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:U قال اهللا

(النور، ٥٥)

(آل عمران، ١١٠)

يفِ  مْ  نَّهُ لِفَ تَخْ يَسْ لَ اتِ  احلِ الصَّ لُوا  مِ عَ وَ مْ  نْكُ مِ نُوا  آمَ ينَ  ذِ الَّ اهللاُ  دَ  عَ {وَ
ي  الَّذِ مُ  دِينَهُ ُمْ  هلَ نَنَّ  كِّ يُمَ لَ وَ مْ  بْلِهِ قَ نْ  مِ ينَ  ذِ الَّ لَفَ  تَخْ اسْ امَ  كَ ضِ  َرْ األْ
يبِ  ونَ  كُ ِ يُرشْ ال  ونَنِي  بُدُ عْ يَ ناً  أَمْ مْ  فِهِ وْ خَ دِ  عْ بَ نْ  مِ مْ  نَّهُ لَ يُبَدِّ لَ وَ ُمْ  هلَ تَىض  ارْ

 { ونَ قُ فاسِ مُ الْ أُولئِكَ هُ دَ ذلِكَ فَ عْ رَ بَ فَ نْ كَ مَ يْئاً وَ شَ
نِ  عَ نَ  وْ نْهَ تَ وَ وفِ  رُ عْ مَ بِالْ ونَ  رُ أْمُ تَ لِلنَّاسِ  تْ  جَ رِ أُخْ ةٍ  أُمَّ يْرَ  خَ نْتُمْ  {كُ

 {... هِ نُونَ بِاللَّ مِ تُؤْ رِ وَ نْكَ مُ الْ



إليه  يأوي  األرض  يف  اهللا  ظل  «السلطان 
أكرم  ومن  املظلوم،  ينترص  وبه  الضعيف 

سلطان اهللا يف الدنيا أكرمه اهللا يوم القيامة»

:r قال رسول اهللا

(املناوي، فيض القدير،  ١٤٣/٤)

«العدل أساس املُلك»
: t قال عمر بن اخلطاب
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توطئة

بمناسبة ذكر مرور ٧٠٠ عام عىل تأسيس الدولة العثامنية العظمى، يرسُّ دار 
فنا هبذه الدولة العظيمة التي تربَّعت عىل  عرِّ األرقم أن تنرش هذا الكتاب القيِّم الذي يُ

تنا، ويقدم لنا «كبار الشخصيات واملؤسسات» املهمة فيها. عرش قلوب أمَّ
احلثيث  والسعي  قرن،  منذ  للعثامنيني  ال  اجلهَّ بعض  إساءة  من  الرغم  وعىل 
لألعداء يف اخلارج لإلساءة بصورة أقبح، مل يستطيعوا إنزال هذه الدولة العظيمة من 
تركيبة  إىل  االنتقادات  هت  وجِّ ما  وإذا  الناس.  قلوب  يف  احتلته  الذي  الرفيع  املوقع 
الثورة  مع  بدأ  الذي  العقيم  القومية  مفهوم  انتشار  بسبب  األعراق  املتعددة  الدولة 
ا، ويتطلع ليكون مثل الدولة  الفرنسية سنة ١٧٨٩، نجد اليوم أن العامل يتحرق شوقً
واجلادة  اجلديدة  املظاهر  ومن  الكثرية.  ثقافاهتا  وتناغم  جمتمعاهتا  متازج  يف  العثامنية 
يف زماننا هذا التي تثبت وجود هذا امليل، هو سعي االحتاد األورويب إىل مجع أعراق 
بعضها  مع  حرب  حالة  يف  كانت  لطاملا  واحد  جسد  يف  وتوحيدها   األوربية  الدول 

ا لقرون طويلة - بأسلوب مشابه لألسلوب العثامين- . بعضً
وجدت بعض الصحف- وغايتها األساسية هي  اجلديد،  وبسبب هذا التوجه 
إزالة البعد املعنوي الذي يُبقي العثامنيني أحياء يف القلوب- نفسها جمبورة عىل حتسني 
سمعتها لد الناس، عرب سعيها إلظهار عالقتها إجيابيةً مع العثامنيني. وقد احتفل 
عىل  سنة   ٥٠٠ مرور   ذكر يف  العثامنيني-  شاكرين  مضت-  سنوات  قبل  اليهود 
إنقاذ العثامنيني اليهودَ من املذبحة يف إسبانيا، وإحضارهم إىل القسطنطينية. ويف هذا 
 العام زارت اهليئة الدينية األرمنية قرب الفاتح ومسجده، ودعت هناك بمناسبة ذكر
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مرور ٥٤٦ سنة عىل فتح القسطنطينية. وبسبب هذه املظاهر التي تعكس التسامح 
العثامنية،  الدولة  ظل  يف  املتنوعة  الثقافات  ذات  املجتمعات  يف  ا  موجودً كان  الذي 
يف  نفسها  غاياهتا-  يف  العثامنيني  ضد  الواقع  يف  هي  التي  الصحف-  بعض  وجدت 
 حاجة إىل اإلقرار بحسن سمعة العثامنيني التي ال تشوهبا شائبة. وقد أهدت إحد
بني  العداوة  عن  يتحدث  الذي  النمساوي «هامر»  املؤلف  كتاب  لقرائها  الصحف 
صحيفة  أهدت  حني  يف  العلمي.  البحث  عن  بعيد  كتاب  وهو  واألتراك،  املسلمني 
أخر كتاب «الربوفسور د. إسامعيل حقي أُزون شارشيل» الذي يعد أكثر الكتب 
فتعهد  كتابه،  يكمل  أن  قبل  وافته  املنية  لكن   ،األخر الكتب  بني  وصحة  تفصيالً 
يف  اإلصالح  حقبة  بعد  ما  عن  للحديث  ا-  بروفسورً لقَّب  يُ آخر-  كاتب  الكتابة 

ا. الدولة العثامنية ، ولكنه مل يكن موضوعيا أبدً
يف  الباحثني  فأمام  احلديثة،  الرتكية  باللغة  تعلم  قد  اليوم  الشباب  جيل  وألن 
يد  متسسها  مل  وثيقة  مليون  ومخسني  مئة  من  يقرب  ما  لوجود  كبرية  مهمة  املستقبل 
ا  ا موثوقً يف األرشيف العثامين، وحتتاج إىل تصنيف وعمل دؤوب، كي تكون مرجعً
ا لألحكام. وال يمكن ألحد أن ينكر أننا بحاجة إىل  ا صحيحً للمعلومات، ومصدرً
كم التي  اللجوء بمحبة ونشاط إىل التاريخ العثامين الذي يعد خزينة غنية بالعرب واحلِ
نحتاجها من أجل اخلالص من الفوىض التي حتيط بنا من كل جانب يف أيامنا هذه. 
نقذنا من تأثري اهلجامت املتتابعة  إن التاريخ العثامين يعد بالنسبة لنا حبل النجاة الذي يُ
التي حتاول إبعادنا عن هويتنا األصيلة. ولسنا نبالغ هنا إن قلنا إننا تأخرنا يف البحث 
يف  نحن  التي  الدروس  نأخذ  كي  احلقيقي،  املؤمن  بعينَي  كافيًا  بحثًا  التاريخ  هذا  يف 

حاجة إليها.
الذي كتبه- بحسب  الكتاب القيَّم  لفائدة القراء هنا  هذا كله، نقدم  ومن أجل 
نقرأ  كنَّا  لطاملا  الذي  طوبَّاش  نوري  عثامن  املحرتم  املؤلف  ذكرناها-  التي  املعايري 

بشغف كتاباته يف جملة ألتون أولوق.
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    o توطئة           
وذلك  الشابة،  أجيالنا  عليه  تسري  الذي  الطريق  إلنارة  وسيلة  الكتاب  هذا  إن 
هلذا  بتقديمنا  بأننا  ا  متامً موقنون  ونحن  العثامين.  التاريخ  من  نحتاجها  التي  بالعِرب 
الزمني  التسلسل  عىل  االطالع  أن  واحلق  كلها.  حاجاتكم  نلبي  إليكم  الكتاب 
عىل  الوقوف  من  دَّ  بُ ال  بل  العثامنية،  الدولة  لفهم  يكفي  ال  األحداث  من  وجمموعة 
البعد املعنوي والروحي وراء هذه األحداث. ولتحقيق هذه الغاية األساسية يلفت 
والسياسية  العسكرية  لألحداث  املعنوية  املؤثرات  إىل  القارئ  نظر  الكتاب  هذا 
العظيمة التي مألت التاريخ العثامين، وذلك من خالل احلديث عن حياة الكثري من 
الكتاب  هذا  املحرتمني  لقرائنا  هنا  نقدم  إذ  ونحن  وكفاحها.  العظيمة  الشخصيات 
بكلِّ فخر، هننِّئ املؤلف املحرتم عىل هذا اإلنجاز العظيم، وندعو اهللا العيل القدير أن 
ه بالصحة والعافية، ويكرمه بكتابة مثل هذه املؤلفات القيمة. يبارك يف عمره، ويمدَّ

دار األرقم للنرش
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احلمد هللا الذي رزق عباده املؤمنني العاجزين حالوة وطمأنينة اإليامن، والصالة 
والسالم أبد اآلبدين عىل فخر الكائنات الذي أخرج اإلنسانية من الظلامت إىل النور.
وبعد؛ فإن األمم تعمل عىل استمرار حياهتا عىل ساحة التاريخ من خالل عنارص 
متثل  أهنا  هي  والفطرة  واخللقة  الدين  من  والغاية  التارخيية.  واملشاعر  واللغة  الدين 
جمموعة قوانني إهلية أعدت لتنظيم احلياة بني احلياة واملوت، لتكون وسيلة لسعادة 

العبد يف الدنيا واآلخرة.
تيضء  التي  الشعلة  فهو  التاريخ  أما  واحلقيقة،  احلق  عن  للتعبري  وسيلة  فاللغة 
لألمم طريق املستقبل بتحليل وتثبيت أسباب األحداث، التي عاشتها اإلنسانية يف 

إطار هذين العنرصين، وحتليل نتائجها. 
بعضها  عن  تنفصل  أن  يمكن  ال  العنارص  هذه  أن  أعيننا  نصب  وضعنا  وهلذا 
من  م  كَ واحلِ ربَ  العِ من  جمموعة  املحرتمني  لقرائنا  نعرض  أن  هنا  فاجتهدنا  البعض، 

خالل الشخصيات، التي هي بمثابة النصب التذكاري  يف تارخينا.
إن جمرد ترميم اآلثار املادية ألجدادنا وهي أصبحت أطالالً، ليس كافيًا جلعلنا 
تركه  الذي  والثقايف،  واللغوي  الديني  املرياث  هذا  أصحاب  نكون  بأن  جديرين 
أجدادنا لنا كأمانة مقدسة. بل علينا أن نعمل عىل إحياء هذه احلضارة وهذه الروح، 
قِمت  عُ العثامنية  احلضارة  أساس  كانت  التي  لغتنا  فإنَّ  القادمة.  األجيال  إىل  ونقلها 
بَتْ بتدخل  آقوب دِلْ آجار١ وأمثاله لكي جيردونا من الثقافة اإلسالمية، نعم  رِّ وخُ

إهنم جعلوها عقيمة بشكل ال تتيح فرصة التمكن من التفكري اجلدي. 

 هو أحد األعضاء يف جممع اللغة الرتكية يف العقود األوىل بعد تأسيس اجلمهورية، وهو من . ١
أصل أرمني.  (املرتجم) 
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النزاعات  هذه  من  األمة  هذه  إنقاذ  يمكننا  ال  فإنه  لغتنا  إنقاذ  عىل  نعمل  مل  وإذا 
يمكن  وال  بالكلامت،  يفكرون  الناس  ألن  رؤوسنا؛  عىل  املسلطة  الكثرية  املختلفة 
أصالً االنفتاح عىل أفق الفكر اإلسالمي املتعمق بلغة متخبطة وناقصة يف مفهومها 

وكلامهتا التي تعرب عنها.
األصيل  الدافع  هو  الذي  الفكر  ذلك  ظهور  يمكن  فال  ذلك،  نَفعل  مل  وإذا 
فيام  أصالً  هنتم  ومل  نلتفت  مل  وهلذا  جادة،  مرتبة  إىل   وصوله  يمكن  وال  للحركات، 
ا لطباعنا وثقافتنا ومشاعرنا القومية. ا خمالفً رة التي تقدم مفهومً نكتبه بِتلك اللغة املزوّ

لن  فإننا  وإال  احلقيقية،  ته  هبويــّ تارخينا  معرفة  علينا  جيب   أخر ناحية  ومن 
ا من تقديم تلك احلضارة العاملية بشكل صحيح. وذلك بسبب األعامل،  نتمكن أبدً
األجانب  واملؤرخون  السيئة،  النوايا  أصحاب  من  املحليون  املؤرخون  كتبها  التي 
فُوا بعداوهتم لإلسالم واألتراك، وال يمكننا معرفة ماضينا بالشكل الالئق  رِ الذين عُ

وتقويم مستقبلنا من خالله. 
هذا  وجعل  املرشفون،  أجدادنا  تركه  الذي  التارخيي  مرياثنا  اغتنام  فإن  وهلذا 
وقومية.  دينية  وظيفة  د  يُعَ لَ أمتنا  يف  فرد  أبسط  وشعور  إدراك  عىل  ينعكس  املرياث 

ر  حممد عاكف- رمحه اهللا- العهود واألجيال بتلك احلقيقة الكبرية فيقول: ويذكّ
حق عىل البالد التي ال صاحب هلا أن تغرق

وأنك إذا ملكت هذا الوطن، فلن يكتب له الغرق..
والتاريخ يشهد عىل أن األمم واألفراد ينظّمون حياهتم يف ضوء التجارب التي 
عاشوها، والتاريخ هو ذاكرة األمة، ونتاج التجارب القومية. وهلذا فإنه كام أن الفرد 
ا دائامً حتتاج إىل  ال يستطيع العيش بدون تلك التجارب التي عايشها، فإن األمم أيضً

إيقاظ وإرشاد األحداث التارخيية السابقة.
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    o المقدمة
إن الصعود واهلبوط  يف أقداَر األمم، إنام يعني جمموعة مرتاكمة من التجارب، 
بشكل  القديمة  التجارب  تلك  ونتائج  أسباب  ومقارنة  مستقبلها.  إىل  ستنقل  التي 

سليم مع األحداث اجلديدة، تيضء املستقبل لألمم.
رمها  و إذا تعرفت األمم عىل تارخيها احلقيقي وعىل مرشدها املادي واملعنوي وقدّ
حق تقدير، فإهنا تكون بذلك األمة املتحرضة العظيمة. وإذا األجيال اجلديدة تعرفوا 
عىل تارخيهم بشكل أفضل من تواريخ اآلخرين، واعتربوا باملايض فال داعي للقلق 

حينئذ من املستقبل. 
وإذا تربى ونشأ جيل يعرض عن تارخيه، ال يتعرف عىل مرشده املادي واملعنوي، 
ن أبطال  ا جلميل هذا املرياث العظيم، وخيوّ ا منكرً ب من داخله، وأصبح وارثً وتغرّ
ماضيه، وجيعل اخلونة أبطاالً، فإن هذا – بال شك- سيجعل املستقبل مظلامً كئيبًا. 
متتد  أن  جيب  وهلذا  ا،  أبدً آمنًا  يكون  ال  املايض،  إىل  يستندون  ال  من  مستقبل  ألن 

جذورنا إىل املايض، وفروعنا إىل املستقبل.
ومن اخلطأ الكبري فهم علم التاريخ عىل أنه جمموعة جمردة من الوقائع اجلافة، بل 
عىل النقيض من هذا، فعلم التاريخ علم مبارك يوضح األرضية األصلية للصواب 

واخلطأ واحلق والباطل يف حياة املجتمعات املمتلئة باملفاجآت واملغامرات.
العِرب  منها  نستخرج  وأن  سليم  بشكل  األرضية  تلك  عىل  نتعرف  أن  علينا 
والدروس الالزمة حتى نستطيع تنظيم حال املجتمعات أكمل التنظيم ونقارن بني 

األسباب والنتائج التي يضعها التاريخ أمامنا.  
وهلذا فإن كتابنا العظيم القرآن الكريم نقل لإلنسانية العِرب واحلكم من األحداث 

املختلفة اإلجيابية أو األحداث السلبية التي عاشتها املجتمعات املاضية. 
ومن ذلك، عىل سبيل املثال، أخربنا القرآن الكريم بأن األمم الظاملة التي عصت 
بعاقبة  التاريخ  مهمالت  سلة  يف  اختفت  وبعدها  اإلهلي  للقهر  تعرضت  تعاىل  اهللا 

حمزنة، يقول اهللا تعاىل: 
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} (الزخرف، ٥٦) ينَ رِ خِ ثَالً لِآلْ مَ فاً وَ لَ مْ سَ ناهُ لْ عَ {فَجَ
ا:  ويقول أيضً

} (الدخان، ٢٩) ينَ نْظَرِ ما كانُوا مُ ضُ وَ َرْ األْ امءُ وَ مُ السَّ يْهِ لَ تْ عَ {فَام بَكَ
ويف مقابل هذا أخطرنا القرآن الكريم بأن األمم التي مل تبتعد عن اهلداية اإلهلية 
األربعة،  الدنيا  جهات  إىل  ومحلتها  التوحيد،  راية  ورفعت  املبني  الدين  عىل  وثبتت 

أورثها اهللا األرض، يقول اهللا تعاىل:
} (األنبياء، ١٠٥) ونَ احلُِ بَادِيَ الصَّ ا عِ هَ ثُ رِ ضَ يَ َرْ  {...أَنَّ األْ

الذي  القرآين،  املنهج  هذا  عن  االستغناء  يمكن  ال  أنه  لنا  يُظهر  ا  أيضً وهذا 
االستفادة  لنا  ل  ويُسهّ خاطئة،  أم  كانت  صحيحة  السابقني  ترصفات  لنا  يُشخص 

منها. وقد عربّ  حممد عاكف عىل أمهية العِرب الالزم أخذها يف هذا الشأن فقال:
فون التاريخ بأنه تكرار يعرِّ

ولو اُستفيد منها  هل كانت تتكرر؟؟!
للوثائق  اجلديدة  املراجعات  عمل  وأثناء  األرشيف،  عىل  يعتمد  التاريخ  إن 
اخلاصة بحضارة عظيمة كاحلضارة العثامنية، سيتضح تدرجييا أن ال قيمة قط لتلك 

االهتامات اجلاهلة الظاملة التي نُسبت إىل هذه احلضارة أو نُقلت عنها. 
أقيمت  إن  وحتى  عظيمة.  أممٌ  بحضارهتا  العظيمةَ  بتارخيها،  الغنية  األمم  إن 
ا.  ا عظيامً ووقورً اليوم العديد من اآلثار احلضارية، فإن «جامع السليامنية» سيظل أثرً
وهنا توجد حقيقة جيب اإلشارة إليها، وهي أن أكثر األماكن التي يرغب السياح يف 
إنام  روحيًا،  هلا  ويرتاحون  بإعجاب،  إليها  ينظرون  ويظلون  إليها،  ويأتون  زيارهتا، 

هي اآلثار العثامنية.
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إن الباحثني املحليني واألجانب عىل السواء يعملون عىل النهل من فهم وذكاء 
ألخذ  ويسعون  منها،  االستفادة  أجل  من  جهودهم  ويبذلون  العاملية،  الدولة  هذه 
ورجال  بالباحثني  يمتلئ  لدينا  األرشيف  دور  فإن  وهلذا  منها.  تعلموه  مما  نصيب 
األجيال  ف  نعرّ ألن  مضطرون  نحن  وهلذا  املحليني.  من  أكثر  األجانب  العلم 
املتسمة  وثقافتنا  بحضارتنا  والعرشين،  الواحد  القرن  أوائل  يف  ونحن  اجلديدة، 
بالرفعة والرشف، وبالبنية املعنوية التي عملت عىل إجياد تلك احلضارة، والتايل علينا  

أن نسري عىل هذا الطريق العظيم الفاخر.
التاريخ  معرفة  دون  العاملي  التاريخ  وحارض  مايض  فهم  يمكن  ال  أنه  وكام 
ا فهم مشكالت املناطق احلساسة املوجودة يف تركيا اليوم  العثامين، فإنه لن يمكن أيضً
واملستعدة لالنفجار يف كل حلظة، دون معرفة جمر التاريخ العثامين. ونفس اليشء 
ا بالنسبة لألزمات التي يتعرض هلا العامل اإلسالمي اليوم، لن يتم الوصول إىل  أيضً

حلول هلا دون البحث والتدقيق بشكل سليم يف مرياث التاريخ العثامين.


وقد أُمرنا يف القرآن الكريم بأن ننفق مما نحب حتى يكتمل إيامننا، ونتمكن من 
إيضاح  يمكن  الشأن،  هذا  يف  احلكم  من  الكثري  وهناك  اإلهلي.  الرضا  إىل  الوصول 

أمهها فيام ييل:
إن املال والروح أهم وأغىل ما يملكه اإلنسان يف هذه الدنيا. ويمكن بإنفاقهام يف 
سبيل اهللا رشاء اجلنة، واحلصول عىل رضا اهللا U. ولذا ال يمكن نشأة شخصيات 
رون  نذُ يَ الذين  هؤالء  من  الوقف  إنسان  نشأة  وكذلك  التذكاري  كالنصب  خالدة 

أنفسهم هللا إال بإنفاق هاتني الثروتني الثمينتني. وهذه مسألة مهمة للغاية.
يف  الفرق  هو  املحكومة  واألمم  احلاكمة  األمم  بني  الوحيد  الفرق  ألن  وذلك 
يف  وأرواحهم  بأمواهلم  أسهموا  الذين  البرش  من  احلفنة  تلك  يف  أي  الوقف  رجال 

سبيل اهللا واملجتمع.
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حياة  باستمرار  إال  وسكينتها  املجتمعات  طمأنينة  استمرار  يمكن  فال  وهبذا 
رجال  أعامر  بقدر  يكون  أيضاً  املجتمعات  ورفعة  وشأن  املذكورين  الوقف  رجال 
ل  الوقف املذكورين. ونحن اليوم يف أمسّ احلاجة أكثر من أي وقت مىض، ألن نَنزِ
إىل األعامق الروحية للقلوب املمتلئة بالوجد واإليامن هلؤالء الرجال، والشعور هبم 
ا يف هذا اليوم، الذي تعيش  وفهمهم، وأخذ نصيب من بنية قلوهبم. ما أحوجنا أيضً
فيه اإلنسانية شهوة القوة وسلطة النفس، إىل رجال خملصني قدموا أنفسهم وقلوهبم 
وحياهتم يف سبيل اهللا U من أمثال «الغازي عثامن» ونسله. ومن الرضوري لنا أن 
نغوص إىل أعامق أرواحنا باألنوار املعنوية، وأن نصل اليوم من جديد إىل تلك البنية.

عىل  تربوا  ومنْ  واألولياء  والصحابة  األنبياءُ  الوقف  رجال  رأس  عىل  ويأيت 
أيدهيم. فهم قد محلوا إىل مجيع أنحاء العامل برسعة فائقة احلامسَ اإليامين املوجود يف 

قلوهبم. وهم الذين خطوا أمجل صفحات التاريخ الذهبية.
أولياء  خواص  من  أدبايل»  هو«الشيخ  العثامنية  للدولة  األصيل  املؤسس  إن 
والسكينة التي كانت تبحث عنها، وتم توجيه  اهللا. وبه حلقت اإلنسانية بالطمأنينة 

سالطني العامل طوال الفرتة التي استمرت فيها سلسلة «أدبايل».  
الذين  والباطن  الظاهر  سالطني  ووجد  عشقَ  قربٍ  عن  نشاهد  أن  علينا  وهلذ 
م أنفسنا من خالله.  تربوا عىل يد أدبايل وسلسته، ونعيش هذا الشعور من جديد ونُقوّ
عرص  بعد  اإلسالمي  التاريخ  صفحات  أعظم  كتبت  التي  العثامنية  الدولة  إن 
من  ا  بدءً  r اهللا  لرسول  الشديد  شعبها  بحب  تتميز  دولة  كانت  الكرام،  الصحابة 

السلطان وحتى الراعي.
االحرتام  مظاهر  العثامنية  الدولة  حكموا  الذين  العثامنيون  السالطني  ه  وجّ لقد 
يف  فرد  كل  عند  معينة  وآداب  عادات  ظهرت  حتى   r للرسول  األدب  ورعاية 
الدولة. ومنها؛ أهنم كانوا يضعون أيادهيم اليمنى عىل قلوهبم ويصلّون عىل النبي  يف 
ا  كل مرة يذكر فيه اسمه وعند سامعهم توشيح املولد الرشيف كانوا يقفون احرتامً
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كانت  وعندما  والسالم  الصالة  عليه  والدته  يذكر  الذي  البيت  يرد  عندما  وتبجيالً 
إال  الرسالة  يقرؤون  ال  السالطني  كان  إستانبول  إىل  املنورة  املدينة  من  الرسائل  ترد 
سلطان  يوجد  وال  أمامها،  ا  وقوفً والنهوض  األوراق  وتقبيل  الوضوء  جتديد  بعد 

عثامين واحد أخل هبذه القاعدة.
يتوضؤون  النبوي  املسجد  ترميم  أثناء  هناك  يعملون  الذين  العثامنيون  كان  لقد 
قبل وضع أي حجر، وال يضعونه إال بالبسملة، كام أهنم كانوا يربطون قطع قامش 
ا مع رسول اهللا r وذلك حتى ال يزعجوا روحانية رسول اهللا أثناء  عىل مطارقهم تأدبً
مثلها  التاريخ  ير  مل  االحرتام  ورعاية  التأدب  عىل  نامذج  كلها  بالطبع  وهذه  طرقهم. 

من قبل.
كان  املنورة،  املدينة  إىل  إستانبول  من  يتجه  كان  الذي  اهلاميونية  الرصة  وموكب 
حيط رحاله يف املنازل القريبة من املدينة قبل الدخول إليها، وكانوا يستعدون للمناخ 
املعنوي للمدينة ويقرتبون إىل مقام رسول اهللا r بعد االستخارة بإشارة معنوية، ثم 
ا من تراب املدينة إىل بلداهتم  يزورنه r بأدب، وجيلبون معهم أثناء عودهتم مقدارً

. ا وشفاءً تربكً
ويا تُر من يعلم ربام أن هذا الريش املوجود عىل جانب الطرة التي كانت تزين 
السالطني  كان  وهبذا  مكنسة.  رمز  هي  إنام  العثامنيني،  السالطني  صور  يف  العاممة 
رواتب  وكانت  الرشيفني.  احلرمني  يف  النظافة  عاميل  أنفسهم  يعتربون  العثامنيون 

عامل النظافة يف احلرمني تُرصف من ثروات السالطني اخلاصة.
منابر  يف  وحفظها  ة  ــفَّ لَ أربعني  يف   r حليته   شعر  من  شعرات  وضع  ولعل 
اجلوامع باسم «اللحية الرشيفة» وجعلها رمحة وبركة لألمة منذ عدة عصور، إنام هو 

.r أكرب دليل عىل احرتام وحب الرسول
األخرية  الكلامت  أن  السامية  وخصائصهم  حبّهم  من  ذكرنا  مما  لنا  ويتضح 

لـ«عثامن الغازي» التي قال فيها: 
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«إن غايتنا ليس احلكم ملجرد احلكم، وإنام هي إعالء كلمة اهللا» إنام كانت دليالً 
ا لكل السالطني من بعده، وقد أبدوا حساسية ورعاية تارخيية يف سبيل عدم  ونرباسً

البعد عن تلك الوصية.
كافية  خان»  ابنه «مراد  إىل  الغازي»  أصدرها «أورخان  التي  التالية  والتعليامت 

إلظهار أفق هذا الوجد اإليامين:
«ال يكفي للعثامين أن حيكم قارتني من العامل، ألن إعالء كلمة اهللا دعوة كبرية لن 

ا!». تسعها القارتان فقط. وكام أننا ورثنا السالجقة، فإننا ورثة روما (آوروبا) أيضً
الكبري  والويل  الشهيد  السلطان  قوصوواه  شهيد  قاهلا  التي  األخرية  والكلامت 
ضب نعشه النظيف، أمجل مثال  «مراد خان األول» عندما كانت الشهادة املباركة ختُ

عىل شهادته احلقيقية:
مرتبطًا  اإلسالم  انتصار  كان  إن  الشهادة  رشاب  يسقيني  بأن  اهللا  دعوت  «لقد 
بشهاديت... وهذا يعني أن دعائي قد استجيب، فاحلمد هللا أن حيايت قد انتهت بعد 

أن رأيت نرصة جنود اإلسالم».


فتحوها  التي  للبلدان  ومحلوا  املظلوم،  بجانب  يقفون  دائامً  العثامنيون  كان  لقد 
التي  البلدان  يف  يعيشون  كانوا  الذين   النصار حتى  اخلدمات،  وأمجل  اإلنسانية 
فتحها العثامنيون مل يكن بينهم عريان أو جائع. وعمل العثامنيون عىل محاية األرامل، 
َم السالطني العثامنيني عىل  وضمنوا هلم املأكل واملرشب واملأو. لقد اجتمعت مهِ
العامل  عىل  «احلكم  فكرة  عىل  مستقرا  الدولة  وجود  وجعلوا  العامل»،  «نظام  فكرة 

باألسس اإلنسانية واإلسالمية.»
وهذا التعبري الذي عرب فيه «نوتراس» املسيحي البيزنطي النبيل عن عهد الفاتح 
قبلِ فتح إستانبول من أمجل األمثلة عىل عدالة اإلسالم وسامحته احلقيقية، لقد قال: 

«ألن أر العاممة الرتكية يف إستانبول خري يل من أن أر قبعة الكاردينال».
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مْ نحن حمتاجون يف تلك األيام إىل هذا السمو، وهذه املثالية وهذه األخالق،  كَ لَ
وهذا احلب الذي يدل عىل عمق اإليامن. وما أحوجنا اليوم إىل هذا العشق واألخالق 
الفاضلة وإىل هذه اهلمة العالية التي أخرجت سلطاناً مثل ياووظ وجعلته يقول أمام 
» «لقد حان وقت الكينونة مع اهللا!» وهو عىل فراش املوت:  انْ نْ جَ سَ قول معلمه «حَ

«يا موالنا، يا موالنا! ومع من كنت تظنني حتى اآلن؟!»
القانوين»  «السلطان  العظيم  السلطان  أخرج  الذي  ما  نفكر:  أن  علينا  جيب 
الذي حكم ملدة نصف قرن إىل اجلهاد وهو شيخ هرم مريض؟! وأن نفكر يف حال 
«السلطان عبد احلميد األول» الذي مل يتحمل خرب خروج قلعة أوزي من يد الدولة 
العثامنية وتويف حسبة. فام أشد هذه احلرارة اإليامنية التي مألت قلبه باألمل واآلهات 

وتسببت يف موته وهو يقول: 
«متزق أبنائنا اجلنود واألهايل املعصومون».

عن  الشعور  من  نتمكن  كي  سليم  بشكل  والوقائع  الشخصيات  حتليل  جيب 
قرب بتلك احلقائق، وحتى يمكن اإلحساس باملعاناة، والعيش باملشاعر التارخيية، 

والتعرف عىل اإلقليم املعنوي الذي أعطاهم ذلك الوجود. 
دَّ أن نقرأ ونكتب الكتب يف هذا الشأن لكي نجعل كل ذكريات أجدادنا  فال بُ

. حية  يف القلوب، ونجعل احلامس املعنوي وخاصة حب رسول اهللا متجددة دائامً
باملحبة  املمتلئة  واخلدمات  البطوالت  إظهار  إىل  الكتاب  هذا  يف  سعينا  وهلذا 
ا  والشفقة والرمحة، التي قام هبا الكثري من رجال القلب والوقف، الذين كانوا نموذجً
ا للتاريخ، وأسطورة لإلنسانية، كام سعينا إلظهار أفعاهلم ونصائحهم  للمحبة، ورشفً
حتمل  والتي  عزيزة   كذكر لنا  تركوها  التي  حياهتم  وسرية  املجتمع،  وجهت  التي 

الكثري من العرب واحلكم. 
عام  السبعامئة   الذكر بمناسبة  الكتاب  هذا  من  الثانية  الطبعة  نعد  كنا  وبينام 
لتأسيس الدولة العثامنية، شعرنا برضورة إضافة العديد من أرباب العلم والعرفان 
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عثامن.  آل  من  املتميزة  الشخصيات  إىل  باإلضافة  عهودهم،  زينوا  الذين  والفن 
وذكرناهم يف قسمني رئيسيني.  

وهلذا فإنكم ستجدون بني سطور هذا الكتاب بعض السامت املمتازة للسالطني، 
الذين حكموا تلك اإلمرباطورية العاملية، ورجال الدولة والعلامء واألولياء، الذين 
شخصياهتم  علينا  يعرض  الذي  القلبي،  عاملهم  ستشاهدون  كام  بتوجيههم.  قاموا 
أهنا  كام  الرتكية  األمة  أن  كله  للعامل  أظهروا  قد  العظام  الرجال  وهؤالء  النموذجية. 
مكانة  صاحبة  ا  أيضً كانت  العسكرية،  الناحية  من  الدولة  تأسيس  يف  القمة  احتلت 
تلك  صورةٍ  أمجل  يف  وقدموا  والعرفان.  واألخالق  واخلط  والفن  العلم  يف  متميزة 
من  ساحة  كل  يف   املالحم  سجلت  أمة  جعلتهم  التي  واملعنوية  املادية  اخلصائص 

الساحات.
الصدقَ  هلا،  األوىل  الثالثة  القرون  يف  وخاصة  العثامنية،  الدولة  استلهمت  لقد 
واحلياء  «عمر»،  اخلليفة  من  والعدالة  والشجاعة  بكر»،  «أيب  اخلليفة  من  واإليامنَ 
واحلب والوجد من اخلليفة «عثامن»، والعلم والعرفان واإلقدام من اخلليفة «عيل» 
-ريض اهللا عنهم - أمجعني. لقد كانوا بمثابة املصباح الذي أضاء طريق إعالء كلمة 

اهللا التي أحاطت بالعامل أمجع.
الدهاة ييل بعضهم  بسلسلة من السالطني العامليني من  التاريخ  ومل تأت أمة يف 
شعلة  كانت  قط  التاريخ  يف  دولة  س  تُؤسّ ومل  متواصلة،  قرون  ثالثة  ملدة  ا  بعضً
أن  ويكفي  العثامنية.  الدولة  مثل  ا  عمرً أطول  وكانت  واحلقوق،  واحلق  لإلنسانية 
د عىل  اهِ شَ ا، كَ نذكر بأن الدولة التي أسسها «عثامن الغازي» قد استمرت ٦٢٣ عامً

تلك احلقيقة.
حتى  فارس،  بأربعامئة  فة  املرشّ الدولة  لتلك  الصغرية  النواة  تلك  نمت  لقد 
الثالث،  القارات  تظلل  فروعها  وأصبحت  ضخمة،  صنوبر  شجرة  أصبحت 
وعاشت ستامئة سنة بعزة ورشف، ثم خلفت بعدها جمموعة من الدويالت اليتيمة. 
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ف يف املقربة املسامة بالتاريخ. ووظيفتنا اآلن هي أن نكون  وتسرتت يف رضيح مرشّ

ا هلذا الرضيح كام ينبغي. خدامً
تارخينا  يف  املتميزة  الشخصيات  تناول  إىل  سعينا  فقد  وهلذا  مؤرخني،  لسنا  إننا 
الديني والقومي وإظهار موقعهم املتميز يف العلم والعرفان، وكذا األرضية املعنوية 
التي أدت إىل رقينا الظاهري واملادي، وإظهار األسباب واحلكمة الداخلية الهنيار 

الدولة املحزن، بدالً من كتابة تاريخ مفصل.
ليست  املقدسة  الدعوة  هلذه  أضفناها  التي  الوقف  شخصيات  أن  املؤكد  ومن 
عبارة عام تناولناه وإن كان ما تناولناه من الشخصيات يقبل الزيادة، إال أننا حددنا 

العدد باملقدار الذي يكفي حلصول القناعة والفكرة الكاملة.
تكتيك  ا  أيضً فإنه  عامة،  عادة  أنه  فكام  األعامل  تلك  مثل  يف  املصادر  إظهار  أما 
لب ليعطي العملَ الشكلَ العلمي، ولكننا يف هذا العمل مل نتبع هذه األصول حتى  جُ
ال ندعي العلمية، وحتى ال نضيق عىل القارئ هبذا الكم الكبري من املصادر، خاصة 

وأن هذا العمل بمثابة جتربة قلمية متواضعة ال ادعاء هلا.
أن  ونأمل  نسيان،  أو  خطأ  من  بدر  عام  يساحمونا  أن  األعزاء  القراء  من  ونرجو 
ا ألجيالنا وشبابنا، الذين نتمنى أن يرتبوا عىل احلامس  ا نافعً يكون هذا العمل مفيدً
الديني والقومي. وأرجو من اهللا أن يتقبل طلبنا هذا، ونلجأ إىل رمحته التي ال حد هلا.
منهم  وأخص  إخواننا،  من  الكتاب  إعداد  يف  أسهم  من  لكل  بالشكر  وأتقدم 
أوغلو»         مرص  «قدير  األخ  القيمة  بآرائه  وأعاننا  والنقد  بالتحليل  قام  الذي  املؤرخ 
» الذي عمل بجد وإخالص. وأرجو من اهللا  ه يلِ مَ ومن طالبنا الشاب «حممد عيل أَشْ

العيل القدير أن تكون خدماهتم هذه صدقة جارية هلم.
لِدَ ومعه تلك األحكام  وهبذه الوسيلة أود أن أقول هنا إنه ال يوجد مؤلف قط وُ
القيمة والعلم الذي قدمه. بل إن هناك جمموعة من املرشدين هم الذين يبثون الشكل 
اهلمة  هذه  من  املحرومون  أما  الباطل.  أو  احلق  إىل  ويوجهونه  روحه،  ويف  رأسه  يف 
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فإهنم يأتون ويرحلون عن هذه الدنيا بصوت جاف غري متوازن وصد غري مريح، 
ا تكون بمثابة كومة من معلومات جافة. وهلذا ال يظهر إنسان مؤثر وال  وكتبهم أيضً
يربز عمله دون أن تكون لديه اهلمة املعنوية. فالشكر هللا عىل أننا نشأنا يف بيت مبارك 
يغذي قلوبنا بالنفحات املعنوية، ويوجه إدراكنا وأرواحنا إىل احلق بلطف مستثنى.

املدة  تلك  يف  تعلمناه  وما  فياض.  مصدر  تأثري  حتت  صغرنا  منذ  حياتنا  مرت 
من العلوم واآلداب اإلسالمية كان نابعا من ذلك املصدر املعنوي؛ أال وهو والدنا 
املحرتم موسى طوباش أفندي الذي مل نستطع أن نخدمه حق اخلدمة. فقد نقل بإيامنه 
العثامنية  الدولة  جعلت  التي  املعنويةَ  اخلصوصياتِ  ورقته  وظرافته  ولطفه  وعرفانه 
الشكر  عبارات  فإن  الوسيلة  وهبذه  اخلصوصيات.  هبذه  قلوبنا  فمزج  عظيمة  دولة 
له، وذكر تلك احلقيقة إنام هو بمثابة وفاء الدين، وإشارة إىل املصدر األصيل لتلك 

الفيوضات التي صدرت عن أقالمنا.
نرجو من قراءنا األعزاء تقديم الفاحتة وثالث من سورة اإلخالص لروح الويل 
والدنا «موسى أفندي» الذي ودعناه إىل رمحة اهللا يف (١٦ متوز ١٩٩٩م) رمحة اهللا عليه!..

احلق  ولطف  لكرم  الواجب  هذا  أداء  بعد  املتواضع  كتابنا  مع  اآلن  ونرتككم 
تبارك وتعاىل أوال، ثم لوالدنا الذي تربينا عىل يديه املباركتني. 

ومن اهللا التوفيق،،،                                                      
                                                                                       عثامن نوري طوب باش
                                                                                                    وقف عزيز حممود هدائي

                                                                                                          ٢٢ يوليو ١٩٩٩
                                                                                                       أُسكدار- إستانبول 



القسم األول

السالطني 
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سلطان الغزاة الذي وضع أسس إمرباطورية عظيمة عاملية 
.U يف سبيل إعالء كلمة اهللا
السالطني عثامن الغازي 

(١٢٥٨-١٣٢٦م) 

هاجروا  الذين  أتراك «األوغوز»  عشائر  من  ايِي»  عشرية «قَ إىل  العثامنيون  ينتسب 
لْ  ــرُ طُغْ من آسيا الوسطى إىل األناضول.وعثامن الغازي هو أحد األبناء الثالثة لـ «أَرْ

ي». وكان يلقب بـ«فخر الدين». ازِ غَ
وتذكر الروايات أن والده «أرطغرل الغازي» أُخطر معنويا باألعامل الكبرية التي 
سيحققها ابنه قبل مولده. فبسبب خربته يف اإلدارة واستعداده العايل الذي منحه اهللا 
مستديرة  وأشكال  والكتاب  وامليزان  والزهرة  خمتلفة  وأسلحة  والقمر  الشمس  العثامين  لم  العَ يف  توجد 
والطغراء يف دائرة فوق العلم؛ يمثل كل من هذه الرموزات معنى خاص؛ فالشمس متثل اخلالفة، والقمر 
يمثل السلطنة، واألسلحة متثل قوة الدولة، والزهرة متثل الود واحلب، وامليزان يمثل العدل، والكتاب يمثل 
احلقوق واالرتباط بالقوانني اإلهلية، واألشكال املستديرة متثل املداليات التي متنح لألشخاص الناجحني 
التالية: «... العبارة  الطغراء  يف  ويكتب  احلايل،  السلطان  يمثل  العلم  فوق  دائرة  يف  والطغراء  عملهم،  يف 

» ويكتب داخل القمر العبارة التالية: «املستند بتوفيقات الرباين، ملك الدولة العثامنية».  خان املظفر دائامً
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إياه، اعرتف بِهِ كل األمراء رئيساً عىل العشرية بعد وفاة والده، بالرغم من أنه كان 
ا عىل تلك اإلمارة نظم الشعراء األبيات  أصغر أوالده. وعندما أصبح «عثامن» أمريً

التالية:
دَ سيف الدين عىل اخلرص لَّ قَ تَ
لْيظهر اإلسالمَ عىل كل العامل فَ
وقد فُتِح باب فرصة اإلسالم

إنه رئيس أمة حممد
ا عىل العشرية.  إنه قام  وبذلك اتفقت اآلراء عىل أن «عثامن الغازي» أصبح أمريً
كم٢.   ١٦٠٠٠ إىل  كم٢   ٤٨٠٠ من  والده  عن  ورثها  التي  األرايض  حجم  بإيصال 

كَّت أول عملة يف عهده. وقد سُ


ا له طوال حياته وبتلك الرتبية  وقد اختذ والده «أرطغرل» الشيخ «أدبايل» مرشدً
املعنوية التي حصل عليها من الشيخ، كان رئيسَ عشريةٍ صاحب كلمة. وهلذا كان 
إىل  يذهب  الغازي»  «عثامن  فكان  املعنوية.  الرتبية  تلك  من  ا  أيضً ابنه  ينال  أن  يريد 

الشيخ «أدبايل» باستمرار ويسأله الدعاء.
عاش  الشيخ «أدبايل»  عند  ا  ضيفً  « بَكْ فيها «عثامن  كان  التي  الليايل   إحد ويف 
الروح  يمنح  الذي  واحلديث،  الصحبة  بسكينة  املمزوج  باحلامس  ممتلئة  حلظات 

الطمأنينة، ويزيل التخبطات النفسية. 
ا عىل  ا معلقً فتذكر الرواية أنه وجد يف الغرفة التي كانت خمصصة لنومه مصحفً
ا عىل األرض وراح يف  بَّ جالسً ا قدمه أمام املصحف، فانكَ احلائط فخيش أن ينام مادّ
ا منه يدخل  النوم ورأ يف منامه أن هالالً خيرج من صدر الشيخ «أدبايل» وأن طرفً
عىل  بفروعها  تظل  كبرية  لْب  دُ شجرة  لتكون  برعومة  بينهام  منه  وخيرج  صدره،  يف 
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قارات العامل الثالث. وكان األذان يُتىل عىل املآذن والقباب الفخمة العظيمة يف تلك 
األماكن، وكانت البالبل تتلو القرآن الكريم، فأصبح كل السامء جنة خرضاء.

وبينام كان «عثامن» يشاهد تلك املناظر اجلميلة يف منامه إذا به ير غزاال يظهر 
ب «عثامن» سهمه إىل الغزال استيقظ من الرؤيا. فجأة، وملا صوّ

» واستأذن يف الدخول عىل الشيخ «أدبايل» ودخل. وبدأ حيكي  توضأ «عثامن بَكْ
التبسم  عالمات  بدأت  رؤياه  يف  رآه  ما  للشيخ  حيكي  كان «عثامن»  وبينام  الرؤيا،  له 
تظهر عىل وجه الشيخ، ويف عينيه حب نوراين. ألنه كان حيل أرسار تلك الرؤيا بعني 
وبدأ   « بَكْ «عثامن  عني  إىل  ونظر  رأسه،  الشيخ  رفع   « بَكْ «عثامن  صمت  وملا  قلبه. 

يتحدث إليه بصوت عذب هادئ:
إالّ اهللا U. ولكن تلك الرؤيا حتمل من املعاين اجلميلة  "يا بُني! ال يعلم الغيب 
الكثري والكثري. فسيجعل اهللا تعاىل السلطنة فيك ويف ذريتك، وسيكون العامل حتت 
محاية أبنائك، وستتزوج بفتاة من ذريتي، ويقوم األبناء عن هذا الزواج برئاسة تلك 
الدولة الكبرية التي ستقوم أنت بتأسيسها، والتي ستكرب بمرور الوقت، وتتوسع إىل 

جهة الغرب".
«أدبايل»  الشيخ  وبني   « بَكْ «عثامن  بني  حدث  ما  زاده»  باشا  «عاشق  نظم  وقد 

بتلك األبيات الشعرية:
مرتبة اهلداية نعمة لك

والدولة من األزل إىل األبد لك
والدعاء من الرجل الصويف لنسلك
شْ الوالئم، الضيافة لك رِ فلتَــفْ
والربهان بالنسب والذرية لك

والدوران يف الدنيا لك
ا لك واألمر لإلنس واجلن أيضً
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بالسيدة  تزوج «عثامن»  للرؤيا،  الشيخ  تفسري  عىل  طويل  وقت  يميض  أن  وقبل 
الغازي»  «عثامن  حول  اجتمع  الزواج  وهبذا  «أدبايل».  الشيخ  ابنة   « اتُونْ خَ الْ  «مَ
أرباب الفتوة والقوة االقتصادية. وبذلك وضع احلجر األسايس املادي لتلك الدولة 
ستة  من  ألكثر  بأثرها،  الدنيا  وستنري  العامل،  نظام  تأمني  عىل  ستعمل  التي  الكبرية، 

.U قرون، بنور اهلداية وإعالء كلمة اهللا
ومن ناحية أخر اتفق كافة رجال الدين والصوفية عىل زعامة «عثامن الغازي» 
»، وترضعوا  نْ رَ ى أَوْ » و«أَخِ ىلِ تَاشْ وَ وذريته، وخاصة الشيخ «أدب آىل» و«حاجي بَكْ

إىل اهللا بأن يكون احلكم والزعامة يف نسل «عثامن».
ذلك.  قبل  املعنوية  اإلشارات  بعض  ظهور  هو  الرجاء  هذا  يف  السبب  وكان 
تأسيس  من  ا  عامً  ٧٠ قبل  برشّ  عريب»  بن  الدين  «حميي  أن  باشا»  دَتْ  وْ «جَ فيذكر 
الدولة العثامنية بتأسيسها. فقد استنبط ذلك من اآليات املوجودة يف القرآن الكريم 
وذلك  العثامنية»  الدولة  يف  النعامنية  بـ«الشجرة  ه  سامّ مؤلّف  يف  اجلفر  علم  بواسطة 
قبل تأسيس اإلمارة العثامنية. يف هذا الكتاب إشارات توضح أن أول خليفة من بني 

«عثامن» سيكون «السلطان سليم».
لوية يف ظالل  وقد ارتفعت تلك الراية التي محلها العثامنيون بتلك البشارات العُ
هرع  األناضول  يف  يعيش  الذي  املؤمن  اإلنسان  فهذا  اهللا.  ألولياء  املعنوية  األجنحة 
وعانى  عاشها  التي  الكبرية  األزمات  تلك  من  بظلهم  ليحتمي  األولياء  هؤالء  إىل 
منها خالل فرتة استيالء املغول عىل األناضول. وبذلك وصل هذا اإلنسان املؤمن 
ر اهللا ذلك لفقد  إىل السكينة والطمأنينة، وكأنه دبت فيه الروح من جديد. ولو مل يقدّ
األناضول كله هويته املعنوية، ألن حتركات املغول -الذين كانوا يعبدون األصنام- 
األناضول  أهايل  جعلت  فقد  اإلسالمية،  اجليوش   أقو هازمةً  الغرب  صوب 
أمارات  الناس  عىل  ظهرت  حتى  األمل.  بفقدان  وحتى  بل  واحلزن  باألمل  يشعرون 
بدأت  وبذلك  أصالتهم.  عن  يبتعدون  األناضول  أهايل  أخذ  وَ كبرية،  بدرجة  السأم 
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العادات املغولية تطل برأسها، لدرجة أهنا باتت تصبح موضة وطرز حياة يف املنطقة. 
إال أن العثامنيني باتصاهلم املعنوي مع سلسلة «أدبايل»، استطاعوا أن يقولوا "قف" 
ا أن هذه اهلزائم إما هي ابتالء من اهللا U أو  هلذا الوضع األليم. وكانوا يدركون متامً
ا  نتيجة  لالنحراف عن احلق، وأعلنوا لرعيتهم بأن املؤمنني الذين سيكونون مظهرً

.لتأييد احلق تبارك وتعاىل سينرصون مرة أخر
ا عبثا مع إمارات األناضول، بل اجتهوا بحروهبم صوب  مل خيض العثامنيون حروبً
ا يف سبيل اهللا U. وألهنم أظهروا اإلخالص يف هذه الدعوة فقد  الغرب لتكون جهادً
ل عثامن الغازي هالة توحيد ال يمكن هز أركاهنا. وبدأ كل فرد يشعر بأن إعالء  شكّ
ا حتت الراية املقدسة التي  كلمة اهللا إنام هو أمر إهلي خاص به هو فقط. فهرعوا مجيعً
ا قدم األمراء السالجقة الذين تفرقوا  رفعها «عثامن الغازي». ويف تلك األثناء أيضً
توجه  هذا  يف  لعب  وقد  وبايعوه.  الغازي»  إىل «عثامن  املغويل  الغزو  بسبب  قبلُ  من 

آخر السالطني السالجقة بـ«عثامن الغازي» دورا كبريا، حيث قال له: 
فيك،  وواضحة  كثرية  السعادة  عالمات  إن  عثامن!  الغازي  أهيا  ولدي!  "يا 
اهللا،  عناية  تكون  بأن  لك  دعائي  وأوجه  لنسلك،  وال  لك  ند  العامل  يف   وليس 

ومعجزة النبي r ومهة األولياء معك". 
إىل  أرسل   U اهللا  كلمة  إعالء  يف  ونجاحاته   U اهللا  سبيل  يف  جهوده  وبسبب 

عثامن الطوغ والعلم والسيف والفرمان.
ا للدولة السلجوقية حتى اهنيارها من عىل  وهلذا السبب ظل «عثامن الغازي» تابعً
ا، إال  مرسح التاريخ. وبالرغم من أن السلطان السلجوقي منحه االستقاللية رشعً
أن «عثامن الغازي» مل يترصف بشكل مستقل قط. وهذا كله يُظهر أن الدولة العثامنية 

كانت هي الوارث الطبيعي للدولة السلجوقية.
عىل  دولته  أسس  أنه  هي  الغازي»  عهد «عثامن  يف  االنتباه  تلفت  خاصية  وأهم 
أساس معنوي وثابت. وكان عديد من العلامء ورجال العلم والعرفان حوله أمثال 
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والشيخ  حصاري»  القره  و«قاسم  فقيه»  ونْ  سُ و«دُورْ «حممود»  والشيخ  «أدبايل» 
«خملص القرماين» و«عاشق باشا» و«ألوان جلبي». فلقد كانت هذه األسس املعنوية 
الغازي»  إمارة «عثامن  عىل  التصديق  تم  وقد  الدولة،  بناء  يف  كبرية  درجة  إىل  مهمة 

ار». صَ ه حِ جَ ــرَ بخطبة اجلمعة، التي ألقاها «دورسون فقيه» بعد فتح عثامن «قَ
ومن الشخصيات املعنوية التي عاشت يف عهد «عثامن الغازي»، وأنارت العامل؛ 
كري» من  والتي كانت بمثابة سالطني القلوب يف ذلك العهد «خوجه عارف الريوْ
الدين  «سعد  والشيخ  ـنَوي»،  ـغْ الفَ اإلنجري  حممود  و«خوجه  النقشبندية  سلسلة 

اجلباوي» و«هباء الدين ولد» والشيخ «أدبايل».
 ."r وتذكر العديد من الروايات أن الشيخ «أدبايل» كان من "عرتة رسول اهللا
وهلذا نال بنو «عثامن» الرشف من ناحية األم من هذا اجلانب، ألهنم بذلك وصلوا 

.r بالسلسلة من ناحية األم إىل النبي


برضورة  القيمة  الوصية  بتلك  «عثامن»  ابنه  الغازي»  «أرطغرل  أوىص  وقد 
ذاته  لـ«عثامن»  املوجهة  البوصلة  بمثابة  الوصية  تلك  وكانت  اهللا،  بأولياء  االهتامم 
وألرواح كل خلفائه من بعده: "انظر يا بُني! يمكن أن تؤذيني، ولكن ال تؤذ الشيخ 
«أدبايل» فهو الشمس املعنوية لعشريتنا وال خيطئ ميزانه قدر درهم! كن ضدي وال 
تكن ضده، فإنك لو كنت ضدي سأحزن وأتأذ، أما لو كنت ضده فإن عينيَّ لن 
تنظرا إليك، وإن نظرتا فلن ترياك! إن كلاميت ليست من أجل الشيخ «أدبايل» بل هي 

من أجلك أنت، ولتعترب مقالتي هذه وصية لك!.."


للغاية،  نشيطاً  كان  الذي  الغازي»  «عثامن  الشاب  برتبية  «أدبايل»  الشيخ  تعهد 
واألخالق  واإليثار  النضوج  إىل  بذلك  وأوصله  اهللا،  معرفة  حالوة  يتذوق  وجعله 

اجلميلة. وهو بذلك أعده لرئاسة دولة ستشمل وحتكم العامل كله.



٣١

    o السلطان عثمان الغازي 

الغازي»،  بـ«عثامن  املحيطني  الشباب  جمموعة  برتبية  «أدبايل»  الشيخ  قام  وقد 
هل  يُسَ البذرة  تلك  روح  برعاية  وأنه  املستقبل،  بذرة  هم  الشباب  أن  يدرك  وكان 
طاقته،  فيه  سينفق  الذي  العامل  يف  سيعيش  عرص  كل  وشباب  املستقبل.  اكتشاف 
 وهلذا فقد دلَّ عىل الطريق ووجه طاقة الشباب املوجودة يف «عثامن الغازي» ولد
ومشاعر  النفس  بجهاد  صورة  أكمل  يف  ووجههم  ورباهم  به،  املحيطة  املجموعة 

اخلدمة إىل الدرجة التي ستمكنهم من وضع أسس هذه الدولة العاملية.
ولعدم  العثامنية.  للدولة  احلقيقي  املؤسس  هو  يعد  «أدبايل»  الشيخ  فإن  وهلذا 
وجود شيخ مثل الشيخ «أدبايل» يف اإلمارات األخر، أزيلت تلك اإلمارات عن 
مرسح التاريخ، ولكن اإلمارة العثامنية قد متكنت من أن تتحول إىل دولة، ومن دولة 
فت الدولة العثامنية العامل باإلسالم ملدة ستة  إىل دولة عاملية يف فرتة قصرية. لقد عرّ

قرون، وقامت بتوزيع العدل واحلق، وكانت ميزانًا للحق.
وهذه بعض الوصايا التي قاهلا الشيخ «أدبايل» يف سبيل توجيه واستقامة الغازي 

«عثامن» ومن سيأيت بعده كرجل دولة:
اآلن: منذ  ولذا  قومك؛  سيد  أنت  بُني!  "يا 

لنا الغضب وعليك احللم
ولنا االمتعاض وعليك أخذ اخلاطر

ولنا اإلهتام وعليك التحمل
ولنا اخلطأ والعجز وعليك التسامح

ولنا النشوز واالشتباك وعدم الوئام وعدم التفاهم وعليك العدل
ولنا النظر السوء والتشاؤم والتأويل عىل الباطل وعليك العفو والصفح".

اآلن؛ منذ  بُني!  "يا 
لنا التقسيم وعليك اإلكامل

لنا الكسل وعليك اإلنذار وعليك التشجيع والتشكيل".
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اآلن؛ منذ  بني!  "يا 
 لنا التفرقة والرخاوة، وعليك التوحيد والعزيمة وأن حتفز عىل العمل".

"يا بني! إن محلك ثقيل وعملك صعب، فليسهل اهللا عملك، وليبارك إمارتك، 
األماكن،  أبعد  إىل  بك  وليصل  طريقك،  لك  ولينر  احلق،  سبيل  يف  بك  ولينفع 
من  حيفظانك  اللذين   والقلب  والعقل  محلك،  عىل  ستعينك  التي  القوة  وليمنحك 

زلة القدم.
نحن  نقوم  وأن  بالسيف،  به  عدنا  وُ ما  تفتحوا  أن  ورفاقك  أنت  عليك  وجيب 
الدراويش بفتحه بالتفكري والدعاء، وجيب علينا أن نزيل هذه السدود أمام الطريق".

هذه  يف  تترصف  كيف  تعرف  مل  لو  ولكن  ومتحدث،  وعاقل  قوي  أنت  "بُني! 
امللَكات ومتى تستخدمها، فإنك ستذهب مع رياح الصبا، ولن يكون لك وجود. 
دائامً  تكون  أن  عليك  جيب  ولذا  عقلك،  وهيزمان  ونفسك،  غضبك  يتحد  وبالتايل 

ا، وصاحب إرادة وثبات". صبورً
يتفتح  فلن  يصرب،  كيف  يعرف  أن  األمري  عىل  وجيب  للغاية،  مهم  الصرب  "إن 
يف  باقية  تظل  فإهنا  أكلت  لو  وحتى  تُؤكل،  ال  النيئة   والكمثر أوانه.  قبل  الزهر 
املعدة وهضمها عسري، والسيف دون العلم واملعرفة مثل الكمثر الغري الناضجة 

ا". متامً
وقت،  كل  بوجودها  واشعر  ظهرك،  هلا  رْ  تُدِ فال  عرفاهنا،  يف  أمّتك  "ولتحيِ 

فالعرفان هو الذي يدير املجتمع، وهو الذي جيعله حيا".
أن  واعلم  املغرب.  أذان  يف  ويموت  الشفق  وقت  يولد  منْ  الناس  من  "بُني! 
الدنيا ليست كبرية كام تراها، واعلم أن كل األرسار التي مل تفتح وكل ما ال تعرفه 

لك وفضلك". دْ لن يظهر يف ضوء النهار إال بعَ
اعتقادك  تفقد  إن  الكبار،  مع  فالربكة  واألمهات  اآلباء  بتعظيم  هتتم  أن  "عليك 

يف تلك الدنيا تكن مثل صحراء جرداء  بعد االخرضار". 
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تتحدث  ال  ولكن  انظر،  تقال.  كلمة  بكل  هتتم  وال  كالمك،  يف  رصحيًا  "كن 
بكل ما رأيته، واعلم ولكن ال تتكلم بكل ما علمته".

." حباً تزدد  غبّاً  ر  زُ أعلم.  إين  تقل  وال  رأيت،  إين  تقل  "وال 

ال". هَّ جُ بني  وعاملًا  افتقر،  قومٍ  وغني   َ، ذلّ قومٍ  عزيزَ   : ثالثةً "ارحم 
الذين  مثل  أمان  يف  ليسوا  عالية  أماكن  يف  يكونون  الذين  أن  تنس  "وال 

باألسفل".
له  يُقال  اخليل  من  اجليد  أن  فاعلم  حق.  عىل  كنت  إذا  اجلدال  من  ختش  "ال 

الرجل  املجنون؛  من  [املراد  «جمنون»  له  يُقال  الفتيان  من  اجليد  أن  واعلم  «جواد» 
الشجاع واجلريء]. ولتعلم أن أكرب انتصار هو معرفة النفس. والعدو هو نفسك، 

أما الصديق فهو من عرف نفسه".
ا يتقاسمه من يديرها مع أبنائه وإخوته، فالدولة  ا مشرتكً إن الدولة ليست ملكً
خاصة بمنْ يديرها فقط. وعندما يموت، تكون الدولة حتت إدارة من حيل حمله أيا 
كان. وأجدادنا قد قسموا دوهلم بني أبنائهم وإخواهنم وهم أصحاء، وهلذا مل تتمكن 
دوهلم من البقاء، ومل يتمكنوا هم من املحافظة عىل دوهلم (لقد جعلت تلك النصيحة 

الدولة العثامنية تعيش ٦٠٠ سنة).
بسهولة.    أخر مرة  النهوض  من  يتمكن  لن  فإنه  مرة  اإلنسان  جلس  "وإذا 

وهذا  عبثاً،  يتحدث  بدأ  ر  ختدّ فإذا  خمدر  كأنه  يصبح  حتى  جيلس  يزال  ال  فاملرء 
الصديق  ويكون  يفلح،  لن  األمر  فإن  الغيبة  بدأت  وإذا  الغيبة،  إىل  يتحول  احلديث 

ا". ا متوحشً بعً عدوا والعدو سَ
نور  إن  حييى.  العلم  ولكن  األيام،  من  يوم  يف  تنفد  اإلنسان  قوة  أن  "واعلم 

العلم يرسي حتى إىل عيون غامضة وينريها".
عىل  تبكِ  ال  أثره.  يبقى  اإلنسان  مات  وإذا  ه،  جُ ْ رسَ يبقى  احليوان  مات  "اذا 
يف  مل  ملن  نكمل  أن  علينا  جيب  شيئًا.  خلفه  يرتك  مل  منْ  عىل  ابكِ  بل  راح،  منْ 
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عمره لإلكامل. ال أحب احلرب، وال أفرح بإراقة الدماء، ورغم ذلك أعلم أنه جيب 
أن يرفع السيف وينزل، إال أنه جيب أن يُرفع ويُنزل من أجل إقامة احلياة. فرضب 
ا آخر بالسيف جناية. ومكانة األمري ليس أعىل من مكانة الدولة.  الشخص شخصً

واحلرب ال تتحقق من أجل األمري فحسب".
واملدة  لدينا،  وقت  يوجد  ال  ألنه  االسرتاحة،  أو  الوقوف  يف  حق  لنا  "ليس 

قليلة".
يستشري  ال  أرضه  يف  الزرع  وقت  يعرف  الذي  ح  والفالّ خياف.  ملن  "الوحدة 

ا  ولو بقي وحده. يكفيه أن يعرف حينونة الزرع يف األرض". أحدً
َب  حيُ وال  الصمت،  يف  ينمو  احلب  إن   .الدعو أساس  احلب  يكون  أن  "جيب 

َب بمجرد الرؤية". بالصيحة وال حيُ
"إن الذي ال يعرف ماضيه لن يستطيع معرفة مستقبله. يا عثامن! عليك بمعرفة 
ا، لتخطو بقوة وثبات يف املستقبل. وال تنس من أين أتيت، لئال تنسى  ماضيك جيدً

إىل أين ستذهب".
كان الشيخ «أدبايل» بأحكامه القيمة تلك يشكل شخصية «عثامن الغازي» وكأنه 
له، ذلك ألنه  ل قطعة من العجني يف يده. فقد كان الواجب عىل الشيخ أن يشكّ يشكّ
كان يف موقف سيايس صعب،  أيتّحد مع اإلمارات التي قدمت إليه من كل ناحية 
يَانِيني؟ أم يراقب  مِ لتتحد معه؟ أم حيافظ عىل التوازن؟ أم يرتصد البيزنطيني أواجلَرْ

املغول، أم حيارب  أمراء الروم يف األناضول؟
» يف كل تلك املوضوعات  ا معنويا لـ«عثامن بَكْ وهبذا كان الشيخ «أدبايل» مرشدً

املهمة وما شاهبها. وكان يزين بفيض تقواه الطريق التي سيسري عليها.
وبتلك الرتبية املعنوية العالية جعل  «أدبايل» «عثامن» ورعيته يطبقون األخالق 
صاحلًا.  ا  جمتمعً بذلك  وجعلهم  العملية،  احلياة  يف  هلا  صورة  أكمل  يف  اإلسالمية 
فبتلك القوة العشائرية الصغرية العدد متكنوا من هزيمة جيش بيزنطة وأمراء الروم، 
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وأسسوا سلطنة عاملية. إن هذه العشرية التي بدأت بأربعامئة خيمة استطاعت بربكة 
ا إلحسان كبري، وإكرام إهلي عظيم، واستمرت  تلك الرتبية املعنوية أن تكون مظهرً
شهد  وقد  االبن.  إىل  األب  من  طويلة  لفرتة  والدهاء  اخلارق  الذكاء  سلسلة  بذلك 
عنرصي  بمثابة  كانوا  فقد  والعدالة،  السعادة  من  ىص  حتُ ال  مظاهر  بالعثامنيني  العامل 

التوازن والنظام حيثام حلوا.
كان «عثامن الغازي» هو السبب يف إحياء هذا التشكيل الكبري، فال شك أنَّ له 
رشفاً كبرياً يف كونه أكثر الشخصيات التي تلفت االنتباه يف تارخينا. وهلذا فإن الدولة 

العثامنية التي هي أكرب دولة يف العامل قد تسمَّت باسمه.


ا صاحلًا متدينًا  كان «عثامن الغازي» الذي تربى تربية معنوية ودينية جيدة، أمريً
للغاية. وكان يميل إىل اآلخرة أكثر من ميله إىل الدنيا. لقد كان حيرتز جدا من األشياء 
مها الدين. كانت غايته مقصورة عىل اجلهاد يف سبيل اهللا U. كان يف الواقع  التي حرّ
بَ الكالم. ويُرو أنه مل يغضب طوال عمره قط، إىل  شخصية تتصف باحللم، عذْ
ال  ا  غازيً فتى  كان  سلطة.  كصاحب  اإلدارة  حلسن  القابلية  لديه  كانت  هذا  جانب 

يعرف التحكم أو التسلط.
العلم،  حيثية  راعوا  ممنْ   النصار املؤرخون  عنه  كتبها  التي  التالية  والعبارات 

تدل عىل أهنم اضطروا إىل التسليم لعثامن الغازي واالعرتاف بحقه.
ر»: امَّ يقول املؤرخ «هَ

خلفها  التي  الدولة  يف  واألسس  بالتشكيالت  اخلاصة  األسس  كانت  "لقد 
قصرية  فرتة  بعد  العامل  يف  دولة  أكرب  أصبحت  العثامنية  الدولة  أن  درجة  إىل  قوية 
أحفاد  "إن  عهده  يف  كانوا  ملنْ  قيل  لو  بأنه  حمال  فرض  افرتضنا  ولو  تأسيسها.  من 
وإهنم  عليهم،  ستخرج  التي  الدول  من  العديد  عىل  سينترصون  عثامن  الغازي  هذا 
قالوا: "إن  سيخضعون أوروبا، وإهنم سيسيطرون عىل تلك املناطق عىل اخلريطة"، لَ
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هذا كله خيال وأسطورة". إال أن هذا الغازي املشهور ومَن كان بجواره من العلامء 
ا  ا، وهلذا كانوا يتحركون وجياهدون دومً وأرباب التصوف كانوا يؤمنون بذلك جيدً

دون أية راحة من أجل حتقيق هذا الظهور الكبري".
وكانوا  جيادهم،  صهوة  فوق  من  ينزلوا  مل  ورفقاءه  الغازي»  إن «عثامن  حقيقة 
وكانوا  وزادوا.  وكربوا  برسعة  وا  نَمَ حتى  ا،  وهنارً ليالً  غزو  إىل  غزو  من  هيرولون 
حتى  السابعة  من  حيارب  منهم  الواحد  كان  لقد  لبيزنطة،  املخيف  احللم  بمثابة 
ال  كانوا  الكفار  أن  لدرجة  كله،  العامل  إىل  اإلسالم  صوت  نرش  أجل  من  السبعني 

خيرجون من قالعهم.
ا: » أيضً تنيْ ويقول «المارْ

"لقد كان االستعداد الطبيعي لـ «عثامن الغازي» بسيطاً، وصادقاً وعادالً. وقد 
الباطلة  املعتقدات  منع  أجل  من  يسعى  وكان  اهللا،  توحيد  يف  وعقله  ذكاءه  حرص 
هذا  من  وبالرغم  األرض.  وجه  عىل  اهللا  وحدانية  ضد  كانت  التي  األصنام  وعبادة 
تقدم  فتحها.  التي  األماكن  يف  التوطني  بسياسة  يبدأ  فكان  الفاحتني،  سياسة  تعقب 

ا، ولكنه مل يتقهقر قط". ا رويدً «عثامن الغازي» رويدً
أكرب  أن  إال  دولته  تأسيس  بإمتام  مشغوالً  كان  الغازي»  أن «عثامن  من  وبالرغم 
ربِّ  عَ ـان التقدم صوب القسطنطينية «إستانبول» لينال بشارة النبي r. ويُ هدف لديه كَ

» عن هذا يف األبيات التالية: يلِ لو عَ جيي أوغْ «يازِ
عثامن أنت ابن أرطغرل

وأنت نسل األوغوز وقره خان
وأنت عبد عاجز أمام احلق سبحانه
هلا إىل جنة فافتح إستانبول وحوّ

بكل  أمامنا  فسيظهر  عثامن  هبا  قام  التي  الفتوحات  يف  اخلريطة  يف  دققنا  ما  وإذا 
سهولة هذه الغايات التي كانت حتري العقول:
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ا له.. ١ رغبته يف جعل البحار حدودً
الضغط . ٢ وإحكام  االهنيار،  طريق  يف  تسري  كانت  التي  بيزنطة  أوضاع  تقدير 

والتضييق عليها من البحرين.[يعنى بالبحرين بحر مرمره والبحر األسود].
فصل األرايض الرومية إىل نصفني، وفتح األجزاء التي انقطعت روابطها هبا.. ٣

نفس  عىل  بالسري  بعده  من  أوالده  أوىص  اجلهود،  هبذه  نفسه  قام «عثامن»  وكام 
اخلطى. فذات يوم قبل وفاته جاء وابنه أمام مدينة بورصة التي مل تفتح بعد وأشار 

: "لتضعني حتت تلك القبة الفضية." إىل قبة  كنيسة تلمع من بعيد قائالً
بشكل  وانتهز  مستمرين،  وغزو  جهاد  يف  كلها  حياته  الغازي»  «عثامن  قىض 
جيد فرصة وجود حدود له مع بيزنطة، حيث أكسب هذا الوضع دولته ديناميكية 
مدهشة، قطع عثامن الغازي مسافة كبرية يف سبيل حتويل إمارته املتواضعة إىل دولة 
عاملية. كام أنه مل جيعل حروبه أو غزواته وسيلة لتحقيق عظمة شخصيته، وهلذا أطلق 

عىل ورثته "سلطان الغزاة".
ره  قدّ وقد  خيال.  أنه  املعتقد  من  كان  يشء  من  مثالية  حقيقة  صنع «عثامن»  لقد 

: يبُّونْس» قائالً «جِ
صغرية  كانت  أراضيه  أن  من  وبالرغم  سلطان،  ابن  الغازي»  «عثامن  يْسَ  "لَ
النمو  وهذا  مستمر.  بشكل  سنة  بعد  سنة  تكرب  كانت  دولته  أن  إال  قليلني،  وأتباعه 
احلكام  أن  من  وبالرغم  الدولة،  به  أسس  الذي  ذكائه،  ة  شدّ عىل  يدل  إنام  املستمر 
وانتصارات  فتوحات  أصحاب  كانوا  و«جنكيز»  «آتِيال»  أمثال  اآلخرين  األتراك 
ا كانت  ين فقط. كام أن إمرباطورياهتم أيضً غِريِ تدهش األبصار، إال أهنم كانوا جمرد مُ
باجلفاء  يتصفون  ا  امً حكّ كانوا  ألهنم  شيئًا.  متثل  ال  هدف  بال  فتوحات  عن  عبارة 
دقات  وسط  وهيدمون  حيرقون  مكان،  إىل  مكان  من  ينتقلون  النموذجية،  وعدم 
ا.  ا متامً الطبول والنفيخ يف األبواق. أما ما تركه «عثامن الغازي»، وما فعله فكان خمتلفً
وهلذا فإن كل من كانوا خلفه كانوا دائامً يف الصفوف األوىل يف متثيل احلق وإحقاقه، 
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وكانت دولتهم بمثابة الدولة األبدية. وهبذا احلال فإن «عثامن الغازي» ال يمكن أن 
ن بأي حال من األحوال بمنْ سبقوه". قارَ يُ

وتتسم   بالتقو تتصف  حياة  عاش  الذي  وهو  الغازي»  «عثامن  وفاة  وعند 
وعدة  وحذاء،  درع  عن  عبارة  تركها  التي  الشخصية  ثروته  أن  وجدوا  بالورع، 

رايات، وسيف ورمح وقطيع من اخليول وثالثة قطعان من األغنام وأمثاهلا. 
رمحة اهللا عليه!



إن «عثامن الغازي» وأمثاله مل يركنوا إىل الدنيا، ومل يرضخوا ملطالبهم النفسية، 
مة بالرشف يميلون  قهم العقيل واإلرادي وانتصاراهتم املفعَ ومل جتعلهم قوهتم أو تفوّ

إىل التكرب أو الغرور.
أنفسهم  روا  يصغّ ومل  املوقع،  أو  املنصب  أو  الزائف  الدنيا  مال  أمام  ينحنوا  مل 
بذلك. وحافظوا عىل حيثية وعزة العاممة، التي حيملوهنا فوق رؤوسهم. بل كان كل 
فرد منهم صاحب رشف لدعوة (إعالء كلمة اهللا) املعظمة التي محلوها عىل عاتقهم.
يف  تتمثل  احلقيقية  السعادة  أن  يدركون  وهم  نالوها-  التي  النعم  كانت  لقد 
العبودية هللا وحده- وسيلة إىل زيادة شكرهم هللا وإىل  محاسهم القلبي وإىل معرفتهم 

باهللا تعاىل.
إهنم مل يلقوا باال إىل النعم الدنيوية، بل كانوا ينفقون كل ما يف أيدهيم من أجل 
فإن  وهلذا  اجلافة.  احلكم   دعو عىل  احلرص  خمالب  أمام  قط  موا  زَ هيُ فلم  اآلخرة، 

مة بالعزة والرشف. التاريخ كتب من أجلهم الصفحات املفعَ
بعدهم،  من  ومظلومني  ا  وأيتامً غرباء  أصبحنا  الذين  نحن  إلينا،  أحسن  اللهم 

بحياة وهزة جديدة  يف سبيل إعالء كلمة اهللا!
 آمني!  
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ورضاء أخيه األكرب ودعاء األولياء
السالطني أورخان الغازي   

(١٢٨١-١٣٦٠م)

ثاين سالطني بني عثامن. 
«أدبايل»  الشيخ  ابنة  خاتون»  الْ  «مَ السيدة  فهي  أمه  أما  الغازي»،  «عثامن  والده 

املؤسس املعنوي للدولة العثامنية.
شارك «الغازي أورخان» وهو يف سن الشباب يف الغزوات التي خرجت ملحاربة 
ارْ  ألمري «يَ ابنة  وكانت  أسلمت،  التي  خاتون»  رْ  بالسيدة «نِيلُوفَ وتزوج  بيزنطة.  أمراء 

ار»ْ البيزنطي الذي أُرس. صَ حِ
للشيخ  املعنوية  الرتبية  عىل  دولته  ورجال  أورخان»  «الغازي  شخصية  تشكلت 

«أدبايل» مثل والده  «الغازي عثامن».
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فتح «أورخان» «بورصة» عام ١٣٢٦ م، وقد شعر والده «عثامن» الذي كان عىل 
وبمجرد  إليه.  أورخان  ابنه  بدعوة  فأمر  الفتح،  هلذا  الغامرة  بالسعادة  املوت  فراش 
أن تلقى «أورخان» أمر والده هرع إليه، كان القراء يتلون آيات من القرآن الكريم 
ي  و«أَخِ «أورخان»  كان   أخر ناحية  ومن  ناحية،  من  العذبة  اجلميلة  بأصواهتم 
» وبقية األبطال  تُوقْ آلْبْ الْ » و«صَ ي حسن» و«تورجوت آلْبْ شمس الدين» و«أَخِ

جيلسون بجوار «عثامن» وأعينهم تفيض بالدمع.
وملا علم «عثامن» أنَّ ابنه «أورخان» قد وصل أشار إليه بيده للجلوس بجواره، 

بعدها أخرب «عثامن» مَن حوله بأن ابنه أورخان سيتوىل األمر من بعده.
وأمر عثامن أبناءه وقادته أن يطيعوا «أورخان» ويبايعوه. ثم أوىص «عثامن» ابنه 

«أورخان» هبذه الوصية التي كانت متثل حجر األساس للدولة العثامنية:
"يا بُني! هذه وصيتي إليك، ال تفعل سو ما أمرك اهللا به. واسألْ أهل العلم 
اإلحسان  يف  تقرص  وال  ا.  جيدً تعرفه  ال  شيئًا  تفعل  وال  منهم.  ه  وتعلّمْ تعرفه  ال  عام 

واإلنعام عىل جنودك، واعلم أن اإلنسان عبد اإلحسان".
تقوية  سبب  بالفرض،  القيام  ألن  يشء،  كل  عىل  الدين  أمور  م  قدّ بُني!  "يا 
حتى  حقوقهم،  رعاية  هتمل  وال  العلامء،  احرتام  يف  تقرص  ال  والدين.  الدولة 

تستقيم أمور الرشيعة.
وإذا سمعت بأهل العلم يف مكان ما فارغب فيهم، وأظهر هلم الشفقة واإلقبال. 
ومن  السفهاء،  حياة  يعيشون  والذين  الدينية،  احلمية  يملكون  ال  الذين  من  واحذر 
ليس عندهم خربة، واحذرهم وال توهلم شؤون الدولة، ألن منْ ال خياف اخلالق ال 

يرحم املخلوق".
أن  ولتعلم  االهنيار.  إىل  هذا  يأخذك  ال  حتى  البدع،  وعن  الظلم  عن  "ابتعد 
طريقنا هو طريق اهللا، وهدفنا هو نرش دينه. وأن دعوتنا ليست دعوة احلكم اجلافة، 

ا عىل اجلهاد فستسعد روحي". بل إن دعوتنا هي إعالء كلمة اهللا، إذا كنت دومً
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من  تعاىل  اهللا  فليحرمه  القويم،  الطريق  عن  ذريتي  من  أحد  حاد  إنْ  بُني!  "يا 

شفاعة النبي r يوم القيامة".
يف  أعامرهم  يفنون  الذين  الصادقني،  الدولة  لرجال  دائامً  وفيا  كن  بُني!  "يا 

خدمة الدولة ابتغاء مرضاة اهللا. وارعهم، وارع أُرسهم بعد وفاهتم".
يمدون  الذين  الفضيلة  أصحاب  الصاحلني  العلامء  واحرتم  رم  وأكْ سن  "وأحْ

الدولة بالقو املعنوية. وإذا سمعت بوجود عامل فاضل أو عارف ناضج يف بلد ما 
تهم!". فادعه إىل بلدتك بالتوقري واالحرتام، حتى تستقيم أمور الدولة بربكتهم ومهّ

"احرتس من أن تغرت بجيشك أو ثروتك، وخذ العربة من حايل هذا، فأنا اآلن 
أن  دون  اهللا  ألطاف  من  للكثري  ا  مظهرً أصبحت  وقد  هلا،  قوة  ال  التي  النملة  مثل 

أكون أهال هلا".
والعباد.  اهللا  حقوق  وارع  منه،  رستُ  الذي  الطريق  ذات  يف  ا  أيضً أنت  "رس 

االحتياجات  عن  زائدة  مرصوفات  تنفق  وال  املال،  بيت  من  بدخلك  واقتنع 
وكن  تظلم،  ال  هلم.  قدوة  بعدك  من  القادمة  األجيال  لتتخذك  للدولة.  الرضورية 

ا عىل الدوام. اجلأ إىل اهللا يف كل عمل، واطلب منه العون واملدد". عادال ومنصفً
والده،  من  خاص  بتأييد  اإلمارة  رأس  عىل  أصبح «أورخان»  الكلامت  وبتلك 
ولكنه بعد وفاة والده أخذ يدرك مد خطورة وعظم تلك املسئولية، فقام يف أصالة 
العرش  عىل  أنت  اجلس  "هيَّا  الدين»:  «عالء  األكرب  ألخيه  ليقول  كبريين  وأدب 
الذي تركه والدي". إال أن «عالء الدين» الذي تربى تربية معنوية سامية، مل يوافق 
عىل اقرتاح أخيه بدعوته إىل العرش، وهو أمر نادر الوجود يف التاريخ. وقال ألخيه 

«أورخان»:
دعاؤه  وكان  األمر،  هذه  لك  أودع  اجلنة-  مثواه  اهللا  -جعل  والدنا  إن  "ال، 

نفس  يف  اآلن  فأنت  حياته،  يف  اجليش  عىل  ا  قائدً جعلك  وكام  لك.  موجهة  ومهته 
الوظيفة، واإلمارةُ حق لك".
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لقد كانت تلك الوصية التي أوىص هبا «عثامن» ابنه «أورخان» بمثابة الدستور 
ا. للدولة العثامنية العاملية ملدة ٦٢٠ عامً

وقد طبّق «أورخان» وصية والده هذه بإخالص كأهنا دستور حيايت له. وبربكة 
هذا متكن «أورخان» من توسعة األرايض التي تركها له والده  ستة أضعافًا، خالل 
أن  بعد  كم٢  ألف   ٩٥ الدولة  أرايض  بلغت  ا.  عامً  ٣٠ استمرت  التي  سلطنته  مدة 

كانت ١٦ ألف كم٢ يف عهد والده. 
ومن ناحية أخر كانت أول حرب مبارشة بني سلطان عثامين وبني اإلمرباطور 
واضح.  بشكل  البيزنطي  اإلمرباطور  اهنزم  وقد  عهده،  يف  متت  قد  البيزنطي 
» ضعيفة بشكل واضح، وال  ا نُونْ فأصبحت بيزنطة بعد تلك املعركة املسامة «بَاالقَ
تستطيع املقاومة يف األرايض التي خرجت من يدها. وفتح طريق الفتوحات العثامنية 

صوب الغرب.


ودعاء  األكرب،  أخيه  ورضاء  والده،  وإرادة  إخالص  «أورخان»  ورث  لقد 
من  أتوا  الذين  السالطني  لكل  مستثناة  نموذجية  شخصية  أصبح  وبذلك  األولياء. 
ا يف شخصية  بعده. أو باختصار يمكن القول بأن اإلنسان النموذجي كان مشخصً
أورخان. فإنَّ قيامه بنفسه بإشعال مصابيح اجلامع الذي بناه ضمن كليته املسامة بـ 
اخلريي ضمن  الفقراء يف املطعم  مدينة بورصة وتوزيعه الطعام عىل  «أورخانية» يف 
فإنَّ  املثالية.  الشخصية  لتلك  واضح  نموذج  هي  إنام  إياهم  وخدمته  الكلية  تلك 
األوقاف  آلالف  األرضية  شكلت  قد  الصاحلة  األعامل  بتلك  خطاها  التي  خطواته 

التي أُقِيمَت من بعده يف الدولة العثامنية.
كان «أورخان» متدينًا للغاية، وارتباطه باألوامر اإلهلية كان من أكرب واجباته. كام 
فاظ القرآن حبًا مجًا. لقد كان «الغازي أورخان»  كان حيب أهل العلم والعرفان، وحُ
كريامً عىل أرباب الفنون والفقراء، حيرتم املجاهدين، ويأمر ببناء املنازل هلم، وهيتم 
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عادال  متقدم،  وفكر  صائب  رأي  ذا  ا  غازيً كان  لقد  العلامء،  يقدر  وكان  برواتبهم. 

ا. ا. كان صاحب صفات سامية ال توجد يف احلكام إال نادرً ا وحماربً وشجاعً
يقول عنه الرحالة املسلم «ابن بطوطة»:

قلعة".  ١٠٠ من  يقرب  ما  له  وكان  عهده،  يف  الرتكامن  ملوك  أعظم  كان  "لقد 
 «وقد افتتحت أول مدرسة عثامنية يف «إزنيك» يف عهده، وعنيّ «داود القيرص
ا يف تلك املدرسة. وقد رشح «داود» هذا  أكرب علامء الظاهر والباطن يف عهده مدرسً
بمثابة  الكتاب  هذا  فأصبح  عريب»،  ابن  الدين  «حميي  لـ  احلكم»  «فصوص  كتاب 

األرضية التي ساعدت عىل نرش الفكر الصويف يف األرايض العثامنية.
كل  يف  والتكايا  الزوايا  بتأسيس  أمر  والده،  وصية  ينفذ  «أورخان»  كان  وبينام 
أرجاء الدولة لتأمني النضج املعنوي لد األهايل. ومن مشاهري الدراويش يف عهده 
يلِ بابا»  يِكْ لب التي غرسها «كَ يلِ بابا» و«الدرويش مراد». وقد كانت شجرة الدُ يِكْ «كَ

ا عىل عظمة الدولة العثامنية فيام بعد. رمزً
واحلادثة عىل ما ييل:

دعاه  بشهرته  «أورخان»  سمع  وملا   ،« اغْ دَ «أُولُو  يف  يعيش  بابا»  يلِ  يِكْ «كَ كان 
للحضور إليه، إال أنه رفض احلضور إىل «أورخان» وقال: 

 ."! إيلّ يأتِ  ال  ا  أيضً "وهو 

وملا سمع «أورخان» هذا الرد حتري وسأل عن السبب فكان اجلواب كالتايل:
"إن الدراويش أهل بصرية، وأهل قلب، ومن الرضوري أن يكون ترصفهم يف 
فإنك  سلطاين  يا  أنت  أما  دعاؤهم.  يقبل  لن  االستقامة  عن  انحرفوا  ولو  موضعه، 
مؤمتن عىل األمة، وعىل هذا فأنتم جنود احلدود، ونحن جنود الدعاء. واالنتصارات 
عليهم  احلدود  جنود  أن  وكام  القتال،  وأهل  الدعاء  أهل  بني  املشرتكة  باجلهود  تأيت 
التجهز بالشجاعة وعلم فنون احلرب لكي ينالوا التوفيق واالنتصارات، فإن جنود 
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ا عليهم التسلح بالبعد عن الدنيا وعن حمبتها. وأنا أخشى أن يدخل حب  الدعاء أيضً
الدنيا يف قلوب دراويشنا ويقلل من حب اآلخرة باهلدايا املحتمل أن تعطوها لنا عند 
أن  عليك  سلطاين  يا  ولكن  وبك.  يب  حلق  قد  الرضر  يكون  وبذلك  إليكم،  قدومي 

تعرف أنه حينام يأيت وقت لقائنا فإن اهللا سييرس ذلك بمشيئته".
يف  دُلب  شجرة  بيده  وغرس  «بورصة»،  إىل  بابا»  يلِ  يِكْ «كَ حرض  بفرتة  وبعدها 
إىل  الفور  عىل  «أورخان»  فحرض  باألمر،  السلطان  وأخربوا  أورخان.  منزل  ساحة 

يلِ بابا»:  يِكْ ذلك املكان، فقال له «كَ
ا، وسيكون دعاء املتصوفة لك ولنسلك طاملا بقيت واقفة".  "لقد غرسناها تربكً
يلِ بابا» كان قد أعلم موقفه أمام اهلدايا والعطايا، إال أن «أورخان  يِكْ رغم أنَّ «كَ
ولكنه  له  كعطية  حوهلا  وما   « ولْ كُ «إيـــنَه  يمنحه  أن  الشيخ  عىل  اقرتح  الغازي» 

رفض قبوهلا وقال: 
أهله".  لسنا  ونحن  ألهله،  هيبه  هللا،  امللك  "إن 

تكرب،  أنه  عىل  رفضه  يُفهم  أن  الشيخ  فخيش  ذلك،  عىل  «أورخان»  فأرصّ 
ساحة  خلفها  ما  وحتى  اهلضبة  من  الواقعة  األرايض  تلك  كل  فقال:"لتكن 

للدراويش".
إظهار  يف  األولياء  هبمة  الدولة  روح  مزج  الذي  الغازي»  «أورخان  يقرص  مل 
انكب «أورخان»  إكرام «أورخان»،  بابا»  يلِ  يِكْ قبل «كَ وعندما  اهللا.  ألهل  االحرتام 

عىل يديه من السعادة وظل يقـــبّـــلهام.
اإلمرباطورية  هذه  أسس  يف  الراقدة  والعظمة  والقوة  الرس  هو  هذا  كان  لقد 
الكبرية. مل يكن انكباب سلطان عظيم كهذا ينحني أمامه جيوش العامل وتأمتر بأمره، 
معنويا  ا  أساسً احلقيقة  يف  كان  بل  البسيطة،  باحلادثة  الرسور  بدموع  يديه  وتقبيله 
وساميًا لفتوحات كبرية. ويشهد التاريخ عىل أن تعظيم السالطني العثامنيني ألولياء 

اهللا كان من األسباب الرئيسية للتأييد اإلهلي هلم.
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يلِ  يِكْ وقد حاز «أورخان الغازي» الذي أدرك هذه احلقيقة عىل دعاء الشيخ «كَ

بابا»  بتأسيس مسجد وقرب للشيخ بعد وفاته.


النقشبندية  سلسلة  من  الساميس»  بابا  حممد  ا «احلاج  أيضً العرص  هذا  كبار  ومن 
ابنه  وعهد  عهد «عثامن»  ا  مجيعً أدركوا  فقد  ويل»  تَاشْ  بَكْ و«احلاج  والشيخ «أدبايل» 

«أورخان».
يف  ستحمل  التي  لوية  العُ اخلمرية  فيه  تكثفت  ا  عهدً «أورخان»  عهد  كان  لقد 
داخلها القوة والعظمة ملستقبل الدولة العثامنية. لقد كان هذا العهد يشكل صفحة 
الرتكيب  وهذا  املستقبل.  يف  ستتم  التي  واجلديدة،   الكرب للحمالت  االستعداد 
بسهولة،  عليه  احلصول  يمكن  ال  والذي  والقوة،  اإليامن  بني  جيمع  الذي  الفريد 
فإن  وهلذا  املعنوية.  القوة  رجال  لكبار  املباركة  باأليدي  وماهر  ثابت  بشكل  حتقق 
«أورخان» هو الشخصية التي استطاعت أن تُضفي عىل اإلمارة خاصية كوهنا دولة 

باملعنى احلقيقي للدولة.
 سار «أورخان» عىل نفس هنج والده يف غزو الكفار أكثر من التعامل مع القو
عينيه،  نصب  خلفها  وما  إستانبول  «أورخان»  وضع  فقد  األناضول.  يف  املوجودة 
يستقر  مل  أنه   ويرو اآلفاق].  حمافظ  اآلفاق" [بمعنى  "مرزبان  لقب  عليه  أطلق  وهلذا 
، بل كان يف حالة جهاد دائم ومستمر إلعالء كلمة اهللا.  ا كامالً يف مكان واحد شهرً
ذلك  سبيل  يف  يقول  وكان  القلوب،  يف  األصلية  الفتوحات  تتجىل  أن  يفضل  وكان 

اجلهاد".  من  أفضل  "املروءة 
القوية  للحمالت  نتيجة  بالسيف  صنعها  التي  الظاهرية  الفتوحات  فإن  وهلذا 
واألولياء  القلب  أهل  فكان  القلبية.  بالفتوحات  أبدية  أصبحت  الذكية،  والسياسة 
والصاحلون هم أول منْ يسكنهم «أورخان» يف األرايض املفتوحة حديثًا؛ حيث كان 

يدرك أن طرز حياهتم سيكون وسيلة هلداية األهايل. 
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لقد كان هذا اجليش من األولياء يُنقش ثراء قلبه عىل قلوب البرش بقدر ما ينقش 
ا  بدءً الدولة،  يف  األفراد  كل  فإن  وهلذا  حديثًا.  املفتوحة  البلدان  وتراب  أحجار  عىل 
أن  أجل  من  اخلدمة  مؤسسات  لبناء  يسعون  كانوا  السلطة،  رجال  وحتى  باألهايل 

ينالوا الرضاء اإلهلي.
يفتحها  التي  األرايض  تلك  يف  يعيشون  الذين  املحليون   النصار كان  لقد 
ومن  أخالقهم،  ومن  العثامنيني  األهايل  معيشة  طرز  من  يتحريون  حديثًا  العثامنيون 
مشاعر الرمحة والشفقة التي لدهيم. وهذا الوضع كان يعمل عىل تسهيل نرش اإلسالم 
بني هؤالء النصار، حتى إنَّ املعاملة التي تعامل هبا «أورخان» مع أهايل «إزنيك» 
بعد فتحها جعلتهم مرسورين. وهلذا مل تقع حوادث هجرة من البلدة، وعاش كل 

فرد منهم يف سعادة.
العثامين،  العدل  وهذا  الرمحة  هبذه  تسمع  التي   األخر النرصانية  املدن  وكانت 
الرسية  الرسائل  يكتبون  فبدؤوا  بلدهتم.  ويفتحوا  العثامنيون  يأيت  أن  تتمنى  كانت 
حيكموهنم  كانوا  الذين  البيزنطيني  األمراء  ألن  وذلك  العثامنية  الدولة  إدارة  إىل 
كانوا يعاملوهنم باجلفاء والظلم، حتى مل يعد عند أحد من األهايل طاقة عىل حتمل 
فتحت  وقد  وظلمهم.  نكاهلم  من  سئموا  أيضاً  البيزنطيني  األمراء  أهل  فإن  ذلك. 
» عىل يد «الغازي عبد الرمحن» بفضل اخلطة التي وضعتها ابنة األمري  وسْ دُ قلعة «آيْ

البيزنطي بنفسها.
إن «أورخان» يعد من أعظم احلكام العثامنيني، ألنه سار عىل هنج والده، وألنه 
أوجد هذا الكيان العظيم للدولة. إن التخطيط السيايس والعسكري واالقتصادي 
الذي قام به «أورخان» ال جيعله يف صفوف حكام العصور الوسطى فقط، بل جيعله 

من كبار مؤسيس الدول يف العصور احلديثة.
ا  غازيً كان  لقد  بانتظام.  حيدث  ترصف  وكل  بدقة،  يتم  له  عمل  كل  كان  لقد 
«أورخان»  استمر  لقد  وثبات.  بحذر  خطوة،  خطوة  غايته؛  إىل  يصل  كيف  يعرف 
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يف العمل عىل التوحيد السيايس يف األناضول بمهارة عالية مثل أبيه. وذلك نتيجة 
جاذبيةِ راية الفتح التي رفعها، وعدالته يف امللك، وبركة خدمته باإلخالص للدين 
هناك  كان  بلداهنم،  يفتح «أورخان»  بأن  الكفر  أهل  اقرتاح  جانب  وإىل  هذا  املبني. 
يوجد العديد من الشخصيات املمتازة، التي كانت تتحرك بروح الوحدة اإلسالمية 
الشخصيات  تلك  السالجقة  دولة  اهنيار  بعد  األناضول  يف  اإلمارات  تأسيس  منذ 

املمتازة انضمت طواعية للدولة العثامنية من أجل الوحدة اإلسالمية.
واحرتامه،  الكريم  القرآن  تقدير  عىل  أساسها  يف  استندت  التي  الدولة  هذه  إن 
بعدما حصلت عىل األمانات املقدسة حافظت عليها أيضاً باحرتام مل يسبق له مثيل.
ستامئة  ملدة  والرشف  بالعزة  العثامنية  الدولة  حكمت  االحرتامني  هذين  وبربكة 

عام ونيف، وأُطلق عليها لقب (الدولة األبدية). 
 «U اهللا  كلمة  «إعالء  العظيمة  العاملية  الدولة  لتلك  األساسية  الغاية  وكانت 
القرآن،  وطمأنينة  برسور  العامل  العثامنية  الدولة  فت  رشّ لقد  العامل».  أمور  و«انتظام 

ا من العدالة والطمأنينة مل يشهد التاريخ مثله. وبذلك أوجدت عهدً
الدولة  يف  الكاملني  املرشدين  وفيض  بروحانية  والغزو  اجلهاد  حب  جعل  لقد 
مراكز  كانت  التي  التكايا،  فظهرت  كله.  العامل  أمام  ترفرف  اهلداية  رايةَ  العثامنية، 
يف  وكانت  األهايل،  تربية  عىل  تعمل  التكايا  تلك  وكانت  للتصوف،  املعنوية  للرتبية 
رقة  أصبحت  لقد  الدولة.  وأسستها  األفراد  أسسها  التي  باألوقاف  قائمة  معظمها 
الذين  الرجال  فإنَّ  األهايل.  يف  األصلية  الطبيعة  بمثابة  الغري  وحب  واإليثار  القلب 
ا عقبة النفس بخدماهتم اإلرشادية واملعنوية كانوا ينثرون الفيض يف كل ناحية   ختطَّوْ
وكأهنا أمطار ربيع مباركة هطلت من أجل الدولة، وذلك ألن القلوب ال تفنى يف 

الرتاب بل اجلسد هو الذي يفنى. 
القلوب  تلك  عن  ا  تعبريً كانت  التي  املؤسسات  لتلك  يُكتب  اخللود  فكان 
األماكن  يف  اخلريية  واملطاعم  واملدارس  واملكتبات  املساجد  سَ  أسِّ فقد  السامية. 
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التي تم فتحها آنذاك. فكان الفقه  اإلسالمي يطبق مع مراعاة األسس الرشعية يف 
الشؤون القضائية ويف شؤون الدولة.

أما بالنسبة للرفاهية االقتصادية فيمكن القول بأهنا كانت مرتفعة للغاية، ويقول 
ي حممد باشا» عن ذلك: انْجِ «نِيشَ

"لقد زال الفقر والعجز والرضورة عن مجيع الناس، وكان األثرياء من املؤمنني 
جيدون صعوبة يف العثور عىل فقراء يعطوهنم الصدقات والزكاة الواجبة عليهم".

أو بتعبري آخر يمكن القول بأن الدولة العثامنية أصبحت دولة عاملية أسطورية 
باجلهود، التي قام هبا الشيخ «أدبايل» ومن معه من املؤسسني املعنويني. وقد حتققت 

عظمتها يف املادة ويف املعنى.
لقد اكتسبت الدولة العثامنية يف فرتة قصرية القوة والعظمة، لدرجة أن «السلطان 
أورخان» كان يتدخل يف شؤون بيزنطة، وكان يستطيع خلع إمرباطور وإقعاد آخر 
ربَ ابنه «سليامن باشا»١ إىل الروميل، وطبّق هناك  مكانه عىل العرش البيزنطي. وقد عَ

خطة استقرار قوية بشعلة اإليامن، وقد عربّ «الشيخ حممود» عن هذا بالبيت التايل:
لقد أظهرتَ للناس كرامة ووضعتَ السجادة عىل املاء 

...وأخذتَ أطواق الرومىل بيد التقو
محل «أورخان» بعناية ورعاية كبريتني األمانة التي تركها له والده «عثامن» ولكنه  
– أي أورخان- مرض بعد وفاة ابنه «سليامن باشا» يف حادث، فجعل ابنه اآلخر «مراد 

» وليا للعهد، ونصحه بالنصائح التالية: بَكْ
 إن األمري سليامن هو أول شخصية يف تارخينا تلقب بلقب «الباشا»، ويف اللغة الرتكية القديمة . ١

» منها، وإن كان األخوة  ا بَكْ كان لفظ «األغا» يطلق عىل  األخ األكرب، وقد اشتقت كلمة «أغَ
الكبار عددهم كبري فيطلق عىل كبريهم حينئذ « بَاشْ أغا»، -يعني السيد الرئيس- وقد اشتقت 
»، رمحة اهللا عليه. ا، ويقع قرب األمري سليامن فاتح الروميل يف « بُواليِرْ كلمة « باشا» من هنا أيضً
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لسيدنا  حتى  ألحد  تبق  مل  الدنيا  أن  تنس  وال  السلطنة.  بقوة  تغرت  ال  "يابُني! 
فانية  الدنيا  يف  سلطنة  كل  إذ  اخلراب،  عرشه  عاقبة  وكانت   ،(u (النبي  سليامن 
تلك  نقيّم  أن  علينا  الواجب  فإن  وهلذا  لنا.  كبرية  فرصة  نعيشها  التي  احلياة  ولكِنَّ 
أهالً  ونكون   U اهللا  سبيل  يف  اخلدمة  من  نتمكن  حتى  طيب  بشكل  اإلمكانيات 

." r لشفاعة رسول اهللا
هبا  تضحي  أن  تستحق  ال  أهنا   فسرت اآلخرة،  بمقياس  الدنيا  إىل  نظرت  "لو 

السعادة األبدية يف اآلخرة".
 ْ "يا بُني! إن النصار يف الروميل لن يرتاحوا لنا بل يسعون للقضاء علينا فرسِ
تتعايش  أن  إىل  عَ  واسْ للفتح.  تعدها  أن  أو  القسطنطينية  تفتح  أن  فإما  إليهم،  أنت 
بالسلم مع اإلمارات يف األناضول، فلو رغب األهايل فينا فإن األمراء لن يرغبوا يف 
التخيل عن إماراهتم.  فلنرتك األمراء وأهاليهم فرتة من الزمان يستمرون يف حياهتم، 
وهم سيسقطون بأنفسهم فيام بعد، وكأهنم حبات ثامر ناضجة. وإن مل تظهر مشكلة 
يف األناضول فإنك ستتمكن من حل شؤون الروميل بسهولة، وهلذا اعمل دائامً عىل 
أال ختل باألمن والسكون يف األناضول. وبفضل تلك السياسة متكن والدي «عثامن» 
» إمارةً  وتْ وغُ » و«سُ انِيجْ ومَ -جعل اهللا اجلنة مثواه - من أن جيعل حفنة األرايض «دُ
قوية يف فرتة قصرية. ونحن بإذن اهللا قد حولنا اإلمارة دولة، وأنت ستفعل هبا ما هو 

."U أكثر من ذلك بإذن اهللا
 U اهللا  كلمة  إعالء  ألن  العثامنية.  للدولة  يكفي  ال  فقط  قارتني  يف  احلكم  "إن 
دعو كبرية وعظيمة بالدرجة التي ال تسعها قارتان فقط! وكام أننا ورثنا السالجقة 

." فإننا ورثة لروما أيضاً
"يا بُني! ال تبتعد عن أحكام القرآن، فاحكم بالعدل، وارع املجاهدين، وأطعم 
الفقراء، واعرف رشف خدمة رجال الدين، وال تتأخر عن معاقبة الظاملني، وأسوأ 
املتأخر  العدل  فإن  مصيبًا  احلكم  كان  لو  حتى  النهاية  ويف  يتأخر،  الذي  هو  عدل 

ا من الظلم". حينئذ يكون نوعً
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اهللا  وليبارك  أوله،  ففي  أنت  أما  الطريق.  هناية  يف  نحن  وصلنا  لقد  بُني!  "يا 
سلطنتك".

ل «صوالق زاده» هذه النصيحة إىل أشعار فقال: وقد حوّ
احرتس أن تغرت هبذه الدنيا الفانية

وال تبتعد عن طريق الرشع 
ألنك وجدت االستقالل يف السلطنة

ا يف البلد فاحكم بالعدل دومً
لتكن مدار نظام العامل يا بُني

ولتكن مستقرا عىل رسير السلطنة


يف  اسمه  وسجل  له،  مثيل  ال  سلطانًا  كان  الذي  الغازي»  «أورخان  تُويف 
الصفحات الذهبية للتاريخ بشخصيته وحاله يف عام ١٣٥٩م، وقد دُفن يف رضحيه 

» يف «بورصة».    رمحة اهللا عليه!.. بَتْ ومْ لُو كُ وشْ مُ املسمى «كُ
وحتى نستطيع أن نصل يف تلك األيام التي نعيشها، والتي أصبح معظم الناس 
ا للقوة وسلطة النفس، وحتى نصل إىل تلك املرتبة للقلوب املمتلئة بالوجد  فيها عبيدً
واإليامن وحب الغري هلؤالء األناس أمثال «أورخان الغازي» صاحب صفة اإليثار، 

جيب علينا أن نجد من جديد رؤساء أمثال هؤالء اخلالدين. 
وهلذا فإننا مضطرون ألن نسمعهم ونفهمهم، وأن نأخذ نصيبًا من بنية قلوهبم. 
علينا أن ننري ظلمة أرواحنا باألنوار املعنوية، وأن نتمسك هبذا البناء األخالقي املتني 

القديم الذي نشتاق إليه اليوم.
يا رب! امنحنا نصيبًا من إقليم قلوب هؤالء الذين كانوا يؤثرون اآلخرين عىل 
أنفسهم، واجعل لنا نصيبًا من تربية أناس خالدين أمثاهلم من جديد، فنمأل القرون 

التالية بعدالة اإلسالم السامية!                                                   آمني!..
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من الشخصيات النادرة يف التاريخ.

السالطني مراد خان األول   
(١٣٢٦-١٣٨٩م)

ثالث سالطني بني عثامن. 
جده «عثامن»  وفاة  فيها  ولد  التي  السنة  شهدت  وقد   « اتُونْ خَ رْ  السيدة «نِيلُوفَ أمه 

وفتح «بورصة»١.
تربى «مراد خان األول» عىل يد خرية علامء عرصه يف علوم الظاهر والباطن. عُني 
عي  فدُ والده  تُويف  قصرية  بفرتة  وبعدها  بك»  «سليامن  األكرب  أخيه  بوفاة  للعهد  وليا 

وقد . ١ ابنه،  أورخان  والدة  وقت  مع   « ارْ صَ حِ ه  جَ ه  ــرَ «قَ لـ  الغازي  عثامن  فتح  وقت  تصادف 
كانت  كام  غريبًا،  ا  توافقً هذا  وكان  أيضاً،  األول  مراد  السلطان  والدة  مع  بورصة  فتح  تصادف 
يمْ تتوافق مع  يرِ والدة مراد األول تتوافق مع وفاة عثامن الغازي وجلوس أورخان، ووالدة يِلْدِ

وفاة أورخان وجلوس مراد. وتويل املصادر العثامنية أمهية كبرية هلذا التوافق. 
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ار» أو «الغازي  كَ نْدِ اوَ دَ إىل «بورصة» وجلس عىل العرش العثامين، ولقب بلقب «خُ
.« ارْ نْكَ خُ

إىل  الدولة،  رجل  يف  تواجدها  الالزم  املميزة  الصفات  يمتلك  األول  مراد  كان 
أعىل  إىل  وصل  القلبي  العمق  هذا  وبسبب  قلبي.  عمق  صاحب  كان  هذا  جانب 

املقامات ومنها الوالية ومشيخة اآلخية، والشهادة.
يف  األناضول  يف  والسكون  والطمأنينة  األمن  بتأمني  األول  مراد  قام  أن  وبعد 
هَ صوب الروميل حيث انترشت الفتوحات اإلسالمية يف عهده إىل  جَّ فرتة قصرية تَوَ
حق  من  اجلهاد  من  تأيت  التي  الغنائم  مخس  ألن  س،  اخلُمُ قانون  أصدر  فقد  أوربا. 
ا للفقه اإلسالمي. وأسس بشكل كامل املؤسسات العثامنية يف األماكن  الدولة طبقً
ا  التي فتحت باإلسالم. ومل يكن هبا شخص جائع أو عريان، فالكل غنيا كان أو فقريً

مسلامً أو غري مسلم كان يعيش يف طمأنينة وسعادة.


وبينام كانت كل تلك احلمالت اإلسالمية العثامنية الرائعة مستمرة، قامت الدول 
املسيحية األوروبية بتجهيز محلة صليبية تتكون من ٦٠ - ١٠٠ ألف جندي، وذلك 
مراد  علم  وملا  باكتساحها.  الغرب  يف  العثامنية  الفتوحات  تقوم  أن  من  خافت  ألهنا 
» هبدف  األول هبذا أرسل رسية مكونة من أربعة آالف مقاتل بقيادة احلاج «إِ لْ بَكْ
» دون أن جيد أية  يجْ رِ االستطالع، وكان اجليش الصليبي قد متكن من عبور هنر «مَ
ا، فأكل أفراد اجليش ورشبوا حتى ناموا وهم  ا كبريً مقاومة، وظن أنه انترص انتصارً
» هذه الفرصة وهجم عليهم ليالً من ثالث جهات.  سكار، فانتهز احلاج «إِ لْ بَكْ
ا، وتعرض يف النهاية هلزيمة منكرة  وهذا جعل اجليش الصليبي يتخبط يمينًا ويسارً
عىل يد أربعة اآلف جندي. حتى إنه يف أثناء هروهبم ليالً كانوا يتخبطون بعضهم يف 
»، وما نجا  يجْ رِ ا، ومن نجا منهم غرق أثناء عبور هنر «مَ بعض ويقتلون بعضهم بعضً
رف هذا االنتصار  إالّ القليل، وبحلول الفجر كانت فئة الكفار قد هلكت كلها، وعُ

يغِي». نْدِ بْ صِ ْ يف التاريخ باسم «رصِ
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عاصمتهم  نقلوا  فقد  العثامنيون  أما  االنتصار،  هذا  من  املسيحيون  اندهش  لقد 
نَة»، وتم تأسيس املساجد واملدارس والعديد من املؤسسات اخلريية  بعده  إىل «أدِرْ
فتحت  وملا  احلضارة،  مراكز  من  ا  مركزً نَه»  «أدِرْ أصبحت  وبذلك  فيها.  والثقافية 
االنتقال  يف  باألناضول  املوجودون  املسلمون  أخذ  باإلسالم  اجلديدة  األماكن  تلك 
صوب تلك األرايض اجلديدة ليعيشوا فيها، وعرضوا هناك الشكل السامي للحياة 
ا لألخالق والفضيلة. وكانت اإلدارة العادلة  ا فريدً اإلسالمية، وكانوا بحق نموذجً
السعادة  من  ا  نوعً لت  كَّ شَ قد  هناك  تأسيسها  تم  التي  اخلريية  واملؤسسات  للدولة 
والرضاء يف كل مكان. وتوسعت حدود الدولة حتى وصلت أوروبا، وبذلك حان  

ب الذين كانوا يمثلون رأس الفتنة يف أوروبا. ْ وقت القضاء عىل الرصِّ


ساحة                 يف  املتحالفة  الصليبية  القوات  مع  العثامنية  اجليوش  تقابلت  لقد 
تِينَا». كان اجليش الصليبي به ما يقرب من  يشْ رِ اه» الواقعة جنوب غرب «بـِ ووَ «قُوصُ

ا فقط. ١٥٠ ألف جندي، أما اجليش العثامين فكان ٦٠ ألفً
مكانه  خان  مراد  أخذ  احلرب،  وضعية  يتخذ  العثامين  اجليش  بدأ  الشفق  ومع 
يف املركز، أما امليمنة فكان يقودها «األمري بايزيد» وامليرسة يقودها األمري «يعقوب 
جلبي». لقد كان األب وأبناؤه يمثلون الروح الواحدة والقلب الواحد. فقد كانوا 
ا يعيشون محاس االستعداد للغزو والشهادة يف سبيل اهللا. وكأن رحيًا قادمة من  مجيعً

الصحابة الكرام تقول عىل لسان حاهلا: 
اهللا!"  رسول  يا  وروحي  وأمي  أيب  "فداك 

اه» الواقعة وسط أوربا. وإن «السلطان مراد  و وَ وكانت متوج فوق ساحة «قُوصُ
ق من هذه الرياح السامية كان سيستشهد يف هناية تلك املعركة؛  خان» الذي قد تنشّ
وكان سيعيش إىل يوم القيامة كرمز عىل الغرية والوجد واإليامن الكامنة يف أساس 

هذا االنتصار األسطوري الذي سيتحقق.
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اه» يف ٨ أغسطس ١٣٨٩ م استقبلته  و وَ ملا دخل «السلطان مراد» وادي «قُوصُ
عاصفة من الضباب والغبار؛ كانت عاصفة مدهشة لدرجة أهنا ال تر العني شيئا. 
يدعو  أخذ  ركعتني،  خان»  صىل «مراد  أن  وبعد  الرباءة،  ليلة  الليلة  تلك  كانت  لقد 

: وعيناه تفيضان بالدمع قائالًً
تعاقب  فال  «مراد»  عبدك  بذنوب  هبت  قد  العاصفة  تلك  كانت  إن  رب  "يا 

جنودي هبا!.." 
رب  يا  اإلسالم!..  وتبليغ  كلمتك  إعالء  أجل  من  إالّ  هنا  إىل  أتوا  ما  رب  "يا 
إليك  أجلأ  وأنا  دعائي،  تقبل  كنتَ  ما  ودائامً  اآلن،  حتى  النرص  من  حترمني  مل  إنك 
من  ونتمكن  تلك،  الغبار  سحابة  عنا  تزول  حتى  غيثا،  وأغثنا  دعائي!  فاقبل  اآلن 

ا لوجه!.." رؤية جنود الكفار ونحارهبم وجهً
" إهلي إن امللك لك، و هذا  العبد لك، وأنا عبدك العاجز، وأنت تعلم ما أرس 
وما أعلن، وتعلم أن هديف ليس املال أو امللك. بل هديف هو رضاك فحسب!       يا 
فالطف  اللهم  أيدهيم!  عىل  وهتلكها  الكفار  يد  عىل  املؤمنة  الفئة  تلك  هتزم  ال  رب، 
عبدك  جعلت  شئتَ  وإن  املسلمني!  كل  عند  ا  عيدً ليكون  عندك،  من  بنرص  عليهم 

«مراد» فداء يف يوم العيد هذا!.."
بمددك  أمدهم  اللهم  املسلمني،  جنودك  هالك  يف  سببًا  جتعلني  ال  إهلي!   "
زمرة  يف  تقبلني  أن  يكفيني  هلم،  فداء  روحي  أجعل  وأنا  النرص!  وامنحهم 
لقد  واملؤمنني،  اإلسالم  جنود  أجل  من  الروح  أسلم  أن  أرىض  فأنا  الشهداء!.. 

ا. آمني!!". ا فالطف عيلّ بكرمك واقبلني شهيدً جعلتني غازيً
وبعد هذه املناجاة التي متت يف إطار العبادة بدأ السلطان يف قراءة القرآن الكريم 
الريح،  وتوقفت   ،U اهللا  بفضل  السحب  انقشعت  قصرية  فرتة  وبعد  بخشوع، 
وانتهى الغبار والضباب وملا توقفت الرياح، وهطل املطر شعر اجليش العثامين كله 
بالفرح، فسجد «مراد خان» سجدة شكر هللا U، واختلطت دموع الفرح بامء املطر.
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وقبل بدء املعركة خطب «مراد خان» يف جنوده تلك اخلطبة التارخيية:
الشجاعة.  ووقت  احلمية،  إبراز  ووقت  الغرية،  يوم  اليوم  إن  األبطال!  "أهيا 
وانتصارات  نجاحات  منكم  تنتظر  واآلن  سنوات،  منذ  بكم  يفتخر  الوطن  إن 
كبرية ستؤيد ماضيكم املمتلئ بالرشف والعزة والذي نرشمتوه عىل العامل كله. وهذه 
اه» الذي هيتز من  و وَ رايتنا راية العزة سرتفرف بإذن اهللا U بالنرص عىل ميدان «قُوصُ
» ولن تتمكن قوة من قو األعداء من  رْ مهابتكم، وستدخل إىل أواسط بالد «املَجَ
إيقافها. إن النرص املرشف الذي سنكسبه اليوم يكون سببًا بإذن اهللا يف إعالء كلمة 
اهللا يف كل أوروبا. ومهام طال عمر اإلنسان فلن يكون أبديا، والبقاء هللا فقط، وهذا 

امليدان هو ميدان اجلالدة والرشف ينتظر من يريد أن يعيل كلمة اهللا ويلحق باجلنة.
أهيا املجاهدون! اهجموا معي صائحني باسم: اهللا!."

وهبذه الكلامت أخذت طبول احلرب تقرع بني أصوات الغزاة يرددون اهللا اهللا، 
وبدأ اهلجوم عىل صفوف األعداء، بدأ القتال يف صباح يوم الثامن من أغسطس عام 
١٣٨٩ م، واستمر ٨ ساعات، متكن اجليش العثامين من القضاء خالهلا عىل اجليش 

الصليبي كلية.
وبعد انتهاء املعركة وتأكد السلطان «مراد خان» من النرص، بدأ يتجول يف ساحة 
ا كان يقول: "إنا هللا وإنا إليه راجعون" (البقرة، ١٥٦)  املعركة، وعندما كان يقابل شهيدً

وإذا ما قابل جرحيًا كان هيون عليه ويمسحه برفق، ويسأله إذا ما كان حيتاج شيئًا 
أم ال. ويف تلك األثناء هنض جندي رصيب جريح من بني األموات وقال: 

بشارة  عندي  ولكم  السلطان،  يد  وسأقبّل  اإلسالم  سأعـتـنـق  فأنا  "دعوين، 
»، وسيقتادونه إليكم". يَانْ لقد قُبض عىل امللك «لَ

األسري،  امللك  هذا  لريوا  حوهلم  ينظرون  مراد»  «السلطان  حراس  كان  وبينام 
الذي حتدث عنه اجلندي، إذا باجلندي الذي ادعى أنه جريح يقوم ليقبل يد السلطان، 
ل احلراس وقاموا عىل  ا، ويطعن السلطان يف صدره يف ملح البرص، ذُهِ فيخرج خنجرً
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الفور بتمزيق اجلندي. وهبذا قبل اهللا تعاىل دعاء «مراد خان». ألنه قبل املعركة كان 
قد سأل اهللا الشهادة.

وقبل أن يستشهد السلطان قال هذه الكلامت املشهورة يف التاريخ:
اإلسالم،  نرص  فيه  كان  إذا  الشهادة  كأس  من  يسقيني  بأن  اهللا  دعوت  "لقد 
واحلمد هللا أنه استجاب  دعائي، وجعل آخر حيايت أن رأيت نرص جنود اإلسالم! 

أستودع اهللا إياكم ودولتي وجنودي املنصورين".
وبعد تلك الكلامت ختطب نعشه املطهر بدماء الشهادة املباركة، وارحتل السلطان 

إىل الرحلة األبدية!..
وقد نظم الشاعر «أمحدي» البيت التايل يف التعبري عن هذه املرتبة السامية، التي 

وصل إليها السلطان «مراد خان»:
اطلب املدد املعنوي من روحه،

ا كالذي ناله... ا فتحً لتنال أنت أيضً
وقد دُفنت األجزاء التي متزقت باخلنجر يف املكان الذي استشهد فيه السلطان 
فن إىل جوار الكلية واجلامع،  وبُني عليها قرب، أما باقي اجلسد فنقل إىل «بورصة» فدُ

ه» يف «بورصة» وبُني فيها رضيح ثان. جَ اكِريْ الذي أسسه السلطان يف منطقة «جَ
اه»  ووَ وأصبح هذا املكان الذي دُفنت فيه هذه األجزاء من السلطان مراد يف «قُوصُ
). وألن املشهد اسم مكان فقد أطلقوا اسم مشهد  ارْ كَ نْدِ اوَ ا باسم (مشهد اخلُدَ معروفً
ا  ار عىل املكان، الذي اُستشهد فيه السلطان مراد. ويعد هذا املكان مقدسً كَ نْدِ اوَ اخلُدَ
عند األهايل هناك، لدرجة أن الدولة العثامنية أمرت بإعداد مادة خاصة هبذا املكان 

يف االتفاقية، التي وقّعتها عند انسحاهبا من البلقان.
اه» ومن أصل  ووَ وكان أستاذي املرحوم «عيل يعقوب أفندي» من أهايل «قُوصُ

ألباين حيب العثامنيني جدا، ويذكرهم دائامً بالرمحة ويقول:
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الكفر  ظلامت  يف  لعشنا  هناك  إىل  قدومهم  ولوال  العثامنيني،  أحب  ال  "كيف 
اإلسالم  لفظ  كان  لقد  بالدي،  يف  بالعثامنيني  الدين  حب  امتزج  لقد  هذا،  يومنا  إىل 
ا لكلمة العثامنيني لدرجة أنه يف بعض األحيان كان األهاىل يسألون "كم رشطًا  مرادفً
للعثامنيني؟" ويقصدون "كم رشطًا لإلسالم؟" وأنا لو قرأت كل يوم ختمة رشيفة، 
ولو دعوت اهللا U يف كل نفس بالرمحة هلذه األمة، فلن أستطيع أن أويف العثامنيني 

حقهم!.. اللهم ارحم اجلميع".


وكان  اجلنود،  ومن  األهايل  من  جدا  ا  حمبوبً األول»  خان  «مراد  السلطان  كان 
يلقّب بألقاب كثرية منها: 

«سلطان الغزاة واملجاهدين»، 
«ملك املشايخ»، 

«غياث الدنيا والدين»
«أبو الفتح»، 

«السلطان العدل»، 
«ليث اإلسالم».

أو  الصاحب  أو  البطل  أو  املجاهد  فيعني  ار»  كَ نْدِ اوَ دَ «اخلُ وهو  أشهرها  أما 
امللِـــك.

كان «السلطان مراد» ينتقل من نرص إىل نرص طوال فرتة حكمه، التي استمرت 
بمثابة  أصبحت  والده،  عن  ورثها  التي  فالدولة  قط.  اهلزيمة  يعرف  ومل  سنة.   ٢٩
عن  ورثها  التي  األرايض  مساحة  بلغت  لقد  قصرية.  فرتة  يف  الكبرية  اإلمرباطورية 

والده ٩٥ ألف كم٢، أما يف عهده فقد بلغت ٥٠٠ ألف كم٢.
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 ٣٧ سنة   ٢٩ استمرت  التي  حكمه  فرتة  طوال  مراد»  «السلطان  خاض  لقد 
معركة، وهذا يعني أنه قىض حياته بني ميادين احلروب، وهبذا فهو من الشخصيات 

النادرة يف التاريخ.
ا أمام قوته. وقد  حتى البابا الذي كان يمثل الزعامة للعامل املسيحي وقف عاجزً

عرب الشاعر عن هذه القوة بقوله:
ألن احلظ كان قد وصل إىل السلطان مراد الغازي،

فإن العرش والتاج قد وجدا الزينة به...
ر «السلطان مراد خان» بعزم وإخالص كبريين الفتوحات التي بدأها  وقد طوّ
أخوه األكرب يف الروميل، ففي وقت قصري وصل إىل أواسط أوروبا، وجعل البلقان 

، وكانت بيزنطة وبلغاريا والرصب تدفع اجلزية للعثامنيني. كله مسلامً
وكان  يفتحها،  التي  األماكن  يف  املشايخ  بإسكان  يأمر  مراد»  «السلطان  كان 
ذلك  يف  والعرفان  العلم  مؤسسات  أكمل  من  وهي  والتكايا  الزوايا  بتأسيس  يأمر 
جيلب  فكان  جادة،  إسكانية  سياسة  خان»  مراد  «السلطان  تعقب  لقد  العرص. 
العشائر الرتكامنية ويسكنها يف تلك األماكن املفتوحة حديثًا. وبفضل تلك اهلجرات 
يـيَـنَّا»، وهو بذلك وضع حجر  استطاعت فتوحات أحفاده أن تصل إىل أبواب «فـِ

األساس للحكم العثامين يف أوروبا والذي  استمر ٥٠٠ عام.


وبينام كان السالطني العثامنيون حياربون وجياهدون الكفار، كانوا يتعرضون بني 
احلني واآلخر هلجامت من اإلمارات اإلسالمية املوجودة يف األناضول.

يف  الكفار  جياهد  كان «مراد»  فبينام  األول»  مراد  مع «السلطان  هذا  حدث  وقد 
علم  وملا  العثامنية،  األرايض  عىل  هيجم  القرماين»  الدين  باألمري «عالء  إذا  الروميل، 

«السلطان مراد» بذلك حزن للغاية، وقال ملن حوله:
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"انظروا إىل ما فعله هذا الظامل، بينام نحن عىل مسرية شهر من أراضينا نحارب 
أهيا  عليها،  وهيجم  املسلمني  أرايض  يدخل  وهو  ا،  وهنارً ليالً  ونغزوهم  الكفار 

الغزاة كيف أترك اجلهاد اآلن، وأحارب إخواين يف اإلسالم بالسيف؟!" 
يف  املوجودة  اإلمارات  جتاه  ا  وصربً وحتمال  تساحمًا  مراد  السلطان  أظهر  وهبذا 
األناضول من أجل توحيد كلمة اإلسالم. وذلك ألنه كان مثل جده ال ينظر بنظرة 
عىل  إجبارهم  يف  ا  حمذورً  ير وكان  األناضول.  يف  املوجودة  اإلمارات  إىل  العداوة 
ا؛ فهو يعلم أن الوحدة التي تقوم عىل اجلرب والقهر تزول برسعة. وهلذا  طاعته قهرً
فإن ما قام به السلطان مراد وبقية السالطني العثامنيني اآلخرين من عدم األخذ بقوة 
من  ا  نابعً كان  بل  ضعفهم،  من  ا  نابعً يكن  مل  األناضول  يف  املوجودة  اإلمارات  عىل 
خشيتهم عىل وحدة أهل اإلسالم، لقد كانوا يرون اإلقناع أفضل طريق. وهلذا فإهنم 
ونتيجة  الستخدامها.  حاجة  هناك  يكن  مل  أنه  طاملا  القوة  جانب  يفضلون  يكونوا  مل 
هلذه الفراسة وهذا الصرب الطويل مل تتحقق وحدة األناضول إال يف عهد «السلطان 
سليم األول» وبالرغم من أهنا تأخرت نسبيا، إال أهنا كانت عىل أساس حمكم، حتى 
األناضول  رأينا  كلها،  العثامنية  األرايض  فيها  وتوزعت  تشتتت  التي  األوقات  يف 

حمافظًا عىل وحدته ومتاسكه. 
ا - قال له:  وعندما أوىص «أورخان» ابنه «مراد» - الذي كان وليّا وشهيدً

أيضا!"  الروما  ورثة  فإننا  السالجقة  ورثة  أننا  "كام 
وبذلك أظهر له أن هدفه هو أوروبا.

تزال  وال  أوروبا،  لفتح  وهيأهم  بعده،  ملن  الطريق  مراد»  «السلطان  فتح  لقد 
سهول ووديان أوروبا ممتلئة بآثار أقدام خيله اجلوال.



وهذا كله يُظهر لنا أن «السلطان مراد» كان صاحب أخالق وإدارة وإرادة قوية. 
كبرية،  بعناية  الرشعية  األحكام  يطبق  وكان  ودهاء.  بذكاء  فعله  ما  كل  فعل  وقد 
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ويعمل عىل تطويرها وتقويتها. أما صفة املهارة يف إصدار القرار برسعة فقد أكسبته 
الكثري من االنتصارات. لقد كان «مراد» حاكامً متدينًا للغاية، حيب العلامء واملشايخ 

ا. ويقدرهم كثريً
: » عن «السلطان مراد» قائالًً يلْ ونْدِ لْقُ ويتحدث املؤرخ البيزنطي «خَ

"لقد أدار «السلطان مراد» ما يزيد عن ٣٧ معركة يف األناضول والروميل، كان 
لقد  األدبار.  هم  والَّ أو  األعداء  من  فر  أنه  قط  رَ  يُ ومل  نرص.  إىل  نرص  من  فيها  ينتقل 
ا حتى يف األوقات، التي يرغب أن يريح جنوده فيها، كان ينفر من  كان يعمل كثريً
الكسل، وال يعرف معنى الراحة. وبينام كان اجلنود يسرتحيون كان خيرج هو بذاته 
إىل الصيد، حتى يف شيخوخته مل يفقد من نشاطه شيئا. كان يعامل األمم التي ختضع 
كان  كام  كبرية.  بشفقة  قرصه  يف  املوجودين  األجانب  واألطفال  كاملة،  بسكونة  له 
ا يف الكرم. وعندما يدخل احلرب كان حيث اجلنود عىل  ا يف منح املكافأة، رسيعً رسيعً
القتال ويشجعهم. وكان يعاقب كل منْ خيطئ بال مساحمة. وكان يفي بالوعد. لقد 
نْ بجواره  ن هيبته، ولكنه يف نظري هذا كان يعامل كل مَ نْ يف معيته يرتعدون مِ كان مَ

بالشفقة والرمحة، واحلب".
» ليستوجب التأمل: يــبُّونْسْ ح به املؤرخ «جِ إن ما رصّ

"لقد أدار «السلطان مراد خان» مقدرات الدولة العثامنية ملدة ٣٠ سنة بكياسة 
عن  الكثري  نعلم  وألننا  عهده.  يف  الدولة  رجال  من  رجل  أي  فيها  عليه  يتفوق  مل 
مراد»  «السلطان  أن   نر ال  فإننا  القانوين»  العظيم  و«السلطان  الفاتح»  «السلطان 
ا ومهارة كرجل حرب ودولة. وإذا ما أردنا أن  كان من أكثر سالطني بني عثامن تفوقً
نقارن بني ما كان يف عهد «مراد خان» من املشاكل التي واجهها واملسائل التي حلها 
ونتائج حكمه، بإجراءات خلفاءه الذين تنبهر هبم العيون؛ نر أنه استطاع أن يتخذ 

ا عليهم.  ا إىل جانبهم، وإن مل يكن متفوقً موقعً
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إن التغريات التي وقعت يف عهده كانت من أكثر الوقائع التي تدعو إىل احلرية 
١٨٧٨م.  برلني  معاهدة  إىل  أي  قرون،  مخسة  فتوحاته  استمرت  لقد  التاريخ.  يف 
ا عدوا لعيسى، إال أنه  وبالرغم من أن أرباب الكنيسة البيزنطية يرون السلطان مرادً
ا عاقال حذرا، خيشى اهللا،  كان يعاملهم بشكل أفضل من الباباوات، لقد كان شخصً

ا.  وينصف املغلوب. وهلذا فإن كل منْ كان ير خامته كان خير راكعً
س الدولة، ولكن «مراد  لقد قام «عثامن» بجمع الناس حوله، أما «أورخان» فأسّ

خان» هو الذي أسس اإلمرباطورية".
أجربت  التي  اجلميلة  الصفات  تلك  صاحب  خان»  مراد  «السلطان  ن  متكّ لقد 
حتى األعداء عىل االعرتاف هبا، من تأسيس عرش يف قلوب الناس باملؤسسات التي 
يغِي»  نْدِ صِ بْ  ْ معركة «رصِ يف  انتصاره  وبعد  واألناضول.  الروميل  يف  بتأسيسها  قام 
لِيبَه»،  و«فـِ  « يكْ ــيلَجِ و«بـِ من «بورصة»  كل  يف  مسجد  بتأسيس  قام  ١٣٦٤م  عام 
ه» يف  جَ اكِريْ ا ومدرسة وخانًا يف كل من «يكي شهر» و«جَ ا خرييً كام أسس مطعامً عامً

ا منه هللا عىل هذا االنتصار. «بورصة» شكرً


وقد عربَّ الشاعر يف األبيات التالية عن أن السالطني العثامنيني نالوا تلك القوة 
ا مقبولني عند اهللا نتيجة هلذا اإلخالص الذي أظهروه  الكبرية، ألهنم كانوا أشخاصً

فقال:
ا آلل عثامن كان اإلخالص علامً خاصّ

كانوا خمتصني بذلك عند احلق
: ْ واحلادثة التالية توضح هذه احلقيقة بشكل بَنيّ

كان «السلطان مراد» سلطانًا صاحب مرشب صويف، فكان حييل هناية كل أمر 
أو  الدعاء  يرتك  مل  وسعه،  يف  ما  كل  يبذل  أن  بعد  وتعاىل  تبارك  احلق  إىل  عنه  يعجز 
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ا تركها وعاد بعد أن ترك  نَه» مخسة عرش يومً الترضع قط. حتى إنه بعد أن حارص «بِلَوْ
هناك حامية عسكرية. وقد حزن كثريا عىل انسحابه بالرغم من تلك اجلهود اجلبارة، 

 : فدعا اهللا والتجأ إليه قائالً
 "! خراباً وجيعلها  القلعة  هذه  يقهر  أن  تعاىل  اهللا  "أسأل 

دون  هتدم  القلعة  تلك  جدران  أحد  بأن  األخبار  وصلته  قصرية  بفرتة  وبعدها 
القلعة  اإلسالم  جنود  ودخل  وشكره،  ربه  مراد»  فحمد «السلطان  معروف.  سبب 

من هذا اجلدار املنهدم وبذلك تيرس فتحها.
ا موقف من املواقف التي تظهر مد تقو وإيامن ووجد «السلطان  وما ييل أيضً

م هي لوحة معربة عظيمة لنا: اه»، ولَكَ ووَ مراد» شهيد «قُوصُ
قال «السلطان مراد» إلمام القرص والدمع يمأل عينيه: 

وال  ثالثًا،  التكبري  بعد  إال  الكعبة   أر أن  أستطيع  ال  الصالة  يف  أكرب  "عندما 

أستطيع أن أخشع دون أن أر الكعبة ".


هذه  آثار  من  أثر  هو  إنام  البلقان  بلدان  يف  اليوم  املسلمني  األهايل  كل  وجود  إن 
الفتوحات العثامنية األوىل، وسياسة اإلسكان التي تم اتباعها. وهؤالء األهايل أمانة 
هبا،  يوجدون  التي  األماكن  يف  محايتهم  الرضوري  ومن  اليوم،  لنا  العثامنيون  محّلها 

ألن صد األذان يف أوروبا يستمر هبم. 
اه»  ووَ اه» تعد أول خمفر إسالمي يف وسط أوروبا. لقد أصبحت «قُوصُ ووَ و«قُوصُ
ا منه لنا، ويتذكر عاكف رمحه اهللا  ا للمسلمني بدم مبارك لـ«لسلطان مراد» ومرياثً ملكً

هذا املرياث هبذه األبيات اجلميلة فيقول:
أينام أنظر يظهر أمامي هذا الوادي الدامي

اه» غري الوفية  ؟ ووَ هل أنت أم خيالك أيتها  الـ«قُوصُ
يف كل خطوة لك كان ألف فخر؟
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؟ يمْ رِ أين الطريق الذي شق يف صدرك وسار فيه يِلْدِ
أين اجلندي، وأين الشهيد اللذان يرقدان يف باطنك؟

آه أين أضحية النرص اليوم ؟ وأين عظيم الشهداء الذي يرقد يف قلبك؟
ــبِّــل ترابك واسجد هللا عليه. قل أهيا املشهد! ألقَ
أال يوجد فيك قطرة أو قطرتان من دماء مراد؟

...
س حذاء الرصب عىل صدرك؟ هل سيدوُ

...
 تُر يا  الوقت.  فرق   سو بينهام  فرق  ال  اليوم،  رصب  هم  األمس  رصب  إن 
بادُون ويقتلون عىل أيدي الرصب  بينام نر أبناء الفاحتني أحفاد «السلطان مراد» يُ
الظاملني، تر إىل أي مد نصل يف تقديم املساعدة إلخواننا املظلومني املقهورين، 

الذين خيفقون كأهنم طيور جرحية اجلناح؟ 
إنَّ الرسول r يقول:

ى لَهُ  اعَ وٌ تَدَ ضْ نْهُ عُ تَكَى مِ ا اشْ دِ إِذَ سَ ثَلُ اجلَ ، مَ همْ امحُ رَ مْ وتَ هِ ادِّ ننيَ يف تَوَ مِ ثَلُ املُؤْ "مَ
ى" (البخاري، األدب، ٢٧؛ مسلم، الرب، ٦٦) مَّ رِ واحلُ هَ دِ بِالسَّ سَ ائِرُ اجلَ سَ

: ويقول أيضاً
" (البخاري، صالة، ٨٨؛ مسلم، الرب، ٦٥) هُ بَعْضاً دُّ بَعْضُ الْبُنْيَانِ يَشُ نِ كَ مِ ؤْ نُ لِلْمُ مِ "املُْؤْ

اإلنسان  مثل  كمؤمنني  كلنا  نكون  أن  املذكورة  الرشيفة  األحاديث  تقتيض  أال 
ا وحزننا  الواحد الذي له قلب واحد ونبض واحد؟ أال تقتيض أن يكون فرحنا واحدً

ا؟  واحدً
ألن  مضطرون  اه»،  ووَ و«قُوصُ نَة  للبُوسْ الطبيعيون  الوارثون  ونحن  اليوم 

نحاسب أنفسنا تارخييا!..
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فالذي جيري أمام أعيننا هو عاقبة حزينة ألمرين؛ أحدمها ما حيدث يف بلدنا منذ 
اجلهال؛  بعض  قِبَلِ  ن  مِ أجدادنا،  تركه  الذي  املقدس  للمرياث  رفض  من  سنة  مائة 

والثاين األسلوب السيئ الذي يزعج ذكريات أجدادنا هؤالء.
اه»  ووَ ربَ الكثري والكثري مثل أحداث «قُوصُ إن هذه األحداث التي حتمل من العِ
يمدحون  املنكرون  كان  التي  العثامنية،  بالروح  جديد  من  تذكرنا  إنام  نَة»  و«البُوسْ
أنفسهم بقوهلم «دفناها» يف املايض، وتضطرنا ألن نكون اآلن أصحاب تلك األمانة 
التارخيية  مسؤولياتنا  ولتذكر  للصحوة  مضطرون  فإننا  وهلذا  وحق.  جدارة   عن 

وللعودة إىل أنفسنا.
إىل  الناس  فينظر  جديد،  من  واإلحياء  الصحوة  حيققون  الذين  لألبطال  طوبى 

املستقبل بالرجاء ويزدادون عزما!..
تلك  نضيع  ال  حتى  أجدادنا  قلوب  إقليم  من  جديدة  محلة  بقوة  ارزقنا  اللهم 

الفرص الكبرية التي تظهر أمامنا ونحن يف مشارف القرن الواحد والعرشين!.. 
آمني!..

O
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 ،« بُويلِ سلطان الروم، فاتح «نِيكْ
احللم املخيف للصليبيني.

السالطني يلدريم بايزيد خان    
(١٣٦٠-١٤٠٣م)

رابع سالطني بني عثامن. 
والشجاعة،  املناورات  يف  للغاية  الشديدة  رسعته  بسبب  بـ«الصاعقة»  اجلنود  به  لقّ
التي أظهرها يف احلروب التي خاضها. جلس عىل العرش بناء عىل الوصية التي أوىص 

اه»١. ووَ هبا والده «مراد األول» وهو يف األنفاس األخرية يف معركة «قُوصُ
وحتى يتمكن «بايزيد األول» من احلصول عىل نتيجة من تلك االنتصارات الكبرية 
 .« وبْ كُ بينها «أُسْ ومن  اجلديدة،  البلدان  من  العديد  ففتح  م،  وتقدّ فتوحاته  يف  استمر 

التوافق الذي حتدثنا عنه من قبل حدث بنفسه هنا، فقد تصادف وقت استشهاد مراد خان مع . ١
وقت جلوس بايزيد ووالدة األمري حممد. 
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وقد رشح الشاعر ذلك يف األبيات التالية:
» هي ديار يلدريم بايزيد خان؛ وبْ كُ «أُسْ

لتكون ذكر ألبناء الفاحتني... 
،« ارْ ة «يف «جبل شَ صَ » استمرار لـ«بُورْ وبْ كُ «أُسْ

الدماء النظيفة انتثرت عليها فأصبحت حديقة خزامى...
وعندما أتى السفراء األجانب لتهنئة «بايزيد» بجلوسه عىل العرش، وكان ذلك 
يظهر  كان  وهذا  روما!.."،  حتى  هلم:"سأتقدم  قال  الفتوحات،  تلك  مع  يتواكب 

األفق الكبري الذي رسمه لنفسه يف سبيل عزة وقوة اإلسالم.
ا صاحب دهاء سيايس كبري.  وإىل جانب شجاعته وجرأته يف احلروب، كان أيضً
ا كيف يستفيد من هذا النزاع عىل العرش يف بيزنطة. حتى إنه كان خيرج  فقد عرف جيدً
من يف احلبس وجيلسه عىل العرش ويضع من عىل العرش يف احلبس. ويف مقابل تلك 
السياسة التي انتهجها زاد من اخلراج الذي تدفعه بيزنطة للدولة العثامنية، ووصل 
القضايا  يف  النظر  أجل  من  وحمكمة  بيزنطة،  يف  جامع  ببناء  أمر  أنه  درجة  إىل  األمر 

واالختالفات التي تقع بني املسلمني الذين يعيشون هناك يف بيزنطة.  
» استخدم  رْ هِ واليشء املثري للدهشة والتعجب هنا هو أنه عندما سار لفتح «أال شَ
البيزنطيني ملحاربة البيزنطيني حتى فتحوا تلك املدينة باسمه. وهذه احلادثة من أندر 
كان  وأنه  «بايزيد»  السلطان  وعظمة  قوة   مد تظهر  وهي  التاريخ،  يف  احلوادث 
تعيشها  كانت  التي  املذلة   ومد اهللا،  كلمة  إعالء  سبيل  يف  وعدل  فراسة  صاحب 

بيزنطة التي كانت تسعى للصمود بمظامل ال حتىص.


السياسة  يف  كبرية  نجاحات  عىل  حصل  الذي  بايزيد»  «السلطان  خطا  لقد 
قسم  ضم  من  فتمكن  األناضول.  وحدة  حتقيق  سبيل  يف  كبرية  خطوات  اخلارجية، 
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ـيَّـة» التي كانت أكرب إمارة يف األناضول إىل أرايض الدولة  انـِ مَ رَ كبري من «اإلمارة القَ
زاده»  باشا  ويروي «عاشق  األهايل،  رغبة  عىل  بناء  كان  الضم  هذا  أن  إال  العثامنية. 

هذه احلقيقة عىل ما ييل:
ا  ونظرً أمامه،  أبواهبا  أغلقت  يَة»  ونْ أبواب «قُ إىل  خان»  وصل «بايزيد  "..عندما 
وادي  جوانب  متأل  والشعري  القمح  أكوام  كانت  حصاد  وقت  كان  الوقت  ألن 
يَه» ومل يتمكن األهايل من نقلها، ألهنم احتموا بالقلعة، وهلذا أمر «بايزيد خان»  ونْ «قُ

جنوده بأن يقرتبوا من أسوار القلعة وينادوا األهايل: 
خيولنا"،  به  لنطعم  والشعري  القمح  منكم  لنشرتي  "أقبلوا 

ما  أصدقٌ  لينظر  العثامين  اجليش  إىل  وذهب  القلعة،  من  األفراد  بعض  فخرج 
قالوه؟.

وملا علم «بايزيد خان» باألمر أعطى التعليامت التالية جلنوده:
وارعوا  منهم،  ا  أحدً تظلموا  أن  من  فاحرتسوا  الدين،  يف  إخواننا  هؤالء  "إن 

حقوق العباد، واشرتوا منهم بالثمن الذي يطلبونه!.."
وهبذا قام من أتى منهم ببيع حمصوله بالثمن الذي طلبه، وبعد أن حصلوا عىل 

نقودهم كاملة عادوا إىل القلعة فرحني مرسورين. 
قاموا  األعني  هلا  تدمع  التي  واإلنسانية  العدالة  هذه  يَة»  ونْ «قُ أهايل   رأ وملا 
املدن  بعض  علمت  وملا  العثامنيني،  اجلنود  وأدخلوا  القلعة،  أبواب  بفتح  الفور  عىل 

ا العثامنيني قائلني:  وْ عَ املجاورة هبذا األمر دَ
بالدنا". واحكموا  تعالوا  "هيا 

الدولة  يف  املوجودة  امليزة  هذه  النظيف  املؤمن  األناضول  شعب  أدرك  لقد 
العثامنية، فاحتضنوها وأحبوها من قلوهبم، كام قال الشاعر:
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ا، إذا كان السلطان عادال يصري وليًا أيضً
ا للسلطان العادل ليس بعيب... لو صار العاملَ عبدً

سليامن النبى ملك العاملَ بعدله،
وإذا كان السلطان عادال فهو مثل سليامن...

العدالة  أن  عىل  مثال  أبرز  كان  بغبطة  التاريخ  شاهده  الذي  االحتضان  وهذا 
العثامنية مل تكن بالسيف، وأن هذه العدالة كانت سببًا يف زيادة قوة وعظمة الدولة، 
قلوب  يف  تأسست  بل  الرماح  أسنّة  عىل  تُؤسس  مل  القوة  وهذه  العظمة  هذه  وأن 

األهايل واألمة عىل احلب واملحبة.
وصايا  كله،  العامل  عمت  التي  العثامنية  الدولة  وعظمة  قوة  أساس  يف  وتكمن 

الشيخ «أدبايل» والتوجيهات التي ظهرت بفعل تلك الوصايا التي أوىص هبا.
ألقىص  دولته  تقوية  عىل  وعمل  كبرية،  عناية  وأواله  هلذا،  خان»  «بايزيد  انتبه 

حد. وسجل تلك القوة العاملُ كله.


وقد بدأ العامل املسيحي كله يضطرب من هذا التطور وهذه القوة التي امتلكتها 
الدولة العثامنية، ونتيجة هلذا بدأ الغرب جيهز حلملة صليبية كبرية.

حترك اجليش الصليبي الذي تشكل للقضاء عىل الدولة العثامنية وإنقاذ بيزنطة، 
الدولة  أرايض  ودخل  املسلمني،  أيدي  يف  كانت  التي  القدس  عىل  واالستيالء 

» التي بجانب هنر «طونا». بُوىلِ العثامنية، وحارص قلعة «نِيكْ
 ،« بُوىلِ نحو «نِيكْ وسار  باسمه،  يليق  ا  جيشً أعد  هبذا  بايزيد»  علم «يلدريم  وملا 
وأراد أن خيرب قائد القلعة بعدم التسليم للجيش الصليبي ركب جواده ليال، واخرتق 
صفوف األعداء بمهارة فائقة حتى وصل إىل أسوار القلعة، وناد قائدها العثامين 

بأن قال: 
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بك!" دوغان  يا   ! بكْ دوغان  "يا 
وملا سمع «دوغان بك» صوت «السلطان بايزيد» عرفه، ووقف عند برج القلعة 

 : وأجاب قائالً
السلطان!"  موالي  يا  "تفضلوا 

 : فأمره السلطان  قائالًً
القلعة!" تسلم  وال  تصمد  أن  عليك  اجليش،  مع  جئت  دوغان!  "يا 

عاد بايزيد برسعة الربق إىل اجليش العثامين يف ظالم الليل.
ويف الصباح دارت معركة طاحنة، بني جيش «يلديرم»  واجليش الصليبي احلاشد 
انتهت بنرص «يلدريم بايزيد» وكانت الدول األوروبية، كبرية كانت أو صغرية، قد 
فارس،  آالف  بعرشة  شاركت  فرنسا  إن  حتى  احلملة.  تلك  يف  بجيوشها  شاركت 

كانوا يفتخرون بقوهلم:
رماحنا".  أسنة  عىل  لرفعناها  السامء  سقطت  "لو 

األرس  من  املغرور «جان»  قائدهم  ينجُ  ومل  تلوا  قُ الفرسان  هؤالء  معظم  أن  إال 
رح  يف تلك احلرب. وذاب اجليش الصليبي أمام اجليش العثامين املفعم باإليامن، وجُ
وسقط  جرح،  فرسه  أن  حتى  كثرية،  ا  جروحً املعركة  هذه  يف  بايزيد»  «السلطان 
حتى  احلرب  وأكمل  غريه،  ا  جوادً ركب  بل  يستسلم  مل  ولكنه  فوقه،  من  «بايزيد» 

أدرك النرص.
» الذي حققه «بايزيد» بمفرده باسم كل األمم اإلسالمية  بُوىلِ لقد كان انتصار «نِيكْ
قها املسلمون أمام اجليوش األوروبية املسيحية. ا من أكرب االنتصارات التي حقّ واحدً
وقد أرسل اخلليفة العبايس املوجود يف مرص رسالة هتنئة لـ«لسلطان بايزيد» عىل 

هذا االنتصار، وخاطبه اخلليفة يف الرسالة بعبارة «سلطان إقليم الروم».
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تلك  يف  األوروبيني  والفرسان  األمراء  من  الكثري  أرس  من  «بايزيد»  متكن  لقد 
انْ الذي اليعرف  نْ أرس فيها القائد الفرنيس املشهور بـ «جَ املعركة، وكان من أشهر مَ

اخلوف»، وقد أطلق  السلطان «بايزيد» رساحهم مقابل فدية.
ا فيه خروجهم وعودهتم إىل بالدهم أعدّ هلم «السلطان  ويف اليوم الذي كان مقررً
السلطان  به  قام  الذي  اإلنساين،  الصنيع  هذا  من  فتعجبوا  الطعام،  مائدة  بايزيد» 
الذين   لألرس ظاملة  معاملة  من  به  يقومون  كانوا  ملا  أنفسهم  من  وخجلوا  معهم، 

يقعون يف أيدهيم. وحتى إهنم أقسموا بأن قالوا: 
رة مرة أخر باهلجوم عىل أرايض الدولة العثامنية يف األناضول  "لن نعاود الكَ

أو الرومىل، ولن نرفع السالح يف وجه اجليش العثامين!"
وملا سمع «بايزيد» هذا منهم رد عليهم بقول يظهر مد قوة وعظمة اإلسالم:

ال  الذي  بـ"الشجاع  امللقب  املغرور  و«جان»  أنتم  القسم  هذا  من  أعفيكم  "إين 
هياب" وجنوده. اذهبوا إىل بالدكم، وأعدوا اجليوش وتعالوا مرة أخر، ولتعلموا 
من  ولدت  بأنني  أقتنع  سلطان  ألنني  ا،  جديدً ا  انتصارً سيكسبني  هذا  قدومكم  أن 
أجل إعالء كلمة اهللا، ويف سبيل رضائه. فإن اهللا معنا ومؤيد لنا ونارصنا، ومنْ كان 

ا!". اهللا عونًا له ال توجد قوة عىل األرض تستطيع هزيمته أبدً
حرضوا  الذين  الفرسان  أعني  تنبهر  مل  والفخامة  األهبة  وهذه  العدل  هذا  وأمام 
ونَه» وغريه «السلطان  الُ املائدة فحسب بل انبهرت أعني الدنيا كلها. فدعا «قسيس صَ

بايزيد» لينقذ بلداهنم من الظلم، وهبذا حتقق فتح بالد اليونان.
قِي جيش «بايزيد» املظفر بقوله:  افِيجانِى» البَنَدِ رَ وبعد سنوات يصف «تَ

عندنا،  الوضع  كان  كام  فواحش  أو  ميرس  أو  مخر  العثامين  اجليش  يف  يكن  "مل 
ا، باالضافة إىل ذلك  يذكرون اسم اهللا  واجلنود ال هيملون التدريبات العسكرية أبدً

." ا، ولذا كان البد وأن ينترصوا دائامً ويتعبدون ليال وهنارً



٧١

    o السلطان يلدريم بايزيد خان   

ومن احلقائق الكرب أن الشيخ «أدبايل» وأتباعه الذين كانوا موجودين يف البنية 
ا مهام يف وصول الدولة العثامنية إىل هذه املرتبة الكرب، التي  العثامنية قد لعبوا دورً
اعرتف هبا حتى األعداء. السيام وأن قدوم الشيخ «أمري سلطان» - وهو كان بمثابة 
الشيخ أدبايل يف ذلك العرص- إىل بورصة بإشارة معنوية وكونه صهرا للسلطان، إنام 

كان داللة واضحة عىل سلسلة اإلرشاد املعنوي التي الزمت الدولة العثامنية.


العِرب  من  الكثري  حيمل  سلطان»  بالشيخ «أمري  بايزيد»  لقاء «السلطان  كان  وقد 
والعِظات:

بايزيد»  كان «السلطان  إىل «بورصة»  قدم  ملا  سلطان»  أن «أمري  الروايات  تذكر 
اجلنود  من  الكثري  جرح  فقد  املجر  يف  شديدة  كانت  املعركة  وألن   « رْ «املَجَ محلة  يف 
هلم.  ويدعو  جروحهم،  يضمد  كان  أبيض  نوراين  وجه  ذا  شابا  أن  إال  العثامنيني، 
ا جرح يف تلك املعركة فقد ناد هذا الشاب ذا الوجه  وألن «السلطان بايزيد» أيضً

! ذراعي جمروحة أيضاً، ضمدها".  النوراين، وقال له: "أهيا الشابّ
عىل الفور قام «أمري سلطان» بإخراج منديل من جيبه وربط به ذراع السلطان، 
ثم اختفى بني اجلنود. وملا رأ اجلنود أن جروحهم برأت يف فرتة قصرية جدا حتريوا 
ذراعه،  يف  الذي  اجلرح  حال  بمعرفة  السلطان  فشغف  باألمر.  السلطان  وأخربوا 
ففك الرباط وإذا به جيد ذراعه قد برأت فتحري هو أيضا. وزاد من حريته أنه انتبه إىل 
بط به ذراعه هو نصف منديل خطوبة هتد من قبل املخطوبة  أن هذا املنديل الذي رُ

ا، إال أنه مل يعثر عليه. إىل اخلَتَن وبالرغم من أنه أمر بالبحث عن هذا الشاب كثريً
 إحد فتح  أثناء  ويف  يتقدم،  العثامين  اجليش  كان  ا  أيضً احلملة  تلك  نفس  ويف 
القالع واجه اجليش صعوبات كبرية، وفقد الكثري من اجلنود، وبينام كان «السلطان 
وانتبه  أمامه.  تفتح  القلعة  أبواب   رأ فتحها،  يف  األمل  د  فَقْ ك  شْ وَ عىل  بايزيد» 
السلطان إىل أن من فتح أبواب القلعة هو نفس الشاب صاحب الوجه النوراين الذي 
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أمر  النرص  تم  أن  وبعد  باهلجوم،  وأمر  للوضع  السلطان  تنبه  وفجأة  جرحه.  ضمد 
السلطان بالبحث عن هذا الشاب. إال أنه وكام حدث يف املرة السابقة مل يتمكن من 
العثور عليه. لقد كان هذا الشاب ذو الوجه النوراين الذي يأيت يف أصعب األوقات 

للمساعدة بمثابة اللغز الكبري.
ا، وكان بني املستقبلني له  مرت األيام وعاد اجليش العثامين إىل «بورصة» منترصً

ا البنة «السلطان بايزيد». «أمري سلطان» الذي كان زوجً
وعندما نزل «السلطان بايزيد» من فوق جواده، وصافح «أمري سلطان»، أدرك 

: أنه هو الشاب الذي كان يعالج جروح اجلنود يف ميدان احلرب، فقال معرباً
ما هذه الرسعة يف يدك؟

: فأجاب «أمري سلطان» بشكل متواضع قائالً
هيِمْ } (الفتح، ١٠)،  دِ قَ أيْ وْ دُ اهللاِ فَ يا موالي السلطان! يقول اهللا U: { يَ

وهذا يعني أنه ال حول وال قوة إال باهللا.
فسأل «بايزيد»: وما هذا املنديل؟

أجاب أمري سلطان بتبسم:
بخاري»  الدين  «شمس  أنا  جيبي.  يف  اآلخر  نصفه  إن  السلطان!  موالي  "يا 

خـتـنـك".
وجه «أمري  إىل  أخر بتمعن  مرة  نظر  شديد، ثم  بفرح  بايزيد»  شعر «السلطان 

سلطان» وقال:
كذلك؟" أليس  لنا،  القلعة  باب  فتح  الذي  أنت  "إذن 

هذان  تعانق  وحينئذ  لطيفة،  بابتسامة  السؤال  هذا  سلطان»  «أمري  فقابل 
السلطانان؛ سلطان الدنيا وسلطان اآلخرة، ومحدا اهللا وشكراه.
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ويقول عاشق باشا زاده:
غري  عمل  أي  منهم  يصدر  مل  صادقة،  شجرة  عثامن  آل  شجرة  كانت  "لقد 
إهنا  عنها:  العلامء  يقول  التي  واألفعال،  األعامل  من  للغاية  حيرتزون  كانوا  مرشوع، 

ذنوب."
ولذلك مل جيد القايض «منال فناري» أية صعوبة يف رد شهادة «السلطان بايزيد» 
هذا  سبب  عن  بايزيد»  «السلطان  سأل  وملا  اجلامعة،  صالة  عىل  يداوم  يكن  مل  ألنه 

أجاب «القايض فناري»:
يف  تكون  أن  عليك  جيب  أنه  مع  اجلامعة،  صالة  يف  أراك  ال  السلطان!  "موالي 
ال  وإذا  صالح،  عمل  صاحب  تكون  أن  جيب  أي  لألمة،  كمرشد  األوىل  الصفوف 
تشارك اجلامعة يف الصالة فستكون قدوة سيئة للناس، وهذا يمنع قبول شهادتك".

وتذكر رواية أخر أنه بعد تلك احلادثة قام «يلديريم بايزيد» بتأسيس اجلامع 
 ،« بُوىلِ يكْ فتح «نـِ عىل  هللا  منه  كشكر   « عْ جامِ باسم «أُولُو  بورصة  يف  املشهور  الكبري 

وكان يصيل الصلوات اخلمس مجاعة فيه.
وعند افتتاح هذا اجلامع دعا «السلطان بايزيد» كل العلامء واملشايخ، وكان عىل 
أن  وبعد  اجلمعة،  يوم  صباح  يف  افتتاحه  كان  فقد  البخاري»  سلطان  «أمري  رأسهم 
بايزيد»  «السلطان  حرض  االفتتاح،  مراسم  وحضور  الصالة  ألداء  الناس  اجتمع 

وقال لصهره «أمري البخاري»:
لك"،  الرشف  فهذا  بنا،  وصلّ  املسجد  افتح  هيا  أمري!  "يا 

ا، وقال:  ا كبريً ا تواضعً ولكن «أمري البخاري» اعرتض مظهرً
هذا  يكون  أن  جيب  مني،  أفضل  هم  نْ  مَ األمة  ففي  السلطان!  موالي  يا  "ال 

ايِي». الرشف للشيخ «أيب محيد الدين األقْرسَ
نْ يكون؟ وألن السلطان مل يسمع هبذا االسم من قبل قط، سأل: ومَ
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فأجاب «أمري البخاري»: 
ي  «صومونْجِ باسم  الناس  بني  املعروف  اخلباز  إنه  قبل،  من  به  سمعتم  "ربام 
من  الشخص  هذا  إن  اجلامع،  بناء  يف  العامل  عىل  اخلبز  من  الكثري  أنفق  وقد  بابا»، 

كبار أولياء اهللا".
الناس  بتعريف  البخاري»  «أمري  قام  هذا  عىل  بايزيد»  «السلطان  ق  صدّ وملا 
اخلجل:  قمة  يف  وهو  الرجل  فقال  املنرب،  إىل  للصعود  دعاه  ثم  بابا»  بـ«صومونجي 
"يا أمريي! ماذا فعلت لقد أفشيت رسي"، ثم سار إىل املنرب بتواضع، وملا صعد املنرب 
قام بتفسري سورة الفاحتة عىل سبعة أوجه، ولكنه بسبب إفشاء رسه أخذ معه تلميذه 

» وغادر «بورصة». ّ يلِ ــْريامْ الوَ «احلاج بَ
العايل.  القدر  أصحاب  اهللا  أولياء  تأمني  حتت  العثامين  امللْك  كان  هذا،  وعىل 
واألمراء الذين أصبحوا سالطني املستقبل تربوا عىل يد أمثال هؤالء العظام، فكان 
التي  التالية  واحلادثة  معنويا،  لريبيهم  لألمراء  معلم   بتعيني  خاص  اهتامم  هناك 

ا مثلها أثناء تربية الفاتح تستحق التأمل كثريا: وقعت، وحدثت أيضً
كان لـ«لسلطان بايزيد» ابن يُدعى «األمري سليامن» عاقبه أستاذه بشكل خفيف 
ا وذهب إىل القرص، ورشح  بسبب عدم مباالته بالدرس، وقد غضب األمري هلذا كثريً
سأله  حرض  وملا  املعلم،  بإحضار  السلطان  أمر  الفور  وعىل  السلطان.  لوالده  األمر 

 : قائالًً
عاقبت «سليامن»؟" "ملاذا 

فقام املعلم باإلجابة عىل السلطان بوقار وسكينة هبذا الرد التارخيي:
املستقبل،  يف  الدولة  إدارة  يف  سيكون  هذا  ابنك  إن  السلطان!  موالي  "يا 
اآلن  إنه  نعم  باألمة،  يرض  هذا  فإن  جاهال  كان  ولو  لديه،  أمانة  األمة  وستكون 
ومضطر  برتبيته،  مكلف  وأنا  بعد،  واحلال  العلم  أرباب  من  يصبح  مل  ولكنه  أمري، 

ملعاقبته بالشكل الالزم".
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نظر «السلطان بايزيد» إىل األرض باحرتام، وقال: 
االمري  معاقبة  عن  فضالً  تعاقبني  أن  لك  املعلم،  أهيا  حق  عىل  أنت  "نعم، 
بالتأكيد  فإننا  رؤوسنا  عىل  أمثالكم  معلمون  هناك  فطاملا  ذلك،  األمر  اقتىض  إذا 

سنحكم العامل".
برقة  املتسم  السلطان  هذا  أظهرها  التي  البارعة  املالحظة  املُعلم  هذا  أدرك  لقد 
لم إىل الدرس يف اليوم التايل مل يلتفت بصفة  الروح يف جوابه، وهلذا عندما أتى املعُ
خاصة إىل «السلطان بايزيد» الذي سأله ملاذا عاقب ابنه. وملا رأ األمري هذا، وأدرك 
هذه القيمة املعنوية للمعلم، أصبح من بعدها حيرتم دروسه ويبذل أقىص ما يف طاقته 

للتعلم. 


أكرب  من  ا  أيضً كان  اإلسالم،  يف  الفاحتني  أماين  أقىص  من  فتح «إستانبول»  كان 
حارص  فقد  ذلك،  يف  التقدير  تستحق  جهود  له  وكانت  بايزيد»  «السلطان  مطالب 
يديه  يف  السقوط  وشك  عىل  بيزنطة  كانت  الرابعة  املرة  ويف  مرات.  أربع  إستانبول 

وكأهنا فاكهة ناضجة للغاية. 
الرشوط  من  أكثر  للفتح  مالئمة  كانت  ببايزيد  املحيطة  الظروف  ألن  ا  ونظرً
تلك  يقيم  كيف  بايزيد»  «السلطان  عرف  فقد  الفاتح،   لد كانت  التي  والظروف 

ا. الظروف ويستفيد منها، واقرتب من الفتح كثريً
» يف األناضول  ورْ ـيمُ كان الفتح سيتحقق بسهولة للغاية، إال أن ظهور فاجعة «تـِ
» األناضول بحجة سوء اخلالف  ورْ ـيمُ ، فقد دخل «تـِ جعلت هذا الفتح املقدس عقيامً

مع الدولة العثامنية. 
من  يزيد  أن  ينوي  وكان  عليها.  البحتة  السيطرة  يريد  قد  كان  احلقيقة  يف  ولكنه 
شهرته وسلطته بالقضاء عىل الدولة العثامنية التي اتسعت شهرهتا وقوهتا، وتقدمت 
أرسل  بنرصه،  النفساين  الغرض  هلذا  حتقيقه  وبعد  اإلسالم.  كلمة  إعالء  سبيل  يف 
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ا نفسيا خيطره بانتصاره عىل الدولة العثامنية،  رسالة إىل ملك فرنسا، الذي كان مريضً
فرنسا  مللك  إعالنه  هنا  للغاية  للتفكري  وموجب  والعجب  للدهشة  املثري  واليشء 

املريض نفسيا أن الدولة العثامنية عدو مشرتك هلام.
وعندما نقوم بتحليل األحداث الواقعة، سنر للوهلة األوىل أن كال السلطانني 
» انكبا عىل حتريضات متبادلة، إال أن ما فعله تيمور يُظهر أمام  ورْ ـيمُ «يلديرم» و«تـِ

التاريخ مد عظم اخلطأ الذي ارتكبه. 
يف  البابا  من  كبري  لتحريض  تعرض   « ورْ ـيمُ «تـِ أن  وهي  تارخيية  حقيقة  وثمة 
عن  كان  بل  مبارش،  بشكل  التحريض  هذا  يكن  ومل  العثامنية.  الدولة  ضد  احلرب 
هؤالء  وكان  املسلمني.  صورة  يف  متنكرين  البابا  أرسلهم  الذين  اجلواسيس  طريق 
نشاط  تفعيل  يف  كبرية  بدرجة  ونجحوا   « ورْ ـيمُ لـ«تـِ جدا  منحازين  اجلواسيس 

وا  هبا. اجلاسوسية التي كلفُ
 « ورْ ـيمُ » فإنه كان حيرض «تـِ بُوىلِ يكْ وألن البابا مل يستطع فعل يشء جتاه هزيمة «نـِ
بشكل دائم ضد الدولة العثامنية حتى تستطيع الدول األوروبية املسيحية أن تتنفس 

الصعداء، وهلذا مل يكن هذا التحريض شيئًا سو احلامقة. 
طموح  أضفنا  ما  وإذا  التحريض،  هلذا  اآلخر  اجلناح  متثل  فكانت  بيزنطة  أما 
كيف  وبسهولة  لنا  لتبني  التحريضات  هذه  إىل  األناضول  يف  املوجودة  اإلمارات 

» خلف تلك التحريضات. ورْ ـيمُ انساق«تـِ
ونفس  روح  يف  املوجودة  األنانية  لنا  فيظهر  التحريضات  تلك  خلف  السري  أما 
». ولو أنه قام بمجاهدة نفسه قبل حماربة الدولة العثامنية لكانت األحداث  ورْ ـيمُ «تـِ

ا.  قد اختذت شكال آخر متامً
بفكرة  سار  العامل  عىل  احلكم  أجل  ومن  نفسه،  عىل  يتغلب  مل   « ورْ ـيمُ أن «تـِ أي 
"ومن يكون هؤالء العثامنيون؟!". ألن املطالب التي كانت سببًا يف سوء العالقات 
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محل  وهبذا   ، دائامً  « ورْ ـيمُ «تـِ من  نابعة  كانت   « ورْ ـيمُ «تـِ وبني  العثامنية  الدولة  بني 
» جيشه خلفه وسار ملحاربة منافسه القوي وهو الدولة العثامنية. ورْ ـيمُ «تـِ

ا للتنبيهات  » بحملته عىل الدولة العثامنية مل يكن يستمع أبدً ورْ ـيمُ وعندما قام «تـِ
وال املحاذير القيمة، التي قاهلا له رجال العلم واملشايخ، ألن رأهيم كان ضد فكرة 
التحارب مع الدولة العثامنية، التي اكتسبت حمبة العامل اإلسالمي بسبب انتصاراهتا 

عىل أهل الكفر.
احلارض،  الوقت  دبابة  كأهنا  بأفياله   « اسْ يوَ قلعة «سِ بحصار   « ورْ ـيمُ قام «تـِ وملا 

» ابن «السلطان بايزيد» أرشاف املدينة وقال هلم:   لْ ــرُ طُغْ مجع حاكم القلعة «أَرْ
قواتنا،  من  بكثري  أكثر   « ورْ ـيمُ «تـِ قوات  وإن  محايتكم،  هي  وظيفتي  "إن 
أن  ولتعلموا  عنكم،  والدفاع  اهلجوم  هذا  صد  هو  وواجبي  علينا،  اهللا  قدر  وهذا 

» لن يدخل تلك املدينة إال عىل أجسادنا!". ورْ ـيمُ «تـِ
وأظهر  رجاله،  من  حفنة  أخذ  حيث  ا،  متامً قال  كام   « لْ ــرُ طُغْ «أَرْ حترك  بعدها 
هو  اُستشهد  النهاية  يف  ولكنه  وجيشه،   « ورْ ـيمُ «تـِ ضد  تصديقها  يمكن  ال  مقاومة 

ومن معه أمام هذا اجليش اجلرار الذي كان يشبه السيل. 
» عىل األمري أرسل األخبار إىل املدينة بأنه يف حالة تسليم  ورْ ـيمُ وبعد أن قىض «تـِ
ا بأذ، وبالرغم من أن حمافظي القلعة وثقوا بكالمه  املدينة له فإنه لن يصيب أحدً

ا.  إال أنه بمجرد دخوله القلعة قتلهم مجيعً
ناحية  من  القلعة  لسقوط  للغاية  شديد  بحزن  شعر  باألمر  «بايزيد»  علم  وملا 
واستشهاد ابنه من ناحية أخر. كان «بايزيد» يف تلك األثناء عىل جبل «أولو داغ» 
عىل  يعزف  وكان  شيئًا،  املوضوع  عن  يدري  وال  بقطيعه  يرعى  اجلبل  يف  راع  وكان 

الناي، وبعد أن استمع بايزيد للناي قال للراعي: 
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"اعزف أهيا الراعي اعزف! لك الراحة ولك صفو املزاج، وليس عندك ما هتتم 
»؟ اعزف!." لْ ــرُ طُغْ »، أو فقدت ابنًا مثل «أَرْ اسْ يوَ به. هل فقدت قلعة مثل «سِ

ثم ركب جواده وسار إىل «بورصة». وأظهر «بايزيد» خشونة يف الرد عىل رسائل 
»، ويف النهاية اضطر إىل خوض احلرب معه.  ورْ ـيمُ «تـِ

حمافظ «سيواس»  أوغلو»  مالقوج  بك  لـ«مصطفى  قاهلا  التي  التالية  والكلامت 
تعرب عن هذا بشكل واضح للغاية: 

 .« ورْ ـيمُ «تـِ مثل  ظامل  مع  صلح  بعمل  سأقوم  بأنني  ا  أبدً تفكر  ال  مالقوج!  "يا 
ذنب  هلم  ليس  الذين  األطفال  ونحيب  رصاخ  وراءه  ا  خملفً الناس  من  الكثري  أهلك 

يف هذه الدنيا."
ة» التي  رَ يمكن القول بأن أسوأ حادثة مرت عىل «بايزيد خان» هي حرب «أَنْقَ
العثامنية،  للدولة  حزينة  هبزيمة  احلرب  تلك  انتهت  لقد   .« ورْ ـيمُ ضد«تـِ خاضها 
نتيجة  كانت  التي  احلرب  وهبذه  والضعف.  االضطراب  عهد  بداية  بمثابة  وكانت 
الفتوحات  وتوقفت  عهده،  كسابق  ا  مضطربً كله  األناضول  أصبح  جاف،  لعناد 

اإلسالمية يف الغرب ولو ملدة. 
أن  إال  متدينًا،  مسلامً  الشخصية  حياته  يف  كان  وإن  حتى   « ورْ ـيمُ «تـِ فإن  وهلذا 
قتله  ألن  ا؛  أبدً املسلم  وإيامن  مشاعر  مع  يتناسب  عمالً  ليست  هبا  قام  التي  األفعال 
» وما قام به من أعامل مشاهبة ال يمكن عفوها بأي عذر  اسْ يوَ للناس بوحشية يف «سِ

من األعذار.
رت الفتوحات اإلسالمية  » كارثة أخّ ورْ ـيمُ ومن ناحية أخر كانت فاجعة «تـِ
موجودة  كانت  األنانية  هذه  أن  افرتاض  وعىل  ا.  عامً مخسني  األقل  عىل  الغرب  يف 
لد رئيس عائلة فإهنا ال شك ترض بأفراد األرسة كلهم، وإذا ما كانت هذه الصفة 
ظهور  يف  سببًا  ويكون  كلها،  األمة  بطوائف  يرض  فإنه  دولة  رئيس   لد موجودة 

الكوارث يف املجتمع.  
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» ليست شيئًا سو األنانية، فقد حترك  ورْ ـيمُ وهذه اخلاصية التي كانت لد «تـِ
هبدف "أنا الذي سأحكم العامل كله". مع أن االختالفات التي كانت بينه وبني الدولة 

العثامنية مل تكن باملشكالت الكبرية إىل هذه الدرجة. 


