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ה�א�ר עמסק ב�נח �מפעח� נפרדח� �ש פמשחל�חה נמצרחת ב�יצחת הרא�מנה �ש ה�אה 
ה�� ע�רה: הנהלת הפמשחל�חה ב��שכה האנבפטחסטחת קצרת הח�ח� בעחר �חנסטר 
הנסחבמת  סקחרת  בא�צעמת  �הסה.  פחשחפ  השנדלראף  �ש  הבחל�חסטחח�  מהנח�מאח� 
ההחסטמרחמת �ש �נח האחרמעח� מנחתמי ה�צע התאמשמלח �נחתן שה� מהכמימת היברתחח� 
ברפמר�צחה  סחבתח  ק�ר  ק�מרח�  ��נחה�  טמען  ה�א�ר  בה�,  �פעשמ  הפמשחטחח�  אמ 

הפרמטסטנטחת מב�א�צחה שלב� ע�דה יברתחת מתאמשמלחת יד�ה בנמלע שנח�מאח�.

תהיה זאת לשון המעטה לומר שהמחצית הראשונה של המאה השש עשרה הייתה תקופה 

של אי־יציבות דתית באירופה. זה היה עידן של ניסוי דרכים חדשות לקיים חיים נוצריים, 

כרוך  היה  הרפורמציה  של  הפצתה  תהליך  נוצרים.  דת  אנשי  בין  עמוקות  מחלוקות  ושל 

בחידושים, מחלוקות, דיונים, הסכמים ומלחמות לרוב. רעיונות חדשים הצליחו או כשלו, 

נעלמו במהרה או הפכו לבסיס עבור כנסיות חדשות רבות. מתוך כל שאירע באותה מחצית 

מאה, מאמר זה יתמקד בסוגיה אחת שעלתה לדיון בעקבות השינויים שחלו במאזן הכוחות 

בין המדינה ובין הכנסייה, בין המאמין ובין הדת ובין זרמים ותיקים וחדשים של הנצרות. 

המאמר מציג שני מקרים שבהם התנסו נוצרים פרוטסטנטים בנישואים פוליגמיים. המקרה 

הספר  בית  של  המצטיינים  תכנית  במסגרת  שנכתבה  ראשון  לתואר  סיכום  עבודת  על  מבוסס  המאמר   *

להיסטוריה באוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' אסתר כהן ופרופ' יפעת וייס ב־2012.
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הראשון הוא הפיכתה של הפוליגמיה לחוקית ואף למומלצת בממלכת האנבפטיסטים בעיר 

השלישי  בעשור  ומחצה  משנה  פחות  בתוך  ונפלה  שקמה  שבגרמניה,   )Müns ter( מינסטר 

שהשיג  הסה,  של  הלנדגראף  הראשון,  פיליפ  של  הביגמיה  הוא  השני  המקרה  המאה.  של 

את אישורם של הרפורמטורים האוונגליסטים בוויטנברג )Wittenberg( לשאת אישה נוספת 

כפתרון לקושי שלו לשמור אמונים לאשתו הראשונה. 

לאחר  מיד  וכמעט  הזמן  באותו  כמעט  התרחשו  אלה  שאירועים  מקרה  זה  שאין  נדמה 

שהסמיכות  היא  המתבקשת  ההשערה  באירופה.  אותותיה  את  לתת  החלה  שהרפורמציה 

תרבותית  מערכת  אותה  בתוך  התרחשו  שהמקרים  העובדה  וכן  במקום  הקרבה  בזמן, 

ופוליטית מעידות על מוצא משותף. במאמר אנסה לענות על השאלה האם וכיצד השפיעה 

את  להציג  אבקש  המוקדמות.  בשנותיה  נשים  מרובי  לנישואים  היחס  על  הרפורמציה 

הסיבות  ואת  שעלו  לבעיות  כפתרון  להופיע  לפוליגמיה  שגרמו  האילוצים  או  השיקולים 

שבעטיין היא אומצה. אסכם בכך שאנסה לקשור את הממצאים לרפורמציה ולבסס את התזה 

מחייבת  כמערכת  הכנסייה  מסורת  מעמד  ועל  כסקרמנט  הנישואים  מעמד  על  שהערעור 

של מנהגים, הם שאפשרו לנוצרים להתנסות בפוליגמיה כפתרון לבעיות שצצו במערכת 

של  הכרחי  או  ישיר  תוצר  היא  שהפוליגמיה  לטעון  מתכוון  אינני  המונוגמיים.  הנישואים 

הרפורמציה הפרוטסטנטית; ישנן נסיבות נוספות שהיו צריכות להתקיים כדי להפוך אותה 

תנאי  הייתה  הרפורמציה  האלה,  המקרים  בשני  שלפחות  היא  דעתי  אך  מועדף.  לפתרון 

הכרחי, גם אם לא מספיק. 

ראוי להוסיף שהמקרים שייבחנו להלן לא היו המקרים היחידים שבהם נוצרים נשאו אישה 

נוספת. ודאי שבתולדות הנצרות, וסביר להניח שגם באותה התקופה ממש, היו מקרים רבים 

נוספים. מסקנות המאמר אינן סטטיסטיות, שכן המקרים שאדון בהם אינם מייצגים את כלל 

המאמינים הנוצרים )ולו רק בשל העובדה שהמאמר עוסק בנסיך ובמה שניתן לכנות כת(. 

עם זאת, מתוך הפרשות הללו ניתן ללמוד על השפעתה של הרפורמציה על מוסד הנישואים 

ועל היחס לפוליגמיה. במילים אחרות, האירועים ההיסטוריים שהמאמר דן בהם הם מקרי 

קיצון שייתכן שניתן להציג כנגדם מקרי קיצון הפוכים. נוסף על כך, יש להניח שהיו קתולים 

שנשאו כמה נשים לפני הרפורמציה – וחשוב מכך, בימינו רוב מוחלט של הפרוטסטנטים 

מתחומי  ובממצאים  אינדוקטיבית  בפרשנות  אפוא  תלויות  המסקנות  לפוליגמיה.  מתנגד 

מחקר נוספים. גם בנקודות הללו אגע בסיכום דבריי.
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א. פוליגמיה במינסטר

עלייתה ונפילתה של ממלכת האנבפטיסטים במינסטר

בשנות השלושים המוקדמות של המאה השש עשרה הפכה מינסטר מעיר המנוהלת בידי בישוף 

קתולי ומועצה דמוקרטית למחצה לעיר בשליטת מנהיג יחיד בעל אידאולוגיה אוונגליסטית 

קיצונית. המהפך הפוליטי היה תוצאה של תהליך שהתרחש אז בערים שונות בגרמניה – 

אימוץ רעיונות אוונגליסטיים במסגרת שלטון עירוני מקומי. כפי שנראה, מינסטר החלה 

את התהליך בצעד מתון וקטן, אך במהרה הפכה לדוגמה של הקצנה ומוקד משיכה עבור זרם 

אוונגליסטי רדיקלי – האנבפטיסטים. סופו של הניסוי היה מר: העיר נכבשה בידי קואליציה 

של כוחות קתוליים ופרוטסטנטיים וגורל מנהיגה ותושביה היה עגום.

רעיונות אוונגליסטיים חלחלו אל מינסטר, כפי שחלחלו לערים רבות אחרות בגרמניה, 

האיסורים  למרות  ולעתים  הכנסייה  בחסות  לעתים  בערים,  שדרשו  מטיפים  באמצעות 

שהטילה. )בשנים מוקדמות אלה עוד יכלו כמרים קתולים להחזיק ברעיונות אוונגליסטים.( 

ובתקנות  המקומית  הכמורה  בהרכב  מהירים  לשינויים  הביאו  הללו  הרעיונות  במינסטר, 

העיר. בתחילת 1532 בחרו תושבי העיר בברנרד רותמן )Rothmann( לפסטור )Pas tor( של 

אחת משש הפרוכיות )parochia, כנסיית רובע( של מינסטר, על אף התנגדותם של הבישוף 

דעות  בעל  שהיה  אף  שנבחר  הראשון  הפסטור  היה  רותמן  החמישי.  קרל  והקיסר  המקומי 

גם  הוחלפו  שנה  באותה  באפריל  כבר  כמגמה:  התגלתה  בחירתו  ידועות.  אוונגליסטיות 

שאר חמשת הפסטורים בעיר בעמיתים אוונגליסטים, ובאוגוסט התקבלו רשמית עקרונות 

אוונגליסטיים על ידי מועצת העיר. 

הקהילה הרפורמיסטית בעיר נחלקה לשני מחנות: מצד אחד הלותרנים המתונים ומן הצד 

האחר האוונגליסטים בהנהגתו של רותמן. במהלך שנת 1533, מחנהו של רותמן החל לאמץ 

התנגדות לטבילת תינוקות, עמדה קיצונית שלא עלתה בקנה אחד עם ההשקפה הלותרנית. 

ההקצנה הזאת גרמה תחילה להתאחדות של הלותרנים והקתולים על מנת לסלקו מהעיר, 

ביחד עם תומכיו המתרבים. אך כאשר בעת התלהטות הרוחות הקתולים ניצלו את התנופה 

וקראו גם לסילוק הלותרנים, מצדדי הרפורמציה למיניהם נקשרו יחדיו בעל כורחם ועשו יד 

אחת על מנת להשאירו בעמדת כוח. כך מצאו את עצמם הלותרנים בין תומכיו של רותמן. 

