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  الفرجني على فلسطين - صراع اإلسالمي ال
  يف القرون الوسطى

  
  

  احملتويات
  

  
  صفحة    

  1    مقدمة
  

 9  ) شكيل - هادية دجاين ( يف الوجدان اإلسالمي "بيت املقدس"  :الفصل األول

  10  فلسطين يف الوجدان اإلسالمي   :أوالً
  12  اإلسراء واملعراج  :ثانياً
  13  راج طبيعة اإلسراء واملع  :ثالثاً
  20  القِبلة وحتويلها عن القدس إىل مكة، والصراع مع اليهود   :رابعاً

  29  قبل الوجود البشري على األرض : صورة رومانسية للقدس  :خامساً 
  30  القدس الروحية املستقبلية : صورة رومانسية للقدس  :سادساً 
  33   عالقتها ببعض األنبياء: بيت املقدس والعرب قبل اإلسالم  :سابعاً
  37  القدس اإلسالمية اجلغرافية  :ثامناً

  42  )املسجد األقصى(اكتشاف مكان اإلسراء واملعراج   :تاسعاً
  45  اخللفاء والقدس  :عاشراً

  46  االهتمام بالصخرة وطقوس تطهيرها   :حادي عشر
  47  عبد امللك واالهتمام باملسجد األقصى   :ثاين عشر
  47  ى اخلدمة يف املسجد األقص  :ثالث عشر
  48  مكانة القدس قبل االجتياح الصليبي  :رابع عشر

  49  الفاطميون   :خامس عشر
  51  خاتمة   :سادس عشر

  
 53   )دانيال ساهاس(البطريرك صفرونيوس واخلليفة عمر بن اخلطاب وفتح القدس   : ينالفصل الثا

  53  صفرونيوس وتسليم القدس   :أوالً
  56  د العرب سقوط القدس يف يد الفرس ثم يف ي )أ  
  64   صفرونيوس وعمر) ب  
  68  االتفاق بين عمر وصفرونيوس، وموقف اليهود )ج  

  71   عهد عمر بن اخلطاب ملسيحيي القدس :ثانياً
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 78  ) حنّا قسّيس(فلسطين كما وصفها الرحالة يف العصور الوسطى  : الفصل الثالث

  
بِني (والثالث عشر للميالد يني يف القرنين الثاين عشر الالت فلسطين يف كتابات العامل الغربي : الفصل الرابع

   )كول
  

97 

  97  املنشور البابوي العام   :أوالً
  113  بداية مذهب :ثانياً
  131  ما بعد حطين  :ثالثاً

  
 147  )جان ريشار(تكوين مملكة القدس الالتينية وبنيتها  : امسالفصل اخل

  147  والدة مملكة  :أوالً
  149  .رض احتالل األ :ثانياً
  151  النظام امللكي الفرجني   :ثالثاً
  154  األعيان واإلقطاع   :رابعاً

  157  االستعمار الفرجني وحتقيق نظام لالنصهار   :خامساً 
  159  التأصل الكهنوتي واحلياة الدينية  :سادساً 
  163  النظام اإلقطاعي   :سابعاً
  166  د االضطرابات يف أواخر القرن الثاين عشر للميال  ثامناً 
  169  ) م1240 -م 1192(إعادة إنشاء اململكة   :تاسعاً
  171  األزمة الداخلية وضَياع القدس   :عاشراً

  172  استمرار بقاء اململكة   :حادي عشر
  176   آخر أعوام اململكة  :ثاين عشر

  
  فلسطين من القرن - اجلمهوريات البحرية اإليطالية والتجارة يف الشام  : سسادالفصل ال

  ) ميشيل باالر( ادي عشر حتى القرن الثالث عشر للميالداحل
  

180 

  181  االتصاالت األوىل بين اإليطاليين واملشرق  :أوالً
  183  فلسطين  -إقامة اإليطاليين يف الشام   :ثانياً
  188  توزيعها بحسب التسلسل التاريخي: صكوك االمتيازات املمنوحة لإليطاليين  :ثالثاً
  192  فلسطين -ضع الوكاالت التجارية اإليطالية يف الشام حتديد موا  :رابعاً

  196   طبيعتها: االمتيازات املمنوحة لإليطاليين  :خامساً 
  200   التجار اإليطاليون واملستعمرون  :سادساً 
  202  تنظيم األنشطة التجارية   :سابعاً
  208   احلركة التجارية  :ثامناً

  
  : القدس واحلكام املسلمون يف القرن الثاين عشر للميالداململكة الالتينية يف   : بعساالفصل ال

   )نيكيتا إليسيف(خطوط كبرى للعالقات السياسية 
  

217 
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 259   )شكيل وبرهان الدجاين - هادية دجاين (صالح الدين بين التاريخ وامللحمة واألسطورة   : الفصل الثامن

  259  مقدمة   :أوالً
  260  صالح الدين  :ثانياً

  260  فية العائلية اخلل) أ  
  264  صالح الدين يوسف بن جنم الدين أيوب) ب  
  266  صالح الدين يف دمشق) ج  
  271  صالح الدين يف مصر ) د  
  275  م1167 - 1166/هـ 562: صالح الدين يف مصر مرة ثانية) هـ  
  277  م 1169 - 1168/هـ 564: صالح الدين يف مصر مرة ثالثة) و  

  281  أسد الدين، وصالح الدين نور الدين، و  :ثالثاً
  296  صالح الدين ومعركة حطين  :رابعاً

  300  معركة حطين   :خامساً 
  300  مقدمة) أ  
  303  تشقق اجلبهة الفرجنية ودور صالح الدين )ب  
  313  يوم املعركة) ج  

