אברה סולטמ

מ תולדות ממלכ ת הצלבני
תולדו ת ממלכ ת הצלבני  ,
מא ת יהו ש ע פ רא וו ר

מעטי מאד הספרי על תולדות ימי הביניי המתפרסמי בעברית.
והנה תר פרופ' פראוור תרומה ניכרת להיסטוריוגראפיה הישראלית.
מ הדי ששני הכרכי הללו ,הדני בתולדות ממלכת הצלבני,
ימשכו את תשומתֿלב של הרבי ,ולא רק של המומחי לבד.
פרקי אל בדברי ימי ארצנו בעבר שאינו רחוק כלֿכ יש בה כדי
לעורר עני לא פחות מתגליות ארכיאולוגיות מרעישות .לפנינו
חטיבה שלמה של ההיסטוריה הארֿישראלית ) ,(1099#1291פרי
מחקר יסודי ,מקורי ומפר .כולנו מחזיקי טובה למחבר ,ואי ספק
כי ספרו ישמש נקודתֿמוצא לכל מחקר ישראלי להבא על התקופה
הצלבנית ,וא יזכה להיתרג ית חלקו לקידו המחקר הצלבני
בכלל.
בצרפת ,באנגליה ,בארצותֿהברית ובגרמניה נתפרסמו בזמ
האחרו כמה וכמה עבודות על מסעי הצלב )לרבות מחקריו של
מחברנו( ,ובתוכ ספרי חשובי ,מה – כגו ספריה של
ראנסימא ,גר( ֶסא – השמי את הדגש על תנועת מסעי הצלב,
ומה – כגו ספריה של לא מונט ,ריכרד רהריכט – העוסקי בעיקר
בממלכת ירושלי .בזמ האחרו התחילו בארצותֿהברית בחיבור
מפעל ביֿלאומי רב ,פרי עט של מלומדי רבי ,ועד כה יצאו לאור
שניי מתו חמשת כרכיו הגדולי .אול בכתיבת ההיסטוריה יש
תמיד מקו לחוקר המקורי ההול לבדד ,המסוגל להטביע על החומר
הגלמי את חותמו המיוחד ולהשליט סדר במקורות המגווני.
טבעי הוא כי פראוור מתרכז בתולדות הממלכה הירושלמית ,וזוהי
כוונתו המוצהרת .בעבודתו משתלבי שני נושאי משניי ,היינו
תולדות הרעיו הצלבני )עד  (1291וגורל היהודי בתקופה הצלבנית.

מלבד זאת יקבל הקורא ידיעות על המסעי עצמ ,א בצורה
שרירותית יותר .למשל ,הדיו במסע של  1101נראה כשטחי לאור
העובדה שכשלונו של המסע קבע לדורות את המחסור הכרוני בכוח
אד שהיה שורר בממלכת הצלבני .המסע הרביעי )(1202#1204
אינו זוכה לתיאור של ממש ,למרות תוצאותיו החשובות לגבי
האידיאולוגיה הצלבנית בכלל .לעומת זאת מתאר המחבר ביסודיות
את המסעי האחרי .עד כמה שאפשר להשוות את טיפולו בנושא
ע התיאורי הסטנדרטיי ,אי הוא נופל מה ולפעמי הוא עולה
עליה .התרשמתי ביחוד מתיאוריו את המסע השלישי ואת מסע
המל תיבו ).(1239
כאמור מוקדש החיבור בעיקר לחקר תולדות הממלכה )לרבות
נסיכות אנטיוכיה ורוזנויות ֶאדסה וטריפולי( .הגישה היא בעיקר
פוליטית וקונסטיטוציונית .אפשר לראות בתולדות הממלכה מעי
טרגדיה ארוכה אשר סיומה הטבעי קרב חטי ) .(1187בתיאור הקרב
הזה מסתיי הכר הראשו ,א גבור הטרגדיה ק לתחיה חלקית
בלבד ,ותולדותיה במש מאות השני הבאות מעוררות בנו חשש
שעמו .והנה עצ מסירותו הכנה של המחבר לנושא ,שלכאורה אינו
מבטיח הרבה ,מפיגה את תחושת השעמו וסופנו שאנו מצטערי על
נפילת עכו ) ,(1291שהיא ג מעי סו .פסוק למחקר מחברנו .בי
הפרקי על ההיסטוריה הפנימית של ממלכת ירושלי יש להזכיר
לשבח את הפרק הארו על המשטר והחברה במאה השתיֿעשרה.
לא בנקל תמצא תמונה כה ברורה ומשכנעת על חיי התושבי באר
ועל המשטר הפיאודלי בכלל.
להערכה מיוחדת ראוי הניתוח המאל .והמקורי של עלילות בית
איבלי במחצית הראשונה של המאה השלושֿעשרה ,וכ החידושי
בסוגיה של התפתחות החוק הצלבניֿהפיאודלי בדורות האחרוני של
הממלכה .לעומת זה מתמיהה העובדה שהמחבר מתעל כמעט
לגמרי מהחיי התרבותיי ,שלתיאור הקדיש ראנסימא ,למשל,
פרק מיוחד .אמנ חיי התרבות בממלכת ירושלי לא היו מזהירי
ביותר ,אול ודאי שאינ נופלי בחשיבות מהאנארכיה המדינית
ששררה במאה השני האחרונות לקיו המדינה .רק האדריכלות
זכתה לתשומת לבו של פראוור ,וג היא בגלל קשריה למבצרי