לכן, אף שהלותרנים היו רבים יותר, הנסיבות הפוליטיות שימרו את כוחו של רותמן, ובסוף 
1533 היה מעמדו בראש חבר הפסטורים בעיר בלתי מעורער.1

החדשות על מצבה החדש של מינסטר הגיעו לקהילת אנבפטיסטים גדולה בהולנד, ובשנת 

1534 נשלחו אל העיר שליחים מטעמו של יאן מתיס )Jan Matthys(, מנהיג האנבפטיסטים 

בהולנד. אלו הצליחו לשכנע את רותמן להיטבל בשנית. בשבוע שלאחר מכן נטבלו מחדש 
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למעלה מאלף תושבי מינסטר. בהדרגה אימץ רותמן מאפיינים אנבפטיסטיים והתאים את 

דרשותיו ואת מנהגי העיר לאמונתו החדשה. עם הפיכתה של מינסטר למרכז אנבפטיסטי 

אנבפטיסטים  של  הגירה  החלה  בעקבותיו  עצמו.  מתיס  אליה  היגר  רותמן  של  בהשפעתו 

 1534 נוספים מהולנד וממדינות אחרות. במהרה השתלט הזרם החדש על העיר. עד מרץ 

גורשו ממינסטר רוב הקתולים והלותרנים באיומי הריגה. בתגובה, הבישוף, בעזרתם של 
הנסיכים הגרמנים מהאזור, הטיל מצור על העיר.2 

באפריל, לאחר שהפך את הרכוש בעיר לשיתופי, נהרג מתיס במתקפה שהנהיג נגד כוחות 

המצור. הוא הוחלף מיד בידי יאן בויקלזון )Beukelszoon( מליידן, שתפס את מקומו כמנהיג 

הרוחני של הכת.3 לאחר שהצליח יאן מליידן לתפוס את הנהגת העיר בתמיכת התושבים, 

הוא פירק את מועצת העיר ומינה תחתיה שנים־עשר זקנים )Elders( שחיברו קוד מוסרי חדש 

עבור העיר. בין השאר, התושבים נדרשו לנהוג על פי כתבי הקודש, להתמיד בעבודתם, לא 

1534 הפך  להתרועע עם אנשים שאינם אנבפטיסטים.4 במאי  ולא  ללבוש בגדים קרועים 

יאן מליידן את הפוליגמיה לחוקית במינסטר. אנשי העיר לא הוכרחו לשאת כמה נשים, אך 

מתנגדי הרעיון אוימו בנידוי. ההתנגדות שקמה דוכאה באלימות, ובמהרה לא נמצאו עוד 

תושבים שהתנגדו לתקנה החדשה.

של  ראשונים  סימנים  התגלו   1535 ביוני  אך  במצור,  העיר  עמדה  חודשים  כמה  במשך 

קושי. כדי להקל את תנאי הרעב, הנשים, הילדים והזקנים נשלחו מהעיר. רבים מהם נהרגו 

בידי צבא המצור. באותו חודש בא סופה של הממלכה הקטנה, כאשר בוגדים פתחו שער 

ומנהיגי  בחומות העיר לחיילי המצור. כמעט כל התושבים שנותרו בעיר נטבחו בקרבות 
העיר עונו למוות לעיני כול.5

מדוע פוליגמיה?

הפוליגמיה השיטתית במינסטר נראתה חריגה דיה כבר בשעתה; עוד במאה השש עשרה 

המוזרה.  לתופעה  הגורמים  את  להסביר   )Kerssenbroik( קרסנברויק  פון  הרמן  ניסה 

מטבע טלר )Thaller( שהוטבע 
בממלכה האנבפטיסית

על צדו האחד )מימין( מוטבעים שני 
ציטוטים מהברית החדשה: "ְוַהָ�ָבר 

ִנְהָיה ָבָ�ר ַוִ�ְ��ֹן ְ�ת�ֵכנ�" )יוחנן א 

14(; "ִאם־�א ִיָ�ֵלד ִאי� ִמן־ַהַ�ִים 

ְוָהר�ַח �א־י�ַכל ]ָלב�א ֶאל־ַמְלכ�ת 

ָהֱא�ִהים[" )יוחנן ג 5( ]תרגום 
דעליטש[. על הצד האחר: "במינסטר 

1534"; "אלוהים אחד, אמונה אחת, 

טבילה אחת"; "מלך צדיק אחד לכול".
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נפלה.  וחזר לאחר שהממלכה  בשנות השלושים  ממינסטר  עם משפחתו  גורש  קרסנברויק 

 Anabaptis tici furoris( 'סיפור השיגעון של האנבפטיסטים' הספר  חיבר את  ימיו  באחרית 

his torica narratio(, על תולדות ממלכת האנבפטיסטים. בהתאמה, יחסו אל האנבפטיסטים 

נוטה להיות שלילי. עם זאת, הוא היה עד בעצמו לכמה מהאירועים, והעדות שלו מועילה 

ביותר.6 בספרו, שנכתב לקראת אמצע המאה השש עשרה, מובאת גרסתו לגורמים לאימוץ 

הפוליגמיה. על פי גרסה זו, ששמה ללעג את מנהיגי העיר, תחילת הפרשה בחייל אשר

יום אחד ]...[ שם לב שהנביא בויקלזון ]...[ חמק בלילה בסוד למיטתה של עלמה. 

הוא תהה על שהנביא, איש האלוהים, שהייתה לו אישה חוקית, נאף כך עם מאהבת זרה 

ובסתירה לדברות האל, והתחיל לשים ללעג את אדיקותם וקדושתם של נביאים ]...[. 

הנביא, שסודו התגלה ברבים, היה צריך להציג במהרה תירוץ, ובהתייעצות עם רותמן ועם 

פוליגמיה  להנהיג  הוחלט  ולזימה",  להוללות  נטייה  בעלי  "בעצמם  שהיו  המטיפים,  שאר 

בעיר, וכך "]...[ החליטו בקלות, שכל אדם, בעקבות הדוגמה של אברהם, יעקב, דוד ושאר 

האבות של הברית הישנה, שאת חייהם רצו לחקות, יכול לשאת עוד נשים".7 

 תגליף דיוקן של יאן מליידן 
לפני הוצאתו להורג.

למעלה: "יאן מליידן מלך 

האנבפטיסטים במינסטר, היה רב 

עצמה ]?["; למטה: "אלו היו פניי, זה 

היה לבושי כשנשאתי את השרביט. 
אני, מלך האנבפטיסטים, אף אם רק 

לזמן קצר. היינריך אלדגרבר מסואסט 

הכין בשנת 1536. עצמת האל היא 

כוחי". 
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ההסבר הזה משעשע, אך איננו מספק. קרסנברויק הוא מקור עוין, וסביר שכוונתו לצייר 

את מנהיגי המהפכה האנבפטיסטית במינסטר באור שלילי. בהמשך דבריו הוא מביא גם את 

ההתנגדות למהלך מצדם של הגברים והנשים במינסטר, אולי על מנת לטשטש את מידת 

הנכונות שלהם לשתף פעולה.

החוקר ג'ון קרנקרוס )Cairncross( מציג הסבר נוסף שהיה נפוץ במאה השש עשרה, ולפיו 

המהלך נעשה כדי לטפל בבעיותיו הפוליטיות של יאן מליידן ולא בבעיותיו האישיות. על 

יאן מליידן לשאת את אלמנתו, כדי לרשת  יאן מתיס ביקש  זה, לאחר מותו של  פי הסבר 

את מקומו בעיני תושבי העיר. לצערו הרב, כמו השליט האחר שבענייניו נעסוק בהמשך, 

גם יאן מליידן כבר היה נשוי. אשתו הראשונה הייתה בתו של ראש העיר מינסטר ברנרד 

קניפרדולינג )Knipperdolling(. קניפרדולינג עמד גם בראש ההיררכיה רבת ההשפעה של 

הגילדות בעיר שהתנועה האנבפטיסטית הייתה זקוקה לתמיכתן. ניתן להבין אפוא מדוע יאן 

מליידן העדיף שלא לגרש את אשתו הראשונה, בתו של ראש העיר.8 

חיזיון  חווה  מליידן  יאן  המצור,  כוחות  על  הניצחונות  אחד  אחרי  מיד  מושלם,  בתזמון 

שבו נמסר לו שאין להגביל גברים לאישה אחת בלבד, אלא לאפשר להם להתחתן עם כמה 

נשים שירצו. הוא מסר למטיפי העיר הצהרה ובה שנים עשר סעיפים כדי שינסו להפריך 

את תוקפם באמצעות כתבי הקודש. עוד הובהר להם שעל פי החיזיון, התנגדות לפוליגמיה 

תתוגמל בנידוי. לאחר שהמטיפים לא מצאו )או לא חיפשו( טיעונים כנגד עמדתו של יאן, 

העיר,  תושבי  העיר.  בשווקי  המטיפים  ידי  על  נדרשה  החדשה  והתורה  ההצהרה  פורסמה 
למעט כמה מתנגדים, אימצו את סגנון החיים החדש באופן גורף.9

של  המוגבלת  לבעיה  כפתרון  מוצגת  הפוליגמיה  האלה,  המסורתיים  ההסברים  בשני 

נישואיו, או משגליו, של יאן מליידן. הם אינם נותנים דין וחשבון בשאלת החלת התקנות 

החדשות על כל תושבי העיר. לאמתו של דבר, אפילו אם אלו היו הסיבות האמתיות להנהגת 

הפוליגמיה, הנהגת הממלכה דווקא ניסתה לספק לה טיעונים תאולוגיים.

