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בא  -שאם  :חיזוק
הנאמנות הדתית

והגבהת המחיצות

,

בספרו ' מסע צלב ומיסיון ' מציג בנימין זאב קדר שורה של עדויות מתוך מקורות מסוגים שונים ,

מערביים ומזרחיים כאחד  ,על התנצרות של מוסלמים במזרח הצלבני למן מסע הצלב הראשון  .בכך ,
לטענת קדר  ,אין תמה  ,שכן בכל מקום במרחב הים תיכוני שבו השתלטו נוצרים על אוכלוסייה

מוסלמית גרר הדבר התנצרות של חלק מן המוסלמים  ,יתר על כן  ,אף כי ניצור המוסלמים שבאו
תחת שלטון פרנקי לא היה מטרה רשמית של מסע הצלב הראשון  ,כבר בתקופה זו היו צלבנים
ששאפו  ,והשתדלו  ,לנצר

לא  -מאמינים .

1

לצד המרת הדת רווחה יותר בא  -שאם בתקופה זו התופעה

של בריתות פרנקיות  -מוסלמיות  ,שיתוף פעולה בין מוסלמים לצלבנים וקשרים חברתיים בין

מאמר זה הוא נוסח מורחב של הרצאה שהוצגה בכנס הימי  -בניימי הבין  -לאומי הרביע' של אוניברסיטת לידס
בבריטניה )  (The 41 Intenlational Medieval Congress , University of Leedsביול '  . 1997על

מנת לקרב את

"

הקורא לשפת המקורות הערביים בחרנו במונח א  -שאם  ,אשר לעתים קרובות ציין את המרחב של סוריה  -ארץ -

ישראל  /פלסטין ( במקום הלוונט או המזרח ) .
1
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מנהיגים
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"ימששזקא
'

עצמם מגיני הדת ה 'אמתית ' מפגיעה באחדות הקהילה האסלאמית

ההמונים בא  -שאם  ,לחיזוק נאמנותם של המוסלמים לדתם ולהדגשת המחיצות בינם לבין הפרנקים .
4 ,שאי%צ"4

?ן

של

4

ובאמונתה .

מטרת מאמר זה היא לבחון את השימוש שנעשה בספרות בת הזמן  ,ובפרט בכרוניקות ערביות  ,בקרב

:1גןג* * תייאש

דרהם נחושת מן
העיר מיפאריקין

ועליו דיוקנו

משני הצדדים .

2

חציית הגבול הדתי או טשטושו ללא ספק הגבירו את תששם של מי שראו

;
ל-

ל.

ק

"

,

דתם לנצרות או שתמכו בפרנקים ושיתפו עמם פעולה  ,וכן

,

,

""

IIl

h-

~

;

מהבריהם לפיכך לא רק תיעדו ותיארו את המאורעות העיקריים של מסעי הצלב  ,אלא גם מילאו
ל האידאלים הפוליטיים  -הדתיים של האסלאם  -אחדות הקהילה

האסלאמית והבטחת עליונות האסלאם על הדתות האחרות  -אידאלים ששירתו את מאמצי

השליט האיובי

והנוכחות הפרנקית .

4

מכאן חשיבותם

אלמלי אלעאדל שיף

ההתמודדות שלהם עם המצוקות והמתחים שיצרו מסעי הצלב

ו הדיוקן
א
והשימוש בו
מצביעים על השפעה

של דימויים ' מונחים וביטויים שבהם השתמשו מחברים מוסלמים בבואם לתאר את המפגש בין
מוסלמים לפרנקים בא  -שאם .
לציין
כי לנוכח הפיצול הפוליטי המתמשך והפילוג הפנימי ראו מחברים מוסלמים בהחייאת

.

אתדות הקהילה האסלאמית תנאי מוקדם למאבק נגד הצלבנים מאמצי ההטפה והתעמולה שלהם
כוונו אפוא במידה רבה פנימה  ,כלפי אלה שנחשבו בעיניהם בוגדים או כלפי מי שלטענתם אפשרו

.

לפרנקים להשתלט על ארצות האסלאם על אבדן האחדות הפנימית ועמו אבדן להט הג ' האד בזמן

2

על קשרים בין מוסלמים לפרנקים בעשורים הראשונים של המאה השתים  -עשרה  ,ובפרט על שיתוף הפעולה של
שליטי האמירויות המוסלמיות של א  -שאם עם השכבות השליטות בצד הצלבני  ,ראה :
27 - 28 ; ) .
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;  Occident au temps des Croisades , Paris 1983ש Cahen , Orient

 of the Crusades Reconsidered ' , 1 . Franceטולוז Gentleman 81 the

Their Sources' , Ashgate 1988 ,

ספרות המחקר המודרני על התקופה הצלבנית בא  -שאם מיעטה לעסוק בקריאה לדבקות באסלאם שהופנתה

לאוכלוסייה המוסלמית כולה  ,והתמקדה במקום זאת בתעמולה האנטי  -נוצרית שניהלו חכמי הדת המוסלמים
( הזלמאא ) של סוריה וארץ  -ישראל במאה השתים  -עשרה  ,על מנת להמריץ את השליטים והלוחמים השישים לצאת

.

למלחמת מצווה ( ג ' האד ) נגד הפרנקים דרושה גם בחינה נוספת של הקשר בין המאבק בין האסלאם לנצרות לבין

.

תנועת התחייה של האסלאם הסוני בסוף המאה האחת  -עשרה ובמאה השתים  -עשרה עמנואל סיון עסק בנושאים

אלה בהרחבה בכמה מאמרים ובספרו ( לעיל  ,הערה
4

.)2

גישה זו עולה בקנה אהד עם גישתו של סיון בספרו הנזכר  ,ספר שפתח אפיקים חדשים לחקר המקורות הערביים

.

בלימוד המפגש בין מוסלמים לפרנקים בסוריה ובארץ  -ישראל על הזיקה בין שיקולים דתיים ואידאולוגיים לבין
מתהים מקומיים כגורם בהגדרת היחסים שבין פרנקים למוסלמים בזמן מסעי הצלב ראה גם דברי הסיכום של
פוול ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '

- 205

. 208

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

ופר טל6ייולדי ,

מסע הצלב הראשון יעידו דברי המשורר העראקי אבו אל
~

לאחר הכיבוש הפרנקי של ירושלים בשנת : 1099
דמנו התמזג עם דמעותינו  ,עד שיבשו

בבתי שיר שחיבר מיד

עינינו .

להזיל דמעות הוא נשקו הגרוע ביותר של האדם בשעה שהחרבות מבעירות את גחלת המלחמה

הוי המוסלמים  ,מאחוריכם קרבות שבהם ראשים התגלגלו

.

לרגליכם .

כיצד מעיזים אתם לישון בצלו המבורך של הביטחון  ,בשעה שהחיים עדינים
כפרת פרי

ההז -ר ?

כיצד יכולה העין לנום בארובתה בעת של אסונות אשר אמורים להעיר כל

ישן ?

