
 

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

 ؟الفاتح محمد من نتعلمها التي العبر هي ما

 رسول بشرى حتقق موقع األيام تلك كانت إذا فكيف األمم لتلك فخر موضع هي مضيئة أياما   األمم تاريخ يف إن
 عنان إىل األمة عوترف الدنيا تضيء مشوسا   بل السماء يف تشع جنوما   تكون شك ال إهنا ؟وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل

 .القسطنطينية فتح ذكرى أيام هذه، الغراء أيامنا األيام هذه ومن... السماء

َمِديَنُة ِهَرْقَل تُ ْفَتُح َأوًَّلا يَ ْعِني »: فقال أوال تفتح املدينتني أي وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول لئس
لَتُ ْفَتَحنَّ اْلُقْسطَْنِطيِنيَُّة فَ َلِنْعَم اْْلَِميُر َأِميُرَها َولَِنْعَم »: قال وسلم وآله عليه اهلل صلى أنه كما. أمحد( )رواه «ُقْسطَْنِطيِنيَّةَ 

 .أمحد( )رواه «اْلَجْيُش َذِلَك اْلَجْيشُ 
 قادة مهم فأشعلت األمة تاريخ عرب جيل إىل جيل من نقلت هذه وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول كلمات

 صلى اهلل رسول بشرى حتققت. وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مدح استحقاق أجل من األمة وجماهدي وعلماء
 القسطنطينية ففتح سنة، 23 وعمره مراد بن حممد يدي على ه 857 سنة األوىل مجادى 20 يوم وسلم وآله عليه اهلل
 فغري القائد، نعم حممد الفاتح كان. وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول مدح بذلك واستحق بالفاتح املسلمون لقبهو 

 مما أفضل اإعماره على وحرص األمان، النصارى املدينة سكان وأعطى اإلسالم، مدينة أي بول" "إسالم إىل املدينة اسم
 وفر كما. املدينة لسكان لالستهالك الصاحل املاء توفري على صوحر  املياه، صرف نظام تطوير على فأشرف. عليه كانت

 مل. هذا مناو ي إىل قائمة تزال ما واليت العلم، ودور املساجد لبناء ةلحبم قام مث. لألكل حاجتهم لضمان الوسائل للسكان
 .حلكمه عاصمة املدينة جعل بل اإلجنازات هذه بكل حممد الفاتح يكتف

 لقاسي،ا الشتاء مع التعامل أحكم فقد. القسطنطينية لفتح التخطيط يف نوعها من فريدة براعة حممد الفاتح أظهر
 زمنية مدة يف بارعة لوجستية بأعمال قام كما. القتحامها السابقة والتااحمل أحبطت اليت املدينة عاتادف عالج معو 

 .منها االستفادة اهلمم وأصحاب مةألبا جيدر ا  عرب  طياته يف حيمل القسطنطينية فتح إن. العدو ملباغتة قصرية
 فتح يف املسلمون يوفق أن قبل وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشرى بعد سنة 800 من أكثر تمر  أوال،

 ضعف مث األموية، اخلالفة زوال مث الراشدة، اخلالفة هناية املسلمون شهد الطويلة الزمنية الفرتة هذه خالل يف. املدينة
 فتحها، املسلمون أعاد مث ،القدس مدينة منهم الصليبيون نتزعفا الصليبية، احلمالت املسلمون تلقا مث. العباسيني اخللفاء

 وسلم، وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشرى على قرون 8 مرور فبعد. هزموهم حىت املغول هجمات من الويالت عانوا مث
 بقيو  وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بكلمات متعلقني املسلمون بقي املدينة لفتح املتتالية والتااحمل فشل ورغم
 .ستفتح البيزنطيني عاصمة وأن ،ستتحقق وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول رىبش بأن يقني. مقلوهب ميأل اليقني