ראשית, לזכות הפוליגמיה נטען, כפי שייטען שוב במקרה שיתואר בפרק הבא, שהאבות 

המקראיים, שהיו צדיקים מעל לכל ספק, מקצתם נשאו אף הם כמה נשים וכתבי הקודש 

אינם אוסרים זאת. כפי שראינו, קרסנברויק מזכיר את הטיעון הזה בחיבורו מן המאה השש 

עשרה, ומוסיף: 

יכולים  הם  לכן  עצמם,  את  לרסן  יכולים  אינם  הגברים  אלו:  בעיקר  היו  נימוקיהם 

לשאת נשים נוספות ]...[ ההיגיון מורה זאת, משום שאסור לבזבז זרע. אך הוא אובד 

כאשר לא גדל הדור הבא, למשל כאשר האישה הרה או לא פורייה מסיבה אחרת. לכן, 

כדי למנוע בזבוז זרע, רשאי מי שלו אישה הרה או לא פורייה לשאת נוספת.10 

מלבד זאת, רבים מהזרמים של הרפורמציה אימצו באדיקות את הציווי לפרות ולרבות. כפי 
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של  הקתוליות  את  שאפיינה  לנזירות  נגד  תגובת  הייתה  שזאת  ייתכן  קרנקרוס,  שמסביר 

ימי הביניים. אידאל הנזורה הוחלף באידאל נוצרי משפחתי, והנזיר הוחלף במשפחה הפורה 

כמימוש המוצלח ביותר של הנצרות. ואם חשוב להינשא, מדוע לא להרבות בכך?11 

הוא  תאולוגיים  באמצעים  הפוליגמיה  להצדקת  הזמן  בני  לטיעונים  נוסף  חשוב  מקור 

 Res titution Rechter und Gesunder( 'תיקון לחינוך נוצרי נכון ובריא'  החיבור של רותמן 

לסוגה  משתייך  התקופה,  באותה  במינסטר  שנכתב  זה,  חיבור   .)Chris tlicher Lehre

במאה  הרפורמציה  של  הרדיקליות  התנועות  בקרב  למדי  לפופולרית  שהפכה  ספרותית 

לחזרה  הקוראים  תאולוגיים  מניפסטים  הם  זו  לסוגה  שהשתייכו  החיבורים  עשרה.  השש 

לכנסייה הקדומה.12 ספרו של רותמן מכיל הוראות ותקנות להתנהגות נוצרית נכונה ברוח 

אנבפטיסטית. בין השאר, רותמן מתייחס למבנה הנישואים הנכון ולזכויותיהם וחובותיהם 

של גברים ונשים הבאים בברית הנישואים. רותמן כותב:

]...[ אם אדם מבורך על ידי האל בכך שהפרה רק אישה אחת, אל לו לעשות שימוש 

לרעה בברכה הזאת, בהתאם לדברות האלוהיות, מותר לו, ואף הכרחי, שיישא נשים 

פי  על  שאינה  כלומר  קדושה,  שאינה  בדרך  אישה  שידיעת  משום  נוספות,  פוריות 
רצונו וחוקיו של האל, היא ניאוף.13

כלומר, על פי רותמן, גברים צריכים למצוא מילוט לתאוותיהם, ולעתים אישה אחת פשוט 

אינה מספיקה להם. במקרה כזה, עדיף לשאת את המאהבות מלהמשיך לחיות בחטא – משום 

שניאוף אסור בפירוש, ואילו פוליגמיה אינה אסורה בפירוש. 

חוקרים מודרניים אינם מסתפקים בהסברים תאולוגיים אלה ומפנים תשומת לב לנסיבות 

על  במינסטר.  והמונהגים  המנהיגים  ידי  על  הפוליגמיה  קבלת  את  שאפשרו  החברתיות 

בגיל  נשואות  לא  נשים  של  עצום  עודף  יצרו  הממלכה  של  הקמתה  נסיבות  קרנקרוס,  פי 

הנישואים לעומת מספר הגברים הלא נשואים – פי שלושה ואף יותר. בעיר הצטברו נשים 

ללא בעל מסיבות רבות: אלמנות של אנבפטיסטים מקומיים שמתו בקרבות, או נשותיהם 

של גברים שלא השתייכו לכת ועזבו את העיר והותירו את רכוש המשפחה באחריות האישה. 

נוסף על אלה היו גם נשים אנבפטיסטיות שהיגרו לעיר לאחר שבעליהן הומתו בתור כופרים, 

או שעזבו אותן משום שחשבו אותן לכופרות. כל אלה הטו את המאזן המגדרי בעיר והובילו 

למחסור בבעלים.14 המאזן הזה היה קרקע פורייה הן עבור נשים והן עבור גברים לקבל )או 

אף להעדיף( מודל נישואים פוליגמי על פני מודל מונוגמי שהיה דן נשים רבות לרווקות.15 

רווחתן  וכן  משפטי,  לייצוג  וזכותן  ובמשרות  ברכוש  להחזיק  זכויותיהן  הנשים,  מצד 

הכלכלית ומעמדן החברתי, היו לא אחת תלויים בלעדית בבעליהן. ייתכן שנשים היו מוכנות 

לציין שדווקא  עם זאת, חשוב  להגיע לפשרות מרחיקות לכת על מנת להימנע מרווקות. 

במינסטר ניתנו לנשים זכויות נרחבות יחסית, לפחות עד לעליית הממלכה האנבפטיסטית. 
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לנשים לא ניתנו זכויות פוליטיות, אך הן יכלו בין השאר להחזיק בקרקע, לעסוק במלאכות 

מסוימות, לכתוב את צוואותיהן ולייצג את עצמן בבית המשפט. הן יכלו גם לבחור במידה 
רבה את בני זוגן, חירות שצומצמה תחת שלטון האנבפטיסטים.16

גם על הגברים השפיע מאוד המאזן המגדרי בעיר. ההיסטוריונית הבריטית לינדל רופר 

עם  שכוננו  ומיניות  נישואים  של  החדשים  המודלים  ולפיו  משכנע  טיעון  מציגה   )Roper(

בעיקר  נישואים,  של  מסורתיים  מודלים  ולשחזר  לחזק  ניסיונות  למעשה  היו  הרפורמציה 

כמנגנון לריסון מיניות ולשמירה על דומיננטיות פטריארכלית. במסגרת התזה הזו, רופר 

שבדעתם  בעיר,  הגברים  מצד  פתרון  מציאת  שחייבה  בעיה  היה  הנשים  שעודף  מציעה 

השמרנית סברו שרווקות הן מקור לפריצות מוסרית ומינית. כשם שהגבר זקוק לאל כדי 

]של  הרפורמטורים  עם  חלקו  שהאנבפטיסטים  "מה  לבעלה:  זקוקה  האישה  אותו,  שינחה 

לאי־סדר  הנשית  התשוקה  של  בתרומה  האמונה  היו  הרפורמציה[  של  המתונים  הזרמים 

וזיהוי התרופה: נישואים".17 מכיוון שהיו חסרים גברים שיוכלו להיות האדונים של הנשים 

הרווקות, העיר פנתה לפתרון יצירתי: חלוקת האחריות על הנשים הלא נשואות בין הגברים 

חברתית.  לבעיה  נחוץ  כפתרון  התקבלה  שהפוליגמיה  לומר  אפשר  כן,  אם  הנשואים.18 

הטיעונים התאולוגיים נמצאו על מנת לשרת את הצורך החברתי. נוסף על כך, )הגברים( 

חשיבות  שרואה  בחברה  מצופה  שהיה  כפי  בנשים  נהגו  במינסטר  ששלטו  האנבפטיסטים 

דתית־מוסרית בהכפפתן של נשים לגברים. נשים לא יכלו להיגאל שלא באמצעות בעליהן, 
וזכויותיהן החברתיות קוצצו בהתאם.19

היה  הפוליגמיה  לאימוץ  זאת,  כל  על  נוסף  כי  טוען   )Hsia( שה  רוני  הרפורמציה  חוקר 

האנבפטיסטים  את  שאפיינה  קדושה,  קהילה  של  התחושה  בהחלת  ביותר  חשוב  תפקיד 

המקומיים לפני שעלו לשלטון בעיר, על כלל התושבים. לטענתו, בערי גרמניה במאה השש 

עשרה, המשפחה הייתה הבסיס לכוח הפוליטי. גודלה וליכודה של המשפחה המורחבת היו 

הכלים העיקריים שבהם השיגו יחידים השפעה. בהתאמה, המשפחה הייתה התחום הקהילתי 

העיקרי שאליו הרגישו היחידים שייכות. כאשר החלו להופיע רעיונות חדשים, משפחות 

חזקות נטו שלא לאמץ אותם כלל, אך בקרב משפחות חלשות, האמונה החדשה הציעה סוג 

חדש של קהילתיות, שהיה יכול להתחרות בכוחן של המשפחות שנותרו קתוליות. כאשר 

האנבפטיסטים השתלטו על העיר, הם החילו את רעיון הקהילה הקדושה על העיר כולה, אף 

כי הקהילה הזאת הייתה מדומיינת לחלוטין, לעומת קהילתיות המבוססת על קשרי דם. על 

פי התאוריה הזאת, אימוץ הפוליגמיה היה כלי שהגדיל את מספר קשרי הדם הממשיים בין 
המשפחות השונות בעיר, ובכך חיזק את תחושת הקהילתיות הקדושה של האנבפטיסטים.20