בשעה שאחיכם יכולים לנום רק על שיחים קוצניים או
על גחלים

לוחשות ? 5

בבואנו לדון בסוגיה זו  ,עומדים לרשותנו סוגים שונים של טקסטים ובהם כרוניקות

 ,איגרות

( כסאאל )  ,הטפות ושירים ואף ספרי זיכרונות ומסעות  .חלק הארי של טקסטים אלה חובר על ידי
 ,אנשי
מלומדים מוסלמים בני הזמן מסוריה וסביבותיה  -כרוביקאים  ,חכמי הלכה  ,משוררים
את
הספרות היפה ופקידי שלטון בחצרותיהם של נור א  -דין וצלאת א  -דין  -שתיעדו ותיארו
מתיאוריהם
המאורעות שלהם היו עדים ושיקפו את אווירת תקופתם  .בין הכרוניקאים שמקצת

מוצגים ומנותחים כאן  :אבן אלקלאנסי ( דמשק  , ) 1160 - 1073מחבר 'דיל פי

תאריח ' דמשק '

לנספר ] תולדות דמשק )  ,הכרוניקה הקדומה ביותר על תקופת מסעי הצלב
המפורסם אבן

בסוריה ;

אלאתיר ( ג ' זירה  - 1160מוצול  , ) 1233מחבר ' אלכאמל פי

( נספח

ההיסטוריון

( סיכום

א  -תארית "

ההיסטוריה )  ,חיבור היסטורי המקיף את העולם המוסלמי מן התקופה הטרום  -אסלאמית ועד לשנת
נור א -
 ; 1231עמאד א  -דין אלאצפהאני ( אצפהאן  - 1125דמשק  , ) 1201מזכיר ראשי בחצרותיהם של
 שאם ) ; אבודין וצלאח א  -דין ומהבר הביוגרפיה של צלאח א  -דין  ' ,אלברק א  -שאמי ' ( הברק של א

שאמה ( דמשק  , ) 1267 - 1203מחבר הביוגרפיה של נור א  -דין וצלאה א  -דין ,

' לתאב א

 -רודתין '

( הספר של שני הגנים )  ,ומבט אבן אלג ' וזי ( בגדאד  - 1186דמשק  , ) 1256מטיף מפורסם שהותיר

בספרו ' מראאת א  -זמאן ' ( מראת הזמן ) עדויות מפורטות ומאירות עיניים על קורות סוריה בימיו

.

6

קטעים רבים מן הטקסטים שתיברו כרוניקנים אלו וכותבים מוסלמים אחרים בני הזמן שולבו
בולט
ונשתמרו בכתבים מאוחרים יותר של היסטוריונים בני סוריה והארצות שבשכנותה  .מביניהם
 נהאיה 'בחשיבותו אבן כתיר  ,בן המאה הארבע  -עשרה  ,שבספר ההיסטוריה שלו ' אלפדאיה וא

( הראשית והאחרית )  ,הוא מרבה להביא דברים בשם אומרם ולציין את מקורותיו  ,ועם זאת מציג
בלשון דרמטית וציורית את המאורעות העיקריים של המפגש הנוצרי  -המוסלמי בזמן מסעי הצלב

.

כאילו הוא עצמו נטל בהם הלק  ,ובאופן זה מיטיב לשקף את מצוקות התקופה ונפתוליה
האסלאמית
קשה לעמוד על מניעיהם של מחברי החיבורים הללו האם כוונתם הייתה לעצב את הזהות

.

5

כפי שמצוטט אצל אבן כתיר  ,אלבדאיה וא  -נהאיה יב  ,ביירות , 1974

6

למידע מפורט על ההיסטוריונים ערבים של מסעי הצלב ראה :

עמ '

. 156

 . Gabrieli , Arab Historiansע

01 the Crusades ,

 . XXViקק  by 2 .1 . Costello , 3 rd ed . London 1984 ,חפ. selected and translated from the 11811נוספים משוררים  ,מחברי ספרי מסעות וזיכרונות וכותבי איגרות ראה פירוט בהמשך מאמר זה .
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על מחברים

דפנה אפרת ומצטפא כבהא

המקומית של מוסלמי א  -שאם או שכל מבוקשם היה לתת ביטוי

לתחושותיהם ?

בעיה זו מתעוררת

במיוחד כשמדובר במחברים מחוץ לא  -שאם  ,כדוגמת אבן ג ' ביר המגרבי  ,שערך בסוף המאה השתים -

עשרה מסע בא  -שאם  ,ושחיבורו הנודע ' ,א  -רחלה ' ( ' המסע ' )  ,היה בוודאי מיועד בראש ובראשונה

.

לקהל צפון אפריקאי בדומה לכך נמצא אצל כרוניקנים מן המזרח הצלבני  ,כדוגמת אבן אלאתיר ,

.

סיפורים על ארצות המערב המוסלמי בזמן מסעי הצלב אך גם אם מחברי המקורות שבידינו לא
הותירו כל עדות על כוונותיהם  ,הרי לשון הסיפורים  ,השירים  ,ההטפות והקינות שכללו בחיבוריהם ,
האמצעים הרטוריים  ,המונחים והדימויים שבהם השתמשו  -כל אלו בוודאי היו בעלי משמעות בעיני

קהל קוראיהם ושומעיהם .
המקורות שבידינו כוללים תיאורים מפורטים של מעשי השחיתות וההשחתה ( פסאד ) של הפרנקים
ושל הטומאה ( זפר  ,רג ' ס

)

שהם גורמים בעצם נוכחותם על אדמת האסלאם  ,האשמות ואיומים

המופנים כלפי מומרים או מי שכרתו בריתות עם אויבי האסלאם  ,ומנגד דברי שבח והלל ללוחמי
הג ' האד ( מג ' אהדון ) והבטחות לתגמול משמים למרטירים המוסלמים שחירפו את נפשם במלחמת

.

הקודש ( שהדאא ) המונחים השבים ומופיעים במקורות הם אימאן ( אמונה דתית )  ,כפר ( כפירה ) ו
פאק
( צביעות )  -מונחים בעלי קונוטציה דתית מובהקת הפרנקים בדרך כלל נקראים בשם אמת א  -שרכ

.

~
( אומת או קהילת הכפירה או האמונה הכוזבת ) או גןש א  -שרכ ( צבא הכפירה )  ,ומלכיהם  -מלום

.

אלכפר המוסלמים לעומת זאת מוצגים כמאמינים בדת הנכוחה

(

דין אלהדא או דין אלהק .
)

המקורות

משופעים במונחים ובמובאות מן הקוראן והמסורות הנבואיות ( חדיר )  ,שהיו המאגר שממנו שאבו
מוסלמים בכל הדורות קווים מנחים לאמונה אמתית

ולנורמות ונהגים אסלאמיים מקובלים .

מדקורים ןבדגדים
כפי שצוין לעיל מחברים מוסלמים בני הזמן ידעו על מקרים של המרת דת מאסלאם

לנצרות .

אחדות מהעדויות המוקדמות ביותר על התנצרות של מוסלמים בא  -שאם מצויות ב ' כתאב

אלאיתבאר ' ( ספר הלקחים ) של אסאמה אבן

מקקי

( שיזר  - 1095דמשק , ) 1188

הלוחם המשכיל

והנועז  ,בן משפחת האמירים של שיזר ( קיסריה שעל האורונטס  ,בצפון  -מערב סוריה )  .חיבור זה ,
מעין ספר זיכרונות או אוטוביוגרפיה  ,יוצא

דופן בשפתו הבהירה והפשוטה ובתיאור החי של חיי

השכנות עם הפרנקים בשלום ובמלחמה בראשית המאה השתים  -עשרה ,
ממנו בספרות

המחקר .

7

ומכאן ריבוי הציטוטים

באחד המקומות מספר אסאמה על ראול הפרנקי  ,שלאחר שנפל בשבי

התאסלם  ,חי בקרב אנשי שיזר  ,ולמד שם את מלאכת גילוף השיש  .מכיוון שגילה דבקות כה גדולה
בדתו החדשה  ,השיא אותו אביו של אסאמה  ,שליט שיזר  ,לבת משפחה שנודעה באדיקותה הדתית ,
7

אסאמה אבן מנקף  ,כתאב אלאעתבאר  ,קאהיר

אנגלי :
דרבורג היה הראשון

1 , Newאוא

rk 1929

~

P K.
;

trans .

,

1930

.

