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  المحاضرة األولى

  عصر الحروب الصلیبیةمقرروالخطة الزمنیة لدراسة الدراسي تعریف بالمنھج 

  الدراسي  للمقررالتعریف بالخطوط العریضة 

  الصلیبیة العلمیة المتوفرة للطالب عن الحروبالمراجع 

  تسھیل تحصیل المادة العلمیة بالنسبة للطالب المكفوفین كیفیة مناقشة

  لمتوفرة للطالب بمكتبة الكلیة:اأوال: المراجع 

سعید عبد الفتاح عاشور: الحركة الصلیبیة صفحة مشرقة في تاریخ الجھاد العربي في  -
  العصور الوسطى، جزءان، طبعات متعددة

أھمھا والصلیبیة في تاریخ الحروب العربیة اشمل المراجع من  یعد كتاب الحركة الصلیبیةو
، ویعتبر من أوائل الكتب التي فتحت مجال دراسة الحروب الصلیبیة أمام للمھتمین بدراستھا

  المورخین العرب، وال غنى للباحث في عصر الحروب الصلیبیة عن ھذا الكتاب.

  الصلیبیة : قبرص والحروب                                 

 : أضواء جدیدة على الحروب الصلیبیة  

  جوزیف نسیم یوسف: العرب والروم والالتین في الحملة الصلیبیة األولى -
 : العدوان الصلیبي على مصر                       
 : العدوان الصلیبي على بالد الشام                       

تتناول جوانب مختلفة من الحروب الصلیبیة وأھمھا تلك باإلضافة لعدد كبیر من المقاالت التي 
التي تناقش دوافع الحروب الصلیبیة وتفنید اآلراء واالدعاءات الغربیة المتعلقة بأسباب الحروب 

 الصلیبیة من تألیف األستاذ الدكتور/ جوزیف نسیم یوسف.

 محمد مرسي الشیخ: تاریخ الحروب الصلیبیة -

 م١١٤٤ -١٠٩٧جھاد المقدس ضد الصلیبیین حتى سقوط الرھا : ال                      

  محمود سعید عمران: تاریخ الحروب الصلیبیة -
  : الحملة الصلیبیة الخامسة                         

وتتمیز كتابات األستاذ الدكتور محمد مرسي الشیخ واألستاذ الدكتور محمود سعید عمران 
الجامعیة األولى من حیث اإللمام بالموضوعات بأنھا موجھة لمخاطبة طالب المرحلة 

 والشمولیة، وبساطة اسلوب العرض والوضوح في نفس الوقت.
إلى جانب ذلك؛ ھناك العشرات من الكتب التي تتناول أحداث الحروب الصلیبیة وجمیع  -

الجوانب المتعلقة بھا والعوامل المؤثرة فیھا، ومتوفرة بمكتبة الكلیة، ذلك باإلضافة إلى 



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ٣

 

ومتاحة للتحمیل المباشر من مواقع المكتبات  Pdfرات المراجع المتوفرة بصیغة عش
 .على شبكة االنترنت االلكترونیة

ة التي تقدمھا ویمكن للطالب االستعانة بسفارة المعرفة بالكلیة لالستفادة من الخدمات المتنوع -
على شبكة ة الطالب في البحث عن المراجع التي یحتاج الیھا للطالب ومنھا مساعد

  االنترنت.

  عصر الحروب الصلیبیة فھو على النحو التالي: قررالمنھج الدراسي لم ثانیا: أما فیما یخص

  الجزء األول:

  أھمیة دراسة تاریخ الحروب الصلیبیة -
 الصلیبیة كة التعریف بمصطلح الحر -
 مراحل الحروب الصلیبیة -
  مصادر دراسة الحروب الصلیبیة -
 قیام الحروب الصلیبیةأحوال الشرق والغرب قبیل  -
 أسباب قیام الحروب الصلیبیة  -