הפוליגמיה במינסטר והרפורמציה

נראה אפוא ששילוב של פרשנות תאולוגית חדשה שהתבססה לאחר הרפורמציה, ונסיבות 
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חברתיות ספציפיות שנוצרו גם הן על ידי הרפורמציה בעיר )אף אם בעקיפין(, אפשרו את 

הפיכת הפוליגמיה למודל הנישואים העיקרי במינסטר. התרומה של הרפורמציה להתהוות 

הפוליגמיה בפרשה זו הייתה לדעתי קטנה יותר מזו הניכרת במקרה השני שיוצג להלן, ובכל 

זאת נראה שהמהלך לא היה אפשרי לפני הרפורמציה. לבעיות החברתיות היה ניתן למצוא 

היו מאלצים את הגברים להשתתף במה שנחשב לטאבו. במינסטר  פתרונות אחרים שלא 

קתולית, למשל, ניתן להניח שהנשים העודפות היו מוכנסות בעל כורחן לאחד המנזרים או 

לאחוות הנשים שפעלו בעיר.

המושגים  לעולם  במובהק  משתייכים  ובכתבים  בצווים  שהועלו  התאולוגיים  הטיעונים 

והאמונות של הרפורמציה והניגודים שהיא הציעה לנצרות הקתולית. הקריאה המחודשת 

)שהאנבפטיסטים  הישנה  הברית  אבות  חיי  עם  המחודשת  וההיכרות  הישנה  בברית 

למחשבה  אופייניים  הנישואים,  בחיי  הצורך בפריון  על  הדגש  וכן  במיוחד(,21  אתם  הזדהו 

הפרוטסטנטית. כך גם העדפת הנישואים כאידאל חברתי. 

אף שייתכן שמנהיגי העיר הפיצו שלל טיעונים תאולוגיים להצדקת המהלך משום שבינם 

לבינם הם חיפשו הצדקה דתית עבור פתרון לבעיה שאיננה דתית כלל, קשה שלא לחשוב 

היו  העיר  מתושבי  שרבים  לזכור  יש  העיר.  תושבי  את  לשכנע  באמת  הייתה  שמטרתם 

אנבפטיסטים מסורים באמת. לא מעטים מהאזרחים הוותיקים חוו המרה של ממש, ומלבדם 

היו רבים שהיגרו אל העיר במיוחד משום שראו בה בית לזרם הדתי שהשתייכו אליו. קשה 

לדמיין שהם ינהלו את חייהם על פי צווים חברתיים, אגב התעלמות מהמשמעות התאולוגית 

שלהם. לאי־הסימטריה המגדרית בעיר הייתה בוודאי השפעה רבה וייתכן שהיא הקלה על 

התושבים לקבל את הטיעונים התאולוגיים שהושמעו באוזניהם. ובכל זאת, כדי שהמהלך 

יצלח, מנהיגי העיר היו צריכים להציג טיעונים שהיו משכנעים מספיק עבור המאמינים, גם 

אם מצבם החברתי עשה אותם פתוחים במיוחד לרעיונות אלה. החלק התאולוגי ההכרחי של 

הצדקת הפוליגמיה בעיר התאפשר משום שתושבי מינסטר האמינו באמת שכתבי הקודש 

תומכים בה, ושמנהיגיהם חוקקו את הצווים בחסד אלוהי.  

ב. פיליפ מהסה

מדוע היה פיליפ מהסה צריך אישה שנייה

הסה  של   )Landgraf( הלנדגראף  השני,  לווילהלם  בן   ,1504 בשנת  נולד  הראשון  פיליפ 

אביו מת  גודלה.  בשיא  אז  שהייתה  הרומית הקדושה  באימפריה  רוזנות גרמנית   ,)Hesse(

כשהיה צעיר ובשל גילו נותרה השליטה בטריטוריה בידיהם של עוצרים. עם זאת, בזכות 

עקשנותה של אמו, בשנת 1518, כשהיה בן ארבע־עשרה, מונה על ידי הקיסר ללנדגראף 
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של הסה. הוא הוכיח במהרה שהוא ראוי לתואר, שכן הוא היה איש צבא מצליח ופוליטיקאי 

כמה  החלו  מעטות  שנים  בתוך  אך  בחיתוליה,  אז  הייתה  הגרמנית  הרפורמציה  מיומן. 

מטיפים  של  בעזרתם  בעיקר  הרפורמציה,  של  להשפעתה  נתונות  להיות  בשליטתו  ערים 

נטה  אלו  מוקדמות  בשנים  במינסטר(.  גם  שקרה  )כפי  פופולריות  שצברו  אוונגליסטים 

פיליפ לצדה של הכנסייה הקתולית. אף שהיה מתון מאוד בהפעלת כוח נגד האוונגליסטים, 

הוא לא נמנע מלהתערב בענייני הכנסייה ולגרש מטיפים שהפיצו רעיונות חדשניים מדי 

מהערים שתחת חסותו.

ייתכן  אוונגליסטיים.  רעיונות  בהדרגה  לאמץ  פיליפ  החל  אז   ,1524 שנת  עד  היה  כך 

של  להמרתו  מעט  לא  תרם  שנה,  באותה  הכיר  שאותו   ,)Melanchthon( מלנכתון  שפיליפ 

הרוזן. במחצית הראשונה של 1525 הפך פיליפ מהסה לתומך מסור וגלוי של הרפורמציה. 

ההמרה של פיליפ הייתה, לפחות במידת מה, מסיבות דתיות של ממש, מתוך אמונה אמתית 

הפוליטיות  מההשפעות  שהתעלם  ייתכן  לא  שנים,  באותן  זאת,  עם  לותר.  של  בתורתו 

כי לא פעל  של ההחלטה. בשנים שלאחר מכן פעל במרץ להפצת הרפורמציה בהסה, אם 

הרפורמציה  להפצת  הצעותיו  את  ואימץ  ללותר  התקרב  הוא  במקביל  באגרסיביות. 
באמצעות חינוך והטפה, ולא באמצעות חקיקה.22

בגיל  מסקסוניה,  הדוכס  של  בתו  כריסטינה,  הראשונה,  אשתו  את  לשאת  אולץ  פיליפ 

נהג  הוא  פוריים,  היו  שהנישואים  אף  אתה.  בקשר  רבה  הנאה  ידע  לא  אך  יחסית,א  צעיר 

חש  לא  שמעולם  הסביר  יותר  מאוחר  ב־1523.  תחילתם  מאז  שלו,  עדותו  פי  על  לנאוף, 

משיכה כלפי אשתו, וטען שהיא מדיפה ריח בלתי נעים ונוטה לשתייה מרובה. זאת ועוד, 

הוא טען שעיסוקיו חייבו אותו להיעדר מביתו לעתים קרובות ושהתקשה לשמור אמונים 
לאשתו בעת היעדרויותיו.23

 1539 בשנת  ששלח  במכתב  זאת,  למרות  הראשונה.  אשתו  את  כשנשא   19 בן  פיליפ  היה  פי החשבון  על  א 

לתאולוג מרטין בוצר, כתב שהתחתן בגיל 17. 

 פיליפ מהסה 
וכריסטינה מסקסוניה

דיוקן כפול שהוזמן על ידי 

וילהלם הרביעי, בנם הבכור 
של פיליפ וכריסטינה, מהצייר 

 .)Jos t vom Ho�( יוסט פון הוף

דיוקנה של כריסטינה מבוסס 

כנראה על דיוקן קודם שצייר 

 .)Brosamers( האנס ברוסמרס

דיוקנו של פיליפ מבוסס על 
ציור קודם של מיכאל מילר 

.)Müller(
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יש להניח שגברים רבים, ובוודאי נסיכים רבים בזמנו של פיליפ, התקשו לשמור אמונים 

לנשותיהם; אך בניגוד להם, פיליפ הרהר בבגידותיו באשתו בכובד ראש. בפנייה כתובה 

לרפורמטורים הגרמנים לותר ומלנכתון מ־1539 הוא טען שאינו מסוגל להשתתף בסעודת 

הוא  כך  על  נוסף  נשמתו.  לגורל  חושש  ושהוא  שנים,  כמה  זה  מצפון  נקיפות  בלי  האדון 

ייחס כנראה מחלה שבה לקה למעלליו )יש להניח שחלה בעגבת(.24 הוא ציטט בפנייתו גם 

את אזהרותיו של פאולוס: "ביותר ממקום אחד קראתי אצל פאולוס השליח, שפרוצים או 

נואפים לא ייכנסו לממלכת האלוהים."25 

הלנדגראף האומלל נאלץ אפוא לבחור אם לוותר על חיי הפריצות שאהב, או לוותר על 

גאולת נשמתו. הפתרון המתבקש היה כמובן להתגרש מאשתו. אך, אף שאין ספק שפיליפ 

הכיר את המקרה של הנרי השמיני שהחליף אישה אחת באחרת כמה שנים לפני כן, ככל 

זה לא עמד על הפרק. מכל מקום, פיליפ לא ביקש כלל את אישורם של  הנראה שפתרון 

הרפורמטורים להתגרש מאשתו הראשונה. גם מי שהייתה לימים החותנת השנייה שלו, אנה 

נשוי,  כדי להתיר לבתה להינשא לאדם  גבוהות למדי  אף שהציבה דרישות  פון דר זאלה, 

ייתכן שגירושים לא היו אפשריים  לא ביקשה ממנו לגרש את אשתו הראשונה.26  מעולם 

גירושים,  נגד  דעתם  את  שנים  באותן  הביעו  לותר  והן  האפיפיור  הן  תאולוגיות.  מסיבות 

אשתו  זאת,  מלבד  הנרי.  שעשה  כפי  משלו  כנסייה  להקים  כנראה,  יכול,  היה  לא  ופיליפ 

הראשונה הייתה בתו של דוכס סקסוניה, ובהחלט ייתכן שגירושה לא היה אפשרי משיקולים 

פוליטיים )אם כי קשה להאמין שדעתו של האב הייתה נוחה מרעיון הביגמיה(.