הספר בשלמותו יצא לאור בשני כרכים  -המקור ותרגום

 -Munqidhח6

,

Usamah

שחקר את חייו של אסאמה וכתביו  ,ראה :

syrie au premier siicle des croisades , 1 - 11 , Paris 1889 - 1893

במאמרו של ארווין ( לעיל  ,הערה , ) 2

עמ '

. 87 - 71

,

0

and Gentleman : M
.
emoirs

Arab Warrior

 imirחם  Mounkidh :מש Derebourg, Ousama

מ4

.

.א

בחינה חדשה ןביקןרתית של חיבורו של אסאמה ראה

סלמים ופרנקים

בא  -שאם

53

קתדרה

.

וזו ילדה לו שני בנים כאשר מלאו לבנים חמש או שש שנים ברח ראול עם משפחתו לאפמאה  ,עיר

בנסיכות אנטיוכיה הצלבנית  ,ושם חזר לדתו הקודמת  ,ובניו
אם אשתו התנצרה אף

היא .

) 8

התנצרו יחד עמו ( אסאמה אינו מציין

במקום אחר מספר אסאמה את סיפורם של כמה שבויים פרנקים

.

שהובאו לבית אביו כשלל מלחמה ביניהם הייתה אישה צעירה שניתנה כמתנה לאמיר שהאב

א  -דין  ,שליט המבצר של שיזר  .היא ילדה לו בן  ,בדרן  ,שעם מות אביו ירש את

תפקידו .

אף על פי שנהנתה ממעמד והשפעה עזבה אמו את המבצר  ,הצטרפה לפרנקים ,

לנצרות  .התנצרותה ונישואיה מיד אחר כך לסנדלר נוצרי גרמו מבוכה רבה לבנה .

ושבה

9

ההאשמה של מי שהתאסלמו ושבו לנצרות בגרימת תרפה ומבוכה מופיעה באופן חריף הרבה

יותר אצל אבו שאמה  ,שהי בדמשק במחצית הראשונה של המאה השתים  -עשרה  .יש להדגיש כ
העולם שאליו השתייכו אבו שאמה והכרוניקאים שהוא מרבה לצטט היה שונה בתכלית מהעול

.

שבו נולד וגדל אסאמה אבן מנקך באמצע המאה השתים  -עשרה לערך התגבשה כבר בקרב
שליטים ומלומדים מוסלמים ההכרה כי הצלבנים הם אויב דתי שיש לערוך נגדו ג ' האד של

קבע ; תמה תקופת הפייסנות בין המוסלמים לפרנקים בא  -שאם  ,וגבהו המחיצות הבין  -דתיות .
תוך שהוא מצטט בקפדנות את המקורות בני הזמן שעליהם הוא נשען כותב אבו שאמה כי
ערב המצור הפרנקי על דמשק בשנת

1136

הבטיחו הפרנקים לשליטי דמשק שלא ייכנסו אל

העיר ולא יחריבוה אם שליטי העיר יאפשרו לתושביה הנוצרים שקיבלו על עצמם את האסלאם

.

לצאת ממנה בשלום ולהצטרף למחנה הצלבני שליטי דמשק הסכימו לתנאי זה  ,ולאחר שמוסלמים

.

מומרים אלו עזבו את העיר הצליחו הפרנקים לשכנע רבים מהם לשוב לנצרות מאורע זה  ,מסכם
אבו שאמה ,

גרם חרפה גדולה לדת האסלאם .

10

אך טבעי היה הדבר שהתנצרותם של מי שנולדו מוסלמים עוררה חשש והתנגדות בקרב בני זמנם .
מומרים אלו מתוארים בספרות התקופה כאנשים מושתתים וכבוגדים

(

 ? 5נה .
)

ההיסטוריון אבן

אלאתיר  ,שספרו ' אלכאמל פי א  -תאריח " הוא מקור ראשון במעלה ללימוד קורות מסעי הצלב
בראי ההיסטוריוגרפיה הערבית בת הזמן  ,מספר על מעשה הבגידה של השופט ( קאדי ) של העיר

? זאעה ( ליד חלב )  ,לנוכח מעשי ההרג והשבי של בני העיר בידי הפרנקים מיד עם כיבושה בשנת
 , 1137המיר הקאדי את דתו לנצרות  ,ועד מהרה הלכו בעקבותיו כ  400 -מנכבדי העיר  11 .לעתים

.

מתארים ההיסטוריונים הערבים את הצעדים החריפים שננקטו נגד בוגדים אלו אבו שאמה מספר
שבעקבות הניצחון המוסלמי ליד גשר בנות יעקב

) ( Chastelet

להוציא להורג שבויי מלחמה שהיו בעבר מוסלמים ובגדו
הנצרות

משביים .
8

בשנת

1179

באסלאם ; הם קיבלו על עצמם את

.

והצטרפו לתורכופולים  -הפרשים הקלים מי ששבו לדת האסלאם לעומת זאת שוחררו
12

תיאורים של עונשם של מי שבגדו באסלאם והתנצרו ואיומים בעונש הנורא המצפה להם

אבן מנקף ( שם ) ,

עמ ' - 130

; 131

,

מצוטט בספרו של קדר לעיל  ,הערה

.

)1

 ,עמ ' . 79

9

שם  ,עמ '

10

אבו שאמה  ,כתאב א  -רו5תין פי אח ' באר א  -דולתין א  -נוריה וא  -ולאחיה  ,א  ,קאהיר , 1962

11

12

ציווה צלאח א  -דין

130

אבן אלאתיר  ,אלכאמל פי א  -תאריח '  ,יא  ,ביירות , 1965

אבו שאמה ( לעיל  ,הערה , ) 10

ב  ,עמ '

12 - 11

.

עמ ' . 56

עמ '

188

.

על התורכופולים  -מוצאם האתני  ,חשיבותם הרבה בצבא הפרנקי

מפגש תרבויות -

השפעה ' מוסלמית
ניכרת בחיקה צלבני
של דינר זהב של
האימאם הפאטמי
אלאאמר באחכאם
אללה ( ג1130 - 110
לספירה )

ץתדרה

54

דפנה אפרת ומקפא כבה

.

בעולם הזה ובעולם הבא שבים ומופיעים במקורות מטרתם העיקרית הייתה ללא ספק להרתיע

.

מוסלמים אחרים מללכת בדרכם של אותם מתנצרים הנוסע המגרבי המפורסם אבן ג ' ביר  ,שעבר באזור
הגליל בשנת

1184

.

בדרכו חזרה ממכה  ,כותב על מוסלמי מגרבי ששוחרר משבי נוצרי במהלך מסעו

.

מדמשק לעכו הוא הצטרף לשיירת סוחרים נוצרים  ,הושפע מהם  ,ואימץ את מנהגיהם ' שליחים אלו של
השטן ' פשטו עליו כעל טרף עד שהוא זנת את האסלאם והוטבל לנצרות

( ' נכד דין אלאסלאם

ומפכ ' .
)

כתוצאה מכך ' הוא הפך לאדם מזוהם  ,חגר חגורת נזיר 1זנאר ]  ,ובכך האיץ את [ עונשו ] להישרף

בלהבות הגיהנום ומימש את איומי העינויים ' .

13

סיפור נוסף על גורל של מוסלמי שהתנצר נמצא אצל

דיאא א  -דין אלמקדסי ( דמשק  , ) 1245 - 1173חכם הלכה והיסטוריון שהקדיש אחד מחיבוריו לבני קהילה

הפרנקית .

כפרית באזור שכם בממלכת ירושלים

אלמקדסי מספר על שיח ' מקומי שהתבקש על ידי

.

חסידיו לפסוק בעניינם של שני אנשים את האחד

.

דן לגן העדן  ,ואת האחר  -לגיהנום הנדון לגן

עדן היה איש טמא ( כפי הנראה נהג לשתות

יין ) ;

לתפילה .

