוחמים להיות אבירי האל. אך  גרגוריוס השביעילכן גם 
האמין שתהיה כזו תהודה  אורבנוס השניכן עוד יותר קשה להאמין שקודם לכן לא קרה דבר. ל

הבין שבקשתו היא לא דבר של מה בכך ושיש לה השפעה חזקה על  אורבנוס השנילבקשתו. 
החיים של לוחם שיוצא למסע. לכן, גם נדרש לשאלות על רכושו של אדם היוצא למסע וכד'. 

פועל יצאו רק באזור יוני. לקח למסע יותר קיווה שהמסע ייצא בתחילת האביב אך ב אורבנוס
שון "המסע הפופולרי" מכמה מחצי שנה להתגבש. היסטוריונים מכנים את מסע הצלב הרא

  סיבות:

רוב האנשים שהשתתפו במסע היו אנשים פשוטים. לא אנשים שהיה להם מגע עם חיים  .1
בעלי מקצועות היו גם אבירים אבל אחוז גבוה מהאנשים היו חקלאים/עירונים צבאים. 

חופשיים. לא חלק מהאריסטוקרטיה ולכן לא הייתה להם הכשרה צבאית או ציוד צבאי. 
 צבא והלוחמה הם חלק מהחיים שלהם.אלו לא אנשים שחיי ה

בדיוק מכיוון שלא הסתדר צבא מסודר עם היררכיה של דרגות אלא מעשה ספונטני.  .2
וותו לקבוצות טפרטיים. לא הצ בנוסף, היו אנשים רבים שיצאו לדרך והמשיכו כאנשים

ביצעו פרעות ביהודים באזור הריין וחזרו  ם גם הלכו רק יום אחד,צלבנים ולכן חלק
  חזרה. 

כמעט כל מסע צלב אחר הונהג על ידי מלכים. במסע הזה, אף אחד מהכתרים לא תרם למסע ולא 
שלב הזה הם פשוט . באורבנוסניסע לדרבן אליו אנשים. הכתרים השונים התעלמו מהדרישה של 

לא חשבו שהמלוכה שלהם צריכה להתערב במסע הזה. מה שכן, היו כמה אדונים שלקחו אחריות 
/שלושה על המסע כך שהמסע המשיך. הצלבנים שיצאו, התגבשו מהר לשלושה גושים שונים

  ציר צפוני, ציר מערבי וציר דרומי. .צירים של צבאות שהצליחו להגיע לישראל

קדם ביותר יצא מסביבות פריז. המנהיגים של המסע הזה הפכו להיות המנהיגים הציר הצפוני המו
. בציר המערבי המוביל גודפרי מבויוןשל המסע כולו ולבסוף של ממלכת ירושלים. הראשון היה 

הציר הצפוני והמערבי נתקלו בכך שמהר מאוד הם יצאו מהשטחים תחת  מבולוןבאלדוין היה 
פריסת חסותו של האפיפיורות ונכנסו לאזורים פגאנים או שבהם המילה של האפיפיור פחות 
נחשבת. שם, הם התחילו להיתקל באוכלוסיות מעט עוינות. לא איימו עליהם בצורה זו או אחרת 

לא מבניות מהו הצבא הנרחב הזה שחוצה את הכפר  אלא אוכלוסיות שלא מזוהות עם המסע,
ורומס איתו את רוב הדרך. בפועל, המסע התחיל להיות קטלני כבר בשלב הזה ולא רק בפגישה עם 
האוכלוסייה המוסלמית. זו עוד אחת מהסיבות שרוב הצלבנים בסופו של דבר לא הגיעו לישראל. 

לק מהלחמתי של בו קורבנות לא פחות מהחהחלק המזרח אירופאי הציב בפני הצלבנים קשיים שג
לאחר מכן, כל מסעי הצלב עברו דרך איטליה ובדרך ישראל של היום. המסע באזור סוריה, לבנון ו

יה מנהיג הציר הדרומי שהצטרף ה מטרנטו ודבוימ הימית על מנת לא להסתבך במזרח אירופה.
שנאלץ להעביר כוחות מעבר לים. במהלכו ולא היה שותף להקמתו. הציר הדרומי היה היחיד  אליו

השניים האחרים היו יבשתיים. אך הציר הזה עשה את רוב דרכו מאיטליה שהיא כולה תחת 
  בסופו של דבר, שלושת הצירים התלכדו בקונסטנטינופול. חסותו של האפיפיור. 

יכו וח 1096. הראשונים הגיעו בדצמבר 1097הכוחות האחרונים מגיעים לקונסטנטינופול באפריל 
חודשים על שערי העיר לשאר הכוחות. אין להם יכולת לחצות את קונסטנטינופול כיוון שהקיסר 

לא שיתף פעולה עם מסע הצלב וניסו לנהל עמו מהלכים דיפלומטיים  אלכסיוס הראשון הביזנטי 
הסכים בקושי רק לאחר כמה חודשים. הוא הסכים להכיר  אלכסיוס הראשוןעל מנת לשכנעו. 

וחני של המסע (גם הוא נוצרי). בנוסף, הוא אמר להם כי אינו תמים ומבין כי יש בהיבט הר
השפעות פוליטיות למסע הזה. כוח גדול כזה משנה את פני הדברים במרחב. ביזנטיון ידעה הרבה 

 גרגוריוס השביעיכשלנות בתקופה הזו ולא רצתה עוד משהו שיאיים עליה (הוא עצמו זכר את 
ת ירושלים אלא גם את קונסטנטינופול). הוא פחד שברגע שיכניס את שרצה לא רק לכבוש א
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לשה עם הזמן והוא התנה את הסכמתו הצלבנים בשערי האימפריה הם יישארו בה. התנגדותו נח
ותמיכתו במסע בכך שכל שטח שייכבש בדרך שהיה שייך קודם לכן לביזנטיון יעבור לידיו. כל 

הצלבנים לא האמינו שיצליחו  י הצלבנים. בשלב הזהשטח שהוא שטח של המוסלמים יישאר ביד
  הצלבנים יוצאים לדרך. 1097בסוף אפריל הרבה בכיבושים לכן הסכימו.  כל כך

קורת ההזדמנות הראשונה לחיכוך בין הצלבנים לביזנטיון. הם נפגשים בניקאה.  1097במאי 
כלים ימיים לכיבוש. ניקאה היא עיר שצד אחד שלה מוקף מים ועל מנת לכבוש אותה חייבים 

הצבא הצלבני מנסה להטיל מצור על ניקאה ולא מצליח. האוכלוסיות המקומיות לא ממהרות 
לשתף פעולה ולכן הצלבנים מחליטים להטיל מצור על מנת לכפות על האוכלוסייה שיתוף פעולה. 

ם מבלי שהצלבנים יודעים, מתנהל משא ומתן בין המוסלמים של ניקאה לביזנטיון. הצלבני
מתעוררים ורואים את דגלי ביזנטיון על ניקאה. מסתבר שתושבי ניקאה נלחצו מהמצור ופנו 

כיוון שפחדו מהצלבנים יותר ממנו ולכן הוא מנצל במהרה את ההזדמנות  אלכסיוס הראשוןל
לכבוש מחדש את ניקאה. האירוע הזה גורם לצלבנים להבין שאין להם חברים. הם כבר קודם 
הבינו זאת באזורי מזרח אירופה שאפילו נוצרים לא מקבלים אותם במחיאות כפיים וגם כאן, עם 

  מבינים שאין אוהבים אותם ומקבלים אותם בתשואות.האימפריה הביזנטית הנוצרית הם 

(שהיא כבר אזור בשליטה מוסלמית בשיאו של הקיץ.  הכוחות הצלבנים חוצים את אסיה הקטנה
אך השלטון המוסלמי בה רופף יחסית כיוון שנכבשה לא מזמן). האתגר המרכזי של הצלבנים כרגע 

באוקטובר  האלו מרעב, חולי ותשישות. הוא ללכת ולהמשיך בהליכה. יש אנשים שמתים בשלבים
אנטיוכיה תחת שלטון המקום הראשון בו מתנהל קרב משמעותי.  –הם מגיעים לאנטיוכיה  1097

מוסלמי מאות שנים עם אוכלוסייה מוסלמית מבוססת. המצור על אנטיוכיה מתנהל כשמונה 
קה בפנים. לאחר חודשים. מראה כמה חזקה העיר אם שרדה שמונה חודשים רק באמצעות האספ

אין ספק שהצלחת המצור נעשתה באמצעות אוכלוסייה  העיר נופלת. 1098שמונה חודשים, ביוני 
נוצרית פנימית. שמונת חודשי המצור אומרים כי הצלבנים מדולדלים מבחינת כח אדם ורעבים. 
חלק לא מבוטל מהכוחות, דווקא בשכבת האריסטוקרטיה מתייאש וחוזר לאירופה. כשדווקא 
האריסטוקרטים המבינים בלוחמה חוזרים לאירופה זה יוצר משבר מורלי. את הצלחת המצור על 
אנטיוכיה אפשר לתאר כנס. ברגע שהמצור על אנטיוכיה נופל, המוסלמים מטילים מצור על 
הצלבנים באנטיוכיה. כלומר אחרי שהצלבנים כבר מותשים, הם נכנסים לעיר שאין בה כלום 

זהו נס עוד יותר גדול שהצלבנים שרדו את המצור שעשו עליהם המוסלמים  –וכרגע צרים עליהם 
  כנראה שהמצור שהמוסלמים עשו על הצלבנים לא היה רציני מספיק. באנטיוכיה. 

קבוצת צלבנים לא הצטרפה למצור על אנטיוכיה והתפצלה עוד לפניו. קבוצה זו הונהגה על ידי 
שליטה מוסלמית אך עם רוב נוצרי. יחסי הגומלין  . הם יצאו לעיר אדסה שהייתה תחתבאלדווין

כיוון שהיו סכסוכים פנימיים במאבק הירושה באדסה, בין הנוצרים למוסלמים בעיר היו טובים. 
יצאה משלחת מאדסה לצלבנים באזור והזמניה אותם לאדסה שם יקבלו אותם בזרועות פתוחות. 

מורים להחזיר את העיר לידיים ביזנטיות הצלבנים היו אאכן קבוצת צלבנים מנצלת את ההזמנה. 
אך הם לא עושים זאת במודע. ניתן לומר כי כבר בניקאה החוזר הופר. היחסים המתוחים עם 

  ביזנטיון ימשיכו לאפיין את מסעי הצלב. 

הצלבנים מרעננים את עצמם ומתחילים לנוע דרומה. דפוס הפעולה שלהם דומה, לא כיבוש 
והשארת כוחות אלא חציית האזורים על מנת להמשיך להתקיים. יותר ביזה על מנת לאפשר את 
המשך המסעות. הצלבנים ניסו להטיל מצור על עכו ולא הצליחו. לאחר מכן ניסו להטיל מצור על 

(רוב ערי  1099החוף ושוב לא הצליחו עד שהגיעו להטיל מצור על ירושלים ביוני כמה ערים באזור 
החוף נכבשו לאחר כיבוש ירושלים). המצור על ירושלים נמשך ארבעים יום לאחריו הצלבנים 
מצליחים להבקיע א החומה ולכבוש את ירושלים. כיבוש ירושלים בפני עצמו היה אירוע מטלטל 

  והמזרח התיכון. לכן, הכיבוש זכה לכמה תיעודים ממזרח וממערב. שהכה גלים ברחבי אירפה 

אבל ליקט  13. אמנם חי במאה האבן אל את'ירמהצד המוסלמי, בולט תיאורו של ממזרח, 
מקורות מוקדמים שלא שרדו. ההסבר שהוא מציע למה שקרה בירושלים הוא פחות פילוסופי. 