בסופו של דבר, כפי שנראה, פיליפ לא טרח להתגרש מאשתו הראשונה, ונשא לו אישה 

לביגמיסט  הפך  פיליפ  ועוד,  זאת  ועיסוקיו.  אונו  בפניו  שהציבו  לבעיות  כפתרון  נוספת 

באישורם של התאולוגים הגדולים ביותר של הרפורמציה, גם אם לא לחלוטין בעידודם. 

כיצד קיבל פיליפ מהסה אישור לשאת אישה נוספת

טוען  מהסה,  פיליפ  של  הכפולים  נישואיו  על  ספר  שחיבר   ,)Rockwell( רוקוול  ויליאם 

שייתכן שהמפגש החשוב הראשון של פיליפ עם רעיון ריבוי הנשים התרחש ב־1531, כאשר 

פרשת הגירושים של הנרי השמיני הגיעה לשיאה. תאולוגים פרוטסטנטיים באותה התקופה, 

וביניהם לותר, הביעו את דעתם לפני הנרי השמיני שפוליגמיה עדיפה על גירושים.א עם זאת, 

רוקוול מעיר שהדיונים התקיימו בסתר וייתכן שפיליפ לא הכיר את תוכנם. אף אם פיליפ 

הכיר טיעונים מסוג זה ב־1531, הוא לא העלה אותם בעצמו עד שפנה ב־1539 לתאולוגים 

כך כתב לותר להנרי השמיני: "]...[ אפילו אם המלך חטא כשהתחתן עם אלמנת אחיו, יהיה זה חטא נורא  א 

בהרבה לשלחה באכזריות כעת ]...[ במקום זאת, ייקח לו מלכה נוספת, על פי דוגמתם של האבות ]של הברית 

הישנה[, שנשאו נשים רבות עוד לפני שחוקת משה אסרה את המנהג, אבל אל לו להשליך את אשתו הנוכחית 

מתפקידה המלכותי ]...["; סמית' )1910(, עמ' 661–666.
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נודעו  שהם  ייתכן  ללותר.  מקורב  רפורמטור   ,)Bucer( בוצר  מרטין  באמצעות  הגרמנים, 

לו מפיו של בוצר שנכח בדיונים על גירושיו של הנרי.27 פנייתו של פיליפ לרפורמטורים 

התרחשה גם אחרי הקמתה ונפילתה של הממלכה הפוליגמית במינסטר. גם בפרשה זאת היו 

שנחשף לטיעונים  ייתכן  הממלכה,  נגד  שהשתייך לכוחות שנלחמו  ואף  ורגל,  יד  לפיליפ 

גם  בחלקם  )שחוזרים  במינסטר  ההמונית  הפוליגמיה  להצדקת  אז  שהובאו  התאולוגיים 

בטיעוניו.( אך כפי שטוען רוקוול, קשה לקבוע מה הייתה מידת ההשפעה של הפרשה על 

מחשבתו של פיליפ, בעיקר משום שטיעונים אלו )על ריבוי הנשים של האבות המקראיים, 

למשל( עלו כמעט בכל הדיונים בנושא הפוליגמיה בימי הרפורמציה.28 

חיפש  שנים  במשך  ולפיו  עצמו,  פיליפ  של  ההסבר  את  מאמץ  רוקוול  דבר,  של  בסופו 

לדעתו, לשאת  לבסוף בכתבי הקודש שהתירו לו,  אותו  ומצא  שלו  פתרון לקשיי המצפון 

אישה שנייה.29 ייתכן גם שהוא שקל את האפשרות לשאת אישה שנייה במשך שנים, אך 

לא היה מוכן להוציא את התוכנית מהכוח אל הפועל. אם התכונן במשך שנים ארוכות ואם 

לא, בשנת 1539 התרחשו שני אירועים שהיו יכולים ליצור או להגביר את העניין של פיליפ 

היחס  על  עונש  ראה  שבה  במחלה  חלה  הלנדגראף  כאמור,  ראשית,  כפולים.  בנישואים 

שהפגין כלפי המחויבות שלו לאשתו. ייתכן שהמחלה עוררה בו גם הרהורי מוות, שהחישו 

הזה  בשלב  לחייו  סכנה  שנשקפה  נראה  לא  כי  אם  האישית,  גאולתו  בהבטחת  הצורך  את 

)בסך הכול דווח שהוא סובל מחוסר שינה(.30 

מי  את  לראשונה  פגש  שנה  באותה  שנית, 

דר  פון  מרגריטה  השנייה,  אשתו  שתהיה 

זאלה. ניתן להעלות על הדעת שעד ל־1539 

הסתפק ברומנים מזדמנים, ואילו כעת, מקץ 

16 שנות פריצות, מצא סוף־סוף את האישה 

)לצד  חייו  שארית  את  לבלות  רצה  שאתה 
אשתו הראשונה(.31

הייתה  לא  המיועדת  אמה של הכלה  כאמור, 

בלי  נשוי  לאדם  בתה  את  להשיא  מוכנה 

ומתן  משא  לאחר  ערבויות.  כמה  לקבל 

בפסק  להסתפק  האם  השתכנעה  קצר 

הגרמנים  הרפורמטורים  של  מטעמם  הלכה 

הגדולים, ובנוכחותם בחתונה של רוב שועי 

הארץ ושל נציגי אחרים מהם.32 

פונה  היה  שפיליפ  ביותר  סביר 

לולא  גם  אישורם  את  לקבל  לרפורמטורים 

מרגריטה פון דר זאלה
דיוקן בידי אמן לא ידוע מהמאה השבע עשרה, מבוסס על 

מקור אבוד מהמאה השש עשרה, שצויר כנראה בידי האנס 

)Brosamers( ברוסמרס
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שפיליפ  הטענה  את  מקבלים  אם  הנישואים.  לקיום  כתנאי  היעודה  חמותו  זאת  העמידה 

התכוון באמת ובתמים לשאת אישה שנייה כדי לאפשר לו למצוא פורקן במסגרת המוכרת 

זאת,  עם  תאולוג.  עם  להתייעץ  לפחות  מבקש  שהיה  להניח  יש  האל,  ידי  על  כלגיטימית 

פנייה מסודרת, כתובה ורשמית אל הרפורמטורים של גרמניה הייתה עניין שונה. רוקוול 

שתבוא  שצפה  למתקפה  להתכונן  מנת  על  בדעתם  להשתמש  כנראה  תכנן  שפיליפ  מעיר 

משום  הקיסר,  מפני  הגנה  היה  נוסף  אפשרי  שיקול  אחרים.33  נוצרים  נסיכים  של  מצדם 

34.1532 בתשובתם לפנייתו של פיליפ,  שפוליגמיה הוכרזה כלא חוקית באימפריה בשנת 

מה שהופך את ההסבר  הרפורמטורים מביעים תקווה שהיא תספק גם את הצרכים האלה, 

לסביר ביותר.

ראשית  בוצר,  למרטין   1539 בנובמבר  פיליפ  פנה  התאולוגים  הסכמת  את  להשיג  כדי 

במשא  גם  פיליפ  של  נציגו  שהיה   ,)Sailer( זיילר  גראון  לשטרסבורג  שליחו  באמצעות 

ומתן עם אנה פון דר זאלה, ושנית פנים אל פנים, לאחר שהתאולוג שוכנע לבוא לשוחח 

את  לפניו  ושטח  והנפשיות  הגופניות  מצוקותיו  את  לבוצר  הבהיר  פיליפ  הלנדגראף.  עם 

מפורשות  נאסרת  ושאיננה  הישנה,  בברית  מופיעה  שהיא  ביגמיה:  בעד  שאסף  הטיעונים 

תתקבל  לא  התמיכה  שאם  נוסף:  טיעון  שהושמע  ייתכן  במהירות.  שוכנע  בוצר  בחדשה. 

אצל  להשיגה  ינסה  הרפורמציה,  של  חשוב  תומך  פיליפ,  הפרוטסטנטים,  של  מצדם 

יצא  והוא  בוצר,  של  בידיו  הופקדה  הגרמנים  לרפורמטורים  הכתובה  הפנייה  הקתולים.35 

לוויטנברג כדי להציגה בפניהם.