خالهلا  من  ونعد  ة»،  رَ «أَنْقَ هزيمة  إىل  ننظر  أن  ا  صحيحً ليس  فإنه  هذا  وعىل 
التاريخ  يف  مستثناة  شخصية  كانت  التي  «بايزيد»  شخصية  عن  خاطئة  تقييامت 
العثامين. ولعل السبب يف خسارة الدولة العثامنية يف تلك املعركة مل يكن عدم خربة 
بايزيد، بل إن السبب هو خيانة أمراء األناضول الذين كانوا يف جيشه، وانحيازهم 
منذ  السلطة  عىل  حيرصون  كانوا  األمراء  هؤالء  ألن  وذلك   ،« ورْ ـيمُ «تـِ جانب  إىل 

اهنيار الدولة السلجوقية وحتى ذلك اليوم. 
جيد  بشكل  احلرب  يدير  كان  اخليانة  تلك  قبل  بايزيد  أن  يثبت  التاريخ  أن  كام 
» فقد توازنه  ورْ ـيمُ »، لدرجة أن «تـِ ورْ ـيمُ للغاية، وكان عىل وشك االنتصار عىل «تـِ
يف أول ست ساعات من احلرب، وجثى عىل األرض، وقرر طلب الصلح، ولكن يف 
اللحظة األخرية هنض بإمداده بعض األمراء الذين خانوا السلطان بايزيد سعيًا وراء 
» لدرجة أنه مل  ورْ ـيمُ ». وبذلك انقلبت الكفة لصالح «تـِ ورْ ـيمُ الوعود الزائفة من «تـِ

يستطع أن يمنع نفسه من االعرتاف بذلك ولو ايامء حيث قال:
القتال". يف  الدراويش  هؤالء  يقرص  "مل 

لنا  تظهر  فهي   ،كرب حقيقة  لنا  توضح  هذه  مقولته  أن   نر  أخر ناحية  من 
ا يف ذلك  إىل أي مد كان املفهوم السائد بأن الدولة العثامنية دولة غزاة، كان منترشً

الوقت.
» من القضاء عىل اجليش العثامين بالرغم  ورْ ـيمُ وبسبب هذا املفهوم مل يتمكن «تـِ
من انتصاره  عليه وبالرغم من أرسه لبايزيد. ومل يعمل هذا النرص عىل إكساب أمته 

أي يشء سو الغنيمة فقط.  
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آالف  وراءه  خلّف  ولكنه  كبرية،  حرب  يف  سببًا   « ورْ ـيمُ «تـِ أنانية  كانت  لقد 
» بكون األهايل يف البلدان التي دخلها  ورْ ـيمُ األيتام واألطفال واألرامل. مل هيتم «تـِ
وامللك  املال  يف  يفعله  مل  ظلامً  يرتك  ومل  ا  كثريً الظلم  فيهم  استعمل  بل  مسلمني، 
 ، سليامً ا  واحدً بناءً  فيها  يرتك  فلم  يف «بورصة»  خاصة  وغريها،  والرشف  والعرض 

.كام أمر بإحراق كل الوثائق العثامنية، وحقا إن هذه جناية كرب
» وبني «بايزيد» سنجد  ورْ ـيمُ وهبذا االعتبار إذا ما أردنا أن نعقد مقارنة بني «تـِ
» بالرغم من أهنا انترصت يف  ورْ ـيمُ أن «بايزيد» كان يتفوق عليه بكثري، ألن دولة «تـِ
معركة «أنقرة» إال أهنا اهنارت بعدها بعرش سنوات فقط، أي أنه كان مثل مياه السيل 
اجلارف فقط، تأيت ثم تذهب وذلك ألنه مل يكن تيمور صاحب حضارة تفوق الدولة 

العثامنية. 
» أو دولته من البقاء، فقد تشتت دولته بعد رحيله، ومل يستطع  ورْ ـيمُ مل يتمكن «تـِ
يُّون» الذين حكموا بعده أن حيافظوا طويالً عىل ثرواهتم. أما الدولة التي  انـِ يلْخَ «اَإلْ
سنوات،  عرش  غضون  يف  جديد  من  أرجلها  عىل  القيام  من  فتمكنت  بايزيد  تركها 

وأصبحت دولة الفتوحات من جديد.
ولعل السبب يف ذلك هو القوة والثبات يف األسس املعنوية التي وضعت عىل 
يد سلسلة «أدبايل» فَأكرب خاصية لتلك الدولة العثامنية، التي قامت أسسها عىل يد 
سلسلة «أدبايل» أهنا مل تكن دولة تدعي احلكم أو الرئاسة، ومل تسفك دماء املسلمني 

يف سبيل حتقيق هذه الرغبة. 
أما بقية اإلمارات التي كانت موجودة يف األناضول فكانت تتحارب مع بعضها 
البعض بشكل دائم من أجل التفرد باحلكم وأخذ مكان الدولة السلجوقية، فضال 
عن أن الدولة العثامنية رجحت كفة احلرب مع أهل الكفر، وجعلت خدمتها للدين 
الدولة  رقي  عىل  عملت  التي  األسباب  أكرب  من  يعد  وهذا  لنفسها،  وليس  املبني 

العثامنية بشكل رسيع للغاية.
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اجلهاد  روح  مع  يتفق  كان  الشكل  هبذا  العثامنية  الدولة  حترك  أن  يعني  وهذا 
من  ومستمر  دائم  بشكل  واملعونة  التأييد  رأت  فإهنا  وهلذا  اإلسالم،  يف  املوجودة 
كانت  فقد  األناضول  يف  موجودة  كانت  التي  اإلمارات  بقية  أما  اإلسالمية.  الكتل 
ألهنا  رعاياها،  من  التصويب  أو  التقدير  يرَ  مل  ولكنها  البعض،  بعضها  مع  تتحارب 
مل  وهلذا  اهللا"؛  كلمة"اهللا،  أصداء  عىل  حيارب  الذي  اآلخر  الطرف  مع  حتارب  كانت 

يكن األهايل يرتاحون وجدانيا، فينضمون إىل الدولة العثامنية.
جذهبم  يف  وفقوا  الذين  السالطني  أكثر  من  كان  بايزيد  السلطان  أن  شك  وال 
هلذا االنضامم. وهلذا جيب هنا أن نقول إنه لو مل تكن هزيمة «أنقرة»، ملا أسندت إىل 
التي  القصور  أوجه  مطالعة  جيب  وعليه  إليه،  أسندت  التي  األخطاء  تلك  «بايزيد» 

أسندت إليه من هذه الزاوية التي ذكرناها.
يقول «أمحدي» وهو أحد الشعراء واملؤرخني املشهورين يف ذلك العرص يف كتابه 

املسمى «تواريخ ملوك آل عثامن»:
حيب  ه،  دِّ وجَ والده  مثل  وكامال  عادالً  سلطانًا  بايزيد»  «السلطان  كان  "لقد 
زهده  فكان  والعبّاد،  اد  الزهّ يُسعِد  وكان  التقدير،  هلم  ويكِنّ  ويكرمهم  العلم  أهل 
ا، ومل يتناول بيده كأس مخر قط، ومل يستمع  ا. كان مشغوال بالزهد ليال وهنارً واضحً

."t إىل املعازف. لقد كان سلطانًا عثامنيا يتصف بعدالة عمر
الغزاة  سلطان  كان  خان»  «بايزيد  أن  وهي  أخرية  كلمة  لنا  أن  واحلاصل 
واملجاهدين، وقد قُبضت روحه وهو أسري، فكأنه بذلك نال درجة الشهادة. ويعد 

ا.  بطال كبريً
رمحة اهللا عليه!

الرصة  موكب  يرسل  عثامين  سلطان  أول  هو  خان»  بايزيد  «السلطان  وكان 
اهلاميونية إىل األرايض احلجازية املباركة، التي اختذها السالطني العثامنيون من بعده 

عادة.



٨٢

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

ا «احلاج هباء  هذا، ومن أكابر األشخاص الذين عاشوا وماتوا يف عهد بايزيد أيضً
العطار»،  الدين  عالء  و«احلاج  السعيدة،  النقشبندية  سلسلة  من  النقشبندي»  الدين 

والعالمة «سعد الدين التفتازاين»، و«احلافظ الشريازي».
كانت  الذين  األشخاص  هلؤالء  املعنوي  العامل  من  بنصيب  إلينا  أحسن  اللهم 

ا عىل رؤوسهم!  خدمتهم يف سبيلك تاجً
آمني!..

O
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املؤسس الثاين للدولة العثامنية
بِي     لَ السلطان حممد جَ

(١٣٨٩-١٤٢١م)

خامس السالطني العثامنيني. 
له مكانة ممتازة بني السالطني العثامنيني البالغ عددهم ٣٦ سلطانًا؛ ألنه قىض عىل 
أكرب فتنة داخلية واجهتها الدولة العثامنية، وسعى إليصال الدولة من جديد إىل قوهتا 

وسابق عهدها.
الناحية  من  ولكن  املادية،  الناحية  يف  فقط  ليست  عليها،  حصل  التي  والنتيجة 
السياسية واملعنوية أيضاً، تفوق كل التقديرات، ألن القضاء عىل الفتنة الداخلية التي 
تصيب الدولة واالختالفات التي تعرتهيا أصعب بكثري من مقاومة األعداء؛ ألن معظم 
الناس يف االضطرابات الداخلية يعانون يف تشخيص الصواب، وبذلك يصعب تأمني 

.االحتاد مرة أخر
طِّر اسمه  والسلطان «حممد جلبي» متكن من النجاح يف ختطي هذه الفتنة، وبذلك سُ
بأحرف من ذهب يف صفحات التاريخ املرشفة عىل أنه املؤسس الثاين للدولة العثامنية. 
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احلكم  وأراد  البابا  حتريض  خلف  انساق  »الذي  ورْ ـيمُ «تـِ أن  معلوم  هو  وكام 
والنهب  باملذابح  والدولة  األهايل  أتعب   ، مسلامً كان  أنه  من  بالرغم  فقط  والسيطرة 
والسلب، الذي قام به. وقد أظهرت تلك الفاجعة فرتة من االضمحالل يف الدولة 

رفت باسم «عهد الفرتة». استمرت ملدة ١٠ سنوات وعُ
الشخصيات  من  فاعترب  الفرتة  تلك  إهناء  من  جلبي»  «حممد  السلطان  متكن 
الكبرية، التي جيب الوقوف عليها بدقة واهتامم كبريين. ففي جهاده ونضاله الكثري 

من العِرب والدروس لنا يف زماننا هذا.
ا مع بعضهم البعض،  وبعد العاقبة املحزنة لـ«بايزيد» خاض أبناؤه األمراء نزاعً
مع العلم أن كال منهم كان شخصية كبرية وهنا نقتطان مهمتان جيب الوقوف عليهام 

بعناية عند دراسة هذا النزاع الواقع بينهم:
يف  مستقلة  دولة  تأسيس  إىل  النزاع  هذا  يف  هيدف  يكن  مل  منهم  أمري  كل  إن   -١
املكان املوجود فيه، بل كان كل واحد منهم يسعى للسيطرة عىل العرش العثامين، وأن 
يكون هو احلاكم األوحد للدولة العثامنية، ولو مل يكن الوضع عىل ذلك ألصبحت 
الدولة العثامنية مقسمة إىل أربع أو مخس إمارات يف األناضول كغريها من اإلمارات، 

.وأصبحت حتتاج إىل قرون من أجل استعادة قوهتا العظيمة مرة أخر
وقوة  نضج  أصحاب  األمراء  بني  الدائر  النزاع  هذا  يف  األهايل  كان  لقد   -٢
ومشاعر تارخيية ال يمكن مقارنته بام هو موجود اليوم، فلم يكن هلم انحياز إىل أي 

أمري قط، فقد فضلوا انتظار نتيجة هذا الرصاع الدائر بينهم.
وملا وصل «موسى جلبي» إىل سهول «بورصة» أرسل األهايل مبعوثني منهم إليه 
وقالوا له:"نحن لسنا منحازين إىل أي أحد منكم، ولسنا ضد أي أحد، فأنتم إخوة، 
فحلوا هذا األمر بينكم، وإذا ما أقحمتمونا يف هذا الرصاع فإنكم بذلك ستكونون 
جنودكم،  منكم  واحد  كل  مع  التي  واجلنود  تـنـدمل،  لن  جروح  فتح  يف  سببًا 
يف  سببًا  االختالف  هذا  يكون  أال  منكم  فنرجو  نحن  أما  طاعتكم،  عليهم  وواجب 

انقسام األمة".
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وقد أظهر هذا الرد قوة مؤثرة أخر عالوة عىل الدراية التي كانت عند السلطان 
«حممد جلبي»، لقد كانت تلك القوة هي قوة شخصية األهايل وثباهتم، وعكس ذلك 
كان سيؤدي بالطبع إىل ظهور تكتالت كام هو احلال اليوم، حيث يظهر كل شخص 
لُ احلقد والدم بني الناس. خُ دْ وكأنه زعيم حزب يريد أن جيمع الناس حوله وبالتايل يَ

وألن السلطان «حممد جلبي» كان عىل دراية كبرية هبذه احلقيقة مل يقحم األهايل 
يف خالفه مع إخوته، وبعد أن أسس سلطته ترصف معهم بالعفو والصفح، وضمد 

اجلروح التي انفتحت، وبذلك أنساهم هذه النزاعات.
دماء  سفك  إىل  النهاية  يف  سيؤدي  كان  اإلخوة  بني  النزاع  هذا  استمرار  وألن 
آالف املسلمني األبرياء، فقد جعل السلطان «حممد الفاتح» يف قانونه مادة "قتل األخ 

ين. واالبن"١ وذلك لتجنب انقسام الدولة واحلفاظ عليها وعىل الدِّ


شخصيات  أكرب  من  كان  الذي  جلبي»  «حممد  السلطان  حياة  نطالع  وعندما 
تارخينا، سيتضح لنا أنه استخدم القوة املادية يف موقعمها والعفو واإلقناع يف موقعه 
هجم  وعندما  سنوات،  لعرش  استمرت  التي  والفتور،  الضعف  فرتة  إهناء  سبيل  يف 
للمرة  «إستانبول»  حارص  قد  بايزيد»  «السلطان  كان  األناضول  عىل   « ورْ ـيمُ «تـِ
لصد  واملسري  احلصار  لفك  اضطر  ولكنه  فتحها،  أمام  عائق  هناك  يكن  ومل  الرابعة، 
العهد  تأخر  فبالتايل  سنة.   ٥٠ «إستانبول»  فتح  تأخر  وبذلك   ،« ورْ ـيمُ «تـِ هجمة 
الفرتة  تلك  بإهناء  يقم  مل  جلبي»  «حممد  السلطان  أن  ولو  االزدهار،  بعهد  املسمى 
وهلذا  والرشف.  الرفعة  تارخينا  عىل  أضفت  التي  االنتصارات،  تلك  تتحقق  مل  لربام 
األرضية  أعدت  كبرية  بطولية  شخصية  بذلك  يعترب  جلبي»  «حممد  السلطان  فإن 

النتصارات خارقة فيام بعد.
ا ألنه ليس من السهل فهمها طاملا مل ترشح ١.    سنقوم برشح هذه املسألة فيام بعد بالتفصيل نظرً

        باألدلة العقلية واملنطقية.
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لقد كان السلطان «حممد جلبي» شخصية عىل دراية كبرية، فقد شارك يف حرب 
ا عىل ٤٠ ألف  «أنقرة» مع والده وهو ال يزال يف الرابعة عرشة من عمره، وكان قائدً
جندي أ ما يعادل نصف اجليش العثامين، وقد حارب بشجاعة من الصباح وحتى 

» بأفياله٢. ورْ ـيمُ املساء أمام «تـِ
ا إىل آخر حلظة. بل  ويف ذلك اليوم مل يرتك السلطان «حممد جلبي» والده وحيدً
بناءً  لالنسحاب  اضطر  احلرب،  نتيجة  ظهرت  ملا  أنه  إال  وجنوده،  هو  بجواره  كان 

عىل إرصار جمموعة من األمراء، الذين كانوا عىل درجة عالية من اخلربة والدراية.
وملا أرس والده وتفرد كل واحد من إخوته باحلكم يف املنطقة املوجود فيها، وجد 
«حممد جلبي» رغبة من األهايل وخاصة من العلامء واملشايخ، يف أن يتوىل هو احلكم، 
كل  وسرتعى  األهايل،  تظلم  ولن  ين،  الدِّ خيالف  بعمل  تقوم  لن  "إنك  له:  وقالوا 

أوامر اهللا تعاىل ونواهيه!.." 
كان  وما  أوضحوها.  التي  بالرشوط  ولكن  يريدونه،  أهنم  له  أوضحوا  وبذلك 
منه إال أن وعدهم بتحقيق تلك الرشوط، وبذلك أخذ أول خطوة يف سبيل السلطنة. 
امللك  مجع  يف  جلبي»  «حممد  نجح  األهايل  له  قدمها  التي  املساعدات  وبفضل 

العثامين كله حتت راية واحدة٣.  
» وهو يف الرابعة  ورْ ـيمُ ٢.    ال يظنَّ الناس أننا نبالغ عندما نقول بأن «حممد جلبي» قابل قوات «تـِ
»، فعندما يتم التدقيق جيدا  ورْ ـيمُ عرشة من عمره  وكان قائدا عىل جيش كبري، وحارب ضد «تـِ
يف األمر يتضح أن األمراء يف ذلك الوقت كانوا يتلقون تربية وتعليام يتخطى حتى خياالتنا 
اليوم، فبينام يتم األمري عامه الرابع وشهره الرابع ويومه الرابع يبدأ القراءة بـ«البسملة» أمام 
كافة  يف  عرصه  علامء  خرية  يد  عىل  يتعلم  وكان  التعليم،  مرحلة  يبدأ  وبذلك  اإلسالم  شيخ 
الفنون والعلوم ألنه سيكون سلطان املستقبل، وبعد تعلمهم كانوا يتولون وظيفة الوالية يف 

يا» وغريها. ون» و«آماسْ الواليات  املهمة مثل «طِرابْزُ
٣.   إن الدولة العثامنية يف ذلك العهد كانت تنهض هنوضاً جديداً عىل أكتاف قوية لنظام أصيل، 
بأياد ماهرة للدهاة الذين نشؤوا يف ظلها؛ وهذا النهوض كان أقو بوسيلة جمتمعها العظيمة. 
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إدارة  حتت  كله  العثامين  املُلك  مجع  من  جلبي»  «حممد  السلطان  متكن  أن  وبعد 
واحدة، بدأ يقوم بنشاطات كبرية وخارقة من أجل إعادة تأسيس الدولة من جديد، 
وبينام كان يقوم بذلك كان يراعي أن يسري عىل خطى من قبله، وأال حييد عن العدالة، 
فعمل عىل ختفيف الرضائب عن األهايل، وعامل كل فرد باملعاملة الطيبة، حتى يف 

حربه مع إخوته رأيناه يقوم يف أول األمر بمحاولة اإلقناع.
عفو،  صاحب  وكان  وشفقة،  رمحة  صاحب  كان  الرقيقة،  سياسته  جانب  وإىل 
«حممد  والسلطان  «بورصة»  عىل  هجم  الذي   « مانْ رَ قَ «ابن  بأرس  قام  عندما  حتى 
وأمر  بايزيد  والده  قرب  ونبش  اجلوامع،  وهدم  األهايل  وهنب  «أدرنة»،  يف  جلبي» 

بإحراق عظامه، عامله بالرمحة والشفقة، ألنه مل يكن يريد سفك دماء املسلمني.
» إىل حضور السلطان «حممد جلبي» وسأله السلطان حممد:  مانْ رَ فقد سيق «ابن قَ

بك؟".  فاعل  أين  تظن  "ماذا 

أما تيمور الذي عرقل ازدهار الدولة العثامنية وأوقفه لعرش سنوات؛ فكان بمثابة اسم عقيم 
فأدرك   النفساين.  وحرصه  جشعه  سبيل  يف  السيل  مثل  سفكها  التي  الدماء  دوارة  يف  جاف 
ذلك «تيمور» نفسه ذلك، ففتح يديه إىل املقام العايل وجلأ إىل عفو اهللا منكرساً متذلالً ملا خلف 

وراءه من دم وصديد ونحيب فقال: 
وشهريت  وجاهي  اعتباري  كل  فسيكون  نّي  عِ تُ مل  إن  البرش!  عقل  حييطه  ال  الذي  ريب  "يا 

وعظمتي هباء منثورا. فال ختزين بام ارتكبته من األخطاء!.." 
ومن ناحية أخر قرر يف آخر عمره اخلروج حلرب الصني انطالقا من حقيقة "إن احلسنات 

يذهبن السيئات"، فجمع قادته وقال هلم: 
تسببت  فبالرضورة  جدا  وكبرية  عاملية  كانت  فتوحايت  وألن  بيدي.  والسيف  آسيا  "فتحت 
التي  الثقيلة  الذنوب  هذه  مثل  عن  العفو  أرجو  ولكنني  الناس.  من  العديد  حياة  انقضاء  يف 
لففتها عىل ظهري. فلهذا قررت عىل غزو الصني الذي ال جيرأ عليه أحد. فهذا سيكون سفرا 

مقدساً خالصاً لوجه اهللا. إذ أعلم أن احلسنات يذهبن السيئات". 
إن تيمور مل يبال بظروف الطقس الشتوية الباردة يف طريق حتقيق نيته. إال أنه مل يوافه األجل، 

ومتزقت دولته يف مدة قصرية وفقد كل قدرته وعظمته وأهبته.
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 :« مانْ رَ فأجاب «ابن قَ
السلطان" ملوالي  "األمر 

فقال السلطان «حممد جلبي»: 
اليوم."  بعد  املسلمني  ترض  لن  بأنك  وأقسم  "تعال، 

 : » يده عىل صدره وأقسم قائالًً مانْ رَ فوضع «ابن قَ
"إنى لن أحيد عن طاعة وصداقة الدولة العثامنية ما دامت هذه الروح يف هذا 

البدن حية."
أن  بمجرد   « مانْ رَ قَ أن«ابن  إالّ   ،أخر مرة  إمارته  بمنحه  السلطان  قام  وعليه 
وهو  أخفاها  قد  كان  محامة  جيبه  من  أخرج  جلبي»  السلطان «حممد  عند  من  خرج 
ملَنْ  قال  ثم  بذبحها،  وقام  أقسمه،  الذي  القسم  حيلة  أجل  من  السلطان  إىل  داخل 

حوله: 
قسمي"،  من  بريء  فإين  ذبحت  أهنا  وطاملا  احلاممة،  تلك  عىل  أقسمت  "لقد 

ا من الدين وسيلة لتزويره. واستمر يف عداوته القديمة متخذً
وهذه احلادثة كافية إلظهار مد السامحة التي عامل هبا السلطان «حممد جلبي» 
األهايل يف األناضول من أجل توحيد الكلمة والصف، ومد الصعوبة التي واجهها 
يف تأسيس تلك الوحدة. إالّ أن الربكة التي كانت نتيجة هلذا التحمل والصرب عىل 

تلك الصعوبات، كانت كبرية جدا. 
واملؤثر األصيل الذي أعىل الدولة العثامنية هو هذا املنهج، فبينام كانت اإلمارات 
يف األناضول تتصارع مع بعضها البعض من أجل احلكم بعد اهنيار دولة السالجقة، 
رأينا الدولة العثامنية تستفيد من وضعها اجلغرايف، وتتجه إىل الغرب أي إىل الكفار، 
بِجنود  النزاع  هذا   أد وقد  األناضول،  يف  الدائر  بالنزاع  العثامنيون  هيتم  مل  وهبذا 
اإلمارات والشخصيات املمتازة املوجودة فيها إىل عدم ارتياح نفيس، فبدؤوا هيربون 
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وينضمون إىل الدولة العثامنية، وهذا بالطبع كان أحد األسباب التي أكسبت الدولة 
العثامنية قوة كبرية يف وقت قصري، وذلك ألن احلروب التي كانت ختوضها الدولة 

العثامنية مل تكن ضد املسلمني بل كانت ضد الكفار.
شطر  وجهها  ولت  قد  كانت  تأسيسها  منذ  العثامنية  الدولة  إن  القول:  حقيقة 
الغرب، إال أن السياسة التي انتهجتها مع األناضول كانت تفرض عليهم عدم إعطاء 
األمان لتلك املنطقة. ولذا رأينا أن أول حركة عسكرية عثامنية موجهة لألناضول مل 

.« بويلِ يـكْ تتحقق يف عهد «بايزيد» اال بعد انتصار «نـِ


ا لنا وللعامل اإلسالمي اليوم من أجل  إن هذا الترصف العثامين لكم كان رضوريً
املسلمني،  بني  الواقعة  االختالفات  يف  يتدخلون  ال  والذين  وحدتنا.  عىل  احلفاظ 
وحيرصون ويوجهون قوهتم وجهادهم ملا دون اإلسالم، فإهنم سينالون بركة كبرية 
مثل أجدادنا، وبناء عليه فإن فرضية وجود هدنة مل تعلن بني املؤمنني اليوم يف وطننا 

أو يف العامل اإلسالمي والتحرك بموجبها، سيكون أصح منهج للمجادلة احلسنة.


عىل  يعمل  ثروته،  بكل  رعاياه  خيدم  سلطانًا  جلبي»  «حممد  السلطان  كان  لقد 
إزالة أية أشياء يمكن أن تقل من راحتهم، ويبذل أقىص ما يف جهده من أجل استقرار 
 « ودُسْ «رُ بفرسان  اخلاصة  األبراج  هبدم  أمر  ذلك  سبيل  ويف  املجتمع.  وطمأنينة 
بأهنا  منها   الشكاو تعددت  ملا  وذلك  واحدة،  ليلة  خالل  مري»  «إزْ يف  املوجودة 
تعرض األهايل للظلم، فأتى الفرسان املذكورين إىل السلطان وأخربوه بأن ما صنعه 
عن  يرتاجع  جيعلوه  أن  بذلك  وأرادوا  عليه،  والبابا  أوروبا  هياج  يف  سببًا  يكون  قد 

ترصفه، ولكنه رد عليهم هبذا الرد الدبلومايس املفعم بالوقار:
أنني  إال  أبوي،  بشكل  للمسلمني  محايتي  بقدر  املسيحيني  أمحي  أن  أريد  "أنا 
ألنه  والرش،  الفساد  موقد  بمثابة  كانت  التي  «إزمري»  أبراج  هدم  إىل  اضطررت 
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رعاياي  مني  ينتظره  ما  كل  أنفذ  وأن  الناس،  بني  احلقوق  بتوزيع  أقوم  أن  يلزمني 
وأهيل يف سبيل طمأنينتهم. وال تنتظروا مني أن أقوم بعمل خيالف العدل – حتى لو 

أصبحت كل أوروبا ضدي –".
ا ثورة «الشيخ بدر الدين»٤. ومن أهم الغوائل التي ظهرت يف عهده أيضً

لقد كان أكرب هدف لـ«لشيخ بدر الدين» هو هدم الدولة العثامنية، وألن «موسى 
ونفوذه،  الشيخ  شهرة  ازدادت  يعرفه،  أن  دون  قاضيًا  عيّنه  «بايزيد»  ابن  جلبي» 
ضد  كبرية  ثورة  وبدأت  إليه،  له  املنحازين  من  كبري  عدد  مجع  من  متكن  وبالتايل 
السلطان «حممد جلبي»، إال أن ثورته أُمخدت يف وقت قصري بمساعدة األهايل الذين 
والسكون.  الطمأنينة  إىل  باحلاجة  يشعرون  وكانوا  والضعف،  الفتور  فرتة  من  ملوا 
وقد  العلامء.  من  تشكلت  حماكمة  يف  وأُعدم  الدين»  بدر  «الشيخ  عىل  القبض  وتم 
عىل  السلطان  ق  وصدّ الكبري،  العامل   « رْ يْدَ حَ القايض «موالنا  بإعدامه  احلكم  أصدر 

.« زْ َ وق رسَ احلكم، وأُعدم أمام «سُ
أما بالنسبة للرصة اهلاميونية التي أرسلت ألول مرة إىل احلرمني الرشيفني يف عهد 
«بايزيد»، فقد أصبحت مقننة ورسمية يف عهد السلطان «حممد جلبي»، وقد خرج 
ة بشكل رسمي يف عام ١٤١٣م  إىل مكة واملدينة بأربعة عرش ألف  ـرّ أول موكب للصُّ
ويطلق  بـ«االباحية»  تسمى  التي  الباطلة  األفكار  عن  تدافع  كانت  شخصية  الرجل  هذا  إن      .٤
عليها «الشيوعية» بالتعبري احلايل ويؤمن باالشرتاكية يف املال والنساء، وأثناء فرتة الضعف 
االنتباه  يلفت  ومما  حوله،  كبري  عدد  مجع  من  ومتكن  التطور،  فرصة  عىل  استحوذ  والفتور 
القْ كامل»  وجود شخص من أصل هيودي كان من بني تلك اجلامعة كان يلقب بلقب «طُورْ
شخصية  ابن  هو  الدين»  بدر  و«الشيخ  الدين»،  لـ«بدر  خليفة  ويكون  الثورة  يرتب  كان 
«بدر  بـ  يعرف  كان  وهلذا  الروميل،  يف   « زْ َ «رسَ من  بالقرب  نَه»  وْ يامَ «سِ يف  بالقضاء  اشتغلت 
» فيه رواية  تْ مَ كْ » فكتب «ناظم حِ تْ مَ كْ الدين السياموي»، وقد لفتت أفكاره أنظار «ناظم حِ

أسامها «ملحمة الشيخ بدر الدين» أظهر فيها بوضوح البناء الفكري لتلك الشخصية.
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شكل  وبأمجل  تظهر  املقدستني  البلدتني  هلاتني  املوقوفة  اخلدمة  وهذه  ذهبية،  قطعة 
مد احرتام وحب وارتباط العثامنيني بالنبي r من خالل بنيتهم الدينية والروحية.
د  ا يف هذا العهد بتأليف «املولد الرشيف» الذي جسّ كام قام «سليامن جلبي» أيضً
كريس  عىل  كان  الواعظني  أحد  أن  الرواية  فتذكر  ا.  شعرً للرسول  العثامنيني  حب 
أحد  فاعرتض  الرسل"،  باقي  عىل  للنبي  أفضلية  وال  فرق  ال  "إنه  وقال:  الوعظ 

احلارضين عىل ذلك وتال قوله تعاىل: 
...} (البقرة، ٢٥٣)  ىلَ بَعْضٍ مْ عَ هُ نَا بَعْضَ لْ لُ فَضَّ سُ {تِلْكَ الرُّ

ا لـ«لشيخ  واستمر هذا النزاع لشهور، وقد شعر «سليامن جلبي» الذي كان حفيدً
املسمى  كتابه  كبريين  وحب  بإخالص  فألف  ا،  كثريً باحلزن  النزاع  هذا  من  أدبايل» 

.r وسيلة النجاة» عن النبي»
عن  ا  ومتميزً ا  خمتلفً عمالً  كان  وإخالصه،  حبه  بربكة  كتبه  الذي  العمل  وهذا 
بقية املوالد األخر، وهلذا استمر حتى يومنا هذا، وبالتأكيد هذا العمل إنام هو رمز 

 .r إلخالص «سليامن جلبي» يف حمبته للرسول
تربى «سليامن جلبي» يف عهد «مراد األول»، وانتسب بـ«الشيخ أمري البخاري» 
ا عىل قرص «بايزيد» قام بوظيفة إمامة «أولو جامع» بعد  يف عهد «بايزيد»، وكان إمامً

وفاة «السلطان بايزيد» إىل آخر حياته.


كارثة  أكرب  من  قصري  وقت  يف  الدولة  بإنقاذ  جلبي»  «حممد  السلطان  قام  لقد 
»، وقام  بجهود عظيمة وأعامل كبرية يف الليل  ورْ يـمُ تعرضت هلا  بسبب فاجعة «تـِ
والنهار من أجل إيصال الدولة إىل عظمتها وقوهتا األوىل، وهلذا عاش فرتة سلطنة 

مليئة بالتعب، وهذه الكلمة املنقولة عنه توضح وبشكل ظاهر هذه احلقيقة:
طفولتي". يف  منها  عانيت  التي  مثل  مصائب  من  أحد  يعان  "مل 
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ا يف بداية حياته فقد رقد عىل فراش املوت وهو يف عنفوان شبابه،  وألنه تعب كثريً
ا عىل مصلحة األمة والدولة آلخر نَفَس يف حياته نصح وزراءه وهو يف  وكان حريصً

النفس األخري بتلك النصيحة، التي حتمل الكثري من  العرب والعِظات:
ولو  احلياة،  سأفارق  ألنني  ليأيت،  األكرب «مراد»  ابني  إىل  برسعة  اخلرب  "أرسلوا 
مت قبل أن يأيت فاحرصوا عىل أال تشيعوا اخلرب، وإال فإن الدولة كلها ستغرق من 

ا". جديد يف دماء اإلخوة كام حدث سابقً
لقد كان هذا السلطان املجهز هبذه املسئولية اإلهلية شابا عند وفاته، ومل يتم إعالن 
ا بناءً عىل وصيته، إن  وفاته، أي مل يتم تشييع جنازته إالّ بعد قدوم ابنه بعد ٤١ يومً
هذا السلطان الذي خدم األمة والدولة حتى بجسده هذا، جعل كل الناس  يصدقون 

 .ا إىل أقىص مد بأنه كان مباركً
رمحة اهللا عليه!

ا  جرحً  ٤٠ من  أكثر  جسده  يف  كان  الذي  جلبي»  «حممد  عن  املؤرخون  ويذكر 
كانت كلها كالذكر للحروب التي شارك فيها قائلني:

التي  اجلروح  بسبب  ا  مريضً حياته  معظم  جلبي»  «حممد  السلطان  قىض  "لقد 
مل  هبا  قام  التي  خدماته  كانت  وإن  وحتى  يرتاجع،  مل  هذا  ومع  الغزوات.  يف  تلقاها 
تكن عظيمة بقدر عظمة أعامل «السلطان سليم» أو «السلطان حممد الفاتح» إالّ أنه 
يعد شخصية مساوية هلم بسبب عمله يف القضاء عىل هذه الفتنة وهذا االضطراب 
االجتامعي، الذي كان يتطلب حله قوة كبرية، وألنه استحق بجدارة أن ينال لقب 
«املؤسس الثاين للدولة العثامنية»، واستلم الدولة وهبا الكثري من األزمات والفتن، 
األمان  بر  إىل  إيصاهلا  أجل  من  األنفس  تتحمله  ال  ما  واملشقة  اجلهد  من  وبذل 
والسالمة، لقد كان وسيلة لتأسيس الكثري من اخلريات، واجلامع واملدرسة واملطاعم 

اخلريية والرضيح األخرض الذي أسسه يف بورصة كلها من آثاره".
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إن «بورصة» ممتلئة باآلثار التي تدل عىل طمأنينة وسكون الدولة العثامنية، أما 
«إستانبول» فكلها آثار تدل عىل القوة والعظمة العثامنية، وأميز مكان يف «بورصة» 
وجامع  لقرب  املجاور  املكان  هو  والسكون  بالطمأنينة  املفعم  الوصف  هبذا  يتصف 

السلطان «حممد جلبي». 
األخرض»،  بـ«الرضيح  املسمى  العظيم  السلطان  هذا  قرب  بأن  القول  ويمكن 
باملساحة اخلرضاء التي حوله وباملناخ املعنوي املنترش يف املكان أصبح كأنه جنة من 

جنان األرض.
وما أمجل ما عرب الشاعر عن هذا احلظ املعنوي الذي شعر به يف «بورصة» عندما 

قال:
أشعر يف نفسى كأنى يف بداية معجزة
الوقت يف بورصة نجفة من بلور

من صوت خرير املياه وخفقان أجنحة الطيور
لقد جتولنا باألمس يف الرضيح األخرض

وسمعنا صوت القرآن املكتوب عىل اخلزف
من الزمان وكأنه موسيقى 

وتوجد تلك العبارات التالية عن «حممد جلبي» عىل اآلثار التي أسسها:
«سلطان الرشق والغرب»
«خاقان العرب والعجم»

«املؤيد بتأييد رب العاملني»
«معني الدنيا والدين»
«السلطان األعظم»..
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الواحد  القرن  إىل  الدخول  عىل  أوشكت  التي  حممد  أمة  إىل  أحسن  اللهم 
خان  «حممد  جعلت  التي  االحتاد  وروح  مشاعر  مشتتة،  تزال  ال  وهي  والعرشين 

جلبي» يوحد أمته!
آمني!!!.

O



٩٥

السلطان املهرول من نرص إىل نرص؛ 
سيف اإلسالم الذي أرعب الصليبيني

السلطان مراد خان الثاين    
(١٤٠٤ - ١٤٥١م)

سادس السالطني العثامنيني. 
ا، وكان أول عمل  جلس عىل العرش بعد وفاة والده، وكان عمره حينئذ ١٨ عامً

له هو أمره بدفن والده يف قرب الرضيح األخرض.١
بتقليد  «بايزيد»  السلطان  صهر  البخاري»  سلطان  «أمري  قام  بيوم،  الدفن  وبعد 
السلطان «مراد الثاين» السيف، وبذلك حتقق أول مراسم لتقليد السيف، الذي استمر 
مئات السنني يف الدولة، وهذا التقليد تقليد السيف يتم بيد سلطان من سالطني املعنى.



ا للسلطنة عند العثامنيني، وبالرغم من ورود تعبري صاحب التاج  مل يكن التاج رمزً
يف املتون الرسمية، إال أن الرمز احلقيقي للسلطنة يف الدولة العثامنية كان البيعة وتقليد 

١.      لقد كان أول أمر يصدره السالطني العثامنيون عندما جيلسون عىل العرش هو أمرهم بدفن سلفهم.
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السيف. واستمر هذا الوضع حتى السلطان «وحيدالدين» الذي كان ترتيبه السادس 
والثالثني يف السالطني العثامنيني.

«أيب  اجلليل  الصحايب  قرب  عند  «إستانبول»  فتح  بعد  السيف  تقليد  مكان  كان 
أيوب األنصاري» t، وهلذا كان يُقال عن مراسم تقليد السيف «موكب السيف».

والسيف الذي كان يتقلده السلطان اجلديد هو سيف سيدنا «عمر بن اخلطاب» 
رجل  أكرب  للسلطان  يقلده  وكان  رساي».  قايب  قرص «طوب  يف  حاليًا  املحفوظ   t
دِينٍ يف الدولة، ثم يقوم بعدها بتهنئة السلطان بالدعاء له بشكل جهري، أما بالنسبة 

نَة قايب».  لتهنئة األجانب فكان يف  خيمة سلطانية داخل سور «أَدِرْ
لغري  يُسمح  يكن  مل  التنظيامت»،  «فرمان  إعالن  عام  أي  م   ١٨٣٩ عام  وحتى 
بجلوس  األجانب  هتنئة  وبعد  وب».  بـ«أيــُّ املحيطة  املنطقة  يطؤوا  أن  املسلمني 
السلطان عىل العرش كان السلطان يذهب إىل معسكرات االنكشارية، التي متتد من 
ه  رَ يف «قَ فكان  هلم  املركزي  البناء  أما   ،« ويْ كُ ه  رَ حتى «قَ  « بَايشِ ه  زادَ هْ و«شَ  « كْ ـرَ يْ «زَ
اجليش   كان  فقد  كلها،  االنكشارية  لفرقة  األعىل  القائد  هو  السلطان  وكان   ،« ويْ كُ

االنكشاري بمثابة اجليش اخلاص.
انظروا إىل تكامل هذا النظام، لقد كان االنكشارية الذين كان كل فرد منهم من 
دائامً  كبري  بحامس  يستعدون  كانوا  إهنم  بل  للسلطان،  احلراس  بمثابة  ه»  مَ ريْ شِ وْ «الدَّ
حلمالت اجلهاد التي خترج كل صيف إىل األرايض، التي ولدوا فيها، كانوا يذهبون 
إىل تلك األرايض التي ولدوا فيها من أجل الفتوحات وإعالء كلمة اهللا U، وأكثر 

مظهر يستدعي الدقة هنا هو هذه املراسم التي كان يتم فيها تقليد السيف.
وكان «أغا» االنكشارية يكرم السلطان بقدح من الرشاب عندما يذهب السلطان 
ب بعد أن  هَ إىل مقرهم الرئييس، وكان السلطان يكرم حامل القدح فيمأل القدح بالذَّ
أمام  من  يرتاجع  الذهب  هذا  االنكشارية  «أغا»  يأخذ  وعندما  الرشاب.  من  يفرغ 

السلطان ويقول له: 
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الغربية"،  روما  صوب  هلم  محلة  أول  تكون  أن  يرجون  اجلنود  خدامكم  "إن 
فريد السلطان بقوله: 

«إن شاء اهللا!»، 
فيصيح اجلنود كلهم يف صوت واحد: «إن شاء اهللا!» 

وقد استمرت تلك املراسم حتى إلغاء لواء االنكشارية عام ١٨٢٦م.
وهنا جيب أن نتوقف عند نقطتني مهمتني بخصوص مراسم تقليد السيف التي 

بدأت بالسلطان «مراد خان الثاين»:
هيبتهم  عىل  احلفاظ  أجل  من  ا  متامً بمفردهم  يأكلون  السالطني  كان   -١
ووقارهم، ومن أجل محاية أنفسهم من االغتيال. كام كان الطعام يأيت يف أوانٍ مغلقة 
وخمتومة بأختام من الفضة، وكان رئيس الطباخني هو املسئول عن ختم تلك األواين 
الذي  املرشوب  تناول  من  ا  بأسً يرون  ال  كانوا  السالطني  ولكن  الشخيص،  بخامته 
يقدمه «أغا» االنكشارية بعد انتهاء مراسم التهنئة، وكان هذا دليال عىل تكامل النظام 
ه»، إال أن أحد  مَ ريْ شِ وْ يف الدولة العثامنية، السيام وأنه كان يعيش فيها أفراد من «الدَّ
العنرص  هذا  ذوبان  هو  العثامنية  الدولة  استمرارية  إىل  أدت  التي  الرئيسية  العوامل 

األجنبي يف البوتقة العثامنية املفعمة باإليامن واحلب والعدالة واحلق.
بنموذجية  طويلة  لقرون  استمرت  التي  فتوحاهتم  العثامنيون  أحيى  لقد   -٢
"التفاحة احلمراء" اخليالية، وبعد فتح إستانبول أصبحت روما الغربية هي التفاحة 
احلمراء، وإذا ما تذكرنا األحداث املحزنة التي قام هبا الروس يف اجلبهة الرشقية يف 
نَة» عام ١٨٢٨ م، لتبني لنا مد أمهية تعاهد  » ويف اجلبهة الغربية يف «أَدِرْ تْ «بايبُورْ
روما  صوب  ستكون  إليها  سيخرجون  محلة  أول  بأن  بينهم  فيام  واجلنود  السلطان 

الغربية منذ بدء مراسم تقليد السيف وحتى قبل أحداث الروس بعامني فقط.
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بتهنئته  بيزنطة  إمرباطور  قام  العرش،  عىل  الثاين»  «مراد  السلطان  جلس  وملا 
ولكنه ترصف بوقاحة ملا طلب منه أن يرسل إليه إخوته. فكان يظهر أنه يريد االعتناء 

برتبيتهم وأنه يريد أن يكون السلطان يف سكينة وطمأنينة. 
ولكنه يف احلقيقة كان هيدف إىل أخذ هؤالء األمراء عنده رهائن بمقابل  نشوب 

محلة حمتملة عثامنية عليه. 
وقد رد السلطان «مراد الثاين» عىل هذا الزيف بوقار وأدب وحزم، حيث قال 

لسفراء اإلمرباطور عن طريق «بايزيد باشا»: 
مع  تتفق  ال  املسلمني  غري  عند  املسلمني  أوالد  تربية  إن  بيزنطة:  حلاكم  "قولوا 

الرشيعة املحمدية، 
ا:  وقولوا له أيضً

بيننا". التي  الصداقة  بعالقات  الترصف  هذا  بمثل  خيل  أال  "عليه 

وبناءً عىل هذا قام إمرباطور بيزنطة بتحريض األمري «مصطفى» (عم السلطان) 
ا يف بيزنطة. وكان يريد أن يمزق الدولة العثامنية ولكنه مل يوفق،  والذي كان موجودً
َه مصطفى». إال أن تلك احلركة قُيض عليها  جمَ رفت حركته يف التاريخ باسم «دوزْ وعُ
يف وقت قصري باملساعدات املعنوية التي وقعت. ويتحدث «أمري البخاري» عن هذه 

املساعدات املعنوية فيقول: 
حرضة  مع  وتقابلت  الثاين»،  خان  مراد  يد «السلطان  من  السلطنة  لبت  سُ "لقد 

النبي ثالث مرات، وتوسلت إليه بأن يبقى «السلطان مراد» يف السلطنة".
وبربكة هذه اهلمة وهذا الدعاء مرض «األمري مصطفى» الذي كان قد خرج يف 
تلك األثناء بجيش قوي وكبري، بمرض يف أنفه كان جيعله ينزف الدم بشدة منها ملدة 
ثالثة أيام بلياليها، لدرجة أنه مل يكن يقدر عىل فعل يشء بسبب هذا، وملا رأ من 
معه الوضع عىل هذا النحو انتقلوا إىل ناحية «السلطان مراد»، إىل أن وصل «األمري 

مصطفى» إىل درجة ال يمكن القتال هبا، وبذلك قيض عليه بسهولة.
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التي  والتحريضات  املؤامرات  كل  عىل  بالقضاء  مراد»  «السلطان  قام  بعدها 
لبشارة  ا  مظهرً ليكون  «إستانبول»  بحصار  النهاية  يف  قام  حتى  البيزنطيون،  هبا  قام 

الرسول r. وقد استوىل عىل أرايض بيزنطة الواقعة خارج السور.
وقد شارك يف احلصار ٥٠٠ مريد بقيادة «أمري سلطان البخاري»، كام شارك فيها 
العديد من املشايخ وعلامء املعنى، واستمر احلصار أربعة أشهر، ولكن مع األسف مل 
تصل إىل النتيجة املطلوبة بسبب ظهور احلوادث املختلفة يف األناضول والتي حدثت 

ا من بينزنطة. بتحريض أيضً
وبالرغم من هذا أوصل «مراد خان الثاين» الدولة إىل نفس القوة التي وصلت 
إليها يف عهد «بايزيد»، بل إهنا فاقت ذلك، فقد حترك «مراد الثاين» بإرادة وبصرية 
وقوة، ونجح يف احلصول عىل نجاحات عديدة يف زمن قصري، فقد عمل عىل تأمني 
وحدة األناضول، ويف الوقت نفسه عمل عىل استمرار الفتوحات يف أوروبا بنفس 

احليوية، وبذلك جعل الدولة العثامنية أكرب دولة يف العامل.
الذين  امللوك  حتى  خييف  القدر  هبذا  دولته  أعىل  الذي  السلطان  هذا  كان  لقد 
خيرجون حلربه، وجيعلهم يبحثون عن احليل إلنقاذ حياهتم، ومن هؤالء ملك أملانيا 
الذي اهنزم أمام «السلطان مراد» ركب حصانه وفرّ من ميدان املعركة. وأخذ جيري 
برسعة حتى وصل إىل مكان يشعر فيه بأنه يف مأمن. وبالرغم من هذه القوة، كانت 
السياسة التي تعقبها «السلطان مراد الثاين» يف غاية احلكمة والتعقل، واحلادثة التالية 

توضح ذلك بشكل جيد:
بعد هزيمة «السلطان بايزيد» يف موقعة «أنقرة»، أصبحت الدولة العثامنية تدفع 
ـيّة»  اإليلْخانـِ «الدولة  جاءت  وملا  سنوات،  بضع  استمرت  ملدة  لـ«تيمور»  اخلراج 
وقد  ور»ْ،  «تِيمُ ورثة  أهنم   بدعو العثامنية  الدولة  من  اخلراج  حتصيل  يف  استمرت 
هذا الوضع حتى عهد «مراد الثاين»، ويف عهد «مراد الثاين» قال الباشوات  استمر 

الذين شعروا بقوة الدولة العثامنية:
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"يا موالنا السلطان! ملاذا ندفع اخلراج هلم؟ إننا اآلن أصبحنا قوة كبرية ونستطيع 
احلكيم:  العاقل  اجلواب  هبذا  مراد»  «السلطان  فأجاب  هلم،  اخلراج  هذا  دفع  عدم 
"إهنم غري منتبهني اآلن لقوتنا وعظمتنا، وإذا ما قمنا يف الوقت احلايل برفض منحهم 
هذا اخلراج سيذهبون وسيعدون اجليوش ويأتون حلربنا، وسننترص عليهم، ولكن 
وا  دُّ ولتِعُ هلم،  اخلراج  بدفع  عليكم  وهلذا  املسلمني،  من  الكثري  دماء  هذا  يف  سيضيع 
من  وتيقنوا  علموا  ما  وإذا  العسكرية،  قوتنا  هلم  ولتظهروا  املواكب،  لسفرائهم 
داخلهم بأننا أصبحنا قوة كبرية مل يتجرؤوا هم من تلقاء أنفسهم عىل طلب املال منا". 
وبالفعل حدث ما توقع «السلطان مراد»، وهبذا اشرت دماء املسلمني هبذا املال.

احلرب  فتجنب  كبرية،  إسالمية  وحنكة  سياسيا  دهاءً  احلادثة  هذه  وتعرض 
وسفك دماء املسلمني هبذه الصورة احلكيمة إنام هو مظهر براق ينم عن املسئولية، 
ا كان أحد العوامل  التي شعر هبا «السلطان مراد الثاين» يف سبيل اهللا. وهذا الفكر أيضً

املؤثرة التي أعلت الدولة العثامنية.


لد فيها «السلطان الفاتح» مل ينم «السلطان مراد الثاين» وظل  ويف الليلة التي وُ
الفتح  سورة  يقرأ  كان  وبينام  ابنه،  بميالد  البشارة  وانتظر  القرآن،  يقرأ  الليل  طوال 

زقت بولد،  وصلته البشارة، حيث قالوا له: ابرش يا موالنا السلطان! لقد رُ
فقال «السلطان مراد» بشكل ال إرادي: 

مراد"،  روضة  يف  حممدية  وردة  تفتحت  لقد  هللا،  "احلمد 
ا بقدوم حممد. ا، ثم أمر بأن تعم األفراح كافة األرجاء ابتهاجً وأسامه حممدً

الرتبية  له  أمّن  وهلذا  حممد،  ابنه  مليالد  ا  كثريً الثاين»  مراد  «السلطان  ابتهج  لقد 
ا أصبحت لديه قابلية للحكم وهو يف الثانية عرشة من  اجليدة. لدرجة أن األمري حممدً
حممد،  األمري  البنه  العرش  عن  يتنازل  أن  الثاين»  مراد  رأ «السلطان  وهلذا  عمره، 

وأن يعتزل هو يف «مغنيسيا».
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العرش  عن  حممد  األمري  البنه  الثاين»  مراد  «السلطان  تنازل  حادثة  كانت  وقد 
«السلطان  أن  هو  التنازل  هذا  يف  حكمة  أكرب  ولعل  التاريخ،  يف  احلوادث  أهم  من 
مراد الثاين» كان صاحب مرشب صويف، حيث أراد أن يعتزل احلياة ويتفرغ للعبادة 
من ناحية، ويعد وهييئ ابنه لفتح «إستانبول» من ناحية أخر، ألن «السلطان مراد 
ا بفتح «إستانبول»، وبذل الكثري من املساعي يف سبيل  ا كبريً الثاين» كان هيتم اهتاممً
حتقيق تلك الرغبة، وقد استمرت جهوده هذه حتى قابل «احلاج بريام الويل»، وملا 
أخذ البشارة منه بأن هذا الفتح املبني سيكون من نصيب ابنه حممد، بدأ «السلطان 
مراد» يعيد ترتيب أوراقه وتنظيم شئوونه من جديد، حيث صدق بعقله وقلبه كالم 
هذا الويل الكبري، وألنه كان يرغب يف أن ير هذا الفتح يف حياته تنازل عن العرش 

البنه وهو ال يزال يف الثانية عرشة من عمره.
وقد كان لقاء «السلطان مراد الثاين» بسلطان املعنى يف عرصه «احلاج بريام الويل» 
عىل هذا النحو: كان عدد مريدي «احلاج بريام الويل» - الذي كان من كبار أولياء اهللا 
ا بعد يوم، وتعد اسمه حدود «أنقره»، وانترش يف كل أرجاء  الصاحلني - يزداد يومً
هؤالء  قام  وقد  أعداء.  ا  أيضً له  كان  حمبون،  له  يوجد  كان  أنه  من  وبالرغم  الدولة، 
اد بنقل معلومات خاطئة لـ«لسلطان مراد الثاين» عن «احلاج بريام الويل»، إال  احلُسَّ
أن السلطان كانت لديه معلومات سابقة عن الشيخ من حمبيه، فقد قال حساد الشيخ: 
إنه يسعى للخروج عىل الدولة، إال أن السلطان مل يغب عن فكره ما قيل عن الشيخ 
بأن مريديه كثريون، وأهنم يعملون يف احلقول ويساعدون الفقراء. فتحرك السلطان 
من هذا املنطلق، فأرسل مبعوثني إىل «احلاج بريام الويل» ونبه عليهم بأن حيرتسا وال 

نَة». يظهرا أي تقصري جتاه الشيخ، وأمرمها بدعوته إىل «أدِرْ
املذكورين،  املبعوثني  بقدوم  املعنى  بطريق  يعلم  كان  الويل»  بريام  وألن «احلاج 
دعوة  وقبال  الستقباهلام،  «أنقرة»  خارج  إىل  الدين»  شمس  «آق  وتلميذه  هو  خرج 
وقال  استقبال،  خري  السلطان  استقبلهام  أدرنة  إىل  االثنان  وصل  وملا  السلطان، 

السلطان لـ«احلاج بريام الويل»:
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ا يف الوصول إىل هنا. فرد عليه احلاج بريام:"ال تعب  "سيدي لقد أتعبناكم كثريً

وال مشقة إذا ما كانت النتائج مباركة وجيدة". 
الثاين» «احلاج  مراد  سأل «السلطان  وقد  ا،  كثريً الويل  هذا  مع  السلطان  تناقش 
منه،  يتلقاها  كان  التي  باألجوبة  جدا  فرح  ولكنه  وخمتلفة،  كثرية  أسئلة  الويل»  بريام 
عىل  يده  سحب  الشيخ  أن  إالّ  تقبيلها،  طالبًا  الشيخ  يد  عىل  وانكب  ا،  واقفً وهنض 

الفور وقال للسلطان:
الدولة  نظام  حتفظ  أن  ومهمتك  الدنيا،  يف  املسلمني  بأمور  هتتم  سلطان  "أنت 
لكم،  ندعو  نحن  الدولة،  بتلك  يليقون  األهايل  نجعل  أن  فهي  وظيفتنا  أما  واألمة، 
ونحن نعد خدمة األهايل عبادة كبرية، وأقول لك: إنك إذا ما متسكت بوصية جدك 

بعدم ترك اجلهاد، فإنك بالتأكيد ستصل بالفتوحات إىل روما".
فكانت  الكبري  الشيخ  هذا  وبني  مراد»  «السلطان  بني  العالقة  بدأت  وحينئذ 
عالقة مريد بشيخه. ففي مصاحبات السلطان هلذا الشيخ، كان السلطان يتخىل عن 

ا، ويكتيس كسوة املريد. عباءة السلطنة متامً
لقد كان السالطني العثامنيون من أوهلم وحتى آخرهم علامء وشعراء ومتصوفة، 
عىل  ويسري  عهده،  يف  ا  اعتبارً املشايخ  ألكثر  ينتسب  منهم  سلطان  كل  كان  فقد 
إرشاده، وهبذا كانت هناك مساندة وعامل معنوي يكمن خلف كل هذه القوة وهذه 

االنتصارات الظاهرية.
وبالرغم من تلك القوة وهذه العظمة التي اكتسبتها الدولة، كان «السلطان مراد 
ا للغاية، وكان سلطانًا يف عامل املعنى بقدر سلطنته الظاهرية، وأكرب  الثاين» متواضعً
دليل عىل سلطنته يف عامل املعنى لقاؤه بـ «احلاج بريام الويل»، وتنازله عن طيب نفس 

عن عرش دولة عظيمة.
ا،  وعندما التقى «السلطان مراد الثاين» بـ «احلاج بريام الويل» أحرض الويل مهدً
تفسري  يستطيعوا  فلم  اجلميع،  تعجب  الفتح.  سورة  يقرأ  وبدأ  املهد  إىل  الويل  نظر 
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أهنى  أن  وبعد  املهد،  يف  هو  من  عىل  يطلع  أن  قبل  الفتح  سورة  الشيخ  قراءة  معنى 
الشيخ القراءة، نظر إىل السلطان وقال له:

أجل  من  نظمته  الذي  اجلميل  املرصاع  هذا  تقرأ  فهل  كامل،  إنسان  "أنت 
ولدكم مرة أخر؟" 

تعجب «السلطان مراد» ونظر إىل الشيخ، ألنه مل يُعلم الشيخ هبذا املرصاع الذي 
قاله عندما برشوه بوالدة ابنه، وسعى ملحاولة فهم املعنى الذي يقصده الشيخ، وقال:

مراد". روضة  يف  حممدية  وردة  تفتحت  "لقد 
وبعد أن قرأ السلطان البيت، أدرك مد علو درجة مصاحبته لشيخ كبري كهذا، 
وملا  أمامه،  الشيخ  نثرها  التي  الفضائل  ويفهم  يدرك  لكي  وسكت   ،U اهللا  فشكر 
سكت هز الشيخ «بريام الويل» رأسه بشكل متواضع وركز برصه عىل مكان ما وقال:

بايزيد» أثناء  و«السلطان  أنت  وسعك  يف  ما  فعلت كل  لقد  السلطان،  "موالي 
حصار «إستانبول»، إالّ أن اهللا U مل يقدر فتحها لكام، وهذا ألن وقت فتحها مل حين 

بعد، ألن كل يشء مرهون بقدر اهللا U لزمن مقدر".
عندئذ قال «السلطان مراد الثاين» بشكل ال إرادي: 

نْ سيقدر اهللا له فتح «إستانبول»، يا تر هل أحظى أنا هبذا الرشف؟ ". ا مَ "إذً
 : أكمل «احلاج بريام الويل» كالمه قائالً

هذه  إن  نعم  لك،  ا  مقدرً يكون  لن  «إستانبول»  فتح  إن  السلطان،  "موالي 
تلك  فتح  إن  الفتح،  هذا   أر لن  ا  أيضً أنا  ولكني  بالتأكيد،  ستفتح  املباركة  املدينة 
«آق  وتلميذنا  املهد  يف  الذي  املحمدية  وردتكم  نصيب  من  سيكون  الطيبة  البلدة 

شمس الدين»"
بدأ كل احلارضين يف البكاء ونزلت من أعينهم الدموع، وكأهنا قطرات اللؤلؤ، 
وامتأل املكان بجو معنوي ووجداين كبري. فقد أجاب الويل عن كل أسئلتهم دون أن 
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يسألوها، وبذلك فرح اجلميع وعىل رأسهم السلطان من هذه الضيافة املعنوية، ثم 
اختتم «احلاج بريام الويل» كالمه للسلطان بقوله: 

الدين»،  شمس  إىل «آق  أي  معلمه  إىل  ا  حممدً ترتك  جيب أن  السلطان،  "موالي 
فإننا نعلم قدرته ولياقته".

وحينئذ أحنى «آق شمس الدين» الذي كان سيحمل عىل عاتقه تربية هذا الفاتح 
الكبري رأسه بتواضع، وغاص يف بحر من التواضع.

الثانية  إىل  ابنه  وصل  وملا  البنه،  الطريق  ينري  خان»  مراد  بدأ «السلطان  وبعدها 
فتح  رؤية  يف  بشدة  يرغب  كان  ألنه  وذلك  السلطنة،  له  ترك  عمره  من  عرشة 
الغرب  من  تأيت  أن  يمكن  التي  املخاطر  كل  عىل  قىض  وهلذا  مماته،  قبل  «إستانبول» 

باالتفاقيات التي عقدها معهم.
وملا ترك «السلطان مراد الثاين» العرش وانسحب إىل «مغنيسيا» كان فعله هذا يف 

سبيل اهللا U، وقد نظم البيتني التاليني يف توضيح ذلك:
ا أو يومني، لنذهب ونذكر اهللا يومً

فهل استودعونا هذه الدنيا الكاذبة...
أجل  من  كان  إنام  البنه  العرش  عن  مراد»  تنازل «السلطان  أن  يُظهر  هذا  وكل 
البشارة التي برشه هبا «احلاج بريام الويل»، وكذا من أجل التمكن من رؤية هذا الفتح 
كانت  والتي  عثامن»  عهد «الغازي  من  استمرت  التي  النصيحة  وأن  سيام  ال  املبني، 
تقول: "افتح إستانبول واجعلها جنة"، ووصية «السلطان مراد الثاين» البنه «حممد 
الرغبة  هذه  شدة  إلظهار  كافية  هي  إنام  إستانبول!"،  لتَفتح  "بني!  بقوله  الفاتح» 

لدهيم. 


ا سببًا  وقد كان «السلطان مراد» تنازل عن العرش البنه البالغ من العمر ١٢ عامً
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رْ قال  » كتب رسالة إىل ملك املَجَ انْ مَ رَ يف حترك كل أعداء العثامنيني، حتى إن «ابن قَ
فيها:

ترك  فقد  اجلنون،  أصابه  عثامن  ابن  ألن  هذه،  من  أحسن  فرصة  جتدوا  "لن 
ولنقض  هنا،  من  ونحن  هناك،  من  هتجمون  أنتم  ا،  عامً  ١٢ البالغ  البنه  العرش 

عليهم".
الصلح   عىل  الثاين»  «مراد  مع  ا  اتفاقً عقد  قد  كان  املجر  ملك  أن  من  وبالرغم 
أراد  أنه  إال  باالتفاق،  خيل  لن  بأنه  اإلنجيل  عىل  وأقسم  سنوات،  عرش  مدته  بينهام 
باالتفاق،  باإلخالل  الباباوية  من   فتو عىل  فحصل  الفرصة،  تلك  من  االستفادة 

وقد جاء يف تلك الفتو ما ييل:
جيوز  الكفار  ومع  كفار،  فهم  عيسى، -حاشا-  ألوهية  ينكرون  األتراك  أنّ  "ملا 

اإلخالل باالتفاق حتى ولو كان هناك قسم عىل اإلنجيل".
وبذلك حصل ملك املجر عىل الفتو بأنه ال حكم للقسم جتاه املسلمني، فأمر 
برسعة  التقدم  يف  وبدأ  العثامنية،  احلدود  عىل  وهجم  كبري،  صليبي  جيش  بتشكيل 

كبرية.
ا، وألنه كان ذكيا  ويف تلك األثناء كان «حممد الفاتح» قد بلغ من العمر ١٣ عامً
 ،فقد مجع الديوان برسعة، وقيّم املوقف، وقرر استدعاء والده إىل العرش مرة أخر

وملا أُخرب «السلطان مراد الثاين» بقرار الديوان، مل يقبل ذلك وقال:
عمرنا  من  بقي  ما  قضاء  هو  حممد  ابننا  إىل  السلطنة  منح  من  هدفنا  كان  "لقد 

ين والدولة بموجب هذه السلطنة".  يف الطاعة والعبادة، وعليه أن حيافظ عىل الدِّ
فردَّ «حممد الفاتح» عىل والده مراد الثاين هبذه املقولة التارخيية املشهورة: 

ين والدولة يف خطر، وإن كنت أنت السلطان فأقبل وكن  "أيب املحرتم! إن الدِّ
ا عاما عىل اجليش".  عىل رأس اجليش، وإن كنت أنا السلطان فأنا أعينك قائدً
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اضطر «السلطان مراد الثاين» إىل تلبية دعوة ابنه، وخرج باجليش إىل مكان يسمى 
نَه»، وملا رأ األعداء هذه التطورات الرسيعة اضطربوا، ألهنم رأوا «السلطان  ارْ «وَ

مراد الثاين» عىل رأس اجليش.
إىل السامء  بيديه  فصىل ركعتني ثم توجه  مراد»  وقبل بدء املعركة قام «السلطان 

ودعا اهللا من قلبه وروحه بام ييل:
سبيلك  يف  هنا  إىل  أتوا  الذين  املؤمنني  هؤالء  الكفار  أمام  تقهر  ال  ريب!  "يا 
ا  حليفً النرص  واجعل  حبيبك،  بحرمة  األمة  هذه  احفظ  اللّهم  ذنويب،  كثرة  بسبب 

هلم".
ولكي يقوم بإظهار خيانة الكفار ونقضهم للعهد وأن اهللا تعاىل سيعاقبهم عىل 

» التي وقعها من قبل مع املجر عىل سن رحمه. ينْ دِ جَ زَ ذلك علق «معاهدة سَ
وتشتت  العثامنيني،  حليف  النرص  وكان  للغاية،  عنيف  بشكل  احلرب  بدأت 
األعداء، حتى أن ملك املجر قُتل، وقد أمر «السلطان مراد الثاين» بأن تُقطع رأس 
ذلك  يف  ربة،  عِ ليكون  رحمه  سن  عىل  كانت  التي  املعاهدة،  مكان  وتُعلق  املجر  ملك 
نَه» بنداءات "هذا جزاء اهللا ملَنْ مل يف بالعهد" حتى انترشت يف كل  ارْ اليوم اهتزّ «وَ

أوروبا. 
نَه حصول العثامنيني عىل العديد من األماكن املهمة  ارْ وقد كان من نتائج موقعة وَ
يف أوروبا، وأصبحت تلك األماكن حتت حكم العثامنيني لقرون طويلة، وقد متكن 

«مراد الثاين» من إيصال الدولة العثامنية إىل أوج قوهتا وعظمتها هبذا النرص.
من  القتىل  معظم  أن  فوجد  ساحتها،  بتفقد  السلطان  قام  املعركة  انتهاء  وبعد 

األعداء شباب، فقال لرجل كان يسري بجواره يدعى «عذاب»: 
رجال   أر ال  للعجب  يا  القتىل،  هؤالء  بني  واحد  مسن  يوجد  ال  عذاب!  "يا 

ا ابيضت حليته بني القتىل". واحدً
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» أدرك املعنى الذي يريد السلطان قوله أجاب بقوله: وألن «عذاب بَكْ
فيهم  كان  لو  وإال  بينهم،  واحد  مسن  يوجد  ال  السلطان!  موالي  يا  "نعم 
وا عىل خوض حرب كهذه، وتعرضوا ملثل تلك املصيبة، يا موالي!  مسنون ما جترءُ
ربام أن املسنني منهم مل يشاركوا يف تلك املعركة، ألهنم كانوا قد جربوا الدرس من 

قبل أيام  بايزيد".  رمحه اهللا.
كل  إىل  وأرسلها  بالفتح  رسائل  الثاين»  مراد  «السلطان  كتب  النرص،  وبعد 
األطراف، وقد شعر كل املسلمني بالفرح يف كافة بلدان اإلسالم من هذا االنتصار، 
بعدم  أمر  يف «مرص»  اململوكي  السلطان  إن  حتى  الصليبي،  اجليش  عىل  حتقق  الذي 
قراءة اخلطبة باسمه بعد اسم اخلليفة العبايس يف «مرص» بل جعلها باسم «السلطان 

ا منه له عىل هذا االنتصار. مراد». وذلك تقديرً
فتح  بخصوص  الثاين»  مراد  «السلطان  أرسلها  التي  الفتح  رسالة  كانت  وقد 

نَه» تنص عىل ما ييل: ارْ «وَ
بإدارة  عيلَّ  وإحسانه  برمحته  املخلوقات  كل  أحاط  الذي  تعاىل  اهللا  منّ  "لقد 
وراحة  طمأنينة  عىل  والعمل  أوامره،  وتنفيذ  ودفعها،  مشكالهتم،  وحل  املسلمني 

املسلمني. 
وهلذا فقد جعل اهللا تعاىل دولتنا ثابتة بعنايته الربانية ومحايته السبحانية، وجعل 
رمحة  أصحاب  نكون  أن  منا  أراد  وقد   . متناغامً دولتنا  ونظام  ثابتة،  حمكمة  سلطنتنا 
بقدر ما نحن أصحاب قوة، وأظهر لنا جتليات نرصته يف كل وقت وحني، وجعلنا 
أرباب علم وعرفان وأصحاب بصرية ورمحة وجود، وثبّت يف قلوبنا األمر اإلهلي 
ا للبشارة  املوجود يف اآلية الكريمة رقم ٦٩ يف سورة العنكبوت٢، كام أنه جعلنا مظهرً

الواردة يف سورة آل عمران يف اآلية رقم ١٦٩: 

{ نِنيَ سِ إِنَّ اهللاَ ملََعَ املُْحْ نَا وَ بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ نَهْ وا فِينَا لَ دُ اهَ ينَ جَ ذِ الَّ ٢.      وهي قوله تعاىل: {وَ
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نيَ  حِ رِ ونَ  فَ قُ زَ رْ ِمْ يُ هبِّ نْدَ رَ يَاءٌ عِ ا بَلْ أَحْ اتً وَ بِيلِ اهللاَ أَمْ تِلُوا يفِ سَ ينَ قُ بَنَّ الَّذِ سَ ْ الَ حتَ {وَ
مْ  يْهِ لَ فٌ عَ وْ مْ أَالَّ خَ هِ فِ لْ نْ خَ ِمْ مِ وا هبِ قُ لْحَ ْ يَ ينَ ملَ ونَ بِالَّذِ ُ تَبْرشِ سْ يَ لِهِ وَ نْ فَضْ مُ اهللا مِ اهُ بِامَ آتَ

} ( آل عمران، ١٦٩) نُونَ ْزَ مْ حيَ الَ هُ وَ
ولكي نستطيع أن نؤدي شكر اهللا تعاىل عىل إحسانه ونعمه التي ال حتىص، فإننا 
كل   وسعادة  وسالمة  اإلسالمي،  الدين  خلدمة  وحني  وقت  كل  يف  جاهدين  نسعى 
البرش من ناحية الروح والفكر والبدن واملال، وهم الذين استودعهم اهللا أمانة لنا. 
وألن السعادة الدنيوية واألخروية للبرش لن تتحقق إال باتباع الدين اإلسالمي، فإننا 
قد حرصنا كل عمرنا وكل ما نملك من أجل إعالء دين احلبيب املصطفى r ورفع 
نته السنية إىل كل  رايته، وإيصال هذا الدين إىل كل البرش، وسعينا إىل نرش وإحياء سُ

البرش.
إن هذه هي غايتنا وهدفنا البحت يف هذه الدنيا، فتحنا البلدان هبذه النية اخلالصة، 
وسعينا ألن نكون دواء آلالم املتأملني من عباد اهللا، ومل نتأخر دقيقة واحدة يف تأمني 
يف  يفسدون  نْ  مَ ضد  واحلرب   ،U اهللا  سبيل  يف  اجلهاد  أجل  من  يلزمنا  يشء  كل 
األرض أو ينرشون الفتن. وأعددنا لذلك أفضل األسلحة واملهامت، مل نضعْ الوقت 
عاملناهم  بل  اجلور  أو  بالظلم  إدارتنا  حتت  املوجودين  األهايل  كل  نعامل  ومل   ، هباءً

بالعدل واإلنصاف، ودائامً ما كنا نترصف بمشاعر الرمحة واإلنصاف.
ماليني  عاش  فقد  اآلن،  وحتى  الدولة  تلك  تأسيس  منذ  حالنا  هذا  كان  وقد 
الناس الذين حتت إدارتنا يف سعادة ورفاهية وعدل، ومحلنا سيوفنا املباركة وأسلحتنا 
اهللا  أسأل  مقهورين،  كفار  وإىل  الدين  أعداء  من  سفيه  خائن  معاند  كل  إىل  املختلفة 
تعاىل أن ال يوفقهم وجيعلهم مغلوبني مدمرين حتى ال يبقى عىل األرض من املالعنة 
رسالة  وإبالغ  إعالم  مسلم  كل  عىل  جيب  واحلاصل؛  وآثارهم.  هم  وهيلكوا  أحد 
ا النعمة العظيمة هللا تعاىل عليهم، ويشكروه ما  الفتح هذه من عىل املنابر، وليعوا متامً
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استطاعوا، وليقوموا بعمل اخلريات وتقديم الصدقات ليزداد عون اهللا ونرصته هلذا 
الدين، وليقوي ديننا ودولتنا ويرفع من شأننا، وال حيرمنا من هذه السعادة.

ولينبأ هذا الفتح وينرش عىل كافة املسلمني، وليدعوا لدولتنا بالسعادة والبقاء، 
وال ينقطعوا عن الدعاء. والسالم ".

اجليش  رأس  عىل  كان  الذي  الثاين»  مراد  «السلطان  عاد  نَه  ارْ وَ انتصار  وبعد 
وذهب   أخر مرة  العرش  عن  البنه  تنازل  سنة  وبعد  نَة،  أدِرْ إىل  العام  القائد  بصفة 
يف  سببًا  كان   أخر مرة  عودته  عىل  الدولة  ورجال  ابنه  إرصار  ولكن  مغنيسيا،  إىل 

رجوعه إىل العرش للمرة الثالثة.
مراد  «السلطان  تدعو  كانت  التي  الرئيسية  األسباب  أحد  إن  القول:  ويمكن 
الثاين» إىل التنازل عن العرش البنه «السلطان حممد الفاتح» هو االستعداد والقابلية 
التي رآها «مراد الثاين» يف ابنه، فقد كان ابنه بالرغم من صغر سنه يفكر يف أشياء ال 

يفكر فيها الرجل الناضج، ويسأل والده عنها.
ترك  والده   رأ وملا  القرص،  حديقة  يف  يلعب  حممد»  «األمري  كان  يوم  وذات 

اللعبة وهرول نحو والده، وبعد أن سلم عليه قال له:
عىل  التي  الثقيلة  األعباء  من  بالرغم  ذلك،  يف  احلكمة  ما  املحرتم!،  والدي  "يا 
اهلرم،  أو  الشيخوخة  عالمات  فيك  أرَ  مل  أنني  إالّ  الكبرية،  واملسئولية  كاهلك 
وكل  وشبابك   بحيويتك  حمتفظًا  تزال  ال  ذلك  من  وبالرغم  مسن،  إنسان  وأنت 
يف  متعمق  وأستاذ  احلروب،  ساحات  يف  مظفر  قائد  أنك   أر كام  صائبة،  آرائك 
والنهار،  الليل  بني  عندك  فرق  ال  الناس،  خدمة  يف  خملص  وصويف  العلم،  جمالس 
فكيف تطيق ذلك دون أن ينحني قامتك، ومتتهن روحك؟ كيف ذلك يا أيب؟ كيف 
إفساد  إىل  يؤدي  واالنشغال  الدائم  الفكر  أن  من  بالرغم  صائبة  دائامً  أفكارك  أن 
ا هبذه العقلية؟ يا أيب! هل  الطمأنينة. ما  الدواء الذي تستخدمه لتكون إنسانًا متميزً

يل أن أتعلم منك ألسري عىل خطاك؟".
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ا أمام تلك األسئلة التي سأهلا له ابنه الصغري  احتار «السلطان مراد الثاين»  كثريً
ا هبا، ووجه إليه نصيحة تارخيية قال فيها: والتي مل يكن يتوقعها، إال أنه سعد كثريً

املخلوقات  كل  له  تدين  الذي  تعاىل  اهللا  زاد  أسعدتني،  لقد  احلبيب!  بُني  "يا 
وكافة البرش بالعبودية مزاياك املتفوقة، ومتعك بالعقل القادر عىل التفكر والبحث 

يف مثل تلك املسائل الكبرية. 
يا بُني!، أنا أؤمن بأن أي عبد يسريُ عىل الطريق القويم فإنه سيجد من النعم ما ال 
ا، وهلذا فأنا  خيطر عىل عقل برش يف اآلخرة بعد وفاته، وال أشك يف هذا االعتقاد أبدً
أقوم بكل العبادات والواجبات التي عيلَّ بشكل خالص هللا، فإين أؤمن بأن ما أعانيه 
اآلخرة  الدار  يف  أجرها  تعاىل  اهللا  يعطي  فلسوف  وآالم  ابتالءات  من  الدنيا  هذه  يف 

وإين أجلأ إليه يف كل يشء، غري هذا أفكر بأن قدر اهللا تعاىل يل إنام هو صفاء كبري. 
يا بُني، جيب عليك أن تبتعد عن تصديق كل ما يُقال لك، وأن تعلم باطن كل 

أمر عىل حدة وتفكر فيه، فتقرتب من أصل احلقيقة. 
ا أن ختتار دائامً من الناس من  وكام أن الفاكهة ال تُؤكل إال ناضجة، فعليك أيضً
يكون  ناضج  غريَ  العنب  من  أكلك  فإن  وإال  والعلم،  واخلربة  التجربة  لديه  كانت 

بمثابة ضعف يف العقل.
يا بُني!، أنا أفكر يف أجدادي بني احلني واآلخر، وأغوص يف التفكري بخصوص 
عاقبة األجيال، التي ستأيت بعدنا، واحلمد هللا إننا رأينا احلب واالحرتام واالرتباط 

حتى هذا اليوم، وأنا أمتنى أن يستمر هذا يف املستقبل، وأمتنى أن نرحل كام ولدنا.
البتار  السيف  بقوة  يكون  ال  يشء  أي  استمرار  إن  ا،  جيدً هذا  تعلم  أن  وعليك 
املسبقة  والتجارب  واالمتحان  واحلكمة  والصرب  والتدبري  فالعقل  املفرطة،  والقوة 
أيضا.  كثرية  حمظورات  له  فإن  دائام  مقبول  غري  أنه  كام  األول  فالطريق  مهمة.  كلها 
أجل  من  معا  الطريقني  كال  تتبع  أن  فعليك  وحده،  بيشء  ينفع  ال  الثاين  والطريق 
حتقيق االنتصارات والنجاحات الكبرية، وال تنس أن االنتصارات الكبرية ألجدادنا 
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وإن كانت تبدو أهنا قد حتققت حتت مظلة السيف يف الظاهر، إال أهنا يف احلقيقة مل 
تكن إال بقوة العقل واملنطق واملحبة.

يا بُني!، احرتس من أن تتخىل عن العدالة ولو للحظة واحدة، ألن اهللا تعاىل عدل 
وحيب العادلني، وأنت خليفته يف األرض، وهو قد تلطف عليك بإرادته، وجعلك 

عىل رأس عباده، وال تنس هذا. يا بُني! إن يف هذه الدنيا ثالثة أصناف من الناس:
األول: وهم العقالء الذين يفكرون بشكل جيد، وهم الذين يرون مستقبلهم، 

ا، ويفكرون فيه وهلم طبيعة سليمة قليال كان أو كثريً
وهذا  اخلاطئ،  الطريق  من  الصحيح  الطريق  معرفة  عن  البعيدون  وهم  الثاين: 
فإهنم  نصيحة  هلم  وجهت  ما  وإذا  حوهلم،  من  أفكار  بتأثري  وإنام  باختيارهم  ليس 
ملا  ا  طبقً يعيشون  فإهنم  ذلك  مع  الصحيح،  الطريق  إىل  ويذهبون  إليها،  يستمعون 

يسمعونه يف أغلب األحيان.
بل  لنصيحة،  يستمعون  وال  حاهلم،  عن  شيئًا  يعلمون  ال  الذين  وهم  الثالث: 

يفعلون ما حيلو هلم، ويظنون أهنم يعرفون كل يشء، وهم أخطر صنف. 
فسأكون  األول  الصنف  يف  عددهتم  الذين  من  خلقك  تعاىل  اهللا  أن  لو  بُني!،  يا 
بأن  أوصيك  فأنا  الثاين  الصنف  من  كنت  إن  أما  ذلك،  عىل  اهللا  وسأشكر  ا،  مرسورً
تستمع إىل النصح وتعمل به، واحرتس أن تكون من الصنف الثالث فهم ليسوا يف 

موقف جيد أمام اهللا أو الناس.
أن  إال  املوازين  أيدهيم  يف  حيملون  الذين  الناس  كأمثال  السالطني  إن  بُني!،  يا 
سلطانًا  تكون  وعندما  صحيح،  بشكل  امليزان  يمسك  الذي  هو  احلقيقي  السلطان 
ا، وجيعلك من  أوصيك بأن متسك امليزان بشكل صحيح، وحينئذ يريد اهللا بك خريً

الصاحلني، إنه بكل يشء عليم".
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اكتسبها «السلطان  التي  االنتصارات  أعظم  من  الثانية»  اه  وَ موقعة «قُوصُ وتعد 
الصليبيني،   لد كلية  اهلجوم  روح  بانكسار  انتهت  املعركة  تلك  ألن  الثاين»  مراد 

وجعلتهم يف حالة مل يستطيعوا النهوض منها إال بعد ١٥٠ سنة. 
اه الثانية» هبدف الثأر هلزيمة وارنه، والتمكن  وَ خاض املسيحيون معركة «قُوصُ
من طرد العثامنيني من أوروبا، استمرت تلك املعركة ثالثة أيام بلياليها، وقد انترص 
 « يادْ ا عىل املسيحيني، حتى  إن القائد املشهور «جانْ هونْ ا ساحقً فيها العثامنيون انتصارً
وقد  املعركة،  من  الليل  جنح  يف  هرب  أن  بعد  بالغة  بصعوبة  نفسه  ينقذ  أن  استطاع 
اشرتكت أوروبا كلها يف تلك احلرب ما عدا فرنسا وإنجلرتا، والسبب يف ذلك أهنم 
ا  بوىل» وعلموا أن احلرب مع العثامنيني تعد رضبً ا من هزيمتهم يف «نِيكْ تلقنوا درسً
املهمة،  األخرية  اخلطوة  بمثابة  الثانية»  اه  وَ انتصار«قُوصُ ويعد  املغامرة.  رضوب  من 
أعدت  أهنا  كام  فتح «إستانبول»،  أجل  من  البلقان  يف  األمن  توفري  عىل  عملت  التي 
األرضية املناسبة من أجل تأمني حكم العثامنيني للعامل، السيام وأن العثامنيني بعدها 

أصبحوا أكرب وأعظم قوة عىل األرض.


خالف  عىل  ولكنه  مبكر،  سن  يف  العرش  عىل  الثاين»  مراد  «السلطان  جلس 
السالطني اآلخرين مل يفقد ذكاءه أو تواضعه كلام تقدم يف الفتوحات.

وفيا  عاملًا  اإلسالمية  الواجبات  يراعي  متدينًا  عادال  سلطانًا  كان  ألنه  وذلك 
الفنون  وأرباب  العلامء  حيمي  ا  شاعرً سلطانًا  كان  كام  اإلعامر.  حيب  وكان  بالعهد، 
يف  وله  اخلريية،  واملطاعم  واملساجد  املدارس  من  العديد  ببناء  أمر  وقد  ويساندهم. 
»، وله يف بورصة الكلية املرادية. وألن  فَه يلِ َ نَة جامع مشهور وهو «جامع أوجْ رشَ أدِرْ
«السلطان مراد الثاين» كان مثل أجداده فقد سار عىل هنجهم، فكان يفعل مثل جده 
أورخان قبل مائة سنة فكان يقدم الطعام للفقراء بنفسه، ويوقد قناديل املساجد، ألن 

غايته كانت إعامر آخرته كام يعمر دنياه.
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 ١٢ وعمره  اجلهاد  حياة  بدأ  والرمحة،  بالشفقة  يتصف  اجلناب  عايل  حاكامً  كان 
ا، واستمر به حتى آخر حياته، إال أنه مل حيارب يف حياته قط من أجل احلكم أو  عامً

» عنه ما ييل: ونْ ـتْـرانْدُ التسلط، ويرسد الفرنيس «بَ
ولو  صحيح،  هذا  أن  رأيت  وقد  ا،  كثريً احلروب  من  ينفر  كان  إنه  يل  قيل  "لقد 
أنه كان يترصف من منطلق القوة العسكرية واالقتصادية، التي يمتلكها لتمكن من 

فتح  أوروبا كلها بسهولة، ألنه كان سري مقاومة أقل بسبب عدالته".
يقوله  ما  جيد  مل  لألتراك  بعداوته  اشتهر  الذي   « البيزنطي «دُوقاسْ املؤرخ  حتى 

ضد «السلطان مراد الثاين»، فقال عنه:
"لقد كان «السلطان مراد» يترصف حتى مع أعدائه مثل األب يعاملهم باحللم 
هذا  يكن  ومل  والرعايا،  الفقراء  جتاه  كريامً  كان  كم  اهللا  ويعلم  عليهم،  حيقد  وال 
يراعي  فكان   ،النصار ا  أيضً شمل  بل  فقط،  دينه  عىل  هم  من  أو  أمته  جتاه  ا  موجهً
ته ال يستمر طويال.  دّ أحكام املعاهدات، التي يربمها مع املسيحيني، كان غضبه وحِ
مل  إنه  حيارهبا،  التي  األمة  هذه  عىل  كليا  القضاء  يف  قط  يرغب  ال  انتصاره  بعد  وكان 

ا مثلنا". يكن ظاملًا أو حقودً
 ،والتقو والزهد  بالورع  يتصف  كثرية،  وعبادته  مراد»  «السلطان  علم  كان 
ا عن عجز منه يف  وهلذا فإنه ختىل يف حياته مرتني عن العرش البنه، ومل يكن هذا نابعً

إدارة الدولة، بل نتيجة لزهده، واالنتصارات التي حققها كافية إلظهار ذلك.
ا يف شتى اجلوانب، وأصبحت الدولة  لقد شهد عهد «السلطان مراد الثاين» تفوقً
العثامنية يف عهده من أكرب القو يف العامل، وبالرغم من أنه قىض حياته بني صفحات 
اجلهاد والقتال، إال أنه مل هيمل مسألة العمران، فأسس الكثري من اآلثار، وهلذا لُقب 

بلقب «أبو اخلريات».
وهلذا  لألولياء.  والعزة  والعلامء  للعلم  والرعاية  االحرتام  إظهار  يف  يقرص  ومل 
معلم   « وراينِ كُ «املُنْال  أتى  وقد  للعلامء،  وطنًا  عهده  يف  العثامنية  الدولة  أصبحت 

الفاتح إىل هذا الوطن العثامين يف عهد «مراد الثاين».
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كان اجلميع يف الدولة العثامنية يدعون لـ«لسلطان مراد الثاين»، كام كتب الكثري 
 ،« يلِ فْ عَ ارِ نْال عَ ه» لـ«مُ نَامَ نْدْ من املؤلفات القيمة يف عهده، ومن ذلك رسالة «دانِشمَ
»، وكتب «يازجيي زاده  وقْ لْجُ ه عيل أفندي» كتاب «تواريخ آل سَ جيِي زادَ وكتب «يازِ
«مزكّي  الرومي»  فْ  «أرشَ وكتب  العاشقني»،  و«أنوار  «املحمدية»  أفندي»  حممد 
تلك  يف  التدقيق  وعند  هذا،  يومنا  حتى  منها  يُستفاد  مؤلفات  وكلها  النفوس»، 

املؤلفات يتضح أن أكثر املؤلفات كتبت يف عهد «السلطان مراد الثاين».
لقد كانت كل النجاحات التي ظهرت يف ساحة السيف والقلم يف عهد «مراد 
، كان  الثاين» نابعة من حرصه الديني. وكام أن خوفه من اهللا مل يعط الفرصة ألي تراخٍ

ا يمثل قوة تعمل عىل حفظ حقوق العباد والعدل.  أيضً
الشخصية،  احتياجاته  لبعض  ماال  الثاين»  مراد  «السلطان  احتاج  يوم  وذات 

يل»، وملا رأ فضل اهللا باشا هذا تعجب وقال:  رْ انْدَ ا من وزيره «جَ فأخذ قرضً
أن  أرجو  للسالطني،  خاصة  خزينة  هناك  تكون  أن  جيب  السلطان!،  "موالي 

تصدر أمركم هبذا، لكي نؤمن لكم هذه اخلزينة".
فسأله السلطان: "كيف؟ ومن أين ستؤمنون هذه اخلزينة؟"

فأجاب «فضل اهللا باشا»: 
"يا موالي!، إن هناك الكثري من األموال لد األهايل يف الواليات، وال حرج 

للسالطني أن يأخذوا من هذه األموال بطريقة ما".
وحينئذ هنض السلطان من مكانه حمتدا وقال: 

يف  أن  تعلم  أال   ، عيلّ وتقرتحه  هذا  يف  تفكر  كيف  ذلك؟  يكون  كيف  باشا!  "يا 
من  والثالثة  اجلزية،  من  والثانية  املعادن،  من  األوىل  حالالً،  لقامت  ثالث  واليتنا 
تعلم  أال  حالال،  نطعمهم  أن  وجيب  الغزاة،  جيش  هو  جيشنا  أن  تعلم  أال  الغنيمة. 
ا، واللص جبان، إذا ما  أننا لو أطعمنا جنودنا لقمة حرام فإننا بذلك نجعلهم لصوصً

رأ أصغر صعوبة فر هاربًا، وحينئذ سيكون وضعنا صعبًا للغاية".
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خزينة  تأمني  عىل  يعمل  بأن  باشا»  اهللا  اقرتحه «فضل  الذي  االقرتاح  هذا  وبعد 
غري مرشوعة يف الدولة، عزله السلطان من وظيفته، ألنه أدرك أنه لن يراعي حقوق 

العباد. 
لقد كان «السلطان مراد» ال يفكر يف راحته، بل يفكر يف رضاء اهللا تعاىل، وكان 
عن  يرتاجع  ال  جتعله  التي  بالدرجة  األمر  هذا  يف  ثابت  وعزم  قوية  إرادة  صاحب 
تقديم روحه فداء، لقد كانت أكرب غاية عنده هي اإليامن آلخر نفس يف حياته، وأن 
ج «السلطان مراد»  يقف بني يدي اهللا ناصع اجلبني خاليًا من الذنوب، وبعد أن زوّ

يل إبراهيم باشا»: رْ كل أوالده وبناته قال لوزيره «جانْدَ
أمامي  يبق  ومل  أوالدي،  نحو  بواجبي  القيام  عىل  أعانني  أن  عىل  هللا  "احلمد 

سو اهلجرة إىل الدار اآلخرة باإليامن."


أحد  عند  ا  زاهدً فقابل  للتجول  يوم  ذات  خرج  مراد»  «السلطان  وفاة  وقبل 
اجلسور، فسلم عليه، وبعد أن رد عليه الزاهد السالم قال له: 

والدعاء" التوبة  من  تزيد  أن  عليك  أملك  اقرتب  لقد  السلطان!   ياموال"
ره باملوت، وكان يستمع  نْ يذكّ  فشكر السلطان الزاهد ودعا له، ألنه كان حيب مَ

بكل انتباه إىل النصائح التي تقدم إليه يف سبيل إرضاء اهللا تعاىل.
وبعد فرتة قصرية من لقاء السلطان بالزاهد مرض، فأخرج وصيته التي كتبها، 
ا  ا» سلطانًا عىل الدولة. وقد كان مكتوبً وأعطاها إىل وزيره، وعنيَّ ابنه «األمري حممدً

يف تلك الوصية ما ييل:
املوت  مراد  السلطان  سيذوق  اهللا،  رسول  عىل  والسالم  والصالة  هللا  "احلمد 
وقد   ،(١٨٥ عمران،  (آل  املوت}  ذائقة  نفس  {كل  يقول:  تعاىل  اهللا  ألن  نفس.  ككل 
فإن  وهلذا  وفاته،  قبل  وصيته  يكتب  أن  عليه  جيب  املسلم  أن   r الرسول  أوضح 
وصيتي هي: يتم ختصيص عرشة آالف قطعة ذهبية من ثلث مايل يكون منها ٣٥٠٠ 
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لفقراء مكة املكرمة، ومثلها لفقراء املدينة املنورة. والثالثة آالف املتبقية يكون منها 
٥٠٠ قطعة ذهبية ملَنْ يقرؤون اخلتمة الرشيفة وكلمة التوحيد سبعني ألف مرة عند 
يقرؤون  نْ  مَ عىل  توزع   أخر ذهبية  قطعة  ومخسامئة  الرشيف.  احلطيم  ويف  الكعبة 
الكريم  القرآن  يقرؤون  نْ  ومَ املطهرة،  الروضة  يف  مرة  ألف  سبعني  التوحيد  كلمة 
أمام احلجرة النبوية، واأللفان املتبقيتان يُوزع منهام ألف ومخسامئة عىل فقراء القدس 
نْ يقرؤون كلمة التوحيد يف القبة الصخرة  الرشيف، واخلمسامئة املتبقية توزع عىل مَ
والناس  واملالئكة  اهللا  لعنة  عليه  هذه  وصيتي  يف  يغري  نْ  مَ وكل  األقىص.  واملسجد 

أمجعني".
وملا شعر «السلطان مراد» بأنه يف النزع األخري واقرتاب أجله، أضاف ما ييل إىل 

وصيته:
وبني  بينى  حائل  غري  من  مبارشة  الرتاب  عىل   جسد تضعوا  أن  "عليكم 

قبة  قربي  عىل  تصنعوا  وال  العاملني،  رب  رمحة  أمطار  عىلَّ  ولتمطر  الرتاب، 
القرآن  سيقرؤون  نْ  مَ جللوس  يكفي  مكانًا  تبنوا  أن  ويكفي  اآلخرين،  كالسالطني 
هذا  هي  اللحظة  تلك  يف  ثرويت  كل  إن  اجلمعة،  يوم  دفني  يتم  أن  أرجو  بجواري، 
نْ سيقرؤون  اخلاتم الذي يف يدي، وهو من مايل احلالل، بيعوه، وأنفقوا ماله عىل مَ

القرآن عند رأيس".
ا مساحة األرايض العثامنية ٨٨٠ ألف كم  بعد ثالثة  تُويف «السلطان مراد» تاركً

أيام من مرضه، رمحة اهللا عليه.
أجدادنا  كعيش  سبيلك  يف  واإلخالص   التقو عىل  قائام  عيشا  ارزقنا  اللهم 

البواسل، وأحسن عاقبتنا يف الدارين!.. آمني!!!.

O
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بفتحه إلستانبول

السلطان حممد الفاتح     
(١٤٣٢ - ١٤٨١ م)

سابع سالطني بني عثامن. 
الفنون  كافة  يف  عاملًا  كان  سلطانًا  كان  كام    .r اهللا  رسول  اللتفات  ا  مظهرً كان 
ا ذا روح صوفية وصاحبَ قلب  ا ذا روح رقيقة، وإنسانًا حساسً والعلوم، وكان شاعرً

متعمق.
جلس عىل العرش العثامين عام ١٤٥١م، وفتح «إستانبول» عام ١٤٥٣م، وتُويف 
يف  ودُفن  الوفاء»،  الشيخ «أيب  بإمامة  اجلنازة  صالة  عليه  الناس  وصىل  ١٤٨١م،  عام 

القرب الذي يف ناحية القبلة جلامع الفاتح الذي بناه.
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فرتة سلطنته التي استمرت لثالثني سنة، اشتغل باجلهاد وإعالء كلمة  وخالل 
اهللا، فقىض عىل إمرباطوريتني، وأربعة ملوك، و١١ إمارة، ومتكن من زيادة األرايض 

التي تركها هلا والده والتي بلغت ٨٨٠ ألف كم٢  إىل ٢٫٢١٤٫٠٠٠ كم٢. 


بدأ «السلطان الفاتح» العِلم وهو يف سن مبكر، كام تلقى العلم املعنوي عىل يد 
العامل «الشيخ آق شمس الدين». وقد كانت بداية تلك الرتبية عىل هذا النحو:

ذهب الشيخ «احلاج بريام الويل» لزيارة «السلطان مراد الثاين» وكان معه تلميذه 
وابنه املعنوي الشيخ «آق شمس الدين»، وقد طلب «السلطان مراد» أن يقوم هذا 
بفتح  حيلم  كان  مراد»  «السلطان  وألن  حممد»،  «األمري  ابنه  بتعليم  املبارك  الشيخ 

 : «إستانبول» كبقية السالطني اآلخرين، سأل الشيخ «احلاج بريام» قائالًً
فتح «استنابول»؟"  سيتيرس  ملَنْ   تُر "يا 

فأجاب الشيخ: 
شمس  «آق  أي  الشيخ  وهذا  األمري  هلذا  ا  ميرسً سيكون  املبني  الفتح  هذا  "إن 

الدين»".
من «الشيخ  طلب  الواضحة،  الكرامة  بتلك  شعر  الثاين»  مراد  وألن «السلطان 
بريام الويل» أن يقوم «آق شمس الدين» برتبية ابنه معنويا. وهبذه الوسيلة محل «آق 
ه للفتح  شمس الدين» عىل عاتقه مهمة تربية «السلطان حممد الفاتح» معنويا، وأعدّ

املبني.
فقد كان ألساتذته اآلخرين أيضاً يف هذا اإلعداد دور كبري يف منتهى التأثري.

» مريب الفاتح النور ينبعث من غرفة «األمري حممد»  وراينِ وذات يوم رأ «املُنْال كُ
يف وسط الليل، فدخل عليه وسأله: 

أمري؟" يا  تنم  مل  "ملاذا 
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فأجاب األمري «حممد الفاتح»: 
أستاذي!." يا  الدروس  بمطالعة  "أقوم 

 : فسأله قائالً
اآلن؟" تطالع  درس  "أي 

عىل  أوراق  كومة   ورأ باألمر،  املعلم  شغف  وحينئذ  حممد».  «األمري  سكت 
ا هبا خطط مستقبلية لفتح «إستانبول». فقد كان  املنضدة أمام األمري كانت كلها أوراقً

األمري خيطط كيف سيفتح املدينة يف املستقبل.
وملا سأل املعلم األمري: 

بُني؟" يا  هذا  "ما 
فاضطر األمري باإلفصاح عام خيبئ يف صدره، فقال: 

رسا  يبقى  أن  برشط  ولكن  وأجتهد،  اللياىل  أسهر  ملاذا  لك  وأقول  "سأجيبك 

بيننا".
وملا رأ الفاتح معلمه يومئ إليه بابتسامة أكمل حديثه: 

مل  ملاذا  ا،  كثريً فيه  وأفكر  فرتة،  منذ  فؤادي   حيرق  األمر  هذا  إن  أستاذي!  "يا 
يتسن فتح مدينة «القسطنطينية» رغم أهنا حورصت مرات عديدة إىل اآلن، وأريق 
قني وأظل  رِّ ؤَ ألجله دماء الصحابة الكرام. ما هو الطريق لفتح تلك املدينة؟ وهذا يُ

مستيقظًا حتى الصباح أخطط لفتحها..."
ر هذا  وملا سمع املعلم هذه الكلامت النابعة من صميم قلب «حممد الفاتح» قدّ
األمريَ  الصغري تقديراً بالغاً، وليوفق يف هذا األمر وجه إليه نصائح مهمة يف طريقه 

للوصول إىل اخلصال واملزايا واملستو الالزمة  يف حتقيق هذا اإلنجاز فقال:
أريدك  ال  أنني  إال  الكبري.  الفتح  هذا  تنال  أن  قلبي  كل  من  آمل  إنني  بُني!  "يا 
صاحب  القلب  أهل  من  عاملًا  حاكامً  تكون  أن  أريدك  بل  جاهالً،  سلطانًا  تكون  أن 
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ا r أخرب بأن «القسطنطينية» ستُفتح، وأكد ذلك يف  فراسة، السيام وأن النبي حممدً
حديثه الرشيف:  

يْشُ ))"١.  لِكَ اجلَْ يْشُ ذَ مَ اجلَْ لَنِعْ ا، وَ هَ ريُ ريُ اَمِ َمِ مَ االْ نِعْ لَ ، فَ طَنْطِينِيَّةُ نَّ الْقُسْ تَحَ ((لَتُفْ

إن هذا الفتح املرشف الذي برش به النبي r ومدح صاحبه سيتحقق عىل يد قائد 
متثبت عادل عامل وصاحب مزايا متفوقة. وهلذا فإنني أرغب من كل قلبي أن تبادر 

هذا الفتح الكبري بعد إكامل تربيتك ماديا ومعنويا. 
أدرك األمري النكات التي يف نصائح ووصايا معلمه النابعة من القلب، واستمد 
ا من أجل الوصول إىل الدراية  منها القوة املعنوية سنة بعد أخر، وسعى ليال وهنارً

والكامل املنشود.
لقد شغل األمري ذهنه منذ طفولته هبذا الفتح املبني، وأفنى نفسه يف هذه القضية، 
والفارسية  العربية  اللغات  قصري  زمن  يف  تعلّم  أنه  لدرجة  بالعلم  شغفا  فازداد 

والالتينية والرصبية واليونانية.
وقد عمل الفاتح عىل تنظيم حياته الشخصية وشؤون الدولة بالعلوم الظاهرية 
يف  سيستخدمها  التي  احلربية  اآلالت  يطور  أن  واستطاع  تعلمها،  التي  والباطنية 
نْ استخدم املدفع اهلاون  احلروب مستفيدا من العلوم والتقنيات. ومشهور أنه أول مَ

الذي خططه بالذات يف فتح «إستانبول».
ا يف األسباب والنتائج التي عملت عىل ظهور الدول  وقد كان الفاتح يفكر كثريً
وتقدمها ثم زواهلا بعد ذلك من عىل ساحة التاريخ، وأصبح صاحب فلسفة تارخيية 

خاصة به.

١.    أمحد، ٤، ٣٣٥؛ حاكم، ٤،  ٨٣٠٠/٤٦٨.
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ا عىل  لقد كان الفاتح سلطانًا عظيامً نتيجة ملرتبته العلمية وتعمقه الروحي، وحماربً
ا يتميز بأنه ذو روح حساسة ورقة قلبية كبرية. ا وشاعرً كفاءة، ويف الوقت ذاته متصوفً
لقد كان الفاتح سلطانًا تلقى العلم عىل يد خرية علامء عرصه، فكان يشارك يف 
املناقشات العلمية، وأحيانًا كان يبني رأيه ويظهر مهارته يف العلم، وإىل جانب العلم 
ا من «املُنْال  املعنوي الكبري الذي تلقاه من «آق شمس الدين»، درس علم الفقه أيضً
وعلم   ،« يَكانْ و«املُنْال  جلبي»  بكْ   ْ رضِ و«خِ  « اينِ ورَ كُ من «املُنْال  والتفسري  و»ْ،  َ رسْ خُ

الكالم من «خوجه زاده»، والرياضيات من «عىل قوشجي».
املبالغ  وخصص  والعرفان،  العلم  سبيل  يف  كبرية  ا  جهودً الفاتح  بذل  وهبذا 
سيوجهون  الذين  العلم،  رجال  ستخرج  التي  للمدارس  الدولة  خزينة  من  الكبرية 

العامل بعلمهم، واحلادثة التالية تربز هذه احلقيقة بشكل مجيل للغاية:
كان الفاتح يتباحث مع وزرائه يف امليزانية، وكان املبلغ الذي خصصه السلطان 
ا للغاية، لدرجة أن وزير املالية ملا اطلع عىل املبلغ تعجب وتولته حرية  للمدارس كبريً

كبرية، وملا أدرك «السلطان الفاتح» صاحب البصرية والفراسة هذا الوضع قال:
يف  يتحدث  أن  جيب  الذي  الوحيد  الشخص  وأنت  تصمت،  ملاذا  باشا!  "يا 

األمور املالية؟" 
ومل يرغب الوزير أن يفصح عن حاله فقال:

السلطان!" موالي  يا  ألستفيد  أصمت  "إنني 
فقال الفاتح: 

ا"  كبريً للمدارس  خصصته  الذي  املبلغ   تر أنك  الواضح  "من 
وملا شعر الوزير بأن السلطان يقف عىل ما يفكر فيه اضطر ألن يقول: 

الذي  العلم،  حتصيل  عىل  ا  كبريً ا  مبلغً خصصتم  لقد  السلطان!  موالي  يا  "نعم 
ا كثرية حتتاج إىل أموال زائدة"  هو أحد رضوريات الدولة، يف حني أن هناك أمورً
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وحينئذ رد السلطان الفاتح برد مقنع وهادئ عىل الوزير فقال قوالً جيرب خاطره 
وحيلّ املسألة: 

يف  النسبة  وهذه  الضياع  من  نسبة  حرفة  لكل  يكون  أن  الطبيعي  من  باشا!  "يا 
 :r العلم أكثر. فقد قال النبي

بِيَاء" (أبو داود، العلم، ١)،  َنْ ةُ األْ ثَ رَ ءَ وَ امَ لَ "الْعُ
وهلذا  بسهولة،  حتصيله  يمكن  سهالً  شيئًا  ليس  األنبياء  وارث  الشخص  وكون 

فإن الضياع يف العلم يكون أكثر من غريه. 
رصايص  بلون  ملونًا  ا  قامشً أغمس  أين  لو  كالتايل  احلرف  سائر  يف  تفكريي  إن 
ال  لونه  ألن  جفافه.  بعد  كعاممة  أستخدمه  أن  يمكن  الوسخ  املاء  يف  بني  أو  مسودّ 
يُظهر الوسخ، ولكن هل يمكن أن تقيس العاممة البيضاء هبذا القامش؟ كال؛ إذا وقع 
ا بينًا، فضالً عن أن تغمسها يف املاء الوسخ.  ذباب عىل العاممة البيضاء يظهر ظهورً

وهكذا حرفة العلم".
 : ثم سأل السلطان الوزير قائالًً

عىل  منهم  خيرج  ألن  العلم  طالب  من  ملائة  اإلمكانيات  وفرنا  إذا  باشا!،  "يا 
األقل ثالثة أو مخسة من العلامء؟"

فقال الوزير: 
كافيا؟  العدد  هذا  يكون  هل  ولكن  موالي!.  يا  "أجل 

 : فقال السلطان متبسامً
بعلمهم." الدولة  ينريون  الذين  هم  اخلمسة  أو  الثالثة  هؤالء  إن  باشا!  "يا 

وحينئذ أومأ الباشا رأسه معرتفا وقال: 
صحيح." هذا  "نعم 

ثم قال السلطان الفاتح الذي حل املسألة بسهولة بفراسته وبصريته: 
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مخسة  أو  ثالثة  مدارسنا:  يف  طالب  مائة  كل  من  سنخرج  أننا  دام  ما  باشا!  "يا 
من العلامء الذين سينريون األهايل بعلمهم، إذاً جيب علينا أن نعرتف بفضلهم وأن 
نعطيهم حقهم وقدرهم وأن ندعم ماليًا سائر الطالب الذين من املحتمل أن يضيعوا 

يف املستقبل من أجل خاطرهم". 
وكام هو واضح أن السلطان «حممد الفاتح» جعل أكرب ميزانية يف الدولة العلية 
للعلم والعرفان، وقد أمر بتأسيس املدارس عىل شكل كليات بجوار اجلامع الذي 
وملا  احلالية».  إستانبول  لـ«جامعة  ا  أساسً املدارس  تلك  شكلت  وقد  باسمه،  أسسه 
من  كغريه  االمتحان  يدخل  أصبح  الكلية،  تلك  يف  له  غرفة  ختصيص  الفاتح  طلب 

الطالب ليستحق ختصيص الغرفة له.


لقد قام الفاتح بدور القائد العام عىل آخر تلك احلمالت التي بدأت منذ عهد 
تم  وقد  «إستانبول».  فتح  إىل  هتدف  التي  العلوية  كالرشارة  كانت  والتي  الصحابة 
التوحيد بني االستعداد الفطري املوجود يف خلقة الفاتح وبني التعليم املادي والقلبي 
الذي حصل عليه وبذلك أعدت األرضية هلذا الفتح املبني، الذي حتقق عىل يديه. 
كان  أنه  لدرجة  الوصف،  تفوق  التي  املشاعر  من  القدر  هبذا  مفعامً  الفاتح  كان  لقد 

يمسك منذ أن كان طفال بالورقة والقلم ليعد اخلطط لفتح «إستانبول».
وكان دائامً ما يقول: 

له. ا  وردً العبارة  تلك  نأخذها" وجعل  أو  بيزنطة،  تأخذنا  أن  "إما 
وملا صار «حممد الفاتح» سلطانا يف واحد وعرشين من عمره مجع العلامء واألمراء 

واستشارهم يف فتح إستانبول. إال أن معظم الذين شاركوا يف االجتامع قالوا له: 
املهدي"  يد  عىل  إال  يتحقق  لن  فتح «إستانبول»  "إن 

ومل يوافقوا الفاتح عىل رأيه، وملا سمع «آق شمس الدين» بذلك تدخل وقال:
خان!"  حممد  سلطاننا  بيد  ستُفتح  إن «القسطنطينية»  "كال! 

وبمقولته هذه أثر يف صدور قرار املبادرة لفتح «القسطنطينية».
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من  الطفولة  منذ  ا  شوقً حيرتق  قلبه  كان  الذي  الفاتح»  حممد  رس «السلطان  وقد 
قلوب  امتألت  وحينئذ  للفتح.  االستعدادات  بعمل  الفور  عىل  وأمر  الكالم،  هذا 
األولياء والعلامء والقادة واجلنود وعىل رأسهم السلطان بالوجد لتحقيق بشارة النبي 

r، التي برش هبا منذ ٩٠٠ سنة.
محلة  كل  فإنَّ  الوجد.  هذا  من  نابعة  وجنوده  للفاتح  األصلية  القوة  كانت  وقد 
فك يف سبيل حتقيق تلك األمنية منذ الصحايب  خرجت منذ عهد الصحابة وكل دم سُ
اجلليل «خالد بن زيد» ومل حتقق الفتح املنشود، كانت بمثابة القوة التي تدفع هؤالء 
اجلنود هلذا الفتح. لقد كانت تلك احلمالت الفاشلة واجلهود التي ظلت دون نتيجة 
من  خيرج  املنتظر  الفتح  هذا  ستجعل  التي  اخلري،  بأمطار  ممتلئة  سحب  وكأهنا  تبدو 
احلمالت  يف  فكت  سُ التي  الدماء  كانت  لقد  الفعيل.  الظهور  حيث  إىل  الفراغ  حيز 
ين "الواجب األداء" عىل  العديدة التي خرجت منذ عهد الصحابة الكرام بمثابة الدَّ

الفاتح وجنوده.
لقد متكن الفاتح بذكائه اخلارق من تسيري السفن من الرب، وأسس مدافع  اهلاون 
وسامع  «إستانبول»  إىل  للدخول  تتلهف  القلوب  وكانت  مواقعها،  يف  بتثبيتها  وقام 

األذان من عىل «آيا صوفيا».
كان اجلنود يقولون:

اهللا!.." شاء  إن  لنا  النرص  سيكون  أمر  من  يكن  "مهام 
اجلنة!.." وندخل  نستشهد  أو  بيزنطة  وندخل  ننترص  أن  "إما 

بيزنطة   محم  حتت  إستانبول  أسوار  يتسلق  وهو  يقول  منهم  واحد  كل  كان  لقد 
وكأنه متعطش إىل الشهادة: 

علينا!". اليوم  االستشهاد  دور  "إن 
له  ككرامة  املكان  طي  طريق  عن  آسيا  أواسط  من  األحرار»  اهللا  «عبيد  انتقل 
وشارك يف هذا الفتح املبني، فقد نقل حفيده «احلاج حممد قاسم» هذه الرواية كالتايل: 
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أمر «عبيد اهللا األحرار» بتجهيز فرسه بعد ظهر يوم اخلميس فجأة، وركب جواده، 
وخرج برسعة كبرية من سمرقند، وكان قد قال لطالبه: "اجلسوا أنتم هنا!".

وقد تعقبه أحد طالبه ويُدعى «موالنا شيخ» لفرتة من الزمن، ورجع وقال: إن 
ا اختفى عن األبصار. الشيخ بعد أن مال باجلواد يمينًا ويسارً

ثم عاد «عبيد اهللا األحرار» بعدها بفرتة، وملا سأله الطالب عن رس تلك الرحلة 
املفاجئة قال:

اهللا  وبإرادة  ملساعدته،  فذهبت  خان»،  «حممد  الرتك  سلطان  يب  استعان  "لقد 
تعاىل انترص «السلطان حممد»".

ويروي «احلاج عبد اهلادي» ابن «عبيد اهللا األحرار» الذي انتقل من «خراسان» 
إىل «إستانبول» ليشارك يف فتحها ما ييل:

«عبيد  والدي  الثاين»  بايزيد  «السلطان  وصف  «إستانبول»  إىل  ذهبت  "عندما 

اهللا األحرار»، وذكر شامئله، عىل النحو التايل: 
الفاتح:  والدي  "قال 

هذا  بقطب  يمدين  أن  منه  وطلبت  ريب،  إىل  التجأت  الفتح  أوقات  أصعب  "يف 

الزمان، حتى رأيته أمامي بجواده األبيض بصفة كيت وكيت...
وقال: «ال ختف، إن النرص لك!..»" 

فقلت: "إن جنود الكفار كثرية جدا! " 
ا من اجلنود،  ففتح جبته وقال: «انظر إىل داخله!»، فنظرت فوجدت جيشً

بالعصا  الطبل  ترضب  أن  عليك  واآلن  ملساعدتك،  أتى  اجليش  "هذا  فقال: 
ثالث مرات ثم تأمر اجلنود باهلجوم". 

القتال،  يف  معنا  يشرتك  جيشه  مع  الشيخ  هذا  أن  ووجدت  قال،  مثلام  وفعلت 
وحتقق الفتح املبني".
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واقعة  كانت  الفتح  أثناء  األولياء  روحانية  من  الفاتح  استفادة  أن  واحلاصل 
كبرية  مساعدات  له  كانت  فكام  الدين»،  شمس  «آق  الشيخ  خاصة  ثابتة.  تارخيية 
وبجانب  الظاهرية.  الناحية  يف  كبرية  مساعدات  ا  أيضً له  كانت  املعنوية،  الناحية  يف 
مساندته بالدعاء له قام أيضا بتقديم النصائح القيمة من أجل إزالة بعض العرقالت 

التي تواجههم. 
سار  عندما  للفاتح  الدين»  شمس  «آق  الشيخ  قاهلا  التي  الوصايا  ذلك  ومن 
وكانت  البحر،  من  لبيزنطة  واملؤن  املدد  جتلب  التي  السفن  ليعوق  املاء  عىل  بجواده 
وصايا يف غاية األمهية، لقد كان هذا السلطان يف عامل املعنى، يقول لتلميذه السلطان 

الشاب:
يف  اإلمهال  إن  ييل:  ما  سلطاننا  عىل  أعرض  املباركة  والتحية  السالم  "بعد 
من  كهذه  فرصة  ضياع  عىل  كثريا  نَّا  وحزِ جدا،  أحزننا  قد  األسطول  جنود  موضوع 

أيدينا، ويف اعتقادي أن أسباب هذا اخلطأ يعود إىل ما ييل:
أوامر  إخالل   أو  وإمهال  لوهلة،  بإخالص  الغرية  يف  الضعف  إظهار  أوال: 

سلطاننا.
وإشاراته  الضعيف  العبد  هذا  دعاء  عىل  بناء  الفتح  بتبشري  االعتبار  عدم  ثانيًا: 

...د حماذير أخر املعنوية. ويمكننا أن نعُ
أن  عليك  بل  اهلجوم،  يف  واللني  الرخاوة  إظهار  بعدم  عليكم  سلطاننا  يا  وهلذا 
نْ عصاك، أو أبد إمهاال ال بد من البحث والتحري عنه  حتافظ عىل االنضباط. ومَ
ومن ثم معاقبته بالعزل أو التعزير بشدة، وإال فسيُظهر البعض الرخاوة يف اهلجوم 
ا عىل األسوار وعند لزوم امتالء اخلنادق التي  أمام األسوار. وأنتم تعلمون أن  غدً

البعض خيافون من العقاب.
ورجاؤنا الوحيد أال ترتكوا العزم والغرية واجلدية يف احلكم وإلقاء األمر بقدر 
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اإلمكان، كام أوصيك برتك مسألة العقاب واجلزاء لشخص قاسٍ وقليل اإلنصاف، 
لينفذ األحكام بالعدل ويقول اهللا تعاىل:

مْ } (التوبة،٧٣) يْهِ لَ لُظْ عَ اغْ نيَ وَ املُْنَافِقِ ارَ وَ فَّ دِ الْكُ اهِ َا النَّبِيُّ جَ ا أَهيُّ {يَ
املنافقني،  حكم  يف  وهم  ضعف،  قلوهبم  ففي  اهلجوم  يف  يتقدمون  ال  الذين  أما 
عالية  مهتك  جتعل  أن  عليك  املصلحة  وبموجب  جهنم.  يف  الكفار  مع  وسيكونون 
لئال نصبح مغمومني حمزونني.. ولننتقل إىل يوم القيامة ونحن منصورين ومظفرين 
أمام اهللا U. احلكم هللا U، إال أن العبد ال جيوز له التقصري يف السعي بام تيرس له وما 

أمكنه. وقد كان هذا دأب الرسول والصحابة.
منكرس  بشكل  الليلة  تلك  يف  الكريم  القرآن  قرأت  لقد  السلطان!  موالي  يا 
املتوقعة،  الغري  البشارات  من  الكثري  حتقق  لقد  والشكر  احلمد  وهللا  ونمت،  القلب، 

ا فضوليا، وإنام هو من حمبتي لسلطاين". وإن ما قلته لكم ال تعتربوه كالمً
امتد احلصار، وبدا أمارات االنزعاج ممَنْ كانوا يعارضون الفتح من قبل، وذهبوا 

إىل السلطان، وقالوا له: 
"يا موالنا السلطان! قد هلك هذا الكم من اجلنود بسبب كلمة قاهلا درويش؟ 
لنا  يبق  ومل  الطريق،  يف  إليهم  آت  هو  وها  الفرنجة  من  املدد  البيزنطيون  طلب  لقد 

أمل يف الفتح.."
أرسل السلطان حممد الفاتح الذي بدأ يتضجر من تأخر الفتح ومن تضييقات 
املعارضني له  وزيره «أمحد باشا» إىل الشيخ «آق شمس الدين» ليسأله هل سيكون 

ا أم ال؟ الفتح ميرسً
 : فأجاب الشيخ «آق شمس الدين» عىل هذا السؤال قائالً

الكفار،  قلعة  هامجوا  حممد  أمة  من  والغزاة  املؤمنني  من  الغفري  اجلم  هذا  "إن 
ا إن شاء اهللا." أرجو أن يكون الفتح  ميرسً
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احلالة  من  ا  وانطالقً سؤاله،  عىل  شافيًا  ردا  يأخذ  مل  الفاتح  السلطان  أن  غري 
الروحية التي هو فيها بدأ األمر يصعب عليه لكثرة شوقه إىل الفتح فقال لوزيره:

الفتح  وقت  عن  واسأله  إليه  اذهب  بكاف!  ليس  اخلرب  هذا  إن  باشا!  أمحد  "يا 
الذي بُرشّ به".

إن الشيخ «آق شمس الدين» كان يعلم احلالة الروحية التي تعرتي هذا السلطان 
الشاب ففكر قليالً، وشعر برضورة تقوية احلالة املعنوية للسلطان حتى ال يتعرض 

الفتح للتوقف، فالتجأ  إىل اهللا تعاىل، ويف النهاية قال للوزير ما ييل:
"ليبدأ اهلجوم من اجلانب الفالين بصدق اهلمة يف وقت السحر يف اليوم احلادي 
وسيمأل  اليوم!..  هذا  يف  ا  ميرسً الفتح  وسيكون  األول،  ربيع  شهر  من  والعرشين 

صوت األذان أرجاء مدينة «القسطنطينية»!.. " 
وهبذه البشارة أمر الفاتح ببدء هجوم كبري وشامل من الرب والبحر بعزيمة قوية مل 
ير مثله وذلك يف صباح يوم  ٢٩ مايو ١٤٥٣م، وقد اختلطت أصوات قرع الطبول 
ببشارة  املدينة  عىل  وجنوده  الفاتح  واهنمر  املدافع،  وأصوات  التكبري  أصوات  مع 

النبي r، وكأهنم سيل منهمر.
السلطان  يف  ا  موجودً كان  الذي  احلامس  هذا  عن  كامل  حييي  عرب  ما  أمجل  وما 

وجنوده أثناء اهلجوم:
ارضب عىل حب السيف املوجود يف قبضة عيلّ [كرم اهللا وجهه]
ارضب عىل حب الشيخ الذي ارتفع صوت تكبريه للسامء

أهيا اجلنود الذين فتحوا األبواب ارضبوا اليوم
ارضبوا عىل عشق بشارة الفتح املبني

ارضب من أجل ركز اهلالل عىل ديار الكفار
ارضب عىل حب هذا السلطان الذي أتى عىل جواده
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ارضب لتسقط تلك الطرة عىل رأس رئيس األفرنج
ارضب أهيا الرتكي لتنحني رأس هذا األفرنجي

ارضب بكل قوة لتنفتح تلك األسوار
ارضب عىل حب التكبري يف هجوم الفجرَ

ركزها  التي  الراية  رفرفت  كبري،  ومحاس  بشوق  تم  الذي  اهلجوم  هلذا  ونتيجة 
تلك  فتح  حتقق  لقد  «القسطنطينية».  فتحت  لقد  األسوار.  عىل  حسن»  اتْىل  «أولوبَ
املدينة التي حورصت من قبل عدة مرات، عىل يد هذا «السلطان الشاب حممد خان».

والباشوات  والعارفني  العلامء  برفقة  املدينة  حممد»  دخل «السلطان  الفتح  وبعد 
دخوهلم  وكان  بعد،  فيام  سيحاكمه  الذي  بك»  «خرض  القايض  برفقة  وحتى  بل 

باحتفال عظيم من جهة «أدرنة قايب».
وقد أعطى السلطان تعليامته للجنود من عىل جواده األبيض عىل ما ييل:

نْ ال طاقة  U، لقد فتحتم «إستانبول»، فال متسوا بسوء مَ هللا  محدا  الغزاة!  "أهيا 
هلم عىل القتال وطلبوا األمان، وال تقوموا بأدنى رضر للنساء والعجائز واألطفال 

واملرىض. ولكن خذوا فقط من الغنيمة ما أحل لكم".
إن هذه األحكام التي أعلنها الفاتح قبل كثري من إعالن بيان حقوق اإلنسان، 
ا  كثريً «إستانبول»  بطريك  ذهل  القومي.  تارخينا  وثائق  أرشف  من  واحدة  تعد 
واغرورقت عيناه بالدموع من ترصف «السلطان الفاتح» فانكبّ عىل أقدام الفاتح 

الذي رفعه  وقال له:
نْ  مَ وكل  أمنحك  فأنا  اهنض  هللا،  كالسجود  للبرش  االنحناء  جيوز  ال  ديننا  "يف 

معك من النصار حقوقكم كاملة، ومن اآلن ال ختافوا عىل حياتكم أو حرياتكم، 
وستحتفظ بطريركية الروم كرائد مجاعة األرثوذكس كل االمتيازات التي اكتسبتها 

طوال التاريخ".
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يعني  هذا  وكان  ونرشه،  أصدره  بفرمان  هذا  عىل  ذلك  بعد  الفاتح  ق  صدّ وقد 
من  واحد  بالطبع  وهذا  جديد،  من  االهنيار  عىل  أوشكت  التي  البطريركية  أحيا  أنه 
مركز  كانت  «إستانبول»  بطريركية  ألن  وذلك  الصائب؛  رأيه  عىل  الرباقة  األمثلة 

األرثوذكس يف العامل.
مرتبطني  العثامنية  الدولة  أعداء  من  مها  اللذان  و«الروس»  «الرصب»  كان  و 
هبذا املركز. وكانت هناك خصومة منذ البداية بني العامل األرثوذكيس وبني الباباوية 
الكاثوليكية، ولو  قىض عىل مركز األرثوذكسية يف «إستانبول»، ألصبح البابا يف روما 
هو راعي النصار يف العامل كله، وهلذا كان جيب العمل عىل استمرار الكنيستني من 
هذا  وعىل  املسيحي؛  العامل  وحدة  متزق  يعني  بالطبع  وهذا  والتوازن،  التعادل  أجل 

اعرتف الفاتح يف فرمانه بوصف الشمولية والعاملية هلذه الكنيسة األرثوذكسية.
وثمة جانب آخر هلذه السياسة التي اتبعها الفاتح وهو اجلانب اإلجيايب، الذي 
القول  ويمكن  معهم.  والعادل  املتسامح  موقفه  من  املسيحي  العامل   لد سيتحصل 
بأن هذا كان السبب الرئييس يف الطمأنينة والسالم، الذي متكن املسيحيون- بالرغم 
التيارات  منذ ذلك الوقت وحتى ظهور  من كوهنم أقلية – من العيش فيه  بروميل 
القومية التي بدأت مع اندالع الثورة الفرنسية. غري هذا إن هذه العدالة كانت سببًا 

.ا يف هداية الكثري من النصار أيضً


ه بايش- بايزيد»، وتوقف عىل جانب الطريق  زادَ هْ ا طريق «شَ تقدم الفاتح سالكً
للسالم عىل اجلنود، أما الفتيات الروم فكن يلقني عليه أحزمة الزهور والورود، ويف 

تلك األثناء قام عىل طريقه متصوف فجأة وقال للفاتح:
"ال تعتقد أن هذا القدر من احلظ سببه جهدك وتقول إنك فتحت «إستانبول»، 

اعلم أن فتحك «إستانبول» كان بدعاء الدراويش أمثالنا".
فأجابه الفاتح: 
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يف  احلرب  جنود  مع  الدعاء  جنود  اشرتك  لو  أنه  إال  الدرويش،  أهيا  "صدقت 

جهنم،  نار  تنتظرهم  الدعاء  يرتكون  فالذين  اهللا،  بإذن  مؤكد  النرص  فإن  معركة، 
ولكن  احلقيقي،  السائق  هو  الدعاء  ا،  كثريً يتأسفون  ا  أيضً السيف  يرتكون  والذين 
حدث  ما  وهذا  النتيجة،  عىل  نحصل  وبالتايل  األسباب،  إليه  نضيف  أن  علينا  جيب 
اليوم، لقد دعونا وحاربنا، فتيرس لنا النرص، ورس النرص هو تعقب خطى الرسول 

 " ...r
وهبذا عرب الفاتح بشكل مجيل للغاية لألجيال القادمة عن أن الرشط األسايس 

للنرص إنام يتأتى باستخدام السيف عىل هنج روح القرآن.
وهلذا رأينا اخلطيب حتى يف أصغر املساجد يف كل البلدان التي فُتحت بالسيف 
عىل مدار التاريخ العثامين  يصعد إىل املنرب بالسيف، وخيطب وهو متكئ عليه هذا. 
وهذه إشارة إىل أن حرية وحق اخلطيب يف إلقاء اخلطبة ممكنة إذا  كان يف يديه القوة 
والقدرة. وحتى اليوم نجد اخلطباء يف «جامع بايزيد» يصعدون إىل املنرب يوم اجلمعة 
يصعد  اخلطيب   فإن  سلامً  فُتحت  املفتوحة  البلدة  كانت  إذا  أما  السيف،  يدهم  ويف 

املنرب ويف يده القرآن الكريم.


بقدر  املعنى  رجال  مهة  عىل  إستانبول  فتح  خان»  حممد  «السلطان  عطف  وقد 
األسباب املادية. وهلذا فإنه كان يشري إىل الشيخ «آق شمس الدين» للفتيات الروم 
الاليت كن يلقني عليه باقات الورود، وكان يريد هبذا أن يوضح هلم حق رجال املعنى 

امللقى عىل كتفه يف كل حروبه.
أما بالنسبة للتعظيم الذي أظهره «السلطان الفاتح» للشيخ «آق شمس الدين» 
فيمكن القول بأنه كبري جدا، ومما يلفت االنتباه قوله ملَنْ حوله يوم فتح «إستانبول»: 
"إن هذه الفرحة وهذه السعادة التي تروهنا يفّ اليوم ليست من فتح هذه القلعة 

فحسب، وإنام هي من وجود هذا الويل الصالح بجانبي ومعي".
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والبيتان التاليان اللذان نظمهام السلطان «حممد الفاتح» الذي ختلص بمخلص 
» يف أشعاره يوضحان أنه استند يف إعالء كلمة اهللا إىل األنبياء وإىل األولياء: ينِ وْ «عَ

اهللا)، سبيل  يف  اهللا (وجاهدوا  أمر  رعاية  هي  " نيتي 
وهديف هو بذل اجلهد بإخالص يف سبيل اإلسالم، 

إن  يل استناداً اىل أألنبياء واألولياء،
وأميل يف الفتح والنرص دائامً إنام من لطف اهللا".

هذا االرتباط واالحرتام اللذان أظهرمها الفاتح لألنبياء واألولياء أصبحا وسيلة 
االستفادة من مهتهم وفيضهم بصفة دائمة، السيام وأن كل األولياء الصاحلني وعىل 
فتح  أثناء  واملعنوية  املادية  املساعدات  كل  له  قدموا  الدين»  شمس  «آق  رأسهم 

«إستانبول». 
تتعلق  بمعلومات  الدين»  شمس  الشيخ «آق  إخبار  املساعدات  هذه  مجلة  ومن 

ئِل الشيخ:  باملستقبل. ملا تم الفتح سُ
املستقبل؟"  عن  كلامت  وقلت  القسطنطنية  بفتح  أخربت  " ملاذا 

 : أجاب الشيخ قائالًً
."u اخلرض  أخي  من  الفتح  يتحقق  متى  تعلمنا  قد  "كنا 



الصحابة  قبور  اكتشاف  عملية  الفاتح  السلطان  بدأ  «إستانبول»  فتح  وبعد 
خاصة  يسعى  وكان  هناك،  واستشهدوا  املدينة  لفتح  قبل  من  أتوا  الذين  الكرام، 
الكتشاف وإجياد قرب الصحايب اجلليل أيب أيوب األنصاري مضيف النبي r يف بيته، 
ال  حتى  أخفوه  قد  كانوا  قديامً  الصحابة  ألن  ا،  نظرً قربه  إجياد  من  يتمكن  مل  ولكنه 

يعبث به الكفار، فرجع الفاتح إىل «آق شمس الدين» وقال له: 
األنصاري؟" أيوب  أيب  قرب  نجد  "كيف 
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قربالصحايب  مكان  حدد  دقائق  لبضع  الدين»  شمس  «آق  صمت  أن  وبعد 
وهذا  العصا،  مكان  بتغيري  ليالً  الفاتح  قام  وقد  املكان.  عىل  عصا  ووضع  اجلليل، 
ليس من أجل عدم اعتامده عىل كالم أستاذه، وإنام ليزداد اطمئنانًا. ويف اليوم التايل 
 ،ملا كان العامل عىل وشك احلفر، بدأ الشيخ «آق شمس الدين» يف املراقبة مرة أخر

ثم قال للفاتح: 
.موالي السلطان! لقد تغري مكان إشارتنا!.." وأعاد العصا مكاهنا مرة أخر"

وبذلك مل يعد يف قلب السلطان أي شك، وبدأ العامل احلفر، وبعد قليل وجد 
العامل شاهد قرب «أيب أيوب األنصاري»، وحتققت كرامة الشيخ «آق شمس الدين».
وأمر  له،  رضيح  بتأسيس  وأمر  كامالً،  القرب  إخراج  يتم  بأن  الفاتح  أمر  وقد 

بإنشاء جامع ومدرسة بجواره.
املعنوية  الرتبية  عىل  رباه  الذي  الدين»  شمس  معلمه «آق  حيب  الفاتح  كان  لقد 
ا ويعود وهو  ا، وكان يكن له التقدير واالحرتام الكبريين، وكان يزوره كثريً حبا كبريً

مطمئن وسعيد.
كان  غبـّا  الفاتح  السلطان  لزيارة  يذهب  الدين»  شمس  «آق  الشيخ  كان  وملا 
سأل  يوم  ويف  الكبريين.  والتعظيم  باالحرتام  ويقابله  له  يقوم  الفاتح»  «السلطان 

ا:  الوزير «حممود باشا» السلطان متحريً
"يا موالي السلطان! أراك تتغري حالك حني يزورك «آق شمس الدين»، وتظهر 
؟" اآلخرين  وبني  بينه  الفرق  ما  آخر،  عامل  ألي  تظهرمها  ال  وتعظيامً  ا  احرتامً له 

فأجاب الفاتح: 
قط،  قبل  من  شخص  يف  أرمها  مل  ا  وانجذابً هيبة  الرجل  هذا  يف   أر "ألنني 

ا.  متامً خمتلف  عاملَ  إىل  وتسوقني  عقب،  عىل  ا  رأسً قلبي  تقلب  واملحبة  اهليبة  وهذه 
يف  وأنا  له.  رؤيتي  عند  قلبي  يف  جيتمعان  أهنام  إال  ضدان  واهليبة  املحبة  أن  حني  ويف 
كون  من  وإنام  اجلسامين  وجوده  من  ليس  هذا  أن  أفهم  هذا؟   يتحقق  كيف  حرية  
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وأظل  لساين،  ويتلعثم  يدي،  ترتعش  حضوره  ففي  سبحانه.  للحق  ا  ظهرً مَ الشيخ 
ا. وحايل هذا هو  ا خمتلفً ا ونقشً كالطفل العاجز. إنني أر من نافذة قلبه عاملًا خمتلفً

، ويف  الوقت نفسه ترسم عمقه الروحي". انعكاس عامله الروحي عيلّ
 « كْ ـنـُ وهلذا فإن «آق شمس الدين» هاجر بعد فتح «إستانبول»  إىل بلدته «كويْ
أن  إالّ  منه،  الفاتح  سيتلقاه  الذي  بالفيض  الدولة  شؤون  تتأثر  أن  خيشى  كان  ألنه 
متواصال.  بينهام  املوجود  القلبي  الرباط  أصبح  وبذلك  مراسلته  يف  استمر  السلطان 
السلطان  هذا  بني  الوصف  تفوق  التي  الكبرية  املحبة  لنا  يعرض  التايل  واخلطاب 
ومعلمه. إن هذه املحبة كانت أكثر من املحبة املوجودة بني األب وابنه. ويا لروعة 

هذه النصيحة النابعة من قلب «آق شمس الدين»: 
اجلسامنية  واللذة  موجودة،  غري  كأهنا  اآلخرة  لراحة  بالنسبة  الدنيا  راحة  "إن 
يصيب  البالء  فأشد  العدم،  إىل  تلتفتْ  ال  الروحية،  للذة  بالنسبة  معدومة  تعترب 
األنبياء ثم األولياء ثم اخللفاء. عليك أن تعرف أن سلوكك طريق األنبياء واألولياء 
أكرب نعمة!.. إذا سلكت هذا الطريق ال  تشعر بأمل أي بالء، بل عىل النقيض ذق منه 
لذة!.. وقد ذُكر العرس بني يرسين يف القرآن الكريم، وإن شاء اهللا ستنتهي الصعوبات 
قريبًا، وسيكون كافة األعداء أذالء وحقراء. واحرتس من األشياء التي عاهدت اهللا 
عليها أمامي، احذر أال تنقضها، وإن كنت كذلك فاعلم أن اهللا سينرصك ويوفقك 

بإذنه يف كل وقت.
إن أحوال البلد مرتبطة بأحوالك، ألن السالطني بالنسبة للبلدة كالروح بالنسبة 
للجسد، والروح هي التي تدير اجلسد. وال تظن نفسك مثل سائر اخللق، وال تشغل 

نفسك بيشء سو إصالح البلدة! والسالم".
يعطي  الكبرية  اإلرشادات  هبذه  حياته  وجه  الذي  الفاتح»  كان «السلطان  وقد 
والطاعة.  العبادة  مسألة  يف  رعيته  تقاعس  عدم  يريد  وكان  للعبادة.  كبرية  أمهية 
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بشكل  يوضح  الصالة  إقامة  بخصوص  الواليات  إىل  أرسله  الذي  التايل  والفرمان 
واضح مد حساسيته يف هذا األمر:

باملعروف  األمر  عيلّ  الواجب  إن  نواهيه،  واجتناب  أوامره  تنفيذ  لنا  اهللا  "يرس 
 :U والنهي عن املنكر وذلك بموجب قول اهللا

 ،{ الةَ وا الصَّ {وأقِيمُ
:r وقول النبي

.٢« ينْ مَ الدِّ دَ دْ هَ قَ ا فَ هَ مَ دَ نْ هَ مَ ينَ وَ امَ الدِّ دْ أقَ قَ ا فَ هَ امَ نْ أقَ ، مَ ينِ دُ الدِّ امَ الةُ عِ «اَلصَّ
ا، سيقوم بعمل التحريات واإلجراءات الالزمة. وإذا  ولذا فقد وظفت شخصً
ا ال يصيل سيقوم بإرشاده كام ينبغي، وسيكون أركان الدولة معينني  ما رأ شخصً

له يف هذا األمر. 
وعىل هذا جيب ان ال يتقاعس أو يتباطأ أحد يف تنفيذ األوامر واجتناب النواهي، 
حتى ال تصبح املساجد واجلوامع خربة برتك اجلامعات. فليعمر تلك األماكن املباركة 

ليعلو شأن االسالم  ويتحقق النرص املادي واملعنوي!.. 
وما أمر الفاتح به يف الفرمان إنام هي أخالق إسالمية تم الثناء عليها يف القرآن 

الكريم، فقد قال اهللا تعاىل:
ا  َوْ هنَ وفِ وَ رُ وا بِاملَْعْ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آتَ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ ضِ أَقَ َرْ مْ يفِ األْ نَّاهُ كَّ ينَ إِنْ مَ {الَّذِ

ورِ } (احلج، ٤١) ُمُ اقِبَةُ األْ هللاِ عَ رِ وَ نِ املُْنْكَ عَ


سبيل  ويف   U اهللا  سبيل  يف  خالصة  جهودا  يبذل  الفاتح»  حممد  كان «السلطان 
خدمة املسلمني، دون أن يسأم من أي تعب أومشقة يالقيه. وهذا مثال رائع ألحفاد 

هؤالء األجداد املباركة:
٢.    البيهقي، شعب اإليامن، ٤، ٢٥٥٠/٣٠٠
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ولكي   ،« يف «طِرابْزونْ الروم  إمرباطورية  لفتح  محلة  يف  خرج  قد  السلطان  كان 
يصل إىل القلعة من اخللف كان عليه أن يسري من غابات جبلية، كان حاملو الفئوس 
يسريون يف املقدمة لقطع األشجار أمام اجليش، وبينام كان السلطان يسري بجواده، إذا 
باجلواد يتعثر وملا أراد الفاتح أن يتمسك بصخرة لريتقي الفرس، إذا بيديه تدميان. 
منتهزة  له  فقالت   ،« نَ سَ حَ ونْ  «أوزُ أمّ  «سارة»  السيدة  احلملة  تلك  يف  معه  وكانت 

الفرصة: 
القلعة  هذه  هل  كبري،  وحاكم  سلطان،  ابن  سلطان  أنت  السلطان،  "أهيا 

الصغرية تستحق منك كل هذا العناء؟".
» كان قد أسس عالقة  نَ سَ ونْ حَ قالت السيدة «سارة» هذا الكالم، ألن ابنها « أوزُ
«السلطان  جتعل  أن  هذا  بقوهلا  وأرادت  البيزنطي،   « «طِرابْزونْ إمرباطور  مع  قرابة 

الفاتح» يتخىل عن فتحها، وقام الفاتح وعىل يديه خدوش فقال: 
سيف  هو  أيدينا  يف  نمسكه  الذي  السيف  أن  تعلمني  أال  العجوز،  السيدة  "أهيا 
قطعة  سبيل  يف  هي  إنام  نالقيها  التي  املتاعب  أن  تعتقدي  وال  اإلسالمي،  الدين 
ا  أرض، ولتعلمي أن كل سعينا خلدمة دين اهللا، وتبليغ الدين اإلسالمي للناس. فغدً
اخرتنا  وإن   .U اهللا  أمام  بيضاء  وجوهنا  أن تكون  ونريد   ،U اهللا  يدي  بني  سنقف 
 U اهللا  دين  لتبليغ  اإلمكانيات  وجود  مع   U اهللا  سبيل  يف  التعب  عىل  البدن  راحة 
ومل  الكفر  ألهل  اإلسالم  نبلغ  مل  إن  غزاة؟  نسمى  أن  نستحق  فهل  كلمته،  وإعالء 

نكفهم عن طغياهنم فبأي وجه نلقى اهللا U يوم القيامة؟!..


كان السلطان الفاتح جيد متعة واطمئنانًا كبريين من زيارته لألولياء. وذات يوم 
«السلطان  ذهب  وملا  عرصه،  أولياء  أحد  الوفا»  «أبا  الشيخ  حرضت  يزور  أن  أراد 
وتغري  هلذا،  السلطان  حزن  وجهه.  يف  ا  مغلقً وجده  التكية  باب  إىل  وموكبَه  الفاتح» 
أدبا  السبب  عن  السؤال  املريدون  استطاع  وما  الوفا»،  أبو  «الشيخ  حزن  كام  لونه، 

منهم، وكان لسان حاهلم يقول: 
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r، بينام يفتحه  النبي  بشارة  نال  سلطان  وجه  يف  تكيته  باب  الشيخ  أغلق  "ملاذا 
للجميع حتى لشارب اخلمر؟! يا تر ما هو الرس يف ذلك؟!". 

والذي   ا،  جديدً ا  عرصً وفتح  ا  عرصً أغلق  الذي  الفاتح  إن  حزينًا.  الفاتح  عاد 
هدم أسوار بيزنطة، عاد من أمام باب التكية دون أن يُفتح له. وبعد فرتة شعر الفاتح 
رة وزيارة «الشيخ أيب الوفا»، فحمل معه املوكب  أن لديه رغبة قوية يف معاودة الكَ
ا من جديد، فحزن الفاتح جدا،  وسار إىل باب التكية، ولكنه وجد باب التكية مغلقً
وزادت حريته من هذا الوضع، فأمر أحد مساعديه بأن يدخل التكية بكامل األدب 
عن  سأل  وملا  املساعد،  فدخل  األمر.  هذا  ورس  الترصف  هذا  سبب  عن  ويسأل 

: السبب أجاب «الشيخ أبو الوفا» قائالً
وذاق  علينا  دخل  ما  وإذا  للغاية،  وفياض  حساس  قلبه  الفاتح»  "إن «السلطان 
وامللك  الدولة،  إلدارة  يعود  لن  وبالتايل  ا،  أبدً املكان  هذا  يرتك  فلن  عاملنا،  متعة 
سيتعرضان  واألمة  امللك  فإن  حيكم  مثله  شخص  يأتِ  مل  وإن  عنده،  أمانة  واألمة 
للرضر، وبذلك أكون أنا وهو قد أذنبنا. كام أنه إذا دخل إىل هنا فإن روحه ستمتلئ 
باجلو املعنوي يف هذا املكان، وبالتايل سينفق كل ما لديه، وسيجلب لنا األموال التي 
جيب أن تنفق عىل األيتام واألرامل والفقراء، وبذلك سيدخل حب الدنيا يف قلوب 

املريدين، وحينئذ يفسد نظامنا. إننا ندعو للسلطان من هنا، وقلبه يف قلوبنا".
كان الفاتح ينتظر مساعده عىل أحر من اجلمر، وملا خرج املساعد من عند الشيخ، 
وقال للفاتح ما سمعه، سأله الفاتح وماذا كانت مشاعر الشيخ وهو يقول ذلك؟

فقال املساعد: "موالي السلطان! لقد كان الشيخ يقول تلك الكلامت من ناحية، 
وعيناه تذرفان الدمع من ناحية أخر بسبب احرتاق قلبه بنار اهلجران".

أحنى الفاتح رأسه وتوجه أنظاره التي ال تسعه اآلفاق إىل عامل آخر وكأهنا ليلة 
مقمرة. واغرورقت عيناه وبدأت الدموع تذرف وكأهنا قطرات الند عىل األوراق 
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يف الربيع. فلم يكن له نصيب قط يف مقابلة «أيب الوفا»، وملا تُويف الفاتح ووصل اخلرب 
إىل «الشيخ أيب الوفا»، ذهب عىل الفور إىل القرص وأم الناس يف صالة اجلنازة عىل 

السلطان.
تتعمق  شخصية  والباطن،  الظاهر  سلطان  الفاتح»  حممد  «السلطان  كان  لقد 
، وكل النجاحات والفعاليات التي أظهرها يف كل  قِّقت، وتتبحر كلام تعمقتْ كلام دُ
بينهام  اجلمع  من  هو  متكن  اللذين  والقلم  السيف  احتاد  بفضل  حتققت  الساحات، 

بمهارة كبرية.
لقد كانت كل اهلجامت التي قام هبا الفاتح عبارة عن فتوحات خمططة، فلم يكن 
حب  ملجرد  قط  الدماء  يسفك  يكن  ومل  ختطيط،  أو  تنظيم  دون  قط  باجليش  خيرج 
دفعة  دول  عرش  أو  دول  مخس  فيها  حيارب  أيام  عليه  تأيت  كانت  فأحيانًا  املغامرة، 
واملباحثات  العسكرية  باحلمالت  مهارة  بصورة  يتحقق  كان  هذا  أن  إال  واحدة، 
السياسية التي يقوم هبا، وكان يلقي بنفسه أمام العدو حتى يف أصعب احلروب التي 
أثناء  وركبته  جبهته  يف  غائرة  جروحا  جرح  وقد  قط،  يرتاجع  يكن  ومل  فيها،  شارك 

.« ادْ رَ لْغِ اهلجوم العنيف الذي قام به أثناء حصار« بَ
وقد متكن الفاتح من تقييم األخطاء واملخاطر التي وقعت فيها الدولة من قبل، 
«قوانني  أو   (لَر ه  نامَ قانون  (فاتح  باسم  ميت  سُ القوانني  من  جمموعة  هبا  وأعد 
الفاتح». ولكن ال ينبغي الظن بأن تلك القوانني كانت من صنعه أو من صنع رجال 

دولته.
وقد كانت مسألة قتل األخ واالبن وقتل الوزراء سياسة من أكثر املسائل التي تم 

بحثها يف تلك القوانني التي تتضمن الكثري من قواعد إدارة الدولة.
خاصة  كانت  التي  القاعدة  لتلك  خصوصيني  سببني  لوجدنا  هنا  انتبهنا  ولو 

باألشخاص الذين حيصلون عىل رتبة الوزارة أو أهنم  ينتسبون إىل أرسة آل عثامن:
يروهنا  التي  احلاجة  عند  برسعة  هبم  اخلاصة  القرارات  إصدار  جيب  كان   -١
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ا ألهنم كانوا أصحاب سلطة متكنهم من تقسيم الدولة. وألن أصول  رضورة، نظرً
أحكام املحاكم مل تكن لدهيا اإلمكانيات هلذا، فإنه يف حالة اخليانة سيكون األمر قد 
نُفذ إذاما تم انتظار إحداث قواعد جديدة. وبالتايل تظهر أرضار ال يمكن تالفيها، 

وهلذا أعطي حق النداء للسلطان بـ« يا جالد!... ».
٢- ألهنم يف مكانة وموقع متميزين بالنسبة إىل سلطة الدولة، فإن السلطان فقط 
هو السلطة الوحيدة العليا التي يمكن أن حتاكمهم دون خوف، أما إحالة السلطان 
منسويب  من  الشخص  هذا  بكون  مرتبط  أمر  هذا  فإن  اجلالد  إىل  األشخاص  أحدَ 
سببًا  يكون  قد  اجليش  يف  ا  واحدً ا  شخصً إن  حقيقة  للحرب.  السفر  حالة  اجليش 

للهزيمة يف احلرب.
كان األمر يعتمد يف كل األحوال عىل فتو شيخ اإلسالم حتى ال تكون هناك 
فرصة لظهور مشاعر نفسية بتطبيق هذه البنود التي ظهرت لتلك األسباب الرئيسية 

التي ذكرناها. 
عىل  والعمل  الدولة،  تقسيم  من  حمق  خوف  نتيجة  كانت  إنام  األسباب  وهذه 
التقسيم  من  تكرب  تزال  ال  التي  الدولة  عىل  احلفاظ  إن  حقيقة  واستمرارها،  بقائها 
ا، وإذا ما وضعنا وسائل املخابرة يف تلك العهود نصب أعيننا سنجد  أمر صعب جدً

سهولة أكثر يف تقدير تلك الصعوبة.
وعىل ضوء تلك املعلومات سيتضح لنا أن مسألة قتل األخ واالبن التي أقرها 
الدولة  عمر  إطالة  إىل  أدت  التي  األسباب،  أكرب  من  كانت  إنام  قانونه  يف  الفاتح 

العثامنية، من أجل محايتها ضد الكفار ومحايتها من التقسيم إىل إمارات ضعيفة.
وهذه املادة كام وردت يف القانون عىل ما ييل:

نظام  أجل  من  أخاه  يقتل  أن  يمكنه  فإنه  أبنائي  ألحد  السلطنة  تيرست  "إن 
العمل  وليتم  ذلك.  العلامء  معظم  أجاز  وقد  ذلك)،  إىل  االضطرار  (عند  العامل 

بذلك عند الرضورة".
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عىل  قيام  من  فقط  الرضورة  حاالت  يف  املادة  هذه  أقر  الفاتح  أن  يعني  وهذا 
دون  باجلناية  السالطني  اهتام  وإن  عادي.  كأمر  بتطبيقه  يأمر  ومل  وفوضوية.  الدولة 
فهم الغرض من هذه املادة، ليس حكام صحيحا - مع أهنم بلغوا درجة الوالية -. 
رعاياه،  منفعة  سبيل  يف  إخوته  أو  بأوالده  يضحى  التاريخ  يف  شخص  من  ما  ألنه 
من  أكثر  القوية  واإلرادة  التارخيية  للحقائق  وفقا  اخلصوصية  هذه  حتليل  فَيجب 

ا للمشاعر.  التحاليل وفقً
وثمة حقيقة تارخيية أخر وهي أن عدد الذين ماتوا بسبب تنفيذ مادة قتل األخ 
ا كان يقارب الستني، ولو مل يطبق  أو االبن يف الدولة العثامنية التي استمرت ٦٢٣عامً

هذا القانون لربام أصبح عدد القتىل من جراء النزاعات مئات اآلالف أو أكثر.
ويكفينا أن نتذكر هنا أن املعركة التي وقعت بني «السلطان سليم األول» وبني 
ضحيتها  راح  السلطنة  عىل  النزاع  بسبب  يَة»  ونْ «قُ وادي  يف  العايص  أمحد»  «األمري 
عرشة آالف مسلم من الطرفني، وهذا بالتأكيد يُظهر لنا أن تطبيق قتل األخ أو االبن 
إنام كان بمثابة اختيار أخف الرضرين، كام أنه مل يكن يطبق إال يف أصعب الظروف.

تنازع  الذي   « قُوتْ أخيه «قُورْ نعش  عىل  يدخل  األول»  سليم  وهذا «السلطان 
معه عىل العرش وقتل يف هذا النزاع، ويبكي ويقول:

هذا!..." فعل  إىل  أضطر  مل  ليتني  ويا  هذا،  تفعل  مل  ليتك  يا  أخي  "يا 
وهذا «السلطان سليامن القانوين» بعد أن قتل ابنه األمري «مصطفى» أراد أن يصيل 
عليه، ولكنه اضطر للخروج من الصالة بسبب كثرة بكائه، ألن «السلطان القانوين» 
ا لدرجة أنه كان يستفتي «أبا السعود أفندي» شيخ اإلسالم يف جواز  كان مؤمنًا خملصً

أو عدم جواز قتل النملة التي عىل الثمرة.
واألحداث األخر املشاهبة هلا إنام كانت بمثابة  األحداث املؤملة  إن مثل تلك 
الذكريات املؤملة التي توجع قلب هذه اإلمرباطورية التي شملت العامل كله. كانت 
مثل الشوكة املغروسة يف جرح غائر ينزف يف روح هؤالء احلكام الذين قادوا العامل. 
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دون  هم  أُرسَ يرتكوا  لَمْ  فَ األمراء  بعض  لقتل  اضطروا  الذين  السالطني  فإن  وهلذا 
اعتناء، بل كانوا يعطفون عليهم ويرصفون هلم الرواتب، بل كانوا يوظفوهنم يف أعىل 

وأرقى مناصب الدولة.
ولو مل تُطبق هذه اإلجراءات بالرغم من النتائج املحزنة واملؤملة هلا، لرأينا الدولة 
العثامنية التي شملت العامل كله تتحول إىل دويالت وإمارات صغرية ضعيفة كام كان 
احلال يف دولة السالجقة واألندلس، ولتعرضت األمة اإلسالمية للرضر من جراء 
هذا، ومل تتحقق الفتوحات التي حتققت يف الغرب، ولربام انتهت احلمالت الصليبية 
العثامنية  الدولة  وضع  ذلك  عىل  مثال  وأبرز  املسلمني،  عىل  كالقضاء  حمزنة  بنتائج 

واملخاطر التي تعرضت هلا بعد هزيمة «السلطان بايزيد» يف معركة «أنقرة».
من ناحية أخر يمكن القول: إن التضحيات التي قام هبا السالطني العثامنيون 
عن  تعرب  كبرية  تضحيات  كانت  إنام  وإخواهنم،  أبناؤهم  وهم  يملكون  ما  بأعز 
بأعز  يضحي  لن  الدنيا  يف  شخص  أي  فإن  وإال  واألمة،  والدولة  بالدين  ارتباطهم 
سفاحي  أعظم  االعتبار  بعني  أخذنا  واذاما  الغري.  منفعة  حتقيق  سبيل  يف  يملك  ما 
قساوهتم  رغم  األيدي  مكتويف  ظلوا  أهنم  وكيف  أبنائهم  عىل  وصمتهم  التاريخ 
وغلظتهم لغري أبناءهم، ألدركنا مد عظم التضحية التي قام هبا العثامنيون حلامية 

الدين وحفظ وحدة الدولة واملسلمني. 
وهلذا فإن من اخلطأ الكبري مطالعة حادثة القتل عند السالطني العثامنيني الذين 
عىل  بسيط  نزاع  أجل  من  كانت  أهنا  عىل  النملة،  إيذاء  من  حتى  حيرتزون  كانوا 
يريدون  وهم  الترصف  هبذا  قاموا  قد  كانوا  لو  العثامنيني  السالطني  ألن  السلطنة، 
ضامن محاية حياهتم، ملا خاضوا احلروب مع األعداء وملا وقفوا يف الصفوف األوىل 
قائلني إما النرص أو الشهادة. خاصة وأن السالطني العثامنيني يف بداية تأسيس الدولة 
ونرش  اهللا  كلمة  بإعالء  كلية  فيه  انشغلوا  الذي  العهد  ذلك  االزدهار  عهد  وطوال 

ا، مل يكن قتاهلم هذا من أجل احلكم. الدين اإلسالمي ليال وهنارً
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ا يف الظروف التي اضطرت السالطني العثامنيني الذين  فيجب علينا أن نفكر جيدً
ر أي  ا تارخييا مرشفًا، إىل القيام بقتل األخ واالبن. وال يمكن أن يُتصوَ تركوا لنا مرياثً
مسألة   ، هباءً النزاعات  هذه  يف  املسلمني  دماء  سفك  مسألة  يعترب  وجدان  أو  عقل 
وجتزئتها،  الدولة  تقسيم  عىل  القائمة  النزاعات  تلك  لرسد  حاجة  ال  أنه  كام  عادية. 

بإسهاب. 
والذين نظروا إىل مسألة قتل األخ واالبن يف الدولة العثامنية نظرة سيئة وخاضوا 
فيها بأحاسيسهم وادعوا أهنا مل تكن من أجل محاية األمة والدولة من االنقسام، رغم 
أن هؤالء األمراء كثريا ما كانوا يسببون اضطرابات داخلية إما بإرادهتم وإما بإرادة 
خارجية، أال ينظرون إىل مقدار األزمة التي وقعت فيها الدولة واألمة بسبب مقتل 

آالف املسلمني يف األوقات التي مل يُطبق فيها هذا القانون؟!
يف  وقت  كل  يف  األحقية  عن  البحث  من  بالتأكيد  نتمكن  لن  هذا  من  وبالرغم 
مسألة القتل املذكورة؛ ألنه ربام وقعت بعض حوادث القتل نتيجة االنسياق خلف 
الطبيعة  تستوجبها  التي  النفسية  للمشكالت  نتيجة  أو  السلبيات،  من  جمموعة 

البرشية.٣
وهذا «السلطان مراد الثالث» و«السلطان حممد الثالث» قاما بقتل كل األمراء 
حتى الصبيان منهم بمجرد جلوسهم عىل العرش، ويُقال: إنه ال يتم العقاب دون 
وهلذا  أدلة.  إىل  االستناد  دون  األبرياء  عىل  احلكم  تنفيذ  ضمري  أي  يقبل  وال  اخلطأ، 

٣.    هذا القتل الذي مل يكن عىل حق، املخطىء الوحيد فيه ليس هو السلطان فحسب، جيب أن
وجيعلون  املحق  غري  للقتل  اجلو  هييؤون  كانوا  والباشاوات  الوزراء  أن  االعتبار  بعني  يؤخذ   
السلطان مضطرا لتطبيق قانون القتل بمجرد  جلوسه عىل العرش. إن ارسال اخلرب اىل أمريين 
» يف وقت واحد عقب وفاة السلطان الفاتح بأن: "تعال واجلس عىل العرش  مْ «بايزيد» و«جَ
مقام والدك" وأن اقامة سلطان عىل العرش وإبعاد اآلخر عن العرش يف العهود األخرية من 

. يلِ قبل الوزراء، يوضح األمر بشكل جَ



١٤٣

    o السلطان محمد الفاتح     

فإن هذا القانون مل يُطبَّق من قِبَل «السلطان أمحد األول» الذي كان رقيق القلب ذا 
مرشب صويف. وبعدها تم إحداث رشط "األكرب واألرشد" من أجل السلطنة، وقد 
عمل هذا الرشط عىل القضاء نسبيا عىل قانون قتل األخ واالبن، إال أنه بتطبيق هذا 
القانون اجلديد الذي كان يقيض بجلوس األكرب سنا يف األرسة العثامنية عىل العرش، 
مهتهم،  قلت  الذين  العجائز  السالطني  من  جمموعة  العثامين  العرش  عىل  جيلس  بدأ 
الدولة.  ازدهار  زمن  يف  ا  موجودً كان  الذي  والتقدم  اهلجوم  روح  ضعفت  وبالتايل 
ا تم القضاء – وإن مل يكن كلية - عىل مبدأ التغلب وحق  وهبذا القانون اجلديد أيضً

ا من أجل العرش العثامين. السيف الذي كان مطلوبً
األخ  "قتل  مبدأ  تطبيق  أثناء  ارتكاهبا  تم  التي  األخطاء  بعض  هناك  كانت  وإن 
كانت  التي  املادة  هذه  عىل  سلبية  بنظرة  النظر  يستوجب  ال  هذا  أن  إال  واالبن"، 
موضوعة يف األساس من أجل احلفاظ عىل وحدة األرايض اإلسالمية ومحاية األمة 
من الشتات، والوقوف بصالبة أمام أهل الكفر، وال تستوجب عمل أية تقييامت هلا 

من خالل تلك النظرة السلبية.
ا  إحقاقً ستعترب  ألهنا  ا  نظرً وحذر،  باحتياط  املسألة  هذه  مطالعة  يف  فائدة  وثمة 
حلقوق العباد، وملا فيها من عدم اإلنصاف مع أجدادنا أصحاب املايض املرشف دون 

االستناد إىل حماكمة أو تفكري متعمق. 
األخ  "قتل  موضوع  يف  تُقال  أن  يمكن  التي  األخرية  الكلمة  فإن  اخلالصة؛ 

واالبن" كالتايل: 
لستة  استمرت  عاملية  إمرباطورية  وهي  العثامنية  الدولة  تاريخ  مطالعة  "إن 
املنصفة  املطالعة  تلك  خالل  من  نتيجة  إىل  والوصول  وصواهبا،  بأخطائها  قرون 

سيكون أصح ترصف."
النتائج  املسائل الرشعية تعطي  وهنا جيب علينا القول بأن كل القواعد بام فيها 
القوانني  أن  حيث  القواعد.  هذه  يطبقون  الذين  األشخاص  ونضج  الستقامة  ا  طبقً
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ا  كالسالح أو السكني احلاد، يستخدم  يف توزيع العدل واحلق. ويمكن أن تكون أيضً
يف  استخدامه  يمكن  السالح  أو  السكني  أن  أي  النفس.  بغلبة  املظامل  من  للكثري  آلة 
ا مليول الشخص الذي يمسك به. ويف احلقيقة يتلفع أحيانا قاعدة  اخلري أو الرش طبقً
وإن  مرغوبة.  غري  بكسوة  نفسه  عليه  تغلب  شخص  يد  عىل  األمهية  من  غاية  يف  ما 
اإلسالمية  الرشيعة  تطبيق  فيه   جر أوقات  يف  احلكام  من  الظلمة  بعض  إجراءات 

تعد من هذا القبيل. 
رفض  عرصه،  فقهاء  أكرب  من  وهو  حنيفة»،  التقي «أبا  الزاهد  اإلمام  رأينا  وقد 
قضاء «بغداد»، ألنه خيش من ظلم الرعية. وهلذا السبب حبس وجلد من قبل خليفة 
بس ألنه مل يقل بنظرية  زمانه. واإلمام «أمحد بن حنبل»، وهو من أكرب علامء عرصه، حُ

خلق القرآن.
بل  الرشيعة،  نظر  وجهة  من  ذنب  أي  يرتكبوا  مل  الفقهاء  هؤالء  فإن  هذا  وعىل 
وهم  الظلمة،  تلك  أمام  اإلهلية  القوانني  محاية  هم  عاتقهم  عىل  محلوا  العكس  عىل 
ا، ولكنهم عوقبوا عىل يد اخللفاء املكلفني بتطبيق الرشيعة وكأهنم  بذلك أبرياء متامً
مذنبون. وهذا كله يظهر أن سمو القانون والقاعدة أمر، وتطبيقه أمر آخر وعىل هذا 

يلزم تقييم األمر.
أمامنا  سيظهر  احلقيقة،  هذه  ضوء  يف  واالبن"  األخ  "قتل  مسألة  نقيم  وعندما 
العثامنية  الدولة  كانت  التي  الظروف  حيث  من  التطبيق  رضورية  مسألة  كانت  أهنا 
تعيشها. أما إذا ما حللناها من حيث التطبيق سنجد أهنا –كام أوضحناه يف األعىل- 
كانت مرتبطة بالكيفية والدراية التي يف األحداث والكامالت واحلساسيات الدينية 

لألشخاص الذين طبقوه. 
وعليه فإننا بالرغم من قبولنا لرضورة هذه املسألة إال أننا نصوب ما كان منها 

ا باألهواء النفسية. ا مع القوانني اإلهلية، وال ننحاز ملا كان منها مطبقً متوافقً
ويمكن إجياز مسألة "قتل األخ واالبن" يف الدولة العثامنية يف ثالثة أقسام:
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ا مع الرشع. ألهنم  ١- قتل كل أفراد األرسة احلاكمة الذين يتمردون يتفق متامً
عقابه  وهذا  اإلسالمي،  الفقه  يف  والبغي" املوجودة  "العصيان  جريمة  يف  يدخلون 

املوت.
ويقول الرسول r يف هذا:

بُوهُ  ِ ِيعٌ فَارضْ يَ مجَ هِ ةِ وَ ُمَّ هِ األْ ذِ رَ هَ قَ أَمْ رِّ فَ ادَ أَنْ يُ نْ أَرَ مَ نَاتٌ فَ هَ نَاتٌ وَ ونُ هَ تَكُ هُ سَ «إِنَّ
». ( مسلم، اإلمارة، ٥٩-٦٠)٤ انَ نْ كَ ائِنًا مَ يْفِ كَ بِالسَّ

٢- إن بعض حوادث قتل اإلخوة واألبناء يدخل ضمن نطاق "التعزير بالقتل"، 
العلامء  معظم  ز  جوّ "وقد  قانونه:  يف  الفاتح  عنها  قال  التي  األصول  مع  يتفق  وهذا 
أو  العصيان  إمارات  عليهم  تظهر  الذين  احلاكمة  األرسة  إىل  املنتسبني  وقتل  هذا" 

التمرد – حتى وإن مل تظهر بعد- من هذا القبيل.
ا مثل املادة األوىل، بل يستند  واألساس الذي يعتمد عليه هذا التطبيق ليس ظاهرً

يف حد ذاته إىل ما ييل:
"الفتنة أشد من القتل". أ. 

بالرضر  العام  الرضر  ويزال  العام،  الرضر  أمام  اخلاص  الرضر  ح  يُرجَّ ب. 
اخلاص. 

ح أخف الرضرين. يُرجَّ جـ. 
واالبن"  األخ  "قتل  مسألة  لتوضيح  مساعٍ  هناك  كانت  هذا  إىل  وباإلضافة 
املرسلة»  و«املصالح  و«االستحسان»  املحظورات»،  تبيح  «الرضورات  بقاعدة 

و«االستصالح». 

 : ولُ قُ يَ  r اهللا  ولَ  سُ رَ تُ  عْ مِ سَ الَ  قَ ةَ  فَجَ رْ عَ نْ  نصه:عَ ما   أخر رواية  مسلم  صحيح  ويف     .٤
تُلُوه»   اقْ مْ فَ تَكُ َاعَ قَ مجَ رِّ فَ مْ أَوْ يُ اكُ صَ قَّ عَ يدُ أَنْ يَشُ رِ دٍ يُ احِ لٍ وَ جُ ىلَ رَ ِيعٌ عَ مْ مجَ كُ رُ أَمْ مْ وَ اكُ نْ أَتَ          «مَ
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يف مقابل ذالك هناك تفسري للموضوع بأن تطبيق هذه القاعدة يستند إىل الفقه 
العُريف أكثر من الفقه الرشعي الذي يقول بقاعدة «األصل براءة الذمة». مع العلم 
أن الفقه العُريف رغم كونه من الفقه الرشعي إال أنه خيرج عن نطاق املحتو أحيانا.
٣- وحوادث القتل التي يف هذا النوع ال تدخل ضمن جريمة التمرد أو العصيان 
ا ضمن القتل سياسة. حيث ال توجد مرشوعية للتطبيقات التي متت  وال تدخل أيضً

يف هذا النوع، وإنام هي سوء استعامل.
النقاط  هذه  منظور  واالبن" من  األخ  "قتل  ملوضوع  دراسة  بعمل  قمنا  ما  وإذا 
الثالثة املذكورة، وتم عمل تقييم للموضوع من خالهلا بدون حتيز فإننا سنصل إىل 
ا مع احلقيقة. ال سيام وأننا عندما نراجع الترصفات التي  أصح النتائج وأكثرها توافقً
قام هبا العلامء ومشايخ اإلسالم الذين كانوا موجودين يف تلك الفرتة وشهدوا مثل 
فقد  سلكوه.  الذي  الطريق  ا  أيضً هو  الطريق  هذا  أن  لنا  سيتضح  األحداث،  تلك 

ا لدرايتهم وخربهتم. أعطوا الفتو بوضوح ملا هو رشعي منها طبقً
القتل  أما  فقط.  العُريف  للقانون  ا  طبقً فيه  الرأي  أوضحوا  فقد  سياسة  القتل  أما 
الذي تم بدون وجه مرشوع فلم يصدروا الفتو به؛ حتى وإن كان ثمن ذلك عزهلم 

من منصبهم، مل جييزوا ذالك قط ومل يفتوا به وكانوا ضد هذا التطبيق كلية.
الثالثة  املادة  أما  الرشعية.  الناحية  من  عليها  متفق  ذكرناها  التي  األوىل  واملادة 
غريها  من  اختالفا  وأكثر  أصعب  هي  التي  الثانية  املادة  أما  قطعا.  رشعية  غري  فهي 
وهي القتل سياسة، فال يكاد احلكم عىل صحة أو بطالن ذلك بشكل قاطع. وهلذا 
فإن من الصواب السكوت عنها وجتنب التحيز ألحد الطرفني. ألننا إذا ما فكرنا يف 
الصعوبات وعدم اإلصابة يف تقدير وحتليل األحداث السياسية اجلارية أمام أعيننا 
قبل  وقعت  التي  اخلطرية  األحداث  عىل  قاطع  حكم  إصدار  صعوبة  يتضح  اليوم، 

عدة عصور. ولذا فإننا نقول: "اهللا أعلم بالصواب"
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لقد كان «السلطان الفاتح» سلطانًا له تقديره حتى عند األعداء. وكانت غايته 
الوحيدة هي رفع راية اإلسالم يف مجيع أرجاء العامل. وكان يصحب معه دوما  خريطة 

أوروبا.
ا ذا روح تتسم بالرقة والشفقة. وقد أحرز سموا  لقد كان الفاتح سلطانًا حساسً
بذلك  كان  لقد  الظاهر.  عامل  يف  أحرزه  كام  التصوف،  وادي  يف  أي  املعنى،  عامل  يف 
الظاهر  يف  له  مثيل  ال  سلطانًا  كان  أنه  واخلالصة  جناحني.  ذات  عظيمة  شخصية 
ا. كان يفكر يف األمة بالرمحة والشفقة لدرجة أنه كان بمثابة األب املادي  والباطن معً

واملعنوي للمجتمع. 
االجتامعية  العدالة  بمفهوم   الذر إىل  بعهده  وارتقى  كثرية،  ا  أوقافً أسس  وقد 
حيث  السامي.  قلبه  رقة  وقفياته  وتعرض  اخلريية.  املؤسسات  بتلك  حققه  الذي 

يقول يف إحد وقفياته: 
"ليتم إطعام الطعام لفقراء «إستانبول» يف املطعم اخلريي الذي أسسته، أما أرسُ 
وأيتام املستشهدين يف فتح «إستانبول» فليتم وضع الطعام يف أوانٍ مغطاة، ويقدم هلم 

ليال حتى ال يلفت أنظار اجلريان إليهم فتتأذ مشاعرهم!".
عصور  عدة  قبل  الشكل  هبذا  وضع  الفاتح»  «السلطان  فإن  واضح  هو  وكام 
أجل  من  اتبعها  التي  والشفقة،  األدب  مقاييس  تعكس  التي  السامية،  القواعد  هذه 
األفراد املحتاجني حلامية املجتمع. وإن اهتاممه بأرس الشهداء نموذج وفاء ال يمكن 
يف  للبرش  والرمحة  والضمري  واللطف  األدب  يف  ا  درسً يعترب  وأنه  خاصة  مضاهاته، 

الوقت احلايل.


لقد كان العدل واحلق سائدين يف عهد السلطان حممد الفاتح يف كل ناحية وكل 
أساس  (العدل  تعبري  وكأن  القانون،  أمام  متساوٍ  فالكل  الدولة.  أرايض  من  شرب 

املُلك) قد قيل من أجل «السلطان الفاتح» وعهده. 
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لقد كانت املساواة للجميع يف احلقوق؛ الغني والفقري والسلطان والقروي، أما 
العثامنيني  السالطني  ألن  ا  نظرً واضح  بشكل  تُراعى  فكانت  املسلمني  غري  حقوق 
غري  شخص  أي  يقهر  مل  وهلذا  أعناقهم.  يف  اهللا  أمانة  أي  اهللا  وديعة  يعتربوهنم  كانوا 
مغرمني  أصبحوا  العثامنية  العدالة  تلك  رأوا  الذين   النصار أن  لدرجة  مسلم، 
هبا، ويمكن القول بأن العدالة العثامنية، التي كانت تنتقل بني ألسن الناس، كانت 
تلك  إىل  الوضع  كان  لقد  وبسهولة،  برسعة  الروميل  يف  الفتوحات  توسع  يف  سببًا 
الدرجة فعال، فأثناء حصار الفاتح لـ«إستانبول» اقرتح البيزنطيون عىل اإلمرباطور 
» أن يطلب املساعدة من البابا، ولكنه رد عليهم بمقولته املشهورة  اتُراسْ البيزنطي «نَ

يف التاريخ: 
الكاردينال". قبعة   أر أن  من  يل  خري  إستانبول  يف  العثامنية  العاممة   أر "ألن 

وقد أسلمت الكثري من الراهبات بفضل تطبيق هذه العدالة، وارتدت حجاب 
وطأة  حتت  يعيشون  كانوا  الذين   النصار وألن  العثامنية  السيدات  مثل  اإلسالم 
الظلم قبل فتح العثامنيني بالدهم، كانوا يتحرسون عىل عدم فتح العثامنيني لبالدهم، 
كانوا يتجسسون لصالح الدولة العثامنية أمال منهم يف أن يفتح العثامنيون بلداهنم، 
ين مل ينسَ العثامنيون هذا الدور الذي قاموا به، فساعدوهم وأجزلوا  وكأداء هلذا الدَّ

هلم العطاء.
البيزنطيني  كل  رساح  وأطلق  العام،  العفو  الفاتح  أعلن  فتح «إستانبول»  وبعد 
املحبوسني، وكان بني هؤالء املحبوسني اثنان من القساوسة الفالسفة العلامء، وملا 

سأهلام الفاتح عن جريمتهام قاال: 
ومن  ظلمه  من  وحذرناه  امللك  نبهنا  وقد  بيزنطة،  قساوسة  أكرب  من  كنا  "لقد 
هناية  عاقبتها  ستكون  الوقاحة  وهذه  الظلم  هذا  إن  له:  وقلنا  هبا.  يقوم  التي  املظامل 

اإلمرباطورية، فغضب علينا وحبسنا".
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وقد لفتت تلك اإلرشادات انتباه السلطان الفاتح، فسأل الرجلني عن رأهيام يف 
الدولة العثامنية، فأجابا بأهنام سيجيبان ولكن بعد فرتة.

ويف  عليها،  حصال  التي  الرباءة  بحكم  املدينة  أنحاء  يف  يسريان  القسيسان  أخذ 
الصباح الباكر دخال إىل بقالة ليشرتيا بعض احلاجات، فقال صاحب البقالة: 

لتشرتيا  بعد  يستفتح  مل  الذي  بجاري  أنصحكام  البيع  استفتحت  قد  "إين 
حاجتكام" وجتوال يف املدينة يف كل مكان فيها فرأيا أن كل األفراد يف األسواق ويف 
ا، وبمجرد  غريها عىل درجة عالية من األخالق احلسنة. ويف تلك األثناء دخال سوقً
أن دخال أذن املؤذن، فرأيا أن كل بائع يذهب ألداء الصالة دون أن يقفل حمله، وكأن 
كال منهم يف ذمة اآلخر، كانوا يؤدون الصالة يف خشوع وكأهنا آخر صالة هلم. ال 
يتعرض أي واحد حلق اآلخر وال يكرس خاطره. ما كانوا يرغبون الوقوف بني يدي 
اهللا وعليهم حق من حقوق العباد. كان الكل يفكر يف رضاء اهللا؛ يتحدثون من أجل 
اهللا، ويعيشون من أجل اهللا U، ويدعون بطول العمر للسلطان ونرصة اجليش. كان 

املجتمع مليئًا بالناس الذين يتصفون بالرقة القلبية العميقة واألرواح الرقيقة.
أهنام  من  وبالرغم  والدهشة،  احلرية  أصابتهام  األحوال  هذه  القسيسان   رأ وملا 
واحدة   دعو يصادفا  مل  أهنام  إال  العثامنية  الدولة  بلدان  من  كثرية  بلدان  يف  جتوال 
عىل  والتسلّط  والرسقة  واالغتصاب  فالقتل  الثقيلة،  العقوبات  ذات   الدعاو من 
العِرض وغريها كانت جرائم غري معروفة يف املجتمع العثامين، وقد حرضا حماكمة 

ا: واندهشا منها كثريً
ى عليه إىل القايض، وعرض املدعي املسألة عىل ما ييل: عً دّ عٍ ومُ دّ أتى مُ

كنت  وبينام  اهللا،  يف  ألخي  الفالين  احلقل  اشرتيت  لقد  القايض!  سيدي  "يا 
وأحرضهتا  اجلرة  فأخذت  بالذهب  ممتلئة  جرة  عىل  عثرت  للزرع  األرض  أحرث 

إىل أخي هذا الذي اشرتيت منه األرض، وقلت له:"تفضل هذه ملكك".
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 : فرد الرجل عيلّ قائالًً
يل"  حالال  ليس  وهذا  فيها،  وما  عليها  بام  لك  بعتها  "ولكني 

ولكنه لو كان يعلم أنه سيخرج منها هذه اجلرة ملا باعها.
فسأل القايض البائع عن األمر، فقال: 

أبيعها  أنني  نيتي  كانت  له  بعتها  عندما  ولكني  أخي،  قص  كام  األمر  إن  "نعم، 
من  ليس  ا  أيضً حتتها  ما  فإن  حقي  من  ليس  فوقها  ما  أن  وكام  عليها.  وما  فيها  بام  له 

حقي".
وقد كانت تلك احلادثة بمثابة احلادثة الغريبة جدا بالنسبة  إىل القسيسني، ولكنها 
كانت طبيعية بالنسبة إىل القايض، ألن هذا احلال هو أكثر األحوال طبيعة يف جمتمع 

يعيش بحقوق اإلسالم.
مل جيد القايض صعوبة يف إصدار احلكم بني هذين املسلمني احلقيقيني، فلام علم 
ج البنت للولد برضاء  ا صاحلًا ولآلخر فتاة صاحلة توسط بينهام وزوّ أن ألحدمها ولدً

الطرفني، وأمر بأن يتم جتهيز العرس هبذه النقود الذهبية التي يف اجلرة.
لقد كان هذا املجتمع يعيش عدالة اإلسالم ومفهومه.

