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 رضل؟ػزضبػاضذطبػاضطصرىػ؟ػ

  ؼضب الشعب المصرى للفرلة واالنمسام والخالؾ الناشب بٌن حكامها الملون واألمراء وأخذ ٌنظر الى تلن الموة

 المهدرة التى ٌضٌعونها فى الحروب بٌنهم وٌتركون الفرنج ٌحتلون البالد.

 ؟ طاذاػتطظىػاضطخضصونػطنػاضطرب 

 ى الماهرة ودمشك لو أن حكامه اتحدووا ووجهوا تلن الجهود الىمحاربة العدو .تمنى المخلصون من العرب ف 

؟ نػاضذطبػاضطربىطاذاػصّوػ 

  كون الشعب العربى جمعٌتان سرٌتان إحداهما بالماهرة واألخرى بدمشك . وأخذت كل منهما تعمل على بث

 وم الفصل .الكراهٌة للفرنج ومن ٌلوذ بهم وعلى توحٌد الصفوؾ وتعببة الملوب لٌ

 طاػدورػأبىػبصرػاضػطاشػسىػجططغظػاضػاعرةػ؟ 

  وكان من البارزٌن فى جمعٌة الماهرة "أبو بكر المماش" ذلن التاجر المصرى الشهم الذى رصد جزءا كبٌرا من

 ثروته الواسعة للجهاد فى سبٌل هللا والوطن ولام بدور كبٌر فى التهٌبة لعودة نجم الدٌن الى مصر .

؟اضذغخػرزػاضدغنػبنػربدػاضدالم"ػسىػجططغظػدطذقػطاػدورػػ 

  كان من البارزٌن فى جمعٌة دمشك "الشٌخ عز الدٌن بن عبد السالم" العالم الكبٌر الذى ذاع عنه صراحته

والدامه وتمسكه بالحك ومواجهة المخطبٌن بؤخطابهم, ال ٌخاؾ أحدا وال ٌخشى سوى هللا, وكان االتصال مستمراً بٌن 

 جمعٌتٌن.هاتٌن ال

 طتىػأصبحتػجططغظػاضػاعرةػجؼرغظػ؟ػوضطاذاػ؟ 

 .ومنذ ولى نجم الدٌن ممالٌد مصر وجمعٌة الماهرة تجهر برأٌها وأنصارها ٌتكاثرون 

؟ طاػدورػذجرةػاضدرػطنػاضجططغتغنػ 

 ر , كانت شجرة الدر على صلة وثٌمة بهذه الجمعٌة منذ كانت بدمشك, وزادت صلتهما بها حٌن جاءت الى مص

 وشجعتها وأمدتها بالمال كما حظٌت هذه الجمعٌة بتؤٌٌد السلطان.

 ؟صغفػتػربتػذجرةػاضدرػضضذطب 

  تمربت للشعب بالعطاء الوافر والهبات الكثٌرة ورعاٌة المحتاجٌن والعطؾ على البابسٌٌن ال تترن مناسبة إال

 وسعت علٌهم وال ضابمة إال فرجتها بما ٌستعٌنون به على حٌاتهم .

 رضلػ؟ػحبػاضدغداتػضذجرةػاضدر . 

 الوحدة طزيق النصز-1
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 .ألنها وطدت العاللة بٌنها وبٌنهن فازدن محبة لها وثناء 

ػ؟ػجؼودػظجمػاضدغنػسيػاإلصالحطاػػ

 .أنه لد اجتهد فى إصالح البالد ورد المظالم وتثبٌت لواعد المملكة وتعمٌر ما أفسده "العادل" وحاشٌته 

ػطاػطوشفػاضحاشدغنػطنػعذهػاالصالحاتػ؟ػ

 .لكن السٌاسة الرشٌدة لم ترق فى اعٌن الحالدٌن  فعملوا على هدمها 

 صغفػرضمػظجمػاضدغنػبأطرػاضحاشدغنػ؟ 

 .لد كانت له عٌونه الذٌن ٌوافونه بكل كبٌرة وصؽٌرة بالبالد 

 صغفػراشبػظجمػاضدغنػاضخوظظػ؟ 

 لهم ولتل عددا منهم ومن لم ٌدركه فر الى فلما تؤكد لدٌه ما ٌموم به االمراء لبض علٌهم وصادر أمالكهم وأموا

دمشك والتجؤ الى الصالح اسماعٌل وخرج داود خابفا من أن ٌصنع به ما صنع باالمراء وعاد الى الكرن ومعه )ورد 

 المنى ونور الصباح( و)سواء بنت الفمٌه(.

؟ طاػأثرػطاػسطضهػظجمػاضدغنػرضىػاضصاضحػادطارغلػ 

 صنع نجم الدٌن باالمراء وما ٌستعد به الجنود من األسلحة والذخابر والسفن  لما علم الصالح اسماعٌل بما

 الحربٌة اشتد فزعه وبٌت أمره على مبادرة نجم الدٌن لبل ان ٌسٌر الٌه.

؟ رضلػ؟ػاتغاقػاضصاضحػطدػاضغرظبػ 

 ى نجم الدٌن بسبب خوفه من نجم الدٌن ومن أن ٌسٌر الٌه فكتب الى الفرنج واتفك معهم على أن ٌنصروه عل

وأعماه الحمد والخوؾ فمدم لهم ما أرادوا من البالد ثمنا لتلن المعاونةة كما عمد اتفالا آخر على مساعدته مع 

 "صاحب حمص وصاحب حلب"

 واألزظغاء؟ -وطاػأثرػهػرضىػارضاءػجططغظػاضػاعرةػ؟ػوطاػطوشفػذجرةػاضدر؟  طاػاضخبرػاضطجغبػاضذىػطارػاضىػطصر 

 تفاق)بٌن اسماعٌل والفرنج( الى مصر .                                                              طار خبر هذا اال

فهب اعضاء جمعٌة الماهرة ٌستصرخون المسلمٌن , وٌدعونهم الى الجهاد والتطوع باالنفس واألموال لمحاربة عدو 

                                                                       هللا الطالح اسماعٌل .                                    

                                                                         ,وزادت شجرة الدر من هباتها لهذه الجمعٌة فزاد نشاطها

  الجهاد .كما هب األؼنٌاء والموسرون ٌتبرعون باألموال الضخمة فى سبٌل 

 طاػأثرػاالتغاقػرضىػأعلػدطذقػ؟ 
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  أما دمشك فؽلت مراجلها من شدة النار المشتعلة فى الصدور, ثم زادها ؼلٌانا إذن اسماعٌل للفرنج بدخولها

لشراء السالح منها . واندفع اولبن الفرنج الى ذلن السالح وأدوات الحرب ٌبحثون عنها فى كل مكان وٌشترونها بما 

 ها من ؼالى األثمان فماجت الملوب فى الصدور وهرع الناس إلى العلماء.ٌعرض أصحاب

 اضظاسػسىػدطذقػضضطضطاءػرضل:عروع. 

  والفرنج وشراء الفر نج األسلحة منهم( إسماعٌلٌن بحتى ٌستفتونهم فى هذه الجرٌمة)االتفاق الذى تم 

 طاػطوشفػاضطضطاءػطنػعذاػاالتغاقػ؟ 

 تفتوهم فى هذه الجرٌمة , فؤفتوا بتحرٌم بٌع السالح للفرنج , وبؤن بٌعه لهم آثم خارج هرع الناس الى العلماء ٌس

 عن الدٌن مفارق للملة والجماعة .

ػطاػطاػطوشفػاضطزػبنػربدػاضدالمػطنػاالتغاقػ؟ػ

 ج عن جهر عز الدٌن بن عبد السالم بفتواه على منبر الجامع األموى بدمشك وأعلن أن المللن الذى اباح ذلن خار

 دٌن هللا , ناشر عن الجماعة ال ٌصلح أن ٌكون ملكا للمسلمٌن ثم لطع الدعاء له فى خطبة الجمعة .

 طاػطوشفػاضصاضحػػادطارغلػطنػستوىػاضطزػ؟ػوطاػطوشفػابنػربدػاضدالمػطنػذضكػ؟ 

                                                          عند ذلن أمر الصالح باعتماله                                       

 فلم ٌبال ابن عبد السالم باعتماله وفتح صدره للموت ؼٌر آسؾ على الحٌاة بعدما أدى واجبه نحو دٌنه ووطنه 

؟ ضطاذاػأسرجػادطارغلػرنػاضطز؟اضىػأغنػطردػاضطزػ 

 ج عنه.                                      ألن أنصاره الكثٌرٌن أخافوا اسماعٌل من مؽبة عمله واضطروه إلى اإلفرا 

 - .طرد الى مصر 

بجغذهػ؟ػإدطارغلاضىػاغنػاتجهػػ 

 .اتجه به الى مصر ومعه انصاره من الفرنج والتمى الجٌشان 

 ؟ػإدطارغلطاػاضطغاجأةػاضتىػضمػغتوشطؼاػ 

 عٌة دمشك وانمضوا على الفرنج كانت المفاجؤة أن انحاز كثٌر من جٌش الشام الى جٌش مصر بتدبٌر من جم

 ٌمتلونهم وٌمتلون من بمى مع اسماعٌل حتى كادوا أن ٌفنوهم جمٌعا واستطاع اسماعٌل أن ٌنجو بنفسه  الى دمشك.

؟ طاػأثرػاالظتصارػرضىػاضطصرغغنػ 

 ٌا موالى"   فرحت مصر بهذا النصر العظٌم والبلت شجرة الدر تهنا السلطان نجم الدٌن فى حبور لابلة "دنا األمل

وعلى ٌدٌن ستتوحد البالد كما وحدها صالح الدٌن.وٌطرد افرنج منها أو ٌدفنون فٌها وٌرد التتار أو ٌدفنون مع 

 الفرنج.