(نقاش جماعي من خالل عرض ودراسة خطاب االمبراطور ألكسیوس األول كومنین إلى 
  روبرت األول أمیر الفالندرز، وخطبة البابا أوربان الثاني في مؤتمر كلیرمونت)

 الجزء الثاني:

  الحمالت الصلیبیة:

  الحملة الصلیبیة األولى بشقیھا -
 الحملة الشعبیة 
 الحملة النظامیة وتأسیس اإلمارات الصلیبیة في بالد الشام 

 الحملة الصلیبیة الثانیة -
 الحملة الصلیبیة الثالثة -
 الحملة الصلیبیة الرابعة -
  الصلیبیة حملة األطفال -
 الحملة الصلیبیة الخامسة -
 الحملة الصلیبیة السادسة -
 الحملة الصلیبیة السابعة -

  :الجزء الثالث

 الجوانب الحضاریة في عصر الحروب الصلیبیة:

 التحصینات ووسائل الدفاع والھجوم في عصر الحروب الصلیبیة -
  التأثیرات المتبادلة بین الشرق والغرب في عصر الحروب الصلیبیة -
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اسبوع / محاضرة واحدة اسبوعیا وخطة المنھج على  ١٥تمتد مدة الدراسة نحو 
  النحو التالي:

  وتتناول المحاضرة العناصر التالیة:المحاضرة األولى: 

 المراجع المتوفرة للطالب بمكتبة الكلیة 
 المحتوى الدراسي لمقرر عصر الحروب الصلیبیة 
 الخطة الزمنیة وتوزیع المحاضرات 
 أھمیة دراسة الحروب الصلیبیة 
 تعریف الحركة الصلیبیة 
 عدد الحمالت الصلیبیة 
 مسمى الحروب الصلیبیة 
 ا الحركة الصلیبیةالمراحل التي مرت بھ 
 مصادر دراسة الحروب الصلیبیة  

  المحاضرة الثانیة: 

 أحوال الشرق والغرب قبیل قیام الحروب الصلیبیة 
  الصلیبیة  الحركةأسباب 
 الصلیبیة الدعوة للحمالت 
 :وثائق تخص أسباب الحروب الصلیبیة 

المؤرخ  فالندرزروبرت األول أمیر الخطاب االمبراطور ألكسیوس األول كومنین لألمیر   -
 م.١١٨٨بعام 

 .والدعوة للحمالت الصلیبیة ١٠٩٥ت خطبة البابا أوربان الثاني في مؤتمر كلیرمون -
قدس لبطریرك القسطنطینیة بخصوص معاملة المسلمین للرعایا رسالة بطریرك بیت الم -

 .المسیحیین بالقدس
وك الموظفین رسالة البابا فیكتور الثاني لإلمبراطورة ثیودورا لالعتراض على سل -

 یتبعھ:  البیزنطیین تجاه الحجاج الغربیین. 

وثائق للحروب الصلیبیة من خالل ال نقاش جماعي الستنتاج األسباب الرئیسیة  -١                
  السابقة.

  العبارت المستخدمة في صیاغتھ من خاللاالمبراطور خطاب  صحةمناقشة  -٢                

  خط سیرھا/ فشلھا الجیوش الشعبیةاألولى، الصلیبیة قیام الحملة /  

 الثالثة/ الرابعةالمحاضرات 

 (الجیوش النظامیة) الحملة الصلیبیة األولى، حملة األمراء  
 تأسیس االمارات الصلیبیة في بالد الشام  
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 الخامسة:المحاضرة 

  الغرب األوروبي علىاسترداد الرھا وصدى سقوطھا  
 قیام الحملة الصلیبیة الثانیة 

 :السادسةالمحاضرة 

 ملوك اوروبا (لویس وكونراد) في بالد الشام  
 أطماع أمراء الصلیبیین ومحاولة كل منھم استغالل الحملة لخدمة مصالحھ الشخصیة 
 فشل الحملة الصلیبیة الثانیة  

