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  העור�דבר 

  : כותב חיי� נחמ� ביאליק" הלכה ואגדה: "במסתו המפורסמת

קשה , מחמרת, זו קפדנית.  פני� שוחקות–לאגדה ,  פני� זועפות–להלכה 

זו גוזרת . מי� מדת הרח–רכה משמ� , מקילה, וזו ותרנית;  מדת הדי�–כברזל 

וזו יועצת עצה ; ה� שלה ה� ולאו שלה לאו: גזרה ואינה נותנתה לשעורי�

  ; מעשה, גו�,  קלפה–זו . ה� ולאו ורפה בידה: ומשערת כחו ודעתו של אד�

  .כוונה, נשמה,  תו�–וזו 

, עול� של זכות וחובה:  הלכה ואגדה–המשפט והרוח נדמי� לעיתי� כשני עולמות נפרדי� 

 –לשו� מנומרת בצבעי� ", אל מול העושר שברוח, וקטריניאלית ורציונליות מובניתנוקשות ד

  : אלא שביאליק יצא כנגד ההפרדה בי� השתיי�". שלטו� הרגש

, עד אי� שעור, על חלופי כינויי� אלה שבי� הלכה לאגדה אפשר להוסי� עוד

 –�  כסברת רבי–אבל כלו� יש לשמוע מזה , ובכול� יהא מצד ידוע אבק אמת

  ?פוכוידבר וה, שההלכה והאגדה ה� שתי צרות זו לזו

למי ? ולמה ה� דומי�, האומרי� כ� מחליפי� מקרה בעצ� וצורה בחומר

ההלכה והאגדה אינ� . שה� שני חמרי� שוני�, שמחליט על הקרח והמי� בנהר

קול המונה של ... שני פני� של בריה אחת, באמת א� ה� אלא שתי� שה� אחת

, מקו� החניה;  זוהי האגדה–ט� מרוצתה לנקודת שאיפתה תביעת הלב בש

החלו� הר
 ונמש� אל .  זוהי ההלכה–ספוק התביעה לפי שעה והשתקתה 
 והאגדה אל –הפרח אל הפרי , המחשבה אל המלה, הרצו� אל המעשה, הפתרו�

  .ההלכה

, א� בלא רוח האד� על מורכבותה. לבדה" הלכה"השיח המשפטי כשהוא לעצמו הרי הוא כ

' ההתבוננות על המשפט איננה צריכה להסתפק א� כ� בעיו� בד. בלי צורההרי הוא כחומר 

יש לראותו יחד ע� רוח האד� וכחלק מיצירה . אלא יש לפרו
 את גדריו, אמותיו של המשפט

מוקדש אפוא לנקודות " עלי משפט"הכר� הארבעה עשר של כתב העת . חובקת כל של רוח זו

  . המפגש שבי� משפט ורוח

כלי� ספרותיי� מסייעי� . המשפט הוא יצירה ספרותית? הרוח) מדעי(פט ע� היכ� נפגש המש
ניתוח היסטורי מסייע להבנת הכוחות . המשפט הוא אירוע היסטורי. לחשיפת רבדיו השוני�

, המשפט הוא כמוב� ג� תופעה חברתית. המניעי� אותו וחוש� את השפעותיו בעבר ובהווה

המשפט הוא יצירתה , בראש ובראשונה. דתית ועוד ועוד, פילוסופית, מדינית, פוליטית, אנושית

המשפט הוא הוא מדעי : אלא ג�, נכו� לא רק לומר משפט ומדעי הרוח,  וככזה–של הרוח 

  . הרוח

רבי� מהכרכי� . כר� זה עוסק כאמור במפגש ובשילוב בי� חקר המשפט לבי� מדעי הרוח

לעיתי� תו� מת� דגש , ציפלינאריתהקודמי� של כתב העת בחנו את המשפט מנקודת מבט דיס

מטרתו : הכר� הנוכחי מבקש נקודת מבט שונה. תיאורטי ולעיתי� תו� מת� דגש פוזיטיבי



  ח"ע תשידעלי משפט   דבר העור�
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להעלות אל מעל לפני השטח היבטי� הנוגעי� למשפט כתופעה השייכת לעול� מדעי הרוח 

  . מושפעת ממנו ומזינה אותו, )מדעי האד�: ואולי נכו� היה יותר לומר(
ובעיקר לשני היבטיו , אמרי� בכר� הנוכחי תורמי� את חלק� להארת קשר זהשמונת המ

המאמר הפותח את הכר� הוא מאמרה של . משפט והיסטוריה ומשפט וספרות: הנזכרי� למעלה

המאמר ממפה וממשיג את ". )בישראל(אי� לעשות דברי� ע� משפט וספרות  "ענת רוזנברג

בכ� מניח . דר� ההווה ועד לאתגריו בעתיד, ני�מצעדיו הראשו, תחו� משפט וספרות בישראל

  . המאמר את התשתית המבואית לענ� משפט וספרות בישראל

על מעמד� : דת אזרחית ותאולוגיה פוליטית "אלעד ליסו
מאמרו של , המאמר השני בכר�

בוח� את מושג שלטו� החוק , "המקודש של שלטו� החוק ושל בית המשפט העליו� בישראל

ובכלי� , "קדושה" בית המשפט העליו� בישראל תו� שימוש מושאל במושג הואת מעמדו של

במוב� מסוי� מאמר זה מניח א� הוא תשתית . מושגיי� של דת אזרחית ותיאולוגיה פוליטית
 באמצעות הפרספקטיבות המושגיות –מבואית חשובה להיכרות ע� המשפט הישראלי 

  . הייחודיות שאות� מציע המאמר ודרכ� הוא צועד

לצד היבטי� של (שלושת המאמרי� הבאי� שבי� ומתרכזי� בהיבטי� של משפט וספרות 

הנרטיב : 'על כ� אנו מבקשי� להיות לו לפה'" במאמרה ליאת פרידגוט נצר). היסטוריה ומשפט

מנתחת את הנרטיב שמבנה , "עיו� מחודש בפסק די� יגאל עמיר: המשפטי והאתוס הלאומי

המאמר . שבאמצעותו הוא מבנה אתוס לאומי, ל חורב� ושואהנרטיב ש, יגאל עמירפסק די� 

המשפט משנה את האתוס המוכר  ביתכי  ,עמיראתוס השואה מצוי במפתיע בעניי� טוע� כי 

של אתוס השואה בהקשר וכי הדי�  משפטיות של פסק�  מטרותיו הלברלפיומוסי� לו מטעני� 

אורית  .לעיצוב הזיכרו� של אירוע זהרצח רבי� מובנה ג� בעזרת ההסדרי� החקיקתיי� שהתלוו 

בי� , 2014על ציד מכשפות בישראל : מגדרית ומשפטיתה כפאניק' מעשה לילית' "קמיר

משפטי סביב מקרה האישה מקריית �מנתחת את השיח התקשורתי, "ומשפט חברה, מיתולוגיה

מגדרית התפרצות של פאניקה "ומגדירה אותו כ, שקיימה מגעי� מיניי� ע� מאות נערי�, גת

שני מאמרי� אלו מתמקדי� אפוא במה שנית� להגדיר ". המושתתת על סיפור מעשה לילית

 עולה – המשפט בספרות –היבט אחר של משפט וספרות . כניתוח ספרותי של המשפט

דילמות של צדק משפטי מול צדק פואטי בסיפורי : 'הסו� הטוב' "'דניאלה גורבי�במאמרה של 

יצוגי� ספרותיי� של משפט וצדק כפי שה� באי� לידי ביטוי בשני יהבוח� , "מארי דה פראנס

מתו� כ� בוח� . עשרה�עשרה ותחילת המאה השלוש� י�סיפורי� קצרי� מסו� המאה השת

ובי� אלה לבי� , )הכנסייה(לסמכות דתית ) המל�(שבי� צדק משפטי המתח הסמוי המאמר את 
   .צדק פואטי

, היסטוריה: בהיבטי� נוספי� של משפט ורוחשלושת המאמרי� האחרוני� בכר� נוגעי� 

חברת הדבורי� : הכול בעיני המתבונ� "רחל חס
מאמרה של . פילוסופיה פוליטית ומשפט עברי

מתחקה אחר הקשר שבי� התמורות המדיניות שחלו , "כמשל לחברה האנושית ברומא העתיקה

פירה לבי� השינוי ברומא בי� סו� המאה הראשונה לפני הספירה לאמצע המאה הראשונה לס

ומצביע על , בפרשנות שניתנה על ידי כותבי� בני התקופה למתרחש בתו� כוורת הדבורי�

 במאמרה ויקי מליכסו
. משל להשקפותיו המדיניות של המתבונ�, הכוורת, היותה של האחרונה

כיי� "בוחנת את ההשפעה של עונשי המוות התנ" עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית"

ובכלל זה שימוש בעקרו� , 877–800 החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית בשני� על
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, קרל הגדולמליכסו� מראה כיצד . עונש מוות בגי� כישו� ועוד, "עי� תחת עי�"המקראי של 

 שלא –בדבקותו הדתית סלל , שביקש לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות
שלמה מסיי� את הכר� מאמר� של . ת עונשי מוות חדשי� את הדר� לגזיר–במתכוו� 

על ): רבינו בחיי ('קר כל המצות וכל העבירותי האד� ועקרישהלב ע'" איל
 סלעוגליקסברג 

המאמר מנתח מקורות מתורת התנאי� ומספרות הראשוני� ". ניסיו� בלתי צליח במשפט העברי

כמו ג� בפרשנות� לסיפור , כתיותהעוסקי� בניסיו� עבירה בלתי צליח במגוו� סוגיות הל

�מתו� ניתוח המקורות מבחי� המאמר בי� גישה הרואה את הציווי . המקראי של מכירת יוס

לבי� גישה ) ולפיכ� מכריזה על עבירה ומוכנה להטיל עונש על ניסיו� בלתי צליח(כעיקר 

החות� ,  זהמשפט ורוח פוני� במאמר). ולפיכ� שוללת ענישה שכזו(הרואה את המעשה כעיקר 

  . לשאלת המתח שבי� כוונה ומעשה במשפט העברי, לכיוו� הפלילי, את הכר�

מגוו� המאמרי� ,  לצד זאת,לכל אחד מהמאמרי� הנזכרי� ייחודיות ותרומה חשובה בתחומו
שיש בה לטעמי אמירה רבת חשיבות על הקשר , מצטר� לתמונה שלמה, כמכלול אחד, בכר�

, אחדהשל� החלקי� של הי ג� חוסר היכולת להפריד בי� שני ההשפעה ההדדית ואול, ההכרחי

  .בי� המשפט לבי� מדעי הרוח

  

  בברכת שנה טובה

  ,וקריאה נעימה ומועילה

  ר אבישלו� וסטריי�"ד

  המרכז האקדמי למשפט ולעסקי�

  2018 אוקטובר –ט "מרחשוו� תשע

 



225 

   עונשי מוות חדשי� באימפריה הקרולינגית

  מאת

  *ויקי מליכסו�

כיי� על החוק ועל הענישה באימפריה הקרולינגית "המאמר מוקדש להשפעת עונשי מוות התנ

  . 877–800בשני� 

 ביקש לבנות אימפריה נוצרית וער� רפורמה רחבת )Charlemagne, 768–814(קרל הגדול 

 זו ביקש קרל הגדול לצמצ� את עונשי המוות הנהוגי� במהל� רפורמה. היק� בחוק ובמשפט

אול� בטווח הארו� הניבה עשייתו של קרל . באימפריה שלו וג� קבע בה� סדר ושיטתיות

לידי תיקו� נוסח הביבלייה והדבקות בקבוע בברית הישנה הביאו . הגדול ג� תוצאה הפוכה

  . � ספרי הברית הישנה עונשי מוות אחדי� באימפריה הקרולינגית שאומצו מתוהופעת

כית "בחיקוי הענישה התנאדיקות דתית הולכת וגוברת ורצונ� של השליטי� לחזק את סמכות� 

–Louis the Pious, 814( לואי החסיד :למשל. לאימו� עונשי מוות מתו� ספר דברי�הביאו 

 Charles( קרל הקירח. "עי� תחת עי�"לפי עקרו� ה עונש מוות גזר,  בנו של קרל הגדול,)840

the Bald, 843–877( ,די� ה לפיכישו�  בגי� מוות עונש לראשונה קבע, נכדו של קרל הגדול

נגזרו עונשי  לעיתי�. החדשה ובעת הביניי� ימי בהמש� דרסטית התפתח עונש זה. כי"התנ

כ� נגזרה הוצאה להורג בגי� בסטיאליות : ג� ה� בהשראת הברית הישנה –מוות נוספי� 

שכ� , עונשי מוות אלה ה� חידוש. א� היא בהשפעת די� הקבוע בספר דברי� –) משכב בהמה(

 שביקש ,המאמר טוע� שקרל הגדול.  לא נהגו במנהג ובחוק הפרנקי המסורתי קוד� לכ�ה�

 את הדר� – שלא במתכוו� –סלל , לבנות אימפריה נוצרית ודאג לצמצ� את עונשי המוות

  .לגזירת עונשי מוות חדשי�

עונשי המוות שנהגו בפרנקייה לפני עלייתו של קרל הגדול . ב. ת ספרותסקיר. א .מבוא

. בניית האימפריה הנוצרית ותיקו� הביבלייה: תקופת שלטונו של קרל הגדול. ג. לשלטו�

כית "השפעת הענישה התנ. ה. כית בתקופתו של קרל הגדול"השפעת הענישה התנ. ד

כית בתקופתו של קרל "נישה התנהשפעת הע. ו). 840–814(בתקופתו של לואי החסיד 

  .סיכו�. דיו� בעונשי המוות החדשי�. ז). 877–843(הקירח 

 
 900–400 (המוקדמי� הביניי� בימי מוות עונש "שלי הדוקטור עבודת על מבוסס זה מאמר   *

 והוגשה אלברט שבע�בת' פרופ בהנחיית שנכתבה, "וביצוע חקיקה, תיאולוגיה): לספירה
� בת' לפרופ להודות מבקשת אני. 2014 שנתב איל�� בר באוניברסיטת כללית להיסטוריה למחלקה

 �Internationalב מאמרה הוצג 2014 ביולי. וידידות הנחיה של רבות שני� על אלברט שבע
Medieval Congress ידסבל) Leeds( הערותיה� על הדיו� למשתתפי מודה אני. אנגליהשב 

  .המאמר של האנונימי לקורא להודות מבקשת אני כ�. המועילות ושאלותיה�
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 מבוא