פר שלו עוסק בכל ההיסטוריה, מבריאת הטקסט שלו מכונה "ההיסטוריה השלמה"/המלאה. הס
העולם. הוא אומר שצריך קודם כל להתחיל להסתכל על המרחב הפוליטי המוסלמי. ירושלים 

ה פרק זמן מסוים בידיים טורקיות ועברה ידיים חדשות לבקרים. זה גם מה שקרה בשנים היית
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נטיוכיה שהייתה גם היא הבודדות לפני כיבוש העיר בידי הצלבנים. מכיוון שהצלבנים כבשו את א
בגלל שהטורקים הפסידו  אל את'ירבידיים טורקיות הדבר החליש מאוד את הטורקים. לדעתו של 

באנטיוכיה האוכלוסייה נחלשה בעיניי עצמה והסובבים אותה והם כבר לא היו מאוחדים פנימה. 
ם שניצלו ההפסד גרם להתרופפות. מי שהשתלט על ירושלים בשלב הזה היו הפאטימים ממצרי

כוחות  את חולשת הטורקים. ירושלים הפרנקים נפגשו עמה הייתה בלתי יציבה, מבולבלת ונעדרת
מתיאוריו עולה כי מה שצריך לעשות עכשיו זה להתאחד  צבאיים להתמודד עם האיום.

  כמוסלמים ולשחרר את השטח מהצלבנים.

בייש לגעת בסוגיות תושב ירושלים שלא מת פולקממערב, נקודת המבט הנוצרית היא של 
והקשות. זהו לא תיעוד מצועצע שמנסה לצייר בוורוד את המציאות. הוא לא מתאר את הקרב 
עצמו אלא אומר כי מרגע שהצלבנים נכנסו לעיר הם שחטו את כולם, כולל אתיופים שהיו נוצרים 

ת הדם אורתודוקסים. חלקים נסו על נפשם והתחבאו במגדל דוד אך גם הם חוסלו. הוא מתאר א
שזרם ברחובות שהגיע עד הקרסוליים (יש האומרים עד קרסולו של סוס). הצלבנים רדפו אחרי 
האוכלוסייה המקומית עד כדי כך שביתרו את בטנם כיוון שהייתה אמונה שהמוסלמים בלעו את 

המטרה של המסע הייתה שחרור ירושלים  מטבעות הזהב שלהם על מנת שלא יגיעו לצלבנים.
הומת וקם  מושיענוקט בניסוח מחושב וקורא להם "המקומות בהם ה פולקדושים. והמקומות הק

 ונוכחותנו במקום הזה מטהרת את המקום הזה מהטומאה שהביאו לו המוסלמים".לתחייה 
בסופו של דבר הוא מתאר את המסע כמסע בחסות האל אבל הוא לא חוסך את העוולות שנעשו 

  במהלכו. 

13.12.2016  

  7שיעור 

הצלב הראשון מסתיים בצורה סימבולית עם כיבוש ירושלים. כיוון שלאחר הכיבוש, מסע 
אירופאים רבים ראו בכיבוש ירושלים הזדמנות לחזור לאירופה. בממלכת ירושלים נשאר מיעוט 
זעום. מהר מאוד, עצם העובדה שנשארה מעט אוכלוסייה פרנקית הופכת להיות בעיה מטרידה 

קים נהגו במדיניות שאיננה כוללת הרג מסיבי של אוכלוסייה מקומית מאוד עבור הפרנקים. הפרנ
או הגירה. הם אחזו ושלטו באזורים הנכבשים ורוב האוכלוסייה נותרה במקומה. מבחינה 
דמוגרפית, השליטים מהווים מיעוט קטן בממלכה. יחסית לאזור ירושלים (לפני כן פאטימים) לא 

ם. הרעיון ששליט ממוצא אתני אחד שולט על רוב מדובר במצב נדיר שהשלטון מחליף ידיי
אוכלוסייה ממוצא אתני אחר הוא לא נדיר (היה גם באדסה, נוצרים תחת שלטון מוסלמי). עם 
זאת, ממלכת ירושלים היא ישות פוליטית חדשה יש מאין. יש פה שלטון מתרבות חדשה ומנהגים 

טית לשאר העם. אפילו היה מתח בין חדשים. יש פה נתק ומתחים בין אוכלוסייה שליטה אליטיס
  נוצרים מקומיים לצלבנים, פרנקים.

  טקסטים שעוזרים לחבר את המסע לנוצרים:

(צלבן שנשאר בממלכת ירושלים) על כיבוש אנטיוכיה: בפרק הזמן שהצלבנים  פולקטקסט של 
בתוך אנטיוכיה ומתמודדים עם מצור בעצמם יש התרחשות מעניינת. לאנטיוכיה חשיבות גדולה 

מספר על  פולקבעולם הנוצרי, היא מקושרת לפאולוס ולשורשים הגרסא הנוצרית הפופולרית. 
ר במקום מסוים מתחת לאדמה וגילה רומח. על פי החיזיון, הוא אדם קיבל חיזיון שבעקבותיו חפ

על טוען שזהו לא סתם רומח אלא הרומח האמיתי שבו החייל הרומאי (לונגינוס) דקר את ישו. 
מנת לאמת את דבריו, הוא מתבקש ללכת דרך אש בה לכאורה אם הוא מספר אמת הוא יישרף 

שהרומח זה אכן הרומח של החייל הרומאי שדקר ואם לא הוא משקר. הוא אכן מת וכולם מבינים 
את ישו (זו הייתה תקופה בה היו משפטים רבים כאלו על מנת לברר אמיתות. למשל בריכה שם 
מי שהיה דובר אמת היה שוקע ומי שצף משקר. או ברזל רותח על כף היד שאם משקרים משאיר 

  מוגלה ואם לא משקרים אינו משאיר מוגלה). 

פן ברור על השחיתה הנוצרית של היהודים והמוסלמים בזמן כיבוש העיר. הוא טקסט שמספר באו
מתאר בצורה לא מתנצלת את כל העוולות שעשו הצלבנים. בנוסף, לאחר סיפור הכיבוש הוא 
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מספר על גילוי חלק קטן מהצלב עליו צלבו את ישו. הוא מרמז שזה נמסר באורח סודי בין הדורות 
  בירושלים.  של הנוצרים האורתודוקסיים

מצד אחד, ניתן לחשוב שאין צורך בשני הטקסטים האלו. אם הצלבנים כבשו את ירושלים, הם 
נמצאים במקום בו המשיח חי, מת וקם לתחיה ובו נמצא הקבר הריק שלו כלומר הנוצרים 
אמורים להבין כמובן מאליו את המשמעות החשובה של המסע. בכל זאת, שני הטקסטים האלו 

מנת לעזור לשכנע בצדקת המסע. מדוע צריך לתת משמעות למסע? מדוע מסופרים  מופיעים על
דווקא בשביל לחבר את האנשים הפחות אדוקים דתית. יש צורך בהצדקת  הטקסטים האלו?
יש המלכה של מלך חילוני ולא סמכות  מלך ירושלים על בסיס המסע הזה. –המלכתו של מלך 

יש צורך  ששולט אלא מלך חילוני ולו צריך לתת צידוק.דתית. זה לא האפיפיור או הפטריארך 
לעבוד על מנת להשיג משמעות אמיתית למסע שהן לא רק דתיות מופשטות אלא בעלות הוכחות 

בטקסט השני אנחנו אפילו רואים חיבור קוסמי לנצרות המקומית. פיזיות לצדקת המסע. 
ההיסטורי היה לשמר את החיבור  הנוצרים האירופאים הגיעו לשלוט על בסיס כנסייה שתפקידה

הבל ינתק בין האדמה לבין הכנסייה. העובדה שמגיע כעת ממסד כנסייתי מערבי דובר לטינית לא 
  אומרת שהם פחותים. להפך, זה מחבר את הנוצרים המערביים עם הנוצרים המקומיים. 

והיה  אחת. הוא שלט בסה"כ שנה גוטפילדמי שהיה השליט הראשון של ממלכת ירושלים היה 
.  באלדוויןלאחריו הגיע השליט יחסית צנוע, הוא לא בא בדרישות מיוחדות כלפי הכנסייה ברומא. 

הוא נאלץ להתמודד ראשון עם בעיית האוכלוסייה הקטנה. הממלכה מתחילה להתמודד עם 
איומים מבית ומבחוץ של אוכלוסיות שמנסות לדחוק בה. הניסיון לשמור על שלום וסדר ומעבר 

ן בדרכים היא משימה לא פשוטה עבור שליטי הממלכה. השליטים כמובן מוסיפים גם תקי
אם המנדט  השליטים מעלים את הטיעון כי משמעויות תאולוגיות למשימת השמירה. בנוסף,

 פולחןבה העיקרי של הממלכה היה כיבוש של ארץ הקודש על מנת לשחרר את ירושלים ולקיים 
כיוון שקשה לשמור על הדרכים לירושלים לשמור על היעד הזה  הרי שהממלכה לא מצליחהנוצרי 

עבור האנשים שרוצים לקיים בירושלים פולחן נוצרי. אלו הסיבות שמחברות מלכים למסעות 
  הצלב הבאים. במסע הצלב הראשון לא היו מעורבים שום כתרים של אזורים באירופה. 

  :1145 מסע הצלב השני 

מלכים. עד עכשיו רגלו של מלך לא דרכה מעולם בארץ הקודש.  מסע צלב אליו לראשונה יוצאים
מגרמניה. רוב  קונרד השלישימצרפת ו לואי השביעיכאן לראשונה נשמעים לדרישה שני מלכים, 

הכוחות לא מגיעים בכלל לארץ הקודש. המסע נחשב ככישלונו. האסטרטגיה של המלכים הייתה 
לשנות את מאזן הכוחות ולהוריד את כוחם של  מיקוד המאמץ בדמשק כי חשבו שמשם הם יוכלו

הזנגים שעולים בדמשק. כשהמצור על דמשק נכשל הם חוזרים חזרה לאירופה ומשאירים את 
הצלבנים בבעיותיהם. אפילו עכשיו בעיותיהם של הצלבנים בממלכת ירושלים גרועות יותר כי 

עושה הסכם עם שליטי דמשק  נור א דיןהזנגים בדמשק מבינים את כוחות. בעקבות המסע, 
מבין שהפאטימים במצרים נחלשים לכן הוא שולח את  נור א דיןומשתלט עליה סופית. בנוסף, 

צאלח א למצרים להשתלט ולהתערבב בחצר הח'ליפה הפאטימי בקהיר.  צאלח א דיןהמצביא שלו 
מתמוטטת. כשהח'ליפות הפאטימית  1171מצליח הצלחה פנומנלית ומסיים את ההשתלטות ב דין

שם, בפועל גם החזית הצפונית וגם החזית הדרומית של ממלכת ירושלים נשלטת על ידי גורמים 
שם קמה  1174. נור א דין מת בצאלח א דיןל נור א דיןעוינים. עדיין קיימת מתיחות בין 

. צאלח א דיןהסולטונות האיובית שמקיפה את ממלכת ירושלים מצפון ומדרום תחת שלטונו של 
צובר מופנית כלפי הממלכה הצלבנית. בקיץ באותה שנה נעשה קרב  צאלח א דיןהעוצמה ש 1187ב

צאלח א קרני חיטין בו נהרגו הרוב המכריע של הפרנקים (בעיקר בגלל מחסור במים בחום הכבד). 
לאחר הקרב פשוט צועד דרומה וכובש את ירושלים, לא נותרו אנשים שימנעו ממנו בדרך. הוא  דין

משתלט על העיר ומשנה את צביונה  צאלח א דיןשים בירושלים לעזוב את ירושלים, התיר לאנ
למוסלמית. ממלכת ירושלים השנייה הופכת להיות ממלכה צרה מאוד רק לאורך החוף. כמובן 

  שאם התוצאות האלו, יוצאת שוב דרישה לעזרה מאירופה ואז יוצא מסע הצלב השלישי.

