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  ?"מסע צלב"מה זה  �

  .הלוא היא איסטנבול של היו�, סמנו על המפה את קונסטנטינופול  .א

 .איטליה וגרמניה, אנגליה, צרפת, סמנו במפה את הארצות ספרד  .ב

אל אזור ' סמנו חיצי� המובילי� על היבשה בלבד מהארצות שסימנת� בסעי! ב  .ג

 . ישראל$ אר#

וי לגרו� לעשרות אלפי אנשי� מארצות המוצא לצאת אל מסע מה עשנסו לחשוב   .ד

 _____________________________. ישראל$רגלי בי% אלפי קילומטרי� אל אר#

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

בירת האימפריה ,  שבטי� טורקי� היו על ס! השתלטות על קונסטנטינופול,$11בתחילת המאה ה

קיסר ביזנטיו% הבי% כי רק האפיפיור יכול לגייס כוח מספיק גדול שיאפשר . הנוצרית ביזנטיו%

 1095בשנת וזה פירס� , הוא פנה אל האפיפיור אורָ)% השני. את קונסטנטינופול מכיבוש" להציל"

  :ריאה לכל מאמיניוקבעיר קלרמו% שבצרפת 

מירושלי� ... הגזע האהוב על אלוהי� והנבחר על ידו, הו את� גזע הפרנקי�

ומקונסטנטינופול הגיעו שמועות כי גזע מקולל שאינו מכיר באלוהי� פלש לארצ� של 

את , יש מהנוצרי� שהובילו אות� בשבי...העלה אותה באש וער� בה� טבח, הנוצרי�

. ומוטב שלא להזכיר את מעשיה� האיומי� בנשי�, סגדי�הכנסיות השמידו או הפכו למ

את� שעליכ� , על מי מוטלת חובת הנק� ומי יכבוש מידיה� את ארצכ� א� לא את�

קחו על עצמכ� משימה ? הטיל האל את המשימה עטורת התהילה להכניע את אויביכ�

 קונסטנטינופול

 רפתצ

 נגליהא

 פרדס

 רמניהג

 יטליהא
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בממלכת וכיפרת� על חטאיכ� וזכית� לתהילת עול� , זו שדבר לא יעצור בעדכ� מלבצע

   .השמי�

ארצכ� מוקפת מכל צד י� והרי� ומאוכלסת . אל יעצרוכ� אחוזותיכ� והדאגה לרכושכ�

ופרי אדמתכ� אינו מסייע להחזקתכ� אלא , אי� בה מ� השפע. היא יתר על המידה

צאו לאר� הקבר ... הנכ� נהרגי� ומושמדי�, ומשו� כ� הנכ� נלחמי� זה בזה. בצמצו�

  ....די הזרי� ולהופכה לנחלתכ�הקדוש על מנת לכבשה מי

לארצות הנוצרים לש פ? באיזה מעשי� מאשי� האפיפיור את השבטי� הטורקיי�  .ה

  .ערכו מעשים נוראים בנשים, הפכו כנסיות למסגדים, טבח בנוצרים ומכרם לעבדות ,)ירושלים(

לכבוש אותה , ישראל-לעבר ארץצאת ל? לאיזה שליחות קורא האפיפיור למאמיניו לצאת  .ו

 .ולהפוך אותה לנחלה נוצרית, מהמוסלמים

: גמול אחד שמימי, האפיפיור מסביר למאמיניו כי יקבלו שני גמולי� על מעשיה�  .ז

 .וכבוד ותהילה בממלכת השמים, )אלהים יסלח להם=(כפרה על כל חטאיהם 

בניגוד למצבם , ובה יוכלו להתפרנס בכבוד, שיגיעו לארץ שתהפוך לנחלתם": ארצי"וגמול אחד   .ח

 .באירופה

  

  ? למה אנשי� יצאו למסע הצלב�

  .ידי האל-להיות נאהבים על, לזכות לכבוד בפני האל, כפר על חטאיהםל: סיבה דתית  .א

 .ועישראל כשיגי-והבטחה לשיפורו בארץ מצב הכלכלי הקשה באירופהה": ארצית"סיבה   .ב

 ונסטנטינופולק? את איזה עיר רצה הקיסר לשחרר במקור מעול השבטי� הטורקי�  .ג

 רושליםי? האפיפיור למאמיני� לצאתלאיזה עיר קרא   .ד

האפיפיור ידע שלא יצליח לגייס את ההמון לעזרה ) 1(? ישנו הבדל זה, לדעתכ�, מדוע  .ה

 רצה לנצל את המסע כדי ליצור לעצמו אפיפיור ה)2(משום העדר קשר דתי אליה , לקונסטנטינופול

 .ובכך להגדיל כוחו, אחיזה ושליטה בירושלים

  

  ואחרי מסעות הצלב, במהל., אפיפיור לפני$  יחסי קיסר�

כיצד הערי. הקיסר את כוחו של האפיפיור לאור זה שפנה אליו כדי לגייס את   .א

�  .אחרת לא היה פונה לעזרתו, הבין שכוחו של האפיפיור גדולקיסר ה? המאמיני

זק ח? יאה הנרחבת למסעות הצלבלאור היצ, כיצד מצטייר כוחו של האפיפיור בשטח  .ב

 .מצליח לגייס את ההמונים, מאוד

של חסים י? מה� היחסי� שיווצרו לדעתכ� בי% האפיפיור לקיסר בעקבות מסעות הצלב  .ג

 .בהם הקיסר מבין את חולשתו מול הסמכות הדתית, תלות

   מסעות הצלב והאר#�

מה נית% לומר על . ומי� של מספר אתרי� צלבניי� שנותרו באר#בצידי הד! ישנ� ציל  .א

שהו בארץ זמן משמעותי הם ש? שהיית הצלבני� באר# לאור הימצאות� של אתרי� אלה

 .והטביעו בה חותם

 המונפורטהמונפורטהמונפורטהמונפורט

 מרודמרודמרודמרודננננ
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