 שחל בענישה באימפריה הקרולינגית בתקופת שלטונ� הגדולבמרכז מאמר זה עומד השינוי 

–Louis the Pious, 814(בנו לואי החסיד :  ויורשיו)Charlemagne, 768–814(של קרל הגדול 

   ).Charles the Bald, 843–877(קרל הקירח ונכדו ) 840

אסביר כיצד אפתח בסקירת ספרות קצרה ופני הקורא לכדי להציג שינוי זה בצורה ברורה 

 אדבר על עונש המוות כפי ב בפרק .מאמר זה משתלב במאמ� המחקרי הקיי� ומוסי� עליו

ו של קרל הגדול עליית לפני )Merovingian Kingdoms(מרובינגיות שהיה נהוג בממלכות ה

,  אדו� בעלייתו של קרל הגדול לשלטו� גבפרק .789� ל500היינו בי� השני� , לשלטו�

 הנוצרי יהאתמקד באופי. בהצלחותיו הצבאיות ובשינוי התודעתי שבא בעקבות הצלחות אלה

על וכיצד ניסה �אסביר כיצד מל� פרנקי בנה לעצמו תוכנית, של האימפריה של קרל הגדול

 אדו�  הבפרק.  אראה כיצד חדל קרל הגדול לפנות לענישה חמורה דבפרק. לממש אותה

ואילו , בנו של קרל הגדול, בשינויי� בעונשי המוות שחלו בתקופת שלטונו של לואי החסיד

 אציע הסבר על  זבפרק. נכדו של קרל הגדול,  אדבר על תקופת שלטונו של קרל הקירח ובפרק

 .את מסקנותייו� אציג ואילו בסיכ, שינויי� אלה בענישה

  סקירת ספרות . א

: במאמרי� מקובל להסביר לקוראי� כיצד המאמר הנוכחי משתלב במאמ� המחקרי שקד� לו

במה תרומתו הספציפית וייחודיותו , ומה ייחודי במחקר זה דווקא, מה היה קוד� לכ�

לא אוכל לומר ש כא� אני צריכה ?המבדילי� אותו ממחקרי� אחרי� המוקדשי� לאותו נושא

 בעונש המוות לדו�משו� שמחקרי הוא הראשו� , לציי� מחקר אחר שעוסק בדיוק בנושא זה

עונש המוות בימי , בעת החדשה נחקר בהרחבהא� עונש המוות . ביניי� המוקדמי�בימי ה

 אי� מחקר המציע השוואה בי� .לא נחקר כמעט כלל) 1000כלומר עד שנת (הביניי� המוקדמי� 

, לא מבחינת הפשעי� הגוררי� עונש מוות: לאומיי� השוני��וקי� השבטיי�עונשי המוות בח

  . לא מבחינת ההנמקה ולא מבחינת דר� יישומו

לעונש ) Augustine of Hippo, 354–430( מחקרי� שדני� ביחסו של אוגוסטינוס הקדוש יש

 ,Thomas Aquinas(ויש מחקרי� העוסקי� באותו נושא בהגותו של תומס אקווינס , המוות

כלומר בי� המאה החמישית לתחילת  –אי� בתקופה שבי� חיי שני אישי� אלה , )1274–1225

חוקרי ימי הביניי� אחדי� א� ציינו שמחקר . רחבנפער במחקר פער  –עשרה �המאה השלוש

 וזו אחת הסיבות ,שייעשה וראוי ,הבודק את עונש המוות בימי הביניי� המוקדמי� הוא חסר

   .כנושא לדוקטורטשבחרתי בנושא זה 
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 )James Megivern(יימס מגיוור� 'ג. מחקרי� אחדי� הדני� בנושא בקיצור נמר�יש אומנ� 

 הקדיש לתקופת ימי הביניי� 1, שחיבר סקירה כוללת של עונש המוות לאור� ההיסטוריה,למשל

יוור� שמחקר המאיר את ההשקפה על עונש ע� זאת ציי� מג .המוקדמי� כחמישה עמודי� בלבד

 מגיוור� 2.לכותבועשרה עוד לא נכתב ויש �מאה האחתלהמוות באירופה בי� המאה החמישית 

 שפרסמה ,)Celia Chazelle(ג� סליה שאזל . א� ג� מאז לא השתנה דבר, 1997כתב זאת בשנת 

 אישרה את מסקנתו של מגיוור� בציינה כי , מאמר שנגע בנושא הענישה הביניימית2011בשנת 

  3.תעל� מנושא הענישה בימי הביניי� המוקדמי�המחקר העכשווי מ

יש א� , אי� מחקרי� הבוחני� ספציפית את עונש המוות בימי הביניי� המוקדמי�, א� כ�

יוליוס גבל . תעוסקי� בנושאי� קרובי� או מנתחי� פשעי� מסוימי� נקודתיה מחקרי� כמה

)Julius Goebel (מוקדמי� כשזוויתו היא בספרו הרחב יותר ד� ג� בענישה בימי הביניי� ה

 Jeffrey(פרי ברטו� ראסל ' ג4.בדיקתו החדה והמדויקת הועילה לי מאוד –משפטית בעיקרה 

Burton Russel (בח� במחקרו על תולדות הכישו� את הענישה ואת עונש המוות בפרט , �א

והמאמר , מחקריואילו , בדיקתו בחנה א� ורק פשעי כישו� בלי להתייחס לשאר הפשעי�

ינ� נגזר העונש גמונה את הפשעי� שב,  בוח� את עונש המוות בכללותו,כחי בעקבותיוהנו

   .יה שונה על הענישה הקרולינגיתיומציע רא

נושא שנושק ל מאמרי� המוקדשי� כל אחד לפ� אחר של הנושא או תיש קבוצ,  על זהנוס�

   5.כא� אזכיר את הרלוונטיי� ביותר. לו

מתבקש לבחו� את ,  בשלטו� ובכל מה שביניה�,בחברה, כמחקרי� אחרי� שדני� בענישה

: בספרו) Michel Foucault( וחוקר התרבות מישל פוקו �הדברי� לאור כתיבתו של ההיסטוריו

 Discipline and Punish: The Birth of the Prison.(6 ("לידתו של בית הסוהר: לפקח ולהעניש"

ליטי ואת ההתנגדות לעונשי� חמורי� או ספר זה עורר התעניינות בענישה ככלי חברתי ופו

 ואת אות� שאלות שהעלה ,מעבודתו של פוקובמחקרי שאבתי את ההשראה  ג� אני .מיותרי�

בימי הביניי�   הענישהלשאול על ניסיתי עשרה�השמונה הענישה בצרפת במאה עלפוקו 

 
1  JAMES MEGIVERN, THE DEATH PENALTY: AN HISTORICAL AND THEOLOGICAL SURVEY (1997) 

 ).MEGIVERN: להל�(
 .45' בעמ, ש�  2
3  Celia Chazelle, Crime and Punishment: Penalizing without Prisons, in WHY THE MIDDLE 

AGES MATTER: MEDIEVAL LIGHT ON MODERN INJUSTICE 15 (Celia Chazelle et al. eds., 
2011).  

4  JULIUS GOEBEL JR., FELONY AND MISDEMEANOR: A STUDY IN THE HISTORY OF CRIMINAL 

LAW (1976). 
5  Edward James, Beati Pacifici: Bishops and the Law in Sixth-Century Gaul, in DISPUTES 

AND SETTLEMENTS: LAW AND HUMAN RELATIONS IN THE WEST 25 (John Bossy ed., 1983); 
Alexander C. Murray, From Roman to Frankish Gaul “Centenarii” and “Centanae” in the 
Administration of Merovingian Kingdom, TRADITIO 59 (1988); Walter Ullmann, Public 
Welfare and Social Legislation in the Early Medieval Councils, in THE CHURCH AND THE 

LAW IN THE EARLIER MIDDLE AGES 1 (Walter Ullmann ed., 1975).  
6 MICHEL FOUCAULT, DISCIPLINE AND PUNISH: THE BIRTH OF THE PRISON (Alan Sheridan 

trans., 1977).   
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 העונש את מי בדיוק, בפרט ביקש פוקו לדעת מהי המטרה האמיתית של העונש. המוקדמי�

 שאלה זו התבררה כרלוונטית מאוד לעונשי המוות שאומצו מ� .מי הוא מתקיי� תמשרת ולטוב

  .ואתייחס אליה בסו� המאמר, �"תנה

 בשל כ� אפנה .ממצאיהממאמר זה מבוסס על עבודת דוקטור שכתבתי ומציג חלק , כאמור

תעודות ספציפיות אפנה ל, בעת הצור�, ופעמי�, לעיתי� בהפניה כללית לעבודתי המוקדמת

   . נקודתיתלבודק�נית� שיהיה 

  ה לפני עלייתו של קרל הגדול לשלטו�יעונשי המוות שנהגו בפרנקי. ב

אתאר את , לפני שאגש לשינוי בענישה שהופיע בתקופת שלטונו של קרל הגדול ויורשיו

רכזה הממלכה המרובינגית הת.  גאוגרפי קצראתחיל בהסבר.  לפני כ�שנהגההענישה הפרנקית 

והורכבה משלושה אזורי�  ,) קט� יותרא� כי תפסה שטח(בעיקרה באזור של צרפת של ימינו 

שלעיתי� תפקדו כממלכות נפרדות ולעיתי� אוחדו תחת שלטונו של מל� (תרבותיי� �שבטיי�

). Burgundia(ובורגונדיה ) Neustria(יה ינויסטר, )Austrasia(וה� אוסטרזיה , )מרובינגי אחד

�ה: משלו) Lex( כזה היה חוק לאומי  אזורלכלPactus Legis Salicaeהיה החוק של נויסטרייה  ,

�הLex Ribuaria ואילו ה, היה החוק של אוסטרזיה�Liber Constitutionum היה החוק של 

 .בורגונדייה
או היה , לא היה קיי� בימי הביניי� המוקדמי� חוקרי� אחדי� חשבו שעונש המוות, א� כ�

בתקופה  .עונש המוות ג� נגזר וג� בוצע: קה שלי העלתה שלא כ� הדבר הבדי.נדיר

; נבע מהמסורת הרומית שעורבבה ע� המסורת הגרמאניתהוא ו,  עונש מוותהיההמרובינגית 

ועל שתי ,  על הבוגדי� במלכות ועל הגנבי� והשודדי� המקצועיי�בקביעותעונשי המוות נגזרו 

  .קטגוריות אלה מייד ארחיב

�בלטינית הפשע נקרא ה(גידה נתחיל בבcrimen maiestatis .(בגידה"ו" בוגד" המונחי� "

תפיסת הבגידה בממלכות המרובינגיות במאה השישית ואיל� . פרנקיתהיו קיימי� בחברה ה

באמצעות הוצאה להורג ובאמצעות החרמת רכושו  שול� הפשע :מזכירה את התפיסה הרומית

 מופיעי�� על פי שדיו� מפורש בבגידה וקביעת העונש א. של הבוגד לטובת הפיסקוס המלכותי

�ב רקLex Ribuaria, אי� ספק כי עקרו� הבגידה היה תק� בכל שלוש הממלכות המרובינגיות 

ע� זאת עונשו של . מסורת הרומיתע� הוגרר עונש מוות והחרמת הרכוש בהתאמה מושלמת 

� וא� עליופוליטי בחר לחוס שלעיתי� מתו� אינטרס , הבוגד נית� לשיקול דעתו של המל

משפחתו ב, פגיעה במל� עצמו: הבגידה התחלקה אצל הפרנקי� לשתיי�. להחזיר לו את רכושו

תי� ילע: סוגי� אלהבי�  מבחיני� ע� זאת המקורות לא תמיד. ובגידה באר� ובע�, שלטונובו

   .בדיו� הנוגע לאותו בוגד,  יחד או לסירוגי�,בטקסט אחד מופיעי�המונחי� שני 

בגידה ל להיחשב ה�ג� יכלו עלבו� או השמצה שכוונו כלפי המל� או כלפי משפחתו 

אצל הרומאי� פגיעה מילולית : כא� נוגדת המסורת הפרנקית את זו הרומית. ולגרור עונש מוות

לעיתי� קיבלה הוצאה להורג בגי� . בקיסר לא נחשבה לסיבה מספקת להוצאת המשמי� להורג

�הcrimen maiestatisשל נקמה הנהוגה אצל הפרנקי� ממני� ס.  
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העונשי� : על אנשי הכנסייה שהורשעו בבגידה במלכות לא איי� בדר� כלל עונש מוות

מל� ,  ראשית:הסיבה לכ� הייתה כפולה. החמורי� ביותר שהוטלו עליה� היו גלות וחר�

, ור� ממשילא היה בכ� צ,  שנית;שהוציא להורג איש כנסייה פגע קשות בתדמיתו כשליט נוצרי

לעיתי� . אנשי כנסייה לא טענו לכתר בעצמ� אלא סייעו להדיוטות לתפוס את השלטו�שמאחר 

א� יש לראות במקרי� אלה חיסולי� , בידי מלכות מרובינגיותרצויי�  אנשי כנסייה לאחוסלו 

  .פוליטיי� ולא הוצאות להורג לגיטימיות

 –ונש מוות בתקופה המרובינגית של פשעי� שגררו ע קטגוריה השנייהלאבקש לעבור כעת 

בשלוש הממלכות הפרנקיות קבע המנהג שאי� לשל� פיצויי� על חיי . המקצועיי� הפושעי�

 לא למשפחת –והורגו לא חויב בשו� תשלו� , דמו הותר. פושע שנהרג בעת ביצוע הפשע

ריי� קרו� זהה נמצא ג� בחוקי� ברביכיוו� שע. היינו לקופת הממלכה, הפושע ולא לפיסקוס

שמקורה של הזכות להרוג את הפושע , )Heinrich Brunner (הציע היינרי� ברונר, רבי� אחרי�

כיוו� שאפשרו החוקי� הלאומיי� להרוג את הגנב  .הנתפס בעת ביצוע הפשע בחוק הרומי

ובו הוציא הרוז� ,  נוסד בחוק הפרנקי ההלי� המזורז7,שנתפס בעת הפשע ללא כל פיצוי כספי

 על סמ� שבועת הנפגעי� –נבי� שנתפסו בעת הפשע ללא שימוע משפטי מלא להורג את הג

לחופשיי� .  שנתפסו בעת ביצוע הפשע8חופשיי�� ע� זאת הוצאו להורג רק עבדי� וחצי. בלבד