  :1190 מסע הצלב השלישי
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פליפה שלון, נכשל בכל היעדים שהציב לעצמו. המסע כולל הפעם שלושה מלכים, גם הוא כי
מגרמניה (שמת בדרך כשניסה  פטריק הראשוןמגרמניה ו ריצ'ארד לב ארימצרפת, אוגוסטוס 

הכוחות שהיו איתו ישר הסתובבו וחזרו חזרה). לארץ הקודש הגיעו רק  –לחצות נהר וטבע 
הצבאות הצרפתים והאנגלים. הם הבינו מהר שסיכוייהם לכבוש את ירושלים קלושים לכן הם 
כובשים את עכו וחלק מערי החוף. עכו הפכה להיות הבירה דה פקטו של ממלכת ירושלים 

. במקום להוריש את 1193נפטר ב צאלח א דיןה. המציאות בעולם המוסלמי גם משתנהצלבנית. 
הממלכה לאדם אחד ולנסות לשמר את האחידות הוא מוריש אותה לכמה וכמה מבניו מה שגורם 

. אל עדיללפיצולה של הממלכה. בהתחלה הוא מוריש חלקים מהממלכה גם לבנים שלו וגם לאחיו 
צאלח א פוליטית ופיזית את בניו של  פועל על מנת לחסל אל עדיל, צאלח א דיןמיד לאחר מותו של 

ולמנות את בניו שלו. בכל רגע נתון, יש שליט אחד שטוען שהוא הסולטן בפועל ובאף רגע אין  דין
מציאות דומה  –שליט אחד ששולט על יותר מאזור אחד. המציאות חוזרת להיות מפוצלת 

  למציאות שהצלבנים הכירו כשהגיעו למזרח התיכון. 

20.12.2016  

  ממלכת ירושלים השנייה – 8ור שיע

כיצד ניתן להסביר מדוע נשארו צלבנים לגור בממלכת ירושלים? מדוע הם לא חזרו לאירופה 
  כיבוש ירושלים?  –לאחר השגת היעד 

היא השנה שהובילה למפה החדשה של המזרח התיכון. הממלכה הצלבנים שולטת על שטח  1187
 –חופי וצר שבירתו עכו. מרבית האוכלוסייה שהתבססה באדמות פוריות באזור שפלת החוף 

הוא לא שלאחריו אין יורש אחד.  צאלח א דיןהיא שנת הפטירה של  1193עוברת לקפריסין. שנת 
נות. במקום זה, הוא בכור בלבד על מנת שיקדם את הסולטמלכה לבנו הבוחר להוריש את המ

 צאלח א דין. אחרי מות אל עדילפיצל את הממלכה והוריש אותה למרבית בניו ולאחיו הגדול 
מתחיל להוריש  אל עדיל 13. בעשור הראשון של המאה האל עדילישנה עלייה גדולה של אחיו, 

ה מורשת בעיקר לשני אנשים; הראשון מולך בדמשק, חלקים נרחבים מהממלכה לבניו. הממלכ
בממלכה הצפונית והשני בקהיר ואחראי על הסולטנות הדרומית. בכל רגע נתון יש אדם שמוכתר 

הסולטנות כ"סולטן" אבל יש מאבק מתמיד על הירושה ותמיד יש מי שיערער על סמכותו. 
אל והסולטנות בקהיר נשלטה על ידי הבן  אל מועצם, אל עדילהצפונית נשלטה על ידי בנו של 

. הסולטנות מאופיינות בחולשה ומאבקי 1193. דפוס ההורשה והשליטה הזה התקבע אחרי קהאר
  ירושה מתמשכים. 

הממלכה הצלבנית ממשיכה להתקיים, לפחות מבחינה נומינלית. בפועל, העובדה שהממלכה 
ירושלים להיות באמת נומינלי. בשנים  גרמה לשליטה של מלך חלשההייתה כל כך קטנה וכל כך 

רבות הוא לא היה יותר מראש העיר עכו ושאר הערים פעלו באופן אוטונומי. מלך ירושלים היה 
הסדר אסטרטגי לנישואין. לפעמים המלך אפילו לא חי בממלכה אלא בגרמניה ושימש אציל 

(לפעמים  עצמאי שנושא את התואר הזה. הממלכה תפקדה כאסופה של ערים שפועלות באופן
למעשה יש כאן תמונת מראה כי גם הצד המוסלמי  .אחת לצד השנייה ולפעמים אחת נגד השנייה)

  ננטיות ששולטות כל אחת בעצמה.יהיה מפוצל לערים דומ

יצא  מסע הצלב הרביעיעם היוודע כישלון מסע הצלב השלישי החלו קריאות למסע צלב נוסף. 
צלב הרביעי היה כישלון נחרץ עוד יותר שלמעשה לא הצליח וכולו יצא דרך הים. מסע ה 1204ב

" כיוון שהצליח להגיע רק עד קונסטנטינופול. מסע קושתאלהגיע בכלל לארץ הקודש. הוא מכונה "
מסע שנתמך באוניות יוצר תלות גדולה ביצרני האוניות. בשביל לקחת את כמות החיילים הנדרשת 

סחר האיטלקיות על מנת שיסכימו לשנע את כוח האדם למסע הצלב היה צורך בזכיינות לערי המ
הזה. הערים האיטלקיות לא היו מוכנות לעשות זאת בחינם והן פנו לאפיפיור בדרישות פוליטיות 

המסע היה כישלון במיוחד לאור היומרה שלו. הרעיון לנסוע באוניות היה בסופו של וביטחוניות. 
  דבר הכישלון הכי גדול אי פעם. 

חליטה על יציאה למסע צלב נוסף. מ אנקנטיניוס השלישיבראשות האפיפיור  ועידת לטראנו 1215
כאן הייתה כבר הבנה של איזה סדר יום נדרש למסע הצלב. האפיפיור הכריז על מס חדש (שהוא 
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. לא יכול להיות הבנה שאי אפשר שייצא מסע ללא הון עצמי – 1204חלק מהסקת המסקנות של 
יבם של אנשים ולדרוש מעיר מסחר כמו ונציה להקדיש כחצי שנה לשנע שנסמכים על טוב ל

מחליט על  1217שיוצא ב מסע הצלב החמישיוכד'. ם, על אוניות , על כמות לוחמי)חיילים
מחליטים למצוא נקודת תורפה חדשה והיא מדרום. כל הכוחות יתרכזו אסטרטגיה אחרת. 

רים ומשם ימשיכו. המסע התחיל במצור רציני בקפריסין ומשם ביחד ינחתו על חופי הדלתא במצ
על העיר דנייתא במצרים למשך כשנתיים. המצור הצליח והצלבנים כבשו את העיר. כעת הייתה 
לצלבנים החלטה אסטרטגית איך ממשיכים. הצלחת הקרב הזה, כל כך הטרידה את השליטים 

הגדול והמתוכנן הזה האיובים שהם הסכימו להמון פשרות. למעשה, דבר היוודעו של המסע 
מלכתחילה גרם לאיובים להגיע לפשרות. הח'ליף האיובי מסכים לתת לצלבנים את ירושלים עם 
חופש פולחן למוסלמים. הוא לא מבטיח להם ממלכה גדולה. הצלבנים עמדו בפני דילמה קשה, 
האם להסכים לתנאים האיובים או להבין שיש להם את הכוחות ולנסות לנצח בגדול. הם 

חליטים לנסות לנצח ויוצאים למלחמה. הם נעו דרומה לכיוון קהיר כיוון שחשבו שאם יצליחו מ
לכבוש את קהיר הם יכריעו לחלוטין את הצבא האיובי הדרומי ואז לא יוותר מחסום בינם לבין 
ירושלים. כשהכוחות הצלבנים החלו לנוע דרומה על ציר הנילוס לכיוון קהיר, הכוחות האיובים 

אותם, עשו מניפולציה על המים וגרמו תוך שבועות ספורים לכישלון נחרץ לצלבנים. הם הפתיעו 
נאלצו להתחנן בפני הסולטן שלא ישחטו את כולם. רק טוב ליבו של הסולטן גרם לכך שהם חזרה 

  עם נשקם ולא נהרגו כולם במצרים. הביתה

שנטל על עצמו את  גרמניה, מלך השני פרדריךהוא יותר החלטה של  מסע הצלב השישי 1228
השבועה לצאת למסע הצלב בסמוך לועידת לטראנו כהיענות לבקשת האפיפיור. כיוון שהיו לו 

 השני פרדריךצרכים דחופים יותר הוא לא יצא למסע הצלב החמישי. האפיפיור החליט לנדות את 
ולי יצליח אבל הוא החליט לצאת לבד עם צבאו. הוא הבין שלבד הוא לא יצליח צבאית אבל א

דיפלומטית. הוא הבין שהאיובים מפוצלים וזהו בדיוק המקום של דיפלומט מוכשר. הוא ידע שיש 
לו יתרון על פני כל המלכים האחרים. הוא אמנם היה מלך גרמניה אבל גדל באיטליה והחצר שבה 

יה גדל הכילה אינטלקטואלים מוסלמים, נוצרים ויהודים. הוא הכיר את האסלאם כדת, קרא על
הוא אכן מגיע להסכם עם האיובים שנקרא  1229ולמד אותה וככל הנראה גם ידע ערבית. ב

"הסכם יפו". במסגרת ההסכם ירושלים אכן הוחזרה לצלבנים. מלבד המובלעת של ירושלים לא 
ירושלים הייתה אמורה לחזור חזרה  1239שנים. ב 10ההסכם נחתם להיה שינוי גאוגרפי אחר. 

נכנסים שבטים  1244אבל היא לא חזרה כיוון שההסכם היה נוח לכולם. בלידיים מוסלמים 
טורקיים לתמונה כשחקנים חדשים. הם מכונים "חואריזמים" והם כבשו את ירושלים. הפרנקים 

  ולא יחזרו אליה יותר. 1244עוזבים את ירושלים ב

מסעי הצלב  . בראשו עומד האדם היחיד בהיסטוריה שלמסע הצלב השביעייוצא  1249-1250ב
מצרפת. מסע הצלב השביעי היה שחזור של מסע הצלב סיינט לואי התשיעי , שהוגדר כ"קדוש"

לא השתמש בכוחו של האפיפיור אלא בצבאו ובכוח  לואי התשיעיהחמישי כולל בכשלונו. 
ההתארגנות שלו. הם ירדו לקפריסין ומשם לדנייתא. הם הצליחו להשתלט על העיר ולא הצליחו 
להחליט מה לעשות כעת. בסופו של דבר החליטו לעשות בדיוק מה שעשו במסע הצלב החמישי, 

שים בדיוק את אותו מארב וגם מסע הם החליטו גם הם לרדת לקהיר לאורך הנילוס והאיובים עו
הצלב השביעי נגמר בכישלון כשהלוחמים הצלבנים מתחננים על חייהם בפני הסולטן האיובי 

  בקהיר. 

להגיע  לואי התשיעי(השמיני לא חשוב) גם הוא ניסיון של  מסע הצלב התשיעי 1270-1271
ה. להגיע מתוניסיה לירושלים. הוא החליט לחצות את הים התיכון ישירות מצרפת לתוניסי

כבר  1250ב מת והמסע נכשל. לואי התשיעיברגע שהכוחות מגיעים לתוניסיה ולכבוש את מצרים. 
הממלוכים שולטים במצרים ובכל הסולטנות האיובית כולל אסיה הקטנה. הסולטנות הממלוכית 

לוכים תהיה המשמעותית ביותר באזור עד הגעת העות'מנים. המנהיג הראשון המשמעותי של הממ
 1291שניסה לדחוק החוצה את הפרנקים מהמזרח התיכון (מלבד קפריסין) ב בייברסהיה 

מת לפני כן) והפרנקים מסיימים לחלוטין את תקופת  בייברסהממלוכים מצליחים במשימה (
אנשים עדיין המשיכו לדמיין מסעי צלב, הרעיון של מסע צלב  הזמן שנקראת "מסעי הצלב".

  המשיך לשחק תפקיד אצל הפרנקים באירופה למרות שלא יצא יותר אל הפועל. 
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  היטמעות הצלבנים באזור:

אחת הסיבות העיקריות של מסע הצלב הראשון היא שהצלבנים נפגשו במזרח תיכון מפולג, 
יין בערים עצמאיות שקיימו בריתות עם הערים מפוצל ובעיקר שאנן. מזרח תיכון שמתאפ

הסמוכות להן. הצלבנים הגיעו, הציפו את המרחב וכבשו את האזור הגיאוגרפי. עם כיבוש 
הממלכה ולאורך הזמן ניתן לומר כי הצלבנים נטמעו בנוף המזרח התיכון. השליטה של מלך 

ו באופן כמעט עצמאי, ירושלים לא הייתה מקסימלית. שליטים שונים בממלכת ירושלים פעל
במיוחד כשמתרחקים לפריפריה. אנטיוכיה ואדסה ראו עצמן כנסיכויות עם מנהיגים עצמאים. 