من  مدرسة  إىل  بنتيهام  أرسال  املساء  وحل  هذا  كل  يسان  القسّ  رأ أن  وبعد 
املدارس، وقالت الفتاتان للشباب الذين فتحوا هلام الباب يف املدرسة : 

حيلة"  بال  فنحن  الليلة،  هذه  يف  تضيفوننا  أال  الطريق  وضللنا  املساء  حل  "لقد 
وجعلوا  أماكنهم،  هلام  وتركوا  الفتاتني،  استضافة  قبلوا  الطالب،  فكر  أن  وبعد 
بينهم وبني الفتاتني ستارة، وأشعلوا مشاعل نار وأمسكوها يف أيدهيم وقضوا الليلة 
عىل هذه احلالة. ويف الصباح خرجت الفتاتان وملا سأهلام القسيسان كيف مرت الليلة 

أجابت الفتاتان وقالتا: 
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ويقولون  بأيدهيم  النار  مجرات  يأخذون  وكانوا  وكذا  كذا  فعلوا  الطالب  "إن 
احلمقى  من  جيعلهم  أال  اهللا  يدعون  وكانوا  حرا"  أشد  جهنم  نار  "إن  بينهم:  فيام 

الذين يستبدلون العاجل باآلجل؛ وحتى ما كانوا يلتفتون إلينا" 
الرشف،  عىل  آمنًا  يعيش  كان  العثامين  املجتمع  أن  عىل  يربهن  املثال  هذا  إن 
واألمثلة عىل ذلك كثرية، ومنها عىل سبيل املثال الفرمان الذي أصدره الفاتح بعد 
نَة» حيث أمر بأال يتواجد اجلنود العثامنيون عند أسبلة املياه إذا ما ذهبت  فتح «البُوسْ
عفة  يف  يعيش  كان  العثامين  املجتمع  أن  عىل  يدل  وهذا  للسقي،  الرصبيات  الفتيات 

ورشف.
رشف  عىل  املحافظة  وعىل  جنوده،  عفة  عىل  الفرمان  هبذا  الفاتح  عمل  وقد 

.الفتيات البوسنيات من رعاياه النصار
ومل يستطع القسيسان املكلّفان بالتجوال يف البلدان العثامنية أن يمنعا نفسيهام من 
»، لقد رأيا أن كل يشء  رْ ــنـَ التجول يف أحياء النصار. فذهبا للتجول يف حي « فَ
تغري بالنسبة لوقت ما قبل الفتح، فاألزقة أصبحت نظيفة، ومل يعد أحد يتجرأ عىل 
 ،ظلم أحد. كان اجلميع يعيش يف طمأنينة، ومل جيدوا يف الطرقات هؤالء السكار
الذين كانوا يسريون وهم يصيحون يف الطرقات، حتى األرس النرصانية التي كانت 

بال مأو أعطيت هلا منازل. 
إليه  للحضور  الفاتح  من  القسيسان  استأذن  والتنقيب  التفتيش  هذا  وبعد 
هذه  عىل  استمرت  لو  الدولة  وهذه  األمة  هذه  "إن  فقاال:  عليه  مشاهدهتام  وعرضا 
احلال فستستمر إىل يوم القيامة، وال شك أن دين هؤالء الناس الذين يعيشون بتلك 

األخالق إنام هو دين احلق" ونطق كالمها الشهادة وأسلام.
األحداث يف عهد الفاتح، وكلها وقائع  وقد حدثت بعد ذلك الكثري من تلك 

ليس هلا مثال يف التاريخ، منها ما يىل عىل سبيل املثال:
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 ،النصار املعامريني  أحد  يد  بقطع  أمر  قد  فتح «إستانبول»  بعد  كان «الفاتح» 
ألنه قام باملهمة حالف ما أمر به السلطان. وكان قايض «إستانبول» يف ذلك الوقت 
» الذي كان من أقرب املقربني إىل «السلطان الفاتح». فكان قد عينه  ْ بَكْ رضِ هو «خِ

يف وظيفة قضاء «إستانبول». 
عىل   دعو ورفع   « بَكْ  ْ رضِ «خِ القايض  إىل  النرصاين  هذا  ذهب  حال  أية  عىل 
بلقب  الرسمية  املكاتبات  كل  يف   يناد السلطان  كان  وبينام  الفاتح،  السلطان 
  « بَكْ  ْ رضِ أن «خِ إال  الثاين»،  خان  حممد  الفتح   أبو  الغازي  السلطان  ابن  «السلطان 

كتب إليه يف أمر اإلحضار"ليحرض «حممد بن مراد» يف الساعة كذا إلينا!"
أو  مظاهر  أية  بدون  عادٍ  فرد  كأي  املحكمة  إىل  الفاتح  ذهب   الدعو يوم  ويف 
» يف مكانه، وبدأت املحاكمة. ْ بَكْ رضِ أهبة. وجلس عىل كريس املتهمني، وجلس «خِ
الناس،  بني  العدل  بتوزيع  يقوم  ألنه  جالس،  وهو  املحكمة  يف  يقيض  القايض 
ويقف بقية املختصني بالدعو. ملا رأ خرض بك الفاتح جالسا أمره حمذرا:"قف 

م." اكَ فإنك متهم وحتُ
ا، ويف املحاكمة تبني أن الفاتح مذنب وأن املعامري النرصاين  وهنض الفاتح واقفً
اللحظة  تلك  ويف  الفاتح.  يد  بقطع  وحكم  القصاص  آية  القايض  فقرأ  حق،  عىل 
استقبل الفاتح الذي كان سلطانًا من أعظم سالطني األرض يف عهده احلكم بصدر 

رحب، واستسلم لألمر وتوكل عىل اهللا. 
وقال: "هذا هو حكم الرشع."

وملا رأ النرصاين هذه العدالة العالية اهنزت مشاعره وبكى فقال: 
الدية." وأقبل  حقي  عن  متنازل  "أنا 

:« ْ بَكْ رضِ وملا انتهى األمر هبذه الصورة احلسنة قال الفاتح لـ«خِ
ختشني".  ومل  اهللا  خشيت  ألنك  "أهنئُك، 
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» من حتت املنصة، التي كان جيلس عليها عصا، وقال للفاتح: ْ بَكْ رضِ فأخرج «خِ
هبا".  رأسك  لرضبت  حكمي  رفضت  أنك  "لو 

ا من حتت جبته وقال:  فأخرج الفاتح هو اآلخر سيفً
بالسيف".  عنقك  لرضبت  بالعدل  حتكم  مل  لو  ا  أيضً "وأنت 

املعامري  فقال  اخلاص.  ماله  من  للنرصاين  منزل  بتأسيس  بعدها  الفاتح  وأمر 
املسيحي:

إسالمي".  أعلن  اللحظة  هذه  من  وأنا  كهذه،  عدالة  كلها  الدنيا  يف  يوجد  "ال 

ونطق بالشهادتني.
كان الفاتح يويل أمهية كرب للعدالة وللقضاة الذين ينرشون العدل، وكان دائامً 

ما يساعدهم من أجل تنفيذ حقهم وحقوقهم. وهذا مثال عىل ذلك:
الناس  اشتكاه  وقد  الفاتح،  عهد  يف  الدولة  رجال  كبار  من  باشا»  «داود  كان 
بإنذار  القاىض  قام  للمحاكمة،  القايض  فاستدعاه  ظلمه،  بسبب  نَه»  «أَدِرْ لقايض 
العقوبة  بتطبيق  حكمه  أعلن  ثم  احلق  إىل  ويعود  ترصفه  ليرتك  ال  أوّ باشا»  «داود 
عدة  القايض  برضب  وقام  حده  باشا»  تعد «داود  بينهام،  النقاش  تطور  وملا  عليه، 
ا، وقال:  ا شديدً لكامت عىل وجهه، وملا علم الفاتح بذلك عاقب «داود باشا» عقابً
به" ر الدين وخرّ "إن الشخص الذي رضب القايض الذي خيدم العدالة كأنه قد حقّ

وقد أصيب «داود باشا» بحالة معنوية سيئة بعد تلك احلادثة لدرجة أنه مرض. 
ا عىل نفسه بأال خيالف أوامر اهللا وأال هيني  وبعد فرتة ندم وتاب إىل اهللا، وأخذ عهدً
عهد  ويف  الوزارة،  درجة  فنال   أخر مرة  الفاتح  إىل  تقرب  ثم  ا،  أبدً القضاء  رجال 

ا أعظم. «بايزيد الثاين» أصبح صدرً
نفس  حذا  شعبه  أن  ا  أيضً تُظهر  الفاتح،  ج  نُضْ األحداث  تلك  كل  تُظهر  وكام 
أكمل  عهده  كان  فقد  ملوكهم".  دين  عىل  القائل:"الناس  احلديث  بموجب  حذوه 
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االستقامة  مرياث  عهده  كان  اإلسالم.  هبا  أوىص  التي  والرمحة  الرقة  عىل  نموذج 
لألجيال وكل اإلنسانية. وهذه خصلة عظيمة نفتقدها يف هذه األيام.

واآلن ماذا حدث لنا؟ ملاذا انتقلنا من تلك احلال إىل هذه احلال؟ لقد انتقل بناؤنا 
ر أكل مرياث أجداده ومل  الروحي إىل اخلراب، وتعرضنا لعاقبة حمزنة مثل رجل مبذّ
يبق منه شيئًا. ويا تُر أي رسالة تقدم شخصية الفاتح املادية واملعنوية اليوم للناس 

الذين أصبحوا حمرومني من الرمحة وأصبحوا أرس للامدة؟
لقد فقدنا جوهرنا، ونتخبط بحثًا عنها فأصبحنا قلقني ولو أننا رأينا الفاتح يف 

أحالمنا يقول لنا: 
"ماذا فعلتم باألمانة املادية واملعنوية التي تركتها لكم؟ هل استطعتم أن تصلوا 

إىل روما (التفاحة احلمراء) بعد إستانبول؟ كيف حال آياصوفيا؟" 
أننا  أم  املرايا؟  تكرس  التي  املحاسبة،  تلك  من  خجال  وجوهنا  حتمرّ  هل   تُر يا 
هل   تُر يا  نفسه!..  منا  كل  وليحاسب  الالمباالة؟  من  عليه  نحن  ما  عىل  سنستمر 
تعرضنا لدعاء الفاتح علينا، ويا تُر هل دعاؤه بالرش الذي أورده يف وصيته سيكون 

بمثابة التنبيه واإليقاظ لنا حيث قال يف وصيته: 
والناس  واملالئكة  اهللا  لعنة  عليه  آخر  يشء  إىل  اجلامع  هذا  ل  حيوّ نْ  مَ "وكل 

أو  إليهم  ينظر  من  جيدون  وال  ا،  أبدً عنهم  ختفف  ال  نار  عليهم  ولتصب  أمجعني. 
يشفع هلم".

نْ حولوا مسجد  ا عىل مَ وبالتأكيد إن هذا الدعاء الذي دعاه الفاتح ليس مقصورً
نْ لدهيم اإلمكانيات إلعادته إىل حال املسجد ومل  ا مَ آياصوفيا فقط، بل يشمل أيضً

يقوموا بذلك.  وقد عرب الشاعر عن هذا احلال املحزن فقال:
قد زالت خميلتي، ما هذه الرؤيا السيئة املخيفة؟ 

إين يف حرية: ماذا متثل آياصوفيا اليوم؟



١٥٥

    o السلطان محمد الفاتح     

جهودهم  يبذلون  الذين  والدراية  العزم  أصحاب  الشباب  املجاهدين  لسعادة  يا 
ومهتهم من أجل إعادة ملتنا، التي اقتلعت من جذورها منذ سنوات طويلة إىل خطى 
العظيمة،  األهداف  حتقيق  سبيل  يف  كله  عمره  الفاتح»  قىض «السلطان  لقد  الفاتح. 
ا بنفسه إال أنه مل هيمل قط النشاطات العلمية  وبالرغم من أنه خاض أكثر من ٢٥ حربً
كبرية  أمهية  الفاتح  أوىل  وقد   .الذر إىل  الساحات  تلك  يف  وارتقى  العمرانية،  أو 
إلعامر مدينة «إستانبول» خاصة، فأسس فيها القصور واجلوامع واملدارس وقنوات 
بتأسيس  أمر  كام  وغريها  واحلاممات  واألسواق  واألوقاف  اخلريية،  واملطاعم  املياه 
٤٠٠٠ دكان يف أنحاء املدينة وأوقفها كلها. غري املدارس التي كانت موجودة بجوار 
اجلوامع الكبرية كان  يف إستانبول ٢٤ مدرسة، ١٢ خانًا، ٤٠ سبيال، كام أسس شبكة 
ا،  ا يف مدينة «بورصة» ٣٧ جامعً ا. وللفاتح أيضً مياه، وترسانتني للسفن، ومعسكرً

ا. ا، ويف املدن األخر ٦٠ جامعً ويف «أدرنه» ٢٨ جامعً
 : كان آخر سفره خمفيا عن كل أحد كام يقول دائامً

وألقيتها!"   لنتفتها  أقصد  أين  إىل  تعلم  حليتي  من  واحدة  شعرة  كان  "لو 
مَّ قبل أن يبلغ  خرج الفاتح بجيش كبري يتكون من ٣٠٠ ألف شخص، ولكنه سُ
للفاتح  السم  وضع  البنادقة  حاول  فقد  ا،  شهيدً ة»  ــبْــزَ يف «كَ وتُويف  الطريق،  بداية 
هلا،  الفاتح  ينتبه  أال  تعاىل  اهللا  قدر  مرة  آخر  يف  أما  كلها،  منها  نجا  ولكنه  مرة،   ١٤

٥.r وارحتل إىل جوار ربه بعد أن نال الشهادة وبشارة النبي
رمحة اهللا عليه!..



ا  وبينام كانت وفاة الفاتح سببًا يف حزن العامل اإلسالمي كله، إال أهنا كانت أيضً
سببًا يف فرحة العامل املسيحي كله، فقد أمر البابا بأن تُدق أجراس الكنيسة عدة مرات، 
٥.    إن من قام بوضع السم للسلطان الفاتح طبيب هيودي يسمى «ميستا جاكوب» وقد انضم إىل

        أطباء القرص باسم «يعقوب باشا».



١٥٦

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

وذلك ألن الفاتح كان يرمي إىل فتح «روما» التي كانت اجلناح الثاين للنرصانية يف 
العامل، وسار يف سبيل حتقيق ذلك خطى حثيثة، فقد متكن من فتح «أوترانتو» وأحكم 
الضغط عىل «إيطاليا» وأعد الظروف التي متكنه من فتحها. وألن الدول األوروبية 
األخر كانت تعلم قوة وقدرة الفاتح مل تتحرك ملساعدة «إيطاليا» بالرغم من طلب 
إيطاليا للمساعدة وذلك ألن تلك الدول كانت تعلم نتيجة حرهبا مع الفاتح، فكان 
  .« ودُسْ ِّن أن محلته األخرية كانت صوب «رُ . وقد مخُ كل رشوط الفتح معدة تقريباً
وكان قلق إيطاليا ووضع السم «للسلطان الفاتح» بينام كان عىل وشك احلملة يقوي 
عىل  سيعمل  كان  البنادقة  سيطرة  حتت  كانت  التي   « ودُسْ «رُ فتح  ألن  الرأي،  هذا 

تسهيل فتح «إيطاليا» بدرجة كبرية.
 r  التي برش هبا النبي وقد كان الفاتح يرغب بقوة يف أن ينال البشارة األخر
ا  بفتح «روما» كام نال البشارة األوىل بفتح «إستانبول» إال أن هذا الفتح مل يكن ميرسً
الرشيف،  احلديث  بموجب  إستانبول  فتح  تم  كام  أنه   َ ريْ عمره.غَ انقضاء  بسبب  له 
ا فتح روما وتتحقق بذلك املعجزة النبوية، إال أن هذا الفتح  سيتحقق للمسلمني أيضً

ينتظر وقته املقدر له كبقية األماكن التي تم فتحها.
ولو أن الفاتح متكن من إمتام محلته األخرية تلك لتغريت خريطة أوروبا اليوم 

ا تاما، بل وربام وصل اإلسالم إىل أبعد نقطة يف أوروبا. تغريً
اللهم أحسن إلينا وإىل هذا اجليل الذي أصبح بال صاحب يف العهود األخرية 
 r  الفاتح الذي نال بشارة النبي بنصيب من تلك اخلصال السامية، التي كانت لد

وخاصة خصاله الدينية ومحالته يف الفتح، وأعز اإلسالم واملسلمني بأيدهيم!. 
آمني!!!.

O



١٥٧

الذي أسس عرشه يف قلوب الرعية بإدارته 
التي امتألت باألخالق والفضيلة والعدل

السلطان بايزيد الثاين الويل      
(١٤٤٨-١٥١٢م)

ثامن السالطني العثامنيني. 
من  السابعة  بلغ  وعندما  سنه،  صغر  منذ  وتربيته  بتعليمه  كبرية  عناية  القرصُ  بذل 
عمره عني واليًا عىل آماسيا حتت إرشاف عيل باشا. وبذلك تربى كرجل دولة متفوق.

ا، كان يف الوقت نفسه صاحب شخصية  وكام كان «بايزيد الثاين» رجل دولة متفوقً
ومزاج فني، حتى إنه متيز يف جمال األحلان والشعر وحسن اخلط.

كان من أعلم سالطني العثامنيني، وذلك ألنه يف عهد إمارته مل يكتف فقط بالعلوم 
النظرية، بل تربى ونضج معنويا عىل يد كبار رجال املعنوية يف عهده، واكتسب توجه 



١٥٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

الكثري من األولياء يف عهده مثل «حميي الدين اإلسكليبي» والد «أيب السعود أفندي»، 
وحصل منهم عىل الدعاء واهلمة. فقد أسس عرشه احلقيقي يف قلوب الرعية بتشكيله 
العديد من املؤسسات اخلريية، وبإدارته التي امتألت باألخالق والفضيلة والعدل، 

ف بلقب الويل أو «بايزيد الويل». رِ وهلذا عُ
والذي أوصله إىل هذه املنزلة تقواه وإخالصه اللذان جعاله سلطانًا يف الظاهر 
ا. وقد كان يأمر بجمع الغبار الذي يصيب مالبسه وأحذيته يف احلمالت  والباطن معً

العسكرية. وأوىص بوضع ذلك حتت خده بعد وفاته.
وأراد بذلك أن ينال بشارة النبي  r الواردة يف احلديث الرشيف١. 

 مد يوضحان  التاليان  فالبيتان  يل».  دْ «عَ خملص  عىل  أشعاره  ينظم  كان  وقد 
اشتياقه ملعرفة اهللا وتعمق قلبه يف ذلك:

يا اهللا! األلوهية تليق بك،
والعبودية تليق يب..

ألنك موىل كل املخلوقات،
فكل املخلوقات تلجأ إليك...



ا يف صدام  جلس «السلطان بايزيد الويل» عىل العرش عام ١٤٨١م  وظل ١٤عامً
املسيحي.  العامل  عىل  إقدام «بايزيد»  الوضع  هذا  منع  فقد  جم»  أخيه «السلطان  مع 

وقد اقرتح «جم» عىل «بايزيد» اقرتاحاً وقال: 
"لنقسم الدولة إىل نصفني، كن أنت سلطانًا عىل نصفها وأكون أنا سلطانًا عىل 

النصف اآلخر!.."
١.    قال النبي r: "... وال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهنم" ( الرتمذي، فضائل اجلهاد، ٨)



١٥٩

    o السلطان بايزيد الثاني الولي      
 : فأجابه «بايزيد» قائالًً

عىل  يعمل  أنه  كام  قوهتا،  الدولة  د  فقِ يُ وهذا  األمة،  ملك  الوطن  إن  أخي،  "يا 
يمكن  جسدي  إن  األمة،  عىل  عظيامً  وباال  يعد  وهذا  ضعيفة.  إمارات  إىل  تقسيمها 

أن يتجزأ أما تراب األمة فال!.." 
ويُظهر هذا الترصف وحده  مد دراية وخربة «بايزيد الويل»، وأنه كان شخصية 

نموذجية مفعمة باملخاوف عىل مستقبل العامل اإلسالمي.
أخيه  مع  طويال  ا  رصاعً «جم»  خاض   « مْ «جَ أخيه  عىل  «بايزيد»  رد   عىل  بناءً 
األكرب «بايزيد» استمر لفرتة طويلة دون نتيجة بسبب عدم دراية «جم»، بالرغم من 
واقرتاحاته  األكرب  أخيه  بنصائح  «جم»  يرض  ومل  هبا.  يتميز  التي  املزايا  من  الكثري 

املعقولة. ونظم «جم» األبيات التالية التي توضح عناده:
بينام تنام أنت يف سعادة واطمئنان فراشٍ كالوردة

أرقد أنا يف الرماد، فام سبب احرتاقي؟
«جم»  أخيه  عىل  رد  احلسنة  باألخالق  ويتصف  تقيا،  كان  الثاين»  «بايزيد  ألن 
ا بأن هذا هو تقدير اهللا، ونصحه بالتخيل عن الترصفات اخلاطئة:  بطريق الشعر أيضً

يا أخي بينام كانت الدولة مقدرة لنا منذ األزل
فام  سبب إنكارك هلذا؟

وأنت تفتخر بأنك ذهبت إىل احلرمني وأديت احلج
ا فلم حرصك هذا عىل السلطنة؟ إذً

لبق  بلسان  دُس  روُ فرسان  قائد  هبا  قام  التي  للدعوة  «جم»  انخدع  ذلك  وبعد 
وذهب إليهم، ووقّع معهم اتفاقية، كان «جم» بمقتضاها حرا يف الترصف ومغادرة 
وعاملوه  االتفاقية  تلك  عىل  حيافظوا  مل   « ودُسْ فرسان «رُ أن  إال  شاء،  وقتام  اجلزيرة 

معاملة األسري. 



١٦٠
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»  بمثابة احلظ العاثر واخلطأ الكبري  ودُسْ كان التجاء «جم سلطان» إىل فرسان «رُ
الذي يشبه اخلنجر يف صدره وصدر األمة. فقد كان ذهابه إىل هناك سببًا يف عرقلة 
بمثابة  وكانت  قبل،  من  فتحت  التي  «أوترانتو»  قلعة  حتى  الغرب.  يف  الفتوحات 

األرضية لفتح «روما» خرجت من يد العثامنيني. 
وبأسلوب  بسهولة  سلطان»  «جم  أرسوا  الذين   « ودُسْ «رُ فرسان  قام  لقد 
كأداة  استخدامه  عىل  البابا  مَّ  هَ فَ املال.  من  مبلغ  مقابلَ  كالعبد  للبابا  بتسليمه  لطيف 
يف محالته الصليبية. أما «بايزيد خان» فتخلص بصعوبة من هذا اخلطر بتهديده هلم 
أنه سيحارب كل النصار إن فعلوا شيئا كهذا. واضطر إىل دفع الكثري من األموال 
من خزينة الدولة للبابا. فلام أدرك البابا  «أينوشنت الثامن» أنه لن يستطيع حتريك أية 

محلة صليبية ضد العثامنيني باستخدام «جم»، قام بدعوته إىل النرصانية. 
ا وقال للبابا: وقد كان هذا االقرتاح صعبًا للغاية عىل «جم»، وحزن حزنًا شديدً
فقط!.." العثامنية  الدولة  وليس  بأكمله  العامل  أعطيتني  لو  حتى  ديني  أغري  "لن 

هللا  حمبته  وكانت  دينه،  عىل  حيافظ  كان  يشء  كل  من  بالرغم  «جم»  ألن  وذلك 
ورسوله تفوق احلدود، وهذه األبيات التي نظمها بعد عودته من احلج توضح تلك 

احلقيقة:
أهيا القلب إن وصولك إىل الكعبة التي هي بيت اهللا وطوافك هبا

» ومن ألف ملك للعجم وألف ملك عثامين انْ مَ رَ أعظم لك من ألف مُلك «قَ
 النصار أن  أدرك  عندما   U اهللا  إىل  سلطان»  «جم  به  ترضع  الذي  والدعاء 
يريدون استخدامه ضد العامل اإلسالمي كافٍ إلظهار كامله الديني. بل إنه كان يرتعد 

ا حتى من احتامل استخدامه ضد العامل اإلسالمي، وكان يناجي ربه ويقول: خوفً
باملسلمني،  لإلرضار  كأداة  استخدامي  إىل  هيدفون  الكفار  كان  إن  رب!  "يا 

فاقبض روحي عاجالً غري آجل، وخذ يب إىل جوار عزتك".



١٦١

    o السلطان بايزيد الثاني الولي      
من  والثالثني  السادسة  يف  وهو  روحه  وقبض  دعاءه  تعاىل  اهللا  استجاب  وقد 

 : عمره يف «نابويل». وقد أوىص من حوله أثناء الوفاة قائالً
كان  التي  األلعابُ  لِيَنتهِ  األرجاء،  كل  إىل  وفايت  خرب  تنرشوا  أن  عليكم  "جيب 

بايزيد»  أخي «السلطان  إىل  لتذهبوا  ثم  هلا.  وسيلة  مني  متخذين  يلعبوهنا   النصار
أريد  ال  فأنا  ذلك،  كلفه  مهام  الوطن  أرض  إىل  جسدي  ينقل  أن  أرجو  أين  وأبلغوه 
وأن  طلبي،  يرفض  بأال  وأرجوه  حدث،  قد  حدث  فام  الكفار.  أرض  يف  أُدفن  أن 
يقوم بأداء كل ديوين. فال أريد الوقوف بني يدي اهللا وعىل عاتقي ديون. وليعف عن 
نْ كانوا خيدمونني، وليعمل عىل إسعادهم عىل حسب أحواهلم". أرسيت وأبنائي، ومَ

ذ السلطان «بايزيد» وصية أخيه. وقد نفّ


عالقاته  يف  أكثر  بحرية  بايزيد»  «السلطان  شعر  «جم»  السلطان  وفاة  وبعد 
وسياساته اخلارجية. كام خاض محلة عمرانية كبرية، وهو الذي أمر املعامري «كامل 
وضع  وقد  السبعة،  هضاب «إستانبول»  أحد  عىل  املقام  الكبري  جامعه  ببناء  الدين» 
أساس هذا اجلامع يف عام ١٥٠١م، وتم الفراغ منه مع الكلية املجاورة له يف مخس 

سنوات.
وقد سجل «أوليا جلبي» معلومات كثرية عن هذا اجلامع يف رحلته فقال:

عىل  اضغط  بايزيد»  «السلطان  له  قاله  القبلة،  حتديد  يف  املعامري  تردد  "وملا 

أمامه،  املرشفة  الكعبة   ورأ السلطان  قدم  عىل  املعامري  ضغط  فلام  اآلن،  قدمي 
انكب عىل قدم السلطان". وهبذا تم حتديد القبلة من قبله.

وهذه لوحة أخر حدثت وقت بناء اجلامع:
يعملون  الذين  للعامل  املخصصة  واليوميات  األموال  احتساب  تم  قد  "كان 
عامل  كل  ليأخذ  جرة،  يف  منها  كل  ع  ضِ ووُ يوم  كل  أجرة  تعيني  وتم  تأسيسه.  يف 
نصيبه منها يف هناية اليوم. وذات يوم اكتشفوا أن اجلرة هبا يومية زائدة، وتكرر هذا 
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نْ الذي مل يأخذ نصيبه من املال، أجاب عامل فقري بأنه هو الذي  كل يوم. وملا سألوا مَ
انكشاف  من  بخجل  يوحي  بشكل  الرجل  فأجاب  السبب  عن  فسألوه  ذلك،  فعل 

: رسه قائالًً
ا، وأنا حزين؛ ألنني مل أقم بعمل خريي  لْكً «إنني رجل فقري ال أملك ماالً أو مِ
مادي يف تلك الدنيا الفانية، فقلت سأعمل يف تأسيس هذا اجلامع بدون أجر، وبذلك 

أكون قد عملت عمال خرييا ماديا وأرحت قلبي."
فقالوا له:

حقك من  ستأخذ  فإنك  وهلذا  السلطان،  خريات  هذا العمل من  "يا رجل! إن 
اخلري  أوجه  يف  وأنفقه  املال  من  حقك  وخذ  ببدنك،  هنا  واجتهد  واعمل  العمل، 

كام حتب".
كان «السلطان بايزيد» كثريا ما يأيت يف إنشاء هذا اجلامع املشهور املسمى باسمه، 
برسعة  يعمل  العامل  من  أحدا  الحظ  البناء  يف  عمله  أثناء  يوم  وذات  بيده.  ويعمل 
هائلة ومهارة عالية، فأدرك «السلطان بايزيد» بأنه اخلرض u بموجب قول الشاعر: 

لبعضهم". القلب  أهل  معرفة  عدم  ا  إنصافً "ليس 
فذهب إليه السلطان عىل الفور وأمسكه من يده بقوة، وقال: 

للناس  وأقول  فسأصيح  اجلامع  هلذا  صالة  وقت  كل  يف  باحلضور  تعدنا  مل  "إن 
إنني أمسكت اخلرض".  

اعتذر اخلرض لكثرة أعامله، وطلب العفو، وبالرغم من أن السلطان خفف عليه 
بأن قال له: 

الصالة"،  أثناء  اليوم  يف  واحدة  مرة  تعال  "إذاً 
ا، وملا اقرتح عليه «بايزيد الويل» أن يمر عليهم كل  إال أن اخلرض u مل يقبل أيضً

أسبوع مرة، وافق اخلرض u، فرتكه السلطان حرا.
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«جامع  إىل  مرة  أسبوع  كل  يأيت   u اخلرض  بأن  الناس  اعتقد  هذا  بموجب 
بايزيد» حتى إن الروايات املتواترة تذكر أنه يف كل مرة يأيت فيها يقيم الصالة بجوار 

املئذنة ذات النطاق األمحر.
وقد تم افتتاح اجلامع يوم اجلمعة. و«السلطان بايزيد» هو أول من صىل بالناس 

أول صالة فيه. ويذكر «أوليا جلبي» عن هذه احلادثة ما ييل:
كبرية.  بمراسم  مجعة  يف  للتعبد  افتتاحه  تم  اجلامع  تأسيس  من  االنتهاء  تم  "ملا 

ثم قال «السلطان بايزيد» للحضور: 
فليأت  حياته،  يف  قط  والعشاء  العرص  لصالة  القبلية  السنة  يرتك  مل  منكم  "من 

وليأم بالناس يف هذه الساعة املباركة!.." 
وعندما رأ «السلطان بايزيد» عدم خروج أي شخص رغم كثرة احلارضين، 

اضطر للخروج هو بنفسه وقال: 
نن ال يف السلم وال يف احلرب»". «احلمد هللا! إنني مل أترك هذه السُ

وبذلك اضطر «بايزيد خان» لعرض تقواه وزهده عىل مرسح التاريخ.


ولبايزيد الكثري من املناقب املنترشة بني األهايل وسنعرض واحدة منها اآلن:
وتذهب  أبوالوفا»  «الشيخ  إىل  تنتسب  بايزيد»  «السلطان  بنات   إحد "كانت 
«السلطان  فمنع  الناس.  بني  الشائعات  انتشار  إىل  هذا   أد وقد  ا،  كثريً لزيارته 
بأن  السلطان  والدها  رجت  ولكنها  وحذرها.  الشيخ  إىل  الذهاب  من  ابنته  بايزيد» 

يسمح هلا يف زيارة أخرية، فسمح هلا. 
هدية  الفتاة  حال  لسان  من  املوقف  عىل  تطلع  الذي  الوفا»  أيب  «الشيخ  أرسل 
بايزيد»  «السلطان  ألن  وذلك  "نشوق"،  علبة  عن  عبارة  اهلدية  كانت  للسلطان، 
فتح  الشيخ  من  إليه  املقدمة  واألدعية  السالمات  ومع  حبا بالغا.  النشوق  حيب  كان 
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ا" يف العلبة، بل وجد قطعة  السلطان هذه العلبة، لكنه حتري كثريا! ألنه مل جيد "نشوقً
نار يف حالة رماد موضوعة عىل قطعة من القطن. وبذلك أجاب «الشيخ أبو الوفا» 
ما  أن  هذا  من  يريد  وكان  اجلد.  بمحمل  السلطان  أخذها  التي  الشائعات  تلك  عن 

هي عليها ليست بمحبة دنيوية بل هي حمبة إهلية.
وبسبب تلك احلادثة رغب «السلطان بايزيد» يف زيارة «الشيخ أيب الوفا» جدا، 
لديه  بأن  السلطان  شعر  قبل،  من  الفاتح  والده  طلب  فِض  رُ كام  فِض  رُ طلبه  وألن 
رغبة قوية يف زيارة الشيخ. فهب فجأة ذات يوم ومحل معه رجال القرص واملوكب 
الوفا»  أيب  «الشيخ  إىل  ذهبوا  بعيد،  من  املريدون  رآه  وملا  التكية،  طريق  إىل  وخرج 
وجدهم  وملا  ذلك،  الشيخ  فأنكر  الطريق،  يف  قادم  بايزيد»  بأن «السلطان  وأخربوه 
يرصون عىل أنه قادم، امتد الشيخ عىل األريكة، واجته نحو القبلة ونطق الشهادتني، 

وخرجت روحه إىل ربه قبل دخول السلطان عليه.
وقد كان يقول للسلطان من قبل: "إن التقاءنا يف الدنيا ليس بمقدر!" وهذا كان 

سبب إعراضه الدائم عن مقابلة السلطان.


ومن رجال الدولة املشاهري يف عهد «السلطان بايزيد» «مسيح باشا» الذي كان 
ا،  يعد بمثابة «أدبايل» لـ«السلطان بايزيد» فقد كان «مسيح باشا» ينبه السلطان كثريً
«مسيح  وكان  الوزراء،  هبا  يقوم  التي  اإلسالمية  غري  واألفعال  األحوال  له  ويذكر 
باشا» ينصح السلطان بأنه جيب عليه إصالح تلك األخطاء، وإال فإن التقو فقط 

لن تنقذ السلطان من عذاب جهنم.
 إحد ويف  وقلبه،  بعقله  النصائح  تلك  إىل  يستمع  بايزيد»  كان «السلطان  وقد 
املرات وأثناء اجتامع الديوان أنذر «السلطان بايزيد» املدرك للمسئولية الثقيلة امللقاة 
ه فقال: "أهيا الباشوات! اعلموا أنني مسئول يوم القيامة عن كل  عىل عاتقه، وزراءَ
أحوال هؤالء الرعية. وقد سمعت أنكم تصدرون أفعاال غري إسالمية، أال تعلمون 
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أنكم بأفعالكم هذه ال جتعلون مكانًا يل يف اآلخرة، كيف سيكون حسايب يوم املحرش، 

ا للرضاء اإلهلي!". احرتسوا وال تصدروا فعال  مغايرً
األوقاف  مثل  بتأسيسها  بايزيد»  «السلطان  قام  التي  اخلريات  جانب  وإىل 
واملدارس واملطاعم اخلريية واملستشفيات وغريها، أوىل أمهية كبرية للعلوم والثقافة 

اإلسالمية، فعهده هو العهد الذي ألقيت فيه أسس احلضارة والثقافة العثامنية.
وقد أرسل الرسام واملعامري اإليطايل الشهري «ليوناردو دي فينيش» رسالة إىل 
«السلطان بايزيد» يطلب منه أن يسمح له بأن يقوم بعمل الرسومات واملخططات 
للجوامع واألبنية األخر يف مدينة «إستانبول» وملا تم التباحث يف أمر تلك الرسالة 
حتت القبة، فرح الوزراء وشعروا بالسعادة، إال أن «السلطان بايزيد» الذي كان لديه 

مفهوم صويف رقيق وحساس، رفض العرض وقال:
"لو أننا قبلنا عرضه لغلبت روح وأسلوب الكنيسة عىل مساجدنا، وبالتايل لن 

ا". تظهر عامرتنا اإلسالمية، ولن تكتسب (عامرتنا) كياهنا أبدً
وهذا الرأي كان يعرب عن بصرية وفراسة مسلم من أهل القلب. ألن بايزيد كان 
الثقافة  فإن  كم٢،  مليون   ٢٤ لتشمل  امتدت  اإلسالمية  األرايض  أن  كام  بأنه  يؤمن 

ا سيتسلق إىل القمم بنفس الشكل. والفن اإلسالمي أيضً
وبفضل هذا املفهوم نُقشت الروح اإلسالمية عىل اهلندسة. وظهرت سلسلة من 

اآلثار كـ«السليامنية» وغريها التي ستحافظ عىل قيمتها إىل يوم القيامة.


ر  يُظهِ واحللم  والرمحة  والورع   والتقو بالعلم  املشهور  الويل»  «بايزيد  كان 
هذا االجتاه،  يستخدمها يف  ميزانية خاصة  كبرياً للعلامء واألولياء. وكان له  احرتاماً 

وهبذا كان حيث أرباب العلم والعرفان عىل تصنيف املؤلفات واآلثار.
انكشفت  فقد  الفاتح  عهد  يف  بدأت  التي  العلمية  واألعامل  الدراسات  أما 
مع  عالقة  هناك  وأصبحت  الويل،  لبايزيد  الرقيق  وباملفهوم  بالذكاء  عظيام  انكشافا 

.العلامء والعارفني يف البلدان اإلسالمية األخر
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هراة،  يف  املوجود  جامي»  «املال  لـ  اخلاص  ماله  من  شهريا  راتبًا  خصص  وقد 
وقد  «بورصة».  يف  املوجودة  النقشبندية  التكية  ومريدي  لشيخ  شهريا  راتبًا  وكذا 
قام بدعوة «احلاج عبد اهلادي» ابن «احلاج عبيد اهللا األحرار» إىل زيارة «إستانبول» 

وأكرمه هبا للغاية.
ويقول «كامل باشا زاده» عن عظمة «السلطان بايزيد الويل» يف الناحية الظاهرية 
وصل  الذكية  سياسته  وبفضل  واإلنصاف،  العدالة  حامي  كان  "لقد  والباطنية: 
مذلة  يف  أعداءه  جعل  وقد  جلية،  كرامات  له  وظهرت  العمران،  حالة  إىل  بالدولة 

بترصفاته ووقاره".


وبالرغم من أن «السلطان بايزيد» كان من السالطني العثامنيني الكبار، إال أنه 
هبا  انتهت  التي  املحزنة  العاقبة  هو  ذلك  يف  السبب  ولعل  التقدير.  من  حقه  يأخذ  مل 

حادثة أخيه «السلطان جم».
يف  نادرة  شخصية  كان  الذي  الفاتح  بعد  حاكامً  كان  أنه  وهو  آخر  سبب  وثمة 
نتظر من «السلطان بايزيد» أن يسري عىل نفس هنج والده «السلطان  العامل كله، وكان يُ
إال  «روما»،  صوب  أي  الغرب  يف  الفاتح  بدأها  التي  الفتوحات،  ويكمل  الفاتح» 
أن بعض الوقائع التي ظهرت يف عهده كحادثة أخيه «السلطان جم» وحادثة ثورة 

«الشاه قُويل» - الذي كان علويا- مل ترتك له إمكانية للقيام بتلك الفتوحات.
مثل  عظيامً  ا  فاحتً الثاين»  بايزيد  «السلطان  لكان  هذا  عىل  الوضع  يكن  مل  ولو 
والده «السلطان حممد الفاتح» أو ابنه «السلطان سليم األول» وبالرغم من كل تلك 
مدينة «قريْ  انتصارات كبرية، ومنها فتح  الظروف غري املواتية فقد حتققت يف عهده 

ه» التي كانت من الفتوحات امللحمية. أووَ
القائد  هذا  قام  الشعراء،   من  وهو  باشا»  «يعقوب  املعركة  تلك  يف  القائد  كان 
بالقوة التي معه بعمل غارات حتى «إيسرتيا» وعاد من تلك الغارات ومعه الكثري 
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ه» التقت هناك  من الغنائم واألرس. وعندما وصلت القوات العثامنية إىل «قريْ أُووَ
ا، وبالرغم من تعب اجلنود وقلة عددهم، إال  ا كبريً مع جيش األعداء، وكان جيشً
ا وأضعافًا،  أهنم اضطروا خلوض احلرب مع جيش يفوقهم من حيث العدد أضعافً
وبفضل اهللا متكن اجلنود العثامنيون من القيام هبجوم شديد عىل قوات األعداء كان 
النرص حليفهم فيه، واستشهد منهم ٨٠٠٠ جندي، وقتل من قوات األعداء ٦٠٠٠ 

. وأُرس٢٥٠٠٠ رجالً
ألن  وذلك  التاريخ،  يف  النادرة  األحداث  من  يعد  حققه  الذي  النرص  هذا  إن 
ا بالغنائم التي حصلت عليها، لقد كان  القوة التي قامت به كانت قليلة العدد قياسً
هذا الفتح يمثل شجاعة وبطولة مادية ومعنوية عظيمة ال يمكن ختيل إحرازه ولو 
بجيش كبري. وقد نقل القائد الشاعر «يعقوب باشا» وقائع تلك املعركة إىل السلطان 

هبذه األبيات الشعرية:
ه» التقينا العدو يف «قريْ أُووَ

وصاح النداء يف هذا الواد: ارضب!
وغزوت بأمر اهللا

كالسلطان «مراد خان» يف «قوصوأُواه»
يا تُر هل كان هناك جنود الغيب
يساعدوننا يف األرض والسامء

ا يل لقد أرست األمري وأصبح عبدً
ولو أعطى اهللا الفرصة لنا لوصلنا إىل بلغراد

أنا أمري «البوسنة» الدرويش يعقوب
متكنت من هذا اجلهاد بعون اهللا

وأرجو أن يكون مقامي 
يف دار البقاء جنة عدن

ويعكس هذا الشعر بصورة مجيلة عامل القلب هلذا القائد العثامين املرشف.
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فقد افتخر« يعقوب باشا» هنا بعبوديته هللا U وتصوفه أكثر من كونه باشا، وهذا 
ا يُظهر أن املنبع األصيل، الذي كان يغذي روح اجلهاد والغزو وحب الفتوحات،  أيضً

.U اجلنود العثامنيني إنام كان املعنوية ومعرفة اهللا التي كانت موجودة لد
للمسلمني  له  تيرس  ما  بقدر  املساعدات  تقديم  يف  بايزيد»  «السلطان  يقرص  ومل 
يف األندلس. فبالرغم من أن الدولة العثامنية يف ذلك الوقت مل تكن متلك أسطوالً 
األساطيل  مع  البحرية  املعارك  خوض  إىل  تؤهله  التي  اخلربة،  من  عالية  درجة  عىل 
األوروبية، إال أن العثامنيني نجحوا يف إنقاذ مئات اآلالف من املسلمني من املذابح، 
التي قام هبا النصار هناك ونقلوهم إىل سواحل أفريقيا، وكان األسطول العثامين 
األسطول  بتعجيز  قام  وبالتايل  بالقنابل،  دائم  بشكل  اإلسبانية  السواحل  يرضب 

اإلسباين عن صدهم. 
ا  وكان هذا بمثابة الرد عليهم جتاه مصيبة فقدان األندلس، ألنه مل يكن متصورً
يف  املسلمني  دولة  جتاه  به  قامت  مما  أكثر  مساعدات  بعمل  العثامنية  الدولة  قيام 
بسبب  بكثري  التاريخ  ذلك  قبل  وضعفت  تفككت،  التي  الدولة  تلك  األندلس، 
الرصاع عىل السلطة، واستفاد املسيحيون من هذا الوضع املضطرب، أي أن مسلمي 
األندلس تفككوا وتفرقوا عىل خالف ما جاء به القرآن الكريم، وأصبح منهم من 
يوايل املسيحيني من أجل النرصة عىل أخيه املسلم، وبالتايل تعرضوا لتلك الفاجعة 

ا من العِرب: الكبرية املحزنة، واحلادثة التالية حتمل كثريً
عندما غادر «عبد اهللا» آخر حكام «غرناطة» املدينة بعد أن سلمها لألعداء كان 
هضبة  فوق  من  بعيد  من  اهللا»  نظر «عبد  املدينة  عن  ابتعدوا  وملا  ووالدته،  هو  يسري 
بحضارهتا  اإلسالمي  العامل  درر  من  درة  كانت  التي  املدينة،  تلك  عىل  «البادول» 
أمه  إليه  فنظرت  بحرقة،  يبكي  وظل  احلمراء»  املسمى «قرص  األسطوري  وقرصها 

وهي عابسة الوجه، وقالت له هذه املقولة التارخيية املشهورة:
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فإنك  النساء.  بكاء  املبارك  الوطن  هذا  عىل  اآلن  ابك  ابك!  الغافل،  أهيا  "ابك 

مل تستطع احلفاظ عليه مثل الرجال".
للعرب"  األخرية  "اآلهة  يعني  اسم  اهلضبة  تلك  عىل  أُطلق  احلادثة  تلك  وبعد 
أو "هضبة تأوه العرب". والذين يتهمون الدولة العثامنية اليوم بأهنا وقفت موقف 
املشاهد ملصيبة «األندلس» إما أهنم مل يقدروا تلك األحداث التارخيية حق تقديرها، 

أو أهنم غري منصفني. 
وذلك ألن الدولة العثامنية مل تتمكن من الوصول إىل إسبانيا برا؛ ألن ذلك كان 
 سو عىل «إسبانيا»  اهلجوم  من  تتمكن  مل  وهلذا  و«فرنسا»  عبورها «أملانيا»  يتطلب 

من الناحية البحرية فقط.
لالنتباه  خالهلا  اضطر  ا  عامً  ٣١ الثاين»  بايزيد  «السلطان  سلطنة  استمرت  لقد 
بسبب  معه  للحرب  حتريكها  عدم  عىل  واحلفاظ  أوروبا  مع  عالقته  يف  كبري  بشكل 
يف  حتققت  التي  الكبرية  االنتصارات  أعيننا  نصب  وضعنا  ما  وإذا  جم،  أخيه  مسألة 
عهد «السلطان بايزيد» مثل انتصارات «سبنيزا» و«إينه بختي» و«قورون» و«مودان» 
و«نوارين» وهي من املعارك البحرية الكرب، وإمخاده لثورة «الشاه قويل» سيتضح 

ا من الناحية العسكرية وليس كام يظن أو يزعم البعض. لنا أن عهده كان متفوقً
لقد كانت السياسة التي انتهجها «السلطان بايزيد الثاين» طوال ٣٠ سنة بمثابة 
القانوين»  «سليامن  وحفيده  األول»  «سليم  ابنه  النشغال  جهزت  التي  األرضية 

باجلهاد بدون توقف. 
ينبغي؛  كام  قدره  لَم  عْ يُ مل  عظيامً  سلطانًا  كان  الثاين»  بايزيد  فإن «السلطان  وهلذا 
ألنه كان بني سلطانيني كبريين ومها والده «السلطان الفاتح» وابنه «السلطان سليم 
من  كواحد  بَدا  لَ ظلهام،  يف  أو  السلطانني  هذين  بني  مطالَعته  يتم  مل  لو  وإال  األول». 

الشخصيات العمالقة يف تارخينا.
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وبسبب مساعداته التي امتدت إىل العامل اإلسالمي كله، اكتسبت الدولة العثامنية 
حمبة كبرية يف العامل اإلسالمي كله. وكان هذا سببًا يف قيام العامل اإلسالمي كله بأداء 

صالة الغائب عليه  عندما تُويف. 
رمحة اهللا عليه!..

نا بالزهد والتقو مثل هذا السلطان الويل الكبري، الذي عاش يف جو  اللهم زيّ
األهبة واملباهاة دون امليل إليهام. وال جتعلنا متكالبني عىل هذه الدنيا الفانية!

اللهم أوصلنا إىل السعادة الباقية! 
آمني!..

O
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املؤسس لوحدة العامل اإلسالمي، املتحمل للشدائد،
احلاكم الذي ال مثيل له، خادم احلرمني الرشيفني.

السلطان سليم خان       
(١٤٧٠-١٥٢٠م) 

تاسع سالطني بني عثامن. 
وهو  عرصه  علامء  خرية  يد  عىل  والنظرية  الدينية  العلوم  يف  تعليمه  أكمل  لقد 
». ومن أول صفحة يف حياته  ونْ ابْزُ مازال صغريا. بدأ حياته اإلدارية بواليته عىل «طِرَ
املدهشة  بإرادته  وألقى  املسلمني  قلوب  يف  والطمأنينة  اإلعجاب  بث  دولة،  كرجل 
وهيبته العظيمة اخلوف واهللع لألعداء. ويف تلك األثناء قام بعمل ثالث محالت عىل 
يف  املقيمني  جورجيا  أهايل  هلداية  وسيلة  احلمالت  تلك  كانت  وبذلك  يّني»،  جِ «اجلُورْ

تلك األرايض التي فتحها.



١٧٢

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

فقد  واليًا عليها - من «إيران»   » - التي كان «سليم»  ونْ ابْزُ وبسبب قرب «طِرَ
بدأ  وهلذا  األمة.  جتاه  الصفوي  إسامعيل»  «شاه  لـ  السيئة  اآلمال  ا  جيدً يعلم  كان 
«سليم األول» منذ عهد واليته اختاذ اإلجراءات التي تعوق حتركات الشاه وآماله، 
ا أنه أمري ليس لديه الصالحية أو احلق يف خوض أية معركة مع  إال أنه كان يعلم أيضً
«شاه إسامعيل» الصفوي، وهلذا شعر برغبة يف اجللوس عىل العرش يف أرسع وقت.
» وأصبح سلطانًا عىل الدولة  قُودْ وهلذا قىض عىل أخيه األمري «أمحد» واألمري «قُورْ
العثامنية عام ١٥١٢م، وملا أصبح سلطانًا دُعي إىل «إستانبول» وقبل أن يتوىل منصب 

السلطنة رسميا خطب تلك اخلطبة يف رجال الدولة وكبار رجال اإلنكشارية:
وحدة  عىل  للعمل  وجدية  حثيثة  بخطى  فسأسعى  سلطانًا  أصبحت  "إذا 
يف  اهللا  كلمة  وسأعيل  «إيران»  وإىل  «اهلند»  إىل  فسأذهب  يل  اهللا  قدر  وإن  اإلسالم، 
راحة  هناك  تكون  لن  أبنائي،  كانوا  ولو  حتى  الظاملني  أرحم  ولن  والغرب،  الرشق 
يف عهدي، ولن يكون هناك تسلط عىل األهايل، وهذا هو حايل، أما أخي فإنه حيب 
وإن  فبايعوين،  اجلد  وتطلبون  احلرب  ال ختافون  كنتم  فإن  رقيقة،  طبيعة  وله  الراحة 

كنتم غري ذلك فبايعوا أخي «األمري أمحد» ففي عهده ستنعمون بالراحة والصفاء".


إنسانًا  كان  أنه  إال  واملشهورة،  املعهودة  سليم»  «السلطان  جالدة  من  وبالرغم 
»الذي اضطر إىل  قُودْ ا مرهف احلس للغاية، وقد دخل عىل نعش أخيه «قُورْ حساسً

قتله من أجل بقاء الدولة وبكى وهو يقول:
هذا". أفعل  مل  ليتني  ويا  ذلك،  تفعل  مل  ليتك  أخي  "يا 

بأنه  سليم»  أخربه «السلطان  ــيَالَه»،  يُدعى «پـِ صديق   « قُودْ لألمري «قُورْ وكان 
عفا عنه لصداقته وفضيلته عند أخيه، ونظري صداقته ألخيه فإنه سيعينه يف املنصب 

ا له. الذي خيتاره، لدرجة أنه اقرتح عليه أن يكون وزيرً
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ــيَالَه» شكر «السلطان سليم» عىل ذلك وطلب منه أن تكون وظيفته  إال أن «پـِ
 .« قُودْ هي اخلدمة لقرب األمري«قُورْ

لكل  األخالقية  املرتبة  إظهار  عىل  كافية  هي  إنام  عرضناها  التي  اللوحة  وهذه 
أفراد األمة من الشعب إىل السلطان. 

ينَه»  جِ ولْ  «كمُ اىل  وأرسله  لوالده  ا  كبريً ا  احرتامً سليم»  «السلطان  أظهر  كام 
بتخصيص  مليوين أقجه يف العام، وأمر له بالسفر، حيث أركبه عربة احلصان، وسار 
هو بجانبها، وملا تُويف أحرض نعشه إىل «إستانبول» وأمر بتأسيس قرب له أمام «جامع 

بايزيد» ودُفن فيه.


وقد كان نصيب «السلطان سليم» من احلكم يف عمر الدولة العثامنية الذي امتد 
ا، ثامين سنوات فقط. وإذا ما رأينا حجم تلك النجاحات الكبرية التي  إىل ٦٢٠ عامً
التصورات.  يفوق  ا  أمرً كانت  أهنا  لنا  سيـتـبـيّـن  القصرية  الفرتة  تلك  يف  حققها 
التارخيية  األحداث  وأرسار  حكم  يف  يبحثون  الذين  التاريخ  بفلسفة  واملشتغلون 
أكسبها  التي  واملعنوية  املادية  النجاحات  تفسري  عن  اليوم  حتى  حقيقة  عجزوا 

«السلطان سليم» لتارخينا.
ا اجلبال واألودية  لقد سار «السلطان سليم» بجيش كبري ملسافة ٢٥٠٠ كم عابرً
والغابات حتى التقى مع الدولة الصفوية، التي كانت من أكرب الدول يف ذلك الوقت 
وانترص عليها، أما يف محلته عىل «مرص» فقد عرب صحراء سيناء املخيفة، التي كانت 
هلذا  اليوم  حتى  تفسري  أي  يوجد  وال  عبورها،  يمكن  ال  أهنا  الوقت  ذلك  يف  تُعتقد 

العبور باإلمكانات املادية.
مؤثر،  وضع  يف  وأصبحت  جديد،  من  به  العزة  اخلالفة  مؤسسة  اكتسبت  لقد 
«السلطان  اكتشف  لقد  هبا.  تليق  التي  القدسية  إىل  به  املقدسة  األمانات  ووصلت 
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لقب  عليه  وأطلق  واملعنوي،  املادي  سليم  حفيده  تفوق  بكثري  ذلك  قبل  الفاتح» 
» أي القاطع أو احلاسم حيتد بشدة. وزْ «ياوُ

مل  له.  مثيل  ال  عظيم  حلاكم  لوحة  الذهبية  صفحاته  عىل  به  التاريخ  رسم  لقد 
U يعرف «السلطان سليم» طوال حياته قلة احليلة أو العجز، فقد كان يستعني باهللا

ا. يف كل مسألة، ويؤمن بأنه بذلك سيجد لكل مسألة خمرجً


«الشاه  وأصبح  العرش.  عىل  جلوسه  بمجرد  إجراءاته  سليم»  «السلطان  بدأ 
إسامعيل» الذي استوىل يف تلك األوقات عىل «أذربيجان» و«العراق» و«إيران» يف 
ا التشيع وسيلة له، كان  وضع خطري هيدد األناضول وكان دائامً ما حيدث الفتن متخذً

يعمد بذلك إىل هتديد وحدة املسلمني.
ا وأوضح  بشكل  ا طارئً وعىل الفور مجع «السلطان سليم» الديوان وعقد اجتامعً
يف  طويلة  مباحثات  وبعد  إسامعيل»  من «الشاه  تأيت  أن  يمكن  التي  املخاطر  مفصل 

الديوان تقرر اخلروج إىل محلة «إيران» بفتو «ابن كامل باشا».
ا إىل «إيران»  » يف ٢٠ أبريل ١٥١٤م متجهً دارْ كُ عرب «السلطان سليم» من «أُسْ

. ومتت دعوة «الشاه إسامعيل» إىل اخلروج إىل ساحة القتال ولكنه كان هيرب دائامً
دخل اجليش اهلاميوين األرايض اإليرانية و«الشاه إسامعيل» يواصل تراجعه إىل 
أن  لدرجة  تقل،  بدأت  اإلمدادات  حتى  اجليش  تعب  أن  ذلك  عن  ونتج  الرشق، 

البعض بدأ يتمرد ويقول:
أدراجنا". لنعود  لنا،  ا  انتصارً يعد  وهذا  إسامعيل»  فر «الشاه  "لقد 

سليم»  «السلطان  خيمة  عىل  السهام  أطلقوا  أهنم  لدرجة  ذلك  يف  واستمروا 
قال  اجلنود،  هؤالء  يف  عصامء  خطبة  وخطب  خيمته  من  سليم»  «السلطان  فخرج 

فيها:
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أجل  من  احلملة  تلك  إىل  خرجنا  لقد  نعود،  فلن  هدفنا  إىل  نصل  مل  أننا  "طاملا 

فإين  فليلحقني!..  والشجعان  البواسل  أما  فليعد،  النساء  يف  يفكر  نْ  مَ أما  اجلهاد، 
سأقاتل مع العدو ولو كنت بمفردي!.."

أن  منذ  كتفه  عىل  كفنه  ا  واضعً بجواده  يتجول  باسالً  ياووظ  السلطان  كان  لقد 
ا. لقد كان من املمكن أن يستشهد السلطان بمئات اآلالف من السهام، إال  كان أمريً
 يف كل األمور، وإدراكه بأن اهللا تعاىل مدبر كل أمر غريّ جمر U أن توكله عىل اهللا

األمور. 
وقد أهلبت تلك الكلامت التي قاهلا «السلطان سليم» للجنود احلامس فيهم من 
«الشاه  واهنزم  قوية،  ومحلة  صلبة  بعزيمة   « يرانْ دِ الْ «جَ وادي  إىل  ووصلوا  جديد، 
زوجته  ا  تاركً ا  هاربً وفر  احلرب  ميدان  ترك  أنه  لدرجة  نكراء،  هزيمة  إسامعيل» 

وعرشه.
»، وأمر بقراءة اخلطبة باسمه  ــبْــريزْ وبعد االنتصار دخل «السلطان سليم» «تَ
وذكر أسامء اخللفاء األربعة، وأظهر الرعاية الكبرية ألرباب العلم واحلرفة املوجودين 

يف «تربيز» ودعاهم إىل الذهاب إىل «إستانبول».
وحتى يكمل «السلطان سليم» فتوحاته يف تلك املنطقة أقام شتاء هذا العام يف 

.« يْجانْ بَ رْ » بـ «أذَ اغْ ه بَ ــرَ «قَ
إن السري عىل األقدام ملسافة ٢٥٠٠ كم من «إستانبول» وحتى «تربيز» وخوض 
معركة تم االنتصار فيها، من األحداث التي قل ما نجدها يف التاريخ وهلذا فإن هذا 
بمشاعر  سليم»  «السلطان  إليه  سعى  الذي  األمة  توحيد  جهود  بربكة  كان  التوفيق 

واحد". بقطب  مرتبطة  كلها  القلوب  تكون  أن  "جيب 

يف  عشرية  رئيس  وهو   « لييسِ البِدْ «إدريس  السيد  أن  الربكة  تلك  مظاهر  ومن 
لـ«السلطان  العون  ا  مظهرً العثامنية  بالدولة  أراضيه  أحلق  األناضول  رشق  جنوب 

سليم» يف محلته لتوحيد العامل اإلسالمي. 
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أظهر  وهلذا  التقديرات،  تفوق  احلملة  هذه  يف   « لييسِ البِدْ «إدريس  وجهود 
ا كبريين هلذا الرجل الكردي األصل، وكان يُظهر  «السلطان سليم» رعاية واحرتامً
يرسلها  كان  التي  والرسائل  اخلطابات  جانب  فإىل  فرصة،  كل  يف  الزائدة  حمبته  له 
عىل  خالهلا  من  ليوظف  اهلاميونية  اخلطوط  إليه  يرسل  ا  أيضً كان  فيها،  ويبجله  إليه 

اإلمارات من يراه مناسباً، وهبذا أظهر اعتامده وثقته التامة به. 
» كان يستحق ذلك وأكثر ولكنه مل يستخدم هذه  لييسِ واحلقيقة أن «إدريس البِدْ
إبطال  عىل  عمل «إدريس»  فقد  السلطان.  من  إذن  بغري  أحد  أي  لتوظيف  اخلطوط 
املناطق  ضم  سبيل  يف  هبا  يقومون  الصفويون  كان  التي  والفعاليات،  اجلهود  كافة 
الوحدة  حتقيق  يف  دور  له  كان  وبذلك  إليهم،  األناضول  رشق  جنوب  يف  الواقعة 
التي  النجاحات  عىل  وعالوة  إليها.  يرمي  سليم»  «السلطان  كان  التي  اإلسالمية 
أظهرها يف ربط األهايل بالدولة العثامنية كان له دور آخر يف هزيمة اجليش الصفوي 

الذي كان يقوده «الشاه إسامعيل».


وعندما دخل «السلطان سليم» «الشام» ظهرت كرامة لـ«حميي الدين بن عريب» 
فقد قال الشيخ وهو عىل قيد احلياة: 

قربي." فسيكتشف  الشني  السني  تدخل  "عندما 

وقد حصل أن «السلطان سليم» ملا دخل «الشام» اكتشف قرب «حميي الدين بن 
عريب».

وذات يوم دعا «السلطان سليم» كاتم أرساره «حسن جان» للحديث معه، وأثناء 
: "ماذا رأيت يف رؤياك الليلة يا حسن؟" احلديث سأل سليم «حسن جان» قائالً

وملا أجاب حسن بأنه مل ير رؤية جديرة بالذكر. رد عليه «السلطان سليم» مرصا 
وقال: 

«كيف ينام اإلنسان طوال الليل وال ير فيه حلام، أكيد أنك رأيت شيئا!؟»
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علم  بفرتة  وبعدها  رؤياه.  يف   رأ ماذا  يتذكر  مل  ألنه  جان»  «حسن  خجل 
رؤية   رأ أغا»  «حسن  آغاسى)  (قابو  الباب  أغا  أن  ما  بوسيلة  سليم»  «السلطان 

ينتظرها السلطان فسأله عام رأ فأجاب:
نورانية،  وجوه  هلم  بأناس  ممتلئ  احلرم  أن  رؤياي  يف  الليلة  تلك  رأيت  "لقد 
وكان  راية،  منهم  واحد  كل  يد  ويف  السلطان  باب  عىل  يقفون  كانوا  منهم  أربعة 

أوهلم حيمل راية سلطاننا، 
قال هذا الشخص يل: هل تعرف ملاذا أتينا؟

فقلت: " تفضل."
الذين رأيتهم هم الصحابة الكرام وقد أرسلهم رسول  فقال: "إن األشخاص 
اهللا r وأقرأ السالم عىل «السلطان سليم» وقد منحه الرسول خدمة احلرمني، فليأت 
لذلك. وإن األشخاص األربعة الذين رأيتهم هم «أبو بكر» و«عمر» و«عثامن» وأنا 

» رابعهم. هيا برش «السلطان سليم» بذلك" وفجأة اختفوا عن األنظار. «عيلّ
وجه  فامحر  هي،  كام  سليم»  لـ«لسلطان  أغا»  «حسن  رؤيا  جان»  «حسن  نقل 

السلطان وذرف الدمع من عينيه، وقال:
لقد  رنا؟،  أمِ إذا  إال  مكان  إىل  نتحرك  لن  إننا  لك:  أقل  أمل  جان»!  «حسن  "يا 
من  الكثري  منهم  واحد  لكل  وكان  الوالية،  من  نصيبهم  عىل  أجدادنا  كل  حصل 

الكرامات". 
أمر  وعليه  الليلة،  تلك  منامه  يف  الرؤيا  نفس   رأ نفسه  السلطان  ألن  وذلك 
إىل  أغا»  «حسن  حيرض  بأن  املعنوية  اإلشارة  بتلك   تقو الذي  سليم»  «السلطان 
الديوان وأن يقوم بعمل التجهيزات حلملة «مرص». وخرج ألجله يف عام ١٥١٦م.

كان «السلطان سليم» قد حصل عىل عهد من الدولة اململوكية بأهنا لن تساعد 
إليهم،  يسري  السلطان  جعل  وهذا  العهد،  نقضت  املامليك  دولة  أن  إال  الصفويني، 

»، وهزمهم هناك. جِ دابِقْ رْ والتقي هبم يف «مَ
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لقد كان الوصول إىل «مرص» رضورة اسرتاتيجية إلكامل هذا النرص، إال أن األمر 
كان يتطلب عبور «صحراء سيناء» املخيفة. ولكن «السلطان سليم» نجح يف عبور 
يعرضهم  أن  ودون  ا  واحدً جنديا  خيرس  أن  دون  ا  يومً عرش  ثالثة  يف  الصحراء  تلك 
بحوايل  سليم  بعد  أتى  عبقريا  عسكريا  قائدا  يعد  الذي   « لْيونْ «نابُ حتى  للتعب. 
الفرنسيون  جنوده  وتعرض  األمر.  هذا  يف  النجاح  يستطع  مل  ولكنه  سنة  ثالثامئة 

للجنون بسب العطش فقتلوا بعضهم بعضا. 
ويف احلرب العاملية األوىل وبالرغم من التفوق التقني يف ذلك الوقت مل يتم عبور 
ا، والعبور  ا، وإذا ما قارنا عبور «السلطان سليم» يف ١٣ يومً «سيناء» إال يف ١١ يومً
ا، تتضح عظمة ما  الذي تم يف احلرب العاملية األوىل مع وجود التقنيات يف ١١ يومً

قام به «السلطان سليم».
تلك  من  العبور  يف  واجلنود  الباشوات  بني  كبري  تردد  هناك  كان  لقد  حقيقة 
الصحراء الكبرية، فقد كانت تلك الصحراء يف النهار مثل نار جهنم، ويف الليل مثل 
البلدان الباردة، أي أهنا كانت صاحبة مناخ تتغري فيه درجات احلرارة بني (+˚٥٠) 

إىل (-٢٠˚). كام كانت تلك الصحراء تشبه البحر ولكنه بحر من الرمال.
إال أن «السلطان سليم» دخل الصحراء بقراره القاطع احلاسم. وبعد فرتة من 
دخوله سيناء نزل السلطان من فوق اجلواد وبدأ يسري عىل قدميه يف تلك الصحراء، 
وملا رأ الباشوات واألركان العسكرية هذا األمر متلكتهم احلرية والتعجب، ونزلوا 
ا من فوق فرساهنم، وساروا عىل أرجلهم، وقالوا لـ«حسن جان»  هم اآلخرون أيضً

الصديق املقرب لـ «لسلطان سليم»: 
قدميه."  عىل  مسريه  سبب  عن  السلطان  "اسأل 

وملا سأل حسن السلطان عن سبب نزوله من فوق احلصان وسريه عىل قدميه، 
قال السلطان سليم: «أال تر يا حسن؟ رسول اهللا فخر الكائنات يسري أمامنا، كيف 

يسري هو أمامنا عىل قدميه ونحن عىل اجلياد؟
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:U حب «السلطان سليم» لرسول اهللا واألبيات التالية توضح مد
ال يستطيع أحد أن يصل إىل احلق بدونك

ويتحقق القبول بفيض لطفك
أنت رمحة للعاملني يا رسول اهللا
املدد يا معدن نور اهلد

يا رسول الكربياء! ويا منبع الكرم
عبدك سليم ميلء باألخطاء

إنه يلتجئ إىل مقامك راجيًا العطاء
 املدد يا معدن نور اهلد

وبربكة هذا احلب الكبري دخل سليم وجنوده «صحراء سيناء» املخيفة، ومتكنوا 
ا بروحانية رسول اهللا r ومتكنوا من فتح «مرص». من عبورها يف ١٣ يومً

يناير   ٢٢ يف   « ـيَّةَ يدانـِ موقعة «الرِّ يف   أخر مرة  املامليك  سليم»  هزم «السلطان 
١٥١٧ م وبذلك فُتحت «مرص» بصورة قطعية للدولة العثامنية.

حيث  اململوكي؛  السلطان  جلثامن  ا  كبريً ا  احرتامً سليم»  «السلطان  أظهر  وقد 
بل  ذلك،  عند  األمر  ينته  مل  «مرص»  سليم  وبدخول  نعشه،  محل  يف  بنفسه  شارك 
املامليك  الفدائيني  أن  حتى  الشوارع،  حرب  طريقة  عىل  يقاومون  كانوا  املامليك  إن 
قتلوا  لو  أهنم  يظنون  كانوا  ألهنم  نفسه؛  سليم»  مقتل «السلطان  عىل  يرصون  كانوا 
«السلطان سليم» لتمكنوا من هزيمة العثامنيني، وملا علم «سنان باشا» باألمر أبلغه 
ذلك،  ففعل  الفدائيني،  إىل  وخيرج  السلطان  مالبس  هو  يلبس  أن  وقرر  للسلطان، 
تم  أن  بعد  اُستشهد  ولكنه  حيارهبم،  وظل  خلفه،  والسلطان  الفدائيون  عليه  وجتمع 

ا. القضاء عليهم مجيعً
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مقولته  يقول  وكان  «مرص»  دخل   عندما  جدا  حزينًا  سليم»  «السلطان  كان 
املشهورة: 

باشا»".  خرسنا «سنان  ولكننا  عىل «مرص»  حصلنا  "لقد 
وكان ير بذلك أن فتح «مرص» يساوي فقدان عامل جماهد.

ويعرب «حييي كامل» عن هذا املوقف فيقول:
أهيا القضاء إن عرشة مثل «مرص» لن يكونوا بدال لـ«سنان»

ا  لقد أحزن هذا األمر السلطان العظيم كثريً
يصبحوا  مل  التاريخ  من  عهد  كل  يف  العظيمة  الشخصيات  إن  القول:  ويمكن 

عظامء إال بوجود هؤالء اخلرية من الرجال.
دخل «السلطان سليم» القرص اململوكي بموكب فخم يف ١٥ فرباير ١٥١٧م، 
وينقل كتاب الوقائع يف ذلك العهد مقابلة األهايل يف «مرص» لـ«السلطان سليم» عىل 

هذا النحو:
لقد جتمع األهايل يف الطرقات والنوافذ من أجل رؤية عظمة «السلطان سليم» 
نْ حوله،  ا، كانوا يظنون أن مالبسه وهيئته ستكون خمتلفة عمَ ا كثريً كانوا يظنونه خمتلفً
ولكنه مل يكن كذلك، بل حتى مل يكن يف املقدمة بل كان يف وسط اجلنود، ومل تكن 

ا أمامه يف تواضع. مالبسه خمتلفة عن مالبس من حوله، وكان يسري ناظرً
ويف يوم اجلمعة املوافق ٢٠ فرباير صىل الناس ومعهم «السلطان سليم» صالة 
السلطان  إىل  ا  مشريً اخلطيب  قال  اخلطبة  وأثناء  املؤيد»،  «امللك  جامع  يف  اجلمعة 
ل السلطان يف اخلطبة وقال، ويمزج دمعاً  سليم: «حاكم احلرمني الرشيفني»، فتدخّ

جيري من مقلته بدم: "ال، ال! بل «خادم احلرمني الرشيفني»."
ا هللا، وعلق عىل عاممته طرة  وبعدها رفع سليم السجاد وسجد عىل الرتاب شكرً
قايض  باشا»  «بريي  عنيّ  وملا  الرشيفني،  للحرمني  خدمته  عىل  داللة  املكنسة  تشبه 
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عسكر عىل احلرمني الرشيفني أوصاه بالكلامت التالية التي تدل بشكل واضح للغاية 
:r حب «السلطان سليم» لرسول اهللا عن مد

r، وأنا مل أذهب إىل  اهللا  رسول  أبناء  يد  يف  واملدينة  مكة  حكم  إن  الباشا!  "أهيا 
البلدتني باجلنود ومل أفتحهام عسكريا، ولكن أحفاد رسول اهللا r أتوين مطيعني من 
وهلذا  وإحساهنم،  أخالقهم  سن  وحُ كامهلم  من  وهذا  اإلسالمي،  العامل  وحدة  أجل 
ا عىل أن خطبة اجلمعة ستُقرأ  وجب عيلّ مكافأهتم، وإين سأشكر اهللا U ليال وهنارً
يف البلدتني املباركتني باسمي، وهلذا فإنني ال أستبدل هذه السعادة بالسلطنة واحلكم 
أبدا. فال تتخلف عن تلبية حاجات أهايل احلرمني الرشيفني، وال تتدخل يف شؤون 

هاتني البلدتني املباركتني!!".
الدولة  كانت  ييل:  ما  مرص  غزو  أثناء  ا  أيضً وقعت  التي  املهمة  األحداث  ومن 
املال،  إىل  حاجة  هناك  وكانت  املرصوفات،  بعض  إنفاق  ولزمها  حرب،  حالة  يف 
وبالرغم من أنه تم الطلب من اخلزينة إال أن األموال مل تصل بعد، فتم االقرتاض 
دارْ [القائم عىل  ْ فْرتَ من أحد األثرياء يف «مرص». وملا وصلت النقود من اخلزينة قام الدَّ
دارْ عرضا وقال:  ْ فْرتَ أموال الدولة] بتسليم الرجل ماله، إال أن الرجل عرض عىل الدَّ
"إنني رجل ثري للغاية، وعندي من األموال الكثري والكثري، وليس يل إال ولد 
واحد، هو الذي سريث تلك الثروة. وأنا أقرتح أال آخذ هذا املال رشيطة أن جتدوا 

البني هذا وظيفة يف ديوان احلكومة!" 
وقال  جدا،  غضب  سليم»  «السلطان  عىل  العرض  هذا  دارْ  ْ فْرتَ الدَّ عرض  وملا 

: دارْ ْ فْرتَ بحدة لدَ
وصاحب  أنت  أقتلك  أن   أر لألصول  املخالف  االقرتاح  هذا  "بسبب 

االقرتاح، إال أين أخشى أن يقول الناس: 
وال  ماله  وأعد  اذهب  للامل"  طمعا  والدفرتدار  الثري  هذا  قتل  السلطان  "إن 

تأتني مرة أخر بأشياء خمالفة للقانون مثل هذه".
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كان  الثري  التاجر  هذا  أن  فثبت  األمر،  يف  التحقيق  تم  هذا  السلطان  رد  وبعد 
هيوديا، فأبعده السلطان عن مركز الدولة.


أي  أو  طائشة  ترصفات  أي  جتاه  للغاية  ا  عنيفً الطبع  حاد  سليم»  كان «السلطان 
بقتل  سليم  السلطان  أمر  فقد  دائرة الرشيعة.   يف  وينصهر  يذوب  إال أنه كان  خطأ. 
 إحد يف  اخلزينة  يف  حدثت  التي  والرسقة،  اإلمهال  بسبب  تقريبًا  ا  شخصً أربعني 
السلطان  إىل  ذهب  باألمر  أفندي»  عىل  يلّ  نْـبـِ «زَ اإلسالم  شيخ  علم  وملا  املرات. 
وملا  رشعي،  غري  ألنه  منه؛  ويمنعه  األمر،  هذا  ليناقشه  استئذان  وبدون  عجلة  عىل 
وصل شيخ اإلسالم إىل السلطان طلب منه أن يوضح له أصل املوضوع، فرد عليه 

السلطان بقوله: 
"نعم يا شيخ! إن ما سمعته حقيقة، ولكن ليس لك احلق يف التدخل يف شؤون 

الدولة"، 
 : فرد عليه شيخ اإلسالم بنفس درجة احلدة قائالً

وظيفتنا  فإن  الرشعية،  األحكام  لك  ألوضح  هنا  إىل  أتيت  لقد  السلطان!  "أهيا 
هي العمل عىل محاية آخرتكم".

هدأ السلطان أمام مقياس الرشيعة، الذي كان يعلم أنه أدق من الشعرة وأحد 
من السيف، وقال: 

يلّ  نْـبـِ "أال جيوز قتل عدة أشخاص يف سبيل تنظيم األحوال العامة؟ فأجاب «زَ
عىل أفندي»:

جيب  بل  العامل،  شؤون  وتنظيم  األشخاص  هؤالء  قتل  بني  عالقة  هناك  "ليس 
معاقبتهم عىل حسب جريمتهم".

وملا سمع «السلطان سليم» الذي كانت تنحني أمامه اجليوش هذا الكالم أحنى 
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يلّ عىل أفندي» بالسعادة الغامرة من هذا،  نْـبـِ رأسه، وختىل عن قراره، وقد شعر «زَ
وبينام كان عىل وشك اخلروج من عند السلطان إذا به يرجع ثانية ويقول للسلطان 

الذي نظر إليه بشغف: 
عبارة  وهو   ، ثانٍ طلب  ويل  الرشيعة،  تبليغ  هو  األول  طلبي  إن  السلطان!  "أهيا 
:"رجائي منكم أن ترصفوا راتبًا شهريا لإلنفاق عىل  عن رجاء"، وتابع كالمه قائالًً
نْ يعوهلم، وهم أبرياء ليس  أرس هؤالء املذنبني طوال فرتة حبسهم؛ ألنه ليس هناك مَ
هلم ذنب"؛ فوافق السلطان، وال شك أن موافقة السلطان عىل هذا الطلب الثاين إنام 

توضح مد انتباهه للمسئولية اإلهلية امللقاة عىل عاتقه.
يلّ عىل أفندي» بتنبيه السلطان،  نْـبـِ ويف مسألة أخر مشاهبة قام شيخ اإلسالم «زَ

وكان السلطان ير نفسه عىل حق قال لشيخ اإلسالم: 
الدولة"  شؤون  يف  التدخل  ليست  وظيفتك  "إن 

يلّ عىل أفندي» عىل ذلك بجراءة وقال:  نْـبـِ فأجاب «زَ
مل  ولو  التدخل،  حق  ولنا  اآلخرة،  أمور  من  كلها  إهنا  السلطان!  موالي  "يا 

ترتاجع عن قرارك اخلاطئ هذا فاستعد للعذاب الشديد يوم القيامة".
كان  السلطان.  عىل  يسلم  أن  دون  اإلسالم   شيخ  خرج  املقولة  هذه  وبعد 
هذا  من  غضب  أنه  من  وبالرغم  احلملة،  إىل  اخلروج  وشك  عىل  سليم»  «السلطان 
املوقف، الذي مل يره من أحد قط من قبل، إال أنه فهم احلقيقة، ووافق عىل تنبيه شيخ 
يلّ عىل  نْـبـِ اإلسالم له وترصف بموجبه. كام ترك خطاب اعتذار لشيخ اإلسالم «زَ

أفندي». 
لقد كان «سليم» سلطانًا ال يمكن السيطرة عليه عند الغضب، وال يستمع إىل 
ا عىل رجال  القلب أو اخلاطر يف شؤون الدولة، ولكنه كان يسلم نفسه ويصرب كثريً

العلم والعرفان، وهذه فضيلة له سامية.
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إىل  «القاهرة»  من  ا  عائدً والقوة  بالذكاء  املتصف  سليم»  «السلطان  كان  وبينام 
 : «إستانبول» يف ١٠ سبتمرب ١٥١٧م حدث قائالًً

إىل  ومنها  «األندلس»  إىل  أفريقيا»  «شامل  من  نذهب  أن  يريد  القلب  "إن 
«البلقان» ثم إىل «إستانبول»". 

وهذا القول إنام يُظهر أفق املسلم احلقيقي الباحث عن الفتح.
يف  املسلمني  بشؤون  هيتم  بدأ  «مرص»  محلة  من  سليم»  «السلطان  عودة  وبعد 
«اهلند» والرشق األقىص، فاستدعى الصدر األعظم «بريي حممد باشا» إليه وأحرض 

اخلريطة وأشار إىل املكان املوجود فيه «قناة السويس» اآلن وقال: 
"أنا أريد أن أربط البحر األمحر بالبحر األبيض من هنا، وأن أذهب إىل «اهلند» 

من البحر".
فكر «السلطان سليم» يف ذلك ليتمكن من منع املظامل التي يقوم هبا «الربتغاليون» 
ضد املسلمني يف «اهلند» وأعد التجهيزات الكثرية لذلك، حتى إن «بريي حممد باشا» 
أمر بصب املدافع الالزمة للفتح. وذات يوم شغف «السلطان سليم» بمعرفة اتساع 

األرض، فأحرضوا له خريطة العامل، فنظر إليها باستخفاف وحرية وقال: 
صغرية".  فهي  حاكمني  عىل  أما  واحد،  حاكم  أجل  من  "كبرية 

ثم ألقاها حتت أرجل جواده، وجعله يشب. ومل يكن هذا الترصف من «السلطان 
سليم» داللة عىل غروره، بل كان يدل عىل نشوة عشق اجلهاد الذي حيمله يف روحه 

مثل نشوة شبوب احلصان. 
وقد عرب الشاعر حييي كامل عن شوق سليم الالمتناهي للجهاد يف هذه األبيات:

ليت «السلطان سليم األول» مل يسعفه األجل
حتى يفتح العامل كله بصيت املحمدي
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وافتتح  بـ«الشام»  مرَّ  «إستانبول»  إىل  عودته  طريق  يف  السلطان  كان  وبينام 
خادم  أما  له،  بتأسيسهام  أمر  الذي  عريب»  بن  الدين  «حميي  وقرب  جامع  باملراسم 
القرب فقد أوضح للموجودين حوله بأن «السلطان سليم» لن يعيش طويالً وذلك 

بسنوحات الكشف.
عاد جيش «السلطان سليم» إىل «إستانبول» هبذا النجاح والتوفيق الكبري، الذي 
ا، وزاد  ا وعرشين يومً حققه، بعد رحلة طويلة وشاقة للغاية استمرت سنتني وشهرً
يواجهون  كانوا  وبالتايل  ماء  فيها  ليس  بأماكن  يمرون  كانوا  أهنم  اجليش  تعب  من 

العطش، حتى إهنم واجهوا خطر هالك الدواب التي يركبوهنا.
وقد حزن «السلطان سليم» هلذه احلالة كثرياً، فسجد هللا وقال: 

رحيم!" يا  رمحتك  علينا  وأرسل  بلطفك،  وعاملنا  وجلنودي،  يل  يرس  "اللهم 
ويف تلك اللحظة امتألت السامء بسحاب الرمحة واهنمر املطر من السامء، وهبذا 

نجا اجليش من مشكلة العطش بلطف اهللا ورمحته.
هطلت  اهللا  رمحة ولطف  يف  املستغرق  وجيشه  أصبح «السلطان سليم»  وعندما 
من  بحرية  وكأنه  املكان  وأصبح  أيضاً،  نَة»  «آطَ من  بالقرب  شديدة  أمطار  عليهم 
الشيخ  جانب  إىل  بجواده  يسري  سليم»  «السلطان  كان  األثناء  تلك  ويف  الوحل، 
املشهور «ابن كامل باشا» يتحدثان، وفجأة انزلقت قدم جواد الشيخ وتعثر، فرفس 

برجليه فنثر الطني عىل «السلطان سليم» فلطخه به كله. 
حزن «ابن كامل باشا» وتغري لونه، فنظر إليه السلطان سليم بوجه باسم وقال: 

مبارك،  فهو  لنا،  رشف  ويلطخنا  العلامء  جواد  قدم  من  نثر  يُ الذي  الطني  "إن 
وعندما أموت عليكم بوضع هذا القفطان يف نعيش."
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وهذه احلادثة توضح مد احرتام وتعظيم «السلطان سليم» للعلامء والعارفني.١ 


» يف النهار، وملا علم  دارْ كُ وعندما وصلوا إىل «إستانبول» كان وصوهلم إىل «أُسْ
«سليم» بأن األهايل سيستقبلونه باستقبال كبري قال حلسن جان: 

وحينئذ  الطرقات  وتفرغ  بيته  إىل  شخص  كل  ويعود  املساء  حيل  حتى  "لننتظر 
ندخل «إستانبول» فأنا ال أريد أن يدخل الغرور قلوبنا من هذه املظاهر الفانية."

أن  وقرروا  علامء «إستانبول»  مع  وتباحثوا  ذلك  بعد  علامء «مرص»  حرض  وقد 
يكون «السلطان سليم» هو اخلليفة، وبعدها صعد اخلليفة العبايس املتوكل الثالث 
عىل منرب «آيا صوفيا» وأعلن عىل الناس أن «سليم األول» هو خليفة املسلمني، وخلع 
السالطني  إىل  «اخلليفة»  لقب  أُضيف  وبذلك  سليم»  «السلطان  لـ  وألبسها  جبته 

العثامنيني.
إىل  العثامنية  األرايض  مساحة  يضاعف  أن  العظيم  السلطان  هذا  استطاع  وقد 
فقد  كم٢.   ٤٫١٨٢٫٠٠٠ إىل  عهده  يف  مساحتها  بلغت  حيث  أضعاف؛  مخسة 
انتقلت «مرص» وشبه اجلزيرة العربية إىل األرايض العثامنية، وامتدت حتى «املحيط 
اهلندي»، وبسيطرة الدولة العثامنية عىل «شامل أفريقيا» امتدت حدودها إىل «املحيط 
وانتقلت  سيطرهتا،  حتت  األوسط  الرشق  وبلدان  «احلجاز»  وأصبح  األطلنطي»، 
والرشف؛  العزة  «إستانبول»  اكتسبت  وبذلك  «إستانبول»،  إىل  املقدسة  األمانات 
حيث وضعت يف غرفة خاصة يف قرص «طوب قايب» وكان القرآن يُتىل يف تلك الغرفة 
١.     أثناء تعلمي يف مدرسة األئمة واخلطباء يف إستانبول كانت تتم عملية توسعة للطرق، وكان

 يلزم السري من فوق قرب «ابن كامل باشا زاده»، وقد رأينا أن العامل حاولوا بأكثر من طريقة 
عمل حفر عىل القرب، ولكن املاكينة كانت دائامً  تتعرض للتلف، حتى إن اَحد العامل أصيب 
بالشلل، وقد خاف املهندسون فاضطروا إىل االلتفاف بالطريق من حول القرب، وهذا يظهر 

أن اهللا تعاىل يمنح العزة حتى لقبور علامء الظاهر والباطن.
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هو  سليم»  وكان «السلطان  املهمة،  هلذه  للقرآن  حافظًا   ٤٠ تعيني  بعد  ا،  وهنارً ليال 
نْ قرأ القرآن بنفسه يف الغرفة املذكورة. أول مَ

وجيب علينا أال ننسى أن السبب األسايس يف هذه العظمة والقوة املادية واملعنوية 
اإلمرباطورية  عظمة  وأن  املعنوي،  العامل  يف  املوجودة  واألرسار  احلكم  رعاية  هو 
 أخر إسالمية  دولة  ألية  تقدر  مل  والتي  ونيف،  سنة  لستامئة  امتدت  التي  العثامنية 

غريها، إنام كانت نابعة من االهتامم، الذي أولته الدولة العثامنية للناحية املعنوية. 
اضطجاعه  وعدم  الرشيف  للمصحف  األول»  عثامن  «الغازي  تعظيم  إن 
املقدسة  األمانات  سليم»  «السلطان  وجلب  املصحف،  هبا  يوجد  التي  الغرفة  يف 
وتعظيمه إياها، وتعيني أربعني حافظا لتالوة القرآن الكريم بمحرض تلك األمانات 
بدون انقطاع، واستمرار ذلك عصورا طواال، هي من أهم األسباب التي أدت إىل 

عظمة الدولة العثامنية حيث تتناقله األلسن.
لقد رفع اهللا شأن كل من عظمه وعظم أنبياءه وأولياءه وأغدق برمحته املجتمع 

الذي يعيشون فيه.
وبينام كان «السلطان سليم» صاحب االنتصارات العظيمة النائلُ رشف جلب 
له:  قائالًً  سأله  باشا  بريي  مع  يوم  ذات  يتحدث  «إستانبول»  إىل  املقدسة  األمانات 
الرشيفني،  احلرمني  خادم  بلقب  وترشفنا  عظيمة،  بفتوحات  علينا  اهللا  من  "لقد 
ومنحنا اهللا بلطفه النرص يف كل زمان ومكان، وخزائننا مملوءة بالذهب، فهل يمكن 

دم بعد ذلك؟" لتلك الدولة أن هتُ
وأجاب «بريي باشا» بام ييل:

وهذه  القوة  وهذه  العظمة  هبذه  دولة  هدم  السهل  من  ليس  السلطان!  "موالي 
الروح، ولكن إن مل حيافظ أحفادكم عىل هذه املنح وهذه األمانات التي منحها اهللا 

لكم، ومل يقيموا العدل فأخشى حينئذ عىل دولتكم من ثالثة أشياء:
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للحمقى  نح  متُ أن  أو  هلا،  أهالً  وليس  يستحقها  ال  ملَنْ  الصدارة  نح  متُ أن   -١
واجلهالء مقابل املال.

٢- أن يشغل مال الدنيا القلوب، وبذلك ينفتح باب الرشوة، وبذلك تتحقق 
نح املناصب ملَنْ هم ليسوا أهالً هلا. كل ملعنة باملال، وحينئذ متُ

٣- أن يصبح رجال الدولة حتت تأثري احلريم، وإن حدث هذا فإن تلك الدولة 
ستُهدم تدرجييا. "

وملا سمع «السلطان سليم» صاحب القوة واجلالدة هذه الكلامت صمت لفرتة 
ثم قال: "اللهم احفظنا من الوقوع يف عاقبة كهذه!.."

ويعطي  العبارات،  هبذه  تارخيية  لفلسفة  تقييامً  يعمل  كان  باشا»  «بريي  وكأن 
إشارات لألحوال، التي ستقع يف املستقبل، ويوضح األسباب الفارقة لعهد التأخر، 

ا عن املستقبل. الذي سيحل بالدولة فيام بعد. وكأنه يعطي خربً
سليم  «السلطان  لعهد  األخالقية  السمة  تُظهر  التي  الوقائع  من  العديد  وثمة 
بساتني  كلها  بأماكن  مر  «مرص»  إىل  طريقه  يف  كان  عندما  أنه  ذلك  ومن  األول»، 

 : ة»، وملا رآها غاص يف الفكر قائالًً ــبْــزَ وحدائق يف «كَ
من  إذن  بدون  احلدائق  تلك  وتفاح  عنب  من  جنودي  أخذ  هل   تُر "يا 

أصحاهبا؟" ثم أمر باستدعاء «أغا االنكشارية» إليه وأمره بام ييل:
"أهيا األغا! آمرك بأن تفتش كل اجلنود، وإن ظهر عنب أو تفاح مع أي جندي 

فأت به عىل الفور".
وعىل الفور بدأ «أغا االنكشارية» تفتيش اجلنود ومل يعثر عىل يشء، وجاء عند 

السلطان وقال: 
"أهيا السلطان إننا مل نعثر عىل أي أثر من تفاح أو فاكهة".  فرح السلطان جدا، 
السامء  إىل  بيده  توجه  ثم  تؤرقه.  كانت  التي  األفكار،  تلك  عنه  انزاحت  وبذلك 

 : ودعا اهللا قائالًً
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حرام."  لقمة  يُطعم  مل  بجيش  إيلّ  إحسانك  عىل  والشكر  احلمد  لك  "اللهم 
ثم قال لألغا: 

من  صاحبه  من  إذن  بغري  قطفت  ا  تفاحً أو  عنبًا  جنودي  مع  وجدت  أين  "لو 
بلد  أي  فتح  يمكن  ال  ألنه  «مرص»؛  محلة  عن  ختليت  قد  لكنت  احلدائق  تلك 

بأجساد جيش أكل من حرام."
ا للعون واملدد  ونتيجة لتلك األخالق السامية لـ«لسلطان سليم» كان دائامً مظهرً

.U اإلهلي والتوفيق من اهللا
قسطًا  يأخذوا  بأن  اجلنود  أمر  محلة «مرص»  إىل  ذهابه  أثناء  أنه  الروايات  وتذكر 
ا» بـ«قونية»، وبينام كان سليم يتجول يف  رَ ومْ من الراحة أثناء عبورهم من وادي «جُ

املكان مع بعض األشخاص صادف أحد العجائز فسلم عليه وقال له:
يُؤكل؟" ما  عندك  هل  وجائع،  بعيد،  مكان  من  أتيت  "أنا 

له:  وقال  بعيد  رٍ  قِدْ عىل  للسلطان  وأشار  عمله،  يف  املسن  الرجل  استغرق 
"تفضل!". 

ا." ا كبريً فأجابه السلطان: "ولكني لست وحدي إن ورائي جيشً
مل يشعر الرجل املسن ذو الوجه النوراين بأي قلق وقال: 

اهللا." شاء  إن  سيكفيكم  اإلناء  يف  املوجود  الطعام  "إن 
حقيقة لقد أكل كل أفراد اجليش من اإلناء ومل ينقص، وملا رأ السلطان األمر 
مرة  مر  النرص  وبعد  طريقه.  أكمل  ثم  له  يدعو  أن  الرجل  هذا  من  طلب  ذلك  عىل 

أخر بالرجل وسأله هل له حاجة ليقضيها له فقال هذا الويل بصوت منخفض:
ال  ألنني  ا؛  مرسورً أكن  مندييل  بإعطائي  عيل  تتفضل  لو  السلطان!  موالي  "يا 

ا آخر." أمتلك واحدً
مل يتأخر سليم يف إدراك أن هذا الرجل املبارك هو نفسه الشخص الذي ضمد 
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للرجل  وأعطاه  جيبه  من  املنديل  سليم  أخرج  جرح.  ملا  باملنديل  املعركة  يف  جرحه 
 U اهللا  منّ  التي  الكثرية  النعم  هذه  عىل  قلبه  من  ا  كثريً اهللا  شكر  ثم  تذرفان،  وعيناه 

هبا عليه.
وهذه احلادثة من أبرز األمثلة عىل أن أولياء اهللا كان هلم ترصف مادي ومعنوي 

جتاه إخالص «السلطان سليم».


قىض  فقد  قليال  كان  نومه  وألن  للغاية،  بسيطة  حياة  سليم»  «السلطان  عاش 
الطعام،  من  ا  واحدً ا  نوعً األيام  معظم  يف  يأكل  وكان  الكتب،  قراءة  يف  لياليه  معظم 

ا من اخلشب، وال يستمتع بامللذات الدنيوية. وكان يستخدم أطباقً
تا:  نكِّ وذات يوم رأ ابنه «سليامن» (القانوين) مزينًا ألقىص درجة فقال له مُ

ألمك". شيئًا  ترتك  مل  أنك  لدرجة  كثريا  تزينت  لقد   ! نيّ بُ "يا 
نْ يسألونه عن سبب  أما هو نفسه فكان يلبس مالبس بسيطة جدا، وكان جييب مَ
هذا بقوله : "إن ارتداء الزينة واملالبس املزينة ليس شيئًا سو الكلفة، فلامذا نكلف 

؟". أنفسنا  هباءً
ا، لدرجة أن رجال الدولة كانوا يضطرون أن  كان يلبس اللباس حتى يُبىل متامً
ملقابلة  «إستانبول»  إىل  أتى  البندقية  سفري  بأن  اخلرب  وصل  مرة  وذات  مثله،  يفعلوا 
السلطان، فأخرب الوزراءُ السلطان بواسطة الصدر األعظم بأهنم يريدون أن يغريوا 

مالبسهم القديمة باجلديدة، ولكنهم كانوا قلقني عن رد السلطان. 
فقال السلطان: "حسنًا هذا مناسب."

ا حلضور السفري حرض كافة الوزراء باملالبس اجلديدة  ويف اليوم الذي كان مقررً
القديمة،  بمالبسه  يزال  ال  السلطان  رأوا  ملا  فوجئوا  ولكنهم  اهلاميوين،  الديوان  إىل 
كان السلطان جيلس عىل العرش ويف يده سيفه البتار يضعه عىل درجة العرش، كان 
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ملعان السيف يف ضوء النهار املنبعث من النافذة يبهر العيون، وملا رأ الوزراء هذا 
الوضع خجلوا من تلك املالبس التي يرتدوهنا ومل يدروا ماذا يصنعون.

وبعد انتهاء اللقاء وخروج السفري، نظر سليم إىل الصدر األعظم وقال: 
نا؟" وجدَ كيف  واسأله  السفري  إىل  اذهب  الباشا!  "أهيا 

فعل الصدر األعظم ما أمر به السلطان وعاد بانطباع السفري عن املقابلة فقال:
جعل  سيفكم  وبريق  شعاع  "إن  يقول:  البندقية  سفري  إن  السلطان!  "موالي 

عينيه ال تستطيعان حتى رؤية نفس السلطان."
ابتسم سليم وأشار بإصبع الشهادة عىل سيفه وقال: 

يشء  إىل  تنظر  ال  الكفار  أعني  سيجعل  بريقه  فإن  اق  وبرّ بتار  سيفنا  أن  "طاملا 

الكفار  فإن  اق  برّ وغري  بتار  غري  يف يوم  أصبح  إن  اهللا -  سمح  – ال  ولكن  إال إليه، 
حينئذ سريوننا أذالء وسينظرون إلينا من هضبة عالية."



ا غري متكرب، وكان دائامً يقول:  كان «السلطان سليم» متدينًا ومتواضعً
"إن القوة والقدرة هللا U، أما أنا فواسطة جعلها اهللا U لتحقيق النرص فقط" كان 
ا من أال يتخطى عقبة النفس. كان يتجول بني الرعية ويسعى لالطالع  يعيش خائفً
عن قرب عىل آالمهم، كان صاحب ديناميكية خارقة للعادة، كام كان صاحب تعمق 
من  سنة  ومخسني  أربعامئة  ملدة  انتصاراته  نتائج  استمرار  إن  التارخيية.  املعلومات  يف 

زمنه كافية إلظهار عظمة األعامل التي قام هبا.
ونراه  ا،  أسدً املخيفة  سيناء  صحراء  إىل  يدخل  وهو  سليم»  نر «السلطان  إننا 
» بعد  دارْ كُ ا هللا، ونراه يدخل «اُسْ يدخل «مرص» رجال مؤمنًا، عينيه دامعتني، شاكرً

هه بمحاسبة نفسه. ا يف اللذات الداخلية اإلهلية التي تُوجِّ محلة «مرص» غارقً
وقد نظم سليم هاتني البيتني لصديقه املخلص «حسن جان»:
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كونك سلطانا يف العامل نزاع عبث بال جدو
وكونك خادماً لويل أفضل من كل يشء وأعىل

ا كبريين  ا وأدبً لقد كان «السلطان سليم» الذي نظم تلك األبيات يُظهر تواضعً
عندما يدخل إىل حرضة األولياء الصاحلني، بل إنه كان ال يتكلم يف حضورهم قط.

وعندما زار الشيخ «حممد البدخيش» يف «الشام» مل يتكلم بكلمة واحدة، استمع 
إليه فقط ثم غادر املجلس، وقد تعجب رجال الدولة ملا رأوا ذلك وقالوا للسلطان: 
ما  واحدة،  بكلمة  تفوهتم  وما  فقط  الشيخ  إىل  استمعتم  لقد  السلطان  "أهيا 

 : احلكمة يف ذلك؟" رد  قائالًً
وال  فقط،  يستمعوا  أن  احلارضين  عىل  الواجب  فإن  اهللا  أولياء  تكلم  "إذا 
أين  إال  سلطانًا  أنا  كنت  وإن  العامل-  سلطان  املستمع  كان  ولو  حتى   – يتكلموا 
حضورهم  يف  كالمي  األمر  تطلب  وإن  املعنى.  سالطني  هلمة  وقت  كل  يف  حمتاج 

ألظهروا ذلك."
مل يكن توجه هذا الويل الكبري لـ«السلطان سليم» بأقل من توجه السلطان إياه. 

: حتى إنه عندما كان يف النزع األخري مجع كبار رجال «الشام» وأوصاهم قائالًً
اهللا،  عند  ممدوح  سلطان  ألنه  سليم»،  طاعة «السلطان  يف  تقرصوا  أال  "عليكم 

وهو سيف اإلسالم املكلف بالفتح!"


لقد كان «السلطان سليم» الذي أبد هذا االرتباط الكبري بأولياء اهللا الصاحلني 
األحداث  من  العديد  يسجل  والتاريخ  والده،  مثل  اهللا  عباد  خواص  من  ا  عبدً

والترصفات التي قام هبا سليم والتي حتمل يف معناها الكرامة، ومنها:
جيد  مل  أنه  لدرجة  للغاية،  حمتد  وهو  الديوان  يوم  ذات  سليم»  «السلطان  دخل 
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الوقت لتغيري مالبسه، وكان اليشء الذي أغضبه إىل تلك الدرجة هو «فرهاد باشا»؛ 
رْ جلبي». إذ أحس أنه جيري  بينهام أمور ال يمكن إيضاحها  نْدَ كَ ألنه كان حيمي «إسْ

بالصداقة. فناد «السلطان سليم» بصوت عالٍ وقال: 
ستعلم  ولكنك   « رْ نْدَ كَ «إسْ حتمي  اآلن  أنت  فرهاد!  يا  حينئذ  العاقبة   سرت"

ا." عاقبة محايتك له إن شاء اهللا عندما تُعدمان معً
ا يف عهد «القانوين» كام أخرب سليم  ومرت األيام والسنون وتم إعدام االثنني معً

بذلك.


وأعدوا  الوزراء  احتد  وقد  سليم»  «السلطان  وفاة  وقت  من  قريبًا  الوقت  كان 
» وأخربوا السلطان بأهنم يعتزمون فتح اجلزيرة، وكان ياووظ  ودُسْ العدة لفتح «رُ
ذا بصرية ورأي ثاقب فسأهلم وكأنه ال يريد أن تتعرض فتوحاته السابقة لتشوه أو 

قلة قدر: 
"إن البارود هو أهم عنرص مطلوب يف الفتح، فهل عندكم من البارود واملهامت 

ما يكفيكم؟"
فأجاب الوزراء: 

األكثر." عىل  أشهر  مخسة  أو  ونصف  أشهر  ألربعة  يكفي  ما  "عندنا 

فرد عليهم السلطان: 
إن  بل  سبعة،  حتى  وال  ستة  وال  أشهر  مخسة  يف  فتحها  تستطيعوا  لن  " إنكم 
من  تتمكنوا  ولن  أشهر،  تسعة  أو  لثامنية  يكفي  ما  البارود  من  حتتاج  القلعة  تلك 

ذلك باإلمكانيات التي يف أيديكم! إن رحلتي بعد هذا ستكون رحلة اآلخرة!"
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إن هذه الكلامت التي قاهلا «سليم» تظهر فراسة مؤمن كامل، ألن تلك القلعة 
بعد  إال  فتحها  يتم  ومل  عهد «القانوين»  يف  أي  وفاة «سليم»  من  عام  بعد  حورصت 

حصار شديد استمر تسعة أشهر.


حلملة  لالستعداد  نَة»   «أدِرْ إىل  ذاهبًا  سليم»  «السلطان  كان  ١٥٢٠م  عام  ويف 
راج  خُ له  ظهر  وهناك  والده،  فيها  تُويف  التي   « راشْ «أوغْ قرية  إىل  ووصل  جديدة، 
قطع  أنه  إال  الدولة  رجال  له  قدمها  التي  التنبيهات  من  وبالرغم  ظهره،  يف  صغري 

اخلراج وأدماه فقال هلم: "إن روحي ال تفضل اللذة مثل تلك التي عند النساء." 
ويروي «حسن جان» صديق «السلطان سليم» املقرب احلادثة عىل ما ييل:

يف  اخلراج  هذا  كرب  األسد»  يسمى «خملب  كبري  راج  خُ السلطان  ر  ظَهْ يف  "ظهر 

وقت قصري، لدرجة أنه أصبح مثل الثقب، وكنا نر منه كبد السلطان، اضطرب 
حال السلطان جدا، كان مثل األسد املجروح، فقد كان ال يقبل العجز بأي شكل من 

: األشكال، فكان يداوم عىل إعطاء التعليامت للمقاتلني، اقرتبت منه فسألني قائالًً
حاله. احلال؟" يقصد  هذا  ما  حسن!  "يا 

وألين كنت أعلم بأن السلطان يستعد لرحلته األبدية التي سريحل هبا إىل الدار 
الباقية كنت أعترص أملًا وحزنًا عىل فراق السلطان وقلت له:

السلطان.!"  موالي  يا  اهللا  مع  العبد  يكون  كي  األوان  آن  أنَّه  " يبدو 
نْ كنت تظنني  فنظر إيلّ السلطان العظيم بتعجب وقال:  "حسن! حسن!.. ومَ

معه حتى اآلن؟ هل رأيتني قرصت يف توجهي إىل اهللا؟"
شعر «حسن جان» باخلجل من هذا السؤال وقال: 

"حاشا هللا يا موالي! مل أقصد هذا، ولكنني جترأت عىل قول هذا ألوضح  أن 

".الوقت الذي أنت فيه اآلن خيتلف عن األخر
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ا ثم قال يل هذه اجلملة األخرية: وحينئذ غاص السلطان العظيم يف عامل آخر متامً
ياسني!" سورة  اقرأ  حسن!  "يا 

، وملا وصلت إىل آية السالم فاضت روحه إىل  بدأت التالوة والدموع متأل عينيّ
باألبيات  اآلخرة  إىل  سليم»  رحلة «السلطان  كامل  حييي  الشاعر  ر  صوّ وقد  بارئها. 

التالية:
ذات يوم دق جرس النوبة إيذانًا بالرحلة األبدية

ا هبذه الدعوة اإلهلية وأصبح الطريق يف اآلخرة واضحً
امتألت عيناه بالدموع من أجل الفراق
فقد ودّع هذا السلطان العظيم األمة
قىض عمره من أجل إعالء كلمة اهللا
ورفع مكافأته إىل مكان الوحدة
وألن غايته كانت رؤية فخر العامل

فقد صعد إليه يف خشوع تام وأدب تام
رمحة اهللا عليه!..

مل تستطع االنتصارات الكبرية التي حققها «السلطان سليم» طوال ثامين سنوات 
إىل األشياء الفانية أن هتزمه أو  االلتفات  اخلاصة بالدنيا أو  وال الرفعة  مدة سلطنته 

جتره إىل النار.
إن عهد «السلطان سليم» الذي استمر ٨ سنوات فقط من عمر الدولة العثامنية 

ا يُشبه بوقت صالة العرص؛ وقته قصري، ولكن ظالله طويلة. الذي امتد ٦٢٠ عامً
القوي  واملعنوي  املادي  املرياث  يف  نجاحات «القانوين»  رس  عن  البحث  وجيب 

الذي تركه له والده سليم والذي ال يقهر بسهولة.
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يف  بالدمع  عيناه  فائضا  شاكرا  ومؤمنًا  سبيلك،  يف  ا  غازيً ا  حماربً اجعلنا  اللهم 
حرضة ذات جاللك وزاهدا مستغرقا يف اللذات املعنوية اإلهلية، كـ«السلطان سليم 

خان»! 
آمني!..

O
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الذي وصل إىل القمة يف كل يشء، 
ولُقب بـ «سليامن العظيم الرائع».

السلطان سليامن القانوين 
(١٤٩٥-١٥٦٦م)

عارش سالطني آل عثامن. 
مي باسم «سليامن» تيمنًا باسم سيدنا سليامن  » عام ١٤٩٥م، سُ ونْ لد يف «طِرابْزُ وُ
املذكور يف القرآن الكريم يف اآلية رقم ٣٠ من سورة النمل. وكأن هذا االسم حيمل معه 

البشارة بأن هذا األمري سيجمع بني سلطنة الدنيا والعقبى.
«األمري  دُعي  ١٥١٢م  عام  العرش  عىل  سليم»  «السلطان  والده  جلس  عندما 
سليامن» إىل احلضور لـ«إستانبول» ليوكله عنه يف السلطنة أثناء رصاع سليم مع إخوته، 
وملا انترص والده عىل إخوته وتفرد بالعرش العثامين أرسل ابنه «األمري سليامن» الشاب 
إدارة  يف  خربته  هناك  أكمل  وبذلك  «مغنيسيا».  مركزها  التي  «صاروخان»  إمارة  إىل 
بُـلْ أفندي» أن يرسل أحد  نـْ الدولةز ومن ناحية أخر طلبت أمه من ويل عرصه «سُ
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زْ  كَ رْ طالبه لتويل مسألة تربية «األمري سليامن» املعنوية فقام املذكور بإرسال تلميذه «مَ
أفندي» إىل «مغنيسيا» وهبذه الصورة وصل «القانوين» إىل املنبع األول الذي سيغذي 

روحه يف عامل املعنى.
وكام أن الشيخ «أدبايل» أعد «عثامن الغازي» ليكون أساس الدولة العاملية مادياً 
زْ أفندي» أيضاً «األمري سليامن» معنويا من ناحية اخلربة اإلدارية  كَ رْ ومعنوياً، أعد «مَ

واللياقة التامة ليدير هبا هذه اإلمرباطورية. 
بأن  ا  شعورً وأعطاه  معنوية،  تربية  سليامن»  «األمري  أفندي»  زْ  كَ رْ «مَ ربى  وقد 
زْ أفندي»  كَ رْ التوفيق من اهللا، وأن العبد ليس إال وسيلة لتحقيق هذا التوفيق. كان «مَ
منبع الفيض طوال حياته حتى أن «األمري سليامن» بعد أن أصبح سلطانًا أمر ببناء 

تكية له بالقرب من «طوب قايب» مقابل اخلدمات التي قام هبا.
سبتمرب   ٣٠ يف  شاب  وهو  العثامين  العرش  عىل  سليامن»  «السلطان  جلس 
١٥٢٠م، واستقبل يف «طوب قايب» جنازة والده، وسار خلف اجلنازة حتى جامع 
بحي  الواقع  قربه  يف  الزكية  جثته  دفن  تم  اجلنازة  عىل  الصالة  أداء  وبعد  الفاتح، 
بأن  أغا»  املعامري «عىل  سليامن،  وأمر  اآلن،  الفاتح  حلي  املجاور  سليم»  «السلطان 

ا باسم والده يف هذا املكان. ا وقربً يبني جامعً
ورث «السلطان سليامن» من والده أقو وأكرب جيش يف العامل، ومتكن يف وقت 
قصري  من إحراز نجاحات كبرية يف احلروب التي خاضها، كام متيز بعزيمته وفضيلته 
العظيم  «سليامن  لقب  األوروبيني  من  أعداءه  عليه  أطلق  أن  لدرجة  اإلدارة،  يف 
الذي  أن  ظنت  ألهنا  املسيحية؛  أوروبا  فرحت  سليم»  تُويف «السلطان  وملا  الرائع». 
وخلف  األسد  "مات  قالوا:  أهنم  لدرجة  دراية،  أو  خربة  بال  شاب  عرشه  سريث 

نعجة!" إال أنه مل يمر وقت طويل  حتى انقلب فرحهم هذا غام ورعبًا.
فإنَّ «السلطان سليامن» أكمل الفتوحات الغربية التي مل يكملها أبوه سليم، ذلك 

ألنه تلقى هذا األمر أمانة ووصية من والده جيب تنفيذها.
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فبادر السلطان الشاب باحلملة إىل أوربا وفتح رودس سنة ١٥٢٢م، ومسح اسم 
 ،« وهاجْ «هونغاريا/املجر» من عىل اخلريطة باستيالئه عليها عام ١٥٢٦م بمعركة «مُ
سا»  محلة «النّمْ إىل  وخرج  ١٥٢٩م،  عام  ا»  وحارص «فيــيَــنـّ  « تْ ابَسْ فتح «بودَ كام 
عام ١٥٣٢م، ووقع معاهدة مع «أملانيا» عام ١٥٣٧م، ويف نفس العام فتح كال من 

.« رادْ ـلْغِ » و«بَ تُوينِ » و«إسْ ونْ كُ ْ رتَ «أسْ
 « باروسْ لقد كانت الفتوحات يف ذلك العهد حتري العقول، وقام «خريالدين بارْ
سبيل  يف  منه  بعمل  وذلك  حيكمها  كان  التي  أفريقيا  شامل  العثامنية  الدولة  بإهداء 
البحرية  قيادة  سليامن»  «السلطان  منحه  هذا  مقابل  ويف  اإلسالمي،  العامل  وحدة 
العثامنية، وهبذا أصبح البحر املتوسط بمثابة البحرية العثامنية يف وقت قصري. حتى 
إنه تم إرسال األسطول احلربية إىل «املحيط األطلنطي»، من أجل مساعدة املسلمني 
حدود  وامتدت  واحلبشة،  «السودان»  إىل  محالت  خرجت  كام  هناك،  املوجودين 
، إىل «موسكو».  مْ رِ الدولة يف اجلنوب إىل وسط أفريقيا، ويف الشامل تقدم خانات القِ
أصبحت  وبذلك  الرابعة،  للمرة   « ـبْـريزْ «تَ عىل  االستيالء  تم  ١٥٤٨م  عام  ويف 

.« رْ احلدود يف الرشق ممتدة إىل بحر «اخلَزَ
» عن حكمه يف اجلزائر التي كان يستطيع أن يكون  باروسْ إن تنازل «خريالدين بارْ
ا من  سلطانًا عليها، والتحاقه إىل الدولة العثامنية أمر يستحق التقدير، وقد كان هذا نابعً
كامله الروحي وقوة ارتباطه بفكرة الوحدة اإلسالمية واالرتباط باخلليفة. أما املؤثر 
الذي عمل عىل حتقيق هذا الترصف فهو القوة املعنوية العالية التي كانت له. وهذه 
الرؤيا اجلميلة التي رآها تعرب أمجل تعبري عن حتركه من منطلق هذه املعنوية الفاءقة:

يل:  وقال  ا،  رقاعً وأعطاين  املنام  يف  إيلّ  شخص  "أتى 
بفتح  قمت  ثم  اختفى.  ثم  سليامن!  السلطان  إىل  هذا  أعط  الدين!  خري  "يا 

ا فيه باخلط األخرض اآلية الكريمة: الرقاع فوجدت مكتوبً
}  (الصف، ١٣) يبٌ رِ تْحٌ قَ فَ نَ اهللاِ وَ ٌ مِ {نَرصْ
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 قرأهتا ثم مسحت هبا عىل وجهي، ثم قلت: "يا إله العاملني! احلمد والشكر لك" 
ثم استيقظت".

ا للتأييد اإلهلي هبذا الشكل  وعىل هذا يتضح أن «السلطان القانوين» كان مظهرً
وأنقذ  لإلنسانية.  والسعادة  الطمأنينة  حتقيق  سبيل  يف  كله  عمره  بذل  وأنه  املعنوي، 
الكثري من الناس الذين يعانون حتت وطأة ظلم امللوك الظاملني، وأذاق الناس رمحة 
مكان  كل  يف  يُذكر  كان  اسمه  فإن  وهلذا  هلا.  مثيل  ال  التي  اإلسالم  وعدالة  وشفقة 
املتناهي  الغري  وصدقه  عدالته  وبسبب  والرمحة.  باخلري  اإلسالمي  العامل  يف  وخاصة 

صار تعبري «العهد السليامين» رضب مثل بني الناس عن الوعود التي يلزم إيفاءها. 
للدولة  العظيمة  اجليوش  بة  حمارَ األعداء   قو من  قوة  أية  تتجرأ  مل  عهده  ويف 
من  يتحرز  كان  حوله  كلها  أوروبا  مجع  من  متكن  الذي   « لْكاَنْ حتى «شارْ العثامنية، 
احلمالت  جتاه  شيئا  يعمل  أن  يستطيع  كان  وما  القانوين.  السلطان  أمام  اخلروج 
اهلاميونية املوجهة ضده غري اهلروب من ناحية إىل أخر؛ ألن اخلروج أمام اجليش 
يعني  كان  متوازنة،  موسيقية  نغامت  عىل  حيارب  وكأنه  حيارب  كان  الذي  العثامين 
» ال خيفي عجزه ألن  انْ كَ لْ »، وهلذا كان «شارْ نْ فقدان أوروبا كلها حتى سواحل «رَ

ال يتعرض إىل مغلوبية قطعية وكان هيرب من الدولة العثامنية دوما. 
يف  أراد  ذلك  أجل  من  العثامين.  اجليش  أمام  الدائم  لفشله  حرسة  حيرس  كان 
الشديد  واهلجوم  القوية  املقاومة  أن  إال  عليها.  واالستيالء  جزائر  عىل  اهلجومَ  مرة 
الذي  اإلهلي  واملددَ  هناك،  ونائبه  لبارباروس  املعنوي  االبن  هو  الذي  باشا  حلسن 
» هلزيمة  نْ كَ لْ جتىل لصالح املؤمنني كانا سبباً ملغلوبيته احلاسمة. وبذلك تعرض «شارْ
نكراء، لدرجة أنه اضطر من شدة جوعه إىل أكل فرسه املشهور الذي كان حيبه جدا. 
بصعوبة.  روحه  إنقاذ  يف  ونجح  السفن   إحد يف  نفسه  إلقاء  من  متكن  النهاية  ويف 
» يف عدم معرفته ماذا يفعل قام بخلع تاجه  نْ كَ لْ ونتيجة لتلك اهلزائم وقلة حيلة «شارْ

من فوق رأسه وألقى به يف البحر وبدأ يرصخ:
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إىل  عني  ا  بعيدً اذهب  هيا!  املسكينة!  اللعبة  أيتها  رأيس  عن  ا  بعيدً اذهب  "هيا 

رأس حاكم آخر حظه أوفر مني". 
لنفس  البابا  مجعهم  جندي  ألف   ١٠٠ من  املكون  الصليبي  اجليش  تعرض  كام 
تَه» فلم يستطع هذا اجليش الصليبي الكبري فعل أي يشء أمام  تلك العاقبة أمام «بَشْ
ثامنية آالف جندي، الذين كانوا مكلفني بحراسة القلعة. وقام هؤالء اجلنود هبجوم 
شديد قضوا فيه عىل نصف اجليش الصليبي، وتشتت الباقون، وهبذا حتقق نرص كبري 
للعثامنيني بجيش يقدر بواحد عىل عرشة من اجليش الصليبي، وقد عرب الشاعر عن هذا:

بلة للخزامى كانت آفة صاحبةَ وجه مثل الوردة كل قُ
هبذا دخلنا إىل حريم النرص ووصلنا إال أمنيتنا

هجمنا بألف من اخليول وكأننا األطفال يف الفرح
ا عمالقًا وهزمنا يف هذا اليوم بألف جندي جيشً

الفرقة  وطاقم  املختلفة  اجليش  تشكيالت  من  املكون  القانوين  جيش  كان  لقد 
ا منظامً للغاية. املوسيقية املكون من ٢٠٠ فرد جيشً

وقد شبهه املؤرخون بام ييل:
لقد كان اجليش منظامً بدرجة ال قصور فيها. كان منظامً لدرجة أنه ال تنكرس فيه 

بيضة الدجاجة، وال يصادف فيه حتى شكو من الديك.
لقد متكن القانوين هبذا اجليش الذي ورثه عن والده من توسعة األرايض العثامنية من 
٦٫٥٥٧٫٠٠٠ كم٢ إىل ١٤٫٨٩٣٫٠٠٠ كم٢. وكانت حدودها حماطة بالقارة واملحيط، 
لدرجة أن امللوك كانوا ال يستطيعون فعل أي يشء أمام هذا اجليش سو العجز.
«خريالدين  هبا  يقوم  التي  احلمالت  من  راحة  جيد  ال  «إسبانيا»  ملك  كان 
البلدان  جتاه  يريده  الذي  بالظلم  القيام  من  يتمكن  مل  وألنه  عليه،   « باروسْ بارْ
يف  لديه  الرغبة  زادت  وقد  األناضول،  أرايض  عىل  محلة  يف  اخلروج  قرر  اإلسالمية 
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القيام هبذا األمر ملا علم أن «السلطان القانوين» يف أوروبا. وملّاَ علم إمرباطور أملانيا 
ا معه ضد القانوين، وأرسل  » باألمر أراد أن جيعل من ملك «إسبانيا» حليفً دْ دِنانْ رْ «فَ
ا اعرتف فيه بتلك االعرتافات الكبرية عن الدولة العثامنية حتى يترصف  إليه خطابً

هذا امللكُ بالعقالنية:
"أخي ملك «إسبانيا» سمعت أنك قررت اخلروج يف محلة إىل األرايض العثامنية 
ا يف ذلك من انشغال القانوين يف أوروبا، ولكني ال أجد هذا الترصف منك  مستفيدً
ا منا قام بحملة عىل األناضول واستوىل  ا، ألنني مل أسمع أن واحدً سليامً أو صحيحً
ملدة  عليه  السيطرة  من  متكنوا  والذين  سيطرته.  حتت  وأبقاه  مكان  أي  أو  قلعة  عىل 
اضطروا إىل الرجوع والتقهقر أمام األتراك وتركوا ما حصلوا عليه. وإنا ال نستطيع 
تفكر  أن  وعليك  أناضول.  عن  فضالً  بالدنا  يف  فتحوها  التي  األماكن  اسرتجاع 
مدينة  أو  قرية  وكم  أيدينا؟  يف  نبقيها  أن  استطعنا  وكم  أخذناها،  قلعة  كم  للحظة، 
أخذناها ومل نعدها؟ ولتعلم أن خروجك إىل مكان بعيد كهذا يعني أنك تذهب يف 
ا أن خروجك إىل األناضول  ، ولتعلم أيضً مغامرة كبرية أو باملعنى األصح تسري هباءً
فم  يف  بنفسك  تلقي  أنك  يعني  إنام  هناك  جنوده  أو  السلطان  فيه  يوجد  ال  وقت  يف 
األسد، وحينئذ لن تستطيع أن تنقذ نفسك من خمالبه أو فمه، ختلَّ عن هذا الترصف، 
وساعدين، فإن مل تساعدين فإن هذا يعني مويت، وانتهاء أمري، وهذا يعني أن الدور 

سيكون عليك بعد ذلك".
اهللا  عون  أن  هي  حقيقة  عىل  ا  نموذجً كان  القانوين»  «عهد  أن  واضح  هو  وكام 
آمنوا  الذين  األناس،  هلؤالء  كالسيل  املرشفة  واالنتصارات  بالنجاحات  يأيت  تعاىل 
بإخالص ومتنوا من قلوهبم أن يعلوا كلمة اهللا. لقد كان «السلطان القانوين» يعامل 

ملوك أوروبا عىل أهنم والة عنده. 
 « نْ كَ لْ «شارْ وبني  بينه  دارت  معركة  يف  أُرس  الذي  «فرنسا»  ملك  ذلك  ومن 
من  القانوين»  إىل «السلطان  رسالة  بإرسال  فرنسا  ملك  أم  وقامت  أملانيا،  إمرباطور 
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السالطني»،أما  «سلطان  بعبارة  خطاهبا  يف  وخاطبته  األرس،  من  ابنها  إنقاذ  أجل 
ا» بدأ فيها بقوله:  وَ القانوين فقد رد عىل تلك الرسالة برد أرسله إىل «فِرانْسُ

"أنا.... ثم يعد أسامي البالد التي هو حاكمها، سلطان أذربيجان واألناضول 
السلطان  والبحر  والرب  ومرص  العرب  وبالد  والعراق  وقرمان  والبلقان  والرومىل 
ا» يا وايل والية  وَ سليامن خان ابن السلطان سليم خان" وخياطبه بقوله: "وأنت يا «فِرانْسُ
ن عنه املصيبة بقوله بأن هذا األمر وهو األرس قد حيدث ألي ملك. فرنسا". ثم هوَّ
رصخة   هي  إنام  خطابه  يف  والبحر  الرب  سلطان  بأنه  سليامن»  ومقولة «السلطان 
تعرب عن شدة إيامنه وقوته. وقد استمر صد تلك الرصخة طوال عرص القانوين، 
ومل ينقطع قط، السيام وأنه يف «عهد القانوين» ظهر يف «فرنسا» أن الرجال والنساء 
يرتاقصون مع بعضهم البعض يف احلفالت، وملا وصل اخلرب إىل «السلطان القانوين» 
أرسل رسالة إىل ملك «فرنسا» قال فيها: "لقد بلغني أن الرجال والنساء يف بالدكم 
يتعانقون أمام الناس ويرتاقصون بشكل خيالف احلياء واألخالق يف حفالت وقحة 
تلك  تنتقل  بأن  احتامالً  هناك  فإن  بالدنا  مع  حدود  هلا  بالدكم  وألن  أوجدمتوها، 
هذه  تنهي  أن  ا  فورً عليك  هذه.  رسالتي  تصلك  عندما  وهلذا  ديارنا،  إىل  الوقاحة 

الوقاحة وإال فإنني قادر عىل القدوم بنفيس إليكم ألقيض عليها".
مائة عام  ملدة  يف «فرنسا»  ا  متامً رسيا  أصبح  ر» أن الرقص  املؤرخ «هامّ ويسجل 
يعملون  العهد  هذا  يف  العثامين  املجتمع  أفراد  كل  كان  لقد  الرسالة.  هذه  بعد  كامل 
ليس  واحلامسة  باهليبة  املفعم  النهوض  هذا  كان  لقد  وأصالة.  وجدية  إيامنية  بروح 
يف  رتبة  أصغر  يف  حتى  املجتمع  أفراد  كل  يف  ظهر  بل  فحسب  القانوين  عند  ا  ظاهرً

مؤسسات الدولة.
وملا  برسعة،   يعدو  فرس  ه »عىل  زَ وَ بِرَ  » انتصار  بشارة  محل  الذي  ار  البحَّ وهذا 
فصهل  الفرس  جلام  ار  البحَّ سحب  اهلائلة  الرسعة  هبذه  قايب»  «طوب  قرص  دخل 
املنظر  هذا  القانوين   رأ وملا  سكن،  ثم  لفرتة  اخللفيتني  رجليه  عىل  ووثب  الفرس 
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ار عىل القانوين بقوله:  يْالينِ غاضب"، فرد البحَّ هَ ار:  "لقد أتيت بفرس كُ قال للبحَّ
ا كان كهيالنيا غاضبًا ولكننا روضناه."  "يا موالي السلطان! إن البحر األبيض أيضً
ار إنام هو ظاهرة لالعتامد عىل النفس املنبعث من هذه  وهذا الرد الذي رد به البحَّ

القوة اإليامنية.
اإليامنية.  القوة  بتلك  يشعر  جندي  أصغر  إىل  السلطان  من  اجلميع  كان  لقد 
سنان»  «املعامري  مثل  العظيمة  الشخصيات  بتلك  يمتاز  القانوين»  «عهد  كان  لقد 
العامرة،  يف  أحد  يضاهيه  أال  املعامرية  التحفة  "السليامنية" تلك  بأثره  استطاع  الذي 
أفندي»  السعود  و«أيب  باشا»  كامل  و«ابن  الرائعة،  بأشعارمها  و«باقي»  و«فضويل» 
أفندي»  و«حييي  أفندي»  و«مركز  أفندي»  و«سنبل  بفتاوامها،  العامل  أضاءا  اللذان 
الذين عملوا عىل توجيه القلوب إىل املعنوية، و«خري الدين بارباروس» الذي تنازل 
البحر  جعل  والذي  اإلسالمي  العامل  وحدة  أجل  من  «أفريقيا»  شامل  حكم  عن 
العامل  خريطة  رسم  الذي  رئيس»  و«بريي  الرتكية،  العثامنية  البحرية  بمثابة  األبيض 
واكتشف أماكن مل تكن مكتشفة من قبل، والوزير «صوقوللو» الذي ذاب وانصهر 
يف وجدان العامل اإلسالمي بالرغم من أنه تربى يف عائلة مشهورة برتبية القسيسني، 
والذي أظهر دراية وخربة يف إدارة الدولة كانت تعادل خربة السالطني. إن كل هذه 

الشخصيات أوصلوا الدولة العثامنية إىل نقطة الكامل.
محل  وبذلك  َا»،  وجلْ و«الفُ  « ونْ «دُ هنري  بني  الربط  عىل  «صوقوللو»  عمل  لقد 
ظاهرة  كان  وذلك  آسيا،  وسط  إىل  ومنها  بحر «اخلزر»  إىل  العثامين  األسطول  سفن 

فكرية كبرية ال يتصور وجودها حتى يف اخليال. 
أما بالنسبة للخريطة التي رسمها «بريي رئيس» فهي من األعامل التي مل يستطع 
» يف تلك  ونْ النْــدْ رُ التاريخ رسمها حتى يف الوقت احلارض، فقد ظهرت جزيرة «جِ
احلقيقة  وهذه  احلالية،  األصلية  طبيعتها  مع  يتوافق  بشكل  قطع  ثالث  عىل  اخلريطة 
مل تثبت إال بعد صعود اإلنسان عىل سطح القمر. وبالتايل فإن رسم «بريي رئيس» 
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وهذه  قلبي،  وانكشاف  علمية  خربة  نتاج   سو يكون  أن  يمكن  ال  اخلريطة  لتلك 
األمثلة كافية إلظهار مرتبة رجال الدولة يف هذا العهد.

الفقه  بتنظيم  أمره  بسبب  له  منح  قد  إليه  أضيف  الذي  «القانوين»  لقب  أما 
اإلسالمي والقوانني اإلسالمية عىل شكل جمموعات وذلك كرضورة من متطلبات 
هء آلِ عثامن» عىل يد هيئة  انونْ نامَ عرصه، وتم تنظيم هذه القوانني، التي سميت «قَ
كان يرأسها عالمة العرص و«مفتي الثقلني» (أي مفتي اجلن اإلنس) «ابن كامل باشا» 
ا  و«أبو السعود أفندي». وهبذه الصورة كانت كل القوانني التي صدرت متوافقة متامً

مع األحكام الرشعية.
امتدت  التي  اإلسالمية  العلية  الدولة  تلك  يف  واحلق  العدالة  تطبيق  تم  لقد 
نَا» بصورة  ايْ رَ » إىل وسط أوروبا، ومن «املحيط اهلندي» إىل «أوكْ رْ حدودها من «اخلَزَ
التفتيش  حماكم  ظلم  من  هيربون  الذين  كان  وهلذا  العرص.  ملتطلبات  ا  طبقً دقيقة 
الكاثوليكية املسامة بـ «أنكيزيسيون» هيرعون إىل الدولة العلية ليحتموا هبا وبالعدل 
يقول  كان  ألنه  باإلعدام؛  عليه  كم  حُ الذي  اليلَيو»  «جَ وهذا  فيها.  املنترش  واحلق 
نفسه  ينقذ  لكي  الظاهر  يف  العلمية  قناعته  لرتك  اضطر  تدور،  األرضية  الكرة  بأن 
من اإلعدام. أما يف الدولة العثامنية فقد كان يغلب عليها فكرة أن الرعية حتى غري 

.U املسلمني منهم وديعة اهللا أي أمانة اهللا
تقول:  التي  املقولة  فيها  شاعت  أن «بولونْيا»  لدرجة  العثامين  العدل  انترش  لقد 
أو  حريتها  الدولة  تنال  فلن   « تولْ «فِيسْ هنر  من  ترشب  مل  العثامنية  اخليول  أن  "طاملا 

استقالهلا". وأصبح هذا التعبري بمثابة رضب املثل عندهم.
يف  كلها  كانت  مرات،  ثالث  التاريخ  يف  استقالهلا  نالت  يا»  «بولونْ إن  حقيقة 

تول». املرات التي رشبت فيها خيول العثامنيني من هنر «فِيسْ
العثامنية  بالدولة  املسلمني  غري  الرعايا  ارتباط   مد لنا  يوضح  التايل  واملثال 
 « رْ «املَجَ محلة  يف  القانوين»  «السلطان  خرج  عندما  فيها:  نالوه  الذي  العدل  بسبب 
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م يف الطعام حلساب إمرباطور «أملانيا»، وحاولوا  رْ أن يضعوا له السُ أراد بعض املَجَ
» ، إال أن هذا الطباخ  أن يقنعوا طباخ السلطان بذلك، وكان أرمينيًا يُدعى «مانوقْ
هذا  أظهر  وبذلك  القانوين،  السلطان  يف  واحلق  العدل   ير كان  ألنه  بشدة؛  رفض 

ا عىل اإلخالص الكبري. الطباخ نموذجً
حب  ينل  مل  عظيامً  سلطانًا  كان  القانوين»  «السلطان  أن  املثال  هذا  من  ويتضح 

ا حبًا  من غري املسلمني. الرعية املسلمني فحسب بل اكتسب أيضً
شامل  إىل  بالد «األندلس»  من  املسلمني  نقل  محالت  استمرت  ا  أيضً عهده  ويف 

أفريقيا حلاميتهم من املذابح الدامية التي قام هبا النصار هناك ضد املسلمني.
االمتياز،  هذا  يستحق  ال  شخص  إىل  امتياز  أو  حق  يُعط  مل  العثامنية  الدولة  ويف 
فكل شخص كان يكسب مكانته بقوة عقله وعضده. فاألب العاقل يمكن أن يكون 
ا، أما ابنه الغبي فيكون زباال ألنه سفيه الترصف. والعبد قد يرتقي إىل درجة  وزيرً

الصدارة العظمى بسبب نجاحه وتوفيقه وإخالصه. 
خرية  يد  عىل  عالية  ودراية  كبرية  بدقة  تتم  تربيتهم  فكان  العثامنيون  األمراء  أما 

علامء عرصهم.
وعىل  إليها  يدخل  نْ  مَ كل  تُعلِّم  التي  املدرسة  بمثابة  فكان  العثامين  القرص  أما 
رأسهم السلطان. وعند تعيني أية وظيفة أو مأمورية كان ال يلتفت إىل الصداقة أو 

املحاباة أو الفقر أو الغنى، حيث كانت اللياقة واخلربة تأيت يف املقام األول. 
» عن تلك احلقيقة فقال: جْ بَــرْ وقد عربّ السفري النمساوي يف ذلك العرص «بوسْ
ال  واألتراك  وإقباله،  ملوقعه  الباين  هو  العثامنية  الدولة  يف  شخص  كل  "إن 
ا، بل دائامً يكونون  يؤمنون بأن املزايا تورث، وغري الرشفاء أو الكساىل ال يرقون أبدً

مهمشني يف ذل واحتقار".
ي» أرسل هيئة من عنده إىل الدولة العثامنية ملراقبة  نْرِ حتى امللك اإلنجليزي «هَ

ا هلم ليسريوا عليه. نظام العدالة التي تتميز بالعدل، من أجل أن يتخذوها نموذجً
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وقدوة  ا  نموذجً وكان  وصدق،  "اإلسالم" بإخالص  القانوين  عهد  عرض  لقد 
ل عظمته يف كل اخلصائص عىل العامل كله. للعامل كله، وسجّ

يف  ا  أيضً أثبت  والقوة،  واإلرادة  العقل  إىل  يستند  سلطانًا  القانوين  كان  وكام 
واملحوية هبمة «مركز  التواضع  يتطلب  الذي  املعنى  مرات بأنه سلطان يف عامل  عدة 

أفندي». وهذا املثال الذي يثبت ذلك يبدو يف غاية الرواعة:
ه» هزيمة  زَ وَ يا» يف «بِرَ يا دورْ رْ باروسْ باشا» من هزيمة «آنْدَ متكن «خريالدين بارْ

ا بحياته.  يا» اضطر لرتك أسطوله وفر هاربً يا دورْ رْ نكراء، لدرجة أن «آنْدَ
باروسْ باشا» سفن األعداء املحملة بآالف األرس أمامه ودخل هبا  فساق «بارْ
تَظُّ بسفن األعداء  كْ نو» إىل اخلليج يف إستانبول، كان سطح البحر يَ ايْ بورْ من «رسَ
املمتلئة باألرس. وكان القانوين والباشوات والوزراء يشاهدون هذا املنظر العظيم 
نو»، وهذا القرص غري موجود حاليًا، فقال أحد  ايْ بورْ أمام القرص الساحيل يف «رسَ

الباشوات بحامس كبري:
افتخرتم  مهام  كهذا؟  ا  منظرً العامل  شاهد  مرة  كم   تُر يا  السلطان!  موالي  "يا 

هبذا يا موالي فهو قليل عليكم".
: "يا باشا! هل الواجب علينا جتاه هذا  أما القانوين احلاكم العظيم فرد عليه قائالًً

النرص االفتخار أم الشكر هللا الذي منحنا إياه؟!"
وال شك أن سلطنة القانوين يف عامل املعنى والتي كانت أكرب وأسمى من سلطنته 

.U يف الدنيا، كانت نتيجة للفيض واهلمة التي حصل عليها من خواص عباد اهللا
للمرشدين  الكبريين  والرعاية  االحرتام  يظهر  أسالفه  مثل  كان  القانوين  ألن 
نِي» من أولياء  لْشَ الكاملني، ويداوم عىل مصاحبتهم، وملا مرض الشيخ «إبراهيم الكُ

مرص دعاه السلطان إىل «إستانبول» وأمر طبيبه اخلاص أن يعاجله.
وكان  أفندي»،  «سنبل  ومن  أفندي»  «مركز  من  االستفادة  دائم  السلطان  كان 

ن الرضاعة. ا من الشيخ «حييى أفندي» البشيكطاشى أخيه مِ ا أيضً يستفيد كثريً



٢٠٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

واحلادثة التالية توضح بشكل واضح مد درجة القرابة التي كانت بني القانوين 
وبني الشيخ «حييى أفندي»: ذات يوم كان «السلطان القانوين» يتنزه بقاربه يف املضيق 
«حييى  فلبى  جواره،  إىل  السلطان  ودعاه  أفندي»  «حييى  الشيخ  تكية  من  واقرتب 

ا ذا وجه نوراين. أفندي» الدعوة، وأخذ معه شخصً
لون يف املضيق بالقارب كانوا يتبادلون أطراف احلديث، إال أن  وبينام كانوا يتجوّ
ينظر  وكان  احلديث،  يشاركهم  مل  أفندي»  الشيخ «حييى  برفقة  كان  الذي  الشخص 
طوال الوقت إىل اخلاتم القيم املوجود يف إصبع السلطان، وملا انتبه السلطان لألمر 
خلع اخلاتم وأعطاه للرجل، أخذ الرجل اخلاتم وألقى به يف البحر فغضب السلطان 

ا للشيخ «حييى أفندي». من هذا املوقف، ولكنه مل يقل شيئًا احرتامً
املاء  إىل  يده  الرجل  هذا  فمد  الشاطئ  من  القارب  اقرتب  الرحلة  انتهاء  وبعد 
واغرتف غرفة من املاء بيده ومدها إىل القانوين، الذي كان ينظر بتعجب شديد، لقد 
كان يف يد الرجل اخلاتم الذي ألقاه يف البحر قبل قليل، أخذ القانوين اخلاتم بشكل 
ال إرادي، وبينام كان عىل وشك التحدث مع هذا الرجل، إذا به ينزل ويسري حتى 

اختفى عن األبصار.
ا من هذا الوضع، إال أن حييى أفندي نظر إليه بوجه باسم  تعجب السلطان كثريً

وقال له:
u الذي متنيت رؤيته منذ زمن يا موالي السلطان".  اخلرض  "إنه 

وقد عربّ هذا احلال لـ«السلطان القانوين» عىل أن سلطنة الدنيا ال تساوي شيئًا 
بجانب سلطنة اآلخرة.



العثامين  اجليش  كان  «النمسا»  عىل  القانوين  هبا  قام  التي  الغزوات   إحد ويف 
جلس  وملا  املسلمني،  غري  يسكنها  التي   ،القر ا  خمرتقً العدو  جيش  صوب  يتقدم 

«السلطان القانوين» يف أثناء الطريق للراحة أتى إليه قروي مسيحي وقال له:
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وعلق  حديقتي،  من  عنب  قطف  جنودكم  أحد  قطع  لقد  السلطان!  موالنا  "يا 
مكانه ثمنه من النقود وهلذا جئت أهنئكم وأشكركم". 

احلملة،  إىل  الذهاب  من  منعه  الفور  وعىل  اجلندي  هذا  بإحضار  القانوين  فأمر 
فتعجب املسيحي القروي من هذا األمر، فقال له السلطان: 

اجلندي  هذا  يعلق  مل  ولو  النرص،  سبيل  يف  خطوة  أول  هو  اجلنود  حال  "إن 
ولقطع  الظاملني،  جيش  اجليش  هذا  ألصبح  أخذه،  الذي  القطف  مكان  النقود 
حياته  أنقذ  فإنه  العنب  ثمن قطف  النقود  علق  ألنه  ا  نظرً ولكنه  اجلندي.  هذا  رأس 
من املوت، ولكن  ألنه أخذ العنب دون إذن من صاحبه فقد منعته من املشاركة يف 

احلملة".
املرأة  أمسكت  العودة،  طريق  يف  مسنة  امرأة  قابل  احلملة  هذه  القانوين  أتم  وملا 

بلجام فرس القانوين، 
وقالت: "إنني مشتكية منك" 

فسأهلا السلطان: "وملَنْ سرتفعني تلك الشكاية؟" 
دخلوا حقيل  اإلهلية. ألن جنودك  املحكمة  ضدك يف  املرأة: "سأرفعها  فأجابت 

وأفسدوا زرعي"
شعر السلطان بحزن شديد وأحنى رأسه، ودمعت عيناه، وجعل يسعى لتطييب 

خاطرها حتى رضيت، وساحمته.
أهايل  من  امرأة  أن  القانوين:  عهد  يف  وقعت  التي   األخر األحداث  ومن 
ه بني يديه  ق منزهلا، وكانت حتمل املسؤلية عىل السلطان فقامت حتاجُّ إستانبول رسُ

يف يوم يستمع فيه القانوين لشكو الرعية. غضب السلطان وقال للمرأة:
منزلك؟" بسطو  يشعرك  مل  الذي  العميق  النوم  هذا  "ما 

فأجابت املرأة: "علمنا يا موالي أنك متيقظ فنمنا يف منزلنا عىل الرحب والسعة". 
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فقال السلطان للمرأة: "أنت عىل حق" 
ثم أمر السلطان بأن يُدفع هلا بدل ما رسق، من ماله اخلاص.  



وقد  القانوين»،  عهد «السلطان  يف  اإلسالم  شيخ  هو  أفندي»  السعود  كان «أبو 
كان الشيخ «أبو السعود أفندي» يعرف الشعر باللغات العربية والفارسية والرتكية، 
إىل جانب تبحره يف العلوم الدينية املختلفة، وقد اشتغل بالتدريس والقضاء وكان 

له كتب وآثار كثرية.
بقتل  أفندي»  السعود  «أيب  من   الفتو القانوين»  «السلطان  طلب  يوم  وذات 
وكان  القرص،  حديقة  يف  املوجود   الكمثر شجر  إفساد  يف  سببًا  يكون  الذي  النمل 

طلبه هذا عن طريق الشعر:
لو أفسدت النملة الشجرة

فهل من بأس إذا قتلتُ النملة؟
ا عن هذه الفتو فقال: وقد أجاب «أبو السعود أفندي» بطريق الشعر أيضً

ا عندما نقف يف حمكمة احلق غدً
فإن النملة ستأخذ حقها من سليامن! 

حتى  متنعه  التي  بالدرجة  كبرية  معنوية  تربية  القانوين»  «السلطان  تربى  لقد 
ا  خبريً جدا،  ذكيا  دولة  ورجل  كبرية  دراية  عىل  ا  قائدً كان  وهلذا  النملة.  إيذاء  من 

بالتشكيالت، ويف الوقت نفسه عاملًا وأديبًا.
ا جدا يف اختيار رجال الدولة، وبالرغم من تساحمه الشديد، كان ال  وكان ماهرً

يعفو قط عن الترصفات واحلركات التي تكون ضد الدولة والدين.
وألنه كان يراعي أحاسيس األمة واجلنود كان اجلميع حيبه، ومل تكن عنده غاية 

ا سو إعالء دين اهللا. أو هدف طوال فرتة حكمه التي استمرت ٤٦ عامً
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«حممد  الوزير  كان  رعيته:  هبا  حكم  التي  العدالة  تلك  بالتقدير  جدير  هو  ومما 
من  ترسل  التي  السنوية  املخصصات  إستانبول  إىل  أرسل  قد  «مرص»  وايل  باشا» 
الوايل  شكر  أو  بتقدير  يقم  مل  بذلك  السلطان  علم  وملا  عام.  كل  عن  زائدة  «مرص» 
عىل هذه اهلمة، بل عىل العكس شك وارتاب فيه وقال:"يا تُر هل قام هذا الباشا 
الزائدة  األموال  هذه  إلينا  يرسل  لكى  «مرص»  أهل  عىل  الثقيلة  األعباء  بفرض 
وأمر  الرعية؟  ظلم  قد  يكون  بذلك  فهو  ذلك  فعل  قد  كان  ولو  تقديرنا،  ينال  حتى 
باستدعاء املذكور إىل «إستانبول». وتم عمل حتقيق صارم للباشا، وبالرغم من أن 
نتيجة التحقيقات أثبتت براءة الباشا إال أن السلطان كان يشك يف أمر تلك األموال 

الزائدة فأمر بأن تستخدم يف األعامل اخلريية كرتميم جماري املياه وغريها.


لقد كان «السلطان القانوين» ذا رأي ثاقب، وملا أعطى «فرنسا» بعض االمتيازات 
أن  هو  االمتيازات  هذه  لـ«فرنسا»  القانوين  منح  يف  والسبب  اجلهالء.  بعض  اهتمه 
وشك  عىل  وكان  كلها،  أوروبا  عىل  سيطرته  حيكم  أن  يريد  كان  «أملانيا»  إمرباطور 
حتقيق مقصده هذا هبزيمة «فرنسا» ولكي يعيق «السلطان القانوين» هذا األمر أعطى 
ختفيض  بموجبها  تم  معهم،  وقّعها  بمعاهدة  التجارية  االمتيازات  بعض  لـ«فرنسا» 
بمساعدة  القيام  يعني  كان  وهذا   %  ٥ بنسبة  الفرنسية  الواردات  عىل  اجلامرك  نسبة 
للعثامنيني،  الرضيبة  تدفع  فرنسا  كانت  هذا  مقابل  ويف  للفرنسيني،  كبرية  مادية 
وبفضل تلك السياسة التي انتهجها القانوين متزقت وحدة أوروبا، وزاد نفوذ الدولة 

» كان يقول:  رْ وثَ تنيْ لُ ارْ العثامنية، وهلذا فإن «مَ
"يا ريب أرسل لنا األتراك يف أرسع وقت ليكون لنا نصيب من عدالتك اإلهلية".

السيام وأنه كان يقول: 
ا." كفرً يُعد  العامل  يف  واحلق  العدل  ينرشون  الذين  األتراك  مقاومة  "إن 

ويتضح من هذا أن زعيامً مسيحياً أيضاً اضطر لالعرتاف هبذا احلق أمام العدل 
الذي ينرشه القانوين.
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مذهبًا  أحدث  الذي   « رْ وثَ لُ تنيْ  ارْ «مَ لـ  العون  يد  القانوين»  «السلطان  م  قدّ لقد 
ا يف املسيحية بالسياسة العاملية التي انتهجها، كام ساعد أعوانه، وبذلك عمل  جديدً
عىل ختريب العالقات بني «أملانيا» و«إسبانيا»، وقد وجد املذهب الربوتستانتي الذي 
ا يف اضطراب العالقات  ا يف «أملانيا»، وكان هذا سببًا أيضً » رواجً رْ وثَ تنيْ لُ ارْ أحدثه «مَ
بني «أملانيا» وبني الدول التي تسري عىل املذهب الكاثوليكي، وكانت «إسبانيا» عىل 
باتفاقية  جعبتها  يف  أخذت «فرنسا»  العثامنية  الدولة  هذه  كانت  ذلك  وقبل  رأسها. 
االمتيازات. فبهذه السياسة جتاه الدول األوروبية استطاعت أن متزق القوة الصليبية 

التي يمكن أن تقاومها.
الدولة  إىل  العاملية  التجارة  طرق  إعادة  وهي  لالمتيازات   أخر فائدة  وثمة 
إىل  والوصولِ  أمريكا  اكتشاف  مثل  بأسباب  تغريت  بعدما   ،أخر مرة  العثامنية 
الرشق األقىص عرب طريق «رأس الرجاء الصالح». وبالرغم من ذلك تبني أن تلك 

االمتيازات أصبح رضرها أكثر من نفعها بعد ذلك بسبب تغري الظروف.
لقد كان «السلطان القانوين» خيشى اهللا ويبذل أقىص ما يف وسعه من أجل إحقاق 
احلق، وملا تم بناء «جامع السليامنية» والكلية امللحقة به، مجع كل العامل الذين عملوا 

يف بناء اجلامع، وبعد أن بدأ باسم اهللا واحلمد والشكر له قال: 
نْ  "يا إخويت يف الدين، لقد تم بناء هذا اجلامع الرشيف بإذن اهللا، ولو كان فيكم مَ
مل يأخذ حقه بطريق اخلطأ فليأت ليأخذه، ويمكن أن يكون هذا الشخص غري موجود 

اآلن؛ وهلذا فإنني أرجو من احلارضين أن يعلموا الغائبني ليأتوا ويأخذوا حقهم".
مت يف أصعب  وتذكر الوثائق أنه تم عمل برنامج حتى  للدواب التي استُخدِ
أوقات البناء. روعي يف هذا الربنامج أوقات االسرتاحة والرعي للدواب. وبذلت 
جهود جبارة من أجل املحافظة عىل حق املخلوقات أيا كان. ولعل إظهار القانوين 
أحد  كان  الكبري،  اجلامع  هذا  تأسيس  يف  والدواب  العباد  حلقوق  الرعاية  هذه  كل 

األسباب الرئيسية لتلك األرسار والروحانيات التي توجد يف جامع السليامنية.
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وقد تأسست كافة اآلثار العظيمة يف العامرة اإلسالمية الرتكية يف عهد القانوين 
عىل يد املعامري الكبري «سنان» وجامع السليامنية أشهر أعامله. وقد روعي يف إنشاء 
وضوء.  عىل  إال  أماكنها  يف  األحجار  يضعوا  مل  إهنم  حتى  دقيقة.  أمور  اجلامع  هذا 
السليامنية  "صاحب  احلقيقة:  هذه  عن  يعرب  األهايل  بني  انترش  الذي  التعبري  وهذا 

سليامن، ومؤسسه سنان، وطينته اإليامن".
بدأ فيه العمل بوضع حجر األساس عىل يد «أيب السعود أفندي» شيخ اإلسالم، 

واستمر العمل فيه سبع سنوات من عام ١٥٥٠ إىل عام ١٥٥٧م.


وقد أظهر القانوين سمة من سامته العالية أثناء افتتاحه حيث قال: 
بذلك". األوىل  وهو  صنعه  من  فإنه  اجلامع،  وليفتتح  سنان»  "ليأت «املعامري 

فأجاب سنان عىل السلطان بقوله: 
كتابة  أثناء  برصه  فقد  قد  ي»  صارِ حِ ه  ــرّ «قَ اخلطاط  إن  السلطان!  موالي  "يا 
ه  ــرّ «قَ يفتتحه  بأن  القانوين»  «السلطان  فأمر  له".  الرشف  هذا  فليمنح  خطوطه، 

ي».  صارِ حِ
بعيد  من  فمنظره  املادة  يف  اإلسالمية  الروح  جتسم  السليامنية»  «جامع  كان  لقد 
يشبه شبح إنسان يمد يده إىل اهللا بالدعاء، وقد انطبعت مسحة روحانية العبادة عىل 
من  فاملسجد  املادة،  عىل  يوصف  ال  بكامل  انعكس  املعنى  أن  أي  املعامري،  الشكل 
الداخل ليس به مكان مظلم، وبذلك يتجه املؤمن إىل عامل داخيل من خالل احلامس 
القلبي، كاملاء اجلاري، لقد اكتسبت أحجاره وطينته املعنى، فاملسجد يشبه اإلنسان 
ت، ويف أرضيته  يمكن ختيل آثار السجود الذي  الذي يرشح أشياء كثرية، ولكنه صامِ
ومل  ورحلوا  املسجد  إىل  أتوا  الذين  اجلنود  وخياالت  عام،  مخسامئة  طوال  استمرت 
يعودوا، لقد كان عمالً عظيامً بدرجة ال يمكن تصوره واستمدت مادة هذا املسجد 
عظمتَها من املعنوية. لقد كان طوال التاريخ مكان الدعاء لالنتصارات املرشفة، وما 
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أمجل ما عرب به الشاعر األديب «حييى كامل» عن روحانية هذا املعبد حينام قال:
الكل يأيت إىل بابه سواء من األرض أو من السامء
يدخلون  بعضهم تلو البعض إىل هذا البناء اإلهلي

ليكون أمجل معبد لدين هو خاتم األديان
وهذا هو جوهر الشكل للعامرة التي ختيلها الفن املعامر

وعندما يكربّ الناس يف صوت واحد
تصبح موجات الصوت كأهنا صوت واحد

القيامة.  يوم  إىل  األثر  هذا  بقاء  أجل  من  جهده  كل  سنان»  «املعامري  بذل  لقد 
ا له يف إحد الزوايا  ا متواضعً ودعا هبذا بعد ذلك، وقد صنع «املعامري سنان» قربً
نْ يأتى إىل هذا  وكأنه توقيع متواضع يف زاوية املسجد، وكأنه بذلك يطلب من كل مَ
ا، وقد أوصل «املعامري سنان»  املكان أن يدعو له، فله يف األرايض العثامنية ٢٣٠ أثرً
العامرة اإلسالمية إىل ذروهتا، وبقاء آثاره ثابتة ومتينة حتى اليوم مل يتجاوزه أحد يف 
الفن املعامري، هذا أمر دعا إىل حرية العامل كله اليوم. ولو استطاع معامري اليوم أن 
ا من أعامله فإنه سيسمى حينئذ أعظم املعامريني؛ ألنه مل يكن أحد  يقلد عمال واحدً

يتفوق عىل هذا املعامري العثامين.  
وبرزت يف عهد «السلطان القانوين» أسطورتان فنيتان؛ األوىل جامع السليامنية 

يف العامرة، والثانية املرثية التي نظمها الشاعر باقي، وسنذكر بيتًا من تلك املرثية:
إنه السلطان العظيم ملك بلد السعادة

ا عليه إذا جتول عىل فرسه فإن العامل كله يكون ضيقً
توجهه  عىل  هذا  عمل  فقد  للغاية،  حساس  قلب  صاحب  كان  القانوين  وألن 
إىل فن الشعر، وله أشعار مجيلة للغاية بمخلص "املحبي"، وعدد الغزليات التي يف 
ديوانه تبلغ ٣٠٠٠ غزلية، والبيت التايل من األبيات اجلميلة التي نظمها وهو عىل 

فراش املوت:
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ا مثل الدولة ليس عند الناس يشء أكثر اعتبارً
ا يف حالة الصحة  ساً واحدً ليس يف العامل دولة تعادل نَــفَ

واألبيات التالية من أشعاره املشهورة املتعلقة بالبطولة:
لْ اهللا اهللا ولنرفع راية السلطان  لنقُ

نوجه اجلنود إىل الرشق 
ولنجعل نطاق اهلمة حييط بنا من كل جانب

لنقطع هذا الطريق وليصبح كل واحد منا أشعث بالرتاب
.....

عندما يفرض اجلهاد علينا
فيكون ذنبًا لو قعدنا ومل نجاهد
وليكن أبو بكر وعمر أدالء لنا

يا حمبي اسحب اجلنود إىل الرشق 


أما األوقاف التي كانت مؤسسات تعرب عن احلب والشفقة باملخلوقات من أجل 
اخلالق، فإهنا قد وصلت إىل ذروهتا يف عهد القانوين، فقد أُسست اجلوامع واملدارس 
وبذلك  واألسبلة،  واجلسور  اخلريية  والعامرات  والنزل  واحلاممات  واملكتبات 
املحتاجني  إىل  تذهب  اخلريات  وكانت  املجتمع،  يف  ومعنوي  مادي  توازن  حصل 
فيه  يتعاون  الذي  للمجتمع  املحبة  عش  بمثابة  اجلوامع  أصبحت  حتى  اجلامع،  عرب 
الغني مع الفقري والسليم مع املريض وصاحب احليلة مع عديم احليلة. وهذه اجلهود 

والنشاطات أكسبت أفراد املجتمع املضطربني حضن األم الدافئ.
يف  واألنصار  املهاجرين  بني  الواقع  التآخي  نموذج  هو  الذي  التساند  كان  لقد 

عهد الصحابة، قدوة مألت املجتمع بالفيض والربكة. 
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ا حدث هناك نوع من التكامل بني الناحية الظاهرية للدين  ويف هذا العهد أيضً
القلب  أفق  وإىل  الروحي  العمق  إىل  تنزل  التي  الناحية  أي  الباطنية  الناحية  وبني 
أحاسيسهم  تكامل  عىل  عملوا  الذين  الكبار  القلب  رجال  فيه  وتربى  والوجدان. 
نة. ونذكر  الروحية، التي هي رأس مال حياهتم األبدية من خالل حكم القرآن والسُ
هلا:  الفيض  ومنبع  لألمة  املرشدين  بمثابة  كانوا  الذين  الرجال  هؤالء  من  ا  بعضً هنا 
نْبُلْ أفندي»، والشيخ  » من سلسلة السعادة، والشيخ «سُ يشِ خْ إنه «احلاج حممد البَدَ
ْ أفندي» وهو من األربعني،  رضِ زْ أفندي»، و«خِ كَ رْ ني»، والشيخ «مَ لْشَ «إبراهيم الكُ
كتب  الذي  زاده»  و«شيخ  أفندي»،  داود  قره   » والشيخ  أفندي»،  «حييى  والشيخ 
الفقه،  يف  «امللتقى»  كتاب  صاحب  و«احللبي»  البيضاوي»،  «تفسري  عىل  حاشية 

ه» ابن الشيخ «محيد اهللا»، وغريهم. دَ واخلطاط «مصطفى دَ
نورها  ينعكس  التي  الالمعة  النجوم  مثل  وأمثاهلم  األشخاص  هؤالء  كان  وقد 
وامتألت  القمر،  بضوء  منرية  كانت  ليلة  مثل  إمرباطورية  سامء  يف  القلوب  عىل 
بالشخصيات التي تربت عىل أيدهيم نامذج كثرية ال مثيل هلا يف العامل. وقصة الشهيد 
الذي مل يرتك رأسه من القصص املشهورة جدا بني الناس وهي قصة نقلها املؤرخ 

ي» وكانت القصة عىل ما ييل: وِ «پَچَ
يف  وكان   ،« ارْ تْوَ «زجيَ من  منازل  ستة  عىل  يقع   « رجيَالْ «جِ يُسمى  صغري  ميناء  يف 
ألن  ا  نظرً مستمر  بشكل  األعداء  هتديد  حتت  كان  املكان  هذا  أن  إالّ  العثامنيني،  يد 
» مل تكن قد فُتحت بعد، ويف إحد احلمالت قام األعداء بحصار هذا املكان  ارْ تْوَ «زجيَ
» من القائد العثامين «أمحد بك» تسليمه هلم، إالّ أن  الصغري،  وطلب قائد العدو «قَراچنيْ
العثامنيني مل يقبلوا بذلك، وقرروا خوض احلرب مع األعداء، كان اليوم يوم اجلمعة 

املوافق وقفة عرفات، فقام القايض بإلقاء خطبة ترغب املقاتلني يف اجلهاد وقال: 
جنود  قام  الصالة  أداء  وبعد  وأنسب"  أفضل  اجلمعة  صالة  بعد  اهلجوم  "إن 
مصاحب  القلعة،  من  منطلق  سهم  وكأهنم  األعداء،  جنود  عىل  باهلجوم  اإلسالم 
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األيرس  اجلناح  حممد بك»، أما  األيمن «الغازي  اجلناح  يدير  بنداءات اهللا! اهللا! كان 
وْ بك»، وبدأ قتال عنيف مع األعداء، ويف أصعب أوقات  َ رسْ فكان يديره «الغازي خُ
املعركة اُستشهد «الغازي حممد بك»، وقد انفصل رأسه عن جسده، وأخذ جندي 
وْ بك» هذا املنظر  َ رسْ من جنود األعداء رأسه وبدأ يبتعد برسعة، وملا رأ «الغازي خُ

صاح وقال: 
تعط  فال  الروح  أسلمتَ  لقد  العدو؟  رأسه  يعطي  أن  بفتى  يليق  هل  حممد!  "يا 

األعداء رأسك!.."، 
وْ بك » تلك الكلامت املحزنة هنض الشهيد حممد بَكْ من  َ رسْ وقبل أن يتم « خُ
منه  وأخذ  رأسه  يده  يف  نْ  بمَ حلق  حتى  رأس  بدون  األعداء  خلف  وسار  األرض، 
احلادثة  تلك  القايض   رأ وملا  األرض  عىل  وقع  ثم  األرض  عىل  وأسقطه  رأسه 
الشهيد  ودُفن  زم  وهُ األعداء،  جيش  اضطرب  بفرتة  وبعدها  جدا،  تعجب  العجيبة 

«حممد بك» مع بقية الشهداء يف نفس املكان الذي اُستشهدوا فيه.١


املعنوية   القو هبذه  العظيم  احلاكم  القانوين»  سليامن  «السلطان   تقو لقد 
ا من العامل وأجر التاريخ بمجر رسمه بيده، وأصبح بشخصيته  وحكم قسامً كبريً

وإجراءاته ممثالً لعظمة ال مثيل هلا يف العامل. 
ا مسنا منهك القو، دليل كافٍ  » التي شارك فيها بينام كان ضعيفً ارْ تْوَ ومحلة «زجيَ

عىل قو إيامنه وغريته وحب اجلهاد املوجود يف روحه. 
اشرتك «السلطان القانوين» بنفسه يف احلمالت والفتوحات التي متت يف عهده، 
محلة  إىل  اخلروج  وشك  عىل  القانوين»  «السلطان  كان  وملا  كلها،  عليها  ا  قائدً وكان 
باشا»  حممد  لُو  «صوقولْ األعظم  الوزير  إليه  أتى  محالته  آخر  كانت  التي   « ارْ تْوَ «زجيَ

١.   حكاية الشهيد الذي مل يرتك رأسه لـ«عمر سيف الدين» مستوحاة من تلك احلادثة.
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وقال له: "يا موالي السلطان! لقد أهديت إىل األمة الكثري من الفتوحات، وتعبت، 
احلملة  هذه  يف  للتعب  ك  ضُ وتعرّ اإلسالمي،  العامل  خدمة  عىل  عمرك  أوقفت  فقد 
مشكلة لك، وهلذا يمكنك البقاء يف «إستانبول» ونحن الوزراء والباشاوات نذهب 

إىل القتال، وال تقلق أنت".
وصيتي،  هذه  لُو!   صوقولْ يا  ا  جيدً "اسمع  بقوله:  العظيم  السلطان  عليه  فرد 
وعليكم نقلها إىل األجيال التي ستأيت من بعدي، جيب عىل السلطان أن يشارك يف 
 رأ ما  إذا  العدو  أن  كام  شجاعتهم،  من  يزيد  اجلنود  بجوار  وجوده  ألن  محلة؛  كل 
السلطان يشارك يف احلملة أدرك أن احلملة قوية، وبالتايل ختتل الروح املعنوية لديه، 
فيخرس املعركة ألن القائد األصيل يف النرص هو القوة املعنوية، ونحن لنا خربة كبرية 
ا، وهذه اخلربة يمكن االستفادة منها يف األوقات  وعديدة يف اإلدارة منذ أن كنا صغارً
الصعبة يف احلمالت، ولتعلم أن اللحظات والدقائق يمكن أن تغري األوضاع، وهلذا 
فإنه بالرغم من شيخوختي سأشارك يف احلملة!!. ولو أنني بقيت يف القرص ومت 

فيه فكيف سأقف أمام أجدادي الفاحتني يوم القيامة؟
فقال صوقوللو: "األمر ملوالي السلطان" فسكت.

جواده  ظهر  عىل  منتصبًا  السلطان  سيظل  كيف  أنه  وهي  مشكلة  هناك  وكانت 
ا؟ ألنه كان جيب أن يراه اجلنود منتصبًا عىل  طوال تلك الرحلة التي ستستغرق شهورً
منتصب  وكأنه  يبدو  لكي  ظهره  حول  النطاق  مثل  قوي  حبل  بلف  فقاموا  اجلواد، 

عىل اجلواد.
بدأت احلملة وكان الطقس شتويا، ومرة  انغرست عربات املدافع يف الطني، ومل 
تكن لد الدواب القدرة الكافية عىل جر العربات من الطني، تقدم اجليش، وكان 
القليل من اجلنود والباشوات يف تلك النواحي، فأمر السلطان بأن يشرتك اجلميع بام 

فيهم الباشوات وأركان اجليش بإخراج العربات من الطني.
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من  متكنوا  عندهم  التي  املعنوية  وبالقوة  الطينية،  املستنقعات  يف  اجلميع  نزل 
إخراج العربات، ثم التفت السلطان إىل كاتب الوقائع وقال له:

وزراء  أن  اكتب  له،  العِربة  بمثابة  ويكون  التايل،  اجليل  ليقرأه  هذا  "سجل 

ومتكنوا  أكتافهم،  عىل  املدافع  عربات  ومحلوا  الطني،  يف  نزلوا  القانوين  وباشوات 
من التخلص من تلك الفاجعة بحول اهللا وقوته".

لقد أهد القانوين للتاريخ ولألجيال القادمة من بعده قدوة حسنة تشكل القمة 
يف بذل اجلهد للجهاد يف سبيل اهللا.

وبعد  الروحي.  نضجه  بسبب  كان  احلملة  تلك  يف  الشهادة  القانوين  طلب  إن 
» التي ختم هبا «السلطان القانوين» عىل سلطنته، رفع يديه إىل السامء  ارْ تْوَ محلة «زجيَ
: "يا ريب! لقد مألت األرض بانتصارايت، ومل يكن يل حلم أو دعاء إال  ودعا ربّه قائالً
وحققته، فاجعل لعبدك احلقري اآلن نصيبًا من الشهادة وبعدها نعمة مشاهدة مجالك 

بحرمة حبيبك ورسولك"
أثناء  يتوىف  عثامين  سلطان  رابع  بذلك  وكان  القانوين  تُويف  الدعاء  هذا  وبعد 

احلرب. 
رمحة اهللا عليه!..



حارس،    ٤٠٠ إرشاف  حتت  «إستانبول»  إىل  القانوين»  «السلطان  نعش  وصل 
إىل مصىل «جامع السليامنية»، وأديت صالة اجلنازة عليه باشرتاك ٥٠٠ مؤذن كانوا 
الصفوف  وصل  فقد  الكبري.  احلشد  ليسمعوا  بعضا  بعضهم  التكبريات  ينقلون 

بكثرته حتى جامع الفاتح.
يوضع  أن  وطُلب  صندوق،  إحضار  تم  القرب  إىل  القانوين  نعش  إنزال  وعند 
الصندوق يف قربه بناءً عىل وصيته، ولكن شيخ اإلسالم «أبا السعود أفندي» اعرتض 
عىل ذلك، وأوضح أن وضع األشياء القيمة مع امليت يف القرب غري جائز، وملا علم «أبو 
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السعود أفندي» أن هذه وصية القانوين أوىص هبا قبل وفاته شغف بفتح الصندوق 
ملعرفة ما فيه، فوجد أهنا كلها الفتاو التي حصل عليها القانوين منه. فتعجب وقال: 
"أهيا السلطان العظيم! لقد أنقذت نفسك، ولكن الدور علينا ماذا سنفعل يوم 

ا؟" ثم بكى. القيامة غدً
وذلك ألن القانوين كان ال يفعل أي يشء إال بفتو. ثم بعدها يقوم بفعله.



بل  املتدنية،  النفسية  املشاعر  إىل  يميلوا  مل  العظام  أجدادنا  أن  يتضح  هذا  وعىل 
عاشوا حياة كلها وقار ممتلئة باألحاسيس والنضج الروحي. كانوا يعيشون بطمأنينة 
ا  ا ظريفً وجدانية متكنهم من الوصول إىل جوهر اإلنسان، لقد كانوا يمثلون نموذجً
ا لطرز وشكل املعاملة اإلسالمية للمخلوقات ولكل الناس. وكانوا  ا ورقيقً وحساسً

يف ترصفاهتم السامية دليل السعادة ملَنْ يعيشون حتت حكمهم ولألجيال القادمة.
العظام،  ألجدادنا  العالية  والروحانية  القلبي  اإلقليم  من  بنصيب  ارزقنا  اللهم 
بدايات  يف  احليلة  وقلة  االضطراب  من  حالة  يعيش  الذي  اإلسالمي  العامل  وامأل 

القرن الواحد والعرشين بسعادة عيد مبارك!.. 
آمني!..

O
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r النموذج املثايل للمحبة امللحمية جتاه النبي
السلطان أمحد األول  

(١٥٩٠-١٦١٧م)

السلطان العثامين الرابع عرش. 
جلس عىل العرش وهو يف الرابعة عرشة من عمره، واستمرت سلطنته أربعة عرش 
ا، وحتفته الفنية الرائعة «جامع السلطان أمحد» تعد أمجل ذكر وهدية معنوية تركها  عامً

لنا حتى اليوم.
عند جلوسه عىل العرش كانت الدولة تواجه ثورة اجلَاللِيّني يف الداخل وحروب 
ا  متامً «أملانيا»  اضمحلت  وقد  الغرب،  يف  وحلفائها  و«أملانيا»  الرشق،  يف  «إيران» 
». ويف عام ١٦١١م تم القضاء كليًا  كْ وطلبت الصلح، حتى تم توقيع «اتفاقية زيتْواتُورُ
عىل ثورات اجلالليني. وكان الدور حينئذ عىل الكارثة الثالثة «إيران»، عىل أية حال تم 
عمل اتفاقية مع «إيران». ويف الوقت نفسه تم اكتساب انتصارات مهمة للغاية يف البحر 

األبيض. 
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الذي  النرص  كان  وقد  ١٦٠٥م،  عام   « وارْ و«أويْ  « ونْ كُ ْ رتَ «أسْ قلعة  فتح  تم  كام 
» بني جيشني غري متوافقني من حيث القوة، لدرجة أن  وارْ اكتسبه العثامنيون أمام «أويْ
القول القائل: "قوي مثل الرتكي" أصبح من رضوب األمثال يف أوروبا. ويف نفس 
 ، رْ ا مهام آخر يف محلة النمسا، وتم تتويج ملك املَجَ تلك السنة اكتسب العثامنيون نرصً

كام متت محلة «مالْطا» البحرية.


ويعترب السلطان «أمحد األول» من أندر السالطني العثامنيني الذين كانوا هيتمون 
بإدارة شؤون الدولة بأنفسهم وعن قرب بعد «السلطان القانوين».

السن  هذه  يف  وجيدة  مهمة  قرارات  واختذ  صغرية،  سن  يف  العرش  عىل  جلس 
بفضل ذكائه وتعمق روحه، وعمل بذلك عىل توجيه الدولة.

لـ«عزيز  ا  ناجحً طالبًا  كان  كام  والعرفان،  العلم  أصحاب  يستشري  ما  دائامً  كان 
حممود هدائي».

وكام أن تربية «الغازي عثامن األول» املعنوية عىل يد الشيخ «أدبايل» كانت من 
ا  العوامل التي أدت إىل وضع أسس الدولة، فإن تربية «السلطان أمحد األول» أيضً
عىل يد «عزيز حممود هدائي» كانت قد جعلته يقطع املسافات الكبرية يف عامل املعنوية 
ا سياسة كبرية تعكس بصورة  وتعيل من شأنه، وإىل جانب مزاياه الظاهرية أظهر أيضً

ملحوظة الرمحة والعدل عىل الدولة.
حممود  «عزيز  بالشيخ  ا  كبريً ا  تعلقً تعلق  األول»  أمحد  «السلطان  فإن  وهلذا 
هدائي»، وقد كان هذا التعلق وهذه املجلوبية سببًا يف وصول السلطان إىل القمة يف 

عامل املعنوية بالرغم من اإلمكانيات الكبرية التي كانت لد السلطنة. 
وقد بدأ تقدم «السلطان أمحد» يف طريق الكامل بتلك الرؤيا التي رآها:

رأ «السلطان أمحد» يف منامه أنه صارع ملك «النمسا»، ويف أثناء املقابلة سقط عىل 
ا. ا، وحزن؛ ألن ظاهر الرؤيا كان خميفً ظهره والتصق ظهره بالرتاب، فاستيقظ خائفً
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وقام بدعوة املفرسين إىل القرص، وبعد أن قام املفرسون بتعبري الرؤيا مل يطمئن 
«السلطان أمحد» للتفسري، فأوصاه رجال الدولة بأن يقص رؤياه عىل «عزيز حممود 
إىل  رسالة  السلطان  فكتب  الرؤيا،  تلك  له  ليفرس   « دارْ كُ «أُسْ يف  املوجود  هدائي» 

الشيخ يذكر فيها رؤياه ويطلب تفسريها.
»، ودق باب «عزيز حممود هدائي»،  دارْ كُ أخذ الرسول الرسالة، وطار هبا إىل «أُسْ
فتح عزيز حممود الباب وكان يف يده ظرف أعده من قبل، وبينام كان يتسلم رسالة 

السلطان سلمه الظرف الذي يف يده وقال له: 
الظرف". هذا  يف  سلطاننا  ينتظره  الذي  الرد  "إن 

أخذ الرسول الرد يف حرية ورجع إىل السلطان برسعة، ورشح له ما حدث.
لقد رد «عزيز حممود هدائي» عىل رسالة السلطان دون أن يقرأها أو يعرف ما 

فيها بطريق الكرامة. قرأ «السلطان أمحد» الرسالة بشغف ووجد فيها ما ييل: 
 أقو الكون  يف  وخلق  بدنه،  يف  قسم   أقو اإلنسان  ظهر  تعاىل  اهللا  خلق  "لقد 
يشء الرتاب، وإذا ما رأ شخص أن ظهره يلتصق بالرتاب فإن هذا يعني اجتامع 
سلطاننا  أن  يعني  وهذا  كذلك،  بالرتاب  سلطاننا  ظهر  والتصق  القوتني؛  هاتني 
يمثل  الذي  سلطاننا  أن  الرؤيا  هذه  من  ويتضح  ا،  معً القوتني  الحتاد  قويا  سيكون 

اإلسالم له النرص أمام الكفار".
فرح «السلطان أمحد» هبذا التأويل جدا، وقال: 

رأيتها". التي  للرؤيا  احلقيقي  التعبري  هو  هذا  "إن 
جدا  فرح  السلطان  وألن   « ونْ كُ ْ رتَ «أسْ قلعة  بفتح  تبرش  الرؤيا  تلك  كانت  وقد 
هبذه البشارة خرج إىل النمسا بعد أن حصل عىل الدعوات من عزيز حممود هدائي، 
والتقى اجليش العثامين مع القوات العثامنية املرابطة عىل احلدود، وأنزلوا الرضبات 
بالنمسا، مما اضطر النمسا إىل طلب الصلح، وقد اضطرب النمساويون جدا، خاصة 
النمساوية  العثامنية  احلرب  انتهت  وبذلك   « ونْ كُ ْ رتَ «أسْ عىل  العثامنيني  استيالء  بعد 
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ا، وقد  » وتم توقيع معاهدة سالم ملدة ٢٠ عامً كْ التي استمرت ١٣ سنة يف «زيتْواتُورُ
ي»  رِ » و«أَگْ ونْ كُ ْ رتَ ه» و«أسْ انِجَ قضت تلك املعاهدة بأن تأخذ الدولة العثامنية قالع «قَ

واضطرت النمسا لدفع تعويضات عن احلرب.
لقد اكتشف السلطان أمحد خان األول بذلك عظمة عزيز حممود هدائي، وزاد 

هذا االنتصار من تعلق السلطان به.
احلضن  بمثابة  كان  عرص  كل  يف  املرشدين  وإرشاد  توجيه  أن  يُظهر  كله  وهذا 
الدافئ الرحيم الذي حيتضن رجال الدولة عندما كانت صدورهم تضيق بالغوائل 
الرعية  أقدار  يف  كبريا  دورا  يلعبون  الذين  احلكام  هؤالء  كان  وقد  هلم.  تظهر  التي 
الروح  تلك  بدون  متت  التي  االنتصارات  كل  أن  ا  أيضً وتُظهر  إليهم.  ماسة  بحاجة 
املعنوية ال يمكن احلكم عليها – حتى ولو كانت كبرية - بأهنا انتصارات حقيقية. 
إىل   « ومْ قُورُ ه  ــرَ «قَ من  كم   ٧٠٠٠ مسافة  «أتِيلْال»  قطع  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من 
الدماء  وراءه  خلف  أنه  نجد  هناك  خلّفه  ما  إىل  نظرنا  ما  إذا  ولكن  أوروبا،  وسط 

ا، بل حركة ظلم. واآلالم والدموع، وهذا بالطبع ليس انتصارً
اندلعت  األول»  و«بايزيد   « كْ ـنـْ لَ ورْ «تِيمُ بني  كانت  التي  ة»  ــرَ «أنْــقَ ومعركة 
األرامل  مأساة  ظهور  النتيجة  وكانت  حمزنة،  بعاقبة  انتهت  نفسانية  جمادلة  بسبب 
واستشهاد  املسلمني،  من  اآلالف  عرشات  بقتل  انتهت  املعركة  تلك  ألن  واأليتام، 
فَاض بالرغم من  » عاد من تلك املعركة خايل الوِ ورْ «بايزيد» بشكل حمزن، حتى «تِيمُ

قطعه ملسافة ٤٠٠٠ كم.


ا  شاهد السلطان أمحد األول كرامات عزيز حممود هدائي وبالتايل جعل نفسه تلميذً
التي  املعنوية  الرتبية  تلك  بفضل  شخصيته  كامل  إىل  السلطان  وصل  وقد  له،  معنويا 

ا. حصل عليها منه. ويمكن القول: إن السلطان أفنى نفسه يف الشيخ فأصبحا واحدً
بمقابلة األبيات التالية يتضح مد اشرتاك السلطان أمحد األول وعزيز حممود 

هدائي يف هذا املقام، وهذه األرسار السابحة يف سامء عامل املعنى:
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شعر عزيز حممود هدائي:                 شعر السلطان أمحد األول: 

الذاكر يصل إىل الصفاء                     بيت القلب يصبح مليئًا بالنور
بأنوار ذكر اهللا                                     بأنوار ذكر اهللا

ا يصل العاشق إىل اهللا                          ويكون إقليم القلب عامرً
باإلكثار من ذكر اهللا                           بعامرة ذكر اهللا

العاشق إىل حبيبه                               «بختي» يقر لك
يدخل ميدان الفناء                            ويكرر توحيده

وقد وصل إىل إحسان اهللا                 ويُشعِر بإخالصه
ار ذكر اهللا عَ بإيثار ذكر اهللا                                      بأشْ

وتوضح تلك األبيات أهنام كانا جسدين يف روح واحدة.


حلضور  عرصه  يف  املشهورين  واملشايخ  العلامء  كافة  أمحد  السلطان  دعا  وقد 
مراسم وضع حجر األساس جلامعه الذي يُعد معجزة فنية.

