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أعو ب بوواس السووميي النلوويي اوون اليوويطا الوورجيي ،بسووي اس الوورامن الوورايي ،إ الحموود س ،نحموودو سنسووهنينس سنسووه رو
سنسههديس ،سنن ب باس ان شرسر أن سنا سان سيئات أعمالنا ،إنس ان يوهدو اس فا اضل لس ،سان يضلل فوا اوادل لوس،
سأشهد أ ا إلس إا اس ،سادو ا شريك لس ،سأشهد أ احمدا عبدو سرس لس ،أاا بند:
فأاا سارابا بكي في اذا اللقاء المبارك ،سأسوأ اس -عو سجول -أ يجنول اوذا اللقواء فوي ايو ا اسوناأنا أجمنوين،
اي الحلقة السابنة عيرة ان القات خط ال ان ،ساا زلنا اي قصة فلسطين.
نيأة دسلة الساجقة
فووي سوونة  ٤٣٢اوون الهجوورة سدا بي اف و سوونة  ١٠٤١اوون المووياد نهوور ن و ر جديوود فووي شووما أف انسووها  ،سفووي شوور
إيرا  ،ساذا الن ر ا اياد دسلة الساجقة.
سدسلة الساجقة دسلة سنوية عظيمة جدا قام على إنيائها سلج
كبيوور جوودا ،او الووذل ينوويح او

بن دقا  ،سا ان اأأراك ،سطبنا اأأراك او عور

بحوور قو سين ،المنوواط اللووي بهنوويح او

بحوور قو سين اووي دل المنوواط اللووي فيهووا

النوور الهركووي ،اووح انطقووة اأنا وو  ،ا ووح انطقووة أركيووا ا  ،بووالنكم اووي ا وواجرسا اوون اووذو المنوواط إلووى أركي ووا
الم ج دة ا  ،لكن انبههي سانيأاي كا ان ا الين بحر ق سين.
فهذو المنطقة نهر فيها ن ع ان اأأراك أس قبيلة اون اأأوراك اسومها قبيلوة سوابي  ،ساوي اللوي أنيوأت دسلوة السواجقة،
اللي اي دسلة سلج

بن دقا  ،سالكوام دا كوا فوي سونة  ،٤٣٢سبودأت أه سوي أودريجيا فوي شوما أف انسوها سفوي

شر إيرا إلى أ كبرت سبالذات في عهد ط ر بك.
ط ر بك
ساو اوون أعظووي اأاووراء فووي أوواريل دسلووة السوواجقة ،ساو المنيوئ الحقيقووي لهووذو الدسلووة ،اووذا الرجوول كمووا يصو نس فووي
الكهووب امسووااية كووا اوون الق و ااين لليوول ،اوون الص و ااين ،كووا انهوواد يص و م ااأنووين سالسموويم ،كووا اوون القووارئين
للقرآ  ،كا ان المجااودين فوي سوبيل اس ،كوا يبحوع عون الك وار انوا سانواك يودع اي إلوى اس -عو سجول ،-اياأوس
كلها كانت س -ع سجل ،-فنا كا شسصية ان اليسصيات المؤثرة إيجابيا جدا في أاريل اأاة امسااية.
دع ة السلي ة النباسي ط ر بك لدخ

ب داد
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سوومي بووس السلي ووة النباسووي ،طبنووا زل اووا قلنووا السلي ووة النباسووي كووا اجوورد و رة ساوي ا اننووى لووس ،فبمجوورد اووا سوومي
السلي ووة النباسووي عوون اووذا الرجوول ط وور بووك ،سعوون ق أووس ،سعوون جدارأووس بالسوويطرة علووى اأاو ر فووي الوباد امسووااية،
أرسل إليس رسالة يدع و إلى دخ

ب داد.

