






Dictatus (A. 1075)–התכתיב האפיפיורי  Papae

.הכנסיה הרומית נוסדה על ידי האלוהים לבדו1.

.הכהן הרומי לבדו זכאי להקרא אוניברסאלי2.

.הוא לבדו יכול להדיח ולהשיב על כנם הגמונים3.

,  הליגאט שלו הנו בעל זכות בכורה עדיפה על כל ההגמונים במועצת כנסיה4.

.והוא יכול להכריז על פסק דין הדחה נגדם, גם אם יהא מדרג נמוך יותר

.האפיפיור יכול להדיח את הנעדרים5.

.אל לנו להשאר תחת אותה קורת גג עם אלה אשר הוחרמו על ידו6.

, לכונן חוקים חדשים, על פי צרכי הזמן, לבדו הוענקה הזכות( אפיפיור)ל7.

לחלק הגמונות  , להקים קהילות חדשות להפוך חבר קאנוניקי למנזר ולהיפך

.  עשירה ולאחד הגמוניות עניות



.הוא לבדו זכאי להשתמש בסימני המעלה הקיסריים1.

.האפיפיור הוא האדם היחיד שהשליטים מנשקים לרגלו2.

.שמו הוא היחיד אשר יוכרז בכל הכנסיות3.

.שמו הוא מיוחד במינו בעולם4.

.מותר לו להדיח קיסרים5.

.מותר לו להעביר הגמון מדיאוקסיה אחת לאחרת, שכאשר יש צורך מחייב6.

.כאשר יחפוץ, לו הסמכות להסמיך כהן מכל כנסיה שהיא7.

ברם הוא לא יוכל להעמיד , אשר הוסמך על ידו יכול להנהיג כנסיה אחרת, האיש8.

.ואל לו לקבל דרגה גבוהה יותר מאיזה הגמון אחר( אחרים)עצמו לפקודת 

.בלא פקודתו" כללי"לא ייקרא סינוד איזה שהוא 9.

.בלא סמכותו, לא ייקרא פרק או ספר כל שהוא קאנוני10.



.פסיקותיו לא תבוטלנה על ידי איש והוא לבדו מכל בני האדם יכול לשנותן1.

.ידי אדם כלשהו-הוא לא צריך להישפט על2.

.בל יהין שום אדם להרשיע בדינו את מי שפנה לשיפוט הכס האוסטולי3.

.הענינים המשפטיים היותר חשובים של כל כנסיה חייבים להיות מופנים אל הכס הזה4.

לא  , כפי שמעידים כתבי הקודש, ואף, הכנסיה הרומית לא טעתה מעולם5.

.תטעה לעולם ולנצח נצחים

בקדושת סגולותיו  , בלא שום ספק, התקדש, אם הוסמך על פי הדין הקאנוני, שהאפיפיור הרומי6.

הגמון פאביה וכפי שמאמינים אבות קדושים  , של פטרוס הקדוש כפי שמלמדנו אנודיוס הקדוש

.ממש כפי שנאמר בהחלטות האפיפיור הקדוש סימכוס, רבים

.למרות להציג האשמות-על פי פקודתו ורשותו רשאים הסרים7.

.הוא יכול להדיח ולהשיב על כנם הגמונים בלא לכנס סינוד כנסיתי8.

.לא יוכל להיחשב לקאתולי, מי שאינו מסכים עם הכנסיה של רומא9.

.שנתנו לאנשי עוולה, האפיפיור יכול להתיר ואסאלים משבועת האמונים10.





1220  

:אק מויטרי'ז

מייסד מסדר האחים  , ראינו את האח פרנציס

אך  , הוא היה אדם פשוט ובלתי מלומד. הקטנים

הוא הגיע . אהוב ביותר ויקר ללב אלוהים ואדם

עם צבא צלבנים אשר חנה בגולות דאמייטה

הכל כיבדוהו מיד  





1204– חוזר בתשובה"אלביגנזימפגש עם"

1206–  הקמת המנזר הראשון ברוח העוני והאדיקות הקאתארית

להכשרת מטיפים המחזרים בתשובה מינים" סמינר"לצד  

1208–רצח הלגאט האפיפיורי והכרזת מסע הצלב נגד האלביגנזים  .