 طاػاضذىػتطظاهػظجمػاضدغنػرظدطاػعظأتهػذجرةػاضدرػ؟ 
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 وتشتته وأالحمه  لال نجم الدٌن فى سرور : كنت أود أن أكون مع الجٌش ٌا شجرة الدر , اشاهد اندحار العدو

 وألضى علٌه.

ػصغفػخغغتػذجرةػاضدرػرظهػذضكػ؟ػ

  لالت "بل تمٌم ٌا موالى فى مصر , وتبعث بجٌشن المظفر , فكل سٌؾ ٌضرب إنما هو سٌفن وبٌمٌنن ٌا موالى

 ٌهزم األعداء , مٌدان االصالح فى مصر ال ٌمل خطرا عن مٌدان السالح !

ػضدرػ؟طاػطوشفػظجمػاضدغنػطنػرأىػذجرةػاػ

  التنع برأٌها وأرسل جٌوشه تتبع انتصار فالتمت مرة أخرى بجٌش اسماعٌل والفرنج وأعادت الكرة  علٌهم افناء

 وتتشرٌدا وأسراً.واستمرت أفراح شجرة الدر ونجم الدٌن باالنتصارات .

؟ طاػاضحادثػاالضغمػاضذىػاضمػبؼطاػ 

 ى هم ممٌم , وذلن حٌن مرض ابنهما "خلٌل" ولم تجد الحادث االلٌم الذى اصابهما بحزن شدٌد وتركهما ف

 محاوالت االطباء معها .

ػصغفػرطلػظجمػاضدغنػرضىػتخغغفػاضحزنػاضذدغدػرنػذجرةػاضدرػ؟ػ

 .بذل نجم الدٌن جهده فى تخفٌؾ االم شجرة الدر  فمام معها برحلة نٌلٌة لرإٌة آثار مصر فى جنوب الوادى 

 فى شمال البالد لالستمتاع بهدوبه الشامل .ثم لاما برحلة فى احضان الرٌؾ 

ػرضل؟ػتعغرػوجهػظجمػاضدغنػرظدطاػاتىػضهػاضبرغدػ؟ػ

  فاذا بالبرٌد ٌمبل مسرعا فلما لرأة نجم الدٌن تؽٌر وجهه وتعكر مزاجه وصاح فى ؼضب لابال "لن تشرق الشمس

 جرة الدر .حتى اطٌر الٌه ولن أعود اال بعدما انتهى منه "  ثم اعطى الكتاب الى ش

ػطاذاػحطلػاضبرغدػضظجمػاضدغنػ؟ػ

  ! ان اسماعٌل هجم على حمص و ال ٌرٌد ان ٌنتهى  هذا الصراع إال بنزع فإاده الذى بٌن جنبٌه 

ػطاػاضطصغرػاضذىػتوردهػبهػظجمػاضدغنػ؟ػ

 !"سٌورده مورد الهالن هو و "سوداء بنت الفمٌه وورد المنى ونور الصباح 

__________________________________________________________- 

ػ

ػ

ػ

ػضطنػأدتأذنػاضحاجب؟وأغنػصانػظجمػاضدغن؟ػ

م أحــــــــــال -   2
 األشــــــزار
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  أستؤذن لتاجر كبٌر من تجار صملٌة أبى أن ٌصرح بما جاء من أجله ولم رض إال بممابلة الملن نفسه واإلفضاء

 زمته الفراش.كان نجم الدٌن بملعة دمشك لد برحت به العلة وأل         إلٌه بما ٌرٌد.

 طاذاػصانػغحطلػ؟طمػتطجبػظجمػاضدغنػ؟ػ 

                          !الشا سوى رسالة من ملن تلن البالد  .من أن التجار لهم شؤن بالرسابل الملكٌة 

؟ طاػرأىػارواظه؟ػوطاػرأىػذجرةػاضدرػ 

 ! لعله ٌحمل توصٌه لموالى. فى صفمه ٌرٌد أن ٌعمدها معنا 

 رة الدر لابلة "ولعله جاء فى أمر خطٌر ؼٌر التجارة فمد ٌكون كبٌرا من رجال ذلن الملكؤتى فى عمبت شج 

ػطاػأثرػصالمػذجرةػاضدرػرضىػظجمػاضدغنػ؟ػ

  لال الملن ولد ارتاحت نفسه لهذا الرأى: "إذن ٌكون لد جاء ألمر مهم نافع فلٌس بٌننا وبٌن ملن صملٌة ؼٌر

هم ٌحترمون المعاهدة المعمودة بٌننا وبٌنهم كما نحترمها نحن أدخلوه فلما مثل هذا المودة والعاللات الطٌبة  و

 المبعوث الصملى بٌن ٌدٌه وحٌاه, لدم الٌه الرسالة  وولؾ ٌنتظر ونجم الدٌن ٌمرأ فى عجب.

 ؟ رالمػاذتطضتػاضرداضظ 

فى بالدكم مزوده بالسالح والعتاد حملة فرنسٌة ضخمة متجهة الى مصر اشترن فٌها الكثٌر من الفرنج الطامعٌن -1

ٌمودها لوٌس التاسع ملن فرنسا ومعه زوجته مرجرٌت واثنان من أخوته "روبرت آرتوا وشارل"كونت آنجوواثنان 

من أبناء عمومته وكثٌر ممن اشتركوا فى الحمالت الفرنجٌة السابمة.وما الٌحصى من المتطوعٌن والطامعٌن من 

 أنحاء أروبا.

ن برأس لوٌس وخٌل له أنه لادر على تحمٌك ما أخفك فٌه سواه وهو ٌتحدث بؽرور عن ؼزو مصر " لعب الشٌطا-2

 بعدما كان األتجاه إلى بٌت الممدس لتخلٌصه من أٌدٌن..

حدد بعضهم االتجاه إلى دمٌاط باذات لٌضربوا العرب فٌها وٌنتمموا من طردهم منها من لبل وهى مع كل ذلن ورلة -3

 مها فى المساومة علٌها ببٌت المدس إذا عرض السلطان الصلح كما عرضه الكامل من لبل.رابحة ٌمكن استخدا

لوٌس مولن من أنه إذا فتح مصر فمد ٌتمكن من مفتاح الشرق كله فٌسهل علٌه بعدها فتح المدس وانتزاع ما بمى -4

 من بالد الشام.

 ركم.أبحرت الحملة أٌها الملن ولد أحببت أن أخطركم بها لتؤخذوا حذ-5

أخبره بؤنه معه على الوفاق واحترام العهد وأن لوٌس تعب معه حتى ٌنمض اتفاله معه واالنضمام إلٌه ولجؤ بعدما -6

 استنفذ وسابل الخداع إلى التهدٌد ولكن هٌهات! سالمى واحترامى للسلطان العظٌم.

  رضل؟ػطجئػاضحطضظػاضغرظدغظػ؟ 

 هزابمهم المتكررة فى الحروب التى شنوها على العرب. جاءوا ٌؽسلون العار الذى لحك بهم من جراء 
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؟ طاأثرػطاػشرأػرضىػظجمػاضدغنػسىػاضبداغظػ 

  جعل الملن نجم الدٌن ٌتململ فى فراشه والؽضب ٌهزه وهم بالجلوس فاسندته شجرة الدر وأعاد النظر فى الرسالة

 ومضى ٌمرأ فى عجب 

؟ اضطػدسضطصرػبدالػطنػبغتػػتعغـّرػضتجاهػاضحطضظرضل؟ػ 

  ألن مصر بمولعها تحمى ظهر العرب ضد الفرنج بفلسطٌن والشام وتؽذى بمواردها الهابلة جٌوش العرب بالرجال

 والمال.

ػطاػأعطغظػاضػدسػباضظدبظػضبغوتػاضتجارةػ؟ػ

 ت ٌسٌل على ألنه باحتاللها ٌمد بٌوت المال األروبٌة الكبٌرة بالمال مما ٌجعلها تساعد الحملة ألن لعاب تلن البٌو

 بٌت الممدس

ػطاػأثرػاضرداضظػرضىػظجمػاضدغنػبطدػأنػاظتؼىػطنػاضػراءةػ؟ػ

 . فاض الؽضب بنجم الدٌن وأخذ ٌهدد الفرنج وٌتوعدهم 

ػاضرداضظ؟ػىطمػصاظتػتتأضمػوػتخافػذجرةػاضدرػرضىػاضدضطانػبطدػأنػرأػ

 كنه هدأ شٌبا. كانت تخاؾ علٌه من أن ٌجتمع الؽضب علٌه والعلة فٌزٌده مرضا ول 

ػطاػطوشفػظجمػاضدغنػطنػاضردولػ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

     التفت الى الرسول وحمله جزٌل الشكر للملن الشجاع االمٌن الوفى وأمر له بجابزة كبٌرة  وخلعة ؼالٌة وبعث

 للملن الشجاع  معه رسالة تمدٌر

؟ صغفػوصلػاضخبرػضطصرػ 

 . ثم أمر بؤن ٌطٌر الحمام توا بالخبر الى مصر 

 بمػظادىػظجمػاضدغنػسىػاضجظودػ؟ 

 .نادى فى الجنود بالرحٌل من الؽد الى دمٌاط  وخرج الرسول وبمى نجم الدٌن وشجرة الدر ٌتناجٌان 

ػضطاذاػاثظىػظجمػاضدغنػرضىػذجرةػاضدرػ؟ػ

 م تسؤل عن البماء أو النهوض بل سؤلت عن الوسٌلة التى أسٌر بها ! ولن ٌولنى الداء مهما عظم!ألنها ل 

 ضطاذاػخضقػظجمػاضدغنػطنػوجؼهػظظرهػ؟ 

  خلك للجهاد فى سبٌل هللا أعز أمانٌة أن ٌموت شهٌدا بٌن األسنة فطعم الموت بٌنها أحلى من طعمه فى الفراش

سوؾ ٌصل لبلهم بإذن هللا "ٌرٌدون لٌطفبوا نور هللا بؤفواههم وهللا متم نوره ولو ولو كان له جناح لطار إلى مصرو

 كره الكافرون""الصؾ" 
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 صغفػتعضبػظجمػاضدغنػرضىػاضطرضػسىػدغرهػضطصرػ؟ 

  أنه لرر أن  ٌحمل فى محفه وطلب من شجرة الدر أال تخاؾ وال تعجب فسوؾ تكون سرٌرا ناعما ال ٌحس بتعب

 الٌمان الموى ٌذلل الصعاب وٌحٌل المتال حرٌراً وٌجعل الملح األجاج عذبا سلسبٌال.فٌه وال مشمة فا

 رضل؟ػاصرارػظجمػاضدغنػرضىػطذاعدةػاضططرصظ . 