سبال نل ط ر بك ان انطل ديني سا ح ،سان انطل جهاد في سبيل اس ،سان انطل ا وا علوى شورينة اس ،أخوذ
جييووس سأأووى إلووى ب ووداد ،سبال نوول اسووهطاع أ يوودخل ب ووداد فووي سوونة  ٤٤٧اوون الهجوورة ،سا و يقوويي اكووي السوواجقة،
سالكام دا كا ا اف سنة  ١٠٥٦ان المياد.
الدسلة النباسية أحت اكي الساجقة
عاشووت بقووى الدسلووة النباسووية فهوورة جيوودة جوودا فووي اك وي السوواجقة ،فهوورة ق و ة السوواجقة ،سرجووي ليهووا اوون جديوود كوول
النااووات امسووااية ال ا ووحة فووي شوورع اس -ع و سجوول ،-سإ كووا السلي ووة النباسووي لوويم لووس أل دسر فووي القضووية،
الحكي كلس لسلطا الساجقة ،لكن فوي الصو رة السلي وة النباسوي ،أعيود لوس اكانهوس الدينيوة ،ساكانهوس ااقهصوادية ،سلوس
قصر فسي ،سلس اناالة ينني فيها ن ع ان الرقي ساااهرام ،لكن ليم لس رأل في إدارة الوباد ،سالورأل كلوس إلوى سولطا
الساجقة.
سقند الساجقة فهرة اون الو ان يحكمو

النورا ساوا ا لهوا اون بواد النوالي امسوااي ،سنهورت فويهي سونة  ٤٥٥اون

الهجوورة -سالكووام دا بي افو سوونة  ١٠٦٤اوون المووياد -شسصووية اوون أرسع اليسصوويات فووي أوواريل المسوولمين ،ساووي
شسصية ألب أرسا -رامس اس.-
عهد ألب أرسا
سجاي بنض المسلمين اوا يسومن

