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صالح الدين والتطهري
كتبت يف مقالني سابقني عن القـد

ومكانتهـا عنـد املسـلمني

أعادها اهلل إليهم ,وذكرت شي ًا من تارخيها منذ فتةها أيام عمـر
ابــن اخلطــاب  ,ثــم ســدثت عــن وقوعهــا يف أســر الصــليبيني يف
القرن اخلامس اهلجـري ومـا فعلـوه بهـا وبرهلـها املسـلمني ,وحـديث
اليوم موصول مبـا سـبقه ,وهـو خـاص جبهـاد صـالح الـدين األيـوبي
واســـتعادته لبيـــت املقـــد

ومعاملتـــه ألعـــداء املســـلمني فيهـــا عنـــد

انتصاره عليهم.
كان صالح الدين ــ رمحه اهلل ــ جماهدًا صادقًا بـذل جهـوده يف
إعداد القوة ملواجهة األعداء ,وشارك جنده بنفسه يف اجلهاد حيـث
كان يف مقدمة صفوفهم.
وقبل أن يتوجه إىل بيت املقد

حرر العديـد مـن املواقـع يف بـالد

الشام وخصوصًا املواقع الساحلية الع يقدم الغزاة عن طريقهـا مـن
أوربــــا واســــتدعى صــــالح الــــدين األســــاطيل اإلســــالمية املصــــرية
للمةافنة على تلك املواقع الساحلية اهلامة.
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وعنــــدما ضــــمن صــــالح الــــدين محايــــة الســــواحل باألســــاطيل
اإلسالمية ضد أي هجوم إلري متوقع توجـه إىل بيـت املقـد

الـع

ازدمحــت بالصــليبيني ,يقــودهم بطريــرك بيــت املقــد  ,وكــانوا
يرون أن املوت أهون عليهم من استعادة املسلمني هلا فالقـد
هو معروم هلا شرن كبري عند

كمـا

يع الطوائف النصرانية.

كمن النصارى للطالئع األوىل مـن قـوات صـالح الـدين فـروقعوا
بهم ,ومع ذلك أصر املسلمون على التقدم إىل القد  ,ووصـلوا إىل
أســوارها ,وقــد بق ـي صــالح الــدين بنفســه ومــع جنــده مخســة أيــام
يدورون على املدينة يتةسسونها كالصـقور ,ويستقصـون أخبارهـا
ويراقبون مواقعهـا العسـكرية الدفاعيـة ليختـاروا املكـان املناسـب
للــهجوم ,ثــم نصــبوا املنجنيــش علــى جانــب مــن املدينــة ,ويف املقابــل
نصــب الصــليبيون منجنيــش داخــل أســوار القــد

كــانوا يرمــون بهــا

املسلمني ,وتقاتل الفريقـان قتـاالً شـديدًا وكـان شـجعان الصـليبني
خيرجــون كــل يــوم إىل ـاهر البلــد ويقــاتلون املســلمني ,واحلمــا
شــديدًا بــني الطــرفني فبقــدر مــا كــان الصــليبيون حريص ـني علــى
االحتفا بالقد

لوازع ديا عندهم ,كان املسلمون أشـد حرصًـا

منهم على اسـرتداد املدينـة لـوازع ديـا أقـوى ,واسـتمات كـثري مـن
املسلمني يف القتال طلبًا للشهادة عنـد أسـوار القـد  ,وقـد سمـس
املســلمون يف القتــال حتــى اضــطروا فرســان الصــليبيني إىل االختبــاء
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وعدم اخلـروج مـن املدينـة ووصـل املسـلمون إىل اخلنـدق ,ومتكنـوا
من بدأ النقب يف األسـوار يف الوقـت الـذي كانـت املنجنيقـات متنـع
األعداء من الدفاع عـن األسـوار ,حتـى يـ س الصـليبيون مـن جـدوى
دفاعهم وأحسوا أن القد

مرخوذة منهم وأن املسلمني لن يدعوها,

عنــد ذلــك بــدأوا التفــاوض مــع صــالح الــدين علــى تســليم البلــد,
فاستشار صالح الدين العلماء والقواد ,فرشاروا عليه بترمني النا
على أن يدفع كل واحـد مـنهم مقـدارًا حمـددًا مـن املـال ويسـمح لـه
بــاخلروج آمنًــا ,ويعطــي النــا