 : السابعةالمحاضرة 

 انتصارات صالح الدین في حطین وقیام الحملة الثالثة  

 :الثامنةالمحاضرة 

  الصلیبیة الثالثة حتى فشلھا ورحیلھا الى اوروباالحملة  

 :التاسعةالمحاضرة 

 الحملة الصلیبیة الرابعة وسقوط القسطنطینیة في ید الصلیبیین 

  المحاضرة العاشرة:

 حملة االطفال الصلیبیة والحملة الھنغاریة  

  المحاضرة الحادیة عشر: 

 (األسباب والنتائج) / السادسة/ السابعةالصلیبیة الخامسةت الحمال  

  المحاضرة الثانیة عشر:

 التحصینات ووسائل الدفاع والھجوم في عصر الحروب الصلیبیة  

  المحاضرة الثالثة عشر: 

 أثر الحروب الصلیبیة في العالقات بین الشرق والغرب  

  المحاضرة الرابعة عشر:

 فیما یخص المنھج الدراسيب واالجابة على اسئلتھم نقاش مفتوح للطال 
  

  عام دراسي سعید، وبالتوفیق والنجاح للجمیع
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 أھمیة دراسة الحروب الصلیبیة

مقرر تاریخ الحروب الصلیبیة أو عصر الحروب الصلیبیة من أھم المقررات التي 
یدرسھا طالب قسم التاریخ على مدار سنواتھ الدراسیة بالمرحلة الجامعیة األولى؛ ففترة الحروب 

مر بھا المجتمع العربي واإلسالمي في مواجھة المحتل القادم من  الصلیبیة تفیض بالتجارب التي
  الغرب األوروبي تحت ستار الدین وحمایة األماكن المقدسة.

بدأت الحروب الصلیبیة في فترة كان المجتمع اإلسالمي مفتت ومتصارع وتدب 
الدینیة الخالفات في اركانھ تكاد تقوض دعائمھ نتیجة للصراعات السیاسیة وتعدد المذاھب 

وظھور النزعات العنصریة؛ فكان قدوم تلك الجحافل الصلیبیة من الغرب األوروبي اختبارا قویا 
قدوم تلك الجیوش الصلیبیة ، فقد وضع في مواجھة الخطر القادم من الغربللنخوة والھمة العربیة 

تباه یة واالنالعالم اإلسالمي أمام اختبار حقیقي للتحدي والصمود والتخلي عن الصراعات الشخص
للتخلص من االحتالل الصلیبي لبالد الشام، فكان أن نجح حكام العرب  إلى ضرورة توحید الصف

  أحیانا وفشلوا أحیان أخر في التخلي عن المصالح واألطماع الشخصیة.

من ھنا تأتي أھمیة دراسة عصر الحروب الصلیبیة بكل ما یحیط بھ من ظروف 
الغرب، فتجارب التاریخ وقضایاه متشابھة، وبالتالي فمن ومالبسات سواء في الشرق أو في 

باء الممكن ،بل من الواجب، االستفادة من تلك التجارب في معالجة بعض القضایا التي تشكل أع
دراسة أحداث الحروب الصلیبیة والقوى والعالقات ، كما أن وتحدیات للعالم العربي الیوم

اریخ نماذج مختلفة ألسباب ودوافع التعصب الدیني السیاسیة المحركة لھا یضع أمام دارس الت
اقحام الدین طرفا أساسیا في المنازعات والحروب التي تقوم وذھبي واالدعاءات المفرطة والم

  باسمھ وتحت رایتھ.