  .תפסו ניתנה האפשרות לפדות את חייה� באמצעות תשלו�שנ

היינו בסו� המאה , יה נקבעו עונשי מוות לגנבי� ושודדי� כבר בחוק הלאומייבבורגונד

סבו הגדול של , עונשי המוות יושמו כבר בתקופתו של גרגוריוס רוז� אוט�. החמישית

ע� הזמ� הונהגו ). Gregory of Tours, c.538–594(גרגוריוס מטור , ההיסטוריו� הפרנקי הנודע

 עלתה רמת הפשיעה 524נראה שלקראת שנת . ה ובאוסטרזיהיאות� סנקציות ג� בנויסטרי

�האחי� חילדברט ה�המלכי�.  הביא לנקיטת אמצעי� קשי� יותרוהדבר,  ניכרתעלייהI 

)Childebert, 496–558(וכלותר ה �I) Chlothar, 497–561(, הכריזו על עונש מוות לגנבי� 

כיננו כוחות שיטור מיוחדי� ואיימו על השופטי� בעונשי� א� לא ימלאו את , ולעוזריה�

  .הפקודות החדשות

�חילדברט הII )Childebert, 575–596 ( שיטה יעילה א� יותר לדיכוי 595הציג בשנת 

היא אפשרה לרוז� לתלות את הגנב המקצועי על סמ� עדות משותפת של מכובדי : הפשיעה

על פי העדות המשפטית נראה שעונש המוות הוטל על גנבי� מקצועיי� בכל שלוש . האזור

  .הממלכות המרובינגיות

 
7  Liber Constitutionum, t. 27 c. 8, LEGES BURGUNDIONUM, MGH, 2,1 LEGES NATIONUM 

GERMANICARUM 65 (Louis Rudolf de Salis ed., 1892) )להל�: LEGES BURGUNDIONUM( ;Lex 
Ribuaria t. 80(77) 3, 2 LEGES NATIONUM GERMANICARUM 129 (Franz Beyerle & Rudolf 

Buchner eds., 1954). ה�Pactus Legis Salicae נובע האחרי� מהחוקי� א�, כזו תקנה כולל אינו 
 . הסאלי במנהג ג� קיי� היה העיקרו� כי משמעית�חד

8  � �חופשיי�החצי מעמד ג� הפרנקית בחברה קיי� היה) ) serviוהעבדי�liberi ( (מהחופשיי� חו
)lites( ,רבות בתובנות לזכות נית� א�, האלה האנשי� על רבות יודעי� אנו אי�. ביניי� מעמד מעי� 

 ).Alice Rio (ריו אליס של ממחקריה בנושא
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היה הבעל למשל במקרה של ניאו� .  עוד סוגי הריגותיי� אפשרוהחוקי� הלאומיי� הפרנק

ובמקרה של חטיפת אישה נגד רצו� משפחתה , רשאי להרוג את האישה הבוגדת ואת מאהבה

ע�  9.רגוורצונה וא� להכהייתה רשאית לנהוג בו והיא  ,נמסר החוט� לידי משפחת הנפגעת

הייתה החטיפה תחבולה של בני הזוג היינו כאשר , "מרצונה"זאת במקרה של חטיפת האישה 

   10.תשלו� קנסבהוסדר בדר� כלל העימות בהידברות ו, כדי להתחת� נגד רצו� ההורי�

ע� . אפוא הרוש� שמתקבל כאשר בוחני� את לשו� החוק לצד העדות הנאראטיבית זהו

 ואי�, שכ� החוק הוא מקור היסטורי מורכב, זאת אי� לראות בעונשי� אלה עונשי� ודאיי�

הרי ג� בימינו יש חוקי� שמתקיימי� על הנייר : יימתקהמציאות הבו שיקו� נאמ� של לראות 

  .בלבד

  : תקופת שלטונו של קרל הגדול. ג
  היבניית האימפריה הנוצרית ותיקו� הביבלי

. עד עכשיו תיארתי את עונשי המוות שנהגו בחברה הפרנקית לפני עלייתו של קרל הגדול

ע� עלייתו לשלטו� של קרל הגדול עברה הממלכה הפרנקית . נו כעת לתקופת שלטואעבור

 הוא – זה שעתיד להביא את השינויי� הבאי� אחריו –והשינוי הראשו� , שינויי� מרחיקי לכת

, שעד לאותה עת תפסה כשני שלישי� משטחה של צרפת כיו�, הפיכת הממלכה הפרנקית

  . לאומית גדולה במרכז אירופה�לאימפריה רב

, היתיורינגי, סקסוניה, )Frisia( הצבאיי� של קרל הגדול עברו פריזיה יוסעותבעקבות מ

, קטלוניה, )Septimania(ספטימניה , פרובאנס, ה ואיטליה מרכזיתילומברדי, אלאמניה, בווריה

ממלכות ודוכסויות רבות שנותרו ,  על זהנוס� .לשליטה פרנקית ישירה גסקוניה ואקוויטניה

בנוונטו  בריטני והדוכסות האיטלקית. פרנקיתה  מ� הכלכלהוהושפעי מחו� לכיבוש הקרולינג

)Benevento (היו חייבות, אומנ� נותרו עצמאיות �אביי� וכ� ג� השבטי� הסל, בתשלו� מס א

רוב חצי האי האיברי וארצות סקנדינביה , רק האיי� הבריטיי�. בקצה המזרחי של האימפריה

קרל : א� הפעילות הפרנקית הדהדה ג� ש�,  הישירהנותרו מחו� לאזור ההשפעה הקרולינגית

ה והתערב ג� יישבאנגל) Mercia(יה יניהל תכתובת ע� מל� מרס, בדני� נלח� הגדול

 הכיבושי� של דבר הסיבה להבאתי את .של הממלכות המוסלמיות בספרדבפוליטיקה הפנימית 

, ו� הפוליטי החדש את הרעי� שגררו אחריהה� שדווקא ההצלחות הצבאיות היאקרל הגדול 

  . במרכז מאמר זההקיי�את השינוי בענישה , בתורו, שהביא

 
9  Liber Constitutionum, t. 68 c. 1 , בתו�LEGES BURGUNDIONUM, החוקי� .95 'בעמ ,7 ש"ה לעיל 

 להרוג אפשרו הריפוארי וג� הסאלי המנהג שג� נראה �א, כלל בניאו� דנו לא והריפוארי הסאלי
 היסטוריית"ל השלישי בספר מעיד מטור גרגוריוס. הבורגונדי החוק כמו בדיוק, הנואפי� שני את

 .באוסטרזיה שאירע מקרה על, 36 פרק, "הפרנקי�
10  Formulae Turonenses, n. 32, Marculfi Formularum, book 2, n. 16, FORMULAE MEROWINGICI 

ET KAROLINI AEVI, MGH, 85, 155 (Karl Zeumer ed., Hahn, 1886)) להל�: FORMULAE .( 
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, שלטונו של קרל הגדול היו כעת עמי� רבי� שנבדלו אלה מאלה בשפת הדיבורב, א� כ�

מציאות פוליטית זו הובילה את . ג� בדת, כמו במקרה של הסקסוני�, ולפעמי�, במנהג, בחוק

  . צריתקרל הגדול אל רעיו� האימפריה הנו

בדבר אימפריה נוצרית ) Augustine of Hippo, 354–430(רעיונותיו של אוגוסטינוס הקדוש 

אגוסטינוס . עלי אדמות השפיעו השפעה ניכרת על הל� רוחו של קרל הגדול ועיצבו את דעותיו

  . קרל הגדול הערי� ספר זה .)De civitate Dei( "על עיר האלוהי�"ניסח רעיונות אלו בספרו 

הקיסר ניצב בפני מציאות חברתית ? ע פנה קרל הגדול לתורה האוגוסטינית דווקאמדו

הוא היה מודע לבעיות אלה וא� השתדל להפחית את ממדי . קשי� בה אלימות ועוני ושררש

אלימות ונקמה אפיינו את העול� הזה מאז , לדעתו של אוגוסטינוס. העוני ולמגר את האלימות

בה חי וכתב שח שקרל הגדול לא הכיר את המציאות החברתית סביר כמוב� להני 11.קי� והבל

א� הוא קיבל את רעיונותיו בשל יוקרתו של אב כנסייה שניסח משנה פוליטית , אוגוסטינוס

באותה מידה נראה שקרל הגדול ובני תקופתו המשכילי� ממנו לא הבינו את . נוצרית מרשימה

א� קרל הגדול אימ� את ". ר האלוהי�על עי"המשמעות האמיתית של הרעיו� האוגוסטיני ב

כיוו� שבני , ובמידת הצור� א� בכפייה, לפיו תפקידו הוא להשליט שלו� בקיסרותשהרעיו� 

רעיו� האוגוסטיני ה על פיכל זאת . שקט ואיחוד, אד� רוצי� לחיות בחברה שבה שולטי� סדר

  12.האחראי לסדר ולשלו� החברתיאת , היינו בקיסר הנוצרי, שראה בשליט

והוא , "האחדותעקרו� "בבסיס השקפתו של אוגוסטינוס הושתתה האימפריה הנוצרית על 

כלומר על נתיני הממלכה להיות  ".ממלכה אחת, מל� אחד, אל אחד: "קרו� כ�יניסח את הע

 עליה� להשתיי� לחברה אחת ולציית לפקודותיו – הנצרות –מאוחדי� באמצעות אמונה אחת 

דג� החברה שאוגוסטינוס הציע העתיקה לפיו את .  את שלטונושל מל� אחד משו� שהאל קבע

היה עליו  מחד גיסא: על השליט הנוצרי הוטלו שתי משימות עיקריות. ה השמימיתייררכייהה

ומאיד� גיסא היה עליו לבסס את הנצרות בתו� , מחו� לממלכתושנוצרי� �להיאבק בלא

נתיניו לגאולה את  אלה נועדו להוביל משימות. לבנות כנסיות ולמסד מנזרי�בייחוד , ממלכתו

  . אישית

קרל הגדול הושפע מאוד מחיבורו של אוגוסטינוס והחליט שממלכתו המורחבת , כאמור

. שלטונו של שליט אחדבנועדה לממש את הרעיו� האלוהי על אודות התאחדות העול� הנוצרי 

  .יבנה עלי אדמות העתק של העיר השמימית, קרל הגדול עצמו, שליט זה

כלומר מסמ� חוקי , capitulare( חובר במזכירות הארמו� המלכותי קפיטולרה 789בשנת 

 המבוא 14".ההתראה הכללית" היינו , Admonitio Generalisכותרתה שנשא את, מיוחד) 13קצר

 
11  Peter Brown, St. Augustine, in TRENDS IN MEDIEVAL POLITICAL THOUGHT 1 (Beryl Smalley 

ed., 1965).  
 .PAUL KERSHAW, PEACEFUL KINGS 150–153 (2011) ראו הקרולינגית בממלכה השלו� רעיו� על  12
 ה� צווי� המחולקי� לסעיפי�, ) ברבי�capitularia,  ביחידсapitulareקפיטולרה (הקפיטולריה   13

)сapitula (השלטונות הקרולינגיי� השתמשו . הופצו ולאחר מכ� פורסמו בעל פה, שנכתבו
 ולריההקפיט. אדמיניסטרטיביות וכנסייתיות כאחת ,על מנת לפרס� תקנות חוקתיות בקפיטולריה

שהיו מיועדי� , וללאומיי�, כלומר המכווני� לכלל תושבי האימפריה הפרנקית,  לכלליי�והתחלק
  .בתו� ממלכה זו מסוימת לקבוצה אתנית
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בגבולות , על פי הדג� של אוגוסטינוס, כנית להקמת חברה נוצריתולמסמ� זה הוא למעשה ת

בבסיסה של העיר השמימית שקרל הגדול רצה לבנות הוא שא� . זמ�הממלכה הפרנקית באותו 

ובה נציגי כל המעמדות מחויבי� להכיר את כל חובותיה� , ה נוקשהילחברה בעלת הייררכי

אוגוסטינוס ציי� בחיבורו כי חוסר אחדות ומאבק בי� המעמדות המרכיבי� . ולמלא אות� בדיוק

רק באמצעות משמעת חברתית .  הסדר האלוהיאת הממלכה עלולי� להרוס את ההרמוניה ואת

 הקביעות האלה הניחו קרל הגדול בשל. אפשר להציל את הממלכה ואת הכנסייה מכישלו�

 ותהנתיני� לחובות הכרוכ בעיות החברה נובעות מחוסר סדר ומחוסר מודעותי ויועציו כ

 החברה חובותיה� של כל נציגיבשיקו� מטרת� החשובה ביותר את ולכ� ראו , במעמד�

במסגרת שאיפה זו הציב קרל הגדול למול עיניו מטרה גדולה .  מחדשובהגדרת�הנוצרית 

כדי להשלי� את מטרתו המרשימה הוא נזקק למערכת . לבצע רפורמה חברתית כללית: ונרחבת

 את כל נתיני האימפריה ושתגדיר בדיוק את אליהמשמעית שתכפי� �חוקי� ברורה וחד

מכא� נבע רצונו של קרל הגדול להעניק לכל מגזר בממלכתו . זכויותיה� ואת חובותיה�

קוב� כללי� נפרד שיגדיר את דרכי החיי� ואת דרכי , ה� סקולרי וה� כנסייתי, הנרחבת

חוקי� לאומיי� שטר� נרשמו  ביקש להעלות על הכתב זו הסיבה שהוא. ההתנהגות במגזר

על קרל הגדול למצוא דר�   שהיה אי� כמוב� לשכוח,נוס� על זה .ולערו� בה� תיקו� כללי

וכתיבת החוקי� העניקה לנציגי האדמיניסטרציה , לאומית גדולה�לשלוט באימפריה רב

  .הקרולינגית כלי� יעילי� לשלטו� מקומי

קרל  .�"מלכי התנ כל הפעילות הזו העניקה לקרל הגדול את היוקרה ואת הכוח הסמלי של

כ� כינו אותו בישופי� בוועדת פרנקפורט  – )rex et sacerdos" (מל� וכוה�"הגדול היה ל

)Frankfurt ( הנוצרי : מסוג זה  נוספי�הוא זכה בתארי� מפוארי�. 794בשנת �כינו אותו המל

הכינויי� האלה הפכו אותו לשליט נוצרי . המדרי� של העמי�ונה של אפיפיורות ימג, ביותר

אינטלקטואל , )Alcuin of York, 730–804( תפיסתו של אלקוי� מיורק  לפי15.אוניברסלי

� הייתה הממלכה הפרנקית כעת ל, עליו מיידארחיב שקרולינגי חשוב imperium christianum – 

ושבראשה עומד ) פרנקי� עצמ�ה בעינילפחות (הע� הנוצרי הבולט ביותר האר� שבה יושב 

  . הקיסר הנוצרי

קשי� להצביע על האד� כיו� אנחנו מת 16. אלקוי� מיורק– באיש חשוב זה  כא�לדו�ראוי 

 איש –אלקוי� מיורק : א� במאה התשיעית נראה כי הדבר היה אפשרי, החכ� ביותר בעול�

 
 ROSAMUND MCKITTERICK, CHARLEMAGNE AND THE FORMATION OFבפרט  ראו המסמ� על  14

EUROPEAN IDENTITY 237–243 (2008). 
15  ROBERT FOLZ, THE CONCEPT OF EMPIRE IN WESTERN EUROPE FROM THE FIFTH TO THE 

FOURTEENTH CENTURY 17 (1969). ראו הגדול קרל של הכינויי� על עוד Mary Garrison, The 
Franks as the New Israel? Education for an identity from Pippin to Charlemagne, in THE 

USES OF THE PAST IN THE EARLY MIDDLE AGES 114, 153 (Yitzhak Hen & Matthew Innes 
eds., 2000). 