 . حتى ٌدفع جٌشه بروحه وعزمه فروح الجٌش من روح لابدة 

 بمػحدثػذجرةػاضدرػبطدػذضك؟ػوطاػأثرهػرضىػذجرةػاضدر؟ 

  العظٌم وٌرى سٌفه ٌجز عنك لوٌس المؽرور وٌلمن الفرنج الدرس األخٌر ولن بؤنه سٌعٌش حتى ٌشهد النصر

 تهلل وجه شجرة الدر. ٌحرمه هللا من ذلن المنظر البهٌج.            

؟طمػصاظتػتخافػذجرةػاضدرػ؟وصغفػططأظؼاػظجمػاضدغنػ                                                                 

 ٌشفىبفة أن ٌتخلؾ نجم الدٌن حتى كانت خا 

  ولكنه لال لها " ولد نجم الدٌن على صهوة جواد وسٌموت حٌث ولد" التخافى "فاهلل خٌر حافظا وهو أرحم

 الراحمٌن""ٌوسؾ"

 إضىػأغنػاتجهػظجمػاضدغنػبطدػأنػوصلػضطصرػ؟ 

  .نمل على محفة مع الجٌش المشمر إلى مصر واتجه الى اشموم طناح 

 ؟ ذعابػظجمػاضدغنػالذطومػطظاحرضل؟ػ 

 ػلٌكون لرٌبا من دمٌاط ومن هنان ٌدٌر المعركة ضد العدوان
ػ

ػ

ػ

 

 

ػطاػأثرػخبرػطجئػاضغرظبػرضىػأعلػاضػاعرةػ؟ػ

  اهتزت الماهرة ومصر لذلن الخبر )مجا حملة لوٌس لمصر( وثارت النفوس كلها ثورة عارمة ونهضت االلسنة

 هرع الناس الى المساجد ٌستمعون الى خطب الخطباء.بموة تعبا الملوب للمعركة و

 استعـــداد للـــــــــــــقتال -5
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؟ طاػطوشفػاضطضطاءػسىػتذغدػاضظاسػرضىػاضػتالػ 

  كانوا ٌعرضون على الناس آٌات ن كتاب هللا وأحادٌث رسوله التى تحث على الشجاعة واإللدام والضرب والطعان

ى"ٌاأٌها الذٌن آمنوا إذا لمٌتم فبة فاثبتوا واذكروا والنزال والبذل فى سبٌل هللا بالمال واألرواح فهذا ٌفسر لوله تعال

هللا كثٌرا لعلكم تفلحون وأطٌعوا هللا ورسوله والتنازعوا فتفشلوا وتذهب رٌحكم واصبروا إن هللا مع الصابرٌن" 

م إن كنتم "األنفال" وآخر ٌشرح لوله تعالى "انفروا خفافا وثماال وجاهدوا بؤموالكم وأنفسكم فى سبٌل هللا ذلكم خٌر لك

تعلمون""التوبة"وفى حلمات أخرى ترتفع األصوات بالحدٌثعن ؼزوات الرسول "ص"وعن بالء المجاهدٌن فٌها وعن 

الشهداء وجزابهم ممن وهبوا أنفسهم لربهم ونالوا ثوابه الجزٌل جنات عالٌة لطوفها دانٌة تسمع آذانهم فٌها لول ذى 

 ألٌام الخالٌة""الحالة"الجالل"كلوا واشربوا هنٌبا بما أسلفتم فى ا

ػطاػدورػاضطػاعىػواضطجتططاتػاضذطبغظػسىػعذهػاضططرصظػ؟ػ

  كانت تفٌض بؤناشٌد الحماسة وااللدام وشعراء الربابة على منصاتهم ٌتدفمون بمصص البطوالت العربٌة فى

 عبارات مإثرة تهز الدماء فى العروق.

 صغفػادتطدػاضجغشػ؟ 

 أل جبل )ٌشكر(بالمجانٌك التىتجرب لتحمل فى السفن وبذل الناس ما استطاعوا من هب الجنود الى اسلحتهم وامت

 المال بسخاء.

 طاػدورػحدامػاضدغنػسىػاالدتطدادػ؟ 

  , ذهب كثٌر من الناس الى االمٌر "حسام الدٌن"ٌعرضون علٌه انفسهم وٌرجونه أن ٌؤذن لهم فى لماء المعتدٌن

ر منهم من ٌطٌك الحرب فٌنضمون الى الجٌش فرحٌن وٌعود ؼٌر المادرٌن وال ٌحرمهم رضوان ربهم وجناته فٌختا

 باكٌن منتحبٌن .

 ؟ طاذاػحدثػبطدطاػوصضتػاالخبارػبػدومػاضدضطان 

  لم تلبث السفن أن أللعت بالرجال والعدد والمٌرة ولد خرج الجمٌع لتحٌتها رافعى االصوات بالدعاء لها بالنصر

الدامهم والسفن بجانبهم فى النهر ٌسٌر بعضها خلؾ بعض تنتمل من لرٌة إلى لرٌة  واندفع المادرون سابرٌن على

بٌن الهتاؾ والتصفٌك والدعوات الصادرة من الملوب المخلصة تزٌد أعداد من بها كلما تمدمت وتزداد أعداد الراجلٌن 

 مثلها حتى ؼدت سٌلٌن مسرعٌن :سٌل البحر ٌشك الماء وسٌل البر ٌتعجل اللماء.

 طنػاضذىػتوضىػشغاةػاضجغشػ؟ػ 

 .األمٌر )فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ( وتم اختٌاره بعد تشاور شنجم الدٌن مع شجرة الدر 

ػطاػاضخطظػاضىػأردعاػطدػسخرػاضدغنػ؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  خٌرة وااللوات ٌا فخر الدٌن ! تتحاشى كل االخطاء السابمة التى مكنت الفرنج من تحشد دمٌاط باالسلحة والذ

 الصمود بعض الولت حتى فل هللا عزابمهم وكسر شوكتهم وردهم على اعمابهم .
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؟طاػاضخطأػاضذىػوشطواػسغهػسىػرؼدػاضصاطلػ؟ػوبمػأخبرهػسخرػاضدغنػ 

 لتى تمدرها على الثبات أكثر مما تثبت !الخطؤ هو أننا لم نزود دمٌاط بالذخٌرة وااللوات ا 

 أخبره بؤنهم متٌمظون لكل شا ووعوا التجارب السابمة وتحاشوا األخطاء.

ػطاػأعمػتوجغؼاتػظجمػاضدغنػضغخرػاضدغنػ؟ػ

تنزل بجٌشن على البر الؽربى للنٌل لتعوق تمدم الفرنج عن الوصول الى دمٌاط "ال ٌلدغ المإمن من جحر مرتٌن -1

 دٌن "."ٌا فخر ال

 الٌنظر لشا سوى وجه هللا وأن ٌبعث فى نفوس جنوده من روحه وأن ٌمدهم للمولؾ العصٌب حتى ٌسبموه إلٌه.-2

 ابعد عنالشابعات وما ٌذٌعه المرجفون وأن ٌجعل ما ٌسمع منها دبر أذنه وتحت لدمٌه.-3

ػطاػاضذىػصانػغودهػظجمػاضدغنػ؟ػ

 الفرنسٌٌن وٌتمرب الى هللا برأس لوٌس التاسع .كان ٌود أن ٌمود المعركة بنفسه وٌلتمى ب 

ػضطاذاػضمػغذعبػططؼمػظجمػاضدغنػ؟ػ

  ألن االطباء أبوا السماح له بمٌادة الجٌش إال بعد الشفاء .وكٌؾ ٌركب برجله الممطوعة التى حكم علٌها المرض

 اللعٌن بالبتر.

ػصغفػططأظتػذجرةػاضدرػزوجؼا؟ػ

 ستعدة , وحصون دمٌاط منٌعة وعددنا بطشة والجند متحمسون طوع ارادتنلالت له : جٌوشن  لوٌة مجهز م 

 وأمراء الممالٌن رهن اشارتن والشعب كله من حولن ٌتمرب الى هللا بماله ودمه. فمم تخاؾ ٌا موالى.

ػطمػغخافػظجمػاضدغنػ؟ػ

  منٌعا أمام األعداء ٌخاؾ الفرلة والخالؾ من بعده وما سٌنشب بٌن االمراء وٌمزق الوحدة التى تمؾ سدا

 والٌخٌفه النهاٌة والٌخشاها.