مهلــة أربعــني يومًــا ملــن أراد اخلــروج

مـــنهم بهـــذه الشـــروط ,ومت تســـليم املدينـــة يـــوم اجلمعـــة  27رجـــب
583هـــ املوافــش 1187/10/12م )122( .وكــان يومًــا مشــهودًا عــال
فيـــه صـــوت التكـــبري والتهليـــل والتةميـــد ,تلـــف أحنـــاء القـــد
واملنـــاطش احمليطـــة بهـــا ,وتوجـــه املســـلمون إىل املســـجد األقصـــى
وطهروه من بقايا عبث النصارى الصليبيني ,وكانوا قـد أقـاموا يف
حمرابه اخلنـازير إمعانًـا يف إهانـة املسـلمني ,ومت تننيفـه و

ـع مـا

حوله وأزيلت األبنية الع قسموا بها املسجد وأعاده املسـلمون كمـا
كان وأنزلوا الصليب الذي وضعه النصارى علـى قبتـه ,يقـول أحـد
( )1اننـر :ابـن األثـري ,الكامـل يف التـاريخ ,ج  ,11ص  .549ابـن واصــل,
مفرج الكـروب ,ج  ,2ص  .214وابـن كـثري ,البدايـة والنهايـة ,ج ,12
ص .323
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شــهود العيــان( :وكــان علــى رأ

قبــة الصــخرة صــليب كــبري مــن

ذهــب ,فلمــا دخــل املســلمون البلــد يــوم اجلمعــة تســلش

اعــة مــنهم

أعلى القبة ليقتلعوا الصليب فةني صعدوا ننر املسلمون إليهم وإىل
األفــرنج ليننــروا مــاذا يصــنعون ,فلمــا قلعــوه وســقط صــاح النــا
كلــهم صــوتًا واح ـدًا مــن البلــد ومــن ــاهره املســلمون والفــرنج أمــا
املسلمون فك وا فرحًا وأما الفرنج فصاحوا توجعًا وتفجعًـا فسـمع
النـا

صــيةة كـادت األرض أن متيــد بهـم لعنمهــا وشــدتها) ,ومت

هيـــزه للصـــالة يف أول

عـــة ,وكـــان يومًـــا مشـــهودًا ,حضـــره

املســلمون مــن ,تلــف بــالد الشــام القريبــة ليشــهدوا أول

عــة يف

األقصـى بعـد تطهــريه مـن شـرك الصــليبيني وشـرهم ,وذرفـت دمــوع
املســـلمني وهـــم يشـــهدون هـــذا التجمـــع املهيـــب ويهللـــون ويكــ ون
ولربهم يتواضعون وصـعد خطيـب املسـلمني منـ األقصـى وإلضـور
الفـــاتح صـــالح الـــدين الـــذي جلـــس متواضـ ـعًا يف صـــفوم املصـــلني
كواحد منهم ,وبـدأ اخلطيـب خطبتـه بقولـه تعـاىل :فَقُطمـعَ دَابمـرُ
الالقَوْمِ الَّذمينَ َلَ مُواال وَالالةَمْدُ لملّهم رَبِّ الالعَالَممنيَ اآلية ([ )45األنعام .
وبعد هذا الفتح وفّى املسلمون للنصـارى بعهـودهم فـرخرجوا مـن
أراد اخلروج باملبل املتفش عليه ,وبقيت كنائسهم على ما هي عليـه
ســـوى مـــا أخـــذوه مـــن مســـاجد املســـلمني ,وقـــد خـــرج كـــثري مـــن
كـ ائهم وقــوادهم وأمــرائهم بــرمواهلم وم يــدفعوا عــن ضــعفائهم,
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وعلــى رأ

هــؤالء بطريــرك القــد

و

ــع كــبري مــن رجــال الــدين

النصـــارى ,وبـــذل بعـــا أثريـــاء املســـلمني مـــن أمـــواهلم فديـــة عـــن
النصارى.
وقد كان صالح الدين ــ رمحه اهلل ــ رحيمًا بالضـعفاء واألرامـل
وأعزة القوم الذين ذلوا فقد كان يف القد