 רבה לב לתשומת זכה והמחנ� המשורר, הכנסייה איש, המלומד, הקרולינגי האידאולוג, אלקוי�  16
 אור שראו מהעבודות. המגוונת וביצירתו הרבה בעשייתו הדני� רבי� ספרי� קיימי�. חוקרי� של

 DONALD A. BULLOUGH, ALCUIN – ACHIEVEMENT AND: אלה על להצביע נית� לאחרונה

REPUTATION (2004); DOUGLAS DALES, ALCUIN: THEOLOGY AND THOUGHT (2013) . 
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 בעיניהוא האיש שנחשב  – ידי קרל הגדול לפעול בחצרובכנסייה ואינטלקטואל אנגלי שהוזמ� 

, יתג� היו� אנחנו עדי� לעשייתו המדעית והחינוכ. רבי� מבני זמנו לאד� החכ� עלי אדמות

� בתחילת המאה התשיעית סמכותו האינטלקטואלית והרוחנית של אלקוי� הייתה בלתי א

וכפי שאראה , אלקוי� היה האידאולוג הראשי של התוכנית האימפריאלית כולה. מעורערת

�  . של קרל הגדולהחלטותיו ביותר על הגדולה ההשפעההיה בעל יכולת , בהמש

פעמי�  imperium christianum המונחי� הזכיר את אלקו. כעת נחזור לתוכנית האימפריאלית

 a Deo(שהוכתר בידי האל ) augustus( קרל הגדול כונה קיסר 799.17 שנת למ� רבות

coronatus(,כמוב� הוטלו על קרל ולכ�,  וניסוח זה הדגיש כי האל בחר בו שיוביל את עמו 

  .הגדול משימות מיוחדות

. יותר ויותר הקרולינגיתיע על חיי האימפריה נושאי� דתיי� וכנסייתיי� התחילו להשפ

יל� היו החיי� באימפריה מכא� וא. ה הפכה לספר מרכזי בחשיבותויבמסגרת תוכנית זו הביבלי

כלומר המסורות (הפרנקית צריכי� להתבסס לא רק על המסורת הרומית והמסורות הגרמאניות 

התהלי� י� כא� את סיו� אנו רוא. חוקי האלאלה ג� על ) של כלל העמי� שהתגוררו בה

מרי גריסו� . �" הפרנקי� על עצמ� את התפקיד של ע� ישראל בתקופת התנקיבלושבמהלכו 

)Mary Garrison (זה וב �כיצד :  מהלכו המדויקעלקשה להתחקות יבחנה במאמרה מקרוב תהלי

, החוקרת הגיעה למסקנה מרתקת? קרה שהפרנקי� החליטו לזהות את עצמ� ע� הע� הנבחר

תחילה :  זרי�אצלאלא ,  הפרנקי� עצמ�אצלהזדהות הפרנקית ע� בני ישראל התחילה לא שה

שהחלו בשנות החמישי� של המאה השמינית להקביל את הפרנקי� לבני , היו אלה האפיפיורי�

המשיכו במגמה זו המלומדי�  ובשנות השמוני� והתשעי� של המאה השמינית, ישראל

�לכתיבתו של אלקויו� ב 18.קיתסקסי� שישבו בממלכה הפרנ�האנגלוAdmonitio Generalis 

  19.שומרת גריסו� מקו� של כבוד בתהלי� זה

 Walter(כפי שניסח זאת ואלטר אולמ� . ה חשיבות יתרהייבשל מהפ� זה קיבלה הביבל

Ullmann" :(ייספר הביבל �ה היה הגור� האינסטרומנטלי והמכריע ביותר בתהלי

לביבלייה הוענק המעמד של ספר הלימוד המכיל את כל . תהטרנספורמציה של החברה הפרנקי

כל הנורמות הקשורות ה� בחיי� הפרטיי� וה� את  כל האקסיומות ו את,האמיתות הרלוונטיות

דתית  עבור קרל הגדול ויועציו הייתה הביבלייה הרבה יותר מספר של הארה. בחיי� הציבוריי�

הכיל בי� כריכותיו הקשיחות את הסכו�  היא הייתה הספר ש.או הוראה של התגלות אלוהית

  20".הטוטאלי של כל הידע הדרוש לרנסנס האידאולוגי של החברה הפרנקית

 
17  FOLZ ,18' בעמ, 15 ש"ה לעיל ;ILDAR H. GARIPZANOV, THE SYMBOLIC LANGUAGE OF 

AUTHORITY IN THE CAROLINGIAN WORLD, c. 751–877, 272–286 (2008); Mary Alberi, The 
Evolution of Alcuin's Concept of the Imperium Christianum, in THE COMMUNITY, THE 

FAMILY AND THE SAINT: PATTERNS OF POWER IN EARLY MEDIEVAL EUROPE, 3, 3–8 (Joyce 
Hill & Mary Swan eds., 1998); THOMAS NOBLE, THE REPUBLIC OF ST. PETER: THE BIRTH OF 

THE PAPAL STATE 680–826, 291–292 (1984) . 
18  Garrison ,123' בעמ 15 ש"ה לעיל . 
 . 161–159 'בעמ, ש�  19
20  WALTER ULLMANN, THE CAROLINGIAN RENAISSANCE AND THE IDEA OF KINGSHIP 18 (1969) 

 ).ULLMANN, THE CAROLINGIAN RENAISSANCE :להל�(
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לש� , קרל הגדול דרש מאנשי הכנסייה להתעמק בלימודי קריאה וכתיבה למטרה אחת

 21.הוא דרש מהבישופי� לשלוח את הכמרי� להטי� ולהסביר את הכתובי�. הבנת הביבלייה

מאוד משגיאות של הבנה ושל פרשנות בכתבי הקודש שעיוותו את הכוונה הוא ג� חשש 

 כיוו� ,"הספרות הקדושה"מסיבה זו הוא השקיע מאמ� מיוחד ודרש לתק� את כל . האלוהית

, בידי שני המלומדי� המבריקי� ביותר בחצרו 22.שלולא כ� כל עבודת האל אינה מדויקת

הפקיד קרל הגדול את , )Theodulf of Orléans, d.821(אלקוי� מיורק ותיאודול� מאורלא� 

 הוא ביקש תחילה לתק� את 23.תיקו� הנוסח של הביבלייה: החשובה ביותרהגדולה המשימה 

הוא ביקש להפו� את על זה נוס� . הטקסט הלטיני השגוי ולאחר מכ� להפי� את הנוסח הנכו�

שני . של הביבלייההטקסט הביבלי לנגיש והשקיע מאמצי� גדולי� בהפקת העתקי� חדשי� 

שנית� , ספרי הביבלייה הפקה שלה ת תקופהיועשורי� האחרוני� לשלטונו של קרל הגדול ה

   24".הפקה מאסיבית" –אותה לתאר 

קרל הגדול השתדל בכל כוחו לפתח מאמצי� למדניי� ולהמריצ� ולא רק ליצור , זאת ועוד

מלומדי� :  הביבלייה לפרוח פרשנותבעקבות זאת החלה 25.תנאי� מעודדי� ללימוד הביבלייה

חיברו פירושי� ) Rabanus Maurus, c. 780–856(רבנוס מאורוס ו) Wigbod(ויגבוד , כמו אלקוי�

כל  א� נסכ� את, א� כ� 26.לספרי הברית הישנה לבקשת השליטי� הקרולינגי� ובני משפחת�

, קסט הביבליביקש קרל הגדול לתק� את הט, לינגיי� בתחו� לימודי הביבלייהוהמאמצי� הקר

, פעילות של הבנה: ולהציב אותו במוקד פעילות אינטלקטואלית פורחת להפו� אותו לנגיש

בכל המאמצי� האלה ביקש קרל הגדול למצוא את הנתיב הנוצרי הנכו� עבור  .דיו� ופירוש

   .נתיניו

כפי שסיכ� זאת . כל החידושי� האלה הובילו לשינויי� ניכרי�. התוצאה לא איחרה לבוא

בייחוד , החברה הפרנקית הפכה ספוגה יותר ויותר במרכיבי� דתיי� וכנסייתיי� ":למ�או

הפעילות גרמה ג� להתפתחויות רבות בתחו� הכנסייה  27".מהעשור השני של המאה התשיעית

הביבלייה : של ענייננונתמקד בנושא הצר וא� לא נתעכב כא� על נושאי הכנסייה , הקרולינגית

  .והשפעתה

  

 
21  Admonitio Generalis, 789 c. 82., 1 CAPITULARIA REGNUM FRANCORUM MGH 61 (Alfred 

Boretius ed., Hahn 1897)) 1:להל� CAPITULARIA .(  
22  ROBERT MCNALLY, THE BIBLE IN THE EARLY MIDDLE AGES 20–21 (1986)) להל�: 

MCNALLY.( 
 .23–22' בעמ, ש�  23
24  ULLMANN, THE CAROLINGIAN RENAISSANCE ,19' בעמ, 20 ש"ה לעיל. 
 .ש�  25
26  Mayke de Jong, The Empire as Ecclesia: Hrabanus Maurus and Biblical Historia for 

Rulers, in THE USES OF THE PAST IN THE EARLY MIDDLE AGES 191, 194–195 (Yizhak Hen & 
Matthew Innes eds., 2000).  

27  ULLMANN, THE CAROLINGIAN RENAISSANCE ,26' בעמ, 20 ש"ה עילל. 
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  כית בתקופתו של קרל הגדול "ענישה התנהשפעת ה. ד

מניתי לעיל הייתה שתוכנו של הטקסט הביבלי התחיל להשפיע על שהתוצאה של כל הגורמי� 

  . כוונתי לברית הישנה" הטקסט הביבלי"שיש להבהיר  .הענישה הפרנקית

כי ולחוקק חוק דומה לחוקי התורה אנו "דמות למל� התניביטוי ראשו� של הרצו� לה

את .  של קרל הגדול לקיסר ולפני התוכנית לבניית אימפריה נוצריתהכתרתו הרבה לפני מוצאי�

� זו אנו מוצאי� עוד בתופעההסממני� הראשוניי� של Capitulatio de Partibus Saxoniae – 

זמ� אותו כבש ש,  ע� פגאני,עבור הסקסוני� 78528פרס� קרל הגדול בשנת שמסמ� חוקי קצר 

 נעוצה מקראיתהסיבה לפנייה לסמכות ה.  בממלכה הנוצרית שלווש לשלב וביקלא רב לפני כ�

ה� , המש�מ� הנראה שכפי . בכ� שקרל הגדול ניצב כא� כמל� שבא לנצר ע� עובד אלילי�

–11 ויקרא כ( ויקרא מבחינת מבנה הטקסט וה� ברמה המילולית המסמ� הושפע מאוד מספר

 יה זו. חומרתו יוצאת הדופ�היאמי� לו מה שמבדיל מסמ� קרולינגי זה מאחרי� דו .)27

יש לציי� . למעשה רשימה של פשעי� שבגינ� נידונו הסקסוני� שביצעו אות� לעונש מוות

 סבלנותו של קרל הגדולש ע� מרדני במיוחד – לסקסוני�דווקא  הייתה מכוונתשאכזריות כזו 

שעי� המצויני�  במחוז אחר של האימפריה הקרולינגית פ.פקעה בעת פרסו� המסמ� כלפיו

  .לאי� שיעורמזה ברשימה היו גוררי� עונש קל 

� מטרתו העיקרית של הCapitulatio de Partibus Saxoniae את הנצרות בקרב  להנהיג הייתה

ראשונה על בבראש וו, הסקסוני� ולהג� על המוסדות הקרולינגיי� שהוכנסו לסקסוניה לאחרונה

 המסמ� כולו ).בדבר מטרת המסמ� אדו� בהמש�בדעות האלטרנטיביות  (הכנסייה ועל אנשיה

 פשעי� ת רשימהוא) 14–1סעיפי� (כל חלקו הראשו� ו , סעיפי�המורכב משלושי� וארבע

או הותיר רוש� , כל מה שנחשב 29.זה אחר זהבמסודרי� , מוותבגינ� הוא עונש עונש שה

כומר , שרצח בישו�נידו� לא רק מי כ� לעונש מוות . גרר עונש מוות, לעבודת אלילי�כקשור 

מי שארג� בריתות ע� הפגאני� , אותהצית האו בזז ,  לכנסייהתפר� בכוחהמי ש ,או דיאקונוס

ר�  מי שש,קריב קורבנות אד�המי ש30 ,מי שלא הוטבל ,סית נגד הנוצרי�הנגד הנוצרי� או 

בר את עפר המתי�  ומי שק,ר� גופת מת במקו� לקבור אותהמי שש, את בשרו ואכלמכש� 

עבירה שמחו� לסקסוניה הייתה גוררת  –  אלא ג� מי שאכל בשר במהל� צו� הארבעי�,י�בתל

 של המסמ� קבע שלכמרי� ניתנה 14 ע� זאת סעי� 31.עשיית תשובהרק תקופה קצרה של 

  32.הזכות לבטל את עונשי המוות האלה א� המפר פנה אליה� מיוזמתו

�ב ,א� כ�Сapitulatio de partibus Saxoniae ה� במבנה : ויקראעה ברורה של ספר יש השפ

 וה� מבחינת , זה אחרבזהמסודרי� ,  עונש מוותהגוררי� פשעי� תרשימ – עצמו של הטקסט

בה� מסתיימות התקנות המחמירות של ש morte moriaturהמילי� הלטיניות : בחירת הביטויי�

 
   .זה למאמר בהמש� ראו לתעודה שונה תארי� בדבר דיו�  28
29  Capitulatio de partibus Saxoniae, 785 c. 1–14 , 1 בתו� CAPITULARIA ,בעמ, 21 ש"ה לעיל '