והנדון לגיהנום נהג להתפלל ולקרוא

כעבור זמן מה סופר על הנדון לגיהנום שנכנס
לכנסייה והתנצר ; ועל הנדון לגן עדן  -שעלה

לרגל למכה וחזר בתשובה .
סיפורים

על

מוסלמים

14

המופיעים

שהתנצרו

במקורות לטיניים לא תמיד תועדו בספרות
שרידי גת יין
מהתקופה הצלבנית
בשכונת רמות
שבצפון ירושלים ;

ההיסטורית הערבית .

15

מחברי הטקסטים האסלאמיים שבידינו השקיעו את עיקר מאמציהם בהחייאת רוח

הסולידריות האסלאמית  ,ועל כן התרכזו בתופעה הרווחת יותר של מוסלמים שהתפתו לבוא בברית עם

.

הפרנקים או לשתף פעולה עמם ולסייע להם באופן בלתי ישיר המקורות מבהינים בבירור בין שני

זה כנראה מקומו
של הכפר רמה שחרב

סוגים של מוסלמים  :אלה שהתכחשו לאסלאם ואלה שהגנו על כבוד הדת ה 'אמתית ' ולחמו

בידי צלאח א  -דין

המתכחשים מוצגים כאויבי האסלאם ומשרתיהם של הכופרים  ,על פי רוב הם מכונים צבועים ( מנאפקון ) ,

למענה .

ומושווים ללא  -מאמינים בתקופת נביא האסלאם שהיטלטלו בין אמונה באסלאם לבין דחיית האמונה ,
בהתאם לצד שדומה היה כי

כלומר הוא יידון

לגיהנום ' -

ינצח.

הכריז משורר סורי .

ותפקידיהם הצבאיים  -ראה :
115 - 175

 .עק

' כל

מי שמסייע לפרנקים  ,יהא עונשו כעונש הנגזר על הכופרים ,

Reassessement ' ,

ג

16

Frankish Turcopoles :

'The Ministry Role of

Mediterranean Historical Review , 12 , 1 ( Iune 1997 ( ,

עמ ' Broadhurst , ; 254

,

Harari ,

.י

13

אבן ג ' ביר  ,א  ? -חלה  ,ביירות , 1968 / 1388

14

 . 323ק  . London 1952 ,מצוטט בספרו של קדר ( לעיל  ,הערה , ) 1
דיאא א  -דין אלסקדסי  ,כפי שמצוטט אצל  :ד ' טלמון  -הלר  ' ,השיח ' והקהילה  :חיי הדת של כפריים חושלים מאזור
שכם במאות  , ' 13 - 12עבודת גמר  ,האוניברסיטה העברית בירושלים  , 1994 ,עמ ' . 39
עמ '

15

. 80

קביעה זו מבוססת על השוואה לעדויות במקורות לטיניים על התנצרויות של מוסלמים המוצגות בספרו של קדר
( לעיל  ,הערה ) 1

.

16

R.I. C .

 fubayr, trans .מ16

0

The Travels

מצוטט אצל אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10א ,

. 566

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

חדרה

55
~

במשך שש שנים

עם

הפרנקים .

( ) 1154 - 1148

הומטרה על דמשק תעמולה שהוקיעה את שליטיה כמשתפי פעולה

על מנת לעורר את עוינות תושבי העיר נגד שליטיה  -מג ' יר א  -דין  ,בפרט -

17

.

הואשמו השליטים בעושק ובהפרת השריעה כשנפלה העיר לבסוף בידי נור א  -דין בשנת

1154

כתב

משורר סורי אנונימי את בתי השיר הבאים :

שד זו היא ארמון של כפירה .
אנשיה אמנם לא הפכו לכופרים  ,אך סייעו לכופרים  ,ועל כן

הם נדונים לעונש נורא . . .
שליט דמשק ותושביה הם כיהודים של עיבר
אשר שיתפו פעולה עם אנשי קריש [ נגד נביא

האסלאם ] .

כל מי שמגן על מבצר האסלאם הוא מאמין ; מי שאיננו -

כופר .

18

מכאן ואילך פונה המשורר למג ' יר א  -דין ומאשימו במלחמה נגד מפלגת אללה

( הזב אללה )  ' :נכנעת

לתנאים הקשים  ,באת בברית עם הפרנקים והתנצרת  .לא אתפלא אם יום אחד תמיר את דתך ליהדות .
גם לאחר שהסרת את הצלב שתלית על עצמך  ,חזרת בך ושבת לאסלאם  ,נותרת לא  -מאמין  .זה
שממיר דתו לנצרות כמוהו כזה שנולד לאם נוצרייה ' .
19

הסיפור הבא  ,שמקורו

פי א  -תאריח " לאבן אלאתיר  ,משמש דוגמה מצוינת להשפלה

ב ' אלכאמל

הפומבית ולגורל הנורא המצפה לאלה שבאו בברית עם הפרנקים  .מסופר על השליח של יוסף ,
המושל הערבי של העיר גבס ( בתוניסיה )  ,לרוג ' ר  ,המלך הנורמני של סיציליה  ,כי שיתף פעולה עם
הפרנקים על מנת לאפשר להם להשתלט על ארץ האסלאם ( דאר
לסיציליה ( בשנת

) 1175

אלאסלאם .
)

הוא נתפס בדרכו

והובא בפני יוסף  ,וזה ציווה להובילו על גבי גמל ברחובותיה הראשיים של

על מנת להראות לתושבים מי הוא זה אשר מכר את נשמתו .

העיר כשפעמונים תלויים על ראשו ,
לבסוף הובא לכיכר העיר  ,ושם נרגם

למוות .

20

לפחות במקרה אחד פרסמו חכמי משפט מוסלמים

.

( 9קהאא ) פסק הלכה המצווה על הוצאה להורג של בוגדים מעין אלו  :משורר מצרי וחוג רעיו לאחר

שהואשמו בסיוע לפרנקים נגד צלאח א  -דין הובאו בפני שופט ונצלבו בפקודת חכמי המשפט
המקומיים ( בשנת

. ) 1174

21

מוסלמים שהתרועעו עם פרנקים כדי ליהנות מהסדים שונים אמנם לא

.

נענשו אך לא נחסך מהם שבט הביקורת החריפה עמאד א  -דין אלאצפהאני כותב בביוגרפיה של

צלאח א  -דין על ספינה שעגנה בחוף עכו בשנת

1191

כשעל סיפונה שלוש מאות נשים יפות  ,שהובאו

לשעשע את חילות הפרנקים ששהו בעיר  ,ועל קבוצה של מוסלמים בורים ומושחתים ( פאסקה

שעברו
17

לצד הנוצרי כדי לזכות בחסדיהן .

22

תעמולה זו באה בעקבות הניסיון הפרנקי האחרוז לכבוש את דמשק בשנת
העיר ראה  :ר " ס סמאיל  ' ,הצלבנים וכיבוש דמשק ,

18

אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10א ,

עמ '

19

20

אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11יא ,

21
22

. 1148

על ההתקפות הפרנקיות על

 , ' 1129 - 1126קדר ( לעיל  ,הערה , ) 1

עמ '

ראה גם  :אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11יא  ,עמ '

שם .

אבו שאמה

(

. 30

)

119 - 112

.

198 - 197

.

)

עמ '

431

.

אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10א  ,עמ ' . 571
עמאד א  -דין אלאצפהאני  ,אל4רק א  -שאמי  ,ליידי  , 1888עמ '  , 230 - 229מצוטט אצל  :גבריאלי ( לעיל  ,הערה , ) 6
עמ '

. 206

סיפור הזונות בעכו נשתמר גם אצל אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 5יב  ,עמ '

334

.

מתדרה

56

דפנה אפרת ומצטפא כבהא

מוסלמים בממלכות הפרנקיות שלא התנגדו לשלטון הנוצרי היו נתונים אף הם לביקורת  ,להאשמות

.