המפוארי .נמצאות כא כמה תמונות יפות של שרידי המבצרי ושל
בנייני שוני .לצערנו ג חיי יוֿיו של התושבי לא זכו כא לדיו
ראוי לשמו ,למרות שהמקורות לנושא זה בודאי היו ידועי למחבר.
בניתוחו את הרעיו הצלבני באירופה לא הסתפק המחבר בהביאו
לפנינו סיכו מוצלח של הדעות המקובלות בלבד ,אלא הוסי .דברי
חשובי ממחקריו המקוריי כגו סקירת האידיאולוגיה שביסוד מסע
הצלב השלישי .כמוב ,האספקטי הגיאוגרפיי והגיאופוליטיי לא
הוזנחו על ידי מומחה שכבר עשה הרבה לפתרו הבעיות
הטופוגרפיות הכרוכות בתקופה הצלבנית .כא מקו להזכיר את
תיאורי הקרבות המקיפי ,את הדיוני על משמעות הביצורי ועל
הטופוגרפיה העירונית ,ואת המפות ,שלושי וחמש במספר .המחבר
הקדיש תשומתֿלב ועבודה נאמנה לעני היהודי במסעי הצלב
ובממלכת ירושלי – תחו מוזנח למדי במחקרי הגויי .כ ,למשל,
בי ארבעי המאמרי שהופיעו עד הנה במפעל האמריקני הנזכר אי
א .מאמר אחד מוקדש ליהודי .מאל .הוא לראות אי האתגר
הצלבני גור להתעוררות יהודית ולחידוש העליה .כמו כ מתעמקת
התודעה הירושלמית אצל המוסלמי ומתפתח רעיו ה"ג'יהאד"
ואיחוד המוסלמי .מחקרי פראוור יש בה כדי לשמש סעד לא מועט
לתיאוריות של טוינבי.
ע כל הערכתנו את הישגיו היפי של פראוור אי להתעל ממספר
ניכר של שגיאות ,טעויות ושיבושי העלולי לערער את האימו
בהיסטוריו – והרי תפקידו הראשו במעלה של ההיסטוריו הוא
למסור את העובדות כהווית ככל האפשר .מחובתו לעבור בשבע
עיניי על כל מה שכתב ,וכמוב לא פחות מכ על כל שלבי ההדפסה
של מחקרו .זוהי עבודה לא נעימה ומטרידה )וג לא נעי למבקר
להצביע על ליקויי כאלה( ,א הכרחית בתכלית .לפעמי קשה
להשתחרר מ הרוש שהרקע ההיסטורי הכללי באירופה אינו נהיר די
הצור למחבר ,או שדעותיו אינ עלֿפי גירסה אחרונה .א נעבור על
דברי אלה בשתיקה עלולה ההיסטוריוגרפיה הישראלית להכשל
ברשלנות ובאיֿדיוק ,שה לצערנו מסימני חיינו הציבוריי
והחברתיי.