طنػشائلػاضطبارةػ"ػواضوطنػازضىػطنػأنػغدرهػظجمػاضدغنػةػدونػأنػغػغمػبدضهػطنػغػودػاضدغغظظػسىػعذهػػ

ػاضضجبػسغذعبػبوزرػإزراشؼا"؟

 ألمراء.نجم الدٌن لشجرة الدر أثناء حدٌثه معها عن عدم خوفه من الموت بل من الفرلة بٌن المواد وا 

 وملن " سوف تكون فى املعركة يا موالى يطري سيفك رقاب االعداء فكل يد من جندك , يدك  طنػشائلػاضطبارة

 وكل سيف من السيوف سيفك ولك ثواب بكدر األلوف املشمرة اىل املعركة حبا فيك وانتصارا هلل ودينه "؟

 شجرة الدر لنجم الدٌن 
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 ؟ دغنػبغنػاضغرظبػواضطربطاػاضطػارظظػاضتىػرػدعاػظجمػاض 

  أن الفرنج جبناء رعادٌد لم ٌلتك العرب بهم , إال نالوا من رءوسهم وأفبدتهم ما ٌشتهون: ألن العرب ٌدفعون

سٌوفهم بؤٌدى اإلٌمان والحك  وأولبن ٌدفعون سٌوفهم بؤٌدى العدوان والطمع ونحن على أرضنا وهم لصوص جاءوا 

 وجلة واالرض تهتز من تحت الدامهم ال تثبت اال بخٌانة أو ؼدر . لٌخطفوا فملوبهم خابفة  ونفوسهم

ػبمػدراػظجمػاضدغنػضغخرػاضدغنػواضجغشػ؟ػ

  دعا: وفمن هللا اٌها المابد الشجاع المإمن وحمك أملنا فٌن وأدام علٌن صفحتن الناصعة فى سبٌل الوطن فلٌست

 هذه أول معركة لن بل لمة جهادن وبالبن.

ػاضدغنػطنػردولػاضغرظب؟ػبمػأردلػضوغسػضظجمػاضدغنػ؟طاػطوشفػظجمػػػ

 .أنه لم ٌؤذن له بالمثول بٌن ٌدٌه بل طلب الرسالة وولؾ كاتبه ٌتلوها علٌه 

 -2أنهم فتحوا بالد األندلس وأن أهل تلن الجزابر ٌحملون الٌنا االموال والهداٌا                                         -1

وق البمر وٌمتلوا منهم الرجال وٌرملوا منهم النساء وٌستؤثروا البنات والصبٌان وٌخلون منهم وأنهم ٌسولونهم س

               الدٌار.                                                                                                                      

معه وفى طاعته واى تمألالسهل والجبل وعددهم كعدد الحصى.                        تحذٌره من كثرة العساكر التى-3

 ٌكون نجم الدٌن ناببه على مصر وٌرسل له ما لدٌه من مراكب وطراٌد وشوان.-4

ػطاأثرػرداضظػضوغسػرضىػظجمػاضدغنػ؟ػ

 ب كاتبه .تالحمت انفاس نجم الدٌن وكان فى لمة الؽضب, وهوٌصٌح بما ٌستطٌع من لوة ٌطل 

؟ بمػأطرػظجمػاضدغنػصاتبهػ 

  أمر الكاتب أن ٌعجل بالجواب فؽاب الكاتب للٌال ثم عاد ٌمدم ما كتب . والسلطان ٌرتعد من شدة الؽضب وٌمول له

 "الرأ على: الم تخاطبة بما ٌستحك ".

ػطاػطضطونػرداضظػظجمػاضدغنػضضوغسػ؟ػ

سٌدنا دمحم وآله وصحبه أجمعٌن أما بعد فمد وصل كتابن وأنت تهدد فٌه "بسم ميحرلا نمحرلا هللا , وصلوات هللا على -1

 بكثرة جٌوشن وعدد أبطالن, فنحن أرباب السٌوؾ , ما لتل منا لرن إال جددناه, وال بؽى علٌنا باغ إالدمرناه"

 أنه لد فتح منهم الحصون والسواحل وخربوا لهم دار األواخر واألوابل.-2

له ندما وأنه البد أن تزل به المدم فى ٌوم أوله للمسلمٌن وأخره على لوٌس أن لوٌس سٌعض على أنام-3

 جماعته"وسٌعلم الذٌن ظلموا أى منملب ٌنملبون"والباؼى له مصرع وأن بؽٌه ٌصرعه وإلى البالء ٌلمٌه.

 ؟ طاػأثرػصتابػظجمػاضدغنػرضىػاضغرظب 
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 ناوشة بٌن الجٌشٌن, ولالع دمٌاط متحفزة طارت بهم االلباب وفمد لوٌس الصواب وأصدر أمره فبدأت الم

 وحصونها متطلعة  والجند ٌرتمبون االشارة بالهجوم  على لوٌس وجماعته.

ػرضل؟ػشضقػسخرػاضدغنػ؟ػ

 .بسبب تؤخر األذن من السلطان باالشتبان مع الفرنج 

ػبمػحدثػسخرػاضدغنػظغدهػرظدطاػتأخرإذنػاضدضطانػضهػباالذتباكػطدػاضغرظب؟ػ

 مام الطرٌك أم وافت السلطان المنٌة ومن الذى وثب على على الملن بعده ألم ٌعرؾ أن الحملة لد ألمت أضل الح

 مٌاط وأنها بدأت المناوشة وبعدها الهجوم.\مراسٌها عند د

؟طاػاضحغرةػاضتىػاظتابتػسخرػاضدغنػ 

 ى ما صنع هللا بالسلطان وأٌن اشتدت حٌرته فٌما ٌصنع . أٌبمى وٌلتحم بالفرنج  أم ٌسٌر الى اشموم طناح لٌر

 اتجهت دفة األمور.

ػطاػاضظنػاضذىػزضبػرضىػسخرػاضدغنػ؟ػ

  أن السلطان لد مات . وأن المعركة لد دارت بٌن األمراء على التسام الؽنٌمة وال ٌنبؽى البماء بجنوده أمام الفرنج

اختٌار السلطان الجدٌد المادر على مواجهة  بدمٌاط وأن مكانا آخر لد ٌكون أكثر عونا على النصر والبد أن ٌشارن فى

 هذا المولؾ .

ػرضل؟ػاظدحابػسخرػاضدغنػطنػدطغاطػ؟ػ

 .حتى ٌشارن فى اختٌار السلطان الجدٌد المادر على مواجهة هذا المولؾ الدلٌك وأن ٌكون عونا له على أعدابه 

ػطغاط؟طتىػاظدحبػسخرػاضدغنػطنػدطغاط؟ػطاػأثرػاظدحابػسخرػاضدغنػرضىػأعلػدػ

 . عندما تمدم اللٌل عمد فخر الدٌن إلى التمهمر بجنوده 

  فزعت أشد الفزع وهب النابمون فى ذعر وحملوا ما استطاعوا من أمتعتهم ثم خرجوا هابمٌن على وجوههم

 والرضع على اكتافهم ٌصرخون والشٌوخ والصؽار ٌتعثرون والمرضى ٌبنون.

ػطػ؟طاػطوشفػاعلػاضػاعرةػططاػحدثػسىػدطغاػ

 فزع اهل الماهرة لما رأوا وما سمعوا وألبل بعضهم على بعض ٌتشاورون 

ػطاػدورػ"حدامػاضدغنػبنػاضذغخ"ػسىػتؼدئظػاضظاسػ؟ػ

  . هب حسام الدٌن بن الشٌخ ٌهدئ من روعهم واسرع الخطباء والعلماء الى المساجد والمجتمعات ٌثبتون للوبهم

ممدمة وٌمصون علٌهم أنباء الؽزوات ما زلزل فٌه المسلمون زلزاال شدٌدا ثم وٌإكدون لهم أن العبرة بالخاتمة ال بال

أتى نصر هللا فهزم األعداء ودفع الباطل واندحر الباؼون ولم ٌزالوا بهم حتى هدءوا وأفالوا وانملب خوفهم أمنا ولوة 

 ثم اشتعل حماسة وثورة ثم انتهى  إلى أن ٌلحك المادرون بإخوانهم المجاهدٌن.
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ػطوشفػظجمػاضدغنػططاػسطلػسخرػاضدغنػ؟طاػػ

  ؼضب ؼضبا شدٌداً ودعا بفخر الدٌن ومن كان معه من االمراء ولدمهم الى محكمة من العلماء لتحاكمهم بسبب

 فرارهم من مٌدان المتال.

ػطاذاػترتبػرضىػاظدحابػسخرػاضدغنػطنػدطغاطػباضظدبظػضضغرظبػ؟ػ

 رها الجٌش وهجرها أهلها.احتل الفرنج دمٌاط دون لتال بعد أن ؼاد 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

ػطاػأثرػدخولػدطغاطػرضىػاضغرظبػ؟ػ

  رق الحدٌث وطاب الكالم وشعر لوٌس ومن معه بالبتوفٌك حالفهم وأنهم سٌحممون ذلن الحلم الفرنجى الطامع فى

ن الحلم الذى تحطم مرات على أبواب مصر ثم بدأوا ٌتساءلون عن أحداث مصر وثروتها وفى الشرق وخٌراته ذل

 المعركة المرتمبة مع العرب وعن شدتها .

؟ ضطاذاػاظػدمػاضغرظبػسىػذأنػاضططاركػاضػادطظػ 

  ألن بعضهم ٌإكد انهم سٌلمون المصرٌٌن فى مولعة رهٌبة  واالخرون ٌإكدون أنهم فروا مذعورٌن ولن ٌمووا

بعد وسوؾ ٌسلمون البالد كما طلب الملن لوٌس فى كتابه للسلطان وجعلوا ٌرلصون وهم ٌمولون "دنا  على اللماء

 بٌت الممدس وسوؾ تحمك آمالنا".

ػأغنػأشامػظجمػاضدغنػسىػاضطظصورةػ؟ػ

 ره ألام فى لصرها الكبٌر الذى شٌده الملن الكامل على النٌل . وأصدر امره باصالح السور المطل على البحر وست

 باألستار ونصب المجانٌك علٌه.

ػصغفػدبتػاضحغاةػسىػاضطظصورةػ؟ػ

 ٌنة ثم لدمت سرعان ما بدأ العمل وشرعوا فى تجدٌد االبنٌة للسكنى ونصبت االسواق ودبت الحركة فى المد

الشوانى المصرٌة بالرجال والعدد وألبل المتطوعون من الشعب من أرجاء البالد كلها مندفعٌن من كل جانب فى 

 حماسة وعزم ٌبؽون الجهاد فى سبٌل هللا.