أما  للجامع.  األساس  حجر  وضع  نْ  مَ أول  هو  هدائي  حممود  عزيز  وكان 
ا يف يده املعول كأي  السلطان أمحد األول فقد شارك يف ذلك اليوم يف التأسيس ماسكً
عامل بسيط. وتوجد رواية خاصة باخلصوصية املعنوية هلذا اجلامع وهي عىل ما ييل:
» يف  رْ خاتونْ هَ وْ بعد أن تُويف السلطان أمحد األول يف سن الشباب رأته ابنته «جَ

منامها. رأته يف مكان مجيل يف اجلنة، فسألته باستغراب: 
أيب؟" يا  اجلميل،  املقام  هذا  إىل  وصلت  عمل  "بأي 

فقال هلا: "يا ابنتي! إنني محلت احلجارة عىل ظهري أثناء تأسيس املسجد. وهذا 
هو سبب وجودي يف هذا املقام."

»، شقيق السلطان أمحد يقول هلا: رْ خاتونْ هَ وْ ويف نفس تلك الرؤيا رأت «جَ
تعايل". ثم  الثاين  طفلك  لتلدي  هيا  بعد؟  إلينا  تأتني  "أما 
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» كانت يف تلك األثناء حامال يف طفلها الثاين. فخافت  رْ خاتونْ هَ وْ حقيقة إن «جَ
بتأويل  قاموا  املفرسين  أن  من  وبالرغم  احللم،  هلا  ليفرسوا  املفرسين  تْ  عَ ودَ جدا، 
» طفلها الثاين وتُوفيت  رْ خاتونْ هَ وْ ا. فقد ولدت «جَ احللم، إال أن معناه كان واضحً

بعدها بيومني أو ثالثة أيام.


أما من حيث اتساع رقعة أرايض الدولة العثامنية يف عهد السلطان أمحد األول 
توقفت  ثم  هلا  نقطة  أقىص  إىل  وصلت  عهده  يف  الدولة  أرايض  بأن  القول  فيمكن 
عندها. لقد كان ملوك العامل ينحنون أمام عظمة تلك الدولة، لدرجة أن صدورها 

ون عىل رؤوس هؤالء امللوك.  جُ تَوِّ العظام كانوا هم الذين يُ
وال يعترب هذا العهد عهد التوقف واملصائب كام يزعم بعض مفكرينا الغافلني، 
هو  وهذا  خياهلم.  األوروبيون  املفكرون  به  زيّن  عظيامً  ا  عهدً كان  العكس  عىل  بل 
» الذي قاوم الظلم وقمع احلريات وقىض معظم عمره  ـالّ ـبَــنـَ املفكر اإليطايل «كامْ
لن  التي  النموذجية  البلدة  الشمس)  (بلد  كتابه  يف  ر  صوّ السجون١  يف  السبب  هلذا 
تنهار، أرسل رسالة إىل أحد أصدقائه ذكر فيها املعلومات التالية عن الدولة العثامنية 

وهي كافية إليضاح األوضاع يف هذه الدولة يف تلك األوقات فقال:
"أنا أتشوق إىل بلد الشمس، دولة ال يكون فيها ظالم، وال يعرف أهلها معنى 
أعلم  ال  األرض؟  وجه  عىل  الشكل  هبذا  بلدة  هناك  تكون  أن  يمكن  هل  الظالم، 
املسلم  وغري  املسلم  بني  املساواة  فيها  العثامنيني  كدولة  عظيمة  دولة  وجود  ولكن 
وفيها إحقاق احلق وحرية الفكر والوجدان واللسان جتعلني أظن بأهنا ستكون هي 
تلك الدولة يف املستقبل. ما دام يف العامل اليوم أمةٌ كاألمة الرتكية التي ال تُلقي بالفكر 
يف احلبس، وال السجون وال ترضب بالسالسل عىل حب احلقيقة، فلامذا ال تكون 

هناك دولة يسري فيها العدل واحلرية واحلقيقة!".
عليه  حكم  الذي  اليلَيو»  لـ«جَ حدث  ما  الوقت  ذلك  يف  اجلميع  قبل  من  معروف  هو  كام      .١

         باإلعدام ألنه كان يقول بأن الكرة األرضية تدور.
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النجاح  إظهار  من  متكن  لقد  العهد،  كهذا  األول  أمحد  السلطان  عهد  كان  لقد 
بالدرجة التي جتعل حتى األعداء يغبطونه، وتدل عىل أن كامله املعنوي كان بالتأكيد 
سببًا يف هذا إىل جانب كامله الظاهري. وقد أمر بتأسيس زاوية صغرية يف أحد أركان 
شؤون  عليه  تكثر  عندما  املعنى  عامل  إىل  بقلبه  ويتوجه  فيها،  ليتعبد  الكبري  جامعه 

الدولة. ففي تلك الزاوية كان يعيش حاالت املراقبة ويكون مع اهللا فقط.
التي  النبي  أقدام  آثار  بجلب  أمر  جامعه  األول  أمحد  السلطان  تأسيس  وأثناء 
مرص  يف   « ايِــتْــبَايْ قَ «السلطان  قرب  يف  موجودة  وكانت   « مْ دَ قَ ـشِ  بـ«نَـقْ تسمى 
اآلثار  هذه  ضعت  وُ اجلامع،  بناء  إمتام  وبعد  األنصاري،  أيوب  أيب  قرب  يف  ووضعها 

يف جامع السلطان أمحد.
ويف اليوم الذي تم نقل آثار أقدام النبي إىل اجلامع رأ السلطان  يف منامه أنه 
قد أقيم جملس اجتمع فيه السالطني كلهم، وأن النبي r كان جيلس يف مقام القايض 
» دعو أمام النبي  ايِــتْــبَايْ بينهم، كان ما يشابه املحكمة، حيث رفع «السلطان قَ
له  الناس  لزيارة  وسيلة  كانت  التي  النبي  أقدام  آثار  أخذ  ألنه  أمحد  السلطان  عىل 

ومحلها إىل إستانبول. فحكم النبي بإعادهتا إىل مكاهنا".
ا مضطربًا، ومجع كافة املشايخ والعلامء وفيهم عزيز  استيقظ السلطان فجأة خائفً
الرؤيا  إن  السلطان!  موالي  "يا  له:  وقالوا  الرؤيا،  بتفسري  وأمرهم  هدائي  حممود 

واضحة، وال حتتاج إىل تعبري، جيب عليك أن تعيد هذه األمانة إىل مكاهنا."
أحنى السلطان رأسه أمام القرار وأمر بإعادة اآلثار إىل مكاهنا وهو حزين، وأمر 
معنى  بأمجل  تعرب  التالية  واألبيات  هبا،  لتتربك  عاممته  عىل  وعلقها  هلا  ماكيت  بصنع 

:r عن قلبه املحرتق بحب رسول اهللا
يا ليتني أمحل كالتاج عىل رأيس

قدم حرضة النبي املباركة هو شاه الرسل
صاحب تلك القدم هو وردة حديقة النبوة

د  رْ يا أمحد! امسح بوجهك قدم هذا الوَ
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ويرو أنه عند إمتام بناء جامع السلطان أمحد وكليته دعا السلطان عزيز حممود 
من  أحد  جيرؤ  مل  اليوم  ذلك  يف  ا  مضطربً ا  هائجً كان  البحر  وألن  الفتتاحه،  هدائي 
ارة أن يركب قاربه وينزل إىل البحر، ولكن عزيز حممود هدائي محل معه مخسة  البحَّ
أو ستة من مريديه ونزل القارب وسار يف البحر اهلائج، ولكن جعل إرادة اهللا املكان 
ا مل يمسه أي من األمواج املتالطمة، وهبذا متكن عزيز حممود هدائي  حول القارب هادئً
ون عىل نزول البحر. من الوصول إىل بر األمان بالرغم من أن اجلميع كانوا ال جيرؤُ
فيه  اجلمعة  صالة  أداء  وتم  فخمة،  بمراسم  للعبادة  أمحد  السلطان  جامع  افتتح 

ا به بخطبة خطبها عزيز حممود هدائي تربكً
ايْ  رسَ إىل  دارْ  كُ أُسْ من  هدائي  منه  سار  الذي  الطريق  هذا  عل  يُطلق  اآلن  وإىل 
ارة  ا يسري البحَّ نُو اسم «طريق هدائي». ويف األوقات التي يكون املوج فيها هائجً بُورْ

منه، وهذا يدل عىل أن هذه كرامة ظاهرة من زمن هدائي إىل اليوم.


حممود  عزيز  وصادف  بفرسه  السوق  يف  يوم  ذات  يتجول  أمحد  السلطان  وكان 
وسار  مكانه  يركب  بأن  العزيز  وأمر  الفرس،  ظهر  عىل  من  فنزل  السوق  يف  هدائي 
السلطان مرتجال خلفه، وألن عزيز حممود هدائي كان ال يرىض بأن يركب والسلطان 
ا  يسري مرتجال خلفه نزل من فوق الفرس بعد قليل وقال للسلطان: "لقد ركبت تنفيذً
ة» دعا  ا لدعاء شيخي يل". وذلك ألن «الشيخ أُفْــتادَ ألمر موالي السلطان وحتقيقً
وبذلك  راكب"  وأنت  وراءك  السالطني  "ليرس   : قائالً هدائي  حممود  عزيز  للشيخ 

حتققت دعوته له. 
التأثري  هذا  عن  وعرب  األول  أمحد  السلطان  يف  ا  كثريً احلادثة  تلك  أثرت  وقد 

باألبيات التالية:
مت إىل احلق ثرويت ومل يبق يل ثروة أخر قدّ

. وسحبت يدي منها كلها أي من العاملََنيْ
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ألن حب اهللا أدركني وجذبني إليه

وفتحت بصرية قلبي، مل يبق شبهة عندي يف ذلك
لقد أحرقـتـني مهة األولياء وانتفت األنانية مني
لَمْ يكن يل رغبة يف العاملََنيْ وهلذا أصبحت نقيا فَ

ا يقول أمحد يا إهلي أنا أشكرك كثريً
واحلمد هللا أنه مل يبق يل سو عشق اهللا

وقد استمرت مهة عزيز حممود هدائي عىل السلطان أمحد طوال حياته. واحلادثة 
التالية توضح ذلك: خرج السلطان أمحد للتنزه مع بعض أركان الدولة، وبينام كانوا 
يسرتحيون يف أحد األماكن قام اخلدم بذبح شاة وطبخوها، وقدموها للسلطان، بدأ 
السلطان بالبسملة ليأكل، وبمجرد أن مد يديه إىل الطعام ظهر عزيز حممود هدائي 
ا: "احرتس يا موالي! الطعام مسموم" فلام قطع من اللحم قطعة وألقاها إىل  صائحً

كلب فامت الكلب.
له،  الرعاية  إظهار  يف  يقرص  وال  ا  كثريً هدائي  حممود  عزيز  يكرم  السلطان  كان 
وذات يوم كان عزيز حممود يف القرص مع السلطان وملا أراد جتديد وضوئه أحرضوا 
إبريق املاء فأخذ السلطان اإلبريق وصب املاء ألستاذه تعظيامً وتكريامً له، بينام كانت 
أم  وفكرت  الوضوء.  من  فراغه  تنتظر  باملنشفة  الستارة  خلف  تقف  السلطان  أم 
قال  هذا  هدائي" وعىل  حممود  عزيز  للشيخ  كرامة   أر "ليتني  نفسها:  يف  السلطان 
عزيز حممود هدائي مطلعا عىل ما جر يف خاطرها: "يا للعجب؟ البعض يطلبون 
مني أن أظهر كرامة. إن خليفة وجه األرض يصب يل املاء وأمه املحرتمة متسك يل 

باملنشفة، أليست هذه أكرب كرامة؟"
: ا قائالًً وأثناء حديث السلطان مع عزيز حممود هدائي سأل السلطان عزيزً

فام  وطالبه،  للمذنبني  القيامة  يوم  سيشفع  اجليالين  القادر  عبد  إن  "يقولون 
رأيكم يف هذا؟"



٢٣٠

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

مل جيب الشيخ مبارشة عىل السؤال واستغرق يف التفكري قليالً ثم قال: 
القيامة." يوم  طالبه  من  للمذنبني  اجليالين  سيشفع  صحيح،  "نعم 

فقال السلطان: "وأنت ألن تعدنا بيشء وتبرشنا به اآلن؟"
فرفع عزيز حممود هدائي يده إىل السامء وقال: 

وقرأ  موتنا  بعد  وزارنا  فيك  وأحبنا  طريقنا،  عىل  سار  من  كل  إن  ريب!  "يا 
تذقهم  وال  غرقا،  متتهم  ال  اللهم  إخواننا..  فهم  حياته-  يف  مرة  علينا -ولو  الفاحتة 

يف آخر عمرهم فقرا، وارزقهم حسن اخلامتة وأعلمهم بوفاهتم!.." 
ويؤكد كل العلامء واألولياء بأن دعاء الشيخ قد قُبل ومل يمت واحد ممَنْ سار عىل 

ا منهم كان حيس بموعد اقرتاب أجله. ا، وأن كثريً هنجه غريقً
مرض السلطان أمحد خان يف عام ١٦١٧-١٠٢٦هـ. حيث ظهر جرح يف ظهره، 
ــيِــنْجي مصطفى» عند السلطان قبل وفاته بيوم سمع السلطان يرد  وبينام كان «املابَ
السالم أربع مرات عىل أشخاص مل يكن يراهم يف الغرفة، وملا سأل مصطفى أفندي 
ورد   y وعليا  وعثامن  وعمر  بكر  أبا   رأ بأنه  أمحد  السلطان  أجاب  السبب  عن 

السالم عىل كل واحد منهم، وأخربوه قائلني: 
"r النبي  ستقابل  ا  غدً وإنك  واآلخرة.  الدنيا  سلطنة  مجعت  "إنك 

اليوم  يف  واآلخرة  الدنيا  سلطان  حياة  وانتهت  أمحد  السلطان  تُويف  لقد  حقيقة 
. التايل مبارشة مثل كل فانٍ



"كنت  قال:  بأن  ذلك  فرفض  السلطان  لتغسيل  هدائي  حممود  عزيز  دُعي  وقد 
أحب السلطان كثريا وأعتقد أين ال أستطيع حتمل ذلك فأعذروين لكوين شيخا هرما"
ه»، وبعد أن صلوا عىل السلطان بإمامة شيخ اإلسالم  دَ وأرسل تلميذه «شعبان دَ
لَبي دفنوه يف القرب الذي بناه بجوار جامعه.      رمحة اهللا عليه!.. وجه زاده حممد جَ خُ
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وبالرغم من أن السلطان أمحد أصبح سلطانًا وهو يف سن صغرية إال أن الدراية 
واخلربة التي أظهرها كانت جديرة باالنتباه والتقدير، كان قويا جدا جسامنيا، كام كان 
ا جييد ركوب اخليل واستعامل السالح، وقد انتقلت هذه املزايا إىل ولديه  ا ماهرً فارسً

«عثامن الشاب» و«مراد الرابع».
ليال  ينام  كان  وعندما  سليم».  جده «السلطان  مثل  متواضعاً  بسيطًا  لباسه  كان 
ا من الصوف حتى ال يغوص يف النوم. وكان يسري بني الرعية، وهيتم  كان يلبس لباسً
بأمورهم ويستمع لشكاوهيم بتواضع شديد.. ومل يكن اتساع دولته أو أمهية موقع 

دولته يف جغرافية العامل سببًا يف وقوعه يف هواة نفسه.
يف  مرتبته  إظهار  عىل  كافٍ  تِي»،  «بَخْ بمخلص  نظمه  الذي  الشعري  والديوان 
الفن واملعنوية،... ويف عهده أصبحت كسوة الكعبة تُنسج يف إستانبول بعناية كبرية 
وترسل من هناك إىل مكة، وقد كان تلك الكسوة تنسج يف مرص حتى ذلك الوقت.

ا بتأسيس ورشة عمل خاصة لتصنيع امليزاب  كام أمر السلطان أمحد األول أيضً
الذهبي للكعبة.



إن استمرار البناء األخالقي وقوام النظام العاملي ال يستمر دائامً إال بالتعمق يف 
احلياة القلبية. واألمم الذين ارتفع مستواهم يف هذا املقام احرتموا وأعزوا سالطني 
املعنى ومرشدي القلوب. واعتربوا تعقب آثار هؤالء األولياء واملشايخ نعمة كبرية. 

وحصلوا بذلك عىل الطمأنينة والسعادة.
الشيخ  خلف  السري  يرجح  حياته  طوال  ظل  األول  أمحد  السلطان  فإن  وهلذا 
حممود هدائي عىل كل يشء يف الدنيا. ألن هذا الطريق يمنح اإلنسان طمأنينة قلبية 
وتوصله إىل اللذة والفيض املعنوي بالدرجة التي ال يمكن قياس أية سلطنة دنيوية 
هبا، مل يدخل ضمن أرس املوجودات أوالثروة املادية التي هي يف احلقيقة ظل لظاهر 
مهام بلغ حجمها. ألنه كان  مرتبطًا باحلُسن املطلق، مل ينخدع باألكاذيب املنعكسة 
واملوقع،  كاملنصب  الدنيوية  العالقات  عن  ا  بعيدً قلبه  أصبح  وبالتايل  املرآة.  عىل 
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نَالَ أعىل مرتبة وهي ختطي نفسه وعدم انخداعه لدسائسها، وهذا ما حصل عليه  فَ
السلطان أمحد األول؛ حيث تعمق يف إقليم القلب، وأصبح بمثابة النسخة الثانية من 

عزيز حممود هدائي.
وبالرغم من مرور ٤٠٠ سنة أو تزيد قليال عىل الفيوضات الروحانية التي كانت 
موجودة لد عزيز حممود هدائي والسلطان أمحد األول إال أهنا ال تزال موجودة. 
أرسيا  التي  هذه  الفيض  فمؤسسة  عالنية.  اليوم  مشاهدهتا  يمكن  حقيقة  وهذه 
قواعدها، وكانت تصل إىل النبي r ال تزال مستمرة حتى وقتنا هذا. ألن املقامات 
بالتعيينات  أل  متُ ما  فدائامً  الدنيوية،  واملقامات  كاملناصب  خاوية  ترتك  ال  املعنوية 
ال  أجلها  من  اإلنسان  خلق  التي  احلقيقية  الغاية  إىل  الوصول  ألن  وذلك  اإلهلية. 
بأهنا  البرشية  عىل  كم  حيُ النقيض  وعىل  املعنوي،  الطريق  هذا  يف  بالنضج  إال  تتحقق 

كالثمرة احلامضة مل تنضج بعد. 
ال يموت عشاق احلق، كام ال يبىل مؤسساهتم التي تعترب آثارا قلبية هلم. ودائامً 
ما تتغذ هذه املؤسسات من املنبع النابع حتت جذورها التي تستند إليها. فينبت ما 

حوله وجيعله حديقة الورود.
ا من تلك الثامر احليّة يف عرصنا،  ويعد «وقف عزيز حممود هدائي» اليوم واحدً
واألرامل  لأليتام  والدنيوية  املادية  االحتياجات  تأمني  عىل  دائامً  يعمل  وقف  وهو 
والطالب البنني والبنات، الذين سيكون هلم دور يف املستقبل يف هذا اجليش اإليامين 
تلك  وعزة  رشف  كان  وقد  املعنوية.  حياهتم  إنارة  إىل  ويسعى   ،أخر ناحية  ومن 
اخلدمة يف أول األمر للعزيز حممود هدائي والسلطان أمحد األول ثم أهل اهلمة من 
بعدهم، وكل األشخاص املوجودين يف تلك املؤسسة السامية إنام هم بمثابة اخلدم 

ا خلدمة هذا الطريق املعنوي الكبري. ا وكرمً الذين تم قبوهلم لطفً
اللهم أحسن إلينا من إقليم قلب عزيز حممود هدائي املمتلئ بالفيض وسلسلته 
الذهبية، التي نستفيد من روحانيتها، وأحسن إلينا بنصيب من املحبة اإلهلية للسلطان 

أمحد األول وخضوعه!  آمني!..
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 «! السلطان املظلوم والشهيد الذي استطاع أن يقول  «قِفْ
النقراض الدولة  بروح اإلقدام التي فيه.

السلطان عبد العزيز   
(١٨٣٠-١٨٧٦م)

السلطان الثاين والثالثون من سالطني بني عثامن. 
احلسنات  صاحبة   « نِيَالْ وْ تَ رْ «پَ السيدة  ووالدته  الثاين»  حممود  «السلطان  والده 
ا، كان سلطانًا ذكيا  واخلريات. جلس عىل العرش عام ١٨٦١م، ومدة سلطنته ١٤ عامً

ا.  ا منذ أن كان صغريً ة، تعلم تعليامً جيدً وصاحب غرية ومهّ
بإعالن «فرمان التنظيامت» - قبل سلطنة «السلطان عبد العزيز» - افتتح الطريق 
ألقت  قد  املجال  هذا  يف  متت  التي  األوىل  اخلطوات  وكانت  بالغرب،  اإلعجاب  أمام 
أصبح  فقد  الدولة،  ضد  والكراهية  للحقد  األوىل  البذور  األهايل  ونفوس  روح  يف 
السلطان «حممود الثاين» وخلفه السلطان «عبد املجيد» آلة لتنفيذ تقليد الغرب، وألغوا 
االنكشارية، التي كانت الشكل الرتاثي التقليدي جليشنا، كام تم البدء يف تشييع اجلنازات 
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الرسمية بعزف املوسيقى، وقد أصبحت الدولة - بتلك احلركات اإلصالحية التي 
عامل  عن  تدرجييا  تبعد  وبدأت  رعاياها،  عن  غريبة   - األهايل  لطباع  خمالفة  كانت 
الروحانية واملعنوية، الذي كان يغذي بناءها، كان األهايل غاضبني، ورجال الدولة 
كانوا يف حالة من الرتدد واحلرية جتاه هذا التقدم الذي حققه العامل الغريب. أما أعداء 
اإلسالم فبدؤوا خيوضون محلة دعائية من أجل اإلعالن بأن اإلسالم هو السبب يف 
املسافة الكبرية التي بيننا وبني هذا التقدم الغريب، وعىل هذا عربّ الشاعر ضيا باشا فيام 

بعد عن هذا الوضع بالبيت التايل:
لقد قالوا: إن اإلسالم كان يعوق تقدم الدولة

ا من قبل، فكيف ظهرت هذه الرواية حديثًا! مل يكن هذا القول موجودً
ثقافة  بسبب  وال  النرصانية  بسبب  يكن  مل  أوروبا  ظهر  الذي  التقدم  أن  واحلال 
اكتشاف  عن  نتجت  بحتة  اقتصادية  أسباب  نتيجة  كان  بل  إليها.  تستند  أسس  أو 
أمريكا وبالتايل اكتشاف ثروة كبرية وافرة منها مل تكتشف من قبل، واكتشاف السفن 
البخارية، وااللتفاف عن طريق رأس الرجاء الصالح من جنوب أفريقيا، ووصول 
البضائع من الرشق األقىص كالبهارات واحلرير إىل الغرب عرب هذا الطريق. نتيجة 
وألسباب  الصناعة  ميادين  يف  انقالبات  تعيش  بدأت  أوروبا  إن  كلها  األمور  هلذه 

أخر اقتصادية بحتة.
بينهام  والفروق  واإلسالمي  األورويب  العاملَني  اإلسالم  أعداء  لنا  عرض  وقد 
ونظامنا  األصلية،  آراءنا  عن  يبعدوننا  بدؤوا  وبذلك  خاطئة؛  وتفسريات  بتأويالت 

االجتامعي، وأسلوب حياتنا اإلسالمية، وحياتنا الروحانية. 
الوسيلة  أن  لنا  وأوضحوا  مستقيم،  طريق  أنه  عىل  اخلاطئ  الطريق  لنا  وجوا  ورَّ
الوحيدة للرتقي هو الترشب بمبادئ أوروبا. وكم هو حمزن أن نطاق هذه التلقينات 
رأسهم  وعىل  الدولة  رجال  كبار  تشمل  كانت  التي  بالدرجة  جدا  ا  متسعً كان 

السالطني والباشوات.
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عن  ونتج  التقليدي،  جيشنا  نظام  اختل  ١٨٢٦م  عام  االنكشارية  نظام  وبإلغاء 
 نَة» بقوة صغرية ال تتعد هذا أن استطاعت روسيا االقرتاب من حدود مدينة «أَدِرْ

مخسة عرش ألف جندي.
كام  اليونان،  دولة  قيام  بإعالن  الواقع  األمر  الدولة  واجهت  ١٨٢٩م  عام  ويف 
الَه ىلِ حممد عيل باشا» [وايل مرص] أن يتقدم بجيشه حتى  وَ استطاع الوايل العثامين «قَ
يَة» ونتيجة هلذه الظروف واألوضاع املرتدية اضطرت الدولة العثامنية التي مل  وتاهْ «كُ
تنهزم منذ القرون، أن تطلب العون من روسيا، وقد أد كل هذا بالطبع إىل إضعاف 

من روحنا القومية، وأصبحت الضامئر غري مستقرة.
ومرض  بالدولة  أملت  التي  املصائب  بتلك  الثاين»  «حممود  السلطان  تأثر  وقد 
ا أمام الغرب، وعىل نفس النهج سار  ا عاجزً مرض السل وبالتايل كان سلطانًا مريضً

خلفه «السلطان عبد املجيد» يف تقليد الغرب.
مقداماً  جريئاً  سلطانًا  فكان  خلفهام  الذي  خان»  العزيز  عبد  «السلطان  أما 
ة قويا من الناحية الروحية والفكرية. بدأت سلطنته بجهود قوية إلنقاذ  صاحب مهّ

الدولة من املصائب التي أملت هبا، بعد أن أصبحت يف وضع مرتدٍ للغاية.
الذي  احلزن  انقلب  العزيز»  عبد  «السلطان  هبا  قام  التي  اإلجراءات  وبتلك 
لتجديد  األمل  بوادر  ظهور  يف  عامال  وكانت  رسور،  إىل  األهايل  أرواح  عىل  سيطر 
املصارع  مثل  القوية  بنيته  وكانت  جديد،  من  وإعادهتا  القديمة  الدولة  انتصارات 
ا بقدوم هذا السلطان إىل احلكم بعد  تقوي هذا الشعور. لقد كانت األمة تعيش فرحً

سلطانني ضعيفني، وبدا األمر كأن «السلطان سليم» قد عاد إىل احلكم.
خوض  يف  يرتدد  ال  املصارعة  رياضة  عىل  حيث  العزيز»  عبد  «السلطان  كان 
احلروب ضد األعداء ويبذل جهده يف إيصال اجليش واألسطول إىل أعىل املراتب. 
من  القومي  والنهوض  احلركة  إىل  امليول  بداية  العزيز»  عبد  «السلطان  عهد  وكان 
امللل الذي بدأ بفرمان التنظيامت. وكان اهلدف الرئييس لتلك اجلهود التي يقوم هبا 
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اخلارجية   القو منشأها  التي  التغريب  حركات  إيقاف  هو  العزيز»  عبد  «السلطان 
واألخالقية  والقومية  والدينية  الثقافية  النواحي  يف  أهدافها  لتحقيق  تسعى  والتي 
الدينية  اهلوية  ظالل  حتت  التقدم  أجل  من  يُ  عْ السَّ فبالتايل  «التقدم».  اسم  حتت 

والقومية العثامنية.
نقطة  إىل  وصلت  العزيز»  عبد  «السلطان  عهد  صادفت  التي  السنوات  أن  إال 
اخلائنني  لبعض  ميل  ظهر  حيث  النفس،  عىل  االعتامد  عن  والبعد  الفرار  يف  خطرية 
لْيون»  والغافلني أن يأخذوا القانون الفرنيس الوضعي هو القانون الذي وضعه «نابُ
» ويرتمجوه ليطبقوا عىل العامل اإلسالمي. وألن «السلطان عبد  يلْ وِ ودْ سِ املسمى بـ«كُ
العزيز» تنبه هلذا الوضع اخلطري عهد باألمر إىل العامل الكبري يف عهده «أمحد جودت 
باشا» من أجل التصدي هلذه احلركة املخيفة، التي كانت تشبه اجلناية يف حق الدولة، 
اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  من  مستنبط  كبري  قانون  املذكور  الباشا  برئاسة  فأسس 
ا، وبذلك تم القضاء عىل  كان يسمى بـ«جملة األحكام العدلية» أو «املجلة» اختصارً
جناية كبرية  كانت عىل وشك احلدوث. كان «السلطان عبد العزيز» عىل دراية عالية 
مثل  يكون  ألن  يسعى  كان  وهلذا  عهده،  يف  احلديثة  األسلحة  استخدام  بكيفية  جدا 

جده «السلطان سليم األول» وحيقق أمل رعيته. 
فعندما جلس فوق العرش كانت األوضاع يف الدولة العثامنية مرتدية للغاية، كام 
» هتيئ  ه داغْ رَ كانت األزمة املالية قد بلغت ذروهتا، وكانت الثورة التي ظهرت يف «قَ
تعوض  لن  فرصة  هذه  أن  أوروبا  وأدركت  الرصب.  مع  حرب  لنشوب  األوضاع 
وبالتايل زادوا من مقرتحات توسطهم يف األمر. ألهنم كانوا يشعرون بالقلق حيال 

ختيل السلطان عن التنظيامت.
وملا شعر السلطان بذلك أصدر خطا مهايونيا عىل الفور جاء فيه:

"ال يوجد لنا هدف سو زيادة القوة املادية للدولة، واالرتقاء بمستو معيشة 

شخص  وكل  الدولة،  بأموال  اإلرضار  أو  اإلرساف  عدم  برشط  ولكن  األهايل، 
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يعيش حتت ظالل دولتنا مسلامً أو غري مسلم سيُعامل بالعدالة يف إطار أوامر ديننا، 
وسيكون اجلميع متساوين أمام العدالة. إن استقالل دولتنا العظيمة وعيش أهلها يف 

."r ا بحرمة نبيه طمأنينة ورفاهية من أهم مقاصدنا، وفقنا اهللا مجيعً
املتعلقة  األوروبية  الدول  خماوف  عىل  نسبيا  السلطان  قىض  الفرمان  وهبذا 
بالتنظيامت، والبقاء عىل احلكومة املوجودة. لقد عمد السلطان إىل اختاذ إجراءات ضد 
اإلرساف بدأ هبا أوالً بنفسه وبالقرص، وبدأ يف تنظيم األوضاع املالية للدولة تدرجييا.

ا يف ذلك الوقت فكان ارتباطها  أما «مرص» التي كانت يدعمها األوروبيون رسً
الصدر  من  بتشجيع  «مرص»  إىل  برحلة  السلطان  وقام  يرتاخى،  بدأ  قد  بالدولة 
حافال  استقباال  «مرص»  يف  السلطان  استقبال  وتم  باشا».  كامل  «يوسف  األعظم 
يمسك  كان  العثامنية  الدولة  ضد  ثار  الذي  الوايل  وهو  باشا»  عيل  أن «حممد  لدرجة 
بلجام فرس السلطان ويسري به يف شوارع القاهرة. وبذلك عمل السلطان عىل تقوية 
الرحلة  تلك  وبعد  لالهتزاز.  تعرضت  كانت  أن  بعد  مكان  كل  يف  الدولة  هيمنة 
 « يوِّ دِ السلطان لقب «اخلِ منح  حيث  مع «مرص»؛  جديدة من التعامل  صفحة  بدأت 
لـ«إسامعيل باشا» ابن حممد عيل الذي كان حيكم «مرص» يف ذلك الوقت. واخلديوية 

تعنى انتقال الوالية من األب إىل ابنه.
األسطول  أحوال  إلصالح  العزيز»  عبد  «السلطان  سعى   أخر ناحية  من 
واجليش وإعادهتام إىل سابق عهدمها وقوهتام القديمة، وبذلك لفت أنظار العامل كله 

إليه، وهلذا دعت «فرنسا» و«إنجلرتا» السلطان لزيارهتام.
من  وخرج  «السلطانية»  املسامة  سفينته  السلطان  ركب  الدعوة  هذه  عىل  وبناءً 
ه» يف ١٨٦٧م، وبذلك يعترب «السلطان عبد العزيز» هو أول  جَ وملْـَه باغْ أمام قرص «دُ
ومنها  يف «مارسيليا»  السلطان  نزل  األجنبية.  البالد  إىل  برحلة  يقوم  عثامين  سلطان 
إىل «باريس» وكان األهايل يصطفّون يف الطرقات والشوارع ملشاهدة هذا السلطان 
العظيم العثامين. وألن «السلطان عبد العزيز» كان متدينًا جدا فقد كان يفكر يف أن 
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طعام األوروبيني قد حيمل حمظورات رشعية،  لذا محل معه يف الرحلة الطباخني من 
 القر أهايل  أن  لدرجة  األنظار،  تلفت  مهيبة  السلطان  قافلة  كانت  «بُولُو».  مدينة 
يذهبون  فكانوا  دولة  رجال  أو  أمراء  الطباخني  هؤالء  أن  يظنون  كانوا  الفرنسيني 
يف  العزيز»  «عبد  السلطان  الثالث»  يُونْ  لْ ابُ «نَ استقبل  كبري.  بأدب  عليهم  للسالم 
عىل  جواره  إىل  وجلس  رشفه،  عىل  طعام  مأدبة  له  وأعد  حافالً،  استقباالً  «باريس» 

املائدة وقال له: 
سيكون  هذا  فإن  «اليونان»  إىل   « يتْ رِ «گِ جزيرة  تركتم  لو  السلطان  "حرضة 

أفضل عمل تقومون به".
يف  الضعف  يظهر  سلطانًا  يكن  مل  وألنه  الكالم،  هذا  من  السلطان  غضب 

 : العالقات الدبلوماسية أجابه قائالًً
جزيرة  أجل  من  سنة   ٢٧ الدماء  بذلت  العثامنية  الدولة  إن  أكسالنس!  "يا 
ألن  مضطر  وأنا  شهدائنا،  من  شهيد  بدماء  مروي  اجلزيرة  يف  شرب  وكل   ،« يتْ رِ «گِ

أدافع عن مرياث أجدادي حتى آخر جندي وآخر سفينة لدي". 
أمام هذا الرد الشديد الغري املتوقع اضطر نابوليون أن يعتذر من السلطان. 

وبانتصارات  مهيب  بموكب  أوروبا  رحلة  من  العزيز»  عبد  «السلطان  عاد 
يرون  كانوا  ألهنم  حافال؛  استقباال  األهايل  استقبله  وقد  للغاية،  عظيمة  دبلوماسية 
هيبتها  كامل  إىل  الدولة  إعادة  منه  ويأملون  ودرايتهم  السابقني  السالطني  ميل  فيه 
السابقة بانتصارات جديدة. والكلامت التالية تعرب عن فرق القوة والعظمة بني عهد 
«السلطان عبد العزيز» وبني عهد أجداده: "لقد كان أجدادنا يذهبون إىل الغرب عىل 
أو  بالقطار  الذهاب  هو  فعله  نستطيع  ما  فأقىص  نحن  أما  للفتوحات،  اخليل  ظهور 

السفينة من أجل الرحالت الدبلوماسية".
ونتيجة لتلك اجلهود املخلصة للوطن التي قام هبا «السلطان عبد العزيز» ظهر 
يف الدولة جيش بري قوي يتكون من ٧٠٠ أو ٨٠٠ ألف جندي جمهزين بأحدث 
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األسلحة، وأسطول قوي يُعد ثاين أكرب أسطول يف العامل. لقد كان األسطول يف تلك 
ا مثل القوات اجلوية يف عرصنا احلايل،  ا رسيعً العهود حيمل أمهية كبرية ويعرض تقدمً
أمر  كام  إستانبول،  يف  اخلليج  يف  كبرية  ترسانة  العزيز»  عبد  «السلطان  أسس  وهلذا 
عامل  يف  جدية  خطى  بذلك  وخطى  والعسكرية،  املدنية  املصانع  من  الكثري  بتأسيس 

الثورة الصناعية.
بال  يكن  مل  احلد  هذا  إىل  واألسطول  باجليش  العزيز»  عبد  «السلطان  اهتامم  إن 
سبب، ألنه كان يقول: "إن انتصار الدولة العثامنية عىل «روسيا» يف تلك األوقات 

كان سيؤمّن إمكانية بقاء الدولة العثامنية كقوة عظمى ملدة ال تقلّ عن مائة سنة." 
فقدهتا الدولة، ولكن يا  » التي  مْ رِ يسرتجع «القِ يريد أن  هذا فضالً عن أنه كان 
لألسف، فقد تعرضت الدولة لالحتالل الرسي وأُبعد «السلطان عبد العزيز» عن 

العرش قبل أن يبلغ مراده هذا واستشهد بصورة مفجعة.
ا عاش حياة منتظمة متدينة  ا خملصً لقد كان «السلطان عبد العزيز» إنسانًا صادقً
للغاية، كان تقيا لدرجة أنه كان يرشب من ماء زمزم طوال حياته بدال من املاء العادي. 
ويرو أنه محل معه ماء إىل أوروبا من أجل الوضوء. كان يصيل كل الصلوات يف 
صغرية  منضدة  وجدوا  غرفته،  يف  قُتل  وعندما  القرآن،  قراءة  عىل  ويداوم  أوقاهتا، 
عليها مصحف مفتوح عىل سورة يوسف، وقد انتثر دمه عىل صفحات املصحف، 

واملصحف ال يزال حمفوظًا يف متحف «قرص طوب قايب».
أغمي  وكأنه  الفراش  يف  ا  مريضً يرقد  العزيز»  عبد  «السلطان  كان  يوم  وذات 

عليه، قالوا له: "توجد عريضة وردت من أهايل املدينة املنورة وجماورهيا". 
فقال السلطان عىل الفور ملعاونيه: "ساعدوين يف الوقوف، فإين أحب أن أستمع 
إىل الطلبات الواردة من احلرمني وأنا واقف، وال يمكن االستامع إىل طلبات جماورين 

لرسول اهللا بشكل خيالف األدب".
وهذا كان يدل عىل حمبته لرسول اهللا r ومدينته وساكنيها.
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يمسكها  أن  قبل  يتوضأ  كان  املنورة  املدينة  من  رسائل  إليه  ترد  كانت  وعندما 
لرئيس  يعطيها  ثم   ،"r اهللا  رسول  مدينة  تراب  هبا  "إن   : قائالً جبينه  هبا  ويمسح 

الكتاب فيأمره بفتحها وقراءهتا.
وكام هو واضح مما سبق أن «السلطان عبد العزيز» جلس عىل العرش،  وكان 
الغرب  آمال  عىل  يسري  كان  ممن  جمموعة  هناك  وأن  للغرب،  ملحوظ  تفوق  هناك 
السياسية كانت تطلق عىل نفسها «جون تورك» (الرتكي اجلديد)، وأن هذا العهد بلغت 
تورك»  أفراد «جون  معظم  وكان  السفه،  حد  الدولة  لتخريب  الفئة  تلك  مساعي  فيه 
الدولة  يف  لفرنسا  مبرشين  يكونوا  أن  عىل  هناك  وتربوا  فرنسا،  يف  تربوا  قد  هؤالء 
عثامنيون،  اخلارجي  وشكلهم  مالبسهم  العثامنية  الدولة  إىل  عادوا  وبذلك  العثامنية 

ولكن قلوهبم مع فرنسا، وكأهنم كانوا انكشارية الغرب داخل الدولة العثامنية.
ا  أيضً تتعرض  كانت  اخلارج  من  املادي  للضغط  تتعرض  الدولة  كانت  وبينام 
ا  للتخريب املعنوي من الداخل، وزاد نشاط التبشري بفرمان التنظيامت، وزادت أيضً
التحريضات عىل األقليات النرصانية وعىل رأسها األرمن، من ذلك عىل سبيل املثال: 
ا، وتم بناء ٢١  » مراكز للتبشري وصل عددها اىل ٦٢ مركزً بُوطْ رْ افتتح يف منطقة «خَ
كنيسة، وتقول املبرشة «ماريا أ. ويست» يف كتاهبا (Romance of Mission) ما ييل: 

حياهتم". يف  ثورة  وأحدثنا  األرمن،  روح  إىل  دخلنا  "لقد 
وافتُتحت يف كل أرجاء األناضول مراكز للتبشري، كانت كل واحدة منها بمثابة 
تلك  أكثر  من  وكان  اللغات.  لتعليم  الظاهر  يف  ولكنها  الباطن،  يف  التبشري  معسكر 
»  و«معهد األناضول»  يِنْتابْ » يف «غازي عَ يِنْتابْ املراكز نشاطًا يف التبشري «معهد عَ
» يف «إستانبول». وبعض تلك املراكز كان ال يقبل  تْ وبَرْ »، و«معهد رُ ونْ زيفُ رْ يف «مَ

ا. أما مديرو تلك املراكز فكانوا من القساوسة. الطالب األتراك أبدً
بالنسبة  خطرية  مواجهة  يف  الدولة  أصبحت  العدائية  النشاطات  تلك  وبسبب 
ا يف عهد «السلطان عبد  للناحية الثقافية هلا، وبالرغم من أن هذا التدين كان منترشً
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أن  والنتيجة  العزيز»،  عبد  «السلطان  عهد  يف  األدنى  احلد  إىل  نزل  أنه  إال  املجيد» 
أصبحت تلك املقاومة وسيلة لتسرت السلطان بدماء الشهادة.

لن  فإننا  يقول:  كان  فقد  للغاية،  صائب  رأي  ذا  العزيز»  عبد  «السلطان  كان 
نتمكن من لعب أي دور كبري يف السياسة العاملية إن مل يكن «بلجراد» و«إستانبول» 
و«بغداد» و«القاهرة» كل هذه يف أيدينا، وقد كان هذا الرأي يشبه الرأي اإلمربيايل 
األملاين،  الذي ظهر فيام بعد، والذي كان يقول برضورة االستيالء عىل السبعة من 

ا من «برلني» وحتى «بومباي». املراكز الكرب يف العامل التي تبدأ بحرف الباء بدءً
حتى «توركستان»،  تشمل  العزيز»  للسلطان «عبد  السياسية  اآلمال  كانت  لقد 
فقد اهتم بأمور كل تلك النواحي، وكان سببًا يف افتتاح مدارس تعليم اللغة الرتكية 

يف «إيران» و«تركستان» من أجل العنارص الرتكية املوجودة هبا.
الطريق  قطع  أنه  وجدنا  األمحر،  البحر  يف  املوجود  العثامين  لألسطول  وبالنسبة 
إىل  واضطره  «إندونيسيا»،  لسحق  ذاهبًا  كان  الذي  اإلنجليزي  األسطول  عىل 
ا، وألن  ا كبريً الرجوع. حقيقة لقد اهتم «السلطان عبد العزيز» بأمر األسطول اهتاممً
اخلليج يف «إستانبول» استطاعت أن تقوم بإصالح السفن الفرنسية بنجاح  ترسانة 
أرسل نابليون الثالث رسالة شكر إىل «السلطان عبد العزيز» عىل ذلك. وقد كان هذا 
الوضع مثاال عظيامً عىل أن الدولة العثامنية كانت قوة كبرية يف عهد كان يطلق عليها 
«الرجل املريض»، وظهرت أن الدولة العلية ال تزال تليق بأن يطلق عليها «الدولة 

مدة األبد».
ويف سنوات سلطنة «السلطان عبد العزيز» استأذن «الشيخ شامل» الذي خاض 
ا دمويا  ملدة ثالثني سنة والذي اضطر يف النهاية إىل التسليم للروس، من قيرص  نزاعً
الروس للذهاب إىل احلج، وقدم إىل «إستانبول» لزيارهتا. أمر السلطان بأن تعد بعض 
التجهيزات يف القرص الستقباله، وعمت «إستانبول» كلها فرحة بسبب زيارة الشيخ 
القوارب  السلطان  ه» أرسل  جَ بَاغْ ملْـَه  قرص «دُ الروسية أمام  السفينة  وملا رست  هلا، 
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ثم  القرص،  باب  عىل  السلطان  واستقبله  أرسته،  وأفراد  الشيخ  إلحضار  السلطانية 
قال له بأدب كبري: "مل أكن ألفرح هذه الفرحة إال لو كان أيب قد خرج من قربه".

أسد  شامل»  «الشيخ  الستضافة  إستانبول  يف  نزل  بتخصيص  السلطان  أمر 
ليستقروا  والتكريم،  اإلعزاز  بكامل  معه  ومن  الشيخ  واستضاف  فيها،   « تانْ سْ اغِ «دَ
تفيض  أن  يف  يرغب  بأنه  للسلطان  أوضح  شامل»  «اإلمام  ولكن  «إستانبول».  يف 
طريقه  فأكمل  روسيا،  من  االستئذان  تم  هذا  عىل  وبناء  املنورة».  يف «املدينة  روحه 

إىل احلجاز.


قلنا من قبل: "إن محالت ومساعي «السلطان عبد العزيز خان» من أجل بلوغ 
الدولة العثامنية قوهتا من جديد" كانت قد جعلت الفئات النفعية واخلونة تضطرب 
اإلجراءات  تلك  جتاه  األيدي  مكتويف  الدولة  رجال  بعض  يقف  مل  وهلذا  وتنزعج، 
التي يقوم هبا السلطان فقاموا بعمل محالت ونشاطات رسية ضده، ويأيت عىل رأسهم 
أربعة أفراد كان قد تم عزهلم ثم أُعيدوا مرة أخر إىل السلطة وهم «حسني عوين 
باشا» و«مدحت باشا» واملرتجم «رشدي باشا»، و«خري اهللا أفندي» حيث كانوا عىل 

استعداد القيام بثورة ضد السلطان.
رد من رتبته ونُفي  زل «حسني عوين باشا» من وظيفته يف عام ١٨٧١م وجُ وقد عُ
أيضا.  اجليش  قيادة  منصب  من  باشا»  نديم  «حممود  عزله  وبعدها  طَة»،  بارْ «اِسْ إىل 
فزاد حسني باشا غيظا وحقدا إىل أن قال: "حقدي هو ديني" وبدأ يفكر جديا ليس 

يف عزل السلطان فحسب بل يف قتله.
ا  حمرومً تربى  فقد  باشا»  عوين  لـ«حسني  نديامً  كان  الذي  باشا»  «مدحت  أما 
األخطاء  بسبب  العظمى  الصدارة  من  زل  عُ وهلذا  والسياسية،  الدينية  الثقافة  من 
واالنحرافات التي أظهرها، كان «مدحت باشا» شخصية خيالية للغاية، لدرجة أنه 
ذات يوم هنض من عىل منضدة اخلمر وهو يدعي بأن األرسة العثامنية ستنتهي وأنه 
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سيكون سلطانًا. يرو أنه قال حينئذ: "وما اخلطأ يف هذا، هل ستكون السلطنة دائامً 
يف آل عثامن، لتكن يف آل مدحت قليال".

أما الشخصية الثالثة يف املجموعة فهو املرتجم «رشدي باشا»، وقد عُني املذكور 
منصبه إلساءته  من  عزل  ولكنه  للجيش،  ا  قائدً مرات  وثالث  أعظم،  ا  صدرً مرتني 

استخدام مناصبه، وهلذا فإنه بدأ يبحث عن مصلحته، وبدأ يكن احلقد للسلطان.
عدم  من  وبالرغم  أفندي»  اهللا  «خري  فهو  املجموعة  يف  الرابعة  الشخصية  أما 
أهليته لتويل املنصب تم تعيينه يف منصب شيخ اإلسالم بحامية «رشدي باشا»، وهلذا 
ا إىل ازدياد  واحد من توليه، وبالتايل أد هذا أيضً عزل من هذا املنصب بعد شهر 

حقده عىل السلطان.
وبعد فرتة قصرية قامت تلك العصابة الرباعية بتحريش الطالب للمظاهرة عىل 
ا  ذت من أيدهيم. وألن السلطان كان ال يريد سفكً السلطان، طلبا ملنافعهم التي أُخِ
التي  اخلطة  يف  خطوة  أول  إىل  األربعة  وصل  وبذلك  وظائفهم.  إىل  أعادهم  للدماء 
يرمون إليها، ومل يبق أمامهم حينئذ سو تنحية السلطان والقضاء عليه، ويف النهاية 

متكنوا من ذلك بثورة أثاروها.
وصبيحة يوم الثورة مل يستطع «جوهر أغا» أغا «دار السعادة» أن خيرب السلطان 
بدورها  أخربت  التي  سلطان»  والدة  پروتونيال   » إىل  باألمر  ورصح  الوضع،  عن 
بتنصيب  احتفاال  قذائفها  تطلق  املدافع  كانت  اللحظة  تلك  نفس  ويف  السلطان، 
«السلطان  عاقبة  مثل  عاقبتي  جيعلون  "هل  ألمه:  السلطان  فقال  اجلديد  السلطان 
قال:  بعدها  باالسم".  الثوار  أسامء  د  وعدّ بذلك،  قام  من  أعلم  أنا  الثالث»؟  سليم 

اإلهلي". القدر  هو  هذا  إن  مرة،  من  أكثر  منامي  يف  الكارثة  تلك  رأيت  "لقد 
أركبوا «السلطان عبد العزيز» القارب واملطر ينهمر وساروا به إىل «قرص طوب 
زوجاته،  آذان  يف  املوجودة  القروط  حتى  الشخصية  ثروته  الثوار  وهنب  قايب»، 

ووضعوه يف غرفة «السلطان سليم الثالث». ثم قال السلطان: 
يقضوا عيلّ كام قضوا عىل عمي «سليم الثالث»." أن  يريدون  "إهنم 
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ا دون ماء أو طعام ملدة ثالثة أيام، ومل يسمحوا  وتُرك السلطان يف الغرفة وحيدً
له حتى بتغيري مالبسه. بعد ذلك سمحوا له باالنتقال إىل الغرفة املخصصة له، إال 
قرص «فرعية»  إىل  ينقله  أن  منه  يطلب  اخلامس»  إىل «مراد  رسالة  كتب  السلطان  أن 

»، وتم نقله إىل هناك بناءً عىل طلبه. طاشْ املوجود يف «بَشيكْ
وألن «حسني عوين باشا» كان يرص يف نفسه عىل قتل السلطان وعدم االكتفاء 
بعزله عنيّ ثالثة أشخاص ذوي بنية قوية عىل قرص «فرعية» املذكور، ليقوموا بأعامل 
التنظيم حلديقة القرص حيث دخل الثالثة إىل غرفة «السلطان عبد العزيز» صبيحة 
يوم ٤ يونيو ١٨٧٦م، وبالرغم من أن «السلطان عبد العزيز» سعى ملقاومتهم إال أنه 
يف النهاية مل ينجح، وقام القتلة الثالثة بقطع أوردة السلطان حتى يُظن أنه انتحر، ثم 

عادوا إىل أعامهلم وكأن شيئًا مل حيدث.
من  بركة  يف  األرض  عىل  يرقد  ابنها  أن  سلطان»  «والدة  رأت  بفرتة  وبعدها 
الذي  القتل  نتيجة  من  ليتحقق  القرص  إىل  باشا»  عوين  أتى «حسني  وعندئذٍ  الدماء، 
دبره، فلام رأ أن السلطان ال يزال عىل قيد احلياة أي يف النزع األخري، أمر بنقله إىل 
ر وصول الطبيب إىل السلطان  املكان الذي يعد فيه القهوة يف خمفر القرص، وبذلك أخّ
الذي كان يف النزع األخري، ويف النهاية فاضت روح السلطان املظلوم الشهيد أمام 

أعني اجلناة الثالثة؛ «مدحت باشا»، و«حسني عوين باشا»، و«رشدي باشا». 
رمحة اهللا عليه!!..

وبناءً عىل مقتل «السلطان عبد العزيز» املفجع هذا نظمت أخته «عادلة سلطان» 
األبيات التالية التي نظمتها من قلبها املحرتق عىل وفاة أخيها:

ا عىل «السلطان عبد العزيز» داد وليبك دمً ليقم العامل احلِ
املدد يا أهللا! لقد اصطبغ جسده املبارك بدم أمحر قاين
كيف ال حترتق أخته «عادلة» عىل هذا اخلاقان

لقد جنى الظاملون عىل سلطان كان أخا يل يف العامل



٢٤٥

    o السلطان عبد العزيز      

ومل  الوحشية،  الصورة  بتلك  العزيز»  عبد  «السلطان  مقتل  عىل  ا  يومً  ١٢ مر 
الوقت  يف  وضابطًا  العزيز»  للسلطان «عبد  محا  كان  الذي  حسن»  يتحمل «رشكس 
«مدحت  قرص  يف  جتتمع  كانت  التي  الوكالء  هيئة  عىل  فهجم   ، املصيبةَ هذه  نفسه 
باشا»، وقتل أول ما دخل «حسني عوين باشا» وأخذ بثأر السلطان بذلك، ثم قتل 

من بعده «رشدي باشا» ومساعده، أما هو فقد أعدم يف اليوم التايل يف« بايزيد».
أن  يُظهر  تقرير  بإعداد  والتهديد  بالضغط  الثوار  من  العصابة  تلك  أمرت  لقد 
وفاة «السلطان عبد العزيز» الذي كان ذكيا وحسن النية جدا، كانت نتيجة انتحار 

وليس جناية.
ولكن يف السنوات التالية أمر «السلطان عبد احلميد خان» بعمل حماكمة يف «قرص 
يلديز» أقر فيها «مدحت باشا» عن كيفية القتل بقوله كأنه يقوم باعرتاف: "احلمد هللا 
هتمة  وليست  جناية،  كانت  وإن  حتى  الوطنية  احلمية  من  تنبعث  بتهمة  متهم  أنني 

عادية كاالختالس أو االحتكار".


نْ اهتموا «السلطان عبد العزيز» باإلرساف بسبب الديون الكثرية التي  وهناك مَ
جلبها عىل الدولة بسبب التجهيزات العسكرية.

تلك  عىل  ينفق  كان  العزيز»  عبد  «السلطان  ألن  ا،  صحيحً ليس  هذا  أن  إال 
التجهيزات من التربعات التي يقوم هبا رعاياه وعىل رأسهم رجال الدولة، فقد كان 
السلطان يتعقب التطورات العاملية، وجلب من أمريكا البنادق احلديثة التي كانت 
نَه»  يلَوْ عن «پـِ الدفاع  بأن  القول  ويمكن   .املد بعيدة  كانت  والتي  املارتيني  تسمى 

بعد ذلك إنام حتقق بفضل وجود مثل تلك البنادق واألسلحة.
ا للغاية منتظامً عاملًا، صاحب حماكمة سليمة،  كان «السلطان عبد العزيز» حساسً
والرسومات الكروكية للسفن التي رسمها بيده ونرشت يف «جملة الرسامني» كانت 
ا حيب التلحني  من الروائع، التي تدل عىل طباعه السليمة وحساسيته، كام كان شاعرً
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ا قويا. فقد كانت  واملوسيقى والفنون ولكنه رغم رقة قلبه كان يف الوقت نفسه حماربً
، وأتم كل االستعدادات  مْ رِ روحه مفعمة بالرغبة يف الفتوحات، كان سيسرتجع القِ
لذلك؛ إال أن النشاطات الرسية لألعداء قلبت اآلية عليه وساقت األربعة املذكورين 

للقيام متفقني بثورة ضده.
ا عىل الثوار قال: وعندما عنيّ السلطان «حسني عوين باشا» الذي كان رئيسً

الرئيسية  اخلطوط  بذلك  أحس  كأنه  ا"  أبدً تعجبني  ال  الرجل  هذا  عينيْ  "إن 
الالزمة  اإلجراءات  اختاذ  من  يتمكن  مل  أنه  إال  سيحدثها.  كان  التي  للمصيبة 

للوقوف ضده وأخذ احليطة منه.
ال بد هنا أن نتذكر معنى احلديث النبوي الرشيف: 

..." (أمحد، مسند، جـ١٢، ص ٧١٩٢/١١٨)  ءُ يبُهُ الْبَالَ نُ يُصِ مِ الُ املُْؤْ زَ الَ يَ "... وَ
وذلك ألن مقتل «السلطان عبد العزيز» هبذه الصورة املفجعة كان بسبب هذه 
املصيبة املشار إليها يف احلديث. إال أن هذا الوضع ال يمكن تفسريه إال عىل أنه قدر 
إهلي مرتبط باألمة أكثر منه شخصيا. ألن ومقتل «السلطان عبد العزيز» هبذه الصورة 

كان نقطة حتول يف تارخينا.
حقيقة إن الدولة يف الفرتات التالية مل تستطع أن تقف ضد هذه املصائب بشكل 
قوي، وبالرغم من أن هذا االهنيار تأخر لفرتة بفضل سياسة «السلطان عبد احلميد»، 
ومل  بلدنا  يف  مؤقتًا -  كان  – ولو  الكفر  غلبة  أمام  تقف  أن  تستطع  مل  الدولة  أن  إال 

تتمكن من إعاقة اهنيار تلك الدولة العظيمة.
جتعلنا  وال  شاهبها،  وما  املصائب  تلك  من  والعظة  بالعِربة  إلينا  أحسن  اللهم 
عىل  الفتن  أهل  ودسائس  فتن  واجعل  التاريخ،  مرسح  عىل  حمزنة  لعاقبة  معرضني 

رؤوسهم. آمني!!!.
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رجل الدولة الكبري واخلاقان العظيم 
- جعل اهللا مثواه اجلنة –

السلطان عبد احلميد خان  الثاين  
(١٨٤٢- ١٩١٨م)

السلطان الرابع والثالثون من سالطني بني عثامن، واخلليفة التاسع والتسعون من 
خلفاء اإلسالم.

يف  صفة «الرئيس»  إىل  وصل  بل  فحسب  بلده  يف  ليس  ومستثناة  متميزة  شخصية 
عىل  حصل  كام  الشباب،  سن  يف  والعلمي  الديني  تعليمه  أتمَّ  كله.  اإلسالمي  العامل 
 اهلد «أيب  والشيخ  الشاذلية  الطريقة  شيخ  أفندي»  ظافر  «حممد  الشيخ  من  الفيض 

أفندي» من مشايخ الطريقة القادرية، وتوجت درايته يف الظاهر بالكامل املعنوي.
وألنه متيز بالقابلية السياسية والذكاء منذ أن كان شابا فقد محله معه عمه «السلطان 

عبد العزيز» يف رحلة «مرص» و«أوروبا».
ا جدا، يعرف كيف يكسب قلوب الناس. كام كان ذكيا للغاية ويشتهر بقوة  كان لطيفً
ذاكرته. ويف املصادر أمثلة كثرية عىل أنه كان ال ينسى أي شخص رآه أو سمع صوته ولو 
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» مؤسس الوحدة األملانية أنه قال: كْ رْ امَ ملرة واحدة، ويُرو عن األمري «بِسْ
للسلطان «عبد  كانت  منها  تسعني  فإن  العقل  من  جرام  مائة  الدنيا  يف  كان  "لو 

احلميد»، ومخسة منها يل، واخلمسة الباقية موزعة عىل السياسيني يف العامل كله".
ويعد أكرب سوء حظ للسلطان «عبد احلميد»  توليه أمر الدولة العثامنية يف ظل 
سنة   ٣٣ الدولة  إدارة  من  متكن  هذا  من  بالرغم  لكنه  للغاية.  السيئة  الظروف  تلك 
بإيامن وصرب كبريين وذكاء خارق دون كلل أو ملل ودون أن خيرس أية خسارة جدية.



كانت  الدولة  عىل  سلطانًا  فيه  الثاين»  احلميد  «عبد  أصبح  الذي  الوقت  ويف 
«إنجلرتا» قد توسعت يف البحار البعيدة واستولت عىل اهلند. أما الروس فقد متكنوا 
ا لوجه مع «إنجلرتا» أمام «األفغان»،  »، وأصبحوا وجهً تانْ كِسْ رْ من االستيالء عىل «تُ
حيث كانوا عىل خالف ونزاع دائم معهم بسبب احلدود، وهلذا فإن عداوة «روسيا» 
ا  أمرً يكن  مل  املضايق  عىل  واالستيالء  الدافئة  البحار  عىل  واالنفتاح  العثامنية  للدولة 

لصالح «إنجلرتا».
من ناحية أخر كان رجال الدولة يف ذلك الوقت هم «مدحت باشا» وأعوانه 
الذين ثبت أهنم قاموا بثورة أسقطوا فيها املرحوم السلطان «عبد العزيز» عن العرش 
نظر  يف  اعتبارهم  فقدوا  قد  كانوا  الرجال  هؤالء  وألن  ذلك.  بعد  قتلوه  ثم  أوالً، 
كانوا  فإهنم  العزيز»  «عبد  السلطان  حق  يف  ارتكبوها  التي  اجلناية  بسبب  األهايل 
اجليش  عىل  اعتمدوا  فقد  وهلذا  أوضاعهم،  به  يضبطون  نرص  أي  اكتساب  يريدون 
وعىل األسطول الذي تركه السلطان «عبد العزيز» وأرادوا خوض معركة. وكانوا 
يزعمون أهنم لو خاضوا تلك احلرب مع روسيا فإن «إنجلرتا» ستساعدهم، وكانت 
هناك خالفات مع روسيا حول حدودها مع «الرصب» التي كانت يف ذلك الوقت 
إمارة تابعة لنا. حتجج هؤالء هذا االختالف، وأرادوا إعالن احلرب عىل «روسيا»، 

ومل يميلوا إىل الصلح يف املباحثات التي جرت.
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كانت  التي  العثامنية  الدولة  مع  حرهبا  ختيل  تستطيع  ال  فكانت  «روسيا»،  أما 
قيام  من  ا  أيضً ختشى  وكانت  الوقت،  ذلك  يف  وأسطول  جيش  أكرب  صاحبة 
«اإلنجليز» بتقديم املساعدات إىل الدولة العثامنية كام حدث يف حرب عام ١٨٥٣م 
املقرتحة  التعويضات  ضعف  تعويضات  دفع  اقرتحوا  فقد  وهلذا   ، مْ رِ القِ حرب  يف 
من أجل جتنب احلرب، وكان قيرص الروس حتت وطأة الرأي العام الذي كان ضد 
بِه أنه قد حصل عىل تنازل من الدولة  عْ األتراك. ألجل ذلك كان يريد أن يُظهر لِشَ
العثامنية حتى رَيض بِيشء بسيط قد ال يعد تنازالً بالنسبة للدولة العثامنية زهز ترك 
باشا»  «مدحت  أن  إال   . أيضاً لنا  تابعة  كانت  التي  رصبيا  إلمارة  «نكشيك»  قرية 

وأعوانه مل يقبلوا به.
يف ذلك الوقت كان السلطان عبد احلميد قد جلس عىل العرش حديثًا، ومل يكن 

جلام الدولة كلها يف يده بعد. حيث كان حيكم احلكومة جمموعة من الثوار.
قام السلطان بدعوة أركان الدولة ومعهم السفري اإلنجليزي يف «إستانبول» وهو 
» وأراد أن يثبت هلم أن «إنجلرتا» لن تقف بجانبهم – كام ظنوا- يف  تْ السفري «اليارْ
فقد  االجتامع  هذا  يف  اإلنجليزية  احلكومة  يمثل  »كان  تْ وألن «اليارْ كهذه.  حرب 
أوضح أن حكومته لن تقف إىل جانب احلكومة العثامنية يف حالة نشوب حرب بينها 
ا  وبني «روسيا»، ولكنها ستكون سعيدة للغاية إذا ما حققت الدولة العثامنية انتصارً
عىل «روسيا». وبالرغم من هذا مل يستجب مدحت باشا وأعوانه هلذا اإلخطار، ومل 

يستمعوا لكالم السلطان عبد احلميد، وأعلنوا احلرب عىل «روسيا».
ال  بثورة  تقوم  التي  اجليوش  أن  وهي  إليها  اإلشارة  جيب  تارخيية  حقيقة  وهنا 
وهذا  منتظمة،  وغري  داخلها  يف  خمتلة  تكون  ألهنا  ينبغي؛  كام  ا  حربً تدير  أن  تستطيع 
ألهنا  ا  نظرً  «٩٣ عام  التاريخ «حرب  يف  عليها  أطلق  التي  احلرب  تلك  يف  حدث  ما 
جمانيا،  ا  نرصً الروس  اكتسب  وقد  القديم.  تقويمنا  بحسب   ١٢٩٣ عام  حدثت 
» يف «إستانبول»، وألن  ويْ يلْ كُ ا من هنر«طُونَة» وحتى «يَشِ وانترشوا يف املنطقة بدءً
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القائد  استند  فقد   « تَــفانُوسْ الوقت «آياسْ ذلك  يف  عليها  يطلق  كان   « ويْ كُ يلْ  «يَشِ
الرويس جراندوق «نيكوال» عىل سيفه وأمىل رشوط معاهدة الصلح التي عرفت يف 

تَــفانُوس».  التاريخ باسم «معاهدة آيا سْ
«مدحت  أن  هو  املعركة  تلك  يف  العثامين  اجليش  خسارة  يف  الرئييس  والسبب 
باشا» وأعوانه عينوا عىل قيادة اجليش العثامين خائنًا يُدعى «حممد عيل باشا» وهو جد 
». وقد كان «مصطفى رشيد باشا» الذي  ــبارْ » و«حممد عىل آيْ تْ مَ كْ كل من «ناظمْ حِ
إستانبول  إىل  رجوعه  وأثناء  إنجيلرتا.  يف  سفريا  التنظيامت  فرمان  إعالن  يف  تسبب 
خدمات  يف  البسيطة  األعامل  يف  يستعمله  كان  بوالنديا،  هيويديا  شخصا  معه  جلب 
السفارة. فإن «حممد عيل باشا» الذي كان عامال رئيسيا يف مصيبة «حرب ٩٣» أي 

احلرب الروسية الرتكية ١٨٧٧-١٨٧٨م هو ابن هذا اليهودي. 
الثوار   جمموعة  عىل  أوالً  القضاء  رضورة  يف  احلميد»  «عبد  السلطان  فكر  وقد 
شؤون  عىل  ذلك  بعد  قبضته  إحكام  ثم  املصيبة،  تلك  يف  رئيسيا  سببًا  كانوا  الذين 
الدولة، ثم بعد ذلك التباحث مع «إنجلرتا» التي كانت عدوا لـ«روسيا» عن حلول 

املشكلة. تلك  إلهناء  دبلوماسية -  – ولو 

» إلنجلرتا لتكون قاعدة  صْ ـبـْرُ  وهلذا أعطى السلطان «عبد احلميد» «جزيرة قُ
عسكرية هلا رشيطة أن تبقى حتت حكم الدولة العلية، وبذلك عمل عىل تأمني إلغاء 
» حيث أقرت املعاهدة األخرية  لنيْ رْ تَــفانُوس» وإقرار بنود «معاهدة بَ «معاهدة آيا سْ
السلطان «عبد  متكن  وبذلك  العثامنية  الدولة  خرسهتا  التي  األماكن  من  ا  كبريً قسامً 
احلميد» بذكائه السيايس أن خيفف – بام أمكن- من مصيبة «حرب ٩٣» التي كان 
من  الالزم  الدرس  احلميد»  «عبد  السلطان  أخذ  وقد  الثوار.  جمموعة  فيها  السبب 
و«إستانبول»  َه»  «چاتاجلْ قالع  يف  االستحكامات  تشديد  عىل  فعمل  احلادثة  تلك 

» يف الغرب، وقالع «العزيزية» يف الرشق. نيلْ دَ رْ و«الدَّ
داخليا،   بالدولة  النهوض  أجل  من  بحمالت  وقام  املصاحلة،  سياسة  إىل  واجته 
وقد أظهرت هذه االستحكامات التي قام هبا أمهية يف احلرب العاملية األوىل وحرب 
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ا عىل رأيه الصائب. وبدالً من أن خيوض السلطان «عبد  البلقان، وذلك كان نموذجً
احلميد» سياسة احلرب التي كان ينتهجها عمه السلطان «عبد العزيز» والتي كانت 
الصناعية  باحلركات  النهضة  سياسة  اتبع  اخلارجي،  يْن  والدَّ اإلنفاق  كثرة  إىل  تدعو 

املتطورة من أجل مواجهة الغرب املتطور يف هذا املجال.
الدولة  أنقذت  احلميد»  «عبد  السلطان  انتهجها  التي  السلمية  السياسة  وهبذه 
من الديون اخلارجية، التي كانت تتحملها بسبب اإلنفاق العسكري. وبذلك قلّت 

الديون اخلارجية من ٣٠٠ مليون لرية ذهبية  إىل ٣٠ مليونًا فقط.
وثمة مظاهر براقة وعديدة للسلطان «عبد احلميد» بخصوص كيفية استخدامه 

لألملان ملواجهة اآلمال اإلنجليزية السياسية. 
املنورة  املدينة  حديد  سكك  خط  امتياز  ه  منحُ ذلك؛  عىل  األمثلة  أبرز  ومن 
يد  من  بـ«العقبة»  املسمى  االسرتاتيجي  املكان  ختليص  من  ومتكنُه  «األملان»،  إىل 

«اإلنجليز» بمساعدهتم.
وألن السلطان «عبد احلميد» كان قد استفاد من الدرس من «حرب ٩٣» فقد 
أمر بإغالق جملس املبعوثان عام ١٨٧٨م وذلك لوجود تيارات خمتلفة غري منتظمة 

تسعى إىل ختريب الدولة ومتزيقها.
يف  الدولة  افتقدهتا  التي  األماكن  يف  يعيشون  كانوا  الذين  املسلمون  األهايل  أما 
الروميل بسبب حرب ٩٣ التي كان «مدحت باشا» وأعوانه سببًا فيها، فقد أتوا إىل 

«إستانبول» كمهاجرين. 
عاوي» مسكنة هؤالء األناس ومجع حوله جمموعة منهم من  وقد استثمر «عىل سُ
»، وحاولوا إقالة السلطان «عبد  رياغانْ الذين ليس لدهيم عمل ونقود إىل قرص «چِ

ا يف هذا القرص.  احلميد» وتنصيب السلطان «مراد اخلامس» الذي كان حمبوسً
وأعوانه  املاسوين  باشا»  يد «مدحت  عىل  صغره  منذ  اخلامس»  تربى «مراد  لقد 
شك  ال  ولكن  والثالثني،  الثالثة  الدرجة  من  ماسونيا  ا  أيضً هو  وكان  خاصة.  تربية 
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يف أنه انضم إىل هذا التشكيل دون أن يعرف هويته احلقيقية، إال أن ممثيل الرش كانوا 
يفكرون يف أنه يف حالة جلوسه عىل العرش سيتحقق آماهلم السيئة بشكل أيرس.

 « ايْ رسَ «غاالطة  مدرسة  عىل  ا  مديرً يعمل  كان  فقد  هذا  عاوي»  سُ «عيل  أما 
وهذا  منصبه،  من  السلطان  عزله  الفاسدة  السياسية  أفكاره  بسبب  ولكن  الثانوية، 

تسبب يف حقده عىل السلطان.
اليهودية  السياسية  امليول  إىل  يميل  أصبح  عاوي»  سُ «عيل  إن  القول:  حقيقة 
تدرجييا، وهو ما جعله بمثابة اآللة العمياء التي تستخدم من أجل السياسة اإلنجليزية 

املوجهة ضد الدولة العثامنية.  
عاوي» عىل  برضب «عيل سُ حسن باشا» قام   ٧-٨» " طاشْ يكْ حمافظ "بَشِ وألن 
عاوي». وبذلك تم التخلص من ثورة  رأسه بالعصا فقد أد ذلك اىل موت «عيل سُ

كانت حمتملة احلدوث. 
مل يتأخر السلطان «عبد احلميد» يف إدراك اخلطر الكبري الذي حييط به بسبب تلك 
يقال  نْ  مَ ها  رُ يُظهِ كان  التي  واحلامقة  اخليانة  تلك  عىل  وعالوة  شاهبها.  وما  الوقائع 
ــفون" يف ذلك العهد، كان هناك خطر كبري عىل السلطان بسبب الفتنة   ـثَــقَّ عنهم "مُ
التي يشعلها اليهود واألرمن والروم يف كل وقت، وكان جيب التصدي هلا بكل قوة. 
عليها  أطلقوا  مشددة  داخلية  سياسة  التباع  احلميد»  السلطان «عبد  اضطر  ولذلك 

اسم «االستبداد».


وبالرغم من كل تلك االضطرابات والبنية الداخلية املضطربة، أسس السلطان 
ا لكثري من  ا للغاية يمكن أن يكون نموذجً «عبد احلميد» جهاز خمابرات قويا وجيدً
الالفت  ومن  الدولة.  وأمن  األهايل  سالمة  تأمني  أجل  من  اليوم  احلديثة  الدول 
أصل  من   « يسْ ورِّ «جُ يُدعى  لشخص  احلميد»  «عبد  السلطان  استخدام  لالنتباه 
أرمني يف هذا اجلهاز االستخبارايت مع العلم بأنه تم التحقق من أن هذا الرجل هو 
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عظم  عىل  يدل  فإنام  يشء  عىل  هذا  دل  إن  بقنبلة،  السلطان  اغتيال  بعملية  قام  الذي 
» بعد  ريدْ ذكاء السلطان. كام أن اإلنجليز عندما قاموا بتفتيش أوراق سفريهم يف «مدْ
وفاته، عثروا من بني األوراق عىل وثائق تدل عىل أنه كان عىل عالقة استخبارية مع 
السلطان «عبد احلميد». فأدركوا حينئذ أن جهاز املخابرات، الذي أسسه السلطان 
هلا  كان   « غانْ ريَ چِ حريق «قرص  مسألة  إن  حتى  ذلك.  من  واندهشوا  جدا  قويا  كان 
متتلئ  كانت  القرص  هذا  من  السفىل  الطوابق  ألن  هذا.  االستخبارات  بجهاز  عالقة 
بالتقارير الرسية، التي كان املخابرون يرسلوهنا إىل السلطان «عبد احلميد»، وال شك 
رق بسبب القضاء عليهم. وذلك ألن هؤالء املخابرين كانوا بمثابة  يف أن القرص حُ
املحرك الذي يعمل عىل التفرقة بني كبار رجال االحتاد والرتقي، وإذا ما نظرنا بنظرة 
البعض  بعضهم  ضد  يتجسسون  كانوا  أهنم  بسهولة  سنفهم  فإننا  األمر  إىل  سطحية 

للسلطان «عبد احلميد».
بأنه  احلميد»  «عبد  السلطان  البعض  اهتم  هذا  التجسس  موضوع  وبسبب 
من  الكثري  ساق  أنه  ا  كثريً تب  وكُ قيل  وقد  حمق،  وجه  بدون  له  املخالفني  يتهم  كان 
ا إىل تلك التقارير التي كان يرفعها له هؤالء املخابرون. األشخاص إىل النفي مستندً
ولكننا سنذكر هنا هذا املثال حتى نفهمَ حساسية ولياقة ودراية السلطان «عبد 

احلميد» لنتمكن من الوصول إىل احلقيقة يف هذا األمر كام ينبغي:
غان»  ريَ ذات يوم كان هناك موظف صاحب رتبة كبرية يسري من أمام قرص «چِ

وقال بصوت مسموع أمام القرص: 
احلال؟"  هذا  عىل  أكنا  اآلن  رأسنا  عىل  كنت  لو  مراد  سلطاننا  يا  "آه 

عليه  فصدر  املخابرات.  طريق  عن  الفور  عىل  السلطان  إىل  الكالم  هذا  فوصل 
حكم النفي إىل «فيزان» من قبل الدولة. 

للسلطان:  وقال  عليه  اعرتض  باألمر  باشا»  «سعيد  األعظم  الصدر  علم  وملا 
أشهر  ستة  قبل  والرشوة  بالرسقة  قام  املوظف  هذا  إن  الوضع؟  هذا  ما  "موالي! 
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وعفوت عنه، واآلن تــنــفيه بسبب استخبارات بسيطة؟ فرد عليه السلطان «عبد 
 : احلميد» قائالً

الرسقة  بسبب  نفيته  ولكنني  املخابر،  تقرير  بسبب  الرجل  أنفِ  مل  باشا!  يا  "ال 

كنت  ولو  التقرير.  هبذا  يأيت  املخابر  جعلت  بالقصد  وأنا  هبا،  قام  التي  والرشوة 
من  كلها  أرسته  لترضرت  أشهر  ستة  قبل  والرشوة  الرسقة  بتهمة  الرجل  عاقبت 
عىل  مترد  بأنه  متهم  فإنه  اآلن  وأما  والرسقة،  بالرشوة  متهامً  سيكون  ألنه  العقوبة؛ 
قد  وأنا  ا.  أيضً بطال  وستظنه  بل  الرأس  مرفوعة  أرسته  سيجعل  وهذا  السلطان، 

رجحت ذلك".
وهذه احلادثة وحدها كافية ملساعدتنا يف تقييم االنتقادات الكبرية املحقة وغري 

املحقة التي وجهت للسلطان «عبد احلميد».
وهذه حادثة أخر تدل عىل رقة قلب السلطان «عبد احلميد»:

بالرغم من مرور مخس سنوات عىل مقتل السلطان «عبد العزيز» كان األهايل مل 
ينسوا مقتله، وكانوا يريدون اإلمساك بمن قتله ومعاقبته. وبناءً عىل هذا املطلب العام 
أن «مدحت  املحكمة  تلك  يف  ثبت  حيث   « يِـلْديزْ يف «قرص  خاصة  حمكمة  تأسست 
وأصدرت  العزيز»،  «عبد  السلطان  قتلة  هم  وغريمها  باشا»  عوين  و«حسني  باشا» 

املحكمة حكمها بإعدامهم.
تضم  كانت  ا  شخصً أربعني  من  مكونة  معتربة  هيئة  إىل  القرار  هذا  أحيل  وقد 
نَة» وذلك من  شخصيات مثل «أمحد جودت باشا» والغازي «عثامن باشا» بطل «پِلَوْ
أجل التدقيق يف القرار والتصديق عليه. وقد نظرت اهليئة يف القرار فوجدته صائبًا 

وأيدته باالتفاق.
ل العقوبة إىل  وبالرغم من كل هذا، مل يوافق السلطان عىل عقوبة اإلعدام وحوّ
نفيٍ فقط، هذا فضال عن أنه أمر بوضع ٨٠٠ ذهبية يف جيب «مدحت باشا» - الذي 

اعرتف باجلريمة – كمصاريف طريق له.
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واآلن، مقابل ذلك الترصف الذي يفوق اخليال، هل يمكن إلنسان يعلم أرسار 
احلوادث أن يكون متساحما مع من تطاول عىل سلطان عظيم ذي رمحة كهذا؟!..



وتعترب مشكلة األرمن من األسباب الرئيسية التي كانت وسيلة الهتام السلطان 
«عبد احلميد» عىل مستو العامل. لقد كان األرمن يف الدولة العثامنية يف وضع متميز 
ومستثنى بني الرعايا غري املسلمني، الذين كانوا يعيشون يف الدولة وذلك ألهنم كانوا 

يسريون عىل نفس عاداتنا وتقاليدنا. 
وكانوا طوال التاريخ يوصفون بأهنم الرعية املخلصة الصادقة، إال أن الروس 
صداقتهم  عن  األرمن  ابتعد  وبذلك  السياسية،  آماهلم  حتقيق  بدافع  استخدموهم 
للدولة العثامنية. وقد بدأت تلك التحركات األرمينية يف بادئ األمر بتحريض من 
الروس، ولكنها بدأت تلفت أنظار كل الدولة الغربية املسيحية هلا. حيث شاركوهم 

هذه املعارضة.
املتطوعني  كل  هرع  عثامنية  والية  كانت  التي  عىل «مرص»  هجم «نابليون»  وملا 
الذي  باشا»  عيل  حممد  ــىلِ  الَ ـــوَ «قَ منهم  وكان  عنها.  ليدافعوا  األرجاء  كل  من 
ا قرويا غري متعلم، إال أن دأبه يف العمل  ارتقى يف املناصب بالرغم من أنه كان شابً
ا له هو  ومتيزه وحرصه عىل إحراز املناصب جعله يرتقي حتى أصبحت «مرص» ملكً
عيل»  استخدام «حممد  يمكن  أنه  أيقنوا  هذا  عىل  األمر  الغربيون   رأ وملا  وأوالده. 
هذا من أجل تقسيم الدولة العثامنية فعملوا عىل تقويته عسكريا، وأصبحوا حيرضونه 

ضد الدولة، وجعلوه يعيص احلكومة املركزية التي كان يتبعها منذ سنوات.
الدولة  أرايض  عىل  باهلجوم  باشا»  عيل  «حممد  قام  التحريضات  هلذه  ونتيجة 
العثامنية، ومل تتمكن الدولة من إيقاف ثورة «حممد عيل باشا» بسبب الفراغ العسكري 
نْ إلغاء االنكشارية، التي كانت متثل جيشنا الرتاثي التقليدي. لدرجة أن  الذي نشأ عَ

يَة» عام ١٨٣٢م. وتاهْ «حممد عيل باشا» متكن من الزحف حتى وصل إىل «كُ
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ونتيجة لذلك اضطرت الدولة العثامنية أن تطلب املساعدة من «روسيا»، التي 
استطاعت أن تكون صاحبة الكلمة يف إدارة املضائق يف مقابل تلك املساعدة.

نْ كانوا حيرضون «حممد عيل باشا» مل يكونوا راضني عن تلك النتيجة،   وألن مَ
العثامنية،  الدولة  جانب  إىل  مكانًا  يأخذوا  أن  تقريبًا  سنة  عرشين  بعد  استطاعوا 
مْ (١٨٥٣)» ضد «روسيا». وقد أيقظ هذا الوضع قناعة  رِ وحققوا بذلك حرب «القِ
يف «روسيا» بأنه يف حالة االستيالء عىل املضايق فإن الغرب لن يكون راضيًا بسبب 
توازن الدول، وهلذا اضطر الروس إىل البحث عن حيلة للنزول إىل البحار الدافئة. 

وكام أهنم أيقظوا ثورات العنارص املسيحية ضدنا يف البلقان، بدؤوا أيضاً حيرضون 
ضمها  ثم  أوال  األرمن  دولة  وتأسيس  العثامنية  الدولة  عن  االنفصال  عىل  األرمن 
األسكندرونة  ميناء  عرب  املتوسط  األبيض  البحر  إىل  ينزلوا   حتى  ذلك،  بعد  إليهم 
الذي كان بمثابة ميناء األرمن. وعىل هذا كان الفكر الرويس هو السبب الرئييس يف 

قيام ثورة األرمن.
«روسيا»  تسليح  خطورة  إدراك  يف  احلميد»  «عبد  النابغ  السلطان  يتأخر  ومل 
التي  األرايض  من  األرمن  برتحيل  فأمر  ذلك.  بعد  األمر  به  ينتهي  وما  لألرمن 
سببًا  كان  الربيء  الترصف  هذا  أن  إال  الدولة.  من  خمتلفة  أماكن  إىل  فيها  يسكنون 
قنبلة  وضع  تم  وهلذا  ا.  طبعً هيودي  بتحريض  العثامنية  الدولة  ضد  دولية  دعاية  يف 
موقوتة لساعة معينة يف عربة تم صنعها يف «فيينا» الغتيال السلطان «عبد احلميد»، 
» قبل أن يركب السلطان العربة؛ ألنه  وقد انفجرت تلك القنبلة أمام «جامع يِلْديزْ
– وعىل خالف املعتاد - وقف يتحدث مع شيخ اإلسالم ملدة ثالث أو مخس دقائق 
تقريبًا عىل باب اجلامع بعد أداء صالة اجلمعة، وقد ماتَ العديد من اجلنود واملدنيني 
رح البعض، وقد شعر اجلميع باخلوف واالضطراب. أما السلطان «عبد احلميد»  وجُ
: "ال ختافوا، ال ختافوا" وجلس السلطان مكان سائق  فكان ثابتًا ساكنًا، وصاح قائالً

العربة ورضب اخليول بالسوط، وسار إىل قرصه وسط تصفيق السفراء.
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بتصفيق  قاموا  لقد  العهد،  ذلك  يف  مثققفون  عليهم  أُطلق  نْ  مَ غفلة  إىل  انظروا 
». حتى إن الشاعر  يسْ ورِّ حادثة االغتيال التي قام بتخطيطها البلجيكي األرمني «جُ
بعنوان  قصيدة  نظم  العهد  ذلك  يف  املشهورين  الشعراء  من  وهو  فكرت»  «توفيق 
«حلظة تأخر» رشح فيها حادثة االغتيال، والعجيب أنه وصف هذا اجلاين بأنه صياد 
ماهر مرشف. وكان يبدي يف األبيات أسفه لعدم نجاح االغتيال. وعىل الرغم من 

ذلك مل يسجل التاريخ أدنى عقوبة أو أي ترصف قام به السلطان ضد هذا الشاعر.
ا  أيضً احلميد»  «عبد  السلطان  عهد  يف  ظهرت  التي   الكرب املشكالت  ومن 
لْ  ازَ بَ مدينة  يف  صهيوين  مؤمتر  أول   « لْ زَ تْ ـرْ هَ ورْ  «تَـيودُ عقد  فقد  اليهود.  مشكلة 
من  وذلك  فلسطني  يف  كله  العامل  يف  املوجودين  اليهود  مجع  إىل  وسعى  السويرسية، 

خالل كتابه املسمى (الدولة اليهودية) الذي كتبه من قبل.
» اليهودية التي  دْ لْ وتْـشِ  ومن أجل تأمني غايته تلك كان جيد الدعم من أرسة «رُ
تركيا  إىل  املذكور  أتى  فقد  الوقت.  ذلك  يف  العامل  يف  العائالت   أثر من  تعد  كانت 
 « دْ لْ وتْـشِ مرتني باسم تلك األرسة، وعرض عىل السلطان «عبد احلميد» أن أرسة «رُ
تقرتح عليه أن تدفع له كل ديونه اخلارجية يف مقابل أن يسمح هلم بانتقال اليهود إىل 

فلسطني واإلقامة فيها.
أخذ  لذا  بصالبة،  أمامهم  ووقف  شديدا  رفضا  احلميد»  السلطان «عبد  رفض 
«عبد  السلطان  ضد  كله  العامل  نطاق  عىل  السوداء  للدعاية  اخلطط  يعدون  اليهود 

احلميد».
لقب  احلميد»  السلطان «عبد  عىل  أطلقوا  أهنم  اخلطط  تلك  مساعي  أول  وكان 
الذي  اللقب  هذا  وجد  لقد  لألسف  ويا  دليل.  أو  مستند  دون  األمحر»  «السلطان 
ا بني بعض الفئات الرتكية يف ذلك الوقت  رواجً وأهدوه إىل األرمن  ابتكره اليهود 
أكثر من األجانب. لقد أطلقوا عىل هذا السلطان هذا اللقب بدون وجه حق بالرغم 
نْ قاموا  من أنه كان سلطانًا عادال مل يصب أي شخص يف أي وقت برضر. حتى مَ
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نفذ فيهم حكم اإلعدام، بل اكتفى بنفيهم. كام عفا  بقتل السلطان «عبد العزيز» مل يُ
» والذي كان متهامً بمحاولة اغتياله. يسْ ورِّ عن هذا األرمني املسمى «جُ



وبعد أن رفض السلطان «عبد احلميد» بشدة انتقال اليهود إىل فلسطني واإلقامة 
ا أهنم لن يصلوا إىل آماهلم إالّ بعد القضاء عىل هذا السلطان. فسعوا  فيها، أيقنوا متامً
إىل تأسيس مجعية االحتاد والرتقي يف «إستانبول» أوال ثم يف «سالنيك» التي كانت 
مقرا لليهود بعد ذلك، وقاموا بعمل دعايات مكثفة انساق خلفها بعض أبناء الوطن 
الذين كان حظهم سيئًا. بل إن تأثري هذه االفرتاءات غري املحقة والتي ال تستند إىل 
ا بعض أبناء الوطن ذوي النوايا احلسنة. ولألسف الشديد  دليل امتدت لتشمل أيضً

لقد تعرض كثري من أصحاب النوايا احلسنة أيضا للغفلة آنذاك.
بيع  بحظر  أمر  وخطورته  املوقف  يراقب  كان  احلميد»  «عبد  السلطان  وألن 
يرغب  كان  التي  األرايض،  كل  برشاء  قام  كام  لليهود،  «فلسطني»  يف  األرايض 
أصحاهبا يف بيعها بامله الشخيص وجعلها أرايض سلطانية. وبذلك أوجد السلطان 
«عبد احلميد» ما يعرف باسم «املزارع السلطانية» يف فلسطني. من ناحية أخر عمل 

السلطان عىل زيادة عدد السكان املسلمني يف املدينة.
تلك  يف  الروس  من  بتحريض  تشكلت  التي  العصابات  كانت  ثالثة  ناحية  من 
تلك  حياربون  الذين  الضباط  بني  وكان  يغيل.  إناء  وكأنه  البلقان  جعلت  قد  األثناء 
األمر  هذا  بثورة.  قاموا  ا  أيضً وهم  والرتقي  االحتاد  من  ضباط  البلقان  يف  الثورات 

جعل السلطان يعلن املرشوطية الثانية.
كان السلطان «عبد احلميد» يفكر يف إعداد «القانون األسايس» (دستور) جديد 
الصعبة  الظروف  تلك  ظل  يف  لذلك  الفرصة  إجياد  من  يتمكن  مل  أنه  إال  وتطبيقه، 
املتأزمة للغاية، التي كان يستعد فيها لقمع الثورة، وبالتايل اضطر للسري عىل القانون 

األسايس القديم.
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اجتمع جملس املبعوثان يف ١٧ ديسمرب ١٩٠٨م، واختري يف املجلس أعضاء من 
أكرب أعداء الدولة العثامنية، لدرجة أن تأثري األقليات يف املجلس كان أكرب من تأثري 

املبعوثني املسلمني.
تلك  وكانت  قصرية،  فرتة  يف  الشعب  بغضب  والرتقي  االحتاد  سلطة  اكتسبت 
نْ  مَ كل  عىل  السلطة تقيض  تلك  كانت  حيث  شديدين،  ونقد  تُقابل هبجوم  السلطة 

خيالفها دون أن تفكر هل هو من املفكرين أم من الصحفيني. 
وملا وصلت األوضاع إىل ذروهتا يف كراهية الناس لتلك السلطة، جلبت سلطة 
االحتاد والرتقي أمهر القناصني من املنحازين هلم من الروميل وأسكنوهم يف «طاش 
لَه». إال أن الضباط  انخرطوا يف وقت قصري يف دهاليز السياسة، وقطعوا عالقاهتم  قِشْ

باجلنود. 
مع  االنخراط  إمكانية  وجدوا  فقد  ا  أحرارً أنفسهم  وجدوا  الذين  اجلنود  أما 
األهايل، وبذلك أدركوا مد الظلم واخليانة اللذين ارتكبهام االحتاد والرتقي. وبدالً 
من أن يقوم هؤالء اجلنود بحراستهم انقلبوا عليهم وثاروا ضدهم، وسيطر اإلرهاب 
تلوا  لعدة أيام يف «إستانبول»، حتى إن بعض وكالء األمة من مجعية االحتاد والرتقي قُ

يف وسط الطريق، وهذه هي احلادثة املعروفة يف التاريخ باسم «حادثة ٣١ مارت».
عىل  خشوا  سلطتهم  عىل  ا  خطرً الثورة  تلك  يف   ير كان  والرتقي  االحتاد  وألن 
مي  ا مكونًا من ١٥ ألف شخص سُ أنفسهم فجلبوا إىل «إستانبول» من الرومىل جيشً

باسم (جيش احلركة).


– مع  يشء  أي  يفعل  مل  املفرطة  احلميد»  «عبد  السلطان  ورمحة  شفقة  وبسبب 
مَ أنه كان يوجد حول القرص قرابة ٣٠ ألف  غْ األسف – جتاه تلك اجلامعة الغائرة رَ
ألجل  الدماء  إراقة  يرض  مل  وألنه  العسكرية،  الرتبية  من  درجة  أعىل  عىل  جندي 
لع عن العرش. سلطنته حتى يف ذلك الضوضاء، رضخ حلكومة االحتاد والرتقي وخُ
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حق  وجه  بغري  – فكانت  العادة  باب  من  حقه -  يف  أصدرت  التي   الفتو أما 
القيمة  الدينية  الكتب  بجمع  أمره  فهو  إليه  يُسند  الذي  التقصري  أما  مسند.  وبغري 

وإحراقها. وهذا هبتان وظلم عليه وأصله عىل ما ييل: 
صدر  وقد  األشخاص.  عىل  حمظورة  الوقت  ذلك  يف  املصحف  طباعة  "كانت 
هذا احلظر من الدولة؛ ألهنا كانت عىل يقني بأن األشخاص إذاما طبعوا املصحف 
املصحف  طباعة  أمر  الدولة  تولت  وهلذا  ينبغي،  كام  طباعته  بإخراج  هيتموا  فلن 
كانت  الدولة  فإن  املصحف  بطباعة  األشخاص  أحد  قيام  حالة  ويف  جمانًا،  وتوزيعه 

تصادر تلك النسخ وتقوم بإحراقها ثم تدفن الرماد الناتج عنها بعناية كبرية.
أما بخصوص الفتو التي صدرت بخلع السلطان فكانت غري رشعية؛ ألهنا مل 
تصدر من اجلهة املعتمدة وهي اإلفتاء. حيث متت دعوة «احلاج نوري أفندي» أمني 
اإلفتاء إىل الربملان هلذا الغرض، وملا أوضح املذكور يف املجلس أنه ال يوجد سبب 

رشعي خللع السلطان قال للحارضين: 
لِع السلطان «عبد العزيز» من قبل، ونتج عن ذلك أن  "إن اخللع مشئوم! وقد خُ
وقتها  أنا  وكنت  األهايل،  من  اآلالف  مئات  إىل «إستانبول»  وهاجر  الروميل،  فقدنا 
طالبًا يف املدرسة ورأيت أهنم يملؤون ساحات املساجد واملدارس، وقد أصبت يف 
كتفي من كثرة محل األطفال األيتام، وإذا ترغبون يف خلع السلطان فاعرضوا عليه 

األمر، ليعزل نفسه!.."
أدرك «طلعت باشا» أن خيوط األمر ستنسحب من يده بعد هذا الكالم، فضغط 
عىل النواب من العلامء للحصول عىل الفتو املطلوبة منهم فاضطروا إلصدار تلك 

.الفتو
وكم هو حمزن أن الربملان اختار هيئة مكونة من أربعة أشخاص إلبالغ السلطان 
و»  صُ ه  رَ قَ لْ  انوئَ «أَمَ اليهودي  سالنيك  مبعوث  اهليئة  تلك  ضمن  كان  عزله،  بخرب 
الذي أرص املجلس عىل إدخاله ضمن تلك اهليئة. وملا رأ السلطان هذه اهليئة وبينها 
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اختياري  يف  احلق  ولكم  مسلمون  "إنكم  هلم:  وقال  اآلخرين  إىل  التفت  اليهودي 
خليفة عىل املسلمني أو عدم اختياري، ولكن ما بال هذا اليهودي بينكم؟

ثم  وتدبر،  قليال  السلطان  فكر  ثم  رؤوسهم.  أحنوا  الكلامت  هذه  سمعوا  وملا 
علم أن كل هذا بتقدير اهللا تعاىل فقرأ اآلية الكريمة: 

} (يس، ٣٨) لِيمِ يزِ الْعَ زِ يرُ الْعَ دِ قْ لِكَ تَ {ذَ


بس يف  ا، وكانت حميطًا هيوديا، وحُ وبعد اخللع نفي السلطان إىل «سالنيك» قصدً
«قرص األخوة أالتيني» الذين كانوا أرسة هيودية ثرية، وهناك تعرض السلطان لظلم 
وضغوط ال يستحقها حتى الرجل العادي، حيث ظل السلطان هو وكل أفراد أرسته 
لعدة أيام بدون طعام أو رشاب، ومتت مصادرة كل أمالكه الشخصية وثرواته بحجة 
زل السلطان  ا لألمة، وملا وصل جيش احلركة إىل «إستانبول» وعُ أهنا أصبحت ملكً
ثروة  كونوا  كام  كبرية،  ثروة  نوا  وكوّ  « يلْديزْ «قرص  بنهب  الضباط  قام  العرش،  عن 

كبرية أخر بعد نفي السلطان أطلقوا عليها اسم (هدية إىل اجليش).
وبعد عرش سنوات تقريبًا من تلك احلادثة أمر «السلطان وحيد الدين» -رمحه 
اهللا - بعمل حتقيقات يف املوضوع، وكانت اللوحة التي ظهرت جتعل الوجوه يف غاية 
تبدأ  كبرية،  قائمة  كانت  القرص  بنهب  قاموا  والذين  اللصوص  قائمة  ألن  اخلجل: 
إال  اجليش،  يف  ضابط  بأصغر  وتنتهي  احلركة،  جيش  قائد  باشا»  شوكت  بـ«حممود 
ا للظروف املتأزمة للدولة. أنه مل يكن ممكنًا يف ذلك الوقت حماسبة هؤالء اخلونة نظرً

وبالرغم من أن الشاعر «توفيق فكرت» كان ينتسب إىل االحتاد والرتقي، وكان 
عدوا «للسلطان عبد احلميد» وبالرغم من خصاله السلبية إال أنه شعر بعدم ارتياح  
نظم  وهلذا  والرتقي،  االحتاد  مجعية  به  قامت  الذي  والنهب  السلب  هذا  من  ضمريه 

قصيدة وكأنه يقول فيها "ماذا توقعنا وماذا وجدنا":
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أهيا السادة  هذه املائدة يف انتظار االلتقام
 حياة هذه األمة ترتعش أمامكم
هذه احلياة مضطربة، حمترضة

ولكن الحتذروا وال ختجلوا وكلوا وابلعوا 
كلوا أهيا السادة كلوا فإن هذا االشتهاء السلطاين لكم

ا حتى هتلكوا كلوا إىل أن تشبعوا متامً
أهيا السادة أنتم جوعى وهذا واضح عىل وجوهكم
كلوا، وإن مل تأكلوا اليوم من يعلم هل سيبقى للغد؟

فهذا الذي ينادي للنعم يفتخر بقدومكم
فهذا حق غزوكم، نعم هذا حق

كلوا أهيا السادة كلوا فإن هذا االشتهاء السلطاين لكم
كلوا إىل أن تشبعوا حتى هتلكوا

أحصوا كل هؤالء األمراء املحرتمني
فسيكون كل يشء لكم احلسب والنسب والرشف والقرص
كلها لكم أهيا السادة القرص والنزل والعروس واملوكب

الكل لكم الكل لكم جاهز وسهل
كلوا أهيا السادة كلوا فإن هذا االشتهاء السلطاين لكم

كلوا إىل أن تشبعوا حتى هتلكوا
املعدة قوية هذه األيام واحلساء ساخن اليوم

كلوا وابلعوا حفنة حفنة وقبضة قبضة
كلوا أهيا السادة كلوا فإن هذا االشتهاء السلطاين لكم

كلوا إىل أن تشبعوا حتى هتلكوا
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إن هذا الشعر الذي نظمه شخص من داخل االحتاد والرتقي يمثل لوحة حتمل 
العِربة ويعرب عن مد هنب االحتاد والرتقي لألمة والدولة.



وبعد أن ختلص أركان االحتاد والرتقي من السلطان «عبد احلميد» وهنبوا الدولة 
هبذا الشكل، بدؤوا يديرون الدولة بجهالة كبرية يف املناصب التي أسسوها بسهولة 
ألنفسهم. وأصبح السلطان رشاد الطيب صاحب اخلصال احلميدة جمرد ألعوبة يف 

أيدهيم.
الدولة، هجمت «إيطاليا» عىل «طرابلُسْ الغرب»  املصائب تتواىل عىل  وبدأت 
(ليبيا) عام ١٩١١م، وأعد الصدر األعظم اخلائن «إبراهيم حقي باشا»  الذي كان 
من االحتاديني األمر لإليطاليني الحتالل طرابلس الغرب؛ حيث أمر بإرسال اجلنود 
ا  سفريً وكان  «إستانبول».  إىل  الوايل  جلب  ا  مّ وبوسيلة  اليمن،  إىل  هناك  املوجودة 
ا أعظم، وكان جيب عليه أن يعرف نوايا  للدولة العثامنية يف إيطاليا قبل أن يكون صدرً
اإليطاليني أكثر من أي شخص آخر، وعندما أتته الئحة التعليامت اخلاصة باحتالل 
كان  الذي  األصل  اإليطايل   « وبِيالنْ «رُ مع  الشطرنج  يلعب  كان  الغرب  طرابلس 
ا يف اجليش العثامين، فقال ملَنْ أتى بالتعليامت: "ضع هذه هنا، ودعني  يعمل مستشارً
حتى أنتهي من اللعبة" وبعدها بساعات فتح التعليامت وبذلك أظهر خيانته وغفلته.
املقاومة  كانت  فبينام  فقط،  هبذا  والرتقي  االحتاد  حكومة  وجهالة  غفلة  تنتهِ  ومل 

الشعبية مستمرة يف «طرابلس»، ظهرت «حرب البلقان».
رأت  وملا  حقيقية،  استخبارات  أو  جدية  استعدادات  أية  اجليش  عند  يكن  مل 
يف  «سالنيك»  وأن  كبرية  برسعة  يتقدم  األعداء  جيش  أن  والرتقي  االحتاد  حكومة 
خطر قاموا بنقل السلطان «عبد احلميد» من «سالنيك» إىل «إستانبول» عىل الفور، 
وملا سأل السلطان «عبد احلميد» عن سبب نقله إىل «إستانبول» قالوا له: "إن جيش 
ا، وأن هناك خطورة عسكرية عليه،" وألن السلطان كان قد قطع  األعداء يقرتب كثريً
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عالقاته بالعامل اخلارجي منذ فرتة فلم يكن عنده أية أخبار عن األحداث اجلارية، وملا 
علم بالوضع حزن جدا وصاح متأملًا وقال: 
الكنائس!". مشكلة  حللتم  أنكم  "يبدو 

» بغضب كبري: ثم قال السلطان ملَنْ أخربه ذلك وهو «راسم بَكْ
جيشنا  أين  «إستانبول».  مفتاح  تعني  «سالنيك»  إن   ! بَكْ راسم   ! بَكْ "راسم 
أين جنودنا؟ كيف نرتك هذه األرايض التي ارتوت بدماء أجدادنا؟ ولو تركنا هذا 
ترك  عىل  أخي  وافق  هل  والتاريخ؟  أجدادنا  وجوهنا  يف  يبصق  أال  ورحلنا،  املكان 
؟ إنني  املكان؟ كيف يكون؟ إنني لن أوافق عىل ذلك. وال تنظروا إىل أي سن بلغتُ
يف السبعني من عمري. أعطوين بندقية، وسأدافع مع أبنائي اجلنود عن «سالنيك» 

آلخر نفيس". 
ولكن ملا أبلغوه بسالم «السلطان رشاد» ورجائه مل جيد إال القبول واملوافقة عىل 
أمر السلطان بمسئوليته كشخص ينتسب إىل األرسة العثامنية. واضطر لقبول إرادة 
يف  وهو  «إستانبول»  إىل  واالنتقال  «سالنيك»  ترك  عىل  النهاية  يف  ووافق  السلطان 

غاية احلزن.
نعم إنه صحيح، أن السبب األصيل يف االتفاق الذي حصل بني أقوام البلقان، 

هو حل مشكلة الكنائس.
فهم  من  نتمكن  حتى  تلك  الكنائس  مشكلةَ  باختصارٍ  نوضح  أن  هنا  وعلينا 

وتقييم خيانة وجهالة إدارة االحتاد والرتقي كام ينبغي:
بارتباط  العثامنية  بالدولة  ترتبط  أصبحت «بلغاريا»   ٩٣ عام  حرب  فاجعة  بعد 
الداخلية  شؤوهنا  تدير  التي  املستقلة  اإلمارة  بمثابة  فكانت  احلقيقة  يف  أما  ضعيف، 
ا أهنا ستعلن استقالهلا يف أول فرصة حتني هلا مثلام فعلت  بحرية تامة، وكان واضحً
اليونان، وحتى يقيض السلطان «عبد احلميد» عىل هذا االحتامل اختذ بسياسته الذكية 

للغاية التدبري اآليت:
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ألهنم  ا  ونظرً األرثوذكيس،  املذهب  إىل  ينتسبون  اليونانيني  مثل  البلغار  "كان 
خمصوصة  كنائس  عندهم  يكن  مل  الدين،  رجال  برتبية  طويلة  فرتة  منذ  يقوموا  مل 
هلم، وقد فكر السلطان «عبد احلميد» بأن يفرقهم عن اليونانيني من الناحية الدينية، 
املوجودة  الكنيسة  تشبه  «إستانبول»  يف  ى»  اخِ سَ كْ «أرْ باسم  كنيسة  هلم  أسس  وهلذا 
هبذا  اخلاصة  احلديدية  طَع  القِ إعداد  تم  وقد  احلقوق،  نفس  هلم  وأعطى   « يف «باالطْ
تلك  يركبون  العامل  وجعل  «إستانبول».  إىل  رسا  وأرسلت   « لنيْ رْ «بَ يف  رسا  البناء 
القطع يف ليلة واحدة. ويف الصباح وجد القساوسة الرومان أنفسهم أمام بناء كنيسة 
واللوحة املعلقة عليه كانت تظهر أنه يعادل كنيستهم، فأصابتهم الدهشة، وال تزال 
س عن  ية للبلغار موجودة يف «تركيا» حتى اآلن وهي أول مبنى أسّ اخِ سَ كْ هذه االرْ

طريق الرتكيب (مونتاج).
السلطان  هبا  قام  التي  السياسية  املناورة  بتلك  البلغارية  الكنيسة  تأسست  وهبذا 
األماكن  يف  والبلغار  الروم  بني  النزاع  بدأ  هلا،  االحتياج  ظهر  وملا  احلميد».  «عبد 
كانت  التي  الكنائس،  تلك  ربط  أجل  من  وتنازعوا  فيها.  يقيمون  التي  املشرتكة 
وكان  البلغارية.  بالكنيسة  الرومان،  القساوسة  إرشاف  حتت  طقوسها  بعمل  تقوم 
لتأمني  الفرصة  يعطي  حتى  مستمرة  بصورة  األمر  يؤخر  احلميد»  «عبد  السلطان 

دخول الطائفتني يف نزاع مستمر مع بعضهام البعض، مثل نزاع اهلرة مع الكلب.
وملا وصل االحتاديون الغفلة إىل السلطة أصدروا قانونًا يُسمى «قانون الكنائس»، 
«الروم»  فيها  يعيش  التي  األماكن  يف  الكنائس  بتوزيع  القانون  هذا  قىض  حيث 
للسكان،  إحصاء  بعمل  قاموا  وهلذا  السكان.  عدد  كثافة  أساس  عىل  و«البلغار» 
انتقال  سيتم  فإنه  ا  عددً األكثر  هي  منهم  طائفة  أي  سكان  أن  ظهر  ما  إذا  أنه  وأقروا 
احلكومة  فإن  كنائس  بدون  ستظل  التي  الطائفة  أما  احلكومة،  بقوة  إليها  الكنائس 
االختالف  هذا  عىل  القضاء  مَّ  تَ وبذلك  هلم،  كنائس  بتأسيس  سنتني  بعد  ستقوم 

الناشب بني الطرفني.
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وملا انتهت مشكلة الكنائس عاش «الروم» و«البلغار» يف صداقة لعدة سنوات 
كانوا  الذين  ب»  ْ «الرصِّ ا  أيضً صفهم  إىل  أخذوا  أهنم  عن  فضال  قبل،  من  كانوا  كام 
أعداء أزليني لنا، وبالتايل عملوا عىل بدء «حرب البلقان». هذا هو أصل املسألة التي 

أشار إليها السلطان «عبد احلميد خان» بقوله: 
الكنائس". مشكلة  حللتم  قد  أنكم  "يبدو 

ىص واألمثلة  كثرية، منها: أهنم خاضوا  إن خيانة االحتاد والرتقي وجهالته ال حتُ
إال  يفعله  ال  أمر  هذا  البلقان،  حرب  بعد  األملان  جانب  إىل  األوىل  العاملية  احلرب 
السياسة  فهم  من  يتمكنوا  مل  ألهنم  وذلك  هيودي،  بوساطة  ذلك  حتقق  وقد  األمحق 
كانوا  الذين  اإلنجليز  ضد  األملان  حتريض  يف  احلميد»  السلطان «عبد  انتهجها  التي 

حتت توجيه اليهود.
وبينام كانت الدولة العثامنية مل تزل تضمد جروحها من حرب البلقان بعد، إذا هبا 
تدخل احلرب العاملية األوىل بدون أية استعدادات هبدف ختفيف احلمل عن األملان، 

وكان هذا أكثر عامل خميف يف القضاء عىل الدولة العثامنية.
أدرك  الظهور  يف  هلا  الرئيسية  املالمح  وبدأت  النهاية  عىل  احلرب  أوشكت  وملا 
عزلوا  ملا  أخطأوا  قد  أهنم  باشا»  و«طلعت  باشا»  وهم «أنور  والرتقي  االحتاد  رؤساء 
فيه  يقيم  كان  الذي  بَكِي»  لَرْ «قرصبَكْ يف  بزيارته  قاما  وهلذا  احلميد»،  «عبد  السلطان 
ليسألوه عن اإلجراء الذي يتخذونه حيال تلك اهلزيمة، فأحرض هلام السلطان العظيم 
ا وأظهر هلام املستعمرات اإلنجليزية، وذكر عدد سكاهنا، ثم سأل عن املستعمرات  أطلسً
وقال:  جدا  باحلزن  السلطان  فشعر  مستعمرات،  أية  لألملان  يكن  مل  وبالطبع  األملانية، 
"أمل تستطيعوا حساب األمر؟ هل كان من املعقول خوض حرب ضد اإلنجليز 
ومل  اإلنجليزية،  اآلمال  إعاقة  أجل  من  األملان  أنا  استخدمت  لقد  األملان؟  بجوار 
من  هذا  عليكم  جيب  كان  رأيي،  عن  تسألون  واآلن  هذا،   سو آخر  يشء  يف  أفكر 

البداية، ولكن الوقت متأخر جدا اآلن!"
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وبينام كان االثنان يغادران القرص وعيوهنام تكاد تدمع قاال:
ارتكبناه". الذي  اخلطأ  لعظم  يا  الكبري،  السلطان  هذا  قيمة  نقدر  مل  "إننا 

أدركوا  خطأ  إىل  خطأ  من  هيرولون  كانوا  الذين  من  ا  كثريً إن  القول:  حقيقة 
وهم  األبيات  هذه  قول  إىل  يضطرون  وكانوا  خمتلفة،  بوسائل  بعد  فيام  أخطاءهم 

نادمون وقليلو احليلة:
يا للحرسة لقد احرتقنا من جديد يف هذه األلعوبة

ألن اخلسارة واضحة ال أعرف ماذا اكتسبنا 


كانت هناك خماوف بأن يتقدم أسطول األعداء صوب «بحر مرمرة» ويعربه أثناء 
» كإجراء وقائي.  رْ هِ كي شَ «حرب الدردنيل»، فتقرر نقل السلطان واحلكومة إىل «أسْ
وملا علم السلطان «عبد احلميد» باألمر رفض بشجاعة وجرأة كبرية وقال: "أنا حفيد 
«السلطان حممد الفاتح»!.. ولن أكون أقل من «قسطنطني» إمرباطور بيزنطة يف أي 
عىل  حيارب  وهو  «قسطنطني»  مات  «إستانبول»  الفاتح  جدي  فتح  فعندما  وقت، 
هو  ليعلم  ولكن  فيه،  يرغب  مكان  أي  إىل  السلطان  أخي  وليذهب  جنوده،  رأس 
ا أهنم لو خرجوا منها فلن يعودوا إليها مرة أخر، أما أنا فلن أخرج  واحلكومة جيدً

رْ بَكِي»". لَ خارج «قرص بَــكْ
أنقذ  وبذلك  «إستانبول»،  يف  والسلطان  احلكومة  ظلت  القرار  هذا  وأمام 
اهللا  رمحة  عليه  احلميد»  السلطان «عبد  وتُويف  اليوم.  ذلك  يف  الدولة  اهنيار  السلطان 
يف ١٠ فرباير ١٩١٨م بعد حياة شاقة مليئة بالتعب والكفاح. جعل اهللا مثواه اجلنة.

رمحة اهللا عليه!..


املسكينة  املظلومة  األمة  أعلنت  ١٩١٨م  عام  احلميد»  السلطان «عبد  تُويف  وملا 
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ىص من الناس ودفنوه يف قربه املوجود يف  كلها احلداد، وقد جتمع يف جنازته ما ال حيُ
«ديوانْ يويل» وقد قال بعضهم أثناء دفنه: 

العظيم؟" السلطان  أهيا  وترتكنا  تذهب  "أين 
بوقوع  تنبهوا  احلميد»  «عبد  للسلطان  معارضة  وأقبح  أشد  أبدوا  الذين  حتى 
الكثري من املصائب التي توالت عىل الدولة من بعده، فأفصحوا عن مشاعر الندامة 
التي أحرقت قلوهبم، ومن هؤالء الفيلسوف «رضا توفيق»، وقصيدته املسامة «املدد 

من روحانية السلطان عبد احلميد» مشهورة جدا:
أين أنت يافخامة السلطان عبد احلميد؟

هل تصل رصختي إيل ديوانك؟..
عندما يتذكر التاريخ اسمك؛

سيعطيك حقك أهيا السلطان العظيم!
افرتينا عليك دون أن نخجل؛

افرتينا عىل أذكى سلطان سيايس!..
قلنا عنه سلطان ظامل وجمنون
وقلنا جيب أن نقوم بثورة
وقلنا نعم ملا قاله الشيطان
سعينا إليقاظ الفتنة

مل تكن أنت املخبول بل نحن
نسجنا خياال بأوهي اخليوط 

مل تكن أنت املجنون بل نحن. كنا بال أدب
و تفلنا عىل قبلة األجداد
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وهذا «سليامن نظيف» الذي كان أحد النادمني يذهب لزيارة قرب السلطان عقب 
األحداث غري املحتملة التي حدثت بعده ويعرب عن أحاسيسه بقوله:

منذ متى ونحن مل نأت لذكراك
واآلن أتينا نطلب املدد منك

وقد اشتقنا إىل االستبداد القديم!..


كان  خلعه  ألن  لفلسطني.  مظلوم  أول  كان  خان»  احلميد  «عبد  السلطان  إن 
» يف مسألة «فلسطني».  لْ زَ تْ رْ ورْ هَ بسبب مقاومته لليهودي «تَـــيودُ

لقد أصبح العامل اإلسالمي كله يتيامً بموت السلطان «عبد احلميد»! ألنه استطاع 
أن يقيم اخلالفة باملعنى التام للكلمة، ومل يمكن إظهار هذه الدراية من بعده بسبب 

الكوارث العسكرية التي ظهرت.
قومية  مجاعة  يد  عىل  ١٩٠٠م  عام  الصني  يف   « رْ «كِيتْلَ األملاين  السفري  قُتل  وملا 
(ثورة  تسمى  احلركة  تلك  وكانت  األملان،  ضد  كبرية  غربية  حركة  بدأت  صينية، 
). وقد طلب «وليام» مساعدة من السلطان «عبد احلميد» فأرسل له السلطان  ْ رسِ بُوكْ
» مؤسسة للتدريس الديني كانت  هيئة للنصح منتهزا هذه الفرصة. وأسس يف «بَكنيْ

» لفرتة طويلة. تُسمى (جامعة احلميدية) أظهرت فعاليات دينية كبرية يف «بَكنيْ
رفت يف تارخينا باسم (فاجعة أرطغرل) كانت  كام أرسل إىل اليابان هيئة علمية عُ
مهمة تلك اهليئة نرش اإلسالم إىل تلك األماكن، ومد نفوذ اخلالفة ليشمل العامل كله، 
السلطان  انتهجها  التي  السياسة  تلك  وشمول  قوة  وإدراك  فهم  من  نتمكن  وحتى 
«عبد احلميد» يف العامل اإلسالمي، علينا فقط أن نتذكر أن تركيب خطوط السكك 
بل  الدولة  من  واحد  بقرش  يتحقق  مل  املنورة»  إىل «املدينة  من «إستانبول»  احلديدية 

كان من املساعدات، التي وردت من العامل اإلسالمي كله.
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من  استفاد  فقد  صائب.  ورأي  بصرية  ذا  سلطانًا  احلميد»  «عبد  السلطان  كان 
الظلم الواقع عىل الزنوج املوجودين، الذين كانوا مهينني يف «أمريكا»، وأرسل إليهم 
رجاال للدعوة هبدف جذهبم إىل العامل اإلسالمي، ومن احلقائق التارخيية الثابتة أنه 

كان عامال رئيسيا يف تشكيل الوجود اإلسالمي الزنجي املوجود حاليًا.
خالل  من  العامل  يف  حتدث  التي  التطورات  يتعقب  احلميد»  السلطان «عبد  كان 
التطورات  وتتبع  تعقب  وهبذا  ا،  ألبومً  ٣٠٠٠ عىل  يزيد  ما  لديه  كان  فقد  الصور. 
التي  اليابانية  الروسية  احلرب  ذالك:  عىل  األمثلة  ومن  حرفيا.  العامل  يف  جتري  التي 
وقعت عام ١٩٠٤ م مل يكن هناك أدنى احتامل بأن ينترص اليابانيون، قال السلطان 
«عبد احلميد» للصدر األعظم بأن السفن الروسية، التي ستمر من املضيق من أجل 
احلرب  هذه  أخبار  تتبع  إنه  حتى   .أخر مرة  تعود  لن  األقىص  الرشق  إىل  الذهاب 
هزيمة  من  االستفادة  السلطان  هيمل  مل  وبذلك  باشا»،  ـوْ  تَ بواسطة «بَــرْ بيوم  ا  يومً

الروس أمام اليابان وحتويلها إىل مكسب له.
وهذه كلمة أخرية جيب علينا ذكرها، وهي أن شخصية مباركة كالسلطان «عبد 
احلميد» ودقة سياسته والكوارث التي حدثت داخليا وخارجيا يف عهده، ال يتسع 
املقام لذكرها كام ينبغي. فبالرغم من أنه كان يسعى بجهود ال تتحملها طاقة البرش 
إلعاقة حدوث املصائب التي تعرضت هلا األمة، إال أن تلك املصائب حتققت بالفعل 

بسبب غلبة الفساق، ولن يمكننا فهم ذلك طاملا أننا ال ننظر إليه من نافذة القدر.
وقابليته  وذكائه  ورمحته  وخدماته  احلميد»  «عبد  السلطان  لتدين  بالنسبة  أما 
التي  الذكريات  أمجل  من  تعد  التالية  واحلادثة  أسطورية.  كانت  بأهنا  القول  فيمكن 

تدل عىل إخالصه:
كان السلطان «عبد احلميد» يطلب ممَنْ حوله أن يوقظوه يف أي وقت من الليل 
إذا ما ظهر أمر عاجل، وكان ال يرىض بتأخري العمل إىل اليوم التايل، ويذكر «أسعدْ 

» رئيس كتاب املابني اهلاميوين يف مذكراته عن هذا األمر ما ييل: بَكْ
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للغاية،  مهم  أمر  عىل  توقيعه  أجل  من  الليل  وسط  يف  السلطان  باب  "طرقت 

يفتح،  مل  ولكنه   ،أخر مرة  وطرقت  قليالً،  فانتظرت  يفتح،  مل  الباب  ولكن 
فخشيت أن يكون السلطان قد تُويف. فطرقت بعد فرتة قصرية، ولكن يف تلك املرة 
وقال:  ابتسم  وجهه،  جيفف  كان  حيث  منشفة؛  يده  يف  ورأيت  الباب  السلطان  فتح 
"يا بُني! لقد علمت أنك ال تأيت يف وقت كهذا إال ألمر مهم، وقد استيقظت عندما 
منذ  فأنا  معذرة،  تأخرت  وهلذا  للوضوء،  ذهبت  ولكني  مرة  أول  الباب  طرقت 
فرتة وقد اعتدت عىل عدم توقيع أية وثيقة ختص األمة بدون وضوء. هات الورق 

ألوقعه" وأخذه وسمى اهللا ثم وقع.
ا يف هذا الشأن: كام نقلت زوجة السلطان «عبد احلميد» هذه الرواية أيضً

ألنه  به؛  يتيمم  كان  وسادته،  بجوار  ا  نظيفً ا  آجرّ يضع  ما  دائامً  السلطان  "كان 
يف  السبب  عن  سألته  وملا  وضوء،  بدون  احلامم  إىل  الرسير  من  يسري  أن  يريد  ال  كان 

هذا قال:
نة نبينا حممد، فإن األمة سترضر من هذا".  "إذا مل أراعِ أنا كخليفة للمسلمني سُ

تَّاب املابني اهلاميوين وهذا الكاتب  واحلادثة التالية التي وردت يف مذكرات أحد كُ
مل يكن عىل عالقة بالسلطان ملن احلوادث التي تستدعي التأمل:

برتتيب  قمت   ، عيلّ كانت  النوبة  ألن  املابني  يف  أنا  وظللت   ، مساءً الوقت  "كان 
إىل  هبا  الذهاب  وشك  عىل  كنت  وبينام  الواردة.  والتقارير  والربقيات  املذكرات 
» يف «إستانبول» حيث  لَه ىلِ السلطان إذا بربقية تأيت من أحد موظفي مكتب بريد «الَ
عرض املوظف فيها أن زوجته ستلد الليلة وأن الطبيب أخربه بأن الوالدة ستكون 
عسرية، وهلذا فإنه يطلب من السلطان مساعدة ألنه ال يملك شيئًا، وألنني مل أر تلك 
الربقية مهمة مل أضعها بني األوراق التي سآخذها للسلطان. وملا ذهبت إىل السلطان 

باألوراق أخذ يتفحصها كعادته واحدة واحدة، وبعد أن انتهى منها كلها سألني:
آخر؟"  يشء  هناك  "هل 
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فأجبته: "ليس هناك يشء جدير باالهتامم يا موالي" 
فقال: "قل يل ما هو هذا اليشء الذي تظنه غري جدير باالهتامم" 

أجلبها  بأن  وأمرين  السلطان،  حزن  ا،  مؤخرً وصلت  التي  الربقية  بأمر  فأخربته 
عىل الفور. أحرضت الربقية وأنا يف حرية. قرأ السلطان الربقية بإمعان ثم أمرين بأن 
.« لَه ىلِ أستدعي طبيب القرص، وأن أذهب معه اآلن إىل منزل املوظف املذكور يف «الَ

من  عدنا  وملا  السلطان،  أمر  عىل  بناءً  املوظف  منزل  إىل  والطبيب  أنا  ذهبت 
السلطان  شعر  القرص،  دخلت  وملا  الرشوق،  وشك  عىل  الشمس  كانت  املستشفى 
بوصويل من صوت الباب فأشار إيلّ بيده بالدخول إليه، كانت األنوار ال تزال مضيئة  
عن  وسألني  والعبادة،  بالدعاء  مشغوال  الليل  طوال  ظل  السلطان  أن  يعني  وهذا 

األمر فقلت له: 
"إن الوالدة كانت خطرية فعال يا موالي، ولكن احلمد هللا ولدت املرأة املسكينة 
حتى  وظلوا  احلميد».  أسموه «عبد  ا  ذكرً ولدت  لقد  املتخصصني،  األطباء  بجهود 

الصباح يدعون للسلطان بطول العمر والدموع يف أعينهم."
شعر السلطان الذي كان بمثابة األب الرحيم عىل األمة بالراحة من هذا الكالم 

ا هللا. وقال من أعامق قلبه احلمد هللا، ثم صىل خلف الستار شكرً
اللهم أحسن إلينا بأجيال تربت عىل عزة النفس والشجاعة وفيها مثل السلطان 
«عبد احلميد»، وانرص أمة حممد التي حتارب يف سبيلك أهل الكفر والنفاق، وامنحنا 

القوة التي ستمكننا من حتمل ثقل املسئولية التي أعطيتها لنا. آمني!!!..

O



٢٧٣

امللحمة املكتوبة باإليامن
نرص الدردنيل

و
األبطال املجهولون  

عندما نشبت احلرب العاملية األوىل بسبب التنافس  بني اإلنجليز واألملان، كانت 
املجموعة  تلك  قامت  فقد  املستبدة.  والرتقي  االحتاد  سلطة  حتت  العثامنية  الدولة 
الشخصيات  أكرب  أحد  يُعد  الذي  احلميد»  «عبد  السلطان  بإسقاط  هيودي  بتخطيط 
يف تارخينا القومي من عرشه، وأخذت شؤون الدولة بيدها، إال أهنم بعد فرتة قصرية 
تال  التي  اخليانات  وسلسلة  تارة  غفلتهم  بسبب  مصيبة  إىل  مصيبة  من  الدولة  ساقوا 
ا تارة أخر، وأوصلوا الدولة العثامنية التي من الصعب أن تبقى خارج  بعضها بعضً

ساحة احلرب إىل نقطة خطرية من الناحية العسكرية واألخالقية.



٢٧٤

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

فالدولة مل تكد تضمد جروحها الكبرية التي تفتحت بسبب «حرب طرابلس» 
أمام  نفسها  ووجدت  إال  ١٩١٢م،  عام  البلقان»  و«حرب   ١٩١١ عام  الغرب 
جمموعة االحتاد والرتقي التي كانت تريد القضاء عىل خصومها السياسيني الداخليني 
بإرهاب خميف، بل إهنم ذهبوا إىل ما هو أكرب من ذلك وهو السعي خلف حتقيق الثراء 
الشخيص هلم من خالل استثامر األزمة املالية التي نتجت بسبب احلروب املذكورة. 
تْ باشا»  من ناحية أخر مل يكن هناك احتاد بينهم من الداخل، فبينام كان «طلْعَ
ا إىل كتلة االئتالف التي  رْ باشا» منحازين إىل «أملانيا»، كان «مجال باشا» منحازً و«أنْوَ
امليول  ذوي  اإلنجليز  من  جمموعة  تضم  كانت  الكتلة  هذه  أن  إال  «فرنسا»،  تضم 
لليهود،  وتأجريها  فلسطني  عىل  االستيالء  عىل  بينهم  فيام  متفقني  وكانوا  اليهودية، 
عىل  تارخيية  آمال  هلم  كانت  فقد  الكتلة  تلك  يف  موجودين  كانوا  الذين  الروس  أما 

أراضينا. وهلذا فإن مساعي «مجال باشا» مل تسفر عن أية نتيجة.
فقد  قصرية،  بفرتة  احلرب  نشوب  بعد  «روسيا»  يف  ظهرت  التي  املجاعة  أما 
استثمر  فقد  ١٩٠٤م.  عام  ثورة  جتربة  من  الشيوعيني  لبقايا  جديدة  فرصة  شكلت 
وا هيزون سلطة قيرص الروس، وكانت احليلة الوحيدة  الشيوعيون هذه األزمة، وبدءُ
إىل  غذائية  ومواد  مساعدات  بإرسال  احللفاء  دول  قيام  هو  شيوعية  ثورة  قيام  لعدم 
حتقيق  أجل  من  «رومانيا»،  يف  املوجودة  يَا»  اليچْ «جَ جبهة  عبور  أن  إال  «روسيا»، 
بتها  ا صعبًا نسبيا من الناحية العسكرية، إال أن وقوع حادثة مؤسفةٍ رتّ هذا كان أمرً
نْ قبلُ صار لصالح األعداء وجنى عىل العثامنييني كام جنت  االستخبارات األملانية مِ

الرباقش عىل أهلها.
» (ثم أصبحتا معروفتني  الوْ سْ » و« بَرْ وبَنْ حيث قامت بارجتان أملانيتان باسم «جُ
») بدخول «مضيق الدردنيل» وكأهنام تفران من  يلْيلِ يدِ » و«مِ وزْ اوُ باسمني تركيني «يَ
حكومة  فادعت  الترصف،  هذا  عىل  احللفاء  اعرتض  األعداء.  سفن   إحد تعقب 

االحتاد والرتقي بأهنا ستشرتي البارجتني   لتسكت احللفاء. 
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مل حيسب الغفلة أن ترصفاً مثل هذا سيقحم العثامنيني يف حرب عبث قبل وقتها 
ا برفع العلم العثامين  وْ مما احتاجوا تغيري قادة هاتني السفينتيني وأفراد طاقمهام واكتفَ

عليهام وبإلباس من فيهام بمالبس عثامنية.
أهنام  بحجة  األسود  البحر  بدخول  املذكورتان  البارجتان  قامت  أيام  عدة  وبعد 
تقومان بجولة، وقد قامتا  باهلجوم عىل سفينة نقل روسية  وثبت بعد ذلك أن هذا 
» باملدافع،  تُوبُولْ تم بتعليامت من «أنور باشا»، ثم قامت البارجتان برضب «سيواسْ
األدمريال  هبا  قام  بحادثة  األوىل  العاملية  احلرب  يف  العثامنية  الدولة  ألقيت  وبذلك 

» اليهودي األصل. وشونْ األملاين «سُ
وهلذا السبب قام احللفاء باهلجوم عىل «الدردنيل» بحجة أهنم سيعربون املضيق 

إليصال املساعدات إىل «روسيا» ليمنعوا نشوب ثورة شيوعية حمتملة احلدوث.



لقد كانت معركة «الدردنيل» من أعظم احلروب يف تاريخ العامل، وقد كتب اهللا 
وهي «إنجلرتا»  العامل  يف   كرب دول  ثالث  أن  من  بالرغم  فيها  والتوفيق  النرص  لنا 
و«فرنسا» و«إيطاليا» كانت قد اشرتكت فيها بأحدث البارجات املدرعة، وما يقرب 

من ٣٠٠ ألف جندي.
ولكن ما ثمن انتصارنا يف «الدردنيل»؟.. 

إنه ٤٠٠ ألف شاب من أبناء هذا الوطن اُستشهدوا. منهم ٢٥٠ ألف يف ساحة 
املعركة، و١٥٠ ألف تقريبًا يف املستشفيات.

جنودنا  أن  إال  العسكري،  العتاد  وقلة  لالحتاديني  السيئة  اإلدارة  من  وبالرغم 
األبطال املحمديني تالفوا بقوة إيامهنم تلك املعوقات، وأضافوا يف «الدردنيل» آخر 

صفحة من الصفحات الذهبية لتاريخ الدولة العثامنية.
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واألبيات التالية تعرب وبأمجل شكل عن األبطال الشهداء احلقيقيني لـ«الدردنيل»:
ختجل األرقام عندما ختجل األرض

من عدد الشهداء السابقني من جيلك.
فإنك تسعى يف الصف األول ومتوت بشوق امليت األول

نْ يعيشون عىل األرض متوت بمتعة مَ
أنت  التريد تعويض البقاء 

ألطافه جتعل رفعتك ورشفك ذليال
متوت باالسم واجلسم

وتسقط اىل األبعاد املجهولة وتُدفَن 
علَم ما اسمك؟ تدخل يف التاريخ وال يُ

أنت الذي صنعت التاريخ، واسمك أسطورة
فَس األخري  ذكراك وخربك أصغر وأقل من النـَّ

ال ينترش خرب غيابك ملا مت
بالولولة والعربدة التي استغرقتا اآلفاق
باآلثار التي تطلب األبدية من السامء

جمهول لك املوت الذي معجب بذاته ويأتى بالرشف
جمهول لك ايضا املوت الذي يؤيد احلياة

ال جسد لك وال ظل أحيانًا 
وليس لك جنازة صنعت من اخلشب من قبل العوام 

ا فال يوجد به حجر واحد حتى قربك غري موجود، ولو كان موجودً
فهو مثل نعشك ال رأس له وال صدر!
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وتوجد أمثلة كثرية تدل عىل أن «نرص الدردنيل» حتقق بقوة اإليامن أكثر من قوة 
معلم  الشهيد  كتبها  التي  الرسالة  من  ا  جزءً لكم  نذكر  أن  هنا  ونود  املادية،  السالح 
احلرب،  تلك  يف  متطوعني  شاركوا  الذين  االحتياط،  ضباط  أحد  أدهم»  «حسن 
تعكس  الرسالة  تلك  وكانت  قصرية،  بفرتة  استشهاده  قبل  أمه  إىل  كتبها  قد  وكان 
اجلو املعنوي، الذي كان يشمل كافة اجلنود. وها نحن نقدم لكم قطعة من الرسالة:

أمي العزيزة :
أيتها األم صاحبة الرفعة التي تفتخر بأهنا ولدت أربعة جنود.

تلقيت رسالتك وأنا أجلس حتت ظالل شجرة كمثر عىل ضفاف النهر الذي 
.« رينْ يمر من وادٍ صغري معشوشب مجيل مثل «وادي دِوْ

الطبيعة  هذه  من  ثملت  قد  كانت  التي  روحي  من  تلك  رسالتك  ت  قوّ وقد 
ا أكثر.  اخلرضاء، قرأهتا وكلام كنت أقرؤها كنت أتعلم دروسً

عيني  فتحت  كهذه.  ومقدسة  مجيلة  بوظيفة  أقوم  ألنني  بالفرح؛  أشعر  وكنت 
ونظرت إىل البعيد، كانت األغصان اخلرضاء التي تظهر من بعيد تتاميل، وال تستطيع 
مقاومة الريح، تبدو يل وكأهنا تسلم اخلطاب الوارد إيلّ من أمي. كانت كلها متيل من 

جانبي إىل كل صوب وكأهنا هتنئني بقدوم رسالة أمي.
حواف  عىل  املصطفة  الكبرية  الصنوبر  أشجار  فوجدت  قليال  اليمني  إىل  التفتّ 
هضبة مجيلة تبدو وكأهنا تبرشين بصد خاص هبا. حتولت بنظري إىل اليسار فرأيت 
النهر الصغري الذي ينهمر وكأنه يبتسم إيلّ بسبب اخلطاب الوارد إيلّ من أمي. رفعت 
نظري إىل األعىل فنظرت إىل أوراق الشجرة، التي كنت أسرتيح حتتها، فرأيت أهنا 

كانت تريد أن تبلغني بالرقص الذي ترقصه بأهنا تشاركني فرحتي. 
يفتح  وكان  عذب،   بصد يبرشين  مجيال  بلبال  فرأيت  آخر  غصن  إىل  نظرت 

منقاره الرقيق وكأنه يريد أن يُظهر يل أنه يشاركني أحاسييس.
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وكأن البلبل كان يريد أن يعكس أحاسيسى هبذا الرتنم، وكأنه يريد أن يقول يل:
إىل  أتت  قد  لكانت  رجالً  كانت  فلو  نفعل؟  ماذا  حمظوظة!..  غري  والدتك  "إن 
سجود   سرت وكانت  اللبن،  هذا  من  ورشبت  الزهور،  تلك  رائحة  وشمت  هنا 
هذه األغصان وكانت ستسمع إىل صوت خرير املاء بنغامته الداخلية التي يصدرها.

اصطفوا  قد  مالبسهم  يغسلون  كانوا  الذين  جنودي  رأيت  اللحظة  تلك  ويف 
ا يف جانب أخرض للغاية من هذا املكان اجلميل، وبدأ جندي من اجلنود يؤذن  صفوفً

بصوت عذب للغاية.
عامل  من  يأيت  وكأنه  يبدو  كان  الوادي  هذا  يف  اإلهلي  الصوت  هذا  إن  اهللا!  اهللا! 
آخر، لكم كان مجيال، لدرجة أن البالبل نفسها صمتت، حتى الزروع توقفت عن 
احلركة، حتى النهر مل يصدر صوته، كان كل شخص وكل يشء يصمت ليستمع إىل 

النداء اإلهلي. 
عىل  بعدها  جلست  مجاعة،  وصلينا  النهر  من  توضأت  الرشيف،  األذان  انتهى 

هذا املرج األخرض اجلميل.
السامء  إىل  عيني  ونصبت  يدي،  ورفعت  وأهبتها،  الدنيا  عظمة  كل  نسيت  لقد 

وفتحت فمي وقلت:
"يا رب السموات واألرض، يا خالق تلك النباتات واألغنام وهذه األعشاب 
اخلرضاء واألغصان التي تسجد لك، واجلبال املهيبة، لقد أعطيتها كلها لنا، اجعل 

تلك األماكن اجلميلة وهذه النعم لنا نحن الذين يقدسونك ويصدقون عظمتك!
العظيم  اسمك  تعريف  هو  األبطال  اجلنود  هؤالء  هدف  إن  عظيم!  يا  إهلي!  يا 
هلؤالء اإلنجليز والفرنسيني، فأحسن إلينا هبذا املطلب املرشف، إننا جنودك الذين 

ا"،  يدعونك يف هذا املكان اجلميل بأن تقهر األعداء بسالحنا، وأن متحوهم مجيعً
ثم هنضت بعد دعائي.
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ابنك  إن  العزيزة  أمي  يا  مثيل.  فرح  أو  مرسور  شخص  تصور  يمكن  ال  واآلن 
ا يف مكان مجيل كهذا، إال أنه ليس يف هذه البالد عرس وسنعود إليك إن  ا أيضً خالدً
ا إن شاء اهللا،  شاء اهللا بالنرص عىل جنود األعداء وقهرهم، ونقيم  حفل العرس مجيعً

أليس كذلك؟
أمي العزيزة ال تنسيني من دعائك. ريض اهللا عنك"

                                                                                                                     ابنك حسن أدهم 
                                                                                                                   ١٧ أبريل ١٩١٥م.

ا قدمه لنا جنود أبطال كهؤالء  ا كبريً وعىل هذا كان «نرص الدردنيل» هدية ونجاحً
مقابل أرواحهم. وتوجد أمثلة عديدة معروفة وغري معروفة مثل هذا املثال وقعت يف 

كل محلة من محالت هذه احلرب املرشفة.
وهذه أمثلة مفعمة بالعِرب: 

الكلامت األخرية ألحد شهدائنا:
كان اليوزبايش «حممد توفيق» قد أُصيب بطلق إنجليزي يف حرب الدردنيل يف 

٢ يونيو ١٩١٦م. وقبل استشهاده كتب هذه الرسالة:
١٩١٦م.  « يقْ جِ ه  من «أُووَ بالقرب  املوجود  املعسكر  "من 

إىل والدي العزيز ووالديت العزيزة، سبب حيايت ومنبع الفيض يل؛
نُو» نفذت رصاصة إنجليزية خائنة   بُورْ يف أول معركة مدهشة خضتها يف «آرِ
من بنطلوين ومن جانبي األيمن، ولكني واحلمد هللا نجوت، وألنني ال آمل يف النجاة 
لتكون  األسطر  تلك  كتبت  فقد  ذلك،  بعد  سأخوضها  التي   األخر املعارك  يف 
كتذكار. واحلمد هللا رب العاملني أن أوصلني إىل تلك املرتبة، وجعلني بقدره اإلهلي 
واألمة،  الوطن  خدمة  عىل  ينبغي  كام  ربيتامين  قد  كوالدين  أنكام  اهللا  وأمحد  جنديا، 
ا عىل  ا كثريً وكنتام سبب وجودي يف تلك احلياة ومنبع الفيض املرافق يل، أمحد اهللا محدً

ذلك وأشكركام.
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ين الذي علينا لألمة، وهلذا فأنا أسعى من أجل تنفيذ  واليوم هو وقت أداء الدَّ
واجبي املقدس. وأنا عىل قناعة بأنني لو اُسشتهدت فإنني سأكون بذلك من العباد 

الذين اصطفاهم اهللا، وألين جندي فإن هذا األجل قريب مني جدا يف كل وقت. 
أيب احلبيب  وأمي احلبيبة،

ثم  أوالً  اهللا   « يهْ «نَــزِ الغايل  وابني   « رْ ــنَوَّ «مُ عينى  وقرة  زوجتي  أستودع  إنني 
إياكام بعده. فاسعوا إىل فعل ما يمكنكم فعله هلام، وتعلمون أين ال أملك ثروة، ولن 
لو  منكم  أطلب   ، هباءً سيكون  فإنه  طلبت  لو  وحتى  املمكن،  من  أكثر  شيئًا  أطلب 
سمحتم بأن تعطوا زوجتي الرسالة املغلقة التي أرسلتها إليها يف يدها. ومن الطبيعي 
أهنا بعد قراءهتا ستبكي فخففوا عنها، فإنام كان هذا بتقدير اهللا، أرجو منكم أن هتتموا 
بالدفرت الذي أرسلته مع رسالة زوجتي فهو بخصوص مطالبي وديوين، واعلموا أن 
ا وما هو يف ذاكرهتا إنام هو صحيح، إن الرسالة  الديون املسجلة يف دفرت زوجتي أيضً

» أوسع، سلوها عام فيها.  رْ ــنَوَّ التي كتبتها إىل «مُ
أيب وأمي احلبيبة؛ يمكن أن أكون قد قرصت يف حقكام وأنا ال أعلم فاعفوا عني، 

لتُسعدا روحي، وساعدا زوجتي يف تنظيم شؤوهنا.
ــيَة»؛ تعلمني أنني أحبك جدا، وكنت أفعل من أجلك ما يف  طْفِ أختى احلبيبة «لُ
وسعي وطاقتي، وربام قرصت يف حقك، فاعفي عني، وهذا هو تقدير اهللا، لتسعدي 

.« يهْ » وابني «نَزِ رْ نَوَّ روحي، وساعدي زوجتي «مُ
ا، فقد عفوت أنا عن كل حقوقي  الوداع يا كل أقاريب وأحبايب، اعفوا عني مجيعً

لديكم.. الوداع الوداع! أيب العزيز وأمي احلبيبة؛ أستودعكم اهللا إىل األبد.."
                                                                                                                       ابنكم؛ حممد توفيق



٢٨١

    o نصر الدردنيل واألبطال المجهولون      

وهذه لوحة معربة أخر من أحد املحاربني فأصبح من الشهداء: 
اقطع ذراعي برسعة يا سيدي القائد!..

ا يف «حرب الدردنيل»  ذكر أحد الضباط املتقاعدين يف مذكراته وكان يعمل قائدً
رح يف تلك احلرب فقال:  وجُ

"كنا يف أحد أيام «حرب الدردنيل»، وكانت احلرب يف ذلك اليوم قد استمرت 
حتى املساء، وكنا عىل وشك النرص بالرغم من التفوق الذي أمامنا، كنت يف مكان 
اجلنود  احلرب، كانت أصوات  األخرية من  املراقبة أراقب بحامس سري الصفحات 
املحمديّـــني (اهللا، اهللا) هتز األفق، وكان هذا النداء املقدس والرصاخ املدهش كأنه 
خيمد أصوات املدافع التي متثل حضارة مهيبة. شعرت بعد فرتة وكأن أصوات أقدام 
» كان وجهه شاحبًا للغاية بشكل خميف،  شْ يلِ جاوُ تقرتب مني، وملا التفتّ لقيت «عَ
التي  الدهشة  من  قشعريرة  ذراعه،أخذتني  إيلّ  مد  حدث،  ماذا  له  أقول  أن  وقبل 
واجهتها، كانت ذراعه اليرس مصابة بجرح غائر من فوق رسغه قدر أربعة أصابع، 
لدرجة أن يده كانت معلقة بقطعة جلد رقيقة، كان الرجل يعض عىل أسنانه، ومد يل 

بسكينه املوجود يف يده اليمنى وقال: «هيا! يا قائدي! اقطع ذراعي برسعة.»
ورضورة،  مدهش  طلب  عن  تعرب  كلامت  أربع  من  املكونة  اجلملة  هذه  كانت 
وعىل الفور أخذت السكني وقطعت اجللد الذي يمسك بيده يف ذراعه. وبينام كنت 

أقوم بتلك املهمة التي تقشعر هلا األبدان قلت له:
جسدك".  يف  الصحة  اهللا  سيعطيك   !« شْ جاوُ يلِ  يا«عَ حتزن  "ال 

فداء  يده  بتقديم  عيل  اجلاوش  يكتفِ  مل  بقليل  وبعدها  عنه.    أرسّ وأخذت 
ويكرر  يقول  كان  األخري  النَّفَس  يف  كان  وبينام  له.  فداءً  كلها  حياته  قدم  بل  للوطن 

وهو سابح يف بحرية صغرية من الدماء:
له". فداءً  حيايت  ولتكن  الوطن،  "ليعش 
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هذا  عن  جييب  اإليامن؟  بقوة  «الدردنيل»،  يف  النرص  عىل  احلصول  تم  كيف 
احلرب  يف  شاركوا  الذين  املحاربون  األبطال  رواها  التي  الروايات  تلك  السؤال 

بأنفسهم، وكانوا يتحدثون عن تكتيك النرص:
املدد  ونطلب  إليه  التجأنا  كنا  اهللا،  إىل  ترضع  حالة  يف  ا  مجيعً قلوبنا  كانت  "لقد 
منه، وكان قادتنا يوصوننا بقراءة الصالة النارية١. وبذلك نلنا العون واملدد اإلهلي".

التأييد اإلهلي:
ة» (الدردنيل)،  لْعَ نَاقْ قَ كان «جواد باشا» هو قائد املكان املستحكم املسمى «چَ
وألنه كان قد شعر بالتعب واإلعياء الشديد من جراء الرضب املتوايل عىل أسطول 
ا  صوتً منامه  يف  سمع  وقد  النوم،  من  سنة  أخذ  املضيق،  إىل  دخلوا  الذين  األعداء 

هاتفـــيّا يقول:
"يا جواد! إنكم تعظمون كالم اهللا تعاىل، وهلذا لكم البرش، فانظر إىل البحر".

وملا نظر «جواد باشا» إىل البحر رأ حرف «الكاف» وحرف «الواو» قد ارتسام 
عىل صفحة املاء، وبعدها استيقظ من نومه.

ويف اليوم التايل كان «جواد باشا» يقرأ الفاحتة عىل رأس أحد القبور وبينام يقف 
عند القرب سمع نفس هذا الصوت يقول له:

"يا جواد! ألقِ الستة والعرشين لغامً املوجودة يف مستودعاتكم يف البحر اآلن".
يف  يتفكر  كان  وبينام  كبري،  معنوي  لغز  أمام  وكان  باحلامس،  باشا»  شعر «جواد 
وسلم  كاملة  صالة  صل  "اللهم  كالتايل:  فهي   r النبي  عىل  الصالة  صيغ  من  صيغة  هي        .١
سالماً تاماً عىل سيدنا حممد الذي تنحلّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقىض به احلوائج، 
وتنال به الرغائب، وحسن اخلواتيم ويستسقى الغامم بوجهه الكريم وعىل آله وصحبه يف 

كل ملحة ونفس بعدد كل معلوم لك".
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كيفية حل هذا اللغز، صادف بعد قليل رجال ذا وجه نوراين. اقرتب هذا الرجل من 
بتفسري  الويل  هذا  فقام  األمر،  الباشا  له  فرشح  يشء؟  من  يشتكي  هل  وسأله  الباشا 

هذا اللغز املعنوي للباشا فقال:
أن  عىل  ويدل  نرصنا،  إىل  إشارة  هو  إنام  البحر  يف  رأيته  الذي  النور  إن  بُني!  "يا 
الذي  «الواو»  وحرف  «الكاف»  حرف  أما  هذا،  لِرتابنا  أصحاباً  يكونوا  لن  الكفار 
رأيته فإنه يعني بحساب اجلمل العدد ٢٦. وهذا يعني أن أكرب عامل يف نرصكم هو 
". وبعدها اختفى هذا الرجل  هذه األلغام املوجودة يف املستودعات والبالغة ٢٦ لغامً

عن األبصار.
األلغام  بإلقاء  أمره  وأعطى  الوقت  يضيع  مل  كله،  األمر  باشا»  أدرك «جواد  وملا 
» بنرش األلغام يف البحر بالسفينة  املذكورة يف البحر وقد كُلف اليوزبايش «حقي بَكْ
األلغام  تثبيت  تم  حيث  وجه،  أكمل  عىل  مهمته  املذكور   وأد  « تْ َ «نُرصْ املسامة 
تعرض  الصباح  ويف  التكبري،  أصوات  وسط  الليل  منتصف  يف  أماكنها  يف  البحر  يف 

ا بذلك. » إىل أزمة قلبية تُويف عىل إثرها، ومات شهيدً «حقي بَكْ
ويف اليوم التايل ملا وصلت السفن املدرعة إىل املضيق بدأت األلغام التي وضعت 
يف الليل تؤدي وظيفتها؛ حيث تم تدمري قسم كبري من تلك السفن، وبذلك عجز 

أسطول األعداء عن اهلجوم.
فتوحات  بارز  بشكل  اجلميع  وشاهد  اإلهلي،  للتأييد  ا  مظهرً اجليش  أصبح  لقد 
اللجوء بإخالص إىل اهللا U؛ ألن جيش «الدردنيل» املؤمن كان حيارب يف سبيل اهللا 

ا للتأييد اإلهلي، ويقول اهللا تعاىل: ويف سبيل الوطن، فقد أصبح مظهرً
مْ }  (حممد، ٧) كُ امَ دَ ثَبِّتْ أَقْ يُ مْ وَ كُ ْ نْرصُ وا اهللاَ يَ ُ نْرصُ { اِنْ تَ

ا للعون اإلهلي من احلقائق التي ال تنسى.. ه سيد» الذي كان مظهرً وذكر «قوجَ
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ه سيد:  قوجَ
كانت طابية املجيدية يف الروميل قد تعرضت هلجوم شامل من األعداء فتهدمت 
واستُشهد  اهلواء،  يف  تفجر  هبا  املوجودة  الذخرية  من  ا  كبريً قسامً  إن  حتى  قليال،  إالّ 
من رجال مدفعيتنا ١٦ جنديا، ومل يتبقَ من الطابية الكبرية سو يوزبايش وجنديني 

ومدفع واحد انكرست مقدمته وأصبح ال يصلح.
ابتعد اليوزبايش حتى يتمكن من إخطار الوحدات املجاورة باألمر، وكان من 
ه سيد» أخذ ينظر إىل سفن األعداء التي تتقدم يف املضيق  اجلنود جندي يدعى «قوجَ
ويتنهد من أعامقه، وذرفت عيناه، وبينام كانت مشاعر العجز واحلزن متلؤه رفع يده 

إىل السامء مناجيًا ربه فقال:
أحد!"،  فيها  يعادلني  ال  حتى  قوة  اآلن  أعطني  القدرة!  صاحب  يا  ريب!  "يا 

.U وطلب املدد من اهللا
والدموع  تدمعان  عيناه  وأخذت  ا،  متامً العامل  عن  منعزالً  سيد»  ه  «قوجَ أصبح 

تنهمر عىل وجنتيه، وأخذ يكرر عبارة «ال حول وال قوة إال باهللا».
نْ معه يف تعجب فوجدوه يرفع قذيفة  ثم صاح فجأة قائالً ً«يا اهللا!» فنظر إليه مَ
ا، وصعد هبا الدرج احلديدي ثالث  تبلغ ٢١٥ أوقه أي ما يعادل ٢٧٦ كيلو جرامً
ه سيد»  ا، فقال «قوجَ ع صوت عظام صدره وكتفه، كان يتصبب عرقً مِ مرات، وقد سُ

بشفتيه املرتعشتني: 
هذه".  قويت  من  حترمني  ال  "اللهم 

 ويف النهاية استطاع أن يضع القذيفة الثالثة يف فم املدفع، واستطاع أن يغري جمر
ل  وحوّ  « «أوشنيْ املسامة  اإلنجليزية  املدرعة  البارجة  هبا  رضب  حيث  هبا،  احلرب 

سطح البحر إىل قطعة هلب من جهنم.
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ه سيد» طلب  وملا علم «جواد باشا» باألمر شكر اهللا تعاىل، وبينام كان هينئ «قوجَ
منه أن يرفع قذيفة مثل التي رفعها من قبل، فأجابه قوجه سيد بقوله:

اهللا،  بفيض  ممتلئًا  قلبي  كان  مرة  ألول  القذيفة  تلك  رفعت  عندما  باشا!  "يا 
ا للتأييد اإلهلي، وهلذا كنت أشعر وقتها بيشء خمتلف يف داخيل،  وكنت وقتها مظهرً
هذا  فإن  وهلذا  دعائي،  نتيجة  ذلك  فإن  القذيفة  هذه  رفع  عىل  أعانني  اهللا  كان  فإن 

األمر كان خاصا بوقته فقط، أما اآلن فال أستطيع اعذرين يا سيدي القائد"، 
فرد عليه «جواد باشا» بقوله:

تشاء"، ما  فاطلب  كبري  بعمل  قمت  لقد  بني!  "يا 
ا بطولة أخر ولكنها تلك املرة يف روحه وتدل عىل  ه سيد» مظهرً فرد عليه «قوجَ

:U اهللا أن قلبه ال يوجد فيه سو
واحدا  رغيفا  فإن  قوية  بُنيتي  ألن  ا  نظرً لكن  طلب،  أي  يل  ليس  قائدي!  "يا 

من اخلبز ال يكفيني، وأطلب رغيفني حتى أمتكن من مقاومة األعداء كام ينبغي"، 
ا  » أيضً ابتسم «جواد باشا» من هذا الطلب، ونفذه له ومنحه رتبة «األونْــبَايشِ

مكافأة له عىل صنيعه.
ه سيد» يعرب بأمجل شكل عن اإلخالص والصدق الذي كان يف  إن حال «قوجَ

قلبه.


اعرتف  وقد  تأثريها،  حتت  جتعلها  فإهنا  املادة  عىل  املعنوية  تتغلب  عندما  ودائامً 
احلقيقة  بتلك  ا  أيضً  « يلْتونْ «هامِ الدردنيل»  «حرب  يف  اإلنجليزي  والقائد  املؤرخ 

حيث قال:
يبقَ  مل  ألنه  املعنوية،  بالقوة  ولكن  املادية  بالقوة  ليس  األتراك  أمام  اهنزمنا  "لقد 

معهم حتى البارود، ولكننا كنا نشاهد القوات تنزل إليهم من السامء".
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ا من األحداث التي حتمل يف داخلها العِرب:  » أيضً يلْتونْ وهذه الرؤيا التي رآها «هامِ
يف  الغرق  وشك  عىل  احللم  يف  كنت  حيث  ا،  كابوسً بل  خميفة،  رؤيا  "رأيت 
احلديدي تسحب عنقي إىل أسفل  ، وكانت هناك يد تشبه اخلطاف  السْ شواطئ هَ
وكأن  داخيل  من  أشعر  كنت  وأرتعش.  ا،  متعرقً كنت  وقتها  استيقظت  وملا  املاء، 

ا غريبًا يف خيمتي. شخصً
كنت مل أرَ حتى ذلك الوقت رؤيا خميفة مثل هذه الرؤيا، وبدأت أفكار تراودين 
بأن «الدردنيل» مكان مشؤوم، وظللت يف هذا الفكر لعدة ساعات، وكأن عاقبتنا 

قد تقررت من قبل جميئنا وجتر علينا اآلن."
قوات  عىل  ا  قائدً كان  الذي  اإلنجليزي  احلربية  ناظر  أعطى  األثناء  تلك  ويف 
الذي  واخلوف  الرتدد  إلزالة  يقول  وكان  «الدردنيل»  عىل  باهلجوم  أمره  التحالف 

اعرت قوات التحالف وخاصة احلكومة اإلنجليزية:
"ال تقلقوا، سأجلس عىل عرش العثامنيني وأنا بمالبس البحرية التي عيلّ هذه"، 

أثناء  ويف  املحاكمة،  إىل  سيق  احلرب  يف  «ترششل»  زم  هُ ملا  هذا  من  وبالرغم 
املحاكمة كانوا يسألونه عن سبب اهلزيمة ويعاتبونه، فرصخ فيهم فجأة وقال:

اهللا  نحارب  كنا  بل  األتراك  نحارب  نكن  مل  «الدردنيل»  يف  إننا  تفهمون؟  "أال 
زم". ومن الطبيعي أن هنُ

األحداث السامية التي أحدثت خالل «حرب الدردنيل» واعرتف هبا  إن هذه 
حتى قادة األعداء تُظهر لنا بشكل واضح تأييد اهللا ونرصته لنا.

صالة العيد يف السحب: 
يف أحد األيام التي كانت «حرب الدردنيل» مستمرة كان الوقت يصادف آخر 
«وهيب  وكان  جمتمعون،  وهم  العيد  صالة  يطلبون  اجلنود   كان  رمضان،  من  يوم 
جتمعهم  من  اجلنود  عىل  خيشى  كان  ألنه  هذا؛  من  بالقلق  يشعر  اجلبهة  قائد  باشا» 
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وكان  التاسعة  الفرقة  إمام  إىل  فأرسل  منه،  األعداء  يستفيد  قد  الذي  العيد  لصالة 
شابا، ورصح له باألمر وبمخاوفه وطلب منه أن يفهم اجلنود، فقال:

خطري  أمر  هذا  العيد،  صالة  يؤدوا  أن  اجلنود  يطلب  الفطر،  عيد  غدا  بُنى!  "يا 
هذا  توضح  أن  عليك  جيدها،  وال  عنها  يبحث  الذي  للعدو،  فريدة  وفرصة  للغاية 

للجنود بلسان مناسب".   
برجل  إذا  هلم  األمر  إليضاح  اجلنود  إىل  الذهاب  وشك  عىل  اإلمام،  كان  وبينام 
ذي وجه نوراين يقابله ويقول له: "يا بُني احرتس وال تقلْ شيئًا للجنود، فالغد يأيت 

بخريه إن شاء اهللا، وما سيحدث سيكون بأمر اهللا".
ت  حريّ التي  اإلهلية  التجليات  من  ا  نوعً األفراد  كل  عاش  التايل  الصباح  ويف 
اجلميع؛ حيث رأ اجلميع أن السحب بدأت تنزل من السامء إليهم وعمتهم كلهم، 
حتى إن اإلنجليز الذين كانوا يراقبون اجلنود األتراك من بعيد باملنظار كانوا ال يرون 
ومع  كبرية  إهلية  وجتليات  خشوع  يف  العيد  صالة  اجلميع  صىل  بيضاء.  غاممة   سو
بعض  يقرأ  النوراين  الوجه  ذو  الرجل  ذلك  كان  وبينام  السامء.  إىل  ترتفع  تكبريات 
عنان  إىل  ارتفعت  بأصوات  وهيللون  يكربون  اجلنود  كان  الفتح  سورة  من  اآليات 

السامء لدرجة أهنا كانت تصل إىل صفوف األعداء. 
املستعمرات  من  األعداء  مجعهم  مسلمون  جنود  هبا  كان  األعداء  قوات  وألن 
اإلسالمية املختلفة، سمع هؤالء املسلمون أصوات التكبري، فأدركوا أهنم حياربون 
ا مسلمني مثلهم، فثاروا، ومل جيد اإلنجليز الظاملون أمامهم سو قتل بعضهم  أناسً

وسوق البعض اآلخر وراء اجلبهة.
السحابة التي أكلت العدو :

ا تعرض فيه األعداء هلجوم شديد يف «الدردنيل»، ومل يتمكن اإلنجليز  كان يومً
» وقد كان للفرقة  لْيتونْ من احلصول عىل أية نتيجة باحلركة التي قام هبا القائد «هامِ

التاسعة دور كبري يف إحلاق الرضر باألعداء.
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» امللكية من التقدم إىل  قْ فُولْ إال أنه يف ذلك اليوم متكنت جمموعة من فرقة «نورْ
» اجلاف، وبدأت تتجه  اقْ مَ األمام؛ ألهنا مل جتد مقاومة شديدة، عربت الفرقة هنر «أَزْ
يوجد  كان   « ايِرْ بَ ماقْجي  «دَ إىل   « «قاياجيقْ حظرية  موقع  من  ا  انطالقً ا  رويدً ا  رويدً
اهلضبة  عىل  الفرقة  تقدمت  سوداء،  سحابة  عليها  يوجد  كان  صغرية،  هضبة  أمامها 

ودخلت داخل تلك السحابة فاختفت.
نْ  مَ قِبَل  من  رؤيت  إهنا  حيث  ا  أيضً اإلنجليزية  املصادر  يف  احلادثة  هذه  وتذكر 
وحدات  كافة  أدهشت  احلادثة  هذه  أن  لدرجة  أنفسهم،  اإلنجليز  من  شاهدوها 
األعداء، ألن السحابة املذكورة انتظرت حتى التهمت ٢٦٧ من جنود اإلنجليز، ثم 
انقشعت بعدها، ثم احتدت مع سبع أو ثامين سحب جتمعت يف ذلك الوقت وسارت 

يا». إىل الشامل أي صوب «تِراقْ
ماذا حدث هلؤالء اجلنود؟ إىل يومنا هذا أمر جمهول، فال توجد هلم أية تسجيالت 

عن أرسهم أو موهتم ال يف اجلانب الرتكي وال يف اجلانب اإلنجليزي.
وهذه احلادثة من املساعدات اإلهلية التي تأكدت حقيقتها وحدوثها بالرغم من 

كوهنا جمهولة باملقاييس الدنيوية وال يمكن حلها فيزيائيا.                                        
ةُ ماء:  رّ جَ

هذه احلادثة التي رواها «أمحد أغا» وهو من أبطال وشهداء «الدردنيل»، تعترب 
من األحداث التي تظهر التأييد اإلهلي لألتراك يف تلك األيام العصيبة: 

التي  العطش  حالة  عن  فضال  النريان،  حتت  عصيبة  ا  أوقاتً يعيشون  اجلنود  كان 
ة  عمت اجلميع، ويف تلك األثناء ظهر رجل ذو وجه نوراين كان يمسك يف يده جرّ
ا مثل الثلج، وبالرغم  ماء، ويسري من بني املتاريس، ووزع عىل كل اجلنود ماءً باردً
ا من هذا املاء،  من هذا مل ينتهِ املاء املوجود يف اإلناء. وقد رشب احلاج «أمحد أغا» أيضً

فقال هذا الرجل لـ«أمحد أغا»:
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جرحك"،  عىل  به  وامسح  املاء  هذا  من  فخذ  رحت  جُ إذا  بُني  "يا 
أ  رح مرتني يف املعركة، ومسح هبذا املاء مكان اجلرح فربُ حقيقة إن «أمحد أغا» جُ
ه» فكان وليا  دَ جي دَ يقْ بعد فرتة قصرية، أما هذا الشخص الذي قيل إن اسمه «قاشِ

.« رْ من أولياء اهللا الصاحلني، تُويف قبل عدة سنوات ودُفن يف «كِليتْ بَحِ
ا شاركوا يف «حرب الدردنيل» بإذن  ا تُظهر أن أولياء اهللا أيضً وهذه احلادثة أيضً

.U اهللا
تضحية تفوق اخليال:

الكرام  الصحابة  أخالق  من  الدردنيل  حرب  يف  اإليامن  جيش  جنود  اختذ  لقد 
ا وقدوة هلم، وهؤالء اجلنود كانوا  الذين تربوا معنويا عىل يد رسول اهللا r نموذجً
كان  يُدعى «حسني»  جندي  اجلنود  هؤالء  ومن  للمعنوية.  قلوهبم  أعطوا  ا  أشخاصً
ا، وكان يُعالج إال أن العالج مل ينفعه بيشء حتى أنه  ا خطريً رح جرحً حسني هذا قد جُ
أدرك ذلك بنفسه. وبينام كانوا يوزعون الطعام، قدموا له قطعة خبز، وبينام كان عىل 
وشك قضمها بفمه، إذا به يتوقف فجأة ويُظهر أروع األمثلة عىل التضحية والتنازل 

وكأنه يكرر تضحية الصحابة؛ حيث قال ألصدقائه يف السالح:
الرحيل،  عىل  أوشكت  قد  فأنا  الطعام،  هذا  آكل  أن  يل  ينبغي  ال  أحبايب،  "يا 

فأعطوه جلندي سيقاتل يف سبيل اهللا، ومد يده باخلبز لصديقه مصطفى".
ونال  قليل  بعد  د  فاستُشهِ ذالك.  عىل  يوافق  مل  عليه  أرصوا  أهنم  من  وبالرغم 

رشف الشهادة ولذة الغذاء املعنوي.
والتنازل  التضحية  عىل  اإلرصار  فيها  ظهر  التي  الدردنيل  حرب  هي  هذه  إن 
الربيع،  مطر  بمثابة  اإلهلية  الرمحة  كانت  ولذا  واألولياء،  باألنبياء  اخلاص  واإليثار 

الذي ينهمر عىل اجلنود.
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الضابط مظفر:
الطلبة  من  احلرب  نشوب  قبل  كانوا  الذين  الضباط  من  مظفر  الضابط  كان 
يف  ا  متطوعً اشرتك  الدردنيل  حرب  يف  ولكنه  العليا،  الدراسة  سلك  يف  الداخلني 
استمر  تعليم  وبعد  اجليش.  صفوف  يف  ظهر  الذي  النقص  عىل  بناءً  اجلنود  صفوف 
من  كبري  قسم  وكان  انتهت،  احلرب  أن  إال  الدردنيل،  جبهة  إىل  سيق  أشهر  ثالثة 
الوحدات سيُساق إىل اجلبهات الرشقية، وهلذا كان جيب القضاء عىل مشكلة وسائل 
هد هبذا األمر إىل الضابط مظفر اإلستانبويل. النقل التي نقصت بسبب احلرب، وقد عُ
ووجد  الفور،  عىل  إستانبول  إىل  معه  التي  بالتذكرة  مظفر  الضابط  ذهب 
قائمقام  من  ثمنها  وطلب  اليهود،  التجار  أحد  عند  عنها  يبحث  التي  املستلزمات 
أركان حرب، ومل يرضَ القائمقام أن يعطيه املبلغ املطلوب، بحجة أنه ال جيد حذاءً 

ا للجنود.  وال معطفً
الوحدة  إىل  سيعود  كيف  سيصنع،  ما  يعلم  ال  حزين  وهو  مظفر  الضابط  غادر 
خايل الوفاض؟ كان يفكر يف األزمة التي يمكن أن حتدث يف اجلبهة ويف النهاية اختذ 
بعد  املطلوبة  املستلزمات  سيأخذ  بأنه  وأخربه  اليهودي،  التاجر  إىل  بالعودة  قراره 
صالة الصبح، وطوال الليل ظل الضابط مظفر يصنع ورقة نقدية تساوي مائة لرية 
حتى متكن يف النهاية من صنعها، إنه نجح يف صنعها لدرجة أهنا ال فرق بينها وبني 
عبارة «سيتم  الوقت  ذلك  يف  النقد  ورقة  عىل  يُكتب  وكان  احلقيقية،  النقدية  الورقة 
تسوية بدهلا ذهبًا يف إستانبول» أما الضابط مظفر فقد كتب عبارة «سيتم تسوية بدهلا 

ذهبًا يف الدردنيل».
ويف الصباح أخذ البضاعة من التاجر اليهودي، وأعطاه املبلغ وسار باملستلزمات 
إىل الدردنيل. وملا ذهب التاجر اليهودي بعد ثالثة أيام إىل البنك العثامين من أجل 
املقصود  كان  لقد  مزيفة،  النقود  كانت  لقد  األمر،  له  تبني  أخذه  الذي  املبلغ  رصف 
بالذهب املكتوب عىل النقد دم الشهداء، الذي هو أغىل من الذهب الذي سيُسفك يف 
الدردنيل. مل يقم اليهودي بعمل أي يشء، إال أن احلادثة انترشت يف إستانبول كلها، 
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ووصل األمر إىل األمري «عبد احلليم أفندي» فاهتم باألمر ورصف للتاجر الذهب 
مقابل الورقة املزيفة، وقام بوضعها يف حافظة مجيلة وأهداها إىل متحف األمن.

أما الضابط مظفر بطل تلك احلادثة فلم يكن يعلم باألمر؛ ألنه انتقل إىل اجلبهة 
الرشقية مع اجلنود، فقد كان يدافع هناك عن الوطن بكل شجاعة، وأثناء املواجهات 
ا، وجترع كأس الشهادة، ولكن بعد أن ترك لألجيال التي ستأيت  ا خطريً رح جرحً جُ

من بعده حادثة مجيلة أخر وهي عىل ما ييل:
مل  أنه  لدرجة  سيئة  حالته  أصبحت  النار،  خط  عىل  مظفر  الضابط  رح  جُ عندما 
ا عىل الكالم أو التعبري بعينه، فأخرج من جيبه ظرفًا، والتقط قطعة حطب  يعد قادرً

صغرية من األرض، وكتب عىل الظرف بدمه املسفوح عىل األرض:"أين القبلة؟"
القبلة،  ناحية  وضعوه  حيث  U؛  اهللا  إىل  روحه  يسلم  وهو  طلبه  حوله  نْ  مَ ذ  نفّ
وبينام كان الضابط يف النفس األخري كتب هذه العبارة  بدمه للجنود األبطال الذين 

كانوا بجواره وكانت تلك الرسالة:
األرض". عىل  دمي  يبقى  لئال  اهللا،  سبيل  يف  اجلهاد  يف  الرسية  "لتستمر 

وبينام كان عىل وشك كتابة رسالته الثالثة وافته املنية.
اعرتاف جنرال فرنيس:

إن اخلصال اجليدة جلنودنا املؤمنني مل تكن خمصصة فقط إلخواهنم يف اإليامن، بل 
ا ظاهرة حتى جلنود األعداء الذين جاؤوا لقتلهم. ومما يُظهر تلك احلقيقة  كانت أيضً
الفتتاح  ١٩٣٠م  عام  أتى  قد  كان  و»  ورُ «جُ ويُدعى  الفرنسيني  اجلنراالت  أحد  أن 
شهداء  قبور  زيارة  وطلب  الفرنسيني،  باجلنود  اخلاص  التذكاري  املزار(املقربة) 
من  معظمه  وكان  احلارض،  اجلمع  أمام  خطبة  وخطب  الدردنيل،  حرب  يف  األتراك 

الفرنسيني حيث قال: 
العثور  يمكن  الذين  اجلنود  أندر  من  املسلم  الرتكي  اجلندي  إن  السادة،  "أهيا 

عليهم، وأود هنا أن أنقل لكم ذكر مشخصة أمام عيني، وكأهنا حدثت باألمس.
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كانوا  األتراك،  اجلنود  مع  راب  باحلِ نتحارب  كنا  األيام  أحد  شمس  رشوق  مع 
استمر  عنيف  قتال  وبعد  عليهم.  التغلب  الصعب  من  كان  هبا،  املقاتلة  يف  ماهرين 
كل  وبدأ  املعركة.  ساحة  يف  اجلانبني  من  اجلرحى  أجل  من  اتفاقية  عقدنا  املساء  إىل 
ا إىل ساحة املعركة. لقد كان املنظر أمامي  جانب يأخذ جرحاه، وقد خرجت أنا أيضً
ا للغاية، بالدرجة التي ال يمكن ألية ريشة رسام التعبري عنها. تركت كل يشء  مؤثرً
الرتكي  اجلندي  كان  لقد  كبريين.  وتعجب  حرية  يف  املنظر  أشاهد  ووقفت  جانبًا 
يقوم بأخذ حفنة من الرتاب ويضعها عىل جرحه، وكان حيتضن جنديا آخر ويقوم 
نْ هو هذا  بشق قميصه نصفني  لربط جرح هذا اجلندي. أهيا السادة، هل تعلمون مَ
ثِر ويقوم بشق قميصه من أجله نصفني  اجلندي اجلريح الذي كان حيتضنه الرتكي املُؤْ

ويضمد جرحه به؟"
وهنا بدأ اجلنرال الفرنيس يبكي ويمسح دموعه بمنديل أخرجه من جيبه وقال 

للحارضين: "إنه كان جنديا فرنسيا، جنديا فرنسيا أهيا السادة!.."
كافٍ  الوضع  وهذا  ويبكي.  يبكي  وأخذ  األرض  عىل  الرجل  انكب  وحينئذ 
امتثاال  املخلوقات  عىل  والرمحة  الشفقة  إهنا  املؤمن،  روح  يف  املوجود  األفق  إلظهار 

ألمر اخلالق.
وهذه حادثة أخر مشاهبة ظهرت كثمرة مباركة مفعمة بالعِربة واحلكمة، بعد 

سنوات من ملحمة الدردنيل:
بعد سنوات: 

» من "األنزاق"  يالرْ وزيفْ مِ عام ١٩٥٧م...وكان هناك يوجد ضابط يُدعى «جُ
إىل  فذهب  بالرسطان  أُصيب  الدردنيل  حرب  يف  شاركوا  الذين  الضباط  من  وهو 
أمريكا يف العام املذكور للعالج، وكان يعاجله هناك طبيب تركي. وملا علم الضابط 

العجوز باألمر قال للطبيب الرتكي:
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عاجلني  الدردنيل  يف  املوت  وشك  عىل  كنت  عندما  التاريخ،  لعِربة  "انظر 
ا يعاجلني األتراك".  األتراك، وبعدها بسنوات أيضً

وبعدها  الدردنيل.  حرب  إىل  هبم  وجيء  انخدعوا  كيف  الضابط  رشح  بعدها 
ا، يقول:  دمعت عيناه وحكى تلك احلكاية التي قال إنه لن ينساها أبدً

العدة  حيث  من  األتراك  عىل  نتفوق  احلرب  تلك  يف  كنا  أننا  من  "بالرغم 
نكرر  جعلنا  مما  وقوة،  بشدة  يدافعون  كانوا  الشجعان  األتراك  أن  إال  والعتاد، 
عىل  البندقية  بظهر  قوية  لرضبة  تعرضت  املرات   إحد ويف  مرات.  عدة  هجامتنا 
رأيس ففقدت الوعي، وملا أفقت وجدت نفيس وسط األتراك. يف أول األمر شعرت 
فوا األتراك لنا بأهنم وحشيون ومهجيون، ولكني  باخلوف الشديد، ألن اإلنجليز عرَّ
ا رأيت أهنم عاجلوين وضمدوا جرحي، ومل يُظهر أي شخص منهم أي  ملا أفقت متامً
غضب يل، وأكرموين بالطعام الذي كان معهم، وكنت أعلم أن الطعام معهم قليل 
جدا بالدرجة التي يمكن أن يُقال إنه غري موجود أصال. حتريت للغاية، فقد كنت 
، ويا لألسف  ا. وحينئذ قلت يف نفيس يا لألسف واحلرسة عيلّ وسطهم كالضيف متامً

عىل اإلنجليز الكذابني، ويف النهاية أطلقوا رساحي وعدت إىل بلدي."
بدأ الضابط األنزاقي املسن يف البكاء، ثم سأل الطبيب عن اسمه فأجاب «عمر» 
وحينئذ وجد الرجل هذه الفرصة التي ينتظرها منذ سنوات، فنظر بتفحص ومتعن 

إىل وجه الطبيب عمر بك، ثم تنهد، وقال يف وجد وسعادة مل يشعر هبا من قبل:
ا عمر، ليكن عمر  "يا بُني لكم هو مجيل اسمك، ليكن اسمي من اآلن أنا أيضً

األنزاقي."
ثم قال لعمر بك الذي كان يستمع بحرية عجيبة:"أود أن أدخل يف اإلسالم".

له  حيرض  أن  بك  عمر  من  طلب  ثم  الشهادة.  كلمة  نطق  عىل  بك  عمر  فساعده 
ال  كانوا  فقد  حيملوهنا،  أجدادك  رأيت  لقد  بُني  "يا  فقال:  ومسبحة،  صالة  سجادة 
األخري،  النفس  ويف  املوت  مشارف  عىل  وهم  حتى  وقت  أي  يف  اهللا  ذكر  يرتكون 
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ا، وأود أن  ا متامً وعندما كانوا يسبحون كنت أالحظ عىل وجوههم مجاال وحاال خمتلفً
أعيش هذه احلال اليوم".

