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  القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين العسقالين

 
 احملتويات

 
  

  صفحة    
 xv    قديمت

 1    مقدمة

  
 3  شهد امل : األول الفصل

  3  االجتياح   :أوالً
  8  عسقالن  :ثانياً

  8  عسقالن يف الوجدان اإلسالمي : املدينة) أ(  
  11  عسقالن والفرجن ) ب(  
  16  امللحمة ) ج(  

  
 24  سّيرة ال  : ينالفصل الثا

  24  القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساين العسقالين املصري   :أوالً
  25  الصورة   :ثانياً
  32  العناصر املهمة يف شخصية القاضي الفاضل   :ثالثاً
  36  اجلذور ـ القاضي الفاضل وعائلته يف عسقالن   :رابعاً

  36  نسب ال )أ(  
  37  الهجرة من بيسان  )ب(  
  38  يف عسقالن ) ج(  
  39  عبد الرحيم البيساين العسقالين، القاضي الفاضل، يف عسقالن ) د(  

  
 42  مصر يف  : لثالفصل الثا

  42   الهجرة إىل مصر  :أوالً
  44  بين مدينتين ـ مصر والقاهرة   :ثانياً
  52  بين القصور والدواوين   :ثالثاً
  55   يف ديوان اإلنشاء  :رابعاً

  69  يف اإلسكندرية  :خامساً
  72  عودة عبد الرحيم إىل القاهرة   :سادساً

  72  يف ظل امللك العادل رُزيك ابن امللك الصالح طالئع بن ُرزيك  ـ  
  80  يف ظل آل شاور   :سابعاً
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  82  نهاية وزارة شاور األوىل وسجن القاضي الفاضل   :ثامناً
  84  عودة شاور مع أسد الدين إىل مصر   :تاسعاً
  88  املواجهة األوىل ـ شاور وأموري ملك الفرجن ضدّ أسد الدين   :عاشراً

  90  املواجهة الثانية بين أسد الدين، وشاور وأموري   :حادي عشر
  95  رية ـ الفرجنية املعاهدة املص  :ثاين عشر
  97  الهجوم الفرجني على مصر   :ثالث عشر
  100  مذبحة بلبيس   :رابع عشر

  103  دور القاضي الفاضل القيادي يف أثناء اجتياح الفرجن ملصر   :خامس عشر
  106  ونهاية شاور ) الفسطاط وضواحيها(حريق مصر   :سادس عشر

  110  أسد الدين شيركوه يف القاهرة   :سابع عشر
  112  فوضى يف القاهرة : القاضي الفاضل وأسد الدين شيركوه )أ(  
  113  القاضي الفاضل وسجّل تولية أسد الدين الوزارة املصرية ) ب(  

  
 116  حتول يف تاريخ مصر ودور القاضي الفاضل  : الفصل الرابع

  116   شيركوهوفاة أسد الدين   :أوالً
  117  الصراع بشأن الوزارة بعد أسد الدين شيركوه ودور القاضي الفاضل يف اختيار خلفه   :ثانياً
  122  واه سجلّ تولية صالح الدين الوزارة وحمت  :ثالثاً
  124  رئيس ديوان اإلنشاء : القاضي الفاضل يف ظل صالح الدين  :رابعاً

  126  صر القاضي الفاضل واإلعداد للقضاء على اخلالفة الفاطمية يف م :خامساً
  126  القاضي الفاضل وجيش صالح الدين ) أ(  
  127  اجليش األيوبي يف عهد صالح الدين ) ب(  
  130  القاضي الفاضل والقضاء على املعارضة الفاطمية ) ج(  
  134  اإلدارة األيوبية : إعادة التنظيم اإلداري يف مصر) د(  
  135  اضي الفاضل واإلحياء السُنّي يف مصر الق) هـ(  

  137  نهاية اخلالفة الفاطمية يف مصر   :سادساً
  139  ليفة العاضد بعض اآلراء يف طبيعة وفاة اخل) أ(  
  141  القاضي الفاضل والقضاء على اخلالفة الفاطمية  )ب(  
  142   مصير العائلة الفاطمية بعد االنقالب) ج(  
  145  القاضي الفاضل والتخّلص من العناصر املوالية للفاطميين ) د(  
  149  القاضي الفاضل وعُمارة اليمني ) هـ(  
  154  ردة الفعل الشامية على نهاية العهد الفاطمي يف مصر ) و(  

  155  الفاطمية  تقويم لدور القاضي الفاضل يف القضاء على اخلالفة  :سابعاً
  

160  القاضي الفاضل واخلالف بين آل زنكي وآل أيوب  : فصل اخلامسال

  160   اخلالف  :أوالً
  161  صالح الدين وأقاربه إىل مصر هجرة األكراد من أهايل ) أ(  
  164  اخلالف بين نور الدين وصالح الدين يف شأن تولية صالح الدين الوزارة ) ب(  
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  165  اخلالف يف شأن توقيت قطع اخلطبة للفاطميين ) ج(  
  166  اخلالف يف شأن اجلهاد يف األردن) د(  
  171  اخلالف يف شأن خمّلفات الفاطميين ) هـ(  