عون ااسوي أ وا ،لكون ألوب أرسوا اون اليسصويات المح ريوة فوي أواريل اأاوة

امسااية ،سان أعظي الساطين في دسلة الساجقة ،سسسي جدا ان أااك دسلة الساجقة.
سالهقى اي الرسم في ا قنة فا لة الدسلوة البي نطيوة سونة  ٤٦٣اون الهجورة بي افو  ١٠٧١اون الموياد ،ساوذو الم قنوة
اسمها ا قنة "اابكرد" ،ساسهطاع اذا البطل الم ار أ ينهصور بنيورين ألوم اقاأول اسولي علوى اوائهي ألوم بي نطوي،
سبذلك كسرت أمااا ش كة الدسلة البي نطية ،اللي كا طبنا اقراا أس عا مهها القسطنطينية ،سلي أكن قود فهحوت بنود
بامسووام ،سكسوورت الي و كة أمااووا ،سأس ور رساووان س الرابووي اللووي ا و إابراط و ر الدسلووة البي نطيووة ،سأخووذ انظووي الجوويح
البي نطووي أسوورى ،سقهوول ا خوور ،يننووي انهووارت أماا وا الق و ة النسووكرية للدسلووة البي نطي وة ،سارأ ووي نجووي الدسلووة السوولجقية
سبالذات ألب أرسا .
قهول ألووب أرسووا -رامووس اس ،-اسهيووهد بنوود سوونهين اوون اووذو الم قنووة سوونة  ٤٦٥اوون الهجوورة  ١٠٧٣اوون المووياد،
ليه لى ان بندو الكياو ابنس.
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عهد الكياو بن ألب أرسا
الكياو ابن ألب أرسا  ،سبر س دا ان أعظي اليسصويات فوي أواريل امسوام ،ساكوي أقريبوا اون الصوين لليوام دسلوة
ساادة ،سكا يولقب بسلطا النالي ،سكا عادا ،سكا أقيا ،سكا سرعا.
سكووا أيضووا اوون أعظووي سزرائووس فووي بلووك ال قووت نظووام الملووك الط سووي -رامووس اس ،-سكووا بر ووس اوون المحب وين للنلووي
سالجهاد سالدع ة سنير امسام.
سكل دا طبنا أثر أأثيرا إيجابيا رائنا على كل المناط اللي أحت اكي الدسلة السلجقية.
كل دا بنيد عن أرض فلسطين.
سيطرة أاد ق اد ألب أرسا على فلسطين سان صالس عن دسلة الساجقة
سفووي سوونة اوون السوون ات فووي أيووام ألووب أرسووا -رامووس اس -أقطووي انطقووة فلسووطين أس أسكوول أاود ق و اد ألووب أرسووا
اأأراك أ يذاب إلى انطقة فلسطين ليحرراا ،ساوذا الرجول كوا اسومس أأسو بون أس السو ارزاي ،طبنوا أسوماء ونبة
م كلها أسماء أركية ،فهذا الرجل كا عسكرل ان النسكريين اللي اي ألب أرسا .
فساد اكي أأس بن أس الس ارزاي سس ء اناالهس أال فلسطين
سالحقيقة كا اخهلم عليس كهير أسل الحكام المؤرخين المسلمين فوي س وم طبينهوس ،سأغلوب الموؤرخين علوى أنوس كوا
رجا نالما فاسدا اي إنس كا أاد القادة في جيح ألب أرسا  ،لكن يبدس أنس لي أظهور عليوس اوذو اأاوارات إا بنود
أ أو لى الحك وي ،فووذاب أأسو بوون أس الس و ارزاي إلووى أرض فلسووطين ،سالكووام دا كووا سوونة  ٤٦٣اوون الهجوورة فووي
ن م السنة اللي انهصر فيها ألب أرسا على البي نطيين في اابكرد ،سيطر أأس بون أس السو ارزاي علوى فلسوطين
سان صل بها عن الساجقة.
سبودأ ينااوول شونب فلسووطين لشسووم اليوديد بنو ع اوون اميوذاء سنو ع اوون الظلوي سف ورض الضورائب ،سالبونود عوون الموونه
امسااي اأ يل ،ينني خرجت فلسطين ان أزاة إلى أزاة ،سلكنها أزاة أا ان اأزاة السابقة.
أ لِي أهح بن ألب أرسا الحكي
الكام دا طبنا اسهمر اي فلسطين فهرة اون الو ان إلوى أ نهور شسصوية اسومها أوهح بون ألوب أرسوا  ،سبر وس كانوت
شسصية لشسم اليديد اي إنس ابن ألب أرسا إا إنس كا شسصية فاسدة سنالموة سليسوت علوى اونه أبيوس اطلقوا،
سليست على انه أخيس ،أخ و كا اسمس الكياو زل اوا قلنوا سكوا سولطا النوالي ،سكوا اون اأأقيواء الو رعين ،سكوا
بيحكي ان الصين إلى اليام ،لكن أهح بن ألوب أرسوا أقطوي أرض اليوام سلوس اوا ي هحوس اون أرض اليوام ،سكوا اون
وومن اووذو البقوواع طبنووا انطقووة فلسووطين ،سبالهووالي طمووي إ ا و يوودخل أرض فلسووطين ،سا ووطدم اووي أأس و بوون أس
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الس و ارزاي ،سس وول اأاوور إلووى قهوول أأس و بوون أس الس و ارزاي ،سأ و لى الحكووي أووهح بوون ألووب أرسووا  ،سأقطووي أرض
فلسطين أاد ق ادو كا اسمس أرأ بن أكسب ،سالكام دا كا في سنة  ٤٧٠ان الهجرة.
ساية أرأ بن أكسب على فلسطين
 ٤٧١ان الهجرة سبند قوهل أأس بن أس الس ارزاي ،سساية أرأو بون أكسوب ،اون طورت أوهح بون ألوب أرسوا  ،بودأ
أرأ و بوون أكسووب يحكووي أرض فلسووطين اوون  ٤٧١اوون الهجوورة لحوود سوونة  ٤٨٩اوون الهجوورة ،يننووي ا و الي  ١٨سوونة
اهصلة.
ال هرة دل الحقيقة يوا إخو اني كانوت فهورة جيودة جودا فوي أواريل فلسوطين ،إانوا بنقو

إ فلسوطين اورت ب هورات سويئة

جوودا لل ايووة ،فهوورة أأسو بوون أس ن سووس كانووت فهوورة فاسوودة ،ساهووى أووهح الحوواكي النووام لمنطقووة اليووام بكاالهووا لمووا أو لى
اكي انطقة اليام ،سأقطوي أرأو بون أكسوب أرض فلسوطين ،اهوى اوذا الحواكي كوا نالموا سكوا فاسودا ،لكون القطواع
ال لسطيني بالوذات أو لى عليوس سالوي يهقوي اس سيرعوى اس -عو سجول -فوي الرعيوة ،فكانوت فهورة جيودة اسوهريحت فيهوا
فلسطين نسبيا.
ساية أساد أرأ بن أكسب على أرض فلسطين
سبنوود اووا اووات أرأو بوون أكسووب -رامووس اس -اأو لى اوون بنوودو الحكوي علووى فلسووطين أسادو ،سكووا أسادو سااوود اسوومس
سووقما بوون أرأ و  ،سالهوواني اسوومس ال ووازل بوون أرأ و  ،سكووان ا علووى ن ووم الدرجووة اوون ال و رع سالهق و ى ،سفضوول ا فووي أرض
فلسطين اذو المدة.
المهي إ سقما بن أرأ سال وازل بون أرأو اواجرسا إلوى شوما الج يورة ،سالج يورة اوي المنطقوة ال اقنوة بوين نهور دجلوة
سنهوور ال ورات ،يننووي اوواجرسا إلووى المنوواط الجن بيووة اوون أركيووا ،سأقوواا ا انوواك املكووة لوويهي اسوومها املكووة اأراأقووة،
سالمملكووة دل ايك و