في قسم التاریخ طالب في الفرقة الرابعة بعد أن درس  ویأتي مقرر الحروب الصلیبیة
ت مؤھلة الستیعاب الظروف السیاسیة والتاریخیة والحضاریة السنوات الثالث السابقة عدة مقررا

التي أحاطت بالحروب الصلیبیة، مثل أوروبا العصور الوسطى وحضارتھا، اإلمبراطوریة 
البیزنطیة، إلى جانب اإللمام بأحوال العالم اإلسالمي في السنوات السابقة على عصر الحروب 

للحروب الصلیبیة قادر على تحدید األسباب الرئیسیة الصلیبیة، تلك المقررات التي تجعل الدارس 
لقیامھا وتحلیل احداثھا ونتائجھا، ، بعد أن أصبحت لدیھ خلفیة خصبة ممھدة الستیعاب الصدام 

  العسكري والتباین الثقافي والحضاري بین الشرق والغرب من خالل الحروب الصلیبیة.
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  تعریف الحروب الصلیبیة:

الحروب الصلیبیة قبل بدایات القرن الثالث عشر المیالدي، وكانت لم یعرف مصطلح  -
تعرف قبل ذلك بمسمیات مختلفة، منھا الحرب المقدس، الحج المسلح، كما عرف كل من 

القدیس  جیش اشترك فیھا باسم الحجاج، جنود الرب، جنود المسیح، حجاج بیت المقدس،
 بطرس.

  لفرنج.باسم ا الصلیبیون أما في الشرق؛ فقد عرف  -
  في الشرق باسم الفرنج؟) نالصلیبیو (لماذا عرف

 
وللحروب الصلیبیة مدلول وصدى في النفوس ال یتناسب مع المسمى الذي یوحي بأنھا  -

وحشیة والھمجیة لل في حقیقتھا نموذجقامت من أجل الدفاع عن المسیحیة، ولكنھا 
 والدمار الخراب و ،والصراع من أجل تحقیق األطماع الشخصیة، واغتصاب الحقوق

  كل مكان مرت بھ الجموع الصلیبیة التي عرفت بأنھا جموع متعطشة للدماء.ل

، فقد تناولھا المؤرخون من جوانب متعددة وعرفھا كل منھم الصلیبیة الحركةعن تعریف  أما
 تعریف مختلف

 ؛ ذلكمرحلة من مراحل الصراع الطویل بین الشرق والغربفقد عرفھا البعض بأنھا  -
الصراع الذي بدأ منذ أقدم العصور فیما عرف باسم حروب طروادة، ثم انتقل إلى 
الحرب بین الفرس واألغریق، والتي انتھت بسیادة اإلسكندر األكبر على أغلب بقاع 
العالم القدیم، وھذا الصراع لم یتخذ الصفة الدینیة ألنھ كان یدور بین دولة وثنیة وأخرى 

 كریا ومحاوالت لفرض السلطة والسیطرة.وثنیة، وإنما كان صراعا عس

 لیتحول إلى سلسلة متصلة ثم تطورواستمر ھذه الصراع بین الفرس واالمراطوریة الرومانیة، 
والبیزنطیین، وبدأت بذلك مرحلة  الطویلة بین الفرس النزاعات والصراعات والحروبمن 

یة ھي الدینیة بین دولة مسیحالصفة في ھذه المرحلة النھایة لدولة الفرس،إذ اتخذ الصراع 
ھنا نبعت من أخرى وثنیة ھي دولة الفرس، ووبین  )دولة الرومأو (اإلمبراطوریة البیزنطیة 

فكرة حركة الجھاد المسیحي ضد الوثنیة،  وبعد أفول دولة الفرس تحول صراع الروم إلى الدولة 
استمرت ونمت فكرة و ،میةفي محاولة لوقف حركة الفتوحات اإلسالالناشئة، الدولة اإلسالمیة 

  التي عرفت فیما بعد باسم الحركة الصلیبیة. الجھاد المسیحي

الحلقة األخیرة من سلسلة الھجرات الكبرى التي اجتاحت عرفھا بعض المؤرخین بأنھا  -
أوروبا في مطلع العصور الوسطى وصاحبت انھیار اإلمبراطوریة الرومانیة المقدسة 

تلك الھجرات التي عرفت بغزوات البرابرة أو الغزوات  ،م٤٧٦في الغرب عام 
الجرمانیة، وأنتھت بتقسیم العالم الغربي إلى دول ودویالت صغیرة مستقلة، ویوضح 