  318  التصوير امللحمي - حطين   :سادساً 
  323  النصر  :سابعاً
  326  األسطورة -صالح الدين   :ثامناً

  326  يوسف بن أيوب ويوسف بن يعقوب : اليوسفان) أ  
  327  نسب صالح الدين األسطوري ) ب  

  332  التنبؤات املتعلقة بمصير صالح الدين والفتوحات   :تاسعاً
  335  اجلهاد والبطولة  -صالح الدين   :عاشراً

  339  نهاية امللحمة  -صالح الدين   :حادي عشر
  

 341   )حممود ابراهيم(فلسطين يف األدب العربي زمن احلروب الصليبية   : الفصل التاسع

  341  بين التاريخ واألدب  -تمهيد   :أوالً
  345  دور األدب يف معركة فلسطين ضد الوجود الصليبي على أرضها  :ثانياً

  346  تصوير اخلطر على عقيدة اإلسالم وحضارته وعلى أرض فلسطين وإنسانها ) أ  
  353  ض املسلمين لتوحيد صفوفهم وطرد الغزاة استنها) ب  
  359  االضطالع بمهمة اإلعالم ) ج  
  384  إيراد فضائل املدن احملتلة أو املهددة باالحتالل يف فلسطين ) د  

  388  خاتمة   :ثالثاً
  

 394   )يوسف حسن غوانمة(اإلدارة يف فلسطين يف العصر اململوكي  : الفصل العاشر

  394  دات اإلدارية تأسيس الوح  :أوالً
  401  حدودها ووالياتها  -النيابات  :ثانياً

  401  نيابة صفد ) أ  
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  402  نيابة غزة ) ب  
  403  نيابة بيت املقدس) ج  

  404  الوظائف اإلدارية يف فلسطين يف العصر اململوكي   :ثالثاً
  404  )أرباب السيوف(الوظائف العسكرية ) أ  
  411  الوظائف الدينية ) ب  
  421  الوظائف الديوانية  )ج  

  424   يف نيابات فلسطين تصريف األمور اإلدارية  :رابعاً
  

 435   )ليندا نورثروب( احلياة يف القدس يف عهد املماليك كما تصورها وثائق احلرم الشريف : ادي عشرالفصل احل

  435  وثائق احلرم الشريف وأهميتها مصدراً   :أوالً
  439   ملوكيالقدس يف العهد امل :ثانياً

  439   الوضع املديني) أ  
  442  الوضع السكاين) ب  
  447   احلياة السياسية واإلدارية) ج  
  456  احلياة الدينية والفكرية ) د  
  461  احلياة االقتصادية واملادية ) هـ  
  463  احلياة االجتماعية واملنزلية ) و  
      

  /الثاين عشر للهجرة -القرن اخلامس (ء يف فلسطين املدارس ومعاهد العلم والعلما  : الفصل الثاين عشر
  )كامل جميل العسلي( )الثامن عشر للميالد -القرن احلادي عشر 

  
494 

  494  نبذة عن املدارس ونشوئها يف العامل اإلسالمي   :أوالً
  496   حملة عامة -املدارس ومعاهد العلم يف فلسطين  :ثانياً
  499  احلادي عشر للميالد / يف القرن اخلامس للهجرةبداية املدارس يف فلسطين   :ثالثاً
  501  املدارس ومعاهد العلم والعلماء يف العصر األيوبي  :رابعاً

  508  املعاهد التي أنشأها خلفاء صالح الدين يف القدس   :خامساً 
  511  )م1516 - 1250/ هـ 922 - 648( ازدهار املدارس ومعاهد العلم يف عصر املماليك  :سادساً 

  513   املدرسة التنكزية) أ  
  515   املدرسة األشرفية) ب  
  521  مواد التدريس والكتب يف العصر اململوكي) ج  

  / املدارس ومعاهد العلم والعلماء يف العصر العثماين حتى نهاية القرن الثاين عشر للهجرة  :سابعاً
  الثامن عشر للميالد 

  
524  

  527  املدرسون والعلماء ) أ  
  528  ت التدريس وكتبه موضوعا) ب  

  
 530   )أحمد يوسف احلسن( )للميالد التّقانة يف فلسطين يف القرنين الثاين عشر والثالث عشر : الفصل الثالث عشر

  530    مقدمة
  531  التقانة يف احلياة املدنية   :أوالً
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  531  التقانة امليكانيكية) أ  
  533  الهندسة املدنية) ب  
  537  صناعة السكر ) ج  
  540  إنتاج زيت الزيتون ) د  
  541  صناعة الصابون ) هـ  
  542  صناعة النسيج ) و  
  544  صناعة الورق) ز  
  546  املقالع والثروات املعدنية ) ح  

  548  التقانة احلربية يف احلروب ضد الصليبيين واملغول   :ثانياً
  548  دور الدولتين األيوبية واململوكية يف تطوير تقانة احلرب ) أ  
  550  الرسائل احلربية العربية ) ب  
  552  األسلحة عامة ) ج  
  553  املنجنيقات ) د  
  555  النيران احلربية ) هـ  
  556  ) نترات البوتاس(ملح البارود ) و  
  557  استخدام البارود يف النيران احلربية ضد الصليبيين ) ز  
  560  املدافع األوىل يف دولة املماليك ) ح  
  561  بارود يف الرسائل احلربية العربية يف القرن الثالث عشر تقانة ال) ط  
 

  : الفصل الرابع عشر
 

   )برهان الدجاين( عرض ونقد أدبي - سيرة امللك الظاهر بيبرس 
 

580 

  586  جوان  :أوالً
  589   بيبرس  :ثانياً
  611  معروف ومريم  :ثالثاً
  640   "سيرة امللك الظاهر بيبرس"مالحظات بشأن رواية   :رابعاً

  
 