ػطاػحاضظػظجمػاضدغنػأثظاءػاالدتطدادػضطالشاةػاضغرظبػ؟ػ

 السلطان نجم الدٌن فى فراشة تشتد به العلة ٌوما بعد ٌوم   

ػطاػطوشفػذجرةػاضدر؟ػ

             
 ـذةــــــــاملنــــقــ
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  شجرة الدر بجانبه ال تفارق سرٌرة ممرحة الجفن  تحس بخطرالمولؾ وتفكر فٌما سٌكون لو مات الملن فى هذا

 الظرؾ الدلٌك.

ػطاذاػشاضتػذجرةػاضدرػضظغدؼاػ؟ػ

 ا  وادفعى هإالء لالت . الوطن ابمى من األشخاص هذا ولتن ٌا شجرة الدر فؤنمذى البالد من أعداء هللا وأعدابه

 الذٌن جاءوا لٌطمسوا دٌن هللا وٌنهبوها وال تدعٌها لألطماع تفتتها وتذهب رٌحها .

ػبمػأوصىػظجمػاضدغنػذجرةػاضدرػ؟ػ

 " ال تجزعى ٌا شجرة الدر , وانهضى برسالتن, واحمى للعة الشرق من الطامعٌن" 

ػشرغبظػ؟ػطاػاألواطرػاضتىػأصدرتؼاػذجرةػاضدرػحغظطاػرأتػأنػاضظؼاغظػ

  اسرعت بإصدار أوامرها بؤال ٌدخل علٌه سوى كبٌر االطباء وأشاعت أن صحته تتحسن ٌوما بعد ٌوم ولكنها

 جزعت حٌنما انطبمت اجفانة وتالحمت انفاسه   واستدعت الطبٌب فالبل مسرعا وفحصه فى الحال. 

ػبمػأخبرػاضطبغبػذجرةػاضدرػ؟ػ

  دواء وال ٌرده طبٌب... دبرى امرن فمد انتهى كل شا )موت نجم الدٌن(.لضاء هللا ٌا موالتى , ال ٌفٌد فٌه 

 بمػخغغتػذجرةػاضدرطنػجزرؼاػبطدػطوتػظجمػاضدغن؟ 

  أنها عندما زاد إنهمار دموعها عادت تشجع نفسها وتمول ماهذا ٌا شجرة الدر ؟الوطن أولى بكل ذرة من تفكٌرن

 م.1241هج 647بسالم  وكان ذلن فى سنةفادخرى حزنن على السلطان حتى تنتهى المعركة 

ػصغفػتركػظجمػاضدغنػذئونػاضدوضظ؟ػ

 . ترن األمر كله لشجرة الدر فلم تتوان لحظة 

؟ طنػاضذغنػدرتؼمػذجرةػاضدرػ 

 . األمٌر فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ والطواشى جمال الدٌن محسن واستبمت معهم الطبٌب 

ػطدػذجرةػاضدر؟ػوصغفػبددتؼاػذجرةػاضدر؟ػطاػدببػاضدعذظػاضتىػبدتػسىػوجوهػطنػ

       .بددت شجرة الدر الحٌرة حٌنما لالت "لم ٌمت السلطان –أنها كانت تسؤلهم فى شجاعة "هل مات السلطان؟

 والٌزال فى فراشه تزاٌله العلة ٌوما بعد ٌوم ولد أوشن أن ٌتماثل للشفاء.

ػطنػشائدػاضجغشػاضذىػرغظتهػذجرةػاضدر؟ػ

  فخر الدٌن بن شٌخ الشٌوخ األمٌر 

ػطنػاضذىػشررتػأنػتدتدرغه؟وطاػاضدبب؟وطنػأغنػدغأتى؟ػ

 . لررت أن تستدعى توران شاة مع أنها تعلم بطشه وأن الملن لن ٌستمٌم له 



                                

 55 

 السبب أنها لم ترد أن تدع بابا للفرلة حتى تنتهى المعركة ألنه الورٌث الشرعى للسلطنة وهو السلطان على البالد.

 ٌمبل من حصن "كٌفا"ألنه وارث العرش.س 

ػطاػاضذىػدتطضظهػذجرةػاضدرعىػوطنػططؼاػباضظدبظػضطرضػاضدضطان؟ػ

 .بؤنه لم ٌمت السلطان والٌزال فى فراشه ولد أوصى بؤن تنمل والٌة العهد إلى ابنه توران شاة 

ػطنػاضذىػأطرتهػأنػغصتبػضحدامػاضدغن؟وطاػدغصتبػإضغه؟ػ

 دٌن فخرالدٌن.   الذى سٌكتب لحسام ال  – ٌكتب له باألوامر التى لالتها شجرة الدرلٌؤخذ العهد لتوران شاه من

 عنده من كبار الدولة وٌدعى له على المنابر بعد السلطان.

ػطاػاألطورػاضتىػشاطتػبؼاػذجرةػاضدرػضغبدوػاألطرػصطاػصانػرضغهػسىػحغاةػاضدضطان؟ػ

  كما لو كان السلطان بمٌد الحٌاة واألوراق الرسمٌة تخرج بخطه فٌما السماط ٌمد كما كان والطبٌب ٌدخل وٌخرج

 مضى وفٌما سٌؤتى لن ٌتؽٌر تولٌعه فمد أعددت من ٌملد ذلن التولٌع تمام التملٌد الٌشن من ٌراه فى أن السلطان 

 الذى فعل ذلن.

ػطاذاػسطضتػباضدضطانػبطدػوساته؟ػ

  وٌوضع فى صندق ٌلؾ لفا محكما وٌرسل فى حرالة إلى للعة ٌتم تؽسٌله بٌد الطبٌب وحده ثم ٌحنط وٌكفن

 الروضة الٌعلم أحد ما فٌه حتى تنتهى المعركة.

  كٌؾ ٌتم تكرٌم السلطان بعد وفاته فى جهاد األعداء الؾ البكاء علٌه وال فى مشهد ٌسٌر فٌه الشامت والحالد

ساعد الفرنج وإذا أحكمنا  األمر كان من أكبر ذاعة موته اآلن تضعؾ الجنود وتفرق الجماعة وتموى ‘والمتربص ؾ

 عوامل النصر إن شاء هللا.

ػصغفػدارتػاألطورػبطدػاضذىػخططتهػذجرةػاضدر؟ػ

 .لم ٌتؽٌر شا فى أحوال المصر والٌعرؾ أحد إال أن صحة السلطان تتحسن ٌوما بعد ٌوم 

ػطاػطوشفػاضطتربصغنػطنػأخبارػذغاءػاضدضطان؟ػ

 تدق حزنا كلما سمعوا التراب ذلن الشفاء. كانت للوب المتربصٌن 

ػطاػطوشفػاضظاسػرظدطاػطالػطرضػاضدضطانػ؟وطاػطوشفػاضغرظبػأثظاءػطرضه؟ػ

  كانوا ٌتساءلون عن السلطان ومرضه الذى امتد وبدأ الذٌن ٌتطلعون إلى السلطة ٌدسون من ٌتعرفون لهم الحمٌمة 

  آذان.عمد الفرنج إلى أن ٌتشمموا األخبار وللحٌطان 

ػطاػأثرػخبرػطوتػاضدضطانػرضىػاضغرظب؟ػ

 .عندما تسرب خبر موت السلطان وبلػ الفرنج أشتد فرحهم ودوى صوت لابدهم ٌعلن التحرن إلى المنصورة 
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ػ

ػ

طاػأثرػرداضظػضوغسػرضىػزوجتهػ؟ػ  

 د فٌها من األمل .تناولت مرجرٌت رسالة لوٌس وجعلت تنظر فٌها وابتسامتها تتسع شٌبا فشٌبا معبرة عما تج 

ػرالمػاذتطضتػرداضظػضوغسػضزوجتهػ؟ػ

انهم تمدموا الى دمٌاط بهمة حتى بلؽوا فارسكور بجانبهم شوانٌهم الضخمة تتهادى فى مٌاة النٌل الجارٌة وبعد  -1

 لتال مرٌر انتزعوا النصر .

 نا عنها سوى بحر اشمون.ثم انطلمنا مسرعٌن الى المنصورة والمٌنا مراسٌنا على البر الممابل لها. ال ٌفصل -2

لو رأٌت جنودنا الذٌن ٌملبون السهل وخلفهم المروج الناضرة لطار بن السرور الى فرنسا. ٌرٌن البون الشاسع  -3

 بٌنها وبٌن هذه الدٌار حلمنا المدٌم .

وال  من العجب ان العرب ال ٌرٌدون أن ٌلموا السالح وٌرفعوا راٌة التسلٌم وهم ٌرون اعدادنا وحماسنا ولوتنا -4

نراهم إال عازمٌن على المتال ستعدٌن له بملوبهم وبصدورهم ؼٌر مهتمٌن لما ٌرون من لوتنا ولد احطتنا لهم 

 وحفرنا الخنادق حولنا ونصبنا المجانٌك الباطشة .

هم امامنا نراهم رأى العٌن ولد عزمت على االلتحام بهم وإذا سمطت المنصورة فلن ٌبمى أمامنا الى الماهرة  -5

ذكر . ال تملمى ٌا ملكة الشرق فسوؾ نبلػ الهدؾ وإن كان الولت الذى حددته لدخول الماهرة سٌتؤخر عابك ٌ

 للٌالً وسوؾ ندخلها لبل انمضاء هذا األسبوع فاستعدى .

الجو جمٌل فاتن والهواء لطٌؾ رلٌك والمكان بهٌج رابع وال ٌعكر صفونا ؼٌر مآذن المسلمٌن وأصواتها التى  -6

طلوع الفجر وٌزٌدنا الاللا ذلن الضجً المنبعث من مضارب المسلمٌن ومن المنصورة كلها تنبعث منها لبل 

 ألنهم كما ٌمولون فى شهر لهم ٌسمى "رمضان"

نسٌت ٌا عزٌزتى أن اخبرن عن تلن المرأ العجٌبة التى تمود المعركة والتى تسمى شجرة الدر شٌطانة خلمت  -7

 من حدٌد ال تكل وال تمل .