ולאזהרות בקטע מפורסם בספר המסע שלו מבקר אבן ג 'וקר את הקהילה המוסלמית הכפרית באזור
החוף של א  -שאם על שהלכה שולל אחר חיי הנוהות והסובלנות שמהם נהנתה  ,על פי התרשמותו ,

תחת השלטון הפרנקי  .בניה העדיפו את השלטון הפרנקי על פני שלטון

מוסלמי ; הם התלוננו על

העריצות ועל מעשי העוול והעושק של אחיהם לדת  ,ובה בשעה היללו ושיבתו את שלטון הצדק

.

וההתנהגות הנאותה של אויביהם העדפה זו  ,מזהיר אבן ג ' ביר  ,עלולה להוביל לפתנה  ,שהיא האסון

הנורא ביותר שהתרגש אי פעם על המוסלמים .

23

בדבריו של אבן ג ' ביר באה לשיא ביטויה החרדה

מפני אבדן האחדות והסולידריות האסלאמית כתוצאה משלטון הפרנקים ונוכחותם  ,שכן עולה מהם
החשש מהישנותה של פתנה  -מלתמת האזרחים שהתחוללה במאה הראשונה לאסלאם  ,ושטלטלה

את האסלאם בראשית ימיו ,

והביאה לפילוג הראשון בזרם המרכזי  ,פילוג שהאסלאם לא נרפא ממנו .

גם אם אין לקבל את הסיפורים על מתנצרים ובוגדים אתרים ,

שמקצתם הוצגו כאן  ,כלשונם

וכפשוטם  ,הם משקפים את הערכים  ,התפיסה והתובנה של מחבריהם  ,ובכך

לוחמי

חשיבותם הרבה .

ג ' האד ומרטירים

החל מאמצע המאה השתים  -עשרה לערך  ,עת גבר המתח הבין  -דתי בין מוסלמים לפרנקים  ,עוצבה

דמותו של לוחם הג ' האד כדמות מופת  ,מודל שיש לתקותו  ,והייתה

לחלק אינטגרלי של הקריאה

.

לדבקות באסלאם הטקסטים היוצרים יחדיו דמות זו משופעים דברי שבח והלל לשליטים הפוליטיים

.

שהנהיגו את הג ' האד נגד הצלבנים הרעיון כי עם הופעתם של שליטים אלו הושבה ההיסטוריה

למהלכה התקין  ,שבו האסלאם הוא המנצת  ,עובר בהם כחוט השני  .בשיר הלל שכתב משורר החצר

הסורי מסלם אבן קמים לעמאד א  -דין ז4גי  ,האמיר של מוצול וחלב

( ) 1146 - 1127

שפתח במאבק

שיטתי נגד ממלכות הצלבנים  -מגמה שנמשכה אתרי ימיו  -הוא מתארו ככוכב המכה בשטן

.

במרומי השמים הפרנקים  ,כנאמר באותו שיר  ,שלטו במזרח כאדונים שהכול יישק על פי דברם ,

שכן לא ידעו שאלוהים ישלח שליט זה להרום את כל שבנו .

24

משורר סורי אחר שחי בזמן מסעי הצלב

משווה את נור א  -דין לזמר אבן עבד אל ?זיז  ,זמר השני  ,הח ' ליפה הקמיי שהמסורת המוסלמית
וההיסטוריוגרפיה המוסלמית מייחסות לו להט דתי ודרכי חסידות ורואות בו מי שהרים תרומה
 25כדי להמחיש
משמעותית להגשמת האידאל הפוליטי  -הדתי של הסולידריות והאחדות האסלאמית

.

את מסירותו של נור א  -דין לג ' האד של החרב מספר הביוגרף שלו אבו שאמה שלאחר ששהה תודש

.

ימים בבסיסו שבמוצול נגלה לו הנביא בחלומו ונזף בו על שהזניח את מצוות מלחמת הקודש לשמע

דברים אלו נעור נור א  -דין מיד משנתו ויצא מן העיר בראש חילותיו עוד לפני עלות השחר  ,שכן

היה נחרץ בדעתו לממש את חובתו כשליט וכמפקד צבא .
23

24

.

אבן ג ' ייר ( לעיל  ,הערה  , ) 13עמ ' 248 - 247
כפי שמובא אצל אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11ח ,

עמ ' . 150 - 149

עמ '

26

. 261

וראה גם  :אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10א  ,עמ '

25

שם  ,יא ,

26

אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10א ,

עמ ' . 79 - 78

64

.

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

57

קתדרה

יורשו הנודע של נור א  -דין  ,צלאח א  -דין  ,הוא שמשך את מרב תשומת לבם ושלהב את דמיונם של

.

כותבים בני הזמן וכותבים מאוחרים יותר  ,אף כי לעתים גם מתחו עליו ביקורת באחד מן השירים

שהקדיש לו משורר בן זמנו מתואר צלאח א  -דין ככוכב שלפתע זרח באפלה שהטילו הפרנקים בשמי
מרום וכחרבו של אלוהים :

דגליו נהירים בעוד שדגלי הצלבנים שהורים כזפת .
לפגי שהופיע נהגו לעבוד את הצלב בכנסיות .
אך משהופיע שוב השיגה הדת הנכוחה וא  -דין

אלחק ] ניצחון

ועליונות .

לוחם מוסלמי מהולל זה מונע על ידי המחשבה הבלחי נסבלת שקבוצת כופרים 1המאמינים בשילוש הקדוש]

.

תשתלט על ארץ הנביאים על כן נלחם יוסף אבן איוב

.

בכוחות הרשע  ,בדיוק כפי שנהג יוסף אבן יעקוב מ

וים המסגד
האמיי הגדול
בדמשק בתממה

.

השהיד  ,שחירף נפשו במלחמה עם הכופרים  ,היה גם הוא באופן טבעי דמות נערצת הסיפור על חכם

ההלכה יוסף אלפנדלאוי  ,שנהוג היה לכנותו בשם שהיד אלמערכה ( שהיד של שדה הקרב )  ,הוא
דוגמה מצוינת למוסלמי שחירף נפשו במלחמת הקודש נגד

הפרנקים .

היסטוריונים בני הזמן

מדגישים שלמרות גילו המופלג ובריאותו הרופפת התעקש אלפנדלאוי להצטרף לכוחות המוסלמיים
בקרב על דמשק בשנת

1148

.

לאחר מותו בשדה הקרב  ,קונן עליו משורר סורי :

למעיה מאלפיים פרנקים התקדמו לעברנו .
הם הניפו דגלים וצלבים על מסגד ח 'אתון .
11

מצוטט אצל אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11יב ,

עמ ' 404 - 403

.

וקתדרה

58

דפנה אפרת ומצטפא כבהא

השיח ' אלפנדלאוי ירא השמים היה עמנו .
באדמה .

הפרנקים נסו כשהם מותירים את הכומר שלהם מאחור  ,קבור
אלפנדלאוי נהרג אף הוא  ,אך נקבר במסגד הגדול ,

ובאותו הלילה נגלה לחסידיו בחלומותיהם .

28

בחלומותיהם אלו סיפר להם אלפנדלאוי שהוא נמצא ' בגן העדן  ,שם הוא נהנה מן המנעמים כפי שהם

.

מתוארים בקוראן הקדוש ' כאן מפנה הכרוניקאי את הקוראים לקוראן  ,המצווה על הג ' האד ומתאר
את התגמול המצפה לשהיד בגן העדן

(

 ' 2נה .

) 29

.

הציפייה למאבק למען האסלאם לא הייתה מוגבלת ללוחמי מלתמת הקודש כל בני הקהילה
צפויים היו להתנגד לשלטון הפרנקי ואף להקריב את חייהם למען השבת שלטון האסלאם

.

הפרנקיות קטע ב ' רחלה ' של אבן

המוסלמית
בממלכות

' 4רר המגולל את סיפורה של הקהילה המוסלמית של צור ערב

.