لهووا بنوود كوودا شووأ فووي جهوواد الصووليبيين زل اووا اننوورت ،طبنووا الكووام دا كلووس ايس ولي أس وواع

اؤس ة جدا جدا اننرفها بإب اس بند ال ا ل ،فابق ا اننا.
بسي اس ،سالحمد س ،سالصاة سالسام على رس

اس.

كنا قبل ال ا ل بنهكلي على ال ي الذل س ولت إليوس فلسوطين فوي القور السواام الهجورل ،شو نا الميواكل الكهيور
اللي اصلت لحد سنة  ٤٦٣ان الهجرة عنداا دخلها أأس بون أس السو ارزاي أاود القو اد النسوكريين لجويح ألوب
أرسووا  ،لكن ووس لشس ووم ان ص وول ع وون جوويح أل ووب أرس ووا سب وودأ يم ووارس الظلووي سالقه وور ف ووي ش وونب فلس ووطين ،فس وور
المسلم

في فلسطين ان أزاة إلى أزاة.

ثي بند بلك أقطنت أرض فلسطين أرأ بن أكسب سدا الحقيقة اكي فهرة جيودة جودا فوي أواريل فلسوطين اسوهمرت
ا و الي  ١٨أس  ١٩سوونة ا و سأسادو اوون بنوودو سووقما بوون أرأ و  ،سال ووازل بوون أرأ و  ،سكانووت فهوورة رااووة نسووبية أاوول
فلسطين سشنب فلسطين ان الظلي الذل سقي عليهي ان أأس بن أس الس ارزاي.
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الحرسب الصليبية
سانههت اذو ال هرة ان أرض فلسطين بااها جديد ،سعيا نهكلي عن الحرسب الصليبية ازم نرجي ش ية قبول اوذو
اأاداث بكام سنة عيا نهكلي عن جذسر الحرسب الصليبية ،سليس خرجوت الحورسب الصوليبية اون أسرسبوا ال ربيوة إلوى
النووالي امسووااي بص و ة عااووة سإلووى فلسووطين بص و ة خا ووة ،سطبنووا دل فهوورة فووي غايووة اأاميووة كووا ن سووي أفوورد ليهووا
عيرات الحلقات اناكي ليدة أاميهها سلكثرة اله صيات فيها ،لكن إانا زل اا قلنا اجرد بن هح و حات فوي اوذا
الهاريل ،سإ شاء اس ندخل في اله صيات فوي القوات أخورى ،سنودع جمينوا الميواادين سالميواادات إلوى القوراءة
المهأنية في اذا الهاريل المهي أرض فلسطين.
الحرسب الصليبية فهرة أنكم خل يات ال كر اأسرسبي
الحقيقة فهرة الحرسب الصليبية فهرة اهمة جودا أل احلول فوي الهواريل امسوااي بصو ة عااوة سالهواريل امنسواني يننوي
بصو ة أكثوور عم ايووة ،سطبنووا أوواريل فلسووطين بصو ة خا ووة ،فهوورة ط يلووة إانووا قنوودنا فووي الحوورسب الصووليبية أقريبووا ۲۰۰
سوونة ،فهوورة ط يلووة جوودا ،اهمووة جوودا اوون أوواريل امنسووانية ،اووذو ال هوورة بووهنكم خل يووات ال كور اأسرسبووي م اووي اووح
اجرد املة أس املهين ،اح اجرد سنة أس سنهين ان القها  ،اح اجورد انركوة زل اابكورد أس غيورو ،أ ،دا سلسولة
اههالية ان الناقات المسهمرة ،ارسب اههالية ،عاقات اهبادلة ،ينني أشياء كثيورة جودا أموت فوي غضو  ۲۰۰سونة،
فأقدر بيها أقيي ال كر اأسرسبوي اللوي اوا زلنوا إلوى ا