أنھ عندما ضاقت بھم أوروبا مع الوقت وصعب علیھم التعایش مع  ،أصحاب ھذا الرأي
، أو ربما الصلیبیةى الشرق في شكل الحمالت الظروف المحیطة؛ فكروا في الھجرة إل

االقتصادیة  فكر المجتمع األوروبي في تھجیر بعض العناصر السكانیة لتخفیف األعباء
 .بتحویل دفة القتال إلى الشرق من الصراعات السیاسیة واالجتماعیة وللحد
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، وھي حركة نتجت عن صحوة دینیة حركة الحج الجماعي المسلحواطلق علیھا البعض  -
األحیاء الدیني التي قامت في أوروبا خالل القرن العاشر وبلغت ذروتھا ھا عملیة تأحدث

في القرن الحادي عشر؛ إذ أن سلطة البابویة كانت قد تفوقت بعد صراع طویل على 
ثم اصالح  ،أوالا وانتفضت إلصالح أوضاع الكنیسة اإلمبراطوریة، وقویت دعائمھ

م قد ١٠٠٠وامل، فكانت اسطورة سنة أحوال رعایاھا المسیحیین. وساعد البابویة عدة ع
شجعت المسیحیین على الخروج في رحالت للحج طلبا لغفران الذنوب،  في نفس الوقت 
كان الفاطمیون والسالجقة یسیطرون على طریق الحج لألراضي المقدسة، ویبدو أن 
الحجاج واجھوا صعوبات خالل رحالت الحج الفردیة نتیجة تعرضھم لقطاع الطرق، 

رحالت الحج الفردیة لم تعد آمنة، لذلك جاءت الدعوة بأن تكون  إلى أن لغربفتنبھ ا
رحالت الحج جماعیة وأن یحمل الحجاج معھم أسلحة تساعدھم على مواجھة ما 
یتعرضون لھ من مضایقات، وتطورت تلك الرحالت لتصبح اتحاد فكرة الحج لتكفیر 

المجتمع الغربي في القرن الحادي  الخطایا والذنوب مع األفكار الجدیدة التي نادى بھا
عشر، مع الظروف التي تعرض لھا المجتمع األوروبي لیخرج لنا بفكرة الحرب المقدسة 

 في سبیل الرب.
وسیلة تحایل بھا الغرب األوروبي بمختلف فئاتھ على أنماط الحیاة ویعرفھا البعض بأنھا  -

وخاصة ما یتعلق بالنظام اإلقطاعي؛ فقرروا الخروج واالنطالق إلى حیاة  ،في الغرب
 أوسع وأرحب من تلك التي عاشوھا في الغرب.

یصفھا الدكتور عبد المنعم ماجد في كتابھ عن العالقات بین الشرق والغرب في و -
 ، وھو ربما یتفق ھنا معالمسألة الشرقیة في مرحلتھا المبكرةالعصور الوسطى، بأنھا 

أول تجربة بأنھا  بعض المؤرخین الغربیین ألذین وصفوا الحركة الصلیبیةرأي 
 استعماریة قام بھا الغرب األوروبي لبلدان الشرق.

المرحلة النھائیة من تطور فكرة سالم الرب أنھا أخیرا، فان الحركة الصلیبیة تبدو وكو -
ت أد؛ فقد الكاثولیكیةوما صاحبھما من حركة اصالح داخلي في الكنیسة ، وھدنة الرب

دورا ھاما في منح المجتمع الغربي قسطا من  )سالم الرب وھدنة الرب( ھذه الحركات
السالم ساعد على ترسیخ فكرة السعي لطلب الغفران وقطع مسافات طویلة حتى 
األراضي المقدسة في سبیل الحصول علیھ، كما ظھرت عدة كتابات شرعت القتال من 