~
 ( 1124בעקבות מצור שארך כ  12 -שנה לחלופין )  ,מלמד על ציפייה זו
הכיבוש הפרנקי של העיר בשנת
על
אבן ג ' ביר נזכר שכאשר ישב באהד הימים במסגד בעיר  ,בעת ביקורו בה  ,סיפר לו שית' מקומי
צור
תכנית שמעולם לא נתגשמה  .לאחר מצור ממושך וקשה ללא נשוא ביקשו כמה מן השית' ים של
ואולם
לקבץ את אוכלוסייתה  -גברים  ,נשים וטף  -במסגד הגדול ולהרגם  ,במקום להיכנע לצלבנים
למקומות
מספר חכמי הלכה פסקו נגד תכנית זו וציוו על בני העיר להיכנע  ,לצאת בשלום ולהגר
,
אחרים בני העיר צייתו לפסיקה זו ; הם עזבו את צור והתפזרו ברחבי ארצות האסלאם  .לאתר זמן מה

.

.

לאחר שקיבלו כתב הסות ( טמאן ) ,

שבו חלק מן הפליטים אל העיר  ,מונעים על ידי אהבת עיר

.

ובכך השפילו עצמם וחשפו את אמונתם לטומאה מתמשכת ביום הדין  ,מזהיר אבן ג ' ביר

מולדתם ,

 ,לא יוכלו אלה
30

.

שבתרו בהיים תחת שלטון נוצרי  ,במקום בגלות בארץ מארצות האסלאם  ,להצדיק את בחירתם
שיר לאחד
היו מי שראו בעזיבת א  -שאם התחמקות מקיום הג ' האד נגד הפרנקים לוחם ג ' האד תיבר

.

ממקורביו שבו הוא מגנה אותו בחריפות על שעלה לרגל למכה ונותר בה כבמקום מקלט :
הוי עובד המקומות הקדושים

1אלחרמון ]

אתה בוודאי מודע לכך שאתה שם לבוז וללעג את עבודת האלוהים .
אתה ושכמותך מתישים את סוסכם לשווא ,
בעוד שאנו מתישים את סוסינו במלחמת

קודש .

דמעות זולגות על לחייך  ,בשעה שדם זורם על חזותינו .
אתה מריח בושם  ,בשעה שאבק שדה הקרב

ממלא את אפינו . . .

%1

.

התגמול שלו יזכו השהדאא הוא מוטיב תוזר קטעים ארוכים מוקדשים לתיאור גן העדן :
שעריו  ,מבניו  ,אוהליו  ,גינותיו ותושביו  ,במיוחד נשות גן העדן המצפות ללוחמי

ארמונותיו ,

מלתמת הקודש .
עמ '

28

29

. 201 - 200

, 1952
מצוטט אצל סבט אבן אל ' 2וזי  ,טלאאת אנימאן פי תאריח ' אלאץ ! אן  ,הידראבאד - 1951
 ,היא מן העדויות
העדות על המצור שהטילו הצלבנים על דמשק בשנת  , 1148שעליו למד מכותבים שקדמו לו
המפורטות ביותר שהותיר מחבר זה .
שם  ,עמ '

. 201

עמ ' . 252

30

אבן ג ' ביר ( לעיל  ,הערה , ) 13

31

כפי שמצוטט אצל מחמד אלסילאני  ,אלחרוב

, 1984

עמ '

. 44

א  -צליליה ואסאומא

מצר וא  -שאם  ,קאהיר

פי אלאדב אלערבי פי

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

חדרה

59
~

' אללה לעולם לא ישכח את מאמיניו שיצאו

מסכם ההיסטוריון אבן כתיר .

לג ' האד  ,לחמו בפרנקים והביסו אותם הודות לעזרתו ' ,

32

המאבק בכופרים
אחת הדרכים להבטיח את אחדות האמה הערבית ולשמור על דת המוני מאמיניה הייתה תיאור
הפרנקים כאויב דתי חדור רוח מיסיונרית ונחוש בדעתו להרוס את האסלאם כדת וככוח פוליטי גם

.

יחד באחת מאיגרותיו המפורסמות מסביר

אלקאיי

אלפאדל (  , ) 1200 - 1135הווזיר של צלאח א  -דין

ותועמלנו העיקרי  ,את מניעי נוסעי הצלב  ' :הם [ הצלבנים ] אינם מונעים על ידי טבעם המרושע  ,אף

לא על ידי שאיפה להישגים חומריים  ,כי אם על ידי רוח הטפה [ דווה ]  .הם מגיעים מכל הכיוונים ,
ומתקדמים

מכל היבשות

והימים ' " .

טענה דומה למדי מעלה עמאד א  -דין אלאצסהאני  ' :הפרנקים

גמרו אומר לכפות חטא וכפירה על המוסלמים  .או אז שלח אללה את גיבורו נור א  -דין לגרש את

כוהות העלטה מארצות האסלאם ' .

התמונה העולה מתיאור הרקע למסעי הצלב אצל אבן אלאתיר

34

היא תמונה של מתקפה נוצרית כללית על האסלאם  ,שראשיתה ברקונקיסטה של ספרד ובפלישה

לסיציליה .

הנורמנית

הוא מספר על התכנית שטוו שליט הפרנקים בלדווין ורוג ' ר הנורמני

להשתלטות נוצרית על א  -שאם כדי ליצור רצף טריטוריאלי של שלטון נוצרי ' ובדרך זו להפוך את
כל הארצות הללו לארצות

נוצריות ' ' .
5

בתיאור הכיבוש הפרנקי של ירושלים בשנת

ב ' אלכאמל פי א  -תאריח ' לאבן אלאתיר מאופיינים

1099

הפרנקים כאויב דתי שהמיט על האסלאם חורבן כללי  ,מעבר לגורלם של תושבי ירושלים  .בתיאור

ההרס והחורבן מדגיש ההיסטוריון את הרג חכמי  -דת והמשמשים בקודש ואת הילול קודשי האסלאם .
הוא מספר כי הפרנקים הרגו למעלה

נפש במסגד אל  -אקצא  ,ביניהם אנשי דת רבים ,

מ 70 000 -

,

אנשים חסידים ויראי שמים  ,שעזבו את מולדתם לחיות חיי אדיקות דתית וסגפנות במקום

הקדוש .

.
ובזזו חפצים רבים נוספים  .למראה מעשי ההרג והביזה שלהם ברחו מוסלמים רבים מא  -שאם לבגדאד ,

אחר כך פנו לכיפת הסלע הם עקרו מן המסגד עשרות פמוטי כסף וזהב יקרי ערך ומנורת כסף גדולה

.

בירת הח ' ליפות סיפור מעללי הפרנקים שגוללו הפליטים בפני הח ' ליפה ושריו החריד אותם והעלה

.

.

דמעות בעיניהם ביום שישי הלכו הפליטים למסגד הגדול והתחננו לעזרה כשהם ממררים בבכי

תיארו בפני הקהל  ,שהצטרף לבכיים  ,את

סבל המוסלמים בעיר הקודש  :הגברים נהרגו  ,הנשים והטף

נלקחו בשבי  .בגלל המצוקות הגדולות שמהן סבלו הפליטים הותר להם להפסיק את הצום .
תיאור המצור על דמשק ( בשנת

) 1148

36

בחיבורו של סבא אבן אלג ' וזי מלמד גם הוא על חשש רב מפני

הפרנקים  ,אלא שהפעם דומה כי התשש מהול בבוז ובלגלוג כלפי אויבי האסלאם  ,הבטוחים בניצחונם
32
33

34

35
36

אבן

יר ( לעיל  ,הערה  , ) 5יב ,

עמ '

. 200

מצוטט אצל אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10ב  ,עמ '
~
מצוטט שם  ,א  ,עמ ' . 530 - 529
אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11י  ,עמ '

שם  ,עמ '

. 273

. 273 - 272

43

.