نهنااول اوي ن وم ال كور بيوكل أس آخور اون الوذل كوا ا جو دا

ان أيام الحرسب الصليبية.
الحرسب الصليبية فهرة أيبس ساقننا اذا
الحرسب الصليبية الحقيقة فهرة أيبس إلى اد كبير ال اقي الذل ننييس ا  ،لو عواي ين نسور اون أزااأنوا دلو قهي ازم
ننرت إزال المسلمين خرج ا ان أزااأهي أيام الحرسب الصليبية.
الحرسب الصليبية فهرة أنر ت لهي يس كبير جدا ان المؤرخين
الحرسب الصليبية فهرة أنر ت لهي يس كبير جدا ان المؤرخين ،سلشسم اليديد كهير اونهي لشسوم اسولمين ،سطبنوا
فهرة الحرسب الصليبية فهرة ثرية جدا جدا أل أديب م فيها قصص كهيورة جودا ساكايوات سرسايوات فمنظوي اأدبواء
خدسا انها قصص سكهب ا اؤل ات سخارجة أمااا عن السيا الهواريسي السوليي ،لكون كوان ا بيحواسل ا يج ِملو ا القصوة ،أس

يكمل و ا المنل اووة ،دا كووام لوويم اوون ال اقووي ،سالكووام دا اخووهلط علينووا فووي ا خوور ،ساابقينووا عووارفين الحقيقووة فووين
سالضا فين.
ا ثار الناأجة عن الحرسب الصليبية
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ا ثار الهي نجمت عن اذو الحرسب الصليبية آثار سمة جدا:
يننووي أسرسبووا قااووت علووى أقوودااها ،سقااووت النهضووة اأسرسبيووة بنوود الحوورسب الصووليبية ،سنوقول عوودد كبيوور جوودا اوون الهوراث
النلمي امسااي إلى أسرسبا.
ساأاة امسااية بدأت في اراال الهسلم النلمي بند الحرسب الصليبية.
لمابا أقدات أسرسبا سأسل ت اأاة امسااية بند الحرسب الصليبية؟
 م الحرسب الصليبية ش لت المسلمين فهورة كبيورة جودا زل اوا قلنوا  ۲۰۰سونة عون امنهوا النلموي أس ال كورل أسااقهصادل ۲۰۰ ،سنة ساانا أحت الحكي الصليبي فنندنا اياكل كهيرة.
 سالحاجة الهانية إ دارسا إلى اد كبير انظي الهراث النلمي امسااي.علووى سووبيل المثووا فووي طوورابلم عنووداا اقووهحي الصووليبي ادينووة طوورابلم ارق و ا فووي ايووادين ط ورابلم أكهوور اوون أاأووة
الي و كهوواب إسووااي ،سأاأووة الي و كهوواب ا وابوقلح إ كلهووي فووي الي ورينة ،أاأووة الي و كهوواب فووي الط وب سالهندسووة
سال لك سالكيميا سالج رافيا ،أسيل الميوراث الضوسي الوذل فنوي بنود دخو

الصوليبيين إلوى أرض امسوام .فطبنوا فهورة

نحهووا إلووى دراسووهها بنم و سبالووذات لمووا نيجووي نووهكلي علووى أوواريل فلسووطين الهووي عانووت انانوواة شووديدة اوون الحوورسب
الصليبية.
اا الذل دفي أسرسبا للحرسب الصليبية؟
بنق

إ أسرسبا إيس اللي دفنها للحرسب الصليبية ،عيا ننورت ليوس أسرسبوا فكورت فوي الحورسب الصوليبية ،سليوس فكورسا

ييج ا ان آخر الدنيا ان أسرسبا ال ربية إلى أرض اليام ليحارب ا المسلمين في فلسطين سفي سو ريا سلبنوا سفوي اصور،
لمووابا؟ ازم أق و

إ فيووس خل ي وات لليوونب سالقيووادة اأسرسبيووة فووي بلووك ال قووت ،ل و نرجووي قبوول الحوورسب الصووليبية