 يف بعيدة غيبيات عن أخبار أهنا أو مستحيلة، أحالم أهنا على اهلل رسول بشارات مع عاملونتي ال املسلمني إن
 االجتهاد هبم جيدر واقعية ا  أهداف هلم تضع موسل وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشارات أن املسلمون يرى بل. املستقبل
 رىبش لتحقيق احلماسة فيه وغرس القسطنطينية، فتح غاية على ابنه حممد الفاتح والد مراد أنشأ لقد فعال،. لتحقيقها
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 الذي الدين مشس شيخال يد على الدينية املعارف تعلم له يوفر أن على حرص كما. وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول
 .املدينة فتح على حممد الفاتح يشجع لظ

 على الفةاخل بعودة بشر الذي وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بوعد بالثقة تحلىي أن هذا جبيلنا ا  حري أليس
ةِ »: القسطنطينية بفتح وعد كما النبوة منهاج َهاِج النُّبُ وَّ  ؟أمحد( )رواه «ثُمَّ َتُكوُن ِخََلَفةا َعَلى ِمن ْ

 على حتث ال أهنا على وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشارات إىل ينظرون ال املسلمني فإن الثانية العربة أما
 من جليا يبدو كما والدؤوب اجلاد العمل على حتفزهم البشارات هذه إن بل. الواقع أرض على ادهاجيإل االجتهاد

 فيها ليحتمي قلعة فبىن املدينة، فتح وجه يف تقف اليت وانعامل كل عاجل فلقد. القسطنطينية فتح من حممد الفاتح موقف
 على سفنه ونقل املنيعة، املدينة أسوار دك على تقدر مدافع لصناعة املهندسني أبرع واستعمل الشتاء، قساوة من جيشه

 يف يقصر مل دحمم الفاتح أن على تدل األعمال هذه بل. حصينة أهنا نيظ كان اليت اجلهة من العدو تةملباغ اليابسة
 كل اختذ نراه بل. النصر بأسباب األخذ دون ستتحقق وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشرى أن آمال جهده

 هذا مسلمي بنا، فحري. وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول بشرى جيشه ويف فيه لتتحقق النصر ووسائل أساليب
 نتواكل وأال ،إلغائها من سنة 100 بعد الفةاخل عودة أجل من عمللل امهمن حنشدو  حممد الفاتح بفعل نقتدي أن الزمان،

 .املنتظر للمهدي بانتظارنا السكون هذا مربرين العظيم الواجب هذا عن ونتقاعس
 عليها سار اليت اخلطوات وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول سرية من ايستنبطو  أن اليوم املسلمني على جيب

 يف الفاسد اجملتمع مع الصراع معهم خاض الذين القادة من جمموعة نكو   قدف. املنورة املدينة يف ماإلسال سلطان ادجيإل
 هذه. واخلزرج األوس له استجاب نأ إىل خاصة القبائل شيوخو  الناس عامة إىل الرسالة محل على هبم واستعان مكة،
: وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل رسول حديث يف ءجا كما واجب أهنا على عالوة العظيم، األجر وفيها اهلل رسول سبيل

َعٌة َماَت ِميَتةا َجاِهِليَّةا »  .مسلم( )رواه «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفي ُعُنِقِه بَ ي ْ
 يقول حيث اهلل رمحة إىل نسارع أن األوىل بل. عزائمنا تثبيط من ومنكنهما والتواكل لليأس نستسلم أن يصح ال إنه

 َوُرُسِلهِ  بِاللَّهِ  آَمُنوا ِللَِّذينَ  ُأِعدَّتْ  َواْْلَْرضِ  السََّماءِ  َكَعْرضِ  َعْرُضَها َوَجنَّة   رَّبُِّكمْ  مِّن َمْغِفَرة   ِإَلى   ُقواَسابِ ﴿ :القدير العلي
ِلكَ   .﴾اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواللَّهُ  َيَشاءُ  َمن يُ ْؤتِيهِ  اللَّهِ  َفْضلُ  ذَ 

. النبوة منهاج على الفةاخل بعودة رسولك بشرى هبم تتحقق الذين عبادك من وننك ألن التوفيق لكنسأ إنا اهلل، يا
 .آمني
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