. מי שמהווה איום עבור הערים הללו הם שבטים טורקיים רוג'רהיה  1115שליט אנטיוכיה ב
שרוצים להגיע ממזרח אסיה ולכבוש שטחים לא יציבים והסולטנות הסלג'וקית ששולטת על 

יוצר קשר עם שליט דמשק  רוג'ראסיה הקטנה. הפרנקים מהווים הזדמנות עבור הערים האלו. 
מתחולל קרב בסרמין שבו הפרנקים נלחמים לצד הדמשקאים  1115וחאלב ויוצר ברית צפונית. ב

והחאלבים נגד שבטים טורקיים שהגיעו ממרכז אסיה והסלג'וקים. קרב של מוסלמים ופרנקים 
  ו רק דוגמא אחת לאופן בו הפרנקים נטעמים באזור. מסוגים שונים. ז

: בפרק הזמן הזה יש שתי ממלכות איוביות מפוצלות, שליט בקהיר ושליט בדמשק 1244קרב עזה 
גם הממלכה הצלבנית מחולקת לבריתות צפוניות ובריתות דרומיות. יש ב"מלחמה קרה" ביניהם. 

ר בצפון שם יש להם יותר נכסים. חלוקה בין הגורמים השונים. הטמפלרים התבססו יות
המציאות הווסטיפלרים שהתבססו בדרום. המתחים האלו מגיעים אל פני השטח בקרב עזה. 

מתארת כי החזית הצפונית היא לא רק איובים אלא  ,אבן פוארד, שמתוארת על ידי הכרנוקאי
ברית בין האיובים לנוצרים (!) והנוצרים הם אלו שנתנו את המשמעות הסימבולית (האיובים 

כנראה  –נלחמים תחת הדגלים הצלבנים הוא אפילו מתאר כמרים שנתנו יין ללוחמים המוסלמים 
מל אחד הוא יכול להיות צלב. הדרומיים מגזים). אנחנו כולנו מאמינים באותו האל ואם צריך ס

ניצחו והשליט הצפוני המוסלמי בכה ואמר לעצמו שהוא יודע שהם הפסידו בגלל הברית עם 
ניתן לראות כי הבריתות בין האיובים לנוצרים היו חזקות עד כדי הפרנקים ולחימה תחת הצלב. 

  לחימה תחת אותו הדגל. 

ופו. הוא גדל וראה את ממלכת ירושלים הראשונה. הוא היה כרוניקאי חריג בנ אוסמא אבן מונקד
חי בעיר בסוריה בעיר שייזר ונטייתו הטבעית הייתה לשרת את השליטים בדמשק. אופיו גרם לו 
להסתכסך עם מנהליו המקומיים וכך הוא עבר ממקום למקום עד שהגיע לחצר הח'ליפה 

. מצד אחד היה מלומד דתי אלח א דיןצו נור א דין הפאטימי במצרים. הוא חזר צפונה ושירת את 
הוא כתב ספר שמחציתו מוקדש למפגשים קלאסי שעסק בחדית' ומצד שני עסק בכתיבה פיוטית. 

שלו עם הפרנקים. יש כאן מלומד דת שנטל חלק בקרבות וכותב ספר בו הוא מנתח ותוהה באשר 
  למשמעות הדתית והרוחנית של האירועים הללו. 

 ירושלים ממלכת את בחייו וראה האיובי המשטר תחת גדל הוא' – מונקיד בן אוסאמה של טקסט

 קוראן בפרשנות עסק :אחד בנושא התמקד ולא דופן יוצא אדם הוא .בסוריה נולד הוא .הראשונה

 שהתגלה "ההתבוננות ספר" את כתב הוא .ושירה ספרות בכתיבה עסק שני ומצד ותיאולוגיה

 החיבור .עשרה-השתיים למאה מיוחדות מבט נקודת מציג הוא שם .עשרה-התשע המאה בסוף

 שני פרק .הטיפוסי המוסלמי חייו אורח של תיאור עם בציד עוסק אחד פרק :פרקים לכמה מחולק

 :הפרנקים על כותב אף הוא .הקרב בשדה אף פלאיים באירועים עוסק

 "אדם לבני נחשבים האבירים רק ובעיניהם הגבורה מלבד מעלה שום בהם ואין ,האל יפקירם"

 .אנתרופולוגית היא שלו ההתבוננות

 ,אבירות על שיחה זוהי .אותו שהציל (אוסמה) מוסלמי לבין נוצרי מלך בין שיחה על כותב הוא

 למוסלמים ,כלומר ."ועמי גזעי בן אביר אני" :לו עונה ואוסמה אביר שהוא לאוסמה אומר המלך

 .עממית גזעית אבירות יש גם
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 לחזור רוצה שהוא ולפני הקודש ארץ אל למעשה הגיע ,המוסלמים אל פרנקי אביר שנושא מכתב

 ממבט שלו המשמעות את משיג הזה הטקסט .מוסלמיים אבירים לראות מבקש הוא הביתה

 האבירות באמצעות הנוצרי המבט דרך נעשה המוסלמית האבירות את להאדיר ניסיון :כפול

 .הנוצרית

 .הצלב במסע חלק נוטל שהוא משום אביר הוא בחרב שאחז כפרי אותו גם ,השני אורבנוס מבחינת

  . שלהם ואבירים שלנו אבירים על כותב אוסמה ."קדושה אבירות"

27.12.2016  

  המסדרים הצבאיים – 9שיעור 

עבור הרבה אנשים, המסדרים הצבאיים הם התגלמות מסעות הצלב. מבחינה תיאולוגית יש כאן 
קידום עצום. אלו אבירים אריסטוקרטים שעברו הכשרה צבאית וכעת הם מקבלים גם את 

 –התואר נזירים. אלו אנשים שהקדישו את חייהם ללוחמה והם לא פחות מאשר נזירים 
וצרית עבור אדם פשוט. המנזר הטמפלרי הוא המנזר המפורסם הקטגוריה הכי גבוהה באמונה הנ

ההתארגנויות שהיו לפני המנזר  ןמבניהם והראשון מבניהם שגם התרסק בצורה הכי חדה. אות
ות. יהטמפלרי המשיכו להתקיים גם אחרי מסעות הצלב. למסדר הטמפלרי לא הייתה המשכ

שען על מסורות קודמות. באותה מידה המסדר הטמפלרי הוא סוג של המצאה יש מאין. הוא לא נ
היסטוריונים רבים שואלים מאיפה הגיע הרעיון של שהרעיון הצליח הוא היה יכול להיכשל. 

המסדרים הצבאיים האלו (הם יכולים להיחשב כחילול השם). רקע אחד לצמיחת המסדרים 
לא רעיונות שאנשים מתחילים להבין שלוחמה ודת הם  12הטמפלרים הוא כבר בתחילת המאה ה

הייתה מוכנות בעם לרעיון שניתן לקבל גמול עליון בתמורה למסירת הנפש וגמול על עצם סותרים. 
  היציאה למסע (לאורך הזמן מחיר הגמול עלה כיוון שהיה קשה יותר להוציא אנשים למסעות). 

רות קונקרטי, המסדר הטמפלרי לא מגיע על בסיס משהו קודם, אבל היו מסג –במישור המוסדי 
  שהיו יכולות לשאת את הרעיון הזה.

המסורת הראשונה, שהייתה קיימת מאות שנים היא מסורת של בתי תמחוי, בתי  .1
ה, במקומות העולם הנוצרי, בעיקר בפריפרי חולים ובתי מחסה שהיו פרוסים ברחבי

אליהם עולים לרגל נטו להגיע והנוכחות שלהם במקומות האלו הייתה מסוכנת (אם כי 
בתי התמחוי האלו נתנו הם היו מיעוט באזור או כי אלו היו אזורי ספר לא מוסדרים). 

 לרגל הנוצרים שהיו מגיעים אליהם.מענה רפואי, דתי ותזונתי עבור העולים 
ל האחוות. קהילות קטנות וסגורות של "אחים" שמה המסורת השנייה היא המסורת ש .2

שכורך אותם יחד זה לא תקנון מסודר אלא התארגנות אורגנית שבמסגרתה הם 
מקיימים חיי קהילה רוחניים בחזית. המשימה שלהם היא לא משימה מלחמתית אלא 

עצם הנוכחות שלהם במקום מראה את הריבונות הנוצרית באזור (דומה  -יישובית 
, התושבים היו צריכים לדעת להילחם ומגדל). החיים בחזית היו לא פשוטים לחומה

  איבריה (ספרד). ות האלו היו בעיקר באזור האחו. אבל זו לא הייתה המהות שלהם שם

 1118שפונה למלך ירושלים ב הוגו דה פאיינסאחד האנשים המשמעותיים במסדר הטמפלרי הוא 
הממלכה היא הגדולה ביותר שתהיה  1118ומציע לו שירות מסוים עבורו הוא מבקש תמורה. ב

 –אבל הדרכים הן דרכים מאוד מסוכנות. במידה מסוימת הממלכה לא מממשת את ייעודה 
ים בידי הייעוד שלה היה לאפשר לנוצרים לקיים פולחן בירושלים והמקומות הקדושים. אם ירושל

הצלבנים אבל עדיין עולים לרגל לא יכולים להגיע למקומות הקדושים ולקיים בהם פולחן, אזי 
מציע למלך ירושלים אבטחה על הדרכים בין יפו  דה פאיינסהממלכה נכשלת בתפקידה. 

באדווין לירושלים. הוא מבקש בתמורה מטה עבור הטמפלרים, מרחב פיזי להתמקמות. המלך 
מסגד אלאקצה, אורוות שלמה. המקום עמד  –מבנה ריק וחסר חשיבות מבחינתו מציע לו  השני

ריק ולא ידעו מה לעשות איתו. המסדר הצלבני לוקח את שמו משם וקורא לעצמו "המסדר של 
העניים בעקבות ישו ובעקבות שלמה" (תרגום לא מדויק). כלומר המסדר הטמפלרי משייך את 

תוך כמה זמן הרעיון הזה . , סגפנים ורעבים ללחםעניים עצמו לשלמה ומדגיש את העובדה שהם
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לקח מעט זמן כיוון שהרעיון בהתחלה היה נראה הזוי  ופך להיות משמעותי אך זהצובר תאוצה וה
  לרוב התושבים וכיוון שהרעיון הזה היה צריך לקבל אישור רשמי מהכנסייה על מנת להתרחב. 

ואה נותנת גושפנקא מסוימת למסדר רשבצרפת. ועידת ט ואהרהייתה ועידה כנסייתית בט 9121ב
הטמפלרי. בשלב הזה ישנה הסכמה שהישות הזו קיימת ושצריך לכתוב לה תקנון. אם הם אבירים 
בשם הדת ובשם המקומות הקדושים אי אפשר להתעלם מזה ולתת להם להמשיך בלי הסדרה. הם 

ור לו מסגרת ר לו לעשות, ליצצריכים להיות מוסד שיהיה ברור מה הוא עושה ומה אסו
הייתה רק דרך אחת להיות נזיר בתנועה הבנדיקטינית,  11עד סוף המאה הבירוקרטית ארגונית. 

היו המון דרכים להיות נזירים. היו  12לרוב ההורים שלך הכניסו אותך לשם מינקות. מהמאה ה
התנועות הנזיריות ם. פנקא כזו או אחרת לנזירות שלהן תנועות נזיריות שקמו וקיבלו גושהמו

החדשות הן לא תנועות חתרניות. המצב לא היה שהבנדיקטינים היו המיינסטרים והשאר היו 
חתרנים מסביבם אלא שכל התנועות התקבלו. הייתה נכונות ליצור רפורמה בתנועה הנזירית. 