ػذجرةػاضدرػ؟ػوطاػطصغرعاػطنػوجؼظػظظرهػ؟بمػوصفػضوغسػػ

  . وصفها بؤنها المرأ العجٌبة التى تمود المعركة والتى تسمى شجرة الدر شٌطانة خلمت من حدٌد ال تكل وال تمل

تضع الخططوتوجه المملكة فى جمٌع شبونها بدلة واحكام وال تزال توهم الناس بؤن السلطان فى سرٌرة حى ٌتماثل 

ستصبح بعد للٌل جارٌتن ألدمها لن هدٌة النصر تذلٌنها وتذلٌن بها المسلمات وتمعدٌن بها انوفهن   للشفاء .   

 المتكبرة.

؟ صغفػصاظتػتدتطدػذجرةػاضدرػضضغرظبػ 

 املصيــــــــــدة - 0         
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  كانت تعمل داببة الحركة تشجع الجنود وتدع فى ذلن الولت الخطباء الى المول وترسل االخبار الى البالد وتتلمى

 نب المملكة وتعد األبطال بالجوابز السنٌة وتدفع الفدابٌٌن الى العمل .األنباء من جوا

ػطاذاػحدثػسىػغومػرغدػاضغطرػ.؟ػ

  حتى فى ٌوم عٌد الفطر استؤنفوا نشاطهم بعد الصالة والتحموا مع الفرنج فى معركة حامٌة ؼنموا فٌها من

 المواد جزع "لوٌس" لفمدة أٌما جزع.الؽنابم الكثٌر ولتلوا كثٌر من الجنود من بٌنهم لابد من كبار 

ػطاذاػصاظتػتغطلػذجرةػاضدرػباالخبارػاضتىػتردػاضغؼاػ؟ػ

  تتلمى البشابر وتتطٌرها الى الماهرة لتتلى فى المساجد والمجتمعات فتموى الملوب وتهدئ النفوس وتحمس من

 تخلؾ عن الجهاد فٌسرع بالسٌر الى المنصورة لكٌال ٌفوته ذن الشرؾ .

؟ اػحدثػسىػذوالطاذػ 

 . فى السابع من شوال هاجمنا شنٌة كبٌرة فٌها مابتا رجل من الفرنج بٌنهم كونت كبٌر وأسرناها 

 . فى منتصؾ شوال التحمنا بهم فى برهم وأسرنا منهم أربعٌٌن فارسا بخٌولهم 

 نصر كبٌر .فى أخر شوال . أحرلنا سفٌنة كبٌرة من سفنهم والتحمنا معهم فى معركة فزنا فٌها ب 

؟ طاذاػصانػغحدثػباالدرىػاضذغنػغردضونػضضػاعرةػ 

  تتلمى شجرة الدر الرسابل وتبعث بها وباالسرى الى الماهرة أفواجا تلو افواج فٌطاؾ بهم فى الشوارع واألزلة

 وٌعلو التكبٌر وترتفع   االٌدى بالشكر هلل والدعاء له أن ٌتم نصره وٌهزم أعداءه.

ػسػطدػشواهػاطرػاضػتالػ؟ضطاذاػتدارسػضوغػ

  حتى رأى لوٌس أنه سٌفمد جٌشه بعضا وراء بعض إذا استمر هذا الحال ورأى أنه البد من معركة ٌتاللى فٌها

 الجٌشان .

ػسغمػاتغقػضوغسػوشوادهػ؟ػ

 اتفموا على ان ٌمٌموا جسرا على بحر أشمون ٌعبرون علٌه وهبوا الى العمل ٌدفعهم الخوؾ واألمل حتى اتموا 

 منه بعض امتار .

ػطاػطوشفػذجرةػاضدرػططاػسطضهػضوغسػوجظودهػ؟ػ

  كانت شجرة الدر ٌمظة لما ٌفعلون فجمعت المواد والمهندسون وتدارسوا المولؾ ثم اتفموا على ان ٌتم الهجوم

ر كما اشتد على الفرنسٌٌن اثناء الامتهم الجسر أوالً بؤول وتم تنفٌذ الخطة بنجاح وعجز الفرنسٌون عن الامة الجس

 هجوم الفدابٌٌن علٌهم وأثار الذعر فى للوبهم ولوٌس حابر.

ػضطاذاػرطدػاضغرظبػضبظاءػبرجغغنػطنػاضخذبػ؟ػ
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  اخٌرا تفتت أذهانهم عن فكرة ظنوها ستحمٌهم أن ٌبنوا برجٌن كبٌرٌن من الخشب ٌحشدان بالرال والمذابؾ

 الجسر وبدأ العمل وتحرن الجسر لٌمتد الى الشاطا األخر.ٌلمون منها لذلبفهم وٌحمون بها العمال الذٌن ٌمٌمون 

ػطاػطوشفػذجرةػاضدرػواضطؼظددغنػاضطصرغغنػطنػعذغنػاضبرجغنػ؟ػ

  لالت شجرة الدر لموادها ومهندسٌها : ما العمل ؟ الجسر ٌتحرن والبرجان ٌتحركان معه والبد من االسراع

مما ٌبؽون سنمذفهم بالنار العربٌة  نشا إلىموالتى فلن ٌصلوا باٌماؾ ذلن الخطر وكان الجواب حاضرا:ال تخافى ٌا 

التى ال عرفونها . وفى ظالم اللً والفرنج جادون فى الامة الجسر وجنودهم ٌحرسون البرجٌن ولوٌس ٌتعجلهم 

دوٌها شمت الجو نار مستمٌمة مثل االسطوانات الكبٌرة تجر خلفها ذٌوال كالحراب الطوٌلة تحٌل اللٌل نهاراً وتهز ب

 .جارحةاالرجاء وتكشؾ مضارب الفرنج ثم تنمض علٌهم كؤنها نسور 

ػطاػأثرػحرقػاضبرجغنػرضىػاضغرظبػ؟ػ

  ولؾ العمل على الجسر وخٌم السكون على مضارب الفرنج واعتكؾ لوٌس فى خٌمته ٌفكر وطال به التفكٌر

 فكرون فى حل .معلما امه بمعجزة تنمذه من براثٌن العرب وجمع المواد وجعل واٌاهم ٌ

ػصغفػصاظتػاضخغاظظػضضطصرغغنػطنػاضداخلػ؟ػ

  ولبل أن ٌجدوا حال ألبل احد االتباع الهثا ٌنبا لوٌس بانهم وجدوا رجال ٌدلهم على طرٌك الى العرب فى ممابل

 مال للٌل : مخاضة  فى بحر اشمون ٌجتازون منها وٌفاجبون العرب . وٌؤخذون أخذا وبٌال!

ػوبمػاردضهػضوغسػ؟ػبمػغتصفػدارتوػ؟ػ

  التفت لوٌس الى اخٌه الؽبى المتسرع "دارتو" ولال والفرح ٌهزه.   "تسرع انت ٌا دارتو بفرلة الفرسان

وتخترق تلن المخاضة وتعبر بحر اشموم وتفاجا العرب وتشؽلهم بالمتال عن الجسر بٌنما ٌجد المهندسون والعمال 

 ورة ونفح الطرٌك الى الماهرة .وٌتمونه فنزحؾ علٌه ونلتمى بن وندهم المنص

ػرضل؟ػأخذػدارتوػاضطربػرضىػزرةػ؟ػ

  بلػ المخاضة ثم التحمها وخٌوط الفجر تنتثر فى االفك وأخذ العرب على ؼرة ولم ٌكونوا ٌتخٌلون أن ٌصل

 الفرنج الٌهم من األرض أو من السماء.

ػطاػطوشفػسخرػاضدغنػ؟ػوطاػطصغرهػ؟ػػ

  الى جواده ولفز على صهوته واندفع الى الفرنج معجال دون أن ٌعد عدته لٌس حوله نهض فخر الدٌن بن الشٌخ

سوى بعض مما لٌكة والتحم صفوؾ االعداء فى بساله فالتفوا حوله سٌوفهم من كل جانب فخر صرٌعا واندفع 

 "دارتو" الى المنصورة حتى بلػ لصر السلطان.

ػبمػادتعاثتػذجرةػاضدرػ؟ػ

 لممالٌن البحرٌة الذٌن ٌحرسون المصر وتلتؾ به دورهم فاسرعوا الى جٌادهم وهى صرخت شجرة الدر فى ا

 تدفعهم من شرفة المصر وتحثهم على االستماته النماذ شرؾ السلطان وزوجته وجوارٌه وانماذ شرفهم .
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ػطاػأثرػظداءػذجرةػاضدرػرضىػاضططاضغكػاضبحرغظػ؟ػ

 ٌتمدمهم "ركن الدٌن بٌبرس البندلدارى" ولابلوا األعداء  التهبت حماستهم واندفعوا كالصواعك الى الفرنج

بسٌوفهم ورماحهم وصدورهم والجوارىتصرخن من وراء شجرة الدر فتصرخ لهن الدماء فى عروق الفرسان فال 

 ٌبالون بما أمامهم من سٌوؾ ورماح .