 تكون ما عرف بجیش القدیس بطرس ، ومنھات القتل لنفس الھدفأجل المسیح، بل وأباح
  .الرب محدود في معاقبة المخالفین لقانون ھدنةوجھ نشاطھ للشرق بعدما كان الذي 

فقد اختلف المؤرخون في عددھا، فمنھم من قال أنھا سبع ؛ أما عن عدد الحمالت الصلیبیة
حمالت رئیسة أو ثمانیة، ومنھم من زاد على ذلك، وغیرھم قال بأن مسمى صلیبیة ال ینطبق 
إال على الحمالت التي توجھت نحو بیت المقدس فقط، تسبقھا دعوة من البابویة ویخرج معھا 

كتھ للحملة ورعایتھ لھا، أما الحمالت األخرى مندوب بابوي یعینھ البابا نفسھ وتصحبھم مبار
 لماذا تم تسمیتھا بالحروب الصلیبیة؟؟؟ فھي ال تندرج تحت ھذا المسمى.  

  

  



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ٩

 

  المراحل التي مرت بھا الحركة الصلیبیة:

م وحتى انتھائھا سواء في نھایة القرن الثالث عشر كما ١٠٩٥منذ قیام الحركة الصلیبیة عام 
ن أو في القرن السادس عشر كما یرى البعض، لم تسر األمور على یالمؤرخ یة منغلباالاصطلح 

وتیرة واحدة؛ وانما مرت بعدة مراحل تبعا لحالة القوة والضعف التي مرت بھا األطراف 
، إلى تدخل العوامل المتصارعة سواء صلیبیین أو مسلمین باإلضافة إلى اإلمبراطوریة البیزنطیة

  .یة وغیر ذلكالسیاسیة والمصالح التجار

التفوق الصلیبي، وھذه المرحلة التي عاصرت الحملة األولى  ھي مرحلة: والمرحلة األولى
واستمرت نحو خمسین عاما، أسس خاللھا الصلیبیون أربع امارات صلیبیة ونظمت كل إمارة 

  شئونھا الداخلیة وأصبح لھا عالقاتھا الخارجیة المستقلة مع القوى المحیطة.

زعماء : وھي مرحلة الصحوة واإلفاقة للعالم اإلسالمي والتي صاحبت جھود یةالمرحلة الثان
وأدى الدین زنكي  عمادعملوا على احیاء روح الجھاد ضد الصلیبیین، ذلك الدور الذي نجح فیھ 

رتفاع الروح المعنویة بعد سقوط الرھا واستمرت ھذه المرحلة من التفوق اإلسالمي حتى فشل ال
لثانیة ثم انتصار حطین وما تبعھ من الھزیمة التي لحقت بالجیوش الصلیبیة في الحملة الصلیبیة ا

  الحملة الثالثة

وتمیزت ھذه المرحلة بتذبذبھا بین فترات من التفوق اإلسالمي تارة، والصلیبي تارة أخرى، أو 
  فترات من توازن القوى بین الطرفین.

لغرب األوروبي لتعویض الخسائر التي ھي مرحلة المحاوالت المستمرة من ا المرحلة الثالثة:
النتیجة تفضیل  تكانولم تنجح ھذه المحاوالت، وانما لحقت باالمارات الصلیبیة في بالد الشام؛ 

المصالح الشخصیة على حساب مصالح الحركة الصلیبیة، األمر الذي تجلى بوضوح خالل 
نقاذ األماكن السعي الالصلیبیة ب بطالن االدعاءاتدون جدال صلیبیة الرابعة التي أثبتت الحملة ال
  المقدسة .

حتى نھایة القرن الثالث عشر بعد احداث الحملة الصلیبیة الرابعة : واستمرت المرحلة الرابعة
حاولت البابویة ھذه المرحلة  م، وفي١٢٩١ عام وسقوط اخر المعاقل الصلیبیة في بالد الشام
السیطرة على  وتوجیھھا نحو الھدف الرئیسي وھواثبات عودة سیطرتھا على الحركة الصلیبیة 

بیت المقدس، باإلضافة لتوجیھ الھجوم نحو مصر باعتبارھا مفتاح بالد الشام أو البوابة الرئیسیة 
  المؤدیة إلیھا.