בור התנועות שקיבלו גושפנקא מהאפיפיור היו לגמרי מקובלות על הכל. האישור מהאפיפיור ע
נתן להם את  אליקנטוס השניכשהאפיפיור  1139הטמפלרים הגיע עשר שנים אחרי הועידה ב

כלכלית. רוב האנשים שרצו  מבחינה קודם כלחשוב  האישור הזה ת.האישור להיות תנועה נזירי
לעשות משהו טוב, לא קמו בוקר אחד והצטרפו למנזר אלא תרמו למנזר. בכך שהאפיפיור מוסיף 

מפלרי לרשימת התנועות הנזיריות הוא מאפשר לאנשים רבים לתרום למסדר את המסדר הט
קיבל החלטה קצת חריגה. המהפכה בעולם הנזירי  אליקנטוס השנייש לשים לב כי הטמפלרי. 

הבנדיקטינים. המתחים של המסדרים  –יצרה לא מעט מתחים. יש ממסד ישן שיש לו מה להפסיד 
הישנים התגלמו בזיקה להיררכיה הכנסייתית הקודמת. המנזר היה חייב להיות כפוף 
לכומר/בישוף, חלק מהיררכיה הדתית המקומית. כל מסדר חדש שהאפיפיור מאשר צריך להיכנס 

רק לא מכפיף לאף אחד,  אליקנטוס מסדר הטמפלריה אבל, אתלהיררכיה דתית מסוימת. 
לאפיפיור. נוצר גוף חזק מאוד עם רוח גבית חזקה מאוד מהאפיפיור. הטמפלרים חריגים בנוף של 

והוא מעל כל היררכיה מקומית דתית התנועות הנזיריות. זהו לא גוף שנשען על מסורת קיימת 
  . 14ופוליטית. בסופו של דבר שני הדברים האלו פעלו נגד המסדר והוא חוסל במאה ה

מסדר הטמפלרי יש גילום ליומרנות שלו. הוא מתיימר לקחת את כל מה שמפואר בתקנון של ה
במסורת הנזירית ולהלביש עליו את כל מה שמפואר במסורת האבירית האריסטוקרטית. התקנון 
אומר שהלוחמים לוקחים חלק במסורת הנזירית (המנזר הבנדיקטיני מתאפיין בסדר היום שלו 

חופשי נלקח מהם עבור המאסטר העליון (הנזיר נותן את חופש שמתנהל לפי התפילות). רצונם ה
הפעולה שלהם לאב המנזר). מדברים על התמסורות לגוף, לבישת גלימה לבנה שמסמלת בהירות, 
טוהר ופרישות. כל התקנון כתוב בשפה נזירית. אחד הדברים השונים בתקנון הוא שהשבועה 

החיים בשאר התנועות הנזיריות (את השבועה במסדר הטמפלרי תחומה בזמן לעומת השבועה לכל 
רק האפיפיור יכול להתיר). האבירים הטמפלרים היו אנשי משפחה (אסור לקבל ילדים, רק 
לוחמים שעברו הכשרה) שלקחו על עצמם שבועה לזמן מוגבל ואז הם חוזרים למשפחה שלהם. 

  סתגפות. בפרק הזמן שהם נזירים הם נזירים בכל צורה שהיא, מהתפילות ועד הה

גם לאחר האישור של האפיפיור לא הגיעה אהדה גדולה לטמפלרים. אנשים עדיין ראו בטמפלרים 
חילול השם. השילוב של אדם לוחם ונזיר עדיין נראה להם בלתי אפשרי. יותר מזה, ציפו מאנשים 
 להאמין במסדר שהוא לגמרי הפוך מהאתוס הנזירי. אחד הדברים המרכזיים באתוס הנזירי הוא

הנזיר נכנס למנזר ולא יוצא ממנו. אדם מתכנס בתוך עצמו ונמצא  –" סטביליטיסעקרון ה"
בקהילה הסגורה היחידה אליה התחייב. אנשים שמסתובבים ועוברים ממקום למקום הם אנשים 
שצמאים לאהבה ותשומת לב ממקומות אחרים. האמונה בטמפלרים כנזירים משמעותה היא 

ת וההתנזרות מתבצע במרחקים ולא אמונה בנזירות שמתבטאת במרחקים. האקט של הדבקו
  בתוך קהילה סגורה. 

התבסס כאיש הדת החשוב בימי הביניים. לא יותר חשוב מהאפיפיור פשוט  ברנרד מקלרבו
אפיפיורים התחלפו והוא בפעולותיו השאיר חותם עמוק. הטמפלרים פנו אליו בעזרה שיכתוב 

ת הצלב עד הסוף) אך בסופו של דבר עליהם. בהתחלה הוא מעט נרתע (ייתכן כי לא האמין במסעו
הוא כותב על כך שיש משתכנע וכותב חיבור על הטמפלרים ומדוע הם האבירים האמיתיים. 

אבירות שנלחמת בשר ודם ברשע שהם הבלתי מאמינים (מוסלמים, פגאנים וכד') ובעת ובעונה 
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זמנית את שני  אחת נלחמים נגד התאוות הפנימיות. הם האבירים האולטימטיביים שמבצעים בו
הדברים. הוא טוען כי נוצרו נסיבות בעקבותיהן יש צורך להרוג את הפגאנים. הוא לא חושב שיש 

את כולם אבל צריך לעשות את זה על מנת לקיים פולחן. אם כבר צריך לעשות את זה, אין  טלשחו
מביא ציטוט  ברנרד מקלרבו, בנוסףיותר מתאימים מהאבירים הטמפלרים הנזירים לעשות זאת. 

מישו שמאפשר את הקיום של נוצרי לוחם. אם צריך להיות לוחמים הטמפלרים הם המוצלחים 
עדיין הוא טוען כי נזירות במשמעות נצרות ולוחמה.  –ביותר בשתי המשימות העיקריות שלהם 

הרגילה שלה היא העדיפה ביותר. אבל אם אין באפשרותו של אדם להיות נזיר במנזר, האופציה 
  נייה הטובה ביותר היא האבירות הטמפלרית.הש

רוב הנוכחות של הטמפלרים בכלל לא הייתה בחזית. כשאדם רצה לתרום כסף למסדר הטמפלרי 
הוא היה נותן את הקרקע שלו לצמיתות (לא היה כסף נזיל). מה שנוצר הוא שהמסדר הטמפלרי 

יב מתוך האדמות הללו כסף אחז בקרקעות באזורים עשירים ופוריים במרכז אירופה. המסדר הנ
והכסף שונע אל עבר החזיתות. לאבירים היו בתים בארץ הקודש שקיבלו כסף מאירופה. ככל 
שמעמדו של המסדר עולה, הוא מקבל יותר שטחים באירופה. כל אחוזה חדשה שנתקבלה 

ק באירופה הייתה צריכה להיות מאוישת. החיים של מי שהצטרף למנזר הטמפלרי התחלקו בין פר
הזמן שהוא צריך לתת באירופה, בעורף בעבודת הקרקע (שם הוא ממשיך לקיים אורח חיים נזירי) 

המסדר ובין פרק הזמן בו הוא צריך ללחום ממש בארץ הקודש. האבירים נעו ממקום למקום. 
הפך להיות אחד הגופים העשירים ביותר. עד כדי כך שטוענים כי המסדר הטמפלרי הוא הבנק 

הגוף הראשון שידע לשנע כסף ממקום למקום. היו להם אוניות משלהם וצירים  הראשון. הוא
מאובטחים למעבר. לכן הם היו יכולים להציע את השירות של שינוע הכסף גם לאנשים אחרים 

  שלא קשורים למסדר ולגבות בעבור השירות עמלה מסוימת. 

03.01.2017  

  ורדיפת היהודים סדרים הצבאייםשך המהמ – 10שיעור 

בעיקר בחזית  –הממלכה החלה לבנות ביצורים בממלכת ירושלים (מבצר ארסוף, המבצר בצפת) 
הצפונית. רוב המבצרים הללו יחסית קטנים ולא מפותחים מבחינה טכנולוגית אבל שירתו את 
המטרה לשמה נבנו. מהר מאוד הממלכה ירד מנכסיה, המלך הצליח להמשיך ולשלוט אבל 

ת (יחסי חוץ) הכתר איבד אחיזה. לוואקום הזה נכנסו המסדרים מבחינה כלכלית ופוליטי
הצבאיים מהבחינה הכלכלית. המבצרים המשיכו להיבנות על ידי המסדרים הצבאיים בזכות ההון 
העצום שצברו. הצלבנים בנו מחדש את המבצר בצפת בעזרת אלפי אנשים ובמשך כמה שנים 

  טובות. 

עצמו. רבים מאנשי אירופה הלטינית המבקשים לתרום, המסדר הטמפלרי הפך להיות מוסד בפני 
תורמים למסדר. המסדר הופך להיות בנק שפרוש בצורה מסיבית בכל רחבי אירופה הלטינית 

). המסדר הגן על הדרכים היבשתיות לירושלים. הצלבני, שם היה מרכזו של המסדר (כולל המזרח
להיות משוחרר מההיררכיה  –יק למסדר השילוב של מסדר עשיר עם הפריווילגיה שהאפיפיור הענ

  . אנשי המסדר הופכים להיות אנשים חשובים בחברה הנוצרית בימי הביניים.הכנסייתית

האפיפיור מוציא  1314ב והן בדיוק הסיבות לנפילתו של המסדר. כל אלו הסיבות להצלחת המסדר
נזירים, הם נרדפו והועלו על צו שמכריז על ביטולו של המסדר. אנשים המשויכים אליו כבר לא 

ובממלכת ירושלים, שפ היה המסדר חזק ביותר. ככל שהממלכה  13שיאו באמצע המאה ה המוקד.
נפלה, כך נפגע גם המסדר הטמפלרי. הוא היה המסדר החזק ביותר שנפגע מירידתה של ממלכת 

   תן לעולים לרגלירושלים כיוון שלא היה מבוסס על מסורות קודמות ונשען בעיקר על השירות שנ

ד מצרפת מחליט להתחיל תהליך של משפטי אינקוויזיציה נג פיליפ הרביעיהמלך  1304ב
מטרתם של משפטי האינקוויזיציה היא לבדוק את האמונה האמיתית של  הטמפלרים.

הטמפלרים. אדם שנמצא במשפט של אינקוויזיציה זה אדם שיש חשד כלפי אמונתו. ההנחה היא 
 אצלו בלב אמונה שטנית היא לא תתגלה רק בשאלות אלא בעזרת עינויים.שאם אכן מסתתרת 

אחרי שהאינקוויזיטור מענה את האדם  לכן לאחר שלב שאילת השאלות, מגיע שלב העינויים.
הנבחן, הוא מבקש ממנו להתוודות. אם הוא התוודה במקרים חריגים הוא ייצא לחופשי (עבר את 
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ממנו). לרוב, האינקוויזיטור מחלץ מהאדם וידוי על  התהליך, האמונות השטניות השתחררו
לעלות על המוקד. העלייה על המוקד נעשית לאחר שהיה וידוי.  –אמונות שטניות ואז מגיע העונש 

פעמים לא רבות אין וידוי אבל גם אז מגיעה העלייה למוקד. כלומר, משפט האינקוויזיציה בכל 
  עלייה למוקד. –מקרה נגמר לא טוב 

המשפטים הועלו טענות שהטמפלרים קיימו יחסי מין בינם לבין עצמם. טענה נוספת במהלך 
בפה,  תונשיקהייתה שטקס הכניסה של אביר בשערי המסדר הוא טקס עם יסודות שטניים (

בפופיק ובקצה התחתון של עמוד השדרה). הטקס נערך בעירום מלא ובמהלכו החבר החדש נדרש 
ים במרחב ועדויות כמו "ראיתי חבר שהטיל את מימו על צלב". להתכחש לישו. היו פסלים פגאני

ות השבעים שנ. בטמפלריםבתחילת המחקר, רוב החוקרים קיבלו את הטענות האלו כלפי ה
כי היו סיבות בעקבותיהן האשימו את  ו לחלוטין את הטענות וטענווהשמונים רוב החוקרים פסל

צע שככל הנראה לא כל המעשים היו כל הטמפלרים בהאשמות האלו. היום, מתקבלת גרסת אמ
כך נפוצים אבל מאוד ייתכן שהיו יחסים הומוסקסואלים (שהיו נפוצים בהרבה מסדרים/ארגונים 

מדוע  –אך אם ההאשמות על הומוסקסואליות היו יחסית נפוצות בקרב ארגוני גברים  גבריים).
ין הטמפלרים לאויב, לאור הקשר ב –ההאשמות ההומוסקסואליות נגד הטמפלרים התקבלו? 