1215–ייסוד מסדר האחים

אושר בועידת לטראן  , המטיפים

IVעל בסיס רגולה אוגוסטינית.

1221–מת ונקבר בבולוניה

1234-קנוניזציה





פרנציסקנים מפורסמים

 1221-1274בונבנטורה

Doctor Seraphicus  :  עליונות
ההארה המיסטית על פני  

(  נגד אקווינאס)התבונה 

 1306–1264דונס סקוטוס
רצון ואהבה  " דוקטור אקלזיה "

נגד  )גדולים מידע והגיון 
העיבור  "הגנה על ( . אקווינאס
"ללא חטא

 1300וויליאם מאוקהאם–
תמך  " . דוקטור אקלזיה "1349

בספיריטואליזם ודרישת העוני 
22כנגד יוחנן ה 

דומיניקנים מפורסמים

 1280–1206" מגנוס"אלברטוס

הראשון אשר ניסה לשלב את    

הפילוסופיה האריסטוטלית

ב   "במחשבה הנוצרית של ימה

 1274–1225תומאס אקווינאס

שילוב  , פירושים לספרי אריסטו

מגדולי  . ההגיון עם אמונה
התיאולוגים הנוצרים בהיסטוריה



St. Thomas Aquinas          Doctor Angelicus



  הם טוענים שהאפיפיור ראש
הם גם ...וסיבה לטעויות כולן

אומרים שאנשי הכנסייה אכולים  
.קנאה וגאווה, תאוות בצע

  הם אומרים שהאפיפיור וכל
הבישופים הם רוצחים בשל  

המלחמות שהם מנהלים נגד  
. ...פגאנים ומינים, נוצרים

  לא צריך לקרב פגאנים לאמונה
כי אם , באמצעות החרב

באמצעות המילה של המטיפים

הטעות של הוולדנסים ...
הם שוללים את כל הקביעות של  

בטענה שאין הם , הכנסייה
...  מאושרות בסמכות הולמת

לטענתם מחוקקת הכנסייה  
כמו  , חוקים שהם כדאיים לה

כל אלו הקשורים בפריבילגיות 
החוקים של ישו ידעו  . שלה
.לא כן אלו של הכנסייה, סייג



,לאחר שיתבוננו היטב"...

על בני הקהילה הנוצרית  

להפנים את מציאות  

המצוקה והעוני ששררה  

.במקום הולדתו של האדון

עשירים ועניים יכולים  

על העני  : ללמוד מכך לקח

לשמוח בעוניו ולהשלים עם 

לשרת את אדונו  , מצבו

בנפש חפצה ולגלות נכונות  
..."לשמש דוגמה לצניעות

243' עמ' כרך ג, ב"הכנסייה הקתולית בימה, מטיף אלמוני 



פרנציסקנים דומיניקנים
(פושטי יד)המסדרים המנדיקנטים 



העיר אסיזי  

חבל אומבריה  

איטליה



1181-1226פרנציסקוס ברנרדונה 

(אסיזי, וטו'ג, פרסקו)



הנישואים  

לגבירה  

עוני

,    כנסייה תחתונה

(בזיליקה אסיזי







Porziuncola



IIIהונוריוס 1216

–מעניק אינדולגנציה 

Porziuncola

אינדולגנציה זו ניתנת עד ימינו להולכים 

למנזרי  המסדר הפרנציסקאני  

שלאחריו  ' בשני באוגוסט או ביום א





IIIנטיוס 'האפיפיור אינוצ

מעניק לפרנציסקוס אישור

1209-לחיי מסדר ב 
(אסיזי, וטו'ג)





פרנציסקוס במצרים

מול הסולטאן

,כאמל–מאלכ  אל 

1219
(14מאה , רומא, כתב יד)







!(ארץ הקודש)מסע למזרח אירופה ולמצרים -1219

.אליאס מקורטונה-ראש אחר למסדר -1220

–" שלישי"המסדר הפרנציסקוס מייסד את -1221

.פ האידיאלים הפרנציסקאנים"מאמינים שאינם נזירים החיים ע

Regula"רגולה חדשה -1223 Bullata"הונוריוס ידי -מאושרת עלIII.