ػصغفػواجهػبغبرسػاضغرظبػ؟ػ

  أخرى الى خارج المنصورة لتحصر المعتدٌن وتمطع وجه بٌبرس هجومة الى الكونت "دارتوا" وبعث بفرلة

اتصالهم بموات الفرنج وحمى الطعن والضرب وطعن بٌبرس "دارتوا" طعنه نجالء خر على اثرها ٌخبط فى دمه  

وتمت اباده من حول الكونت فؤبادهم والذ األخرون بالفرار تاركٌن ألفٌتهم للرماح والسٌوؾ تؤكل منها ما تدركه 

 المنصورة وأزلتها . عابذٌن بشوارع

ػصغفػصاظتػاضطػاوطظػسىػاضطظصورةػ؟ػ

  والسٌوؾ بالسٌوؾ  باألجسادوفى داخل المنصورة نشبت مع الفرنج ملحمة بشرٌة دامٌة اشتبكت فٌها االجساد

لذابؾ البٌوت من  وانهمرت علىرإس الفرنج والسواطٌر والسكاكٌنوالرماح بالرماح وعملت فٌها لضبان الحدٌد 

 والنوافذ حجارة وطوبا وأوعٌة وسهاما ولطع ااث وما امتدت الٌه اٌدى هإالء المدافعٌن عن مدٌنتهم. االسطح

ػطنػاضغرظبػ؟وضطاذا؟-صمػبػىػ

 .0لم ٌنج منهم سوى خمسة لبض لهم البماء لٌخبروا الباؼٌن بجزاء البؽىوالعداون  

ػ؟ػاألثظاءطاذاػسطلػرطالػاضغرظبػسؼذهػػ

 د انتهزوا فرصةهذه المعركة وانشؽال العرب بها فجدوا فى العمل على بناء الجسإر وكادوا كان عمال  الفرنج ل

 ٌتمونه فلما بلؽهم الخبر الحزٌن فمدوا عمولهم والموا بانفسه بالماء سابحٌن فرق الى لشاطا االخرلد

 . سبمهم لوٌس وخاض ببعض من جٌشه فانمض العرب علٌه ٌبٌدون رجاله كما ابادور رجال اخٌه 

؟صغفػأظػذػضوغسػ 

 .حتى البل الللٌل وحجز بٌن الفرٌمٌن وأنمذ لوٌس ومن بمى معه فركبوا الظالم والذوا بالفرار 

ػطاػحاضظػذجرةػاضدرػبطدػاالظتصارػ؟ػ

  جلست شجرة الدر فى عظمة المنتصر شاكرة لربها عونه ونظرت الى المواد ثم لالت فى سرور شكرا لن ٌا

 السلطان, وأرضٌت الكرامة والبسالة .بٌبرس أرضٌت موالى 

ػطاػطوشغؼاػطنػشوادعاػ؟ػ

  ثم التفتت الى عز الدٌن اٌبن و"آق طاى" وؼٌرهما وأثنت على ما ابدوا من شجاة والدام وأطالت النظر فى وجه

 اٌبن كؤنها تدبر شٌبا ٌخصه .
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ػرمػدأضتػرزتػاضدغنػاغبكػ؟ػ

   "من هإالء االشرار ؟سؤلته لابلة : ومتى تنتهى ي"عز الدٌن 

 انهم جرحوا جرحا بالؽا البرء منه ولو هاجمناهم وهم ٌعلمونه ألبدناهم جمٌعاً.

ػبمػحدثؼاػبغبرسػ؟ػ

  لال بٌبرس فى شجاعة سٌوفنا رهن اشارتن ولوتنا فى ٌدن ولد ؼدت أرضنا كلها لبورا مفتحة الستمبال هإالء

 الفرنج فمرى بما تشابٌن .

ػطتىػتحتغلػباضظصرػ؟ػ

 . ػلالت فى سرور وثمة : نحتفل ؼدا بالنصر وبعد ؼد نضع خطة الهجوم الماحك إن شاء هللا
ػ_______________________________________________________________________

ػ

 

ػطتىػتمػارالنػوساةػظجمػاضدغنػ؟ػ

 حٌنذان وفاة السلطان وتولٌته  عندما بلػ توران شاه مصر ذهب مسرعا الى المنصورة فؤعلنت شجرة الدر

 سلطانا بدل ابٌه ولم تخل ٌدها من األمر إذ لم ٌكن له من شهواته ومتعته .

ػبمػأردلػتورانػذاهػضذجرةػاضدرػ؟ػ

  أرسل الى شجرة الدر ٌطالبها بمال ابٌه وٌحاسبها على ما أنفمته فى ؼلظة وجفاء ؼٌر ممدر لها موالفها

 حماٌة الوطن.المجٌدة وما بذلت من جهد فى 

ػطاػطوشفػاألطراءػطنػتورانػذاهػ؟ػ

  لال االمراء لشجرة الدر فى تذمر وما الرأى فى ذا السلطان الذى ال ٌصلح للملن ؟ لٌس هو الذى ٌدبر االمور فى

 هذا المولؾ العصٌب .

ػبمػظصحتػذجرةػاضدرػبغبرسػواألطراءػسىػطوشغؼمػطنػتورانػذاهػ؟ػ

 ى صدرها من األلم : مدبر اللٌل والنهار ٌتصرؾ ٌا بٌبرس والذى مد سٌفنا الى عنك لالت ووجهها ٌنطبك بما ف

"دارتو" لادر أن ٌرٌحنا وٌذهب عنا األذى والحزن ! دعنا من توران شاه الٌوم وخلنا فى المعركة وأخبرنى بما تم 

 فى الخطة الجدٌدة.

ػطاػاضخطظػاضجدغدةػاضتىػشامػبؼاػبغبرسػضضػضاءػرضىػاضغرظب؟ػ

 النصــــــــــز  -5       
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  لال بٌبرس فى عزم وصدق "انتهٌنا ٌا موالتى من صنع السفن وسنحملها مفصلة الى بحر المحلة وهنان ٌتم

تركٌبها ثم تشحن بارجال والذخٌرة وتمؾ فى طرٌك السفن الفرنجٌة المادمة بالمٌرة من دمٌاط فٌموت لوٌس ومن 

 معه جوعا إن ركب رأسه ولم ٌسلم أو ٌسرع بالفرار".

ػاضخطظػرضىػذجرةػاضدرػ؟ػطاػأثرػدطاعػ

  سرت شجرة الدر لما سمعت وجعلت تطٌب خواطر االمراء لٌرجبوا ما فى نفوسهم الى ما بعد المعركة فخرجوا

 ممتنعٌن برأٌها . واندفعوا الى العمل لٌنهوا الحرب وبعدها تلتفت سٌوفهم الى رلبة توران شاه .

ػطاػاألخبارػاضدارةػاضتىػزادتػدرورػذجرةػاضدرػ؟ػ

  ألبلت مراكب الفرنج من دمٌاط محملة بالزاد والعتاد فباؼتها سفننا المتربصة لهم فؤخذنا مراكبهم االثنتٌن

 والخمسٌن أخذة رابٌة ولتلنا منهم نحو الؾ وؼنمنا كثٌرا من الؽنابم .

ػطاػحاضظػضوغسػوجظودهػبدػادتغالءػاضطصرغغنػرضىػاضدغنػ؟ػ

 ٌ عٌش فى مجاعة شرسة ٌؤكل هو وجنوده الحشابش واالسمان وجذور لوٌس حابر متفزع تدور به األرض

 النبات . أصبحوا حٌوانات تتممم.

 الجٌش الفرنجى مهدد بالفناء الفزع ٌشتد فى دمٌاط ومن فٌها هابمون على وجوههم.

ػطاػحاضظػزوجهػضوغسػ؟ػ

 انطبمت علٌها والشرن  امرأة لوٌس جزعه تبكى حظها وتندب زوجها وتبحث عن طرٌك للنجاة لكن المصٌدة

 أحكم على زوجها وحملتها .

ػبمػأردلػضوغسػردضهػضضطصرغغن؟ػ

  لم ٌطل الولت والبلت رسل لوٌس ذلٌلة تعرض الصلح وترن دمٌاط , والعودة بما بمى من الجٌش فى ممابل

 تسلٌم بٌت الممدس وبالد الساحل من الشام للفرنج .

ػطاػطوشفػبدرػاضدغنػطظدوبػاضطربػ؟ػ

 صاح بدر الدٌن مندوب العرب فى وجه مندوبى الفرنج ساخراً.ف 

 ماذا ٌعرض لوٌس ؟! وكٌؾ ٌخٌل الٌه اننا سنوافك على هذا العرض أو نعٌره التفاتاً.

ألم ٌعلم الى الٌوم حرصنا على ثالث الحرمٌن والمبلة األولى للسلمٌن وما لها ؾ صدورهم من المكانة العظمى ؟ 

 شبرا من أرض الشام .فكٌؾ ٌسلمونه؟ لن ترن 

ػبمػرادػردلػضوغسػطنػرظدػاضطربػ؟ػ

 .عاد رسل لوٌس الٌه ٌصفون له ما رأوا وما سمعوا من عز العرب ورفضهم تسلٌم شبر واحد من أرضهم 

ػطاػأثرػاضردػرضىػضوغسػ؟ػ
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 ولرأ فى  فامتألت عٌناه بالدموع ومن خلؾ تلن الدموع التى تماطرت نظر الى جنوده الذٌن أضناهم الجوع

 اعٌنهم من السخط والتذمر فخاؾ العالبة وأصدر ألمر .

؟ طاػاألخبارػاضتىػجاءتػطدػاضطامػاضجدغدػوحغرتػاضػضوبػ 

  االخبار أن الفرنج ٌنسحبون الى دمٌاط؟.. ٌتحركون فى سرعة الرٌاح مشاه وفرسان ٌجرون ذٌول الخٌبة

 وسفنهم بجانبهم فى النٌل.

ػنػاألخبارػ؟طاػطوشفػاضجغشػاضطصرىػطػ

  لم ٌتركهم جنودنا وطاروا بجٌادهم خلفهم ٌبعثرون مإخرتهم وٌنثرون أشالءها فى الطرٌك وبٌن الحمول وهم

 ٌفرون فى هلع من الموت الذى ٌالحمهم وٌطحن من ٌدركه منهم حتى بلؽوا فارسكور .

ػاضىػأغنػضجأػضوغسػضغحتطىػ؟ػ

 طا الشرلى الشرلى لفرع دمٌاط بٌن "فارسكور وشرمساح ".لجؤ الى لرٌة "منٌة أبى عبد هللا" على الشا 

ػطاذاػتركػضوغسػبطدػسرارهػ؟ػ

  فر ذلن الجبان تاركا خلفه ثالثٌن الفا من الضحاٌا ٌتسالط الطٌر على جثثهم وتجهز الوحوش على من بمى فٌه

 رمك منهم ولكن أٌن ٌفلت ذلن اآلبك ..؟!