המוסלמי. הטמפלרים היו כל כך מזוהים עם המזרח (שהייתה נקודת החוזק שלהם בזמנים 
מסוימים) כך גם זוהו עם המוסלמים שמבצעים יחסים הומוסקסואלים. הרעיון שהמוסלמים הם 

  הומוסקסואלים היה נפוץ בקרב נוצרים בימי הביניים. 

למסדר היה יכול להיות לאור היותם מסדר מוצלח. אבל האינטרס של כל מיני אנשים להתנכל 
  למה האינטרס התרחב עד כדי מלך צרפת. ישנם מספר הסברים של חוקרים שונים:

זוהי התקופה שלאחר נפילת ממלכת ירושלים הצלבנית. המלכים האירופאים מחפשים  •
 1274פנטזיות על מסעי צלב נוספים. ב –הזדמנויות להחזיר את השליטה על ירושלים 

הייתה ועידה כנסייתית נוספת בה האפיפיור מדבר על מסע צלב. הוא מבקש מחכמי דת 
שונים להציע הצעות. אחת מההצעות אומרת שהבעיה היא שהנוצרים מפוצלים. כל הזמן 
יש יוזמות מקומיות למסעי צלב ולגיוס כסף עבורם. צריך להיות מסע צלב עבור כל 
אירופה. על מנת לצאת למסע אחד וחזק של כל אירופה צריך קודם כל לאחד את כל 

המסדרים הצבאיים. רוב אנשי המסדרים הצבאיים היו בעד אבל הטמפלרים  –הלוחמים 
שעמד בראשו. כלומר המסדר הטמפלרי לא  ז'אן דה מולייהתנגדו נחרצות. במיוחד 

דר היה מעורב ביוזמות מלחמתיות משתף פעולה על מנת להחזיר עטרה ליושנה. המס
מקומיות נגד הכוחות במזרח. המסדר המשיך לגייס אבירים נוספים ולשנע אותם למזרח. 
כלומר אי אפשר לומר שהטמפלרים היו מנותקים מהמציאות. אבל הטמפלרים לא לקחו 

 חלק ביוזמה הגדולה הזו שהייתה יכולה לבצע שינוי. 

עשיר וכל כך חזק שמראש ניתן לומר עליו שזמנו קצוב. אלמנט כלכלי. זה היה גוף כל כך  •
שעלה  פיליפ הרביעיבמוקדם או במאוחר יקום אדם שירצה לחסלו. האדם הזה היה 

קות. ללשלטון בתקופה מאוד "יקרה". הוא ואביו היו מעורבים במלחמות במספר ח
אנגליה (מה שיהפוך להיות מלחמת מאה השנים) הייתה מלחמה - מלחמת צרפת

ואביו שמו דגש רב על המלחמות  פיליפ הרביעיעותית על השליטה במערב צרפת. משמ
היה זקוק בדחיפות לאוצר של  פיליפ הרביעיהאלו ובכמה חזיתות. מבחינה כלכלית 

 הטמפלרים.

להגיע לאוצר של הטמפלרים ויש לו את  פיליפ הרביעילמנגד, אם היה כל כך דחוף  •
הרבה זמן לחסל את המסדר? הוא עלה לשלטון תמיכת האפיפיור מדוע לקח לו כל כך 

בתקציב גרעוני שירש מאביו. הוא מחכה עשר שנים עד להוצאתו מחוץ לחוק של המסדר. 
כנראה האינטרס הכלכלי לא עמד לבדו. היו לו עוד אינטרסים. האיום הפוליטי של 
הטמפלרים למשל, תרם לרצונו הטוב לראות בהם אויב. כשהוא שמע שחלחלו לתוך 

 מסדר אלמנטים שטניים הוא השתמש במידע לטובתו כי רצה לראות את המסדר נעלם.ה

ניסח תאולוגיה פוליטית חדשה. הוא ראה עצמו כמלך בחסד האל. לא רק  פיליפ הרביעי •
בזכות זה שהאל בחר בו למלוכה אלא במובן שהוא תפס את עצמו כשליח של האל. לא 

לקיים ממלכה בחסות האל. יש כאן אדם במקום האפיפיור אלא כשליח שיש לו מצווה 
שהוא לא רק שליט נוצרי אדוק אלא שליט עם שליחות לקיים ממלכה אדוקה נוצרית. 

הגירוש הראשון של יהודים  –מתחיל הפרק הראשון בתהליך הדרת היהודים  1290בשנת 
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מאנגליה. רעיון גירוש היהודים מתכתב עם התפיסה כי אם הממלכה היא נוצרית, אין 
ום למי שאיננו נוצרי ויש כלפיו הרבה פחות סבלנות. היהודים מאיימים על הצביון מק

התחילו לרדוף הומוסקסואלים, מכשפות  –בהקשר הרחב היותר הנוצרי של הממלכה. 
ומצורעים. השדה הפוליטי חסר סבלנות כלפי האחר. השדה הפוליטי מדמיין הומוגניות 
באוכלוסייה. מי שהוא לא חלק מהסדר החברתי הנוצרי הבסיסי מקומו לא במדינה. 

מגרש את היהודים מצרפת ורודף הומוסקסואלים, מכשפים  פילים הרביעיגם  1302ב
רעים. יש רצון לסלק מהמרחב הציבורי יסודות שיש כלפיהם חשד שהם לא נוצרים ומצו

מחפש לראות מי מאיים על המרחב הנוצרי. גם  פיליפ הרביעיאדוקים. כלומר 
האוכלוסייה כבר רגילה ובשלה להאשמות האלו כלפי אנשים שמהווים איום על הצביון 

 הנוצרי. 

והונו התחלק בין השליטים  ם הועלו על המוקד)(רוב הלוחמי בסופו של דבר המסדר התחסל
המקומיים. המסדר ההוספיטלרי המשיך להתקיים. הוא העביר את המטה שלו למלטה ושם הוא 

  ממשיך להתקיים בגלגולים מסוימים עד היום. 

  רדיפות הקהילות היהודיות באירופה במהלך הצלב הראשון:

מה  –ר בתחילת האביב התחילו לצאת פלגים כב. 1096מסע הצלב הראשון יוצא לדרך באמצע קיץ 
רוב היוצאים למסעות האלו לא הגיעו לשום מקום,  ."המסע העממי"שמכונה על ידי היסטוריונים 

יצאו וחזרו אחרי כמה שבועות. בכמה מקומות, ההתארגנויות האלו היתרגמו לפרעות בקהילות 
המקום הראשון בו היו פרעות כאלו היה ברואן בצפון צרפת. השמועות על מה היהודיות בדרך. 

שקרה בצפון צרפת מגיעות לקהילות בעמק הריין (שם מבחינה מספרית התרכזו רוב היהודים 
הייתה הגדולה מהקהילות היהודיות באירופה). השמועות על כך  מיינסשחיו באירופה. העיר 

לערים האלו. הייתה הבנה שגם אם היוצאים למסעות לא  שמסע הצלב מסוכן ליהודים מגיעות
יפרעו ביהודים, הם יבקשו מהם מס או משהו דומה. גל מרכזי של יוצאים למסעי הצלב מגיע 

, העיר הדרומית ביותר באזור עמק הריין. אותם צלבנים פורעים ביהודים שפאיירבתחילת מאי ל
(ככל הנראה הצלבנים האלו רצו  תם או למותלהמיר את ד –ומעמידים את היהודים בפני הבחירה 

. מרבית היהודים לא ממירים את דתם ונטבחים. השמועות מגיעות בכל מקרה לטבוח ביהודים)
לערים הקרובות והקהילות היהודיות בהן פונים לרשויות החילוניות והכנסייתיות לעזרה. 

ליח ואותם צלבנים מגיעים הרשויות מסייעות להן ומציעות מקלט ליהודים. אבל, הסיוע לא מצ
כוונת הצלבנים הייתה להמשיך לעיר ומצליחים להוציא את היהודים מהמקלטים ולטבוח בהם. 

. הבישוף המקומי רושלים זו לא הייתה הדרך)י(למרות שמבחינת הדרך ל קולוניההבאה, 
פיזר את היהודים מסביב לקולוניה אך גם זה לא עזר ליהודים כי הצלבנים הגיעו לכל  קולוניהב

 פראגהצלבנים המשיכו מזרחה, הגיעו לאחד מהמקומות בהם הסתתרו יהודים וטבחו בהם. 
וביצעו גם בה טבח ביהודים. הצלבנים המשיכו להונגריה ושם נעצרו כי הפסידו בקרב מול מלך 

  הונגריה. 

הצלבנים שאלו את עצמם שאלה שהתשובה אליה הייתה שצריך להרוג את היהודים  -מהמקורות 
בדרך. המחבר היהודי לא אומר שהצלבנים "סתם" רצו להרוג את כל היהודים. הוא מסביר איך 
הפעולה מתכתבת עם האמונה הצלבנית. הצלבנים שאלו את עצמם איך זה הגיוני שאנחנו נשלחים 

את המקומות הקדושים ובו זמנית אנחנו מאפשרים ליהודים שצלבו כל כך רחוק על מנת לשחרר 
) נותן משמעות שלמה ב"ר שמשוןאת ישו להמשיך באמונותיהם כל כך קרוב לביתינו. המחבר (

משיחית לכל המסע מתחילתו ועד סופו. בהתחלה צריך להרוג את מי שמחלל את המסע עצמו 
ת הקדושים. זו האידיאולוגיה שהופכת את ובסופו של דבר את מי שלקח מהנצרות את המקומו

  הפרעות לבעלי היגיון פנימי.

, עיר עם חומה ופתחו להם את מיינסמקור שני של מחבר לא ידוע מספר על הצלבנים שהגיעו ל
השער. הצלבנים בוחרים לפרש את פתיחת השער כנס שנעשה על ידי ישו הצלוב. זה הסימן שהם 

נכון, נוקמים את דמו. הם מגיעים לחצרו של הבישוף שם מקבלים מישו כי הם עושים משהו 
נמצאים היהודים שהוא נותן להם הגנה. על שער הכניסה לחצרו מתנהל קרב. היהודים מצטרפים 
לקרב, הם לובשים שריונים ולוקחים כלי מלחמה. מרוב שהיהודים התענו לפני כן (לאור הגעת 

(יש כאן היפוך, גם הטמפלרים היו  הצלבנים.הצלבנים), לא היה להם כוח על מנת לעמוד נגד 
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נזירים שצמו אבל הם לא היו צמים לפני קרב על מנת שיהיו מספיק חזקים לקרב). המחבר מציע 
  לנו קרב של צבא נגד צבא. 

הכנסייה מגנה את הפרעות האלו נגד היהודים. היא לא מזהה את המסע כמסע שצריך לטהר את 
  אירופה מצאצאי הכופרים. 

17.01.2017  

  ומסע הצלב נגד המינים המשך רדיפות הקהילות היהודיות – 11שיעור 

. חלק ראשון של שאלה קצרה בערך עמוד. חופפת , תהיה בחירה בין כולםשלושה חלקים –מבחן 
טמפלרי ומהן הנסיבות שהובילו לנפילתו). חלק שני הוא שאלה ארוכה, המסדר הלנושא/שיעור (

חיבור בין כמה נושאים שלא נעשה בכיתה. צריך להיות מבוסס על שניים עד שלושה עמודים, 
תכלול ציטוט ממקור שעסקנו  היא החומר. לפחות אחת מהשאלות תהיה מבוססת על המקורות.

בו והשאלה תתבסס על ניתוח המקור. הציטוט לרוב יהיה קצר. חלק שלישי מושגים. שניים עד 
  שלושה מושגים להגדרה בכמה שורות בודדות.