بسمسووين سووهين سوونة سني و ت طبينووة أسرسبووا اناقووي إ في وس خل يووات كثيوورة جوودا جوودا كانووت بووهحكي اركووة الجي و
الصليبية ان أسرسبا إلى باد امسام.
 السل ية الدينيةان أسائل اذو السل يات المهمة :السل ية الدينية
طبنا أسرسبا في بلك ال قوت كانوت أنويح أمااوا أحوت السويطرة الكنسوية اوح زل دل قوت ،الكنيسوة دل قوت لويم لهوا
اعهبار في أعرات اأسرسبيين أقريبا ،لكن في بلك ال قت الكنيسة كانت أسيطر سيطرة كاالة علوى أسرسبوا سو اء كانوت
سيطرة عسكرية أس سياسية أس اقهصادية أس اجهماعية أس دينية عقائدية.
سشوواع فووي أسرسبووا فووي بلووك ال قووت أ النووالي سووينههي سإ ي و م القيااووة خووا

قريووب ،سكووان ا يه قن و ا ي و م القيااووة اووي

األ ية اأسلى لمرسر ألم سنة على اياد المسيح عيسى بن اوريي -عليوس السوام ،-لكون لوي يحودث ،ساوي بلوك نول
ااعهقاد دا ا ج د عنداي.
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ساووذا الووذل دفنهووي إلووى السوني إلووى طلووب ال ورا  ،سطلووب ال ورا كووا فووي يوود القساسسووة سالرابووا  ،سدا إدالهووي قو ة
أكبر في اكي أسرسبا.
ساووح بووم كوودا ،دا الرابووا سالقساسسووة قووال ا اللووي اايقوودر يوودفي أموون ال ورا بهاعووس امكوون يسووهبد اووذا ال ورا
بييء أاني سا الذااب إلى أرض فلسطين للحو  ،ساون انوا كوا اسوي فلسوطين اسوما اهوداسا بيودة فوي أرض أسرسبوا
فووي بلووك ال قووت ،سدا اللووي خلوى لمووا نيجووي بنوود كوودا نه جوس للحوورسب الصووليبية إ النوواس اووح اسووه ربة ااسووي اووي إ
الباد دل كانت بهنيح في جهل شديد جدا في بلك ال قت.
بر س اصل ادث كبير في أسرسبا في سونة  ٤٤٥اون الهجورة سدا ي افو  ١٠٥٤اون الموياد ساو انقسوام أسرسبوا إلوى
قسوومين دينيووين :قسووي شوورقي أرث بكسووي ،سقسووي غربووي كوواث ليكي ،سكووا عنوود البابوواسات فووي إيطاليووا خا ووة سفووي فرنسووا
طبنا كانت فرنسا اهدينة جدا في بلك ال قت ،عنداي رغبة شديدة في أ ايد الكنيسهين اي بنضهي البنض بنود اوذا
اان صا الذل ادث ،ساذا اان صا أي قبل الحرسب الصليبية بسمسين سنة ،سكا ليس أثر بند كودا علوى الحورسب
الصليبية زل اا اني ت.
يبقووى دل خل يووة دينيووة ،الكنيسووة لهووا سوويطرة كبيوورة ،النوواس ا يب وة أمااووا ،اسووي فلسووطين اهووداس فووي أسرسبووا فووي بلووك
ال قت ،سأسرسبا فقدت نصها اليرقي دينيا ،أسرسبا ال ربية كاث ليكية سفقدت النص اليرقي اللوي أ وبح كلوس أرث بكسوي
اذاب أاني خالص بنيد عن الكاث ليكية ،الكام دا كلس ايؤدل بند كدا للحرسب الصليبية أس ايبيور بنود كودا بقودسم
الحرسب الصليبية عند النصارى.
 السل ية ااقهصاديةالسل ية ااقهصادية الهي كانت أحكي أسرسبا في بلك ال قت
 -أسرسبوا لشسوم فوي بلووك ال قوت طبنوا أنويح اجاعووات اائلوة ،سبقو