ذ عمر بك ما أمر به الرجل، وبدأ عمر األنزاقي يسبح باملسبحة بأصابعه التي  فنفّ
: «اهللا، اهللا» وقد نزل عىل قلب الرجل ووجهه نور الحظه كل من  خارت قواها قائالً

في من مرضه، ومل يبقَ به أي مرض دنيوي. يف املستشفى، وكأنه شُ
وقد قىض عمر األنزاقي أيامه األخرية يف سعادة ونشوة معنوية بسبب سعيه يف 
الروح  أسلم  فقد  له.  أمكن  ما  بقدر  بك  عمر  الطبيب  من  الدينية،  اقتناءاملعلومات 
احلياة  إىل  ووصل  ا  مسعودً بذلك  وأصبح  اهللا،  يسبح  وهو  تقريبًا  بشهرين  بعدها 
كيفية  هو  هنا  املهم  قبل.  من  بقتلهم  ا  مكلفً كان  أشخاص  يد  عىل  احلقيقية  األبدية 
ويكون  األمة،  كل  منه  تستفيد  سامية  مرتبة  ويكتسب  يعيش  أن  من  اإلنسان  متكن 

سببًا يف هدايتها.
وعىل هذا، فإن جيشنا الذي حارب يف الدردنيل مل يكتب ملحمة البطولة والشجاعة 
به. يتمتع  كان  الذي  املعنوي  الكامل  بربكة  فضيلة  ملحمة  ا  أيضً كتب  بل  فحسب، 
ومن املؤكد اليوم أنه يوجد يف كل منزل من منازل األناضول اآلن ذكر لشهيد 
بمثابة  كان  احلال  وهذا  الدردنيل،  يتيمة  هي  أرسة  كل  وأن  الدردنيل.  شهداء  من 
ميدالية الرشف التي انتقلت من جيل إىل جيل. لقد نقشت الدردنيل مفهوم الشهادة 
املشخص عىل التاريخ، وقبور هؤالء الشهداء يف صدور األمة، وأمجِل بام عرب حممد 

عاكف عن هذا عندما قال:
ا لك أهيا الشهيد ابن الشهيد ال تطلب مني قربً

ا لك حضنه فمحمد r يقف فاحتً
اللهم ارزقنا الشفاعة العظمى لسيدنا حممد r يف الدارين، واجعلنا من السعداء 

املقربني إليه.     آمني!!!.



القسم الثاني

يف 
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دور التصوف 
يف 

تأسيس الدولة العثامنية

وقف كل املؤلفني املحليني واألجانب الذين كتبوا التاريخ العثامين أكثر ما وقفوا 
مناخ  واألسباب  األحداث  لتلك  كان  أنه  إالّ  الظاهرية.  واألسباب  األحداث  عىل 
لدين أي عامل داخيل. ويمكن رؤية أصل هذا بشكل ملحوظ أكثر يف السنوات األوىل 
للتأسيس. فهذه السنوات األوىل لتأسيس الدولة كانت بمثابة املرياث الوطني، الذي 

كان أكثر ما يعتمد عىل املناقب والروايات الشعبية.
تأريخ  يف  كتب  فقد  العثامنيني،  املؤرخني  أول  هو  الذي  زاده»  باشا  تاريخ «عاشق 
مكانًا  حيتل  التارخيي  املرياث  هذا  نجد  فإننا  سنة.   ومخسني  بامئة  تأسيسها  بعد  الدولة 
ا يف نقل األحداث السياسية والعسكرية يف بداية الدولة. وألن هذا يعكس رؤية  كبريً
األهايل للدولة فإنه يعني االنعكاس التارخيي املوجود يف الوجدان العثامين. وعندما يتم 

تقييمه بشكل عام فإننا سنخرج بتلك األوصاف وهذه اإلفادات التالية:
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أ- لقد جتزأت الوحدة الرتكية اإلسالمية يف األناضول بعد اهنيار دولة السالجقة 
التي  املغول  جحافل  أمام  وتشتت  اهنزمت  التي  التكتالت  فتلك  املغول،  يد  عىل 
خرجت من وسط آسيا، اضطرت للنزوح إىل الغرب. وقد عمل هذا عىل إجياد حميط 
سكني كثيف من األتراك املسلمني يف األناضول. فالربغم من اللطف الذي بدا من 
بني هذا القهر ، فإنه مل يكن هناك سلطة أو احتاد سيايس. فلذا فإن منظر التفرق يف 
األناضول كان أشبه ما يكون برصاع العميان. وبالتايل كانت هناك رضورة لتسكني 
 هذه االضطرابات التي ظهرت يف هذا العهد املتأزم، كام كانت هناك رضورة أخر
 لتشكيل سلطة سياسية، وبلغ االحتياج لإلرشاد املعنوي ذروته. وهذا بالطبع أد
و«موالنا»  أمره»  «يونس  بأتباع  األناضول  يف  بدأت  التي  اإلرشاد  حركة  بلوغ  إىل 
ا عند الشيخ «أدبايل». وقد كان بزوغ نجم العثامنيني  و«حاجي بكتاش الويل» ذروهتَ
الناحية  من  اإلمارات  سائر  بني  له  معني  أكرب  كانوا  والذين  ذلك،  أدركوا  الذين 

األخالقية واملوقع اجلغرايف، نتيجة هلذا اإلرشاد الذي قام به أولياء اهللا.
يف  تنضب  قوهتم  جعلوا  الذين   األخر اإلمارات  باقي  مثل  العثامنيون  يكن  مل 
دون  الكفار  ملحاربة  قوهتم  العثامنيون  ل  حوّ النقيض  عىل  بل  البعض،  بعضهم  قتال 
االلتفات للخالفات بني اإلخوة، وعاشوا روح اجلهاد والغزو يف سبيل اإلسالم يف 
أحسن صورة وبحامس معنوي كبري. وكانت النتيجة أهنم كربوا برسعة مذهلة نتيجة 
هلذا اإلرشاد اإلسالمي. كام أن الشخصيات املتميزة يف تلك اإلمارات التحقت عىل 
الفور بالعثامنيني؛ ألهنم شعروا بعدم االرتياح الوجداين  يف إماراهتم. وهلذا جيب عىل 
ا مشاهبًا هلذا، أن يقفوا ببصرية عىل هذا األمر وأن  املسلمني الذين يعيشون اليوم نزاعً

ا. يعوا الدرس جيدً
 ونتيجة هلذا اإلرشاد املعنوي فإن العثامنيني منذ اللحظة األوىل مل يظهروا بدعو
ر «السالجقة» هذا النجاح  السيادة أو االستقالل اجلاف الذي يدعو إىل األنانية. وقدّ
التي  التارخيية  اهلدايا  ومنحوهم  غريهم،  عن  خمتلفة  قيمة  وأعطوهم  حققوه،  الذي 
تعترب من عالمات االستقالل كالطبل والعلم كعالمة عىل هذا. وهلذا فإن العثامنيني 
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ظلوا مرتبطني بـ«السالجقة» حتى اللحظة األخرية لزواهلم من عىل مرسح التاريخ. 
السلطان  أن  من  بالرغم  السالجقة  دولة  عن  مستقل  بشكل  العثامنيون  يترصف  ومل 
السلجوقي منحهم استقالهلم بشكل قانوين، وهذا يعني أن الدولة العثامنية مل تكن 
باختالف  ولكن  السالجقة،  لدولة  امتداد  بمثابة  كانت  بل  ا،  جديدً سياسيا  ا  وجودً
سيام  ال  للسالجقة،  الطبيعيني  الورثة  هم  كانوا  العثامنيني  فإن  وهلذا  فقط.  االسم 
: "وكام أننا كنا الورثة  وأن «أورخان الغازي» كان قد أوىص ابنه «مراد األول» قائالً
يدل  «أورخان»  قاله  وما  «روما»"  ورثة  ا  أيضً سنكون  فإننا  للسالجقة،  الطبيعيني 

حقيقة عىل هذا املعنى.
هي  العثامنية  الدولة  فأصبحت  أكرب،  بشكل  شاملة  املسألة  تلك  أصبحت  وقد 

الدولة العلية املحمدية. وهبذا أصبحوا ورثة للتاريخ اإلسالمي.
عاشت الدولة العثامنية  – حتى يف أصعب عهودها - من أجل اإلسالم الذي 

ا للتأييد اإلهلي، لذا فقد كانت تُعرف بصفة (الدولة األبدية). كان مظهرً
عبارة  بإطالق  العثامنيون  متسك  الدولة  عىل  تظهر  االهنيار  عالمات  بدأت  وملا 
(الدولة العلية املحمدية، وليس الدولة العلية) حتى يعطوا ثقال أكرب لدور هذا التعبري يف 
تشتيت اليأس. وبذلك أحسوا برضورة التذكري أكثر باألسس املعنوية لتلك الدولة 
 .أخر ناحية  من  التارخيي  االستمرار  بمشاعر  بالتذكري  ا  أيضً وأحسوا  ناحية،  من 
ومن ذلك عىل سبيل املثال أهنم أطلقوا هذا التعبري بشكل رسمي واضح يف فرمان 

إعدام البطريرك «جرجيريوس» الذي كان سببًا يف حادثة «باتْراس» عام ١٨٢١. ١

١.    «باتراس» موقع يقع جنوب اليونان اليوم. حادثة «باتراس»؛ قتل املسلمني الذين يبلغ عددهم عرشة 
آالف شخص يف غارة ليلية من قبل اليونان. البطريق الذي حث اليونان عىل القتل تم اعدامه أمام 
الباب األوسط  يف البطريكية اليوم. قد أقسم اآلرمن عىل أن اليفتحوا هذا الباب إال بعد شنق رجل 
يف  للروم  القسيسني  مدرسة  يف  يتخرجون  الذين  احلني  ذلك  منذ  املكان.  نفس  يف  املسلمني  من  دين 

ا. «هيبىل آطه» يتسلمون شهاداهتم أمام هذا الباب وسموه «باب االنتقام» وبذلك يتم كوهنم قسسً
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ذلك  عثامين،  سلطان  آخر  الدين»  وحيد  «السلطان  رأينا   أخر ناحية  من 
السلطان املظلوم، يستخدم هذا التعبري وهو (الدولة العلية املحمدية) يف البيان الذي 
نرشه يف «مكة املكرمة» يف سنوات غربته، وأراد بذلك تشتيت اليأس والفتور الذي 

انترش بشكل عام.
ا للفتوحات الكبرية، إال  ب- لقد متكنت العديد من األمم من أن تكون مظهرً
األسباب  ومن  التاريخ.  مرسح  عىل  طويال  لالستمرار  ا  مظهرً يكن  مل  معظمها  أن 
التي دعت إىل ذلك أن غاية القادة الذين حققوا تلك الفتوحات كانت تنصب عىل 
السيطرة النفسية البحتة، وأصبح كل واحد منهم بذلك مثل اآلفة الطبيعية، فكانوا  
كمياه السيول التي خترب ما حوهلا. ومحالت «اإلسكندر املقدوين» التي بدأت من 
وحتى  «آسيا»  وسط  من  بدأت  التي  «أتِيلْال»  ومحالت  «اهلند»،  وحتى  «مقدونيا» 
» كانت كلها من  ورْ و» و«تِيمُ والكُ » و«هُ نْكيزْ «روما»، واالنتصارات العسكرية لـ«جَ

هذا القبيل. فلم يكن ما تركوه خلفهم سو ري األرايض بالدموع والدم والظلم.
املعنوي  األساس  وجدوا  فقد  ا،  جيدً احلقائق  تلك  أدركوا  الذين  العثامنيون  أما 
فقد  اإلرشاد.  عىل  ربّوهم  الذين  املعنويني،  املرشدين  ومهة  بروحانية  النتصاراهتم 

عرفوا كيف جيعلون انتصاراهتم تعتمد عىل رضاء اهللا وليس عىل احلكم الشخيص.
برتبية  قاموا  وهلذا  املقياس،  هذا  عىل  فتوحاهتم  كل  جيعلوا  أن  يف  ونجحوا 
أرواحهم أوال عىل يد املرشدين املعنويني. وأظهروا دراية يف حتقيق تلك االنتصارات 
أن  واحرتزوا  الشخصية.  أهدافهم  حتقيق  سبيل  يف  تكون  أن  من  بدال  اهللا  سبيل  يف 
بالغا  واهتامما  كبرية  ا  جهودً وبذلوا  االنتصارات،  تلك  من  نصيب  ألنفسهم  يكون 
من أجل أال يُسقطوا الظالل النفسية عىل ترصفاهتم. حتى السلطان «سليم األول» 
بعد  إىل «إستانبول»  عودته  أثناء  انتظر  وملحمية،  أسطورية  انتصارات  حقق  الذي 
-ربام-  التي  الرعية  اللتفاتات  معرضا  يكون  ال  حتى  الليل،  حلول  «مرص»  فتح 
الروحية،  احلال  تلك  يف  يعيشون  العثامنيني  السالطني  كل  كان  لقد  للغرور.  تسوقه 
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حتى أهنم كانوا حيرصون منذ بداية الدولة وحتى هنايتها عىل إصدار األمر للجنود 
ا  أن يصيحوا عليهم أثناء ذهاهبم للسالم عليهم كل يوم مجعة قائلني:"ال تكن مغرورً
أهيا السلطان، اهللا أكرب منك"، وبذلك كانوا يعملون عىل وجود عامل تنبيه وإيقاظ 
خارجي هلم. وهذا مشابه ملا قام به سيدنا «عمر بن اخلطاب» الذي كان يعطي األجر 

لبعض اجلنود لكي يقولوا له باستمرار:"يا عمر! ال تنسَ فاملوت موجود". 
العثامنية  االنتصارات  حققوا  الذين  والسالطني  القادة  كل  أن  يعني  كله  وهذا 
ا وبكل عناية اجلهاد الذي أمر به اإلسالم، ومعنى اجلهاد األكرب الذي  أدركوا جيدً
كان يعني جماهدة النفس؛ وهلذا أظهروا قيمة كبرية وبشكل دائم إلرشاد املرشدين 
تربية  منهم  واحد  كل  اعترب  فقد  الصدد،  هذا  يف  يرشدوهنم  كانوا  الذين  املعنويني 

القلب رضورة. 
السري   طريق  يف  ساروا  استثناء  بال  العثامنيني  السالطني  كل  بأن  القول  ويمكن 
والسلوك. حتى السلطان «حممود الثاين» الذي كان حتت تأثري بعض رجال الدولة 
أهنم  لدرجة  رجائهم  وخيبة  الرعية  اكتئاب  يف  تسبب  أنه  رغم  والغافلني،  اخلائنني 
أولياء،  سبعة  قوة  سالطينهم  يف  يتومهون  كانوا  الكافر" وهم  "السلطان  عنه:  قالوا 

نْ حوله وهو يف النزع األخري من حياته  وقال:  أمر مَ
لوين إىل اجلامع، أريد أن تُقبض روحي وأنا يف بيت من بيوت اهللا". "هيا أوصِ

تعتمد  التي  األيديولوجيات  كون  من  أكثر  أمهية  هلا   أخر خاصية  وثمة  ج- 
الدول عليها لضامن استمرارها عىل مرسح التاريخ، حمقة أو باطلة، أال وهي العدل. 
وتستمر  هلا،  ا  مسندً الباطلة   الدعاو  إحد الدول  من  دولة  تتخذ  أن  يمكن  ألنه 

رَ أهنا استمرت. بذلك، أما الدولة الظاملة فلم يُ
عىل  قادرين  كانوا  الذين  العثامنيني  الدولة  رجال  فإن  احلقيقة  تلك  عىل  وبناءً 
متثيل اإلسالم بروح ومناخ معنوي حتى يف أحكامه الظاهرية بواسطة إرشاد ومهة 
املرشدين املعنويني، أظهروا حساسية كبرية من أجل عدم ترك العدالة طوال تارخيهم.
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ا يف حث العديد من املجتمعات غري املسلمة عىل  وقد لعبت تلك احلساسية دورً
ا أن العديد  الدخول يف اإلدارة العثامنية من تلقاء نفسها. ومن احلقائق التارخيية أيضً
يف  أرسلوا  البيزنطيني  القساوسة  مظامل  حتت  يئنون  أهلها  كان  التي  املجتمعات  من 

طلب القادة العثامنيني أثناء فتح الروميل.
نْ كانوا  مل يفرق العثامنيون بني عباد اهللا من ناحية العرق، ومل يقوموا بالتفرقة بني مَ
حتت سلطتهم مثلام فعل «األمويون». ولذا عاش ما يقرب من ٧٢ أمة وملة  حتت 
مظلة الدولة العثامنية يف أمن وسالم إىل أن ظهرت التيارات القومية والتحريضات 
الغربية. وكانوا ينظرون لعادات وأعراف وأديان كل الناس بنظرة التسامح، وحققوا 
تعدد الثقافات بدرجة مل يصل إليها أحد يف التاريخ، هذا التعدد يف الثقافات الذي 
اعترب اليوم سببًا لنضوج األمم. وقد أظهروا تساحمًا لغري املسلمني لدرجة أهنم كانوا 
وقد  بينهم.  فيام  الظاهرة  االختالفات  ويف  ومعتقداهتم  لقوانينهم  ا  تبعً حياكموهنم 
استمر نشاط املحاكم اخلاصة التي تأسست يف البطركيات ويف السفارات األجنبية 
هلذا الغرض حتى هناية الدولة. ويمكننا القول بأن هذه العدالة املستثناة التي طُبقت 
عهد  يف  إال  مثلها  رَ  يُ ومل  التاريخ  يف   أخر دولة  أية  يف  تُطبق  مل  العثامنية  الدولة  يف 
صدر اإلسالم. لقد حافظ العثامنيون عىل توزيع العدالة بني املسلمني وغري املسلمني 
بالصورة احلساسة والروح السامية التي قدمها اإلسالم. ومن تلك األمثلة التي ال 
مثيل هلا يف التاريخ؛ حماكمة الفاتح يف ظروف مساوية ملعامري رومي. وهذا من أبرز 

األمثلة الرباقة عىل العدالة النادرة يف التاريخ.
ويعترب الشيخ «أدبايل» هو حجر األساس هلؤالء املرشدين املعنويني الذين سعينا 
للكالم عنهم بكل السبل، والذين عملوا عىل ضامن قيام اإلداريني يف الدولة العثامنية 
بدال  اإلهلية  املسؤولية  وبمشاعر  اهللا  باسم  إجراءاهتم  وحتقيق  أوال،  أنفسهم  بتزكية 
من السلطة الشخصية ثانيًا. حقيقة إن الشيخ «أدبايل» عمل عىل توجيه روح وإدارة 
«عثامن الغازي» الويلّ مؤسس الدولة يف أكمل صورة يف السنوات األوىل لتأسيس 

ا يف التاريخ. ا ومباركً ا معززً الدولة، ولعب دورً
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املعامري املعنوي للدولة العثامنية 
حرضة الشيخ أدبايل    

(١٢٠٦- ١٣٢٦م)

ُوه.  «أدبايل» هو باين البناء املعنوي للدولة العثامنية، وهو أستاذ «الغازي عثامن» ومحَ
 « انْ مَ رَ ا، وأغلب الظن أنه بدأ حتصيله العلمي يف مسقط رأسه «قَ ر حتى ١٢٠ عامً عمِّ
وأكمله يف «الشام». وقد تلقى العلوم عىل يد أشهر علامء عرصه، حتى وصل إىل حالة 

ال يضاهيها أحد يف العلوم الظاهرية والباطنية. 
ا  دورً لعبت  التي  الشخصيات  رأس  عىل  يأيت  «أدبايل»  فإن  ا  سابقً أوضحنا  وكام 
بعد  كبرية  أزمة  عاش  الذي  املسلم،  األناضول  إخراج  يف  ا  كبريً ا  جهدً وبذلت  ا،  كبريً

استيالء املغول عليه، من هذا الرسداب الذي كان فيه. 
اإلمارات  متزق  بعد  جديد  من  األناضول  وحدة  تأسيس  عىل  الشيخ  عمل  فقد 
املنترصة  اإلسالم  راية  جعل  عىل  وعمل  الوحدة،  تلك  جسد  يف  كبري  جرح  وحدوث 



٣٠٤

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

أجل  من  األناضول  إمارات  لكل  ا  حساسً تقييامً  اتبع  وقد  الكفر.  أهل  أمام  ترفرف 
حتقيق تلك الغاية، ولكن كان وضع اإلمارات التي كانت يف حالة حرب مع بعضها 
ويف  «أدبايل»  للشيخ  األمل  يعطي  ال  السلجوقية»  «الدولة  مكانة  الحتالل  البعض 
النهاية وجد الشيخ بغيته واجلوهر السامي الذي يبحث عنه يف اإلمارة العثامنية، تلك 
اإلمارة احلدودية الصغرية التي كانت متتلك ٤٠٠ فارس، وال تفكر يف انتصارات 
براقة لنفسها، وكان الوضع اجلغرايف لتلك اإلمارة العثامنية، ومفهوم إعالء كلمة اهللا 
األرضية  أعد  قد  أفرادها،  يف  املوجود  اإلسالم  خلدمة  واحلامس  باحلب  املمتلئ   U

الكاملة للشيخ.
ا  مجيعً وبدؤوا  العثامنية،  اإلمارة  أرايض  يف  أتباعه  كل  مع  الشيخ  استقر  وهلذا 
يبذلون جهدهم من أجل إعالء وتقوية تلك اإلمارة ماديا ومعنويا. فقام الشيخ أوالً 
رجال  وكل  األهايل  لكل  وإرشاد  توعية  محلة  وبدأ   ،« كْ جِ «بيلَه  يف  زاوية  بتأسيس 

الدولة، وعىل رأسهم «الغازي عثامن». 
ويذكر «عاشق باشا زاده» أن زاوية الشيخ «أدبايل» مل ختلُ من الناس قط، فقد 
من  قطيع  بجلب  أمر  الشيخ  أن  حتى  ا،  دومً يقصدوهنا  والفقراء  الدراويش  كان 

األغنام  إلطعامهم.
منذ  والعلم  التصوف  أهل  حيب  كان  عثامن»  «الغازي  أن  قبل  من  ذكرنا  وقد 
من  لينال  خاصة  املباركة  األيام  يف  «أدبايل»  الشيخ  إىل  يذهب  وكان  شبابه،  ريعان 
احرتامه  نتيجة  املشهورة  الرؤيا  تلك   رأ عثامن»  أن «الغازي  املشهور  ومن  فيضه. 

جه بابنته. وتعظيمه  للقرآن الكريم ففرسه له الشيخ «أدبايل» وزوّ
الشيخ  بعد  اآلخية  مشيخة  انتقلت  من  إىل  املعروف  غري  من  أنه  من  وبالرغم 
» الذي  يهْ قِ ونْ فَ سُ «أدبايل» إال أن أقو االحتامالت تقول بأهنا آلت إىل تلميذه «دُورْ
منحه الشيخ اإلجازة، ثم منحت بعد ذلك إىل «مراد األول» حفيد «الغازي عثامن».
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العثامنية.  الدولة  يف  وقاضٍ  فقيه  أول  نفسه  الوقت  يف  الشيخ «أدبايل»  كان  وقد 
وملا كان عمره طويال، فقد ظل خالل هذا العمر الطويل ينثر الطمأنينة والفيض عىل 

األهايل لسنوات. حتى تُويف عام ١٣٢٦م. رمحة اهللا عليه.
ونْ  سُ «دُورْ طالبه  أبرز  ومن  الطالب،  من  الكثري  برتبية  «أدبايل»  الشيخ  قام 

»الذي يُعد املفتي الثاين يف الدولة العثامنية، والقايض األول هبا. يهْ قِ فَ

ماذا أعطى الشيخ  لـ«لغازي عثامن»؟
رأينا فيام سبق أن الشيخ علّم «الغازي عثامن» يف أول األمر؛ أن النرص احلقيقي 
هو االنتصار عىل النفس وعدم االغرتار هبا. وقد سار رجال اإلرشاد الذين أتوا من 
 U بعده عىل نفس التوجه لسلسلة «الغازي عثامن» فقد كان كل واحد من أولياء اهللا
املذكورين بمثابة حضن الشفقة والبلسم للقلوب اجلرحية املتأزمة يف الدولة واألمة 

من الكوارث واملصائب. 
وهذه  اإلرشاد  هذا  إىل  الدول  مصائر  يف  دور  هلم  كان  الذين  األبطال  واحتاج 
ا. فقد عمل أولياء اهللا U املذكورون عىل إثراء عوامل القلوب هلؤالء  الروحانية دومً
األلسن  تتناقلها  أسطورية  وحرمة  بمحبة  الفيض  يكتسبون  وجعلوهم  األبطال، 
األصلية  األسباب  إىل  ويصلون  يدركون  وجعلوهم  واإلسالم،  نة  والسُ للقرآن 
يف  مهابة  األجيال  أكثر  بذلك  ظهر  وقد  األرسار،  مشاعر  ويدركون  لالنتصارات، 

العامل.
استشهاد  يف  حدث  مثلام  بالتضحيات  ذروته  إىل  والعشق  الوجد  هذا  وصل 
ا يف صحاري «اليمن»  «مراداألول». لقد محل هذا اجليل دعو -الذي أسس معسكرً
بكل  العامل  أرجاء  كل  إىل   U اهللا  كلمة  إعالء  املنورة» -  عن «املدينة  الدفاع  أجل  من 

حب ورشف. 
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 r لقد كانت تلك األرواح املجاهدة بمثابة اجلنود املعنوية املرشفة لرسول اهللا
حتى آخر قطرة دماء لدهيم وحتى آخر نفس فيهم. لقد كان هذا اجليل يتسابق من 

أجل الشهادة، ويقولون وهم يتسلقون أسوار إستانبول: 
لنا!".  الشهادة  "اليوم 

إن القلوب الروحانية الكاملة التي تشكل أساس هذا التسابق لن تتحلل حتت 
ا كانت عمال قلبيا لسلسلة  الرتاب. واإلمرباطورية العثامنية التي استمرت ٦٢٣ عامً
من  الكثري  ترك  كام  الكتب  يكن  مل  الشيخ   قدمه  عمل  بأن  القول  ويمكن  الشيخ. 
اإليامن  سبيل  يف  املجاهدة  املتعاقبة  األجيال  تلك  عمله:  كان  بل  الكرام،  الذوات 

واإلسالم.
وعىل هذا انتقلت تلك الروح التي كانت موجودة يف الصحابة الكرام واقتبست 
من النبي r إىل أجيال املجاهدين، الذين أتوا تلو بعضهم البعض يف التاريخ العثامين 

بواسطة روحانية ووجد وحب الشيخ ومثله من األولياء الصاحلني.
إنام  دولتهم  أن  أدركوا  بل  جديدة،  دولة  أنفسهم  يعتربوا  مل  العثامنيني  فإن  وهلذا 
هي استمرار لتلك الدولة التي أسسها النبي r باملدينة املنورة. إن صفة "البقاء" هللا 
سبحانه وتعاىل خاص به، ومل يتجل يف هذا العامل. فكل يشء يف هذا الوجود حمكوم 
ا يف علم اهللا U أن الدولة العثامنية ستكرب وتعلو، وتزول  عليه بالفناء، فقد كان مقدرً

يف النهاية ألسباب ما. 
فام زال العامل والرشق األوسط خاصة بحاجة ماسة إىل هذا السكون والسالم 
الذي حققه العثامنيون من قبل. وذلك ألن الفكر اإلمربيايل الذي عمل عىل تقويض 
الدولة العثامنية سعى إىل تقسيم مرياث الدولة العثامنية إىل ما يقرب من ٤٠ قطعة، 

حتى يعوق ظهور وارث قوي ماديا ومعنويا هلا.
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أن  واخلالصة  اليوم.  املعروفة  الصغرية  الدويالت  أو  الدول  ظهرت  هذا  وعىل 
العامل الغريب عمل عىل متزيق فراء األسد من أجل عمل فراء ألربعني ثعلبًا، ولكن 

.مع األسف- لن خيرج من صغار تلك الثعالب أسد مرة أخر-
تواجه  التي  والتعاليات  التطورات  سبيل  يف  العقبات  تلك  بأن  القول  ويمكن 
أسلوب  من  هي  إنام  احلايل،  الوقت  يف  نسبيا  االستعداد  هذا  متتلك  التي  «تركيا» 
املفسدون  إليه  يسعى  الذي  الفساد  وهذا  الفتنة  هذه  أن  إال  العدو.  هذا  وأهداف 
وعىل رأسهم الصهيونية العاملية مل تستطع أن تعوق هذه اليقظة والصحوة اإلسالمية 
املوجودة يف بلدنا يف الوقت احلايل. وليدبروا وليمكروا كيفام شاءوا، فاهللا تعاىل خري 
يف  فإهنا  اإلهلية  واإلرادة   القو أمام  وحتالفت  احتدت  مهام   القو وكل  املاكرين!.. 

النهاية لن تكون سو سلة مهمالت حقرية.
وبالرغم من أن هذه الترصفات السلبية للدنيويني وعبّاد املادة يف الوقت احلايل، 
وعىل  كله  اإلسالمي  العامل  يف  العظيمة  الروحانية  لتلك  بقية  هناك  زالت  ما  أنه  إال 

رأسه األناضول. 
وإمكانية  احتاملية  املقبلة،  األيام  يف  وأذهاننا  خاطرنا  عن  نُبعد  أال  علينا  وجيب 
ا من جذوع  نمو هذه الروحانية املباركة من تلك البقية مثل الرباعم املتفتحة جديدً
شجرة يابسة. ألنه من األصول الدينية أن تلك الدعو التي هي مظهر من مظاهر 
تُها وزيادهتا إال كمثل املنحدرات  روحانية النبي r لن تزول حتى يوم القيامة. وما قِلَّ

واملرتفعات يف الطريق. 
بسبب  هو  إنام  الشيوعية  اهنيار  بعد  لإلسالم  جديد  كعدو  الرأساملية  وظهور 
هذا املستقبل الذي وعد به اإلسالم وأثبته عىل أنه «احلزام األخرض» الذي سيحيط 
ا أنه ال توجد أية قوة  بالدنيا عىل هذا اجلدار احلديدي القديم. واملؤمنون يعلمون جيدً
بالتهام    تدعي  كانت  التي  الشيوعية -  اهنيار  ولعل   .U اهللا  نور  إمتام  يمنع  عائق  أو 
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أجل  من  كافٍ  املحزنة،  عاقبتها  إليه  آلت  وما  مدفع  أو  بندقية  بدون  موجود-  كل 
إثبات األمل يف األيام املقبلة.

ويقول اهللا تعاىل: 
لَ  ْعَ يدُ اهللاُ أَالَّ جيَ رِ يْئًا يُ وا اهللاَ شَ ُّ ُمْ لَنْ يَرضُ رِ إِهنَّ فْ ونَ يفِ الْكُ عُ ارِ ينَ يُسَ نْكَ الَّذِ ْزُ الَ حيَ {وَ

ظِيمٌ } ( آل عمران، ١٧٦) ابٌ عَ ذَ ـُمْ عَ هلَ ةِ وَ رَ خِ ظا يفِ اآلْ مْ حَ هلَُ
اللهم أحسن إلينا بنصيب مبارك من األعامل الصاحلة التي حتقق إحياء اإلسالم 

وقوته من جديد!.. 
آمني!.. 

O
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حرضة عزيز حممود هدائي     

(١٥٤١- ١٦٢٨م)

واسمه  «حممود».  األصيل  اسمه  العثامين.  العهد  يف  أولياء«إستانبول»  كبار  من 
«هدائي» وصفته «عزيز» منحتا له فيام بعد. هو من نسل «جنيد البغدادي» وهو سيد، 

وقد عربّ عن نفسه يف إحد أنشوداته الدينية:
وكبريي  ي  جدّ "أنت 
وسلطاين يا رسول اهللا"

.« صارْ ي حِ رِ وْ » وقىض سنوات طفولته يف «سِ صارْ لد يف «قوجْ حِ وُ
القلوب.  سالطني  أحد  وهو  سالطني،  ثامنية  عهد  وأدرك  عام،  املائة  قرابة  عاش 
هوية  صاحب  كان  وإرشاده.  وبوعظه  بمؤلفاته  عهده  يف  لألمة  الفيض  مصدر  كان 
المعة يف ساحات العلم والتصوف واألدب، وله موقع متميز بني املرشدين املعنويني.
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نشاطاته  يُسريّ  كيف  أدرك  نادرة  معنوية  شخصية  هدائي»  «حممود  عزيز  كان 
وفعالياته القيمة بحب ومحاس مثلام فعل الشيخ «أدبايل» يف بدايات تأسيس الدولة. 
 .U إن «عزيز حممود هدائي» كان يسعى دوما بكل صدق وإخالص لنيل رضاء اهللا
وبسبب لياقته يف العلوم الظاهرية والباطنية أيضاً فقد نال حب السالطني والرعايا 

 .U له، وبرز كويل من أولياء اهللا
االزدهار  عن  التدرجيي  بالتوقف  اتسم  عهد  يف  هدائي»   حممود  «عزيز  عاش 
والتقدم. فقد كان يسعى من ناحية إىل توجيه السالطني إىل العدل والناحية املعنوية، 
ويسعى من ناحية أخر إىل تضميد جروح قلوب األهايل وقلوب اإلداريني الذين 
هرع  وهلذا  حاذق.  طبيب  وكأنه  والغوغاء،  املشاكل  بسبب  التأزم  من  فرتة  عاشوا 
يعقدها،  كان  التي  واملحاورات  واإلرشاد  اخلدمة  موائد  إىل  املجتمع  يف  الناس  كل 

وأصبحت تكيته بذلك مكانًا لسعادة القلوب وفرحها.
ا أعقبت فيه األزمات،  حقيقة القول إن العهد الذي عاش فيه «العزيز» كان عهدً
السعادة تلو األخر. فقد ظهرت يف هذا العرص االضطرابات السياسية التي كانت 
ووصل  درجة.  ألقىص  االجتامعية  البنية  هتز  التي  واألزمات  الوقت،  بمرور  تزداد 
الفساد يف النظام العسكري يف تلك الفرتات،  إىل درجة قتل «عثامن الثاين» الشاب 
بصورة مفجعة، وتم متزيق جسد الصدر األعظم «حافظ أمحد باشا» الذي كان يقف 
لطخت  دماءه  أن  لدرجة  االنكشارية  يد  عىل  الرابع»  «مراد  السلطان  عرش  أمام 

ا. العرش. فبهذه األمثلة نفهم األحوال السياسية يف ذلك العهد جيدً
كان «عزيز حممود هدائي»  ينادي يف تلك العهود املتأزمة بصوت احلق واحلقيقة 
خمتلفة  هوية  تكيته  الوضع  هذا  أكسب  فقد  املسلية،  اإلسالمي  التصوف  ونفحات 
ا عن بقية التكايا األخر. فكانت تكيته الرشيفة هي املأو الوحيد لألشخاص  كثريً
يف  الظاهر  التطرف  هذا  أمام  من  والفارين  الدولة،  إدارة  من  املعزولني  أو  املنفيني 
املجتمع. وقد كانت تلك التكية ملجأ لبعض الوزراء عندما تضيق هبم الدنيا أمثال 
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حممود  «عزيز  تكية  كانت  هذا  وعىل  باشا».  و«عيل  باشا»  و«خليل  باشا»  رْ  «ديالوَ
أو  بمكروه،  فيه  أحد  يُصاب  لن  الذي  اآلمن  املالذ  بمثابة  الوقت  ذلك  يف  هدائي» 
هدائي»  «حممود  تكية  بأن  القول  ويمكن  احلصانة.  هوية  حتمل  كانت  اليوم  بتعبري 

ا مل تشهده تكية أخر يف وقتها يف الدولة العثامنية. ا واحرتامً كانت تشهد تقديرً
وهلذا جيب علينا هنا أن نتوقف، وعىل مهل، عند كيفية حتقق هذه اللياقة املستثناة 
التي حصل عليها «حممود هدائي» وحصوله عىل هذا املقام العايل. ألن هذا املنهج 
طريق  عىل  ساروا  ملن  مستثنًى  ا  نموذجً شك  بال  كان  الكامل  هذا  إىل  أوصله  الذي 

املعنوية.
أن  من  متكن  قد  اجلدي  العلمي   حتصيله  فرتة  أثناء  هدائي»  حممود  كان «عزيز 

يعجن عامل قلبه بعالقة تصوفية  حتت الزيادة والنقصان. 
ه» الذي اهتم به بشكل خاص يف املدرسة  ا ألستاذه «ناظرْ زادَ وقد أصبح معيدً
أستاذه  مع  القضاء  يف  اشتغل  للمدرسة  التالية  السنوات  ويف  وجهده.  تفوقه  بسبب 
أما  القضاة،  رئيس  أستاذه  وكان  يف «بورصة»  تعيينهام  تم  النهاية  ويف  ه»،  زادَ «ناظرْ 
«املدرسة  يف  تدريسه  جانب  إىل  العتيق»  «اجلامع  حمكمة  يف  قاضٍ  نائب  فكان  هو 

ــة». هادِيّ رْ الفَ
باهللا   ومعرفته  التصوف  يف  السلوك  إىل  وقت توجهه  مع  الوقت  هذا  ويتصادف 

باملعنى الكامل، والقصة عىل ما ييل:
ا  كان «عزيز حممود هدائي» صاحب مكانة ومقام علمي كبري، إال أنه كان واحدً
ة» باسم «القايض حممود  صَ من الكثري من القضاة الذين يشتغلون بالقضاء يف «بُورْ
قط،  مثلها  يقابل  مل   دعو هدائي»  حممود  عىل «عزيز  رضت  عُ يوم  وذات  أفندي». 
حيث أتت إليه امرأة تبكي وتشتكي زوجها، استمع إليها القايض «حممود هدائي» 
ا لفقره  فقالت املرأة: يا سيدي القايض، إن زوجي ينوي احلج كل عام، ولكن نظرً
ال يستطيع الذهاب إىل هناك، حتى أنه يف تلك السنة قال:"إن مل أمتكن من الذهاب 
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إىل  أعرف  ومل  زوجي  غاب  احلج  موسم  سأطلقك" وقبيل  السنة  تلك  يف  احلج  إىل 
، وقال: إنه حج، ومل يطلقني فهل  أين ذهب، وبعد احلج بخمسة أو ستة أيام عاد إيلّ

يمكن هذا، إنني أريد الطالق من هذا الرجل الكذاب."
املرأة  قالته  عام  وسأله  احلقيقة  عن  منه  ليستعلم  املرأة  زوج  القايض  استدعى 
ا، لقد ادعى  فأجاب الرجل بأن ما قالته زوجته صحيح، وما قاله هو صحيح أيضً
الرجل أنه ذهب إىل احلج، حتى أن بعض احلجاج من أهايل «بورصة» أعطوه هدايا 

ليوصلها إىل «بورصة».
حتري القايض «حممود هدائي» وقال له: "كيف يكون ذلك يا رجل؟"

فقال الرجل: 
إىل  الذهاب  يف  حيلة  لدي  وليس  فقري،  أين  تعلم  أنت  القايض!  سيدي  "يا 
عىل  النفقة  معي  يكن  ومل  احلج،  إىل  ذهايب  عىل  زوجتي  طالق  علقت  وملا  احلج، 
ه» فأمسك الشيخ بيدي  دَ ي حممد دَ كِيجِ ذلك، ضاقت عيلّ األرض فذهبت إىل «أسْ

وقال: "أغمض عينيك! وفتحت عيني فإذا يب أقف أمام الكعبة" 
أنكر «عزيز حممود هدائي» الذي قابل حادثة معنوية كهذه ألول مرة يف حياته 
هذا الكالم، ولكن الرجل الذي كان ال يزال مفعامً بمشاعر الروحانية واملعنوية من 

جراء رحلته إىل األرايض املقدسة، صاح بكلامت عابرة:
 "يا سيدي القايض! إن الشيطان الذي هو عدو هللا جيوب األرض كلها يف حلظة، 

فلامذا ننكر أن جيوب ويلّ من أولياء اهللا الصاحلني األرض يف حلظة" 
حني  إىل   الدعو يف  احلكم  ل  وأجّ الكالم،  هبذا  هدائي»  القايض «حممود  اقتنع 
وصول احلجاج ملعرفة حقيقة األمر، وملا وصل احلجاج البورصويون أخربوا بصدق 

كالم الرجل، فاضطر القايض إىل إبطال الدعو وهو يف غاية احلرية واالندهاش.
ا جعلت ذهنه  ولكن سقطت عىل قلب «عزيز حممود هدائي» مجرة حتمل غموضً
فيام  يتفكر  كان  وبينام  كر.  سُ حالة  يف  تفيض  وإرادته  روحه   شاللة  وبدأت  ا،  معقدً
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ه» وأراد  دَ ي حممد دَ كِيجِ سيفعله إذا بقطرة من اإلهلام نزلت عىل قلبه،  فذهب إىل «أسْ
إىل  ذهب  ملا  ولكنه  واألرسار،  احلقيقة  بحر  يف  الغوص  من  ليتمكن  إليه  ينتسب  أن 

الشيخ، قال له الشيخ:
«حممد  عرصه  مرشد  عند  هو  بل  عندي،  ليس  نصيبك  إن  القايض،  "سيدي 

ه»".  تَادَ االُفْ
وبقدر  ه»،  تَادَ االُفْ «الشيخ  تكية  إىل  والعزم  النية  بنفس  هدائي»  «حممود  فاجته 
عىل  وسار  اجلواد  فوق  من  فنزل  التكية،  من  اقرتب  عندما  جواده  تعثَّر   U اهللا  من 
قدميه إىل التكية. وملا دخلها وقف بني يدي الشيخ وطلب منه أن يكون أحد مريديه 
املزينة،  القضاء  بمالبس  الشيخ  يدي  بني  يقف  هدائي  حممود»  كان «عزيز  وطالبه. 
وكان الشيخ قد علم بطريق املعنى عام حصل له، فلم يقبل طلبه مبارشة حتى يتمكن 

من معرفة مد إخالصه وصدق نيته يف طلبه، وقال له:
أما  واملال،  واملنصب  بالشهرة  املفعمة  حياتكم  لكم  فإن  القايض!  أهيا  "اذهب 
ثم  هنا؟"  إىل  آتٍ  وأنت  متنعاً  جوادك  تعثَّر  كيف  ترَ  أمل  والعدم،  الفقر  فمكان  هنا 

سار الشيخ مبارشة إىل باب التكية.
البينة  وكراماته  للشيخ  املعنوي  االنجذاب  هدائي»  «حممود  عزيز   رأ وبعدما 
؛ ألنه كان يريد أن  اص يف أودية احلرية و أدرك احلقيقة. وحينئذ كان قراره حاسامً غَ
يتخطى عقبة النفس، وألنه كان ير رضورة يف التسليم إىل باب كهذا دون تضييع 
للوقت حتى يتمكن من الوصول إىل اهللا U. وعىل الفور هرع خلف الشيخ وتعلق 

بتالبيبه وقال:
يدك  إيل  فامدد  حفرة.  يف  أسقط  وكأنني  إرادة،  بال  متحري  اآلن  أنا  سيدي!  "يا 

ملساعديت، وتفضل عيل بالقبول ليترشف هذا املسكني بطلبتك ".
تبسم األستاذ «األفتادة» هلذا ووافق بعد أن وضع لـ«لعزيز حممود هدائي» ثالثة 
رشوط صعبة لقبوله وهي؛ أن يرتك التدريس والقضاء، وأن يتصدق بكل ماله عىل 
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الفقراء، وأن يدخل يف رياضة صعبة من أجل تربية النفس. وذلك ألن التعرف عىل 
ا رضوريا، وعىل هذا أسلم «عزيز حممود هدائي» نفسه وقلبه  النفس وتربيتها كان أمرً

ا من مريديه١. للشيخ وأصبح واحدً
ه» بتطهري قلب «عزيز حممود هدائي» من كل كرب وعجب  تَادَ وحتى يقوم «االُفْ
وغرور، أمره بأن يبيع الكبدة يف أزقة «بورصة» هبذا القفطان الذي عىل ظهره، كام 

أمره بأن ينظف املراحيض املوجودة يف التكية.
وقد امتثل «عزيز حممود هدائي» بقلبه ونفسه ألوامر األستاذ «األفتاده» ألنه أتى 
ر نفسه من كل العالقات الدنيوية التي تغذهيا،  إليه بإخالص وتسليم كبريين، وطهّ
وقطع بإخالصه مسافات كبرية يف وقت قصري، حتى أن األهايل الذين كانوا يرونه 

يبيع الكبدة يف الطرقات وعىل ظهره القفطان املطرز كانوا يقولون:
ن!." جُ قد  قاضينا  أن  املحتمل  " من 

القضاء!.." قفطان  يرتك  مل  ولكنه  القضاء  ترك  لقد  " مسكني! 
كان «عزيز حممود هدائي» جيتهد يف حتقيق الوظيفة التي أمره الشيخ هبا دون أن 

يستمع إىل كلامت أو حتقري األهايل له. 
وبذلك بدأ يسلك الطريق الرسيع صوب النضوج السامي، وبمرور الوقت بدأ 

يزيد قدره وقيمته يف قلب وعني شيخه.
أما قصة إزالته آخر إمارة عىل الوجود واألنانية يف نفسه فهي قصة مشهورة جدا:

١.    وهناك رواية أخر عن انتساب «العزيز حممود هدائي» إىل الشيخ «األفتاده» وهي: حيث 
رأ «العزيز حممود هدايي» يف رؤياه أن القيامة قد قامت وأن الرصاط وامليزان قد نصبا، وأن 
فأخذ  النار،  أهل  من  زاده  ناظر  مدرسه  حتى  كبار  أهنم  اعتقد  الذين  األشخاص  من  الكثري 
الشيخ  مريدي  إىل  وانضم  املعنوي  الطريق  وسلك  الالزمة،  العربة  هدائي»  حممود  «العزيز 

األفتاده.
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يأيت  ا  صوتً سمع  املياه  دورات  ينظف  هدائي»  حممود  كان «عزيز  بينام  يوم  ذات 
من اخلارج يقول: 

بلدتنا". إىل  جديد  قاضٍ  سيأيت  الغائب،  احلارض  ليعلم  األهايل!   "أهيا 
من  عاصفة  وامتلكته  عليه  النفس  بغلبة  «العزيز»  شعر  اللحظة  تلك  ويف 

الوساوس. وقال يف نفسه:
منصبًا  تركت  لقد  حممود!  املسكني  أهيا  آه،  مكاين،  سيأيت  قاضيًا  أن  يعني  "هذا 

ا كهذا، وتقوم اآلن بتنظيف املراحيض ماذا كسبت من ذلك منذ سنني؟ ". مرشفً
تلك  لتجاهل  نفسه  إغواء  جتاه  أفندي»  حممود  «عزيز  سعى  اللحظة  تلك  ويف 
املشاعر، وتذكر أستاذه والوعد الذي وعده إياه بتنفيذ الرشوط، وعىل الفور استغفر 

وتاب، وبذلك قابل وساوس نفسه اخلطرية للغاية بمقابلة شديدة. وقال يف نفسه:
وعدك  أين  األقدام،  حتت  نفسك  ستجعل  بأنك  أستاذك  تعاهد  أمل  حممود!  "يا 

، ما حالك هذا؟" اآلن؟ هيا قلْ
ا، وبالرغم من أنه حاول أن يسحق  حزن القايض حممود هلذا احلال حزنًا شديدً
نفسه تلك، إال أن هذا مل يكن كافيًا له، ومل يسكن هذا الندم الذي يف قلبه، ودون أن 
بلحيته،  املراحيض  أحجار  ينظف  أن  وقرر  جانباً  يده  يف  التي  باملمسحة  ألقى  يفكر 
بصوت  ملحمود  وقال  األستاذ  ابتسم  الباب،  عىل  أستاذه   رأ اللحظة  تلك  ويف 

لطيف وأداء مريح: 
 "r النبي  نن  سُ من  مباركة  نة  سُ اللحية  إن   ! نيّ بُ "حممود! 

 : ومنعه من هذه الفعلة ثم أكمل قائالًً
والسلوك  السري  سبيل  يف  هبا  قمت  التي  اخلدمات  تلك  غاية  إن  حممود!  " بُني 
تلك  ختطيت  لقد  توفيقه،  عىل  هللا  واحلمد  املرتبة،  هذه  ختطي  أجل  من  هي  إنام 

ضوئي". املرتبة، ووظيفتك بعد اآلن هي إعداد وَ
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كان  فقد  أدب،  بكل  وجه  أكمل  عىل  الوظيفة  تلك  ألداء  حممود  القايض  سعى 
هُ كل صباح دون أدنى تقصري. وءَ ضُ جيهز وَ

ا،  متأخرً النوم  من  هدائي»  القايض «حممود  استيقظ  الشتاء  أيام  من  يوم  وذات 
ومل جيد وقتًا لتسخني املاء، وقد شعر بحزن شديد هلذا، حتى أنه بكى، ووضع إناء 
املاء عىل صدره ومل يقل سو كلمة «اهللا». ويف تلك األثناء حرض األستاذ «األفتاده» 
وطلب من «حممود هدائي» أن جيلب له ماء الوضوء، أحرض حممود املاء وليس لديه 
هز  الشيخ،  يد  عىل  املاء  صب  أن  وبمجرد  الإرادية  بحركة  املاء  يصب  وبدأ  حيلة، 

الشيخ رأسه بلطف وقال له: 
يرام"  ما  عىل  كثرياً  املاء  سخن  لقد  بُني!  "يا 

تعجب حممود وقال له بصوت خافت: 
سيدي!"  يا  املاء  بتسخني  أقم  مل  ولكني  هذا؟!  يمكن  "كيف 

بنار  يسخن  مل  املاء  هذا  بأنَّ  تشعر  ومل  تدرك  مل  إنك  بُني!  "يا  الشيخ:   له  فقال 
احلطب، بل بنار الفؤاد!"

تنظيف  من  استفاد  أنه  لدرجة  األدنى  احلد  إىل  نفسه  هدائي»  أنزل «العزيز  لقد 
املراحيض يف سبيل تربية نفسه بالرياضة الشديدة التي دخلها، ونجح يف تقوية روحه 
وتوجيه قلبه للحق فقط. والنتيجة أنه نال بركة هذا احلال اجلميل، لدرجة أنه وصل 
إىل حالة أنه يقابل ويتحدث مع األموات أكثر من األحياء. وقد عرض عىل أستاذه 
أنه ذات مرة قابل يف طريق التكية أحد املؤذنني الذين توفوا من قبل وأن هذا املؤذن 

ألقى u فرد عليه، فقال له أستاذه «األفتاده»:
! إن الرياضة التي قمت هبا أوصلت روحك إىل درجة جيدة من الكامل  نيّ "يا بُ

ا عندما كنا يف رياضتنا صادفتنا مثل تلك األحوال". وجعلتها قوية، ونحن أيضً
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وذات يوم خرج «األفتاده» مع طالبه إىل املروج اخلرضاء، وأمر كل الدراويش 
بأن جيلب كل واحد منهم زهرة ألستاذه من املرج، وكان يف يد «عزيز حممود هدائي» 
م كافة الدراويش الزهور النرضة التي يف أيدهيم  زهرة ذابلة مكسورة الغصن، وملا قدّ
وهو  «األفتاده»  أستاذه  إىل  يده  يف  التي  الذابلة  الوردة  حممود  م  قدّ أساتذهتم،  إىل 
مطأطئ الرأس. وحينئذ سأل الشيخ «األفتاده» حممود بني نظرات بقية املريدين التي 

كانت ممتلئة بالتعجب:
أحرض  بينام  الغصن،  املكسورة  الذابلة  الزهرة  تلك  جلبت  ملاذا  حممود!  "بُني 

ا نرضة؟" اجلميع زهورً
أحنى القايض حممود رأسه بكل أدب وقال:

أو  وردة  بقطف  مهمت  كلام  ولكن  قليل!  فهو  لكم  قدمت  مهام  أستاذي!  "يا 
ذكر  من  هلم  ا  مانعً يكون  أن  قلبي  يرتضِ  ومل  اهللا،  تسبح  أجدها  كنت  نرضة  زهرة 
اهللا، وهلذا اضطررت أن أجلب تلك الزهرة التي رأيت أهنا أصبحت غري قادرة عىل 

التسبيح."
ا هبذا الرد اجلميل وقال: فرح الشيخ «األفتاده» كثريً

أنت  هدائي!  يا  «هدائي»!..   اآلن  من  اسمك  فليكن   ! نيّ بُ هدائي،  "هدائي! 

الوحيد الذي أخذ نصيبه من تلك الرحلة"
رف القايض حممود باسم «هدائي» وذلك ألنه أصبح عاملًا  ومنذ ذلك الوقت عُ
وأصبحت  اإلهلية،  القدرة  بمجريات  وعاملًا  الكائنات،  يف  التي  اإلهلية  باألرسار 

الكائنات بمثابة الكتاب املفتوح أمامه الذي يبوح له بأرساره.
صفة  عليه  أطلقت  هدائي»،  «حممود  ناهلا  التي  العليا  املعنوية  املرتبة  وبسبب 

ا له، فأصبح «عزيز حممود هدائي». ا وتقديرً «العزيز» احرتامً
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وقت  يف  «األفتاده»  أستاذه   لد كبرية  مكانة  هدائي»  حممود  «عزيز  حقق  لقد 
بدأ  حممود  عزيز  حققه  الذي  االرتقاء  هذا  وبسبب  فقط،  سنوات  ثالث  يبلغ  قصري 
انتبه  «األفتاده»  الشيخ  وألن  االرتياح،  عدم  بنظرة  إليه  ينظرون  الدراويش  بعض 

لذلك، قرر تصحيح عامل القلب لدهيم بأسلوب مجيل:
ا مفعامً باملعنوية مع طالبه،  كان مساءً شتويا، وبعد أن عقد الشيخ األفتاده جملسً
أمر بإعداد الطعام، وملا نظر إىل الطعام الذي جلبه الطالب عىل املائدة، قال بشكل 

معرب: "يا أبنائي! هل يمكن العثور عىل عنب طازج اآلن؟"
تعجب الدراويش من هذا الطلب، ونظر بعضهم إىل بعض، حتى أن جمموعة 

منهم فكر يف نفسه؛ "ال يمكن أن يكون هناك عنب يف هذا الشتاء!"
ا لشيخه، ووصل إىل مراتب  إال أن «عزيز حممود هدائي» الذي سلّم نفسه متامً

سامية أدرك أن يف طلب أستاذه هذا حكمة، فقال بأدب: 
له «األفتادة». طلبكم" فسمح  ألبي  أنا  أستاذي!  يا  يل  تسمح  "لو 

خرج «عزيز حممود هدائي» إىل احلديقة فوجد كل أشجار العنب مغطاة بالثلوج، 
اختار واحدة منها، ونفض الثلج عنها، وإذا به جيد عناقيد العنب الطازجة، ففكر أن 
هذه من كرامة شيخه. مأل السلّة التي معه،  وعىل الفور سلك طريق التكية. وبينام 
هو عائد يف الطريق مشغوالً بذكر اهللا U، واألرض مستورة بالثلوج، إذا به يسقط 
هو  وبينام  البئر،  لعمق  الصعود  يستطع  مل  ولكنه  اخلروج،  حياول  ظل  عميقة،  بئر  يف 
يف تلك احلالة الصعبة إذا بشخص ينادي عليه من أعىل، نظر «عزيز حممود» فوجد 

ا ذا وجه نوراين يناديه: "مد يدك!" شخصً
نْ هو، إذا بالرجل  ومدّ له يده فأخرجه، وبينام كان «العزيز» يستعد لسؤاله عمَ
ما  ألستاذه  وحكى  العنب،  سلة  وبيده  التكية  إىل  حممود»  ذهب «عزيز  وملا  خيتفي. 

حدث قال له أستاذه: "إنه اخلرض." ثم قال األستاذ لبقية الدراويش: 
قديم". منذ  اخلالفة  استحق  وأنه  كامله  أتم  قد  هدائي  ابني  "إن 
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» لكي يكون خليفة له هناك. وبعد  صارْ ي حِ رِ وْ بعد ذلك أرسله األفتاده إىل«سِ
فرتة قضاها حممود هناك عاد إىل «بورصة» بإشارة معنوية. وخدم أستاذه «األفتاده» 
الذي كان يف آخر حياته بحب وإخالص كبريين، وقد شعر األفتاده بسعادة غامرة 

 : ا قائالًً من خدمة «حممود هدائي» له، فدعا له يومً
السالطني"٢. ركاب  يف  لتكن   ! نيّ "بُ

وبعد وفاة الشيخ «األفتاده» استقر «عزيز حممود هدائي» يف «إستانبول» بداللة 
أصبحت   « دارْ كُ «أُسْ يف  تكية  وأسس  أفندي».  الدينْ  دُ  عْ سَ ه  وجَ «خُ اإلسالم  شيخ 
تلك التكية يف وقت قصري بمثابة املدرسة املعنوية ومدرسة العرفان لكل شخص من 
كل الطبقات. حتى أنه جلب توجه وعالقة السالطني إليه،  وضمهم إىل دراويش 
تلك التكية. وخاصة السلطان «مراد الثالث»، والسلطان «أمحد األول»، والسلطان 
قرب.  عن  هدائي» هلم  حممود  بإرشاد «عزيز  حظوا  الرابع»  و«مراد  الثاين»،  «عثامن 
وقد حرض «عزيز حممود هدائي» مراسم تقليد السيف للسلطان «مراد الرابع». فقد 
قام بنفسه بتقليد السلطان اجلديد؛ السلطان «مراد الرابع» سيف «عمر بن اخلطاب» 

بجوار قرب «أيب أيوب األنصاري» كام هو معتاد.


وعندما أتى «عزيز حممود هدائي» إىل «إستانبول» كان جيلس عىل عرش الدولة 
بسبب  كبرية  وثقة  وأمان  براحة  يترصف  كان  الذي  الثالث»  السلطان «مراد  العلية 
أوجه  بعض  جعل  الذي  وهذا   ،أخر ناحية  من  وشبابه  دولته،  حدود  وسعة  قوة 
النقص تظهر منه هو. وبسبب ذلك احتمل «عزيز حممود هدائي» عىل عاتقه مهمة 
التي  الرسائل  فكتب  ذلك.  عىل  جيرؤ  مل  غريه  ا  أحدً أن  من  بالرغم  السلطان  إرشاد 
تنوع  هو  الرسائل؛  تلك  يف  االنتباه  يلفت  ومما  واحلقيقة.  احلق  إىل  السلطان  توجه 
أسلوبه عىل حسب مايقتضيه األمر. فتارة مملوءة بالشدة وتارة بالرخاوة. فهذا يدل 

٢.    لقد حتققت دعوة الشيخ فيام بعد، انظر مبحث السلطان أمحد األول.
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أداء  يف  كبرية  وصالحية  ا  ونفوذً ا  تأثريً يمتلك  كان  هدائي»  حممود  «عزيز  أن   عىل 
مل  ورصامته  بجالدته  ا  مشهورً كان  الثالث»  «مراد  السلطان  وألن  اإلرشاد.  وظيفة 
يكن ممكنًا ألي شخص آخر من أهل العرفان أن يقوم بتلك التنبيهات التي قدمها 
حممود  كتبها «عزيز  التي  الرسائل  تلك  بعض  هنا  وننقل  هدائي».  حممود  له «عزيز 

هدائي» يف أوقات خمتلفة: 
تسري  وأن   ،التقو أرشعة  وفتح  الرشيعة،  سفينة  بركوب  عليك  سلطاين!  "يا 
وعليك  احلقيقة.  بحر  يف  املحبة  برياح  واالستقامة  االعتدال  طريق  يف  احلق  إىل 
يطلقون  ما  هو  وهذا  واحلقيقة.  الطريقة  أسس  أي  والباطن،  الظاهر  رشائط  بتنفيذ 

عليه العدل".
موجودة  تكن  مل  عهدك  يف  التي  والعظمة  القوة  إن  السعادة،  صاحب  "سلطاين 

هو  منك  ورسوله  اهللا  طلبه  طلب  أبسط  أن  تعلم  أن  عليك  ولكن  آخر،  عهد  يف 
نن". إقامة العدل والقضاء عىل الظلم، والقضاء عىل البدع وإجراء السُ

منك،  جيدوها  مل  وإن  والرمحة،  الشفقة  منك  ينتظرون  اهللا  عباد  إن  "سلطاين، 

يبغضونك  وهم  عنك  وجوههم  سيحولون  وحينئذ  خنتهم،  قد  تكون  بذلك  فإنك 
بقلوهبم املنكرسة، ولن تنال دعواهتم...".

هناك،   من  احلطب  وجلب  يا»   قارْ «صَ هنر  عبور  يتم  أن  أردت  لقد  "سلطاين، 

وفرح األهايل بذلك؛ ألهنم يف احتياج إليه، كان جدكم السلطان «سليامن القانوين» 
دْ خانَه» وأقام مأدبة وتناول الطعام مع األهايل، أما أنت فقد  قد أمر بشق هنر «كاغِ

أسعدت األهايل بجلب احلطب".
واحلث  والغفلة،  الغرور  أصحاب  وإرشاد  إيقاظ  هي  وظيفتنا  إن  "سلطاين، 

الذين  املصلحني  من  نكون  أن  ذلك  من  وهدفنا  الصاحلات،  واألعامل   التقو عىل 
يصلح اهللا هبم، ونعوذ باهللا من أن نكون من املفسدين أو املستدرجني".
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رجال  بني  يوم  بعد  ا  يومً يزداد  هدائي»  حممود  «عزيز  وتأثري  نفوذ  كان  وبذلك 
محلة  إىل  «العزيز»  انضم  وقد  ونصائحه.  بإرشاده  السالطني  رأسهم  وعىل  الدولة 

هادْ باشا» وكان بمثابة القائد املعنوي للجيش. » مع «فَرْ ــبْــريزْ «تَ


أما بالنسبة للعالقة بني «عزيز حممود هدائي» والسلطان أمحد األول فهي تلك 
ا،  الرؤيا املشهورة. وقد زادت العالقة بينه وبني السلطان املذكور بعد تلك الرؤيا كثريً
لدرجة أن السلطان كان ينظم النظائر لألناشيد الدينية لـ«عزيز حممود»  وأصبح فانيًا 

يف الشيخ.
لقد كان «عزيز حممود هدائي» صاحب نصيب من تعبري الرؤ الذي كان عند 
سيدنا يوسف، ولعل إصابته يف تعبري رؤ السالطني وتوجيههم أكرب عالمة وداللة 

عىل صالحيته ولياقته يف هذا الشأن.
وذات مرة أرسل السلطان «أمحد األول» هدية إىل شيخه املحبب اىل قلبه «عزيز 
حممود هدائي»، ولكنه رفضها، وألن اهلدية كانت قد خرجت من عند السلطان فقد 
أرسلها السلطان إىل الشيخ «عبد املجيد السيوايس» فقبلها الشيخ. وملا زار السلطان 

الشيخ املذكور بمناسبة قبوله اهلدية قال له السلطان: 
هدائي»  حممود  «عزيز  إىل  قبل،  من  اهلدية  هذه  أرسلت  لقد  سيدي!  "يا 

ورفضها، وأرسلتها إليك فقبلتها."
فرد عليه الشيخ «عبد املجيد السيوايس» هبذا الرد املفعوم باملعنى:

اجليفة". إىل  واليتــنازل  العنقاء،  كطائر  هدائي»  حممود  إن «عزيز  سلطاين!  "يا 
سعد السلطان هبذا الرد، وبعدها بعدة أيام ذهب لزيارة «عزيز حممود هدائي» 
«الشيخ  إىل  فأرسلتها  فرفضتها،  هدية  إليك  أرسلت  لقد  سيدي!  له:"يا  وقال 

السيوايس» فقبلها"، فأجاب «عزيز حممود هدائي» بتبسم، وقال:
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ملوثة  قطرة  سقطت  وإذا  الكبري،  كالبحر  السيوايس»  «الشيخ  إن  سلطاين!  "يا 
يف هذا البحر فإهنا لن تلوثه" ٣.

وتُظهر هذه املنقبة حب وتعظيم كال الوليني بعضهام البعض وخاصة كامل «عزيز 
حممود هدائي». إذ «عزيز حممود هدائي» بسبب إرشاده أسس عالقة حمبة وقرابة مع 
السالطني يف الناحية املعنوية، أما يف الناحية املادية فإنه كان مستغنيًا ألقىص درجة. 
املعنوية،   الناحية  منها  فتترضر  الدنيا  إىل  وامليل  املحبة  تزيد  اهلدايا  تلك  ألن  وذلك 
ا أمام جهود اإلرشاد الذي كان وظيفة الشيخ األصلية. وبالرغم من أن  ومتثل عائقً
هدايا  يقبل  األحيان  بعض  يف  كان  هدائي»  حممود  «عزيز  بأن  تقول  روايات  هناك 
املريدين،  أو  الفقراء  عىل  أو  التكية  تأسيس  عىل  كلها  ينفقها  كان  أنه  إال  السالطني، 

وأحيانًا كان يعيد اهلدايا التي كانت ترسل إليه شخصيا.
الثاين»  «عثامن  السلطان  وبني  هدائي»  حممود  «عزيز  بني  العالقات  استمرت 
هذا  توجيه  أجل  من  كبرية  ا  جهودً بذل «العزيز»  وقد  األول».  السلطان «أمحد  بعد 
مرحلة  تدخل  بدأت  العلية  الدولة   رأ والذي  باحلامس،  املفعم  الشاب  السلطان 
التوقف، فبدأ يعمل من أجل ازدهارها  مرة أخر. يف تلك األثناء نو السلطان 
العلامء  سامح  عدم  بسبب  قبله  من  احلج  إىل  قط  سلطان  يذهب  مل  احلج.  الشاب 
ا  ا عامً ا وإيابً واملشايخ لذلك، بدعو أنه لو ذهب إىل احلج الستغرقت الرحلة ذهابً
ا كامال. ولكن  كامال، وهذا سيجعل الدولة معرضة للخطر يف غيابه عن الدولة عامً

اجلميع منهم قاموا بتوكيل أشخاص يؤدون احلج عنهم.
إن هذا السلطان اجلديد وهو السلطان «عثامن الثاين» أراد أن يغري هذا التقليد 
خوض  بعدم  ا  كثريً نصحه  هدائي»  حممود  «عزيز  أن  من  وبالرغم  للدولة.  القديم 
هذا األمر، إال أنه أرص عىل موقفه، وقرر الذهاب إىل احلج بسبب صغر سنه وعدم 
بني واملحبة  القرب  عالقات  عىل  داللة  وكانت  حدثت  التي  التجليات  من  العديد  ملعرفة      .٣

          العزيز حممود وبني السلطان أمحد انظر مبحث السلطان أمحد األول.
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تدخل  لقد  االنكشارية.  لغضب  الباب  األمر  هذا  فتح  أن  النتيجة  وكانت  خربته. 
بعض املفسدين من أصحاب الفتن، وأشاعوا أن السلطان سيذهب إىل احلج جلمع 
جتمع  الفور  وعىل  االنكشارية.  جيش  عىل  به  يقيض  جديد  هناك  من  جديد  جيش 
جنايتهم  وارتكبوا  األمر،  هذا  يعيقون  وا  وبدءُ اجلنود  ومجعوا  الفوضويني  رؤساء 

اخلبيثة واملعروفة يف التاريخ بالفاجعة أو املأساة.
وقد أظهرت تلك احلادثة بشكل حمزن أمهية إرصار «عزيز حممود هدائي» عىل 

تنبيه وإيقاظ السلطان من هذا األمر.
أما بعض رجال الدولة فقد احتموا يف ظل تلك األجواء اخلطرية والطارئة بتكية 
ألن  وذلك  العظيم.  اخلطر  هذا  من  أنفسهم  أنقذوا  وبذلك  هدائي»،  حممود  «عزيز 
من  سواء  جتاوزات  أو  تعرضات  أية  من  مصونة  كانت  هدائي»  حممود  تكية «عزيز 
رجال الدولة أو من األشقياء، أي كان لتلك التكية ما يعرف اليوم باحلصانة، والذي 
ا قتله، أما إن كان املحتمون هبا  حيتمي هبا ال يتعرض ألي مكروه حتى لو كان مطلوبً
ا إلعادة احلقوق بداللة الشيخ مثلام حدث  من أصحاب احلقوق فإهنم يكونون مظهرً

لـ«خليل باشا».


«مراد  السلطان  العرش  عىل  جلس  الثاين»  «عثامن  السلطان  استشهاد  وبعد 
الرابع»، وكان يف الرابعة عرشة من عمره. وألن «عزيز حممود هدائي» كان من أكابر 
رجال الدين املعتربين تم استدعاؤه أثناء مراسم تقليد السيف، وقام بتقليد السلطان 

اجلديد بالسيف. 
وكان السلطان «مراد الرابع» صغري السن أثناء جلوسه عىل العرش، ولذا كانت 
السلطان  يشعر  كلام  وكان  الدولة.  رجال  بعض  يد  ويف  والدته  يد  يف  الدولة  إدارة 
حممود  «عزيز  تكية  إىل  خفية  وذهب  تنكر  الوضع،  هذا  من  بضيق  الرابع»  «مراد 
الرابع  مراد  السلطان  وكان  املقبلة.  لأليام  نفسه  عِد  ويُ معنوياً،  قلبه  ويقوي  هدائي» 
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حيقق تلك الزيارات بكل مقاييس األدب واإلخالص التي يمكن للمريد أن حيققها. 
وذات يوم اصطحب معه وزيره وذهب إىل التكية، وملا قرع الوزير الباب، رد أحد 

الدراويش من الداخل: "مَن؟" فأجاب وزير السلطان فوراً –عىل ما اعتاد عليه-: 
الرابع»." السلطان «مراد  السلطان  ابن  السلطان  السبعة  األقاليم  "سلطان 

فقال الدرويش: "هذا الباب ليس بباب السلطنة!" ومل يفتح الباب.
العبودية  باب  الباب  هذا  إن  وزير!  "يا  وقال:  وزيره  حلال  الرابع»  ابتسم «مراد 
نفس  عىل  الرابع»  «مراد  السلطان  فأجاب   ،أخر مرة  الباب  وطرق  والقلب" 
أتى!"  مراد  خادمكم  أن  الشيخ  "أبلغوا  أدب:  بكل  الداخل  من  اليه  املوجه  السؤال 

ذوا إىل الداخل. ففتح الرجل الباب وأُخِ
ا بالسلطان  ا كبريً ا يبدي اهتاممً ا هرمً كان «عزيز حممود هدائي» الذي أصبح شيخً
للكلمة.  التام  باملعنى  والكامل  اللياقة  إىل  الوصول  من  مراد  ليتمكن  الرابع»   «مراد 
واملرتبة  اخلربة  الرابع»  اكتسب «مراد  املختلف  اإلرشاد  وهذا  التقارب  هذا  وبربكة 
كبرية   دعاو محل  يستطيع  أصبح  أنه  لدرجة  ومعنويا.  ماديا  متكامال  وأصبح 
بمفرده. وملا اشتد عوده متكن من تأمني التوازن بني األهايل وبني اجليش باحلمالت 

اجلدية التي  قام هبا، وأنقذ الدولة التي كانت تواجه خطر االهنيار يف ذلك العهد.


ومن أكرب كرامات «عزيز حممود هدائي» أنه  استطاع توجيه أكرب سالطني الدنيا، 
كام أن له الكثري من الكرامات التي تغذي أحاسيس أرباب القلوب.

ا أنه متكن من عبور املضيق بالقارب مع مريديه يف  ومن كراماته املشهورة أيضً
اهللا  وبإذن  البحر.  إىل  بالقوارب  اخلروج  من  ار  بحَّ أي  فيه  يتمكن  مل  عاصف،  يوم 
د اهللا U طريق قارب الشيخ، ومل يصبه أي رضر من األمواج املتالطمة  وإرادته مهّ
يف البحر، وحتى اآلن يُطلق عىل هذا الطريق الذي سلكه «عزيز حممود هدائي» وهو 

نُو» اسم «طريق هدائي.» ايْ بُورْ دار»و «رسَ كُ الطريق املوجود بني «أُسْ
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ارة الذين عىل علم به من هذا الطريق بقوارهبم يف أشد العواصف وال  ويمر البحَّ
يصيبهم األذ بإذن اهللا، وهي كرامة بارزة لـ«عزيز حممود هدائي» إىل وقتنا احلايل.

وكان القباطنة البحريون الذين يقومون برحالت بحرية يف املضيق حتى أواخر 
عهد الدولة العثامنية يقومون بتوجيه الركاب بقراءة الفاحتة والدعاء لـ«عزيز حممود 
هدائي» عندما يمرون من «أسكدار»، وعندما كانوا يمرون من أمام «بشيكطاش» 
كانوا يقرءُون الفاحتة أمام تكية «حييي أفندي»، وعندما كانوا يمرون من بيكوز كانوا 

.u «يقرءُون الفاحتة أمام مكان حرضة «يوشع
وهكذا كان األدب الذي يظهره أهايل «إستانبول» لألولياء املدفونني هبا يف تلك 

األيام.


الكيمياء،  علم  يف  ماهر  هدائي»  حممود  «عزيز  أن  األشخاص  أحد  علم  وقد 
فذهب إليه وسأله:

هذا؟" يف  قولك  فام  الكيمياء،  علم  يف  ماهر  أنك  سمعت  لقد  سيدي!  "يا 
الغصن  من  ورقات  ثالث  قطف  رد  بأي  هدائي»  حممود  «عزيز  يرد  أن  وقبل 
املتديل بجانبه ونفخ فيها فتحولت بإذن اهللا إىل أوراق ذهبية، وملا رأ الرجل املسكني 
هدائي»  حممود   له «عزيز  فقال  يوفق،  مل  ولكنه  مثلها،  يفعل  أن  حاول  احلادثة  هذه 

الذي كان يراقبه: 
! لتعلم أن تعلّم علم الكيمياء إنام هو عبارة عن أن جتعل نفسك كيمياء" نيّ "يا بُ



ظهر يف «إستانبول» طاعون كبري، مات من جرائه  آالف من الناس. فتقطعت 
وهم  منه  وطلبوا  هدائي»  حممود  «عزيز  إىل  مبارشة  األهايل  وهرع  األسباب  هبم 
يبكون أن يدعو اهللا بأن يزيل عنهم هذا الطاعون. فأجاب «عزيز حممود هدائي» بأن 
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هذا الصنيع ليس من مرشبه، ولكن أمام إرصار الناس بسبب شدة املرض، قال هلم 
ا باسم «حصري  ه أمحد» وهناك ستجدون درويشً ه جَ ــرَ الشيخ: "اذهبوا إىل مقربة «قَ
پُوشْ دده» يرقد حتت شجرة رسو، فاعرضوا عليه األمر، فإن مل يوافق فقولوا له إن 

«عزيز حممود هدائي» يقرؤك السالم".
شجرة  حتت  يرقد  املذكور  بالرجل  وإذا  املقربة  إىل  األهايل  ذهب  الفور  وعىل 
الرسو عىل احلصري. وملا اقرتبوا منه وجدوه جمذوبًا، وملا طلبوا منه الدعاء هلم، غضب 
ا عليه حصريه. أقبل عليه األهايل  ورصخ عليهم وطردهم من عنده، واضطجع ساترً
فنهض  السالم  يقرؤك  هدائي»  حممود  إن «عزيز  له:  وقالوا  وجل،  عىل   أخر مرة 
إىل  ويلتجيء  يدعو  وبدأ  حال،  إىل  حال  من  حتولت  حالته  وكأن  قدميه  عىل  الرجل 

اهللا بناء عىل طلبهم:
الوباء"  هذا  ارفع  بعدها  جنازة،  آخر  اليوم  ستأيت  التي  اجلنازة  فليكن  ريب!  "يا 
بحصريه  والتف  آخر؟؟  طلب  أي  هدائي»  حممود  «عزيز  طلب  هل  سأهلم  ثم 

.مرة أخر
حقيقة لقد انتهى هذا الوباء كلية بمجرد أن دفنوا آخر جثة كانت معهم.



اهلوية  بفضل  العلامء  من  املريدين  من  الكثري  هدائي»  حممود  لـ«عزيز  كان   لقد 
أفندي»  «أسعد  وابنه  أفندي»  الدين  سعد  «خوجه  ومنهم  لـ«العزيز».  العلمية 
حممود».  يعقدها «عزيز  التي  اإلرشاد  حللقات  املنضمني  من  ا  مجيعً وكانوا  وغريهم 
الفقه  مثل  خمتلفة  جماالت  يف  ا  مؤلفً  ٣٠ من  يقرب  ما  هدائي»  حممود  ولـ«لعزيز 
هذا  أن  إالً  والقضاء،  التدريس  وظيفة  ترك  أنه  من  وبالرغم  والتصوف.  والتفسري 
أو  العرفان  إىل  امليل  عدم  ا  صحيحً ليس  فإنه  وإال  الوظيفة،  نوع  تغيري  بسبب  كان 
تنحية العلم جانبًا. ألن عرفانًا بال علم، وعلامً بال عرفان إنام هو بمثابة تضييع الوقت 

، وهلذا نظم بيت الشعر التايل بعد دخوله يف التصوف: هباءً
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إهلي خلصتني  من القضاء والتدريس 
الطف يب بوصلك ونجني من عذاب الوجود

دروس  يف  أيضا  واستمر  نفسه.  الشيخ  أمر  بموجب  الوعظ  وظيفة  يف  استمر 
التفسري واحلديث مثل املتصوفة الكبار الذين كانوا قبله. ألن «عزيز حممود هدائي» 

مل يرتك تلك الدروس بل ترك نفسه.
يف  شاركوا  الذين  من  ا  أيضً الطالب  من  الكثري  هدائي»  حممود  لـ«لعزيز  وكان 
دروس احلديث والتفسري التي كان يعقدها، وحصلوا منه عىل اإلجازة، ومن هؤالء 

ـلِــيــبَه ىل إسامعيل أفندي». ــىلِ إبراهيم أفندي» و«فـِ اچْ «صَ
ويقول «إسامعيل حقي البورصوي» يف هذا الشأن: 

هدائي»  حممود  «عزيز  وألن  األنبياء،  بني  ل  سُ كالرُ األولياء  بني  القلم  "أهل 
حلرضة  املرآة  بمثابة  وأصبح  املرتبة،  هذه  هبا  حاز  فقد  األعامل  من  العديد  ألف 

«األفتاده»."


وتربيته  إرشاده  استمرار  عىل  بأشعاره  عمل  الذي  هدائي»  حممود  «عزيز  قدم 
ا األشعار التي نظمها يف  املعنوية، الكثري من األعامل التي تــنـري القلوب، وله أيضً

ـة. ــنـَ وجد قلبي كبري وهذه األشعار ملحَّ
وقد عربّ «عزيز حممود هدائي» يف أحد أشعاره عن تــنـقـية القلب من كل ما 

سو اهللا، وإعامره باهللا فقط فقال:
ماذا يل بالدنيا

أنت مقصودي يا رب
وال ينبغى يل سواه

أنت مقصودي يا رب
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فأهل الدنيا يف الدنيا
وأهل العقبى يف العقبى

ط رِ كل واحد منهم يف حبه املفْ
أنت مقصودي يا رب
املريض يطلب العالج
والعبد يطلب السلطان
والعاشق يطلب احلبيب
أنت مقصودي يا رب

والبلبل يغرد بمرارة أمام الوردة
والفراشة حترتق بالنار

ولكل عبد داؤه 
أنت مقصودي يا رب
دع هو النفس الزائفة
عليك أن جتد احلق يا هو
وهذا هو كالم هدائي
أنت مقصودي يا رب

امره»،  عليه «يونس  سار  الذي  النهج  نفس  عىل  أشعاره  يف  سار «هدائي»  وقد 
حيث أحيا القلوب وتوجه إليها باملعنويات، ونبّه العباد إىل أن الدنيا مؤقتة وغشاشة.

نْ يطلب الوفاء منك مَ
ألست أيتها الدنيا كاذبة؟

ألست أنت الدنيا التي أخذت
احلبيب حممد املصطفى
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نْ أنت بدون وفاء ريي يا مَ سِ
فأنت عجوز شمطاء

ختلفت عن مائة ألف بطل 
ألست أنت الدنيا التي بقيت خلفهم ؟

ألست أنت تقصدين نفس اخللق 
ومتلئني الرتاب يف عيوهنم
وإىل وجوه أهل الغفلة

تبتسمني أنت الدنيا اخلادعة
سواء أكنت سلطانا أم عبداً
يلقيك الدنيا يف جريان النهر
لن يقيم فيك أحد أبداً
ألست أنت الدنيا اخلربة؟
جتعلني أحدهم يرصخ

واآلخر يبكي
ويف آخر األمر جتعلينهم عرايا
د رِّ ألست أنت الدنيا التي جتُ
كل مهك وشغلك الكذب

أنت البقية الباقية من أشخاص كثريين  
كم من مرة أصبحت فارغة
ثم متتلئني مرة أخر

لقد أوضح «عزيز حممود هدائي» الدنيا عىل حقيقتها للناس، واسرتعى االنتباه 
 .U إىل أن اإلنسان صاحب مقام عالٍ أي إىل رس كونه خليفة هللا
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عامل  إىل  اإلنسان  قدوم  حقيقة  إطار  يف  احلقيقة  هذه  ا  أيضً «العزيز»  ويوضح 
:الوجود من عند اهللا ثم عودته إىل احلق مرة أخر

لقد أتينا حمرتقني باحلب من األزل           أتينا مثل فراشة إىل شمعة احلقيقة
تنازلنا إىل الدنيا من عامل الوحدة               جئنا لنتفرج عىل عامل الكثرة

ا من العوامل بالفرمان  وعند السري أتينا إىل عامل اإلنسان ختطينا كثريً
قد أصبح الوجود بفناء املطلق   تركنا القطرة  وأتينا إىل بحر املحيط
ا أي يشء منا يليق بك يا رب!   أتينا بلطف إىل اإلحسان رساعً
نرجو أن نصل إىل احلياة الباقية                  أتينا إىل جوار حرضة الرمحن

ا تركنا عامل الكثرة    يا هدائي أتينا إىل خلوة السلطان وأخريً
كان  ما  مثل  امللحمية   r اهللا  رسول  حمبة  يف  الذروة  إىل  «هدائي»  الشيخ  وصل 

احلال يف كل ويل من أولياء اهللا أنه يعرب عن حبه لرسول اهللا r يف األبيات التالية:

 قدومك رمحة ورقة وصفاء يا رسول اهللا
 ظهورك عالج لداء العشاق يا رسول اهللا

 كنت نبيًا وآدم بني املاء والطني
يليق بك أن تكون إمام األنبياء يا رسول اهللا

ا كان أو باطنًا اشفع هلدائي ظاهرً
ألنه عبد انتسب ببابك يا رسول اهللا

ذات يوم كان «عزيز حممود هدائي» يعرب املضيق بالقارب إذ ظهرت عاصفة شديدة 
والتجأ الشيخ إىل ربه باألبيات التالية:
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اللهم يا هادي!
ل طريقنا سهّ

ل لنا عبور الوادي وسهّ
خذ بيدنا واعربنا برسعة
يا رب! بفضلك وجودك

وكامل شهودك
وبالوجود احلقيقي
أصلح لنا أحوالنا

انترشت  قد  كانت  هدائي»  حممود  «عزيز  هبا  قام  التي  اخلدمات  أن  رأينا  وكام 
عىل مساحات شاسعة، واستمرت خدماته تلك بالنجاحات، بل إنه طبع بخاتم لن 
يُمحى عىل عرصه وعىل العصور التالية له بتلك اخلدمات التي قام هبا، وانتقل إىل 
واآلثار  واملريدين  املحبني  من  ىص  حيُ ال  ما  خلفه  ا  تاركً ١٦٢٨م  عام  تعاىل  اهللا  رمحة 

واألوقاف. 
رمحة اهللا عليه!..



األمة  سالمة  ناحية  من   كرب أمهية  حممود»  «عزيز  هبا  قام  التي  وللخدمات 
امللك  هذا  استمرار  أمّن  وبذلك  العامل،  سالطني  ه  يوجّ أن  استطاع  فقد  والدولة. 
أصبح  التي  التصوف  حياة  جديد  من  أحيا  الذي  وهو  األمينة.  األيدي  يف  العظيم 
تأثريها يقل تدرجييا بني طلبة العلم ويف القرص بسبب النزاع الذي ظهر بني التكية 
واملدرسة والذي بدأ يف تلك اآلونة. ومتكن من إكساب حياة التصوف هوية جديدة 

يف املجتمع، وقد استمرت ترصفاته املعنوية حتى بعد وفاته.
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ز اجليش عام ١٦٣٨م وخرج حلملة بغداد.  كان السلطان «مراد الرابع» قد جهّ
أمام  مراد»  «السلطان  وصول  بمجرد  أنه  ا  جيدً يعلم  كان  الصفوي»  «الشاه  وألن 
طريقة  أفضل  أن  يف  فكر   فقد  لذا  مطلقة.  بصورة  الشاه  أي  هو  سينهزم  «بغداد» 
خاصاً  تدريباً  متدربني  جواسيس  ثالثة  فأرسل  اغتياله.  هي  السلطان  عىل  للقضاء 

إىل اجليش العثامين. 
وقد اجتاز اجلواسيس ثامنية من حراس الليل حتى وصلوا إىل السلطان، وبينام 
كان اجلواسيس يقرتبون من السلطان وهو نائم لقتله باخلناجر، إذا بالسلطان النائم 
ا عنده، وفجأة هنض  ير يف منامه أن «عزيز حممود هدائي» شيخه احلبيب كان ضيفً

 : «العزيز» برسعة فائقة وصاح عىل غري العادة قائالًً
اهنض!"  مراد!  "ولدي 

ا منه وبأمر أستاذه يف  وكان من عادة «السلطان مراد» أن يقوم بقيام أستاذه تأدبً
املنام هنض برسعة أكثر. فبالنهوض الذي حتقق يف املنام قام واعتدل يف احلقيقة أيضا. 
عىل  اللحاف  عليهم  فألقى  قتله،  يريدون  منه  يقرتبون  أشخاص  ثالثة  وجد  وفجأة 
ا. ونجح  الفور وأخذ الصوجلان الذي يبلغ ثقله ٣٠٠ كم وأنزله عليهم فامتوا مجيعً

بترصف جديد لشيخه من االغتيال املحقق.
األمثلة  هذا  يومنا  يف  وحتى  الشيخ  وفاة  بعد  الترصفات  تلك  مثل  حتققت  وقد 

الكثرية عىل ذلك، وسنذكر مثاالً منها ليكون عربة: 
كان العام عام ١٩٧٥م. وقد أتى شاب ذو برشة قمحية نوراين الوجه إىل «جامع 

عزيز حممود هدائي»، وباملصادفة قابل هذا الشاب إمام اجلامع، فقال له: 
"يا سيدي! لقد أتيت لرؤية «عزيز حممود هدائي» فكيف يل أن أقابله، هل هو 

موجود اآلن؟"
حتري اإلمام «حمرم أفندي» من هذا السؤال، فقال: 

هنا." هدائي»  حممود  إن «عزيز  بُني!  يا  "نعم 
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ظهرت عالمات الفرح عىل الشاب الذي سمع املقالة وقال: "من فضلكم أرجو 
لقاءه، هل توصلني إليه؟"

بجانب  وألهنام  له  معنى  ال  أمر  أنه  وقع.  فيام  فكر   «أفند «حمرم  اإلمام  لكن 
الرضيح اضطر مرة أخر بقوله : "إنه موجود هنا" 

ا لتوصلني به." فرد عليه الشاب: "إذً
مل يستطع «حمرم أفندي» فهم ما يرمي إليه الشاب، فقال له: 

قبل؟" من  قابلته  وهل  هدائي  حممود  عزيز  تعرف  هل  بُني  "يا 
حتري الشاب الذي كان قلبه صافيًا كصفاء وجهه من إطالة الكالم ومتنع اإلمام 

من إيصاله إىل «عزيز حممود هدائي» ومقابلته له وقال: 
"نعم أنا أعرفه عن قرب، وهو الذي دعاين للحضور إىل هنا، وكنا قد تواعدنا 

عىل الزيارة، فأخربه بقدومي."
فسأل  يعرفها،  ال  خفية  ونكتة  خمتلفة  جهة  وِ األمر  يف  أن  أفندي»  «حمرم  أدرك 

الشاب بشغف:
تواعدمتا؟" كيف  بُني!  "يا 

بدأ الشاب يرشح فقال:
أثناء  بالبارشوت  أنزلت  التي  الكوماندوز  مجاعة  من  كنت  أنا  سيدي!  "يا 
الروم  نحارب  وقتها  وكنا  ١٩٧٤م.  عام  «قربص»  يف  العسكرية  احلركات 
» وكانت الرياح قوية فسقط كل واحد منا يف  قْ مَ ارْ (اليونانيني) أمام جبال «بَــشْ بَ
باألشجار  يمتلئ  موقع  يف  ظللت  وقد  العدو،  خطوط  عىل  أنا  سقطت  وقد  ناحية، 
حتيط به النريان من كل جانب. وبينام كنت يف حرية ال أستطيع عمل يشء، إذا بشيخ 

طويل القامة نوراين الوجه ذي هيبة كبرية يظهر أمامي، نظر إيل متبسام وقال:
"يا بُني! هنا خط نار العدو، ماذا تفعل هنا؟ ملاذا دخلت هذا اخلط بمفردك؟ "
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ا أهيا الوالد، ولكن الريح هي التي أسقطتــني هنا". فقلت: "مل آت إىل هنا قصدً
هز الرجل صاحب الوجه النوراين وجهه بشكل خفيف، وقال:

املكان  هذا  وأعرف  قبل.  من  هنا  إىل  أرسلت  وقد  للحرب.  أتيت  ا  أيضً "أنا 
ا، من أي الوحدات أنت يا بُني؟ تعال ألوصلك هلم." جيدً

يسري  كان  املبارك  الرجل  هذا  ولكن  املخيفة.  املدفعية  نريان  حتت  ا  معً رسنا 
مطمئنًا، وكأنه يسري يف طريق هادئ، كان كل أحواله يدعو إىل الغرابة، وقد سألني 
أسئلته،  عن  أجبته  وملا   ،األخر األسئلة  وبعض  أنا  األماكن  أي  ومن  اسمي،  عن 

سألته أنا اآلخر:
الوالد؟" أهيا  أنت  "ومن 

فأجاب: "يقولون يل «عزيز حممود هدائي»."
ا كبرياً، ولو عدت إىل  بعدها قلت له: "أهيا الوالد العزيز، لقد صنعت يل معروفً

بلديت ساملًا، فإنني أرغب يف زيارتك وفاء لك، فهل تعطيني عنوانك؟"
فقال الرجل املبارك صاحب الوجه النوراين:

عيل." فسيدلونك  عني  شخص  أي  وسألت   « دارْ كُ إىل «اُسْ أتيت  "إذا 
اجلميل  النوراين  الرجل  هذا  يد  بتقبيل  وقمت  أتبعها،  التي  الوحدة  إىل  وصلنا 

ا، ذهبت إىل قائدي. صاحب املنة واملحبة واالعتبار. وبعد أن ودع بعضنا بعضً
وملا رآين قائدي تعجب وسألني كيف نجوت من هذه النريان التي كانت حتيط 

سنا هو الذي أتى يب إىل الوحدة. ا مُ بك، فأجبته بأن والدً
وبعد انتهاء احلرب عدت إىل بلديت، ولكن هذا املعروف الذي صنعه الشيخ يل مل 
خيرج من ذهني قط. وهلذا قررت أن أزوره أليف بجميله معي. وملا سألت األشخاص 

» قال يل الناس:  دارْ كُ يف «اُسْ
املكان. هذا  عىل  مبارك" ودلوين  شخص  "إنه 
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بعد أن سكت هذا الشاب لربهة كرر لـ«حمرم» أفندي طلبه وقال: 
ا  معروفً يل  اصنع  فهيَّا  هدائي»  حممود  بـ«عزيز  تعرفت  هكذا  سيدي!  "يا 

وأوصلني إليه." 
هذه  أمام  للغاية  تأثر  وقد  جوانبه،  بكل  املوضوع  أفندي  حمرم  أدرك  وحينئذ 
الصورة املعنوية التي رآها، وملدة مل يستطع أن يقول شيئًا للشاب الواقف أمامه، ثم 
ليس  هدائي»  حممود  إن «عزيز  بني!  "يا  يتلعثم:  وهو  رقيق  بصوت  وقال  قواه  مجع 
شخصا حيا،ً إنام هو ويل من أولياء اهللا الصاحلني، عاش يف الفرتة من عام ١٥٤٣- 

١٦٢٨م، ويبدو أنه دعاك إىل هنا من أجل أن تقرأ له الفاحتة. فهذا هو قربه"
هذا  قرب  أمام  اآلن  أنه  وأدرك  ا،  مؤخرً عرفها  التي  احلقيقة  هذه  من  الشاب  تأثر 

الويل الكبري الذي أنقذ حياته.
ا إىل هذا الترصف املعنوي الذي صنعه الشيخ معه يف ساحة  وانتبه الشاب مؤخرً

احلرب. وبدأ الشاب يف النحيب، والبكاء.
ا... وكان إمام «جامع هدائي» يبكي أيضً

تعرض لنا هذه احلادثة يف أمجل صورة ماهية الترصف املعنوي الذي منحه اهللا 
ا مثال عىل املساعدات املعنوية ألولياء اهللا الصاحلني من  ألوليائه. وهذا الترصف أيضً

عهد النبي r وحتى وقتنا هذا.
وجيب علينا هنا أال ننسى أن الفاعل املطلق هو اهللا تعاىل. وأمثال هذه اإلمدادات 
زالت  ما  فهي   ،U اهللا  أولياء  طريق  عن  أو  املالئكة  طريق  عن  كانت  سواء  اإلهلية 

مستمرة ليومنا هذا. 


وهذا الدعاء الذي دعا به «عزيز حممود هدائي» بناءً عىل طلب «السلطان أمحد 
األول» لكم هو حيمل من العِرب الكثري والكثري: 
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وقرأ  موتنا  بعد  وزارنا  فيك  وأحبنا  طريقنا،  عىل  سار  من  كل  إن  ريب!  "يا 
تذقهم  وال  غرقا،  متتهم  ال  اللهم  إخواننا..  فهم  حياته-  يف  مرة  علينا -ولو  الفاحتة 

يف آخر عمرهم فقرا، وارزقهم حسن اخلامتة وأعلمهم بوفاهتم!.." 
وقد أخرب كافة العلامء واألولياء بأن هذا الدعاء مقبول، وأنه مل يغرق يف البحر 

املنتسبني هلذا الطريق، وأن الكثري من األشخاص أخربوا بقرب موعد موهتم.
الذي  هدائي»  حممود  لـ«لعزيز  واالعتبار  التعظيم  عبارات  استخدمت  وقد 

استمر تأثريه ونفوذه يف عهده وحتى بعد وفاته. ومن تلك العبارات:
«قطب الزمان»، «العزيز»، «وحيد العرص»، «الواصل إىل خزينة أرسار احلقيقة»، 
نزل  الذي  «القلب  املحمدية»،  الطريقة  أرسار  «شارح  املجاهدة»،  حمراب  «شمعة 

عليه نور احلقيقة األمحدية»، «السلطان الثابت القدم يف املقام واخلالفة والوالية».
يا ريب اجعل لنا نصيبًا من مهة «عزيز حممود هدائي» الذي أمأل القلوب فيضاً 

بترصفاته املعنوية وآثاره التي تركها ووقفه الذي أسسه منذ عدة عصور!
 آمني!!!.

O



٣٣٧

البحر الكبري يف علوم الظاهر والباطن
حرضة موالنا خالد البغدادي     

(١٧٧٩ - ١٨٢٧م)

عليها  يُطلق  التي  الكبار  اهللا  أولياء  سلسلة  يف  البغدادي»  «خالد  موالنا  ترتيب 
العلية" الثالثون. "السلسلة 

بـ«العثامين».  يعرف  كان  كام  الدين»  «ضياء  لقبه  البغدادي»  «خالد  موالنا  اسمه 
 ،«t ويصل هذا الويل الذي يعد جمدد عرصه يف نسبه من ناحية األم إىل سيدنا «عيل
» الواقعة شامل «بغداد». ورْ لد يف مدينة «زُ ومن ناحية األب إىل «عثامن بن عفان t». وُ

واالجتهاد،  السليمة  واإلرادة  الذاكرة  وقوة  احلاد  بالذكاء  صغره  منذ  يشتهر  كان 
ولذا فقد وصل إىل مرتبة كبرية يف العلوم العقلية والنقلية. وتعمق يف ساحة كل العلوم 
تقريبا. وكان جييب عن أي سؤال يُسأل فيه يف أي علم من العلوم عىل الفور، لدرجة 
نْ يلتقي به كان حيتار من فرط معرفته وعلمه الذي يشبه البحر. تعلم العلم  أن كل مَ
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عىل يد كبار علامء عرصه، وحصل منهم عىل اإلجازة، وبذلك أصبح يف أعىل درجة 
بني علامء عرصه وأرباب التصوف.

ا  واقفً  والتقو الزهد  عىل  حياته  قىض  الذي  البغدادي»  «خالد  موالنا  كان 
ألنوار  ا  وشفقً الشموس،  وشمس  العلامء،  أعلم  وكان  الكريم.  القرآن  أرسار  عىل 

ا عىل أرسار احلقيقة وعىل حقيقة األرسار. روحانية الدنيا، ومطلعً
وقد تفوق «خالد البغدادي» يف العلم وهو ال يزال طالبًا، وجذب انتباه اجلميع. 
وقد زاره «عبد الرمحن باشا» مترصف «السليامنية» يف تلك األوقات وأعجب بعلمه 
ا عليها"،  وعرفانه. وقال له: "اخرت أي مدرسة من مدارس «السليامنية» لتكون مدرسً
ا ألنه مل حيصل  ا لتقاليد العلم، نظرً ا واحرتامً ولكن «خالد البغدادي» رفض ذلك تأدبً

عىل اإلجازة بعد. فأجابه:"أنا لست أهالً لذلك".
 رأ الطريق  ويف  ١٨٠٥م،  عام  احلج  إىل  البغدادي»  موالنا «خالد  ذهب  وقد 
ا من علامء الشام، وقد حصل يف تلك األثناء عىل إجازة القادري من عامل  ا كبريً احرتامً
يُدعى «مصطفى الكردي». ولكنه كان يتميز بالتواضع الكبري، وكان يؤمن برضورة 
قطعه مسافة أكرب يف طريق الكامل، وهلذا كان يريد البحث عن ويل كامل عندما يصل 

إىل «املدينة املنورة» يتمكن من خالل التسليم له من التقدم يف الناحية املعنوية.
وصل هذا البحر الكبري يف العلم إىل «املدينة املنورة» هبذه احلالة الروحية. وذات 
ا ذا وجه نوراين، وقد انجذب موالنا «خالد البغدادي» إىل هذا  يوم صادف شخصً
العامل اليمني بدرجة كبرية، وطلب منه النصيحة وكأنه جاهل يطلب النصيحة من 

عامل، فقال له هذا العامل: 
الظن  تسئ  فال  األدب،  خيالف  شيئًا  ورأيت  «مكة»  إىل  ذهبت  إذا  خالد!  "يا 

ا عن جتسس القلوب والعيون! وانشغل بعاملك الداخيل". نْ فعله، وكن بعيدً بمَ
هذا الكالم الذي يبدو يف الوهلة األوىل كتنبيه غري رصيح كان يف احلقيقة إشارةً إىل 
جتليات رسية ستحصل بني البغدادي والشيخ الكامل الذي سيوصله إىل مرتبته األصلية. 



٣٣٩

    o حضرة موالنا خالد البغدادي        

ولكن ملا وصل «خالد البغدادي» إىل «مكة املكرمة» أصبح قلبه مفعامً باملشاعر 
 الفياضة جتاهها، وأصبح قلبه كالثمل هبا، فنيس ما نصحه به الويل. وذات مجعة رأ
ا يرتدي مالبس غري مهندمة، نوراين الوجه يعطي الكعبة  «خالد البغدادي» درويشً
ظهره، وينظر إليه فقال يف نفسه: "ما هذا الغافل، يدير ظهره للكعبة بشكل خيالف 

األدب، أال يعلم شيئًا عن هذا املقام املبارك".
ويف تلك األثناء قال هذا الدرويش الذي صدره جتاه صدر خالد البغدادي: 

القلب  (ألن  الكعبة،  حرمة  من  أفضل  املؤمن  حرمة  أن  تعلم  أال  خالد!  "يا 
الرجل  ذلك  نصيحة  نسيت  ما  أرسع  ما  اهللا).  كبيت  السليم  والقلب  اهللا،  نظر  حمل 

الصالح الذي كان يف املدينة."
ا،  وملا سمع «موالنا خالد» هذه الكلامت أدرك أن هذا الرجل ليس رجال عاديً

 : وإنام هو ويل من األولياء، فطلب أن يعفو عنه، ثم أخذ يده والتجأ إليه قائالً
لطريقك"  ا  سالكً واقبلني  مهتك  أرجو  الصالح!  الرجل  "أهيا 

نظر هذا الدرويش اخلفي إىل أعامق اآلفاق املفعمة باالرسار وقال :
إشارة  إليك  سيأيت  وقال:  اهلند  جتاه  بيده  أشار  عندي" ثم  ليست  تربيتك  "إن 
من ذلك املكان وستكون فتوحاتك هناك." قصد بذلك أن تربيته املعنوية ستكون 

يف مدينة دهلي باهلند بيد « الشيخ عبد اهللا الدهلوي».
ا يف «موالنا خالد»، وبعد أن أد فريضة احلج عاد إىل بلدته  أثر هذا الكالم كثريً
اخللجات  تلك  يعيش  كان  وبينام  ا،  وهنارً ليال  اهلند  يف  يفكر  كان  ولكنه  السليامنية، 
يسمى  الدهلوي»  اهللا  «عبد  الشيخ  طالب  من  «اهلند»  من  شخص  وفد  املعنوية، 

«مريزا عبد الرحيم». 
هذه  أن  خالد  موالنا  الشيخ  علم  اهلند  يف  شيخه  عن  الرجل  ذلك  كلمه  فلام 
طالبه  وترك  السفر،  مستلزمات  خالد  أتم  الفور  وعىل  تنتظره.  التي  اإلشارة  هي 
ومدرسته، إال أن طالبه واألهايل الذين أحبوه جدا مل يريدوا إرساله إىل اهلند، فقد 
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ا عىل حياتك" إال  قالوا له: "إن االضطرابات السياسية املوجودة باهلند ستكون خطرً
أن خالد البغدادي مل يتارجع عن الذهاب إىل اهلند، وعزم عىل ذلك مثل عزم موسى 
u يف البحث والتتبع آلثار اخلرض وحتصيل العلوم واحلكم منه بأمر من اهللا. وقال 

يف نفسه امتثاالً هبذا النبي: 
الظالم!" إىل  الذهاب  فعليك  احلياة  ماء  عن  تبحث  كنت  " إن 

الرحيم  «عبد  برفقة  وانطلق  قصري،  وقت  يف  للسفر  استعداداته  أتم  وأخريا 
مريزا».

ويف الطريق مروا بطهران، وهناك التقى خالد البغدادي بالعامل الشيعي املشهور 
«القايش»، وجرت بينهام مناظرة تستدعي التأمل: وقد اطلع خالد البغدادي من قبل 
عىل تفاسري الشيعة، وشاهد كيف كانوا حيرفون آيات اهللا U. وكان سوء اعتقادهم 
ذلك  أجل  من  ا.  كثريً البغدادي»  «خالد  حتزن  التي  األمور  من  الراشدين  باخللفاء 

سأل إسامعيلَ القايش: "هل خيطئ األنبياء؟"
فأجاب القايش: "ال فهم معصومون."

 :U قال خالد: "يقول اهللا
}  (التوبة،  اذِبِينَ مَ الْكَ لَ عْ تَ وا وَ قُ دَ ينَ صَ تَبَيَّنَ لَكَ الَّذِ تَّٰى يَ مْ حَ نْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُ هُ عَ ا اللَّ فَ {عَ
٤٣).  فالعفو املذكور يف اآلية يدل عىل الذنب، فهل هذا يعني أن األنبياء يذنبون؟"

فقال القايش: "ال ولكن هذه اآلية الكريمة نزلت يف عتاب أيب بكر"
وقال خالد:"حسنًا، وبام أن هذه اآلية نزلت يف أيب بكر  t فإن اهللا تعاىل قد عفا 

عنه بالبيان الرباين، فلامذا التعفون عنه أنتم؟"
أمام  وخجل  فافتضح  اإلجابة  يستطع  ومل  السؤال،  هذا  أمام  القايش  سكت 

طالبه.
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ا وعلامً يف كل مدينة يمر هبا،  ا عميقً ا روحانيًا كبريً كان «موالنا خالد» يرتك تأثريً
حتى أن علامء تلك املدن وقادهتا وأمراءها وأهلها كانوا يعجبون به، وحيزنون عندما 
يغادر بلدهتم. ويف أثناء رحلته زار مدينة «الهور»، وزار هناك العالمة موالنا «ثناء 

اهللا» ويروي خالد ما حدث له يف تلك املدينة فيقول: 
اهللا  عبد  «موالنا  أن  الرؤيا  يف  رأيت  وقد  املدينة.  تلك  يف  ليلة  بقيت  "لقد 
«ثناء  موالنا  إىل  فذهبت  حرية،  يف  وأنا  فاستيقظت  بشدة.  إليه  جيذبني  الدهلوي» 
أخينا  صحبة  قيمة  نعرف  أن  "علينا  اهللا»:  «ثناء  قال  يشء  أي  أقول  أن  وقبل  اهللا»، 
وسيدنا «عبد اهللا الدهلوي» وقيمة اخلدمة له. يا خالد! إن تواجدك معه وخدمتك 
ا هبذه  له هي الوسيلة الوحيدة للحصول عىل تلك النعم املوعودة لك. فتمسك جيدً

ا دستور التسليم واإلخالص!" الوسيلة، وال تنسَ أبدً


ا وصل خالد إىل مدينة «دهلي»[يُقال  ا وأيامً ويف النهاية وبعد رحلة استمرت شهورً
»]، ويرو أن تلك الرحلة استمرت سنة كاملة. انْ آبادْ هَ ا «جِ هلا أيضً

وبمجرد أن وصل خالد إىل مدينة دهلي ذهب مبارشة إىل تكية الشيخ، ألنه كان 
الواقفون  قال  التكية،  باب  إىل  وصل  وملا  حرضته.  إىل  والوصول  مقابلته  إىل  يتوق 
والسليامنية،  والشام  بغداد  علامء  من  الدين»  ضياء  خالد  احلاج  "إنه «موالنا  هناك: 
بقدوم  معنويا  يعلم  كان  الذي  الشيخ  فقال  الشيخ"،  حرضة  لزيارة  أتوا  ومرافقيه 
الضيافة   حق  يأخذوا  أن  بعد  بلداهنم  إىل  فلريحلوا  الباقون  أما  خالد،  "ليبق  خالد: 

مدة معينة!.." وبعدها بقليل قال الشيخ: "ليقم خالد بتنظيف مراحيض التكية".
يف  احلني.  ذلك  إىل  بشيخه  يلتق  ومل  كطالب.  التكية  إىل  قبوله  رشط  كان  هذا 
مثل هذه الظروف مل يعرتض عىل أمر الشيخ بالرغم من علمه وشهرته التي جابت 
ينظف  وبدأ  يده  يف  والدلو  املمسحة  خالد  أخذ  الفور  وعىل  كله.  اإلسالمي  العامل 

املراحيض.
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وكان يوصل املياه الالزمة إليه من بئر تقع عىل مسافة من التكية، حيث كان يمأل 
الدلو ويعلقه بعصا غليظة ويضعها عىل كتفه ليسري هبا، كان خالد يقوم هبذا العمل 
بذل  وبذلك  للوضوء،  املياه  ويعد  التكية  بتنظيف  يقوم  حيث  اليوم،  يف  مرات  عدة 
من  سأم  أو  ضجر  نفسه  عىل  يطرأ  كان  وعندما  نفسه.  تربية  سبيل  يف  جبارة  جهودا 

هذا العمل كان يستغفر عىل الفور ويتوب، وعىل هذه احلال مرت شهور.
تلك  ويف  ا،  كثريً املرحاض  أحجار  وتنظيف  العمل  من  خالد  تعب  يوم  وذات 
من  عاصفة  وامتلكته  عليه  النفس  بغلبة  البغدادي»  خالد  «موالنا  شعر  اللحظة 

الوساوس:
لقد  وبغداد،  الشام  ديار  يف  له  مثيل  ال  الذي  العلم  بحر  كنت  نْ  مَ يا  خالد!  "يا 
هو  هل  تعرف  ال  شخص  من  بأمر  الكثرية  الطرق  وقطعت  بالدك  من  هنضت 
جمنون أم ويل، فيا تُر هل وجدت ضالتك، انظر حولك، ال يوجد شيخ وال سري 
وال سلوك، ماذا تفعل منذ شهور سو تنظيف احلاممات؟ هل هذا هو العلم اللدين 

الذي تبحث عنه؟"
ويف تلك األثناء أفاق خالد البغدادي من هذه الغفلة وهذه الوساوس، ومزق 

ستار الغفلة باإلخالص والصدق وصاح: 
التي  الوظيفة  هذه  منة  قدر  تعريف  ومل  واحدة  للحظة  امتنعت  إن  نفيس!  "يا 
بل  باملمسحة،  األرض  بتنظيف  أقوم  لن  فإنني  املبارك،  الشيخ  هذا  يل  أعطاها 

سأقوم بتنظيفها بلحيتي".
  ، كان «عبد اهللا الدهلوي» يراقب «خالد البغدادي» من بعيد وينظر إليه مبتسامً
اهللا  عبد   رأ وقد  نفسه.  عىل  اجلوالت  آخر  يف  بذلك  تغلب  خالد  موالنا  أن   رأ
التي  خالد  أكتاف  من  يمتد  ا  نورً ثمة  وأن  محله  حتمل  املالئكة  بدأت  أن  الدهلوي 
رحت من محل اجلرة عليها، إىل السامء. فشعر بفرح كبري جتاه ذلك، فدعا تلميذه  جُ

املستثنى خالدا وقال:
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جيب  كان  ولكن  كبرية،  مرتبة  إىل  العلم  يف  وصلت  قد  كنت  خالد!  بُني  " يا 
وإال  القلب.  وتصفية  النفس  لتزكية  بحاجة  كنت  وهلذا  باملعنوية.  العلم  هذا  تزيني 
أنك  هللا  واحلمد  وستهلكك.  والغرور  الكرب  مستنقعات  إىل  ستجرك  نفسك  كانت 
املالئكة  وأصبحت  الكامل،  ذروة  إىل  وتسلقت  أقدامك،  حتت  نفسك  جعلت  قد 

تعينك".
إىل  وصلوا  أشخاص  إليهم  انتسبنا  الذين  أسيادنا  إن  بُني!  "يا   : قائالًً وأضاف 
د.  كمجدّ منهم  حلقة  أصبحت  اآلن  وأنت  والرشيعة،  والطريقة  واحلقيقة  املعرفة 

وبذلك فإن كل األقاليم تنتظرك لرتشدها، جعل اهللا مهتك عالية".
الذي  هذا  الكبري  بتلميذه  كثريا  خيتيل  الدهلوي»  اهللا  «عبد  كان  ذلك  بعد  ومن 
باطنية  دروساً  يدرسه  وكان  وقاسية.  عنيفة  وخدمة  ورياضة  بمجاهدة  كُلف 
خصوصية. ففي غضون ستة أشهر وصل موالنا خالد إىل مقام احلضور واملشاهدة.
والقادرية  واملجددية،  النقشبندية  الطرق  من  إجازات  معلمه  له  وأعطى 
قلب  يف  املوجودة  األرسار  كل  عىل  فوقف   . ـيَّةِ تـِ واجلَشْ ة،  يَّ وِ َ ربْ والكُ والسهروردية 

معلمه.
وملا حان وقت الرحيل كانت دموع املحبة متأل قلب هذين السلطانيني. فالفرق 
الدهلوي»  اهللا  «عبد  موالنا  ألن  للغاية،  كبريا  كان  ورحيله  خالد  موالنا  قدوم  بني 
من  بالرغم  إنه  حتى  لوداعه،  اآلن  بنفسه  خيرج  قدومه  عند  ا  خالدً يستقبل  مل  الذي 
بلجام  يمسك  أن  عىل  أرص  اهللا  عبد  موالنا  أن  إال  وتأدبه  البغدادي»  خجل «خالد 

فرس خالد، وأن يسري اجلواد بيديه املباركتني.
سار «عبد اهللا الدهلوي» مع موالنا خالد مسافة أربعة أميال. ثم قال ملَنْ معه: 

بالكل"  وذهب  يشء،  كل  خالد  أخذ  "لقد 
ثم تركه يكمل بقية رحلته إىل بغداد، وبذلك بدأت رحلة اإلرشاد عند موالنا 

خالد وهو يف اخلامسة والثالثني من عمره. 
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وهم  حيبونه  ممَنْ  الكثريون  هناك  كان  أنه  ومع  الناس،  من  ختلو  ال  تكيته  كانت 
نْ يبغضونه وحيقدون  الذين وصلوا إىل املراتب العليا عىل يديه، كان قد ابتيل ببعض مَ
انتهز  يوم  ذات  القرص.  وزراء  أحد  كان  الذي  أفندي»  الَتْ  «حَ هؤالء  ومن  عليه. 

 : فرصة فوشى به إىل السلطان، قائالًً
ا  "يا سلطاين! خلف هذا الرجل عرشات اآلالف من الناس، وهذا يمثل خطرً
ا عىل الدولة والسلطنة، فمن الرضوري القضاء عليه قبل أن يستفحل خطره."  كبريً

الَتْ أفندي» وقال له:  ولكن السلطان حممود مل هيتم بكالم «حَ
منهم".  للدولة  عظيمة  فائدة  منهم  يأيت  بل  الدين،  أهل  من  يأيت  ال  اخلطر  "إن 

وملا وصلت تلك احلادثة إىل مسامع موالنا خالد حزن جدا ال لنفسه بل خلوفه 
من إحلاق الرضر لطريقته املعنوية واملؤمنني الذين يستفيضون منها، ودعا للسلطان 

ثم قال:
 "لقد أحيل أمر «حالت أفندي» إىل موالنا «جالل الدين الرومي» يف عامل املعنى 

حيث إن موالنا املذكور يسجلبه وسيعاقبه".
إىل  منفيا  أفندي»  الَتْ  «حَ وكان  إال  احلادث  هذا  عىل  قصرية  فرتة  متضِ  ومل 

ة» وأُعدم هناك. «قُونْــيَة» ألنه كان السبب يف ثورة «املُورَ
البغدادي»  خالد  جتاه «موالنا  السلبية  الدعايات  تلك  مثل  وجود  من  وبالرغم 
ا بعد يوم بفضل اهللا U. حتى إن  إال أن عدد املحبني له واملنتسبني له كان يزداد يومً
خالد  موالنا  وتعليم  برتبية  ليحظوا  يتبادرون  كانوا  والعرفان  العلم  أهل  من  كثريا 
عىل  واخللفاء  املريدين  من  ىص  حيُ ال  عدد  تربى  قصرية  فرتة  غضون  ويف  البغدادي. 
احلنفي  الفقيه  خلفائه  ومن  خليفة،   ١١٦ يبلغون  كانوا  خلفاءه  أن   ويرو يديه. 

املشهور «ابن عابدين» واملفرس املشهور «اآللويس» صاحب تفسري روح املعاين.
وجياهدهم  الروس  حيارب  ظل  الذي  «القوقاز»  بطل  «شامل»  اإلمام  إن  حتى 
بأن  القول  علينا  جيب  وهنا  املباركة.  السلسلة  تلك  من  كان  سنة  وعرشين  ا  أربعً
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عن  ا  بعيدً يكن  مل  املجاهدين،  القادة  هؤالء  مثل  تربية  من  متكن  الذي  التصوف 
اجلهاد  بني  مجعت  سامية  ديناميكية  كان  وإنام  الغافلني،  بعض  ادعى  كام  املجتمع 

الباطني واجلهاد الظاهري.


يديه  عىل  تربوا  الذين  طالبه  من  طالب  كل  يرسل  البغدادي  خالد  موالنا  كان 
ووصلوا درجة الكامل إىل بلد من البلدان. وبذلك حتققت له خدمة كبرية يف سبيل 
نرش فضائل الرشيعة والطريقة واحلقيقة واملعرفة. وكان حييي القلوب امليتة، وجيعلها 
تعيش يف مناخ ربيعي معنوي. وقد كان كثري من الناس يتسابقون من أجل التتلمذ 
عىل يديه من بلدان نائية. فبربكة إرشاده كانت الغشاوات السوداء التي رانت عىل 

قلوهبم تزول.
كان موالنا خالد مثل املطر الغزير يف العلم والعرفان، وكان جييب عن األسئلة 
التي طرحها ومل يستطع أحد قط أن جييب عنها، وكثريا ما كان يتجاهل مسألة يعرفها 

جيدا ليحفظ نفسه من العجب والكرب.
كان موالنا خالد يف نقطة الكامل يف العلوم العقلية والنقلية، ومل يكن له مثيل يف 
ا كامال للعلامء العاملني. العلم. كان واسعا ومتعمقا فيام يعلمه. وكان بذلك نموذجً
ا، ال  كانت كلامته مؤثرة. وكان ال يميل إىل الرخص واللني يف العبادات، قنوعً
ا، بل كان يقيمه عىل أحسن صورة. فكان بذلك شخصية نموذجية  يضيع وقته أبدً

تليق بالثناء عىل كل حال.
و«موالنا خالد البغدادي» هو الشخصية الثانية التي لُقبت بلقب «موالنا» بعد 
«موالنا جالل الدين الرومي» قدس رسه. ويُظهر هذا، النفوذَ والتأثري الذي سجلهام 

يف طريق اخلدمة.
رف طريق «النقشبندية» من بعده باسم «اخلالدية» وكانت اخلالدية بمثابة  وقد عُ

ا يف املاملك العثامنية. أكرب الطرق الصوفية انتشارً



٣٤٦

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

السعادة،  عرص  نشوة  والنقلية  العقلية  العلوم  أكسب  خالد  موالنا  ألن  وذلك 
البدع  أهل  أخطار  جتاه  التصوف  حلياة  الصادقة  اخلالصة  والروح  املبني  الرشع  دافع 
ألقت  التي  الشمس  كنور  العالية  مهته  نور  وكان  عهده.  يف  الباطلة  واملعتقدات 

بأشعتها عىل كل ناحية وطرف.
الذي  املكان  أي  البحرين،  جممع  بمثابة  بغداد  أصبحت  جهوده  لربكة  ونتيجة 
العلوم  أصبحت  خالد  موالنا  وبفضل  املادي.  بالبحر  املعنوي  البحر  فيه  يلتقي 
الرشعية تسري جنبًا إىل جنب مع العلوم الصوفية. فأرشقت أنوار الرشيعة والطريقة 

واحلقيقة كالبدر يف آن واحد. 


وألنه ليس من املمكن وضع أحكام اعتقادية وعملية حديثة تكفل اهللا سبحانه 
وتعاىل  حفظَ القرآن الكريم من التحريف أو التبديل. لذلك فإن اهللا سبحانه وتعاىل 
جعل يف حمتو القرآن كل ما يقتضيه حاجة البرشية، وهذا كامل خاص بالقرآن ال 
مثيل له. إضافة إىل ذلك سخر اهللا U خلدمة البرش سلسلة من العلامء للقيام بوظيفة 
يف  انقطاعا  تعاىل  اهللا  يرد  مل   أخر ناحية  ومن   .r النبي  وفاة  بعد  واإلرشاد  التبليغ 
فودع   ،r النبي  وظائف  أهم  من  هي  التي  القلوب  وتصفية  النفوس  تزكية  وظيفة 

هذا امليدان املعنوي ألولياءه الذين هم ورثة األنبياء.
فْ إىل الدين ومل تُستحدث  وعىل هذا فإن الفكر الصويف واحلياة املعنوية مل تُضَ
ا كام زعم البعض؛ ألننا إذا دققنا نشاط التبليغ الديني عند األنبياء بشكل جيد،  مؤخرً
املعنوي    والفيض  واإلذعان  اإلدراك  يف  العالية  الدرجة  ألصحاب  تبليغهم  أن   نر

كان خمتلفا عن اآلخرين. 
ألهنام  بكر؛  أيب  سيدنا  أو  عيل  سيدنا  عىل  تعتمد  الطريقة  سلسلة  رأينا  وهلذا 
أن  كام  آخر.  شخص  أي  عن  ختتلف   r الرسول  من  وقرابة  روحاين  وضع  يف  كانا 
يف  يعيشون  كانوا  والذين  الصفة»  عليهم «أهل  يُطلق  كان  الذين  الصحابة  جمموعة 



٣٤٧

    o حضرة موالنا خالد البغدادي        

زهد وتقو بشكل يفوق اخليال، وصلوا إىل الذروة بفضل تربية الرسول r هلم، 
ا لألمة. وأصبحوا نموذجً

الغزوات  أصعب  من  كانت  التي  تبوك  غزوة  من  ا  عائدً  r الرسول  كان  بينام 
: r وأكثرها مشقة قال النبي

 « ِ ربَ َكْ ادِ األْ هَ ِ رِ إىلَ اجلْ غَ َصْ ادِ األْ هَ ِ نْ اجلْ نَا مِ عْ جَ «رَ
وهذه املقولة للنبي r توضح لنا أمهية جماهدة النفس ورضورهتا. وبذلك يتضح 
يتغلب  وأن  الفانية،  الدنيا  هذه  ضد  يكون  أن  التصوف  طريق  لسالك  املطلوب  أن 

.U اهللا عىل نفسه، وأن حيفظ قلبه مما سو
: r وهنا علينا أن نتذكر بصورة عامة العنارص الرئيسية للوظائف التي أداها النبي
الوحي  ورشح  توضيح  أي  واحلكمة،  الكتاب  وتعليم  اهللا،  كتاب  قراءة   -١

الذي تلقاه من اهللا تعاىل. واالجتهاد عند احلاجة إليه.
تنفيذ أوامر اهللا U واجتناب نواهيه، والعمل عىل ذلك.  -٢

تصفية القلوب، وتزكية النفوس، والترصف يف األرواح هبذه الوسيلة.  -٣
بلُّغ األحكام عن اهللا تعاىل. وثمة وظيفة أخر للنبي r وهي تَ

هذه  تنفيذ  يف   r النبي  خللفاء  رشط  املرشوعية  أن  اإلسالم  علامء   رأ وقد 
 .r الوظائف الثالثة املذكورة، أما تبليغ األحكام عن اهللا تعاىل فهي خاصة بالنبي
وإذا ما حتققت الوظائف الثالثة املذكورة يف اخلليفة فإن خالفته بذلك تكون خالفة 
 ،r كاملة، وهذا بالطبع إذا متكن اخلليفة من أداء تلك الوظائف مجيعها بربكة النبي
خالفة  تكون  حينئذ  خالفته  فإن  الوظائف  تلك  تنفيذ  من  اخلليفة  يتمكن  مل  إذا  أما 

صورية أي خالفة شكلية. 
وقد كانت اخلالفة الكاملة خمصصة للخلفاء الراشدين األربعة فقط، أما اخللفاء 
ا ألهنم مل يتمكنوا من حتقيق الوظائف الثالثة املذكورة، فإهنم جعلوا  بعد ذلك فنظرً
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مسألة االجتهاد خاصة بعلامء الظاهر، ومسألة إجراء األحكام لرئيس الدولة؛ وأما 
لتحقيق  هذا  عىل  االتفاق  وتم  للمشايخ،  فأودعت  والنفوس  القلوب  تنقية  مسألة 

املصلحة.
لشيخ  الدينية  الشؤون  إدارة  حق  العثامنية  الدولة  أعطت  املنطلق  هذا  ومن 
للمرشدين.  فكانت  املعنوية  الرتبية  مسألة  أما  للسلطان؛  التنفيذ  وحق  اإلسالم، 
  ،r النبي  فعلها  التي  الثالثة  الوظائف  وحتقق  تسري  أن  بذلك  الدولة  واستطاعت 

وأدت بذلك خدمة كبرية يف سبيل إعالء كلمة اهللا والتوحيد. 
ا بأن األحكام التي تعمّ اجلميع يطلق عليها يف االصطالح  وجيب علينا القول أيضً
"الرشيعة". والرشيعة هتتم بالظاهر، أي تسعى لتنظيم األحوال الظاهرية للمخاطب.
من  فإنه  واإلدراك،  العقل  من  أكثر  األفعال  توجه  التي  هي  األحاسيس  وألن 
بواسطة  فيه  والتحكم  العقل  كرتبية  اإلسالم  بروح  األحاسيس  مزج  الرضوري 
النشاطات  بقدر  القلبية  النشاطات  تنظيم  يستوجب  ا  أيضً وهذا  الرشعية.  املقاييس 
العقلية. وعىل هذا فإن "الطريقة" أثرُ احتياجِ توجيهِ وتربيةِ مَن أصلحوا ظواهرهم 
عن طريق عقل مقتد بالرشيعة حتى يصبحوا مؤمنني كاملني. وهذا يعني أن الرشيعة 
أرباب  فإن  وهلذا  الباطن.  لتنظيم  وسيلة  فهي  الطريقة  أما  الظاهر،  لتنظيم  وسيلة 
الكامل يذكرون يف كل وقت وبكل وسيلة أنه "ال طريقة بال رشيعة". أو بتعبري آخر 

معروف، إن الرشيعة هي الذراع الثابتة للربجل، والطريقة هي الذراع املتحركة له.
وظيفتها،  باعتبار  القلب  بعامل  مهتمة  ألهنا  املحبة  الستخدام  مضطرة  والطريقة 
فإنه  وهائج،  فياض  احلب  ألن  ا  ونظرً املحبة".  "طريق  بأهنا  الطريقة  فَت  صِ وُ وهلذا 
يتسبب يف بعض املخاطر كزوال اإلرادة وسهولة انزالق القدم. وهلذا كانت هناك 

رضورة للسري بإرشاد أناس مجعوا بني العلوم الظاهرية واحلياة املعنوية.
يف  الالزمة  القدرة  مرتبة  إىل  اإلرشاد  بوظيفة  املكلفون  يصل  مل  إذا  فإنه  وهلذا 
العلوم الظاهرية، فإن هذا اخلطر الظاهر يف طريق املحبة عظيم أيضا، ولتجنب هذا 
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اختارت "الطريقة النقشبندية" أن يكون األناس الذين سيتولون وظيفة اإلرشاد من 
العلامء الذين أتقنوا العلوم الظاهرية. أما يف «الطريقة املولوية» و«الطريقة البكتاشية» 
نْ سيقوم  فيمكن أن نر بعض تلك األخطار فيها؛ ألهنا مل تشرتط هذا الرشط فيمَ

بوظيفة اإلرشاد، أي يمكننا رؤية بعض الترصفات التي ختالف الرشيعة فيهام.
يرجحون  األخرية -   العهود  يف  الدولة  رجال  وخاصة  العثامنيني-  رأينا  وهلذا 
الطريقة النقشبندية عىل الطرق األخر، ألهنم كانوا يدركون رضورة تربية القلوب 
والعقول إىل جانب الوظيفة األساسية للدولة، وهي حتقيق وتنفيذ األحكام الرشعية.
القرن  ويف  الدولة.  من  شاسعة  مساحة  يف  النقشبندية  الطريقة  انترشت  وهبذا 
التاسع عرش بدأت املشاعر الدينية واملعنوية تضعف يف الدولة العثامنية بتأثري «أوربا» 
التي ابتعدت عن الدين. وألن الطريقة اخلالدية كانت تتصادف مع هذا العرص الذي 
ا  ا متميزً بدأت التيارات السلبية تنترش فيه، فقد أصبحت الطريقة املذكورة حتتل موقعً
يف  السلبية  التيارات  تلك  إيقاف  سبيل  يف  هبا  تقوم  التي  الوظيفة  حيث  من  للغاية 
الذين  الكاملني  املرشدين  هؤالء  رأس  عىل  البغدادي  خالد  موالنا  ويأيت  الدولة. 

حققوا تلك الوظيفة.
فقد اتبع «موالنا خالد» سبيل تربية املرشدين واخللفاء، وعمل عىل اإلكثار من 
عدد املسلمني الناضجني داخل الدولة. وهلذا كانت له الكثري من اخلدمات الكبرية 
رأس  عىل  يأيت  كان  الروحاين  والتوسع  االنتشار  هذا  أن  الظن  وأغلب  والعظيمة، 
هذه  ا  أيضً وكانت  القومي،  تارخينا  أزمات  كبري  بمقياس  أخرت  التي  العوامل، 

ا حلامية وصيانة الناحية املعنوية لألهايل، وصيانتهم من البدع. اخلدمات عامال كبريً


كام كان موالنا «خالد البغدادي» سلطانًا يف العلم والتصوف كان له باع  طويل 
يف الشعر. واألبيات التي نظمها يف هذا الشأن كبحر احلكمة واألرسار املمتلئ هبذا 

العمق الروحي. له ديوان بالفارسية حريَّ العقول، وقد مجع فيه هذا البحر الكبري.
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: r واألبيات التالية قاهلا «موالنا خالد» بقلب حمرتق بحب رسول اهللا
هناية  ال  التي  ذنويب  من  محايتك  يف  لتأخذين  بابك  إىل  أتيت  العصاة،  مالذ  "يا 

هلا. آه لو أشبع من تقبيل العتبة التي وطأهتا بقدمك املباركة!".
احلالة؟  تلك  إىل  فقط  وحدي  أوصلني  الذي  هو  هذا  املحب  قلبي  "هل 

قدمك  تقبيل  وحب  باشتياق  مفتتنة  أصبحت  األفالك  أن  يعلمون  فالعارفون 
املباركة، وهي اآلن وكأهناال تزال تدور نشو من فرط حبك طوال الوقت!"

ا صنعة التشبيه، ألن الشعر والكتابة  "يا شمس اللطافة! إن مجالك يمحق أيضً
ال يمكن أن يسعا أوصافك!"

"أصبح العقل يف حرية وضيق يف مدحك؛ ألن استعداده ليس كافيًا إلدراكك 
بام يليق.."

تسع  أن  تقدر  ال  اللغات  ولكن  العامل،   الذرة  تسع  أن  يمكن  اهللا!  حبيب  "يا 
وصفك."

"يسعى احلجاج كل عام إىل الكعبة ليطوفوا هبا، أما الكعبة فتتوق إىل الطواف 
بروضتك."

الشوك". من  والورد  احلجر،  من  واألملاس  املاء  من  اللؤلؤ  يأيت  "وحلرمتك 

"يا رسول اهللا! لقد أتيت إىل بابك والتجأت بمرمحتك التي ال هناية هلا، فالطُفْ 
عيلّ بقطرة من بحر حميط لطفك!"

من  عيلَّ  األعزّ  أهيا  القطران،  مثل  أسود  ووجهي  ىص،  حتُ ال  كثرية  ذنويب  "إن 
تطهري  من  أمتكن  حتى  بوجهي  أمسحه  لكي  فته  رشَّ ترابٍ  إىل  أتيت  لقد  روحي! 

ذنويب التي ال يمكن أن تطهرها املياه!"
والتي  الرتكية  اللغة  إىل  تُرمجت  التي  املنظومة  األشعار  عىل  آخر  مثال  وهذا 
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خالد  «موالنا  قلب  يف  التي  السامية  واملحوية  احلق  سبيل  يف  الروح  حمق  عن  تعرب 
البغدادي»:

لقد مر عمري يف أشياء ال نفع هلا يا لألسف!
وطار الزمان كالطائر آه يا لألسف!

ستُ بيتًا يف أي مكان كنتُ رحت إليه وأسّ
ا آه يا لألسف! أتت يد نثرت ترابً

لقد جتولت بالغفلة وقلت:"احلق يعفو"
ونسيت قهره، وكنت أطغى كثريا 
ا تركت اخلري، وكتبت الذنوب دومً
ثم قالوا راحت القافلة فيا لألسف!

ا باملال وامللك واملنصب لقد انشغلت كثريً
وتركت اجلنة وتلطخت بالنار     
وا أسفاه كيف تركت طريق احلق
ورشبتْ الدنيا كوثري يا لألسف!

ا هيَّا إىل احلساب! سيُقال غدً
آه كيف ينجو هذا «اخلالد» اآلن؟

هذا هو املحرش ها هو ذا قد أتى ملَك 
وفتح دفرت أعاميل يا لألسف!



من  وبالرغم  للغاية،  متواضع  خالد»  أن «موالنا  السابقة  األشعار  من  ويتضح 
علمه وعرفانه الذي يشبه البحر إال أنه كان يتموج بالعدم عىل األفق الذي ال هناية 
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له، ونال مراتب ال يمكن الوصول إليها، وثراؤها املعنوي يف سبيل احلق كان يزيد 
بمرور الوقت.

وقد أخطر «موالنا عبد اهللا الدهلوي» يف إحد الرسائل التي كتبها إىل «موالنا 
خالد البغدادي» بالقيمة املعنوية التي كانت لد موالنا خالد فقال:

يا  وبركاته.  اهللا  ورمحة  عليكم  السالم  الرحيم.  الرمحن  اهللا  باسم  رسالتي  "أبدأ 
نعمه  عىل  وشكره  اهللا  محد  عن  يعجز  اللسان  إن  اهللا!  حبيب  خالد  املبارك  موالنا 
التي أنعم هبا عىل عبده العاجز الفقري من أمخص قدميه إىل شعر رأسه. يا بُني! أكرم 
فيض  ومصدر  قطبًا  اهللا  جعلك  فقد  فيوضاته.  املبارك  العظيم  الطريق  هذا  طالب 
لبلدتك، ولتعلم أن املفسدين لن يرضوك بيشء. فام يفرتون به عليك ليس مقبوال 
ا وأمام كل مسألة، والصالة والسالم عىل أرشف  عندنا. واحلمد هللا تعاىل أوال وآخرً

. r اخللق سيدنا حممد
ا عليهم أن يقوموا بذكر اهللا  يا بُني! أعينوا ملَنْ طلب االستفادة منكم. وهم أيضً
وأن يمتثلوا بام أُمروا به، وأن يعرفوا أن سعادهتم بوسيلة هذين األمرين. وعليهم أال 
نْ يسيئون  نْ ينكرون طريق الكبار، فهناك قول مشهور: "إذا أحسنت إىل مَ يلتقوا بمَ

إىل أستاذك فالكلب أفضل منك".
ا  شخصً ألن  خاصة،  الرباين  اإلمام  عىل  يعرتضون  نْ  عمَ باالبتعاد  عليك  وهلذا 
نْ يبغضونه فهم املنافقون واألشقياء. مثل اإلمام الرباين حيبه املؤمنون واملتقون، أما مَ

أن  وعليهم  منك.  وليستفيدوا  قدرك،  بلدتك  وعلامء  وأرشاف  أكابر  وليعلم 
نْ يريدون قتلك من  حيذروا من التقصري يف إظهار احلرمة لك، وعليهم أن يمنعوا مَ

معارضيك. وقد كتبت أنا الفقري هذه كنصيحة؛ إذ النبي r يقول:
وللشاه  الثاين  األلف  للمجدد  خليفة  تعاىل  اهللا  جعلك  وقد  "الدين النصيحة". 
حيل  أن  أحد  يستطيع  ولن  صاحب.  ملريزا  وخليفة  قلبي  وخليفة  النقشبندي، 

مكانك، ويدك هي يدي، ومن رآك فقد رآين.
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يا بُني! ال تنهض للقدوم من هذا املكان البعيد إىل هنا، ولكن عند احلاجة يكفيك 
أن تدير وجهك إىل هذا املكان وتتذكرنا بقلبك، وفقك اهللا وإيانا ملا فيه رضاه واتباع 

حبيبه. آمني!"


وملا بدأ «موالنا خالد البغدادي» اإلرشاد أتى «سعيد باشا» وايل «بغداد» لزيارته، 
وملا دخل «سعيد باشا» إىل التكية رأ كل العلامء جيلسون بأدب متناهٍ وهم حينون 
رؤوسهم؛ وكأهنم خدام، ويف تلك األثناء دخل موالنا خالد عليهم هبيبة كبرية، فإذا 
بالباشا ترتعد فرائضه. فقال ملوالنا خالد بصوت منخفض:"ادع يل" فدعا له موالنا 

خالد وقال له: 
"إن كل نفس ستأيت يوم القيامة وتسأل عن نفسها فقط، أما أنت فستسأل عن 
سيأيت  ألنه  منه،   واخلوف  اهللا   بتقو فعليك  أمرك،  حتت  كان  نْ  مَ كل  وعن  نفسك 
يوم فيه تذهل كل مرضعة عام أرضعت، وستضع كل ذات محل محلها من هول ذلك 

اليوم، وتر الناس سكار وما هم بسكار، ولكن عذاب اهللا شديد".
حرضة  وقام  مسموع.  بصوت  البكاء  يف  وانخرط  الوايل،  ورعشة  خوف  ازداد 

الشيخ ووضع يده املباركة عىل كتف الباشا وذهبا معا إىل زاويته امللتصقة باملسجد.


لقد قام «موالنا خالد» برتبية كثري من الطالب، نال ما يقرب من ٤٠٠٠ منهم 
وارتباط  تقدير  أما  اإلجازة.  عىل  وحصلوا  والتصوف،  العلم  يف  الدرجات  أعىل 
ا. ومن ذلك  هؤالء الطالب واملريدين بموالنا خالد البغدادي فيستدعي التأمل كثريً
بغداد  لوايل  أستاذا  كان  الذي  بغداد  مفتي  العلامء،  شيخ  الدين  صدر  الشيخ  ما قاله 

والوزيرِ داود باشا: 
يف  ألبيعه  رأيس  عىل  لبن  إناء  أمحل  بأن  البغدادي»  خالد  «موالنا  أمرين  "لو 

السوق لفعلت ذلك دون تردد!"
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ا يقول يف جمالس العلم:  وكان الشيخ «عيل السويدي» أيضً
نحن  أما  والباطنية،  الظاهرية  العلوم  يف  كالبحر  البغدادي»  خالد  «موالنا  "إن 

كالقطرة". 


كان موالنا خالد صاحب نظر قوي ومؤثر. ذات يوم بينام كان موالنا خالد يسري 
يف الطريق إذا به يقابل نرصانيا فالتفت ونظر إليه باإلهلام الذي منحه اهللا تعاىل لقلبه، 
فتأثر الرجل بنظرة موالنا خالد له وبكى وسار خلف الشيخ، ودخل بيته بتنشق هذا 
اهلواء اإليامين الذي أحاط به، فخرج من هذا الباب املبارك وهو مسلم، وكان الفرح 

والرسور الذي يف قلبه ينعكس عىل وجهه.


وكان هناك عامل يُدعى «حييي»، انساق هذا العامل خلف إغواء بعض الغافلني، 
األسئلة  بعض  جيهز  وكان  خالد،  موالنا  إىل  وذهب  الطالب  من  جمموعة  فجمع 
الصعبة ملوالنا خالد من أجل أن يسأله فيها ليحرجه أمام الطالب. وملا وصل هذا 
الرجل  ينطق  أن  وقبل  بجواره،  وأجلسه  خالد  موالنا  صافحه  موالنا  إىل  الرجل 

بكلمة، قال موالنا له:
ما  عىل  وحلَّها  وكذا  كذا  وهي  األول  الدينية،  العلوم  يف  صعبة  مسائل  "هناك 

ييل.."  
وفند للرجل اإلجابة. حتري الرجل وأدرك أنه أمام ويل من أولياء اهللا الصاحلني 

فندم عىل ما فعل، وترشف بأن صار من أكرب طالب موالنا خالد.


من  اخلروج  خالد  موالنا  يرغب  مل  وهلذا  الشام،  يف  تفشى  قد  الطاعون  وكان 
نْ يموت بالطاعون فهو شهيد.  البلدة. وقرأ لألهايل األحاديث الرشيفة القائلة بأن مَ
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له  فدعا  الطاعون،  يصيبه  بأال  له  اهللا  يدعو  أن  وطلب  رجل  أتاه  األثناء  تلك  ويف 
موالنا خالد، فسلم الرجل من الطاعون.

 فلام قيل له: "يا سيدي لو دعوت لنفسك أيضا؟" 
قال موالنا خالد: "إين أستحيي من اهللا من أن ال أطلب لقاءه!". 

فأصاب املرض أحد أبنائه وهو هباء الدين، ثم أعقبه ابنه اآلخر وهو عبد الرمحن 
قد  آخرته  بأن  شعر  أبناءه  يدفن  خالد  موالنا  كان  وبينام  الطاعون.  بسبب  وتُويف 
ولكنهم  هناك.  يدفنوه  وأن  األماكن  أحد  يف  القرب  له  يعدوا  بأن  طالبه  فأمر  قربت، 
أظهروا رخاوة يف تنفيذ هذا الطلب؛ ألن قلوهبم كانت تتأمل من مرارة فراق الشيخ.

وملا علم موالنا خالد بذلك، دعا إليه الشيخ عبد القادر وقال له: 
وإن  كبرية  صخرة  ستقابلكم  حتفرون  وأنتم  ألنكم  اليوم،  قربي  "احفروا 

تركتموها إىل يوم وفايت فلن جتدوا الوقت لدفني وإعداد قربي"
فقام الشيخ املذكور بتنفيذ أمر موالنا خالد.

وذات يوم قال موالنا خالد للشيخ «إسامعيل الغزي»: "لقد وقفت كل كتبي".
نْ حرضوا لتعزيته يف وفاة ابنه الثاين عبد الرمحن. وبعد  ويف ذلك اليوم استقبل مَ

انرصاف املعزين قال للشيخ إسامعيل: "لتبق معي اليوم". 
ثم قال له: "لوال أخشى عىل الناس بأن يقولوا يظهر موالنا خالد كرامة، لكنت 
قد ودعت كل أحبايب اليوم، ألنني أظن بأنني سأرحل إىل دار اآلخرة ليلة اجلمعة".

ويف تلك األثناء جلبوا له الطعام، فنظر موالنا إىل الطعام وقال: "لن أستطيع أن 
آكل من هذا الطعام أو أي طعام آخر، هل رأيتم إنسانًا يأكل ويريد املوت". 

ا يف التفكري، فقال له: وبعد فرتة دخل عليه من طالبه «ابن عابدين» فوجده غارقً
مجع  هناك  وكان  تويف  سيدنا «عثامن»  أن  أمس  منامي  يف  رأيت  لقد  سيدي،  "يا 

كبري من الناس، وأنا صليت عليه صالة اجلنازة وورائي هذا اجلمع الكبري".
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أين  ولتعلم  عثامن،  أحفاد  من  الفقري  إن  عابدين!  ابن  خالد:"يا  موالنا  فقال 
سأموت، وستقوم بالصالة عيلّ يف مجع كبري". وملا سمع «ابن عابدين» هذا دمعت 

عيناه، وغرق يف حزن وغم كبريين.
وصفها،   التي  الرومي»  الدين  «جالل  موالنا  كوفاة  خالد  موالنا  وفاة  كانت 
نْ كانوا بجواره  حيث كان يوم وفاهتام «ليلة العرس» حتى أن موالنا خالد أوىص مَ

: ليلة وفاته قائالًً
البالء  عىل  والصرب  التحمل  بإظهار  وعليكم  املستقيم،  الرصاط  ترتكوا  "ال 

صفايت  تعدوا  أن  فاحذروا  الطريق.  هذا  يف  ستواجهوهنا  التي  واملشقة  واالمتحان 
بكتابة  وعليكم  لروحي.  ا  إزعاجً هذا  يف  ألن   ، عيلّ تنتحبوا  أو  تبكوا  وأن  وشامئيل 
نْ حيبني أن  الرسائل  التي حتمل مثل هذه الوصايا حتى اليبكوا وال حيزنوا، وعىل مَ
بقراءة  وفايت  بعد  تكرموين  أن  وعليكم  لروحي.  ثواهبا  وهيب  ذبيحة  تعاىل  هللا  يذبح 
الذين  الغافلني  مثل  أقول  وال  لروحي.  الفاحتة  وقراءة  اخلالص  والدعاء  القرآن، 
واإلخالص".  الفاحتة  قراءة  يكفيني  وإنه  الصدقة،  إىل  ا  حمتاجً لست  "إنني  يقولون: 
واحذروا أن تكتبوا عىل قربي شيئًا سو مجلة (هذا قرب فالن ابن فالن النقشبندي 

املجددي املحتاج إىل رمحة ربه الغفور)."
موالنا  وجه  الصباح،  حلول  وقرب  الليل  منتصف  انتهاء  ومع  اليوم  ذلك  ويف 
ورغم  والتفكر،  املراقبة  يف  وغرق  األيمن،  جنبه  عىل  ونام  القبلة  ناحية  عيناه  خالد 
شدة مرضه مل يتصدر منه آهة أو كلمة تفيد األمل، بل كانت توجد عىل كل عضو من 
موالنا  بدأ  الفجر،  لصالة  العذب  بصوته  املؤذن  أذن  وملا  اهللا.  ذكر  عالمة  أعضائه 

خالد يقرأ اآلية األخرية من سورة الفجر: 
بَادِي  عِ يفِ  يلِ  ادْخُ فَ يَّةً  ضِ رْ مَ يَةً  اضِ رَ بِّكِ  رَ إِىلَ  عِي  جِ ارْ ئِنَّةُ  املُْطْمَ سُ  النَّفْ ا  تُهَ أَيَّ ا  {يَ

نَّتِي} (الفجر، ٣٠) يلِ جَ ادْخُ وَ
وبعد تالوة اآلية الكريمة أسلم موالنا خالد روحه إىل بارئها. رمحة اهللا عليه!..
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اجلنازة «ابن  عىل  وصىل  قبل،  من  مثله  رَ  يُ مل  كبري  حشد  جنازته  يف  اجتمع  وقد 
عابدين» كام أشار موالنا قبل وفاته. 

بني  كفنه  من  تنترش  للغاية  طيبة  برائحة  إذا  القرب  إىل  مل  حيُ جثامنه  كان  وبينام 
املوجودين، وقد شعر كل شخص من املوجودين بتلك الرائحة الطيبة التي تداعب 

األرواح. ويقول قسم من الزوار من أهل احلال:
حمسوسة". زالت  ما  الطيبة  الرائحة  هذه  "إن 

ا واهلمة عالية إىل اآلن لـ«موالنا خالد البغدادي» الذي  وال يزال الفيض جاريً
كان سلطان العارفني والعلامء وتاج األولياء. 

وهبمته نذكر "أن قلب السالك ميلء بالضياء"



بعض األقسام من رسائله:
التي  الرسول  واتباع  تعاىل  اهللا  رضوانِ  لّم  وسُ الوصول  عروة  هي  "الطريقة 
كُ بعقائد أهل السنة الذين هم الفرقة الناجية، وترك التقاط الرخص  أصوهلا التّمسّ
واإلعراض عن زخارف الدنيا  واإلقبال عىل املوىل  املراقبة  ودوام  واألخذ بالعزائم 
الرشيف  احلديث  يف  عنه  املعرب  احلضور  وملكة  تعاىل  اهللا   سو ما  كل  وعن  بل 
باإلحسان وهو "أن تعبد اهللا كأنّك تراه فإن مل تكن تراه فإنّه يراك"، واخللوة يف اجللوة 
وإخفاء  املؤمنني  عوام  بزيّ  التّزيّي  الدين،  علوم  يف  واإلفادة  باالستفادة  التحيل  مع 
الذكر وحفظ األنفاس بحيث ال خيرج وال يدخل نفس مع الغفلة عن اهللا الكريم، 
فهذه  وباجلملة؛  والتسليم.  الصالة  عليه  العظيم  اخللق  صاحب  بأخالق  والتخلق 
وال  زيادة  غري  من  رضوان  عليهم  األنجاب  األصحاب  طريقة  هي  بعينها  الطريقة 

نقصان وهي عبارة عن األخذ بعزائم الكتاب والسنة" ١
١.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة الرابعة.



٣٥٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

شدة  النقشبندية  العلية  الطريقة  يف  سيام  ال  كلها  الطرق  يف  اآلداب  أهمّ  "إن 
وبذل  والرضاء،  البأساء  يف  للصرب  التام  والتشمري  الغراء،  بالرشيعة  التمسك 
البدع  عن  والتباعد  السنية  السنة  وإحياء  والرساء،  الرخاء  يف  الشكر  يف  املجهود 
الردية، ودوام الترضع إىل اهللا باالنكسار، واجلهد اجلهيد لطرد اخلواطر ولو أخروية 
آناء الليل وأطراف النهار، حتى يصري احلضور ملكة يف القلب كأبصار البارصة وال 

يبقى تعلق البال بيشء سو املحبوب احلقيقي عز شأنه يف الدنيا واآلخرة...
األمور،  مجيع  يف  تعاىل  به  الكاملة  والثقة  باحلضور  التامة  احلرية  بمزج  فعليكم 
وعدم االعتامد عىل الوقايع وإن كانت يف غاية الظهور واالستقامة مع األخذ بالعزائم 

عىل حسب املقدور؛ و"ما ال يدرك كله ال يرتك كله". ومن أنفاسهم النفيسة: 
"r اهللا  رسول  آثار  املقتفني  عىل  إال  مسدودة  تعاىل  اهللا  إىل  "الطرق 

وإن املدار عىل نفي الوجود وبذل املجهود والوفاء بالعهود والقناعة باملوجود"  ٢
أسباهبا  يف  احلثيث  بالسعي  فعليكم  االستقامة.  دوام  ولكم  لنا  اهللا  "نسأل 
وقمع  السنية،  السنن  بإحياء  باالشتغال  أوصيكم  كرامة.  ألف  من  خري  فهي 
ونفي  اخلواص،  ساداتنا  بآداب  والتمسك  باإلخالص،  العلوم  ونرش  الردية،  البدع 
الوجود، وبذل املوجود، والصرب عىل املفقود، والتبتل إىل امللك املعبود، وتذكر هذا 

املسكني بالدعوات اخلريية عىل الدوام. والسالم يف البدء واخلتام"٣ 
وقال يف أحد رسائله خماطباً أحد مريديه الذي يقصد احلج:

 بتقو فأوصيكم  بعد:  أما  اصطفى  الذين  عباده  عىل  وسالم  وكفى  هللا  "احلمد 
أحدا  تغتب  وال  الرشيفني.  احلرمني  يف  سيام  وال  الناس  إيذاء  وترك  وطاعته  اهللا 
الرشع  بأخذه  حيكم  أن  إال  الدنيا  حطام  من  شيئا  أحد  من  تأخذ  وال  اغتابوك.  وإن 
املؤمنون  وإخوانك  الشهوات  يف  برصفه  تتفكه  وال  الرب.  سبيل  يف  وارصفه  فخذه 

٢.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة اخلامسة.
٣.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة الثامية والتسعون.
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جاعة عالة، وال تكذب وال حتتقر أحدا وال تعتقد نفسك فوق أحد. وابذل جهدك 
يف العبادة القلبية والبدنية. واحسب نفسك أنك ما عملت خريا أبدا. إذ النية روح 
ال  واهللا  وأنا  عنك٤.   فضالً  منك   َ كربَ ألِ واإلخالص  بإخالص،  إال  نية  وال  العبادة 

أعتقد أين عملت خريا منذ ولدتني أمي، وأنت تعتقدين خريا منك.
فإن مل جتدك مفلسا عن كل خري فهو غاية اجلهل وإن وجدتك مفلسا فال تقنط 

من رمحة اهللا تعاىل. فإن فضل الباري خري للعبد من أن يكون له عمل الثقلني: 
} (يونس، ٥٨)  عُونَ ْمَ َّا جيَ ٌ ممِّ ريْ وَ خَ واْ هُ حُ رَ يَفْ لْ لِكَ فَ بِذَ تِهِ فَ َ محْ بِرَ لِ اهللاِّ وَ ضْ لْ بِفَ {قُ

قال ابن عباس v: "أي: يكسبون". 
بعقوهلم  لعب  كمن  العبادات،  لرتك  سببا  تعاىل  اهللا  فضل  يف  الطمع  جتعل  وال 
الشيطان. وداوم عىل ذكر القلب واملراقبة وال تفرت عنهام ولو يف امليش. متسك بحول 
اهللا تعاىل وقوته يف كل أمر واستمسك بروحانية السادات الكبار – قدس اهللا تعاىل 
بحسب  القرآن  بقراءة  واشتغل  القرآن،  وحفظة  العلم  محلة  وأكرم   - أرسارهم 

التيسري، واشتغل بعلم الفقه واحلديث أكثر من غريمها. 
وقرص  املرشب  ضيق  عىل  عالمة  فإنه  ذلك؛  عن  القلبي  احلضور  يرصفك  وال 
والضحى  واإلرشاق  التهجد  من  النافلة  صلوات  عىل  باملداومة  وعليك  الباع. 

واألوابني، ودوام الوضوء، وقلة اهلجوع، وقول: 
كلامته"٥   ومداد  عرشه  وزنة  نفسه  ورضاء  خلقه  عدد  وبحمده  اهللا  "سبحان 

وادعُ  منك.  طلبوا  ولو  األمراء  من  احلكم  أهل  أمور  يف  تدخل  مرات.وال  ثالث 
عىل  اإلسالم  ينرص  أن  تعاىل  اهللا  من  واطلب  املسلمني.  إلمام  واإلصالح  بالصالح 

أعداء الدين. 

٤.    أي اإلخالص يلزم ملن كان أكرب منك فكيف ال يلزم لك؟.
٥.    انظر:  مسلم، الذكر، ٧٩.
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بسنن  التام  والتمسك  باملوجود  والقناعة  املجهود  وبذل  الوجود  برتك  وعليك 
اآلبدين،  أبد  وصحبه  وعىل آله  عليه  وسالمه  اهللا  صلوات  املحمود.  املقام  صاحب 

واحلمد هللا رب العاملني"٦  
كان يطلب من مريديه الدعاء له بحسن اخلامتة يف كثري من رسائله، ومن األمثلة 

عىل ذلك:
"... ثم املرجو أن تذكرونا بدعاء حسن اخلتام والتوفيق التباع سنة خري األنام 
والسالم  السالم.  وأكمل  الصالة  أفضل  الفخام  وأصحابه  الكرام  آله  وعىل  عليه 

عليكم من هذا املسكني املستهام" ٧. 
اتباع  يف  االستقامة  وتوفيق  اخلامتة،  بحسن  الدعاء  من  املسكني  تنسوا  ال   ..."

السنة السنية الغراء، واملوت عىل امللة احلنيفية البيضاء"٨. 
ملوالنا  الصدر  إقليم  من  بنصيب  الدين  يف  إخواننا  كل  وإىل  إلينا  أحسن  ربنا  يا 
خالد الذي وصل إىل مرتبة كبرية يف احلصول عىل رضاك، واجتهد يف العيش بالوجه 

ا. آمني!!!. الالئق بالدين املبني، وخدم يف سبيلك ليال وهنارً

O
٦.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة الثامنة والعرشون. 

٧.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة الثامنة عرشة.
٨.    أسعد صاحب، بغية الواجد، الرقعة التاسعة والعرشون.
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نالت الدولة العثامنية الكثري من االنتصارات بربكة املؤثرات التي شكلت العنارص 
األساسية فيها. وأهدوا التاريخ ذكريات ممتلئة بالرفعة والرشف. ويأيت عىل رأس تلك 

املؤثرات بال شك البناء الروحي واالجتامعي للمجتمع.
هبمتهم  األمثلة  آالف  بني  من  متعددة  أمثلة  ذكرنا  الذين  اهللا  أولياء  نسج  لقد 
وإرشادهم املمتلئ بالفيض شبكة عىل املجتمع العثامين، وبذلك ظهر يف املجتمع الكثري 
من أفضل األولياء، ويمكن مشاهدهتم يف كل رشائح املجتمع العثامين من عامة الناس 
املعروفة  األمثلة  من  الكثري  وهناك  اجليش.  رجال  وحتى  األمراء  ومن  العلامء،  وحتى 
وغري املعروفة عن سلسلة هؤالء العباد الذين كان الناس يعرفوهنم بتصنيفات هلم مثل 
: «ثالثيون» و«سبعيّون» و«أربعينيون». وقد شكلت تلك النامذجُ األرضيةَ األساسيةَ 
لكل النجاحات القوية التي حققتها الدولة العثامنية التي استمرت كأكرب دولة معمرة 

يف التاريخ اإلسالمي بفضل جيوش الدعاء والغزاة.
وتعد حكاية «ميِّتْ زاده» من أشهر احلكايات التي تعرض نموذجا لتأثري اخلصال 
وذلك  وإيامن.  وتوكل  واستقامة  إخالص  من  الناس  قلوب  يف  استقرت  التي  املعنوية 
بعده.وهذه  من  واستمرت  أدبايل،  الشيخ  مع  بدأت  التي  املجتمع  إرشاد  حلركة  نتيجة 
 احلكاية تُعد مثاال نموذجيا يعكس العامل الداخيل لرجال القلوب والبناء املعنوي لد

الشعب يف الدولة العثامنية.
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بركة التوكل والتسليم
ميت زاده      

( ١٥٩٦م-؟)

السلطان  عهد  يف  عاش  والعرفان  بالفضيلة  مشهور  فاضل  عثامين  عامل  زاده  ميّت 
نقلته  الذي  اإلهلي  التجيل  هذا  كان  زاده  بميّت  تسميته  يف  والسبب  األول.  خان  أمحد 

الرواية:
محلة  إىل  الشجعان  املحاربني  من  كغريه  دُعي  وقد  ا،  شجاعً عسكريا  والده  كان 
األثناء  تلك  يف  زوجته  وكانت  الثالث،  حممد  السلطان  عهد  يف  ١٥٩٦م  عام   « رِ «أَگْ
حامالً وعىل وشك الوضع، إالّ أن هذا األب الشجاع الذي كان يدرك عظمة اجلهاد يف 

سبيل اهللا U أعد مستلزمات احلملة. 
ونظر  للجهاد.  شوقه  ازداد  األرواح  هييج  الذي  العسكري  الطبل  صوت  ومع 
نظرة أخرية لزوجته الوفية. وألنه كان يعلم أن زوجته ستضع وهو يف احلملة رفع يديه 
التي سيمسك هبا السيف ليقاتل أعداء اهللا، وتوجه إىل املوىل U وبدأ يدعو اهللا وعيناه 

تفيضان بالدمع: 
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سواك.  يل  أحد  ال  أنني  إهلي  يا  تعلم  وأنت  اجلهاد،  طريق  يف  راحل  إين  "إهلي! 
فاحفظه  األسية،  محالة  الوفية  زوجتي  ستضعه  الذي  هذا  ابني  أستودعك  ريب!  يا 

بلطفك وكرمك". 
ا واختفى عن األعني. ثم ركب جواده وسار يف طريقه مرسعً

اهللا  وبعناية  املعركة،  يف  األسد  مثل  يقاتل  وكان  اجليش،  مع  ي»  رِ إىل «أَگْ وصل 
وقتها  تسمى  كانت  التي  إستانبول  إىل  اجليش  وعاد  العثامين،  اجليش  انترص  وفضله 

(دار السعادة) وعىل جبني القادة واجلنود ورود وأزهار النرص.
ا يف  عاد األب املنترص إىل منزله بعد أن أخذ اإلذن من قادته، وملا عاد مل جيد أحدً
املنزل بالرغم من أن األخبار كانت قد سبقت اجليش بانتصاره، وكان يلزم أن تنتظره 
اجلريان   رأ وملا   . لِقاً قَ لِعا  وَ اجلريان  إىل  الرجل  هرع  الفور  وعىل  املنزل.  يف  زوجته 

الرجل قالوا له بحزن: 
العمر" . يف  بالربكة  إليكم  وأحسن  غزوتكم،  اهللا  "بارك 
م األب مغز تلك الكلامت فصاح بشكل ال إرادي: فَهِ

" خفيف،  بصوت  قال  هدأ  أن  ممكن!" وبعد  غري  هذا  "ال، 

ال يمكن ذلك، لقد تركت ابني الصغري أمانة هللا U، وهو خري احلافظني.
داخله:  من  نبع  بإهلام  صاح  ثم  حوله  ملن  نظر  لربهة  الرجل  سكت  أن  وبعد 

احلافظني"  خري  اهللا  "بالتأكيد 
ثم قال هلم: "دلوين عىل قرب زوجتي ورفيقة عمري" 

ا إىل املقربة، وكان األب حيمل يف يده معوالً وكأنه تنبه لصوت قلبه،  ذهبوا مجيعً
وبمجرد أن أشاروا له إىل القرب،وضع الرجل أذنه عىل تراب القرب، وبدأ يستمع وإذا 

به يصيح: 
ابني!" صوت  أسمع  أنا  "ها 
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نْ معه يسمعون صوت الطفل،  وعىل الفور بدأ حيفر القرب، وكلام كان حيفر كان مَ
الدهشة  جيلب  بمنظر  إذا  كله  القرب  فتحوا  وملا  املسكني،  األب  يساعدون  وبدؤوا 

واحلرية ويعجز إرادة البرش:
وعىل  نور.  من  كتلة  وكأنه  امليتة،  والدته  بصدر  يلتصق  مولود  طفل  هناك  كان 
 الفور محل األب الغازي طفله وقبّله، ثم لفه بقطعة قامش، وأغلق القرب مرة أخر
حتى  للجميع،  املعجزة  بمثابة  احلادثة  تلك  كانت  لقد  زوجته.  لروح  الفاحتة  قارئا 
إهنم سبَّحوا اهللا U وقدسوه بتعظيم كبري، حتى أن األب سجد هللا U بعينيه املبللتني 
بالدموع، ومحد اهللا U بقلب ممتلئ بالرسور بسبب والدة ابنه، ولكنه كان يف الوقت 

نفسه حزينًا عىل وفاة زوجته.
ا ذاع صيته يف كل  نشأ هذا االبن عىل الرتبية والتحصيل اجليد، فكان عاملًا زاهدً
أرجاء الدولة العثامنية. وبسبب تلك املعجزة الربانية أطلق عليه اجلميع «ابن امليت» 
أو «ميت زاده» وكان مثاال عىل بركة التسليم واخلضوع اخلالص هللا تعاىل. فقد أراد 
ى إبراهيم من النار، وخلق عيسى بدون أب أن يولد هذا  اهللا تعاىل القدير الذي نجّ

الطفل من أم ميتة بربكة إخالص والده١.
القدرة والقوة والعظمة هللا تعاىل وحده.

O

١.     أُطلق عىل املقربة املدفون هبا «ميت زاده» اسم «مقربة ميت زاده» نسبة له.
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كانت الدولة العاملية العثامنية دولة حقوق باملعنى الكامل للكلمة بشكل يتفق مع 
الفكر اإلسالمي األسايس. أي إهنا كانت دولة يغلب عليها احلقوق وليس القوانني. 

وثمة عنرصان أساسيان لتأمني هذه النتيجة:
١. إن القوانني يف الدولة العثامنية مل تكن نتاج إرادة األشخاص الذين يطبقون هذا 

القانون.
رجال  والقياس، مل يكن  االجتهاد  العديد من الفعاليات مثل  وجود  وبالرغم من 
ا، بل كانوا مرتبطني بمنطق وهدف القانون اإلهلي. وهذا يعني أن كل  احلقوق أحرارً
رجال احلقوق الذين يطبقونه وعىل رأسهم رئيس الدولة، مل يكونوا أصحاب إمكانية 
كانوا  أهنم  كام  ضدها.  أو  مجاعة  لصالح  أو  ضده  أو  أحد  لصالح  القوانني  إلصدار 
ة ألقىص درجة والتي ال تفضل  فَ نْصِ مكلفني امتثال تلك القواعد احلقوقية التي كانت مُ
واحلكم  الفاتح  السلطان  عىل  املحاكمة  قرار  ذلك  عىل  مثال  وأبرز  آخر.  عىل  شخصا 
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بقطع يده. كام أن اخلاصية التي كانت تعمل عىل تأمني مرشوعية ترصفاهتم هو ذلك 
تكون  واملرشوعية  السياسية.  اإلرادة  وهذه  اإلهلية  القوانني  بني  املوجود  التناسب 

بنسبة هذا التناسب.
السلطة  تطبيقات  وموافقة  للمصلحة  رت  دِ أُصْ التي  القوانني  موافقة  إن   .٢
 .نة؛ كانت تتم بالفتو السياسية مع األسس احلقوقية الرئيسية أي مع الكتاب والسُ
وليست الفتو مبنية عىل قناعة شخصية، بل من الرضوري أن تستند إىل مسند 
توجيه  تستطيع  دينية  سلطة  كان  العثامنية  الدولة  يف  اإلفتاء  مقام  فإن  وهلذا  رشعي. 

السلطة السياسية.
وعىل هذا كانت مكانة شيخ اإلسالم الذي هو وكيل للسلطان بصفة اخلليفة؛ 
هذا  وكان  السلطان.  بصفة  للسلطان  وكيل  هو  الذي  األعظم  الصدر  عىل  متقدمةً 

ا إداريا تم احلفاظ عليه حتى اهنيار الدولة. التطبيق أساسً
حياهتم،  حال  منصبهم  يف  يظلون  السالطني  مثل  كانوا  اإلسالم  مشايخ  أن  كام 
زل من منصبه بسبب إصداره  ويمكن القول بأنه اليكاد يوجد شيخ إسالم واحد عُ
فتو ال تتفق مع السياسة. ومل يُعزل مشايخ اإلسالم من مناصبهم قط إالً يف حاالت 

العجز الصحي أو اهلرم الكبري. 
وإذا ما قارنا عدد هؤالء املشايخ الذين عزلوا من مناصبهم هلذين السـببني بعدد 
هؤالء  عدد  عددهم  يبلغ  ال  أنه  سنجد  خمتلفة  ألسباب  عزهلم  تم  الذين  السالطني 

السالطني املعزولني.
" الذي كان يُطبق عىل الوزراء، عىل مشايخ اإلسالم إال  ومل يُطبق "القتل سياسةً
يف حالة استثناء واحدة أو اثنتني فقط بالرغم من أن مشايخ اإلسالم كانوا عىل نفس 
ا  درجة هؤالء الوزراء، وكان هذا االستثناء يف التاريخ العثامين املمتد لفرتة ٦٢٣ عامً

بسبب الرشوة يف الغالب.
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ا فإهنم كانوا يف بعض األحيان خيطئون يف تقدير  وألن مشايخ اإلسالم كانوا برشً
إحد املسائل، أو يمكن أن يقعوا حتت تأثري مؤامرة سياسية ما،  ويف العهود األخرية 
للدولة العثامنية وجدنا السلطة السياسية تضغط عىل هذا املقام وتضطره إىل إصدار 
لدهيم  ليست  ممَنْ   فتو استصدرت  وقد  احلدوث،  نادر  كان  وهذا  خمالفة،   فتو
ا استثنائية،. ومل  صالحية الفتو عند عزل السلطان عبد احلميد، وكانت هذه ظروفً

يكن هذا خطأ النظام القانوين، وإنام كان خطأ السلطة السياسية.
كانت  التي  املؤثرات  تلك  حتقيق  إىل  السعي  تم  بأنه  القول  يمكن  عام  وبشكل 
نة يف أكمل شكل يف النظام القانوين العثامين.  تعوق ابتعاد اإلداريني عن الكتاب والسُ
وعىل هذا كان لشيخ اإلسالم صالحية خلع السلطان الذي أصدر قرار تعيينه يف هذا 
ا رشعيا١. املنصب، يكفيه أن يكون املسند الذي استند إليه قرار شيخ االسالم مسندً

أي إن مشايخ اإلسالم يف الدولة العثامنية كانوا عىل رأس نظام حيافظ عىل سلطة 
احلقوق التي توجه إرادة السلطان وتراقبها عند احلاجة.

يف  ظلوا  الذين  اإلسالم،  مشايخ  من  الكثري  العثامين  التاريخ  يف  رأينا  وهلذا 
األقوياء.  احلكام  فيها  يرغب  التي   الفتاو يصدروا  مل  أهنم  من  بالرغم  مناصبهم 

وابن كامل باشا واحد من هؤالء. 

O

١.     ومن مجلة ذلك: خلع السلطان حممد الرابع والسلطان مصطفى الثاين. 
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سلطان عرش العلم والعرفان العثامين، 
مفتي الثقلني

شيخ اإلسالم كامل باشا زاده       
(١٤٦٨/٩- ١٥٣٤م)

من أشهر مشايخ اإلسالم العثامنيني، كان من أكرب علامء العامل اإلسالمي يف عهده، 
ه «كامل  وجدُّ بك»  سليامن  الدين  هو «شجاع  والده  جلبي»  أمحد  الدين  اسمه «شمس 

باشا» من أمراء عهد الفاتح. وهلذا اشتهر بنسبه جلده فكان يُعرف بـ«ابن كامل باشا».
طبقة  إىل  أمه  ناحية  ومن  األمراء،  إىل  أبيه  ناحية  من  ينتسب  باشا»  كامل  كان «ابن 
ا، إال أنه وجه طاقة شبابه إىل العلم  العلامء. وهلذا نشأ عىل العلم واحلياة العسكرية معً
للعلم،  كلها  حياته  ووهب  العسكرية،  احلياة  ترك  وهلذا  ا،  وهنارً ليال  به  واالشتغال 
وتنقل الروايات سبب تركه للحياة العسكرية وتوجهه إىل احلياة العلمية، وهذه احلادثة 

هي التي رواها بنفسه:
من  كل  السلطان  عند  وكان  الويل،  خان»  بايزيد  «السلطان  مع  محلة  يف  "كنا 
رانُوسْ أوغلو» صاحب مقام عالٍ عند  رانُوسْ أوغلو». كان «أوْ «إبراهيم باشا» و«أوْ
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السلطان، فال جيرؤ أحد من األمراء عىل التقدم عليه أو اجللوس يف مكان أعىل منه 
بجوار السلطان. ويف إحد املرات وبينام كنا نجلس مع السلطان يف أحد املجالس 
يعلو  مكان  يف  وجيلس  املجلس،  علينا  يدخل  بالية  قديمة  مالبس  يرتدي  برجل  إذا 
ملَنْ  فقلت  ذلك.  من  يمنعه  مل  األمراء  من  ا  أحدً ألن  للغاية؛  حتريت  وقد  األمراء. 
رانُوسْ أوغلو»؟ بجواري من هذا الشخص الذي يأيت وجيلس يف مكان أعىل من  «أوْ

فقيل ىل: "إنه املال لطفي، رجل عامل وفاضل"
فسألت: "كم راتبه؟"
ا."  فقيل: "٣٠ درمهً

فقلت بتعجب: "كيف لرجل مثل هذا يأخذ هذا القدر من الراتب أن يتقدم عىل 
رانُوسْ أوغلو؟»" قائد كبري مثل «أوْ

نْ حويل: "إن هؤالء العلامء يلقون هذا التعظيم بسبب عظمة العلوم  فقال يل مَ
والعرفان  بالعلم  متيزوا  الذين  والقادة  الباشوات  يرىض  وال  عندهم،  التي  الدينية 

ا هلذا!.." ا خمالفً واآلداب وضعً
القادة،  هلؤالء  الكبرية  املرتبة  تلك  إىل  أصل  لن  بأنني  أشعر  كنت  ألنني  ا  ونظرً
اجلانب  هذا  يف  أكثر  سأبرز  وأنني  العلمي،  للجانب  أكثر  أميل  بنفيس  أشعر  وكنت 

العلمي، فقد تركت احلياة العسكرية وجعلت جل اهتاممي بالعلوم الرشيفة".
«فريد  بلقب  يُلقب  أصبح  باشا»  كامل  «ابن  به  قام  الذي  الرتجيح  هذا  وبعد 
عيل  بِيلْيل  نْ «زَ وفاة  بعد  العثامنية  الدولة  يف  لإلسالم  ا  شيخً نيِّ  عُ إنه  حتى  العرص» 

أفندي»، فكان شيخ اإلسالم التاسع عرش يف الدولة العثامنية. 


التاريخ،  يف  مثلها  مصادفة  يندر  التي  السامت  أبرز  أحد  باشا»   كامل  كان «ابن 
ا عن بقية مشايخ اإلسالم العثامنيني؛ ألنه مل يكن يعطي  يتصف بوصف خمتلف متامً

ا، وهلذا لُقب بلقب«مفتي الثقلني». الفتاو لإلنس فقط، بل كان يفتي اجلن أيضً
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العلامء  زاده»  باشا  كامل  «ابن  أنسانا  "لقد  عنه:   زاده»  كوبْري  «طاش  ويقول 
السابقني، وأحيى من جديد قاعدة العلم".

الدين  «سعد  أمثال  عرصه  علامء  بكبار  يُقارن  شبابه  يف  باشا»  كامل  «ابن  كان 
العثامنيني  العلامء  بني  يُعرف  كان  وهلذا  اجلرجاين»  الرشيف  و«السيد  التفتازاين» 

بأنه«املعلم األول». أما «املعلم الثاين» فهو «أبو السعود أفندي».
وبفضل استعداده وقابليته تسلق «ابن كامل باشا» إىل القمة يف كل فروع العلم، 
مقالة  يكتب  كان  وبالتايل  وحيلها،  فيها،  املتعمقة  بالتحاليل  املسائل  يطالع  كان  فقد 
ا  ومعروفً علم  كل  يف  "فاضال  كان  أنه  والنتيجة  يتناوله،  موضوع  أي  عن  رسالة  أو 

بالفضل".
ل علمه إىل عرفان، وأوصل  أما جانب تفوقه عىل بقية العلامء فيعود إىل أنه حوّ
 عامل قلبه إىل درجة الوالية. كان «ابن كامل باشا» يقوم يف اليوم الواحد بكتابة الفتاو
الدروس  ويعطي  اآلخرين،  العلامء  مع  ويتباحث  املختلفة،  املوضوعات  ويطالع 
لطالبه، ويؤلف أجزاء من الكتب. وهلذا وصفه البعض يف البيت التايل هبذا الوصف:

إنك ملك أو جنّي يف صورة البرش 
ألن اإلنسان ال يمكنه اكتساب فضل هبذا القدر

ا  ا قويا، وشاعرً مؤرخً ا  أيضً يف العلوم، كان  ا قويا  متعمقً جانب كونه عاملًا  وإىل 
العربية  باللغات  مؤلف   ٣٠٠ عن  يزيد  ما  مؤلفات  ذلك  يف  وله  ا،  جيدً وأديبًا 

والفارسية والرتكية، وأغلبها عىل شكل رسائل.
النامذج  من  التالية  واألبيات  احلكم،  طرز  تأخذ  بأهنا  تتصف  أشعاره  كانت 

ل بني األلسن: اجلميلة التي تـتنقّ
إن نصيبك هو الذي جيعلك تنتقل من مكان إىل مكان

وحتى لو ملكت العرش فإن األرض تأكلك
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ال متسك بيدك معزقة
ا يف طريق أحد وال حتفر بئرً
ا ألخيه نْ حفر بئرً فمَ
فال بد من أن يقع فيه

فالذي ليس أهال يعارض األهل
و لكل أمحد أبو جهل 

وعندما ينتهي عمر شخص
فاألفضل له أن يموت يف سبيل الغزو



ا  أيضً كان  بل  فحسب،  العلمية  هبويته  االنتباه  يلفت  باشا»  كامل  يكن «ابن  ومل 
ا بآراءه الصائبة يف املسائل االجتامعية. ظاهرً

عىل  األول  سليم  السلطان  حلملة  واملربرات  الدينية  األرضية  أعد  الذي  فهو 
ا يف التاريخ،  «إيران» وكانت فراسته سببًا يف تقدير السلطان لقيمته، وألنه كان بارزً
فقد رشح لـ«لسلطان سليم» ما يريد الشاه إسامعيل فعله. فقد أظهر «شاه إسامعيل» 
إذا  يفعل  أن  يمكن  ماذا  ونْلُو»،  قُويُ دولة «آقْ  عىل  قضائه  بعد  هبا  قام  التي  باملجزرة 

حتققت له اإلمكانات. 
وقد قال «ابن كامل باشا» ما ييل عندما كان يوضح ما سيفعله الـ«شاه إسامعيل»:
"لقد حرم «الشاه إسامعيل» املدن املعظمة املوجودة حتت قبة اإلسالم من أنوار 
الرشيعة، ومألها بظلامت الزندقة والبدع والضالل، وقتل الكثري من رجال العلم، 

ب املدارس واملساجد مواطن العبادة". وخرّ
هذا  استخراج  أجل  من  ستُخاض  التي  احلرب  بأن  باشا»  كامل  «ابن  وأوضح 
ا يف سبيل اهللا. اخلنجر الذي طعن به «الشاه إسامعيل» العامل اإلسالمي، ستكون جهادً
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ا يف محلة «السلطان سليم» عىل «مرص»، وبعد  وقد شارك «ابن كامل باشا» أيضً
احلوادث  ومن  «مرص»،  وأرايض   « بكْ «خايِرْ  أرايض  حترير  عىل  يعمل  قام  فتحها 
املشهورة تلطخ ثياب «السلطان سليم» بطني تنثر من رجل جواد «ابن كامل باشا» 

والترصف النموذجي الذي قام به السلطان أمام تلك احلادثة.
يف  ما  أقىص  يبذل  الدينية،  املسائل  يف  ا  حساسً ا  شخصً باشا»  كامل  «ابن  كان 
وسعه من أجل احلفاظ عىل املبادئ اإليامنية، وقد حتاور وتناظر «ابن كامل باشا» مع 
بعض األشخاص الذين، ساقوا املجتمع إىل أزمة بإفسادهم العقائد والعقول أمثال 
خدمات  وبالتايل كانت له  عليهم،  الالزمة  بتطبيق العقوبات  » وقام  ابِضْ نْال قَ الـ«مُ

عظيمة يف توفري السكينة والطمأنينة للمجتمع.
» كان مسلامً إال أنه استخف بشأن ورشف النبي  ابِضْ نْال قَ وبالرغم من أن الـ«مُ
يكن  مل  ولكن  قُتل.  وهلذا  إلفساده،  املجتمع   يف  هذا  نرش  وحاول  فضله،  وأنكر   r
قتله هذا بشكل مبارش أو بدون مناقشة، بل استمع إىل آرائه كل من «ابن كامل باشا» 
فندوا  أن  وبعد  العثامين.  الديوان  يف  قايض «إستانبول»  أفندي»  سعدي  اهللا  و«سعد 
ا تلو اآلخر وأفسدوها كلها أمام اجلميع، حكموا عليه بأنه خمطئ،  آراءه كلها واحدً
وطلبوا منه أن يتوب إىل اهللا ويعود عن هذا الذنب، حتى يُعفَى عنه، إال أنه مل يتب. 
ني هبا يف املناظرة، تولدت لديه حالة من احلقد النفيس،  ونتيجة لتلك اهلزيمة التي مُ

وهلذا استحق القتل.
األرشار  املفسدين  هؤالء  عن  باشا»  كامل  «ابن  نظمها  التي  التالية  والرباعية 

مشهورة:
إن الرشيعة هي قرص الكربياء
بناء متني، وهي ملك احلقيقة

ا من أحجارها  ا واحدً ك حجرً نْ حرّ ومَ
فإنه يستحق أن يقدم الرأس تضحية يف سبيل إزالته
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«السلطان  وبني  باشا»  كامل  «ابن  بني  ب  وتـقرّ خالصة  عالقة  هناك  وكانت 
ا،  أيضً القانوين»  «السلطان  عهد  يف  والقربى  العالقة  تلك  استمرت  وقد  سليم»، 
السلطان  طر  خيُ كان  العلم،  أهل  رجال  أحد  يرعى  أو  حيمي  أن  يريد  كان  وعندما 
مبارشة باألمر بدال من أن خيطر الصدر األعظم، بالرغم من أن هذا كان فيه خطورة 

عىل نفسه.
ا، رسيع االنتقال، حيب العفو، وال يضمر  كان «ابن كامل باشا» تقيا ذكيا، مترشعً
احلقد ألحد، وعندما ترك «السلطان القانوين» لـ«ابن كامل باشا» مسألة معاقبة عامل 
كان يسعى للتقليل من شأنه (أي ابن كامل باشا)، عفى «ابن كامل باشا» عن ذلك 
العغو  منه  طلب  الذي  حمبيه  أحد  خاطر  يكرس  أن  أراد  ما  وبأنه  برمحته  الشخص 

للشخص املذكور.
ا كبرية من أجل التصدي لفعاليات انتشار الفرق  وقد بذل ابن كامل باشا جهودً
هؤالء  منع  أنه  كام  العثامنية.  األرايض  يف  «إيران»  تأثري  حتت  كانت  التي  الباطنية، 
الناس من أن يُشبعوا جوع الناس إىل احلق واحلقيقة بشكل مضل، أظهر أيضا طريق 
التصوف احلقيقي الذي يعني روح الرشيعة، هلؤالء الذين سقطوا يف طريق الزندقة 
والباطنية. وعمل عىل تنوير الناس بآرائه التي حتقق التوازن بني احلقيقة والرشيعة. 