  

מייחס לצלבנים משמעות אידיאולוגית. המסע מתחיל במי שפעם  שלמה ב"ר שמשוןהכרוניקאי 
תקף את ישו (היהודים באירופה) לבין מי שעכשיו תוקף ולא מכבד את קברו של ישו (המוסלמים). 
כשהמחבר מתאר את האירועים במיינץ (העיר שנצרבה כאירוע המרכזי, בה התחוללו הפרעות 

ותר, הן לאור הקהילה היהודית הגדולה ביותר והן לאור מספר הצלבנים הרב בה) בהיקף הגדול בי
הוא מנסה להבנות את התיאולוגיה הלוחמנית של הלוקחים חלק. הוא מתאר את הלוחמים 
היהודים כתמונת מראה של הלוחמים הנוצרים. שערי העיר נפתחים בפני הצלבנים והם רצים 

שדה הקרב המרכזי הוא של הבישוף שניסה לגונן על היהודים. חצרו  –לעבר מקום ריכוז היהודים 
על שער הכניסה לחצרו של הבישוף. לאחר שהיהודים התארגנו גם הם לקרב, הצלבנים הצליחו 

, היהודים מבינים כי הם לא יכולים תיאור הבאהסמל של הנצרות ניצח. ב –לגבור עליהם. האדום 
ולשחוט  ללכת במהרה ולהקריב את עצמם קורבן לאלוהים ,להתעכב, הם בוחרים בדוחק, בלחץ

יש  .לפני שהנוצרים יגיעו וישחטו אותם בעצמם על קידוש חיי האלוהים את עצמם בשחיטה כשרה
תיאור נוראי בלשון מליצית של יהודי ששוחט את רעהו, אמא ששוחטת את בניה ויהודים 

היהודים מתוארים  יגיעו הנוצרים.שממהרים לתת את צווארם ליהודים אחרים, מהר, לפני ש
בלשון מליצית על מנת להדגיש את מותם כקורבנות. הכרוניקאי מתאר את אותו יום כיום מכונן 
כמו אירוע העקידה שכוננה את אברהם כאבי העם הנבחר. הוא מציין שזה לא היה שכפול רק של 

ת לכך שהיהודים ה ניצחהעקידה עצמה  כי אם היא גדולה יותר ממה שהיה אי פעם. זוהי הוכח
באותו יום נדרש לעקוד את בנו ובאמת עקד אותו בסופו של דבר לעומת  הם העם הנבחר. אב

יש כאן כינון מחדש של הבחירה האלוהית על ידי עקידה  אברהם שלא עקד את בנו לבסוף.
א והקרבת קורבן. לכאורה ניתן לומר כי בשלב הראשון, בלבישת השריונים והצומות אלוהים ל

שמע לתחינתו של עם ישראל כך שיכול להתפרש שבני ישראל הם לא העם הנבחר. אך בתיאורו 
את העקידה הוא מתאר את ההזדמנות שניתנה לבני ישראל במקרה הזה, הזדמנות יותר גדולה 

"לחיות חיי  בחירההכרוניקאי עושה את הדיכוטומיה בתיאורו את הממה שניתנה לאברהם. 
יים ב"אהבה". השימוש באותם מונחים נוצריים בהם השתמש גם שעה" ובחרו בדין השמ

דבר הוא מתאר את הבחירה של אלוהים לשחיטה הקולקטיבית הזו על מנת האפיפיור. בסוף 
לפאר את שמו הקודש. המוות הוא לא עבור היהודים עצמם שנשחטו אלא לייחוד שמו של האל. 

להיות אבירים ולפאר את שמו של ישו.  יש כאן תמונת מראה לאידיאולוגיה הנוצרית שאומרת
הנוצרים חושבים שהם מגנים על האל בכך שה מגנים על ישו אבל זו טעות כי ישו אינו אל. 
הנוצרים יוצאים למסע לקבר הרחוק אבל היהודים יוצאים למסע קרוב לקידוש שם האל. הקורבן 

מת על ייחוד השם במיינץ היהודי הוא הקורבן האמיתי והקבר היהודי הוא הקבר האמיתי. מי ש
. הם מתו עבור היותם יהודים וכי סירבו לקבל על עצמם את הדת רבי עקיבאמשתווה למותו של 

. היהודי רבי עקיבא"מרטיר" לפי האמונה הנוצרית. יש פה אפילו יותר ממעשיו של  –הפאגנית 
יש וט את עצמו. שמת כאן לא רק מסרב להיות נוצרי ולכן הורגים אותו אלא בוחר להתאבד ולשח
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כאן ניסיון להשתמש ברעיונות הנוצרים ולהשתמש בהם על מנת להוכיח שהנוצרים טועים, תמונת 
  מראה. 

הפרעות שהתחוללו במסע הצלב השני. הוא מתאר את , מבון, כרוניקאי יהודי אפריםהטקסט של 
מקלרבו שבצרפת (אותו אחד שכתב חיבור הלל  ברנרדמתאר כמרים שונים, אחד מהם שמו 

למסדר הטמפלרי) התבקש על ידי האפיפיור עצמו לעשות מסע הטפות ולומר כי עדיף ללכת 
ולהילחם בישמעאלים (מוסלמים) מאשר להילחם ביהודים. אבל, על פי הכרוניקאי, המסע לא 

 פסוק מתהיליםא נכון את הבן הבליעל ותלמידיו פירשו ל רודולףהצליח כי המנהיג של הצלבנים 
והתירו במסע הצלב לשחוט יהודים. כלומר העובדה שהאפיפיור ומטיף נוצרי חשוב אסרו על 

  שחיטת יהודים לא הספיקה. 

  :1215-1209 )מינותגד המינים (אנשי תנועת ההצלב נמסע 

מסוכן. אי גם לאפיפיוריים וגם להנהגה החילונית היה ברור שמסע הצלב יכול להיות גם רעיון 
אפשר לדעת מה יקרה במהלך ביצוע המסע. זהו רעיון טוב לגיוס אנשים אבל אי אפשר לדעת מה 
האנשים יעשו בשם הרעיון. יכול להיות שהרעיון כבר לא ישמש את הכנסייה. מרוב שקל לגייס 

  בשם רעיון הזה אנשים, אנשים יכולים להשתלהב יותר מידי ולבצע מסע נגד מטרות אחרות.

מהי הנצרות, במיוחד בשלוש המאות הראשונות שלה. ברגע  אודותהולדת הנצרות יש שאלות  מאז
שנוצרת הנצרות ונוצרת כנסייה יש הגדרה ברורה למיהו נוצרי ומיהו לא נוצרי אותו מותר לרדוף. 

הקמה של אורתודוקסיה והאחדה של קהילות נוצריות סביב הרעיון הזה. אותם פלגים שלא יש 
". מינותהנצרות על פי העקרונות האורתודוקסים נתפסים "מחוץ לגדר", תנועות " מקיימים את

בתקופת גיבוש הנצרות הסתובבו גם הרעיונות היהודיים וגם הרעיון הדואליסטי של תנועות 
שני כוחות, שני אלים שנלחמים זה בזה והעולם שלנו  יסטים שהאמינו ברוע וטוב(מאנכ מינותה

. שונה לחלוטין מהתפיסה צריך להתחבר לרוחניות ולהתנתק מהגשמיות. הוא במת ההצגה שלהם
  ). הנוצרית והיהודית שמאמינים כי הקשור באל הוא הטוב

הן חזרו להופיע. יש להדגיש כי  12מסתובבות. במאה ה מינותבמאות הראשונות פחות ראו תנועות 
רת כי היא הנצרות כשקמה תנועה ואומ 12ראו בעצמם נוצרים. במאה ה מינותגם תנועות ה

האמיתית היא מהווה סכנה גדולה יותר לנצרות מאשר דת אחרת. הבעיה הקשה היא במיוחד 
באזורים לא יציבים פוליטיים. אזור כזה היה דרום צרפת. הברון של מחוז טולוז בדרום צרפת 

חד היה כפוף למלך צרפת אבל אדמותיו היו שייכות למלך אנגליה. זהו בעצם מחוז ללא שליט א
מרכזי. הברון של צרפת לא היה יכול לעשות כלום כיוון שאין לו את התמיכה של אף אחד. כיוון 

. בטולוז היה קל לכוחות מינותשזהו אזור חסר שליטה, לא מפתיע שדווקא שם קמו תנועות ה
  . מינותלכן, דווקא בטולוז התקיים הקרב העיקרי נגד תנועת החיצוניים להתערב. 

נים היו בכמויות כאלו שניתן לחסל אותם. אם הם מפוזרים קשה מאוד לחסל לא בכל מקום המי
אותם. על מנת שיהיה ניתן לחסל את המינים צריך דמות מרכזית שתרצה לעשות זאת. כזה היה 

. תפיסתו הייתה שהכנסייה צריכה לתקן את כל עוולות העולם. אינוקנטוס השלישיהאפיפיור 
כשל ויזם בעקבותיו תחקיר על מנת להבין איך לעשות מסע הוא יזם את מסע הצלב הרביעי שנ

רים (מינים) . בנוסף הוא יזם מסע צלב נגד הקאת'צלב מוצלח יותר והכריז על מסע הצלב החמישי
באירופה. כאן הפך להיות מסע הצלב כוח פוליטי של מנהיגים נוצרים מצד אחד כנגד מנהיגים 

  לאינטרסים פוליטיים. אינוקנטוס השלישינוצרים מהצד השני. זה היה ניצול הזדמנויות של 

24.01.2017  

  מסע הצלב נגד המינים ומסע הצלב לבלקנים – 12שיעור 

אומרת מהי דרך הישר ושומרת על  –דרך על ידי יצירת מסרים  הכנסייה משתדלת להתוות
המסרים הללו על ידי ענישה כלפי מי שלא עומד במסרים האלו. יש לכנסייה צורות להתמודד עם 

הכנסייה מגדירה את בעיית  12מי שמקיים אורח חיים שלא על פי הכנסייה. עדיין, רק במאה ה
כאיום. לא  מינות"). הגדרה של הכנסייה את תנועות המינותכבעיה פוליטית ("תנועות  מינותה

 מינותאלא שהיו סיבות פוליטיות להגדיר את ה 12גדלה במאה ה מינותבטוח שאוכלוסיית ה
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כאויבים בצורה כזו. מבחינה גאוגרפית, לא בטוח שיש אזור אחד בו יש ריכוז גדול של תנועות 
אחד. העובדה כי לבסוף החליטו להתמקד . התופעה הזו היא לא תופעה שמאפיינת אזור מינותה

פשטה אלא כי היה זה מקום בעל וואקום  מינותבאזור דרום צרפת היא לא כי היה זה מקום בו ה
  פוליטי. 

 אפה הרבה מתנועות דואליסטיות שהיוהקאת'רית התאפיינה בדואליזם. היא ש מינותתנועת ה
עולמנו הוא תוצאה של  –אסטרים) ובמזרח התיכון במאות הראשונות לספירה (מאנכיסטים, זור

מאבק בין האל הטוב לאל הרע. העיקרון הטוב שמניע את העולם הוא הנפשי, האינטלקטואלי, 
הרוחני וכל מה שהוא גשמי וגופני הוא הרוע. אנחנו צריכים למזער את הגופני ולסגוד כמה שיותר 

(וגם לדברים שהם תולדה  מיןהם התאפיינו בצומות, התנגדו לרכוש ולקיום יחסי  לרוחני שבנו.
מבחינתם, הם תפסו את עצמם כקולקטיב שהוא הביטוי של  .של יחסי מין כמו בשר וביצים)

הם מאמינים באל של הברית החדשה ומאמינים בישו אבל לא מאמינים הכנסייה עלי אדמות. 
ם שהוא האל שהתגלה בשר ודם אלא היה אשליה אופטית. הוא היה רוח לחלוטין. הקאת'רי

היא התגלמות החומרי, הפיזי. הם האמינו רק בברית החדשה. האמינו  –התנגדו לברית הישנה 
הם לא הכירו בממסד  הם עצמם. –שמי שרוצה לדאוג לגאולת נפשו צריך להצטרף לכנסייה 

הכנסייתי הקתולי כולו וראו בהם נציגי רוע שאין ביכולתם להבטיח את גאולת הנפש של 
יש לציין שמאמיני תנועת המינות לא היה הנחלשים והעניים ביותר אלא דווקא  מאמיניהם.