68–69. 
 30   c. 8 Capitulatio de partibus Saxoniae, 785, 1 בתו� CAPITULARIA ,69' בעמ, 21 ש"ה לעיל. 
31  ROGER COLLINS, CHARLEMAGNE 53 (1998).  
 .ש�  32
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 האיסורי�  המופיעות ברשימת,"מות יומת"המסמ� ה� תרגו� מדויק של המילי� העבריות 

ש ילהדגע� זאת על א� ההשפעה הברורה חשוב ). 27, 16, 13, 12, 11 ויקרא כ(ויקרא בספר 

א�  ההשפעה מוצאת את ביטויה שלב זה ב. מדובר באימו� של הפשעי� עצמ�אי�שכא� עדיי� 

רשימת פשעי� הגוררי� עונש "יש כא� ניסיו� לעצב : בחירת הביטויי�בבארגו� הטקסט וורק 

  ". מה לזו המופיעה בספר ויקראמוות הדו

ע� זאת היו בחצר הקרולינגית אנשי� שלא היו מוכני� לקבל גישה אלימה להפצת 

בשלב . 786�במכתב שנשלח לקרל הגדול ב העדות הראשונה להתנגדות זו מופיעה. הבשורה

 א� נראה, שעמד מאחורי התנגדות זו) או קבוצת האנשי�(זה אי� אנו יודעי� בדיוק מי האיש 

נקט ששזו דוגמה לפעילות זהירה שנועדה לשכנע את קרל הגדול לחזור בו מהמדיניות הקשה 

  שלח קרל הגדול אנשי כנסייה לאפיפיור786בשנת , מכתב זהב לפי המתואר. כלפי הסקסוני�

�כmissi )עשיית תשובה ( פניטנטיהבאיזו"היה ג� היה עליה� לברר שבנושאי� ). שליחי� (

. "?י� לחייב את הסקסוני� שהתנצרו א� חזרו מאוחר יותר למנהג הפגאניבדיוק צריכי� הכמר

�לאחר שה, ד השאלה מה פתאו� לשאול שאלה כזויכא� כמוב� עולה מיCapitulatio כבר קבע 

היא ) Robert Flierman( אחת האפשרויות שמציע רוברט פלירמ� .עונש מוות בגי� העבירה

, מעול� לא שאל�קרל הגדול שלח תשובה לשאלה ששאחד מאנשי הכנסייה המעורבי� בעניי� 

   33.אותה חשב לחמורה מדישעל מדיניות  ולהשפיעבזהירות  להתערב בתקווה

והפע� ברור לחלוטי� , כעבור עשור אנו מוצאי� התייחסות ישירה לאות� הנושאי� בדיוק

ורק אלקוי� מיהביע  79634במכתבו לקרל הגדול משנת . מאחורי הדברי�  שעומדמי האיש

כי , מהסקסוני� מעשרות הוא טע� כי אי� לדרושעל זה נוס� . התנגדות חריפה לניצור אגרסיבי

במכתב זה לקרל הגדול הסביר אלקוי�  .גרס שהתנגדות� תהיה קשה א� יותר בעקבות הדרישה

בימיו המוקדמי� צרי� לקבל , טע� אלקוי� במכתבו, המאמי�. ביסודיות מדוע אי� לנצר בכוח

כא� כדי לחזק את טיעונו הביא אלקוי� ציטוט מתו� האיגרת הראשונה אל . ו יחס ר�היינ, חלב

 כי לא היה בכ� כח 35הרויתי אתכ� חלב ולא נתתי לכ� בשר): "2ג ( הקורינתיי� של פאולוס

, את האנשי� שהתנצרו לאחרונה יש ללמד בדר� רכה, המשי� והסביר אלקוי�, כלומר". לאכול

 מה שנאמר ביקש אלקוי� מקרל הגדול לשקול מחדש את בשל .בדומה למת� חלב בינקות

הביא טענה נוספת  הוא". אנשי� חסרי תרבות בימי הינקות של אמונת�"מ המעשרות דרישת

ואמר שהשליחי� לאחר שלמדו מישו ונשלחו להטי� בעול� לא דרשו מעשר ולא עמדו על 

 לוותר מוטבא� ,  דבר טובה�כי המעשרות , המשי� אלקוי�, יודעי� אנחנו. תשלומי� כלשה�

בקושי נושאי� ג� אנשי� שנולדו וגודלו באמונה הקתולית  .עליה� כדי לא לפגוע באמונה

 
33  Robert Flierman, Religious Saxons: Paganism, Infidelity and Biblical Punishment in the 

Capitulatio de Partibus Saxoniae, in RELIGIOUS FRANKS RELIGION AND POWER IN THE 

FRANKISH KINGDOMS: STUDIES IN HONOUR OF MAYKE DE JONG 189, 189–191 (Rob Meens  et 
al. eds., 2017) 181 .אלקוי� מכתבי לבי� המקרה בי�ש הנושאי הקשר את מציי� עצמו פלירמ� 

 .הסקסוני� בנושא
34  157 (Ernest Dümmler ed., 1895; reprint 1974). 2 EPISTOLAE KAROLINI AEVI, MGH  
 על בכוונה זאת עושה שהוא ייתכ�. מדויק אינו" לח� לכ� נתתי לא: "בטקסט אלקוי� של ציטוטו  35

 .הניגוד את להעצי� מנת
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 ,כאשר אמונת� של הסקסוני� תגבר וה� יתחזקו במנהגי הנוצרי�. נטל המעשרות המלאי�ב

  . אנחנו נציב בפניה� את הנטל

כא� הוא מצטט שוב מהאיגרת . בלי�יש להכי� היטב את הנט, המשי� אלקוי�, לפני הטבילה

כל הדברי� צריכי� להיעשות  ":]פאולוס[אמר השליח ): 40יד ( הקורינתיי�  אלהראשונה

ואדונינו עצמו כשלימד ): "19כח (ועוד מתו� הבשורה מאת מתי ; "באופ� מכובד ולפי סדר�

ל את� בש� לכו אל כל העמי� להורת� ולעשת� לי לתלמידי� ולטבו: אמר לה�, את תלמידיו

מסביר , ממשי� אלקוי�, )St. Jerome c. 346–420(ג� הירונימוס ". האב והב� ורוח הקודש

תחילה ה� לימדו את אנשי כל העמי� ורק לאחר : בפירושו לבשורה את הסדר הנכו� של הוראה

בלה קוד� י הנפש לא קא� יכול לקבל את הטבילה נכו� אינוהרי הגו�  .זרו עליה� מי�ימכ� פ

 , נשמר סדר זהא�זה פע� נוספת וטע� כי רק  אלקוי� חזר על סדר. את האמת של האמונהלכ� 

  . יבצעו הנטבלי� החדשי� את כל חובותיה�

המכתבי� יועדו . אותו נושאלבה� התייחס ש מכתבי� כמהבאותה שנה כתב אלקוי� עוד 

א� בקרב , עסק בניצור שג� הוא ,) (Arno of Salzburg, c.750–821בישו� זלצבורג , לידידו ארנו

להיות מטי� ליראת שמיי� ולא להיות גובה " ג� במכתב זה המלי� אלקוי� ).avars(האוורי� 

ע� סקסוני מסכ� איבד לגמרי את : "נושא הטבילה מאונס עולה ג� במכתב זה". מעשרות

מה תעזור , וא� אי� אמונה.  שלא היה יסוד של אמונה בלבומשו�, סקרמנט הטבילה

מיועד ג� הוא ה ,796 במכתב נוס� משנת absque fide quid proficit baptisma?(.36( "?הטבילה

והטבילה יכולה להתבצע , ממשי� אלקוי� לטעו� כי האמונה היא הגור� החשוב בטבילה ,לארנו

בעניי� האמונה ציטט אלקוי� את פאולוס מתו� האיגרת אל  .רק כאשר יש בסיס אית� של אמונה

:  וג� מתו� אוגוסטינוס37,"יוכל להפיק רצו� מאלוהי��בלא אמונה לאו): "6יא (העברי� 

   38 ".לא מתו� הצור�, האמונה נובעת מתו� הרצו�"

הוא התעקש להקנות לסקסוני� אמונה  .מהמכתבי� האלה עולה עמדתו של אלקוי� בבירור

י� הוא סבר כי יש לראות בסקסונ. והתנגד לכל האמצעי� הכוחניי� בעניי�, אמיתית וכנה

בה� שללא כל ספק גרס אלקוי� שהאמצעי� . יש להתייחס אליה� ברכותש ו,מאמיני� חדשי�

עיר את מל� נוצרי שמטרתו לבנות   הולמי�אינ�בחר קרל הגדול במאבק ע� הסקסוני� 

  .האלוהי� עלי אדמות

�ב. ניכר התנגדותו זו של אלקוי� עברה החקיקה עבור הסקסוני� שינוי בשלCapitulare 

Saxonicum ,שפורס� ב,קפיטולרה נוס� עבור הסקסוני� �הומתקו כל עונשי המוות , 797

העברת העבריי� "העונש החמור ביותר עבור הסקסוני� היה כא� . שנגזרו בחקיקה הקודמת

�נוס� על כ� קבע קרל הגדול שבגי� הפשעי� החמורי� אפשר לדרוש  39".לרשותו של המל

�חשוב לומר ש solidi.(40( סולידי 1,000לסכו� של עד , מהסקסוני� קנסות גבוהי� במיוחד

 
36   6 MONUMENTA ALCUINIANA, 301 (Philip Jaffé, Wilhelm Wattenbach and Ernest Dümmler 

eds., 1873, reprint 1964).  
 .”dicento apostolo: sine fide inposibile est placere Deo“ :302 'בעמ ,ש�  37 
 . 327' בעמ, ש�  38
39  Capitulare Saxonicum, 797 c. 10,1  בתו� CAPITULARIA ,72' בעמ, 21 ש"ה לעיל. 
40  Capitulare Saxonicum, 797 c. 9 , ש�. 
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 ללא ספק זה הקנס הגבוה ביותר המוזכר ה� בחוקי� . סולידי הוא סכו� אגדי לחלוטי�1,000

אחת המסקנות העולות בבירור מהדברי� שהובאו עד . הלאומיי� וה� בקפיטולריה הקרולינגיי�

 בלי  שיזרע פחד בקרב הסקסוני�כה היא שקרל הגדול ניסה בכל כוחו להמציא עונש כלשהו

  .לעונש מוותלפנות 

וכא� הכוונה לנקמת הד� שעד לתקופה ,  אלקוי� התנגד לעוד סוג של עונש מוות,זאת ועוד

היינו סתירה " (סתירת החרבות"אלקוי� כתב פירוש על . זו נחשבה לגיטימית במקרי� מסוימי�

המדגיש כי , )52–51למתי כו  38–36בדברי ישו על השימוש בחרב הנקמה בי� לוקס כב 

 ג� בעניי� הזה קיבל קרל הגדול את דעתו של אלקוי� 41.הנקמה אסורה על הנוצרי� לחלוטי�

מעכשיו ה� הפרנקי� וה� תושביה . כמחייבת ואסר את נקמת הד� ברחבי ממלכתו המורחבת

ותיה� האחרי� של האימפריה הקרולינגית חויבו לדחות את הנקמה האלימה ולהסדיר את מריב

 תמיד השתדל אלקוי� לקד� את השלו� וא� כינה את  ככלל42.באמצעות תשלו� פיצויי� בלבד

.pacificus Albinusעצמו 
43   

�מאמר חשוב שד� ב) Robert Flierman( פרס� רוברט פלירמ� 2017במר� Capitulatio de 

partibus Saxoniae ובענישה התנ"�� כמה במאמר זה הציע פלירמ 44.כית המופיעה במסמ

בייחוד אדו� בשלושה נושאי� מסוימי� שעולי� מתו� .  אתייחס אליה� כא�;הצעות חשובות

  .  ע� רעיונותיי המוצגי� במאמר זהכיצד ה� משתלבי�מאמרו של פלירמ� ואבדוק 

� התיארו�הנושא הראשו� שאליו אתייחס הוא Сapitulatio de partibus Saxoniae .� תיארו

�הСapitulatioהמסורתי . א שנוי במחלוקת הוא נוש �במאמרי זה אני מתבססת על התארי

ע� זאת בשני� האחרונות הציעו חוקרי� אחדי� תאריכי� . 785במחקר והוא שנת 

פלירמ� הציע את . וה� מאוחרי� בכעשור ביחס לתארי� המסורתי, אלטרנטיביי� לפרסו� הצו

� כשנה אפשרית לפרסו� ה792שנת Capitulatio , ח� צידד בואילו יצחק� מכא� אפוא 795.45

� נשאלת השאלה כיצד ההנחה שהCapitulatioמשפיעה על טענותיי   פורס� כעשור מאוחר יותר

,  שהציע פלירמ� ובהשלכותיו על טענותייהמשועראדו� תחילה בתארי� . המוצגות במאמר זה

 �  .  שהציע ח�המשוערולאחר מכ� בתארי
�וה, א� פלירמ� צודקCapitulatioרס� ב אכ� פו�הרי שיש להביא בחשבו� ה� את , 792

התקפות מוסלמיות , שנאל� קרל הגדול לכבות בתקופה זו וה� תקופת רעב" השֵרפות"שורת ה
סביר מאוד להניח שבסיטואציה לחוצה מעי� זו . מרידה באיטליה ומרידת פפי� הגיב�, בגליה

� הCapitulatioאכ�. גדול ולא גישה סדורה הוא אלתור רגעי שנבע מפקיעת סובלנותו של קרל ה ,
�א� נניח שהCapitulatio אכ� פורס� ב�קיי� סיכוי גבוה שהמדיניות המוצגת בו היא , 792

 
41  Mary Alberi, The Sword Which You Hold in Your Hand: Alcuin's Exegesis of the Two 

Swords and the Lay Miles Christi, in THE STUDY OF THE BIBLE IN THE CAROLINGIAN ERA 

117, 124–125 (Celia Chazelle & Burton Van Name Edwards eds., 2003)) להל� :Alberi, The 
Sword Which You Hold in Your Hand.( 