وعدّ العالمات التي يلزم أن تكون عند شيخ مرب، أال وهي: 
أن يكون عاملًا بالقدر الذي يزيل الشبهات الدينية والدنيوية عند مريديه.  -١

ا لألهواء. ا عن حمبة الدنيا وامليل إليها، وأال يكون أسريً أن يكون بعيدً  -٢
أن يكون مستغنيًا، وأال يطمع فيام يف أيدي الناس، واملريدين.  -٣

أن تكون كل أقواله وأفعاله متوافقة مع الرشيعة.  -٤
احلال  تلك  يف  فإنه  شيخ،  أنه  وادعى  ما  شخص  يف  الصفات  تلك  تكن  مل  وإن 
ا، يعني شيخاً كاذباً زائفاً؛ ألن الوظيفة األوىل للشيخ واملريد هي معرفة  يكون متشيخً

الرشيعة، وهي عبارة عن االمتثال ألوامر اهللا ورسوله، واالبتعاد عام هنيا عنه.
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مقبولة،  فتكون  نفسه  يف  الصفات  تلك  مجع  الذي  الشيخ  وتعاليم  نصائح  أما 
ا بأن يكون خليفة هللا ورسوله، وعكس ذلك  والشخص يف تلك احلال يكون جديرً

يكون خليفة للشيطان.
مع هذا كان يعرف «ابن كامل باشا» أن التصوف بحر حميط ال ساحل له. فأوضح 
أن التحدث فيه دون معرفة علوم الرشيعة والتصوف لن يعطي أية نتيجة صحيحة. 
نْ أنكره أخطأ،  والفتو التالية يف حق «ابن عريب» من الفتاو املشهورة له: "إن مَ
لفظًا  معلومة  كتبه  يف  املوجودة  املسائل  من  وقسم  ضل.  فقد  إنكاره  عىل  أرصّ  نْ  ومَ
ا فقط ألهل  نة. والقسم اآلخر منها يكون معلومً ومعنى، ومتوافقة مع القرآن والسُ

الباطن والكشف، أما لفهم أهل الظاهر فهو أمر خفي."
من جهة أخر يروي لنا "ابن كامل باشا" تلك الرؤيا الصادقة املتعلقة باملثنوي:
لقد  وقال  يده،  يف  املثنوي  يمسك  وكان  منامي  يف   r اهللا  رسول  رأيت  "لقد 

نفت العديد من الكتب املعنوية، إال أنه مل يُصنف كتاب مثل املثنوي". صُ
وعىل هذا نر أن «ابن كامل باشا» الذي كان يتوىل منصبًا رسميا مثل مشيخة 
اإلسالم يتصد لألخطاء، التي تتم باسم التصوف من جهة، ويعمل عىل استمرار 
كامل  نظمه «ابن  التايل  والبيت   .أخر جهة  من  الصحيح  احلقيقي  التصوف  طريق 

ف فيه التصوف: باشا» ليعرّ
إن التصوف هو التخىل كليًا عن النفس 
وعدم االنزعاج من كالم اآلخرين

ا للتصوف ككل، بل خمالف للمظاهر اخلاطئة يف تطبيقه. وذلك ألنه ليس خمالفً
كان  فإنه  باشا»  كامل  «ابن   لد كانت  التي  العلمية  املكانة  تلك  من  وبالرغم 
احلقيقة  تلك  تعكس  كتبها  التي  والوصية  صويف،  قلب  صاحب  ا  متواضعً ا  شخصً

يف أمجل صورة:
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ليقرأ  بجواري  شخص  جيلس  أن  املوت،  سكرات  يف  كنتُ  إذا  بأنه:  "أويص 
أربعة  فليقم  روحي  قبض  وإذا  الشهادة،  كلمة  يكرر  وأن  والتأمل،  بالتأين  القرآن 
التصدق  وليتم  يل،  ثواهبا  وهيبوا  مرة،  ألف   ٧٠ التوحيد  كلمة  بذكر  ا  شخصً عرش 
بالصالة  يؤمر  وال  قبل.  ميتا  يغسل  مل  صالح  شخص  بتغسييل  وليقم  عليهم.  باملال 
ا يف مجيع اجلوامع، بل يكفي الصالة عيل النبي r يف جامع الفاتح  عيل النبي r جهرً
نة يف جنازيت وليشيعوين بشكل  فحسب. وليتم جتنب كل األشياء التي ليست من السُ
متواضع. وليكن قربي يف مكان مرتفع قليال عىل الطريق يف مقابر املسلمني، عىل أال 
ا  غري منحوت عىل القرب ليكون عالمة فقط. وعندما  يتم تعلية القرب، وليضعوا حجرً
أُدفن ال يُذبح يشء، بل يتم التصدق باملال عىل الفقراء، وأويص بخمسة آالف أقجه 

ذوا وصيتي هذه". تُدفع لشخص ليحج عني هبا، وعليكم أن تقبلوا و تنفّ
وعىل حسب تلك الرواية قال يف آخر نفَس له:

لقد علمنا أن القدوم والرحيل حق
قد راح القدوم وأتى الرحيل والسالم

ثم أسلم روحه لبارئها.
خ لوفاته هذا الدعاء: "يا أحد! نجنا مما نخاف" رمحة اهللا عليه. وقد أرّ

الدين  واحفظ  العلم،  ساحة  يف  كبرية  بشخصيات  حممد  أمة  إىل  أحسن  اللهم 
املبني من كل أنواع البدع والضالالت والتحريف!..

 آمني!..

O
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رجل العلم والقانون والدولة الكبري
أمحد جودت باشا       

(١٨٢٣-١٨٩٥م)

ه» يف بلغاريا عام  من الشخصيات اخلالدة يف الدولة العثامنية، ولد يف قصبة «لُوفْجَ
نح له هذا املخلص يف  ١٨٢٣م، اسمه األصيل «أمحد» أما «جودت» فهو خملصه، وقد مُ

سنوات دراسته أسامه به الشاعر «سليامن فهمي أفندي».
أساتذة  كبار  يد  عىل  العلوم  كل  تعلم  صغرية،  سن  يف  التعلم  جودت»  «أمحد  بدأ 
إجازة  واستحق  والبلغارية،  والفرنسية  والفارسية  العربية  اللغات  تعلم  كام  عرصه، 

التدريس وهو ال يزال طالبًا، وهذا يدل عىل جهده ونجاحه بتوفيق اهللا تعاىل.
ر «أمحد جودت باشا» نفسه يف جمال الشعر واألدب أيضاً، وحصل عىل إجازة  طوّ
تدريس "املثنوي". وقد كان متيزه كرجل دولة وفكر وعلم كبري نتيجة جلهوده اخلاصة 
وقابليته املستثناة. ونظراً ملا أخرب عن نفسه، أنه حتى يف أوقات العطلة كان يداوم عىل 

قراءة الكتب بشكل مستمر، وال يتوقف إال يف أيام العيد فقط.
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التعليم  الشكل،  هبذا  الظاهري  تعليمه  أكمل  الذي  جودت»  «أمحد  هيمل  مل 
إبراهيم  ىلِ  أطَه  الشيخ «قُوشْ  جلسات  حضور  عىل  يداوم  كان  فقد  ا،  أيضً املعنوي 
اإلرشاد  هو  العلم  يف  ثابتًا  يكون  ألن  وجهه  الذي  األصيل  السبب  ولعل  أفندي». 

املؤثر احلكيم ألولياء اهللا تعاىل.
طريق  يف  يتقدم  أن  شبابه  يف  أراد  باشا»  جودت  أن«أمحد  الروايات  وتذكر 
ا من دراويش تكية «عزيز حممود هدائي». وقد  التصوف الرصف بأن يكون درويشً
قام بعمل املراجعات الالزمة من أجل حتقيق تلك النية، إال أن شيخ التكية وجهه إىل 

ناحية معينة بعد أن وصل إىل مراقبة وتفكر متعمقني فقال: 
الظاهرية  العلوم  ويف  الدولة  خدمات  يف   كرب وظائف  تنتظرك  بُني!  "يا 
أن  ونأمل  املجال،  هذا  يف  لك  مهتنا  وستكون  لك،  اهللا  أعطاه  الذي  باالستعداد 

تستفيد أمة حممد منك هبذا الشكل أكثر!.."
وعليه كان هذا اإلرشاد هو السبب يف تكوين «أمحد جودت باشا» اخلالد!.. إن هذا 
اإلرشاد هو الذي وجهه ألن يدير اخلدمات الكرب التي كانت تنتظره لقابليته اخلاصة، 
ا ينتظر يف التكية. ا مع احلق بني اخللق. ومل يوجهه ألن يكون مريدً وألنْ يكون مريدً

املادية  العلوم  حتصيل  يف  نضج  الذي  باشا»  جودت  «أمحد  توىل  الشكل  وهبذا 
ي» التابعة لقضاء عسكر الروميل وهو يف الثانية والعرشين  دِ ه مَ ـرَ واملعنوية، قضاء «پـِ
وبدأ  التدريس،  يف  إستانبول»  درجة «رؤوس  عىل  حصل  بسنة  وبعدها  عمره،  من 

يدرس يف املساجد يف «إستانبول».
–اليسري  بالراتب  العلمية  اخلدمات  يف  حياته  قضاء  يأمل  كان  أنه  من  وبالرغم 
السياسية،  القضايا  يف  نفسه  وجد  أنه  إالّ  املدارس،  من  يتقاضاه  كان  الذي  الكايف- 
ا هبا بالرضورة. وكانت النتيجة الطبيعية لعلمه املتعمق، وقوة إقناعه،  وأصبح متعلقً
ويف  الدولة العثامنية،  العديد من الوظائف املهمة يف  واخلربة أنه توىل  ومتيزه بالوقار 

قي إىل درجة «ناظر العدل». النهاية رُ
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النصوص  إعداد  هي  الوظيفة  تلك  يف  الباشا  هبا  قام  خدمة  أهم  أن  شك  وال 
القانونية املسامة بـ«جملة األحكام العدلية» بدراية وتوفيق.

حتديث  وقت  مع  الوقت  هذا  تصادف  للعدل  ا  ناظرً باشا»  «أمحد  كان  وعندما 
ا  املؤسسات العثامنية، وامليل إىل إعطاء الشكل األورويب هلا. وقد كان هذا امليل مؤثرً
ظهرت  أنه  وهي  ما،  صفحة  إىل  التأثري  هذا  وصل  وقد  ا.  أيضً القضائية  احلياة  عىل 
الدينية  السمة  حتمل  التي  وحقوقنا  أحكامنا  بدالًمن  غربية  قوانني  أخذ  يف  رغبات 
والوطنية يف الوقت نفسه، والتي اُستقيت  من أعرافنا التي تشكلت قبل عدة عصور.
إال أن «أمحد جودت باشا» أظهر فراسة وبصرية كبريتني بخصوص هذا امليل،  
ا جتاه هذه اآلراء اخلاطئة؛ ألنه  ومل جيد من الصواب قط االنسياق خلفه،  واختذ موقفً

ا املحظورات التي ستظهر يف احلالة العكسية. كان يدرك متامً
ونتيجة لتلك اجلهود يف هذا املضامر ظهر أول قانون مدين إسالمي يطلق عليه 
أعدته  وعظيامً  ا  كبريً عمال  وكانت  باختصار،  «املجلة»  أو  العدلية)  األحكام  (جملة 

هيئة علمية يرتأسها «أمحد جودت باشا» نفسه.
أنه  يعني  وهذا  باملسائل.  خمتص  قانون  اإلسالمي،  القانون  أن  معلوم  هو  وكام 
القانون  ألن  باالجتهاد؛  العقل  إىل  ترد  قد  التي  االحتامالت  كل  بني  يربط  قانون 
اإلسالمي وضع بشكل يزيل االحتياجات اإلنسانية حتى يوم القيامة. وهلذا السبب 
باألحكام.  وربطها  لإلسالم،  األساسية  القواعد  وفق  دائامً  التحديثات  تقييم  جيب 
ا  وهلذا فتح القانون اإلسالمي باب االجتهاد، وأوضح أن هذا الباب سيظل مفتوحً
وجود  النص،  أو عدم  فقدان النص،  عند  إال  واالجتهاد ال يكون  إىل يوم القيامة. 
من  الدين   حمتو لتغري  النص  وجود  مع  باالجتهاد  سمح  أو  رصح  لو  الدين  ألن 
عرص إىل عرص، وبالتايل أصبح يشبه األديان املحرفة. وهلذا فإن هناك قاعدة إسالمية 
تقول بتغري األحكام بتغري األزمان،  وهذا خاص باألحكام التي ال يوجد فيها نص.
ركنًا  باعتباره  االصطالحي، «الفقه» -  بالتعبري  القانون -  عىل  ديننا  حث  وقد 
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أساسيا النتظام احلياة واملجتمع. وهناك حديث رشيف يدل عىل عظم الفقه، حيث 
: r يقول النبي

ين» (البخاري، العلم، ١٠)  ههُ يف الدِّ قِّ فَ دِ اهللا بهِ خريا يُ رِ نْ يُ «مَ
ال سيام وأنه تم إيضاح أن املجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد. 
نشاطات  ظهور  ويف  االجتهاد،  تطوير  يف  سببًا  اإلسالمية  القواعد  تلك  كانت  وقد 
علمية يف تلك الساحة الفقهية الكبرية عىل مدار التاريخ اإلسالمي. وبناء عىل ذلك 
استخراج  أصبح  وبذلك  كثرهتا.  يف  شاسعاً  بحراً  االجتهادات  جمموعة  أصبحت 

  . االجتهاد األنسب يف االختالفات الواقعة أمراً صعباً
وهلذا قام رجال الدولة ذوو األفكار املختلة برتمجة القانون املشهور باسم «قانون 
نابليون » الذي وضع يف عهد «نابليون» وأظهروا ميوال لتطبيقه يف الدولة العثامنية، 

ال سيام وأن التنظيامت فتحت الباب هلم هلذا االقتباس.
ا عىل تلك املباحثات واملناقشات،  إال أن «أمحد جودت باشا» الذي كان شاهدً
ا لتلك التحركات لغريته الدينية. ورأ رضورة وضع نص قانوين شامل  كان خمالفً
واضح بدالً من ضياع احلاكم داخل هذا اخلضم الكبري من االجتهادات. وحينئذ قال: 

قانوننا!". يف  ذلك  نصنع  أن  "يمكننا 
عىل  جودت»  «أمحد  حصل  لذا  ذروته،  كامل  إىل  بعدُ  وصل  قد  الفساد  يكن  مل 
أسس  وبذلك  العزيز».  عبد  «السلطان  رأسهم  وعىل  الدولة  رجال  بعض  مساندة 
املجلة، وقىض عىل تلك الرغبات، التي كانت تنادي بجعل الدولة تسري عىل النظام 

األورويب.
اجلادة  الثورة  بمثابة  التطور  هذا  وكان  تكامليًا.  بل   ثوريا،  ليس  اإلسالم  إن 
كانت  ألهنا  األحكام؛  تلك  كل  يف  بأس  رَ  يُ مل  أنه  إال  اإلسالمي.  القانون  ساحة  يف 
موضوعة وفق املحتو الرشعي، ومن خالل االجتهادات التي قام هبا املجتهدون 

قبل ذلك.
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مجع  (أي  املذاهب"  "تلفيق  من  نوعاً  احلركة  تلك  كانت   أخر ناحية  من 
العهد  ذلك  يف  املتمكنون  العلامء  يعترب  مل  ذلك  من  فبالرغم  املذاهب).  اجتهادات 
هذا األمر حمظورا. فإن عدم جواز التلفيق املذكور نابع من اخلوف يف مجع الرخص 
والتساهالت التي تكون سبباً الستغالل الدين. واالجتهاد هنا ال يرجح لسهولته، 

وإنام يرجح؛ ألنه األفضل لتطابقه مع مصلحة اليوم.
تسري  بأن  األمر  ويل  وأمر  املذاهب،  خمتلفة  األمة  كانت  لو  ذلك،  عىل  وإضافة 
يف  األمة  يف  شخص  كل  فإن  معني،  مذهب  أو  معينة  اجتهادات  عىل  كلها  األمة 
يكون  االجتهاد  ألن  املذهب.  هذا  أو  االجتهادات  هذه  بتطبيق  مكلف  احلال  تلك 
اإلسالمي  القانون  يف  الوحيد  االستثناء  هو  وهذا  نص،  فيها  يرد  مل  التي  املسائل  يف 

للقاعدة العمومية التي تقول: 
باالجتهاد". يُنقض  ال  "االجتهاد 

وهلذا فإن جملة األحكام العدلية التي كانت عبارة عن جمموعة من القواعد التي 
أقرها املجتهدون دخلت حيز التطبيق دون اإلخالل بأي قاعدة إسالمية بعد تصديق 
احلنفي»  أن «املذهب  من  وبالرغم  املسلمني.  خليفة  بصفته  العزيز»  عبد  «السلطان 
 ،مبنية عىل املذاهب األخر ا لتلك املجلة، إال أنه كان  هبا قواعد أخر كان أساسً
حتى إن تلك القاعدة شملت كل املذاهب القانونية التي كانت موجودة يف الكتب، 

والتي مل تكن تُطبق.
الشافعية  املنطقة  تشمل  الشافعية  الفقهية  األحكام  كانت  املجلة  تأسيس  وقبل 
تأسيس  بعد  ولكن  فقط،  احلنفية  املنطقة  تشمل  احلنفية  الفقهية  واألحكام  فقط، 

املجلة مل يعد هلذا وجود، بل كانت املجلة هي األساس املرعي عند اجلميع.
تم إعداد املجلة يف عرش سنوات تقريبا، وكانت تتكون من ١٨٥١ مادة، وال شك 
وبإصدار  القانونية.  الناحية  من  التاريخ  يف  ظهرت  حادثة  أعظم  منها  جيعل  هذا  أن 
مثل هذا النص القانوين، قام العلامء املنصفون بـ«أكاديمية العلوم الفرنسية» بإهداء 



٣٨١

    o أحمد جودت باشا            

«أمحد جودت باشا» ميدالية ذهبية بالرغم من أنه رفض األخذ من القانون الفرنيس، 
ا للهيئة التي أعدت املجلة. وذلك لكونه رئيسً

بعض العلامء ال يذكرون املجلة ضمن أعامل «جودت باشا»؛ ألهنا مل تكن عمال 
بدون  أنه  ينسون  املقولة  تلك  يقولون  والذين  جمموعة،  نتاج  كانت  بل  له،  ا  منفردً

«أمحد جودت» يف ذلك العهد ملا كان لتلك املجلة أن تظهر. 
ومن املهم جدا هنا أن نظهر أن اجلدال الذي قام به الباشا مع من كانوا يريدون 
األخذ من القانون الفرنيس املدين قبل ظهور هذا النص القانوين، وخاصة مع اخلونة 
ه» كان جداال مهام للغاية.  أمثال الصدر األعظم «عىل باشا» والسفري الفرنيس«دُو بُورَ
وأهم ما يف هذا اجلدال هو جهوده التي بذهلا من أجل اإلقناع برضورة إعداد نص 
الفرنيس،  القانون  من  األخذ  من  بدالً  العثامنية،  االجتامعية  البنية  مع  يتوافق  قانوين 
 وجهوده يف هذا الطريق حتى هنايته، و ضامنة تأمينه إمتام املجلة. ومن ناحية أخر

ة عىل الفقه اإلسالمي يف الدول اإلسالمية. عدّ يعدّ هذا التأليف أول قانون مُ
وبعد أن طُبقت املجلة لسنوات طويلة يف الدولة، فقدت مكانتها القانونية بعد 
قيام الدولة الرتكية برتمجة القانون السويرسي الذي بدأ تطبيقه رسميا يف تركيا يف ٤ 

أكتوبر ١٩٢٦م. 
وبالرغم من هذا، ظلت املجلة تُطبق كقانون مدين يف املحاكم العلامنية احلديثة يف 
البلدان املنفصلة عن الدولة العثامنية. فاستمرت يف «لبنان» حتى عام ١٩٣٢م، ويف 
«سوريا» حتى عام ١٩٤٩م، ويف «العراق» حتى ١٩٥٣م، ويف «فلسطني» حتى عام 

١٩٦٨م، كام استمرت لفرتات طويلة يف «األردن» و«قربص».
أن  إال  مكانتها،  فقدت  أهنا  من  وبالرغم   ، عظيامً قانونيا  عمال  املجلة  كانت  لقد 
الكثري من موادها كان يُطبق بصدد احلقائق التي مل يكن من املمكن تصور عكسها 
ا أي (املبدأ العام للقانون)، حتى وإن كان ذلك ال ينعكس عىل نص  عقال أو منطقً

القانون احلديث.
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وباألخص، القسم الذي يشتمل عىل مقدمة املجلة، يعني أول مائة مادة حتمل 
عنوان "األحكام العمومية".

وهذه جمموعة من القواعد العامة يف املجلة:
ة: مَ َكَّ العادة حمُ  -١

وهذه هي قاعدة يف املجلة تكونت من كلمتني صغريتني. إالّ أهنا ال تزال تلبي 
حاجة كبرية كمبدأ عمومي للحقوق. ومن ذلك عىل سبيل املثال لو ظهر اختالف 
يف اتفاق أو عقد، بسبب أمر مل يوضح  بني األطراف املعنية، فإن الذي يُطبَّق عادةً يف 
تلك املنطقة يكون أساسا حلل االختالف. ألن اليشء الذي يطبق عادة يعترب معلوما 

عند األطراف املعنية.
املثل السيئ ال يمكن أن يكون مثاالً:  -٢

ا قاعدة قانونية تتكون من ثالث كلامت، وهي قاعدة منطقية، ونافذة.  وهذه أيضً
ا مثاال للترصف بمثل  وهذا يعني أنه ال يمكن اعتبار األحداث التي متثل ذنبًا أو جرمً
ئل لص: "ملاذا رسقت؟" فقال:"ألن فالنًا رسق" فهذا اليعذر. هذا الترصف، فلو سُ

األصل براءة الذمة:  -٣
وتعني الشخص بريء حتى تثبت إدانته.

اليقني ال يزول بالشك:  -٤
شبهة".  ملجرد  عدمه  عىل  احلكم  يمكن  ال  مطلقة،  معرفة  املعروف  "فاليشء 
عكس  عىل  دليل  يظهر  مل  طاملا  بالثبوت  عليه  كم  حيُ يقينًا،  اليشء  ثبوت  معرفة  فبعد 

ذلك. وال يكون هناك تأثري للشبهة التي تطرأ عليه.
وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز:

يْئًا} (يونس، ٣٦).  قِّ شَ نَ احلَْ نِي مِ غْ {إِنَّ الظَّنَّ الَ يُ
وهذه القاعدة نافذة ومعتربة يف كل األحكام كالعبادات واملعامالت والعقوبات.
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عىل  أنه  فاألصل  ال،  أم  الوضوء  انتقض  هل  وضوئه،  بعد  شخص  شك  فلو 
وضوئه. لكن لو شك يف وضوئه من عدمه بعد انتقاض الوضوء، فإنه يف تلك احلال 

ال يُعترب متوضأ ويلزمه الوضوء.
ين، ثم  ا آخر مدينًا له بدين، وقال له أنا أبرؤك من الدَّ ولو أبرأ شخص شخصً
شك بعد ذلك وقال له أنت مدين يل، فإن اإلبراء يف تلك احلال يكون هو النافذ، وال 

ينَ عىل الرجل. دَ
خيتار أهون الرشين:  -٥

اآلخر،  ويرتك  أخفهام،  خيتار  فإنه  الرشين  أحد  يف  يقع  ألن  شخص  اضطر  فلو 
والرش هنا يعني اليشء الذي ال يتفق مع الرشع الرشيف.

أكثر  كانت  التي  األخ)  (قتل  حادثة  إليضاح  وسيلة  القاعدة  تلك  كانت  وقد 
ا وجدال يف الدولة العثامنية. نقاشً

يتحمل الرضر اخلاص لِدفع الرضر العام:  -٦
األسعار  ترتفع  عندما  أنه  ذلك  ومن  وظيفته.  أداء  من  يُمنع  اجلاهل  فالطبيب 
بشكل كبري فإنه يمكن للقايض أن يستشري أهل اخلربة من أجل احلفاظ عىل األسعار 

يف مرتبة معينة.
درأ املفاسد أوىل من جلب املنافع:  -٧

وذلك ألن عناية الدين بالتحرز عن املنهيات، أكثر من عنايته باألوامر. إال إذا 
نظر إىل وقوع املفاسد يف تلك احلال.  كانت جهة املنفعة أعظم، فإنه ال يُ

ومثال ذلك أن قول الكذب مفسدة كبرية، ولكن إذا كان إلصالح ذات البني 
ا. ومن ذلك إذا افتتح حمل  فإن منفعته حينئذ تكون أكرب، وبالتايل يكون الكذب جائزً
حلداد بجوار منزل، وكان هذا املحل يؤذي املنزل ويلحقهم رضرا كبرياً، فإنه يف تلك 

احلال يمكن إغالق هذا املحل؛ ألن رضره أكرب.
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األمر إذا ضاق اتسع:  -٨
فجأة  ضيق  عرض  فإذا  السابقة.  القاعدة  حكم  نفس  القاعدة  تلك  وتتضمن 
عنهم.  الضائقة  تلك  تنفرج  حتى  بالسعة  يعاملون  فإهنم  مجاعة،  أو  شخص  عىل 
فالشخص املتعثر يف أداء دينه يُعطى مهلة من أجل أداء هذا الدين. وعندما يزال هذا 

الضيق يعود احلكم إىل أصله.
املشقة جتلب التيسري:  -٩

الفقهاء  أظهرها  التي  الرخص  فمعظم  الفقه.  قواعد  أهم  من  القاعدة  وهذه 
الناس  أعفوا  أهنم  ذلك  ومن  القاعدة.  تلك  من  مأخوذة  الرشعية  باألحكام  الكرام 
من غسل املالبس إذا ما اتسخت أثناء املطر، ألنه ليس هناك سبيل للهروب من هذه 

املياه املتجمعة يف الطرقات.
من  عليها  االطالع  للرجال  يمكن  ال  التي  األمور  يف  النساء  شهادة  وقبول 

األحكام الفرعية لتلك القاعدة.
إال أنه لكون املشقة سببًا يف التيسري، فإنه جيب أن تكون خمتلفة عن املشقة املوجودة 
يف العبادات عادة. ومن ذلك عىل سبيل املثال ترك الوضوء يف األيام الباردة، أو ترك 
يف  وكذلك  للتيسري،  سببًا  يكون  وال  تيسري،  فيه  ليس  فهذا  احلارة  األيام  يف  الصيام 
األمور املنصوص عليها بدليل قاطع، ال يمكن عمل خالف ما ورد يف النص متعلال 

باملشقة.
ويمكن اإلكثار من األمثلة املشاهبة لذلك.

ومل يكن «أمحد جودت باشا» من أكرب علامء عرصه يف الناحية القانونية فحسب، 
أنه  عىل  تدل  كثرية  أعامل  وله   ،األخر العلوم  ويف  التاريخ  يف  ا  أيضً عاملًا  كان  بل 

صاحب شخصية مفكرة وعاملة.
العثامنية.  للدولة  األخرية  العهود  وقائع  تَّاب  كُ من  باشا»  جودت  «أمحد  كان 
يف  ا  أيضً وله  جودت»  «تاريخ  باسم  جملدات  تسعة  يف  العثامنية  للدولة  تاريخ  وله 
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ناحية  من  كلها تظهر قيمته  األعامل  وهذه  و«املعروضات».  التاريخ «التذاكر»  علم 
فلسفة التاريخ، ومن ناحية تعمقه يف علم التاريخ. ونظرا جلانبه التارخيي لقبه بعض 

الباحثني بـِ"طوينبي العثامنيني".
كبرية  رشعية  بحساسية  كتبه  األنبياء" والذي  "قصص  املُسمى  القيم  عمله  أما 
، بمثابة املصدر األسايس لكل األعامل، التي متت من بعده  ا قيامً ا كبريً فقد كان مصدرً

عىل نفس الشاكلة.
ا ابنته «السيدة فاطمة عليّة» وهي واحدة من مشاهري نساء  ومن آثاره الفعلية أيضً

األتراك بأعامهلا التي حتمل قيمة علمية كبرية متعمقة مثل والدها.
وأخالقه  والفكر  العلم  يف  بتعمقه  باشا»  جودت  «أمحد  إن  القول:  خالصة 
ا للعلامء العثامنيني يف  ا جيدً ا من الشخصيات الشاخمة التي كانت نموذجً كان واحدً
العهود األخرية. أما متانة آرائه السياسية فهي ثابتة بمساندته للسلطان «عبد احلميد 
املرشوطية  باسم  تتم  كانت  التي  امللعنة  ضد  دائامً  باشا»  «جودت  كان  فقد  خان». 
«يلديز»  قرص  يف  باشا»  «مدحت  حماكمة  يف  مهام  ا  دورً لعب  إنه  حتى  والتنظيامت، 

ا للعدل. بصفته ناظرً
ا حنونًا عىل  ا أبً وبقدر ما كان «جودت باشا» قويا يف اجلبهة االجتامعية، كان أيضً
أرسته.  هيمل  مل  الدولة  بأعامل  انشغاله  من  فبالرغم  ألرسته،  وفيا  ا  وزوجً األطفال 
ا يف مفهوم العدالة واحلق معهم. عاش الباشا حياة  والالفت لالنتباه أنه أظهر تعمقً

متواضعة مع ابنه وابنتيه.
عارص «أمحد جودت باشا» أربعة سالطني عثامنيني (عبد املجيد، وعبد العزيز، 
أفول  مثل  وفاته  وكانت  ١٨٩٥م،  عام  وتُويف  الثاين)  احلميد  وعبد  اخلامس،  ومراد 

نجم من النجوم التي أضاءت سامء الوطن.
مهيبة  جنازته  كانت  بل  اآلخرين.  الباشوات  بعض  كجنازة  جنازته  تكن  ومل 
قلوهبم  يف  وحفروا  قلوهبم،  أعامق  من  أحبوه  ألهنم  الوطن؛  أبناء  كل  فيها  شارك 
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ا له، ودفنوه يف فناء مسجد الفاتح، وهم يدعون له بالرمحة. عرشً
تب عىل شاهد قربه: وقد كُ
كان «ابن كامل»  عرصنا

وا أسفاه! لقد ترك احلياة.
رمحة اهللا عليه!.. 

اللهم أحسن إلينا من جديد بشخصية هلا هذه السامت املمتازة التي تعمل عىل 
نرصة ومساعدة اإلنسان ماديا ومعنويا يف وقتنا هذا الذي نحن يف أمس احلاجة فيه 

إىل شخصيات تراثية يف الساحة العلمية والسياسية كأمحد جودت باشا.
آمني!...

 O
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من البَــرّ إىل املحيط         
الناحية   - من  هتتم  أن  عليها  عاملي،  دور  هلا  يكون  أن  كبرية  لدولة  يتسنى  حتى 
رأينا  الرضورة  وهلذه  الربية.  بقواهتا  هتتم  ما  بقدر  البحرية  بقواهتا   - االسرتاتيجية 
يف  البحار  لتخطي  باحلاجة  شعرت  اإلسالمية  الدولة  أن  اإلسالمي  التاريخ  بداية  يف 
وإىل «شامل  ناحية،  من  إىل «تركستان»  وسارت  الفتوحات  توسعت  عندما  فتوحاهتا، 
أفريقيا» من ناحية أخر. وقد كان أول فتح بحري عىل يد «معاوية بن أيب سفيان»، يف 

عهد أمري املؤمنني «عثامن بن عفان» t، وهو فتح جزيرة «قربص». 
أمته   r الرسول  حث  وقد  هذا،  تستوجب  كانت   U اهللا  كلمة  إعالء  ألن  وذلك 

عىل ذلك فقال: 
هِ  مِ طِ يفِ دَ حِّ املُْتَشَ رِ كَ رُ يفِ الْبَحْ دَ ي يَسْ الَّذِ ِّ وَ اتٍ يفِ الْربَ وَ زَ ِ غَ رشْ ثْلُ عَ رِ مِ ةٌ يفِ الْبَحْ وَ زْ «غَ

بِيلِ اهللا» (ابن ماجة، اجلهاد ١٠) يفِ سَ
وذات يوم كان رسول اهللا r ينام عند أم حرام فاستيقظ وهو يبتسم، فلام سألته أم 

حرام عن سبب ذلك، قال: 
ة"  َّ َرسِ ىلَ األْ ثَلُ املُْلُوكِ عَ مْ مَ هُ ثَلُ بِيلِ اهللاِ مَ َ يفِ سَ رضَ َخْ رَ األْ بُونَ الْبَحْ كَ رْ تِي يَ نْ أُمَّ «نَاسٌ مِ

وقد تبسمت هلذا» (البخاري، اجلهاد، ٣)
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أجل  من  سبيله  يف  اجلهاد  أي   ،U اهللا  كلمة  إعالء  العثامنية  الدولة  غاية  كانت 
األوىل هلا باالحتياج إىل القوة البحرية  نرش الدين لذا شعرت الدولة منذ السنوات 
وإىل أن يكون هلا أسطول بحري، وقد حتقق هلم العبور إىل الروميل يف سبيل حصار 
بيزنطة من اخللف. وتذكر الروايات أن «سليامن باشا» فاتح «الرومىل» ملا وصل إىل 
سواحل «الدردنيل»، بدأ يفكر يف حيلة يعرب هبا إىل الضفة األخر، ومل يكن لدهيم 
اخلربة بعد يف بناء السفن لذا ربطوا األخشاب بعضها ببعض وركبوها وساروا هبا 

وهم يتلون اآلية الكريمة: 
ا...} (هود،٤١)  اهَ سَ رْ مُ ا وَ اهَ ْرَ مِ اهللاِ جمَ {...بِسْ

وبذلك وضعوا أقدامهم وألول مرة عىل أرايض أوروبا.
مبارشة  العهد  هلذا  التالية  العهود  يف  العثامنيون  يشعر  مل  هذا  من  وبالرغم 
باالحتياج إىل البحث عن سبل لبناء أسطول كبري هلم، وعمل إنجازات بحرية، دون 
إمتام الفتوحات الربية أوالً. وهلذا رأينا العثامنيني مل يتدخلوا بالشكل الالئق عندما 

اهندمت الدولة األموية يف األندلس بسبب عدم وجود أسطول كبري لدهيم.
حتى يف عهد «السلطان سليم األول» مل يشعر العثامنيون بحاجة ماسة إىل إجياد 

أسطول كبري؛ ألهنم متكنوا من فتح مرص بالتحركات الربية.
أما يف عهد سليامن القانوين، فقد كانت الفتوحات الربية سواء كانت يف الرشق 
أو الغرب قد بلغت ذروهتا. كان هناك احتامل بأن تتعرض الدولة ألية هجامت من 
اعتداء بحري.  احلاجة لبناء أسطول قوي ملواجهة أي  عندئذٍ ظهرت  ناحية البحر، 
كانوا  كبارٍ  البحرية  يف  بقادة  العهد  ذلك  يف  العثامنية  الدولة  عىل  تعاىل  اهللا  أنعم  وقد 
بون بذئاب البحر، وبذلك ظهرت يف الدولة العثامنية سلسلة من أمراء البحرية  لَقَّ يُ

األقوياء الذين كانوا يمثلون القوة العثامنية يف البحار.
القائد  ذلك   « وسْ بَارُ ارْ بَ الدين  «خري  شك  بال  القادة  هؤالء  رأس  عىل  ويأيت 

البحري الذي مل يكن له مثال يف التاريخ.
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البطل الذي ال نظري له والذي كتب يف البحر املالحم بإيامنه، 
ل البحر األبيض املتوسط إىل بحرية عثامنية وحوّ

بارباروس خري الدين باشا      
(١٤٦٦ - ١٥٤٦م)

إنه قائد البحرية الرائع الذي جعل الدولة العثامنية حاكمة للبحار.
وخدماته  اخلريية  أعامله  لكثرة  "خريالدين"  ى  مِّ سُ وقد   « ْ رضِ «خِ األصيل  اسمه 
كلمة  أما  القانوين».  «سليامن  عهد  يف  والدولة  الدين  سبيل  يف  هبا  قام  التي   الكرب

«بارباروس» التي تعني صاحب اللحية احلمراء فقد أطلقها األوروبيون.
الفاتح  أسكنها  التي  األرس   إحد من  أغا»  الشجاع «يعقوب  الفارس  هو  والده 
 « وجْ و«أُورُ «إسحاق»  هم:  األخوة  من  ثالثة  باشا»  الدين  لـ«خري  كان   .« يلْيلِ دِ «مِ يف 

و«إلياس».
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يشتغلون  كانوا  اجلهاد،  رايات   « وجْ و«أُورُ و«إلياس»  «خرض»  يرفع  أن  وقبل 
بالتجارة البحرية، إال أن عملهم هذا كان يتعرض ملخاطر كرب يف البحر املتوسط، 

.« ودُسْ َ ذات يوم عىل يد قراصنة «رُ » أُرسِ وجْ حتى أن «أُورُ
 : ْ رئيس» يبحث عن سبل هلذا الوضع، قائالًً رضِ وهلذا بدأ «خِ

» ال مفر منه نْ ملا جاء أمر «كُ
سوآء قلبك ضيق أم واسع!

وبالرغم من أنه أنفق الكثري من األموال لكي ينقذ أخاه من األرس، إال أن أرس 
أخيه استمر طويالً بسبب خداع القراصنة الكذابني الذين ال يوفون بعهودهم. ومل 
» إىل أحد القساوسة   وجْ بَكْ يكتفِ القراصنة الكفار بذلك فحسب، بل أرسلوا «أُورُ

 :« ئيسْ وجْ رَ لتنصريه، فقال هلم «أُورُ
باطل؟" دين  إىل  وأنتسب  احلق  الدين  أترك  أن  يل  كيف  الغافلون!  "أهيا 

فقال له القراصنة الغاضبون: 
ال؟"  أم  ونجاتك  لنرصتك  حممد  سيأيت  هل  لننظر  ا  "إذً

وربطوه بالسالسل، عىل قارب، ليقوم بالتجديف.
:« وجْ رئيسْ فقال هلم «أُورُ

.U اهللا  إىل  r" والتجأ  حممد  نبيي  سينرصين   كيف  "سرتون 

عامئم  رءوسهم  وعىل  بيض  بثياب  يلبسون  ا  أناسً القراصنة   رأ فرتة  وبعد 
األرس،  من   « وجْ ختلص «أُورُ وبذلك  البحر،  يف  به  ألقوا  ثم  أغالله،  حيلون  خرضاء 

وبذلك ظهرت بركة جالدة اإليامن واإلذعان وبركة التوكل.
» بعد تلك احلادثة محلة عىل القرصنة البحرية املوجودة يف  ْ رضِ » و«خِ وجْ بدأ «أُورُ
هم  كانوا  الذين  ارة  البحَّ من  الكثري  حوهلام  جتمع  قصرية  فرتة  وبعد  املتوسط،  البحر 

ا إىل البحر قائلني:  الذئاب البحار، وخرجوا مجيعً
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ا!". دومً اهللا  بسم  الغزو،  وقت  "إنه 
 « وجْ «أُورُ واكتسب  يتسع،  املذكورة  اجلهاد  راية  ظِلُّ  كان  الوقت  وبمرور 
ولفّت  والبندقية،  والفرنسية  اإلسبانية  السفن  ضد  مرشفة  انتصارات   « ْ رضِ و«خِ
متكن  النهاية  ويف  سباهتم،  من  أوروبا  أباطرة  وأفاق  كلها،  أوروبا  وشهرهتم  قوهتم 

ارة من فتح «اجلزائر»، وتأسيس دولة هلم هناك. هؤالء البحَّ
يف  سلطانًا  "الوالد"  البحارة  بني  لقبه  كان  الذي  رئيس»  وجْ  «أُورُ إعالن  وتم 
اجلزائر، لقد كتب املذكور مع أخيه العديد من املالحم البحرية ضد األعداء، وبذلك 
يف  رئيس»  «خرض  رجولة  بفضل  مدهشة،  قوة  املتوسط  األبيض  البحر  يف  ظهرت 

إدارة الدولة.
» عىل عالقة بـ«السلطان سليم األول» السلطان العثامين  ْ رضِ » و«خِ وجْ كان «أُورُ
يف ذلك الوقت، واعتربوا دعاء «السلطان سليم» هلم تقوية معنوية، وكانوا يتبادلون 

 : اهلدايا فيام بينهم، وكان «السلطان سليم» يدعو هلم قائالًً
يف  سيوفهم  واجعل  واآلخرة،  الدنيا  يف  املجاهدين  هؤالء  وجوه  بيّض  "اللهم 

البحر املتوسط قوية، وانرصهم دائامً عىل الفرنجة".
بمثابة  السلطان  دعاء  معهم  ومن   « ْ رضِ و«خِ  « وجْ «أُورُ األخوان  اعترب  وبذلك 
التقوية املعنوية،  وكانوا خيرجون إىل البحر للجهاد قائلني "اهللا، اهللا"، وعندما كان 

يسمع أعداؤهم الفرنجة ذلك كانوا يفرون من أمامهم وهم يقولون: 
سفينته". منقذ  والقبطان  رأسه  منقذ  "األسد 

وما أمجل ما قال الشاعر يف ذلك:
ا  مهام كان قطيع الغنم كثريً

فيكفيه جزار واحد
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» يعني  وسْ بَارُ ارْ وكانت النتيجة من ذلك كله أن أصبح جمرد ذكر اسم أرسة «بَ
وجْ رئيس» يتجرع كأس الشهادة  النرص، ودارت األيام  عىل هذا املنوال. و إذا بـ«أُورُ

يف إحد املعارك الضارية بينه وبني «اإلسبان». رمحة اهللا عليه.
 ْ رضِ «خِ أخوه  محل  حيث  تقف،  مل  أيدهيام  عىل  بدأت  التي  اجلهاد  محلة  أن  إال 
» عىل عاتقه راية الغزو واجلهاد يف البحار من بعده، وبذلك تم تسليم البحر  ئيسْ رَ

.« ئيسْ ْ رَ رضِ املتوسط لـ«خِ
» جريئًا مثل أخيه الكبري وإىل جانب ذلك كان يتمتع بصفات  ئيسْ ْ رَ رضِ كان «خِ
مرة  ذات  قيل  ولذا  له  خاصة  موهبة  كانت  احلالة  هذه  واحلذر،  واالحتياط  التدبري 

وجْ رئيس» معنويا املقولة التالية:  ألخيه الكبري«أُورُ
» مقدم عليك من حيث التدبري حذار أن ترتك الرجوع  ئيسْ ْ رَ رضِ "إن أخاك «خِ

إىل تدبريه" 
قطع  أن  بعد  تارخينا  يف  العظيمة  الشخصيات  بني  مكانه  احتل  فقد  ولذلك 
املراحل العديدة يف زمن قصري. ويمكن القول بأن حركة اجلهاد من أجل التوحيد 
» واستمرت من بعده  ئيسْ وجْ رَ واإليامن، التي بدأت يف البحر املتوسط عىل يد «أُورُ
» كانت أحد العوامل املهمة يف جعل القرن السادس عرش عرص  ئيسْ ْ رَ رضِ عىل يد «خِ

األتراك.
البحرية  الغزوات  من  أخرجت  التي  القوة  يمثل  الذي   « ئيسْ رَ وجْ  «أُورُ كان 
ا،  أيضً الصفة  بتلك  يتمتع   « ئيسْ رَ  ْ رضِ «خِ وكان  مدهشة.  شجاعة  صاحب  دولة، 

ويزيد عنها بأنه حيافظ عىل التوازن والتدبري واحلذر.


 « وجْ » قد ضعف بعد استشهاد أخيه «أُورُ ئيسْ ْ رَ رضِ وقد اعتقد «اإلسبان» أن «خِ
الذي كان يمثل أكرب عون له، فأعدوا أسطوال ضخامً ووصلوا به إىل اجلزائر، وطلبوا 

» أن يسلمهم قلعتها، ولكنه أجاهبم بقوله:  ئيسْ ْ رَ رضِ من «خِ
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"يا أعداء املسلمني! لن أسلم لكم القلعة، بل لن أسلم لكم حصاة واحدة من 
عىل سواحلها"، ثم قاتلهم، وشتت أسطوهلم.

األهايل  رئيس» عىل «اإلسبان» أحبه   ْ رضِ االنتصار الذي حققه «خِ هلذا  ونتيجة 
 : جدا، ودعوا له بالنرص قائالًً

معنا." وجوده  يديم  أن  اهللا  نرجو  فعال،  خرض  وهو  ا  خرضً اسمه  "كان 


» بأنه سيأيت اليوم الذي  ستضعف قوته إذا ما استمر بمفرده،  ئيسْ ْ رَ رضِ فكر«خِ
جيعل  أن  عليه  واقرتح  ١٥١٩م،  عام  يف  األول»  سليم  إىل «السلطان  اهلدايا  فأرسل 
األرايض التي حتت حكمه حتت سيادة الدولة العثامنية، وقد شعر «السلطان سليم» 
» ملا فيه من احلفاظ عىل  ئيسْ ْ رَ رضِ بالسعادة البالغة من هذا الترصف الذي قام به «خِ
وحدة العامل اإلسالمي، وعيّنه «أمري األمراء» عىل اجلزائر، وأرسل له راية و٢٠٠٠ 
له  سمح  كام  املختلفة،  مساعداته  إىل  إضافة  املدافع  من  ا  وعددً انكشاري،  جندي 

بجمع اجلنود من األناضول.
وقد مر عىل التاريخ اإلسالمي شخصيات ثالثة حتركت بفراسة وتضحية كبرية 
بذلك  وتركوا  اإلسالمي،  العامل  وحدة  عىل  احلفاظ  أجل  من  التاريخ  يف  مثلها  رَ  يُ مل 

ذكر عطرة مجيلة ملَنْ بعدهم.
اخلالفة  عن  تنازل «احلسن»  فقد    ،r النبي  حفيد   v عيل»  بن  أوهلم: «احلسن 
أو  تفرقة  حتدث  ال  حتى  وذلك  فقط،  أشهر  ستة  فيها  قىض  أن  بعد   t لـ«معاوية» 
انقسام يف العامل اإلسالمي، وبذلك جنّب الدولة اإلسالمية واملسلمني معارك كانت 

ستسفك فيها الكثري من دماء املسلمني.
ـتْلِييس» الذي ربط أياالت الرشق بالدولة العثامنية دون  الثاين: هو «إدريس البـِ
استخدام للسيف، وبالرغم من أن «السلطان سليم» أعطاه صالحيات كبرية، إال أنه 

مل يكن يقدم عىل فعل إال بعد استشارته.
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الثالث: هو «بارباروس خري الدين باشا» الذي كان حاكامً عىل «اجلزائر» وعىل 
بعض األماكن األخر، ولكنه مل يرغب يف حتقيق سلطة أو سيادة شخصية لنفسه، 
وراح طواعية يضم بالده إىل سيادة السلطان العثامين، الذي كان يعترب يف ذلك الوقت 
ا من  هو خليفة املسلمني حتى يضمن وحدة العامل اإلسالمي، ورجح أن يكون مكلفً

قبل احلاكم، بدال من أن يكون حاكامً عىل بلدة كبرية.
ارته متتلئ باحلكمة والفراسة:  والكلامت التالية التي قاهلا لبحَّ

أن  فبإمكاننا  للمسلمني،  خليفة  هناك  أن  وطاملا  حقه،  السيف  إعطاء  "جيب 

ضد  سنقف  متى  إىل  اجلزائر؟  يف  بمفردنا  نبقى  فلامذا  لإلسالم،  ودعامً  عونًا  نكون 
هؤالء النصار الذين يكنون العداوة والبغضاء للمسلمني يف كل مكان؟ ولتعلموا 
رشط   وهذا  عاتقنا،  عىل  محلناها  التي  املهمة  هذه  عىل  تعيننا  قوة  إىل  حاجة  يف  أننا 
إلعالء كلمة اهللا التي هي وظيفتنا املقدسة، إنني أريد أن تُقرأ اخلطبة يف تلك البالد 
وهلذا  املحافظة.  هذه  يف  أين  طاملا  باسمه،  العملة  تُسك  وأن  املسلمني،  خليفة  باسم 
امللك  تاج  خان»  سليم  «السلطان  العظيم  السلطان  هذا  إىل  البالد  هذه  ضم  جيب 

العثامين."
وملا وصل هذا اخلرب إىل «إستانبول» استقبله «السلطان سليم» بسعادة ورضاء 

كبريين وقال:
ما  قبلت  فقد  وهلذا  قبل،  من  رعيتنا  أحد  ابن  وهو  رعايانا  من   « ئيسْ رَ  ْ رضِ "«خِ

قام به عىل الرأس والعني ".
من  يتكون  أسطوالً  وأسس  حوله،  البحارة   « ئيسْ رَ  ْ رضِ «خِ مجع  الفور  وعىل 

أربعني سفينة.
اجلديد  املنصب  هذا  باعتبار  أكرب  براحة  بفعالياته   « ئيسْ رَ  ْ رضِ «خِ قام  وبذلك 
 « نْ كَ لْ ارْ «شَ فأرسل  عيوهنم.  يفتحوا  أن  لألعداء  يسمح  ال  وأصبح  له،  نح  مُ الذي 
ا» ومل يتمكن هذا القبطان الظامل العنيد، الذي اغرت بمنصبه  يَ ورْ ا دُ يَ رْ إليه القبطان «أَنْدَ
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 ْ رضِ أمام «خِ الصمود  من  وكربه،  عجبه  بسبب  السامء  وال  األرض  تسعه  ال  والذي 
» ونتيجة لذلك مل جيد هذا القبطان العظيم، وهو «خرض رئيس»، من األعداء  ئيسْ رَ

نْ يستطيع أن حياربه أو ينازعه يف البحر األبيض املتوسط. مَ
ا،  قد كتب مالحم  ا بحريا كبريً » الذي كان قائدً ئيسْ ْ رَ رضِ وعىل ذلك يكون «خِ
ا للقوة املمتازة املستثناة التي  ال مثيل هلا يف البحر األبيض املتوسط، فكان يمثل رمزً
بدأت بفرد أو اثنني حتى وصلت إىل دولة كبرية. فقد أظهر أكثر من مرة بنجاحاته 
يف  األصيل  املؤثر  العاملَ  ذلك  التاريخ،  أمام  البرش،  من  بحفنة  عليها  حصل  التي 

أساس النرص.
أو  خياالت  وكأهنا  العقول  يف  تبدو  هبا  قام  التي  النجاحات  تلك  كانت  وإن 
أساطري، لكنها أصل احلقيقة. فقد كانت انتصارات «خري الدين باشا» من جتليات 

البيان القرآين يف اآلية الكريمة:
نِ اهللاِ}  (البقرة، ٢٤٩) ةً بِإِذْ ثِريَ بَتْ فِئَةً كَ لَ ةٍ غَ لِيلَ نْ فِئَةٍ قَ مْ مِ {كَ

لقد كانت سفن األعداء إذا ما رأت رايته اضطرت إىل الفرار أو التسليم، حتى 
ملك «إسبانيا» الذي عد نفسه صاحب كل األماكن التي مل تكتشف بعد يف «أمريكا»، 
مل يستطع القيام بيشء أمام هذا الوضع، فجمع قادته، وقال هلم هذه الكلامت التي 

تعرب عن قلة حيلته: 
من  متكن  فهو  فعلنا،  مهام  «بارباروس»،  أمام  عاجزين  ا  مجيعً أصبحنا  "لقد 
الغلبة علينا يف كل مرة. وإن خرجت أية سفينة من سفننا ألي سبب يف البحر فإهنا 

ال بد وأن جتد أمامه أسطول «بارباروس»".
عىل  جرأة  أي  إسبانيا  ملك  بجوار  كانوا  الذين  القادة  هلؤالء  يكن  مل  أنه  إال 
فعلوا  لو  أهنم  يعلمون  كانوا  ألهنم  سيئة؛  كلمة  قول  حتى  أو  ضده  ليشء  التخطيط 
ا؛ ألنه كان كاألسطورة يف البحر  ا عسريً ذلك حلاسبهم «بارباروس» عىل ذلك حسابً

األبيض املتوسط.
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النطاق  وواسع  قوي  خمابرات  جهاز  وجود  هو  القادة  هؤالء  خوف  وسبب 
خمابرات  ا  أيضً له  كان  املادية،  املخابرات  وجود  جانب  وإىل  باشا».  الدين  لـ«خري 
معنوية، ومن األحداث املشهورة عنه أنه كان يعرف هبذه املخابرات املعنوية بتلك 

الدسائس واحليل، التي يقوم هبا األعداء يف وقتها، ويقيض عليها فور حدوثها.


وكان  الكرامات.  أصحاب  األولياء  من  بارباروس»  باشا  الدين  «خري  كان 
وكان  سليم».  «السلطان  قبله  ومن  القانوين»  «سليامن  بالسلطان  قوية  عالقة  عىل 
«السلطان سليامن» مثل والده «سليم» يدرك هذه املرتبة املعنوية، التي يمتلكها «خري 
الدين  كان «خري  مرة  وذات  الشديد.  االحرتام  له  ويكن  يقدره  فكان  باشا»،  الدين 
أن  سليامن»  «السلطان  يستطع  مل  الباشا   غادر  أن  وبعد  السلطان،  صحبة  يف  باشا» 
ْفِ  يمسك نفسه من أن يقول ملَنْ كانوا بجواره: "إن هذا الباشا رجل ويل"، فلم خيُ

مشاعر التقدير واالحرتام نحوه  عمن حوله .
السلطان  من  الكريمة  اللفتات  هذه  أمام  يقول  الباشا  كان  هذا،  من  وبالرغم 
وليا  كان  الباشا  هذا  إن  حقيقة  عالية".  مرتبتك  اهللا  جيعل  حتى  ترابا  "كن  وغريه: 
أحيانا،   r الرسول  بمساعدة  املعنى  عامل  يف  املشكالت  من  العديد  حل  من  يتمكن 
واخلرض u أحيانا أخر، فكم مرة كان الباشا ينشغل بالعديد من املسائل ككيفية 
وخططهم  أعداءه  فعاليات  أو  عدو  ملهامجة  التخطيط  كيفية  أو  القالع،   إحد فتح 
الرسية أو غريه من املسائل، وكان اهللا تعاىل ييرس له باحلل يف رؤياه، وهذا يعد بمثابة 
ا يف نجاحاته، ومن  ا كبريً الكشف الرباين. وقد لعبت تلك املساعدات املعنوية دورً
ارة املرافقني له، والذين كانوا يتهيئون  احلقائق املشهودة عن الباشا أنه كان يعطي البحَّ

للخروج إىل البحر، التعليامت عن طريق الرؤيا.
«خري  الليلة  تلك  يف   ورأ محلة،  يف  البحر  يف   « ئيسْ رَ «آيْدينْ  كان  مرة  وذات 

الدين باشا بارباروس» يف منامه وكان يقول له:
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 "انتبهوا، فالعدو خلفكم. وسيصادفونكم يف الصباح بخمس عرشة سفينة، ال 
ا واهجموا عليهم. هيَّا! اذهبوا! فإنكم ستغلبوهنم، وتأتوا  تضطربوا، وخططوا جيدً

إلينا بتلك السفن".
عىل  وصىل  القرآن،  وقرأ  وصىل،  توضأ  نومه  من   « ئيسْ رَ «آيْدينْ  استيقظ  وملا 
«آيْدينْ  انتظار  من  املوجودون  والقادة  ارة  البحَّ اندهش  وقد  ينتظر.  وبدأ  النبي، 

»، وعدم إعطائهم اإلذن بالتحرك، فقالوا له:  ئيسْ رَ
الكثرية"  الغنائم  معنا  إن  هنا،  من  لنذهب  "هيَّا 

فأخربهم بالرؤيا التي رآها، ويف تلك األثناء أتت سفن األعداء فعالً من اخللف، 
وبإذن اهللا تيرس النرص للمسلمني، ومل تكن تلك املنقبة وغريها من حمصول اخليال، 

وإنام هي حقائق تارخيية ثابتة يف مذكرات باشا.
ارة والقادة حيبون «خري الدين باشا» كقائد هلم، وكويل  إىل جانب هذا كان البحَّ

من أولياء اهللا الصاحلني، وهلذا كانوا يطيعونه طاعة عمياء.
ارة هيرعون ويتسابقون من أجل تنفيذ أوامره، وكانوا يتحريون من  وكان البحَّ

الكرامات التي يشاهدوهنا عليه، وكانوا يبجلونه قائلني له: 
اهللا". أولياء  من  ويل  أنت  سيدي!  "يا 

وكان «خري الدين باشا» مقابل معاملتهم وارتباطهم به، صاحب رمحة وتواضع 
شفقة  هلم  يبدي  وكان   . دائامً بالنرص  يأتون  الذين  والقادة  ارة  البحَّ كل  أمام  ووفاء 
وكان  جيدة،   تربية  تربيتهم  عىل  يعمل  قويا  ا  حماربً الظاهر  يف  كان  أبنائه،  عىل  األب 
ا من أجل تكامل هوية املسلم املوحد عندهم،  ا كبريً من الناحية املعنوية يبذل جهدً
وهلذا كان يعمل عىل إزالة األخطاء التي تبدر من القادة أو من البحارة نتيجة لسوء 
فهمهم، باألصول املعنوية أكثر من إزالتها بالتدابري الظاهرية. وكان يعفو عنهم يف 
املسائل  يف  أما  الغزاة.  صفوف  يف  يكونوا  حتى  عنهم  يعرض  فال  البسيطة  املسائل 
شى منها عىل اشتعال نار الفتنة بينهم، فكان يترصف فيها بحكمة  الكبرية التي كان خيُ
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حتى ال تتزايد تلك النريان – حتى وإن كان فيها عدم رعاية له هو شخصيا- وكان 
يعمل عىل تأليف وتلطيف قلوب هؤالء البحارة والقادة بقوله: 

."األخر املجالس  يف  بحث  موضوع  جتعلوه  وال  هذا،  لتنسوا  ارة!  البحَّ "أهيا 
النفسية  بالرصاعات  االشتغال  أرضار  أمام  باشا»  الدين  «خري  زم  هيُ مل  وبذلك 

الفارغة، بل كان يبذل جهده دائامً من أجل الوحدة واإلخاء. 
وكان «خري الدين باشا» إىل جانب هذا الوصف املعنوي ال مثيل له من الناحية 
ا، فقد كان دائم البحث عن أحدث التقنيات يف عرصه واستخدامها.  الظاهرية أيضً
فقد كانت كل سفينة يقوم بتأسيسها أفضل من ناحية التشكيل والتجهيز مما قبلها، 
فكان يسبق رفقائه يف البحار املحيطة ويغلب أعداءه قبل أن يأيت القادة؛ ألن األعداء 
أعىل    U اهللا  سبيل  يف  املوت  يعد  فكان  هو  أما  منه،  ويفرون  املوت،  خيافون  كانوا 

مرتبة، وهي الشهادة.
لذلك كان يدعو هبذا الدعاء عندما خيرج إىل محلة ما: 

واهزم  ونرصك،  عونك  من  نصيبًا  يل  اجعل  يشء!  كل  عىل  ا  قادرً يا  إهلي!  "يا 
الكفار، واجعلهم يف حرية مضطربني، واجعلهم خيافون من النظر إلينا، وال تلحق 
أقوياء  األعداء  عيون  يف  دائامً  واجعلنا  األعداء،  من  رضر  أي  اريت  بحَّ وال  بسفني 
نْ إىل قلوب هؤالء املجاهدين بالشجاعة واجلرأة، وعدم اخلوف من  كثريين، وأحسِ

الكفار".
وبربكة هذه اخلصال املعنوية منح اهللا تعاىل النرص والعون لـ«خري الدين باشا»  

ربِّ عنه يف األبيات التالية: ضد الكفار، وألقى اخلوف يف قلوب أعداءه، وهو ما عُ
ا إذا ما ساعد اهللا شخصً
فلن يُقاس أي سلطان به
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من  كمة، وبالرغم  حمُ قلعة  يد كفار «إسبانيا» هبا  يف  جزيرة  اجلزائر  وكانت أمام 
الدين  أن «خري  إال  البحر  ومن  الرب  من  اإلسبان  أقامها  التي  القوية  االستحكامات 
حتى  بحرقة  يبكي  ظل  ملك «إسبانيا»  إىل  اخلرب  وصل  وملا  فتحها،  من  متكن  باشا» 
روعه،  من  معه  نْ  مَ أ  فهدّ االنتحار،  وحاول  األرض،  عىل  العرش  من  نفسه  ألقى 

وقالوا له: 
أخشاب"  قطعة  عن  عبارة  والسفن  أحجار،  جمرد  القلعة  إن  موالي!  "يا 

ملا  بسببها  مات  قلبية  ألزمة  تعرض  أنه  إال  روعه،  من  هدأوا  أهنم  من  وبالرغم 
علم بانتصار آخر لـ«خري الدين باشا».

عن  وبحثوا  الباباوات  مع  تعاون  مكانه،  العرش  عىل  اجلديد  امللك  جلس  وملا 
حل مشكلتهم. فازداد ظلم امللك جتاه املسلمني األندلسيني، وسبق يف هذا أسالفَه. 
وفرح الباباوات مما يفعله بسبب حقدهم ووحشيتهم. حتى ما اكتفوا هبذا وقالوا له:

"أهيا امللك! ال ترتك أجنبيا يف ديارك. وباخلاصة املسلمني فإن إقامتهم الصالة 
ومن  علينا،  كبرية  خطورة  يمثل  وهذا   . كثرياً تثرينا  اليوم  يف  مرات  مخس  باجلامعة 
تب يف كتبنا أن وجودهم يف ديارنا لن جيلب  اخلطأ الكبري وجودهم يف ديارنا، وقد كُ
ا  لنا اخلري وعليك أن متنعهم من أداء عباداهتم. وإال فإن املسلمني سيشكلون خطرً
من  سيتمكنون  وبالتايل  مسلمني.  جيعلوهنم  وربام  املوجودين،  املسيحيني  عىل  ا  كبريً
نذير  يكون  لن  هذا  فإن  عهدك،  يف  املسيحيني  أطفال  أسلم  وإن  كلها.  إسبانيا  فتح 

ا". خري لك أبدً
أن  بعد  اآلخر،  تلو  الواحد  األوامر  بكتابة  الباباوات  كالم  عىل  بناءً  امللك  وقام 

وا".  رصح بقوله:  "ويل للمسلمني الذين مل يتنرصّ
ا  أرواحً أن  يعتقد  امللك  كان  لقد  املسلمني.  ضد  بشعة  إجراءات  اختاذ  يف  وبدأ 
وهلذا  عيسى،  ألوهية  ينكرون  فهم  لذلك  املسلمني،  أرواح  عىل  سيطرت  شيطانية 
. هبذا ظهرت سجالت سيئة  كان يريد عىل حد زعمه تطهري أرواحهم بحرقهم أحياءً
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وقبيحة للغاية يف التاريخ ملسيحيي الغرب الذين يعتربون أنفسهم اليوم أساتذة يف 
ا يف احلضارة واإلنسانية . تلقني العامل دروسً

املسلمني.  هؤالء  ملساعدة  وهرع  ا،  كثريً تأثر  بذلك  باشا»  الدين  علم «خري  وملا 
وقد وصلت إمدادته يف الوقت نفسه الذي بدأ كفار إسبانيا فيه اهلجوم عىل املسلمني 
املتبقني من الدولة األموية، الذين سكنوا يف «جبل البلقان». وملا رأ اجلنود اإلسبان 
«خري الدين باشا» ورجاله فروا هاربني عىل الفور، وبعد أن محل معه عىل سفنه ما 
وهبذا  الباقني،  حلامية  عسكرية   محية  البلقان»  «جبل  يف  ترك  املسلمني،  من  استطاع 
الشكل عمل «خري الدين باشا» سبع رحالت نقل فيها ٧٠ ألف مسلم إىل اجلزائر، 
إىل «اجلزائر»،  وانتقلوا  الرتكية،  املالبس  مسلمي «األندلس»  من  الكثري   ارتد كام 
بسبب  األتراك  من  كبرية  بدرجة  خيافون  كانوا  ألن «اإلسبانيني»  أمان،  يف  وعاشوا 

بارباروس، لدرجة أهنم كانوا ال يتجرؤون عىل أي أحد يرتدي الزي الرتكي.
التخلص  من  كلية  يتمكنوا  مل  مسلمي «األندلس»  فإن  ذلك،  كل  من  وبالرغم 
من املذابح التي قام هبا «اإلسبان» ضدهم منذ فرتة واستمرت فيام بعد. ألنه مل يكن 
يف «إسبانيا»  املتبقية  القلة  أن  كام  وقوي،  منظم  ي  برّ جيش  باشا»  الدين  لد «خري 
تلك  جعل  األمر  وهذا  نفسها،  عن  الدفاع  من  تتمكن  أغلبية  تكن  مل  املسلمني  من 
األحداث متر يف التاريخ بذكريات مؤملة للغاية. فبسبب انتقال مسلمي «األندلس» 
من احلياة املعنوية إىل احلياة النفسية وبسبب اختاذ اإلمارات أولياء من النصار ضد 

إخواهنم من اإلمارات األخر صارت عاقبتهم مؤملة.
وبالرغم من ذلك مل تكن اجلهود املبذولة من أجل املسلمني يف «األندلس» قليلة 
باملدافع،  سواحل «أسبانيا»  كل  باشا»  الدين  رضب «خري  فقد  االستحقار.  لدرجة 
ومتكن من نقل الكثري من املسلمني إىل السواحل اإلفريقية، كام أن مساعي «السلطان 

القانوين» يف هذا املضامر من املساعي اجلديرة بالذكر والتقدير.
ما قام به «خري الدين باشا» أو «السلطان القانوين» جتاه  «اإلسبان» إنام كان عبارة 
ا من ناحية، وإمداد املسلمني املساكني هناك من ناحية  عن نية لتلقني «اإلسبان» درسً
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أخر، وكان «السلطان القانوين» و«خري الدين باشا» يف هذا األمر عىل ارتباط دائم.
لتلك  نتيجة  «إسبانيا»  عىل  بحرية  محلة  يعد  بأن  القانوين»  «السلطان  فكر  وقد 

األحداث، فأرسل الفرمان التايل لـ«خري الدين باشا»: 
ا معي، وعليك اآلن أن  "إنني أنوي عمل محلة عىل «إسبانيا»، ولتكن أنت أيضً
تعنيّ وكيالً عنك يف األماكن التي أنت فيها، ولتأت أنت إىل «إستانبول»، ولكن بعد أن 
ترتك مكانك رجالً تعتمد عليه؛ ألنني أريد أن أمحي ممالك اإلسالم كام أمحي دياري، 
فالرضر الذي يصيبهم كأنه أصابني، وعليك أن تتحرك اآلن بام يرتاء لك فعله".
كابنه،  حيبه  ا  قائدً «اجلزائر»  يف  باشا»  الدين  «خري  ترك  الفرمان  هذا  عىل  وبناءً 
ا، وهو «حسن أغا». ويف تلك األثناء خرجت شائعات تقول بأن  ويعتمد عليه كثريً
باشا»  الدين  وكان «خري  كبرية،  بحملة  إىل «اجلزائر»  اخلروج  ينوي  ملك «إسبانيا» 
يفهم أن هذه جمرد حيلة، فأعد هو اآلخر حيلة أكرب، فقد ترصف وكأنه خرب سفنه، 
وتنازل عن األسطول، ونقل املدافع إىل القلعة، وبمجرد أن نزل األعداء إىل البحر 
يا  رْ رأسهم «أَنْدَ وعىل  قادهتم  كل  وهزم  كالصقر،  باشا»  الدين  عليهم «خري  انقض 

يا» كعادته. ورْ يا دُ رْ رَّ «أَنْدَ فَ يا» فَ ورْ دُ
بعدها سار «خري الدين باشا» إىل «إستانبول» يف أمان، وقابل السلطان، فأظهر 
للمرة  اجلزائر»  أمراء  «أمري  منصب  ومنحه  ا،  وتقديرً رعاية  القانوين»  «السلطان  له 
الثانية، وزاد من أسطوله، وسار «خري الدين باشا» هبذا األسطول الكبري واكتسب 

عدة انتصارات. 


أهنم  منطلق  من  األهايل  باحتياجات  قرب  عن  هيتم  باشا»  الدين  «خري  كان 
مّ منهم بالقيام بثورة أو مترد ألي سبب  نْ هَ يريدون الراحة، لدرجة أنه كان يعفو عمَ
ارة  ما، وكان متساحمًا معهم، وذات مرة أراد أهل «اجلزائر» أن يتمردوا، فطالب البحَّ

بعقاهبم، ولكن «خري الدين باشا» رد عليهم بقوله: 
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ضد «اإلسبان»" عن «اجلزائر»  معنا  حاربوا  فقد  عنهم  "لنعفُ 
ارة وهم حتت تأثري أمل املصيبة التي فتحت الطريق هلذا التمرد:   فقال البحَّ

واعتزل  دينية  مدرسة  إىل  اذهب  فهيّا!  القدر  هبذا  رحيامً  كنت  إذا  سيدنا!  "يا 
فيها، فالبكوات (األمراء) ال بد أن يكونوا أشداء".

ا عىل هذا الترصف املخالف لألدب جتاهه  حزن «خري الدين باشا» حزنًا شديدً
أمام األهايل. لكنه ترصف معهم بالعفو ومل يعاقبهم، واكتفى باللجوء إىل اهللا بقلب 
 حزين فقط، ومد يديه إىل السامء وقال: "يا رب! أظهر يل اخلري". ثم نام قليالً، ورأ
يف رؤياه النبي r. وكان حيمل كل ماعنده عىل السفينة والنبي r يساعده بنفسه. فلام 
استيقظ فرس الرؤيا، وترك قلعة «اجلزائر» واستقر يف قلعة أخر، حيث استقر هبا 
 ا بإشارة معنوية. فقد رأ ثالث سنوات. ثم عاد إىل «اجلزائر» وكانت عودته أيضً
الدين!  خري  يا  النبي:  له  وقال  األربعة،  اخللفاء  ومعه   r اهللا  رسول  ا  أيضً الرؤيا  يف 
توكل عىل اهللا، وعد إىل «اجلزائر وستنترص عىل الكفار وعىل املنافقني الذي يكنون 

لك العداوة.
وعىل الفور أعد العدة وعاد إىل «اجلزائر» هبذا األمر النبوي، وقد سعد األهايل 

ا؛ ألهنم كانوا قد تعرضوا ملظامل كثرية عىل يد الكفار وعىل يد املنافقني. بقدومه كثريً
هدفا  يكن  مل  باشا»  الدين  «خري  هدف  أنّ  حداها  عىل  األحداث  هذه  وتظهر 
ا يف دعوته إلعالء كلمة اهللا U. وهلذا كان التوفيق  شخصيا أو ماديا، وإنام كان صادقً
ا للتأييد  من اهللا عىل إخالصه وأخالقه يالزمه دائامً يف خدماته ومحالته،  كان مظهرً
اإلهلي يف كل محالته. ورأيه الصائب الكبري يف كل محالته وختطيطاته، إنام كان بفضل 
اإلهلام الرباين الذي كان ينصب عىل قلبه، أو بفضل الرؤ الرمحانية التي كان يراها، 

وكلها حقائق تارخيية ثابتة.
األمراء  بني  والسلطنة  احلكم  عىل  النزاعات  أن  ا  أيضً األحداث  هذه  وتظهر 
جاهد  التي  املهمة  املسائل  من  كانت  أمرها،  يتوىل  كان  التي  األماكن  يف  املسلمني 
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ا، وأحيانًا  «خري الدين باشا» من أجلها. فقد كان هؤالء األمراء حيارب بعضهم بعضً
نْ  مَ منهم  إن  بل  الغاية،  تلك  أجل  من  نفسه  باشا»  الدين  عىل «خري  يتمردون  كانوا 

كان يتحالف مع النصار هلذا الغرض. 
التي  األشياء  وأكثر  أكرب  من  املسلمني  ضد   النصار مع  التحالف  هذا  وكان 
حاكامً  به  نصّ قد  وكان  مترد «مسعود»  عند  كتبها  التي  الرسالة  وهذه  الباشا.  تغضب 
» تعد مهمة للغاية للمسلمني يف الوقت احلارض ملا فيها من حساسية  سانْ عىل «تلَمْ
إيامنية كبرية: "يا مسعود! ال أسعدك اهللا! أين العهد الذي عقدته معنا؟ ملاذا عقدت 
ما  هل  عدوا؟  عدونا  تعترب  بأنك  معنا  عهدك  أين  أعدائنا؟  «اإلسبان»  مع  معاهدة 
فعلته يسعه اإلسالم؟ يا لك من شخص حقري، لقد هنضت ومتلقت الكفار، أال تعلم 
ا عن  أن هذا سيؤول بك إىل هناية مؤملة وسوء عاقبة؟ طار عقلك، فأصبحت عاجزً
رؤية العاقبة. فجعلت نفسك هبذا أمام غضب اهللا وغضبي وسرت هذا قريبًا. ذنبك 
عليك! وعهدي لك بأن أجعل الدنيا تضيق بك، وال تنس أن العرش الذي جلست 

عليه بال عناء ستنزل من فوقه دون أن تشعر!.."
ا هذا نيس حقيقة القول القائل: إال أن مسعودً

عندما يكون للنملة أجنحة تظن أهنا بشارة
واملسكني ال يعرف أن هذا إىل املوت إشارة!

مع  اجلديد  حتالفه  مسعود  وعقد  كالفرعون،   فكان  الطغيان،  وادي  يف   ومتاد
الكفار. إال أنه أفاق من غفلته بسبب هذا اخلطاب الشديد اللهجة الذي أرسله إليه 
ا حيبه جدا للتوسط بينهام، إال أن الباشا املتميز  «خري الدين باشا» فأرسل إليه شخصً

بالفراسة قال هلذا الشخص الذي يتوسط ملسعود:
"يبدوأنك قد أحببته وأردت أن تشفع له عندي. لكن جيب عليك أن تعلم أن 
يف  والثقة  رؤوسهم.  يف  املسيحي  الفكر  واستقر  معدهتم،  يف  دخلت  الكفار  لقمة 

أشخاص كهؤالء خطر عظيم".
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ثم قرأ الباشا البيت التايل: 
ال تظن أن اخلائن يكون عىل سالمة ونصيب

ال بد من أن يكون؛ إما يُرضب عنقه وإما أن يطيع
أصحاب  األشخاص  الصائب  بالرأي  يكتشف  كان  باشا»  الدين  «خري  ألن 
ا األشخاص املقرصين  القابلية ويستخدمهم يف األماكن املناسبة هلم، ويكتشف أيضً
منعدمي القابلية، ويتخذ معهم اإلجراء املناسب. وفضال عن هذا كان دائامً يرجح 
األشخاص أصحاب القابلية والرشف واحلمية الشجعان ويعيل من شأهنم، وجيعلهم 
قادة عىل غريهم. وكان ال حيب أصال األشخاص الذين ينساقون خلف الشائعات، 
أمىض «خري  كام  إليه.  م  هبُ يقرّ ال  وكان  زائفة،  لياقة  لدهيم  الذين  أي  الناجحني،  غري 
الدين باشا» عمره يف جهد ال يعرف التعب أوالكلل، وكان يقول:"إن املؤمن ال جيد 
راحته إال يف جنة العليني." واحلادثة التالية التي رواها يف هذا الشأن حتمل من العرب 

الكثري:
كثرة  من  أصابني  الذي  التعب  عناء  من  قليال  أسرتيح  أن  أردت  مرة  "ذات 
احلملة  إىل  بنفيس  أذهب  أال  فقررت  اكتسبتها.  التي  واالنتصارات  الفتوحات 
ا  اجلديدة، وأن أرسل «سنان باشا» عىل رأسها، وقد رأيت يف رؤياي تلك الليلة هاتفً
يقول يل: "يا خري الدين! إن هذه الدنيا الفانية الكاذبة ال يوجد فيها راحة، إن الراحة 

األبدية يف جنة العليني، واعلم أن اهللا يف عونك!". 
وملا استيقظت قلت يف نفيس: "إن هذه مهة األولياء والصاحلني. واحلمد هللا لقد 

أنقذوين من خطأ كبري’ فقمت بتوزيع الصدقات الكثرية، وأطعمت الفقراء".


ا  ا للمنفعة من الدولة، بل كان موجهً إن محاس «خري الدين باشا» مل يكن موجهً
االحرتام  هلم  ويكن  قويا،  بالسالطني  ارتباطه  كان  وقد  اهللا،  كلمة  وإعالء  خلدمتها 
والتقدير. وقد أحرز فتح «تونس» بقوة قليلة بعد أن نال درجة الباشوية يف البحرية 
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الفور  عىل  قام   ، ضخامً أسطوال  إليه  أرسل  «إسبانيا»  ملك  بأن  علم  وملا  العثامنية. 
بإرسال أسطول السلطان إىل «إستانبول»، واستعد للحرب بالسفن التي معه فقط. 

نْ كانوا معه قالوا له:  حتى إن مَ
انتحار!". فقط  السفن  هبذه  املعركة  خوض  إن  سيدي!  "يا 

يف  سببًا  كان  باشا  الدين  خري  "إن  يُقال:  أن  أريد  ال  إين  إخواين!  "يا  هلم:   فقال 
هالك أسطول السلطان" ثم قال هلم: "ليس هناك ما يدعو للقلق، فكله مقدر يف علم 
اهللا" وبخطة ذكية متكن من االلتفاف حول أسطول األعداء، وجعلهم يف إطار حتت 

سيطرته، لدرجة أن األعداء ملا رأوا ذلك حتريوا جدا وقالوا: 
ذلك؟"  يكون  فكيف  بمفرده،  تونس  من  خيرج  أيام  عدة  قبل  رأيناه  "لقد 
ا املقولة التي تقول"إن «خري الدين باشا» ال يذهب إىل  وحينئذ رنت يف آذاهنم مجيعً

بلدة إال ويفتحها."
اهلاربني  الكفار  أسطول  بني  وكان  للمسلمني.  ا  حليفً النرص  كان  النهاية  ويف 
ا إذا به ينادي  يا» يفر هاربً ورْ يا دُ رْ يا» وعندما أخذ «أَنْدَ ورْ يا دُ رْ املنهزمني القائد «أَنْدَ

عىل «خري الدين باشا» من بعيد بشكل ال إرادي ويقول: 
مهارتك،  يف  وال  البحار  علم  يف  منك  أعلم  هو  نْ  مَ يوجد  ال  الدين!  خري  "يا 

فمن أين أتتك هذه الشجاعة؟" 
فرد عليه خري الدين باشا بشكل وقور للغاية: 

وأن  بد  ال  بإخالص،  به  ويتعلق  اإلسالم  يدخل  نْ  فمَ  .  r نبينا  معجزة  "إهنا 
ا". يكون شجاعً

مل يتاملك أندريا نفسه فتمتم باحلقائق التي اكتشفها: 
"إن كتب املسلمني تقول"إن من هيرب من احلرب ال يدخل اجلنة، حتى أنه لو 
يدخل  فإنه  يْن  الكافرَ أمام  من  احلرب  يف  األصحاء  األقوياء  املسلمني  من  واحد  فر 
تل يف املعركة ال يدخل اجلنة"، فإن كل الباباوات  قْ جهنم" ولكن كتبنا تقول "إن من يُ
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هذا  من  أكثر  للبالء  نتعرض  أن  يلزمنا  هل  للقهر!  فيا  بذلك.  نصحونا  والقساوسة 
حتى يعي الباباوات ما نحن فيه؟"

وبالرغم من أن ملك إسبانيا أرسل هذا القائد مرة أخر بأربعني سفينة حربية 
ملالقاة «خري الدين باشا» إال أنه مل يقدر عىل مالقاته.

ا من محلة بغداد فَدعا «خري  ويف تلك األثناء كان السلطان القانوين قد عاد منترصً
السلطان  ألمر  باشا»  الدين  امتثل «خري  وقد  إىل «إستانبول»  للحضور  باشا»  الدين 
فذهب إىل «إستانبول» بعد أن أمن أوضاع البحر األبيض املتوسط، وقابل السلطان، 

ا فقال:  الذي مل يستطع أن يتاملك نفسه إعجابً
بعيني  رؤيته  أنال  وجعلني  بسالم،  املبارك  الرجل  هذا  أوصل  الذي  هللا  "احلمد 
ومنحه  العثامين،  لألسطول  للبحرية  ا  قائدً به  ونصّ جبينه،  من  قبّله  ثم  الدنيا"،   يف 

صالحيات واسعة.
عمل  يف  وبدأ  اجلديدة،  وظيفته  مهام  باشا»  الدين  «خري  تسلم  الفور  وعىل 
بحرية  قوة  العثامنية  للدولة  جعل  وبذلك  العثامين،  لألسطول  قوة  أكثر  تشكيالت 
كبرية بقدر القوة الربية التي متتلكها، وأوصل البحرية العثامنية  إىل مرتبة قوية للغاية 
ال يمكن ألية دولة أخر أن تصل إليها. وملا رأ األوروبيون ذلك بدؤوا يشعرون 
إرسال  قرروا  النهاية  ويف  جديدة.  حلول  عن  يبحثون  وبدؤوا  والقلق،  باالرتياب 
رَ مثلها من قبل   يا»عىل رأس محلة صليبية بحرية قوية مل يُ ورْ يا دُ رْ القائد البحري «أَنْدَ

تتكون من ٦٠٠ سفينة، إىل البحر األبيض املتوسط.
كان «السلطان القانوين» يف ذلك الوقت مشغوال يف محلة «بوغدان». فأعد «خري 
الدين باشا» قوة بحرية مكونة من ١٢٠ سفينة، وسار إىل العدو بمناورات يف غاية 
صباح  ويف  حل،  قد  املساء  كان  ه»  زَ وَ «بِرَ يف  األسطوالن  والتقى  واخلربة.  الفراسة 
اليوم التايل كان موعد أكرب معركة بحرية حتى ذلك الوقت، صىل «خري الدين باشا» 

 : الفجر ورفع يديه إىل السامء ودعا اهللا قائالًً



٤٠٧

    o بارباروس خير الدين باشا             

يف  أبقى  هل  املعركة؛  تلك  يف  أترصف  كيف  اليوم  رؤياي  يف  أهلمني  رب!  "يا 
أبواب  يل  ستفتح  التي  اإلشارات  بلطفك  يل  وأظهر  العدو.  عىل  أهجم  أم  مكاين 
ا، وجعلت عبدك يظفر بالنرص، فأهلم عبدك النرص  النرص. فقد نرصتنا من قبل كثريً

ا يا رب العاملني!". يف هذه املرة أيضً
ا كثرية  ويف وقت السحر أظهر اهللا له الرؤيا التي طلبها. حيث رأ الباشا أسامكً
صغرية يف املكان الذي يرسو فيه، كان منها سمكتان مفتوحتا البطن، ويف تلك األثناء 

أتاه بعض األشخاص وقالوا له:  "لقد أرسل السلطان لك هذه األسامك" 
فأخذها «خري الدين باشا» ثم استيقظ من نومه، فشكر اهللا تعاىل، وقد متكن بعلم 
أن  أدرك  فقد  الرؤيا،  تلك  إشارات  حل  من  له  تعاىل  اهللا  منحها  الذي   الرؤ تعبري 
«السلطان القانوين» قد متكن يف تلك احلملة من فتح «بغداد»، وأن عليه هو اهلجوم 

عىل العدو.
األمر  أول  يف  قام  حيث  التحرك؛  يف  باشا»  الدين  «خري  بدأ  الشفق  وقت  ومع 
بسحب العدو إىل «بروزه»، ولكن الرياح كانت هتب يف وضع مساعد للعدو، فأدرك 
أمام  الرياح  تلك  أمام  تتحطم  أن  يمكن  معه  التي  ة  يفَ اخلَفِ احلربية  السفن  أن  الباشا 
«خري  فأمر  جيد.  بشكل  األرشعة  ربط  فيها  أحكم  التي  الضخمة،  األعداء  سفن 
الدين باشا» بكتابة آيتني من «سورة الفتح» ووضع واحدة منها عىل الناحية اليمنى 
للسفينة واألخر عىل الناحية اليرس١. ويف تلك اللحظة سكنت الريح بأمر اهللا، 

:  "الشكر هللا لقد حتققت رؤيتي". وحينئذ بدأ «خري الدين باشا» اهلجوم قائالًً
 وبدأت سفن املسلمني تصطاد سفن األعداء واحدة تلو األخر، وكأهنا أسامك 
صغرية، فبدأت سفن األعداء تفكر يف حيلة رسيعة، فتوصلوا إىل فكرة إلقاء بعض 
مٍ أمام غزاة املسلمني ليظنوا أهنا غنيمة فينشغلوا هبا. إال أن  طُعْ القوارب الصغرية كَ
"خري راية  عىل  دائم  بشكل  مكتوبة  ذلك  بعد  الفتح  سورة  من  اآليتان  هاتان  أصبحت  وقد      .١

          الدين باشا"، وكان احدامها  ال تزال حمفوظة يف املتحف البحري يف «إستانبول».
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ارة واجلنود قبل  «خري الدين باشا» بخربته ومعلوماته التارخيية اجليدة كان قد نبّه البحَّ
املعركة بأال يميلوا إىل الغنائم وال إىل األرس، وأال يبدؤوا يف مجع الغنيمة إال بعد 
هالك كافة سفن األعداء، وإن يرس اهللا النرص فإن الغنائم واملال سيكون من نصيبهم 

.U بإذن اهللا
ا بقول قائدهم، أدركوا أن به رسا وكرامة،  ارة كانوا يتمسكون جيدً وألن البحَّ
األعداء  سفن  من  سفينة  كل  خلف  يسريون  وكانوا  الغنائم،  بجمع  هيتموا  فلم 
ويدمروهنا وهم يرددون "اهللا! اهللا!" بحامس إيامين شديد. وكان «خري الدين باشا» 

 : يدعو اهللا قائالًً
اإلسالم". جنود  نصيب  من  النرص  واجعل  الدين،  أعداء  جنود  أهلك  "اللهم 

وبتلك املناورات التي قام هبا «خري الدين باشا» استطاع األسطول العثامين أن 
يدمر كل سفن األعداء التي خرجت أمامه.

وتوجت  العرص،  وقت  حتى  مثيل،  هلا  يكن  مل  التي  املعركة  تلك  استمرت 
الدين  «خري  بطولة  زادت  كام  باشا»  الدين  «خري  بقيادة  العثامين  األسطول  بانتصار 
هذا  أن  أدرك  القائد  هذا  أن  إال  االنتصار.  هبذا  مضاعفة  ا  أضعافً األسطورية  باشا» 
االنتصار لطف من اهللا عليه، وهلذا سجد سجدة شكر هللا U، وبالرغم من أنه كان 
ا،  متواضعً الرأس،  مطأطئ  وليا  اهللا  أمام  كان  أنه  إال  القوي،  كاألسد  األعداء  أمام 
دامع العينني. وإن كان التواضع والعظمة تبدوان كضدين، إال أهنام متازجا يف هذا 
أمامه  أرسها  التي  األعداء  سفن  الباشا  ساق  ملا  إذ  واحدة.  خصلة  وصارا  القائد 
أمام  اخلروج  تستطيع  األعداء  سفن  من  واحدة  سفينة  هناك  تبقَ  مل  إىل «إستانبول» 

األسطول العثامين؛ فأصبح البحر األبيض بمثابة البحرية العثامنية.
أما ملك «إسبانيا» الذي عاد جير أذيال اهلزيمة خلفه فقد أمر بتشكيل أسطول 
وترك  إىل «إستانبول»  اجته  باشا»  الدين  أن «خري  علم  ملا  بالثأر.  لألخذ  وكبري  قوي 
«اجلزائر» ظن أن «اجلزائر» قد أصبحت لقمة سائغة، فاجته إليها. ولكن «حسن أغا» 
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كالسور  أمامه  وقف  املباركتني،  املاهرتني  بيديه  أنشأه  الذي  باشا،  الدين  خري  وكيل 
املمتنع اجتيازها. 

ملك  فأنا  يصدنا؟  أن  هذا  أغا»  لـ«حسن  "كيف  ا:  متحريً إسبانيا  ملك  فقال 
له  قولوا  سليامن»،  عىل «السلطان  االنتصار  هو  وهديف  كبرية،  إمرباطورية  صاحب 

يستسلم وإال أهدم أبراج قلعته عىل رأسه"
فرد عليه «حسن أغا» بجالدة إيامنية كبرية قائالًً : "لتفعل ما تريد ولن تستطيع".

ثم قال«حسن أغا» بعد أن ترنم بالبيت التاىل:
ق اليد ما قاله اللسان لو صدّ
ملا بقي عبد إال وصار سلطانا

"أهيا اإلمرباطور السيئ احلظ! الذي يدعي اإلمرباطورية. لتعلم أنك ال تعادل 
سيدي «خري الدين باشا» وال سلطاين سليامن. فمعادلك أنا؛ وهذا هو امليدان".

 ثم التجأ «حسن أغا» إىل اهللا تعاىل وهجم هجوما حتى حتري ملك «إسبانيا» وما 
در ماذا حيدث.

حرية  يف  األعداء  جعل  ا  شديدً ا  مطرً تعاىل  اهللا  أمطر  اهلجوم  ذلك  عىل  عالوة 
تامة، وبذلك مل يكن لدهيم طاقة عىل احلرب أو أية مؤن، لدرجة أهنم بدؤوا يأكلون 
خيوهلم من اجلوع. ويف النهاية تيرس النرص لـ«حسن أغا» بحملته األخرية. أما امللك 

الظامل فقد متكن من إلقاء نفسه يف إحد السفن وبذلك أنقذ حياته بصعوبة بالغة.
ا يف امللك، لدرجة أن تنازل عن العرش، واعتكف  وقد أثرت تلك اهلزيمة كثريً

يف إحد الكنائس، وبعد فرتة قصرية مات من شدة حزنه.
يف تلك األثناء وصلت أخبار هذا النرص املفرح إىل «إستانبول» ففرح «خري الدين 

ا، وفرح السلطان فأنعم عىل «حسن أغا» بمنصب «أمري أمراء اجلزائر». باشا» كثريً
عىل ضوء تلك احلقائق بإمكاننا أن نقول: هناك دور كبري لـ«خري الدين باشا» 
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أعداء  هيزم  كان  أنه  إذ  أوروبا؛  جتاه  القانوين»  حققها «السلطان  التي  الفتوحات  يف 
السلطان من األوروبيني يف البحر األبيض إما بنفسه وإما بقادته التي تربوا عىل يديه.  

وبذلك ال يستطيع األروبييون أن يقفوا أمامه بجيش قوي كام يريدون. 
الدولة  حدود  مد  يف  وساعد  للخري،  حمبا  ا  شخصً باشا»  الدين  «خري  كان  لقد 

»، و كان يف شعور ما قيل يف البيت التاىل: العثامنية إىل «فَاسْ
ا يف تلك الدنيا الرجل احلقيقي هو الذي يرتك أثرً

ا فتهب الرياح يف مكانه أما الشخص الذي ال يرتك أثرً
وقد اعتاد «خري الدين باشا» عىل توزيع اهلدايا والصدقات والعطايا عىل الفقراء 
واملساكني بعد عودته من كل محلة ينترص فيها، لدرجة أن املدينة التي كان  هبا مل يكن 
ا، وكانوا ينظرون إليه عىل  ا. وهلذا كان األهايل حيبونه كثريً يرتك فيها جوعان أو عاريً
أنه والد هلم قبل أن يكون رجال من رجال الدولة. وعندما ترك اجلزائر كان أهلها 

يبكون عىل فراقه، وكانوا ينتظرون عودته بكل اشتياق.
وقد أنشأ الباشا مدرسة يف «بشيكطاش»، وأسس العديد من احلاممات واملخابز 
الكبرية  الرواتب  خصص  وقد  كلها.  ووقفها  املختلفة  األحياء  يف  والنُزل  واخلانات 
للمدرسني وللطالب يف تلك املدرسة من أرباح تلك األوقاف. ووهب قبل وفاته 
الباشا  كان  لقد  له،  شخصيا  ا  ملكً كانت  جتهيزاهتا  بكامل  حرب  سفينة   ٣٠ للدولة 

ا للتدين الذي كان عليه الصحابة الكرام. نموذجً
ما كان هيمل أمور اآلخرة وهو مستغرق يف أمور الدنيا. ويف احلقيقة كان أموره 
والثاين  األول للنوم،  ثالثة أقسام؛  إىل  يقسم ليلته  فقد كان  أخروية.  الدنيوية أمورا 

ا بالتخطيط ألعامله. للعبادة، والثالث لقراءة القرآن. كام كان ينشغل أيضً
جوار  إىل  وانتقل  ١٥٤٤م،  عام  «إستانبول»  إىل  بارباروس»  الدين  «خري  عاد 



٤١١

    o بارباروس خير الدين باشا             

خ لوفاته باملقولة التالية:  ربه يف عام ١٥٤٦م ودُفن يف قربه يف «بشيكطاش»٢ وقد أُرّ
البحر"  رئيس  "مات 

رمحة اهللا عليه!
ا من  لقد كان عهد «خري الدين باشا» هو العهد الذي جعل للدولة العثامنية اعتبارً
ا»  وَ انْسُ الناحية البحرية بقدر اعتبارها من الناحية الربية. ولعل قيام والدة امللك «فِرَ
ملك «فرنسا» بإرسال رسالة إىل «السلطان القانوين» تطلب منه املساعدة يف اإلفراج 
عن ابنها، الذي حبسه األملان داللةٌ قوية عىل عظمة وقدرة الدولة العثامنية يف ذلك 
الوقت. وقد رد عليها القانوين هبذا اجلواب بعد أن ذكر الدول واملدن التي حيكمها قال: 
"...أنا «السلطان سليامن خان ابن السلطان سليم خان»، وأنت «فرانسيسكو»، 
إىل  العثامين  باألسطول  باشا»  الدين  «خريَ  أرسل  ثم  «فرانسا»!..".   أيالة  وايل 

» من أجل إنقاذ «فرنسا». يسْ «نـِ
وعىل الفور حترك «خري الدين باشا» باألسطول إىل «فرنسا»، وبينام هو يف الطريق 
ا» إال أن السفري الفرنيس منع تلك الفكرة خلوفه من أن يطرده كل  ومَ حاول فتح «رُ
العامل الغريب املسيحي من جراء هذا الترصف، لدرجة أن السفري املذكور انكب عىل 
تلك  عن  باشا»  الدين  فَعدل «خري  ذلك.  يفعل  بأال  ورجاه  باشا»  الدين  قدم «خري 
»، ونزل أفراد األسطول  ـيسْ الفكرة لذلك الوقت، ورسا األسطول العثامين يف «نـِ
نوا للصلوات اخلمس مخسة أوقات عىل األرايض الفرنسية وصلوا  إىل الساحل وأذّ
الصلوات مجاعة هناك، وساعدت الدولة العثامنية «فرنسا» يف ذلك الوقت بماليني 
الدوقيات الذهبية كقرض حسن، وليس كقرض ربوي كام تفعل الدول األوروبية 

يف الوقت احلايل.
ا له يلبسون ٢.     إن الذين أُسند إليهم  منصب «قابطان دريا» بعد «خري الدين باشا» كانوا احرتامً
 خلعتهم يف املكان الذي دُفن فيه «خري الدين باشا» وكانوا يدعون لروحه الرشيفة وإىل جانب 

ا .  لبِسون الفقراء و يطعموهنم من اخلريات كان حيبها كثريً ذلك كانوا يُ



٤١٢

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

واحلاصل أن هذا العهد كان يمثل عهد القوة والعظمة العثامنية لدرجة أن رسالة 
من الدولة العثامنية  ينعكس فيها هتديد الدولة، كانت كافية إلنقاذ امللوك من احلبس. 
أعلت  التي  القمم  تلك  من  الكبريتني  القمتني  من  ا  واحدً باشا»  الدين  وكان «خري 

شأن الدولة يف ذلك العهد.
بروح  ملاضينا  القوية  العهود  تلك  عىل  أجنحته  كامل»  «حييي  الشاعر  فتح  وقد 
«جامع  يف  أداها  الذي  العيد  صالة  بعد  واملعنوية  الروحانية  هذه  من  نصيبًا  تأخذ 
يف  القمتني  أحد  القانوين  السلطان  من  بأمر  سنان  املعامري  بناه  الذي  السليامنية» 

الدولة. وقال األبيات التالية: 
من أين تأيت أصوات املدافع تلك، يف أفق البحر؟
ربام أن «بارباروس» عائد من احلملة باألسطول 
هل من اجلزر أم من «اجلزائر»، أم من «تونس»؟

بامئتي سفينة مزينة يف اآلفاق احلرة
يأيت من مكان يطلع عليه القمر حديثًا
من أي سحر تأيت تلك السفن املباركة؟



نا األعزاء! اءَ رّ قُ
جتاه هذه احلقائق نرجو منكم أن تقرؤوا سورة اإلخالص ثالث مرات والفاحتة 

ين الوفاء عىل روح قائدنا الويل املمتاز عندما مترون من طريق «بشيكطاش». كدَ
يا ربنا! اجعل أمانة املسلمني - ونحن يف القرن الواحد والعرشين - عىل عاتق 
أشخاص حيملوهنا باألهلية وخيدمون يف سبيلك مثل الصحابة بالتضحية ويعتربون 
دراية  أصحاب  أمناء،  بارباروس  باشا  الدين  خري  مثل  أشخاص  هلم؛  غنيمة  ذلك 
تصطفيهم  أشخاص  وخاصة  أتقياء؛  إقدام،  أصحاب  شجعان،  وتدبري،  وحذر 

لتمنحهم نرصك وعنايتك!..   آمني!..



٤١٣

رجال الدولة يف الدولة العثامنية   

العهود العثامنية هي أعىل وأسمى العهود بعد عهد العرص النبوي واخللفاء الراشدين 
من حيث فهم اإلسالم وحتقيقه يف أكمل مرتبة له والوقاية عن العدو اخلارجى خالل 
الدولة  رجال  اتصاف  أن  شك  وال  عام.  وأربعامئة  أللف  املمتد  اإلسالمي  التاريخ 
العثامنية بالتفوق يأيت عىل رأس العنارص التي عملت عىل تأمني هذا التكامل والتفوق.

و كان رجال الدولة العثامنيون ينقسمون إىل قسمني بصفة دائمة:
أهل السيف (وهم املجاهدون).  -١

أرباب القلم (طبقة العلامء).  -٢
ومن املعلوم أنه ال يمكن ألية دولة من الدولة أن تظل فرتة طويلة ال بالقوة املادية 
بفضل  القمم  أعىل  القسامن  ارتقى  وقد  وحدها.  والعلم  األخالق  بقوة  وال  وحدها 
أوقات  يف  أما  عظيمة.  قوية  فيها  الدولة  كانت  التي  العهود  يف  التام  والتوازن  التكامل 
من  القسمني  بني  فيام  والتوافق  التكامل  هذا  فقدان  أو  غياب  رأينا  فقد  الدولة  اهنيار 

  .ا يف مستوامها – ألسباب يطول رشحها – من ناحية أخر ناحية، واهنيارً
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حمض  هدفناهنا  كان  بل  ا،  رسديً العثامين  التاريخ  كتابة  يكن  مل  هنا  هدفنا  وألن 
وإلقاء  العثامين  التاريخ  يف  العظيمة  بالشخصيات  الشابة  اجلديدة  األجيال  تفهيم 
الضوء عىل وقتنا احلايل،  فقد اكتفينا هنا برسد تراجم بعض أرباب القلم والسيف 
نْ ملكوا بني القلم  ىص يف التاريخ العثامين. وكان بني هؤالء مَ من األمثلة التي ال حتُ
يُطلق  الذين  الكثريون  ومنهم  والسيف،  القلم  أرباب  عليهم  يُطلق  كان  والسيف، 

عليهم "ذو اجلناحني" ألهنم وحدوا بني علوم الظاهر والباطن.
وحتى  السالطني  من  ا  بدءً للشخصيات  تناولنا  أثناء  هؤالء  مثل  إىل  أرشنا  وقد 
الباشوات. وعندما كنا نريد أن نتناول شخصية من أرباب السيف كنا نتناوهلا أثناء 
العثامنية.  الدولة  ازدهار  عهد  ال  العثامنية  الدولة  يف  والتأخر  التوقف  لعهود  نقلنا 
والسبب يف ذلك هو: أن هناك حقيقة تارخيية، وهي أن العظمة والقوة كل ال يتجزأ، 
إال  كذالك.  واالهنيار  الضعف  وإن  ا.  معً واملؤسسات  الشخصيات  تشمل  وهي 
عىل  احلصول  يمكن  فإنه  الفرص،  تَغَل  سْ يُ عندما  أنه  القادمة  األمثلة  يف   سنر أننا 
نجاحات علمية وانتصارات مرشفة بالرغم من وجود بعض السلبيات. وهذه كيفية 
من  اليأس  أن  سيظهر  عهدنا  إىل  هذا  ننقل  وعندما  املؤهلة.  بالشخصيات  مرتبطة 
التاريخ  من  العِربة  نأخذ  أن  ويكفينا  منه.  فائدة  ال  عبث  أمر  السلبيات  أمام  النجاح 

وهنتم بتنشئة األجيال كام ينبغي.
لُو عثامن باشا» و«تريياقي حسن  مريْ أُغْ دَ وإليكم هذه الشخصيات العظيمة «أُوزْ
باشا» و«عبد األزل باشا»، الذين نجحوا يف حتقيق االنتصارات امللحمية، بالرغم من 

املوانع وعظمة املستحيالت.
والشخصيات الثالثة املذكورة شخصيات نموذجية لرجال الدولة الذين بينوا 
داخلية  قوية  سلبيات  وجود  من  بالرغم  براقة  نجاحات  عىل  احلصول  يمكن  أنه 
نفيد  أن  هنا  ونريد  سامية.  بأوصاف  يتميزون  الدولة  رجال  كان  فقد    . وخارجية 
تلك  من  سنأخذه  الذي  الدرس  هبذا  األفراد  برتبية  يليق  بام  اهتاممنا  حال  يف  بأنه 

الشخصيات، ال يمكن تصور وجود مانعة النستطيع ختطيها...



٤١٥

قائد حرب املشاعل املظفر، فاتح القوقاز
لُو عثامن باشا    مريْ أوغْ دَ أوزْ

(١٥٢٧-١٥٨٥م)

مريْ  دَ من الصدور العظام يف الدولة العثامنية يف القرن السادس عرش. والده هو «أوزْ
باشا» القائد البطل الشجاع، الذي اشتهر بفتوحات اليمن واحلبشة، والذي ترقى حتى 

وصل إىل رتبة «أمري األمراء».
ا حذو والده فقد اشتغل يف وظائف مهمة يف الدولة  وألن «عثامن باشا» تربى حمتذيً
» وهو مل يبلغ  قْ نجَ ا عىل «سَ ا خلدمات والده، لدرجة أنه كان أمريً منذ صغر سنه، تقديرً
ا عىل «قافلة احلج املرصية»، ثم «أمري األمراء عىل  العرشين، وبعدها بفرتة أصبح أمريً
احلبشة» بعد وفاة والده، ثم ترقى بعدها إىل  أن صار«أمري األمراء عىل صنعاء واليمن».
عظيمة  بخدمات  وقام  بَكِر»،  «دِيارْ  وبعدها  البرصة  إمارة  توىل  بسنوات  وبعدها 
الصفوي  إسامعيل»  «الشاه  ختريب  بسبب  خرجت  التي  احلملة  يف  وشارك  هناك. 
تلك  يف  كبرية  نجاحات  أظهر  وقد  العثامنية،  اإلدارة  حتت  كانت  التي  «كورجستان» 
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احلملة، وقد أنقذ قوات املقدمة العثامنية من خطر حمتمل أمام اجليش اإليراين، الذي 
ا ذا دراية و  ». وألنه كان قائدً قْ خانْ مَ كان يتكون من ٣٠٠ ألف جندي بقيادة «طُوقْ
تضحية فقد شتت جنود األعداء باحلمالت التي قام هبا، بعضها تلو بعض، وبذلك 

» املشهور يف التاريخ. لْديرْ َ جِ اكتسب «نَرصْ
التي  اهلزيمة  هذه  من  وقاسى  الوضع  هذا  أمام  إيران»  «شاه  اضطرب  وقد 
الباشا  ولكن   « وانْ ريْ طريق «شِ ليغلق  كبري  جيش  بإرسال  فقام «الشاه»  قلبه.  هزت 
ويف   . آخر  جيش  عىل   أخر هبزيمة  أعقبه  ثم  اجليش،  هذا  وهزم  برسعة  ترصف 
النهاية تم القضاء عىل بقية اجليش اإليراين عىل يد أهايل «شريوان» السنيني. ونتيجة 
املسامة  الشاملية  «أذربيجان»  انضمت  باشا»  «عثامن  حققها  التي  االنتصارات  لتلك 

بـ«شريوان» إىل األرايض العثامنية. 
ا أنه  » معتقدً ومْ ُ رضُ وقد انسحب قسم كبري من اجليش العثامين إىل معسكره يف «أَرْ
ا آخر  أتم مهمته. وملا علم اجليش الصفوي بذلك أراد أن ينتهز الفرصة فأرسل جيشً
 ا بقوة ليست بالكبرية، ولكنه تصد إىل هناك، ولكن «عثامن باشا» كان هناك أيضً

.« خْ امَ هلم وهزمهم يف «شِ
وحينئذ بدأت حال من االضطراب واحلرية تعم مركز العرش الصفوي، سببها 
تستطع  ومل  بالصفويني.  أحلقها  التي  املتكررة  واهلزائم  باشا»  «عثامن  انتصارات 
النهاية  ويف  صغرية.  بقوة  عليهم  باشا»  انتصار «عثامن  سبب  إىل  هتتدي  أن  عقوهلم 
املالكة،  الصفوية  األرسة  من  رجل   سو الباشا  هذا  هيزم  لن  أنه  عىل  الرأي  أمجعوا 
فقرروا إرسال «محزة مريزا» عىل جيش يتكون من ١٠٠ ألف جندي ملالقاة «عثامن 

باشا».
» يتكون من ١٣  امخْ كان جيش «عثامن باشا» الذي خرج حديثًا من معركة «شِ
من  متكنوا  مفاجئ  هبجوم  القيام  عىل  جترؤوا  الصفويني  وألن  فقط.  جندي  ألف 
» إالّ أن «عثامن باشا» ذلك األسد الذي ال يعرف اهلزيمة هاجم بشدة  امخْ دخول «شِ



٤١٧

    o و عثمان باشا لُ ميرْ أوغْ دَ                أوزْ

مريْ قاپي» لعدم  يف اليوم الثاين وهزمهم واسرتد املدينة، ولكنه انسحب بعدها إىل «دَ
وصول اإلمدادات الالزمة إليه.

ا، عمل فيه عىل القضاء عىل قوة صفوية تتكون من ١٥  مريْ قايب» عامً وظل يف «دَ
ألف حمارب، كانت تريد الدفاع عن املنطقة، ودخل  «باكو» ومنها إىل «شريوان».

وبالرغم من انتصارات ـ«عثامن باشا» واحتياجه للجنود، إال أن جيش اجلبهة 
بسبب  ذلك  وكان   .« ومْ ُ رضُ «أَرْ يف  حراك  بال  باالنتظار  تْ  رَ وأُمِ تْ  ظِرَ حُ الرشقية 
بعض الباشاوات احلساد املوجودين يف القرص. وبذلك مل تكن هناك إمدادات تصل 
الذين  الغافلني  بعض  القرص  يف  كان  وأنه  سيام  ال  باشا»  عثامن  لُو  أُوغْ مريْ  دَ إىل «أُوزْ

اعتقدوا بأن انتصارات الباشا ستغلق عليهم طريق إقباهلم وترقيتهم.
أن  إال  وحيارب،  القرم»  «خان  يثبت  بأن  باشا»  «عثامن  أرصَّ  هذا  عىل  وعالوة 
وهذا جعل «عثامن باشا» يظل بمفرده يف  متعلال بحلول فصل الشتاء،  األخري عاد 

ميادين احلرب.
مراد  «السلطان  إىل  عريضة  فكتب  فيه  هو  الذي  املوقف  خطورة  الباشا  أدرك 
خان» خيربه بخطورة املوقف، حتى يمده باإلمدادات، التي متكنه من إمتام الفتوحات 
جبهة  أن  خالهلا  من  تبني  الديوان  يف  الرسالة  قُرئت  وملا  بدأها.  التي  واالنتصارات 
«إيران» أصبحت بال فاعلية بسبب بعض الضعفاء العديمي اخلربة يف اجليش، كام أن 
«خان القرم» ختىل عن مساعداته، وبالتايل فإن هناك فرصة كبرية للنرص ضاعت من 
ا أنه يف حال استمرار مثل تلك األخطاء فإن  يد اجليش العثامين، وأوضح الباشا أيضً

رشف الدولة سيصاب بوصمة، وبالتايل طلب الباشا املساعدة من السلطان.
اجلنود  بإرسال  فأمر  وحساسيته  األمر  بخطورة  الثالث»  «مراد  السلطان  شعر 
كمصاريف  ذهبية  عملة  ألف   ١٤٠ بإرسال  أمر  كام  باشا».  لـ«عثامن  الفور  عىل 
التي  اإلمدادات  تلك  عىل  انتظار  طول  بعد  باشا»  حصل «عثامن  وبذلك  للجيش. 

ا. انتظرها كثريً
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ه» الصفوي بأمر تلك اإلمدادات التي أرسلت إىل «عثامن  ــنْجَ وملا علم وايل «كَ
باشا» أصابه اخلوف واهللع، وظن أن الباشا سيهجم عىل إيران نفسها. وهلذا أراد أن 

ينتهى من «عثامن باشا» قبل فوات األوان.
فاختذ  اخلطة،  تلك  بأمر  علم  و  احلروب،  بميادين  دراية  عىل  باشا»  كان «عثامن 
ومل  شديد،  هبجوم  الطرفان  وبدأ  بيالسه،  يف  الطرفان  والتقى  الالزمة.  اإلجراءات 
 . لَتْ املشاعل واستمرت احلرب يف الليل أيضاً عِ تنتهِ معركة النهار بنتيجة، فلذلك أُشْ
ويف اليوم الرابع للمعركة متكن «عثامن باشا» من هزيمة العدو بحيلة وخدعة حربية 
«معركة  ميت  سُ املشاعل  أضواء  عىل  استمرت  املعركة  تلك  وألن  بمهارة،  هبا  قام 

املشاعل».
انتهت تلك املعركة باستحواذ «عثامن باشا» عىل «شريوان» مرة أخر، كام ثبّت 
دعائم احلكم العثامين يف «داغستان» و«كورجستان». كام فتح كل بلدان «القوقاز». 
وبعد تأمني األوضاع يف تلك النواحي بتلك االنتصارات هرع الباشا عىل الفور إىل 
«القرم»؛ حيث قام بمعاقبة «خان القرم» الذي ختىل عن مساعداته بالرغم من وجود 
األمر السلطاين القايض بذلك، ثم قام بتسليم القرم إىل خاهنا اجلديد «الغازي إسالم 

.« ْكِرا
ا إىل «إستانبول» ناصع  وبعد كل تلك الفتوحات واالنتصارات عاد الباشا مظفرً

اجلبني.
باالستقبال  املظفر  البطل  هذا  العثامنية  الدولة  عاصمة  «إستانبول»  واستقبلت 

الالئق به.
»، استقباال حافال  ِ استقبل «السلطان مراد الثالث» «عثامن باشا» يف «يَايل قَرصْ
لدرجة أنه أخل بعادات الدولة العلية من فرط سعادته هبذا البطل املظفر، حيث قال 
يف  حمارباته  له  يرشح  بأن  اجلس!" وأمره  عثامن،  يا  وسهال  "أهال  عليه:  دخل  ملا  له 

«القوقاز».
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استمر  محيامن،  صديقان  وكأهنام  السلطان  مع  احلديث  يف  باشا»  «عثامن  أخذ 
«عثامن باشا» يرشح للسلطان كيفية حماربته ملدة أربع ساعات. وبينام كان يرشح له 

» قال له السلطان: وسْ خانْ كيفية انتصاره عىل «أُورُ
عثامن!"  يا  ا  جيدً ترصفت  "لقد 

الباشا  كان  وبينام  الباشا.  رأس  عىل  وعلقها  مرصعة  طرة  السلطان  أخرج  ثم 
خنجره  خيلع  بالسلطان  إذا  مريزا»  «محزة  عىل  انتصاره  كيفية  ا  أيضً للسلطان  يرشح 

املرصع، ويعلقه يف خارصة «عثامن باشا».
ه» قام السلطان بإهدائه طرة  ــنْجَ وملا حان الدور عىل رشح كيفية االنتصار يف «كَ

مرصعة قيمتها أعىل من الطرة األوىل التي أهداها له.
بقوة  ه»  فَ يف «كَ القرم»  عىل «خان  انتصاره  كيفية  باشا»  رشح «عثامن  ملا  وأخرياً 
ودعا  السامء  إىل  يديه  ورفع  الفرحة،  من  السلطان  عني  دمعت  معه،  كانت  صغرية 

: لـ«عثامن باشا» قائالًً
كنت!  حيثام  ونرصك  الدارين!  يف  وجهك  وبيّض  باشا!  يا  عنك  اهللا  "ريض 
بالرشف  وأحياك  عثامن!  سيدنا  باسمه  ميت  سُ نْ  مَ مع  العليني  جنة  يف  وجعلك 

والقوة عىل الدوم".
ا أعظم. استمر  ومكافأة من السلطان عىل كل ما قام به «عثامن باشا» عيّنه صدرً
ا  لُو عثامن باشا» يف منصب الصدارة أربعة أشهر، وبعدها خرج قائدً مريْ أُوغْ دَ «أُوزْ
ِد الثورة عيّنه  عىل اجليش برغبته إىل القرم إلمخاد ثورهتا، وملا وردت األخبار بأنه أُمخْ

ا عىل اجليش يف اجلبهة الرشقية. السلطان باخلط اهلاميوين قائدً
يف  القارس  الربد  يف  سنوات  ست  قضائه  بسبب  ساءت  الباشا  صحة  أن  إال 
احلارة  واألجواء  و«البرصة»  اء»  ْسَ «حلَ يف  طويلة  سنوات  قىض  أن  بعد  «القوقاز»، 
ا عضاال مل يعد ينفع  للغاية يف «احلبشة» و«اليمن» و«السودان». ومرض الباشا مرضً

معه دواء، واضطر بذلك للعودة إىل «إستانبول».
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ولكنه ومع ذلك كان من الشخصيات النادرة التي استطاعت تسجيل بطوالت 
حتى يف حال املرض؛ فقد كان يداوم عىل اخلروج إىل احلمالت بالرغم من مرضه، 
ونجح وهو مريض يف فتح «تربيز» وجعلها إمارة تابعة للدولة العثامنية. وبينام كان 
»، ولكنه انترص عليه،  نْبِ قازانْ ا من «تربيز» إذا بجيش صفوي خيرج عليه يف«شَ عائدً
اهللا  سبيل  يف  فني  الذي  جسده  يعد  مل  بليلة  وبعدها  للباشا.  انتصار  آخر  هذا  وكان 
ا يف سبيل اهللا،  ا عىل محل روحه، فأسلمها إىل بارئها. وبذلك تُويف الباشا شهيدً قادرً

وحلق بذلك بقافلة الشهداء. 
رمحة اهللا عليه! 

مليئة  وبطوالت  مالحم  كتب  الذي  باشا»  عثامن  لُو  أُوغْ مريْ  دَ «أُوزْ عاش 
كقائد  ومتيز  للغاية،  متواضعة  حياة  املعنوية،  لرتبيته  نتيجة  واحلب  والوجد  باإليامن 
ا، و كان  وجندي مرشف. ومل يكن انتصاره عىل العدو فقط، بل كان عىل نفسه أيضً
منصب  عىل  حريص  غري  جعله  الذي  هو  هذا  ولعل  الشديد.  تواضعه  بسبب  هذا 
الصدارة، ذلك املنصب الذي يُعد الثاين يف املرتبة بعد السلطان يف اإلدارة العثامنية، 
فقد تنازل برغبته عن هذا املنصب، ووهب حياته يف سبيل اهللا U. ويمكن القول 
لُو عثامن باشا» كان يف موقع ال مثيل له بني رجال الدولة العثامنيني  مريْ أُوغْ دَ بأن «أُوزْ
الذين يقدرون باآلالف من الذين حققوا االنتصارات يف التاريخ العثامين عىل مدار 

ستة قرون ونصف قرن.
بالتواضع  املزينة  تنضب،  ال  التي  اخلدمة  مشاعر  من  نصيبًا  لنا  اجعل  رب،  يا 
والفراسة والدراية، التي كانت عند «عثامن باشا ابن أوزدمري» وخاصة وأن أجيالنا 

حتتاج إىل مثل ذلك يف وقتنا احلايل. 
آمني!.. 

 O
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ه الشهري انِجَ دافع قَ مُ
ترياقي حسن باشا    

(؟١٥١٧-١٦١١م)

من القادة العثامنيني الذين ال مثيل هلم.
رون» وترقى إىل رتبة «مري مريان»  شخصية قيمة للغاية ومستثناة، تربى يف «األندَ
النجاحات  بسبب  املهمة  الوظائف  من  العديد  إليه  أُسندت  وقد  األمراء».  «أمري   أ
الفريدة التي حققها يف ميادين الغزو والقتال، واخلدمات العليا، التي قام هبا يف اجليش 
للغاية  كبرية  بتضحية  إليه  أُسندت  التي  اخلدمات،  تلك  كل  الباشا  ذ  نفّ وقد  العثامين. 
من  و«ليبَّه»   « نَاقْ «فيلْ قلعتَي  أنقذ  كام  املشهورة.  أردل  ثورة  وأمخد  وجه،  أكمل  وعىل 
كبرية،  اسرتاتيجية  أمهية  متثل  كانت  التي  ه»  انِجَ قلعة «قَ عىل  عُني  وهلذا  األعداء،  غزو 

ه» املشهور يف التاريخ. انِجَ وقد أحسن يف تلك األثناء دفاعه عن قلعة «قَ
ه»  انِجَ ومل يستطع النمساويون أن يتقبلوا أمر االستيالء عىل قلعة مهمة مثل قلعة «قَ
بقيادة  جندي  ألف   ١٠٠ من  تتكون  صليبية  محلة  قامت  هلذا  العثامنيني.  قِبَل  من 
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«أملانيا»  الدول:  هذه  جنود  من  اجليش  هذا  تشكل  وقد   .« دْ دِينَانْ رْ فَ «األرشيدوق 
البابا   جنود  يقود  كان  البابا.  وجنود  ر»ْ  و«املَجَ و«فرنسا»  و«إسبانيا»  و«إيطاليا» 

نْتوسْ الثامن». ينِي» ابن أخي البابا «كِلَمَ انْدِ رَ وبْ دُ «أَلْ
يضمن  وهو  الكبرية  القوة  بتلك  املغرور   الصليبي  اجليش  هذا  حترك  وقد 

ه» يف ٩ سبتمرب ١٦٠١م وحارص القلعة. انِجَ االنتصار، حتى وصل أمام «قَ
آالف   ٩ البيضاء  اللحية  ذو  العجوز  باشا»   «حسن  مع  كان  األثناء  تلك  ويف 
جندي فقط للدفاع عن القلعة. إال أن الباشا كان يمتاز بشجاعته وجرأته إىل جانب 
احلربية  بحيله  ا  مشهورً املهارة،  يف  له  مثيل  ال  ا  قائدً كان  أنه  عن  فضال  احلاد،  ذكائه 
ا  ا أيضً التي حتري جيوش األعداء عىل الدوام. وإىل جانب خربته العريضة، كان مظهرً
للتأييد املعنوي، وهلذا ملا رأ جحافل الصليبيني أمام القلعة مل خيف وصاح يف اجلنود 

 : قائالًً
العدو!"  نخاف  ولن  نخف  مل  فإننا  عددهم،  كان  "مهام 

واختذ إجراءات مشددة للدفاع، وأعد اخلطط احلربية اجليدة، وبدأ ينتظر هجوم 
األعداء.

» الذي كان يثق يف كثرة عدد جيشه أتم الثقة،  بقواته  دْ انْ دِنَ رْ دفع «األرشيدوق فَ
األمامية إىل القلعة، وكان هدفه من ذلك معرفة اإلمكانات التي لد «حسن باشا». 
وألن «حسن باشا» كان يفهم تلك احليلة، أعد خطة حمكمة؛ حيث أمر جنوده بأن 
 يدافعوا بالبنادق فقط، وذلك لكي يوهم األعداء بأنه ال يوجد معه مدافع. وملا رأ

» األمر عىل ذلك أشار جلنوده بكل ثقة إىل أسوار القلعة وقال:  انْــدْ دِنَ رْ «فَ
"تقدموا!".

أمر  القلعة  أسوار  من  يقرتب  بدأ  األعداء  جيش  أن  باشا»  «حسن   رأ وملا 
إىل  املعركة  أرض  فتحولت  واحدة،  دفعة  معه  كانت  التي  املائة،  املدافع  بإطالق 
تفتح  بأن  جنوده  الباشا  أمر  وحينئذ  ا،  ويسارً يمينًا  األعداء  جيش  فتشتت  جحيم. 
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ومتكن  الكثري،  منهم  فقتلوا  مضطربون،  وهم  األعداء  عىل  للهجوم  القلعة  أبواب 
.« ارْ تْوَ جيَ ه»  إىل «زِ انِجَ األعداء بصعوبة من عبور هنر «قَ

» فقد أصبح يف حال يرثى هلا؛ ألنه مل يكن يعرف كيف سيترصف  دْ انْ دِنَ رْ أما «فَ
حيال ذلك، فأمر جنوده بأن يطلقوا طلقات املدافع عىل أسوار القلعة.

جسيمة  ألرضار  األعداء  قوات  ض  يعرّ مرة  كل  يف  كان  باشا»  «حسن  أن  إال 
ه  رَ ا يُدعى «قَ بحيله احلربية اجليدة. ويف تلك األثناء أرسل «حسن باشا» جنديا شجاعً

ه عثامن» إىل الصدر األعظم. نْجَ بَ
ه، ولكنه يف الطريق عدل  انِجَ وقد قرر الصدر األعظم أن يرسل اإلمدادات إىل قَ
» يف يد األعداء. وأرسل رسالة إىل «ترياقي  ادْ رَ لْغِ تُوينِ بَ عن قراره بسبب سقوط «اِسْ
حسن باشا» خيطره فيها بأنه لن يستطيع أن يرسل إليه اإلمدادات ألن األعداء يعيثون 
» ويقتلون األطفال، ومن بداخل القلعة بوحشية، وهلذا فإنه  ادْ رَ لْغِ ا يف قلعة «بَ خرابً
اد»، ودعا لـ«حسن باشا» أن يكون اهللا U يف  رَ لْغِ اضطر إىل إرسال اإلمدادات إىل «بَ

عونه. 
وذلك  اجلنود،  من  ألحد  به  يفصح عام  مل  إىل «حسن باشا»  اخلطاب  وصل  وملا 
 ألهنم سيواجهون العدو بمفردهم دون إمدادات، وحتى يفسد الروح املعنوية لد
رسائل  بكتابة  وأمر  «إستانبول».  من  قادمة  اإلمدادات  بأن  األخبار  أشاع  األعداء 
ومهية إىل الصدر األعظم يدعي فيها بأهنم ليسوا يف حاجة إىل مهامت ومستلزمات 
حربية، وعمل عىل وصول تلك الرسائل إىل األعداء، وبذلك جعل جيش األعداء 

ال يقو عىل اهلجوم خاصة وأنه حمطم نفسيا منذ عدة أيام.
ففي   . القلعة  لتأمني  ا   وهنارً ليال  يعملون  القلعة  يف  من  كان   أخر ناحية  من 
النهار يعملون لتنظيم احلمالت ويف الليل يعملون يف ترميم أسوار القلعة، وبذلك 
ا تفوق قوة البرش، وبالرغم من  مل يكن عندهم فرصة للراحة، وكانوا يبذلون جهودً
يفقد  أن  دون  القلعة  عن  الدفاع  يدير  باشا»  كان «حسن  السيئة  الظروف  تلك  كل 



٤٢٤

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

يشكل  قد  ما  وهو  االنتهاء،  عىل  أوشك  قد  كان  معه  الذي  البارود  أن  إال  موازنته، 
سببًا يف هزيمته. وبينام كان الباشا يفكر يف حل لتلك املسألة إذا بجندي شاب يقرتب 

منه ويقول له بصوت خفيف:
بأنفسنا." البارود  تصنيع  يمكننا  فإننا  يل  سمحت  إن  سيدي!  "يا 

ا للغاية، رد عليه «حسن باشا»  ونْ أمحد» كان ماهرً كان هذا اجلاوش يُدعى «أوزُ
بحامس شديد وحتري:

ذلك؟" يكون  كيف  بُني؟  يا  تقول  "ماذا 
فقال «أوزون أمحد»: 

"يا سيدي!، إنني أستطيع تصنيع البارود من أشجار الصفصاف املوجودة هنا، 
والبارود االصطناعي يسد حاجتنا ملدة. ويكفينا أن اهللا يبقيكم  معنا".

فقال «حسن باشا» بفرح وسعادة: "حسن يا بُني! لك هذا، أعانك اهللا". 
من  متكن  أيام  ثالثة  خالل  ويف  مكثف،  بشكل  التصنيع  يف  أمحد»  «أوزون  بدأ 
تصنيع كمية كبرية من البارود، وقرأ الفاحتة عدة مرات عىل روح معلمه، الذي علمه 

تلك الصنعة. ولعل هذا هو سبب حب األتراك العثامنيني لشجر الصفصاف.
ويف تلك األثناء وصلت اإلمدادات إىل اجليش الصليبي، حيث أتى «األرشيدوق 
إىل  وصل  بجيش «النَّمسا»  قلعة «بلغراد»  عىل  االستيالء  من  متكن  الذي   « اثِيَاسْ مَ
«قانجه». وملا وصلت تلك اإلمدادات إىل اجليش الصليبي أحس اجليش بأنه أصبح 
األقو، فأرسلوا رسالة إىل «حسن باشا» الذي ظنوا أنه لن يتمكن من الدفاع عن 

القلعة يدعونه لالستسالم. 
وبمقابل رد «حسن باشا» عليهم باملدافع النارية بدؤوا هبجوم شديد. كام بدأت 
القلعة.   عن  بالدفاع  متسك  باشا»  أن «حسن  إال  القلعة،  أسوار  تصعد  منهم  طالئع 

وكان حيث ويشجع جنوده عىل القتال قائالًً هلم:
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من  حمرومون  إهنم  العدو،  عدد  كثرة  إىل  تنظروا  ال  املقاتلون!  اجلنود  "أهيا 
اإليامن، أما نحن فممتلئون بنور اإليامن! وكم من فئة قليلة من املؤمنني يف التاريخ 
هذا  يف  استشهدنا  وإن   .U اهللا  بإذن  سيكون  ما  وهذا  اهللا،  بإذن  كثرية  فئة  غلبت 
السبيل، فسيكون مصرينا إىل اجلنة، أما إن انترصنا فسنترشف برتبة الغازي. إن اليوم 
هو يوم الشجاعة، ونحن عىل اجلهاد يف سبيل اهللا U، فهيَّا اهنضوا، فالنرص قريب 

بإذن اهللا!".
للدفاع  ا  نموذجً فقدموا  الكلامت،  هذه  من  كبري  بحامس  اجلنود  شعر  وقد 
ا وراءه آالف القتىل  والتضحية، ويف النهاية اضطر اجليش الصليبي لالنسحاب خملفً
وهنأ  شكر،  سجدة  باشا»  «حسن  فسجد  البابا.  أخي  ابن  ينِي»  انْدِ رَ وبْ دُ «أَلْ بينهم 

اجلنود قائالًً هلم: 
"يا أبنائي! إنكم تعلمون أن الكفار بدؤوا حصارهم لنا يف يوم ١٢ ربيع األول 
ا لكم أن اهللا تعاىل لن خيذل عباده املسلمني  [وهو يوم ميالد سيد األنبياء] وليكن معلومً

أمام الكفار بحرمة هذا اليوم، ويكفينا أننا مؤمنون ونمسك سيوفنا بقوة اإليامن."
وعىل هذا كانت األيام متر عىل حصار الكفار للقلعة. ويف أحد أيام احلصار متكن 
الكفار  إىل  وذهبا  القلعة،  من  اهلروب  من  الباشا  عند  كانا  َري  جمَ أصل  من  غالمان 
شارحني هلم كل يشء داخل القلعة. وملا علم القادة واجلنود بذلك، أصاهبم اخلوف، 

ولكن «حسن باشا» مل خيشَ ذلك وقال للجنود: 
يسري!".  حساهبم  فإن  هتتموا،  "ال 

 : وأمر بإحضار أسريين من صفوف الكفار، وسأهلم الباشا قائالًً
ال؟"  أم  قاباله  فهل  ملككم،  إىل  رجايل  من  رجلني  أرسلت  "لقد 

كان األسريان يرتعدان من اخلوف، وقاال للباشا:
«حسن  وأن  فيها،  وما  القلعة  بأمر  وأخرباه  امللك  إىل  ذهبا  الرجلني  إن  "نعم، 

باشا» وجنوده أصبحوا يف حال سيئة."
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أظهر «حسن باشا» غضبًا مفتعالً، وأمر بأخذ األسريين وقتلهام، وأمر بتسليمهام 
ه عمر» لتنفيذ األمر، وكان الباشا قد اتفق عىل تلك احليلة من قبل مع «عمر  رَ إىل «قَ

.« بَكْ
: » األسريين وأرسّ إليهام بكل مودة قائالًً أخذ «عمر بَكْ

ا!  أيضً أنتام  سأنقذكام  غريكام  كثريين   أرس أنقذت  وكام  منكم!  فأنا  "اسكتا؛ 
ذهبا  اللذين  الرجلني  وأن  للغاية،  ماكر  رجل  الباشا  بأن  وأخرباه  امللك  إىل  اذهبا 
القلعة،  إىل  بقواته  امللك  سحب  هو  ذلك  من  وهدفه  رجاله،  من  مها  إنام  امللك  إىل 
وحينئذ يتيرس له اصطيادهم كام فعل من قبل؛ ألن القلعة ليست يف موقف صعب 
كام قال الغالمان، بل عىل النقيض القلعة حمصنة للغاية، وهبا ذخرية تكفي لعام. كام 
تْوار» مسألة وقتية ومن املمكن وصوهلا يف  جيَ أن وصول القوات اإلمدادية التي يف «زِ

أية حلظة".
ه عمر» لألسريين أجولة البارود التي كان معظمها عبارة عن أجولة  رَ ثم أظهر «قَ
من الرمال عىل فوهتها قليل من البارود. اندهش األسريان من هذا الوضع، ثم قدم 

نهام من اخلروج من القلعة والذهاب إىل امللك. ه عمر» رغيفا من اخلبز ومكّ رَ هلام «قَ
 « دْ انْ دِنَ رْ ونتيجة لتلك الرسائل التي عمل «حسن باشا» عىل تأمني وصوهلا إىل «فَ
إليه  الذاهبني  الغالمني  بأن  ا  متامً اقتنع  إليه،  العائدان  األسريان  له  رشحه  ملا  ونتيجة 
جاسوسني. فأمر عىل الفور بإعدامهام، ثم قطع رؤوسهام، ووضعهام عىل سن رحمه، 

: وصاح نحو أسوار القلعة قائالًً
 ، إيلّ أرسلتهام  اللذين  اجلاسوسني  رأسا  مها  ها  باشا!  حسن  باشا!  "حسن 

عىل  حيلك  ولتكن  يدي،  يف  األعظم  الصدر  إىل  أرسلتها  التي  الرسائل  هي  وها 
أسوار  خلف  يقفون  وجنوده  باشا»  أن «حسن  يعلم  ال   « دْ انْ دِنَ رْ كان «فَ نفسك!..". 

القلعة يضحكون من كالمه هذا.
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بشدة،  ينزل  الثلج  وبدأ  قاسيًا،  الشتاء  وحل  النحو،  هذا  عىل  الشهور  مرت 
وبدأت الرياح الباردة هتب، لدرجة أن املياه بدأت يف التجمد.

أدرك «حسن باشا» أن الصدر األعظم لن يرسل له اإلمدادات املطلوبة، وبالتايل 
بل يستطيع دفع الصليبيني هبا، وقد تباحث يف أوضاع اجليش  ظل يفكر يف حيل وسُ
الصليبي األخرية، وأدرك أن هذا التحالف الصليبي لن يستمر أطول من ذلك بسبب 
ظروف الطقس الباردة، وهلذا انتهز تلك الفرصة وأعطى لـ«قره عمر»٣٠٠ فارس، 
األعداء،  عىل  مفاجئ  هبجوم  يقوم  وأن  املتجمد،   « كْ رْ «بَ هنر  فوق  يسري  بأن  وأمره 
معسكر  عىل  واحدة  دفعة  قذائفها  تطلق  بأن  القلعة  يف  املوجودة  املدافع  كل  أمر  كام 
جندي   ٥٠٠ من  مفرزة  رأس  بنفسه عىل  خرج  عقب، ثم  ا عىل  األعداء؛ لقلبه رأسً
للهجوم عىل معسكر األعداء، وقد نتج عن هذا اهلجوم الشامل قتل ما يقرب من 
١٠٠ ألف من جيش األعداء، وبالتايل فرت البقية من أمام القلعة بعد أن كانوا قد 
أتوا إليها كالضباع اجلائعة، وكان من بني الفارين «األرشيدوق» املغرور الذي خلف 

وراءه تاجه وعرشه.
ا بطوليا عظيامً تتناقله األلسن، حققه هذا القائد املُسن  ه» نرصً انِجَ لقد كان نرص «قَ
ذو اللحية البيضاء «ترياقي حسن باشا»، حققه بالرغم من اإلمكانات الضعيفة التي 
عليه،  اهللا  من  لطف  هو  إنام  النرص  هذا  بأن  اإلدراك  متام  يدرك  وكان  يده،  يف  كانت 

فصىل ركعتني  وهو يذرف دموع الشاكرين، ثم قال ألبطاله اجلنود:
  ،r نبينا  معجزات  من  وأثر  اهللا،  من  بتأييد  هو  إنام  النرص  هذا  أن  "لتعلموا 

نْ شارك يف هذه الغزوة". ولتعلموا أن اهللا تعاىل قد غفر– إن شاء اهللا - لكل مَ
وقد غنم اجليش غنائم كثرية يف تلك املعركة لدرجة أن اجلنود ظلوا ينقلوهنا إىل 
ئل األرس الكفار بعد املعركة عن سبب هذه اهلزيمة قالوا: القلعة لعدة أيام، وملا سُ
يرتدون  كانوا  قبل،  من  نعرفهم  مل  معكم  حياربون  بجواركم  ا  جنودً رأينا  "لقد 
العامئم اخلرضاء، وكانوا خييفوننا للغاية، كانوا هيجمون معكم إذا ما هامجتمونا..."
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هؤالء  رأوا  الذين  األعداء  ضمن  كان   « وانْ جُ ونْ  «دُ مالطا  حاكم  أن   ويُرو
الذين يرتدون العامئم اخلرضاء، ومن شدة خوفه مرض وربط نفسه برباط، واختبأ 
يف خندق ألربعة أيام. وال شك بأن هذا كان بمثابة مظهر من مظاهر التأييد اإلهلي 
الذي أرسله اهللا تعاىل للمؤمنني يف «غزوة بدر» عندما كانوا قلة حياربون الكفار وهم 

كثرة، ويقول اهللا تعاىل: 
ُمْ  هنَ وْ رَ يَ ةٌ  افِرَ كَ   رَ أُخْ وَ اهللا  بِيلِ  سَ يفِ  اتِلُ  قَ تُ فِئَةٌ  تَا  الْتَقَ  ِ فِئَتَنيْ يفِ  ةٌ  آيَ مْ  لَكُ انَ  كَ دْ  {قَ
ارِ}            َبْصَ األْ ُويلِ  ألِ ةً  َ لَعِربْ لِكَ  ذَ يفِ  إِنَّ  اءُ  يَشَ نْ  مَ هِ  ِ بِنَرصْ دُ  يِّ ؤَ يُ اهللاُ  وَ  ِ الْعَنيْ أْيَ  رَ مْ  يْهِ ثْلَ مِ

(آل عمران، ١٣)

ا:  ويقول أيضً
نِنيَ  مِ َ املُْؤْ لِيُبْيلِ ى وَ مَ لَكِنَّ اهللا رَ يْتَ وَ مَ يْتَ إِذْ رَ مَ ا رَ مَ مْ وَ هُ تَلَ لَكِنَّ اهللا قَ مْ وَ تُلُوهُ قْ مْ تَ لَ {فَ

} (األنفال، ١٧) لِيمٌ يعٌ عَ مِ نًا إِنَّ اهللا سَ سَ ءً حَ نْهُ بَالَ مِ
التحرك  بل  قوتنا،  كثرة  أو  قلة  إىل  النظر  ليس  ذلك  يف  علينا  الذي  فإن  وعليه 

بفراسة وبصرية بإدراك يليق برس كلمة «ال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم».


ه إىل القرص فرح «السلطان حممد  انِجَ وملا وصل خرب هذا االنتصار العظيم يف قَ
ا، فأنعم برتبة الوزارة عىل «حسن باشا» الذي كان السبب الرئييس  خان الثالث» كثريً

يف هذا االنتصار.
اخلط  يف  كتب  ما  مجلة  من  وكان  الباشا،  إىل  اهلدايا  مع  مهايونيا  خطا  وأرسل 

اهلاميوين املذكور: 
معك  نْ  مَ إن  املدبر!  وزيري  قانجه،  أمراء  أمري  البيضاء،  اللحية  ذا  "قائدي، 

ا، بيّض اهللا وجهك ووجوههم". من جنود بمثابة أبنائي، وقد رضيت عنهم مجيعً
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بالتواضع  يشعر  وكان  اجلنود،  رأس  عىل  اهلاميوين  اخلط  هذا  باشا»  قرأ «حسن 
الشديد، لدرجة أنه قال ملَنْ حوله: 

"إن سلطاننا أرسل يل خطا مهايونيا برتبة الوزارة من أجل خدمة بسيطة وهي 
العبد  هلذا  الوزارة  بقيت  فهل  بوظيفتنا،  إال  نقم  مل  ونحن  ه»،  انِجَ «قَ عن  الدفاع 

املسن؟ جعل اهللا دولتنا وأمتنا باقية عىل الدوام".
 وقد اكتسب هذا القائد العجوز الذي قارب الثامنني من عمره انتصارات أخر
يف  وهو   « وجْ أورُ «وادي  يف  لو»  أوغْ «جانْبوالطْ  حارب  أنه  لدرجة  ه»،  انِجَ «قَ بعد 
التسعني من عمره، وأظهر بطوالت فائقة يف تلك املعركة، ثم ارحتل إىل الدار اآلخرة 

بعد أن أد تلك اخلدمات الكرب يف الدنيا.
رمحة اهللا عليه!

بالدهاء  يتميز  ا  أيضً كان  الفائقة  باشا»  حسن  «ترياقي  شجاعة  جانب  وإىل 
  ١( ةٌ عَ دْ خُ بُ  رْ (اَحلَْ الرشيف:  النبوي  احلديث  يفهم  جعلته  التي  بالدرجة  السيايس 
ا له يف سبيل اهللا. وبالرغم من كرب سنه  ا. فقد اختذ الثبات والصدق شعارً فهامً دقيقً
كان حيارب بني اجلنود بشجاعة كبرية، وكان حيث املجاهدين عىل القتال، ومل يفقد 
قط اعتداله أو متانته حتى يف أصعب الظروف. وكان ينحي العوائق جانبًا بالتكتيك 
املعقول، وكان يعرف أن كل نرص يكتسبه إنام هو بتأييد من اهللا U، وهلذا كان يلجأ 
، و هلذا كان يأمر  ا كريامً ا رحيامً مشفقً إليه دائامً ويعتمد عليه يف كل وقت. كان متواضعً

بعدم إطالق النار عىل العدو املجروح.
هبا  أحسنت  التي  والبصرية  والفراسة  العرفان  بحر  من  نصيبًا  لنا  اجعل  اللهم 

إىل«ترياقي حسن باشا» الذي وصل إىل ما وصل إليه بالثبات والصرب!..
آمني!..

١.     انظر: البخاري، جهاد،١٥٧، مسلم،جهاد، ١٨
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من اجلندية إىل الباشوية       
 « انْ هَ » التي انحدرت منها الدولة العثامنية من منطقة «مَ ايِي خانْ خرجت عشرية «قَ
املغول،  جحافل  أمام  فدائية  بطوالت  حقق  الذي  شاه»  خوارزم  الدين  «جالل  مع 
وبعد  العظيم.  القائد  هذا  إمرة  حتت  هلا  عسكرية  خربة  أول  القبيلة  تلك  واكتسبت 
الطوائف  مع  العشرية  تلك  هاجرت  «املغول»،  يد  عىل  «خوارزم»  أتراك  دولة  اهنيار 
يعطيها  أن  السلجوقي  السلطان  من  وطلبت  األناضول،  إىل   األخر املسلمة  الرتكية 
»؛ ألنه كان يدرك أن وجود تلك العشرية التي هلا خربة  وتْ وگُ وطنًا، فأسكنهم يف «سُ

ا. يف احلرب عىل احلدود سيكون مفيدً
وجود  هلم  يكون  أن  يلزم  بأنه  األوىل  اللحظة  من  ا  اعتبارً العثامنيون  أدرك  وقد 
تشكيل  وجود  إىل  باالحتياج  شعروا  وهلذا  البيزنطيني،  األمراء  ملواجهة  عسكري 
أهنم  ا  أيضً أدركوا  وقد  السالح.  أيدهيم  يف  حيملون  الذين  املجاهدين  من  عسكري 
قوة  بوجود  إال   األخر األماكن  يف  التوسع  أو  موطنهم  عىل  احلفاظ  من  يتمكنوا  لن 
الوقت،  بمرور  العسكرية  العشرية  وحدة  تطوير  عىل  يعملون  كانوا  وهلذا  عسكرية، 

حتى أصبحوا فيام بعد أكرب قوة عىل األرض.
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وكان هناك أساس واحد هلذا اجليش الذي اكتسب أكرب انتصارات يف التاريخ  
وقوة  التنظيم  ناحية  من  عثامن»  «الغازي  من  ابتداءً  الصائبة،  حكامه  بآراء  اكتسبها 

السالح والتكتيك العسكري، وهذا األساس كالتايل:
يف  اجليوش  معظم  يف  احلال  هو  كام  الوقت  أو  بالتحصيل  تتم  ال  الرتقية  كانت 
الوقت احلايل، بل كانت الرتقية تتم بناءً عىل النجاح. فاجليش كله تابع هلذا األساس 
كانت  العسكرية  أن  موظفون.أي  كلهم  قائد  أكرب  إىل  جندي  أصغر  من  املذكور 
تستمر طوال احلياة وليست كاخلدمة العسكرية التي تستمر سنة أو سنتني عىل أفراد 
احلياة  يبدؤون  كانوا  والذين  احلايل.  الوقت  يف  الدول  من  الكثري  يف  يطبق  كام  األمة 

العسكرية يف طفولتهم كانوا يستمرون فيها إىل مماهتم.
الوقت  يف  اجليوش  يف  املوظفون  هم  الضباط  كادر  يمثلون  الذين  اجلنود  إن 
احلايل. أما اجلندي له خدمته العسكرية وهي موقتة بمدة معينة. أما يف الدولة العثامنية 
الطبقة  من  الضباط  أصبح   األمور  تنظيم  وبعد  موظفني.  اجليش  أفراد  كل  فكان 
احلربية  والتكتيكات  اإلمكانات  معرفة  من  يتمكنوا  لكي  عاليًا  تعليامً  تلقت  التي 
فكانوا  هلم  ا  مسلكً العسكرية  من  يتخذون  كانوا  الذين  اجلنود  أما  املتطورة.  احلديثة 
يستخدمون بعد حتصيل تعليم بسيط، ال سيام وأنه مل يكن هناك عائق من ترقيهم إىل 
الرتب التي حيصل عليها الضباط الذين تلقوا تعليامً عاليًا. وكانت النجاحات التي 
يظهروهنا يف احلروب كافية لرتقيتهم. وهلذا ظهر يف الدولة العثامنية يف أواخر عهدها 
تفريق يف العسكرية بني طبقة املتعلمني (يف املدارس العسكرية) وطبقة غري املتعلمني 
ا ما؛ حيث إن  (يف املدارس العسكرية)، وكانت طبقة غري املتعلمني يستهان هبا نوعً
األناضول  أطفال  عدد  يكن  مل  هذا  من  وبالرغم  املتعلمني،  من  درجة  أقل  أفرادها 
الذين دخلوا اىل اجليش دون رتبة عسكرية وارتقوا إىل درجة عسكرية عالية بقليل، 
أواخر  يف  ظهروا  الذين  الكبار  القادة  أحد  باشا»  األزل  عبد  هؤالء؛ «الشهيد  ومن 

عهد الدولة العثامنية.
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مثال البطولة والشجاعة يف ميادين احلرب
عبد األزل باشا     

(؟-١٨٩٨م)

من قادة عهد السلطان «عبد احلميد خان الثاين». 
صغرية،  سن  يف  القرآن  وحفظ  األناضول،  تربية  ظل   يف  نشأت  قيمة  شخصيةٌ 
قي إىل رتبة الباشوية  وبالرغم من أنه التحق باجليش وهو يف السادسة عرشة من عمره، رُ

بسبب جهوده ولياقته املتفوقة. 
 .« مْ رِ » ويف «معركة القِ اغْ ه دَ ــرَ » و«قَ يتْ رِ كانت له جهود كبرية يف إمخاد ثورات «گِ
عن  الدفاع  يف  باشا»  عثامن  لـ«الغازي  سالح  رفيق  كأقرب  ملحمية  بطوالت  وأظهر 

نَه».  وْ «پِلَ
بيده  صدره  عىل  علّق  جهوده  من  ا  كثريً فرح  الثاين»  احلميد  «عبد  السلطان  وألن 

نَه» التي تُعد وسام البطولة املتميز. وْ «ميدالية پِلَ
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ومتتلئ حياة «عبد األزل باشا» بلوحات البطولة والشجاعة والتضحية والفدائية 
التي أظهرها يف ميادين احلروب. وقد شارك يف آخر غزوة له وهو يف السبعني من 
عمره؛ حني كان مسنا ذا حلية بيضاء، وهي احلرب العثامنية اليونانية التي كانت يف 
عام ١٣١٢هـ وهي املعركة التي اُستشهد فيها، وكانت متثل ملحمة بطولية تفرد هبا.

وكانت الغزوة املذكورة عىل ما ييل: 
مرت الدولة العثامنية يف السنوات التي كان فيها املذكور  برتبة الباشا  بأخطار 
خارجية وداخلية كثرية، تضعف الدولة، ورأ اليونانيون  يف هذا الوضع فرصة ال 
جنودهم  بإنزال  بداية  قاموا  أراضيهم،  رقعة  لتوسيع  الفور  عىل  فتحركوا  تعوض، 
الدولة  فأرسلت  بوحشية،  األتراك  األهايل  بقتل  وقاموا   ،« يتْ رِ «گِ جزيرة  عىل 
العثامنية مذكرة إىل «اليونان» برضورة إخالء اجلزيرة يف ستة أيام، إال أن «اليونان» مل 

ا، وأعلنت احلرب. ترعَ ذلك اهتاممً
ونْيا»، ويف تلك األثناء  ا للواء الثاين بجيش «أالَسُ تم تعيني «عبد األزل باشا» قائدً
احلدود العثامنية لكي تتمكن من الوصول إىل  قامت القوات اليونانية باهلجوم عىل 
نتيجة هلجامهتا، وعىل الفور وصل «عبد األزل باشا» إىل احلدود وقام بدفاع بطويل 
وبالرغم  اليونانية،  القوات  أمام  احلدودية  القالع  يف  املوجودة  العثامنية  القوات  مع 
من أن القوات اليونانية كانت متطر عىل القوات العثامنية بوابل من القذائف املدفعية 
وكانوا  كبرية،  بتضحية  يدافعون  كانوا  العثامنيني  اجلنود  أن  إال  البنادق،  وطلقات 

يستشهدون من جراء تلك اهلجامت العنيفة.
وبالرغم من أن الباشا هرع إىل مساعدة القوات املوجودة يف األبراج احلدودية، 
إال أنه مل يتمكن من الوصول إليهم بسبب كثافة القذائف املدفعية امللقاة عليهم من 

قوات األعداء. 
ناحية،  من  بالغضب  ممتلئ  وهو  ا  ويسارً يمينًا  بجواده  يسري  الباشا  كان  وهلذا 

وقلبه مفعم باحلزن من ناحية أخر، وكان يقول: 
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الذين  أبنائنا  عىل  وسيُقىض  حمرتقني.  يستشهدون  جنودنا  إن  رب!  يا  "العون 
يقاتلون يف األبراج، آه! لو يعم الظالم وحيل املساء، سأهرع عىل الفور لنجدهتم"، 

وعىل هذا ظل ينتظر حلول املساء.
املوجودين  اجلنود  إنقاذ  من  ومتكن  معه،  اجلنود  من  فرقة  أخذ  املساء  حل  وملا 
اجلنود  مع  بنفسه  يقاتل  وكان  كبري،  هجوم  ببدء  أمر  التايل  اليوم  ويف  األبراج.  يف 
كالصاعقة، وكان يتقدم الصفوف كاألسد وهو يقول: "اهللا! اهللا!" وألن القادة الذين  

معه كانوا خيشون عليه من قذائف األعداء؛ بسبب سنه الكبري، قالوا له: 
قليال".  الوراء  إىل  تأخرت  فهال  مكان،  كل  يف  تتطاير  القذائف  إن  باشا!  "يا 

: إال أنه رد عليهم بشجاعة وقلب ممتلئ بالنضج العسكري والشجاعة قائالًً
تلك  عاينت  وقد  أجلها،  تبلغ  أن  دون  نفس  متوت  لن  أنه  اعلموا  الغزاة!  "أهيا 
ا، ولتعلموا  احلقيقة مرات عديدة يف الكثري من ميادين احلرب عىل مدار مخسني عامً
أن قلبي خالل تلك السنوات الطويلة يتلهف عىل الشهادة، وهلذا ال تطلبوا مني أن 

أتأخر عن موقعي!.." 
ثم التفت إىل اجلنود، وقال هلم حتت وابل الطلقات والقذائف امللقاة عليهم:

"أبنائي األبطال! إن هذا الوقت هو وقت تلقني األعداء الذين يضعون أعينهم 
قائلني  األعداء  عىل  لنهجم  يستحقونه،  الذي  الدرسَ  والدولة  والرشف  الدين  عىل 
«اهللا، اهللا» واعلموا أنه إذا متكنا من االستيالء عىل تلك اهلضبة  ستتفتح أمامنا صحراء 
من  وربينكم  ولدنكم  قد  أمهاتكم  إن  الغزاة!  أبنائي  بالزهور.  املزينة  املتسعة  النرص 

أجل هذا اليوم، ورباكم خليفة املسلمني «عبد احلميد الثاين» من أجل هذا اليوم.
وهذه وصيتي لكم؛ إن جترعت كأس الشهادة قبل أن نستويل عىل تلك اهلضبة، 
التي  اهلضبة  تلك  عىل  ادفنوين  بل  فيه،  اُستشهدت  الذي  املكان  يف  تدفنوين  فال 
ستحصلون عليها بالتأكيد، وإن مل تتمكنوا من احلصول عليها فاتركوين عىل األرض 

ا للنسور والطيور!. ألكون طعامً
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إن اهللا تعاىل يف عوننا، وروحانية النبي r معنا، وتوجه خليفة املسلمني علينا. 
هيَّا! يا أبطايل! بسم اهللا لنتقدم".

ا صوب صفوف األعداء، وتبعه  وبعد تلك الكلامت توجه الباشا بفرسه مرسعً
فاضطرب  األعداء،  عىل  ا  شديدً ا  هجومً وهجموا  كالصاعقة،  العثامنيون  اجلنود 
بروح  هيجم  كان  الذي  الباشا  استمر  وقد  الفرار،  وبدؤوا  توازهنم  وفقدوا  األعداء 
األثناء  تلك  ويف  بالرسور.  مفعم  وهو  اهلجوم  يف  األعداء  عىل  املتحمس  الشاب 
أصيب بطلق ناري يف جبينه، زاد من رسوره؛ ألنه بلّغه الشهادة التي كان يتمناها منذ 
سنوات طويلة، وفتح الباشا اجلناح إلقليم الرمحة والوصل متخضبًا بدماء الشهادة.
وملا أنزلوا جسده من فوق الفرس، ووضعوه يف الرتاب وجدوا عالمات الرسور 

ال تزال مرسومة عىل وجهه.
لقد كانت تلك االبتسامة ابتسامة مجيلة عذبة لنيله رشف الشهادة، حتى إنه يف 

آخر زيارة لبلدته، قال ألحبائه هناك: 
وأنا  والباشوية،  الكريم،  كتابه  حفظ  عظيمتني،  درجتني  تعاىل  اهللا  منحني  "لقد 

اآلن أريد الثالثة، وهي الشهادة!".
وبذلك حتققت دعوته هللا U، فقد أحسن اهللا إليه بالشهادة. 

رمحة اهللا عليه! 
يف  دُفن  حيث  يَا»  ونْ «أَالسُ إىل  ثم  تَـــبَـه»  نَارْ «پورْ إىل  أوال  جثامنه  نُقل  وقد 
للدين  هبا  قام  التي  اجلميلة  وخدماته  بجميله  ووفاء  يَا».  ونْ أَالسُ سوق  «جامع  فناء 
والدولة، قام السلطان «عبد احلميد الثاين» ببناء قرب له ليكون وسيلة لتذكره باخلري 

والدعاء عىل الدوام.
ا، كان رجالً صاحلًا متدينًا يرعى  ا خبريً ا شجاعً فإن الباشا إىل جانب كونه قائدً

أوامر اهللا U ونواهيه.
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وألنه كان حافظًا للقرآن الكريم كان يداوم عىل قراءة القرآن، حيث كان خيتمه 
ا عندما  ا حينام يقرأ القرآن، فقد كان يزيد القلوب شوقً باستمرار، كام كان صوته عذبً

يتلو القرآن هبذا الصوت العذب.
اللهم أعلِ درجة كل شهداء املسلمني الذين اُستشهدوا جماهدين يف سبيلك مثل 

«عبد األزل باشا»!  آمني!..

 O
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العامرة يف الدولة العثامنية     

إن إمكانية وصول دولة من الدول إىل مكانة متميزة يف تاريخ الدنيا ال يمكن أن 
االنتصارات  عىل  تعتمد  التي  الدولة  ألن  فحسب.  العسكرية  باالنتصارات  يتحقق 
الشخصيات  خالل  من  املؤقت  واالزدهار  بالعلو  عليها  حمكوم  فحسب  العسكرية 
الناحية  عىل  تعتمد  التي  االنتصارات  كل  أن  أي  فقط.  اجليدة  الفرص  أو  الذكية 
أن  يمكن  ال  والوجد،  اإليامن  من  قواعد  عىل  يستند  وال  فقط  أساسها  يف  العسكرية 
فإن  التاريخ.  مرسح  عىل  من  تزول  ما  رسعان  بل  حضارة،  لتكوين  عامال  تكون 
الفتوحات واالنتصارات التي قام هبا اإلسكندر األكرب واملغول كانت من هذا القبيل.

االنتصارات  تساند  التي  املدنية  احلمالت  يف  تظهر  فهي  احلقيقية  العظمة  أما 
العسكرية ويعمل عىل استمرارها نوعاً ما. والذين يصلون إىل القمة يف هذا الطريق ال 
وحدها.  والفن  العلم  بوسيلة  وال  وحدها  والسياسة  العسكرية  القوة  بوسيلة  يصلون 

بل جيب أن يتحقق كل هذه الوسائل معا.
حتقيق  أجل  من  الطريق  ذلك  يف  وساروا  احلقيقة  تلك  عرفوا  وقد  العثامنيون  أما 
والعسكري.  السيايس  ذكائهم  جانب  إىل  شأهنم،  من  تعيل  التي  املدنية  احلمالت  كل 
وهذه احلمالت يف القرن السادس عرش كانت تفوق القمم. ويمكن القول بأن سبب 
ا من النجاحات التي أظهرها  تسمية هذا العرص يف التاريخ "عرصَ األتراك" مل يكن نابعً
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العثامنيون يف املجال العسكري والسيايس فقط، بل عىل النقيض حتقق ذلك بوجود 
التكامل يف كافة املجاالت العلمية والفنون اجلميلة بكل فروعها.

حقيقة القول: إن عرص «السلطان سليم األول» و«السلطان القانوين» كان من أزهى 
عصور الدولة العثامنية التي حتققت فيها ازدهار كافة الفنون والعلوم بكل فروعها.
ا يف املجال املعامري.  وال شك يف أن أكرب مظهر هلذا التكامل احلضاري كان ظاهرً
فقد أثبت العثامنيون أهنم الورثة احلقيقيون لكل النشاطات املدنية واحلضارية الكبرية، 
الوقت،  ذلك  يف  ومشهورة  موجودة  كانت  التي  املعامرية  األساليب  كل  عن  أخذوا 
وطوروها بأسلوهبم وطرزهم اخلاص، بل ونجحوا يف تطويرها يف أكمل وأمجل شكل.
كل  كانت  عبادة  ودور  مساجد  العثامنية  الدولة  يف  ظهرت  أن  النتيجة  وكانت 
العامرة  أن  كام  السامية.  والطمأنينة  السكينة  طياته  يف  حيمل  ا  متفردً ا  أثرً منها  واحدة 
العثامنية فاقت يف هذه الساحة -وهي الساحة الدينية- العامرة الرشقية، فاقت أيضا 
وألبتة العامرة الغربية التي كانت تتمثل يف الكنائس والتي كانت مشهورة بأهنا مظلمة 
وبعيدة عن النور. كانت عامرة الكنائس أمام عامرة املساجد العثامنية متخلفة للغاية، 
وذلك ألن الكنائس كانت أبنية جافة عبارة عن كتلة من األحجار الصلبة، متتلئ من 
فكانت  املساجد  يف  العثامنية  العامرة  أما  هبا.  تضيق  النفس  جيعل  مما  بالظالم  داخلها 
أبنية ممتلئة بالسعادة والفرح ملا فيها من نور جيعل القلوب مطمئنة، نور يعكس نور 
الذي  سنان»  عرص«املعامري  يف  اخلارق  النجاح  هذا  جتىل  وقد  جوانبه.  بكل  اإليامن 
فإن  وبالتايل  العرص،  ذلك  يف  اإلنشاءات  كل  حدود  بيده  بناها  التي  األبنية  كل  فاق 

العامرة العثامنية وصلت إىل درجة ربام لن يتم الوصول إليها إىل يوم القيامة.
املجال  هذا  يف  النجاح  مظاهر  كل  عىل  التطرق  من  هذا  تأليفنا  يف  نتمكن  مل  إننا 
«املعامري  آثار  إيراد  عن  لنستغني  نكن  مل  ذلك  مع  الالزم.  بالقدر  العثامنية  للدولة 
والتناسب  األصالة  حيث  من  إليها  الوصول  يصعب  مرتبة  إىل  وصل  الذي  سنان» 
والتناغم والسكينة واالطمئنان التي كانت تشكل العالمة الفارقة يف تاريخ حضارتنا 

ملخصا-. كان  – ولو 
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دهاء المثيل له عكس قدرة العثامنيني وأصالتهم عىل العامرة
معامر بايش (رئيس املعامريني) قوجه سنان     

(١٤٨٩/٩٠-١٥٨٨م)

ْ معامران خاصة" أي رئيس املعامريني يف القرص. حصل سنان عىل لقب "رسَ
رْ  كَ ولْ تذكر بعض املصادر أن والده كان يسمى «عبد املنان» وأن جده كان يسمى «دُ
 « رينَاصْ «أَغِ قرية  من  أخذ  ألنه  وذلك  «الدوشريمه»١   من  «سنان»  أصبح  يوسف» 
سليم»  أمر «السلطان  أناضول  من  الدوشريمه  تأخذ  الدولة  بدأت  عندما  يَّه»  ِ يْرصَ بـ«قَ
ملا جلس عىل العرش. ويعرب عن ذلك ببيته الذي نظمه بمناسبة وفاة «السلطان سليم»:

أنا من دوشريمه السلطان
جعل اهللا مكانه روضة اجلنان 

حسب  عىل  وتربوا  رضاهم،  بكامل  عوائلهم  من  أخذوا  الرعية،  أطفال  هم  "الدوشريمه":     .١
فبدأت  سليم  السلطان  عهد  يف  أما  النرصانية،  العوائل  من  تأخذهم  الدولة  وكانت  قابليتهم. 

تأخذهم من املسلمني أيضا.
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عرق  من  سنان  بأن  املتعلقة  باالدعاءات  االشتغال  أن  نذكر  أن  لنا  بد  ال  ولكن 
سنان  أن  بيد  موضعه،  غري  يف  انشغاال  يكون  دوشريمه  كونه  إىل  استنادا  وكذا  كذا 
نعمل  أن  واألوىل  املسلم.  األناضول  يف  تربى  قد  إيامنه  يف  الصادق  املخلص  املؤمن 
عىل تقييم العامرة  يف الوقت احلايل بأفق «املعامري سنان»، أي أن نعمل عىل تطوير 

العامرة الرتكية بنفس هذا الكامل الذي ظهر يف أسلوب وطرز «املعامري سنان».
انضم «املعامري سنان» إىل االنكشارية بعد أن قام بالتحصيل العلمى ملدة سبع 
سنوات، وقد متكن من رؤية األبنية واملؤسسات الكثرية يف األماكن التي كان يذهب 
إليها مع احلمالت احلربية، وتوصل من خالل القابلية وامللكة التي عنده يف الناحية 
احلمالت  تلك  كل  كانت  وقد  العامرة.  تلك  يف  جديدة  تركيبات  إجياد  إىل  املعامرية 
بالنسبة للحياة املعامرية لـ«املعامري سنان» بمثابة األرضية للمشاهدات والتجارب 
ا تقريبًا وعملت عىل تغذية ذكائه. وقد عمل هذا  الكبرية التي استغرقت مخسني عامً

عىل ازدياد خربة «املعامري سنان».
». فلام  انْ وكان أول مظهر لقابليته يف املجال الفني قد جتىل أثناء حصار «قلعة وَ
عىل  احلصول  طلب   « انْ وَ إىل «بحرية  باجليش  باشا»  األعظم «لطفي  الصدر  وصل 
معلومات عن اجليش اإليراين املوجود عىل الضفة األخر من البحرية، فدعى إليه 

«سنان» وقال له: "عليك أن هتتم بتصنيع السفن!"
وبالرغم من قلة اإلمكانات بدأ  «املعامري سنان» يف إعداد التجهيزات ومتكن 
األيام  وبمرور  جدا،  هبذا  باشا»  سعد «لطفي  وقد  قادرغة.  سفن  ثالث  تصنيع  من 
كانت حلقة خدماته القيمة للدولة تزداد، وبفضل نجاحاته املستمرة وخدماته حلق 
بالرتقيات غري املعتادة، فنال ترقيات كبرية يف وقت قصري حتى وصل إىل رتبة «رئاسة 
التي  النجاحات  كانت  فقد  االنكشارية.  مراتب  أعىل  من  كانت  التي  احلسكي» 
أظهرها يف املجال املعامري يف احلمالت أحد األسباب الرئيسية لتأمني االنتصارات 

للعثامنيني.
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» التي قام هبا القانوين متكن «سنان» من تأسيس جرس قوي عىل  دانْ ففي محلة «بُغْ
ا فقط. وقد اقرتح عليه بعض رجال الدولة أن يؤسس  » يف ثالثة عرش يومً وتْ هنر«پُرُ
تلك  رفض  ولكنه  األعداء،  يد  يف  اجلرس  يقع  أن  خشية  اجلرس  هذا  رأس  عىل  قلعة 
الفكرة بزعم أهنا ستؤثر بالنفي عىل الروح املعنوية للجنود. وقد أعجب «القانوين» 

ا دور «سنان»: رً بفكره هذا، وقال مقدّ
عرب  أوروبا  إىل  مرة  ألول  املسلمون  ذهب  عندما  أنه  ننسى  أال  علينا  "جيب 

نفس  عىل  نكون  أن  ا  أيضً نحن  علينا  وجيب  سفنهم،  بحرق  قاموا  طارق»  «جبل 
النهج، وبالتايل لن نقوم ببناء قلعة تكون ملجأ للجنود يلتجؤون إليه عندما يضيق 

هبم احلال".
فاكتشفه «القانوين» بفراسة فنان يعرف معنى: "إن معرفة قدر أهل املهارة مهارة".
 « ىلِ مْ عَ جَ ا للمعامريني اخلاصة بعد وفاة «عَ ثم قام بتعيني «املعامري سنان» رئيسً
الرتكي اآلذري الذي كان يشغل املنصب. وبعدها بدأ عرص العجائب املعامرية التي 
نرشت القباب يف املدن يف حالة من التجليات اإلهلية يف العامرة العثامنية. وقد أسس 
رَ من قبل. «املعامري سنان» تلك اآلثار العظيمة الفخمة بعضها تلو بعض بفكرة مل تُ
رَ مثلها من قبل، خاصة أن  وخصوصاً؛ لقد تأسست الكثري من اآلثار التي مل يُ
اجلهود التي جعلت من «إستانبول» إستانبوال بعد الفتح كانت عىل يد «سنان»؛ ألن 
مسألة إعامر وترميم مدينة «إستانبول» وقد كانت عبارة عن أطالل باقية من العهد 
البيزنطي، كانت مسألة مهمة للغاية بالنسبة للعثامنيني. وقد تم االنتباه لتلك املسألة 
للمشاركني  مأدبة  الفاتح»  أقام «السلطان  فقد  لفتح «إستانبول».  األوىل  األيام  منذ 
يْدانِى»، و قال «آق شمس الدين» كلمة يف تلك املأدبة جاء فيها: يف الفتح يف «أوقْ مَ
ا إن شاء اهللا، ولكن ال تنفقوا مال الغنيمة   "أهيا الغزاة! لقد غفر اهللا تعاىل لنا مجيعً
مطيعني  دائامً  وكونوا  واحلسنات،  باخلري  املدينة  إعامر  يف  أنفقوه  بل  اإلرساف،  يف 

لسلطانكم".
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وقد قيل يف إعامر «إستانبول» الذي بدأ بتلك احلملة املذكورة:
املهارة هي إعامرمدينة                     

وإحياء لقلوب الرعايا أيضاً
ويف  السالطني.  جهود  عىل  عالوة  األوقاف  من  الكثري  املدينة  يف  تشكلت  وقد 

النهاية وصلت تلك اجلهود بـ«املعامري سنان» إىل مقصدها بشكل جذري.
حقيقة القول: إن اآلثار التي بدأت مع العثامنيني والتي زينت وجه املدينة بشكل 
رَ له مثيل من قبل، كانت قد تزدهر عىل يد «املعامري سنان». وكان املنهج الذي تم  مل يُ
السري عليه يف بناء تلك اآلثار هو بناؤها عىل هضبة أو مكان مرتفع يطل عىل املدينة 
كلها، للتمكن من رؤيته من أي مكان يف املدينة. وقد أكسب «املعامري سنان» الذي 
الروح  مع  يتفق  ا  جديدً ا  أسلوبً العثامنية  العامرة  الشأن،  هذا  يف  كبرية  بدرجة  نجح 
والعظمة  الروحانية  بني  يمزج  بأسلوب  العبادة  أماكن  فأسس  اإلسالمية،  الرتكية 

التي تلفت االنتباه.
أعامله  سلسلة  بني  سنان»  لـ«املعامري  كبري  عمل  أول  شهزاده   جامع  وكان 
ا لذكر ابنه «األمري  الكبرية. و أمر «السلطان القانوين» بتأسيس هذا اجلامع ختليدً

حممد» الذي تويف، ويوصف هذا العمل بأنه "مرحلة البداية" لـ «للمعامر سنان».
تَمْ باشا» الذي يبدو وكأنه متحف للخزفيات من أعامل«املعامري  سْ كام أن جامع «رُ

سنان» يف تلك املرحلة.


بأمر  «إستانبول»  مدينة  إىل  سنان»  «املعامري  جلبه  الذي  املائي   املجر ويعترب 
يشغل  كان  عندما  سنان»  «املعامري  أعامل  أهم  من  ا  واحدً القانوين»  «السلطان  من 
ا  مستخدمً «إستانبول»  إىل  املياه  تلك  جلب  فقد  اخلاصة.  املعامريني  رئيس  منصب 
كافة أنواع التقنيات والعلوم يف عرصه. وكان املبلغ الذي أنفق من أجل تلك املياه 
التي أذهبت ضائقة األهايل من املياه يفوق ما قد أنفق عىل بناء «جامع السليامنية». 
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وذلك ألنه كانت يف مدينة «إستانبول» يف ذلك الوقت ضائقة مائية كبرية. وبفضل 
ركن  كل  يف  األسبلة  بإنشاء  الضائقة  تلك  عىل  القضاء  تم  سنان»  «املعامري  جهود 
يلّ  من أركان املدينة. ولصدّ اإلرساف يف استخدام املياه تم ابتكار الصنابري بشكل الّ

الغليونى.
لـ«املعامري  القانوين»  «السلطان  قاهلا  التي  الكلامت  تلك  االنتباه  يلفت  ومما 
سنان»  حلل تلك الضائقة يف املياه:  "إن هديف هو ضخ املياه يف كل مكان من املدينة، 
لعمل  املؤهلة  غري  األماكن  يف  اآلبار  حفر  وليتم  مكان،  كل  يف  األسبلة  عمل  وليتم 
تلك األسبلة، وبذلك يتم إيصال املياه العذبة إىل كل مكان، من أجل أن يستفيد منها 

كل الرعايا وبذلك يدعون له دوام الدولة!.."
فقد  املقدسة،  األرايض  تُنسَ  مل  «إستانبول»  يف  املياه  مشكلة  حل  تم  وعندما 
أمرت «مهرماه سلطان» ابنة «السلطان القانوين» التي كانت حتب عمل اخلري أمرت 
مشكلة  أزالت  وبذلك  زبيدة»  مياه «عني  جماري  برتميم  يقوم  بأن  سنان»  «املعامري 

املياه عن احلجاج وعن أهايل «مكة املكرمة». 
اجلوامع  هندسة  بقدر  مهمة  سنان»  لـِ«املعامري  املياه  هندسة  مسألة  كانت  وقد 

واألبنية األخر التي أسسها. إذ سمى حضارتنا بحضارة املياه.


وبينام كان «املعامري سنان» يقوم بإظهار جهوده يف مسألة اهلندسة املائية، أمره 
هو  األثر  هذا  فكان  به،  اسمه  التاريخ  له  حيفظ  باسمه  مكانًا  يؤسس  بأن  القانوين 

«جامع السليامنية» العظيمة.
اجلامع  هذا  تأسيس  قرر  عندما  القانوين»  أن «السلطان  ذلك  يف  الرواية  وتذكر 
تأسيس  سيتم  الذي  املكان  إىل   r الرسول  له  أشار  وقد  منامه.  يف   r النبي   رأ
املسجد فيه، وقال له: "ليتم وضع املحراب هنا واملنرب هنا والكريس هنا" ثم بنيّ له 

الرسول r بعض التعليامت اخلاصة بالعنارص الداخلية واخلارجية للجامع.
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استيقظ «السلطان القانوين» من نومه وهو يف غاية الفرح، فشكر اهللا تعاىل وعيناه 
تفيضان بالدمع، ثم صىل عىل النبي. يف اليوم التايل ذهب فوراً إىل املكان الذي أشار 
أن  له:«أريد  وقال  املكان،  إىل  سنان»  «املعامري  باستدعاء  وأمر   r الرسول  عليه 
السلطان:  من  األمر  هذا  ينتظر  كان  وكأنه  سنان»  هنا" فقال «املعامري  ا  جامعً أبني 
"موالي السلطان! سيكون بناء اجلامع عىل ما ييل، سيكون املنرب هنا، واملحراب هنا، 

والكريس هنا" وأشار إىل نفس األماكن التي أشار إليها النبي r يف الرؤيا.
تبسم «السلطان القانوين» وقال لـ«املعامري سنان»: "وكأنك عىل علم باألمر!".