م، مرحلة الحرص على االبقاء على الروح الصلیبیة ١٢٩١: وھي ما بعد عام المرحلة األخیرة
المحاوالت المتكررة العادة احیائھا، على الرغم من أن فكرة واستمرار الفكرة الصلیبیة و

االستیالء على األماكن المقدسة وأھمھا بیت المقدس لم یعد لھا وجود أو بمعنى أوضح لم تعد ذات 
  جدوى.

  

  



  د/ نادیة النویھي  الفصل الدراسي األول
  عصر الحروب الصلیبیة  ٢٠١٩/ ٢٠١٨

 الفرقة الرابعة/ تاریخ ١٠

 

  نبذة مختصرة عن مصادر دراسة تاریخ الحروب الصلیبیة

ھذا التعدد تنوعت المصادر  تعددت األطراف المتصارعة خالل فترة الحروب الصلیبیة، ومع
التي یمكن أن یستقي منھا الباحث معلوماتھ، فقد تركت لنا تلك الفترة كما ھائال من المصادر 
المتنوعة سواء في اللغة المكتوبة بھا، أو وجھة النظر التي تعبر في المقام األول عن رأي 

  صاحبھا ومیولھ وانتمائھ.

ئق وخطابات متبادلة أو كتب رحالة تحمل وصفا وتعددت المصادر كذلك في نوعھا بین وثا
جغرافیا وتاریخیا لكل منطقة مر بھا صاحب الرحلة، أو كتب أدبیة ما بین نثریة وشعریة تحكي 
مآسي أو تمجد انتصارات أحد األطراف المتصارعة على الطرف اآلخر، أو وثائق لمعاھدات 

تبر كتب الحولیات التي تركھا لنا بین طرفین، سواء كانت معاھدات تجاریة أو سیاسیة، وتع
  مؤرخون معاصرون للحمالت الصلیبیة أھم المصادر التاریخیة وأكثرھا انتشارا.

  وتنقسم المصادر إلى مصادر غربیة ومصادر شرقیة:

: سبقت المصادر الشرقیة في الكتابة عن الحروب الصلیبیة، إذ بدأت مع الدعوة المصادر الغربیة
وخروح الحملة الصلیبیة األولى، ونقلت ھذه المصادر الخطبة التي دعا فیھا للحمالت الصلیبیة، 

البابا أوربان للحروب الصلیبیة ورد الفعل الغربي سواء من الطبقة الحاكمة أو من العامة، 
  وأھمیتھا أن أصحابھا كانوا شاھدي عیان ألغلب األحداث التي كتبوا عنھا.

تینیة أو الفرنسیة القدیمة، وبعضھا مكتوب باأللمانیة أو وأغلب ھذه المصادر مكتوب باللغة الال
  غیرھا، وأغلبھا االن مترجمة إلى اللغات الحدیثة وبعضھا مترجم للعربیة.

: وھي أكثر تنوعا من المصادر الغربیة، وبدأ التدوین في الشرق في فترة الحقة المصادر الشرقیة
ن مصادر عربیة أو تركیة أو أرمینیة أو على وصول الحمالت الصلیبیة إلى الشرق، وتتنوع بی

  بیزنطیة أو روسیة.

وألن االمبراطوریة البیزنطیة كانت عامال مشتركا في أغلب الحمالت الصلیبیة وكان لتلك 
الحمالت نتائج مباشرة على االمبراطوریة، فكان من الطبیعي أن مؤرخي االمبراطوریة بتدوین 

  كل األحداث التي مرت بالشرق.

  نقاش جماعيالمصادر التي تعرفھا عن تاریخ الحروب الصلیبیة؟)  (ما اھم 