42  Admonitio Generalis, 789 c. 67,1  בתו� CAPITULARIA  ,59' בעמ, 21, ש"ה לעיל. 
43  KERSHAW, 155–148' בעמ, 12 ש"ה לעיל. 
44  Flierman ,33 ש"ה לעיל. 
 .191–188 'בעמ, ש� ראו אלה לתאריכי� החוקרי� של לנימוקיה�  45
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�היינו בשלב ה, ע� זאת איני טוענת שכבר בשלב הזה. אלתורCapitulatio ,במדיניות  מדובר
כית "ה תנאלא מציינת את המקרה כסנונית ראשונה של אימו� ענישני יא ,סדורה ומתוכננת

  . בממלכה הקרולינגית
�וה, בהנחה שח� צודק. כעת אעבור לדו� בתארי� שמציע ח�Capitulatioפורס� ב �795 ,

� ב, וכעבור שנה אחת בלבד, שהיה אז כב� שישי�, הא� עדיי� נית� לייחס לתרומתו של אלקוי�

? ני�משקל רב בעיצוב המדיניות הקרולינגית כלפי הסקסו,  פרש מהחצר המלכותית796
ה� , בתשובה לשאלה זו תחילה אדגיש כי כא� אנחנו ניצבי� על קרקע לא יציבה של השערות

�בעניי� תארי� המסמ� וה� בעניי� זהותו של האיש שביטל את עונשי המוות בCapitulatio . ע�
רק . זאת אני עדיי� גורסת שאלקוי� מיורק הוא המועמד המתאי� ביותר למעשה מעי� זה

ורק לו הייתה היכולת ,  השפעה כה רבה על השקפותיו של קרל הגדוללאלקוי� הייתה
 פרש אלקוי� 796א� על פי שבשנת . האינטלקטואלית והמוסרית להניא את הקיסר מהחלטתו

הבהיר לו קרל הגדול , )Tours(מהחצר המלכותית ועבר לכה� כאב מנזר מרטינוס הקדוש בטור 
ואכ� קרל הגדול הפנה אל אלקוי� שאלות .  לעצתויזדקק המל�שכי עליו להיות זמי� בכל פע� 

 הפנה קרל הגדול 798בדר� זו למשל בשנת . ענה עליה� בהרחבה אלקוי�ו, ובקשות שונות
 אלקוי�ותשובתו המורחבת של , לאלקוי� שאלה בנוגע לסתירת החרבות בברית החדשה

אה את מקומה  תפיסה זו מצ46.לשאלה זו עיצבה את תפיסתו של קרל הגדול בנוגע לנקמה
 מכא� שאי� להסיק שע� פרישתו של 47.מאוחר יותר בחקיקה האימפריאלית הקרולינגית

  .אלקוי� לטור חדלה השפעתו כמעצב מדיניות ושלא היה מסוגל לקד� את ביטול עונשי המוות
�הנושא השני שאליו מתייחס פלירמ� במאמרו הוא קהל היעד ומטרתו האמיתית של ה

Capitulatio . טוע� שהמטרה העיקרית של הפלירמ��Capitulatio הייתה לא לנצר את עובדי 
של קרל ו לפחות מבחינת(האלילי� אלא להזהיר את הסקסוני� שכבר נוצרו וכעת נכללו 

א� נאמ� , לפי פלירמ�. באימפריה הקרולינגית מפני בגידה באמונת� החדשה ובמלכ�) הגדול
�הדבר יאפשר לנו לראות ב,  זוהשקפהCapitulatio שכ� עולה בקנה אחד ע� החקיקה � מסמ

הגיוני שהעונש על פשע ,  בגידה במל� ובאלהפגאנישהרי א� נראה בחזרה למנהג . הקרולינגית
א� קוד� ו, שכ� זה היה העונש המקובל בגי� פשע זה בחברה הקרולינגית, זה יהיה עונש מוות

 בש� תואר זה דווקא –" יי�בוגדנ" פלירמ� מחזק את טענתו באומרו שסקסוני� תוארו 48.לכ�
  . ספור פעמי� בהיסטוריוגרפיה הקרולינגית הרשמית� אי�–ולא באחר 

 שג� א� קרל הגדול מצא דר� אי� לשכוחע� זאת . הצעתו זו של פלירמ� נראית לי הגיונית
ובכ� איחד באלגנטיות את הבגידה במלכות ע� הבגידה , להציג את הדברי� כבגידה במלכות

שכ� התפיסה המסורתית לא הכילה את הבגידה באל במכלול , משמעי�דוש חד וזהו חי–באל 
לעומת זאת מנקודת מבט .  א� ורק מהצד של השלטו� הפרנקימתור�ג� אז העונש נראה  –זה 

עדיי� מדובר בניצור , סקסונית וכ� מנקודת מבטו של איש כנסייה שהתנגד לפרקטיקה כזו
  .מאונס ובכפיית דת הכובש בכוח הזרוע

 
46  Alberi, The Sword Which You Hold in Your Hand ,41 ש"ה לעיל. 
 .ש�  47
48  Flierman ,185' בעמ, 33 ש"ה לעיל . 
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�הנושא השלישי הנידו� אצל פלירמ� הוא פנייה של הCapitulatio מות יומת" לביטוי "
)morte moriatur .(לא רק "פלירמ� מצביע על העובדה כי הביטוי מופיע בתנ �ובִויקרא בשמות 

בשמות ובִויקרא משמעות :  וש� משמעות הביטוי שונה,)19–17 ג(פר יחזקאל אלא ג� בס
ואילו ביחזקאל הביטוי אומר כי ראוי לו למפר , ק שעל המפר למותהביטוי היא כי אי� ספ

�מחוקק ה,  לפי הצעתו של פלירמ�49.א� במקרה זה המעשה נית� לכפרה, שימותCapitulatio 
" משגיח"כדי להקביל את הכמרי� הסקסוניי� ל, השתמש בכוונה בלשו� מספר יחזקאל דווקא

   50.הנעשה בסקסוניה ולהכריע בדיני נפשותובכ� להסביר כי תפקיד� להשגיח על , המקראי
הרי מאז ומתמיד היה ברור כי : אני מוכנה לקבל חלקית את הטענה הזאת של פלירמ�

�העונשי� בגי� הפשעי� המתוארי� בCapitulatioטקסט הצו .  ניתני� לביטול בפנייה לכומר
טענה כי בספר  כנגד הצעתו של פלירמ� אוכל להעמיד את ה14.51אומר זאת מפורשות בסעי� 

ולפי כ� מבחינת , יחזקאל אי� מוצגת רשימת פשעי� הגוררי� עונש מוות מסודרי� בזה אחר זה
� ארגו� הטקסט הCapitulatio ע� זאת אני דוחה את האפשרות . ויקרא בספר לרשימה דומה יותר

 ומדובר כא� א� ורק במטפורה שמטרתה,  הייתה כא� כל כוונה למימוש� של עונשי המוותשלא
� אי� להתעל� מהעובדה הפשוטה שה. להעניק סמכות לכמרי� הפועלי� בסקסוניהCapitulatio ,

דומה לקפיטולרה לאומי הרבה יותר משהוא  ,תוכנולפי וצורת ארגו� הטקסט בו וה� ה� לפי 
  .שיועד למביני דבר בלבד, דומה למסמ� בעל מסר חינוכי מתוחכ�

רט פלירמ� ואשוב לטיעו� המרכזי של מאמר בנקודה זו אסיי� את הדיו� במאמרו של רוב
.  התייחס קרל הגדול לעונשי מוות בזהירות יתרה עד לסו� שלטונופרשה הסקסוניתאחרי ה .זה

שיטה וכללי� ברורי� באלה  , הכניס סדרהוא א�, לא רק שהוא לא קבע עונשי מוות חדשי�
 קרל הגדול רפורמה ער�, 800 בשנת , לקיסרהכתרתולאחר . שכבר נהגו ברחבי האימפריה

. הפרוצדורה המשפטית עצמהאת משפטית שבמהלכה ייעל ושיפר את כל מער� המשפט ו
וכ� ג� החוקי� הלאומיי� של העמי� השוני� , מערכת המשפט נותרה מסורתית בעיקרה

במהל� . הפרוצדורה והנהלי� המשפטיי� הובהרו והועלו על הכתב. שאכלסו את האימפריה
צגה קבוצה של שיפורי� חשובי� כגו� שימוש בעדי� שהעידו הרפורמה המשפטית הו

השודדי� המקצועיי� הוצאו והגנבי� . חקירה משפטית ופנייה לעדות דוקומנטרית, בשבועה
הנהיג קרל הגדול חנינה שיטתית על זה  נוס�. להורג רק לאחר שהורשעו במשפט שלוש פעמי�

לעומת זאת  . א� נראה כי היו ספורדיות,ותה חניניג� לפני כ� נהגו בפרנקי. שהוענקה לפושעי�
רה יפושע שנמצא אש� בעב: לעקיבקרל הגדול ארג� את נוהג החנינות מחדש והפ� אותו 

 רכושו ;החנינה חלה רק על חייו של הנאש�. גוררת די� מוות בפע� הראשונה קיבל חנינה
   .הוחר� לקופת הממלכה

� בנקבעועונשי המוות ש, א� כ�Сapitulatio de partibus Saxoniae הד� ונקמת, בוטלו 
לא לכל השליטי� הקרולינגיי� היה יוע� בעל , המש�בכפי שנראה . אזא� זה קרה רק . נאסרה

כדי לשכנעו לחזור מל� המסוגל להתעמת ע� ה, רמתו המוסרית והאינטלקטואלית של אלקוי�
   .בו ולדרוש ענישה הומנית יותר

 
 .200–197' בעמ, ש�  49
 .199' בעמ, ש�  50
51  c. 14 Capitulatio de partibus Saxoniae, 785 ,  1בתו� CAPITULARIA, 69' בעמ, 21 ש"ה לעיל. 
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  )840–814(לואי החסיד של כית בתקופתו "השפעת הענישה התנ. ה

המקראי  הל� וגבר הרצו� לפנות לסמכות של הטקסט 814�לאחר מותו של קרל הגדול ב

את  814 שירש בשנת ,לואי החסיד, בנו של קרל הגדול. ולייש� אותו במציאות הסובבת

פע� אחת במת� עונש :  פעמיי� במהל� שלטונוכית"התנפנה לענישה , אביו בנהשהאימפריה 

 ,בדומה למקרה הקוד�, ג� כא�, כפי שנראה, ע� זאת. פע� השנייה לצור� איו� בלבדבמעשי ו

פשעי� עצמ� אלא בניסיו� להיצמד לעקרונות המשפטיי� ה מדובר באימו� של אי�עדיי� 

  . כי"המוצגי� בטקסט התנ

כית עוד לפני "בפע� הראשונה הוא ביקש לקרב את המציאות הקרולינגית לדרישה התנ

באותה שנה בפזנזק . בהיותו מל� אקוויטניה, 792בשנת , ימפריה של אביושירש את הא

)Fesenzac( ,התקוממות אלימה בעקבות החלפת התרחשה, אחת הרוזניות בממלכת אקוויטניה 

ולואי ,  ששימש כרוז� פזנזק עד לאותו זמ� מת,)Burgundionus(בורגונדיונוס . השלטו� המקומי

 תושבי בקרבמועמד שלא היה מקובל , )Liutgardus(טגארדוס החסיד העביר את הרוזנות לליאו

כתגובה למינוי זה פתחו הבסקי� בהתנגדות אלימה נגד הרוז� . )Basques ( הבסקי�,הרוזנות

 שמדווח ,)Astronomus(ובלשונו של ההיסטוריו� האנונימי המכונה אסטרונומוס , הטרי ואנשיו

נציגי , של אנשי ליאוטגארדוס[שמקצת� , הידרדרו לעזות פני� כזו: "על אירועי� אלה

   igni conburerent."(52(ומקצת� שרפו באש ) ferro perimerent(טבחו בנשק ] השלטו�

תגובתו של לואי החסיד למעשיה� אלה של הבסקי� הייתה יוצאת דופ� לא מבחינת חומרת 

נת צורת אלא מבחי –התקוממות תמיד נחשבה בגידה במלכות וגררה עונש מוות  –העונש 

א� , לותהוצאו להורג בכריתת ראש או נ בדר� כלל המורדי� במלכות. ההוצאה להורג עצמה

: כ� מתאר זאת אסטונומוס. כא� החלטתו של לואי החסיד בדבר ההוצאה להורג הייתה שונה

קיבלו את העונש הראוי למעשי� ] המורדי� הבסקיי�[ה� , כאשר הופיעו בשימוע, לאחר מכ�"

  quidam talionis lege."(53( חוק הטאליו לפי) igni conburerent(שרפו באש אחדי� נ: אלה

 לפיהחליט להעניש את המורדי� הבסקי�  לואי החסיד, כפי שאנו מביני� מ� הציטוט

לקס (חוק הטאליו , קרו� מכונה לעיתי� בלטיניתי או כפי שהע,"עי� תחת עי� "כי"התנקרו� יעה

יד , ש� תחת ש�, עי� תחת עי�: "25–24 � זה מופיע בשמות כאעיקרו). Lex talionis; טליאוניס

 מוזכרקרו� יעה". חבורה תחת חבורה, פצע תחת פצע, כויה תחת כויה, רגל תחת רגל, תחת יד

קרו� גורס כי על השופט להעניש את העברייני� בדיוק יעה. 21 ובדברי� יט 18יקרא כד ג� בוִ 

הייתה " עי� תחת עי�"ה עקרו� לפיענישה . ורב�כלומר כפי שנהגו כלפי הק, על פי מעשיה�

 כינויו 54.מקובלת בתרבויות הקדומות ושימשה אמת מידה ברורה לגילו� של מושג הצדק

או " כזה" שמשמעותה ,talis נגזר מהמילה הלטינית, Lex talionis, קרו� זהיהלטיני של ע

 
52  ASTRONOMUS, VITA HLUDOWICI IMPERATORIS 314, MGH, SS RER GERM. (Ernest Tremp ed., 

1995). 
 .314' בעמ, ש�  53
54  16 Menachem Elon, Punishment, in ENCYCLOPEDIA JUDAICA 734 (Fred Skolnik ed., 2007). 
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בענישה " עי� תחת עי�"הזו הפע� הראשונה שאנו נתקלי� ביישו� הישיר של עקרו� ". שווה"

  . הפרנקית

 חוקי –רומית העתיקה הקרו� דומה הופיע ג� בחקיקה ינכו� שנית� להעלות את הטענה שע

וייתכ� שלואי החסיד שאב את הרעיו�  Leges Duodecim Tabularum(,55(עשר הלוחות �שני�

ה ייבליע� זאת אני גורסת כי המקור הוא הב. הימהחקיקה הרומית העתיקה ולא מהביבלי

 ,התעניי� בתכני� דתיי�, אני מבססת את גרסתי זו על הטענה שלואי קיבל חינו� כנסייתי. דווקא