ػطاػطصغرػضوغسػ؟ػ

 بعه فلم ٌجدوا أمام أفواه الموت سوى أن ٌرفعوا أٌدٌهم فى ذله ٌطلبون األمان وٌستسلمون ال حمنا لوٌس ومن ت

 لألسر !

ػطاػأثرػضوغسػرضىػذجرةػاضدرػ؟ػ

  طربت شجرة الدر لماسمعت والتفتت الى جندها االبطال الذٌن زفوا االخبار ولالت بوجه مبسوط "وماذا صنعتم

ٌكون ملن مصروالشر وٌع امرأته للملن وتكون شجرة الدر جارٌة لها تذلها بملن الفرنج "  مسكٌن كان ٌعد نفسه ل

 وتذل بها المسلمات.

ػأغنػدجنػضوغسػ؟ػ

 ......."فى دار بن لممان ٌا موالتى :  أسٌرا ٌرسؾ فى األؼالل ٌحرسه "الطواشىصبٌح 

ػطاػحاضظػاظجواػوبواتغهػسىػاألدرػ؟ػ

 من فكر ومن أشار ومن دبر. ٌودان أن ٌضمهما لبرأخٌهما "دارتو"  فى المٌود ٌا موالتى مع األسرى ٌلعنان

 الذى لمى حتفه بسٌوفنا وٌرٌحا انفسهم مما ٌجدون من المذله ؟!

ػأغنػصانػتورانػذاهػ؟ػ

 .فى فارسكور 
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ػطاذاػصانػغغطلػ؟ػ

 لطابٌن من حاشٌته ؼارق فى لهوه ولعبه ٌعزل وٌولى وٌنحى األمراء األبطال ورجال الدولة المخلصٌن وٌمدم ا

 الالهٌة وٌفرق االلطاعات بؽٌر حساب. وٌتوعدنا بالمتل واالفناء.

ػطاػطصغرػتورانػذاهػ؟ػ

  ابتسمت شجرة الدر ابتسامة عرٌضة كانت إٌذانا ببدء العمل فانصرؾ الجنود مسرعٌن الى فارسكور والتحموا

ر الى أعلى البرج واحتمى به فلم ٌصعدوا على توران شاه برجه الخشبى وضربه بٌبرس بسٌفه فمطع أصابعه فف

الٌه واضرموا النار فى البرج فلم ٌجد مفرا من الموت إال أن ٌلمى بنفسه فى النٌل فسبح المالٌن الٌه أمامهم "أق 

طاى" شاهرا سٌفه حتى بلؽه فضربه ضربه اطاحت برأسه . وترن جثته تهوى الى اعماق الماء ثم عاد الى الشاطا 

 ضب لابالً.:  هذا جزاء من ال ٌحفظون العهد , وال ٌمدرون العاملٌن.وهو ٌردد فى ؼ

ػ

ػ

ػ

ػطتىػخالػررشػاضدضطظظػ؟ػ

 . خلى عرش السلطنة الرسمى بممتل توران شاه 

ػرالمػاتغقػاألطراءػ؟ػ

  اجتمع األمراء ورجال الدولة ٌتشاورون ولم ٌطل هم المجلس واتفموا على تولٌة شجرة الدر وتنصٌبها ملكة

 مصر ل

ػطاػاضطذصضظػاضتىػواجؼتؼمػباضظدبظػذجرةػاضدرػ؟ػ

  عادوا ٌتساءلون لابلٌٌن " وكٌؾ تخرج للناس وتواجههم وتمول لهم وٌمولوا لها ؟! كانت تصدر األوامر فننفذها

 وهى من خلؾ حجابها فماذا تصنع األن؟! هل ترضى بالسفور وتلمى الحجاب أو تحكم من وراء الثماب أو الستار 

ػغفػتمػحلػاضطذصضظػ؟صػ

  األمر جد سهل ال تلمى الحجاب وال تحكم من وراء الستار , بل تمٌم واحدا من االمراء بٌنها وبٌن الناس , ٌتحدث

 باسمها وٌبلؽهم أوامرها وٌنفذ ما ترٌد.

؟طنػاضذىػاختارتؼمػذجرةػاضدرػ؟ػوطاػاضدببػسىػاالختغارػ 

 م تختره النه أكبر الممالٌن وأعظمهم شؤن وأشجعهم, بل لٌكون فى ٌدها اختارت )عز الدٌن أٌبن التركمانى(.   ل

 طوع إرادتها لما رأت فٌه من الطاعة ولٌن العرٌكة .

 صاحبة السرت الزفيع  - 4    
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ػبمػطارػاضحطامػ؟ػ

  ثم طار الحمام بالكتب ٌبشر بالسلطان  الجدٌد ففرح الناس باستمرار األمور وكانوا فى وجل من الفرلة واالنمسام

 سرعتها فى تالفى الشر, وما كان سٌنجم إذا تؤخر إلامة سلطان جدٌد.شاكرٌن لشجرة الدر 

ػطاػاضذىػصاظتػتغصرػسغهػبطدػتوضغتؼاػ؟ػ

كانت تفكر فى ملن الفرنج المحبوس فى دار بن لممان , ممٌدا مثل السراق ولطاع الطرق . وفى أولبن األسرى  -1

 دة لمهاجمتهم والمضاء علٌها .الذٌن تعج بهم الحبوس وفى دمٌاط  ومنبها من الفرنج وتعد الع

طار فكرها الى الشام وحلك فوق دمشك وحلب وسواهما ٌستطلع رأى األٌوبٌٌٌن فى تولٌتها الملن, وتذكرت  -2

)ورد المنى ونور الصباح( و)سواء بنت الفمٌه( مدركة أن العمارب ستتحرن فى هذه الساعة بسمها الماتل لتثٌر 

 الخضوع لها والعمل سرٌعا النتزاع الملن منها .الماللل وتحرض )بنى آٌوب( على رفض 

كما جعلت تفكر فٌما ٌكون من خلٌفة بؽداد الذى تتبعه البالد اسما وفى خلعته التى ال ٌتم السلطان ألحد اال  -3

 بها , وال ٌمر الناس جمٌعا بالخضوع ألحد بعدما ٌمنحها.

ػ؟طاػاضذىػوصضؼاػأثظاءػاظذعاضؼاػبؼذهػاضغصرة.ػ

  تلن الخواطر فى رأسها وجال فكرها ٌبحث عن حل لهذه المشكلة المعمدة وفٌما هى تفكر  بلؽتها رسالة ازدحمت

. 

ػثرػاضرداضظػرضغؼاػ؟ػأطاػ

 . بلؽتها رسالة تؤثرت بها وبدا فى وجهها أثار العطؾ والحنان حٌن لرأتها 

ػضزوجظػضوغسػ؟ػأردضتضطاذاػػ

 ضعفها وتطلك لها زوجها  الى صاحبة الستر الرفٌع أن ترحم مارجرٌت امرأة لوٌس تتوسل فٌها أرسلتها

والوطن  وتصؾ لها لوٌس  واألهلالؽرٌبة التى فمدت الزوج  وتفرض ما تشاء من مال وتناجٌها بعاطفة المرأة

 وؼروره وتسرعه وطمعه الذى اؼواة ودفعه الى هذا المؤزق ودفع بها معه.

ػضغرظبػ؟رضلػ؟ػتغضغلػذجرةػاضدرػاضطالػرضىػشتلػاػ

  أذنت للفرنج أن ٌبعثوا برسلهم للمفاوضة مفضله أن تمأل الخزابن الخاوٌة بالمال من فدٌة لوٌس وأسراه على

 أن تمتلهم لابله لنفسها "وماذا تجدى تلن الدماء ولو جرت أنهاراً".

ػصغفػخغغتػذجرةػاضدرػرضىػاضغرظبػ؟ػ

  زهم وتخفؾ هذه الفدٌة الثمٌلة عنهم ما دامت لد تعطفت صاحبة الستر الرفٌع أن ترحم عج إلىجعلوا ٌتوسلون

ولبلت تكرما أن تطلمهم وعرضوا أن تتفضل بمبول النصؾ معجال والنصؾ األخر ٌإجل حتى ٌبلؽوا عكا بعدما 

 ٌسلمون دمٌاط.

ػطاػأثرػرضاػذجرةػاضدرػرضىػاضغرظبػبطاػطضبواػ؟ػ
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 علٌهم المواثٌك بالوفاء وأسرعت الرسل الى  كم كانت فرحتهم حٌن رضٌت صاحبة الستر الرفٌع وأخذت

مرجرٌت بالبشارة فكفكفت عبراتها ولم تعمب ونهضت مسرعة تجمع المال وتفتش عنه فى كل مكان وتتوسل الى 

 من حولها ألى ان ٌضحوا بؤخر ما ٌملكون لٌفكوا المٌد عن رلابهم.

ػطاػحاضظػضوغسػوعوػخارجػطنػاضدجنػ؟ػ

 حوله ؼٌر مصدق ٌسؤل نفسه أهو فى حلم أم فى ٌمظة ؟!!. خرج لوٌس من سجنه ٌتلفت 

ػصبغحػ؟ػاضطواذيػإضغهصغفػظظرػػ

 ًالذٌن كادوا ٌطٌرون من الفرح . وباألسرى بؤخوٌةفى سخرٌة  ثم التمى  إلٌهصبٌح ٌنظر  والطواش 

ػبمػوردعمػاضطصرغونػ؟ػ

  منشدٌن فى سخرٌة . بالشماتةالمصرٌون ٌودعونهم 

ػاضدرػأثظاءػخروجػضوغسػ؟ػطاػحاضظػذجرةػ

 . كانت تردد هذا النشٌد باسمة وفكرها سابح فى المشكالت األخرى التى بدأت تطل برءوسها وبخاصة من الشام
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