קתדרה
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.

והולכים שולל אחר הבטחות שווא של אנשי הדת שלהם סבט אבן אלג ' וזי מספר כי בקיץ  , 1148עת

עשו הפרנקים הכנות למצור על דמשק  ,נהרה כל אוכלוסיית העיר אל המסגד הגדול  ,או המסגד הקמיי .
.

הקוראן של ? תמאן הונף וכל הנוכחים כיסו את ראשיהם באפר  ,בכו והתחננו לאללה לעזרה תשומת

.

לב רבה מייחד הכרוניקאי לתיאור הכומר אליאס  ,שהצטרף לכוה הפרנקי הוא מספר שביום העשירי
למצור כינס אותו כומר את החיילים הפרנקים  ,כשהוא רכוב על המורו  ,צלבים תלויים על צווארו ועל
ידיו ועל צוואר התמור וכתבי הקודש מונחים לפניו  ,סיפר להם כי ישו נגלה אליו בתלום והבטיח לו

כי עוד באותו היום יחריבו הפרנקים את העיר כליל  .בדיוק באותו הרגע פרצו המוסלמים את שערי

דמשק ותקפו את הפרנקים  .אחד מאנשי המיליציה ( טתהאת ) של דמשק רדף אתר הכומר  ,ומשהשיגו

המאבק על הצלב בין

צלאח א  -דין לגי דה -
ליזיגיאן בקרב קרני
חטין  ,איור מתק
כתב  -יד מאמצע
חמאה השלוש  -עשרה
מאת מתיו

פארים :

את

ערף את ראשו והרג את תמורו  .שאר אנשי המיליציה תקפו את הפרנקים  ,הרגו רבים מהם והעלו
הצלבים שלהם באש ,

37

והפרנקים הנותרים נסו בבהלה כשהם מותירים את גופת הכומר מאהוריהם .

לשם הצגת הניצחונות על הפרנקים כניצחון המאמינים בדת הנכותה על הכופרים השואפים

להרוס
אחד

את האסלאם ולכפות את דתם הכוזבת על אדמתו מרבים המחברים המוסלמים לתאר מצד

.

פגיעות בצלבים ועקירתם ומצד אתר טיהורי מסגדים וחידוש פניהם בתיאור ניצחון צלאה א

Chronica Majora

בקרב המכריע של כפר סטין ( ביולי

) 1187

מתעכב אבן אלאתיר על נפילת הצלב הקדוש

.

 -דין

( צלב
ראש

הצלבים  ,צליב א  -צלבאן ) בשבי המוסלמים הוא מספר כי תפיסת הצלב ( שנשלח צפונה בידי
המפלות
כמורת הקבר הקדוש כדי לשמש מגן שמימי ) ושליחתו לדמשק  ,היו בעיני הפרנקים אחת
 38תיאור דרמטי
הקשות ביותר שיכלו לספוג והם ראו עצמם לאתר שאיבדו את הצלב כנדונים למוות

.

37
38

סבט אבן אלג ' וזי ( לעיל  ,הערה  , ) 28עמ

' 199 - 198

.

אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11יא ,
י ' קציר  ' ,גלגולי הצלב הקדוש '  ,קדר ( לעיל  ,הערה
עמ '

. 536

אובדנו  ,ראה :

על גורל הצלב הקדוש לאחר קרב חטין והקינה על

,) 1

עמ '

. 253 - 251

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

.

יותר של נפילת הצלב הקדוש בשבי נמצא אצל עמאד א  -דין אלאצפהאני הוא מתאר את הסגידה של

הנוצרים לצלב  :הם השתחוו לפניו  ,שרו לו מזמורים  ,התעלפו למראהו  ,היו מוכנים להקריב את חייהם

למענו וראו בו מקור עידוד ונחמה  .על כן משנלקח הצלב פקד אותם אסון נורא וכל כוחם אבד להם .
חלקם נהרג בקרב והיתר נפלו בשבי .

39

באיגרת הלל לאדונו מסכם אלקאדי אלפאדל את תוצאות קרב

קרני חטין ' :אללה חיזק את יתדות האסלאם באמצעות צלאת א  -דין  ,והשיב את האנשים

לעבדו .

הכנסיות הוסבו למסגדים  ,ובמות הדרשנים  ,ששם עמדו לפנים המטיפים שקראו לאנשים להאמין

בשילוש הקדוש  ,מוקדשות עתה לעבודת אל אחד בלבד ' .

40

תיאור דומה למדי של טיהור אדמת האסלאם והשבת תפארתה נמצא אצל אבן אלאתיר בסיפור

הכיבוש מהדש של ירושלים בידי צלאח א  -דין ( באוקטובר

. ) 1187

הצלבים של הפרנקים  ,המכונים

.

' בעלי בריתו של השטן '  ,התנוססו מעל חומות ירושלים וליבו את זעם הלוחמים המוסלמים על כיפת
הסלע התנוסס צלב מוזהב גדול  ,וכאשר נכנסו המוסלמים אל העיר עלו אחדים מהם על גג המסגד

.

ועקרוהו  ,והמוסלמים שמחו על כך שמחה שלא ידעו כמוה הם הריעו בעוז 'אללה אכבר '  ,בשעה

.

שהפרנקים נאנחו בתדהמה וביגון  ,וזעקתם הייתה כה גדולה עד שהאדמה רעדה צלאח א  -דין מיהר
39

40

עמאד א  -דין אלאצפהאני ( לעיל  ,הערה  , ) 22מצוטט אצל  :גבריאלי ( לעיל  ,הערה , ) 6
מצוטט בחיבורו של אבן כתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 5יב  ,עמ ' . 320

עמ ' . 137 - 136

61

קתדרה

דיי"

ם

דפנה אפרת ומצטפא כבהא

.

לצוות על טיהור כיפת הסלע ואלאקצא מן הטומאה והזוהמה הוא פקד על הריסת מזבח השיש שהציבו
הצלבנים על הסלע  ,הביא למסגד אלאקצא ספרי קוראן ומינה בו קוראי קוראן וקבע הקדש

לפרנסתם .

!4

' כך הושב לשם האסלאם במלוא הצתות

והיופי ' .

42

רעיון ההשגחה האלוהית  ,העובר כחוט השני בטקסטים שבידינו  ,נועד מן הסתם לחזק את האמונה

.

באסלאם כבדת הנכוחה פתרונות לחלומות  ,פירושים מחודשים לפסוקי קוראן ונבואות שנאמרו על
רקע מצוקות התקופה  -כל אלו חזו את ניצחון המוסלמים על הכופרים הודות להתערבות האל

האלוהית .

ולהשגחה

כך למשל הנבואה הפותחת את

' פרשת הרומים ' בקוראך ' גברו על

הרומים .

בקרובה

בארצות  .ואולם אחרי אשר גברו עליהם  ,יגברו הם ' ,

43

נתפרשה בדרך כלל כנבואה שחזה מוחמד על מלחמות

הפרסים והביזנסים בראשית המאה השביעית  ,והיא זכתה
עתה לפרשנות חדשה על ידי אחד ממשוררי החצר של

צלאח א  -דין ' :צלאה א  -דין ינצה בחלב בראשית השנה ,
ובירושלים

בסופה ' .

44

כל

הניצחונות

על

הפרנקים

מסופרים בצורה של מחזה מוסר שבו המאמינים מנצחים
בסופו של דבר את הכופרים הודות להשגחה האלוהית
אלמדרסה א -
'צאלחיה
בית
שלשלט
ההקדשה -
'
הספר הגגוה
ללימודיט אסלאמיים
על שמו של צלאח

א  -דין מיולי

. 1192

המדרשה ניצבה במנזר

הנשים ' סנטה אנה',
על ' דרך הייסוריט '

סמוך לשער האריות,
ועשורת שימוש במבנה

.