(סימנים- Stigmata" )סטיגמטה"פרנציסקוס מקבל –1224



,משקוף אבן

, 17מאה 

ירושלים



(17.9-חג ).הסטיגמטה-הר אלברינה , ספטמבר-1224

(4.10-חג )מותו של פרנציסקוס -3.10.1226

9-גרגוריוס הידי -עלקדושמוכרז -1228









פרנציסקנים מתישבים ליד התחנה החמישית בויה דולורוזה 1229–

זכות לפולחן ונוכחות בכנסית הקבר– 1323

רכישת חדר הסעודה האחרונה– 1335

והקמת המנזר בהר ציון

משמר ארץ"אישור קנוני להקמת – 1342

(VIהאפיפיור קלמנט " )הקודש



1555





St. Nicholas 

of Tavelic,

St. Deodato,

St. Stephen 

of Cuneo, 

St. Peter of 

Narbonne.





הגירוש מהר ציון-1551

מעבר למתחם סן סלבדור-1557

20מאה 18-19מאות 17מאה 14-15מאות

כנסיית המולד 

(זכויות)

מערת השליחים  

בגת שמנים  

כנסיית יוחנן  

המטביל בעין כרם 

(רכישת שטח)

נצרת

הר תבור  
גת שמנים

עין כרם  

(  רכישות שטחים)

רכישות שטחים  

בנצרת  

,מנזר ההלקאה

,קוביבה נעים-אמעוס 

בית  , דומינוס פלביט

,  (הר הזיתים)פגי 

,  תחנה חמישית

, מגדל, טבחה
.(כנרת)כפר נחום 

בית סחור 

אתר הטבילה בירדן  

מנזר בהר ציון בתניה  

(הר הזיתים)

כנסיות ברחבי בניית

הארץ





http://cmc-terrasanta.com/en/video/liturgies-and-holy-places-4/pentecost-at-

the-upper-room-in-the-footsteps-of-the-early-church-8728.html

http://cmc-terrasanta.com/en/video/liturgies-and-holy-places-4/pentecost-at-the-upper-room-in-the-footsteps-of-the-early-church-8728.html




ויה דולורוזה, IIIתחנה , ישוע נופל

הסבל כנושא  

מרכזי בתאולוגיה  

של הגאולה  

ובהשתתפות  

האישית

המסדר הפרנציסקני כסוכן תרבות בארץ הקודש ובירושלים



,  מרים אם היסורים*

כנסיית הקבר, 13תחנה 

"כריסטוס רקס"מתוך אתר אינטרנט 





תחנה ראשונה

ירושלים

תחנה ראשונה

רומא, קולוסאום



,

Stations of the Cross

.תחנות דרך הייסורים

Angelus

אנגלוס  

המולד/האבוס 
Crib 

(greccio)



חיי פרנציסקוס איש אסיזי

אשר בראשית המאה, מה לנו ולאיטלקי הלז: ואולי ישאל השואל

,מה לנו ולתלמידיו של היום; עשרה יסד מסדר דתי קתולי-השלש

דמויות –" נזירים פרנציסקנים"הנקראים על שמו , נושאי רעיונו

או שוכנות  , דוד-מסורבלות המעיקות על מרצפת חוצות בקרית

הנּבטים כהתראה סתומה אל הבנים , לבטח על ראש כרמלנו ותבֹורנו במבצרי מנזרים

יש רעיונות טהורים . אכן גורל לרעיון כגורל לאדם עלי ארץ?           השבים לגבולם

כי  . החומר בדרכם אל הים-כמבוע זה שנדלחו מימיו בערוץ, שהגשמתם מדליחה אותם

; לעוני המשחרר, הוא הטיף לעוני מרצון. הרי לא זה היה חזונו של האיש פרנציסקוס

;  היה חובש פצעי מצורעים; היה משוטט ביערות ועובד את אלהיו בקול זמרה רמה

בין אלה אשר , בקרב עם זר ורחוק, האין אחים לו פה בינינו. חיות וצפרים אהבוהו

?בין חלוצי ישראל בדבקותם בטבע ובדלותם העליזה, אולי גם את שמו לא שמעו