הפנייה של פיליפ ללותר ומלנכתון באמצעות בוצר הייתה ארוכה ומפורטת. היא נפתחת 

בהסבר על מצב הביש של פיליפ, על מחלתו, על הקושי המצפוני שהוא חש בנוגע לסעודת 

האדון ועל הגורל שצפוי לו לאחר מותו. ההקדמה הפסימית מסתיימת כך: 

משום שמצאתי בעצמי שאיני יכול לבלום את עצמי מלפרוץ, לסטות ולנאוף כנגד 

אשתי זו, כך אני עתיד, אם לא אתקן את אורח חיי ואחזור בתשובה, להימנע מלהיכנס 

לממלכת האל, ולרשת דין גיהינום. אך הסיבה שאיני יכול להימנע ]מחטאים אלה[ 

היא כדלקלמן:]...[36 

לאחר מכן מופיעה רשימת הנסיבות, שבעטיין הימנעות מניאוף פשוט אינה אפשרית. בין 

השאר נזכרו הריח שעולה מאשתו, הרגלי השתייה שלה ואילוצי התעסוקה של הלנדגראף, 

ואחריהם הסבר מדוע לקח את אשתו הראשונה מלכתחילה וכן סיבות נוספות לכך שפתרון 

לבעיה נחוץ, מלבד גאולת נשמתו הפרטית של פיליפ – למשל, כדי שיוכל לשפוט את בני 

ארצו בלב שלם.

היא  כוונתו  הרוזן.  עבור  כלשהו  רוחני  פתרון  למציאת  כבקשה  מנוסחת  אינה  הפנייה 

בפירוש לקבל את אישורם של הרפורמטורים לפתרון שכבר מצא, כלומר, אישור לשאת 
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אישה שנייה. כדי להבטיח את התשובה החיובית, פיליפ ערך את המחקר התאולוגי עבור 

הרפורמטורים והציג לפניהם את התוצאות. זהו מעשה רב־חשיבות שאשוב אליו בסיכום. 

בין השאר כתב הרוזן כך:

]...[ אבל כעת חיפשתי ביסודיות בכתבים של הברית הישנה והחדשה, וקראתי בהם 

משום  אחרת,  דרך  או  עצה  שם  מצאתי  לא  האל;  בחסד  יכולתי,  כמיטב  בזהירות, 

שאיני יכול או רוצה להימנע מאורח החיים הזה עם אשתי החדשה )כפי שאני מעיד 

בפני האל(, אני צריך איזה אמצעי שלא נאסר על ידי האל. 

]...[ אם כן, לא אלוהים בברית הישנה, ולא ישוע בברית החדשה, לא הנביאים ולא 

או  מהנביאים  איש  גם  נשים.  שתי  לשאת  איש  על  אסר  לא  מאלה  איש  השליחים, 

השליחים לא נזף או העניש את המלכים, הנסיכים או האחרים, על שנשאו שתי נשים 

בבת אחת, ולא היו סבורים שמדובר בפשע או חטא, או שהם לא יגיעו לממלכת האל 

 ]...[

]...[ נוסף על כך: אף שלי יש מעט קשר אליו, האפיפיור בעצמו התיר לרוזן, שביקר 

בקבר הקדוש ושמע שאשתו מתה, ולכן נשא אחרת, לשמור את שתיהן. אני יודע גם 

שלותר ופיליפ ]מלנכתון[ נתנו עצה למלך אנגליה ]הנרי השמיני[, לא לשחרר את 
אשתו הראשונה, אלא לקחת אחרת מחוץ ]לנישואים[ ]...[37

ב־9 בדצמבר הגיע בוצר לוויטנברג והציג את הפנייה בשם פיליפ. קרנקרוס טוען שהפנייה 

התרת  היו  לפניהם  שעמדו  האפשרויות  שכן  ובמלנכתון,  בלותר  רבה  אי־נוחות  עוררה 

הביגמיה לפיליפ והסכנה שהיא תהפוך לנפוצה בגרמניה הפרוטסטנטית, או השבת פניו של 

בוצר ריקם והסכנה שהרפורמציה תאבד תומך חשוב.38 לדעתי, אפשר גם להעלות על הדעת 

אפשרות שהפנייה לא טלטלה את הרפורמטורים עד כדי כך. ראשית, משום שהברירה לא 

הייתה בינארית כל כך. כפי שנראה, אמנם תחילה היה נדמה שכל החלטה שתתקבל תפגע 

במאמציהם של הרפורמטורים, אך בסופו של דבר, הם הצליחו למצוא נוסחה שריצתה את 

הייתה  לא  זאת  להם,  מזכיר  שפיליפ  כפי  שנית,  הרפורמציה.  מן  מחיר  לגבות  בלי  פיליפ 

היססו  לא  הם  הקודמת  ובפעם  נשים.  שתי  לשאת  באפשרות  דנו  שהם  הראשונה  הפעם 

להמליץ על פוליגמיה. לא זו בלבד, אלא שאז זאת הייתה התשובה הפחות רצויה למי שפנה 

אליהם בבקשת תמיכה בגירוש אשתו. אם לותר ומלנכתון לא היססו להשיב את פניו של 

הנרי השמיני ריקם, ולא פחדו להציע לו לשאת שתי נשים, מדוע שפנייתו של פיליפ תציב 

אותם במצב מסובך יותר? ומדוע שהיא תפתיע אותם?

כך או כך, התשובה הארוכה ללנדגראף נכתבה במהירות ופורסמה בתוך יומיים. המסמך, 

ארוך  חלק  מכיל  אמנם   ,)The Wittenberg Deliberation( ויטנברג'  'החלטת  לכינוי  שזכה 

ומהלל את ההימנעות מהם, אך  שמפציר ברוזן לחדול ממעשיו, מזהיר מפני תוצאותיהם, 
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אף  ההחלטה  שנייה.  כאישה  מרגריטה  את  לשאת  לפיליפ  למעשה  מאשר  דבר  של  בסופו 

פתרון  ושהיא  נאסרה  לא  מעולם  שביגמיה  הרוזן,  של  התאולוגיות  הטענות  את  מאשררת 

הצליחו  לא  הם  השגות;  כמה  לרפורמטורים  היו  זאת,  עם  הבעייתי.  למצבו  נכון  הלכתי 

הייתה שאפשר  דעתם  נאסרה, אבל  לא  שהביגמיה  פיליפ  להתחמק מהאמת שבדבריו של 

למצוא המלצות כבדות משקל בכתבי הקודש בעד הסתפקות באישה אחת: 

כפי שכתוב בדברים ב' בחוקיו של משה, הותר שאיש יישא שתי נשים, כיוון שאלוהים 

לבריאה  שמתאים  משום  זאת,  עם  האנושי.  הטבע  שבריריות  כלפי  במתירנות  נהג 

ולסדר, שאדם יסתפק באישה אחת: רצוי שיהיה חוק כזה ]נגד ביגמיה[, ויש לאמץ 

אותו בכנסייה ]....[ עם זאת, ניתן היתר בכמה מקרים. ]...[ אין אנו סבורים שהדבר 

יהיה ראוי לגנאי אם, לאחר שהודיע לפסטור שלו, למען צרכיו ]ובפירוש לא על מנת 
לחוקק חוק או לקבוע תקדים[ יישא אישה שנייה.39

אך ההסתייגות הגדולה ביותר מדרישתו של הרוזן נועדה בדיוק על מנת להתמודד עם החשש 

ושגור,  לנפוץ  המנהג  את  יהפוך  ללנדגראף  שהאישור  לרפורמטורים,  מייחס  שקרנקרוס 

ויטיל דופי ברפורמציה בגרמניה )כפי שעשה המקרה של מינסטר כמה שנים קודם לכן(: 

הוד רוממותך יכול להבין בעצמו איזו שערורייה תהיה אז ]אם הביגמיה תקבל אישור 

כמה  שנושאים  האנבפטיסטים  כמו  שאנו  יאמרו  האוונגליזם  אויבי  כאשר  חוקי[, 

כמו הטורקים, שאצלם הנוהג קובע שאפשר לשאת  או שהאוונגליסטים הם  נשים, 

כמה נשים.40 

לכן, בקשתם הברורה של הרפורמטורים מהרוזן היא לשאת את אשתו השנייה בסתר, וכלפי 

חוץ להמשיך להציגה כמאהבת. 