השורה עליהם  ,אף שלכאורה נראה הדבר חסר סיכוי אבו שאמה מספר כי בדרכם לעבר קרני חטין

לאחר כיבוש טבריה בידי צלאת א  -דין ( ביולי

) 1187

אספו הפרנקים עצים רבים כדי להבעיר אש

.

שתניס את צלאה א  -דין אך כשהבעירו את האש שינה אלוהים את כיוון הרוח  ,וכתוצאה מכך פגעה

האש בפני הפרנקים והניסה אותם .
שהוא גורם לפרנקים  .בתיאור המאורעות
45

פעמים מפצה אלוהים את המאמינים על תבוסותיהם באסונות
שקדמו לכיבוש עכו  ,החשובה שבערי החוף  ,בזמן מסע

הצלב השלישי מדגיש אבן אלאתיר את כישלון הצבא העצום בראשותו של הקיסר פרידריך ברברוסה .
הוא כותב כי כשיצא האימפרטור בראש

,

30 000

חייליו מגרמניה לארץ  -ישראל בשנת

1190

הייתה

תכלית מסעו להחריב את ארצות האסלאם ( דאר אלאסלאם ) ולכבוש את שתי הערים הקדושות  ,מכה

הצלבני  .המקוט הושב
בשנת  1856לבעלות

ומדינה אך אלוהים סיכל את כוונתו המרושעת על ידי הטבעתו בנהר קלקדנום שבאנטוליה משמת

הנוצרית

הקיסר התפורר צבאו  -מרבית חייליו נטשו את הכוה ואחרים נהרגו בקרבות עם המוסלמים או מתו

.

41

.

,

אבן אלאתיר לעיל  ,הערה  , ) 11יא ,

עמ '

. 552 - 551

השווה לאיגרת הבשורה על כיבוש ירושלים מאת עמאד א -

דין אלאצפהאגי  ,שנשתמרה אצל אבו שאמה  ,בתוך  :י ' דרורי  ' ,בשורה על כיבוש ירושלים '  ,קתדרה ,

תשמ " ח ) ,

עמ '

-9

. 12

46

( טבת

שני התיאורים שונים מאוד בסגנונם  :זה של אבן אלאתיר בהיר ופשוט  ,בעוד שהאיגרת של

.

עמאד א  -דין כתובה בפרוזה מחורזת בסגנון מליצי וכבד  ,ולשונה לעיתים אינה ברורה יחד עם זאת האיגרת היא
העדות האותנטית ביותר  ,שכן היא נכתבה בידי סופרו האישי  ,כותב האגרות ומלווהו של צלאח א  -דין למחרת
כניסתו לירושלים
42

(ב 3 -

באוקטובר

אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה , ) 11

. ) 1187

עמ '

. 552

א  -ב.

43

סורה ל ,

44

מצוטט בחיבורו של אבן טמיר ( לעיל  ,הערה  , ) 5יב ,

45

אבו שאמה ( לעיל  ,הערה  , ) 10ב ,

עמ '

.3

עמ '

314

.

מוסלמים ופרנקים בא  -שאם

נ0

לבתיהם ,

.

ממתלות כאשר הגיעו לבסוף יתרת הלוחמים לעכו  ,כשהם מוכים וחלשים  ,ביקשו לחזור
 ' 46כך שהרר אותנו אלוהים מרשעותם וגרם
אך ספינותיהם נטרפו ואיש מהם לא הצלית להימלט

.

עליהם ' .

לכך שמזימתם תחול

47

במקרים אחרים

-

אלוהים מסכל את המאמצים הצבאיים של הכופרים

.

באמצעות אסונות טבע אחת הדוגמאות היא סופת

י

השלג כבד שהתחוללה בבקעת הלבנון בשנת , 1151

הפרנקים .

וששמה קץ למעשיהם המרושעים של

48

דוגמה נוספת היא רעידת האדמה ברחבי א  -שאם

בשנת  , 1170שלפי הכרוניקאי מעולם לא הייתה

.

רעידת אדמה נוראה כמוה כל המבצרים וההומות
של הפרנקים בערי א  -שאם נהרסו  ,דבר שהקל על

נור א  -דין לכבשם .

49

אך המוסלמים יכולים ליהנות מסיועה של ההשגחה
האלוהית אך ורק אם הם דבקים בדת האסלאם ,

.

ממלאים את מצוותיה ונלחמים למענה בהתאם לכך
ההסבר לתבוסות ולאבדות שספגו המוסלמים בזמן

ש

מסעי הצלב הוא התרשלות במילוי התובות הדתיות
והיתלשות האמונה

הדתית ,

בשנת

1151

לדוגמה

נכשל נור א  -דין בניסיונו להגן על האסלאם
מההתקפות הפרנקיות משום שלא קיים את הצווים

.

הדתיים ( הכרוניקאי אינו מפרט אילו מן הצווים לא

קיים .
)

ר

(

רק משהזר בתשובה ונמנע מתענוגות העולם

הזה זכה נור א  -דין

בניצתונות .

50

")

בשנת , 1174

ל

משמת נור א  -דין ובנו הצעיר  ,אסמאעיל  ,עלה
לשלטון  ,נפוצו החטאים והמעשים הלא  -מוסריים

כדוגמת שתיית יין ומשחקי מזל  .כתוצאה מכך הקיפו אויבי האסלאם את המוסלמים מכל העברים .

ימיתו

בתידדו

של צלאח

ד

אבן כתיר מסכם את הלקת מתבוסות אלו  ' :לו לא בטאנו  ,אלוהים לא היה מעניש אותנו באמצעות

אויבים אלו של האסלאם ' .

החמש  -עשרה

51

הצורך שהשו מלומדים להגן על ההמונים המוסלמים בא  -שאם מן האיום שהציבו הפרנקים על אחדות

46

אבן אלאתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 11יב ,

עמ '

.

47

שם  ,עמ '

48

אבן אלקלאנסי ,

49

אבן אלאתיר ( ~
לעיל  ,הערה  , ) 11יא ,

עמ '

אבן לתיר ( לעיל  ,הערה  , ) 5יב  ,עמ '

229

50
51

שם  ,עמ '

50

50 - 48

339

.

.

יל תאריה ' דמשק  ,ביירות , 1908

. 355 - 354

.

עמ '

. 318 - 317

קתדרה

קברו של צלאח א  -דין
בדמשק בציור של
מרגרט תומש מראשית
המאה ובתצלום
משנות העשרים

64

דפנה אפרת ומצטפא כבה

הקהילה המוסלמית ועל דתם של המוני בניה הגביר את קריאתם להקפדה מחמירה בקיום המצוות

וההודאות הדתיית  ,קריאה שעמדה ביסוד תנועת התחייה של האסלאם הסוני  ,או האורתודוכסי ,
שחדרה לסוריה במאה השתים  -עשרה  52בתקופה קריטית זו של עימות בין נוצרים למוסלמים נתפס

.

הקיום הקפדני של ההלכה האסלאמית  ,השריעה  ,ובפרט ההתנגדות המתמדת לכופרים  ,כתנאי

.

לניצחון האסלאם על אויביו כך שימשה הסכנה הצלבנית זרז חשוב לחיזוק הנאמנות הדתית  ,להגבהת

המחיצות הבין  -דתיות ולהתגברות הקנאות דתית  ,תהליכים שהיו מאפייניה העיקריים של תחיית

הסונה .

52

על תנועת התחייה של הסונה במאות האחת  -עשרה והשתים  -עשרה ראה במיוחד 0 . Makdisi , 'The Sunni Revival ' , :
155 - 168 .

 .קק

Oiord 1973 ,

4 . ( ,ט ) Richards

Islamic Civilaation 950- 1 150 , D . S .

