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החיבור שלפנינו אינו היסטוריה נוספת של מסעי־הצלב ,ואף לא תולדות ממלכת
הצלבנים או תולדות ההיאחזויות הלאטיניות בליוואנט .כוונתו לתאר חברה אירופית
בימי־הבעיים ,אשר היגרה ושתלה עצמה בחוף המזרחי של הימ־התיכון ותוך כדי כך
יצרה מתכונות־קיום חברתיות והעמידה דפוסי־תרבות יהודיים בחוף סוריה ,לבנץ
וארץ־ישראל ,מעבר לגבולותיה הפיסיים של אירופה.
אמנם אין הקולוניזאציה תופעה חדשה בהיסטוריה האירופית ,אולם רק מתקופת
מסעי־הצלב ואילך קיים התמד ורצף בין התנועות הקולוניאליות .מבחינה זו מוצדק
הוא לראות בחברה הצלבנית את החברה הקולוניאלית הראשונה בתולדות אירופה.
הגדרת מסעי־הצלב כתנועה קולוניאלית ,אף אם לא כינוה בשם־תואר זה במפורש,
נעוצה בתקופה קדומה למדי ,בזמן שהביטוי 'קולוניאלי' לא היה בו משום משמעות
של עלבון ,פחיתות כבוד או אי־מוסריות .משמעויות אלו נתלוו לשם־תואר זה רק
בתקופת ההשכלה האירופית ,והן היו לביטויי האשמה בשלבים האחרונים של
האימפריאליזם הקלאסי שלפני מלחמת־העולם הראשונה .מאז ועד ימינו נשארו
משמעויות אלו בנות־תוקף.
אף כי מסעי־הצלב תוארו בתקופה קדומה למדי כתנועה קולוניאלית ,הרי כמעט
שלא נחקרו מזווית־ראייה מיוחדת זו .אמנם מקובל להזכיר את מםעי־הצלב ואת
היאחזויות הצלבנים במזרח כדוגמה ראשונה ,אב־טיפוס של התנועות הקולוניאליות,
אולם אין הדברים מלווים ניסיון להסביר את מהותן .בהיסטוריות הקולוניאליות לא
זכו מסעי־הצלב אף לפרק ראוי לשמו כפרק־פתיחה או מבוא .מובן שאץ פוסחים
עליהם בשום ספר העוסק בקולוניאליזם ,אימפריאליזם או תולדות ההתפשטות
האירופית ,אולם רק מעטים שואלים ,איך הותנעו גלגלי תנועה קולוניאלית לפני שבע
מאות שנה ומעלה .ממילא אין גם מחקר שיתאר 'קולוניה' אירופית במאות השתים־
עשרה והשלוש־עשרה  ,איך התנהלו חייה ואיך התפתחה כמימסד קולוניאלי.
ההנחות האידיאולוגיות של התנועה ,אורח קיומן של המושבות האירופיות ,אירגונן,
כלכלתן ,תרבותן ומגען עם עמי הליוואנט  ,הם נושא המחקר שלפנינו .פרק מיוחד
הוקדש ,כמובן ,לתולדות היישוב היהודי תחת שלטון הצלבנים .במבנהו ובפירוטו
הוא חורג מן המסגרת הכללית של הנושא ,אולם העניין המיוחד שבו מסביר את
כתיבתו כפרק מוגוגראפי.
הצלבנית,
מעבר לעצם הנושא,
לתאר
החיבור
נועד
החברה
תיאור
שהוא
פרק בן
מאתיים שנה בתולדות ארץ־ישראל .הכוונה היא לשחזר את תמונת החברה שנוצרה
בעקבות מסעי־הצלב על ההיבטים המוסדיים ,החומריים והתרבותיים של קיומה.
מכאן המאמץ שהושקע באיורים לספר ,שכוונתם להמחיש את התרבות החומרית
15