 קרובה לליבו יותר מהמשפט היתהי מכא� שהביבלייה ;")החסיד(" א� זכה בכינויו כ�ועל 

   .הרומי

.  ושאב ממנה רעיונותמקראיתשבו פנה לואי החסיד לסמכות ה כעת נעבור למקרה השני

בניו של לואי  : מלחמת אזרחי�בשל הייתה הקיסרות הקרולינגית מפולגת 839–829י� בשנ

 Lothar(במהל� מלחמתו בבני� המורדי� ובניסיו� לגרו� לבנו לותר . החסיד מרדו באביה�

 הוא שלח ללותר משלחת. �" ניסה לואי החסיד לפנות לסמכות התנ,לקבל את מרותו) 855–795

להיזכר באל "במכתבי� קרא לואי החסיד ללותר ". כתבי שכנועמ "וביד�של אנשי כנסייה 

למעשה הוא ביסס ". ציות לדברי האל�יכול ולהבי� את כובד העונש הממתי� לו בגי� אי�לוהכ

לואי החסיד פתח את מכתבו  .21–18 כא בספר דברי�ש" ב� סורר ומורה"את טענתו על פרשת 

לאחריו תיאר את העונשי� הנגזרי� על מי ו, )11 שמות כ(וט של מצוות כיבוד הורי� בציט

רר וב� סו) 17 שמות כא( דינו עונש מוות –הוריו המקלל את : שאינו מקיי� מצווה חיונית זו

   ).21–18 דברי� כא( דינו סקילה –ומורה 

פרנקית משו� שהמסורת �חשוב להסביר ולומר שתפיסת ב� סורר ומורה היא תפיסה אנטי

נכו� .  לפגוע בבני המשפחה)לפחות ברמה ההצהרתית (פרט אסרההגרמאנית בכלל והפרנקית ב

א� הקרולינגי� לא הוציאו , משפחתיי� בתקופה המרובינגית�שהדבר לא מנע חיסולי� פני�

לגינוי חברתי רחב לאחר שניקר בעבר זכה עצמו כבר לואי החסיד , עודזאת ו. להורג את בניה�

 56.ובכ� גר� למותו, )Bernard of Italy, 810–817(מל� איטליה ,  ברנרדאחיינושל  את עיניו

 אביו עליו בעונש איו�מעו את ובש. מסיבה זו הייתה תגובתו של לותר צפויה ולא איחרה לבוא

עדר מת� כבוד התנפל לותר על השליחי� בחמת זע� והטיח בה� איומי� ימוות בסקילה בגי� ה

  . חריפי�

נראה כי לואי החסיד הושפע , י החסידא� נסכ� את החידושי� בענישה בתקופתו של לוא

. א� אי� מדובר כא� באימו� שיטתי אלא באימו� למקרה מסוי�, מעונשיוואימ�  מקראהמ� 

 
55  M.H. Crawford, Twelve Tables, in OXFORD CLASSICAL DICTIONARY (Simon Hornblower, 

Anthony Spawforth & Esther Eidinow eds., 2012).  
ניקור עיניו של ברנרד מל� איטליה ומותו שבא בעקבות המעשה הסעירו את הרוחות בקיסרות   56

ובגרימת  "הכעסת אלוהי�" האשימה קבוצת בישופי� את לואי החסיד ב833בשנת . הקרולינגית
scandalum –הבישופי� שלחו אל הקיסר .  היינו הפרה חריפה של המוסר ושל הסדר הציבורי

 לואי החסיד בגי� שבו גונההגינוי החברתי . summa reatum, שליחות מיוחדת ע� רשימת חטאיו
 Visio cuiusdam pauperculae" (ו� האישה הענייה מלא�חז"הריגת אחיינו מצא את ביטויו ג� ב

mulieris ( בזל �ביצירה מתוארת בדר� אלגורית ). Heito of Basel, 803–823(מאת הייטו בישו
בעקבות הגינוי החברתי נאל� . נפילתו המוסרית של לואי החסיד בעקבות ניקור עיניו של ברנרד

 .מביתלואי החסיד לחזור בתשובה ולהביע חרטה פו
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לואי החסיד לא אימ� את הפשעי� עצמ� אלא התייחס לעקרונות אחדי� הנידוני� , נוס� על זה

בתקופת , המש�בה כפי שנרא. בברית הישנה וניסה לייש� אות� במציאות הפוליטית הפרנקית

  . אופי האימו� עתיד להשתנות מהותית, קרל הקירח, בנו של לואי החסיד

  )877–843 (רחקרל הקיכית בתקופתו של "השפעת הענישה התנ. ו

שהיה שונה מאוד באופיו , קרל הקירח,  לתקופת שלטונו של בנונעבורתקופת לואי החסיד ומ
   .מאביו

 לא צפוי רע בתקופת שלטונו של קרל הקירח היהכי שאי"המקרה הראשו� של גזר די� תנ
 הואש� אד� במשכב בהמה 846 ביוני Épernay)(באספה הכללית שהתקיימה באפרנה . בעליל
� ה(מחבר דברי השני� . לשרפה בעודו חי" במשפט� של הפרנקי�"ונידו� Annales Bertiniani (

כיוו� שחטא במהל� תענית ונראה שעונשו הוחמר , מוסי� ומציי� שהמפר נתפס בשעת המעשה
   57.הארבעי�

: זאת ועוד? על סמ� איזה חוק נגזר העונש: בעקבות המקרה מתעוררת מייד שאלה טבעית
  .  נובע האיסורמניי�תחילה עלינו להבי� ו, כא� לא רק העונש הכבד מעניי� אותנו

 בחוק . ומה העונש הנגזר על מי שביצע אותו, כעת מתי הוזכר הפשע קוד� לכ�ונראה הבה
�היינו ב, הפרנקיPactus Legis Salicae ,Lex Ribuaria וב�Liber Constitutionum) ג�  – ואגב

 אינו משכב בהמה) בחוקי� הלאומיי� של העמי� האחרי� שישבו באימפריה הקרולינגית
ע� זאת במסורת הכנסייתית הפשע כ� .  ונראה כי המעשה לא נחשב כלל לפשע,מוזכר כלל

באוס� !  עונש כה כבדבמשכב בהמה מי� על האשגזרהמסורת הכנסייתית לא ה א� ג� ,מוזכר
אנו מוצאי� ציטוט מתו�  Ansegisus, c.770–834(58(אותו הרכיב אנסגיסוס שהקפיטולריה 

שלפיה יש לחייב את האשמי� , ) ,314Ancyra(קביעות ועידת כנסייה של אנקירה 
   Dura et districta.(59(קשה וחריפה ) paenitentia(בהומוסקסואליות ובמשכב בהמה בפניטנטיה 

 הייתה עונש כנסייתי ארו� – עשיית תשובה –) paenitentia(הפניטנטיה . אסביר מושג זה
שיכלה (על החוזרי� בתשובה ). בדר� כלל על תשלו� קנס(טווח שנוס� על העונש הסקולרי 

 לנהל ,לשאת נשק  יכלו ה� לא; ואכילת בשרבירה, יי�נאסרו שתיית ) להמש� א� עשר שני�
, החוזר בתשובה היה צרי� להעביר את ימיו בתפילה.  להתרח� לאמערכת יחסי� ע� אישה וא�

 ובה ביצעו את המוטל עליה� ,פעמי� רבות ה� סופחו לכנסייה כלשהי .צדקהבצו� וב

 
57  Annales Bertiniani, 846, ANNALES BERTINIANI , MGH, SS RER GERM. 33 (Georg Waitz ed., 

Hahn 1883): “Quadam die iunior, cum equa coiens repertus, iudicio Francorum vivus 
incendio crematur”. 

אוס� זה . ד וארג� אות� יחדאנסגיסוס הרכיב אוס� של קפיטולריה של קרל הגדול ושל לואי החסי  58
היה לאוס� מחייב שבו השתמשו השליטי� הקרולינגיי� בני המחצית השנייה של המאה 

 . התשיעית
59  Ansegisi Capitularium, book 1 c. 48,1  בתו� CAPITULARIA ,401' בעמ, 21 ש"ה לעיל. 
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במקרי� חמורי� היה אפשר ג� לדו� את החוזר בתשובה לשני� . השגחת� של אנשי הכנסייהב
  60.עלול לסכ� את בריאותו וג� את חייוהיה  דבר ש–גליה מארצו של ה

לא היא , קשה וחריפה ככל שתהיה ע� זאת. הייתה עונש קלאי� ספק שהפניטנטיה לא 
נראה כי , א� כ�. אותולהרוג את העבריי� אלא לתק� הייתה  לא מטרתה: הייתה גזר די� מוות

העונש הכבד , בע באספה הכללית באפרנהשנקגזר די� מוות וכא� אני חוזרת ל, במקרה שלנו
לפנינו דוגמה , א� כ�. הגוזר עונש מוות על השוכב ע� בהמה, 18כב משמות : כי"נלמד מדי� תנ

   .כי בזירה הקרולינגית"לגזירת עונש מוות תנ
 מדובר במקרה יחידני אלא אי�הפע� . קבע קרל הקירחשכי השני "התנ די�כעת נעבור ל

 להשפיע רבות על ההיסטוריה של הענישה בימי הביניי� ובעת עתידהשקביעה משפטית ב
  . החדשה

� צוטטה לראשונה הזועידת הכנסייה שהתקיימה בפריו ב829בשנת divina lex)  היינו
, תחילה צוטטו פסוקי� מתו� ויקרא כ. המורה להרוג את המכשפי�, ")החוק המקודש"

 ולאחר מכ� interficiam illam de medio populi sui(,61(המחייבי� לעקור את המכש� מ� הע� 
 Magos et ariolos et maleficos terrae( הפסוק הקובע שהמכשפי� לא יחיו ,17 כב, שמותמ

vivere ne patiamini.(62עידה כי על ו כמסקנה מפסוקי� אלה קבעו בישופי� משתתפי הו
 העובדה כי  למרות63. מוסתי השט�שגרמוהשליט לתק� את העיוות הזה ולשי� ק� לנזק 

ועידה כיצד ו מתו� מסקנות הלהבי�לא נית� , משמעית על עונש מוות�הציטוטי� מדברי� חד
חשוב להדגיש כי . א� ברור כי מדובר בעונש חמור כלשהו, בדיוק יש להעניש את המכשפי�

כפי שנראה , ע� זאת.  להחלטותיה שו� תוק� חוקיה ולא הי, הייתה ועידה כנסייתיתזועידת פרי
 נת�ש,  השפעה מכרעת על קרל הקירחההחלטותכעבור ארבעי� וארבע שני� השפיעו , מייד

  64.מלכותיתוק� של חוק זה לדיו� כנסייתי 
מאחר ":  קבע קרל הקירח873�שפורס� ב) Quierzy(בקפיטולרה של קיירזי , א� כ�

וכי ממעשי המאגיה , ששמענו שמכשפי� ומכשפות מופיעי� בחלקי� רבי� של ממלכתנו
זו חובתו של , כפי שכתבו זאת אנשי האל, ומשו� ,יותר מזה מתווא� לנכי�  היו רבי� �שלה

, ולא לאפשר למכשפי� ולרוקחי רעלי� לחיות, אר� ממחללי הקודשההמל� לשחרר את 
גבר . לערו� חקירה כדי לאתר ולתפוס את המכשפי�, מצווי� אנו על כל הרוזני� ברוזנויותיה�

 אי� אפשרות להוכיח את אשמתו א�. כדר� הצדק והחוק, יושמדו שהורשעו בכישו� או אישה
 65,)ניסיו� משפטיהיינו  ,ordeal( יש להעמידו לאורדיל,  עדי� אמיני�של המכש� באמצעות

 
 & MEDIEVAL HANDBOOKS OF PENANCE 17 (John T. McNeil ראו כללי באופ� פניטנטיה על  60

Helena M. Gamer eds., 1990); YITZHAK HEN, CULTURE AND RELIGION IN MEROVINGIAN 

GAUL A.D. 481–751, 180–183 (1995); ROB MEENS, PENANCE IN .MEDIEVAL EUROPE 600–
1200 (2014) 

� ִלְזנAת @ֲחֵריֶה� ְוָנַתִ+י ֶאת ָ<ַני ַ=ֶ>ֶפ- ַהִהוא ְוַהֶ>ֶפ- ֲאֶ-ר ִ+ְפֶנה ֶאל ָהאֹבֹת ְוֶאל ַהִ$ְ#עִֹני ":6 ויקרא כ  61
ABֶרב ַעCִֶמ Aְוִהְכַרִ+י אֹת." 