להל רשימת שגיאות שנתקלתי בה אגב קריאה .אי היא כוללת
שגיאות דפוס שאינ עשויות להטעות את הקורא )כמו יפזא במקו
פיזא( ,א כי כל מחבר אחראי לשגיאות הדפוס בספר היוצא בשמו.
הרשימה אינה נוגעת בצד המוסלמי שאיני בקי בו.
כר ראשו ,עמ'  – 6ביזאנטיו נוסדה כמה מאות שני לפני
קונסטנטי הגדול; עמ'  – 39התירגו מהספר האנגלי אינו מדויק
ולפעמי אינו מוב בכלל; למשל  set-bookאינו ספרֿקבע אלא
ספרֿחובה .אי אפשר לתרג " one's materialחומר מסוי";
עמ'  – 48הכנסיות בירושלי ,אלכסנדריה ואנטיוכיה התנגדו
לקושטא במריבת האיקוני הודות לשלטו המוסלמי ששחרר אות
מכפייה קיסרית .כמוֿכ נוכחות הלומברדי באיטליה איפשרה
לאפיפיור להתנגד .הקיסרות הצליחה לכפות את האיקונוקלז על
הכנסיה בקושטא בעזרת כוח צבאי; עמ'  – 50בתקופת קארל הגדול
לא היה הדגל חלק מ הסימבוליקה של המשטר הפאודלי; עמ' – 74
מעול לא תבעה קושטא הגמוניה בנצרות .היא הכירה להלכה
בעליונותֿכבוד של רומא ותבעה שוויו מעשי ,או תבעה הגמוניה
משותפת לכל האפטריארכי ,לרבות רומא; עמ'  (1) – 77ויקטור
השלישי כיה מֿ 1086#1087ולא מֿ ;1058#1088עמ' " – 144שליט
חילוני" ,לא היו כאלה בימי הביניי; עמ'  – 228הערה  – 11עמ'
 .305איג די פואיזה לא נרצח רק נפצע ) ;(W.T., 18, XIVעמ' – 256
ברנארד הקדוש לא היה מורהו של סיז'ר ,אב מנזר ס דניס ,מלבד
זאת ,סיז'ר ,ולא ברנארד ,היה היוע העיקרי של לואי השישי וא.
שימש עד מותו כיועצו של לואי השביעי; עמ' " – 265המל סטיפא
הג על יהודי ארצו" .הוא לא היה יכול כמעט להג על עצמו ואי
עדות שהג על היהודי .בימי סטיפא קרה המקרה הראשו של
עלילתֿד באנגליה; עמ'  – 271כא היה המחבר צרי להזכיר את
ברית  Diabolisאו  Devolבי בוהמו לבי אלכסיוס בֿ .1108לפי
הברית הכיר בוהמו באלכסיוס בתור סניור של אנטיוכיה .ר' עמ' 198
ש לא הוזכרה הברית במפורש; עמ' " – 275מל צרפת נחשב
לאפוטרופוס של מדינת הצלבני" – מי אמר זאת? עמ' – 289
"נורמאנדיה עדיי היתה שייכת לשושלת אנגליה" .טעות היא;
בֿ 1144הכיר לואי השביעי ברוז אנז'ו כדוכס נורמאנדיה שנכבשה