يا  خلفك  كنت  "أنا  للسلطان:  وقال  بأدب،  رأسه  سنان»  «املعامري  أحنى 
ا أنه رأ نفس الرؤيا. موالي!" مظهرً

بتأسيس  أمر  الفور  وعىل  القانوين»،  «السلطان  وسعادة  رسور  من  هذا  فزاد 
اجلامع.

وألن «املعامري سنان» كان يبدو وكأنه ينتظر هذا األمر، أمر عىل الفور بإعداد 
الالزم. وبعد أن وضع أول حجر أساس بيد شيخ اإلسالم «أيب السعود أفندي» بدأ 
العمل يف املسجد. وبالرغم من قلة اإلمكانات يف ذلك الوقت، بناء اجلامع تم بناؤه 

يف سبع سنوات٢.
عظمة  تعكس  هلا  مثيل  ال  مهارة  املسجد  هذا  بناء  يف  سنان»  «املعامري  أظهر 
ا يغرق القلوب يف الفيض والوجد حتى وهو ال يزال  العامرة العثامنية، فقد أسس أثرً

يف مرحلة املرشوع.
من  للجامع  املطلوبة  الكبرية  األربعة  باألعمدة  سنان»  «املعامري  أتى  وقد 
«اإلسكندرية» ثم «بعلبك» ثم «رسا العامرة» ثم «قيز طايش». أما الرخام األبيض 
الذي استخدم يف البناء فكان من «جزيرة مرمرة» و الرخام األخرض، فكان من بالد 
٢.     كان هذا املسجد قد تكلف ٥٩ مليون أقجه أ ما يعادل ( ٩٩٦ ألف دوقة ذهبية = ٤٠٠ 

         مليون دوالر) أما املسجد بالكليات امللحقة به فتكلف ما يعادل ٣ مليار دوالر.
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العرب. وكانت األبواب من أخشاب األبانوس، واحلوائط من خزف «إزنيك». كام 
املوجودة  اجلميلة  اخلطوط  جلبي»  وتلميذه «حسن  حصاري»  اخلطاط «القره  خط 

داخل اجلامع.
ويُقال:"إن «القره حصاري» الذي كتب اخلطوط الرشيفة املوجودة بقبة اجلامع، 
أظهر فيها عناية كبرية بحسن اخلط وهو ما كان قطعة من عظمة البناء. حتى إنه فقد 
برصه مع آخر حرف كتبه يف القبة، وبذلك أغلق عينيه عىل الدنيا بعد تصحيح آخر 
حرف من احلروف التي كتبت عىل جدران وقباب اجلامع املذكور. والنتيجة أنه فقد 

عينيه يف سبيل هذا اجلامع!... وقد قيل يف ذلك:
لقد أحيى «القره حصار» يف اجلدران
منعطفات اجلذوع وخصلة الشعر
وقد لقي هنا بام كان يبحث عنه
كان «اليساري» ملهام من هنا.٣

يف  ووطّد  حصاري»  «القره  مثل  املهرة  الدهاة  مجع  الذي  سنان»  «املعامري  أما 
ا متناغامً  هذا اجلامع -الذي ال مثيل له- األصالة والسكون متداخال، وأظهر أسلوبً
من  حوهلا  وما  املركزية  للقبة  ومتكامل  متناغم  شكل  إعطاء  يف  نجح  وقد  وبسيطًا. 
قباب. حيث أن البناء يرتفع تدرجييا من األرض، وينغلق يف النهاية عىل بناء واحد 
ا عظيامً  عظيم. أما املزج بني القبة املركزية وأنصاف القباب وأرباعها، فيعطي نموذجً

عىل رس (الكثرة يف الوحدة، والوحدة يف الكثرة) املوجود يف التصوف.
والذين يعيشون هذا الرس فهم يف حظ روحاين لعامل خمتلف، ويقولون:

األرض أيف  املعبد  أهيا  نعلم  "ال 

أم يف السامء تؤد تراوحيك"
٣.    القطعة الشعرية هذه، وبقية األشعار يف هذا القسم من الكتاب للشاعر املعروف «عارف هناد»
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يف  املتميز  واملعنى  الرقة  من  سلسلة  يعد  السليامنية»  «جامع  إن  القول:  حقيقة 
اجلامل الذي ال حدود له، والذي يرمز إىل الوصول من البناء الكبري املتفرع إىل البناء 
 .الواحد أي إىل الوحدانية التي هي رمز األلوهية، ومن الواحد إىل التفرع مرة أخر

ألن أي عنرص يف آثار «املعامري سنان» ال متحو وجود أي عنرص آخر يف البناء.
وذلك ألن كل عنرص يعرض مجاله داخل منظومة متكاملة. وتربز هذه اخلاصية 

ا وذكاء يفوق اإلنسان. يف أعامل «املعامري سنان» التي تعرض حساسية وجهودً
ويقول الشاعر:

كي يتم العمل كأنه عمل مطرز
كأن العامل يزن النقاط واحلروف
مئات األشخاص عملوا ألعوام
وأضافوا قوة اإليامن لنور العني

ا ال مثيل له من  وهذه األبيات التي قيلت يف بناء «جامع السليامنية» تعرض تفردً
حيث عمق املعنى و اهلندسة.

«املعامري سنان الكبري» وضع يف كل ركن من أركان اجلامع جرات بلغ عددها 
ا، أفواهها متجهة إىل الداخل  إىل أربع وستني جرة، طول كل واحدة منها ٥٠ سنتيمرتً

وبذلك تم انعكاس الصوت داخل اجلامع بشكل حساس.
بعضها  عن  تبعد  والتي  واخلارجية  الداخلية  القباب  بني  املوجودة  والفراغات 
صيفاً  معني   بمستو احلرارة  درجة  حمافظة  يف  سبباً  تكون  كام  أمتار،   ٢-٣ البعض 
سنان»  «املعامري  أن  املشهور  من  الوقت.  نفس  يف  صوتياً  نظاما  حتقق  فإنه   ، وشتاءً
يف  املياه  خرير  بأصوات  النارجيلة  بتشغيل  املسجد  داخل  الصوت  انعكاس  جرب 
فهم  وقد  اجلامع.  يف  الصوت  انعكاس  تنظيم  التجربة  بعد  غــيّـــر  وأنه  الشيشة، 
البعض هذا الطراز من العامرة خطأ واشتكوا إىل السلطان، إال أن السلطان أمام هذه 
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يتأثر  مل  صنيعه  يف  أظهره  الذي  اإلخالص  وأمام  سنان»  لـ«املعامري  الرائعة  العامرة 
بأية شكاو تُقال يف حق «املعامري سنان». والنتيجة النهائية جعلت الناس ينبهرون 

به. وقد حتري أحد الشعراء من روعة بناء هذا اجلامع فقال:
عندما أقول لنفيس ما هذه احلكمة؟

قالت األصوات منعكسة ما هذه احلكمة؟
تالعب األلوان واملعاين والدقة والسمو؛

ها «املعامري سنان»؟ كيف وحدّ
ا للنبي r، فالقبة عند  وقد اعترب «املعامري سنان» القبة الكبرية يف املسجد رمزً
اجلامع  يف  تُقال  التي  واألدعية  الكريم  القرآن  بانعكاس  بقيامها  سنان»  «املعامري 
إىل  تعاىل  اهللا  من  أخذها  التي  األوامر  تبليغه  يف   r النبي  مثل  هي  إنام  املؤمنني،  عىل 
يداعب  املعنى  هذا  يف  والصغرية  الكبرية  القباب  بني  املوجود  والتناغم  املؤمنني. 

األرواح، وجعل الشاعر يقول:
القباب التي حتيط ببعضها البعض كالعائلة

هل الصغار فيها أبناء للكبار؟
كأرسة حماطة بأفرادها أم أهنا 
أعشاش سعيدة للطيور واحلامم؟

كام أن النوافذ امللونة التي كانت تعلو املحراب عمل كبري من صنع أستاذ ذلك 
املنبعث  الشمس  ضوء  أن  سنان»  «املعامري  فهم  وقد  أوسطى».  العهد«إبراهيم 
الضخـمة  األربـعـة  األعـمـدة  أن  كـام  جربيل.  أجنحة  يمثل  إنام  النوافذ  هذه  من 
ا  املوجودة يف املسجد والتي يـرتفع الـواحد منها إىل ٩٫٠٢ أمتار، وقطره ١٫١٤ مرتً

بّهت باخللفاء األربعة.  للواحد ووزنه ٤٠-٥٠ طنا، شُ
وقد قال الشاعر يف ذلك:
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لقد أصبح هذا اجلامع املوزون مثل كعبة
وهذه األعمدة األربعة أصبحت مثل اخللفاء األربعة٤  

أما املآذن األربعة يف اجلامع فتعني أن «السلطان القانوين» هو رابع سلطان عثامين 
بعد فتح «إستانبول»، والرشفات العرشة، تعني أنه السلطان العارش يف سالطني بني 
إىل  يديه  يرفع  الذي  املؤمن،  متثل  السامء  إىل  املرتفعة  بمآذنه  املسجد  أن  كام  عثامن. 

: السامء ليدعو اهللا. وقد تأثر الشاعر من هذا املنظر فقال يف ذلك مرتنامً
العمود قيام، والقوس ركوع
واملآذن يف حالة الدعاء
عندما نرفع يدينا بالدعاء

واجلامع دعاء لنا بمآذنه األربعة
السحب التي تنتقل من قارة إىل أخر
تقبّل املآذن ومتىض يف طريقها ومتر
ا تنثر نجومها والليايل املباركة أيضً
عىل رؤوس املآذن املباركة وتسري

اهلواء  ودخول  املسجد،  يف  الشموع  من  املنبعث  السخام  لرتاكم  غرفة  ووجود 
ا. بشكل منتظم إليها أنتج صنع حرب من أجود أنواعه، وهو ما حيري العقل كثريً

كامل،  لعام  العمل  عن  توقف  اجلامع   يؤسس  سنان»  «املعامري  كان  وعندما 
حتى يستقر املبنى. كام أن «املعامري سنان» غاب يف هذه السنة عن البناء وذلك ألنه 
ذهب إىل احلجاز لرتميم وجتديد املجاري املائية القديمة املعروفة باسم «عني زبيدة» 
٤.    من كتاب تذكرة البنيان، ألفه ساعي جلبي عىل لسان سنان. وأكثر املعلومات املتعلقة بسنان 

        وآثاره مأخوذة من هذا الكتاب.
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هذه  سنان»  «املعامري  اختفاء  يف  السبب  ولعل  «عرفات».  إىل  «بغداد»  من  املمتدة 
الفرتة وذهابه إىل احلجاز رسا، هو طلب «مهرماه سلطان» ابنة «السلطان القانوين» 
من  طلبت  وقد  املذكورة.  املائية  املجاري  ترميم  عىل  جموهراهتا  كل  أنفقت  التي 
سنان»  غياب «املعامري  اجلميع  وربط  األمر.  هبذا  ا  أحدً خيطر  أال  سنان»  «املعامري 
عن البناء الذي كان يتعجله السلطان بأن «املعامري سنان» كان يريد للبناء أن يستقر 

.ملدة عام ثم تتم مبارشة البناء فيه مرة أخر


من  للغاية  قيامً  ا  رخامً أرسل  أوروبا  ملوك  أحد  بأن  الروايات   إحد وتذكر 
ا ألن هذا  أجل أن يستخدم داخل اجلامع. إال أن «املعامري سنان» شك يف األمر نظرً
ملِكٌ غري مسلم ويساعد يف تأسيس جامع، فأمر بكرس الرخام نصفني، فوجد صليبًا 
ــزا داخل الرخام، فأمر «املعامري سنان» أن يوضع هذا الرخام يف مكان يطؤه  مركّ

ربة، ويوجد هذا احلجر الرخامي يف موضعه إىل اليوم. الناس بأرجلهم ليكون عِ
تبني أسس «جامع السليامنية» فخامة كبرية بقدر كل العنارص األخر املوجودة 
يف اجلامع. فاألسس يف اجلامع عىل شكل نظام الشبكة التي يمكن السري فيها، وتسري 
املياه من تلك الطرق إىل اخلزانات التي توزع املياه عىل كل مشتمالت املسجد.  ويف 
األقسام الوسطى للجامع منافذ ذات أغطية خشبية عىل تلك املجاري املائية. فأمّن 
املعامر بذلك نظام التكييف أي التربيد والتدفئة للجامع. ومع األسف تم إلغاء بعض 
منها يف وقتنا احلايل، وبعضها اآلخر تم إغالقه باألحجار. واملثري للدهشة أنه عندما 
يتم فتح تلك األغطية نجد جمر هوائيا، كام أن هذا الشكل لألساسات يعمل عىل 

تأمني اجلامع ضد الزالزل. 
يف  وقعت  التي  الزالزل  من  حممي  عصور  عدة  مدار  وعىل  املسجد  فإن  وهلذا 
اكتشافها  يتم  جديدة  ا  أرسارً يعرض  العصور  من  عرص  كل  يف  اجلامع  إن  املدينة. 

نْ ينظر إليه يضطر ألن يقول: بمرور الوقت، وهو ما جيعل مَ
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كأن املايض مر مداعبًا
صيف بحرارته وشتاء بثلوجه
مجّلته أكثر بمرور الوقت

نفعت املواسم ونفعت السنني
حقيقة القول: يمكن مشاهدة العديد من العجائب واخلوارق التي مل تكن ممكنة 

باإلمكانات العلمية والفنية هلذا الوقت، يف هذا العمل الكبري لـ«املعامري سنان.»
من  جلبت  نعامة  بيضة  بثالثامئة  الداخلية  الساحة  تزيني  العجائب  تلك  ومن 

أفريقيا وذلك حتى ال ينسج العنكبوت خيوطه عىل القباب.
كان  بل  فحسب،  اجلاف  اإلنشاء  فاعليات  عىل  يركز  سنان»  «املعامري  يكن  مل 
هبذا البناء الذي  إىل اليوم  فريدة للعامرة اإلسالمية التي ال مثيل هلا  ينقش شخصية 
أقامه. لقد كان «املعامري سنان» خيتار كل املستلزمات املستخدمة يف البناء بالشكل 
الذي سيجعلها تقاوم كل العصور. ومل يكن هذا من الناحية االقتصادية فحسب، 

ا من الناحية اإلبداعية. بل أيضً
ا كهذا لن يتم برسعة  كان «السلطان القانوين» قلقاً؛ ألنه كان يعلم أن عمال كبريً
ا.  ا ألنه أصبح هرمً كبرية، وأنه ربام لن يتمكن من مشاهدة هذا العمل بعد إمتامه نظرً

ولذا كان يطلب من «املعامري سنان» أن يتم عمل اجلامع برسعة.
أما «املعامري سنان» فكان يفكر بأنه جيب عليه استخدام عنرص الوقت بشكل 
البناء  ستجعل  التي   األخر واملستلزمات  العنارص  لكافة  استخدامه  مثل  صحيح، 
خيرج يف أحسن صورة. فإنه طوال حياته التي استمرت طويال مل يكن يبدأ يف تأسيس 
عمل بمجرد االنتهاء من عمل آخر، بل كان يبارش عدة أعامل يف وقت واحد. إال أن 
هذا الوضع جعل بعض املزورين حيقدون عىل مكانة «املعامري سنان» عند السلطان 

ويبدؤون يف القيام بعمل بعض التزويرات.
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نْ قال للسلطان: "إن هناك شكا يف تثبيت واستقرار القبة مكاهنا"  فمنهم مَ
وقال بعض رجال الدولة لـ«املعامري سنان»: 

رضيح  ببناء  تبدأ  أن  عليك  ا  إذً اجلامع،  لبناء  املتممة  العنارص  من  هذا  "إن 
بجنب اجلامع"  ثم عادوا اإىل السلطان بالشكاو  لتأخر بناء اجلامع.

وبناءً عىل هذا غضب «السلطان القانوين»، وذات يوم قرر أن خيرج فجأة ملراقبة 
وكان  واملنرب.  املحراب  بتنظيم  مشغوال  وقتها  سنان»  «املعامري  وكان  اجلامع،  بناء 
سليامن»  «السلطان  فقال  البناء،  يف  طويال  وقتًا  سيأخذ  اجلامع  بأن  يوحي  املنظر 

لـ«املعامري سنان» بغضب: 
"يا معامر بايش! ملاذا تشغل نفسك بأعامل يف أماكن أخر وهتمل جامعي، أال 

يكفيك أن يكون معامر جدي «السلطان الفاتح» قدوة لك؟"
ا للعبادة؟  ثم قال بحدة: "معامر بايش! متى سينتهي بناء هذا اجلامع ويكون جاهزً

أخربين بشكل حاسم اآلن، وإال فأنت تعلم الباقي!".
حتري«املعامري سنان» من غضب السلطان، إال أنه قابله بحلم وأناءة؛ ألنه كان 
قال  وبعدها  اآلفاق  إىل  ونظر  بتعمق  ففكر  حوله،  تُثار  التي  الشائعات  بأمر  يعلم 

للسلطان: 
يف  اهللا  شاء  إن  دولتكم  محاية  حتت  اجلامع  بناء  سيتم  السلطان!  موالي  "يا 

غضون شهرين".
وملا قال «املعامري سنان» ذلك حتري السلطان بقدر غضبه، وكاد يصدق ما قاله 
ا؛ ألهنم كانوا  نْ كانوا يشاهدون املوقف من املزورين ففرحوا كثريً الناس عنه. أما مَ

يعلمون أنه من املستحيل أن ينتهي اجلامع يف شهرين.
يثبت  وحتى  برسعة،  سيمران  الشهرين  أن  يعلم  كان  سنان»  «املعامري  وألن 
ا، وأتم بالفعل األقسام األخرية من اجلامع  عكس ما أثري حوله، عمل بجد ليال وهنارً
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الذي سيظل لعدة عصور. واآلن يقف «املعامري سنان» بني يدي السلطان ويف يديه 
مفاتيح اجلامع، وقد أثبت الشاعر تلك احلقيقة بقوله:
يقولون إنه ولد من الدهاء

وال يكفي لعمل مثل هذا الدهاء
نْ مل يرَ هذا إذا أراد أن يفكر فيه ومَ
يقلّ عنده اخليال وال تكفيه الرؤيا!

إمتام  من  باحلرية  شعوره  بقدر  الغامرة  بالسعادة  القانوين»  «السلطان  شعر  قد 
«املعامري سنان» اجلامع يف هذا الوقت، وقال: 

ترشف  الذي  الفخم  الكبري  اجلامع  هذا  بفتح  سنان  معامرينا  رئيس  "ليترشف 
بتأسيسه".

ا  عمقً أظهر  التواضع،  تعلم  بعدما  العامرة  فن  يف  بدأ  الذي  سنان»  فـ«املعامري 
تضحية  قدم  الذي  حصاري»  ه  ــرَ «قَ اخلطاط  يف  بتفكره  الظاهر  يف  كعمقه  روحيا 

كبرية يف كتابة اخلطوط يف اجلامع، حتى أصابه العمى يف هذا السبيل وقال يف أدب:
اجلامع  تزيينه  أثناء  برصه  فقد  حصاري»  اخلطاط «قره  إن  السلطان!  موالنا  "يا 
اخلطاط  القانوين»  «السلطان  أمر  هذا  عىل  وبناءً  الرشف".  هذا  فامنحه  باخلطوط، 

«قره حصاري» بأن يفتتح اجلامع بني دموع احلارضين.
ا خلدمة اجلامع. بعدها عنيّ السلطان ٢٧٥ شخصً

األوقات  يف  رشفات  العرش  فوق  من  مؤذنني  عرشة  يؤذن  بأن  السلطان  وأمر 
والتناغم  الصوت  من  ضيافة  «إستانبول»  مُنحت  وبذلك  السنني.  طوال  اخلمسة 

والرمحة.
وصل «املعامري سنان» بعد إمتام بناء هذا اجلامع الكبري إىل قمة الشهرة والرفعة، 
ومنها: «رئيس  العظيمة  باأللقاب  يُلقب  وأصبح  عثامنيا،  ذكاءً  ذكيا  سنان  كان  لقد 
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معامري العامل» و«مهندس العرص». وذلك ألنه متكن من أن يعكس روحانية العبادة 
عىل العامرة.

إىل  ذهب  حينام  الروحانيات  هذه  من  كامل  حييي  الشاعر  به  شعر  ما  جلامل  ويا 
«السليامنية» يف صباح العيد:

نْ يسري إىل كل باب نْ يطري أو من األرض مَ من السامء مَ
ا تلو اآلخر إىل هذا البناء اإلهلي يدخلون واحدً

قد نذر إىل ربه أن يبني مبنى كهذا 
شعب أشد الشعوب وأقتلهم وهو شعب وجيش

كي يكون أمجل املعابد آلخر األديان
هذا هو الشكل اخلالص الذي يتخيله املعامري
اختار هذه اهلضبة القدسية يف أفق إستانبول
حتى ير األبدية جيدا من كل مكان
ا محل مسلزماته الغزاة وقوادهم معً

قد غلب عىل األحجار آآلف من العامل واملعامريني
فتح هذا املعبد باباً أخرويا من هنا إىل السامء

للوطن احلر والفسيح ولنهاره وليله
حتى يمر جيش األرواح إىل الرمحة األزلية
معامر هذا املعبد؛ معبد النرص جند واحد
أهيا املعبد العظيم! إين أفهمك هذا الصباح
إين فخور اليوم بأنني من مجلة ورثـــتـــك
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ا هندسيا يف فرتة ظننته نصبًا تذكاريً
عندما أنظر إىل اجلمهور حتت قبتك
كأنني دخلت إىل إقليم مغفرة أجدادي

إقليم رأيته يف رؤيا منذ عدة سنوات واشتقت إليه
حشود من الناس لغتهم واحدة وقلوهبم واحد وإيامهنم واحد

يرون أن األرواح جتمعت يف مكان واحد
والكل يذكر اهللا العظيم يف صوت واحد

آالف املوجات من التكبري تصبح وكأهنا صوت واحد
أسسها  التي  السليامنية  بملحقات  سنان»  «املعامري  نقول:إن  أن  جيب  وهنا 
اخلري ومكتبتها، كان بمثابة مثال  املدينة بحاممها ومدرستها ومطعمها  عىل شكل 
تتعلق  وكانت  سنوات٥  قبل  أظهرها  التي  الثاين»  «بايزيد  السلطان  وكرامة  لفراسة 

بعامرتنا. فنتيجة لتلك الفراسة ظهرت الكثري من التقدم كالسليامنية.
اجلهود  تلك  استمرار  عىل  يعمل  أن  التطور  بذلك  سنان»  «املعامري  استطاع 
وكانت  الثاين»  سليم  «السلطان  عهد  وحتى  القانوين  عهد  يف  بدأها  التي  املعامرية 
تشمل الكليات واألسبلة واخلانات واحلاممات واملكتبات والقصور التي أسسها يف 

كل ركن من أركان الدولة العثامنية. 
املحدود كل هذا الكم من اآلثار؟ هذا أمر جمهول! ألنه  كيف استوعب عمره 
ق يف عمره ما مل يكن يتحقق خالل أربعامئة عام. الشاعر ينظر إىل حال السليامنية  حقــّ

الواقف بني أكتاف التاريخ وكأنه يتهيأ لالرتقاء إىل املعايل ويقول بشكل ال إرادي:
أنت تعلم بالتأكيد ألنك األقرب
كم من أثر له أضعاف عمره

٥.     انظر: قسم بايزيد خان الويل من هذا الكتاب.
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ولكن قل: كيف استوعب ما صنعه
يف عمر املعامر بايش؟

مل  أنه  إال  الشهرة  من  الدرجة  هذه  إىل  وصل  سنان»  أن «املعامري  من  وبالرغم 
ا له عىل هذا األثر العظيم جامع السليامنية.  يضع توقيعً

ولعل هذا داللة عىل سمو وعلو نيته وغايته يف تأسيسه، بل إنه اكتفى بأن يؤسس 
ع السليامنية وعىل مقربة منه، ليكون كالتوقيع املتواضع عىل  َمَّ قربه يف مكان خارج جمُ

آخر الوثيقة التارخيية، وهو ما جعله أبديا مثل أثره.
ا بتلك املشاعر السامية: وقد نظم الشاعر متأثرً

عندما يطفح أثره من احلسابات
فإن املعامري سحب نفسه منه
فالنجاح هنا، والتواضع هنا

فاألثر عال و سام، والتوقيع مثل النقطة

ربة لنا بالنظر ليكون عِ
هذان البطالن اللذان أرسلهام

أقول إهلي أرسل اليهام سميا يليق هبام
أرسل إىل سنان وإىل سليامن



يف  أثره  إنه  عنه:  قال  الذي  السليامنية  جامع  سنان»  «املعامري  أسس  أن  وبعد 
ذلك  النضج،  مرحلة  يف  أثره  اعتربه  الذي  السليمية  جامع  أسس  التدريب،  مرحلة 

األثر الذي كان يعرض عظمة وفخامة فنية حتى ذلك الوقت أمام أي أثر يف العامل.
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كان «املعامري سنان» يف بداية تأسيس هذا األثر يف الرابعة والثامنني من عمره، 
ربة كبرية وهي عىل ما ييل: أما بخصوص قراره تأسيس هذا اجلامع ففيه قصة فيها عِ

كان البحر األبيض املتوسط  بمثابة البحرية العثامنية يف ذلك الوقت وقبل ذلك 
ا، إال أن «جزيرة قربص» مل تُفتح وذلك ألن القانوين تُويف قبل فتحها. وبمرور  أيضً
أمن  هتدد  كانت  وأهنا  سيام  ال  الدولة  تؤرق  قربص»  مشكلة «جزيرة  كانت  الوقت 
الطريق البحري الذي يسري فيه املسلمون الذين يذهبون إىل «مكة» ألداء احلج. وهلذا 

قرر «السلطان سليم الثاين» أن حيقق الفتح، الذي مل يتحقق يف عهد والده القانوين.
وحتى حيقق حلم فتح «جزيرة قربص» مجع رجال الدولة، وبعد مشورة طويلة 
قرر السلطان أن خيرج األسطول العثامين إىل البحر لفتحها. ونذر السلطان بأنه إذا 

يرس اهللا له فتح اجلزيرة فإنه سيقوم ببناء جامع كبري هللا. 
إسالم.  ديار  «قربص»  وأصبحت  اجلزيرة،  فتح  له  تعاىل  اهللا  يَرسَّ  النهاية  ويف 
فرتة  وبعد  نذره،  نيس  أعامله  وكثرة  الثاين»  سليم  «السلطان  مشاغل  بسبب  ولكن 

رأ النبي r يف منامه، قال النبي له: 
اجلامع  ببناء  ولتقم  الوعد،  صادق  فلتكن  مرادك،  لك  اهللا  حقق  لقد  سليم!  "يا 

الذي نذرته من أموال غنيمة «قربص» يف مدينة «أدرنة»".
اسيقظ «السلطان سليم الثاين» من نومه تتملكه الدهشة، وكان يف قلبه خجل؛ 
.يف منامه من ناحية أخر r رسول اهللا ألنه مل يفِ بوعده من ناحية، وفرح بأنه رأ
ويف الصباح قص رؤيته عىل مربيه «مصطفى باشا». كان الباشا يستمع بدقة إىل 

 : الرؤيا ثم قال للسلطان متحرياً
أنا  رأيتها  التي  الرؤيا  عيلّ  تقص  وكأنك  احلكمة  هلذه  يا  السلطان!  موالي  "يا 

ليلة أمس".
وشكر السلطان ومربيه اهللا تعاىل عىل أهنام رأيا رؤيا واحدة، وقاما بالصالة عىل 

النبي وعيوهنم تذرف الدمع.
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بأنه  وأخربهم  الدولة،  وأركان  والعلامء  الوزراء  سليم»  «السلطان  مجع  بعدها 
قرر بناء جامع كبري يف «أدرنة» بناءً عىل رؤية رسول اهللا، ثم توجه باخلطاب إىل أكرب 

معامري يف ذلك العرص وهو «املعامري سنان» حيث قال له:
"أهيا األستاذ الكبري! الذي زينت الدولة العلية كلها باملساجد واآلثار الكبرية. 
العامل  يف  له  مثيل  ال  ا  جامعً تبني  أن  منك  أطلب  وأنا  وفهمته،  قلناه  ما  سمعت  لقد 

كله".
فرد «املعامري سنان» وقلبه مملوء بالوجد، دامع العينني: 

r اهتم بأمر بناء هذا اجلامع، فإن هذا  الرسول  أن  طاملا  السلطان!  موالي  "يا 
اجلامع سيكون باقيًا بإذن اهللا ما دامت الدنيا باقية!..".

ودون أن يضيع السلطان الوقت اصطحب رجال الدولة ومعه «املعامري سنان» 
أن   رأ األماكن،  كافة  سنان»  «املعامري  عاين  أن  وبعد  «أدرنة».  طريق  إىل  وسار 
أنسب األماكن لبناء اجلامع هو ذلك املكان الذي كان يشمل حديقة خزامى(توليب) 
». وذلك ألن هذا املكان كانت حتيط  ايِرْ ي بَ ارِ » بـ«صَ اينِ يْدَ يف احلي املُسمى بـ«قَواقْ مَ

بظالله كافة النواحي.
يعنى  ا» [هذا  ابَ بَ ي  جِ املسمى «اللَه  األشخاص  ألحد  ا  ملكً احلديقة  هذه  وكانت 
أنه مشهور باشتغاله باخلزامى]. وكان شخصية معارضة؛ حيث رفض تأسيس اجلامع يف 

حديقته حتى ال يفسد حديقته. ومل حيرك ساكنًا لفرمان السلطان القائل: 
مضاعفة!".  ا  أضعافً احلديقة  كبدل  املال  دفع  "ليتم 

تلني  رقراقة  بكلامت  سنان»  «املعامري  كلمه  ملا  األمر  أطاع  النهاية  يف  أنّه  إالّ  
 ،r النبي  من  بإشارة  اجلامع  هذا  سيبني  السلطان  أن  له  أوضح  وملا  القلوب. 
ا» كل حديقته للجامع برشط أن يقوم بعمل نقوش ورد اخلزامى  ابَ ي بَ وهب«اللَه جِ
بالفعل  سنان  وجعل  ا،  كثريً هبذا  سنان»  «املعامري  سعد  وقد  اجلامع.  جدران  عىل 
يقوم بتزيني أحد األعمدة املوجودة حتت حمفل املؤذن برسوم زهور اخلزامى بشكل 
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الوردة  بأهنا  الوقت  ذلك  حتى  الناس  بني  الرسوم  تلك  رفت  عُ وهبذا  معكوس. 
املعكوسة للرجل املعاكس املعارض كل يشء.

ا هببة كل حديقته هللا  عىل أية حال قام هذا الرجل الذي كان حيب املال حبا كثريً
تزيني  تم  وقد  الرجل.  فضائل  من  فضيلة  كان  بالطبع  وهذا  اجلامع،  لتأسيس  تعاىل 

اجلامع بالزهور امللونة مثل القرنفل والورد والبنفسج واخلزامى والسنبل.
افتتاح  يف  للجامع  األساس  حجر  سنان»  «املعامري  ومعه  السلطان  وضع  وقد 
كبري، وقد شارك يف بناء اجلامع ١٤ ألف عامل، و٤٠٠ أسطى. وقد بلغت مساحته 
سنوات   ٦ يف  تأسيسه  وتم  مربع،  مرت  ألف   ٢٢ به  امللحقة  املباين  بكافة  اإلمجالية 

(١٥٦٩-١٥٧٥م).
يسعى  كان  وبينام  القبلة.  اجتاه  توضيح  يف  ا  كثريً سنان»  «املعامري  اجتهد  وقد 
لتحديد القبلة، إذا بشيخ طاعن يف السن يأتيه ويسأله عام يفعل، وملا أجابه «املعامري 

سنان» أشار الرجل إىل قطعة رخام وقال:
تعاىل!".  اهللا  بإذن  واضحة  القبلة   وسرت هذا  عىل  اصعد  املعامريني!  رئيس  "يا 

وبالفعل صعد «املعامري سنان» فوق قطعة الرخام، وإذا به ير الكعبة أمامه.


وضع «املعامري سنان» بذكاء حاد أسس هذا اجلامع الذي طلبه «السلطان سليم 
ا منه هللا عىل فتح «قربص». أي أن تأسيس هذا اجلامع  ا ومحدً الثاين» منه بناءه شكرً
ما  أول   ير مكان  أي  من  مدينة «أدرنة»  إىل  يدخل  فالذي  كبرية،  عبقرية  فيه  كان 
نْ زاروه بمآذنه، فتلك املآذن  ير اجلامع بفخامته وعظمته. كام أن اجلامع حيري كل مَ
الرائعة تُر من االجتاهات املختلفة بأهنا ثنائية ثم ثالثية ثم رباعية. وملا رأ الشاعر 

هذا املنظر مل يستطع أن يتاملك نفسه عن قول:
هنا التاريخ، هنا الرشق والغرب!!

( مٍّ ِ لنا مثل هذا اإلوز(تَ من شهد هذا املبنى فلريُ
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تبدو  بل  سميكة  ليست  أهنا  املآذن  تلك  يف  املوجودة   األخر العجائب  ومن 
كالقلم، والعجيب فيها أن كل مئذنة منها تستوعب ثالث طرق خمتلفة بحيث يصعد 
مؤذن من كل باب وال ير املؤذن اآلخر. وهذا يعني أن السلم األول كان يصعد 
إىل الرشفة األوىل فقط، والسلم الثاين كان يصعد إىل الرشفة األوىل والثانية؛ والثالث 

كان يصعد إىل الرشف الثالث.
كام أن ارتفاع هذه املآذن الدقيقة هبذا الطول إىل السامء ذكاء آخر هلذا املعامري، 
لدرجة أن بعض املعامريني مل يفهموا القصد من ارتفاع تلك املآذن فسألوا «املعامري 

 : سنان» عن السبب يف هذا قائالًً
كهذه؟"  طويلة  املئآذن  أصبحت   َ ملِ الكبري!  األستاذ  "أهيا 

ا مفعامً باملعنى والعِربة: فأجاب «املعامري سنان» جوابً
"إن هذه األرايض لن يدخلها العدو، وحتى لو دخلها فإنه لن يبقى فيها، ألن 

تلك املآذن سترصخ إىل العرش قائلة بأن هذا البلد مسلم حتت حكم األتراك!..". 
وجامع السليمية هو اجلامع الوحيد يف تاريخ العامرة صاحب تلك القبة الواسعة 
للغاية واملنخفضة يف الوقت نفسه. وهذا واضح يف اجلامع واختالفه عن بقية اآلثار 

املوجودة يف العامل كله من حيث االرتفاع وانتظام الضوء وسعة املكان.
ا.  ا جديدً ويتضح من كل أثر من آثار «املعامري سنان» بأنه اتبع يف كل أثر بناه طرزً
ا يفوق كل أنواع العامرة يف العامل  وهلذا اكتسبت العامرة الرتكية عىل يده معنى جديدً
كله بأسلوب بناء القبة املركزية، التي بدأت مع العرص الكالسيكي للعامرة الرتكية. 
فالقبة يف آثار «املعامري سنان» عظمة يف املكان من الداخل بقدر عظمتها من اخلارج.
عىل  احلفاظ  يتم  حتى  مربع  شكل  عىل  املبنى  تأسيس  الرضوري  من  كان  وألنه 
تنظيم مجاعة الصالة، فقد أسس «املعامري سنان» نظام تغطية املبنى من أعىل بالقباب 
والكمرات باألقواس، وذلك حتى حيد من صالبة اخلط. و«املعامري سنان» بتأسيسه 
األقواس مع اخلطوط املستقيمة يف كل املساجد التي بناها أوجد تناسبًا بني الضدين 
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الكبرية التي تقف  القباب  يكمن الرس يف  وهنا  واألرض.  املوجود بني السامء  كهذا 
وكأهنا معلقة يف السامء.

وبالرغم من أن «املعامري سنان» انتبه هلذا يف كل آثاره، إال أنه زاد عىل ذلك يف 
جامع السليمية؛ حيث عمد إىل جعل القبة أكرب بكثري من مثيالهتا، وقال: 

الدولة  يف  توجد  ال  إنه  يقولون:  النرصانية  بالعامرة  املهتمني  سمعت  "لقد 
كالعقدة  الكلامت  تلك  ظلت  وقد  صوفيا».  «آيا  قبة  تضاهي  كبرية  قبة  اإلسالمية 
أكرب  وكانت  السليمية.  قبة  تأسيس  إىل  اهللا  هداين  النهاية  ويف  الفقري،  العبد  قلب  يف 
من قبة «آيا صوفيا» بستة أذرع من حيث االرتفاع، وأربعة أذرع من حيث االتساع، 

وبذلك أصبحنا نحن الغالبني عىل الكفرة الفجرة".
لقد تبنى«املعامري سنان» لنفسه كل األحكام القيمة للعامل اإلسالمي، وعرف 
ا أمام هذا التعبري للمعامر سنان: كيف يعرب عن هذا يف آثاره. وقد عرب الشاعر متحريً

ما أمهره ذاك أستاذ اإلهلام والسعي 
وضع األلغاز حتت األحجار

فاحتارت األجيال واحتارت القرون
هلذه السلطنة من الرخام والرصاص!

فعندما  األحجار.  حتت  األلغاز  من  الكثري  سنان»  «املعامري  وضع  لقد  حقيقة 
وضع حمفل املؤذن حتت مركز القبة مبارشة، فإنه كان يعرب عن رمز اجلامع واملحفل 
ا للبيت املعمور والكعبة يف الوقت  للعرش والكائنات، أما حمفل املؤذن فإنه كان رمزً
نفسه. أما النصف دائرة التي خترج عن الرتبيع إىل اخلارج، فإهنا متثل النصف الدائرة 
حمفل  بناء  يف  سنان»  «املعامري  استخدم  وقد  «احلطيم».  واملسامة  للكعبة  املالصقة 
املؤذن نصف املقاسات املوجودة يف الكعبة، فخرجت تلك املقاسات يف غاية الدقة 

والتناغم، وقد قيل يف ذلك:



٤٦١

    o المعمار باشي قوجه سنان   

مل يكن له خطأ أو زلة يد
ومل خيطئ مثقال ذرة

مل يتقدم و مل يتأخر قدر شعرة
ـت املكان الذي وضعت فيه فإن كل قطعة تبــنـّ

يمتاز هذا األثر الذي ليس له مثيل باآلتى:
كونه عىل مخسة خطوط، يدل عىل رشوط اإلسالم اخلمسة.  -١

الطريق الثالثي املوجود يف مئذنتني يعني األسس الستة لإليامن.  -٢
ا ملحفل املؤذن تعني الفروض االثنتي عرشة املوجودةيف الصالة. االثنا عرش قدمً  -٣

وجود أربعة كرايس للوعظ، تعني املذاهب األربعة احلقة.  -٤
ا. جمموع األبواب االثنني والثالثني للمجمع كله تعني ٣٢ فرضً  -٥

وجود ٩٩٩ نافذة يعني التعظيم للكعبة (فمن املقبول عند العامة أن للكعبة   -٦
١٠٠٠ نافذة.)

اتساع القبة يعني االنتصار عىل العامرة النرصانية.  -٧
 وبالرغم من تلك العظمة وهذه الشهرة التي كانت لـ«املعامري سنان» كان ير
آثاره  من  فبالرغم  للغاية،  ا  متواضعً كان  فقد  الصغرية.  كالنملة  تعاىل  اهللا  أمام  نفسه 
رَ عليه أثر الغرور أو الكرب، وهو ما جعله يضع عبارة: "النملة  الكبرية العظيمة مل يُ
العاجزة الفقري احلقري" إىل جانب عبارة "رس معامران خاصه" التي كانت موجودة 

عىل خامته.
«جامع  بناء  أتم  عندما  الكتايب  النقش  عىل  اسمه  يوضع  أن  اقرتحوا  وعندما 

نْ أنا؟ حتى أضع اسمي عىل بيت اهللا!..".  سليمية» رد عليهم بقوله: "ومَ
تواضعه  بسبب  ولعله  آثاره.  عظمة  يوازي  معنوي  عمق  اجلواب  هذا  يف  أليس 
التي  األبنية  كل  يف  األبنية  تلك  جدران  عظمة  ذوبان  يف  النجاح  من  متكن  هذا 
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بناها.  فإن تلك احلوائط العمالقة ال تلفت النظر بكربها بوسيلة اللوحات اخلزفية 
واخلطوط اجلميلة والنقوش املزينة من ناحية وبوسيلة الشعاع املنترش من النوافذ من 

.ناحية أخر
القروي  ذلك  ارتقى  سنان»  «املعامري  نفس  يف  املتأصل  التواضع  هذا  وبربكة 
بشخصيته  له  مثيل  ال  كفنان  وبرز  العثامين،  النظام  تكامل  بفضل  تدرجييا  البسيط 

العمالقة ليس يف العامرة اإلسالمية، فحسب بل يف العامرة العاملية كلها.
العامرة  يف  املتخصصني  رأسها  وعىل  املختلفة  احلرف  أصحاب  وقدر  واعرتف 

سواء األتراك أو األجانب، مكانته التي مل يصل إليها أحد.
وما ييل بعض النامذج التي قيلت عن جامع السليمية:

البرش" (حمقق أوريب) صنع  من  العمل  هذا  أن  أصدق  "ال 

"ولو تنقلب تلك القبة الضخمة ومتتلئ بالذهب، فلن يمكن للعامرة يف القرن 

(املعامري  سنان»"  «املعامري  وجود  غري  من  اجلامع  هذا  مثل  تصنع  أن  العرشين 
اإلنجليزي الكبري ألويس)

أما  قمر،  صوفيا»  و«آيا  السامء،  يف  كالنجوم  األرض  عىل  التي  اآلثار  "إن 
لْبْجيك األملاين) «السليمية» شمس". (إينْجَ

الذي  هو  اهللا  إن  لقلت:  اجلامع  هذا  بنوا  الذين  هم  األتراك  أن  أعلم  مل  "لو 
بناه." (اللواء البلغاري ألكسندر)

(جملس العامرة  اجلامع".  هذا  صنع  من  أسهل  بالصاروخ  القمر  إىل  الذهاب  "إن 
األمريكي األعىل)

ذهبًا". (فتاة أملانية) وزنه  من  قيمة  أكثر  السليمية  جامع  "إن 
اجلامع". (معامري أملاين) هذا  مثل  نَتْ  بَ أمة  ألبناء  ا  مدرسً أكون  أن  أخجل  "أنا 
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"إن «جامع السليمية» كالسلطان عىل كل اآلثار التي عىل األرض، و«املعامري 
سنان» كالسلطان عىل كل املعامريني". (مدير معرض الفنون اجلميلة بإيطاليا)

السليمية،  يف  اجلمعة  صالة  تقيم  احلمالت  إىل  خروجها  عند  اجليوش  "كان 
نَه) ويدعون ثم يسريون". (عثامن باشا بطل بِلَوْ

نسلمه  أن  ا  أيضً علينا  جيب  فإننا  أمانة  السليمية»  «جامع  التاريخ  سلمنا  "كام 
( ونْ أَرِ دْ كُ احِ أمانة للمستقبل، ألننا موجودون بوجودهم". (الفريق وَ

فإن  اجلامع،  هبذا  الثاين»  سليم  «السلطان  أظهره  الذي  الكبري  االهتامم  ونتيجة 
املعونات الكبرية التي أظهرها له كانت مهمة للغاية. فبسبب الرؤيا التي رآها كان 
اخلزف،  ألوان  بنفسه  خيتار  كان  أنه  لدرجة  اجلامع،  بناء  يف  العمل  بسري  بنفسه  هيتم 

التي ستوضع فيه.
الذي  االهتامم  هذا  من  واملادية  املعنوية  القوة  عىل  سنان  املعامري  حصل  وقد 
أبد  «اخلدمة  فكرة  إطار  يف  العجني  مثل  اجلامع  ملزمة  وجعل  السلطان،  أظهره 

اآلبدين»        وأخرج هذا األثر إىل حيز الوجود.
وقد شبه الشاعر هذا اجلامع الذي ال مثيل له بالطائر املستعد للطريان، وشعر 

بأنه حيتاج إىل ما ينبه الوارثني هلذا اجلامع من بعد فقال:
قل للمسافرين يف هذا الزمن
أيتها الطيور وأيتها احلامئم 

ال يزعجوا هذا الطائر اللطيف 
الذي حط عىل اهلضبة



من ناحية أخر عندما نراجع مسألة النسب بني هذين اجلامعني اللذين مها من 
السامي  املعنى  رؤية  عدم  املمكن  من  ليس  فإنه  سنان»،  آثار «املعامري  وأعظم  أكرب 

الكامن يف أساس هذين اجلامعني:
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ا، أما ارتفاع القبة  ففي جامع السليامنية نجد ارتفاع القبة عن األرض ٤٥ ذراعً
ا. أما يف جامع السليمية فإن قطر الدائرة التي  من األرض وحتى علم القبة ٦٦ ذراعً
ا، وارتفاع كمر القبة  متر من مركز األعمدة الثامنية الكبرية التي حتمل القبة ٤٥ ذراعً
واخلمسة  ا.  ا، أما ارتفاع املئذنة من هذا املكان فهو ٦٦ ذراعً عن األرض ٤٥ ذراعً
واألربعون بحساب األبجدية تساوي كلمة «آدم» والستة والستون تعني كلمة «اهللا» 
كلمة  وتعني  ا.  ذراعً  ٩٢ اجلامعني  كال  يف  القبة  من  القريبة  املآذن  بني  املسافة  أن  كام 

«حممد» وها هو منبع الطمأنينة واملعنوية املوجودة يف اآلثار التي بناها أجدادنا!.
وما أمجل ما قال الشاعر:

األمس كانت الرؤوس واأليدي يف حالة النفري
حب الرخام هر الرصاص وسُ صُ
هذه القبب وهذه املآذن وغريها
 ليست أشياء تتحقق باملال
الطريق الذاهب إىل اهللا هنا
تَح األبواب من الرشفات فْ تُ
ومن هنا تُودّع الشهور املباركة
والعيد يبدأ من هنا من أيام عرفة

صنع القباب والكمرات واملحاريب
السلطان والوزير والشيخ والشباب

لينتقل من جيل إىل جيل
التكبري العظيم عىل األجنحة
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لو متر من حتت هذا الكمر 
ستجد الورود البنفسجية بالداخل
وباب اهللا ال يغلق يف مخسة أوقات

ممتلئ من داخله ومملوء بأصوات املؤمنني
خزف، خزف، و خزف جديد

طالؤها نور العني وفرشاهتا أهداب
أهيا الفن! لقد أتينا من أجل

أن نقول:أعط ورقة خرضاء ألغصاننا اجلافة
فهذا خط، وهذا رخام و هذا الربونز
لقد بحث عن رس الرصاص فوجده

ىف لفظ اجلاللة يف يد «اليساري»
أصبح يف يد سنان مئذنة وقبة!

وبسبب جامع السليمية والسليامنية عرفت قيمة «املعامري سنان» وهو ال يزال 
كل  من  املعامريون  يأتيه  وكان  له.  مثيل  ال  الذي  الفنان  هبوية  وبرز  احلياة،  قيد  عىل 
كل  بأن  القول  ويمكن  يؤسسوهنا.  التي  واألبنية  مشاريعهم  عن  ليسألوه  مكان 
النشاطات العمرانية التي كانت يف العامل القديم يف الدولة العثامنية كانت من حتقيق 

وتدقيق «املعامري سنان».
ومن ذلك عىل سبيل املثال أن «املعامري سنان» يف عهد «السلطان سليم الثاين» 
طلب هدم كافة املنازل املوجودة بجوار «آيا صوفيا»؛ ألهنا كانت يف وضع يمكن أن 
آليا  والتجديد  احلياة  أعاد  وبذلك  املدعمة،  األبنية  وأسس  بالرضر،  اجلامع  يصيب 

صوفيا من جديد وخلصها من االهندام.
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وقد أسس «املعامري سنان» مئذنتني جديدتني للجامع، وأحاطه، وأعىل مبانيه، 
وأعطى اجلامع الشكل املادي واملعنوي املوجود عليه حاليا. وعىل هذا فإن استمرارية 

وجود هذا البناء كانت من املداخالت الذكية للغاية لـ«املعامري سنان».
حديقة «جامع آيا  ا لـ«السلطان سليم الثاين» يف  كام أسس «املعامري سنان» قربً
احتالله  إىل  يرجع  القدر،  هبذا  صوفيا»  بـ«آيا  سنان»  اهتامم «املعامري  فإن  صوفيا». 
الدرجة األوىل يف الترشيف كعالمة مميزة عىل الفتح. ويف الوقت نفسه الذي جلب 
فيه «املعامري سنان» املياه إىل «إستانبول» مل ينس احلجاز، كام تابع ترميم جامع قبة 

ا. الصخرة أيضً
ا»،  رَ كام أن قالع اهلند املشهورة، وهي قلعة «دهلي» و«كشمري» و«الهور» و«أَكْ
كانت من صنع تلميذه «املعامر يوسف». كام أن «تاج حمل» املوجود باهلند واملعدود 
من عجائب الدنيا السبع من صنع تلميذه «حممد عيسى جلبي اإلستانبويل». وهبذا 
نقل «املعامري سنان» خربته يف العامرة إىل أماكن أخر، بل إىل العهود التالية له. وقد 
كان «جامع السلطان أمحد» و«جامع الوالده سلطان» عىل نفس هنج وطرز «املعامري 

سنان».
اخلريات  تأسيس  عىل  عمره  يف  حلظة  آخر  حتى  سنان»  «املعامري  عمل  لقد 
الطمأنينة  جيلب  حتى  وذلك  الدولة،  أركان  من  ركن  كل  يف  اخلريية  واملطاعم 

والسكون والراحة والنظافة للمؤمنني. 
وكان  يف تلك األبنية اخلريية التي بناها والتي كان يستفيد منها كل شخص يف 
ا كان أم غنيا مشاعر بتكامل الشخصية التي قدمها اإلسالم. والرغبة يف  الدولة فقريً
كانت  الناس  كل  منها  سيستفيد  والتي  باقية  الدنيا  دامت  ما  ستبقى  التي  اآلثار  بناء 
يف حالة ديناميكية كبرية عند «املعامري سنان». وهذه الرغبة بالطبع كانت نابعة من 

حث الرسول r عىل ذلك يف قوله: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث...» (مسلم، وصية، ١٤)
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ا، ٥١  وألن «املعامري سنان» كان يرغب يف رضاء اهللا تعاىل فقد أسس ٨٤ جامعً
ا، ٥٧ مدرسة، ٢٢ رضحيا، ٧ دورللقراء، ١٧ مطعم خري، ٣ مستشفيات،  مسجدً

ا. ا، ٨ خمازن، ٨ جسور، ٤٦ محامً ٧ جمار مائية، ١٨ نزل طريق، ٣٥ قرصً
كام  هنتم  مل  األسف  ومع  احلايل  الوقت  يف  إننا  هنا:  نقول  أن  علينا  جيب  ولكن 
نْ سار عىل هنجه، واحلقيقة املؤملة  ينبغي بتلك اآلثار التي خلفها «املعامري سنان» ومَ
التي تعترص أرواح أجدادنا األعزاء، وخاصة املعامري سنان، هي رؤيتنا إمهال تلك 

املشاهد واللوحات يف كل يوم يمر علينا.
فاليوم نر بوضوح، ماذا ضيعنا بعدم احتفاظنا لتلك األمانات وما كسبنا... 
وجيب أال ننسى أن تاليف بعض األرضار ال يمكن حتى ولو عاد اإلنسان إىل صوابه 
وندم عىل ما فعل. وقد قيل عىل ألسن الناس كرضب من رضوب املثال:«بعد خراب 

البرصة»!.. 
احلقيقة يف شعره هبذا التعبري  عليه- عن هذه  اهللا  حممد عاكف – رمحة  وقد عرب 

بكل وضوح:
هل اهلدم يعطي الناس قيمة مثل البناء؟

ثق أن اهلدم يفعله أبسط الناس
ويكفي أن تشري بأن تقول هذه قبة 

فتنهدم السليامنية بعاملني
ولكن ملا قلت لنقيم، هيهات حينئذ
فيلزم هلذا سليامن وسنان من جديد!



إرضاء  أجل  من  هبا  سنان»  «املعامري  قام  التي  اخلدمات  تلك  إىل  وباإلضافة 
هيتم  الذي  الوقف  جانب  وهو  فيه  آخر  جانب  برز  معامريته  جانب  وإىل  تعاىل،  اهللا 



٤٦٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

هذا  يف  املفرط  الكرم  هذا  بسبب  مديونًا  مات  أنه   ويرو االجتامعية.  باملساعدة 
السابعة  سن  من  الناس  كل  فيه  عرف  عهد  يف  عاش  شخص  ألنه  وذلك  اجلانب، 
ا وقدوة يف ذلك.  وحتى السبعني أمهية االجتاه إىل الوقف يف سبيل اهللا، وكان نموذجً

وهلذا أسس الكثري من األوقاف وقام بالعديد من اخلدمات.
املسامه  قريته  يف  أسسه  الذي  الوقف  إىل  باإلضافة  أنه  لالنتباه  الالفت  ومن 
» والذي كان عبارة عن سبيل للمياه، قام بوقف مساحة واسعة من أجل  نَاسْ ريْ «أَغِ
«املعامري  خدمة  أن  يظهر  وهذا  املكان.  هذا  من  للرشب  تأيت  التي  الدواب  راحة 

سنان» املزينة بالرمحة والشفقة مل هتمل حتى احليوانات.
سنان»  «املعامري  أسسها  التي  اخلريية  اخلدمات  ضمن  مدرستني  وجود  ولعل 
يف  سيدرسون  الذين  األيتام،  الطالب  إكساء  املدرستني  هاتني  وقفية  يف  واشرتاطه 
سنان»  «املعامري  أعطاها  التي  القيمة  عىل  واضحة  داللة  هو  إنام  املدرستني،  هاتني 

للعلم والعرفان.
 النصار اعتناق  سبيل  يف  ا  جهودً سنان»  «املعامري  أظهر  ذلك  إىل  وباإلضافة 

اإلسالم من أقربائه يف بلده، وربط ملَنْ أسلم منهم راتبًا من وقفه حال حياهتم.
الوقفية،  خدماته  يف  عينيه  نصب  االجتامعية  البنية  سنان»  وضع «املعامري  وقد 

م تلك اخلدمات يف وقفيته إىل مخس جمموعات: لذلك وجدناه قسّ
فاعلية اإلرسال إىل احلج.  -١

فاعلية عمل األرصفة.  -٢
يف  املجتمع  يكون  التي  والكوارث  املصائب  (وخاصة  العوارض  فاعلية   -٣

حاجة إليها يف وقت احلرب خاصة).
فاعلية اإلصالح والرتميم.  -٤

فاعلية إكساء الطالب األيتام.  -٥
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و«املعامري سنان» بخدماته هذه أعد نفسه للدار اآلخرة  وعاش  كمؤمن موحد 
ا.  خملص مطمئن يف هذه احلياة الفانية. وتُويف عام ١٥٨٨م عن عمر يناهز ٩٩ عامً

ودُفن بناءً عىل وصيته يف قربه املتواضع املوجود عىل مقربة من كلية السليامنية.
رمحة اهللا عليه!.

آلثار  السامى   املناخ  يف  تعمق  عابد  شخص  كل  عىل  جيب  األعزاء،  القراء  أهيا 
«املعامري سنان» العظيمة أن يقرأ عىل روحه املباركة سورة اإلخالص ثالثًا، والفاحتة 

الرشيفة تلبية لطلبه املوجود عىل قربه "ليقرأ الفاحتة الشيخ والشاب عىل روحه".
اللهم أحسن إىل عبدك جدنا «سنان» بالفردوس األعىل يتجول فيه كيفام يشاء؛ 
ألنه خدم املؤمنني والدين املبني بخدمات ال مثيل هلا يف سبيلك ومن أجل رضائك. 
ا عىل أن يصون تلك  وأحسن إلينا بجيل جديد صاحب عزيمة وإيامن، يكون قادرً

اآلثار، و أن يدفع بالطريق الذي فتحه سنان إىل األمام أكثر فأكثر آمني!!!.

 O
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فن اخلط عند العثامنيني      
يف  للغاية  مهمة  حادثة  يعد  الكتابة  أو  باخلط  اإلنسان  وأفكار  أحاسيس  تثبيت  إن 

مسرية التكامل البرشي.
«العراق».  يف   ظهر  الذي  املسامري  اخلط  هو  التاريخ  يف  للخطوط  شكل  وأقدم 
وهناك بعض احلقائق الدينية التي تقول بوجود اخلط يف أيام سيدنا آدم u والعهود 

التي تلته. 
 : r قال : "قال رسول اهللا t «عن «عمر بن اخلطاب ويُرو

مُ  ا آدَ اَل اهللاُ : يَ قَ تَ يلِ فَ رْ فَ دٍ ملا غَ َمَّ قِّ حمَ أَلُكَ بِحَ بِّ أَسْ ا رَ الَ يَ طِيئَةَ قَ مُ اخلَْ فَ آدَ َ رتَ ملََّا اقْ
نْ  َّ مِ تَ يفِ خْ كَ وَ نَفَ تَنِي بِيَدِ قْ لَ َنَّكَ ملََّا خَ بِّ ألِ ا رَ : يَ الَ ؟ قَ هُ قْ لُ ْ أَخْ داً وَ ملَ َمَّ فْتَ حمُ رَ يْفَ عَ وَ كَ
ولُ اهللاِ  سُ دٌ رَ َمَّ تُوباً ال إِلَهَ إِالَّ اهللاُ حمُ كْ شِ مَ رْ ائِمِ الْعَ وَ ىلَ قَ أَيْتُ عَ رَ أْيسِ فَ عْتُ رَ فَ كَ وَ رَ وحِ رُ
بُّ  َحَ هُ ألَ مُ إِنَّ ا آدَ قْتَ يَ دَ الَ اهللاُ : صَ قَ لْقِ فَ بَّ اخلَْ كَ إِالَّ أَحَ مِ فْ إِىلَ اسْ ْ تُضِ تُ أَنَّكَ ملَ لِمْ عَ فَ
" (احلاكم، املستدرك، جـ٢، ٦٧٢؛  تُكَ قْ لَ ا خَ دٌ مَ َمَّ ال حمُ تُ لَكَ وَ لَوْ رْ فَ دْ غَ قَ هِ فَ قِّ نِي بِحَ عُ َّ اُدْ لْقِ إِيلَ اخلَْ

البيهقي، الدالئل، جـ٤، ٤٨٨).
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حتت  ما  قرأ  ألنه  والقراءة؛  اخلط  يعرف  كان  آدم  سيدنا  أن  تُظهر  الرواية  وهذه 
العرش، كام أن وحيه اليه ملّا كلّفه بالنبوة بعرش صحف، دليل آخر عىل أن اخلط بدأ 

مع اإلنسانية.
 :وهذه حقيقة دينية أخر

يمدوا  وأن  بالبسملة،  السور  يبدؤوا  بأن  الوحي  كتّاب  أمر   r النبي  أن  وهي 
حرف السني املوجود يف البسملة بتناغم مجيل. وذات يوم سأل أحد كتاب الوحي 
اللوح  يف  البسملة   رأ هكذا  بأنه  الرسول  فأجابه  سببه.  وعن  هذا  عن  الرسول 
املحفوظ. ويتضح من خالل تلك الروايات أن منشأ اخلط اإلسالمي إنام هو إهلي و 

هذا أمر رضور قبوله.
الشكل  حيث  من  تطوره  أما  ة،  يَّ ريِ مْ احلِ األبجدية  من  اإلسالمي  اخلط  بدأ  وقد 
إىل  عهد  من  خمتلفة  تطور  بمراحل  مر  إنام  ذلك  بعد  ظهرت  التي  اجلاملية  والفنون 
عهد. وقد وصل هذا التطور إىل ذروته يف العهد العثامين كام كان احلال يف املوسيقا 
يف  مستقال  ا  فرعً أصبح  به  اخلط  وجتميل  الكريم  القرآن  كتابة  أن  لدرجة  والعامرة، 

اخلط اإلسالمي، وأطلق عىل هذا الفرع اسم «حسن اخلط».
وعىل هذا فإن حسن اخلط هو جعل حروف القرآن مرتبطة بمقاييس جتميلية، 

وكتابتها يف أمجل شكل وصورة ويف شكل فني.
ا ظهر من رقة اإلحساس وبذل اجلهد  وهذا يعني أن حسن اخلط يعني فنا متميزً

من أجل كتابة القرآن الكريم بصورة مجالية تليق بمكانته.
تب القرآن الكريم أول ما كتب عىل يد كتاب الوحي بأمر من الرسول.  وقد كُ
ثم  املعقيل»  «اخلط  شكل  عىل  الكريم  للقرآن  األوىل  الكتابات  تلك  تطورت  وقد 

تطورت يف وقت قصري عىل شكل «اخلط الكويف».
عليها.  النامذج  أروع  من  اخلطوط  هلذه   t  « ّ عيلِ كتبها «سيدنا  التي  والكتابات 
هوية  باهللا»  «املستعصم  العبايس  اخلليفة  مملوك  املستعصمي»  «ياقوت  أضاف  وقد 
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ا، حيث ابتكر يف فن اخلط  جديدة عىل هذا التكامل عندما شطف سن القلم متعرجً
ما يُعرف بـ«األقالم الستة» وطورها، وهبذا أطلق عليه لقب "خطاط".



العهد  حتى  اخلط  فن  يف  «ياقوت»  شكلها  التي  املدرسة  تلك  استمرت  وقد 
قدوته  يعتربه  خيط  واحد  كل  فكان  اخلط.  فن  يف  القمة  بمثابة  وكانت  العثامين، 
ا  وأستاذه، وكام محل العثامنيون بحق أمانة الدعوة اإلسالمية عىل أكتافهم، محلوا أيضً
مهمة تطوير فن اخلط وحسن اخلط عىل عاتقهم، وأوصلوا فن اخلط وحسن اخلط 
إىل مكانة عظيمة، لدرجة أنه أصبح يُقال يف العامل اإلسالمي: «نزل القرآن يف مكة، 

تب يف إستانبول».  وقُرئ يف مرص، وكُ
وبالرغم من أن أول تلك اجلهود اجلدية يف سبيل هذه املكانة العظيمة تتصادف 
يد  عىل  أُلقيت  قد  كانت  فيه  األساسية  اخلطوة  أن  إال  الفاتح»  «السلطان  عرص  مع 

الشيخ «محد اهللا أفندي» يف عهد «بايزيد الثاين».
يف  مكانته  أن  إال  الظاهرية،  احلمالت  يف  ا  براقً خان»  بايزيد  «السلطان  يكن  مل 
أقامها  التي  املعنوية  األسس  فبفضل  وكبرية.  عظيمة  واملدنية  احلضارية  احلمالت 
وجدت أخالفه أرضية جاهزة ومكتملة للعديد من الفاعليات التي أتت أكلها من 

بعده، وبالتايل كانوا هيرولون من نرص إىل نرص يف كافة الساحات. 
كافة  إيصال  يف  خان»  بايزيد  «السلطان  بذهلا  التي  الكبرية  اجلهود  كانت  وقد 
اجلوانب احلضارية وخاصة فن اخلط إىل الذروة مهمة للغاية. فقد وضع «السلطان 
بايزيد الثاين» الذي اهتم باخلط كام اهتم بالعامرة يده عىل هذا اجلانب منذ سنوات 
الذي  أفندي»  اهللا  محد  «الشيخ  بدعوة  العرش  عىل  جلوسه  بعد  قام  حيث  إمارته؛ 
يف  اهلاميوين  احلرم  يف  غرفة  له  وخصص  إىل «إستانبول»  دعاه  ا   ماهرً خطاطًا  أصبح 

قرص «طوب قايب رسايي» وقال له: 
"يا شيخ! يا تر هل يمكن أن يظهر خطاط يقدم طرز وأسلوب خط خيتلف 
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عن الذي كتبه «ياقوت املستعصمي؟» هل يمكن أن يظهر أسلوب يف اخلط خاص 
بالدولة العثامنية؟".

 « رْ ولَ سكت «الشيخ محد اهللا أفندي» وقد اشتغل لفرتة باملشيخة يف «تكية اُوقْجُ
ح. وملا أوضح أنه سيتمكن من النجاح يف عمل ذلك، أعطاه  أمام هذا االقرتاح املُلَمَّ

السلطان سبع لوحات خلطوط كتبها «ياقوت» أخذها الشيخ واعتكف يف بيته.
ا متصلة،  ، وتقول الروايات: إنه ظل يعمل أربعني يومً بدأ الشيخ يف عمل شاقٍ
عن  خيتلف  اخلط  من  جديد  نوع  ابتكار  من  وتوفيقه   U اهللا  بإذن  نجح  النهاية  ويف 
العقول.  حيري  الذي  البديع  اجلاميل  بشكلها  ومتتاز  «ياقوت»  كتبها  التي  اخلطوط 

ويوضح «مستقيم زاده» هذا النجاح فيام ييل:
جديد  نوع  ابتكار  يف   مكثفاً  اجتهاداً  جيتهد  أفندي»  اهللا  محد  كان «الشيخ  "بينام 
متكن  بعدها  باخلط،  تتعلق  نصائح  بعدة  ونصحه  اخلرض،  أمامه  ظهر  اخلط،  من 

«محد اهللا أفندي» من ابتكار أسلوب وطرز من حسن اخلط يفوق اخليال".
اخلط  فن  يف  الكبرية  املهارة  تلك  إىل  أفندي»  اهللا  محد  وصل «الشيخ  هذا  وعىل 
من  غامرة  بسعادة  الثاين»  بايزيد  «السلطان  شعر  وقد  إهلي،  بتوفيق  اخلط  وحسن 
هذه النتيجة التي وصل إليها الشيخ نتيجة حلث السلطان له، وهلذا كان يزور الشيخ 
ظهر  خلف  األريكة  بضبط  بنفسه  يقوم  السلطان  كان  الزيارات  تلك  وأثناء  ا،  كثريً
بعض  أن  إالّ  غامرة.  بسعادة  يشعر  وهو  املداد  علبة  له  ويمد  يكتب،  وهو  الشيخ 
الذي  واالهتامم  اإلكرام  هذا  بسبب  أفندي»  اهللا  محد  «الشيخ  عىل  حقدوا  العلامء 

يظهره له السلطان. 
إىل  العلامء  كافة  ودعا  ا،  كثريً حزن  هبذا  الويل  خان»  بايزيد  «السلطان  علم  وملا 
ا، أمسك السلطان بمصحف كان قد كتبه «الشيخ محد اهللا»  القرص وملا حرضوا مجيعً

وكان أمامه كومة من الكتب املختلفة، فقال هلم السلطان: 
الكتب؟"  هذه  حتت  املصحف  هذا  وضعت  إذا  تقولون  "ماذا 
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ا وقالوا:  اعرتضوا مجيعً
فوق  الكتب  هذه  وضع  إن  السلطان!؟  موالنا  يا  ذلك  يكون  كيف  "حاشا! 

املصحف يعرب عن عدم التعظيم".
فقال هلم السلطان: 

هذا  كتابة  يف  اجتهد  الذي  اخلطاط  وضعت  إن  أنه  أظن  وأنا  صدقتم،  "نعم 
إخالل  هذا  عميل  أن  تفكرون  أفال  منكم  أقل  مرتبة  يف  به  يليق  بام  املصحف 

بالتعظيم؟".
ويف مقابل هذا التنبيه واإليقاظ الذي حتقق بطريقة غاية يف الرقة والعِربة، أدرك 

املخاطبون املسألة وندموا عىل حسدهم.
املعنوية  الساحة  يف  كبرية  ترقيات  سجل  الذي  أفندي»  اهللا  محد  «الشيخ  كان 
صاحب تواضع بنفس الدرجة والقيمة التي ناهلا، لدرجة أنه رفض كتابة اسمه عىل 
ا منه. حتى أن املدرسة التي أسسها يف حتسني اخلط والتي أهبرت  مشهد قربه تواضعً
العامل اإلسالمي ما زالت مستمرة منذ مخسامئة عام وأكثر بنفس حيويتها وجتديدها 

من خالل الربكة التي أكسبتها األخالق اإلسالمية السامية التي كان عليها.
رمحة اهللا عليه!..



كام  معنوية  بتقوية  العثامنية  الدولة  يف  بدأ  الذي  اخلط  فن  وتطور  استمرار  كان 
بمثابة  كان  الذي  الفن  هذا  كان  وقد  رعايتها.  متت  معنوية  بمقاييس  مرتبطًا  رأينا، 
بركة من بركات اإلخالص يُعلم للطالب بال أجر عىل مدار العصور. ومل يمل يف 
فرتة من الفرتات إىل املادية، وقد كان كل خطاط يعلم أن تعليمه املجاين هذا إنام هو 
قبل  من  يَّنُون  عَ يُ كانوا  الذين  اخلطاطني  حصول  يف  ييأس  مل  ا  أحدً أن  إال  فنه،  زكاة  
عند  يعد  كان  ذلك  دون  وما  به.  يتعيشون  راتب  عىل  األوقاف  قبل  من  أو  الدولة 
منازل  جعل  يف  كان  للخط،  املجاين  التعليم  أصول  إىل  وباإلضافة  ذنبًا،  اخلطاطني 
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اخلطاطني بمثابة أماكن اخلط داللة عىل حبهم القلبي وحساسيتهم  إلرضاء اهللا تعاىل 
باهتاممهم بتعليم حتسني اخلط يف كتابة القرآن الكريم.

من ناحية أخر فإن تلك اخلصائص التالية تُعد من رشوط تعلم اخلط، وحتمل 
من العرب الكثري والكثري من حيث كوهنا تعكس الوجهة الظاهرية والباطنية للخط:

١-  املوهبة والقابلية.
ق والتدريب. التعلم عن طريق املشْ  -٢

امتالك عزيمة كبرية.  -٣
٤-  الفهم صحيح.

التواضع.  -٥
استخدام املستلزمات الكثرية واجليدة.  -٦

ا. الكتابة كثريً  -٧
احلصول عىل اإلجازة.  -٨

فقط،  اخلط  كتابة  فن  يعني  العثامنية  الدولة  يف  اخلط  حتسني  يكن  مل  هذا  وعىل 
الربكة  وهبذه  األرواح.  ويرقق  املعنوية  باملشاعر  القلب  يغذي  ا  مؤثرً ا  أيضً كان  بل 

وصلت سلسلة اخلطاطني الكبار حتى عهدنا هذا.
فن  يف  الكبار  الناس  لتنشأة  كبرية  أرضية  أعدت  الروحية  التقوية  إن  حقيقة 
ه  رَ اخلط. وجيب أن يكون هذا هو السبب الذي جعل اخلطاط «أمحد شمس الدين القَ
صاري» الذي كتب اخلطوط املوجودة بـ«جامع السليامنية» يضحي بنفسه يف هذا  حِ

العمل وطالبَه.
كانت  املذكور  اجلامع  بقبة  املوجودة  اخلطوط  كتابة  مهمة  أن  الروايات  وتذكر 
صاري» معه تلميذه «حسن  ه حِ رَ فأخذ «القَ صاري»  ه حِ رَ قد منحت إىل «الشيخ القَ
جهوده  كل  وبذل  العمل،  هذا  إنجاز  أجل  من  ا  وهنارً ليال  جهوده  وكثّف  جلبي» 
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ه  رَ من أجل أن تعكس اخلطوط يف هذا املعبد الفخم الكبري عظمة البناء. وظل «القَ
املذكورة،  اخلطوط  يف  به  قام  تصحيح  آخر  مع  برصه  فقد  حتى  هذا  عىل  صاري»  حِ
صاري» جعل عينيه  ه حِ رَ وبذلك أغمض عينيه عن رؤية الدنيا، واخلالصة أن «القَ

ضحية وقربانًا هلذا اجلامع الفخم الكبري.
ويف النهاية تم بناء اجلامع، وملا حان وقت افتتاحه عىل يد «السلطان القانوين»، 
قال «السلطان القانوين»: "ليكن افتتاحه عىل يد معامرنا الكبري «سنان» الذي يُنسب 

إليه بناء هذا اجلامع الفخم الكبري" 
ولكن «املعامري سنان» قد تعلم التواضع قبل أن يتعلم الفن والعامرة، وأظهر 
ه حصاري» الذي قدم تضحية  ــرَ ا روحيا كعمقه يف الظاهر بتفكره يف اخلطاط «قَ عمقً

كبرية يف كتابة اخلطوط يف اجلامع، حتى أصابه العمى يف هذا السبيل وقال يف أدب:
اجلامع  تزيينه  أثناء  برصه  فقد  حصاري»  اخلطاط «قره  إن  السلطان!  موالنا  "يا 

باخلطوط، فامنحه هذا الرشف". 
وبناءً عىل هذا أمر «السلطان القانوين» اخلطاط «قره حصاري» بأن يفتتح اجلامع 

بني دموع احلارضين.
«ياقوت  مدرسة  يف  هلا  نظري  ال  التي  أعامله  صاري»  حِ ه  رَ «القَ وخط  كتب  لقد 
كبرية  مهارة  فيه  يملك  فكان  املمدود  اخلط  أي  اجليل»  «خط  خاصة  املستعصمي» 
صاري» تعقب «مدرسة ياقوت» إال أنه أظهر  ه حِ رَ حتري العقول. وبالرغم من أن «القَ

نامذج من اخلطوط خاصة به، كانت غاية يف اجلامل والدقة.
ونخص من ذلك البسملة الرشيفة التي كتبها، فال تزال تلك البسملة حتافظ عىل 
مكانتها يف القمة والكامل للدرجة التي يمكن أن يكتب فيها الشعر من روعة مجاهلا.

يف  وهو  هذا  يومنا  إىل  باقية  أعامال  خلف  الذي  صاري»  حِ ه  رَ «القَ تُويف  وقد 
التسعني من عمره. 

رمحة اهللا عليه!..
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بمرور  وتكامالً  ا  تألقً يزداد  اخلط  حسن  كان  الكبار  اخلطاطني  هؤالء  وبعد 
متكاملة  مرتبة  ينتج  العصور  من  عرص  كل  كان  فقد  العثامنية،  الدولة  يف  الوقت 
من  غنية  جمموعة  وجدنا  النهاية  ويف  جدد.  دهاة  يد  عىل  جديدة  بأساليب  ومزينة 
اخلطوط اجلميلة ظهرت عىل مدار تلك العصور كـ«املعقيل»، و«الكويف» و«الثلث» 
الديواين»  و«اجلَيل  و«الديواين»  و«التوقيع»  و«الرحياين»  و«املحقق»  و«النسخ» 

و«الرقعة» و«التعليق». 
تلك  نعم  عىل  تربى  الذي  عثامن»  اخلطاط «حافظ  فتح  عرش  السابع  القرن  ويف 
ا يف األقالم الستة. حفظ عثامن القرآن الكريم وهو يف سن  ا جديدً الرتبة الثرية، عهدً
ا، ورعاية كبرية للقرآن الكريم، وهو ما جعله يتجه إىل  صغرية، وكان يظهر احرتامً
ا، لدرجة أنه كان يسري  تعلم حسن اخلط. ويُرو أنه كان هيتم بحضور الدرس كثريً
كِي» إىل «أيوب سلطان» حتى يف األيام القارسة الربودة مشياً عىل األقدام.  اصَ من «خَ
وذات مرة تقطع نعله، لكنه مل يتنازل عن حضور الدرس، فذهب إىل الدرس حايف 

القدمني فوق الثلوج.
وأضاف  املخلص،  الكبري  اجلهد  هذا  بعد  اإلجازة  عىل  عثامن»  حصل «احلافظ 
مجاال ولطافة عىل خط «الشيخ محد اهللا أفندي» وأسس مدرسة جديدة يف خط النسخ 

والثلث. وقد قال أساتذته الكبار يف اخلط أمثال «إسامعيل أفندي»: 
كتب!". الذي  هو  عثامن»  أن «احلافظ  إال  اخلط،  حتسني  نحن  تعلمنا  "لقد 

كان  كام  اخلطوط  حتسني  السالطني  لِّم  عَ يُ كان  عثامن»  أن «احلافظ  من  وبالرغم 
ا شديد التواضع، حتى أنه كان عندما يذهب  يفعل«الشيخ محد اهللا» إال أنه كان أيضً
إىل القرص للتدريس كان يذهب باملالبس العادية، وكان جيتنب كل يشء يمكن أن 

يسوقه نحو الكرب والغرور.
اخلطاط  إىل  والرعاية  االلتفات  الثاين»  مصطفى  «السلطان  أظهر  يوم  وذات 



٤٧٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

«احلافظ عثامن» بأن مد له املداد وهو خيط، ثم نظر بتعجب شديد إىل اللوحة اجلميلة 
للغاية التي كتبها «احلافظ عثامن» وقال:

مستحيال". كان  وربام  آخر،  عثامنًا  نجد  أن  جدا  الصعب  من  أستاذ!  "يا 
املديح  هذا  من  الصغري  كالطفل  خيجل  الغالب  يف  عثامن»  «احلافظ  وكان 
واإلطراء، وكان يرد بتلك اجلمل عىل السلطان: "يا سلطاين! طاملا أن هناك سالطني 

مثلك يمدون يدهم باملداد إىل معلميهم، فسيكون هناك أمثايل الكثري والكثري".
وبالرغم من هذه العالقة القوية التي كانت بني «احلافظ عثامن» وبني السالطني 
العثامنيني، إال أنه مل يتغافل يف أي يوم قط عن بلوغه الكامل عن طريق الرتبية املعنوية 
ا للمناصب الرباقة. ومع  التي تلقاها عىل يد األولياء الصاحلني. وبالتايل مل يكن منتظرً
ذلك كان احلافظ عثامن يمتلك من الذكاء واخلربة يف فن اخلط ما يؤهله ألن يطلق 
عليه «الشيخ الثاين» بعد «الشيخ محد اهللا». أما يف الفرتات التي وصل فيها «احلافظ 
عثامن» إىل درجة عالية جدا من املهارة فإنه أنسى الناس ما كتبه «الشيخ محد اهللا»، 

ووصل يف حتسني اخلطوط إىل درجة مل يصل إليها أحد حتى ذلك الوقت.
ويرو أن «احلافظ عثامن» كان يكتب صفحة أو صفحتني يف كل حمطة من حماط 
احلج أثناء ذهابه إىل «مكة»، وذلك حتى ال يفقد ملكته، أي أنه يف الوقت الذي كان 
ا للراحة يف النزل عىل الطريق كان جيتهد يف الكتابة، وأصبح يف هذا الطريق  خمصصً

بمثابة املدرسة التي أصبحت تعرف باسم (خط احلافظ عثامن).
ذات  اخلط:  حتسني  يف  نفوذه   مد للغاية  مجيل  بشكل  تُظهر  التالية  واحلادثة 
دار»، وملا  كُ طاش» إىل «أُسْ يوم ركب «احلافظ عثامن» قارب ركاب ليعرب من «بَشيكْ
وقد  الركاب.  من  األجرة  مجع  يف  القارب  صاحب  بدأ  الشاطئ  من  القارب  اقرتب 
أدرك «احلافظ عثامن» أن ليس معه يشء من املال، فقال لصاحب القارب يف حرج: 

لك  أكتب  أن  يمكن  فهل  ماالً،  معي  آخذ  مل  أين  آنفا  أدركت  لقد  سيد،  "يا 
حرف الواو بخطي بدال من األجرة". رفض صاحب القارب يف أول األمر، وقال:
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ركبت؟"  فلامذا  نقود  معك  ليس  طاملا  احلرف،  هبذا  سأفعل  "ماذا 
فقال له احلافظ عثامن: "ولكني ركبت بالفعل، وليس معي نقود، فخذ احلرف 

ولن خترس شيئًا" 
فقال الرجل: "وماذا سأفعل به؟" 

ه وليس يل سبيل لدفع األجرة سو الكتابة"  رد «احلافظ عثامن» عليه: "بِعْ
عىل أية حال كتب «عثامن» حرف الواو بخطه اجلميل املعروف وأعطاه للرجل.

وذات يوم كان صاحب القارب يسري بجوار السوق فإذا به ير الدالل ينادي 
اخلطية للبيع، فتذكر اللوحة التي معه، فأخرجها من جيبه وأعطاها  عىل اللوحات 

للدالل، وبمجرد أن رآها الدالل ناد عىل الناس: 
باهظ  بثمن  واشرتوها  عليه،  الناس  عثامن»!" فتجمع  لـ«حلافظ  الواو  "حرف 

مل يكن الرجل ليحلم به، رغم أن اللوحات األكرب منها مل تكن تساوي هذا املبلغ.
إىل «أسكدار»،  للذهاب  الزورق  نفس  عثامن»  ركب «احلافظ  أيام  بعدة  بعدها 
ا أخر، تبسم  وملا رآه صاحب الزورق طلب منه أال يدفع أجرة وأن يكتب له واوً

«احلافظ عثامن» وقال له: 
أجرته. الرجل  وأعطى  وقت"،  كل  يف  تكتب  ال  الواو  هذه  "إن 

خطاط  أي  مثل  اخلط،  حسن  يف  الذروة  إىل  وصل  الذي  عثامن»  «احلافظ  كان 
يعلم اخلط دون أن حيصل عىل أجر، وكان له العديد من اخلطاطني الذين نالوا منه 
مشهورة  كانت  طالبه  تعليم  أجل  من  وجهوده  مهته  أن  عن  فضال  هذا  اإلجازة، 
يف  عثامن»  «احلافظ  رآه  وقد  الدرس،  إىل  الطالب  أحد  حيرض  مل  يوم  فذات  للغاية. 

الطريق مصادفة فسأله بأسلوب مجيل: "يا بني! ملاذا مل حترض الدرس؟"
خجل الطالب ملا رأ «احلافظ عثامن» وأوضح له عذره يف الغياب عن الدرس. 
عن  عثامن»  نزل «احلافظ  ومقبوالً،  ا  مقنعً الطالب  عذر   رأ عثامن»  وألن «احلافظ 
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دابته، وأعطى الطالب الدرس يف الطريق حتى ال يتأخر الطالب عن بقية زمالئه.
 r احلافظ عثامن» هو أول خطاط يكتب (حلية السعادة) التي تعني تصوير حممد»
  r باخلط اجلميل. وقد أوضح «احلافظ عثامن» أنه كتبها بناءً عىل رؤية رآها للرسول

ا هو  الذي خط بيده الكتاب املشهور (دالئل اخلريات). واحلافظ عثامن أيضً
ا، ولكنه أُصيب  وإىل جانب العديد من أعامله كتب «احلافظ عثامن»٢٥ مصحفً
تأثري  كان  فقد  بالغاً،  اعتناءً  به  يعتنون  كانوا  األطباء  وألن  بالشلل.  حياته  آخر  يف 
ا عليه، ومل خيرس «احلافظ عثامن» أية قيم مجالية عىل خطه، واستمر عىل  املرض خفيفً

هذه احلال ثالث سنوات حتى انتقل إىل جوار ربه امتثاالً بقوله تعاىل:
} (الفجر، ٢٧-٢٨) يَّةً ضِ رْ يَةً مَ اضِ بِّكِ رَ عِي إِىلَ رَ جِ . ارْ ئِنَّةُ طْمَ سُ الْمُ ا النَّفْ تُهَ اأَيَّ {يَ

 : ه» املجذوب قائالًً دَ بَاهي دَ وبعد أن أمتوا دفنه، وبدأ اإلمام يف تلقينه، صاح «سِ
إىل  وصل  أنه  ولتعلم  مكتمل،  الرجل  هذا  عمل  فإن  تتعب،  ال  سيدي!  "يا 

الدرجة التي ناهلا منذ وقت طويل. جعلنا اهللا نائلني شفاعته!.."   رمحة اهللا عليه!..


وهنا جيب علينا أن نوضح حقيقة وهي أن حتسني اخلط إنام كان خاصا باملسلمني 
وغري  املسلمني  انتباه  يلفت  كان  اجلاملية  جوانبه  بكل  اخلط  وأن  ومجاله.  برقته  فقط 
املسلمني  غري  من  كبرية  جهود  ظهور  من  وبالرغم  العصور،  مدار  عىل  املسلمني 
مثل  الكفاءة  من  عالية  درجة  عىل  خطاط  بينهم  من  يظهر  مل  أنه  إال  اخلط،  جمال  يف 
أوجه  كل  اقتبس  الذي  الغرب  بأن  القول  يمكن  ولذلك  املسلمني.  اخلطاطني 
من  يتمكن  مل  اإلدارة،  وحتى  فروعها،  بمختلف  الفنون  من  ا  بدءً العثامنية  احلضارة 
اقتباس فن اخلط. وهذا يُظهر حقيقة تشهد بأن حتسني اخلط عىل مدار التاريخ كان 
قبل  احلقيقة  هذه  عن   t عيل»  «سيدنا  عربّ  وقد  فقط.  واملسلمني  باإلسالم  خاصا 

عصور يف تلك اجلملة:
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استمراره  أما  ا،  كثريً التمرين  وقوامه  األستاذ،  تعليم  يف  مكنون  رس  "اخلط 
فمرتبط بالدين اإلسالمي".

وعىل هذا فلتحسني اخلط ثالثة رشوط  هي:
تعليم األستاذ.  -١
كثرة التمرين.  -٢

. أن يكون املتعلم مسلامً  -٣
يلفت  فام  للغاية.  ا  عميقً معنى  حيمل  اخلط  حسن  تعليم  يف  اإلسالم  واشرتاط 
مل  اخلط،  حتسني  يف  كبرية  ا  جهودً بذلوا  الذين  املسلمني  غري  من  الكثري  أن  االنتباه 
أما  سنوات.  لعدة  تعلمهم  من  بالرغم  متكاملني  خطاطني  يكونوا  أن  من  يتمكنوا 
نْ ليس له يدان أو رجالن يتميز بأنه خطاط. وكان  يف الدولة العثامنية فقد وجدنا مَ

صص له راتب من القرص. خيُ
. وهذه احلقيقة تعترب اخلط موهبة إهلية خمتلفة منحها اهللا وترتبط بكون اإلنسان مسلامً
وبسبب هذه املوهبة حصل اخلطاط «مصطفى راقم أفندي» اخلطاط املشهور يف 
القرن الثامن عرش عىل اإلجازة يف حتسني اخلط وهو يف الثانية عرشة من عمره. وقد 
وصل  حتى  تعليمه  تكثيف  عىل  فعمل  املوهبة،  هذه  أفندي»  راقم  أدرك «مصطفى 
يف وقت قصري إىل مرتبة عالية يف اخلط، وكانت النتيجة أن ظهرت عىل يديه أعامل 
كانت  الكثرية،  الكبرية  أعامله  جانب  فإىل  السابقني.  اخلطاطني  أعامل  الناس  أنست 

الطغراء اخلاصة بالسالطني من إبداعاته.
من ناحية أخر نقول بأن األمر ال يقترص فقط عىل املوهبة اإلهلية، بل إن األمر 

ا إىل بذل اخلطاط اهلمة واجلهد يف التعلم.  حيتاج أيضً
أفندي»  «راقم  وبني  الثاين»  حممود  «السلطان  بني  حدثت  التي  التالية  واحلادثة 

توضح تلك احلقيقة بام حتمله من املعاين الكثرية :
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كان «السلطان حممود الثاين» أثناء إمارته يتعلم اخلط عىل يد «راقم أفندي». وملا 
ا، وألن «السلطان حممود الثاين»  أيضً يديه  اخلط عىل  أصبح سلطانًا استمر يف تعلم 
ا بام يكتبه «راقم أفندي»، قرر أن يزوره فجأة يف بيته. ودخل السلطان عىل  كان مبهورً
أفندي» فوجده مشغوال ألقىص درجة يف كتابة لوحة، لدرجة أنه مل ينتبه إىل  «راقم 
دخول السلطان عليه. مل يقطع السلطان ما هو عليه أستاذه لعلمه بكنه ذلك العمل، 
مكتوب  اللوحات  من  الكثري  هناك  أن  السلطان   رأ وقد  هبدوء.  يشاهده  وجلس 
من  السلطان  فتعجب  الغرفة،  أركان  من  ركن  كل  يف  منترشة  الكتابة  نفس  عليها 

: "أستاذي!"  ذلك، و ناد عىل «راقم أفندي» بال ارادة قائالًً
انتبه «راقم أفندي» إىل هذا النداء فرفع رأسه عن اللوحة فوجد السلطان فقال له:

السلطان: له  فقال  سلطاين"،  يا  "تفضل 
لوحة  انتاج  أجل  من  فيها  واجتهادكم  اللوحات  هذه  كل  كتابتكم  كان  "هل 

واحدة؟"
فرد «راقم أفندي»: "نعم يا موالي!" 

فسأله السلطان مرة أخر:"أتكتب تلك اخلطوط الفائقة هبذه الطريقة دائام؟ً".
ا من  ا جديدً فرد «راقم أفندي» لطالبه السلطان هبذا الرد التايل وكأنه يلقنه درسً
دروس تعليم اخلط: "نعم يا موالي السلطان! إنني أرصف أوراقاً كثرية -كام ترون- 
لكتابة خط ما. لذا أقوم بكتابة أكثر من لوحة عليها نفس الكتابة، ويف النهاية أختار 

أمجلها ألعمل عليها، وبذلك أجتهد يف تقديم أفضل يشء".


وهبذا تطور اخلط يف الدولة العثامنية عىل يد هؤالء الذين كانوا يتمتعون باخلربة 
يف  ويوجد  احلرية،  يف  الناس  تُغرق  مرتبة  إىل  وصلوا  أن  النتيجة  وكانت  والقابلية، 
تلك  زينت  فقد  ذلك.  عىل  املشخصة  واألمثلة  النامذج  من  والكثري  الكثري  أيدينا 
ا  خمتلفً ومجاال  لطافة  وقدمت  اجلوامع،  رأسها  وعىل  األماكن  من  الكثري  اخلطوط 

لألرواح عرب عدة عصور.
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ويمكن إيضاح أمهية وخصوصية حتسني اخلط باختصار يف هاتني املادتني:
أ.  من الناحية الطبية:

ا من الناحية الطبية بالنسبة للخطوط األخر املوجودة  إن فن اخلط يعرض تفوقً
عىل وجه األرض:

لو أمرنا طفالً ال يعرف الكتابة بأن خيط لنا خطا، فإنه بالفطرة سيخطه من   -١
اليمني إىل اليسار؛ ألن حترك الذراع صوب الداخل ال يفسد الذراع كعضو يف جسم 

ا يف أذرعهم. اإلنسان. والذين يكتبون اخلط لفرتة طويلة، ال نجد وجعً
احلركات املستمرة مهام كانت عىل العضو تصيبه بالتعب، ولكن يف اخلط ال   -٢
يشعر الذراع بالتعب؛ ألنه يتحكم فيه األقواس. بل عىل النقيض يتحصل عنده نوع 

من الراحة للذراع والعني.
وهذه اللوحة التي علقها طبيب رومي يف عيادته يف اخلمسينيات تلفت االنتباه 

ا بام كتب عليها:  كثريً
اخلط". بحسن  فليشتغل  النظارة  من  ينجو  أن  أراد  نْ  "مَ

املتعبة  العني  يريح  النقيض  عىل  بل  العني  يتعب  ال  اخلط  حتسني  أن  يعني  وهذا 
ويذهب سقمها بسبب التقوسات الناعمة املوجودة فيه، والذي أوىص بذلك طبيب 

[ رومي. [يعنى أنه ليس مسلامً
ولو يتم االنتباه اليوم للمسنني الذين يداومون عىل قراءة القرآن الكريم يوميا، 
يالحظ أهنم ال يرتدون نظارات، وقد سجل الطب حديثًا أن القرآن يشفي العيون 

كام هو شفاء لألرواح.
٣- إن اإلنسان العصبي لو خط خطوطًا تلقائيًا فإن هذه اخلطوط تذكرنا بأسنان 
املنشار احلادة املتعرجة، وعليه فإن اإلنسان الغريب من حيث الرتقي إىل اهللا مضطرب 
روحيا؛ ألنه مل يتمكن من الصعود من حتت الشعور إىل ما فوق الشعور، ويظهر هذا 
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عامودية  أبنية  أهنا  ستجدون  الكنائس  إىل  وانظروا  الغرب  نتاج  كل  يف  االضطراب 
ولو  دائرية.  عامرة  فإهنا  اإلسالمية  العامرة  أما  الصبار،  شجرة  شوكة  كأمثال  جافة، 
املالصقني  صوفيا»  آيا  و«جامع  أمحد»  السلطان  لـ«جامع  نفيس  حتليل  بعمل  قمتم 
لبعضهام، فإننا سنجد «جامع السلطان أمحد» وكأنه يشبه احلاممة املهيأة للطريان، أما 
املجتمعني  روح  انعكاس  يُظهر  وهذا  ثقيلة،  جافة  هندسة  فيه  فسنجد  صوفيا»  «آيا 

عىل احلجر.
وتالوة القرآن يف العامل اإلسالمي واملوسيقى املنبعثة من النشوة الدينية املرتبطة 
يف  األركان  بتعديل  واألمر  واملرتفعات.  املنحدرات  من  متوجات  أمامنا  تعرض  به 

الصالة، إنام هو لتأمني اخلشوع املطلوب يف الصالة.
ونود أن نربز هنا من خالل تلك األمثلة أنه إذا ما تم النظر من بعيد إىل كتابة مكتوبة 
بخط اليد باألبجدية األخر، سنجد منحدرات ومرتفعات تشبه متوجات القلب. 
أما "حسن اخلط" فيجلب اإلنسان إىل سعادة خمتلفة من خالل ظرافة ولطافة تروح 
وتأيت. ويكفي أنه يف بعض األحيان يمكن أن يمتلئ القلب بالروحانية بحرف واحد. 
يشبه  فإنه  معني،  بشكل  تب  كُ ما  إذا  الواو  حرف  املثال؛  سبيل  عىل  ذلك  ومن 
بالرس  املمتلئة  احلقيقة  فيه  اخلط" تتجىل  "حسن  إن  حقيقة  دعائه.  يف  املنحني  املؤمن 

ا). ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ نَ الدُّ ٌ مِ ريْ آنِ خَ رْ قُ نَ الْ فٌ مِ رْ املوجود يف احلكمة التالية: (حَ
وهلذا فإن "حسن اخلط" يعرض ماهية متفوقة للغاية من ناحية عدم إتعاب العني 

واليد أثناء الكتابة؛ ألنه يؤمن الطمأنينة يف نفسية اإلنسان.
وهلذا فإن كل شخص تلقى العلم يف الدولة العثامنية كان يتعلم "حسن اخلط" 
بالقدر املعني. حتى السالطني بالرغم من انشغاهلم بأمور الدولة كانوا حيرصون عىل 
تعلم "حسن اخلط". ومن هؤالء السالطني من تقدموا يف هذا الفن، وحصلوا فيه 
خان»  احلميد  عبد  «السلطان  كان  و  الذهن.  يريح  اخلط  حتسني  ألن  اإلجازة،  عىل 

يريح ذهنه بتحسني اخلط، إذا ما تعب من أمور الدولة.
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ويُرو أن «محدي أفندي»١ كان عندما يتعب من البحث والتأليف يف التفسري، 
كان يريح نفسه بـِ"حسن اخلط".

الذي  فالعمل  الذكاء،  عىل  يعتمد  بل  احلافظة  عىل  يعتمد  اخلط" ال  "حسن  إن 
يعتمد عىل احلافظة يتعب اإلنسان، أما العمل الذي يعتمد عىل الذكاء يكون سببًا يف 
تنميته وتطويره. ومن ذلك عىل سبيل املثال مسألة عمل التشكيل يف "حسن اخلط" 

تستوجب عمال ذهنيا، وهذا بالطبع ينمي الذكاء.
ب.  من الناحية اإلبداعية:

مجيال،  حمتواه  كان  إذا  فاليشء  ا.  معً  واملحتو بالشكل  ترتبط  اجلامل  مشاعر  إن 
وشكله ليس مرحيًا للعني يفقد الكثري من مجاله. فلو كانت أوراق الوردة صلبة مثل 
الطمأنينة  النفس  يف  تعطي  ال  الوردة  ألصبحت  امللمس،  ناعمة  تكن  ومل  الشوك، 
بالروح  جدا  كبرية  بدرجة  تتعلق  األشكال  أن  أي  الروح.  تداعب  وال  والراحة، 
أما  اهلادئة،  األلوان  يرجح  املطمئن  غري  واإلنسان  تعطيه.  الذي  االنطباع  ناحية  من 
يذكرنا  األسود  واللون  الصاخبة.  األلوان  يرجح  فإنه  نفسيا  املطمئن  غري  اإلنسان 
باألشياء الرسمية، واألبيض بالنقاء، والزهري بالطريان، واألمحر بالشدة. والناس 

تقبل أو ترفض األلوان واألشكال بالتأثريات التي توقظها يف قلوهبم.
وهلذا فإن اإلفادة التامة التي تطمئن من حيث املشاعر اإلبداعية لروح اإلنسان، 
ك املآذن أكثر  مْ هي التناسب. فمآذن «املعامري سنان» كم هي متناسبة!! لو كان سُ
. وعىل العكس لو أُبقي سمكها  من ذلك مع هذا الطول، لصار منظرها ثقيالً غليظاً
من  الكرام  أجدادنا  متكن  وقد   . نحيفاً ضعيفاً  يبدو  لصار  طوهلا  من  زيد  و  هي  كام 
التي  والقبب  املآذن  وبني  املآذن  يف  والطول  السمك  بني  التناسب  اجياد  يف  التوفيق 

تتصل هبا، وهذا كتناسب األعضاء وتوازهنا يف جسم اإلنسان. 
» املفرس الرتكي يف القرن العرشين وتأليفه املسمى بـِ«حق ديني قران  رْ ازِ ١.    هو «حممد محدي يَ

        دييل» ٩ جملدات، مشهور جدا. 
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وإذا ما قمنا بتحليل األشياء التي تشكل  الديكور الطبيعي والصناعي يف حياتنا، 
الزاوية  تلك  من  نظرنا  ما  وإذا  التناسب.  هلذا  املختلفة  القواعد  إكتشاف  فسيمكننا 
فسنر أن اخلطاطني هم أكثر الفنانني الذين  تقدموا جدا يف حتقيق اإلمساك بتلك 
يمكن  ال  تناسب  تأسيس  من  متكنوا  فقد  للتناسب.  األساسية  والقوانني  القواعد 
للخيال أن يصل إليه يف كتاباهتم. حتى أن هذه املرتبة جعلت أشهر رسامي العرص 
آخر  يف  اخلط  حتسني  نوع  من  الكتابة  إىل  السعي  إىل  يضطر  و»  وهو «بيكاسُّ احلديث 

حياته، وقال بعبارة وجدانية: 
"إن خطاطيكم استخدموا قواعد وإمكانات التناسب حتى آخرها، ومل يرتكوا 

شيئًا يكتشفه من بعدهم!". 
 و» مل يطّلع عىل لوحات "حسن اخلط" بأكملها إال انه رأ مع العلم أن«بيكاسُّ
فقط ما مجعه «نابليون» من العامل اإلسالمي ووضعها يف «متحف اللوفر» الذي كان 

فيه أعامل حملية حمدودة.
األحرف  قراءة  جيهلون  الذين  حتى  انتباه  لفت  اخلط  حسن  أن  رأينا  هذا  وعىل 
اإلسالمية، بل إن هذه األعامل كانت جتعلهم يف حرية من اجلامل املوجود هبا. وهذا 
يمسك  أن  اليستطيع  أنه  ريني  املَجَ الرسامني  أحد  جعل  عنه  نتحدث  الذي  اجلامل 
نفسه من أن يقول ملَنْ يرافقه يف زيارته للجامع وهو يشاهد لوحة موجودة التي كتبها 
والتي  اهللا)  حبيب  عليها (الكاسب  ا  مكتوبً أمحد»  جامع «السلطان  يف  حيدر»  «عيل 

ا: شعر وهو يشاهدها بأنه قد أصبح مسحورً
"يا صديقي! يوجد حال خمتلف من كل ناحية يف تلك الكتابات التي  تسموهنا 
"حسن اخلط"، فبالرغم من أنه أول ما يربز للعني منها األلوان البسيطة واألشكال 

حية،  كأهنا  أي  تتحرك،  وكأهنا  تشعر  إليها  نظرت  كلام  أنك  إال  الصامتة.  اهلندسية 
ا  ا رويدً نْ ينظر إليها، ثم تتسلل رويدً إنني أشعر بأهنا تطلق أوال نظرة تداعب روح مَ
إىل الداخل. إهنا مثل املوسيقى امليتافيزيقية التي هتتز فتسعد الروح. إهنا موسيقى ال 
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تسمعها األذن، بل تسمعها القلوب، وكلام استمعت إليها ارتقت بك إىل عامل خمتلف 
ا. أنا ال أعلم ماذا حيدث يل وأنا أشاهد تلك اللوحات، إنني أشعر بالسعادة التي  متامً
ا؟.." تغمر قلبي وجتعله هيتز من الفرحة كلام نظرت إليها، فهل تشعر بذلك أنت أيضً

و بسبب هذه اخلصوصية الطبيعية املتواجدة يف "حسن اخلط" حتى يف حاله قبل 
تكامله هذا قال سيدنا «عيل بن أيب طالب» t وهو حيث عىل تعلم "حسن اخلط": 

ا". فرحً وأكربها  األعامل  وأحب  أهم  ألنه  اخلط؛  سن  بحُ أوالدكم  "أكرموا 
قليلة  مجالية  مشاعر  يمتلك  شخص  كل  إليه  جيذب  اجلانب  هبذا  اخلط  وحتسني 
كانت أو كثرية أي أنه يغرق القلوب يف الرسور. وال يمكن تعريف السعادة املعنوية 

التي حيس هبا يف عامله الالهويت.
اجتهدوا يف فهم هذه اجلامليات التي خلقها اهللا U يف  واحلاصل أن اخلطاطني 
هذا العامل، وتعمقوا يف فهمها، وعكسوها عىل أعامهلم. وزادوا من الرتاكيب اجلديدة 
التي تركبت مع بعضها البعض يف خميالهتم من خالل إمكانات التوازن التي حصلوا 

عليها من الطبيعة، وأوصلوها إىل درجة تفوق اخليال.
ألن  تؤهله  التي  املرتبة  تلك  إىل  يصل  أن  يستطع  مل  العامل  يف  خط  أي  إن  نَقل  ولْ
يكون عمال فنيا. ولنذكر تلك الرواية عىل ذلك: بينام كان اخلطاط «حامد أ تاج» 
مشغوال باخلط عىل أحد األطباق الزجاجية يف مصنع للزجاج يف «باشا باغجه»، أتى 

إليه أحد املوظفني وأخذ يشاهده بانبهار وهو خيط، وبعد أن أثنى عليه قال: 
الذروة  إىل  وصلت  كيف   ،األخر الكتابات  يف  الدرجة  هذه  نرَ  مل  أستاذ  "يا 

يف هذا الفن؟"
فأجاب «حامد أ تاج»: "بثالث خصائص." 

ثم قال: إن هذا اخلط؛
١-تكامل فرتة زمنية تقرتب من األلف عام.
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٢-كام أن االستعداد الفني الكامن داخل اإلنسان، ووجود التقوسات والنعومة 
يف الشكل، يعرض تناسبًا مع احلالة الروحية لإلنسان.

٣-ونتيجة للجهود الدينية التي استمرت لفرتات غري منفصلة أصبح هذا الفن 
بمثابة اخلارقة يف صورة الصنعة، وبالتايل أصبحت اخلطوط بمثابة األبيات الشعرية 

التي تسحر األرواح وتأخذ العقول، ولكنها أبيات سيالة بدون صوت.
والعامل الثالث املذكور هو أهم عامل فيها، وذلك ألن اخلطاطني أناس متيزوا 
باالحتياج إىل اإلكثار من كتابة القرآن الكريم يف شكل مجيل. أي أن الذي جعل هذا 

اخلط "حسن اخلط" هو السعي لكتابة القرآن الكريم.
حقيقة: إن نامذج فن اخلط اإلسالمي ليست بجامل الشكل فقط، بل إهنا خدمت 
ا أساسيا يف ترقي هذا الفن.  غاية أكرب بمضموهنا. وقد لعبت علوية هذه الغاية دورً
وذلك ألننا إذا ما نظرنا إىل اللوحات املعلقة عىل احلوائط سنجد إما أهنا عبارة عن آية 
كريمة أو حديث رشيف أو حكمة. وكل واحدة منها بالطبع كانت يف ماهية العربة 
عىل  للغاية  مجيلة  عالمة  الرشيفة  احلليات  كانت  وقد  إليها.  للناظرين  النصيحة  أو 
إجازات اخلطاطني عىل هذا  حب النبي r املوجود يف القلوب، وقد تم تنظيم كل 
مباركة  وظيفة  أهنا  عىل  خطاط  كل  فهمها  الكريم  القرآن  كتابة  ألن  وذلك  الشكل، 
ا  كان يتسابق فيها كل اخلطاطني. وقد أظهر كافة اخلطاطني يف الدولة العثامنية اهتاممً
ورعاية كبرية يف هذا األمر. ويمكن القول بأن اخلطاط الذي مل يكتب القرآن الكريم 
يف حكم العدم. وبعض اخلطاطني كتب القرآن الكريم أكثر من مرة  ليحتسب أجره 

يف اآلخرة.
أفندي» قصة عن «عبد القادر البقيل» من أرشاف  ويروي «أمني رساج خوجه 
«املدينة املنورة» وردت يف سجالت املحكمة الرشعية عن بركة خدمة كتابة القرآن 
الكريم: كان املوسم موسم حج، وقد التفت حلقة من الناس حول أحد املصاحف 
ا من أجل بيعه. التف احلجاج من  املخطوطة بخط مجيل للغاية؛ حيث عقدوا مزادً
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حاج  قدم  ثم  سعره،  يقول  كان  منهم  شخص  وكل  لرتاه،  املصحف  إىل  األمم  كافة 
تركي، وبمجرد أن نظر يف خط املصحف إذا به يصيح: 

وصيته!".  عىل  بناءً  قربه  يف  وضعناه  وقد  بيده،  والدي  كتبه  املصحف  "هذا 

وقد اجتهد احلاج الرتكي يف حل هذا اللغز بعد ذلك فعلم من الذين كانوا عىل 
املوتى  لدفن  البقيع»  «مقابر  يف  مكان  هناك  يعد  مل  الفرتة  تلك  يف  أنه  باألمر،  عالقة 
هبم  إذا  القديمة  القبور  أحد  وفتح  املوتى.  هبا  ويُدفن  القبور  يُفتح  أن  فتقرر  اجلدد، 
ا، وملا علم املسؤولون بذلك قرروا أن يبيعوه يف املزاد، وأن يضعوه يف  يرون مصحفً
تذرفان  وعيناه  الرواية  هلذه  الرتكي  احلاج  استمع  اإلسالمية.  األمة  لنفع  املال  بيت 
الدمع، وأتم هو بنفسه قسامً من تلك القصة التي حتمل العربة والعظة، حيث قال: 
منها.  يتعيش  و  عام،  كل  املصحف  من  نسخة  يكتب  عثامنيا،  خطاطًا  والدي  "كان 
متأل  للغاية  مجيال  خطه  كان  كبريتني.  وعناية  بدقة  كتبه  به،  خاص  مصحف  وكان له 
العيون؛ حيث وضع فيه والدي كل خربته. وقد ظل والدي يكتبه فرتة طويلة، حتى 
وكل  مجعني  الرشيف  املصحف  هذا  كتابة  والدي  أتم  وعندما   . عظيامً عمال  أصبح 
ا يل يوم القيامة، فإذا  إخويت وقال لنا:"يا أبنائي! لقد كتبت هذا املصحف ليكون شفيعً

ا، وضعوه عىل صدري يف القرب!" وقد قمنا بتنفيذ وصيته بعد وفاته. مت فلفوه جيدً
ولكن اللغز احلقيقي الذي حريين بقدر ما أسعدين هو كيف انتقل هذا املصحف 

من «إستانبول» إىل «مقربة البقيع» الطاهرة يف «املدينة املنورة»؟!".
فنوا فيها بل  وكام يعلم البعض أن هناك بعض املوتى ال يُرتكون يف األماكن التي دُ
نقلون بأمر اهللا إىل أماكن أخر تليق هبم، ويُطلق عىل هذا (نقل القبور). وألن مثل  يُ
ا يف «املدينة املنورة» فإن الصاحلني من أهل املدينة يعرفون  تلك احلادثة حدثت كثريً
املعلومة التي  احلقائق  واحلاصل أنه من  نْ شاهد ذلك بنفسه.  وهناك مَ ا.  جيدً ذلك 
أعيشت بالفعل قيام املالئكة بنقل األموات الذين ماتوا يف مكان ال يليقون بالدفن 

فيه إىل مكان آخر والعكس.
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الشفاعة  أي  اللطف  نال  عنه  حتدثنا  الذي  اخلطاط  هذا  أن  مستثناة،  ميزة  وهذه 
بربكة حرمته ورعايته وخدمته للقرآن الكريم.

: r وقد قال النبي
...» (احلاكم، املستدرك، ١، ٢٠٨٧/٧٥٧) عٌ فِّ شَ مُ افِعٌ وَ آنُ شَ رْ «اَلْقُ

وأد هذا احلديث الرشيف إىل تنافس اخلطاطني يف خدمة القرآن الكريم لكي 
ينالوا شفاعته.



وثمة خاصية أخر عن "حسن اخلط" جيب علينا الوقوف عليها هنا وهي أن 
النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  نصوص  وكذا  املكتوبة،  للنصوص  تعظيامً  هناك 

الرشيفة. ويلخص العلامء األحكام الرشعية يف هذا اخلصوص عىل ما ييل:
حيرم  حيث  اخلط؛  هذا  عليها  املكتوب  ولألوراق  للخط  احلرمة  إظهار  جيب 

اجللوس عليها أو وطؤها بالقدم أو حتقريها، أو إلقاؤها يف مكان قذر.
مضمون  عىل  درجاهتا  يف  ختتلف  الشأن  هذا  يف  الدينية  والنواهي  واألوامر 
سوء  ألن  وذلك  األوقات.  بعض  يف  الكفر  حد  إىل  يصل  بعضها   إن  بل  املكتوب. 
االحرتام للعمل يبدو سوء احرتام لصاحبه، وهلذا فإن أصحاب األخالق اإلسالمية 
ا ورعاية للخط وللمستلزمات اخلاصة باخلط كالقلم واملداد والورق  يظهرون احرتامً
وغريها. بل إهنم كانوا حيافظون عىل األقالم والبوص املكسور الذي كتب به القرآن 
الكريم واألحاديث النبوية، ويعتربون أن هذا عالمة عىل النضج. وقد قال اهللا تعاىل: 

} (القلم، ١) ونَ طُرُ ا يَسْ مِ لَمِ وَ قَ الْ {ن، وَ
}، (الطور، ٢-٣)  ورٍ نْشُ قٍّ مَ ، يفِ رَ طُورٍ سْ كِتَابٍ مَ {وَ

وعىل ما هو واضح يف اآليات أن اهللا تعاىل أقسم بالقلم والكتاب وباملستلزمات 
اخلاصة بالكتابة.
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ربة وعظة  واحلساسية التي أظهرها أجدادنا الذين أدركوا هذه املاهية أعطتننا عِ
كبريتني: فقد أتى املفرس  «محدي يازير» - رمحه اهللا - إىل «إستانبول» وهو يف الثالثة 
رجل  بخدمة  يقوم  كان  صوفيا».  آيا  «كوجك  بمدرسة  والتحق  عمره،  من  عرشة 
وكان  املدرسة.  يف  للعلم  حتصيله  جانب  إىل  أفندي»  كامل  «احلاج  يُدعى  مبارك 
«محدي» يشعر باحلزن؛ ألن «احلاج كامل أفندي» جيد صعوبة يف دخوله وخروجه 
من الغرفة؛ ألن العتبة كانت مرتفعة قليال. فكر «محدي» يف األمر ليجد حيلة، ويف 
العتبة  عىل  الرومية  باللغة  كلامت  عليها  ا  مكتوبً علبة  غطاء  يضع  أن  يف  فكر  النهاية 
العتبة  عىل  الغطاء  هذا  وجد  التايل  اليوم  يف  كامل»  «احلاج  وصل  وملا  يعليها.  لكي 

نْ وضعه؟ فأجاب «محدي» بأنه هو الفاعل، فقال له احلاج كامل:  فسأل مَ
"يا بني! لقد وضعت قرشة بطيخ حتت أرجلنا، وإن مل يكن لنا ذنب قط، فهذا يكفي". 

وقبل أن يقول «محدي الصغري»: 
إسالمية"  بكتابة  ليس  هذا  إن  سيدي!  "يا 

: أكمل الرجل كالمه قائالًً
غري  أو  مسلم  اخلط  من  ليس  ولكن  خط،  املسلم  ولغري  للمسلم  بُني!  "يا 
مع   يؤد واحد  مع   يؤد الذي  والعمل  احلياة،  يف  ا  دورً يلعب  خط  كل  مسلم. 
. املهم أن ال تستخدم الكتابة يف يشء يسء أو باطل. يلزمنا أن نحرتم كل  اآلخر أيضاً
خط خيدم احلق ويفيد اخلري، فلم يقسم اهللا تعاىل يف القرآن الكريم بالقلم وما خيطه 

ا يا بُني!.." وأمره بأن يرفع الغطاء من األرض. ، كن منتبهً هباءً
 ،وطبيعي أن يُبدي أجدادنا الذين تعاملوا هبذه احلساسية مع اخلطوط األخر
ا وحساسية أكرب مع اخلطوط اإلسالمية واألعامل التي كتبت هبا. حتى أهنم  احرتامً
كانوا إذا ما رأوا أيّة كتابة تتعلق باإلسالم ملقاة عىل األرض أو يف مكان ليس بطاهر، 
ا يف  كانوا يرفعوهنا ويقبلوهنا ثالث مرات، وال ينزلوهنا حتت الرسة، ويضعوهنا دومً
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مكان مرتفع. وحيرقون رقاقة األقالم ثم يدفنوهنا يف الرتاب، وقد طبقوا هذا أكثر ما 
طبّقوه يف القرآن الكريم. ومل ال؟ وعمالً بقوله تعاىل:

}  (الواقعة، ٧٩)  مل يمس أحد املصحف الرشيف إال طاهر. ونَ رُ هُ إالَّ املُْطَهَّ سُّ مَ {ال يَ
ومظاهر احرتام أجدادنا للقرآن الكريم مل تكن منحرصة يف هذا فقط، بل كانت 
ا مرتبطة بكون كل واحد منهم بمثابة اخلادم للقرآن الذي جعلهم سادة يف هذا  أيضً

العامل.
القرآن  كتابة  يف  تفانيهم  هي  عنها  حتدثنا  التي  اخلدمات  هذه  أكرب  أن  شك  وال 
القول  ويمكن  الفن.  هذا  يف  الذروة  إىل  ووصوهلم  به،  يليق  الذي  بالشكل  الكريم 
ا. ومل  ا كبريً ق العثامنيون فيها تفوقً وَّ فَ بأن "حسن اخلط" يأيت عىل رأس الفنون التي تَ
يظهر العرب لياقة يف هذا الشأن مثلام أظهر العثامنيون. وقد بدأ يظهر عند املرصيني 
أيضاً خطاطون ماهرون – وإن مل يكونوا بدرجة تقارن بخطاطي إستانبول- بعد أن 
أرسل «السلطان عبد العزيز خان» إليهم اخلطاط «شوقي أفندي». وقد أوضح العامل 

اإلسالمي اليوم: 
إستانبول" يف  تب  وكُ مرص،  يف  وقُرئ  احلجاز،  يف  نزل  الكريم  القرآن  "أن 

وهذه اخلاصية ال تزال مستمرة عىل يد اخلطاطني املهرة إىل اليوم وبنفس احليوية 
القديمة.

وبالرغم  املسلمني،  يف  فقط  انحرص   - عرضنا  وكام   - الفن  هذا  أن  واحلاصل 
النتيجة  إىل  يصلوا  مل  أهنم  إال  الفن  هذا  يف  كبرية  ا  جهودً بذلوا  املسلمني  غري  أن  من 
الكاملة التي وصل إليها املسلمون. وهذه احلقيقة تدل عىل أن "حسن اخلط" خاص 

باإلسالم واملسلمني فقط وسيظل كذلك.
اللهم أنعم علينا حصة من األدب اجلميل والرقة والعمق الروحي الذي ينعكس 

من حمبة اهللا املكنون يف قلوب اخلطاطني الذين ذكرناهم والذين مل نذكرهم! 
آمني!..
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املجتمع  نضج  عىل  عمل  الذي  الكبري  املؤثر  بمثابة  العثامنية  الدولة  يف  الشعر  كان 
ا من السلطان  العثامين روحيا يف أكمل صورة، وكان هذا املؤثر يشمل املجتمع كله بدءً

الذي هو أكرب موقع يف الدولة وحتى أصغر فرد يف املجتمع. 
ألن الشعر ساحة تعمل عىل توسيع األفق يف اإلنسان، وتعمق قلبه، وترقق مشاعره 
وأحاسيسه وأفكاره. والشعر املرتبط لغويا بكلمة الشعور واملشاعر: متعة إبداعية عالية 

 : r قوية التأثري، وقد قال النبي
ا..» (البخاري، الطب، ٥١) رً حْ نَ الْبَيَانِ لَسِ «إِنَّ مِ

الشعرية  الثقافة  ر  وطوّ بالشعر،  ا  كبريً ا  تعلقً العثامين  املجتمع  أظهر  احلقيقة  وهبذه 
التي ورثها من األناضول.

كل  خماطبة  يمكنها  مدرسة  كان  العثامنية  الدولة  يف  الشعر  إن  القول:  ويمكن 
الطريق،  ينري  الذي  وهو  املظلمة،  الليايل  ييضء  الذي  القنديل  وهو  القلوب،  درجات 
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والناصح، واملسيل، وترمجان األحاسيس، وسالح ضد األعداء، وطبيب يمتلك رس 
إىل  توصل  التي  والواسطة  باألرواح،  ي  مِ يُسْ الذي  والوجد  اجلرحية،  القلوب  شفاء 
ا هيدي اإلنسان إىل األفق. وهلذا كان  اهللا، واملولع ملحبة النبي r والعشق، كان عشقً
الشعر حيتل مكانة يف ذاكرة حتى أقل فرد يف املجتمع، ويندر وجود شخص ال يعرف 

أو حيفظ عىل األقل بضعة أبيات من الشعر.
لقد أخذ الشعر يف الدولة العثامنية لونه وتناغمه من البناء الروحي للمجتمع، 
العثامنية  الدولة  يف  الشعراء  كافة  وجدنا  وهلذا  والعرفان.  باإليامن  مزج  فإنه  وهلذا 
وحدانية  صفات  تتناول  التي  األبيات  أي  «التوحيد»  نمط  عىل  أشعارهم  ينظمون 
بحب  الرتنم  وهو  النبوي»  «النعت  أو  اهللا،  إىل  الترضع  أي  «املناجاة»  نمط  أو  اهللا، 
وأصبح  متكامل،  بشكل  واملناجاة  والتوحيد  النعت  أدب  نشأ  وبذلك  اهللا.  رسول 
ديوان.  أي  نظم  عند  مراعاهتا  شاعر  كل  عىل  جيب  التي  األصول  بمثابة  ذلك 
فالدواوين الشعرية يف الدولة العثامنية دائامً ما تبدأ بالتوحيد فاملناجاة فالنعت ثم بعد 

.ذلك تدخل يف املوضوعات األخر


والشعراء  ووحدانيته.  اهللا  وجود  تتناول  التي  األدبية  النصوص  هو  والتوحيد: 
الذين كانت قلوهبم متتلئ باإليامن والعرفان كانوا يف الغالب ينظمون أشعارهم بشوق 
ومحاس عقائدي، وكأهنم يتعبدون، ويعملون عىل تعميقها بروحانية اإلسالم التي ال 
بالوجد  الشاعر  يعيشها  التي  احلياة  انعكاس  يعني  كان  التوحيد  فإن  وهلذا  هلا.  مثيل 
يف  مستقلة  ا  أشعارً ينظموا  مل  الذين  الشعراء  حتى  ينظمه،  الذي  الكالم  عىل  اإليامين 

أعامهلم يف هذا الشأن، أفردوا للتوحيد مكانًا يف بيت شعر أو يف أعامهلم املنثورة.
تطري  الروحية  للحالة  خفاقة  أجنحة  نجد  التوحيد  تتضمن  التي  األعامل  يف 
وحتلق صوب األفق الذي ال هناية له. ونخص من ذلك التوحيد الذي كتبه الشعراء 

ا. املتصوفة؛ حيث نجده جيعل القلوب تسبح وجتول يف فضاء إيامين خمتلف متامً
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ويعرب «سليامن جلبي» بأسلوبه اجلميل عن التوحيد بصورة إبداعية مجيلة للغاية فيقول:
لنذكر اسم اهللا أوالً

فهذا هو الواجب عىل كل عبد يف كل فعل
كان اهللا ومل يكن معه يشء حتى العامل
ا كان غنيا عن املخلوقات، وجبارً

؛ كان هو املوجود وال يشء سواه، ال اإلنس وال املَلَكُ
وال العرش والفرش، وال القمران وال األفالك التسعة

ا عن التوحيد ما ييل: ويذكر الشاعر «أمحدي» أيضً
يقول القلب والروح ال إله إال اهللا
فالعاملَان كالمها ميلء بال إله إال اهللا

السمع الذي يف األذن والبرص الذي يف العني
والدم الذي يف الرشايني كلهم يقولون ال إله إال اهللا

ا هذا التوحيد الذي نظمه «هدائي»: وكم هو مجيل أيضً
متسك بأمر الرمحن

وتعال إىل التوحيد تعال
وليتجدد إيامنك

فتعال إىل التوحيد تعال
 ماذا تظن نفسك

أنت تــنخدع بالدنيا الفانية
البد أنك تستيقظ يوماً
فتعال إىل التوحيد تعال
أعط سمعك هلدائي

تعال إىل احلب وانفعل به
وارشب من هذا الكوثر
فتعال إىل التوحيد تعال
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أما املناجاة فهي األشعار املمتلئة بالندامة عىل األخطاء والذنوب التي ارتكبها 
اإلنسان بحكم برشيته سواء كان عىل علم أو جهل، والترضع والدعاء يعطي نفس 
ا وحسابًا،  ا وقربً ا. وألن القلوب املمتلئة باخلوف من اهللا تعلم أن هناك موتً املعنى أيضً
ما قاله  ذلك  ومن  ضئيل،  قنديل  مثل  اهتزاز  حالة  يف  منكرسة،  اهللا  إىل  تترضع  فإهنا 

ه»: رَ «يونُسْ أمْ
عجبًا هذا حايل

وأحوايل حتت الرتاب
املكان الذي سأرقد فيه

هل سيمتلئ بالعقارب يا ريب؟
وملا بلغت الروح احللقوم
ورأيت ملك املوت
وقبض روحي

هل سيكون املوت سهال يا ريب؟
ومل يكن سالطني الدولة العثامنية الذين حيكمون العامل خيتلفون عن بقية الرعية 
يترضعون  كانوا  السالطني  هؤالء  من  فالشعراء  اهللا.  إىل  والترضع  املناجاة  أدب  يف 
إىل اهللا يف انكسار وذل، وكأهنم ورقة خريف ذابلة؛ حيث كانوا يقفون عىل باب اهللا 

 .U فاحتني أكف الرضاعة إىل اهللا
ومن ذلك تلك املناجاة التي نظمها «السلطان بايزيد الثاين»:

لقد كثر وزاد اجلُرم والعصيان والوبال
ربنا يا ربنا فاغفر لنا

عالمة  ألنه  الدينية؛  الناحية  من  للغاية  مهم  الدعاء  يف  اإللتجاء  أي  واملناجاة 
التعبري بالعجز واللجوء إىل اهللا وحده، ويقول اهللا تعاىل: 
...} (الفرقان، ٧٧) مْ اؤكُ عَ ال دُ يبِّ لَوْ مْ رَ ا بِكُ بَؤُ عْ ا يَ لْ مَ {قُ
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: r ويقول الرسول
مِن...» (اهليثمي، جممع الزوائد،١٠،١٤٧)،  الحُ املُْؤْ اءُ سِ عَ  «الدُّ

» ( أبو داوود، جـ ٢، ١٥٣٥/٨٩). ائِبٍ ائِبٍ لِغَ ةُ غَ وَ عْ ، دَ ةً ابَ اءِ إِجَ عَ عَ الدُّ َ «إِنَّ أَرسْ
دعاء  وبربكة  يربأ،  ومل  طويلة  فرتة  مرض  األول»  أمحد  «السلطان  أن   ويُرو

املؤمنني له شفاه اهللا، وقد قال السلطان يف ذلك:
بِل دعاء املسلمني قُ

واحلمد هللا وصلتنى السالمة
سلطنة  يف  يرغب  وكان  الظاهر،  بسلطنة  يغرت  مل  األول»  أمحد  «السلطان  وألن 

: احلقيقة باإلرشاد املعنوي هلدائي، ترضع إىل اهللا قائالًً
ا لقد أحسنت عيلّ يف الظاهر كثريً

ويرست يل ملك سليامن
والقلب والروح ممتلئان بحبك

ا فاجعلني سلطانًا يف عامل املعنى أيضً
الطف يب بلطفك

فرضاك ال يكون هبذا التاج أو العرش
فأحسن إيلّ باإلحسان الكيل يا رب
واجعلني سلطانًا يف عامل املعنى

ليس يف هذه الدنيا الفانية ما يؤال إليه
فامللك واملال كاخليال والظل
وامنحنا القدر العايل يوم اجلزاء
فاجعلني سلطانًا يف عامل املعنى
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ا حب اهللا، وهلذا نظم الشاعر «أمحد داعي» ما ييل: واملناجاة تعني أيضً
افصلني عن نفيس.... وال تفصلني عنك

ا نقول مشاركني يف تلك األدعية اجلميلة: "آمني"!!!. ونحن بدورنا أيضً


أما النعت فيمثل مكانة مستثناة يف الدولة العثامنية هلذا النتاج األديب. وألن حب 
النبي r مرتبط بحب اهللا U وعالمة عليه، فإن كل شاعر من الشعراء ترنم يف حب 
رسول العاملني، وكأن كل واحد منهم قافلة من قوافل املحبة املمتدة إىل يوم القيامة.
 ،U هللا  حبيب   r اهللا  رسول  كون  يف  النعت  تناوهلا  التي  املوضوعات  تتمثل 
وقصة املعراج، وحب رسول اهللا ألمته وشفاعته هلم يوم القيامة. والنعت بمضمونه 
ا من مظاهر احلب، الذي ال غنى عنه يف الشعر العثامين،  الثري، أصبح يمثل مظهرً
عىل  مجيلة  نامذج  املجتمع  أفراد  من  أو  السالطني  من  سواء  الشعراء  كل  قدم  وقد 
و«السلطان  األول»  سليم  «السلطان  نعت  املشهور  السلطاين  النعت  ومن  النعت. 
أمحد خان األول»، كام أن نعت «فضويل» و«الشيخ غالب» من نامذج النعت الرائعة 

التي ال مثيل هلا. ومن ذلك ما قاله فضويل [وهو خياطب النبي r يف خياله]:
ليرتك البستاين الورود إىل السيل وال يتعب نفسه 

ألنه لو رو ألف حديقة لن يستطيع أن ينتج وردة يف مثل مجال وجهك
ويقول الشيخ غالب:

أنت سيدي أمحد حممود حممد
فأنت سيدي السلطان املؤيد لنا من اهللا تعاىل

وهذه األبيات من األبيات الرائعة يف أدب النعت يف الشعر العثامين، وأصبحت 
خالدة تنتقل بني األلسن بحب وحمبة معنوية.
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» يف عام ١٦٧٨م مع رجال الدولة إىل احلج، وملا اقرتبت  وقد خرج الشاعر «نَايبِ
» من النوم من شدة وجده. القافلة من املدينة مل يتمكن الشاعر «نَايبِ

املرافقني هلم مد قدمه وهو نائم يف  أحد الباشوات  » أن  وقد رأ الشاعر «نَايبِ
غفلة ناحية «املدينة املنورة»، فتأثر «نايب» للغاية وبدأ يف نظم نعته املشهور.

وملا اقرتبت القافلة مع صالة الصبح من املدينة املنورة، سمع «نايب» أن األبيات 
التي كتبها تُردد من فوق مآذن املسجد النبوي:

احرتس من ترك األدب فهذا ديار حبيب اهللا
وهذا املكان مقام املصطفى وحمط نظر اهللا

ادخل يا نايب إىل هذا املكان برشط مراعاة األدب
فهذا املكان هو مطاف املالئكة وعتبة األنبياء

ا وقابل املؤذن عىل الفور وسأله:  وقد اضطرب «نايب» هلذا كثريً
تعلمته؟" أين  ومن  النعت؟  هذا  سمعت  أين  "من 

فقال املؤذن: 
ا من أمتي يُدعى «نايب»  "لقد رأيت النبي r الليلة يف منامي، وقال يل:"إن شخصً
ا متتلئ باحلب يل، وملحبته هذه استقبلوه بأبياته هذه من  أتى لزياريت، وقد نظَّم أشعارً

."r فوق املآذن"، وقد فعلت ما أمرين به الرسول
» يبكي بشدة، كان يبكي ويقول:  بدأ «نَايبِ

يف  قبلني  الدارين  شمس  أن  يعني  وهذا  أمتي»،  «من  عني  الرسول:  قال  "لقد 
أمته!.." 

وقد كانت النعوت املكتوبة للنبي r سببًا يف الفوائد الدنيوية واألخروية. 
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بربكة  أصابه  الذي  الشلل  مرض  من  البوصريي»  «اإلمام  شفاء  ذلك  ومن 
قصيدته املسامة (بقصيدة الربأة) واملشهورة بني الناس باسم"قصيدة الربدة"١ 

 أبد وقد  املنام،  يف   r النبي  عىل  الربأة  قصيدته  البوصريي»  «اإلمام  قرأ  وقد 
النبي r رضاه، وبدأ يتاميل عىل جانبيه برقة متايل أوراق الشجر واهتزازهاً إعجاباً 
فربأ  مشلوالً،  كان  الذي  البوصريي»  «اإلمام  جسد  عىل  ومسح  تبسم  ثم   ،r منه 

البوصريي.
لينالوا  املرىض  عىل  البوصريي»  «اإلمام  قصيدة  قراءة  العادة  من  أصبح  وهلذا 
 ،r ا ألهنا كانت سببًا يف شفاء البوصريي بروحانية رسول اهللا الشفاء بإذن اهللا، نظرً

حيث إنه يتم اإللتجاء إىل اهللا U عن طريق التوسل إىل النبي r هبذه املدحية.


ا،  أيضً املظهرية  تلك  نالوا  الذين  من  لو»  أوغْ جو  كْ ورْ كُ أديب  «كامل  كان  وقد 
باألبيات  يبدأ  الذي  نعته  كتابة  عزم  عندما  الرسطان  مرض  من  الشفاء  نال  حيث 

التالية:
ستحبه الروح إىل أبد اآلبدين

كرشط عىل العهد وكهدف لإليامن
وملا مرض املذكور بالرسطان، كان يرقد يف املستشفى وقد قال األطباء املعاجلون 

له ألفراد أرسته: 
 لد وليس  عالجه،  يف  أمل  وال  كبري،  بشكل  جسده  يف  انترش  املرض  "إن 
ليعيش  بيته  إىل  نقله  يرجى  وهلذا  شفاء.  من  يقدمه  ما  احلايل  للطب  بل  مستشفانا 

حلظاته األخرية من عمره بني أفراد أرسته". 
١.    قصيدة الربدة قصيدة مشهورة نظمها الشاعر كعب بن زهري يف مدح النبي r، وقد أعجب

          هبا النبي r، وهلذا منح بردته كعب بن زهري.
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 : وملا شعر «كامل أديب» باملوقف رفع يديه إىل السامء، ودعا قائالًً
من  أمتكن  حتى  املصطفى  حبيبك  بحرمة  والصحة  بالشفاء  عيلّ  أنعم  رب!  "يا 

ا لشفاعة رسولك". إكامل النعت الذي بدأت كتابته ألكون مظهرً
من  أديب»  «كامل  وشفي  اهللا،  عند  مقبوال  النية  اخلالص  الدعاء  هذا  كان  وقد 
امَّ أكمل كتابة هذا النعت بعد سبع سنوات تقريبًا،  لَ مرضه، واستمر يف كتابة نعته. فَ

انتهى عمره بظهور مرض جديد عليه.
ا منحه اهللا تعاىل يف تلك الدنيا إىل اخلواص من  ا ولطفً وهذه احلوادث تعد إكرامً
عباده، الذين امتألت قلوهبم بحب رسول اهللا r الذي تلطف عىل رسوله الكريم 

بأنه حبيبه. وجيب علينا أن نتفكر يف مد عظم مكافأة هذه املحبة يف اآلخرة.
املوسيقى.  ويف  اخلط  حسن  يف  اخلالدة  األعامل  إظهار  وسيلة  النعت  كان  وقد 
ا النعت، كام تم  وقد تم الرتنم باملوسيقى املكتملة املقامات بالتوحيد واملناجاة وأيضً
تلك  خالل  ومن  األرواح.  تداعب  التي  اللوحات،  عىل  اخلطوط  بأحسن  هبا  اخلط 
تْ حمبة الرسول يف  اللوحات املوجودة يف املساجد، واملوسيقا املوجودة يف التكايا نَمَ

القلوب. 
لقد كانت تلك العبارات املكتوبة عىل اللوحات بمثابة املرتجم الفياض ملشاعر 

احلب اجلياش املوجود يف الصدور، ومن ذلك عىل سبيل املثال:
أنا غريق بحر العصيان، دخيلك يا رسول اهللا!..

وصد هذه العبارة يأخذ صاحب احلب وجيلبه إىل ميدان املحرش.
ه سلطان» بحك األبيات التالية عىل خامتها  مِ عامل والِدَ وقد أمرت السيدة «بَـــزْ

لق بمحبة النور املحمدي، وأن الكائنات أهديت له: والتي تدل عىل أن العامل خُ
حصل حممد من املحبة

وماذا سيحصل من املحبة بدون حممد
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 r ولعل نقش «بزم عامل» هذا الشعر عىل خامتها كان نتيجة حمبة خارقة للرسول
ظهرت يف شكل النعت النبوي.

حتى اآلن يتم الرتنم ببعض تلك األبيات يف النعت النبوي لألطفال وهم يف املهد:
ي نيني دِ نِينِّي يا حممّ

نيني يا أمحد يا روحي نيني
وهبذا أصبحت تلك الرتنامت بمثابة أول ترنامت فياضة تُنقش يف ذاكرة أطفالنا 
الصغار. والنعت الذي نظم عىل شكل أناشيد دينية كثري للغاية، ومن أشهر ما قيل 

يف ذلك ما نظمه يونس:
لتكن روحي فداءً لك 

اسمه مجيل وهو مجيل : حممد
هلم للشفاعة لعبدك احلقري
اسمه مجيل وهو مجيل : حممد

جفاء املؤمنني كثري
ومتعتهم ولذهتم يف اآلخرة

إنه مصطفى للثامنية عرش ألف عاملَ
اسمه مجيل وهو مجيل : حممد

ما ليونس والدارين لو كانتا ملكا له بدونك
فأنت النبي احلق ال شك يف ذلك
ومن مل يتبعك يذهب بال إيامن
اسمه مجيل وهو مجيل : حممد
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وعىل هذا فإن وظيفة الشعر األوىل يف الدولة العثامنية هي وكام رأينا نقش احلب 
والوجد واملحبة عىل القلوب. وألن الشعر يف بنيته يتضمن العمق والرقة والظرافة 
خمتلفة  كأرضية  استخدمت  ساحته  فإن  والطالقة،  والسالسة  والبالغة  والفصاحة 
ال يمكن االستغناء عنها يف تربية أهل العلم والعرفان واإلدارة كأرواح رقيقة. من 
يبدو  كان  الذي  باأللفاظ  التالعب  وهو  للشعر  آخر  اجتاه  هناك  كان   أخر ناحية 

وكأنه أحجيات، وبالتايل ازدادت الكنايات والرموز والفنون البديعية.
وهبذا عملوا عىل إكساب اللغة قابلية وبداهة عن طريق البنية الشكلية(اخلارجية) 
عىل  تشكلت  التي  والعبارات  واملنطق،  املعاين  وعمق  الداخيل،   واملحتو للشعر، 

شكل األلغاز، والكنايات والرموز والفنون البديعية.
اللفظ  يف  التعمق  هو  العثامنية  الدولة  يف  الشعر  غايات  أهم  أحد  كان  وهلذا 
أبلغ  هو  الذي  ومعانيه،  اهللا  كتاب  فهم  هذا  من  يلزم  وكان  اللغوية،  واخلصائص 
التي  باخلطوات  الوصول  سيمكنه  بأنه  يدرك  كان  العثامين  ألن  وذلك  كالم.  وأعىل 
يف  القمة  البرش  كالم  إكساب  بعد  وذلك  هدفه،  إىل  اهللا  كالم  إدراك  جتاه  سيخطوها 
البالغة بالشعر. وهذا يعني أن الشعر يف الدولة العثامنية كان أحد العوامل الرئيسية، 
تعليامً  يتعلمون  كانوا  القدامى  العلم  وأرباب  األفراد.  قلوب  سمو  يف  تؤثر  التي 
ا يف الطالقة والسالسة والفصاحة والبالغة، ثم بعد ذلك يدخلون يف دقائق  متعمقً
علوم احلديث والتفسري. ألنه ال يمكن بالتأكيد إلدراكٍ مل يتمكن من فهم كالم البرش 

أن يفهم أو يدخل إىل حكم وأرسار الكالم اإلهلي.
من  ا  أيضً قارص  األدبية،  الناحية  من  القارص  الشخص  وفهم  إدراك  فإن  وهلذا 
ناحية الفهم والرشح. وانشغال أشخاص  كهؤالء بعلم القرآن واحلديث سيجعلهم 

ينجرون خلف األخطاء.
حتى يف يومنا هذا نجد بعض األشخاص من غري ذوي األهلية نجدهم بسبب 
القرآن  يف  املقصود  األصيل  املعنى  فهم  عن  ينحرفون  اجلانب  هذا  من  حرماهنم 
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الكريم من تشبيهات واستعارات وكنايات، ويعطون نتائج جافة غريبة بالتفسريات 
الظاهرية التي يعطوهنا، وهذا بالطبع يوضح لنا أمهية ما نحن بصدده بشكل كبري. 
والقرآن ينبه الذين ينظرون إليه عىل أنه كتاب عادي – حاشا هللا – أو الذين ينهضون 

لتفسريه أو توضيحه عىل أنه كتاب عادي.
يقول اهللا تعاىل: 

ا  مَ رٍ  أَبْحُ ةُ  بْعَ سَ هِ  دِ عْ بَ نْ  مِ هُ  دُّ مُ يَ رُ  الْبَحْ وَ مٌ  الَ أَقْ ةٍ  رَ جَ شَ نْ  مِ ضِ  َرْ األْ يفِ  ا  مَ أَنَّ  لَوْ  {وَ
} (لقامن،٢٧) كِيمٌ يزٌ حَ زِ تُ اهللاِ إِنَّ اهللاَ عَ لِامَ تْ كَ دَ فِ نَ

وهذا يعني أنه جيب اإلحاطة والوقوف عن قرب وتعمق بمعاين القرآن الظاهرية 
ا ألنه ال  والباطنية، والوصول عىل األقل إىل مرتبة جدية وعالية يف سبيل فهمه، نظرً
فإن  وإال  فيه.  املوجودة  بالكلامت  باإلحاطة  إال  بمعانيه  تام  بشكل  الوقوف  يمكن 
عن  سيعجز  املايض،  يف  األمي  اإلنسان  حتى  يدركها  كان  التي  واألرسار  احلقائق 

إدراكها ما نطلق عليهم علامء يف يومنا هذا.
الدولة  يف  يقوم  كان  املهمة،  النقطة  هذه  عىل  عالوة  العثامنية  الدولة  يف  والشعر 
بوظيفة اإلعالم اإلجيايب يف الوقت احلايل. وحقيقة القول إن الشعر كان حيتل مكانة 
املشكالت  ويتناول  التكتالت،  يوجه  كان  ألنه  باهلني؛  ليس  ا  نفوذً ويمتلك  كبرية 
االجتامعية، وجيعل أصوات القلوب مسموعة. وال يستطيع شخص أن ينكر الدور 
ه» و«عاشق باشا» و«سليامن جلبي»،  رَ الذي قام هبا شعراؤنا الكبار أمثال «يونُسْ أمْ

و«باقي» و«فضويل» و«الشيخ غالب» وغريهم من الشعراء املمتازين.
وعندما كان اجليش العثامين خيرج إىل أية محلة، كان يرافقها ثالث طوائف هم:

خ). يسْ (كاتب الوقائع، املؤرّ ه نُوِ عَ قْ الوَ  -١
سوسيولوجي.(عامل اإلجتامع)  -٢

الشاعر.  -٣
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وذلك ألن الشعر وحده يف املجتمع كان يقوم ولعدة عصور بالدور الذي تقوم 
به العديد من املؤسسات اإلعالمية بام فيها من صحف وجمالت.

القول  ويمكن  العاملقة.  األقوياء  الشعراء  تنشأة  يف  دور  أيضاً  احلقيقة  هلذه  كان 
التخريب   إىل  يرجع  ذلك  مرد  فإن  هذا،  يومنا  يف  الشعر  يف  عباقرة  ينشأ  ال  إذا  بأنه 
نفوذ  ساحة  يف  والقلة  القلوب،  أصاب  الذي  واجلفاف  لغتنا،  له  تعرضت  الذي 

وإمكانات الشعر بالنظر إىل املايض.
وهنا جيب علينا التنبيه عىل ما ييل: 

 أنه كان للشعر جمموعة من املقاييس مثلام كان يف املوضوعات املختلفة األخر
سلبي.  أي  ومنفي  إجيابى  أي  مثبت  قسمني؛  إىل  الشعر  يقسم  فاإلسالم  لإلسالم. 

: r ا، أما املثبت فمرصح به. وقد قال النبي واملنفي منهي عنه متامً
(٥، ٢١١١٣/١١٠ ،البيهقي، السنن الكرب) « بِيحٌ هُ قَ بِيحُ قَ ، وَ نٌ سَ نُهُ حَ سَ ، فَحَ وَ كَالمٌ «هُ

ا بالنسبة  إضافة إىل هذا احلديث فإن احلديث التايل أيضاً يوضح لنا أن هناك تنبيهً
إىل هؤالء الشعراء الذين يميلون بأشعارهم عن األهداف األصلية للشعر ويميلون 

 :r به إىل البغضاء والتبصبص. فقد قال الرسول
ا» (البخاري، أدب، ٦١٥٤/٩٢)  رً عْ تَلِئَ شِ مْ نْ أَنْ يَ ٌ لَهُ مِ ريْ ا خَ يْحً مْ قَ كُ دِ فُ أَحَ وْ تَلِئَ جَ مْ َنْ يَ «ألَ

وهلذا يقول اهللا تعاىل: 
ا ال  ولُونَ مَ قُ ُمْ يَ أَهنَّ . وَ ونَ ِيمُ ادٍ هيَ لِّ وَ ُمْ يفِ كُ رَ أَهنَّ ْ تَ . أَملَ ونَ اوُ مُ الْغَ هُ تَّبِعُ اءُ يَ رَ عَ الشُّ {وَ

لُونَ } (الشعراء، ٢٢٤)  عَ فْ يَ
ثم أعقب ذلك باستثناء حيث قال تعاىل:

وا  لِمُ ا ظُ دِ مَ عْ نْ بَ وا مِ ُ تَرصَ انْ ا وَ ثِريً وا اهللاَ كَ رُ كَ ذَ اتِ وَ احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ {إِالَّ
} (الشعراء، ٢٢٧) لِبُونَ نْقَ لَبٍ يَ نْقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ يَعْ سَ وَ
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وعندما كان النبي r ذاهبًا إىل عمرة القضاء كان «عبد اهللا بن رواحة» t يسري 
أمامه ويقول:

أْويله ... بِيله .... اليوم نرضبكم عىل تَ نْ سَ ار عَ فَّ لُّوا بني الكُ خَ
يله ... قِ ن مَ ا يزيلُ اهلام عَ كام رضبناكم عىل تنزيله ...... رضبً
ل اخلليل عن خليله ...... قد أنزل الرمحن يف تنزيله ... هِ ذْ ويُ

:t فقال عمر
r تقول الشعر؟!" اهللا  رسول   يد وبني  اهللا  حرم  يف  رواحة!  بن  "يا 

 : r فقال رسول اهللا
» (ابراهيم جانان، كتب الستة،١٩١/٨) حِ النَّبْلِ نْ نَضْ مْ مِ عُ فِيهِ َ وَ أَرسْ هُ لَ رُ فَ مَ ا عُ نْهُ يَ لِّ عَ «خَ

يف  الطرفني  بنزال  بدأت  اإلسالم  غزوات  أهم  كانت  التي  بدر»  «غزوة  حتى 
الشعر أوالً.

وكان النبي r يقول جتاه هجاء املرشكني: 
» (أبو داوود، جهاد، ٢٥٠٤/١٨) مْ نَتِكُ أَلْسِ مْ وَ كُ سِ فُ أَنْ مْ وَ الِكُ وَ كِنيَ بِأَمْ ِ وا املُْرشْ دُ اهِ «جَ

مْ » (أمحد، مسند، ١٨٣١٤) ولُونَ لَكُ قُ امَ يَ مْ كَ ولُوا هلَُ «قُ
ويف إحد املرات قال رسول اهللا r مقابل هجاء املرشكني: 

؟» (رشح معاين اآلثار، ص ٢٩٨، ٧٠٠٠٠) نِنيَ مِ اضَ املُْؤْ رَ ْمِى أَعْ نْ حيَ «مَ
وأمر املؤمنني هبجاء املرشكني مقابل هجائهم، ثم قام «كعب بن مالك» و«عبد 

اهللا بن رواحة» و«حسان» فقال النبي r حلسان: 
 « انُ سَّ ا حَ مْ أنت يَ هُ جُ «اُهْ



٥٠٧

    o عر عند العثمانيين     الشِ

ا يف املسجد حلسان، حيث كان حسان  وتقول عائشة c: إن النبي r وضع منربً
جيلس عليه، وينظم األشعار التي يدافع هبا عن النبي r وقد قال النبي r يف ذلك: 
ولِ اهللا»  (البخاري، أدب،٩١؛ أبو داود، أدب،  سُ نْ رَ حَ عَ افَ ا نَ انَ مَ سَّ عَ حَ سِ مَ وحَ الْقُدُ «إِنَّ رُ

.(٥٠١٥/٩٥

وقد قال النبي r حلسان «يوم قريظة»:
» (البخاري، أدب،٦١٥٣/٩١؛ مسلم، فضائل الصحابة، ١٥٣) عَكَ يلُ مَ ِ ربْ جِ ) وَ مْ هِ اجِ مْ (هَ هُ جُ «اهْ

 : وبينام كان حسان هيجو املرشكني كان النبي r يدعو قائالًً
» (مسلم، فضائل الصحابة، ٢٤٨٥/١٥١) سِ وحِ الْقُدُ هُ بِرُ دْ مَّ أَيِّ هُ «...اللَّ

وإن تأييد روح القدس (جربيل u) حلسان بن ثابت t يعني أن اهللا تعاىل كان 
ا بالتأييد اإلهلي. يلهمه الشعر يف سبيل اهللا، وكان مؤيدً

وملا  املرشكني،  هلجاء  مالك»  بن  «سلامن   r اهللا  رسول  دعا  املرات   إحد ويف 
، دعا بعده «عبد اهللا بن رواحة»، وملا وجد االثنني غري كافيني،  وجد هجاءه غري كافٍ

 :r دعا «حسان»، وبعد أن قام «حسان» هبجاء املرشكني، قال رسول اهللا
تَفَى» (مسلم، فضائل الصحابة، ٢٤٩٠/١٥٧) اشْ فَى وَ انُ فَشَ سَّ مْ حَ اهُ جَ «هَ

ويف ظل تلك احلقائق تطورت "اهلجاء" يف الشعر وتكاملت لتصحيح األخطاء 
وغري  اإلسالم  أعداء  ضد  والوقوف  الظلم،  ضد  احلق  عن  والدفاع  اهللا،  سبيل  يف 

ا. ذلك. أما األشعار التي خرجت عن تلك الغاية وأفرطت، فإهنا غري مقبولة قطعً
األشعار  وهو  أال  العثامنيني،  عند  الشعر  نظم  أشكال  من  مهم  آخر  طراز  وثمة 

التي تتضمن احلكم املسمى بـ"األشعار احلكمية" 
 :r وقد قال النبي

ة» (البخاري، أدب،٩٠) مَ كْ عْر حِ نْ الشِّ «إِنَّ مِ
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إىل  به  والوصول  املجتمع  توجيه  يف  كبري  دور  له  كان  األشعار  من  النوع  وهذا 
الكامل. وهلذا فإن الكثري من الشعراء مل يتمكنوا من االستغناء عن كتابة هذا الطرز 
حيفظوهنا،  وكانوا  األشعار  من  النوع  هذا  أحبوا  املجتمع  أفراد  حتى  الشعر.  من 
العقبات  أمام  أبياته  متأل  التي  واخلربة  التجارب  بحور  ومن  منه  يستفيدون  وكانوا 
معلقة  لـ«القانوين»  التالية  األبيات  هذه  نجد  فإننا  وهلذا  تقابلهم.  التي  واملشكالت 

عىل كل اجلدران وحمفورة يف قلوب كل أفراد املجتمع:
ال يشء عند الناس أفضل من الدولة

ا يف صحة اإلنسان سً ولكن الدولة يف العامل ال تساوي نَفَ
الطراز  هذا  يف  املوفقني  الشعراء  من  ا  واحدً كان  الذي  باشا»  «ضيا  وأشعار 
حياة  تيضء  براقة  وشعلة  ومثال  حكمة  متثل  أبياته  من  بيت  فكل  للغاية،  مشهورة 

اإلنسان.
أمثلة من أشعار «ضيا باشا» فيام يىل:

ال بد من التوبيخ ملن ال يستقيم بالنصح والوعظ
نْ ال يستقيم بالتوبيخ يستحق الرضب بالفلقة ومَ

أيُّ صفاء للدهر؛ يف ذهبه وفضته؟
يرتك اإلنسان كل شىء يف سفره إىل العقبى
يُقال إن عرش سليامن سار يف اهلواء بالريح 
أما اآلن هتب الريح يف حمل هذه السلطنة
راح احلبيب تشتت األصدقاء سال الرشاب
هل يرجى خري يف صباح هذه الليلة؟
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لُ املرء مرآته مَ ربة لقولٍ عَ ال عِ
ر رتبة عقل الشخص يف آثاره تَظْهَ
يليق باملرء الصدق ولو لقي إكراها
مُعني الصادقني ومؤيدهم هو اهللا!

 r ا يف تلك "األشعار احلكمية"، بل إنه نفسه وقد كان الرسول r ال جيد حرجً
كان يرتنم بالبيت التايل يف بعض األوقات: 
 ." جاهالً كنت  ما  األيام  لك  "ستبدي 

ا يف أن تُقرأ عليه  وكام أنه كان يرتنم بنفسه ببعض تلك األبيات، كان يرغب أيضً
بعض هذه األبيات اجلميلة بني احلني واآلخر.

قال بعض العارفني يف القول الطيب: 
الناس" عىل  ألنزله  الكالم،  من  أفضل  اهللا  عند  يشء  كان  "لو 

ف الشاعر الكبري «نجيب  رِّ عَ فاهلدف من الشعر هو الوصول إىل هذا اجلامل. ويُ
الشعر    - األخري  العهد  يف  الكبار  األتراك  الشعراء  من  وهو  كورك»  قيصه  فاضل 

بقوله: 
احلقيقة". عن  البحث  هو  "الشعر 

وال توجد وظيفة للشعر سو البحث عن اهللا U؛ ألنه ال يوجد يشء يف مكان 
غري  فإهنام  والفن  الشعر  أما  هناك.  موجود  غري  نفسه  العدم  حتى  الدين،  من  خيلو 
اإلنسان  روح  جتعل  التي  العلوية  املعنوية  القيم  ألن  وذلك   . أصالً هناك  يْن  موجودَ

مرتبطة بالدين إن فقدت مصدرها األصيل، فإن الشعر هو أول ما يتأثر بذلك.
وهلذا فإن الشاعر من الناحية املعنوية وليس املادية، يعد أحسن وأفضل سائل هللا 

من بني السائلني الذين يتكاثرون أمام اجلوامع.
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والشعر يف املكان اخلايل عن اإليامن واحلب عبارة عن هرزمة ومتلق.
أما الشعر الذي يأيت عرب السري إىل اهللا U ويسقط احلجب ويفتح الطريق إىل اهللا، 
هذا هو الشعر احلقيقى والشعر املقبول. والشاعر احلقيقي هو ذلك الشاعر، الذي 

.وليس من الزهور األخر ،r يكون كالنحلة التي متتص رحيقها من زهرة النبي
أمثال  بشعراء  وقلوبنا  لغتنا  فيها  خربت  التي  األيام  تلك  يف  علينا  أنعم  اللهم 
ه» و«عاشق باشا» و«الشيخ غالب» و«فضويل» و«نايب» و«باقي» الذين  رَ «يونُسْ أمْ

ينظمون األشعار التي تنقش عىل القلوب وحييون القلوب اخلربة من جديد! 
آمني!..

O
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سلطان العارفني والعاشقني
ه      رَ يونُسْ أمْ
(?١٢٤٠-?١٣٢٠م)

باحلق  العارفني  رأس  عىل  يأيت  لدينا  القلوب  سالطني  من  سلطان  ه»  رَ أمْ «يونُسْ 
واحلقيقة يف األناضول املسلم.

واملعلومات اخلاصة بمولده ووفاته وحياته غري حمددة. وبالرغم من هذا يرو أنه 
». عىل أية حال إن  ارْ صَ ي حِ رِ وْ » شامل «سِ ْو  كُ ارِ لد يف قرية «صَ عاش طويالً، وأنه وُ

رف عنه كان عبارة عن املناقب املختلفة، واألمارات املوجودة يف يف أشعاره. كل ما عُ
ا بثرائه من الناحية الشعرية التي استخدمها يف عامل  ا كبريً ه» طريقً رَ فتح «يونُسْ أمْ
إىل  يدعو  الذي  صوته  يزال  وال  له.  المثيل  ا  عبقريً كان  إنه  عنه.  التعبري  ويف  التصوف 
تزال  ال  باإلنسان  تسمو  التي  السامية  ومحلته  القلوب،  أغرقت  التي  وأنفاسه   ،U اهللا 
مستمرة إىل اليوم. وبالرغم من أن الرتاب وار جسده، إال أن املوت مل يمسح اسمه 
من ذاكرة التاريخ كام هو احلال يف كثري من أولياء اهللا. فام يزال ترصفه الروحاين الفياض 



٥١٢

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

احلياة  ماء  بفضل  الفناء  حدود  ختطى  لقد  ومستمرا.  ا  موجودً القلوب  يف  املوجود 
الذي رشبه ووزعه فأصبح خالداً يف ذاكرهتم.

ه» يتوافق مع ذلك العهد الذي استولت فيه  رَ إن العهد الذي عاش فيه «يونُسْ أمْ
جحافل املغول عىل األناضول، وقضت عىل دولة سالجقة األناضول، واألزمة التي 
كام  جديد.  من  املجتمع  بأفراد  للنهوض  اجلديدة  واملحاوالت  االهنيار،  هذا  خلفها 
ا عهد «الغازي عثامن األول». وخالصة القول: إن العهد الذي عاش فيه  يصادف أيضً
ا، أعقبه سري رسيع صوب تكوين عهد أكرب. ا كبريً ا شهد اهنيارً ه» كان عهدً رَ «يونُسْ أمْ

والعامل األول يف هذا هو سلسلة أهل احلق الذين هم أهل التصوف.
تتعرض  بل  واحد،  مستقيم  خط  عىل  حياهتا  تستقر  ال  األفراد  مثل  واألمم 
يف  متر  والسعادة  املصائب  وفرتات  هتبط،  وتارة  تصعد  فتارة  وتعرجات،  ملنحنيات 
التي  العظيمة  األرواح  وكانت  الطبيعة.  يف  املوجودة  اجلبال  سالسل  مثل  التاريخ 
تقوية  يف  ا  كبريً ا  دورً لعبت  قد  املتأزمة،  الفرتات  تلك  يف  األفراد  تسكني  عىل  تعمل 
األبطال  بمثابة  األولياء  هؤالء  كان  فقد  والثبات.  التوكل  إىل  وإرشادهم  األفراد 
ا أكرب من هؤالء األبطال القوميني يف  القوميني بل يف بعض األحيان كانوا يؤدّون دورً
طمأنينة األفراد واملجتمعات، وضمد اجلروح التي سببها املصائب، وختفيف اآلالم.
ا من هؤالء. ولو أردنا أن نعد سلسلة لتلك األرواح  وكان «يونس أمرة» واحدً
ه»  رَ أمْ شك «يونُسْ  أدنى  وبال  لوجدنا  لعبته،  الذي  والدور  قيمتها  باعتبار  العظيمة 
يأيت يف املقدمة. ألنه فضال عن كونه مثل املرشدين املعنويني الذين جعلوا من اإليامن 
وأهل  زمانه  يفوق   مد إىل  الرباين  وعشقه  وجده  أوصل  القلوب،  يف  أبدية  حياة 

زمانه،  بشعره السهل املمتنع الذي يعرب املعاين العظيمة بأسلوب بسيط. 
اجلروح  مداواة  عىل  أمره»  «يونس  فيه  يعمل  كان  الذي  نفسه  الوقت  ففي 
ا يعمل عىل سد الثغرات التي فتحتها التيارات الباطنية الباطلة  الظاهرية، كان أيضً
الذي  بالشكل  األفراد  إىل  اإلهلي  العشق  عكس  وقد  األناضول.  يف  اإلنسان  عىل 
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يف  أمرة»  «يونس  برز  وهلذا  لإلسالم.  الالهويت  العلوي  العامل  من  عليه  انعكس 
األناضول كـ «أمحد يسوي» يف وسط آسيا. فقد رأينا األدب الصويف يبدأ مع «أمحد 
أعىل  صفة  حاز  قد  كان  يونس  أن  حتى  أمره»،  بـ«يونس  ذروته  إىل  ويصل  يسوي» 

شاعر يف األدب الصويف.
ا. فقد كان عاملًا بالعلوم  ويتضح من أشعار «يونس أمره» بأنه تلقى تعليامً جيدً
ا أنه  اإلسالمية كالقرآن الكريم والتفسري واحلديث والفقه، ويتضح من أشعاره أيضً

كان عىل دراية باللغة العربية واللغة الفارسية إىل جانب لغته األصلية الرتكية.
أما األبيات التي ذكر فيها يونس بأنه ال يعرف القراءة والكتابة إنام كانت من قبيل 
التواضع؛ ألنه استخدم يف منظوماته بعض املقتطفات من القرآن الكريم، واألحاديث 

النبوية الرشيفة، وبعض كالم احلكامء والكبار، وقد قرأ مثنوي موالنا وقال:
منذ أن صوب موالنا أنظاره الينا

ونظره الرائع مرآة قلوبنا
كام أن ترمجته لغزلية الشاعر سعدي إىل اللغة الرتكية نظامً تعطينا فكرة عىل هويته 

العلمية.


ا؟ وهو سؤال مهم  وثمة سؤال يطرح نفسه وهو؛ ما الذي جعل من يونس يونسً
للغاية، واإلجابة عنه عىل ما ييل:  

وقد  الزراعة.  من  يتعيش  وكان  فقرية،  شخصية  كان  يونس  أن  الروايات  تذكر 
حصل جفاف كبري،  ومل يتمكن يونس من مجع أي حمصول، وبالتايل ساء حاله كلية. 
» له كرامات كثرية ويساعد كل من  تاشْ وقد سمع أن هناك وليا يُدعى «احلاج بَــكْ
الطعام.  بعض  عىل  منه  ليحصل  إليه  يذهب  أن  يونس  فقرر  للحاجة،  إليه  يذهب 
ا"،  ا، يعود فارغً نْ يذهب فارغً وبينام كان يف الطريق إذا به يفكر املثل القائل: "إن مَ

فجمع بعض الفواكه من اجلبل. وملا وصل إىل تكية الشيخ وقال للمريدين: 
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"هذه هديتي للشيخ، وأنا رجل فقري، ولعل الشيخ يقبل هذه اهلدية املتواضعة 

ويعطيني بعض القمح". 
وألن «احلاج بكتاش» اكتشف االستعداد املكنوز داخل يونس ضيّفه عدة أيام 
يف التكية، ولكن يونس تذكر أهله فطلب من املريدين أن خيربوا الشيخ بأنه سريحل 

ويريد بعض القمح. 
تاشْ ذلك قال هلم: "عودوا إليه واسألوه هل يريد القمح  وملا قال املريدون لبَـكْ

أم مهة األولياء؟"
فأجاب يونس املسكني: "القمح". 

احلبوب  تلك  بقدر  نَفَيس  من  يريد  أم  القمح  يريد  "هل  السؤال  تاشْ  بَـكْ فكرر 
من الفاكهة!" 

فأجاب يونس: "وماذا أفعل باألنفاس، أريد القمح." 
النواة  بعدد  مهة  القمح  من  بدال  أمنحه  أن  يريد  هل  "اسألوه  الشيخ:  فقال 

املوجودة يف تلك الفواكه!".
» بأن يُعطى القمح. أخذ يونس  تاشْ فأرص يونس عىل القمح. فأمر «احلاج بَـكْ
به  إذا  الطريق  يف  هو  وبينام  منها.  بغيته  عىل  حصل  ألنه  ا؛  فرحً التكية  وغادر  القمح 
يفكر فيام حصل بدقة، ويكتشف أنه وقع يف خطأ كبري، فعاد من وسط الطريق إىل 

التكية مرة أخر. وملا وصل ناد عىل املريدين، وقال هلم: 
إيلّ  وليحسن  مهته،  أريد  بأنني  الشيخ  وأخطروا  قمحكم،  خذوا  األعزاء!  "أهيا 

بالنصيب الذي حتدث عنه!".
تاشْ هلم:  إال أن األمر قد فات، حيث قال بَـكْ

عند  نصيبه  مفتاح  وإنام  ه»  رَ أمْ «طابْدوقْ  إىل  نصيبه  أعطينا  بأننا  "أخربوه 
ه»".  رَ «طابْدوقْ أمْ
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ما  له  حكى  إليه  وصل  وملا  ه»  رَ أمْ «طابْدوقْ  تكية  إىل  يونس  سار  الفور  وعىل 
ه» له بعد أن أنصت إىل كالمه:  رَ حدث، فقال «طابْدوقْ أمْ

اهلمة!"  طِكَ  نُعْ اخدم  يونس!  "يا 
الوظيفة  تلك  مهام  يؤدي  يونس  بدأ  التكية.  إىل  احلطب  مجع  بمهمة  إليه  وعهد 
احلق  أرسار  عىل  قلبه  حصول  من  ليتمكن  كبريين،  وحب  بحامس  له  أعطيت  التي 

واحلكمة.
طالبًا  كونه  مقابل  يف  الفانية،  رغبته  يمثل  كان  الذي  القمح  عن  يونس  ختىل 
للنصيب األبدي الذي يف أبواب احلقيقة. وبسبب الغفلة جتاه العامل املعنوي للبعض، 

كان «عارف هناد آسيا» يقول له: 
فال  نحن  أما  فعلت؟"،  ذا  "ما   : قائالًً اهلمة  صوب  هرولت  أنت  يونس،  "يا 

نزال يف هم القمح".
حقيقة ال يزال الكثريون يف هم القمح، ويف مقابل ذلك نجد الذين يبحثون عن 

اهلمة قليلني. 
 :t ويقول سيدنا عمر بن اخلطاب

." ةَ رَ خِ اآلْ تَارَ  اِخْ ةِ  رَ خِ اآلْ وَ يَا  نْ الدُّ  َ بَنيْ  َ ريِّ خُ ا  إِذَ نْ  مَ مْ  كُ ُ ريْ "خَ

ويونس باختياره هذا بالتأكيد انضم إىل قافلة السعداء األخيار.
بمثابة  فكانت  التكية،  يف  أمره»  لـ«طابدوق  أمره»  «يونس  خلدمة  بالنسبة  أما 
لعدة  للتكية  احلطب  مجع  خدمة  يونس   أد فقد  األلسن.  تتناقلها  التي  األسطورة 
كل  حيرص  كان  فقد  واجتهاد.  بجد  وإنام  سأم  أو  ملل  أي  يُظهر  أن  دون  أعوام 
هلذا،  انتبه  أمره»  أن «طابدوق  لدرجة  للغاية،  ا  مستويً حطبًا  جيلب  أن  عىل  احلرص 

فأحرض بعض هذا احلطب وسأل يونس:
؟"  مستقيمٍ كله  احلطب  "هل 

فأجاب يونس:"نعم." 
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فقال:"أال يوجد واحدة معوجة؟" 
فقال يونس:"ال، كلها مستقيمة." 

ا يف اجلبل؟"  فقال: "أمل تصادف لعدة أعوام حطبًا معوجً
فقال يونس مقولته الشهرية: "يا سلطاين! أنا أعلم أنه ال يدخل معوج من بابك، 

حتى ولو كان حطبًا جافا!..". وهذه كانت خدمة يونس. 
املرشد  بني  موجودة  كانت  التي  العالقات  يف  خمتلفة  وطرق  أساليب  وتوجد 
يسجلها  التي  بالرتقيات  املريد  خيطر  ال  املرشد  أن  ذلك؛  ومن  التصوف.  يف  واملريد 
ترقية  يف  منصبة  جهوده  تكون  وإنام  املعنوية،  األخطار  من  جمموعة  بسبب  وذلك 

مريده بالسري والسلوك.
يونس  يتلقى  ال  حتى  طويلة  لفرتة  األسلوب  هذا  أمره"  "طابدوق  طبق  وقد 
الذي  يونس  هو  وهذا  ترقيه.  دون  حائال  ذلك  ويكون  نفسه  من  املعنوي  إرتقاءه 
ح عليه باهلمة من أول يوم يصل فيه إىل تكية «احلاج بكتاش» يظل خيدم سنوات  اقرتُ
ا هلذا،  . وقد شعر باحلزن كثريً  أي ترقٍ طويلة يف تكية «طابدوق أمره» دون أن يَرَ
وعجز عن التفكري، وخاطبته نفسه قائلة: "هذا العمل إىل أين سيوصلني؟"، رغم 
أنه قد حتمل من أجل أن ينال املنزلة املقصودة يف سبيل الوصول إىل اهللا U، وخدم 
خالل  من  نفسه  يف  أصبح  الذي  النضوج  هذا  إىل  ينتبه  مل  أنه  إال  أعوام،  عدة  بحب 

تلك اخلدمة، وكأنه أصبح يف وضع خايل الوفاض عىل الباب. 
ويف النهاية أخذ يونس املسكني يفكر، وقرر يف النهاية أن يبحث عن باب آخر 
هو  وبينام  أحد.  يعلم  أن  بدون  التكية  من  وخرج  الكامل،  إىل  الوصول  من  يمكنه 
عنه  يبحث  الذي  الباب  نفس  عن  يبحثان  آخرين  شخصني  يقابل  به  إذا  الطريق  يف 
يونس. وتأسست بينهم صداقة، ويف يومهم الثاين رضهبم اجلوع، فدعا واحد منهم 
هذا  من  ا  كثريً يونس  حتري   .U اهللا  وشكروا  ورشبوا  فأكلوا  بامئدة،  اهللا  فأكرمهم 

الوضع وقال يف نفسه: 
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يقم  ومل  الكامل  من  الدرجة  هذه  إىل  وصل  الشخص  هذا  مثل  إن  للعجب،  "يا 
الكامل،  هذا  إىل  أصل  ومل  طويلة  سنوات  خدمت  وأنا  التكايا،   إحد يف  باخلدمة 
الثاين،  املتصوف  فدعا  جاعوا  التايل  اليوم  ويف  التكية!".  تلك  غادرت  أنني  حسن 

.U فأنعم اهللا تعاىل عليهم بامئدة، فأكلوا ورشبوا وشكروا اهللا
ويف اليوم الثالث جاعوا، وكان الدور يف الدعاء حينئذ عىل يونس. 

فقال له الدرويش: "هيَّا أهيا الصديق! الدور عليك يف الدعاء" 
ا أهيا األخوة، إنني يف مرتبة متدنية جدا، ولست  فقال يونس باضطراب: "عذرً

أهالً مثلكام فدعائي اليؤثر حتى عىل ورقة شجر" 
وال  الدعاء،  يف  دورك  إىل  هيَّا  الدرويش!  أخانا  يا  " ال  الدرويشان:  عليه  فرد 

تفسد علينا ما اعتدناه."
فرفع يونس يديه إىل السامء وهو فاقد األمل وقال: 

عىل  هبا  أنعمت  التي  باملائدة  يونس  املسكني  عبدك  عىل  أنعم  رب!  "يا 
الدراويش. يا رب! لقد حان الدور عيلّ يف الدعاء، فال تنظر إىل تقصريي وذنويب، 
عىل  أنعم  به،  املائدة  عليهام  وأنزلت  به  دعياك  من  بحرمة  رب!  يا  يب،  الطف  ولكن 

ا". عبدك يونس باملائدة حلرمته أيضً
عرش  اثني  تكفي  للغاية  مزينة  مائدة  عليهم  ونزلت  وجهه،  عىل  بيديه  ومسح 

ا، وسأله الدراويش: ا، فتحري يونس كثريً شخصً
لريسل  دعوت  كيف  لنا:  فقل  الدعاء،  تعرف  ال  كنت  الدرويش!  األخ  "أهيا 

لك اهللا مائدة كهذه؟!"
ا أمام تلك األرسار التي شاهدها، ومل يستطع أن  كان يونس املتأمل احلريان عاجزً
ا كاللغز، لدرجة أنه مل يستطع  يقول كلمة واحدة. لقد كان الوضع بالنسبة إليه أيضً

أن حيل بنفسه هذا الرس املعنوي، فطلب من أصدقائه أن حيلوه له فقال هلام: 
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دعوتم؟" كيف  أوالً  يل  قولوا  "أنتم 
ه» الذي خدم بإخالص  رَ فردا عليه قائلني: "لقد دعونا اهللا بحرمة العبد «يونُسْ أمْ

وصدق عىل باب تكية «طابدوق أمره» أربعني سنة".
وملا سمع يونس ذلك، وثب من مكانه وهو يرتعد ويقول بشكل ال إرادي: "يا 
اهللا!". ومل يتناول لقمة واحدة من املائدة، ودّع صديقيه ورحل عنهام. وملا وصل إىل 
يونس  رأت  وملا  الشيخ،  زوجة  ففتحت  الباب،  طرق  أمره»  الشيخ «طابدوق  بيت 

قالت له: "ملاذا فعلت ذلك يا بني؟ لقد أحزنت الشيخ!"..
قليل  بعد  سيخرج  الشيخ  إن  بني!  الزوجة:"يا  له  فقالت  يونس،  عينا  دمعت 
«يونس»  له  وقلت  بالباب؟»  «مَن  الشيخ  سألني  وإذا  املنزل،  عتبة  عىل  هنا  فانتظر 
؟» فافهم أن الشيخ أخرجك من قلبه، أما إذا قال «يونسنا؟» فاعلم  نْ وقال:«يونس مَ
وبدأ  الباب  عتبة  عىل  ندم  بكل  رأسه  املسكني  يونس  عنك." وضع  عفا  الشيخ  أن 
أعمى،  الشيخ  كان  الباب،  من  تقرتب  الشيخ  نعال  طرق  سمع  قليل  وبعد  ينتظر، 
الشيخ:  قال  يونس،  رأس  يف  الشيخ  قدم  تعثرت  وملا  كالشمس.  ميضء  قلبه  ولكن 
يشاهد بقلبه حالة  فسكت لربهة، ثم تبسم وكأنه  زوجته: إنه يونس.  فردت  ؟،  نْ مَ

يونس وهو يبكي من الندم:"يونسنا؟".
يعرف  الذي  ولكن  نضجت،  أهنا  تعرف  ال  الفاكهة  إن  " يونس!  قال:  بعدها   
ا متى ينضج التلميذ، ولكنه  ذلك هو البستاين. وهلذا فإن املعلم هو الذي يعلم جيدً

خيفي عنه املرتبة التي وصل إليها من أجل أن يوصله إىل مرتبة أعىل وأعىل!..."