הקדמה
והרוחנית של התקופה .הרוב המכריע של האיורים הוא בן התקופה הצלבנית ,וגס
פרי יצירתם של הצלבנים .במקרים מסוימים נזקקנו לאיורים מאוחרים יותר ,אך
קרובים במידת האפשרות לתקופה הצלבנית .הסברים ותיאורים מפורטים של
האיורים ניתנו בחטיבה מיוחדת :ציורים  -מקורות והסברים.
רעיון המחקר עלה מתוך שיחות על בעיה זו ודומות לה עם ד"ר יונינה טלמון ז"ל,
אשר מותה ללא עת היה מכה קשה לידידיה ולחבריה .ידידי ש.נ .אייזנשטדט ויעקב
טלמון הואילו לקרוא את כתב־היד ולהעיר את הערותיהם .תודתי נתונה להם על
העצה והעזרה שבה ליוו את כתיבתו של החיבור .כן נתונה תודתי לחברי מ .ברש
ונ .כנען שקראו את הפרק על האמנות ,ולידידי ב.ז .קידר בעד הערותיו המרובות
וביקורתו המעמיקה .תודתי המיוחדת נתונה לגב' סילביה שיין על עזרתה הנאמנה
בטיפול בכתב־היד בכל שלביו ,בבדיקת ההערות ,בבחירת האיורים ומקראותיהם
ובעריכת המפתח לסכר.
יעמדו על הברכה גבי טובה כרמון ,שטרחה בהתקנת האיורים לספר ,ומר הויסמן
מיכרטא' שהתקין את המפות והתוכניות .כמו־כן נתונה תודתי לבית ההוצאה ויידנפלד
וניקולסון ,שהעמיד לרשותי חלק מן החומר האיורי.
ולבסוף תודתי נתונה לעובדי הספרייה הלאומית בירושלים ,ולמר חיים מילקוב,
מנהל מוסד ביאליק ,שעזרתו ועידודו עמדו לי בכל שלבי התקנת הספר והבאתו
לדפוס.
ירושלים .האוניברסיטה העברית ,תשל"ו

י .פ.

הקדמה למהדורה השנייה
המהדורה הראשונה של 'הצלבנים — דיוקנה של חברה קולוניאלית' אזלה לפני שנים
מספר .מזמן פרסום המהדורה הראשונה ועד היום עברו כעשר שנים ובתקופה זו גדל
מספר החוקרים והמחקרים הקשורים במסעי־הצלב ובתולדות מדינות הצלבנים בכל
מרכזי המחקר בעולם ,כולל ציבור חוקרים רציני במדינת־ישראל.
התקנת המהדורה החדשה דרשה זמן רב למדי בגלל שפע המחקרים החדשים ,שהיה
צורך לשלבם בביבליוגראפיה החדשה המלווה את הכרך .בחלקים מסוימים נדרשו
אף שינויים בגוף הספר ובהערות .השינויים החשובים ביותר חלו בפרק על היישוב
היהודי בארץ־ישראל בתקופה הצלבנית ,שבו עודכן החומר הן בגוף הספר ,הן
כהערות והן בכיכליוגראפיה כדי לשקף את מצב המחקר בימינו.
המכון ללימודים מתקדמים — האוניברסיטה העברית ,תשמ"ה
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י .פ.