 ".תחיה לא מכשפה ":17 כב שמות  62
63  Concilium Parisiense, 829, 1 CONCILIA AEVI KAROLINI 669 (Albert Werminghoff ed., 1908).  
64  JEFFREY BURTON RUSSELL, WITCHCRAFT IN THE MIDDLE AGES, 308 (1972).  
 שנהגה אשמה או חפות להוכחת השיטות אחת היא) ordeal (האורדיל או המשפטי הניסיו�  65

, "הוכחה "שמשמעותה urtheil הגרמנית במילה ordeal המילה של מקורה. הפרנקית בחברה
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אלא ג� , לא רק את המכשפי� עצמ� יש להשמיד. ועל סמ� התוצאה יש לשחררו או להרשיעו
על� ישע� הידע שלה� י וו�יכ. י� או נשי�גבר, בני זוג�, את מי שחולק אית� את הידע שלה�

  66".רוע כה גדול מארצנו
 �לפנינו הדוגמה הראשונה לחקיקה סקולרית שגזרה את עונש המוות בגי� כישו� בהסתמ

חשוב להדגיש כי קרל הקירח דרש להרוג לא רק את המכשפי� . כנסייההעל קביעות ועידות 

ה ינראה כי תחיית הביבלי .ממלכתומ" שטני" לשרש את הידע הכדי ג� את שותפיה� אאל

  . תמיכה הקרולינגית בכנסייה הביאו בעקיפי� לגזירת עונש מוות בגי� כישו�הו
בתקופה המרובינגית . ונראה כיצד נענשו המכשפי� עד לתקופה זו , בזמ�הנחזור אחורכעת 

 תמיד החוק הפרנקי. א� לא דנה אות� למוות, אומנ� הוקיעה החקיקה הסקולרית את המכשפי�
א� הפרנקי� התייחסו לכישו� בדיוק כפי שהתייחסו לפשעי� , דרש בירור לפעילות מסוג זה

 הוטלו כמו כ� 67.אותו גר�שנזק ה לפי כלומר ג� המכש� שיל� פיצויי� ,אחרי� שהזיקו לזולת
החקיקה המרובינגית , יתרה מזו. שלוו לעיתי� במאסרי מנע, על המכשפי� עונשי� כנסייתיי�

קרל הגדול ולואי החסיד המשיכו .  להג� על החשודי� בכישו� מפני אלימות ההמו�א� ניסתה
   68.בגישה זו

 
 להפנות לרוב דרשה יתהקרולינג החקיקה א�, שוני� אורדיל סוגי על עדויות בידינו יש". ניסיו�"

 או) iudicium aquae ferventis (הרותחי� המי� קדרת של לאורדיל חמורי� בפשעי� החשודי� את
 קדרת של אורדיל במהל�. העדיפות לשיטות שנחשבו, )iudicium ferri (המלוב� הברזל לאורדיל

 חפ� מש� הוציאל כדי רותחי� מי� מלאה קדרה לתו� ידו את להכניס הנבח� חויב הרותחי� המי�
 ימי� של קצוב מספר וכעבור הנבח� של ידו נחבשה החפ� הוצאת לאחר.קטנה אב� או טבעת –

: הכווייה מצב לפי נקבעו האשמה או החפות. הפצועה היד את ובח� התחבושת את הכומר פתח
 הוכרזה, והזדה� דימ� הפצע א� א�, האיש של חפותו על הדבר העיד, טבעי בתהלי� החלימה א�
 . מתואש

66  Capitulare carisiacense, 873 c. 7. 2 CAPITULARIA REGNUM FRANCORUM MGH, 345 (Alfred 
Boretius and Victor Krause eds., Hahn: 1897) )2 :להל� CAPITULARIA:( “Et quia audivimus, 

quod malefici homines et sortiariae [i.d. veneficae] per plura loca in nostro regno insurgunt, 
quorum maleficiis iam multi homines infirmati et plures mortui sunt, quoniam, sicut sancti 
Dei homines scripserunt, regis ministerium est impios de terra perdere, maleficos et 
veneficos non sinere vivere, expresse praecipimus, ut unusquisque comes in suo comitatu 
magnum studium adhibeat, ut tales perquirantur et comprehendantur. Et si iam comprobati 
masculi vel comprobatae feminae sunt, sicut lex et iustitia docet, disperdantur. Si vero 
nominati vel suspecti et necdum inde comprobati sunt vel per testes veraces inde 
comprobari non possunt, Deo iudicio examinentur: et sic per illud Dei iudicium aut 
liberentur aut condemnentur. Et non solum tales istius mali auctores, sed et conscii ac 
complices illorum, sive masculorum, sive feminarum, disperdantur, ut una cum eis scientia 

tanti mali de terra nostra pereat”.  
67  RUSSELL, 73–72 'בעמ, 64 ש"ה לעיל .� ,VALERIE FLINT ג� ראו המוקדמי� הביניי� בימי לכישו

THE RISE OF MAGIC IN EARLY MEDIEVAL EUROPE (1991) בנושא ח� יצחק של מאמרו וכ� :
Yitzhak Hen, The Early medieval West, in THE CAMBRIDGE HISTORY OF MAGIC AND 

WITCHCRAFT IN THE WEST (J. David & C.J. Collins eds., 2015). 
 יכול היה א� הזוע� ההמו�. כוחה במלוא קיימת הייתה בכישו� החשודי� כלפי העממית האלימות  68

 "הענ�� ספינת נוסעי "את למוות לסקול שביקש ההמו� על: מליו� אגוברד של ביצירתו ראו. להרוג
 Agobard of Lyon, De grandine et ":השדות הרעלת "בעקבות ההמו� שביצע ההריגות ועל



  ח"ע תשדיעלי משפט   ויקי מליכסו�

246  

 disciplina( קבע קרל הגדול כי את המכשפי� למיניה� יש להעניש בעינויי� 800�  ל790בי� 

corretionis( והבישופי� שנאספו לו 69.פניטנטיה ולאחר מכ� להפנות לעשיית �עידת ריסב
)Risbach (כלומר במאסר, "איורפבידוד " קבעו כי את המכשפי� יש להחזיק במעי� 800ת בשנ ,

   70.א� ללא איו� על חייה�
 כלומר דוגמה למסמ� ,)Formulae(אחת הפורמולות : לעניי� זהספציפית  דוגמה הינה
 מתארת 71,אוס� פורמולות המשתיי� לתקופה הקרולינגית,  Cartae Senonicaeמתו�, משפטי

המתואר בטקסט , כנראה הרוז� המקומי, בפני השופט 72.ה שהואשמה בכישו�משפט של איש
� התעודה כvir magnificus) וחבר ה )איש ר� מעלה �scabini ,היינו המומחי� לחוק הצמודי� לו ,

 כלומר ההאשמות ,שבועהבטהרה יה" מכשפה"ה. ברקיחת שיקוי רעיל ניצבה אישה שהואשמה
זו הייתה הוכחת חפות ו ,ו� וברור את טקסט השבועההוסרו ממנה משו� שהצליחה לבטא נכ

סביר להניח שלו ? מה היה עונשה לו נמצאה אשמה בפשעי� המיוחסי� לה. כשרה בתקופה זו
  .היה מסתכ� עונשה בתשלו� פיצויי�, נמצאה האישה אשמה

 של יותר משלוש שני� פניטנטיהתשיעית גוזרי� ה– של המאות השביעיתהפניטנטיהספרי 
 המרובינגית החקיקהמכא� אנו רואי� בבירור ש 73.לחשי� ועבודת אלילי�, שו�בגי� כי

  . לא גזרה עונשי מוות על המכשפי�עד לתקופתו של קרל הקירח הקרולינגית ו

  מוות החדשי� הדיו� בעונשי . ז

ומדובר בתהלי� צפוי , כיי� הפתעה גדולה"א� הקורא עלול לחשוב שאי� באימו� פשעי� תנ

 עד כמה פשעי� מסוג זה זרי� וא� להסביר שורות כמהתי רוצה להקדיש היי –והגיוני 

  . אקזוטיי� לתפיסה המשפטית הברברית בכלל ולזו הפרנקית בפרט

 
tonitruis, in AGOBARDI LUGDUNENSIS OPERA OMNIA, Corpus Christianorum: Continuatio 

Mediaevalis 3-15 (L. Van Acker ed., 1981). 
69  Capitula cum Italiae episcopis deliberata, 790–800 c. 2 ,1  בתו� CAPITULARIA ,21 ש"ה לעיל ,

    בתו�,Synodus Papiensis, 850 c. 23: התקנה על פאביה ועידת חזרה �850ב. 202' בעמ
2 CAPITULARIA ,122' בעמ, 67 ש"ה לעיל. 

70  Statuta Rhispacensia, 799–800 c. 15,1  בתו� CAPITULARIA ,ג�  ראו.228' בעמ, 21 ש"ה לעיל 
Walter Ullmann, Public Welfare and Social Legislation in the Early Medieval Councils, in 
WALTER ULLMANN, THE CHURCH AND THE LAW IN THE EARLIER MIDDLE AGES 1, 13 (1975) 

 פורמולות א� ,כולו האוס� את לתאר� נית� זה במקרה. לתיארו� קשות כלל בדר� הפורמולות  71
 . יותר מוקדמת לתקופה להשתיי� יכולות בתוכו ספציפיות

72  Cartae Senonicae, n. 22 , בתו�FORMULAE ,195–194' בעמ, 10 ש"ה לעיל. 
 Remedius(יש רק איש כנסייה אחד שקבע עונשי� חמורי� בגי� כישו� והוא רמדיוס בישו� חור   73

of Chur, 800–820( :ולהוביל אותו רכוב על חמור בפע� הראשונה יש לגל �ח את ראש המכש
סרו וואילו בפע� השלישית יש למ,  בפע� השנייה יש לכרות את אפו ואת לשונו;בתהלוכת חרפה

ינו של רמדיוס הוא דגזר ). MGH, Legg, V, p. 372, 442(יכול לדו� אותו למוות היה לשופט ש
  החוק הרומי שהיה נהוג בראטיהייתכ� שבקביעתו הושפע רמדיוס מ�. יוצא דופ� בחומרתו

)Raetia( ,ויש לראות בדעתו לא , עונש מוותלגזור  סמכותאי� לשכוח שאי� לרמדיוס . אזור מושבו
 .כנסייהיותר מדעה פרטית ויוצאת דופ� של איש 
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 , בעיניי� ברבריות– את הפשע משכב בהמה –או חמור ממנו , א� נבח� את פשע הכישו�

הניע את גלגלי וא שההנפגע הרי  ו,נפגעאי� במקרי� אלה : פשע אבסורדי למדי ייראה הדבר

 והוא , להתלונ� כדי לפתוח בחקירה משפטיתהיה עליו .הצדק במערכת המשפט הברברית

 הוחללא שעדר נפגע כמעט יבה. בפני בית המשפט שלעיתי� היה צרי� לדאוג שהנאש� יופיע

לעומת זאת  74.שג� הוא דורש בירור מעמיק, להוציא מקרה אחד בלבד, בירורי� משפטיי�ב

ולכ� האיסור כא� אינו ,  האל עצמו:וליתר דיוק,  בפשעי� שהנפגע בה� הוא המוסרכא� מדובר

שווי הכספי של הנזק ה לפי ומאותה סיבה העונש כא� אינו נקבע ,נובע מפגיעה בחברה הסובבת

זו חמורה עד כדי כ� שנית� לכפר באל עצמו פגיעה ה.  מהל� הגיוני בעיניי� פרנקיות–שנגר� 

ההיגיו� כא� שונה מאוד מזה שהיה מקובל , במילי� אחרות.  להורגעליה א� ורק בהוצאה

  .במערכת המשפט הברברית

לפקח "שבה התמקד מישל פוקו במחקרו ,  בתחילת המאמרשהועלתהכעת נחזור לשאלה 

מהי ? מוטל מי הוא תלטובאת מי בדיוק העונש משרת ו": לידתו של בית הסוהר: ולהעניש

נראה שלואי ? שי� שאומצו מהברית הישנה בזירה הפרנקית המטרה האמיתית של העונלמעשה

 משו� שרצו לחזק את סמכות� מקראיי�קשו לשלב את העקרונות היהחסיד וקרל הקירח ב

חיזוק עקרונות הענישה   כמו כ�.הפניה לברית הישנה כמקור של עונשי מוותבהשלטונית 

את כמו ג� , יה בפרטהכנסישל כיי� יכול לשק� את השתרשותה של הנצרות בכלל ו"תנה

   .השפעתה החברתית והתרבותיתהתרחבות 

לענישה הביבלית .  יורשי קרל הגדול היה שונהשהציגומוות החדשי� הגורל� של עונשי 

לפנייה לעקרו� הטאליו לא היו השלכות : שהכניס לואי החסיד לא הייתה כמעט השפעה

שה רק דיו� תאורטי כדי לאיי� על של ב� סורר ומורה הייתה למעסקילה ואילו ה, ארוכות טווח

וא� ,  ביותרקשותלעומת זאת לעונשי המוות שהכניס קרל הקירח כבר היו השלכות . בנו לותר

 יש לזכור שהדי� הוחמר במיוחד –  לתקדי� מסוכ�הפכהמשכב בהמה לא בגי� הוצאה להורג ה

 , בגי� כישו�,ס קרל הקירחימוות השני שהכנהעונש  –שבה בוצע הפשע , בגלל תקופת הצו�

ה�  – של שרשרת ארוכה מאוד של הוצאות להורג בגי� הפשע לאור� ההיסטוריה תחילתהסימ� 

  . בימי הביניי� וה� בעת החדשה

 סיכו�

בנו לואי החסיד ונכדו ,  קרל הגדול– ביקשתי להראות כיצד השליטי� הקרולינגיי�  זהבמאמרי

�מאמצי� אט – 840–789רופה בשני�  שעמדו בראש אימפריה נוצרית במרכז אי,קרל הקירח

קרל הגדול הפ� את הביבלייה לספר . אט את הענישה הביבלית לתו� המסורת החוקית הפרנקית

צמדות לעקרונות המופיעי� יונראה שבכ� הניע תהלי� של אדיקות וה, לימוד מרכזי עבור נתיניו

חדשה הזו אנו מוצאי� את התופעה ה.  תהלי� צפוי בנסיבות של הגמוניה כנסייתית–בכתובי� 

 
 לפתוח) המקומי השופט ג� שהוא (לרוז� מורה �Pactus Legis Salicaeה של 102' מס חוק  74

, 4 ש"ה לעיל, GOEBEL ראו .החוקרי� בקרב ויכוח עורר החוק. מתלונ� לאל, ביוזמתו בחקירה
 . 69' בעמ
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�לראשונה בCapitulatio de partibus Saxoniaeרשימת התקנות המסתיימות .  של קרל הגדול  

�בmorte moriatur, ויקראאת ספר  עד מאוד  מזכירה,"מות יומת" כלומר.  

 � שדאג לקד� ,פיקוחו המסור של אלקוי� מיורקבבתקופתו של קרל הגדול התקד� התהלי

שנובעת את הענישה החמורה , עד כמה שנית�, סנית והומניסטית ולסנ�תורה נוצרית פיי

יורשיו של . לא כ� היו פני הדברי� בדורות הבאי�. מפרשנות מילולית של הטקסט המקראי

בנו של קרל . קרל הגדול כבר לא זכו להדרכה רוחנית כה פייסנית ומחייבת כמו זו של אלקוי�

, "הצדק המדויק" עקרו� – חוק הטאליו לפיוויטניה הוציא להורג באק, לואי החסיד, הגדול

  .המופיע בתורה –" עי� תחת עי�"

מובילי� למסקנה שהשליטי� , נכדו של קרל הגדול, כ� דיני מוות אצל קרל הקירח

  שמות כבלפיהוא גזר די� מוות על משכב בהמה . �" מעונשי המוות בתנהושפעוהקרולינגיי� 

תחילה  .17בשמות כב ,  אחד לפני כ�פסוקג את המכשפי� לפי ע כי יש להרוולאחר מכ� קב, 18

 זרי� לחלוטי� –א� בהמש� ג� הפשעי� עצמ� ,  צורני בלבדויקראהאימו� מתו� ספר היה 

  . נוספו לחוק הקרולינגי התק�–למסורת הפרנקית 
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