بعا نساء ملك الروم

وقد ترهبـت وأقامـت بـه ومعهـا مـن احلشـم والعبيـد واجلـواري خلـش
كــثري ,وهلــا مــن األمــوال واجلــواهر النفيســة شــيء عنــيم فطلبــت
األمان لنفسها ومن معها فرمنها وسريها برمواهلا ومبن معها.
وكــذلك خرجــت زوجــة ملــك نصــارى بيــت املقــد  ,وكانــت
مقيمة بالقد

مع ماهلـا مـن اخلـدم واجلـواري فاسـترذنت السـلطان

يف االجتمـــاع بزوجهـــا األســـري عنـــد املســـلمني يف نـــابلس فـــرذن هلـــا
فتوجهت إليه وأقامت عنـده.وخرج البطريـرك الكـبري الـذي للفـرنج
ومعه من أموال البيع والكنائس ما ال يعلمـه إال اهلل تعـاىل ,وكـان
له من املال مثل ذلك ,فلـم يعـرض لـه السـلطان ,فقيـل لـه( :خـذ مـا
معه لتقوى املسلمني فقال :ال أغدر به) ,وم يرخذ منه سوى عشـرة
دنانري وهي ما يؤخذ من األفراد العاديني.
وسري
ميناء صور.

يع من يريد اخلروج من الفرجنة ومعهم من حيميهم إىل
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يعًـا غــربيني وشـرقيني ,علــى املوقـف النبيــل

الذي وقفه صالح الدين أثناء فتح بيـت املقـد

ويتةـدثون بإعجـاب

شديد عن توزيعه املـال والـدواب علـى املرضـى واملسـنني واحملتـاجني
مـــن الفرجنـــة ,وعـــن إكرامـــه النســـاء ورأفتـــه باألطفـــال ورعايتـــه
للضعفاء مـنهم ويشـهدون بـرن جنـوده كـانوا علـى غـراره يف املـروءة
والشهامة ,فلم يقـع يف هـذا احلـادث التـارخيي اخلطـري أي أمـر مـن
األمــور الــع تقــع عــادة يف مثــل هــذه النــروم علــى أيــدي اجلنــود
املنتصرين ,والع وقع كثري منها عندما احتل الفرجنة القد .
وعُــد هــذا الفــتح نعمــة كــبرية مــن اهلل علــى املســلمني يف
أحناء العام اإلسالمي حيث عمت به البشـرى ودعـا النـا

يــع

لصـالح

الـدين منـذ ذلــك اليـوم وال زالـوا يـدعون لـه وأنشــد الشـعراء قصــائد
عرفــت بالقدســيات وتكلــم األدبــاء يف هــذه املناســبة الــع أفرحــت
املسلمني يف كل مكان ,وكان يا قاله بعا الشعراء:
أترى منامًا ما بعيا أبصر
القد

يفتح والفرجنة تكســر

وقمامة قمت من الرجـــس
الذي بزواله وزواهلا يتطهــــــــــر
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ومليكهم يف القيد مصفود
وم ير قبل ذاك هلم مليك يؤسـر
قد جاء نصر اهلل والفتح الذي
وعد الرسول فسبةوا واستغفروا
وقد أخذ صالح الدين يشـرم بنفسـه علـى تننـيم شـؤون املدينـة
املختلفة وفتح بعـا املـدار

ورتـب املسـاجد وأئمتهـا ومؤذنيهـا ومـا

يلزمهــا ,كمــا اعتنــى بإقامــة احلــش والعــدل جلميــع رعاياهــا مــن
()123

املسلمني ومن بقي فيها من النصارى.

وحنـــن إذا ذكرنـــا أعمـــال صـــالح الـــدين ـــــ رمحـــه اهلل ـــــ وقـــيم
املسلمني وتردبهم بـ داب ديـنهم الـع متـنعهم مـن االعتـداء وتـرمرهم
بالعدل نرى ما جيري للمسلمني علـى أيـدي النصـارى الصـرب ,ومـا
جرى هلم على أيدي اليهود يف اخلليـل ونقـول وفـاءً بغـدر ,وأن نصـر
اهلل آلتى ولن تعجز هذه األمة عن أن تلد صالح دين جديد بإذن اهلل
يعيــد القــد

مــرة أخــرى إىل اإلســالم ويــرى العــام كيــف يتخلــش

املسلمون برخالق الرمحة حال االنتصار ,واهلل املستعان.

( )1راجع كتاب :الفتوح اإلسالمية ع العصور ,للكاتب ,ص .289