פרק ראשון

ערב מ ס ע ־ ה צ ל ב הראשון
ישרים ומתוחים הם חופי הליוואנט ,המתמשכים מבליטת אסיה הקטנה הפורצת למימי
הים־התיכון ועד הזווית הישרה של חוף סיני ומצרים .העממים שנאחזו והתיישבו
באדמת המישורים ,הגבעות וההרים שמאחורי מחסום החולות והדיונות של הים
במערב ומרחבי־הישימון והמדבריות שבמזרח ובדרום ,ראו בעלייתם ובנפילתם של
כובשים וכיבושים מרובים .מעצמות־על מגדות הפרת והחידקל ומן הדלתה של
הנילוס פלשו וחזרו במשך דורות לשטחים אלה אם לצורך 'עיגול' נכסי האימפריות
שבסהר הפורה או בארץ היאור ,אם לצורך הקמת מדינות־חיץ ,בחינת חגורת
ביטחון סביב הגרעין החיוני של מדינותיהם .כאלו כן אלו הפילו מדי פעם חתיתם
והטילו מרותם על מלכי כנען ושכנותיה המתרוצצים ,המסוכסכים והלוחמים.
שטחים אלה שהצמיחו את שתי הדתות המונותיאיסטיות ,יהדות ונצרות ,נבלעו בתוך
קיפולי האימפריה הרומאית ,שעה שזו פשטה על האגן המזרחי של הים־התיכון
וגבולותיה פרצו למיסופוטמיה והגיעו עד גבולות אפריקה השחורה .המשא הכבד
והמיישר־כול של האימפריה ותרבותה ההלניסטית כמעט שהכחיד את ייחודן
והעבירן מן העולם .אולם באורח פלא הכוחות הרוחניים שצמחו ועלו בשטחים אלה,
הם אשר כבשו מבפנים את האימפריה הגדולה ביותר בתולדות האנושות ,בהטילם
עליה ועל עממיה ,לשעתן ולדורות ,את תורות־דתם ואורח־מוסרם.
בעריסת דתות ותורת מוסר ייחודי שמרו שטחים אלה על ייחודם במסגרת האימ-
פריה ,כשהם תורמים רבות לפילוסופיה ,לוויכוח התיאולוגי ולתנועות המינות הדתית
של התקופה .מתורות הגנוזיס של המאה השנייה לספה-נ ועד המאה השביעית ,שעה
שהדוגמה הנוצרית גובשה כמעט סופית ,מילאו סוריה וארץ־ישראל תפקיד לא־
מבוטל בניסוח ה'אני מאמין' ובקביעת מתכונת מהותה של הנצרות.
שעה שהקיסרות הרכינה ראשה וקיבלה על עצמה את מכלול האמונות והדעות אף
אם אלה נכפו עליה בצו קיסרי  -סוריה וארץ־ישראל ,המרוחקות מן המרכז
האימפריאלי ,שימשו לעתים מחסה לתורות הטרודוכסיות .וכך התפצלו שוב אוכלוסין
אלה ,שעיקרם  3 rrפניקי ויהודי ,בתערובת רומאים והלנים והתפלגו לכיתות
ילבני־כיתות ,שייצגו את המשקע המיסיונרי של התורות השונות בוויכוח הדתי.
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סרק ראשון
על פני מירקם זה של כיתות נוצריות מופלגות ,שלעתים נסבלו ,אך לעתים קרובות יותר
נרדפו על־ידי הכנסייה הביזאנטית־קיסרית ,ועל פני היהודים והשומרונים ,שנהפכו
למיעוט במולדתם מקץ התקופה הביזאנטית ,פרש האיסלאם את דגליו ברבע השני
של המאה השביעית .צמחה ועלתה מעצמה חדשה ,שהפרה ומוטטה את שיווי־המשקל,
שהיה קיים מאות בשנים על גבולות הקיסרות במזרח .אימפריה חדשה הרימה ראש,
כשהיא נישאת על חניתות פרשים דוהרים ,ששטפו־עברו צפונה מחצי האי־ערב,
ובתוך פחות מימי דור השקו את סוסיהם ממימי מצרים וארם־נהריימ .כעבור שני
דורות ,בתחילת המאה השמינית ,תישמע צהלת הסוסים הערביים ליד שערי קושטא,
בעוד התופים בשדה־הקרב של חרז דה לה פרונטירה )(Xerez de la Frontera
] [711משמיעים את טפטוף האבל על ספרד הנוצרית המובסת .מהרי הפיריניאים,
דרך אפריקה הצפונית ,מצרים ,ארץ־ישראל ,סוריה ,אסיה הקטנה וכמעט עד נהר
אינתס במזרח השחיתה חרב האיסלאם ראשי מיליונים והפנתה אותם לעבר מכה.
בראשית המאה השמינית הסתמנה היערכות מדינית חדשה ,שקבעה את עתידם של
המזרח הקרוב ושל אירופה .שלוש אימפריות ניצבו זו לעומת זו לחופי הים התיכון.
הקיסרות הרומית־גרמנית הצעירה והבארבארית־למחצה של הפראנקים עמדה מול
האיסלאם על גדות האברו בספרד ולאורך החוף הצפוני של הים־התיכון; הקיסרות
הביזאנטית ניצבה בפני האימפריה המוסלמית החדשה מחוף הים האדריאטי לאורך
הרי הטאורוס עד העמקים הפוריים של מיסופוטאמיה ,-והים־התיכון ,לפנים ימה
פנימית של האימפריה הרומית ,היה לגבול מפריד והרה־סכנות של אימפרוית .קמה
אירופה מנותקת מעריסת דתה ומן הפרובינציות העשירות ורוויות־התרבות שבצפץ-
אפריקה וקדמת־אסיה.
הקיסרות הביזאנטית ,שאיבדה את חבליה הדרומיים ,חזרה וארגנה את שארית
כוחותיה החיוניים בבאלקאנים ובאסיה הקטנה .משהצטמצמה לארצות מחצבתה
נעשתה יוונית והלניסטית יותר משהיתה קודם.
האיסלאם ריכז מרצו בכבישת השטחים העצומים וערב־רב אוכלוסיהם לתוך דפוסי
החיליפות .אימפריית־הענק המוסלמית לא האריכה ימים על פני דור־ההתפשטות
תחת יד החיליפים הראשונים ושושלת בני אומיה .באמצע המאה השמינית קמה
ח'ליפות עצמאית בספרד ,ובאמצע המאה העשירית ראתה הח'ליפות העבאסית
בבגדאד את סמכותה מתערערת והולכת על־ידי החיליפות השיעית הסוטה של
הפאטמים בקאהיר .בעקבות פירוק אחדותה נחלשה הח'ליפות העבאסית ,ובראשית
המאה האחת־עשרה התערערה סמכותו של הח'ליף אפילו בקרבת בירתו בבגדאד.
הפרובינציות שנכבשו ,אף כי קיבלו עליהן את האיסלאם ,השיבו לעצמן משהו מזהותן
האתנית והתרבותית עם עלייתן של שושלות מקומיות לשלטון .הן הודו בעליונותו של
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