  174  الشام يف عهد نور الدين  :ثانياً
  174   التقسيمات اإلدارية) أ(  
  177  اإلدارة يف دمشق ) ب(  

  181   الفتنة يف الشام عقب وفاة نور الدين  :ثالثاً
  181  ثرها يف الوضع السياسي يف الشام وأ وفاة نور الدين )أ(  
  185  مراسالته مع قادة نور الدين : القاضي الفاضل والوضع يف الشام) ب(  

  189  يف تأسيس اإلدارة األيوبية فيها توجه صالح الدين إىل دمشق ودور القاضي الفاضل   :رابعاً
  198  مقاومة آل زنكي يف حلب واملوصل واجلزيرة  :خامساً

  198  املقاومة احللبية املوصلية ) أ(  
  203  القاضي الفاضل واخلالف بين آل زنكي وصالح الدين ) ب(  

  
211   اجلهاد : سادسالفصل ال

  211  اجلهاد ـ اإلطار العام   :أوالً
  220  نور الدين واجلهاد  :ثانياً

  223  أصداء اجلهاد يف مصر   :ثاًثال
  224  دعوة امللك الصالح طالئع بن رزّيك إىل تنسيق العمل العسكري بين مصر والشام   :رابعاً

  228  جهاد امللك الصالح طالئع بن رزّيك وشعره  مكانة القدس يف :خامساً
  

231  دعوةً وعمالً : رؤية القاضي الفاضل للجهاد : سابعالفصل ال

  234  شيركوه وصالح الدين  مفهوم اجلهاد يف سجلّي تعيين أسد الدين  :أوالً
  237  آراء القاضي الفاضل يف اجلهاد يف رسالة عن صالح الدين إىل اخلليفة العباسي املستضيء بالله   :ثانياً
  238  ؤمن يف املغرب آراء القاضي الفاضل يف رسالة إىل املنصور بن يوسف بن عبد امل  :ثالثاً
  240  القاضي الفاضل واجلهاد العملي ضد الفرجن   :رابعاً

  241   معركة الداروم وغزة وعسقالن ) أ(  
  246  معركة الرملة وعسقالن ) ب(  
  255   املعنوي يف تثبيت همّة صالح الدين عقب هزيمة الرملةالفاضل دور القاضي ) ج(  

  
258  القاضي الفاضل والفتوحات  : ثامنل الالفص

  258  دولة صالح الدين   :أوالً
  259  اضي الفاضل يف حمالت صالح الدين يف فلسطين واألردن اشتراك القاضي الق  :ثانياً
  263  فتح حطين ـ التخطيط   :ثالثاً
  266  صدى الفتح   :رابعاً

  268  من حطين إىل دمشق ـ القاضي الفاضل والفتوحات  :خامساً
  270  عكا ) أ(  
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  272  عسقالن ) ب(  
  272  القدس ) ج(  

  
277  صالح الدين واإلفرجن فتوحات  : تاسعالفصل ال

  277  رؤية الفرجن لوالية صالح الدين الوزارة للخليفة العاضد   :أوالً
  281  خماوف الفرجن من انتصارات صالح الدين قبل حطين   :اًثاني

  282  صدى نصر حطين يف كتابات الفرجن   :ثالثاً
  

287  ) أو احلملة الصليبية الثالثة(اإلفرجني ومعركة عكا التجمع الغربي  : عاشرالفصل ال

  287  حدود مملكة صالح الدين   :أوالً
  289  الهجرة الفرجنية إىل صور واملقاومة   :ثانياً
  290  صالح الدين وصور   :ثالثاً
  295  مدينة عكا   :رابعاً

  297  إشراف القاضي الفاضل على اإلعداد العسكري واملعنوي ملعركة عكا  :خامساً
  302  معركة عكا ـ ملحمة صالح الدين، والقاضي الفاضل   :سادساً
  306  القاضي الفاضل يف عكا   :سابعاً
  311  املذبحة يف عكا واستنجادات القاضي الفاضل   :ثامناً

  318  مراسالت القاضي الفاضل إىل صالح الدين وهو يف عكا   :تاسعاً
  

323  القاضي الفاضل وصالح الدين   : ادي عشرالفصل احل

  323  عرض   :أوالً
  325  القاضي الفاضل وصالح الدين ـ العالقة الشخصية   :ثانياً
  329  بين القاهرة ودمشق   :ثالثاً
  335  صورة لصالح الدين بقلم القاضي الفاضل   :رابعاً

  338  القاضي الفاضل ووفاة صالح الدين  :خامساً
  

343  القاضي الفاضل بعد وفاة صالح الدين   : ثاين عشرالفصل ال

  344  اعتزال السياسة والدعوة إىل الوحدة   :أوالً
  347   نهاية مكافح  :ثانياً
  349   تقويم لدور القاضي الفاضل يف عصره  :ثالثاً

  
354  عسقالن جمدداً ـ وقفة بين املاضي واحلاضر   : ثالث عشرالفصل ال

  
  359    راجعامل

  361    املراجع العربية
  361  ـ املراجع القديمة   
  364  حلديثة ـ املراجع ا  
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  366    املصادر اخملطوطة
  367    املراجع األجنبية

  
 