]...[ זה לא בלתי מקובל ]מבחינה חברתית[, שנסיך יחזיק מישהי שתחיה אתו. גם 

אם לא לכל המנהיגים יהיה ברור הבסיס של הדבר ]כלומר שהם למעשה נשואים[, זה 

יהיה ההסבר ההגיוני ]שהאישה היא מאהבת[ ]...[ משמועות כאלו הנפוצות בציבור 

לא צריך לדאוג אם מתנהגים בזהירות.41 

הרפורמטורים מציינים בפירוש שהנישואים נבראו בידי האל כמוסד חברתי ולא דתי, כפי 

שלותר טען גם בחיבורו 'על השבייה הבבלית של הכנסייה'. נוסף על כך, בהמלצתם להפריד 

בין המעמד הרוחני של הקשר בין פיליפ לאשתו השנייה ובין המעמד הציבורי שלו, הם יצרו 

למעשה הבחנה ברורה בין המעמד הדתי של הנישואים ובין המעמד החברתי שלהם. דעתם 

הייתה שאמנם מבחינה דתית לנישואים מונוגמיים אין ערך גבוה יותר, אך אלוהים יצר את 

הנישואים כשכוונתו שיתקיימו בין שני בני אדם משום שיש לכך ערך חברתי רצוי. בקצרה, 
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הרוזן, אבל  של  לבעיותיו  ראוי  תאולוגי  היא פתרון  הביגמיה  הזו:  עולה הטענה  מהמסמך 

ולהימנע  לנסות  לפיליפ  המליצו  נסבל. הרפורמטורים  בלתי  פתרון  היא  חברתית  מבחינה 

פיליפ  יוכל  בשנית,  להתחתן  וירצה  מכך  להימנע  יוכל  לא  אם  אך  כפולים.  מנישואים 

להינשא פעמיים בינו ובין אלוהים, וכך תובטח גאולתו, אך כלפי חוץ עדיף שימשיך להציג 

חיי פריצות וניאוף, למען החברה. פיליפ נקרא אפוא להקריב את המוניטין שלו בעולם הזה 

למען הסדר הציבורי.

האישור מהרפורמטורים, לצד כמה הבנות וויתורים נוספים, סיפקו את אמה של מרגריטה, 

ובתחילת מרץ 1540 התקיימה חתונה בנוכחותם של המכובדים כפי שדרשה. על אף הכוונה 

לשמור את דבר החתונה בסוד, השמועות נפוצו במהרה ובתוך כמה חודשים החלו המעורבים 

בפרשה להציג הסתייגויות והתנצלויות. ביולי נערכה פגישה בין לותר, נציגיו של פיליפ, 

והאלקטור של סקסוניה. לותר הבהיר שהמסמך נועד לעיניו של פיליפ בלבד ושכישלונם 

הוא  הרפורמציה.  מאמצי  את  מסכן  שהוסכם,  כפי  בסוד,  העניין  את  לשמור  מקורביו  של 

הודיע שאם יישאל פומבית על המסמך, הוא מתכוון לחזור בו ממסקנותיו. לותר שב והדגיש 

הציג  מצדו  פיליפ  חברתיים.  מטעמים  נכון  בהכרח  אינו  תאולוגיים  מטעמים  שנכון  שמה 

עמדה תמימה יותר כאשר אמר ללותר: "אם אפשר לתרץ את הנישואים בעיניו של אלוהים, 

מדוע לפחד מפני העולם?"42 כצפוי, משנפוצו השמועות על האישור שניתן ללנדגראף, הוא 

הפך במהרה לחומר תעמולה בידיהם של הקתולים. אך כפי שמעידה ההיסטוריה, השפעתה 

לא הייתה מספקת כדי לבלום את תפוצת הרפורמציה. נישואיו השניים של פיליפ "נעלמו 

מהכותרות" בסופו של דבר, ופיליפ נותר נשוי לשתי נשים, עד שכריסטינה מתה ב־1549. 

במהלך הנישואים הכפולים, שתיהן המשיכו ללדת את ילדיו, מה שאולי מעיד על דינמיקה 

משפחתית מוצלחת בסופו של דבר.43 

ג. סיכום

מה היה אפוא תפקידה של הרפורמציה בשני המקרים שנדונו לעיל? האם אפשר לקשור בינה 

מעשי,  באופן  עשרה?  השש  המאה  של  בגרמניה  פוליגמיים"  "אירועים  של  הופעתם  ובין 

אחד השינויים החשובים ביותר שחוללה הרפורמציה היה ביטול מוסד הנזירות. התאולוגיה 

החדשה שדחתה את ההתנזרות המינית נדרשה כעת למצוא מרחב לביטוי לגיטימי של מיניות 

המאמינים. התאולוגים עודדו חיי נישואים פוריים כפתרון, ובכך הובילו לחידוש תודעתי 

)בלעדי(  אמצעי  אלא  לנזירות,  פחותה  אלטרנטיבה  עוד  לא   – הנישואים  למוסד  בנוגע 

להכלת המיניות.44 במקביל, הנישואים הפסיקו להיות סקרמנט ונדרש למצוא להם מקום 

חדש בחיי המאמינים. לותר, בחיבורו "על השבייה הבבלית של הכנסייה", מזכיר שנישואים 
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היו קיימים עוד לפני הנצרות, ושהיו תקפים וחשובים אז כפי שהיו בימיו.45 כלומר, לותר 

החליף את החשיבות הדתית של הנישואים בחשיבות חברתית )או השיב להם את החשיבות 

החברתית המקורית שלהם(, ובכך תרם לשינוי בפונקציה שמילאו עבור המאמינים.

הרפורמציה גם סיפקה את הכלים התאולוגיים להצדקת נישואים פוליגמיים )ולהצדקת 

שינויים בפולחן בכלל(. על פי התאולוגיה האוונגליסטית, "הוראות ההפעלה" של האנושות 

או  עליו  כיצד  לגלות  האל,  בחסד  יכול,  בהם  שקורא  אדם  כל  הקודש.  בכתבי  נמצאות 

טועה  שהוא  הקודש  כתבי  של  כל פרשן  כלפי  לטעון  אפשר  בהתאמה,  לנהוג.  אחרים  על 

משום שלא זכה לחסד זה. במינסטר, המקור לתקנות החדשות היה חיזיון של הנביא־המלך 

העירוני, יאן מליידן. אך כדי שיוכל לטעון שהחיזיון שחזה היה בסיס נכון לשינוי בסגנון 

החיים, נדרשה הצגת החיזיון כחסד אלוהי. כלומר, הסמכות להנהיג את הפוליגמיה בעיר 

ניתנה ליאן מליידן באמצעות מנגנון אוונגליסטי שאפשר לו לייחס אמת אלוהית לתורתו. 

סמך  על  התאולוגית  עמדתו  את  בעצמו  ניסח  מהסה  שפיליפ  העובדה  גם  דומה,  באורח 

אוונגליסטי מובהק. ראשית,  מהלך  כדי לבסס את טענותיו הייתה  שימוש בכתבי הקודש 

נגישות כתבי הקודש לכל אדם והסמכות לפרש אותם באופן עצמאי )בתמיכת חסד אלוהי, 

כפי שפיליפ בעצמו מסביר( לא היו אפשריים או מקובלים לפני הרפורמציה. שנית, סמכותה 

של פרשנות כתבי הקודש כעדיפה ממסורת הכנסייה, המתנגדת לנישואים ביגמיים, היא 

תוצאה ישירה של הגישה האוונגליסטית לקריאה בכתבי הקודש. 

היה  נישואים  בענייני  החדשנות  להנעת  מאוד  תרמה  הרפורמציה  שבו  נוסף  תחום 

מדינות,  מנהיגי  עבור  דתית  אלטרנטיבה  יצרה  הרפורמציה  הבין־לאומית.  הפוליטיקה 

וערערה את מעמד הכנסייה כסלע איתן ובלתי משתנה. עקב כך, מנהיגי הכנסיות המתחרות 

מצאו את עצמם תלויים במנהיגים פוליטיים חילוניים.א ראינו שפיליפ מהסה השתמש בתלות 

הזאת על מנת לאיים על התאולוגים שעמם נשא ונתן שינטוש את מאמצי הרפורמציה. בקנה 

מידה קטן יותר אפשר לומר שבפוליטיקה העירונית בתוך מינסטר, אימוץ הרפורמציה על 

ידי חברי הגילדות וזהות האינטרסים שלהם ושל המטיפים הביאו לעליית כוחם הפוליטי. 

בעקיפין, גם המצב החברתי במינסטר שבעקבותיו הונהגה בעיר פוליגמיה, כלומר המצור 

והאחידות הקונפסיונאלית בעיר, נגרמו על ידי הרפורמציה.

לנישואים  הקתולית  הכנסייה  של  התנגדותה  הפרוטסטנטי,  בעולם  המתרחש  לעומת 

פוליגמיים הייתה עקבית בתקופה הנדונה כאן.ב כאשר הכנסייה הקתולית נערכה להתמודד 

גרסת העבודה המקורית עוסקת גם באפיזודה במהלך גירושיו של הנרי השמיני מקתרין מארגון, בה איים  א 

על האפיפיור שאם זה לא יעזור לו בפתרון "העניין החשוב והסודי", יעביר את תמיכתו אל הרפורמטורים. הבעיה 

כמובן נפתרה בצורה אחרת, כאשר המלך הקים כנסייה חדשה שאפשרה את גירושיו.

קתרין  עם  בעייתו  את  לפטור  השמיני  להנרי  הציע  השביעי  קלמנטיוס  שהאפיפיור  שנראה  לציין  מעניין  ב 

מארגון באמצעות ביגמיה, אם כי שליחיו של המלך חשדו שהאפיפיור הציע את האפשרות הזו רק כדי למשוך זמן, 

והאפיפיור עצמו חזר בו ממנה מאוחר יותר. ברואר )1875(, כרך 4, פסקה 6705 )27 באוקטובר, 1530(.