האריסטוקרטים מהמעמד הבינוני גבוה. לא ויתרו על רכושם אך קיבלו על עצמם אורח חיים 
מאוד קיצוני. רוב הקאת'רים לא היו נראים חיצונית כמאמיני תנועת המינות (הסגפנות בפועל לא 

  נית). הייתה כל כך בולטת חיצו

היה אפיפיור מוכשר, תיאולוג חשוב בעל יכולות פוליטיות ויכולות הנהגה  אינוקנטוס השלישי
 1204מרשימות. בשלב דיי מוקדם הוא הימר על מסעי הצלב. היה מעורב במסע הצלב הרביעי ב

ולקח קשה את כשלונו. לכן, הוא החל לחשוב איך לעשות מסעי צלב בצורה יעילה וטובה יותר. 
אסף כספים ורתם כוחות פוליטיים ליציאת מסע הצלב החמישי. מבחינתו, מסע הצלב הוא הוא 

מכשיר טוב לקידום אג'נדה. הוא מחליט שצריך להילחם נגד המינות. הוא לא היה הראשון 
שהגדיר אותם כאיום פוליטי אבל החליט להשתמש נגד האיום הפוליטי הזה במכשיר היעיל שהוא 

ה נגד אויבי הכנסייה המינים". הוא הראשון שחשב לנצל את הכלי הזה מסע צלב. "מלחמ –מצא 
למטרה אחרת, להילחם נגד אויבים מבית. נשאלה השאלה נגד מי בדיוק נלחמים. קל להגדיר אויב 
כשהוא רחוק, בעל מסורות והנהגה אחרת. אבל מסע צלב נגד הבלתי מאמינים הוא קשה יותר 

ישות, ואם אכן ישנה ישות  –ים שוב על "תנועות מינות" מדבר 12רק במאה הלהבנה ולהגדרה. 
  כזו אז יש לה ראשים, יש לה ארגון מסוים. 

פונה לאנשים שהוא חושב שיוכלו לקדם את הנושא. הראשון שהוא פונה  אינוקנטוס השלישי
ואומר לו כי יש  ימונדיר, הדמות החזקה במחוז. הוא פונה לריימונדאליו הוא הרוזן של טולוז, 

גורר רגליים ולא  ריימונדאצלו במחוז בעיה ועליו לטפל בה כבעיה בראש סדר העדיפות שלו. 
, שדריסת הרגל שלו פיליפ אוגוסטמצליח לספק את האפיפיור. האפיפיור פונה למלך צרפת, 

י) יש עניינים יותר חשובים (מסע הצלב הרביעי והחמיש פיליפ אוגוסטהחזקה ביותר באזור. ל
והוא לא נענה לדרישת האפיפיור. האפיפיור מבין כי הבעיה היא שמדובר בשליטים חילוניים עם 
מערך מחויבויות אחר לכן הוא מחליט לפנות לדמות דתית מהכיוון השני. הוא פונה אל הבישופים 

 1208(בהם הוא יכול לשלוט בצורה טובה יותר והם פחות מעורבים בפוליטיקה מקומית). במרץ 
 אינוקנטוס 1207נואש מהניסיונות הדיפלומטיים שלו ומכריז על מסע צלב. בשנת  נוקנטוסאי

שאם לא יצליח לסלק את המינות הוא יסלק אותו. הוא אכן מסלק אותו  ריימונדמאיים על 
 רמבקש כפרה, מגיע שליח מטעם האפיפיור אליו והוא נרצח בדרך. לכן, האפיפיו ריימונדוכש

 – בראשם ריימונדאזור טולוז ו –על מסעי הצלב (כעת יש אויב יותר בולט משנה כיוון ומכריז 
סירב  ריימונדאפשר לראות זאת כהמצאה של אויב שהיה קשה למצוא. מבחינת הנצרות ברגע ש

  ). להוראת האפיפיור להילחם בקאת'רים הוא הופך לאויב בדיוק כמותם

מכריז על מסע הצלב ומודיע כי מי שיצטרף יזכה לפריווילגיות שמלוות למסע הצלב. אינוקנטוס 
נשען על מסורת מהעולם הפאודלי.  אינוקנטוסאבל, ככל הנראה זה לא היה מספיק בשלב הזה. 

ארבעים יום היה זמן ההגנה על הקרקעות שכל וסל היה חייב לאדון שלו. לכן האפיפיור מכריז על 
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ם יום. כאילו האפיפיור הוא אדון פאודלי שמצעי מלחמה על סדר היום שלו מסע הצלב לארבעי
ככל הנראה סיבה טובה להיענות  לית ומפתיעה.למשך ארבעים יום. גם כאן הייתה היענות פנומנ

היא העובדה כי זה היה קרוב לבית, אויב קרוב ופחות מאיים מהאויב הרחוק בישראל וזה היה רק 
  למשך ארבעים יום.

על כך שהאבירים האזינו לדרשות של הבישופים ונענו לדרישה בצורה גורפת כי  ספרשמ ורמקיש 
ידעו שתהיה להם כפרת עוונות. העובדה כי הייתה הכרזה על מסע צלב שזוכה לפריווילגיות של 

המחבר מספר כי מעולם לא ראה קבוצה כל כך גדולה שיצאה  כפרת עוונות גרמה להם לצאת.
להילחם נגד המינים (לא אומר קאת'רים). אם מקודם דיברנו על תנועת מינות ברורה שמצויה 
בכמות גדולה בדרום צרפת נגדם הוגדר מסע צלב, הטקסט שמספר על מסע הצלב מודה בניסוחו 

יש שתי הגדרות של המינים בטקסט ואחת מהן המבולבל, שלא כל כך היה ברור נגד מי נלחמים. 
היא בכלל נגד הואלדניזים (תנועות מינות אחרת). כלומר מסע הצלב נגד הקאת'רים הוא בכלל לא 

מציין כי לא היו קאת'רים בכלל. איך  מייקל פן ההיסטוריון נגד הקאת'רים אלא נגד "המינות".
ועים לנו על הקאת'רים מגיעים מחקירות היד התיאולוגים ניתן לדעת מיהם הקאת'רים? הסעיפים

של האינקוויזיטורים נגדם. האינקוויזיטורים הניחו לגבי הקאת'רים סדר יום תיאולוגי מסוים 
לעצמו קאת'רי.  אוחוקרים הניחו כי זוהי האמת לאמיתה. האמת לאמיתה היא שאף אחד לא קר

מדויק לקבוצה הזו היא המינוח "קאת'רי" הוא מינוח מאוחר ואנכרוניסטי. מינוח יותר 
הם עצמם קראו לעצמם "האנשים הטובים". היו לא "האלביניסטים" בעקבות העיר אלבי בה גרו. 

מעט אנשים שכינו את עצמם "האנשים הטובים" לכן היה קשה כל כך למצוא את האויב. יש כאן 
ך בסופו של . היעדר הקוהרנטיות הפעצמואינוקנטוס מסע צלב שהאויב בו לא ברור, אפילו לא ל

  דבר לכלי שרת בידי מנהיגי המסע.

לוחמים רגליים מכל  200,000אבירים מצוידים ו 20,000המקור ממשיך לתאר כי הגיעו למסע כ
  רחבי אירופה המערבית. 

. הוא לא הפך למפקד מיד עם צאת המסע. המסע סיימון ממונפורבראש המסע נמצא אדם בשם 
הזה נתפס על ידי מנהיגים מקומיים כבעיה קשה שלא כדאי לקחת בה חלק. הם מבינים שהמסע 

היה לא במעמד גבוה ולכן החליט לקחת חלק. ידע שיוכל  סיימון ממונפוריעורר תסיסה מוחלטת. 
וז אלא מסמנים אתרים בדרך בהם להרוויח מהמסע. בגל הראשון של המסע הם לא מגיעים לטול

יהיה כדאי להכות שורשים. המקום הראשון בו הם מנהלים קרב הוא ביזייה. הקרב זוכה 
להצלחה כי האוכלוסייה המקומית לא הייתה מוכנה. האוכלוסייה בורחת לקרקסון, עיר אחרת 

. אותה הם מזהירים מהמסע. הקרב הבא הוא באמת בקרקסון גם שם יש הצלחה לצלבנים
כשהצלבנים הגיעו לערים האלו הם טבחו בכולם. המקור מתאר כי הוא "מקווה שהאל יגן על 

זה מראה על הבלבול של המחבר עצמו. לא ברור כל הנטבחים. מי כותב את המקור הזה?  –כולם" 
  גם לו מי האויב. 

יה קורה המסע הופך מורכב יותר אודות לעובדה כי הלוחמים מחויבים רק לארבעים יום. המסע ה
רק באביב, אנשים היו מגיעים לארבעים יום, נלחמים וחוזרים חזרה לבתיהם וחוזרים חזרה רק 

כוח סדיר צר על טולוז ומצליח לכבוש את טולוז אחרי קרב  1213באביב שנה לאחר מכן. רק בשנת 
ה שתחתיו. ז פיטרמטולוז מבקש את הסיוע ממלך אראגון,  ריימונדאיש.  17,000מורה בו מתו 

השיא של מסע הצלב הזה. הקאת'רים לאחר המסע, המשיכו כפי שהיו. כלל לא הגיעו אליהם ולא 
סילקו אותם. השימוש של מסע הצלב ככלי בשימוש אחר, תחת חוסר בהירות יוצרת תהליך אחר 

  לחלוטין שלא משיג את תכליתו הרוחנית. 

  החזית הצפונית:

אזור שמבחינה פוליטית היה מערב פרוע אך מעט צפון מערבית לגרמניה ומערבית לפרוסיה הוא 
" אליו עדיין לא הגיע הנצרות, לא הקתולית מהמערב ולא פגאני שונה. אזור זה נשאר "אי

זה היה אזור שקשה לכבוש מבחינה צבאית.  האורתודוקסית מהמזרח, והאזור נשאר פאגני.
גלל ששתי הכנסיות רצו הייתה הסכמה, ממזרח ומערב שלא ממש מתעסקים באזור הזה דווקא ב

בו. סוג של מלחמה קרה בין הכנסיות. הרעיון שיש צורך של הכנסייה לממש את האג'נדה של 
. האפיפיור שהכריז 12הכנסייה להתרחב גם לשם באמצעות מסע צלב נוסח למעשה כבר במאה ה
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שים על מסע הצלב השני הכריז באותו צו על כבישת האזור הצפוני רק שזה לא צלח. רוב האנ
שיצאו למבע הצלב השני רצו לזכות בתהילה כמו הצלבנים של מסע הצלב הראשון לכן התמקדו 

  בירושלים.

מצליחה לכבוש את האזורים  1201מה שהתחיל לשנות את הכף היה כשקבוצה של מיסיונרים ב
האלו ומקימה שם את ריגה בה היא מתיישבת. הם מקימים מסדר צבאי שנקרא "אחוות החרב". 

ייחודי שהוקם למטרות האלו. הם פועלים תחת פריווילגיות צלבניות. מסדר מקביל הוא מסדר 
המסדר הטקטוני שהוקם במזרח על ידי גרמנים. הם מחפשים לעצמם הזדמנויות חדשות. נוצר 
מתח בין המסדר שרוצים אדמות לעצמם לבין השליטים המקומיים שרוצים את תמיכתו של 

הטקטונים נכנסים  13את האדמות. בשנות העשרים של המאה ההמסדר אך לא רוצים לתת להם 
לואקום הפוליטי באזור פרוסיה ומכנסים אליהם את מסדר "אחוות החרב". האפיפיורים אחד 
אחרי השני מאשרים את הפריווילגיות הצלבניות באזור הזה ומכריזים על מסע צלב נצחי 

לבים בתוכו אינטרסים פוליטיים זה מסע שמשו בניסיונם למגר את הפאגנים מהאזור הזה.
ושאפתנות אישית. יש כאן מסדר שרוצה להרחיב את שלטונו על חשבון אוכלוסיות מקומיות. 
מהר מאוד לא ברור מי נגד מי. יש כאן אוכלוסיות ממורות בכפייה ועולם מסחר מהים הבלטי 

ף את המורכבות שמאפשר את קיומו של המסע. יש אוכלוסיות נוצריות מהצד השני. כל קרב משק
הזו בה נוצרים נלחמים נגד נוצרים ולא ברור מי נגד מי חוץ מהעובדה שיש מלחמה על הכסף, 

  האדמות והשליטה.
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