لشسوم م دا كووا بيهنورض ليوس او ت أعووداد

كبيرة ان امنسا  ،سكا فيس نلي شديد بيقي على اأسرسبيين بص ة عااوة ،اأاو ا اكدسوة فوي أيودل عودد قليول جودا
اوون اأاووراء سالحكووام سالكنيسووة ،سعااووة اليوونب ينوويح فووي فقوور شووديد جوودا لدرجووة إ لمووا بهقو م اجاعووة يمو ت انهووا
اايين البير .سان أشهر المجاعات الهي قاات اجاعة قبل الحرسب الصليبية بنير سون ات فقوط سقااوت فوي شوما
فرنسا سفي غرب ألمانيا ،سأثرت أأثير اباشر على قصة الحرسب الصليبية.
 فووي ن ووم ال قووت اللووي كنووا شوواي ين فيووس اووذو اليوون ب المطح نووة أمو ت ج عووا فووي أسرسبووا كووا انوواك أنووافم أجووارلسي جدا اا بين كبار الهجار في أسرسبا سكبار المل ك ساأاراء سخا ة في انطقة إيطاليا ،إيطاليا قاات فيها أكثور اون
انطقووة أس أكثوور اوون جمه ريووة إيطاليووة اقهصووادية أجاريووة ،ساوون أشووهر اووذو المنواط انطقووة جنو ة ،سانطقووة بيو ا ،سكووذلك
انطقة البندقية اللي ايا فينيسيا دل قهي.
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س يا ان أجل أحصيل الموا

سناس اطح نة اح اقيس أاكل.
 السل ية السياسيةالسل ية السياسية في أرض أسرسبا:
 أح لووت أسرسبووا إلووى اليووكل النسووكرل لكثوورة الحوورسب فووي أسرسبووا س و اء اووي المسوولمين فووي اأنوودلم أس س و اء اوويال ايكن في شما أسرسبا ،سأ بح المثا الطبيني لليسصية الجيودة فوي أسرسبوا اوي اثوا ال وارس ،سبقو ا لموا يصو رسا
شسصووية نبيلووة يص و رساا فووي ايئووة فووارس ،فووالج النسووكرل دا اوويمن علووى أسرسبووا ،سأدى بر ووس إلووى قيووام الحوورسب
الصليبية.
 كا فيس أنافم كبير بين اأاراء سبين المل ك في داخول الدسلوة ال ااودة ،الملوك كوا بويحكي الدسلوة كلهوا زل اوثافرنسا ،سج ة أحت اكي الملك فيس إاارات كهيرة جدا أكاد أك ان صلة عن اكي الملك ،سكول سااود ليوس أطماعوس
السا ة ،سكل سااد ليس أ سناأس السا ة ،سدا ايسلي عند الجميي طم ح إ ا يذاب أرض فلسوطين عيوا ي سوي
ان اأااك بهاعهس بند كدا.
 السل ية ااجهماعيةكا فيس خل ية اجهماعيوة ،كوا فيوس جهول شوديد جودا فوي الوباد ،كوا فيوس أايوة شوديدة جودا ،كوا فيوس نو ع اون القهور،
كا فيس ق انين سراثة جائرة أحكي الباد.
نه ر شسصية جمنت كل اأطماع الهي أدت إلى الحرسب الصليبية
كل اذو السل يات المنقدة أدت إلى ني ء الحرسب الصليبية ،كل سااد عنودو أطمواع اسهل وة لكون سوبحا اس نهور
في الهاريل اأسرسبي شسصية جمنوت كول اوذو اأطمواع ،جمنوت أطمواع اأاوراء ،سأطمواع الملو ك ،سأطمواع القساسسوة
سالرابا  ،سأطماع الين ب الجائنوة سالمطح نوة ،جمنوت دا كلوس فوي اودت سااود او الحورب الصوليبية علوى فلسوطين
عيا أحل كل اياكل أسرسبا.
الساأمة
يووا أوورى اووين اووي اليسصووية دل؟ سيووا أوورى عموول إيووس؟ سيووا أوورى إيووس أثوور الكووام دا علووى الدسلووة امسووااية ،سعلووى
اماارات امسااية؟ اذا اا سننرفس بإب اس في الحلقة القاداة.
أسأ اس -ع سجل -أ يو قهنا في سننس ،سأ ينلمنا اا ين ننا ،سأ ين ننا بما علمنا ،إنس سلي بلك سالقادر عليس.
سالسام عليكي سرامة اس سبركاأس.
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أي بحمد اس
شاادسا الدرس للنير على النت في قسي أ ريغ الدرسس في انهديات الطري إلى اس سأ ضل ا انا:
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36
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