נחצן פמזנר 48

עם אתגר הרפורמציה בוועידת טרנטו, היא פרסמה בין הצווים גם איסור מוחלט על נשיאת 

יותר מאישה אחת.46 גם מבחינה חברתית לקתולים היה קשה יותר להצדיק ביגמיה. עבורם, 

שלא כמו הפרוטסטנטים, שהפכו את חיי המשפחה לאידאל נוצרי, נישואים היו רע הכרחי 

עבור רב בני האדם – מי שלא יכלו להתעלות לרמה של חיי נזירות. טיעונים כמו של פיליפ 

מהסה, שאינו יכול למצוא מוצא לאונו באמצעות אישה אחת בלבד, נשמעו בוודאי מוזרים 

עבור קתולים שהקדישו את חייהם להימנעות ממציאת מוצא לאונם. יש להניח שבחברה 

קתולית, בעיות כמו של פיליפ מהסה או הרווקות הרבות במינסטר היו נפתרות בהתנזרות. 

נישואים שניים, אפילו במקרים של התאלמנות, לא היו פתרון מועדף על הכנסייה הקתולית, 

בין השאר משום שנישואים בכלל לא היו פתרון מועדף עבור הקתולים.

אינה  הרפורמציה,  לאחר  מיד  דווקא  בהם,  שעסקנו  המקרים  שני  של  זמנם  סמיכות 

מקרית. הרפורמציה סיפקה את המצע התאולוגי שאפשר את התפתחות הפוליגמיה, יצרה 

את המצבים הפוליטיים והחברתיים שאפשרו למצדדיה לקדם אותה והניעה את השינוי ביחס 

למיניות שאילץ את הטיפול המחודש בשאלת הנישואים. במובן הזה, שני האירועים האלה 

משקפים את תחום ההשפעה הרחב של הרפורמציה הפרוטסטנטית, שגלשה מעבר לדת אל 

מרכיבים אחרים בחיי החברה האירופית.

לסיום יש לגעת בשאלה חשובה נוספת: אם הרפורמציה הייתה יכולה להיות קרקע פורייה 

להתפתחות של מודל נישואים אלטרנטיבי, מדוע לא נפוצו מודלים כאלו במהלכה ומדוע 

המוחלט  ברובה  היא  האנושית  החברה  למעשה,  מונוגמית?  כולה  כמעט  נשארה  הנצרות 

מונוגמית. ביגמיה אסורה על פי החוק האזרחי ברב המדינות שבהן חיים נוצרים ונחשבת 

לטאבו כמעט בכל העולם, ובוודאי בקרב רוב מוחלט של הפלגים הנוצריים. הרפורמציה לא 

גוועה, ואם כן מדוע גוועה הפוליגמיה? מאמר זה אינו יכול לטפל בנושא הזה לעומק, אך 

דעתי היא שהסיבה לכך חורגת מתחומי העיסוק של ההיסטוריה. כפי שלותר הסביר, זוגיות 

ונישואים קדמו לנצרות ומונוגמיה לא נוסדה בידי הדת, אלא אומצה על ידה. מבחינה זאת, 

אני מעריך שהתשובה לשאלה זאת נמצאת במחקרים בדיסציפלינות אחרות כגון ביולוגיה 

לאחר  גם  הגרמנים,  הרפורמטורים  של  חששם  אף  על  שראינו,  כפי  אנתרופולוגיה.  או 

שהתגלה דבר נישואיו הביגמיים של פיליפ מהסה, גרמניה לא הידרדרה לאנרכיה מינית של 

נישואים פוליגמיים ולא חוותה התמוטטות של מוסד הנישואים. אם כן, הפוליגמיה הנוצרית 

במאה השש עשרה מדגימה כיצד הרפורמציה, שהייתה חידוש תאולוגי, יצרה אדווה בתחומי 

תרבות אחרים. ועם זאת, היעדרה כנורמה בימינו חושף גם את גבולות יכולותיה של הדת 

לעצב את החברה ולפעול כנגד כוחות חברתיים אחרים.



49"אחזמ �ערמרחחה תהחה" 

מראי מקום
ויליאמס )1962(, עמ' 364–368.  1

ויליאמס, עמ' 368–370.  2
עמ'   ,)1962( ויליאמס   ;111 עמ'   ,)1974( דולמן   3

.373–368

דולמן )1974(, עמ' 116–120.  4

דולמן )1974(, עמ' 380–381.  5
לפלר )1923(, עמ' 6; גריזר )1995(, עמ' 33–34.  6

בתרגומי,  )כל המקורות   107 עמ'   ,)1923( לפלר   7
נ"פ(.

רופר )1991(, עמ' 405–406.  8
קרנקרוס )1974(, עמ' 6–8.  9

לפלר )1923(, עמ' 107.  10
קרנקרוס )1974(, עמ' 7–8.  11
ויליאמס )1962(, עמ' 375.  12

דולמן )1974(, עמ' 201–203.  13
שה )1988(, עמ' 57–59.  14

קרנקרוס )1974(, עמ' 11.  15
שה )1988(, עמ' 58.  16

רופר )1991(, עמ' 407.  17
רופר )1991(, עמ' 406–408.  18

שה )1988(, עמ' 59.  19
שה )1988(, עמ' 60–64.  20

שה )1988(, עמ' 60.  21
הנקוק )1966(, עמ' 158–162.  22
פיליפ מהסה )1836(, עמ' 469.  23

קרנקרוס )1974(, עמ' 32.  24
פיליפ מהסה )1836(, עמ' 469.  25

רוקוול )1904(, עמ' 22.  26
רוקוול )1904(, עמ' 8.  27

רוקוול )1904(, עמ' 14–17.  28
רוקוול )1904(, עמ' 19.  29

רוקוול )1904(, עמ' 4.  30
קרנקרוס )1974(, עמ' 32.  31

עמ'   ,)1904( רוקוול   ;33 עמ'   ,)1974( קרנקרוס   32
.23–21

רוקוול )1904(, עמ' 23.  33
קרנקרוס )1974(, עמ' 35.  34

רוקוול )1904(, עמ' 23–25.  35
פיליפ מהסה )1836(, עמ' 469.  36

פיליפ מהסה )1836(, עמ' 470–471.  37
קרנקרוס )1974(, עמ' 35–36.  38

לותר, מלכנטון ואחרים )1836(, עמ' 476.  39

לותר, מלכנטון ואחרים )1836(, עמ' 477.  40

לותר, מלכנטון ואחרים )1836(, עמ' 477.  41
קרנקרוס )1974(, עמ' 45.  42

קרנקרוס )1974(, עמ' 40–46.  43
רופר )1991(, עמ' 412.  44

לותר )1520(, "על הנישואים".  45
לותר )1520(, עמ' 192–232.  46

רשימת מקורות

מקורות ראשוניים

Brewer, J. S. (ed.) (1875), Letters and Papers, Foreign and Domes tic, Henry VIII 

(London) http://www.british-his tory.ac.uk/search/series/letters-papers-hen8 

(retrieved 28.4.2016).

Dülmen, Richard van (1974), Das T�uferreich zu M�ns ter, 1534–1535: Berichte u. 

Dokumente (München).

Philip of Hesse (1836), “Anweisung, was Doctor Matrin Bucer bei Doctor Martin 

Luther und Philipp Melanchton und, wenn es diesen so recht scheint, späterhin 

beim Kurfürs ten von Sachsen auswirken solle”, Kaspar Ulenberg (ed.), 

Geschichte der lutherischen Reformatoren (Mainz).



נחצן פמזנר 50

L��er, Klemens (1923), Die Wiedert�ufer zu M�ns ter 1534/35: Berichte, Aussagen 

und Aktens t�cke von Augenzeugen und Zeitgenossen (Jena).

Luther, Martin (1970 [1520]), “Marriage;” “The Babylonian Captivity of the Church”, 

in Matrin Luther: Three Treatises, A. T. W. S teinhäuser (trans.), (Philadelphia).

------------------- (1848), The Canons and Decrees of the Sacred and Oecumenical 

Council of Trent, J. Waterworth (ed. and trans.) (London)

http://his tory.hanover.edu/texts/trent/ct24.html (retrieved 28.4.2016). 

Luther, Martin, Philip Malenchton et al. (1836), “Luthers und anderer protes 

tantischen Doctoren Gutachten über die Polygamie”, Kasper Ulenberg (ed.), 

Geschichte der lutherischen Reformatoren (Mainz).

מקורות משניים

Cairncross, John (1974), After Polygamy Was Made a Sin: The Social His tory of 

Chris tian Polygamy (London).

Grieser, D. Jonathan (1995), ‘A Tale of Two Convents: Nuns and Anabaptis ts in Muns 

ter, 1533–1535’, The Sixteenth Century Journal, 26, 1.

Hancock, Alton O. (1966), ‘Philipp of Hesse's View of the Relationship of Prince and 

Church’, Church His tory, 35, 2.

Hsia, R. Po-chia (1988), ‘Müns ter and the Anabaptis ts’, idem (ed.), The German 

People and the Reformation (Ithaca). 

Rockwell, William Walker (1904), Die Doppelehe des Landgrafen Philipp von 

Hessen (Marburg).

Roper, Lyndal (1991), ‘Sexual Utopianism in the German Reformation’, Journal of 

Ecclesias tical His tory, 42, 3.

Smith, Preserved (1910), 'Luther and Henry VIII', The English His torical Review, 25, 

100.

Williams, George Hunts ton (1962), The Radical Reformation (Philadelphia).