על ידו; עמ'  – 327כתב היד איננו משנת  1176 .1176הוא מספר של
כתב היד; עמ'  – 363ג באיטליה שימשה העיר מקו המושב הקבוע
והמשות .של האוכלוסיה העירונית ושל האבירות; עמ' – 368
באנגליה אחרי הכיבוש הנורמני ) ,(1066ואפשר בארצות אחרות,
הכיר החוק בזכות הבנות לרשת א אי בני .ממלכת ירושלי אינה
יוצאת דופ; עמ'  – 374הדומינה המלכותית האנגלית היתה דווקא
קטנה לפי הער מהדומינה המלכותית הירושלמית; עמ' – 440
באלדווי הרביעי מופיע לראשונה בלי כל ש או הסבר בתור "המל
המצורע" .אי יכול הקורא לזהות אותו?
כר שני – עמ' י"ד – מתי פורקת אירופה עול האפיפיורות? ודאי
לא במש התקופה הצלבנית; עמ'  – 16המחבר נות תמונה מסולפת
של נישואי אלינור ושל המאבק בי בתי קפט ואנז'ו .יש כמה
איֿדיוקי כא ,א .אי לתאר את הגט )!( כאסו; עמ'  (1) – 17בקט
נרצח בשנת  ;1170עמ'  – 22נראה שהמחבר מערבב שתי פעולות של
מיסוי היהודי בשנות  1186וֿ 1186 ;1187ר' Richardson, The Jews
 ;of England under Angevin Kings p. 163עמ'  – 24קאנו לשעבר
מאגודת הפרימונסטרטנזי .הפרימונסטרטנזי לא היו נזירי; עמ'
 – 28היינרי האריה חדל להיות דוכס סאכסוניה בשנת  ;1180עמ' 70
– "צרפת רבתי" .אי מקו לשער שפיליפ השני חשב לפי מושגי
כאלה; עמ'  – 114אי כל עדות ראויה לשמה על בנית כנסיה לזכר
הילדי .כנראה – אגדה; עמ'  – 115היה כדאי לדו על השאלה באיזו
מידה עזרה קפריסי למדינת הצלבני; עמ'  – 121הרבה פעמי
נאסרו הטורנירי מטעמי דתיי גרידא ,כיו שהרבה משתתפי
נהרגו ונפצעו קשה; עמ'  – 135אנדריאס לא הוחר .רק איימו עליו;
עמ'  – 152הכתובת אינה "מל דמיאט" .אפשר רק לומר שמצד אחד
של המטבע כתוב "ז'א המל" ומצד השני "דמיאט" ,אולי כדי לציי
מקו הטביעה; עמ' " – 161ספרד ,אנגליה ,צרפת וגרמניה קבלוהו
בכבוד שאינו רגיל" .מתי ביקר באנגליה ובגרמניה? עד כמה שידוע
לי ביקר בצרפת ובספרד בלבד; עמ'  – 183האפיפיור ישב אז
בפרוג'יה ולא ברומא; עמ'  – 282ריצ'ארד מקורנוול יצא את האר
במאי  1241וללא ביולי  ;1240עמ'  – 311זו לא הפע האחרונה
שהנוצרי עלו על מצרי .בי היתר יש לציי כיבוש אלכסנדריה על

ידי מל קפריסי בשנת  ;1365עמ' "– 313סובלנות דתית של
פרידרי השני" :הוא שקבע ענשי כבדי על כפירה ,לרבות עונש
שריפה ,שנתקבלו כחוקי למופת על ידי האינקוויזיציה; עמ' – 348
) (1אלכסנדריה נבנתה לכבוד אלכסנדר אבל לא ביוזמתו (2) 238.מתי
נפלה אלכסנדריה? עמ'  – 358התרומה של ביזאנטיו לרנסנס מוטלת
בספק; 239עמ'  – 364ועידת ליו התקיימה בשנת  ;1274עמ' – 368
) (1מארקווארד )לא מארקוואלד(; ) (2לא היתה כל פעולה נגד
אצ ִלינו בימי הונוריוס השלישי; עמ'  – 369בשנת  1247גרגוריוס
ֵ
התשיעי לא היה קיי; עמ' " – 471נסיכות אנטיוכיה עברה ובטלה מ
העול" .טעות היא – לטקיה נשארת עד ) 1287וג הטירה קוסייר לא
הרחק מאנטיוכיה הבירה(; עמ' " – 486הפריבילגיות שהוענקו לה
על ידי מלכי ירושלי" – קרי :על ידי בית המשפט העליו; עמ' 491
– ההיסטוריוני כיו אינ מכני את אדוורד הראשו "יוסטיניאנוס
האנגלי".
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המערכת מבקשת לציי ,שלפי המסורות העתיקות ,נוסדה אלכסנדריה ביוזמתו
של אלכסנדר.
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המערכת מבקשת לציי ,שרק חוקרי מעטי מטילי היו ספק בתרומתה של
ביזנטיו לרנסאנס.