قال «طابدوق أمره» الذي أخذ بيونس من مرتبة معنوية إىل أخر يف يومٍ حتدث 
كم."   فيه إىل مريديه: "يا ابني يونس! قل لنا الشعر الذي يتضمن احلِ

حتري يونس من هذا ألنه كان يسمع ذلك ألول مرة، وقال:
شعر". إنشاد  أعرف  ال  أنا  أستاذي  "يا 
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فكرر عليه «طابدوق أمره»: "يا يونس! هيَّا قل لنا الشعر".
مل يكن يونس حتى تلك اللحظة  ينظم الشعر، وبينام كان يتفكر بتعمق عن كيفية 
ا يف  تنفيذ أمر الشيخ، انحلت عقدة لسانه، وطغى بحر احلكمة الذي كان ساكنًا هادئً

ا: قلبه. وبدأ ينصب من لسانه شعرً
لقد أخذين حبك من نفيس، البد يل منك
لقد احرتقت باألمس واليوم، البد يل منك
لست أفرح للوجود، ولست أحترس للعدم

ولكني أتسىل باحلب، البد يل منك
جتدر املصاحبة للصوفية، واآلخرة لآلخية

وجتدر ليىل للمجنون، البد يل منك 
اسمي يونس كلام مرت األيام تزداد ناري
أنت مقصودي يف الدارين ال بد يل منك

 r املكنون يف قلبه، وأحرقه حب رسول اهللا U وقد حتدث يونس عن حب اهللا
لدرجة أنه بدأ يتلهب من هذا احلب وهو يعرب عنه باألبيات التالية:

ليحرتق بعشقك العاشقون يا رسول اهللا
وليرشبوا رشاب العشق ولريتووا بذلك يا رسول اهللا

اشفع ملن حيبونك يا رسول اهللا
أنت الروح ألجساد املؤمنني يا رسول اهللا
إين عاشق للحبيب، وأنا  بلبل حديقة احلب
نْ ال حيبك يا رسول اهللا وليحرتق بالنار مَ

له  مثيل  ال  الذي  الشعر  من  الكثري  يونس  فؤاد  إقليم  عن  صدرت  بعدها  ومن 
ا. والذي  كان أسلوبه سهالً ممتنعً
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وقد رأ «يونس أمره» أن السبب الرئييس يف الرصاعات النفسانية الدائرة بني 
الناس يف عرصه هو فقدان العشق الذي يسبب نقص املحبة وانعدام املشاعر. وبذلك 
هبت أشعاره وهي متر عىل األناضول، وكأهنا نفحات قوية استمرت حتى وقتنا هذا 
من أجل إزالة هذا النقص يف احلب. وانترشت من الروميل ( أوروبا الرشقية) إىل وسط 

آسيا وكأهنا سحب ممطرة منبتة مباركة تعم بالنامء يف كل مكان حصل فيه احلريق.
ويعرض يونس عشقه ووجده عىل هذا الشكل:

أسري حيرقني احلب حيرقني
والعشق جعل لوين أمحر قانٍ 
لست عاقال وال جمنونًا،

تعال وانظر ماذا فعل يب العشق
أهب مثل الريح حينا

وأترتب مثل الطرق حينًا آخر
وأكون مثل السيل املنتشى، 

فتعال وانظر ماذا فعل العشق يب
وخياطب«يونس أمره» من يدخلون يف طريق العشق بقوله:

ــدِ روحه طريق العشق فْ ا من مل يَ هل يكون عاشقً
نْ مل يصل إىل الصديق بعد جهد ا مَ هل يكون عاشقً

من ترك شهواته ورشب من كأس العشق
نْ مل يداوم عىل صحبته اإلخوان ا مَ هل يكون عاشقً

يا يونس! اصرب اآلن عىل جفاء الصديق
نْ مل حيرتق قلبه بنار العشق ا مَ وهل يكون عاشقً

نْ يعيش بقلب جاف حمروم من العشق، فيقول: ه» عمَ رَ ويأسى «يونُسْ أمْ
اسمعوا أهيا األحباب إن العشق يشبه الشمس

وإن القلب الذي بال عشق مثل احلجر
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وباخلاصة  والشعور  التفكر  إىل  اإلنسان  هذه  بأشعاره  ه»  رَ أمْ ساق «يونُسْ  وقد 
قلب  يف  املوجودة  الطاقة  كل  حيرك  أن  روحاين  بلسان  استطاع  لقد  نفسه.  حماسبة 
ل السم إىل  العسل؛ ألنه  ل األمل إىل اللذة، وحيوّ اإلنسان، وأصبح بطال يف املعنوية حيوّ

قد وجد خالصة العسل:
لقد وجدت روح األرواح، ولتكن روحي هنبا
تركت الربح واخلسارة ليكن حانويت هنبا

ألن الوجود قد فنى أتى الويل إلينا  
ا، وليكن عاملي هنبا امتأل القلب اخلرب نورً

، وأكلت العسل والسكر يونس لقد قلت شيئًا مجيالً
لقد وجدت خالصة العسل وليكن خليتي هنبا

فإن يونس الذي وجد خالصة العسل بدأ خياطب قلبه بأشعاره، ويف احلقيقة كان 
يدعو الناس إىل باب املوىل الذي يُمنَح فيه األلطاف املعنوية، أي إىل الرب - جل ذكره -:

أيتها الروح تعايل لنذهب قبل توقف الروح وقبل أن ترتكنا الصورة
وقبل أن يدخل العدو بيننا تعال أهيا القلب لنذهب إىل الصديق

دون أن يأيت خرب املوت وقبل أن يأخذنا األجل 
قبل أن يقوم عزرائيل بعمله هلم أهيا القلب إىل الصديق

لنصل إىل الويل احلقيقي ولنسأل عن خرب احلق   
ه» لنذهب إىل الصديق رَ فهلم أهيا القلب لنأخذ «يونُسْ أمْ



هذه  إن  بل  املدارس  يف  تدرس  معلومات  عن  عبارة  ليس  احلقيقي  العلم  إن 
املعلومات إنام تكون واسطة للعلم فحسب. إن العلم احلقيقي أن يتحول الكون إىل 
، وأن يقرأ هذا الكتاب يف القلب. واملدرسة التي تدرس هذا هي  كتاب ذي أرسارٍ
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املحبة والعشق. وهلذا فإن «يونس أمره» مل جيعل من العلم غاية، بل جعله وسيلة، 
وتعبريه عن هذا ممتلئ باملعاين واألرسار:

العلم أن تعرف العلم، العلم أن تعرف نفسك
وأنت إن مل تعرف نفسك، فام أمهية الدراسة؟
وما هو اهلدف من الدراسة؟ إنه معرفة احلق
أنك درست ولكن مل تفهم، فهذاعمل جاف

تدرس تسعة وعرشين حرفَا، من األلف إىل الياء
وأنت تقول "ألف" يا أستاذ فام معناه؟

ويدرك يونس أمهية الدخول إىل القلب:
يقول يونس أمره يا أستاذ! لوحججت ألف حجة

األفضل من اجلميع، أن تدخل إىل القلب
ا: وقد قرأ يونس كتاب معرفة اهللا جيدً

األبيض عىل  األسود  ويكتبون  الكتب  العلامء  "يكتب 
وتكتب يف القلوب سورة هذا الكتاب"

ا عن احلياة: كام ال يقبل "يونس أمره" حتصيل العلم بغفلة بعيدً
فوقنا يغرد  الذي  هو  الصديق،  هو  يقرأنا  "الذي 

ا "  والذي يقرأ اآلن أقل القليل من الكتاب يكون عاملًا متعمقً
 كام يعرب يونس عن الزهد الذي هو االستغناء عن الدنيا بقوله:

باألجرة يعمل  ال  عقل  رأسه  يف  الذي  "إن 
وال ينخدع بحور العني ويفدي بالعني واحلاجب

إن هذه الدنيا للعارفني كاخليال والرؤيا
والذين وهبوا أنفسهم لك يفدون اخليال والرؤيا" 
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ا يف أشعاره التي كتبها لتلك املوضوعات اليومية  مل يعط «يونس أمره» مكانًا كبريً
اخلاصة هبذا العامل، بل تناول املوضوعات املتعلقة بالبرش والقدر اإلهلي مثل اإليامن 
والغايات  والنصائح  اهللا  وحب  العمر  وفناء  والقرب  الدينية  والقضايا  واملناجاة  باهللا 
ه» بذكر اهللا يف كل نفس ويف كل يشء ويف كل مكان.  رَ السامية. ولقد شعر «يونُسْ أمْ
لقد سمع يونس اهلمسات والصد السامي الالهويت الذي يقوله كل الكائنات التي 

يظن أهنا ال تتكلم.
 : r ا غريبًا يف تلك الدنيا، امتثاالً لقوله لقد كان «يونس أمره» متصوفً

» (البخاري، الرقاق، ٦٤١٦/٣)  بِيلٍ ابِرُ سَ يبٌ أَوْ عَ رِ أَنَّكَ غَ يَا كَ نْ نْ يفِ الدُّ «كُ
ويقول يونس يف ذلك: 

يا تُر هل يوجد يف هذا املكان غريب مثيل؟
كأن يف صدره رأس وعيناه دامعتان؟ غريب مثيل؟
، وبعدها بثالثة أيام ليسمعوا ليقولوا مات غريبٌ

ليغسلوا باملاء البارد غريب مثيل
أهيا املسكني "يونس أمره"! ال عالج ملرضك
هيَّا جتول من بلدة إىل أخر كالغريب مثيل

الدنيوي  السجن  هذا  يف  يعيشها  التي  الغربة  حالة  عن  أمره»  «يونس  يعرب  كام 
احلسن  عن  فراقه  أمل  وخاصة  احلال،  هذا  بسبب  يعيشها  التي  اآلالم  من  والكثري 

املطلق يعرب عن أحاسيسه معاتبا البلبل فيقول:
هل أصبحت غريبًا هنا أهيا البلبل، ملاذا تبكي؟

هل تعبت وضللت الطريق فلامذا تبكي أهيا البلبل؟
هل عربت اجلبال ذات الثلوج، وعربت األهنار العميقة

هل فارقت حبيبك، فلامذا تبكي أهيا البلبل؟
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تسليه  وعدم  املعنوية  الرحلة  تلك  يف  ووحدته  غربته  عن  آخر؛  شعر  يف  ويقول 
إال باحلبيب العيل. مبيناً أنه ال يمكن لكل إنسان أن يدخل إىل عامل األرسار اإلهلية 

والعرفان:
بِ وال يعرف أحد حايل جَ لقد أتيت بالعَ
أنا أقول وأنا أسمع، وال يعرف أحد لغتي

إن لغتي هي لغة الطري، ومكاين هو مكان احلبيب
أنا البلبل وحبيبي ورديت واعلموا أن ورديت ال تَذبل 

وكم هو مجيل تعبري «يونس أمره» الذي أنقذ نفسه من انخداع الثروة واملال، يف 
تنبيهه ملَنْ سقطوا وافتتنوا بحب املال واملُلك:

يا صاحب امللك واملال!
أين مالكه األول؟

املال واملُلك كله كذب
فاذهب لِيُلْهِك املال ولتفرح به!

كام يلخص «يونس أمره» قِرصَ احلياة يف بيت واحد فيقول:
لقد أتينا من أرحام أمهاتنا إىل السوق
واشرتينا الكفن وعدنا إىل القرب

ثم  فيه  املوجودين  يغرت  مكان  يف  حل  من  حال  عن  يونس  صوره  ما  أمجل  وما 
ارحتل، حيث قال:

الذين حلوا وارحتلوا  يف هذه الدنيا الكاذبة
ال يقولون شيئًا والخيربون عن أي يشء

الذين تــنــبت األعشاب املتنوعة عىل قبورهم
ال يقولون شيئا والخيربون عن أي  يشء
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نْ تــنــبت األشجار من فوق رأسه ومنهم مَ
نْ تصفرّ األعشاب فوق رأسه ومنهم مَ
ومنهم املعصوم ومنهم الشجاع

ال يقولون شيئًا والخيربون عن أي يشء
اجللود الناعمة غرقت يف الرتاب
تعطلت األلسن احللو عن الكالم

فتعالوا وال تنسوا هــؤالء من الدعاء
ال يقولون شيئًا والخيربون عن أي  يشء

نْ هو يف اخلامسة نْ هو يف الرابعة من عمره  و مَ منهم مَ
نْ ليس عىل رأسه تاج ومنهم مَ

نْ هو يف السادسة من عمره  ومن هو يف السابعة ومنهم مَ
ال يقولون شيئًا والخيربون عن أي  يشء

منهم البائع ومنهم املدرس
جترع كأس األجل من أصعب األمور!

نْ  حليته بيضاء ومنهم من هو شيخ كبري ومنهم مَ
ال يقولون شيئَا والخيربون عن أي  يشء
يونس يقول: انظر إىل أعامل القدر

تساقطت حواجبه وأهدابه
وعىل رءوسهم أحجار فيها حروف اهلجاء
ال يقولون شيئًا والخيربون عن أي  يشء



ا يغذي أرواح األهايل من ناحية  ا فياضً ه» ولعدة عصور منبعً رَ لقد كان «يونُسْ أمْ
السهل  بأهنا  تتسم  كانت  والتي  هبا  ترنم  التي  بأشعاره  والتفكر  األحاسيس  عمق 
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مرة  ألول  اإلنسان شعره  يسمع  وعندما  ساحل له.  ال  ا  كبريً ا  بحرً لقد كان  املمتنع. 
يقول يف نفسه لكم هذا بسيط، أنا بالتأكيد يمكنني أن أنظم مثله.

لكل  ا  ميرسً ليس  الشكل  هبذا  متعمق  فكر  عن  البساطة  هبذه  التعبري  أن  إال 
شخص، ومن ذلك عىل سبيل املثال قول يونس:

لقد تغطيت باللحم والعظم
وهكذا ظهرتُ يف صورة  يونس

ه» التصوف كله من أوله إىل  رَ وهذا مثال مجيل عىل ما قلناه، فقد خلص «يونُسْ أمْ
ا تصوفيا، فإنه  ه» تعرض تعمقً رَ آخره يف هذا املثال البسيط. وألن أشعار «يونُسْ أمْ
األشعار  تلك  أن  من  وبالرغم  الظاهرية.  بالعلوم  وتقييمها  فهمها  املمكن  من  ليس 
كبرية،  باطنية  ومعاين  ا  أرسارً حتمل  أهنا  إال  وميرسة،  مفهومة  بأهنا  الظاهر  يف  تبدو 

والبيت التايل مثال عىل ذلك:
لقد قال يونس قوال ال يشبه قوال آخر

واملعنى احلقيقي خيفي وجهه عند اجلاهلني
الناس  عند  ختتفي  أشعاره  يف  يونس  دفنها  التي  الغامضة  املعاين  أن  يعني  هذا 

الذين هم عديمو العرفان.
وبالرغم من أن البعض يظن أن يونس شاعر شعبي، إال أن الواضح من أشعاره 
والعربية،  الفارسية  باللغتني  دراية  عىل  كان  وأنه  جيد،  بشكل  املدرسة  يف  تعلم  أنه 
وض  رُ العَ يستخدم  كيف  يعرف  كان  يونس  وألن  جيدة.  علمية  مرتبة  وصاحب 
ا، وألنه كان خياطب كل رشائح املجتمع بمبدأ جتاهل املعرفة، فإنه كان يتمكن  جيدً
وعلمه  أفكاره  يقدم  معلم  وكأنه  املتعمقة  أفكاره  عن  وسهولة  ببساطة  التعبري  من 
املتعمق وخربته إىل طفل صغري بكل بساطة. إال أن ثمة بعض املوضوعات الصوفية 
عىل  مثال  وأبرز  فقط،  لفهمها  استعداد  عىل  هم  نْ  مَ  سو يفهمها  ال  كان  املتعمقة 

ذلك ما يعرف يف األدب باسم ( الشطحات):
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صعدت عىل غصن الربقوق فأكلت من العنب؟
قال صاحب البستان ملاذا تأكل جوزي؟

ا مجيال هلذه األبيات، والبيت األول بناء عىل ما  وقد أعد «نيازي املرصي» رشحً
أوضحه «نيازي املرصي» معناه كالتايل:

آلة  عمل  ولكل  مستقلة.  شجرة  منها  ثمرة  وكل  نوعها،  من  ثامر  شجرة  لكل 
خاصة به. وهبا حيصل العمل.

والنحو  والرصف  اللغة  تقتيض  الظاهرية  العلوم  املثال؛  سبيل  عىل  ذلك  ومن 
واملنطق واألدب والكالم والتفسري واحلديث واحلكمة. أما العلوم الباطنية فيلزم هلا 
القلب املخلص واملرشد الكامل، والرتبية، واألكل قليال، والنوم قليال، والتحدث 
قليال، واحلياة املنعزلة. وعلم احلقيقة الذي يكمن يف العلم الباطني ينبغي للحصول 

عليه ترك الدنيا واآلخرة، وأن يكون الشخص فانيًا يف احلق.
بالربقوق  واحلقيقة،  والطريقة  الرشيعة  يشبه  الشيخ  حرضة  فإن  هذا  عىل  وبناءً 
املوجودة  الكبرية  الصلبة  النواة  أما  خارجه،  يُؤكل  الربقوق  ألن  واجلوز؛  والعنب 
بالداخل ال تُؤكل، وهلذا فإن أعامل الذين يشبهون الربقوق مثال للظاهر، خارجهم 
يكون مجيال، أما داخلهم أي قلبهم يكون قاسيًا. أما العنب فيشبه باطن األعامل، ألن 
العنب يُؤكل ويوجد به الكثري من النعم والشفاء، إال أنه توجد بداخله بذور صغرية 
ا من القسوة، أي توجد فيه بعض األشياء –  متفرقة، وهذا يعني أن القلب مل يُطهر متامً
وإن كانت قليلة- التي يمكن تطهري القلب من الداخل منها وإلقاؤها يف اخلارج. أما 
بالنسبة إىل اجلوز وهو اجلوز اهلندي فهو يعرب عن احلقيقة بعينها، فال يوجد بداخلها 

ا. يشء قط سيلقى، فهو يُؤكل ويكون منه شفاء لكثري من األمراض أيضً
نْ طلب العنب  نْ طلب الربقوق فإنه جيلبه من شجرة الربقوق، وإن مَ واآلن، مَ
إن  ولكن  اجلوز،  شجرة  من  جيلبه  اجلوز  طلب  نْ  مَ وإن  العنب،  شجرة  من  فيجلبه 

ا. طلب الربقوق من شجرة العنب فإن هذا محاقة، ويعني أن تعبه يكون هباءً منثورً
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نْ يرغب يف معرفة فوائد وأرضار العلوم الظاهرية فعليه أن يطلبها  وعليه فإن مَ
وصعود  وأرضار  فوائد  يعرف  أن  أراد  نْ  ومَ الرشيعة.  ومن  الرشعية  العلوم  من 
وهبوط علوم الباطن فعليه أن يذهب إىل مرشد كامل ويرتبى عىل يديه ويقرأ كتاب 
علم  متعة  إىل  الوصول  أراد  نْ  مَ أما  باإلخالص.  والسلوك  السري  إىل  ويسعى  قلبه، 
احلقيقة الذي يعني علم التصوف، فعليه أن يتجرد من كافة الصفات النفسانية أثناء 
إىل  يصل  وبذلك  اهللا،   سو قلبه  يف  يكون  أال  إىل  ويسعى  له،  الكامل  املرشد  تربية 

.«U و«البقاء باهللا «U مرتبة «الفناء يف اهللا
ولكن يوجد لألحوال الثالثة املذكورة أصول وطرق خمتلفة. وإن طُلب كل حال 
وقت.  أقرص  ويف  بسهولة  مراده  إىل  يصل  حينئذ  الطالب  فإن  املعروف  بطريقه  منها 
وعىل النقيض إذا قام شخص بإمهال هذه احلقائق وراح يبحث من تلقاء نفسه وسار 

عىل دربه هو، فإنه بذلك سيكون مثل الذي يبحث عن العنب يف شجرة الربقوق.
أما املراد من صاحب احلديقة أو البستان فهو املرشد الكامل.

هذا  ومع  له.  وتنبيه  إيقاظ  هو  يب؟" إنام  اخلاص  اجلوز  من  تأكل  "ملاذا  له:  وقوله 
؟" لن جتد الثمرات الثالث يف شجرة  قال له املرشد الكامل: "ملاذا تتعب نفسك هباءً
واحدة. فلكل ثمرة شجرة خمتلفة. وإذا طلبت الثمرات الثالث، أي الطريقة والرشيعة 

واحلقيقة يف آن واحد، فعليك أن حتصل كل واحدة منها من مكاهنا ومن أهلها".
وهنا تنبيه للذين يذهبون من تلقاء أنفسهم ويسلكون الدرب من غري دليل. فهم 
بمثابة الذين يسريون هباءً ويتعبون أنفسهم ألهنم يدخلون احلديقة بدون استئذان 

وإرشاد، ويطلبون العنب من شجرة الربقوق.
وهلذا جيب علينا أوال إذا أردنا احلصول عىل ثمرة ما، أن نذهب إىل احلديقة حتت 
إرشاف صاحبها، ليبني لنا يف أي شجرة توجد تلك الثمرة، ثم نبذل اجلهد بعد ذلك 
عن  والبحث  لصوصية.  يعد  إذن  بدون  احلديقة  إىل  الدخول  ألن  عليها.  للحصول 
عىل  الذين  واألشخاص  فائدة.  بال  وتعب  عبث  هو  إنام  الربقوق  شجرة  يف  العنب 



٥٢٩

    o ه رَ       يونُسْ أمْ

ا يف  هذه الشاكلة جيب إيقاظهم وتنبيههم من قِبل أرباب العلم، ونفس اليشء أيضً
ا يشرتي بامله أدوات وآالت حرفة ما، وجيتهد يف صنع  الفنون. فإذا ما وجدنا شخصً
يشء ويظهر املهارة فيها بدون مرشد ومعلم، فإن أرباب تلك احلرفة سيقولون  له 

عىل سبيل التنبيه واإليقاظ: "ما هذا الذي فعلت؟"
عىل  تُفتح  التي  احلوانيت  وجدنا  فقد  ا،  ساريً هذا  كان  العثامين  العهد  يف  حتى 
بعض  احلايل  وقتنا  يف  نجد  األسف  ومع  الفور.  عىل  إغالقها  يتم  كان  الشاكلة  تلك 
يقيمون  فلذا  والتعمق،  احلساسية  تلك  إىل  الوصول  من  يتمكنوا  مل  األشخاص 
األرسار  من  العديد  عن  فيغفلون  فقط،  واحدة  نظر  وجهة  من  واملسائل  األحداث 
يُ احلقيقة" الذين يظنون أن مجيع األلوان لون  مْ واحلكم يف ذلك. وبالتايل يظهر "عُ

واحد وهو األسود.
والدرس الذي جيب علينا تعلمه هنا هو أن من يريد التقدم يف وادي التصوف 
قد ينال بعض املعلومات من الكتب، ولكنه يف النهاية حمتاج إىل كتاب حي أي إىل 
مرشد كامل. والزبدة الفياضة هلذا العلم تكون من القلب إىل القلب. حيث أن العلم 
العلم  أما  حمدودان.  ونامءمها  فتطورمها  أصيصها،  يف  كالزهرة  األسطر  يف  والفيض 
والفيض يف الصدور فتشبه النباتات املوجودة عىل األرض الربيعية املنبتة، وليس من 
صنوبر  شجرة  وضع  فإن  وهلذا  هبم.  اخلاص  واالستعداد  القابلية  إال  يمنعهام  عائق 

ا هلا. كبرية يف أصيص صغري يعني حرمانًا كبريً
بالدرجة  منبتة  أرض  يف  موجودة  الكبرية  الشجرة  تلك  تكون  أن  جيب  وهلذا 
املنبتة  اخلصبة  األرض  هذه  فإن  بنيتها.  يف  املوجود  واستعدادها  لقابليتها  الكافية 
للناس هي : املرشدون الكاملون. كم من شخص له قابلية مثل الصنوبر، فال يكون 

قد أد حق قابليته إذا مل يصل إىل مرشد كامل وأخذ العلم والفيض من قلبه. 
سبعة  منذ  والنضوج  الكامل  سبيل  يف  اإلرشاد  بدور  قام  الذي  ه»  رَ أمْ و«يونُسْ 
قرون، لو مل يتمكن من العثور عىل مرشده، ملا نال تلك الرتب املعنوية التي وصل 
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إليها، وما كان لينظم أشعاره احلكيمة املتعمقة التي ال مثيل هلا والتي ضمت داخلها 
العصور.

داخل  أنفسهم  فقدوا  الذين  هؤالء  من  ا  واحدً يكون  أن  مصريه  كان  وبذلك 
ه» احلاجة  رَ صفحات التاريخ دون أن جيدوا مرشدهم. وهلذا فقد أوضح «يونُسْ أمْ

بالتأكيد إىل دليل معنوي من أجل الوصول إىل احلق فيقول:
هيَّا أهيا األخ أقبل إذا تريد أن جتد احلق

فإن هذا لن يكون دون الوصول إىل مرشد كامل
وإذا تريد أن تر مجال الرسول

فإن هذا لن يكون دون الوصول إىل مرشد كامل
اإلهلية  النعم  تلك  إىل  يصل  مل  أنه  التالية  األبيات  يف  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  أفاد  وقد 

واللذات املعنوية إال هبذه الصورة وقال حامداً هللا تعاىل:
لقد رشبنا الرشاب احللو النازل من عند اهللا فاحلمد هللا

وعربنا بحر القدرة فاحلمد هللا
ا عىل بابه تم التسجيل يف سند امللكية لـ«طابدوق»، وأصبحنا عبيدً

أنا يونس املسكني، كنت كامدة خام ثم نضجتُ فاحلمد هللا
ه» أن ينفذ إىل أعامق الناس يف أحلك  رَ كم واألرسار استطاع «يونُسْ أمْ وهبذه احلِ
الظروف يف األناضول، وأن يكون بمثابة إكسري احلياة والفيض الذي يريح القلوب 

ومنبع التسيل هلم.


ه» الكثري من التعبريات التي تبدو وكأهنا خمالفة للظاهر ومبهمة  رَ ولـ«يونُسْ أمْ
وبدون معنى، وال يفهمها إال أهلها فقط. وخاصة العبارات اململوءة بالرموز والتي 

حتتاج إليضاحها كتباً كثرية.
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يقول يونس:
إن الرصاط أدقّ من الشعرة وأحدّ من السيف

أمتنى أن أبني فوقه املنازل
يوجد حتته الغي ممتلئ بالنريان

أمتنى أن أضطجع يف هذه الظلة قليال
حلال  ا  طبقً سيتسع  الرصاط  أن  هي  هنا  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  عنها  عرب  التي  واحلقيقة 

املؤمنني بالرغم من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. وتذكر الروايات:
دْ  قَ فَ نِّي  عَ زْ  جُ  ! نُ مِ ؤْ مُ ا  النَّارُ «يَ تُنَادِهيِمُ  فَ ةِ  يَامَ قِ الْ مَ  وْ يَ اطِ  َ الرصِّ ىلَ  عَ نُونَ  مِ املُْؤْ رُّ  مُ "يَ

َبِي" (البيهقي، شعب اإليامن، ١، ٥٧٧)  كَ هلَ أَ نُورُ فَ أَطْ
وهلذا فإن يونس كان يقصد بقوله: "أن أضطجع يف هذه الظلة قليال!" أنه يريد 
أن يتوانى ويتامطل عىل الرصاط حتى يكرس تأثري نريان جهنم، وبالتايل ال يكون هلا 
من  يتمكنوا  مل  الذين  الغافلني  العلم  أرباب  بعض  أن  إال  املؤمنني.  عصاة  عىل  تأثري 
 . خرياً بذلك  يريدوا  ومل  الظاهر،  يف  ثقيلة  كلامت  حقه  يف  استخدموا  الرس  هذا  فهم 

: ولذا رد عليهم يونس بالتورية قائالًً
أهيا األساتذة! ال تطعنوا ليكن خاطركم طيبًا
أمتنى أن أصل إىل جهنم و أن أحرتق فيها

واحلكمة من قول يونس هلؤالء املعلمني الذين اعتربوه من أهل النار "ال تقلقوا، 
دعاء  يف  املوجودة  والرمحة  بالشفقة  املمتلئة  اخلالصة  النية  تلك  النار"هي  أدخل  فأنا 

 :t «أيب بكر الصديق»
غريي". ألحد  فيها  مكان  يبقى  ال  حتى  ا،  كبريً النار  يف  جسدي  اجعل  رب  "يا 
أما العبارات التالية ليونس فإهنا تُرو عىل أهنا كرامة: تقول الرواية أن عاملًا من 
ا بعد وفاة يونس بامئة عام، وقد  » كان موجودً مْ علامء الظاهر كان يدعى «املُالَّ قاسِ
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أمسك هذا العامل بأشعار يونس وأخذ يقرؤها عىل ضفاف أحد األهنار، وكان كلام 
قرأ يف األبيات مل يتمكن من فهمها. وكان يقول يف نفسه: "ما هذه األشياء التي ال 

معنى هلا؟ "ثم يلقيها يف النهر، وفجأة ظهرت العبارات التالية عىل الورقة:
أهيا الدرويش يونس ال تقل هذا الكالم ملتوية

فسيأيت شخص باسم املال قاسم وحياسبك 
بندم  وقال  احلقيقة  اللحظة  تلك  يف  أدرك  العبارات  تلك  قاسم»  قرأ «املال  وملا 
كبري: "ما الذي فعلته؟ مل أمتكن من االنتباه إىل هذا البحر الكبري، كيف مل أمتكن من 
ا من آثار الروح واملعنى، وكانت أمام  رؤية هذا العرفان وهذه احلكمة التي كانت أثرً

عيني. وهو قد أدرك حايل قبل مائة سنة"، وبدأت دموعه تنهمر كالسيل.
ه» بعناية كبرية.  رَ وحافظ بعدها عىل األشعار املتبقية عنده من أشعار «يونُسْ أمْ

وقيل هبذا الشكل ضاع من أبيات يونس ما يقارب األلف. 
ه» عىل االعتامد عىل لطف اهللا U وعنايته ال عىل األعامل ويقول:  رَ حيث «يونُسْ أمْ

ليس يل علم وال طاعة وليست لدي قوة وال طاقة
ولكن عنايتك يا ريب ستنري وجهي 

وصل  التي  املعنوية  املرتبة  بسبب  الكرب  يأخذه  مل  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  أن  يبدو  وهذا 
إليها. فقد أحاط وظيفة اإلرشاد التي قام هبا بستار كبري من التواضع، حتى وصل 
إىل درجة ال يمكن التفريق هبا بينه كمرشد وبني املريد. ويف أشعاره بشكل عام اختار 
أن خياطب نفسه بقوله؛ «املسكني يونس» و«الضعيف يونس» و«الدرويش يونس»، 

وأراد بذلك إرشاد وإيقاظ نفسه معترباً أنه أول شخص يستحق التنبيه واإلرشاد.
ويقول يف تواضع ومذلة كبرية:

ا وال تتكرب عىل الواصلني يونس أهيا املسكني! كن ترابً
فالكل ينبت من تراب والرتاب يل حديقة ورود .
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إن يونس الذي أصبح كالرتاب يف باب الواصلني جلني الثامر املعنوية، كان حيزن 
كثرياً عىل أوضاع هؤالء الذين دخلوا يف طريق التصوف ومل يراعوا أصوله وأركانه، 
وأخطؤوا يف فهم أو تفسري الرحلة إىل احلقائق املعنوية. وكان يوقظهم وينبههم أي 

: املتشيخني واملريدين املقلدين قائالًً
إن الدروشة ليست عبارة عن خرقة وتاج
ا ال حيتاج إىل اخلرقة والذي جعل قلبه درويشً

الدروشة لوكانت باخلرقة والتاج
لكنا نشرتيه بالثالثني أواألربعني

ه» كان من الذين يتوجهون إىل الروح. وينظر إىل ما يف  رَ وذلك ألن «يونُسْ أمْ
األعامق، ويسعى دائامً إىل الوقوف إىل اجلوهر الذي جيرد األشياء من غالفها ويتجه 
إىل أصلها أي إىل الوصل اإلهلي. وقد عكس ذلك عىل أشعاره بشكل موجز للغاية:

أحبك من األعامق يف داخل الروح
ا يوصلني إىل داخل األركان فإن يل طريقً

الرشيعة واحلقيقة طريق ملن يصل
احلقيقة واملعرفة طريقان يف هذا الطريق
؛ ألين لست أنا يفّ التقولوا: أنا يفّ
يوجد يفّ «أنا» يف داخل أنانيتي
قالوا سليامن يعرف لغة الطري

هناك سليامن يف داخل ذاك سليامن
الالزم  األدب  أي  اإلهلية  األخالق  مسألة  يف  للغاية  حساس  ه»  رَ أمْ و«يونُسْ 
رعايته جتاه اهللا واألنبياء واألولياء وكل املخلوقات. ويا جلامل هذا البيت الذي كتب 

سن خط النفس: ا بحُ أيضً
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طلبت وبحثت بني أهل القلوب

فوجدت أن كل مهارة مقبولة؛ لكن األدب البد منه 
حمل  هو  القلب  أن   ير السعدي»  و«الشيخ  «موالنا»  مثل  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  كان 
هو  الذي  القلب  إزعاج  عدم  أمهية  عن  قاهلا  التي  عبارته  فإن  وهلذا  اإلهلي،  النظر 

مظهر هلذا الرشف العظيم، كانت حادة وهبا الكثري من العِرب:
إن دمّرت قلبا مرة فإن الصالة التي صليتها ليست صالة!
فواحد وسبعون أمة يغسلون وجهوهم وأيدهيم أيضا

ويقول يف شعر آخر:
الشيخ املسن ذو اللحية البيضاء ال يستطيع أن يعرف حاله

ال قيمة يف أن حيج إن كان قد هدم قلبا
الفؤاد عرش اهللا، ألنه قد نظر إليه
ب قلبًا فهو شقي يف الدارين نْ خرَّ ومَ

فكأن يونس قد أتى إىل الدنيا من أجل إغراق القلوب بالفيض ومن أجل العمل 
عىل رقيها، وتأليفها. وسعى إىل إثراء القلب الذي يعد أكرب إثراء وأكرب غنى. ويعرب 

بشكل مجيل عن نموذجيته:
تعالوا نتعارف، ولنجعل األمور يسرية

ولنتداول احلب بيننا، الدنيا فانية التبقى ألحد!
ما جئت من أجل الدعو، كل عميل من أجل احلب

مقر األحباب هو القلوب، جئت من أجل إحياء القلوب
أهم  هي  اإلنسان  فم  من  اخلارجة  الكلمة  بأن  يؤمن  كان  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  وألن 
عامل يدعو إىل العداوة بني الناس، فقد كان يركز عىل أمهية االنتباه اجلاد إىل ذلك. 

وهلذا مل يستطع أن يمنع نفسه من الرتنم بالعبارات التالية:
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ـنْهي احلروب، كلمة تقطع الرؤوس كلمة تُ
كلمة حتول الطعام املسموم، زبدة وعسال



ا عند  واملوت الذي ظهر عند موالنا كأنه "ليلة العرس"، يأخذ نفس املعنى أيضً
حكمة  مدركاً  هلا،  هناية  ال  خالدة  رحلة  كأنام  املوت  بأن  يونس  أدرك  فقد  يونس. 

 . ١" ارٍ ارٍ إِىلَ دَ نْ دَ لُونَ مِ نْتَقِ وتُونَ بَلْ يَ مُ نُونَ ال يَ مِ القول التايل: "اَملُْؤْ
وقد عكس هذا اإلدراك يف األبيات التالية:

اجلسد فانٍ أما الروح فال، والذاهبون ال يعودون
إن مت فإن جسدك يموت، وال موت لألرواح

دار  إىل  الدنيا  دار  من  معنا  تنتقل  التي  أعاملنا  وضع  هو  احلالة  تلك  يف  واملهم 
رحلة  جلامل  ويا  أعامله.  حسب  عىل  الرحلة  تلك  يف  سيحاسب  العبد  ألن  اآلخرة، 
اإلمام الغزايل: حيث تذكر الرواية أن «اإلمام الغزايل» كان عىل فراش املوت وجاءه 
بعض أصحابه لزيارته، وقد محلوه معهم إىل اخلارج إىل حديقة ليتنفس بعض اهلواء. 

: وقد تعجب «اإلمام الغزايل» أمام تلك احلديقة التي يراها ألول مرة وتأسف قائالًً
لبيتي؟" املجاور  اجلميل  املكان  هذا  قبل  من  أرَ  مل  "كيف 

جنازته  أن  ورأوا  بيته،  من  والرصاخ  النحيب  صوت  سمع  األثناء  تلك  ويف 
يذهبوا  أن  احلديقة  إىل  باإلمام  أتوا  الذين  أراد  بقليل،  بعدها  البيت.  من  خرجت 
ويرتكوه، وملا أراد اإلمام أن يذهب معهم قالوا له: "يا إمام! أنت مت، وستبقى هنا". 

ه»!.. رَ إهنا احلقيقة التي ذكرها موالنا وذكرها «يونُسْ أمْ
ولكن يلزم هلذا، اغتنام الفرص والعمل اجلاد يف مزرعة الدنيا من أجل التمكن 
من الذهاب إىل وطن اآلخرة باألعامل املعنوية التي اكتسبها. وهذا يمكن أن حيدث 

١.   انظر: عيل القارئ، مرقاة املفاتيح، ٣، ١٠٢٠. 
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بتقليد األنبياء واألولياء يف معيشتهم والتنسم بنسائم الرمحة واألخذ من عامل القلب 
اخلاص هبم، وإال لن يتم التوصل إىل أي نتيجة، وما أمجل ما قال يونس:

لو وضعت قدحك عند األسبلة ومل متأله بنفسك
ولو وقف ألف عام فإنه لن يمتيلء بنفسه 



«يونُسْ  أشعار  فهموا  الذين  الغافلني  من  جمموعة  هناك  بأن  القول  جيب  وهنا 
الزاوية  من  األشعار  تلك  إىل  ينظروا  ومل  فقط،  الظاهري  املعنى  حيث  من  ه»  رَ أمْ
ه» صاحب نظرة الفلسفة اإلنسانية،  رَ املعنوية. كانوا يكتبون وينرشون أن «يونُسْ أمْ
وكانوا حياولون استخدام ذلك يف صالح فلسفتهم اإلنسانية اخلداعة الزائفة. ونرد 
القيم  عىل  ونشأ  تربى  الذي  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  نظرة  بني  ا  كبريً ا  فرقً هناك  بأن  عليهم 
اإلسالمية، وبني النظريات املوجودة املنبعثة من الفلسفة اإلنسانية حاليًا. فـ«يونُسْ 
ا قيمة اإلنسان كوجود عزيز، ويسعى دائامً من أجل السري باإلنسان  ه» يعلم متامً رَ أمْ
للحفاظ عىل هذه املكانة الراقية ومن أجل عدم سقوط اإلنسان يف التدين أو السفلية. 
ه» ال يعني إيقاظ وحتريك  رَ وهذا يعني أن جانب القيمة لإلنسان بالنسبة لـ«يونُسْ أمْ
هو  بل  األنعام،  من  حتى  أقل  متدنية  مرتبة  يف  اإلنسان  جتعل  التي  النفس  هتيجات 
الفلسفة  أما  املالئكة.  حتى  عليه  يغبط  الذي  السمو  ينال  الذي  القلب  عامل  تزيني 
عن  والدينية  القومية  ثقافتهم  بنرش  األوروبيني  قيام  فهي  حاليًا  املوجودة  اإلنسانية 
إهنا  وأدياهنم.  أقوامهم  اختالف  عىل   األخر لألمم  واملخادعة  الكذب  طريق 
واحدة  بوظيفة  إال  تقوم  ال  السبب  وهلذا  والشفقة.  الرمحة  ملشاعر  واستثامر  اءاة  رَ مُ
وهي تعريض القيم واخلصال الروحية إىل الضمور. ولِنَر تلك احلقيقة يكفينا أن 
نلقي نظرة عىل اللوحة املحزنة للعامل اليوم الذي عاد إىل حقل الظلم عىل يد الغرب 
وترك  احليوانية  املشاعر  يف  البرش  أغرق  "اإلنسانية" الذي  لفلسفة  املدعي  الشهواين 

ا. طريق إصالح النفس متامً
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املظامل  من  حيىص  ال  ملا  ا  مرسحً أصبح  الذي  العامل  هذا  وضع  فإن  هذا  وعىل 
والتطرف إنام نبع بال شك من احلرص النفيس للبرش الذي يشعل األحقاد، ونبع من 

ابتعادهم عن خصال املحبة واخلصال التي تُعيل الفرد.
ا، واإلنصات بالقلب والروح إليه سيكون فيه  ه» جيدً رَ وهلذا فإن فهم «يونُسْ أمْ
فائدة كبرية لنا يف إدراك فناء هذه احلياة بزخرفها وكل ما فيها. ألن نفحاته املباركة 
ا بقدر ما كانت حتتاج إليه يف زمانه.  ا حتتاج إليه اإلنسانية اليوم كثريً ا فياضً تعترب نبعً
ه» اخلاصة باملوت واحلياة والتي كانت قادرة عىل هزيمة املنطق  رَ إن أشعار «يونُسْ أمْ
والعقل، أكسبت األرواح اجلافة حيوية وحياة من جديد، وستكون يف الغالب غذاءً 
روحانيا، وسندرك هبذا الغذاء واحلياة املعنوية كم أن احلرص عىل املنصب وامللك 
ا هبا  واملال يشء مشني، وكم أهنا ألعوبات مؤقتة، ووردية من فوالذ وسندرك أيضً

كيف فقدنا تلك السعادة األبدية.
ه» احلقيقي نظم هذه األبيات التالية التي حتتضن كل  رَ وبسبب حب «يونُسْ أمْ

انظر إىل األمام قم بالبيع والرشاء جزافااملخلوقات:
امِح املخلوقات من أجل اخلالق سَ

أليس كل ظامل وإرهايب يف أي مكان يف العامل اآلن حيتاج إىل روح تنقذه يف الدنيا 
واآلخرة.

وهذا يعني أن كل الظاملني املوجودين اليوم لو أخذوا نصيبًا ولو قليال من هذا 
احلب الذي حتدث عنه يونس، ملا جترؤوا أصال عىل القيام هبذه األذية التي تعرض 
وجداهنم  يف  هبا  سيشعرون  ألهنم  والعدالة؛  الرمحة  بركة  وسينالون  ضحاياهم،  هلا 

وإدراكهم.


موالنا  بني  تم  الذي  املعنوي  والرشاء  البيع  هذا  بعمل  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  قام  لقد 
وهذا  الدرجة  هذه  إىل  يونس  وصل  لقد  أمره.  طابدوق  حرضة  باب  عىل  وشمس 
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املقام العايل، حتى أستاذ "طابدوق أمره" كان له مكانة يف القلوب كأنه حصل عىل 
نصيب وحصة من هذا املقام الذي وصل إليه تلميذه يونس.

ا وحمبة كبرية ألستاذه «طابدوق أمره» يف حياته،  ه» احرتامً رَ لقد أظهر «يونُسْ أمْ
حتى بعد وفاته أظهر نفس هذه احلساسية، وأوىص بتلك الوصية:

أستاذي!". رضيح  طريق  عىل  "ادفنوين 
عن  خمتلفة  روايات  ا  أيضً توجد  حياته،  عن  كثرية  معلومات  توجد  ال  أنه  وكام 
أن  يُظهر  ا  أيضً وهذا  األناضول،  يف  خمتلفة  أماكن  يف  مقامات  من  الكثري  فله  قربه. 
األهايل كانوا حيبونه جدا. إال أن أشهر الروايات يف ذلك هو أنه دُفن يف قريته التابعة 

يق» بـ«أسكي شهر». لقضاء «ميخالِ جِّ
رمحة اهللا عليه!..



ويف  ١٩٤٨م،  عام  جاء  حتى  ه»،  رَ أمْ وفاة «يونُسْ  عىل  الطويلة  السنوات  مرت 
ذلك العام كان من املفروض تأسيس خط السكك احلديدية بني «أنقرة» و«أسكي 
ا عىل الطريق مبارشة وكان – بالتايل-   ه» كان واقعً رَ ا ألن قرب «يونُسْ أمْ شهر» ونظرً
تنفيذ  يستطيعوا  مل  ولكنهم  القرب،  هبدم  آراء  هناك  وكانت  القطار،  طريق  سيعرتض 
يتم  أي  أمتار،  ثامنية  اخللف  إىل  القرب  نقل  يتم  أن  اآلراء  تلك  بني  من  وكان  ذلك، 
ذلك،  تقرر  الرأي  هذا  عىل  وبناء  إليه.  الرفات  وينقل  جديد  قرب  وبناء  القرب  إحالل 
مراسم،  أو  دعوة  بدون  املكان  إىل  األهايل  من  املسلمني  آالف  حرض  النقل  يوم  ويف 
ه»  رَ أمْ أن «يونُسْ  من  وبالرغم  احلارضين،  آالف  دعوات  بني  بعناية  القرب  فتح  وتم 
ا وكأنه قد وضع يف القرب  كان قد مات منذ سبعامئة سنة، إال أن جسده كان يبدو نرضً

حديثًا، وذلك ألن يونس قال:
ينادون بالصالة عىل النبي من أجل موت يونس
احليوانات هي التي متوت أما العاشقون فال
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وبذلك فهو مل يمت بل تغري عامله ودنياه. ال سيام وأن أخالقه وإيامنه وفضائله 
ه» عىل التاريخ  رَ وأعامله ال تزال حية يف القلوب إىل وقتنا هذا. لقد رضب «يونُسْ أمْ
بخاتم لن يُمحى. وقد أتى من بعده الكثري من الشعراء الذين ساروا عىل نفس هنجه 
من  الكثري  عىل  ا  أيضً ه»  رَ «أمْ اسم  أُطلق  كام  يونس».  «شعراء  باسم  حلقة  وشكلوا 
فإن «يونُسْ  واآلن  اإلخالص.  هلذا  مباركة  نتيجة  بالطبع  وهذا  والقصبات،   القر
ه» يمثل الذكاء املشرتك ألمتنا عالوة عىل املقام الذي وصل إليه، وأظهر بذلك  رَ أمْ
عام  سبعامئة  مرور  من  بالرغم  فإنه  وهلذا  القومية.  وأحاسيسنا  لفكرنا  ثمرة  أكمل 
ا  عىل وفاته، إال أنه ال يعد قديامً عفى عليه الزمن. والدليل عىل ذلك وجود ١٢ قربً
يكون «يونُسْ  ألن  الناس  حب  فرط  من  األناضول  يف  خمتلفة  أماكن  يف  له  ورضحيًا 

ه» عندهم. رَ أمْ
ا عىل  وبالرغم من أن لغته الساحرة الروحانية ذات األرسار كانت حتتوي نادرً
لغة  أهنا  عىل  وفاته  من  عام  سبعامئة  بعد  حتى  م  تُفهَ أهنا  إال  وعربية،  فارسية  كلامت 

شعبية بسيطة.
ويقول الشيخ «إسامعيل حقي» عنه: 

نظم  نْ  مَ وكل  قط،  ألحد  تكن  مل  الرتكية،  باللغة  نظمها  التي  املعارف  "إن 
املعارف من بعده كاملتطفل عىل مائدته".

التي  البلدان  كل  عىل  سنة  سبعامئة  منذ  ظالله  نرش  ه»  رَ أمْ «يونُسْ  إن  حقيقة 
كان  فقد  أشعاره.  حيفظ  واجلاهل  العامل  إنسان؛  كل  وكان  الرتكية.  باللغة  تتحدث 
ا  دليال نموذجيا للكثري من الشعراء الذين نظموا باللغة الرتكية اجلميلة النظيفة بدءً

من «عاشق باشا» وحتى «نجيب فاضل».
االغتيال  من  تتعرض حلالة  اجلميلة  الرتكية  للغاية اليوم أن لغتنا  املحزن  إال أن 
الغافلني،  مفكرينا  من  جمموعة  فيه  يشارك  الذي  الوضع  هذا  يستمر  ولو  الكبري، 
املصادر  من  الكثري  من  باألمس  كنا  كام  ا  أيضً اليوم  سنُحرم  أننا  ا  واضحً فسيكون 
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إعاقة  أجل  من  الالزمة  اجلهود  عىل  وعالوة  القومي.  وجداننا  تغذي  التي  الفياضة 
ف شبابنا املتدين بشاعرنا يونس خاصة، والتعرف  هذا الوضع، علينا بالتأكيد أن نعرّ
عليه سيسعد روحه إن شاء اهللا باستمرار تذكره باألدعية وقراءة الفاحتة عىل روحه.

كيف ال نسمع؟ كلام هبت تلك الرياح من املايض فإهنا جتلب لنا هذا السالم من 
ه» منذ سبعامئة عام: رَ «يونُسْ أمْ

بقي نْ  مَ عىل  فالسالم  الدنيا  عن  رحلنا  "لقد 
نْ يتذكرنا بالدعاء باخلري" والسالم عىل مَ

نْ ترك السالم من خلفه هكذا ألولياء القلب! ويا لسعادة مَ
ه»!  رَ اللهم اجعل لنا نصيبًا من إقليم قلب حرضة «يونُسْ أمْ

آمني!..

O
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حممد فضويل     
(?١٤٨٠-١٥٥٦م)

والده  «حممد».  واسمه  «آذري»،  أصل  ومن  الرتكي،  األدب  شعراء  أكرب  من 
«اآلقْ  دولة  عهد  يف  طفولته  سنوات  «فضويل»  قىض  لّة».  «احلِ مفتي  أفندي»  «سليامن 
الصفوي»  إسامعيل  «الشاه  عهد  يف  شبابه  وسنوات  «العراق»،  يف  الرتكية  ونْلو»  قُويُ

احلاكم الصفوي، وسنوات هرمه يف عهد «السلطان سليامن القانوين».
وقد ألّف  اجليد،  بتحصيله  عرصه  يف  املشهورين  إىل قائمة العلامء  انضم «فضويل» 
وكانت  والرتكية.  والفارسية  العربية  باللغات  املشهورة  القيمة  املؤلفات  من  العديد 
أشعاره املنظومة باللغة الرتكية خاصة قيمة ومشهورة للغاية لدرجة أنه كان يطلق عليه 

«عيل شري نوائي» الثاين، يعني "شاعر منذ أن ولدته أمه".
وختلصه بمخلص «فضويل» له حكاية هبا الكثري من النكات:

 عندما بدأ «فضويل» نظم الشعر استخدم العديد من املخالص، ولكن عندما رأ
ا  أن الشعراء اآلخرين قد استخدموا تلك املخالص ختىل عنها كلها. واختار لنفسه خملصً
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ا بأن الشعراء اآلخرين لن يستخدموه وهو «فضويل» الذي يأيت بمعنى  كان يثق متامً
الفضول. بل إنه أحب هذا املخلص ورجحه.

ا من كلمة الفضل التي تتعلق بالفضائل الشخصية. وذلك ألن هذه الكلمة أيضً
وقد أورد «فضويل» يف مقدمة ديوانه الفاريس سبب اختياره هلذا املخلص فقال:
ا يستخدمه الشعراء اآلخرون  لقد فكرت، وقلت يف نفيس لو استخدمت خملصً
أظلم  أو  التوفيق،  حالفني  إن  نفيس  أظلم  أنني  فإما  وبينهم،  بيني  ا  مشرتكً ويكون 
ا مل ولن يقبله شخص  رشيكي يف املخلص إذا مل حيالفني التوفيق، وهلذا اخرتت خملصً
آخر، وبذلك أغلقت باب األحزان التي يمكن أن تأيت بسبب املخلص. وقد نجوت 

بذلك من هم اختالط الشعر.  ويقول يف شعره:
الصورة  وهبذه  بالشعب،  االختالط  عن  ا  بعيدً جعلني  يسء،  باسم  "تسميتي 
الذي  اليشء  أن  له  والشكر  هللا  واحلمد  بالعلم،  وانشغلت  ركن  إىل  بنفيس  انزويت 

ا". ا، وأصبحت شوكتي وردة، وترايب ذهبًا، وحجري جوهرً ظننته سيئًا كان جيدً
حقيقة إن «فضويل» متكن من استخدام خملصه يف أشعاره بمعنيَـيْه بمهارة كبرية، 

وأظهر معاين متعمقة ومجيلة للغاية بالتوريات اخلارقة.
لقد متكن «فضويل» الذي تربى يف «بغداد» مركز الثقافة والعلم من عمل تركيب 
فني عال جيمع بني العشق واإلهلام والعلم. وبسبب حبه الكبري للعلم والعرفان أطلق 
عليه معارصوه لقب «موالنا فضويل» أو «املُوالّ فضويل». وقد عمل «فضويل» عىل 
واحلائط  أساس،  بال  كاحلائط  علم  بدون  الشعر  "إن  وقال:  أشعاره  يف  ذلك  عكس 

بال أساس ال قيمة له أصال".
مستثناة،  وروحانية  ا  عمقً شعره  أكسب  لبغداد  املعنوي  املناخ  يف  تربيته  أن  كام 
وبذلك استقر عىل موقعه املتميز يف األدب. لقد حصل «فضويل» عىل اللؤلؤ الذي 
أمثال «اإلمام  التصوف  رجال  لكبار  بالفيض  املمتلئة  الديار  تلك  يف  بثمن  يُقدر  ال 
الرفاعي»  أمحد  و«السيد  الكيالين»  القادر  و«عبد  املنصور»  و«احلالج  األعظم» 
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و«جنيد البغدادي» و«معروف الكرخي». فقد استطاع «فضويل» أن يوزع ورودهم 
من خالل أشعاره عىل القلوب الطالبة للورود.

الذين  الدولة  رجال  كبار  أجل  من  القصائد  من  العديد  «فضويل»  نظم  لقد 
السلطان  وصل  "لقد  فيها:  قال  التي  املشهورة  بغداد  قصيدة  نظم  وقد  عارصهم، 
القانوين  فتح  أجل  من  نظمه  الذي  املرصاع  يف  وذلك  األولياء"،  برج  إىل  املشهور 

لبغداد عام ١٥٣٤م. وقدم تلك القصيدة إىل «السلطان القانوين».
وألن القانوين تعرف عن قرب بفضويل من خالل تلك القصيدة، أعطاه القيمة 
من  يتمكن  مل  ما  ولسبب  ولكنه  بغداد.  أوقاف  من  راتبًا  له  وربط  يستحقها،  التي 
كتبها  التي  نامه"  "شكايت  املشهورة  قصيدته  فكتب  الراتب،  هذا  عىل  احلصول 

بأسلوب ساخر بسيط حيمل التوكل والصفاء.
عامة،  بصفة  فردي  حساس  فكر  أصحاب  ون أهنم  رَ يُ الشعراء  من أن  وبالرغم 
وجيدون  بل  فيه،  املوجودين  املجتمع  ملشاعر  مرتمجني  يعدون  األساس  يف  أهنم  إال 
الرغبة يف أشعارهم بالنسبة التي يتمكنون فيها من هذا. وهلذا فإن الشعراء يعدون 
مع  يشرتكون  وألهنم  فيه.  عاشوا  الذي  املجتمع  وعن  العرص  عن  املتحدثني  بمثابة 
املجتمع يف نفس األقدار من الناحية االجتامعية وقلوهبم تكون مرتبطة هبم، وألهنم 
يتغذون عىل نفس الثقافة املشرتكة فيام بينهم وبني األهايل يف املجتمع، فإنه ليس من 
املمكن جتريد الشعراء من األوضاع االجتامعية والسياسية للمجتمع الذي يعيشون 

فيه.
وهذا كان وضع فضويل يف شعره «شكايت نامه».

مع ذلك فإن «فضويل البغدادي» عاش يف أمان حتت محاية رجال الدولة العثامنية 
وعىل رأسهم "أويس باشا" و"أياس باشا" و"حممد باشا" يف الفرتة التي كانت بغداد 

فيها حتت احلكم العثامين، فقد قدم يف هذا العهد أهم أعامله.
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أما «فضويل»- من ناحية البنية اجلغرافية لبغداد -  فقد كان يطأ بأحد قدميه عىل 
من  املاء" انطالقا  "قصيدة  املشهورة  قصيدته  فنظم  املاء.  عىل   وباألخر الصحراء 
تشبيه بني املاء والنبي r، إذ املاء رمحة من اهللا للناس والنبي r كذلك رمحة من اهللا 
للعاملني. فعرب بمفهوم ومعانٍ رقيقة وحساسة للغاية أن رضورة املاء للصحراء هي 

مثل رضورة النبي r للعاملني. وها هي بعض األبيات من "قصيدة املاء":
أيتها العني ال تسكبي املاء من الدموع عىل النريان التي يف القلب 

ا ا هلذه النريان التي اشتعلت كثريً ألن املاء ليس مانعً
هل قبة السامء الدوارة يف لون املاء

أم أن ماء عيني أحاط بقبة السامء ال أدري؟
ليرتك البستاين الورود إىل السيل وال يتعب نفسه 

ألنه لو أروي ألف حديقة لن يستطيع أن ينتج وردة مثل وجهك
أهيا األصدقاء لو أموت يف سبيل تقبيل يد النبي
فاصنعوا من ترايب كوبا ً وأكرموا به احلبيب ماء
حتى يصل إىل الرتاب املبارك الذي وطأه النبي 

فإن املاء جيري طوال العمر يرضب رأسه من حجر إىل حجر حريان، 
:يف قصيدة أخر r ويقول «فضويل» الذي امتأل قلبه بحب الرسول

يا رسول اهللا إن الدموع التي يف عيني تنسكب دامية أمام وجهك الوردي،
كام أن املياه املنهمرة جتري متعكرة يف الربيع موسم الورد.

يف  التصوف،  أعامق  عىل  للغاية  كبرية  بدرجة  وقف  الذي  «فضويل»  برع  لقد 
أدق  حتى  آثاره  يف  ووضع  العلمية،  احلدود  خالل  من  بمهارة  الدراية  هذه  إظهار 
بني  يمتلكه  كان  الذي  والعلم  الشعري  بالغناء  مزج  وقد  املجال.  ذلك  يف  األرسار 
العلم والتصوف، وقد صنع ذلك دون أن يُشعر القارئ بفنه، وبذلك جعل القلوب 

تسيح يف أفق املعنى العميق.
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كان  الذي  العشق  عن  للغاية  مجيل  بشكل  عربّ  ا  كبريً ا  شاعرً كان «فضويل»  لقد 
جمازيا فعال ووصل إىل درجة العشق اإلهلي. وقد تقطر هذا العشق العميق الذي كان 

ه» إىل قلب «فضويل» وقال: رَ عند «يونُسْ أمْ
أدركت أن العشق هو كل يشء يف العامل
أما العلم فإنام كان الـ«قيل» والـ«قال»

ا: وقال أيضً
يوجد يفّ استعداد للعشق أكثر من املجنون

ولكني أنا العاشق الصادق، أما املجنون فله من العشق اسمه فقط.
ا  وهذا البيت كافٍ يف إظهار عمق العشق الذي يف قلبه؛ إذ «فضويل» نال عشقً
لدرجة أنه كان يتلذذ من جفاء هذا العشق. فأمل العشق بمثابة الغذاء املعنوي له. وقد 

عرب عن صدق حبه هبذا البيت:
إن جفاء احلبيب كله وفاء وليس جفاء

نْ يقول جيفو احلبيب عيلّ فإنه ليس من أهل الوفاء ومَ
ويوقظ فضويل الورود أيضاً فيقول:

أيتها الوردة أنا من أهل التمكني ال تشبهيني بالبلبل
فال يوجد طاقة للبلبل عىل األمل وله يف كل حلظة ألف آه .

مل يكن «فضويل» يريد نفاد نار احلب؛ ألنه كان يرتبط بمقاييس الصداقة والوفاء 
للحبيب. ويقول يف ذلك:

ال تضع املرهم لكي تصلح اجلبل الدموي يف صدري
فال تطفئ بيدك القنديل الذي أضأته بيدك

إذ هذا القنديل هو قنديل احلب واإليامن، من ناحية أخر فإن اإلنسان يصل اىل 
الكامل بجفاء العشق وليس بصفاء احلب. أما العشق الذي انحرص عىل الظاهر فقط 
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فإنه حمدود وخانق.  وهلذا فإن حب  «فضويل» يرتقي من املادة إىل املعنى حتى يكون 
ا إهليا. ويقول:  يف النهاية عشقً

إن القلب ال يريد ميل الوصال ولكن يكتفي بالتسيل باخليال
وال يتخيل العاشق أن له حبيبًا غري القلب.

ا للحديث القديس القائل: وهذه اإلفادة تعد تلميحً
". نِ مِ املُْؤْ ي  بْدِ عَ لْبُ  قَ نِي  عَ سِ وَ كِنْ  لَ وَ يضِ  أَرْ الَ  وَ ئِي  امَ سَ الَ  نِي  عَ سِ وَ ا  "مَ

 ،U اهللا  حب  يف  غرق  حقيقيا  ا  عاشقً كان  أن «فضويل»  هذا  من  الواضح  ومن 
ا بشكل كبري للجامليات اإلهلية؛ ألن احلق هو اجلامل، وهذا هو الذي  وكان حساسً
وهذا  العشق،  يف  التي  املحبة  بسبب  املخلوقات  كل  خلقت  وقد  العشق.  يف  يؤثر 
الشعور ساق «فضويل» إىل كتابة «ليىل واملجنون» الذي هو أثر عشق كبري. وقد قال 

يف بدايته معرباً عن هذا الشعور الذي ساقه إىل التأليف:
لو أسري يف طريق املجاز من أجل طلب احلقيقة
لو أوضح األرسار بوسيلة حكاية ليىل واملجنون

لو أحتدث عن أوصافك بواسطة ليىل
لو أظهر ترضعي ودعائي بنفس اللغة التي ناد هبا املجنون

ويتضح لنا من هذه الكلامت أن الفضويل مع رشحه احلقائق اإلهلية كغاية أصلية 
عبوديته  عن  ويعربّ  العشق،  بحر  منبع  هي  التي   U اهللا  أوصاف  أيضاً  يرشح  له، 

بالترضع والدعاء يف سبيل الوصول إىل اهللا U مثل املجنون.
وقد خرجت ليىل ذات ليلة أمام املجنون يف الصحراء، ولكن املجنون مل يعرفها، 

نْ أنت؟ فسأل: مَ
هذه  عن  والتجرد  احلقيقية  ليىل  إىل  الوصول  لذة  حال  عن  «جمنون»  عرب  وقد 

: اخليالية قائالًً
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إين سكران من حب ليىل احلقيقية (أي اهللا تعاىل) لدرجة 
ا عن إدراك ماهية هذه الدنيا؛ أين أصبحت بعيدً

وال أدري من أنا؟
و ما رشاب العشق؟ ومن الذي يسقي؟ 
أطلب من احلبيب شيئًا لتطييب خاطري

ولو سألني احلبيب: ماذا تريد؟ ال أدري ما أطلبه.
لتعلموا؛ أن الذي يعرف حكمة الدنيا وما فيها ليس عارفًا

فالعارف هو الذي ال يعرف ما هذه الدنيا وما فيها
احلقيقة.  إىل  املجاز  من  وانتقل  معنويا  صفاءً  اكتسب  ذلك  قال  الذي  واملجنون 
وما  بالدنيا  هيتم  يعد  مل  التوحيد.  وأهل  األولياء  طريق  بسلوكه  الكامل  إىل  ووصل 

فيها. فكان هدفه من النقش هو النقاش. وأما ليىل فعرفت حالته هذه وقالت: 
كبرية،  درجة  إىل  وصلت  لقد  اآلن.  حالك  أدركت  لقد  الكامل!  اإلنسان  "أهيا 
صحوت  اآلن  لكن  باجلهل،  وسكر  غفلة  يف  كنت  فكم  أنا  أما  عليك،  اهللا  بارك 

ونحيت العالقة واالعتبار النفساين جانبًا واخرتت طريق العدم".
وعرب  بعشقه.  الصحراء  يف  املجنون  وحدة   رأ قد  فضويل  أن  يُظهر  كله  وهذا 

ا: بشكل مجيل للغاية عن هذا، ويقول أيضً
يتجول  الذي  املجنون  وحمنة  أمل  عن  احلياة  ماء  سبيل  بجانب  اجلالسني  تسأل  ال 
يف الصحاري. فالذين يعيشون بغري أمل يف هذه الدنيا ال يعرفون شيئًا عن آالمنا، وال 

يقدر األمل إال املتأمل.
وعىل هذا فإن الشعر بالنسبة لفضويل هو نتاج األمل واالضطراب، ويقول يف ذلك:
ليكون  والصفاء  الذوق  يلزم  أنه  تظن  وال  الشاعر،  مال  رأس  هو  األمل  "إن 

ا، ولتعلم أن الذي يكسب يف مسابقة الشعر هو األمل." الشاعر شاعرً
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يف  جرح  وال  فؤاده  يف  أمل  ال  من  شعر  يف  مجاال  أو  حالوة  هناك  أن  تظن  "ال 

كبده، فالذوق والصفاء والطمأنينة والراحة ال تعطي الشعر املتعة، فالشعر األصيل 
هو الشعر املتولد من األمل فهو املؤثر يف القلوب".



فقد  وهلذا  اهللا.  حب  يف  احلقيقية  السعادة  عن  الباحثني  من  «فضويل»  كان  لقد 
انزو، وألقى باحلرص النفساين جانبًا، وينعكس هذا عىل أشعاره:

ا  لو يعطيني الفلك امللك واملال فلن أكون سعيدً
ولن أكون حمزونًا إذا حرمت من املال وامللك

وهذا احلال مقام مهم يف التصوف، ويرو أهنم أخربوا «عبد القادر اجليالين» 
بأن اللصوص رسقوا قافلة جتارية له، فسكت لفرتة ثم قال: "احلمد هللا." 

بعدها بفرتة جاءته األخبار بأن القافلة نجت من يد اللصوص، فقال: "احلمد اهللا". 
فتعجب الناس من ذلك وقالوا له: 

بأن  أخربناك  وعندما  هللا»،  «احلمد  قلت  رسقت  القافلة  بأن  أخربناك  "عندما 

ا فام الرس يف ذلك؟".  القافلة نجت من اللصوص قلت «احلمد هللا» أيضً
 : فرد عبد «القادر اجليالين» قائالًً

النظر  حمل  هو  الذي  قلبي  يف  نظرت  رسقت  القافلة  بأن  اخلرب  وصلني  "ملا 
أي  فيه  أجد  مل  وألنني  الدنيا؟  بحب  تلوث  هل  أي  للدنيا،  حب  فيه  هل  اإلهلي 
أثر حلب الدنيا قلت «احلمد هللا». وملا جاءين اخلرب بأن القافلة نجت من اللصوص 
هذا  من  أنقذ  قلبي  أن  فوجدت  والدنيا،  للامل  حب  فيه  هل  ا  أيضً قلبي  يف  نظرت 

اخلطر العظيم فقلت «احلمد هللا»". 
ا له! وهذه هي النكتة التي جعلها فضويل شعرً
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يف  وحتى  الرتكية.  الواليات  كل  يف  ا  ومشهورً ا  حمبوبً ا  شاعرً فضويل  كان  لقد 
«العراق» التي كانت اللغة الرسمية فيها اللغة العربية، فإن آثار الفضويل كانت أول 
أشعاره  تزال  وال  املحزونة.  واألفواه  املحرتقة  القلوب  من  الكثري  ذاقته  عشقٍ  ثمرة 
«الصالحية»  يف  األغوات  دواوين  ويف  واالجتامعية  الدينية  املجمعات  يف  تقرأ 
» و«أربيل». وال تزال قصيدته املاء التي كتبها بإثارة قلبية يف حب رسول  وكْ كُ رْ و«كَ
هذه  استمرار  ولعل  والعشق،  الوجد  درجة  بنفس  األهايل  هبا  ويرتنم  تُقرأ   r اهللا 
عن  جتل  هو  إنام  قرن  ونصف  قرون  أربعة  عرب  قلب  إىل  قلب  من  وانتقاهلا  القصيدة 

حب فضويل لرسول اهللا وإخالصه يف هذا احلب.
املذهبية  املصادمات  عن  وأفعاله  أشعاره  يف  البعد  كل  ا  بعيدً كان «فضويل»  لقد 
والعرقية، ومل يغرق قط يف الرصاعات السياسية التي كانت موجودة. وهلذا اكتسب 
«فضويل» حب وتقدير كل الطوائف السنية والشيعية. وانترش نفوذه وتأثريه إىل كل 
» وهو من  ه خانْ ـــرَ األقاليم التي يوجد هبا أتراك. ويقول الربوفسور «عبد القادر قَ

الباحثني الذين أعدوا دراسات عن فضويل:
يف  املذهبية  عن  وسمت  علت  كشخصية  «فضويل»  مطالعة  الصحيح  من  "إن 
أهل  من  مطالعته  الصحيح  فمن  الطريقة  ناحية  من  أما  والشيعة،  نة  السُ مبحث 

الطريق معنويا غلب عليه الذوق والشوق الصوفيان".
نْ قرأ «فضويل» شعر بالوجد واحلب اإلهلي،  ا؛ ألن مَ وهذه العبارة يف حملها متامً
وصار هنرَ عشقٍ بحب رسول اهللا r وبكى عىل ما حل بآل رسول اهللا، وأدرك معنى 
احلياة واملوت، وعزموا عىل اجلهاد مع النفس من أجل الوصول إىل املراتب املعنوية 
العليا السامية. واستطاع فضويل بذلك أن يطبع بطابعه بشكل ال يمحى عىل القرون 

: التالية، وقد تناول «حييي كامل» هذا يف أبياته قائالًً
إن الشعر القديم ال ينطفئ حتى صباح احلرش

فهو شعلة تنقل من يد إىل يد...
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«أنيس  املسامة  قصيدته  أشهرها  ومن  عمالً،  عرشين  من  يقرب  ما  ولفضويل 
عشق»  و  و«حسن  واملجنون»  «ليىل  وقصيدة  بيتًا،   ١٣٤ من  املكونة  القلوب» 
و«الرسائل»   « دْ زاهِ و  نْدُ و«رِ ه»  نامَ و«ساقي  املاء»  و«قصيدة  ومرض»  و«صحت 
«فضويل»  أعامل  كل  يف  الغالب  والعنرص  السعداء».  و«حديقة  ه»  نامَ كايَتْ  و«شِ

املذكورة هو الرتنم بحب أهل البيت.
وقال كشاعر عاشق:

طلب احلبيب روحي ليس مناسبًا أن ال نعطيها
ملاذا نتنازع؟ إن الروح ليست يل و ال لك.

لقد عاش «فضويل» يف تلك الدنيا مثل عابر سبيل انضم إىل قافلة (الذين ماتوا 
قبل املوت). وقد قال من أجل التأكيد عن حاله هذا:

نْ حيب نفسه من أجل احلبيب  فهو حيب حبيبه مَ
نْ حيب احلبيب لنفسه فهو حيب نفسه  ومَ

إال  تتحقق  ال  بعشقه  الوصول  ونيل  له  واخلضوع  املحبوب  معرفة  إن  حقيقة 
بنفس تفد يف سبيله. ويف هذه احلالة وإن كان اإلنسان حيب نفسه إال أن الغاية هي 
املحبوب. وعىل النقيض لو أحب شخص حمبوبه من أجل سعادته ومتعته فإنه حينئذ 

قد أحب نفسه فقط، وجعل حمبوبه وسيلة لسعادته.
ب من أجل الوصول إىل أرسار البقاء باهللا والفناء يف اهللا، بعد  غري أن املحبوب حيُ
النفس  إىل  امليل  ألن  النفس].  الذات [أو  لتفكري  ذلك  يف  سبيل  وال  النفس.  ختطي 
يعني األسارة إىل املادة. وهلذا فإن األصل هنا هو تضحية النفس من أجل املحبوب. 
إن هذه التضحية يعني العدم، واسطة وعالمة عىل الوجود أبديا وبمعناه احلقيقي. 

وقد خلّص «فضويل» نفسه من كل العالقات الدنيوية الفانية، وقال:
إن متُّ يف ديار احلبيب فال تضعوا عىل قربي حجرا 

دَعوا ظل قامة احلبيب ينعكس عيلَّ
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وقد تُويف «فضويل» الذي كان صاحب كامل روحي سامٍ هبذه الدرجة يف «بغداد» 
ا بمرض الطاعون، وقربه يف «كربالء». عام ١٥٦٣م متأثرً

وتاريخ وفاته بحساب اجلمل يتصادف مع عبارة (رحل فضويل) ٩٦٣هـ
رمحة اهللا عليه!..

اهللا  لرسول  حبه  يف  هبا «فضويل»  ترنم  التي  املحبة  من  بشمة  إلينا  أحسن  اللهم 
r! آمني!..

O
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الفضائل واألخالق العثامنية 
التي أدهشت أوروبا      

اجلغرافية  األسباب  اإلسالمي  االجتامع  وعامل  املؤرخ  خلدون»  «ابن  أبرز  لقد 
ا كل العوامل األخر التي يمكن أن ترد  اخلاصة برقي وانحطاط الدول، وأظهر أيضً

إىل العقل إىل جانب تلك األسباب.
املؤلفات  بني  كالسيكية  ماهية  له  "املقدمة" الذي  كتابه  يف  خلدون»  أوضح «ابن 
وحللها  واألخالق،  كاإليامن  هلا  املعنوية  واألسس  لألمم  املادية   القو اإلسالمية، 
بشكل مفصل. وأثبت «ابن خلدون» بمهارة كبرية أن العوامل املعنوية هي التي تشكل 
الصف األول بخصوص طول أو قرص الفرتة الزمنية للدولة، أي الفرتة بني ظهورها 
وحتى اهنيارها. وعند مطالعة األمر وتقييمه بشكل حمايد سنجد أنه من اليسري مشاهدة 

أمهية الدور الذي لعبته العوامل املعنوية يف حياة األمم أو اهنيارها. 
ا الوقوف عىل األخالق واإليامن التي ضمنت استمرارية الدولة  ونحن نود هنا أيضً
ا هلذا. إننا  العثامنية لستة عصور، وعىل البنية االجتامعية العظيمة املتكاملة التي كانت أثرً
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عىل قناعة هنا بأنه جيب علينا أن نذكر ولو نبذة عن املصدر املعنوي الذي عمل عىل 
ضامن تلك الفتوحات التي جعلت من الدولة العثامنية دولة عاملية، وعمل عىل تأمني 
عىل  تشهد  أقواال  نقدم  فإنا  وهلذا  قرون.  لعدة  استمرت  هتتز  ال  قوية  سلطة  وجود 
الباحثون  قاله  مما  أكثر  األجانب  الباحثني  من  اإلنصاف  أهل  أقوال  ونفضل  ذلك، 
يمدحها  التي  الفضيلة  تلك  هي  احلقيقية  الفضيلة  ألن  الشأن.  هذا  يف  املحليون 
ويقر هبا األعداء. وقد رجحنا هنا الباحثني األجانب خاصة، ألننا لو اسشهدنا من 

العثامنيني أنفسهم، سنتعرض لالهتام بأننا منحازون أو متعصبون.
وهذه هي بعض املشاهدات التي حتمل اعرتاف بعض األوروبيني املنصفني عن 

ة: املزايا التي جعلت أجدادنا أعزَّ
اخلريات واحلسنات:

مل ينظر أجدادنا إىل اختالف العرق أو املذهب يف تلك اجلغرافيا الشاسعة التي 
اهللا،  عباد  كل  منها  ينهل  لكي  اخلريية  مؤسساهتم  فأسسوا  إدارهتم،  حتت  كانت 

املسلمون وغري املسلمني.
العثامنيني  عند  الوقف  عن  الكتابة  عند  اخلريية  اخلدمات  عن  سنتحدث  كام 
أهنم قاموا بخدمات اجلوامع واملدارس واملستشفيات واخلانات واحلاممات والنزل 
واألرضحة واألسبلة والصهاريج واآلبار واجلسور والطرق واألرصفة والعامرات 
اخلريية وغريها من اخلريات واحلسنات يف أكمل شكل مستندا إىل رضاء اهللا تعاىل. 

ومن هذا القبيل:
دة بالثلج يف األسبلة يف حر الصيف. تقديم املياه املربَّ  -١

استضافة املسافرين يف النُزل واخلانات ملدة ثالثة أيام بال مقابل.  -٢
إكرام املحتاجني بالطعام كل يوم جمانًا يف العامرات اخلريية.  -٣

ين عن املدينني الذين تم حبسهم بسبب الدين. تأدية الدَّ  -٤
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ين عن األموات الفقراء. أداء الدّ  -٥
تقديم املساعدات رسا ملَنْ يتعففون عن طلب املساعدة.  -٦

عتق العبيد واجلواري. (هذه العبادة كانت أصبحت كأهنا من التقاليد)  -٧
تأسيس املنازل جمانًا ملَنْ احرتقت منازهلم.  -٨

وهذه كلها فعاليات رأس ماهلا األخالق اإلسالمية.
يف  شعبية  مدرسة   ٥١٥ و  سبيال   ٥٩٣٥ و  للقوافل  نزالً   ٤١٧ تأسيس  ولعل 
الوصول  تم  التي  املستثناة  املرتبة  تلك  عن  التعبري  عىل  كافٍ  دليل  فقط  «إستانبول» 

إليها يف هذا الشأن.
إن احلسنات واخلريات يف الدولة العثامنية مل تكن تشمل البرش فقط، بل كانت 
ا تشمل الدواب والنبات، فقد كانوا يوزعون اللحم والكبد يف بعض األماكن  أيضً

املعينة يف األحياء من أجل إطعام الكالب والقطط.
ا أنه تم تأسيس أوقاف خاصة من أجل ري األشجار  ومن احلقائق الثابتة أيضً
هلا  والتي  تثمر  ال  التي  األشجار  حتى  ذلك  عمّ  وقد  البلدة،  رئة  بمثابة  كانت  التي 

ا وهو:  أوراق قليلة. حتى إن للفاتح قوالً شهريً
غابايت". من  غصنًا  قطع  الذي  الشخص  رأس  "سأقطع 

ناحية  تربق  كله  العامل  عيون  السامية  األخالقية  املسائل  تلك  جعلت  لقد 
العثامنيني، بل إهنا كانت سببًا يف حرية الرحالة األوروبيني الذين كانوا أعداءنا لعدة 
» يف كتابه عن اخلانات،  مونْتْ عصور، والكلامت التي ذكرها الرحالة األورويب «فيالّ

تعرب عن تلك احلقيقة: 
هلم  ويقدم  املسلمني،  يستقبل  كام   النصار يستقبل  فيه  نزلت  الذي  اخلان  إن 
كل  شملت  العثامنية  الدولة  يف  اخلريات  هذه  ألن  أيام،  ثالثة  ملدة  واإلعاشة  الطعام 

الناس دون النظر إىل أدياهنم..."
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أماكن  من  ربام  املياه  جلب  أجل  من  تأسست  التي  باألسبلة  زينت  النزل  وهذه 
صص هلا حظائر كبرية. بعيدة للغاية. أما بالنسبة إىل خيول الضيوف فقد خُ

الطرق  عىل  للضيافة  خانات  ا  أيضً هناك  كان  اخلريية  األعامل  تلك  جانب  وإىل 
ويف املدن، كانت أبواهبا مفتوحة للعموم عىل الدوام.

الطرق  عىل  املياه  أسبلة  أسسوا  العثامنيني  بعض  أن  الدهشة  بكل  شاهدت  لقد 
للمسافرين الذين يفتقدون املياه، وأقاموا األسبلة يف طرقات املدن لنفع املارة. وكانوا 
يعينون عليها موظفني براتب، كاملوظفني الذين يعملون يف الدوائر احلكومية، كانت 

وظيفتهم تقديم املياه ملن يرغبون.
وقد كانت روح تلك اخلريات واحلسنات تدفع بعض الناس إىل تأسيس اجلسور 
عىل األهنار، وبعضهم إىل القيام بتسوية الطرقات ورصفها وعمل األرصفة عليها. 
واليشء الالفت لالنتباه هنا واملثري للدهشة هو عدم رؤية أية عالمة تدل عىل أنانية 

الباين يف كل تلك اخلريات.
ا كانت بنفس درجة التدين، فقد  والصدقات التي قام هبا األفراد العادون أيضً
ين". نْ حكم عليهم بالسجن بسبب الدَّ كان األغنياء يذهبون إىل السجون وينقذون مَ

: » مشاهداته يف الدولة العثامنية قائالًً يلِ سيجْ تْ دي مارْ ومْ كام يذكر «كُ
اجلوامع  تأسيس  عىل  اعتادوا  مالية  إمكانات  أصحاب  األتراك  أصبح  "عندما 

تأمني  أجل  من  األوقاف  وأسسوا  الضيافات.  ومقر  واخلانات  واجلسور  واألسبلة 
اجليل.  تعليم  أجل  من   الكرب املدن  يف  واملدارس  املكاتب  أسسوا  كام  مصاريفها، 

وكان يدرس فيها الكثري من العلوم وعىل رأسها العلوم الدينية".

الشجاعة والثبات يف القول والوفاء بالعهد: 
لقد كانت الفضائل السامية، مثل الشجاعة والثبات يف القول والوفاء بالعهد، 
اإلسالم،  يعني  األتراك  تعبري  كان  أوروبا  ويف  هبا.  قلوهبم  تتزين  العثامنيني  أخالق 
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وهلذا قيل: "إذا قيل الرتكي، فإن هذا يعني اإلنسان املوثوق الكلمة، وإن العثامنيني 
ليسوا مثل النصار حيلفون باطال باستمرار".

» مشاهداته يف مجلة واحدة:  تْ دي بونَّوالْ ويلخص «كومْ
وعودهم". يف  متدينًا  ا  صدقً يظهرون  األتراك  "إن 

» فيقول: ونْ سُ أما السفري النمساوي «مورادجيا دي أوهْ
ما  وإذا  ويمينهم،  وعودهم  يف  درجة  أقىص  إىل  صادقون  املسلمني  األتراك  "إن 
ال  أهنم   سنر فإننا  الدوام،  عىل  اهللا  ذكر  أجل  من  جهد  من  يبذلونه  ما  إىل  نظرنا 

حيتاجون إىل أي كالم قط سو إظهار أن اهللا شاهد عليهم".
يُو فيقول: اثَ نْري مَ أما هَ

هلا  مثيل  ال  كخزينة  املوجود  والرشف  األخالق  مفهوم  تصديق  عدم  "إن 
التي  الكلمة  أن  يعرفون  أشخاص  فهم  إنصاف،  عدم  يعترب  األتراك،  نفوس  يف 

يتحدثون هبا مقدسة، وأن الصدق هو أساس الفضيلة".
دولة بال شحاذين:

نسجت  التي  املشاهبة  واخلدمات  األوقاف  بفضل  العثامنية  الدولة  أصبحت  لقد 
خيوط الرمحة  والشفقة عىل  بنيتها، بمثابة الدولة  التي ال شحاذين فيها. لقد حل بالدولة 
ا من أجل البحث عن فقراء ليعطوهم الزكاة. العثامنية عهود عانى فيها األغنياء  كثريً

التارخيية  احلقائق  ومن  األزمان،  تلك  يف  جمهولة  كانت  الشحاذة  فإن  وهلذا 
املعرتف هبا أنه مل يكن هناك شحاذون أتراك يف  إستانبول التي كان يبلغ عدد السكان 
هبا مليونني، ويف منطقة تركيا احلالية ومنطقة قرم. وإذا ما تم العثور باملصادفة عىل 
ا تابعني ألمم أخر. إذ العثامنيون ما كانوا يريدون أن  شحاذين فإهنم كانوا أشخاصً
حيتاجوا إىل أحد حتى بعد موهتم، وألجل ذلك كانوا جيهزون أمواال لرشاء الكفن 

وكانوا حيملوهنا عندهم دائام، وهذه عادة معلومة ومشهورة عند اجلميع.
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:« نيل ال بِريونْ ورْ ومذكور يف رحلة «كُ
صنعوا  وأهنم  واحلسنات،  اخلريات  بفعل  مغرمني  كانوا  األتراك  أن  شك  "ال 

وجود  ندرة  يف  السبب  ولعل   ،النصار صنعه  مما  بكثري  أكثر  وحسنات  خريات 
الشحاذين يف الدولة العثامنية هو تأسيس األتراك ألوقاف اخلريات واحلسنات".

:« الْ تْ دي بونَّوَ ويذكر «كومْ
عدها  يستوجب  كان  وهذا  نسمة،  مليوين  من  يقرب  ما  إستانبول  يف  كان  "لقد 
ضمن أكرب املدن األوروبية سكانًا، وبالرغم من هذه الكثافة السكانية الكبرية، إال 
ا ما يُصادف شحاذ واحد، إال بعض األشخاص الذين كانوا يتعيشون  أنه كان نادرً

بالصدقات، ولكن هؤالء مل يكن هلم اعتبار".
األدب واللطافة والرتبية:

يمكن  ال  والرتبية  واللطافة  األدب  يف  العثامنيون  إليها  وصل  التي  املرتبة  إن 
قياسها بأية أمة أخر، فقد كانت آداب املعارشة والسلوك عندهم تربز رقة وكامال 
رَ هلام مثيل من قبل. لقد كانت تلك اآلداب بمثابة القانون الروحي والوجداين  مل يُ
الذي يراعي كافة الناس دون التفرقة بني املذهب والدين. وهلذا فإن تعبري "العثامين" 

يعني اإلنسان القدوة يف اللطف واألدب. و هلذا الكثري من النامذج واألمثلة:
م العداوة  وألن اإلسالم الذي ارتبط به العثامنيون بقلوهبم وأرواحهم كان حيرِّ
والبغضاء، فقد جعل العثامنيون من يوم اجلمعة واألعياد مناسبات من أجل العفو 
عن أخطائهم واملساوئ التي تظهر فيام بينهم والتسابق لفعل هذا اخلري. وبموجب 

الرمحة التي بينهم كانوا يسلكون طريق العفو، ويبتعدون عن احلقد والضغينة.
» عن هذا: ويقول «فيالّمونْتْ

منه،  العفو  وطلب  إليه  بالذهاب  مكلف  فإنه  خصيم  ما  لشخص  كان  لو   ..."
واآلخر مضطر ألن يتلفظ بكلمة العفو قبل أن يقوم اآلخر بتقبيل يده ومصافحته. 
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ا. أما األشخاص  وإذا ما حصل عكس ذلك فإن هذا يعني أن العيد لن يكون مباركً
الذين مل يرعوا هذا فإهنم كادوا يعتربون من الفساق".

بالدرجة  كثرية  وهي  العثامنيني  عند  واللطافة  األدب  مظاهر  من  الكثري  وتوجد 
ج باإلسالم بام ييل: زِ التي ال يمكن حرصها. فقد كان يتميز امللك العثامين الذي مُ

مل تكن هناك منازعات أو مشاحنات كتلك املوجودة يف البلدان األوربية،   -١
فقد كانت كافة الطرق والطرقات آمنة بدون منازعات. وكانت الطرقات يف هدوء 

وأمْن ال يبصق أحد يف الطريق.
بسكينة  يتكلم  ا  أيضً املتحدث  كان  كام  املتحدث.  كالم  يقطعون  ال  كانوا   -٢
مل  هذا   « نْ لَ ارْ فَ اكْ  مَ زْ  لَ رأ «تشارْ وعندما  وظريفة،  بليغة  إفاداته  كانت  فقد  ووقار، 

يستطع أن يمنع نفسه من القول: 
لكافة  ا  نموذجً يكون  أن  ويمكن  للغاية،  وكامل  مجيل  األمة  تلك  حديث  "إن 

األمم".
كان جلوسهم وقيامهم وذهاهبم بوقار وسكينة ولطافة كبرية.  -٣

كان هناك احرتام كبري للمسنني، لدرجة عالية.  -٤
أما احرتامهم للنساء فكان شيئًا تراثيا بصفة عامة، وكان يعرفون عن املرأة   -٥

أهنا اخلالة أو العمة أو األم أو األخت.
وكانت هناك اعرتافات وإثباتات كثرية للمؤلفني األوروبيني الذين قاموا بعمل 

حتليل عن هذا املوضوع.
:« رْ ويَ ونُقل عن «جُ

كافة  يراعون  كانوا  فقد  الكامل.  غاية  يف  اجتامعي  تعامل  أصول  األتراك   لد"
رؤوسهم  بإحناء  يسلمون  كانوا  ا  بعضً بعضهم  يالقون  كانوا  وعندما  القواعد، 

ووضع يدهم اليمنى عىل صدورهم.
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 وكانوا خياطبون بعضهم باأللقاب التي تدل عىل االحرتام والتبجيل كـ«السيد» 
و«الباشا» و«السلطان» و«األغا» كل عىل حسب رتبته ومكانته".

:« نْ ونُقل عن الليدي «كِراوَ
"جيب أن تكون املعاملة التي يعامل هبا األتراك نساءهم مثاال لكل األمم، ومن 

زوجته  فإن  أمواله،  كل  ودرت  وصُ قانونًا  شخص  أُعدم  لو  املثال:  سبيل  عىل  ذلك 
تُعامَل بكل احرتام، وترتك هلا كافة جموهراهتا".

:« وينقل عن « أ. بِرايِرْ
فإن  جدا،  مزدمحة  تكن  مل  التي  جمتمعاهتم  يف  ا  جيدً بالتدقيق  "...عليكم 
أصالة،  ترصفاهتم  يف  وستجدون  للغاية،  نظيفة  تكون  وأجسادهم  رؤوسهم 
ا وحالوة مرسومة عىل وجوههم، أما لغتهم التي يتحدثون هبا فقد كانت  وخشوعً

متناغمة ومجيلة للغاية!".
وينقل عن «فيجيور»:

وعندما  للغاية،  نظيفة  وألفاظه  ا،  وجيزً يكون  منهم  املتحدث  تعبري  "...إن 
يتبسمون نجد رقة، أما ترصفاهتم فكلها ظرافة وبساطة، وأكثر جانب حريّ األجانب 
ا، بل يرتكون احلديث لفرد واحد، وإذا  فيهم هو أهنم ال يتحدثون بشكل مجاعي أبدً
ما حتدث متحدث منهم فإنه يتحدث بإجياز، وكان املستمع يستمع إىل احلديث وهو 
ينصت بشكل مجيل، وكان كل واحد منهم يدافع بأدب عن فكره ورأيه، ومل يكن يف 
حديث املتكلم منهم أية ألفاظ نابية أو تدل عىل السوء. كام كان هناك احرتام ورعاية 

للكبار، ورعاية حقوقهم كانت تتم بشكل لطيف ال يمكن ختيله.
وليس  العقل،  تُدهش  كانت  العثامنية  األخالق  بأن  القول  يمكنني  وبذلك 
وجوههم  عىل  تظهر  التي  واالبتسامة  مشيتهم،  احتشام  أمام  يتحري  أن  إال  لإلنسان 
يف  دخوهلم  أثناء  يراعوهنا  كانوا  التي  والعادات  واألصول  للضيف،  استقباهلم  عند 

ساحة البيت وخروجهم منها."
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:« دْ أميكِسْ مونْ وينقل عن «أدْ
يُعد  ودققت  بحثت  ما  حسب  عىل  «إستانبول»  يف  الرتكي  الشعب  "...إن 
هناك  يكن  فلم  واللطافة.  الظرافة  ناحية  من  أوروبا  جمتمعات  وأعظم  أكرب  بمثابة 
خطر التعرض للرضر أو التحقري حتى للشخص األجنبي يف أبعد الطرقات يف تلك 
املدينة الكبرية، بل إن األجنبي يمكنه التجول يف اجلوامع حتى يف أوقات الصالة. 
ا بأنه سري رعاية وحرمة كبرية  ا ومتأكدً واألجنبي يف تلك الزيارات سيكون واثقً

أكرب من احلرمة والرعاية التي يراها الرتكي الذي يتجول يف كنائسنا.
 وال توجد نظرات سيئة بني األهايل، وحتى ال يُصادَف يف أي وقت نظرة جتسس. 
يف  يتنازعون  عاع  الرُ جتد  أن  جدا  النادر  ومن  بينهم،  فيام  احلدوث  نادرة  والقهقهة 

ا من النوافذ أو األبواب أو احلوانيت." الطرقات، وال خيرج صوت النساء أبدً
درجة اجتناب املساوئ:

والقامر  واالنتحار  كاجلنايات  املساوئ  كافة  اجتناب  إىل  العثامنيون  سعى  لقد 
والبغض واحلسد والسب واالفرتاء، وسعوا إىل محاية أنفسهم من ذلك كله، والذين 
ينظرون إليهم نظرة من اخلارج حيكمون عليهم بأهنم كانوا ال يعرفون تلك املساوئ 

ا. أبدً
:« ويقول «دي ليورْ

األحكام  وبموجب  لدهيم،  االنتقام  مشاعر  نمو  جدا  خيشون  األتراك  "إن 
عن  العفو  بإعالن  يقومون  اجلمعة  صالة  يف  يرشعوا  أن  قبل  فإهنم  بينهم  السائدة 
أن  كام  منهم،  تقبل  لن  صالهتم  فإن  ذلك  يفعلوا  مل  إن  بأهنم  ويؤمنون  خصومهم، 
أول يوم من أيام العيد عندهم يُعد بمثابة يوم السالم العام، فكلام قابل واحد منهم 
اآلخر يوم العيد بادر بطلب السامح له والعفو عنه، وبعد أن يسلم الصغري عىل الكبري 

ويقبل يده، يضع يده عىل صدره ويقول: "عيد مبارك" ".
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ا: » أيضً ويقول «دي ليورْ
"إن السب نتاج ملشاعر االنتقام والغضب، ونتيجة طبيعية للقامر، وهذا منترش 
والطرقات  املنازل  يف  أما  النرصانية،  البلدان  يف  الناس  عند  عام  بشكل  وموجود 
ا هو أن  العثامنية فال يُسمع فيها سباب قط، واليشء الذي خيجلنا وجيعلنا نعجب أيضً
اللغة العثامنية ال يوجد هبا كلامت للسباب، كام ال يوجد سباب يف حديثهم، ولكنهم 

يقسمون باهللا فقط عىل شكل: «واهللا»".
ا  واملعروف أن األشخاص املسنني الذين عاشوا يف تلك العصور يعرفون جيدً

ا كان يقول له:  أن الشخص الذي كان يغضب من خماطبه يف مسألة مّ
حول....!" أو:  "ال 

باهللا!" أو: إال  قوة  وال  حول  "وال 

مصيبتك!" أو: عنك  اهللا  "أزال 
اهللا!" أو: "فسبحان 

الوكيل!"أو:  ونعم  اهللا  "حسبنا 

صرب!"  "يا 
كلها عبارات مجيلة. كام توجد عبارات أخر مجيلة مكتوبة عىل اللوحات املعلقة 

عىل اجلدران يف التكايا والزوايا، وكل واحدة منها بمثابة التعليامت املشهورة. مثل:
ا يمر، يا هو!»، و«تنازل يا هو!»، و«تسامح يا هو!». «هذا أيضً

الشخصية اإلسالمية:
الدين   حمتو يف  حياهتم  يعيشوا  أن  أجل  من  ا  جهودً العثامنيون  بذل  لقد 
اجليل  هوية  األول  الثالث  القرون  يف  وخاصة  يمثلون  بذلك  كانوا  لقد  اإلسالمي. 
املميز الذي يمثل الشخصية اإلسالمية بعد الصحابة والتابعني. وهلذا كانوا مرتبطني 
جدا بتعاليم أوامر الدين. فعىل سبيل املثال حالة االنتحار التي كانت منترشة بشكل 
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كبري يف الدول األوروبية وسائر الدول األخر، مل يُصادف مثلها يف البلدان العثامنية 
ا يف الدولة العثامنية.  قط، ونفس اليشء كان يف القامر واخلمور، مل يكن ذلك منترشً
بتىل بالقامر بشكل استثنائي، فإن شهادته كانت  وحتى لو كان هناك شخص واحد مُ
بايزيد»  يلدريم  «السلطان  شهادة  يقبل  مل  فناري»  «القايض  أن  ومشهور  تُقبل.  ال 
الشخصية  إطار  يف  حتركوا  الذين  العثامنيون  متكن  وقد   . مجاعةً الصالة  يؤدِ  مل  ؛ألنه 
ال  قوي  وتوحيدٍ  روحانيةٍ  تشكيل  من  السلطان  وحتى  األفراد  من  ا  بدءً اإلسالمية 
دت  هيتز يف بنيتهم، وأصبحوا قوة ال تنهزم. ومن أجل حتقيق األخوة اإلسالمية وحّ

مته لعدة عصور بالرفعة والرشف.  العامل اإلسالمي يف بنيته وحكَ
با أمام هذه  » الذي وقف متعجً ونعرض هنا بعض مشاهدات «م. دي ثيفينوتْ

الرفعة وهذا الرشف:
بالغرية  ممتلئة  وقلوهبم  ورمحة،  وشفقة  وإنسانية  تدين  أصحاب  العثامنيني  "إن 
صادفوا  ما  وإذا  وظيفتهم،  العامل  كل  يف  اإلسالم  نرش  أن  وعرفوا  واحلمية.  الدينية 

ا نرصانيا يقدرونه كانوا يدعونه إىل الدخول يف اإلسالم. شخصً
واإلخالص  الصدق  ويظهرون  جدا،  سالطينهم  حيرتمون  العثامنيون  كان  لقد 
مع  وتعاون  سلطانه،  خان  ا  واحدً تركيًا  أصادف  ومل  عمياء،  طاعة  ويطيعوهنم  هلم، 
النصار، وال يعرفون التقاتل فيام بينهم، وعالمة ذلك عدم محلهم السيف يف املدن.
بعضهم  املتحادين  فإن  وهلذا  فقط.  اخلناجر  بحمل  يكتفون  جنودهم  أن  حتى 
ا قليلون، ولعل السبب يف هذا هو السياسة احلكيمة هلذا الدين الذي ارتبطوا به  بعضً
ا، وهي سياسة حكيمة تقيض عىل أكرب منبعني للرش ومها اخلمر  ا، وأحبوه كثريً كثريً

وامليرس ومنعهام".
اإليامن بالقدر والتوكل والتسليم:

إن خاصية اإليامن بالقضاء والقدر التي تُعد من أسس الدين اإلسالمي وأركانه، 
كانت متثل تقوية معنوية خمتلفة بالنسبة إىل العثامنيني، فبفضل إيامهنم بالقضاء والقدر 
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اهلزيمة  يف  يسقطوا  ومل  اكتسبوها،  التي  باالنتصارات  النفيس  بالفخر  يرتاخوا  مل 
النفسية التي تؤدي إىل اهلالك بسبب اخلسائر احلربية التي كانوا يتعرضون هلا أحيانا. 
اهللا  من  يشء  كل  أن  والقدر  بالقضاء  اإليامن  بربكة  يعرفون  كانوا  النقيض  عىل  بل 
تعاىل، وبالتايل كانوا يعيشون يف خضوع وتوكل تام عىل اهللا تعاىل. وعندما يمنحهم 
عىل  يعتمدون  فكانوا  اهلزيمة  تصيبهم  عندما  أما  عليه،  يشكرونه  كانوا  النرص  اهللا 
الصرب والثبات ويلحقون هذا التقصري بأنفسهم. وألن النرص والشهادة كانا عزيزين 
عليهم فقد عاشوا حياة مستقرة طالبني هلاتني العزتني. وبذلك مل يسقط العثامنيون يف 
براثن النفسانية التي هي اهلزيمة احلقيقية، ومل تنفطر شجاعتهم أو جرأهتم حتى يف 

أحلك األوقات وأكثرها فقدانًا لألمل.
االنتصارات  العثامنيني  لنيل  وسيلة  كان   U اهللا  عىل  التوكل  من  احلال  وهذا 
الغربيني  املفكرين  أحد  وهو  طوارنري»  ب.  الغريب «ج.  واملفكر  والكبرية.  العظيمة 

الذين شاهدوا تلك احلقيقة بتدقيقهم يقول يف ذلك:
فإهنم  والقدر،  القضاء  تغيري  يستطيعوا  لن  بأهنم  يؤمنون  كانوا  األتراك  "ألن 

كانوا يظهرون طمأنينة ومتانة يف قبول املوت".
» فيقول: رْ يوسْ كانْتيمِ ِ أما «ديمرتْ

"لقد كان األتراك وبسبب إيامهنم الشديد بالقضاء والقدر يؤمنون بأن اإلنسان 
وال  األملاس.  مثل  صلبًا  كان  لو  حتى  القدر  حكم  من  يتخلص  أن  يستطيع  لن 
يوجد شخص واحد منهم إال ويؤمن بأن أجله مكتوب عىل جبينه، وأن هذا اخلط 

املعنوي الذي ال يُر بعني اإلنسان مكتوب بقدرة اهللا".
» فيقول: تَالّنْ  أما «أ. ل. قاسْ

تأيت  العقيدة  وهذه  العثامنيني،  أذهان  يف  والقدر  القضاء  عقيدة  ترسخت  "لقد 
يقبلون  جيعلهم  الذي  وهذا  ومتانتهم،  ثباهتم  من  وتزيد  الشجاعة،  مكان  عندهم 
إىل املوت متوكلني. وهلذا فإنه كان ال خييفهم تلك املخاطر املتحققة رؤيتها بالعني. 
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وحتى لو دخل واحد منهم حتت نريان العدو ومتزق بالسكاكني، فإنه ال يقطع األمل 
يف احلياة طاملا أنه مقتنع بأن أجله مل حين بعد".

وهذا كله نتيجة إليامهنم بقدر اهللا U وتوكلهم عليه.
شفقة ورمحة عمت العامل كله:

والدواب،  النبات  إىل  العثامنية  الدولة  يف  العثامنيني  ورمحة  شفقة  امتدت  لقد 
النباتات  محاية  يف  العثامنيني  كل  كان  لقد  واحلسنات»  «اخلريات  بحث  يف  رأينا  كام 

والدواب بمثابة األعضاء املتطوعني يف مؤسسة موهومة أقيمت هلذا السبب.
ومن ذلك:

ضباط  هناك  وكان  طاقتها،  من  أكثر  الدواب  حتميل  بحظر  قانون  نَّ  سُ  -١
خمصصون من أجل تعقب أصحاب تلك الدواب، وإذا ما رأوا حيوانًا حممال أكثر 
نْ محّل هذا  من طاقته كانوا ينزلون عنه تلك األمحال وجيعلونه يسرتيح، ويأمرون مَ
أعدها  التي  الفرمانات  وسلسلة  األمحال.  نفس  حيمل  بأن  طاقته  من  أكثر  احليوان 
السلطان القانوين أثناء بناء جامع السليامنية عن الدواب وحتميلهم أكثر من طاقتهم 

داللة واضحة عىل هذه احلساسية التي أظهروها جتاه هذا األمر. 
ا باحليوانات التي كانت تُساق إىل املذبح للذبح، فكان يتم  تم االعتناء أيضً  -٢
تغطية أعني تلك احليوانات حتى ال تر أي يشء متعلق بالذبح، كام كان هناك أمر 

بأن تكون السكني حادة للغاية حتى ال تُصاب الذبيحة باألمل.
كان يتم رشاء الطيور املحبوسة يف األقفاص يف األسواق وإخالء سبيلها،   -٣

وأصبحت هذه بمثابة العادة عندهم.
مزينة  أعشاش  عمل  احلسبان  يف  وضعوا  الكبرية:  األبنية  تأسيس  أثناء   -٤
اجلديد»  «اجلامع  حوائط  عىل  املزينة  اجلميلة  الطيور  وأعشاش  الطيور.  أجل  من 
هذا  يف  اخلريات  أصحاب  وحساسية  رقة  جدا  بارز  بشكل  تعكس  إنام  بـ«أسكدار» 

الشأن.
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نضيف إىل ذلك أن الصيد كان غري مقبول عند العثامنيني إال يف حالة الرضورة 
فقط. حتى إنه يُرو أن ولع «السلطان حممد الرابع» امللقب بالصياد وابنه «السلطان 
مصطفى الثاين» بالصيد كان سببًا رئيسيا يف نفور الشعب منهام؛ وهذا النفور تسبب 
«السلطان  البورصوي»  «الشيخ  هبا  أوىص  التي  والوصايا  العرش.  من  خلعهام  يف 

حممد الرابع» يف هذا الشأن مشهورة للغاية.
ويَر» املشهور بعداوته لألتراك: ويقول املحامي «جُ

لذلك  هلم  وكان  احليوانات،  حتى  يشء  كل  املسلم  الرتكي  شفقة  شملت  "لقد 
أوقاف وموظفون، كانت مهمة هؤالء املوظفني توزيع اللحم عىل الكالب والقطط 
هؤالء  صوت  عىل  اعتادت  قد  كانت  احليوانات  أن  لدرجة  الطرقات،  يف  املوجودة 

املوظفني املمتلئ بالشفقة، وبمجرد أن كانت تسمع أصواهتم كانت هترع إليهم.
للقطط  اللحوم  من  معينًا  ا  مقدارً يوم  كل  جيعلون  ا  أيضً القصابون  كان  كام 

والكالب. وكان يف دمشق مستشفى خاص بعالج القطط والكالب". 
ويقول «د ليور»: 

أجل  من  تأسست  التي  األوقاف   ير عندما  حريته  خيفي  إنسان  هناك  "وهل 

كن وغذاء القطط يف بعض بلدان الدولة العثامنية؟ ومن املثري للعجب والدهشة  مسْ
ها يف الطرقات والشوارع،  ا أهنم كانوا يؤسسون األماكن ملبيت الكالب وصغارَ أيضً

ا وأن أبواب اجلنة قد تفتحت له". نْ يفعل ذلك يعتقد بأنه اكتسب ثوابً وكان مَ
ويقول «كورنيل يل بريون»:

ما  كبرية  برسعة  حلومها  تُؤكل  التي  من  احليوانات  ذبح  عادهتم  من  "وكان 

أمكن هلم ذلك، وسبب ذلك رغبتهم يف عدم إيذاء هذا احليوان".
تْ دي بونيوا» فيقول: أما «كومْ

كان  كام  الضالة،  احليوانات  وسائر  القطط  أجل  من  ا  أوقافً األتراك  أسس  "لقد 
ا معينًا كل يوم من حلومهم من أجل تغذية تلك احليوانات". القصابون خيصصون مقدارً
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اخلري واإلنسانية:
التي  اإلسالمية  األخالق  ورقة  لطف  بنامذج  ممتلئة  حياة  العثامنيون  عاش  لقد 
كانت تزين قلوهبم. وهلذا فإنه يف الوقت الذي كان اإلنسان يف أوروبا يعيش حياة 
يف  املسلمني  غري  وحتى  املسلمون  كان  احلُكام،  وسطوة  يد  حتت  كاألسري  مضطربة 

الدولة العثامنية يعيشون حياة هنيئة مستقرة مطمئنة.
رأت  التي  األجنبية  واملدن  البلدان  من  الكثري  أهايل  أن  التارخيية  احلقائق  ومن 
حكمكم  حتت  لنعش  إلينا  "تعالوا  هلم:  وتقول  العثامنيني  تدعو  كانت  الوضع  هذا 
العامل  يف  «جاليليو»  مثل  مشهور  علم  رجل  عىل  باإلعدام  كم  حُ إدارتكم." وقد  و 
املصادر  من  أخذه  ما  وهو  كروية»  األرض  قال:«إن  ألنه  الفرتات؛  تلك  يف  الغريب 
اإلسالمية. كام أن الغربيني كانوا يلقون ببعض املرىض املصابني باألمراض النفسية 
.!!يف النار أحياءً ويقولون: "لقد دخل فيهم اجلن." ويا هلا من جناية وجهالة كرب

وهذا كله يُظهر أن الرتكي املسلم كان نتيجة لتلك األخالق اإلسالمية السامية 
سنى  يعامل اجلميع باحلُسنى واإلنسانية، وهو ما جعل غري املسلمني يرون منهم حُ

وإنسانية مل يروها من إخواهنم يف الدين.
ويقول «ل. هـ. ديلامر»:

األمة  تلك  بأن  إلستانبول  املجاورة  للمناطق  رحاليت  أثناء  شاهدت  "لقد 
عن  وأسأله  الطريق  يف  تركي  أي  أقابل  كنت  وعندما  واللطف،  الضيافة  حتب  كلها 
ما  يقدم  فكان  واملرشب  املأكل  بخصوص  أما  رحب،  بصدر  يرشدين  كان  الطريق 

متلكه يده، إن اإلنسان يالحظ إنسانية كاملة يف كل ترصفاهتم".
« د. أ. براير» يقول:

لكل  املقدسة  النعمة  بنظرة  خالهلا  من  ينظرون  روح  العثامنيني   لد كان   "

وكان  للضيف،  لديه  غرفة  أمجل  خيصص  املنزل  صاحب  كان  و  إليهم.  يأيت  ضيف 
يقوم بخدمته بكل ما يملك، حتى إنه كان يدفع أجرة الطبيب إذا ما مرض ضيفه، 
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ا. وحتى عندما كان حيل  وذلك ألهنم كانوا يعدون دفع الضيف ألية أموال عيبًا كبريً
 ذكر لتكون  اهلدايا  بعض  هيديه  كان  املنزل  صاحب  فإن  الضيف،  مغادرة  موعد 
طيبة لشكر املضيف لضيفه بسبب تفضله بقبول النزول عنده (أي صاحب البيت)".

النظافة ونتائجها الصحية:
ورُ  " و"اَلطُّهُ نِ يامَ نَ اإلْ ةُ مِ لقد تفنن العثامنيون يف كتابة األحاديث الرشيفة: "َالنَّظَافَ
" بأمجل اخلطوط، وعلقوها عىل جدران املنازل واملساجد، كام جعلوها  نِ يامَ رُ اإلْ طْ شَ

ا هلم. ا وشعارً ثابتة يف قلوهبم ودستورً
متداخلة  النظافة  ألن  وذلك  ومعنوي،  مادي  بشكل  النظافة  تلك  حتققت  وقد 
مع الوظائف الدينية، فقد كانوا يغسلون وجوههم وأيدهيم وأرجلهم كل يوم مخس 
وبعده،  األكل  قبل  أيدهيم  غسل  عىل  واعتادوا  اخلمس،  الصلوات  أجل  من  مرات 

وكانوا ال يأكلون هنام ويغادرون املائدة وهم ال يشبعون متام الشبع.
حيدث  ال  لكي   القر يف  حتى  اململكة  أنحاء  كل  يف  احلاممات  تأسيس  تم  وقد 
تقصري يف مسألة النظافة، أما البيوت الرتكية فكانت نظيفة للغاية، وال يتم الدخول 
يمكن  التي  بالدرجة  للغاية  ا  نظيفً املنزل  يف  ركن  كل  كان  باألحذية،  ا  مطلقً إليها 
الصالة يف أي مكان منه، وال يوجد يف البيوت مكان خمصص لرتبية الدواب، حتى 

الطيور ال تدخل إىل داخل املنازل.
ويذكر  أصحاء.  أقوياء  األتراك  ظهر  احلميدة  اخلصال  لتلك  طبيعية  وكنتيجة 
التي  الفرتات  تلك  يف  واحدة  أوروبية  مدينة  يف  املرىض  عدد  أن  ذلك  يف  الغربيون 
كانت حمرومة فيها من النظافة كان يفوق بكثريٍ املوجودَ يف الدولة العثامنية كلها. وأن 
خلو "قرص اللوفر" املشهور من مرحاض ملَثال كافٍ حلالة النظافة  - يف أوروبا- يف 

ذلك الوقت.
الوسخة  واملياه  األبوال  من  للوقاية  فرنسا  يف  استخدمت  الشمسية  أن   ويُرو

التي تلقى من املنازل عىل الطرقات.
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ويقول «م. دي ثيفونوت»:
فيهم  يكون  وال  قليل،  فيهم  املرىض  وعدد  أصحاء،  يعيشون  األتراك  "إن 
وأنا  األمراض،  تلك  أسامء  حتى  يعرفون  ال  إهنم  بل  بلداننا،  يف  املنترشة  األمراض 
أظن أن السبب الرئييس يف صحتهم هذه هو النظافة الدائمة، واعتداهلم يف الطعام 

."والرشاب، فهم يأكلون قليال جدا، وما يأكلونه ليس خمتلطًا مثل طعام النصار
:« تْ ويقول «ريكاوُ

تنازل  ال  التي  العامة  العادات  من  وبعده  الطعام  قبل  األيدي  غسل  كان  "لقد 
عنها عند األتراك".

ويقول «ج. ب. تاورينري»:
األيدي  بغسل  يقومون  تركيا،  يف  املائدة  عىل  من  الناس  ينهض  أن  "بمجرد 
القوم  علية  منازل  ويف  الضيف،  أمام  والصابون  باملاء  شخص  يقف  حيث  والفم. 

يتم إحضار مياه معطرة بالورد، أو أي عطر آخر، حيث يبللون طرف املنديل منه".
ويقول «ج. ر. دوردنت»:

عدة  مرات، والوضوء  مخس  الصالة كل يوم  دينيا بإقامة  األتراك مكلفون  "إن 
ا". مرات، وهم يعتقدون أهنم بذلك يطهرون أرواحهم أيضً

ويقول « د / أ. براير»:
"إن العثامين مل هيمل قط االغتسال والتطهر، لو فرضنا أنه ال يقدر عىل الطهارة 
يف  يوضعون  ال  منهم  املوتى  حتى  زوجته.  أو  خادمه،  أو  أوالده،  بواسطة  يتطهر 
التابوت دون الغسل بمراعاة أحكام الرشيعة والتطيب. مع أن األوروبيني ينسون 
وإذا ما مات منهم شخص،  االغتسال إذا مرضوا، أو يف حالة عدم القدرة لذلك، 
فإهنم يلفونه يف قامشة رديئة أكثر مما يكون يف املنزل ويضعونه يف التابوت، وال خيطر 

ببال عائلته تغسيله ولو بشكل سطحي".
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البلدة التي مل حتدث فيها وقائع رشطة:
يف  وخاصة  العثامنية  الدولة  يف  بالرشطة  تتعلق  حادثة  أية  وقوع  يُصادف  مل 
 األناضول و«إستانبول» ونواحيها. والتي تقع نادرة كانت عىل يد عنارص النصار
عامة وعىل يد الروم خاصة. وهذه احلقيقة كافية إلظهار مد تقدم العثامنيني باعتبار 

املرتبة األخالقية.
حقيقة القول لقد كانت اللصوصية وقطع الطريق واالحتكار والتزوير وغريها 
من اجلرائم أشياء جمهولة يف املجتمع العثامين. وعىل هذا كانت معظم البيوت مفتوحة 
ا عىل نفس الوضع.  األبواب، أو موصدة بقفل خشبي فقط. وكانت احلوانيت أيضً
وكان األمر كذلك يف العشائر الرتكامنية والقر. وهلذا فإن رجل الرشطة القديم يف 

الدولة العثامنية كان بمثابة العاطل أو الذي ال عمل له.
األخالقية  املرتبة  لتلك  الرئييس  املصدر  هو  كان  الكريم  القرآن  أن  شك  وال 
رَ تلك املرتبة يف األشخاص املنتسبني لألديان األخر، ال سيام وأن  العالية؛ ألنه مل تُ
الدعوة إىل االنتباه وأخذ العِربة التي توقظ النرصانية الغربية الواردة يف املقال الذي 

نرشته جريدة التايمز اليومية إنام هو من هذا.
ويقول «دو ليور» عن األمن واألمان الذي شاهده يف الدولة العلية ما ييل:

فإهنا  طارئة  حادثة  ظهرت  وإن  البلدة،  تلك  يف  جناية  أية  حتدث  أن  يمكن  "ال 

إما أن تكون بفعل قطاع الطرق، أو حادثة فورية طارئة حلظية".
دي  «أ.  املشهور  الرحالة  كان  ى»  لْطَجِ بَ الشهري«  للقائد   « وتْ «بُرُ محلة  وأثناء 

موترا» يف املعسكر العثامين لفرتة، وقد قال عن مالحظته:
فيها  الرسقة  حوادث  كانت  سنة،  عرشة  أربع  العثامنية  الدولة  يف  بقيت  "لقد 
حدوث  جدا  النادر  فمن  «إستانبول»  يف  أما  احلوادث،  سائر  مثل  احلدوث  نادرة 
املوت  هو  العثامنية  الدولة  يف  الطريق  بقطع  يقومون  من  عقاب  وكان  هبا.  رسقات 
م تلك العقوبة إالّ  باخلازوق، وخالل أربع عرشة سنة عشت يف «إستانبول» ومل تُقَ
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ا عن األتراك قطع  ست مرات فقط، وكلهم كانوا من اجلنس الرومي، وليس معلومً
الطريق، وهلذا ليس هناك خوف عىل اجليوب من خفة اليد".

ا إلنجلرتا يف «إستانبول» فقد  » الذي كان سفريً تِرْ سْ بُورْ يْمِ ريْ جَ أما السفري «السِّ
قال عن ذلك، بالرغم من عدائه لألتراك واإلسالم:

يف  معروفة  غري  وكأهنا  كانت  البيوت  وهنب  الطريق  قطع  مثل  احلوادث  "إن 
ويمكن  البيوت،  مثل  آمنة  الطرق  كانت  السلم  أو  احلرب  ففي  العثامين،  املجتمع 
ألي شخص أن يسري بمفرده يف الطرق الرئيسية يف كل البلدان العثامنية، ومن املثري 
للعجب قلة احلوادث بشكل كبري بالرغم من كثرة عدد الرحالت واملسافرين، ففي 

عدة سنوات يمكن مصادفة بعض احلوادث النادرة احلدوث".
تْ دي بونوال»: ويقول اجلنرال الفرنيس «كومْ

واالحتكار  الطريق  كقطع  األتراك  بني  احلوادث  بعض  مصادفة  يمكن  "وال 

وبسبب  ناحية  من  الوجدانية  العقيدة  بسبب  ا  صدقً األتراك  ويظهر  واللصوصية. 
هلذا  يُدهش  اإلنسان  جيعلون  أهنم  لدرجة    أخر ناحية  من  العقاب  من  اخلوف 

الصدق واإلخالص ريض أم أبى".
: ويذكر «أ. أوبوجيني» عن مشاهداته قائالًً

مفتوحة  حوانيتهم  يرتكون  العظيمة  العاصمة  تلك  يف  احلوانيت  أصحاب  "إن 
بيوهتم  أبواب  يغلقون  الليل  ويف  للصالة،  ويذهبون  املعلومة  األوقات  يف  يوم  كل 
ثالث  إال  العام  يف  الرسقة  حتدث  ال  ذلك  من  وبالرغم  خشبي،  بقفل  العادة  عىل 
من  سكاهنا  معظم  بأن  املشهور  لُو»  أُوغْ و«بَكْ  لَطَة»  «غَ أما  فقط.  مرات  أربع  أو 

النصار، فال يميض يوم إال وحيدث فيهام رسقات وجنايات.
واالستقامة.  األمن  هذا  يف  العثامنية  املدن  من  وغريها  إستانبول  بني  فرق  ال 
والتي  اإلنجليز  الرحالة  أحد  أوردها  التي  احلكاية  تلك  تقرؤوا  أن  منكم  وأرجو 

نرشت يف جريدة «دييل نيوز» يف األوقات األخرية:
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"ذات يوم قمت باستئجار عربة نقل من أحد القرويني لنقل أغرايض وأغراض 
فيها  ومكشوفة،  مفتوحة  واألغراض  الصناديق  كل  كانت  يل،  صديق  َري  جمَ ضابط 
املعاطف والفراء واألوشحة أردت أن أشرتي بعض األعشاب اجلافة، كي أضطجع 
األتراك  أحد  مني  وطلب  يوجد.  ال  خياله  حتى  مفرش  هنا  يوجد  ال  ألنه  عليها، 
الذين يتميزون باللطف والذوق أن يرافقني، بعدها أخرج الرجل الثريان من العربة 

و تركها يف وسط الطريق مع أغراضنا.
: وملا رأيته يبتعد ناديت عليه قائالًً

هنا". أحد  يبقى  أن  "جيب 

فقال: "ملاذا؟"
فقلت: " حلراسة أغراضنا".

املكان  هذا  يف  أغراضكم  بقيت  إن  هتتم.  ال  هذا؟  "ومل  املسلم:  الرتكي  فقال 
ا فلن يمسها أحد". ا كامالً ليالً وهنارً أسبوعً

ا عىل طلبي، وذهبت، وملا رجعت وجدت كل يشء يف مكانه،  ومل أرص أنا أيضً
فقد كان اجلنود العثامنيون يمرون من املكان بشكل دائم.

عىل  من   النصار كل  عىل  تُعلن  أن  جيب  العني  تواجه  التي  احلقيقة  هذه  إن 
كرايس الكنائس يف لندن. فبعضهم سيظن أن هذا جمرد رؤيا، ولكن جيب أن يفيقوا 

من سباهتم هذا!".
التوازن  أمّنت  وألهنا  اإليامن،  ت  قوّ العثامنية  الدولة  يف  الدينية  املعيشة  وألن 
وكان  الوقفية،  باملؤسسات  أغلقت  قد  والنهب  اللصوصية  طرق  فإن  االجتامعي، 
املؤثر يف أساس االنتصارت املادية واملعنوية هو املكسب احلالل، وهلذا قال السلطان 
حديقة  أية  من  مقطوفة  واحدة  ثمرة  رأيت  أنني  "لو  املشهورة:  مقولته  خان  سليم 
مرص،  محلة  عن  تنازلت  قد  لكنت  جنودي  من  جندي  حقيبة  يف  لنا  ا  ملكً ليست 

فالنرص ال يأيت باحلرام".
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االستقامة التامة التي ال مثيل هلا  والرشف:
لقد كان العثامنيون أصحاب بنية قلبية ال مثيل هلا يف موضوع االستقامة، وبنية 
قلبية حساسة جدا يف موضوع الرشف، وأحواهلم هذه تبني لنا فضيلة مستثناة وعالية 

نة. ا يعتمد عىل أحكام القرآن والسُ جدا، و كل هذا أيضً
من ناحية أخر نقول: إن مفهوم االستقامة والرشف مل يكن فيام بينهم فقط، بل 
كان بمثابة الشعور العام الذي يطبق جتاه كل األمم دون تفرقة بني املذهب والعرق. 
ويمكن رؤية هذا يف الكثري من األمثلة. ومن بينها إسالم قسيسني يف عهد «السلطان 
 الفاتح» حيث كانا يفتشان وضع الدولة العثامنية فأرسال بنتيهام إىل مدرسة يف إحد
حتى  ينكر  ومل  وأسلام.  املسلمني  األتراك  وعفة  رشف   مد صباحا  وعلام  الليايل 
أعداؤنا هذه احلساسية التي برزت بشكل كبري سواء يف التعليامت التي كان يصدرها 

السالطني، أو الترصفات التي كانت من األهايل واجلنود.
وقد تم الكثري من املعامالت التجارية واالقتصادية بال سند يف املجتمع العثامين 
الذي انترشت فيه تلك الفضيلة السامية. ولعل نقل الشخص الواحد للذهب من 
مفهوم  عىل  تدل  ظاهرة  هو  إنام  له،  أحد  تعرض  دون  أعوام  لعدة  بمفرده  اجلبال 
رَ مثلها يف أي مكان آخر. وقد اعرتف األجانب  االستقامة والرشف عند العثامنيني مل يُ
بأن معظم الترصفات السلبية كاحليلة واخلداع التي ظهرت يف الدولة، كانت تقع عىل 

يد غري املسلمني أكثر من األهايل املسلمني.
يقول «أ. دي لومرتاي»:

شخص  أنا  األتراك.  رشف  عن  التحدث  عن  واحدة  حلظة  ولو  أتردد  "لن 
يف  األغراض  بني  ساعتي  أو  نقودي  حافظة  أنسى  ما  ا  وكثريً جدا،  فكريا  ذاهل 
احلوانيت، وأحيانًا ال أنتبه لألموال التي أدفعها لصاحب احلانوت، وأعطيه ضعف 
املبلغ املطلوب، وأذهب دون أن أنتبه لذلك، رغم كل ذلك ما ضاع يل أي يشء يف 
حوانيت األتراك. وإذا ما نسيت أي يشء من متعلقايت وأنا يف املحل، فإن صاحب 
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ا  املحل هيرع خلفي بمجرد أن يكتشف ذلك، وإذا كنت قد ابتعدت عن املحل كثريً
لو»، وهذا مل حيدث مرة واحدة فقط  ا حتى حي« بَكْ أوغْ فإنه يرسل خلفي شخصً

بل حدث عدة مرات".
ا للنمسا يف «إستانبول» وقام بعمل  أما «مورادج دي أوهسون» الذي عمل سفريً

دراسات عن الدولة العثامنية بلغت سبعة جملدات فيقول عن ذلك:
أحكام  إىل  تستند  التي  بمزاياهم  جدا  االنتباه  يلفتون  العثامنيني  األتراك  "إن 
ومن   .األخر الفضائل  من  ذلك  وغري  والرشف  واالستقامة  الصدق  مثل  القرآن 
جتاه  كبري  بعذاب  يشعرون  وهم  يتكلمون،  فيام  صدقهم  عليها  يمدحون  التي  املزايا 
هذا  ويُظهرون  األمن،  استعامل  سوء  أو  اآلخرين،  طيبة  استغالل  أو  الناس،  خداع 
إىل  النظر  دون  األجانب  الشكل لكل  بنفس  معاملتهم  كل  عىل  استقر  الذي  الكامل 
املسلم.  وغري  املسلم  بني  التعامل  يف  فرق  عندهم   يُر ال  وهلذا  مذهبهم.  أو  دينهم 
ا من الناحية اإلسالمية، ويؤمنون إيامنًا  ألهنم يعدون كل مكسب غري مرشوع حرامً
ا بأن تلك الثروة التي تم مجعها بطريق غري مرشوع ليس فيها خري يف الدنيا و  قاطعً

ال يف اآلخرة".
واحلادثة التالية التي رواها «أ. ل. كاستيالن» عن الرشف العثامين إنام حتتوي عىل 

كثري من العرب:
لو»  أوغْ «بَكْ  منطقة  إىل  «إستانبول»  من  ا  عائدً كنت  أصدقائي:  أحد  "حكى 

متزقت  خانَه»  ميناء «الطوبْ  إىل  ا  صاعدً كنت  وبينام  قرش.  ألف  هبا  حافظة  ومعي 
يف  سقط  بعضها  إن  حتى  الرصيف،  عىل  وتفرقت  النقود  منها  وسقطت  احلافظة، 
شخص  وكل  األرض  عىل  تنكب  بالناس  إذا  ويلتي!"  "يا  أقول  أن  وقبل  البحر، 
جيمع من األموال ما يستطيع، جتمدت يف مكاين من احلرية ومل أدرِ ماذا أفعل، فقد 
األموال  يضع  منهم  شخص  كل  رأيت  وفجأة  شديد،  بحزن  الوضع  أراقب  كنت 
أصحاب  إن  حتى  بالفرح،  أشعر  بدأت  األرض،  عىل  ملقاة  كانت  التي  احلافظة  يف 
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القوارب نزلوا البحر وغاصوا إىل القاع ومجعوا يل النقود التي سقطت، وملا أردت 
هو  به  قاموا  ما  "إن  يل:  يقولون  هبم  إذا  به،  قاموا  ما  عىل  الكرم  بعض  هلم  أظهر  أن 
واجبهم" وسار كل واحد منهم يف طريقه، ال سيام وأنني لو أردت أن أوزع عليهم 
إىل  ورست  احلافظة  يف  األموال  وضعت  أن  وبعد  تكفيهم،  كانت  ملا  العطايا  ا  مجيعً
بمقدار  ولو  ناقصة  األموال  سأجد  بأنني  أعتقد  وكنت  النقود،  أعد  بدأت  املنزل 
ا، مل أصدق عينيَّ فعددت  ا واحدً بسيط، ولكني فوجئت بأن النقود مل تنقص ولو قرشً

." ا واحداً األموال مرة أخر فوجدت أهنا مل تنقص قرشً
أن  يستطع  مل  أنه  إالّ  لألتراك  عدوا  كان  فارلني»  ماك  أن «تشارلز  من  وبالرغم 

يمنع نفسه من االعرتاف باحلق فقال:
  .M.Wصديقي يستخدمه  مصطفى»  ىلِ  ه  «بُوجَ اسمه  فقري  قروي  هناك  "كان 
حيمل  املسكني  الرجل  هذا  كان  احلصاد،  موسم  يف   « مريْ و«إزْ ه»  مَ شْ «جَ بني  ا  أجريً
» يف املساء، كان يسري يف الطريق طوال الليل،  مريْ حقائب الذهب ويتحرك هبا من «إزْ
ا كان يصل بحموالته القيمة إىل  يتخطى اجلبال والتالل، وبعد أن يقطع ٣٠ فرسخً
ليسري  اجلبال  من  يقرتب  عندما  منه  وينزل  البعري  عىل  أحياناً  يسري  كان  ة».  مَ شْ «جَ
». وألنه مل يصادفهم قط،  امْ أرسع. مل يكن هناك من خياف منهم سو أهايل «سيسَ
كان  الرجل  هذا  أن  هو  هنا  للعجب  املثري  واليشء  ا،  أبدً يقابلهم  لن  بأنه  يعتقد  كان 
ا عند اجلميع، كام أن الناس كانوا يعرفون ماذا حيمل، وبالرغم من هذا مل يرتدد  معروفً

» من إرسال أمواهلم عرب هذا الطريق اخلطر". مريْ جتار «إزْ
أما الشاعر الفرنيس الشهري «ال مارتني» فيحكي لنا كيفية حتركه من أمام مقهى 

ا إستانبول بعد رحلته هلا: يف منطقة «أيوب سلطان» عندما كان مغادرً
"...اجتمع األهايل حولنا لرؤيتنا، مل نتعرض للتحقري أو اإلهانة ومل نفقد شيئًا 
قط من أموالنا. لقد كانت االستقامة بمثابة الفضيلة املنترشة يف الشوارع، لقد كان 
حتميل  يف  يساعدوننا  وهناك  هنا  من  يأتون  الذين  واألطفال  املقهى  عىل  اجلالسون 
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يسقط عىل األرض من  واحلصان. وكانوا يلتقطون بأيدهيم ما  أغراضنا عىل العربة 
."أغراضنا ويعطونه لنا مرة أخر

احلياء والتواضع:
كان احلياء الذي هو شعبة من اإليامن، والتواضع الذي يستقر يف القلب ويرتبط 
باحلياء من الصفات املميزة للعثامنيني. وقد ترصف العثامنيون بحساسية شديدة يف 
عىل  حيافظوا  أن  استطاعوا  وهبذا  احلياة،  يف  والعفة  العصمة  مفهوم  تطبيق  موضوع 
ا باإلسالم الذي هو منبع األدب والتواضع  نظام املجتمع. وقد أظهروا ارتباطًا كبريً
من  كثري  يف  اليشء  نفس  وفعلوا  املوضوعات  هذه  يف  تنازالت  يقدموا  ومل  واحلياء. 
يف  سببًا  مسلمة  امرأة  شعر  عىل  يده  الكافر  مد  اعتربوا  وقد   ،األخر املوضوعات 
مبادئهم  واحتفظوا  احلياء  ألسس  برعايتهم  العثامنيون  ارتقى  لقد  احلرب.  نشوب 
«جمتمع  بأنه  الصفات  بتلك  املتصف  العثامين  املجتمع  تعريف  ويمكن  األساسية. 

نظيف» بتعبري اليوم.
ويقول «مردادج دي أوهسون»:

يف  األماكن  بعض  إىل  النظر  أو  الكشف  من  مسلم  كل  متنع  احلياء  أسس  "إن 
جسد الرجل واملرأة، ومل جييزوا ذلك إال يف بعض احلاالت للرضورة. وهذا اجلواز 
ا يف الطبيب واجلراح والقابلة، واخلاتن، حتى  الذي يف حالة الرضورة يكون منحرصً

ا مل يُسمح هلم إال بالنظر إىل األماكن التي حتتاج  إىل ذلك فقط. هؤالء أيضً
بعورة،  ليس  فيام  املرأة  إىل  تنظر  أن  واملرأة  الرجل  إىل  ينظر  أن  للرجل  ويمكن 
فإن حمل العورة مستور بحجاب احلياء وإن كان هذا النظر سيفتح باب الغواية فإن 

الشخص مضطر يف تلك احلال إىل أن يغض برصه عىل الفور".
ويقول «أ. براير»:

املعدوم  حكم  يف  احلياء  النعدام  طبيعية  نتيجة  مها  اللذان  والغرور  الكرب  "كان 
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اإلسالم  حرمها  التي  السلبيات  من  والغرور  الكرب  ألن  املسلمني،  األتراك  بني 
بشدة، فقد قال اهللا تعاىل:  

ْتال  خمُ لَّ  كُ ِبُّ  حيُ الَ  اهللاَ  اِنَّ  ا  حً رَ مَ ضِ  اْألَرْ يفِ  ْشِ  متَ الَ  وَ لِلنَّاسِ  كَ  دَّ خَ رْ  عِّ تُصَ الَ  {وَ
ور} (لقامن، ١٨) فَخُ

ا يف حركاتك وليكن حديثك بصوت منخفض" وقيل: "كن متواضعً
ا" وقيل: "اجلهل يؤدي إىل الكرب والعامل ال يكون متكربً

وقيل: "التواضع جيعل اإلنسان نجيبًا"
يتصف  يكن  مل  أنه  إال  سريه،  يف  واألهبة  بالوقار  يتصف  كان  العثامين  فإن  ولذا 
ومل يكن يظهر أي  منخفض،  يتحدث بصوت  فدائامً ما كان  أو العظمة قط.  بالكرب 

حتكم يف حركات يده أو ذراعه،  بل كانت توجد سهولة وعذوبة يف خدماته".
الوقار واجلدية واهليبة:

واجلدية،  واهليبة  بالوقار  يتصفون  كانوا  ما  بقدر  بالتواضع  العثامنيون  اتصف 
بمثابة  فصارت  التبسم  أما  خفة،  بالقهقهة  الضحك  يعتربون  كانوا  هلذا  ونتيجة 

الطبيعة األصلية عندهم.
كان هؤالء األناس املتصفون بالوقار يعربون عن أفكارهم بشكل موجز وقصري 
وما كانوا حيبون الثرثرة. وألهنم كانوا يتصفون باهليبة والوقار فقد كانوا ال ينفعلون 

أمام األحداث، كام كانوا ال حيبون الصياح أو الرصاخ أو الضوضاء.
األطفال  كان  فقد  الصغار،  يف  ا  أيضً كان  بل  فحسب،  الكبار  يف  هذا  يكن  ومل 
يف  منخفض  بصوت  يتحدثون  وكانوا  مكان،  أي  يف  ضجة  يثريون  أو  يصيحون  ال 

حضور آبائهم، ويلعبون األلعاب التي ال تزعج اآلخرين.
ويذكر «ث. ثرونتون» مشاهداته فيقول:
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نْ  ومَ سكون،  يف  كانت  مالهيهم  حتى  ووقار،  هبيبة  يظهرون  األتراك  "كان 
نظر إليه نظرة سيئة، كانوا يستمتعون بالسكون؛ حيث  يرصخ أو يصيح منهم كان يُ
كان التأين الذي يطرأ يف حركاهتم يعرب عن نضجهم ووقارهم. ويستغلون أوقات 
 .سد األوقات  هذه  يضيعون  كانوا  وما  لالسرتاحة،  اجلادة  أعامهلم  بعد  فراغهم 

ا ويستيقظون قبل رشوق الشمس". وكانوا ينامون مبكرً
أما «أوبِجيني» فيقول:

ا، ولكنه  ا مهندمي اهليئة واملظهر، مل يكن طعامهم كثريً "لقد كان األتراك عمومً
للمعلومات  بالنسبة  سطحيا  كان  حتصيلهم  املاء،  هو  الوحيد  ومرشهبم  صحي، 

العامة، ولكنه متعمق وكامل من ناحية احلرفة الشخصية والتخصص.
فقد كانوا حيرصون عىل تعلم العلوم الرشعية قبل أي يشء، فيصبحون بذلك 
أصحاب رقة ظريفة وهيبة متواضعة حتري من يطلع عىل هذه الصفات. لقد كان هناك 

فرق كبري مثل اجلبال بني لطافة هؤالء وبني فظاظة أهل التجارة عندنا".
تربية األرسة:

ال شك أن أول وأكرب عامل مؤثر يف تقدم هذا القوام األخالقي املستثنى الذي 
كان يتصف به األتراك هو القوة يف بنية األرسة، ال سيام وأن بعض التدهورات التي 
ظهرت يف بنية الدولة يف بعض الفرتات مل تظهر يف املجتمع بفضل بنية األرسة، ولعل 
هذا هو الذي جعل تلك األمة تنهض يف أحلك ظروفها وتقف عىل قدميها بسهولة.

هو  العثامين  املجتمع  يف  األرسة  سالمة  عىل  يعمل  كان  الذي  الرئييس  والعامل 
حسب  عىل  املجتمع  يف  مكاهنام  والسيدة  الرجل  اختذ  هلذا  ا  فطبقً نة،  والسُ القرآن 
أما  الرزق،  تأمني  أجل  من  اخلارج  يف  خيدم  كان  فالرجل  وقابليتهام،  استعدادمها 
عليها.  واحلفاظ  األرسة  سالمة  تأمني  أجل  من  الداخل  يف  تعمل  فكانت  السيدة 
وبربكة هذا التقسيم اجلميل: ظهر مبدأ أسايس وهو: "طاعة الكبري وتوقريه، وحمبة 

الصغري والشفقة عليه ".
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فقد كانت األرسة تتكون من األب الذي يتصف بأنه رئيس تلك األرسة، واألم 
منهم  واحد  لكل  وكان  واألم،  األب  عني  نور  هم  الذين  واألبناء  رفيقته،  تعد  التي 
مكلفني  كانوا  األبناء  وخاصة  للغاية،  واضح  بشكل  األدوار  حتددت  وبذلك  دور، 
بطاعة واحرتام األب واألم وخدمتهام. وإذا كانوا يف مكان غري املكان املوجود فيه 

األب واألم فإهنم حينئذ مضطرون لصلة القربى، أي للذهاب إليهام وزيارهتام.
ويقول الدكتور «أ. براير» عن الفضائل التي رآها يف الدولة العثامنية: 

إىل  بأهنم  يفتخرون  الرشد   سن  بلغوا  ما  إذا  العثامنية  الدولة  يف  األطفال  "إن 
واألم  األب  تعب  مثلام  واألم  األب  مع  سيتعبون  ألهنم  وأمهاهتم،  آبائهم  جانب 
معهم يف تربيتهم، وسيشفقون عليهم، وهذا يكون رشفا وفخرا هلم. أما يف البلدان 
بل  وأمهاهتم،  آبائهم  عن  ينفصلون  الرشد   سن  بلغوا  ما  إذا  األطفال  فإن   األخر

ويتنازعوهنم يف منافعهم املالية.
يف  األبناء)  (أي  كانوا  ولو  واملذلة  املهانة  حياة  يعيشون  أباءهم  يرتكون  وحتى 
رفاهية تامة؛ وجيعلون آباءهم وأمهاهتم بمثابة األغراب عنهم يف الفرتة التي يشعر 

اآلباء واألمهات فيها بأهنم يف حاجة إليهم".
ويقول «أ. أوبجيني»:

ع وأيام األعياد وخيرج به إىل اخلارج ويتنزه به،  "يمسك األب يد ابنه أيام اجلُمَ
ابنه  عند  تعبا  األب  شعر  ما  وإذا  ابنه،  خطوة  حسب  عىل  خطوته  الرجل  ويقرص 
فإنه إما أن حيمله عىل كتفه، أو أن يسرتيح به بجوار أي مقهى، ويتحدث معه بشفقة 
كبرية، ويتعقب ترصفات وحركات ابنه بانتباه كبري. وإذا ما رأ الشباب أو الرجال 
اجلالسون أن مع األب ابنه الصغري فإهنم يلقون السجائر التي بأيدهيم، ويبتسمون 

ا لألمة والدولة". للطفل، ويدعون لألب بأن يبارك اهللا له يف ابنه، وجيعله نافعً
: ْ لُويتِ  مشاهدات بِريَ

ر «بري لويت» األديب الفرنيس الشهري يف كتاباته املشاعر اجلميلة واآلداب  لقد صوّ
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واألخالق االسالمية النزهية لد األتراك الذين يعيشون يف إستانبول، رغم أن لغته، 
وثقافته، وجنسيته كانت خمتلفة، فقال: 

تلك  رؤية  يمكن  فال  الكلمة،  بمعنى  خمتلف  عامل  املسلمني  األتراك  حياة  "إن 
يف  والرس  العامل.  يف  آخر  منزل  أي  يف  هبا  وإعجابه  مرأته  الرجل  احرتام  من  الدرجة 
تلك احلقيقة هو إعداد البيت من قبل املرأة. وإنني أقول: إن الغرف يف املنزل الرتكي 

املسلم أسست عىل توازن مقصود وخاص يف األلوان، حتى يف أسلوب فرشها.
ا من حجاب رأسها، وحتى النعل  لقد كان زي املرأة صاحبة املنزل متوازنًا بدءً
املصنوع من القامش املطرز النفيس، لقد كانت املرأة العثامنية مغرمة ببيتها هلذا احلد، 
يشتاق  زوجها  جتعل  بدرجة  وتعليم  ذكاء  صاحبة  كانت  لقد  ا،  كثريً بنظافته  وهتتم 
إن  وأقول:  مادية،  نظافة  وهي  الزهرة،  مثل  صافية  املرأة  نظافة  كانت  لقد  للمنزل، 
تلك النظافة املادية إنام هي منبثقة من النظافة الروحية، فتلك املرأة كانت ال تعرف 

القامر أو اخلمر أو العامل اخلارجي".
م ما ييل: فهَ من اجلمل السابقة أعاله يُ

ا عن املوضة الفارغة املؤدية  أ – لقد كانت النسوة يف تلك الفرتات بعيدات متامً
خلق  تعاىل  اهللا  أن  ويعلمن  سليم.  ذوق  صاحبات  كن  بل  والغلظة،  اإلرساف  إىل 
مجيع عباده عىل شكل خمتلف؛ منهم الطويل والقصري والسمني والنحيف واألبيض 
واألسود واألصفر واألمحر. والذي يليق بواحد ال يليق بآخر. واألذواق ال هناية هلا. 
وترك هذا العامل من الذوق ولبس الزي العجيب باسم املوضة، ليس إال أضحوكة 

ا يف الشخصية وعدم فهم وجهالة. وضعفً
وبدون  الروح،  من  املنبثقة  الصافية  النظافة  تلك  هي  احلقيقية  النظافة  إن  ب- 
تلك النظافة الروحية ال معنى للنظافة املادية. فيجب أن تسري النظافة املادية جنبًا إىل 

جنب مع النظافة الروحية.
الفضول  علة  من  نفسها  أنقذت  اخلارجي  العامل  تعرف  ال  التي  املرأة  ج- 
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والتجسس، وتعيش حياة سعيدة يف بيتها؛ حيث يكون قلبها مرتبطًا باهللا ثم زوجها 
ثم أوالدها، وهي سعيدة ومطمئنة؛ ألهنا أنقذت ذهنها من األشياء الفضولية. وأهنا 
ا  ا جديرً ا مرشفً صاحبة أخالق. وعندما تكون املرأة عىل هذه احلال فإهنا تكون عنرصً

باالحرتام يف عشها.


الدولة  فيها  ارتقت  التي  العهود  داخله  يف  يتضمن  هنا  إىل  ذكرناه  ما  كل  إن 
العثامنية والعهود التي تأخرت فيها، والعهود التي تقهقرت وتدهورت حاهلا فيها. 
وهنا علينا أن نقول: إن إظهار العثامنيني حتى يف الرمق األخري تلك األخالق واملزايا 
اجلميلة ولو كان جزئيا يعد الفتًا لالنتباه جدا. وهلذا رأينا أنه من املناسب أن نذكر 
هنا تلك املرتبة األخالقية التي أظهروها حتى يف الرمق األخري هلم وانسحاهبم من 
عىل مرسح التاريخ ليكون عربة لنا. وذلك لنتمكن من التعرف بشكل أكرب عىل تلك 

البنية املعظمة التي استطاعت أن حتقق تلك املرتبة.
املجتمع العثامين األخري:

كانت  التي  واألخالق  والسجية  النظام  أفندي»  باش  طوب  «موسى  ينقل 
موجودة يف املجتمع العثامين الذي عارصه يف سنوات طفولته، فيقول:

  « نْ كويْ كنت بني السابعة و الثامنة من عمري تقريبًا، و قضيت طفولتي يف «أَرَ
يف  األهايل  وخاصة  الفرتة  تلك  يف  األهايل  عليه  كان  ما  بني  مقارنة  بعقد  أقوم  كنت 
وعندما  احلايل،  وقتنا  يف  موجود  هو  ما  وبني  مجيلة  وصفات  حب  من   « كويْ نْ  «أَرَ

أقوم بعمل تلك املقارنة أشعر بأسف وتأثر شديدين.
واحدة،  أرسة  ا  مجيعً وكأهنم  وإخالص،  بصدق  اآلخر  حيب  فرد  كل  كان  فقد 
ففرحة الواحد منهم كانت متثل فرحة للجميع، وحزن الواحد يمثل حزنًا للجميع.

متر  اجلميلة  األيام  كانت  واملآتم،  األفراح  مناسبات  يف  يشارك  فرد  كل  كان 
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زيارة  عىل  حيرصون  كانوا  أهنم  كام  القلبية.  وبالسعادة  القلبية  اجلميلة  باملصاحبات 
املرىض، فكانت آالمهم تنقشع بالوجوه املبتسمة والكلامت العذبة احللو واهلدايا. 
كام كان اجلميع يتحابون ويتسابقون يف مساعدة الغرباء واملساكني والفقراء حسب 

بّا منهم.  استطاعتهم وحُ
لقد كانت حافظات األثرياء مفتوحة دائامً أمام الفقراء، وكان األطباء املتصفون 
معظم  يف  وكانوا  األب،  بشفقة  املرىض  يعاينون  وكانوا  كثريين،  والشفقة  بالرمحة 
األوقات ال يأخذون األموال من الفقراء، بل إهنم كانوا يف بعض األوقات يعطون 
ثمن الدواء هلم. وإذا ما نشب حريق فإن عامل املضخات واإلطفاء يتحركون برسعة 

كبرية بني األحياء، وكان الناس يساعدوهنم يف إطفاء احلرائق.
أعامل  أصغر  بالتضحية  املتصفني  األناس  هؤالء  من  واحد  ببال  الخيطر  كان 
السوء أو الرسقة، فقد كانوا يدركون أن املساعدات واخلدمات التي يقومون هبا إنام 
هي فرض عني عليهم. وعند وقوع حالة وفاة يف احلي، فإن كل أهايل احلي يشاركون 

ا طواال. أهل املتوىف ويعزوهنم، وكانوا يعدون الطعام ألهل املتوىف أيامً
كان اجلميع حيرتمون بعضهم البعض، كان احلياة كلها أدبا، كان هناك كثري من 
األميني لكنهم كانوا عاملني مثقفني معرتفني باجلميل؛ أما اليوم فهناك أناس منتسبون 
األدب  من  حمرومون  لكنهم  دكاترة  أصحاب  وهناك  جاهلون  لكنهم  العلم  إىل 
وكان  والفقري،  والغني  والشاب  املسن  بني  أخوة  هناك  كانت  شعبهم.  وحمتقرون 
األثرياء متواضعني، حتى األيتام واألرامل كانوا حتت رعاية ومحاية أهل احلي. فقد 
كانوا يقدمون هلم الطعام والرشاب وامللبس، وألهنم كانوا يعلمون أن املعطي هو اهللا 
ا. وكانوا يفرون من اإلرساف والتبذير فيرصفون  فقد كانوا يشكرون اهللا تعاىل كثريً
غري  الشباب  يساعدون  وكانوا  واأليتام.  واألرامل  الفقراء  حلامية  عندهم  ادخر  ما 

القادرين عىل نفقات الزواج يف زواجهم، ويشعرون بسعادة كبرية يف ذلك.
ا ما كان تظهر بينهم تلك الترصفات أو اخلصال السيئة كاحلسد والبغضاء  ونادرً
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والغيبة، وحتى إن كان هناك واحد يتجرأ عىل اقرتاف ذلك فقد كان يعلم أن اجلميع 
سيصدونه، وهلذا كان خياف من أن يسقط من نظر األهايل.

ا أن امتالك قلوب املؤمنني هو أهم عبادة بعد أداء الفريضة.  وكانوا يعرفون أيضً
وكانوا يبذلون جهدهم من أجل التفوه بكلامت تسكن الروح، وكانوا يعطون أمثلة 

من مناقب األولياء.
كان الفرد ال يتشاجر مع الفرد اآلخر، وال يقوم أحد بتحقري أحد. كان الصغار 
حقوق  بشدةٍ  تُراعى  وكانت  بالشفقة،  الصغار  يعاملون  والكبار  الكبار،  حيرتمون 

األب واألم. فلم يكن هناك تقصري قط يف طاعتهم.
شأهنم  من  يقلل  ا  ترصفً يترصفوا  لئال  الصغار  أمام  وهم  ينتبهون  الكبار  كان 

وذلك حتى يرتبى الصغار عىل اجلدية والوقار والتواضع.
بلطف،  معه  ويترصفون  حسنة،  معاملة  املنزل  يف  اخلادم  يعاملون  كانوا  كام 
ويأكلون معه عىل نفس املائدة، وخيصصون له الغرفة النظيفة لينام فيها، وأمام هذا 
ا من أفراد األرسة، وبذلك كان ال يتكاسل ويؤدي عمله  كان اخلادم يعد نفسه فردً
الترصف  هذا  يعد  كان  إنه  بل  آخر،  بيت  إىل  االنتقال  يف  ا  مطلقً يفكر  وال  جيب،  كام 

نكرانًا للجميل وعيبًا.
وإن كان اخلادم شابا زوجوه، وإن كان مسنا ال يغادر هذا البيت حتى املوت. 

اهللا  حب  عىل  يربوهنم  فكانوا  األطفال،  برتبية  خاصة  أمهية  يولون  وكانوا 
واخلوف منه، وحب النبي والدين، ويعودوهنم العبادة واإلنفاق باحلب. وما كانوا 
ا  اهتاممً يظهرون  كانوا  بل  ويتهاونوا؛  يبطروا  ال  حتى  األطفال  مطالب  كل  ينفذون 
بالدين  اخلاصة  التلقينات  األطفال  بتلقني  يقومون  وكانوا  وتأديبهم.  برتبيتهم  ا  كبريً
احلسنة  األخالق  عىل  تربيتهم  أجل  من  وسعهم  يف  ما  يبذلون  وكانوا  واملجتمع. 

واحلياء والصدق.
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ا يف جو كله  وكان أفراد األرسة يف األوقات املعينة جيتمعون عىل املائدة ليأكلوا مجيعً
ا،  حمبة. فلم تكن األم تأكل بمفردها واألب كذلك واألبناء... بل كانوا يأكلون مجيعً
واألقرباء،  األحباب  يزورون  كانوا  وأحيانًا   ، مساءً املنزل  يف  يكون  تقريبًا  واجلميع 
ا بالوجوه احلسنة والكلامت العذبة.  وإذا ما حل ضيف عندهم فإهنم يكرمونه أيضً

وإذا بقوا بالبيت كانوا يتكلمون عن أشياء مفيدة بشكل يفهمه األطفال.
عىل  حيصلون  وعندما  استئذان،  دون  مكان  أي  إىل  يذهبون  يكن  مل  واألطفال 

اإلذن يعودون يف الوقت املحدد بالتامم. 
املحلية"  البضاعة  استخدم  املواطن!  "أهيا  عليها:  املكتوب  اللوحات  وكانت 
البضاعة  من  يشرتون  كانوا  املواطنني  كل  فإن  وهلذا  والشوارع.  الطرقات  يف  معلقة 
املحلية بالرغم من أن الصناعة مل تكن قد اكتملت بعد. فاملنتجات يف ذلك الوقت مل 
ا وقاسيًا؛  تكن بنفس اجلودة املوجودة هبا حاليًا، وخاصة القامش الرجايل كان سميكً

ألنه كان يُصنع من الصوف املحيل. 
املحيل  القامش  من  املصنوعة  األلبسة  يرتدون  اجلميع  كان  ذلك  من  وبالرغم 
عن حب و طواعية، لقد كان استخدام البضاعة املحلية وسيلة للفخر. وكان هناك 

ا ممَنْ يستخدمون البضاعة األجنبية، وكان اجلميع يعيبوهنم عىل ذلك. القليل أيضً
من  جدا  عالية  درجة  عىل  املحلية  منتجاتنا  أن  من  فبالرغم  احلايل  وقتنا  يف  أما 
اجلودة، إال أهنا مع األسف ال تلقى رغبة من األهايل بسبب تأثري الدعاية اخلارجية، 
احلايل.  الوقت  يف  لشعبنا  والروحي  والديني  الوطني  والتدهور  السقوط  بسبب  أو 
يا لألسف أن املنتجات األجنبية مع ما فيها من أخطاء وفساد تُشرت وتُباع مقابل 

أموال باهظة.  
من ناحية أخر مل يكن هناك يف تلك الفرتة إرساف أو تبذير، فكل واحد كان 
يقيس ميزانيته عىل حسب دخله، حتى إن املوظفني كانوا يشرتون املالبس والصابون 
راتبًا  يتقاىض  الذي  فاملوظف  درجاهتم،  حسب  عىل   األخر واألشياء  والزيت 
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ا، وال يأكل  ا ال يشرتي البضائع التي يشرتهيا املوظف الذي يتقاىض راتبًا كبريً ضعيفً
ا سعداء ويف رفاهية. من مأكله وال يرشب من مرشبه، ولكنهم مع هذا كانوا مجيعً

ا حينئذ ولو واحد باملائة من احلرص والتسابق والتنافس املوجود  مل يكن موجودً
الوقت  يف  املوجود  النفس  وحب  األنانية  املايض  يف  الناس  هؤالء   رأ ولو  حاليًا، 

احلايل لتحجرت ألسنتهم وملَاَ استطاعوا أن يقولوا كلمة واحدة.
األمراض  عن  بعيدين  كانوا  فقد  املادية  من  خالية  حياة  يعيشون  كانوا  وألهنم 
رَ بينهم اضطرابات روحية. حتى الطوائف التي كنا نطلق عليها العوام  النفسية ومل تُ
قيد  عىل  كانوا  ليتهم  وصفها. -  يمكن  ال  مهذبة،  بلهجة  بينهم  فيام  يتحدثون  كانوا 
ويعلّموهم  يومنا،  ألناس  اجلامدة  اخلشنة  الغليظة  الترصفات  يشاهدوا  حتى  احلياة 
الظرافة واألدب وحسن املعارشة - حتى البستانيون الذين كانوا يعملون يف احلدائق 
يف القصور ويف املنازل كانوا يرتبون وينظمون حدائقهم عىل الذوق السليم، وكانوا 

يتحملون تنظيم األمور التي جتري خارج املنزل.
واحلريف أو البائع الذي يبيع بضاعة ما، ال حيزن ألن املشرتي تركه واشرت من 
حياة  يعيشون  كانوا  ألهنم  نفيس؛  بارتياح  يشعر  كان  العكس  عىل  بل  اآلخر،  البائع 

بعيدة عن احلرص.
ا من القلب وليس حب رياء. ا حبا صادقً لقد كان الناس حيب بعضهم بعضً

وكان معظم أصحاب القصور من الناس املعتربين ومن أصحاب السجايا، فقد 
ا يستفيد من تلك القصور، حيث كان يوجد رجل البيت  كان اجلميع ثريا كان أم فقريً
» حيث يضيفون الضيوف  لِكْ مْ رَ » وسيدة البيت يف قسم  الـ«حَ لِكْ المْ يف قسم الـ«سَ

دون تفريق بني غني أو فقري.
كان هناك وقت حمدد لدخول وخروج الضيوف.

يف  التفكري  قبل  وأقاربه  جاره  ومنفعة  مصلحة  يف  يفكر  شخص  كل  كان  لقد   
ما  بخالف  احلالل  املكسب  عىل  حيرصون  فكانوا  ماهلم  رأس  القناعة  وكان  نفسه، 
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يفعله بعض الناس اليوم من مجع املال حالال كان أو حراما. وكان الرجل يف حياة 
شفقة  ويظهر  اللطف،  معاين  وحتمل  توقرها  التي  باأللقاب  زوجته  يدعو  أرسته 

ورمحة تليق به، وكانوا يبذلون اجلهد والسعي يف تنفيذ أوامر اهللا بدون أي تقصري.
ا حترتم زوجها جدا، وال تعرتض عىل األشياء التي يبدهيا،  وكانت الزوجة أيضً
يشرتهيا.  أن  يستطيع  ال  التي  األشياء  رشاء  عىل  ترص  وال  األمور،  كل  يف  تعاونه  بل 
وهلذا مل حتدث أزمة أو انفتاح يف ميزانياهتم، كانوا يقضون حياهتم بشكل هبيج سعيد 
فال  بعناية،  تستخدم  املنزل  وحمتويات  امللبس  وكان  املالية.  األزمات  يف  تفكري  دون 
كانت  التغيري.لقد  موضة  وراء  يسعون  يكونوا  مل  قديمة،  أهنا  بحجة  مبارشة  تُلقى 

السعادة عندهم ليست يف مجع املال الكثري بل يف راحة البال. 
وكان من املشهور املثل السائر القائل: "األنثى من الطيور هي التي جتعل بيتها 
جنة" وكام أن األمهات كن غري معتادات عىل اإلرساف، فإهنن قمن برتبية وتعويد 

ا عىل ذلك.  أبنائهن أيضً
كان اآلباء يضعون األموال يف جيوب الصغار الذين حصلوا عىل هذا الشعور، 
وحيضوهنم  ينفع،  ال  ما  رشاء  أو  التبذير،  أو  اإلرساف  عدم  يلقنوهنم  كانوا  ولكنهم 
الغري  حب  عىل  األطفال  دون  يعوّ وبذلك  ذلك،  أمكنهم  ما  الفقراء  مساعدة  عىل 

واإلنفاق.
يرىض  املدين  كان  فقد  الدين.  ومن  الغري  حقوق  من  شديد  خوف  هناك  كان 
األخالق  بتلك  يتميزون  كانوا  وألهنم  ميعاده.  يف  دينه  أداء  سبيل  يف  باجلوع  حتى 
فإنه كان لكل شخص القدرة عىل االقرتاض يف أية حلظة، ألهنم كانوا أهل الصدق 

واالستقامة.
وكانت املرأة مكلفة بشؤون املنزل وتربية األطفال كربة البيت؛ أما الرجل فكان 

مشغوال باألعامل اخلارجية، وتأمني احتياجات املنزل.
بل  عاصيًا،  شبابه  يف  يكون  ال  احلسنة،  الرتبية  تلك  عىل  يرتبى  الذي  والطفل 

ا يف املجتمع يكتسب تقدير اجلميع. ا وركنًا حمبوبً يكون عنرصً
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. وكانوا يعظموهنم أكثر  كانوا حيرتمون معلمي القرآن والعلومِ الدينية والشيوخَ
من غريهم. 

مل يكن الطعام يشغل األذهان كام هو الوضع يف الوقت احلايل. فأي طعام يُوضع 
أمام الشخص يأكل منه ويشكر اهللا، حتى إذا أكل اخلبز اجلاف فإنه يأكله وهو سعيد، 
كان  والدنا  أن  من  وبالرغم  األكل.  من  الفراغ  بعد  والشكر  احلمد  دعاء  ينسى  وال 
صاحب ثروة إال أننا مل نكن نأكل اللحم إال قليال، وما كنا نشتكي عن ذلك. مل يكن 
ا ما يصادفون أمراض القلب واملعدة  آنذاك رغبة إىل اللحم مثل يومنا هذا. كان نادرً

واملثانة واألمراض الروحية. 
فقد كان يف كل حي طبيب واحد فقط، وكان يكفي احلي، وألن الناس كانت 
ا، فلم يكن هناك أمراض الروماتيزم وغريها  تقيم الصالة وتأكل قليال ومتيش كثريً

من األمراض املوجودة حاليًا.
املؤسسات  كافة  فيه  تُغلق  كانت  األسبوعية،  اإلجازة  يوم  هو  اجلمعة  يوم  كان 
اخلاصة والعامة واملدارس. فالبعض كان يسرتيح يف ذلك اليوم، والبعض اآلخر كان 
والبعض  الغابات.  أو  احلدائق  ذات  األماكن  يرجحون  كانوا  حيث  ويتنزه،  يتجول 
كان ينشغل يف ذلك اليوم بأعامل صيانة املنزل أو قضاء أية مصلحة للبيت. كان كافة 
أيوب  مسجد  وكان  اجلمعة،  صالة  إىل  ويذهبون  اجلديدة  املالبس  يلبسون  الناس 
ا بالناس، كانت اخلطبة قصرية، وكان الناس يؤدون  ١٠  سلطان خاصة يزدحم كثريً
ركعات بعد الفريضة بطمأنينة وخشوع، وال يفعلون يف السجود كام تنقر الدجاجة. 
ا  فقد كان األئمة يف غاية الدقة ويف منتهى االحرتام يف هذا املوضوع. فقد كانوا مجيعً

يعرفون السبب واملقصد من الصالة.
ويربيها،  بنفسه  الزهور  يزرع  كان  شخص  فكل  للزهور،  حب  هناك  كان 
اإلناء  حتى  نجد  مل  فإننا  االحتالل،  حتت  من  حديثًا  هنضت  قد  كانت  الدولة  وألن 
الذي نقوم بزراعة الزهور فيه بسبب الفقر، إال أننا كنا نستفيد من بعض العبوات 
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للمعلبات ونزرع فيها، وكانت تلك الزهور التي تزرع تداعب الروح بألواهنا وتُشم 
رائحتها الذكية.

تلك  من  بدال  الورد،  ماء  تستخدم  الفرتات  تلك  يف  األصيالت  النسوة  كانت 
كانت  وهلذا  اجللد،  أذية  عىل  تعمل  التي  املسممة  والكريامت  والعطور  األسنسات 
جلود النسوة الاليت يف السبعني أو الثامنني غاية يف النضارة والنورانية. أما النسوة يف 
زماننا هذا فإننا نجدهن فقدن نور الوجوه لسببني؛ األول: حرماهنن من نور العبادة، 
والثاين: نتيجة لفقدان نضارة جلودهن يف سن الشباب بسبب الكريامت وغريها من 

مستحرضات التجميل.
كان الناس ينتظرون شهر رمضان الكريم عىل شوق، وإذا ما بلغوا رمضان فإهنم 
الرتاويح.  صالة  يف  آخرها  عن  متتلئ  املساجد  كانت  كبرية.  بمتعة  يصومون  كانوا 

وكان غري املسلمني حيرتمون املسلمني فيأكلون خفية.
قطع  من  امليالدية  السنة  رأس  يف  تقام  التي  االحتفاالت  تلك  هناك  يكن  مل 

.ألشجار الغابات، وتزيني للموائد بالديوك الرومية كام هي العادة عند النصار
ا لطيفة ذات مغذ رقيق، وليست مثل املوجودة  فً ف التي حتكى كانت طُرَ حتى الطُرَ
حاليًا من التي تكرس القلوب واخلاطر وحتمل الفظاظة. ويف جمالسهم كانوا  يرشبون ماء 
الورد احللو، والشاي، والقهوة، والعصائر، وحيكون يف تلك املجالس املناقب التارخيية 

التي تعطي العِرب، كام كان بعض األشخاص ذوي الصالحية  يلقون الشعر.
مل يكن هناك سوء أدب ووجه عابس أو قلة احرتام، بل كان كل الناس يف هبجة 
حيث  املباركة،  األيام  تلك  يف  يتزاور  فالكل  العيد،  أيام  حيرتمون  وكانوا  وسعادة، 
املنازل  من  العديد  كانت  وبذلك  الرشيف،  النبوي  واملولد  الكريم  القرآن  يقرؤون 

والقصور تأخذ نصيبها من هذه النفحات الربانية.
كان اجلميع يتهادون، وكانوا يطيبون قلوب الضيوف باإلكرام والعزة، كام كانوا 
يعتربون التحدث بصوت مرتفع أمام الشخصيات الكبرية ذات االعتبار عيبًا وعدم 
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لطف. وألن األطفال كانوا عىل تربية واضحة فإهنم كانوا ال جيلسون يف الصدارة يف 
جمالس الكبار.

وكام أننا لن نستطيع أن نصف طعم العسل ملن ال يذوقونه، فإننا لن نستطيع أن 
نصور احلياة يف تلك األيام ملَنْ ال يعرفوهنا، واخلالصة أن احلياة يف تلك األيام كانت 

عبارة عن عامل رباين ال يمكن حتى ختيّله.
مقارنة بسيطة بني اجليل العثامين واجليل اجلديد:

مع  مستمرة  حرب  حال  يف  كانوا  قديامً  الغربيني  إن  نقول:  أن  هنا  علينا  جيب 
الدولة العثامنية التي كانت تُعد اخلصم األول للعامل النرصاين، كام هو احلال اليوم، 
ا منهم كالرحالة والدبلوماسيني وأحيانًا رجال الدولة  وبالرغم من هذا وجدنا بعضً
يرتنمون بالتقدير واالحرتام يف الوقت نفسه  باآلداب واألخالق العثامنية وتفوقهم 
مما  هذا  ولعل  جلدهتم.  أبناء  إيقاظ  هبدف  ذلك  كان  وإن  حتى  والعدالة،  النظم  يف 
ا من العِرب يف الوقت احلايل. إن ختلفنا يف الناحية املادية  مع ما ضيعناه  حيمل لنا كثريً
من املزايا القيمة معنويا ال تظهر وضوحا تاما إال من خالل تلك االعرتافات التي 

أدىل هبا الغربيون عنا.
يقول «أدموند دي أميكس» الذي شاهد وعاين تلك احلقيقة:

ألن  وذلك  كأجدادهم.  ليسوا  احلاليني  األتراك  أن  عىل  كله  العامل  "...ويتفق 
وأخطائنا  النفسية،  راحتنا  بأسباب  ويأخذ  أقمشتنا  يستخدم  أصبح  احلايل  اجليل 
من  يتمكنوا  ولن  واحلضاري.  التقني  التقدم  بأسباب  األخذ  من  بدال  وعيوبنا، 
ذلك؛ ألهنم مل هيضموا بشكل تام أفكارنا وأحاسيسنا. فإن هناك حقيقة واقعة وهي 
من  عليه  حصلوا  والذي  العثامنية.  الرتكية  للسجية  الطيبة  اجلوانب  كل  فقدوا  أهنم 
الفاشلني،  الكساىل،  املوظفني  من  الغفري  اجلم  إخراج   سو شيئا  ينفعهم  مل  الغرب 
والقومية،  الدينية  القيم  لكل  األعداءِ  للغرب،  املقلدين  باملال،  املغرمني  اجلاحدين، 
ذوي النفوس الضعيفة؛ وإخراج طائفة من شباب ال يبلغون رشاك نعل أجدادهم، 
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يتميزون بالوقاحة وقلة احلياء واألخالق، ال هيتمون إال باملظهر اخلارجي وباألناقة.


آالف  من  األمثلة  تلك  لكم  ورشحنا  عليكم  رسدنا  أن  بعد  الفاحتني!  أبناء  يا 
األمثلة املشاهبة هلا، عليكم بعدها أن تدركوا كام ينبغي من أين أتينا وإىل أين نسري؟ 
أن  علينا  وبعدها  كم٢؟  مليون   ٢٤ ملساحة  يمتد  وطنًا  فقدنا  كيف  تدركوا  أن  جيب 
التي  أجدادنا  مزايا  عىل  احلصول  إىل  املؤدي  الطريق  يف  كبريين  وجهد  بعزم  نسري 

كانت حتري حتى األعداء.
!r اللهم اجعل لنا نصيبًا من األخالق السامية التي اقتبسها أجدادنا من النبي

آمني!...

O
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س السالم والطمأنينة يف املجتمع العثامين أحد أُسُ
الوقف

الوقف مؤسسة تضمن استمرارية اإلنفاق وهو مظهر للحب والشفقة والرمحة من 
اخلالق إىل املخلوقات. ويعرب هبذا:  إنفاق املال يف سبيل اهللا U واستخدامه من أجل 

غاية معنوية أبدية متنع التمليك والتملك.
وقد بدأ الوقف أول ما بدأ يف التاريخ يف األماكن التي يتعبد فيها الناس، ثم توسع 

.بعد ذلك ليدخل فيه العديد من الساحات االجتامعية األخر
وتذكر الرواية أن «إبراهيم u» كان قد خشع أمام جربيل u ملا ذكر لفظ اجلاللة 
أمامه ثالث مرات متتالية، فقام «إبراهيم u» بوهب مجيع قطعانه هللا، فباعها كلها، 
بسيدنا  بدأ  قد  الوقف  يكون  وبذلك  املسلمني،  خلدمة  قدمها  فسيحة  ا  أرضً  واشرت

.«u إبراهيم»
 r يف حياته النامذج الفعلية للوقف، فكام هو معلوم أن النبي r  وقد عرض النبي
كان أسوة حسنة لكل أمته يف كل الساحات. وقد أوقف النبي  r سبع حدائق نخيل يف 
». وقد تبعه يف  كْ املدينة املنورة، وأوقف بعدها حصته من مزارع نخيل «خيرب» و«فَــــدَ
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ذلك الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم؛ حيث أوقفوا أمواهلم وأمالكهم بام لدهيم 
من إمكانات. يقول «جابر» t: "ليس من أصحاب النبي أحد إال و أوقف".

وهذا «عمر بن اخلطاب» t وقع يف نصيبه من غنائم «خيرب» حديقة نخيل مجيلة 
للغاية، لكنه رأ يف منامه أنه ينفقها يف ثالثة أيام، فذهب إىل الرسول r وقال له: 

به؟". تأمرين  فكيف  منه،  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل  أرضاً  "أصبت 
ا» . َ قْتَ هبِ دَّ تَصَ ا وَ هَ لَ تَ أَصْ بَّسْ ئْتَ حَ إِنْ شِ ِ»  : r فقال له الرسول

اهللا،  سبيل  يف  املجاهدين  عىل  يمتلكها  التي  احلديقة  هذه  «عمر»  أوقف  وهلذا 
أصحاب  وكل  السبيل،  أبناء  وعىل  األرس،  من  العتق  يريدون  الذين  العبيد  وعىل 

احلاجة. (البخاري، الوصايا، ٢٧٧٢/٢٢)


أما بالنسبة للعثامنيني -الذين أظهروا حساسية ودراية كبرية يف تعقب هنج النبي 
يف  جداً  كبرية  خدمات  قدموا  فإهنم  الكرام-  صحابته  عليه  سار  الذي  والطريق   r
جمال الوقف. وال شك أن أكرب تطور يف األوقاف إنام كان يف عهد العثامنيني. فالوقف 
مؤسسة للوفاء، تقدم األموال التي اكتسب بوسيلة الناس الستفادهتم وخدمتهم من 
جديد. فليس مؤسسة هتدف اكتساب املال وادخار الثروة بمفهوم مصلحي، بل إنه 

أثر تولد من قلوب تقدم الرمحة واإلنسانية عىل كل يشء.
ا  دستورً  " لِلنَّاسِ مْ  هُ عُ فَ أَنْ النَّاسِ   ُ ريْ "خَ الرشيف:  احلديث  العثامنيون  اختذ  وقد 

هلم، وأسسوا بواسطة األوقاف ما ال حيىص من اآلثار واألعامل العظيمة الباقية.
وخدمات األوقاف يف الدولة العثامنية، إنام هي كثرية ومتنوعة. وإظهار التنوع 
يف تلك األوقاف من حيث الزمان واملكان وامليول بام يتفق مع هدف خدمة املجتمع، 
ا إحصائيا  إنام هو دليل عىل أن نظام تلك األوقاف كان يف بناء ديناميكي وليس نظامً

. عقيامً
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وبالرغم من أنه ال يمكن إحصاء أنواع األوقاف يف الدولة العثامنية وساحات 
أخذ  من  نتمكن  حتى  املهمة  األمثلة  بعض  ذكر  يمكننا  أنه  إال  تام،  بشكل  خدماهتا 

فكرة شاملة عن تلك األنواع واخلدمات:
إنشاء وترميم اجلوامع واملساجد والزوايا والتكايا،  -

بناء املؤسسات العلمية كاملدارس ودور احلفظ ودور احلديث،  -
خدمات املطاعم اخلريية واحلاممات والنزل واخلانات ودور الشفا،  -

املصليات واملكتبات والدكاكني ودور الضيافة،  -
اآلبار وقنوات املياه واجلسور واألسبلة،  -
اخلانات واحلاممات واألرضحة واملرافئ،  -

منارة املالحني، ميادين للمصارعة و رمى السهام،  -
مالجئ األيتام ودور حضانات األطفال،  -

،فك أرس العبيد واألرس  -
تأمني احلطب للفقراء،  -

رشاء أقداح وأكواب جديدة بدال من األكواب التي يكرسها اخلدم، وذلك   -
        حتى ال يغضب منهم سادهتم،

تأدية الديون عن الغارمني املسجونني،   -
تربية اخليول للغزاة،  -
غرس األشجار،  -

تسهيل الطرق عىل اجلبال،  -
مساعدة اليتيامت يف جتهيز العرس،  -

تأدية الديون عن املدينني،  -
مساعدة النساء األرامل واملحتاجات،  -
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ترفيه األطفال ومالعبتهم،  -
تقديم املساعدات الغذائية لألطفال يف املدراس،  -
التكفل بجنازات الفقراء، ومن ليس هلم أقارب،  -

إسعاد الفقراء واألطفال يف األعياد،  -
تقديم املساعدات العسكرية للقلعات واملعسكرات،  -

محاية النساء العجائز، ومن ليس هلن أقارب،  -
تغذية الطيور يف فصل الشتاء، العناية بطيوراللقلق التي مل تستطع اهلجرة   -

         ومداواهتم،
وهناك أوقاف للمقاصد اخلريية الكثرية التي يطول الذكر عنها هنا.

عالوة عىل ما ذكر من األوقاف تأسست آالف األوقاف من أجل مكة املكرمة 
هذا  رؤية  ويمكن  احلرمني»،  عام «أوقاف  بشكل  عليها  يطلق  كان  املنورة.  واملدينة 
اليمن.  وحتى  أوروبا  وسط  من  العثامنية  الدولة  أرجاء  كل  يف  األوقاف  من  النوع 
األرايض  تلك  يف  االجتامعي  والسالم  واالطمئنان  الرفاهية  حتقيق  أجل  من  وذلك 

املباركة التي مل يكن هبا النفط يف ذلك الوقت كام هو يف الوقت احلارض.
وقد تأسست إدارة مستقلة لكل واحدة منها. وعالوة عىل دخل تلك األوقاف 
أثناء  واملجاورين  للحرمني  واألموال  اهلدايا  يرسلون  العثامنيون  السالطني  كان 
إرسال أستار الكعبة التي كانت تنسج يف إستانبول. وقد استمر هذا التقليد املسمى 

(موكب الرصة) حتى هنايات الدولة العثامنية.١
عن  بدفاعه  اشتهر  الذي  باشا  فخرالدين  ان  احلرمني.  داخل  كثرت  قد  املرسلة  اهلدايا  هذه     .١
املدية املنورة. وهذا الباشا قام بإرسال اهلدايا املوجودة يف حرم املدينة يف الصناديق كي يمنع 
هنبها. بلغ عدد الصناديق املرسلة اىل إستانبول أكثر من ثالثامئة صندوق، وهذه الواقعة تعطينا 

فكرة حول عظمة اهلدايا املهداة من قبل العثامنيني إىل حرم املدينة املنورة. 
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 r هذا هو نظام الوقف الذي جعل «قسطنتنابول» بعد فتحها ببشارة رسول اهللا
«إسالم بول». وهكذا بقى اسمها القديم يف طيات التاريخ ومحلت أسامء أخر منها 

«در سعادت» و«باي ختت» و«آستانة» وعاشت إىل الوقت احلارض. ٢ 
أسسها  التي  األوقاف  تلك  عىل  واملدينة  مكة  يف  كثرية  خدمات  قامت  وقد 
املحبون للخري ورجال الدولة وعىل رأسهم السالطني العثامنيون، وهذا جعلهم حمل 

شكر وتقدير كل املسلمني.
هلذه  استمرار  واآلخرة  لآلخرة،  استعداد  دار  الدنيا  أن  اإلسالم  علّمنا  وقد 
الدنيا، ولذلك فقد أسس اإلسالم أمجل وأكمل توازن بني العاملني من ناحيتي الروح 
ل اإلسالم أرضية ثابتة للغاية ملجتمع مطمئن  والبدن، واملادة واملعنى. وبذلك شكّ

مرفّه ومتناغم.
أمجل  تُعد  اخلدمات،  وقدمت  شاسعة  مساحات  يف  انترشت  التي  واألوقاف 
التي  والشفقة  للرمحة  ومظهر  شكل  أكمل  يُعترب  بذلك  والوقف  إنفاقية.  مؤسسات 
محّلها  مسئولية  والوقف  اخلالق.  أجل  من  املخلوقات  كل  جتاه  لإلسالم  شعار  هي 

اإلسالم للمسلم جتاه كل املخلوقات.  
وقد أُمرنا يف القرآن الكريم بأن ننفق مما نحب حتى يكتمل إيامننا ونتمكن من 

م كثرية، وتوضيح أمهها ما يىل:  كَ الوصول إىل الرضاء اإلهلي. ففي هذا األمر حِ
أهم وأغىل ما يملكه اإلنسان يف هذه الدنيا هو املال والروح، ويمكن بإنفاقهام 
كل  عىل  أُطلق  وهلذا   .U اهللا  رضاء  عىل  واحلصول  اجلنة،  دخول   U اهللا  سبيل  يف 
من يبذل ماله وروحه، أي كل ما يملكه بسخاء يف سبيل اهللا U، (إنسان الوقف). 
الستفادة  والروح  املال  من  لدهيم  ما  بتقديم   U اهللا  رضاء  لنيل  يسعون  وهؤالء 

العاجزين من الناس .

٢.   إسالم بول: كثري اإلسالم؛ در سعادت: دار السعادة؛ باي ختت: عاصمة؛ آستانة: مركز السلطنة.



٥٩٥

    o الوقف       

إن الطمأنينة والسكون يف املجتمعات إنام يستمران عن طريق أمثال هـــؤالء. 
بقدر أعامرهم غالبًا. من الرضوري أن نلتقي هبذه  مقدر  وصيتَه  املجتمع  إن رشف 

البنية من جديد بأن نكسب أرواحنا عمقا يف ظل احلقائق املعنوية.     
ة رجال الوقف: األنبياء ثم األولياء ثم من تربوا عىل أيدهيم  ويأيت عىل أعىل قمّ
العامل،  أنحاء  إىل  قلوهبم  يف  التي  اإليامنية  الثورة  هذه  محلوا  قد  فهم  الواصلني.  من 

ومألوا بأعامهلم صفحات التاريخ الذهبية.
املرشدون الكاملون عند العثامنيني كانوا بفيضهم وروحانيتهم وسيلة للهداية. 
مؤسسة  عن  عبارة  منها  واحدة  كل  كانت  العثامنية  االجتامعية  احلياة  يف  والتكايا 
للرتبية املعنوية املنترشة إىل حد ما يف املجتمع. فكانت كل واحدة منها بمثابة املركز 

الذي يلقن الثقافة شفهيا لألهايل، ويكسبهم النضوج األخالقي. 
وهذا يف الغالب كان يتحقق عن طريق األوقاف التي هي  نتيجة جلهود الناس 
والظرافة  القلبية  والرقة  واحلساسية  اإليثار  فكان  الدولة.  سعي  إىل  إضافة  الدينية 
بمثابة الطبيعة األصلية يف األفراد. فالذين ختطوا مانعة النفس كانوا يوزعون الرمحة 
الربيعية  األمطار  بمثابة  فكانوا  املعنوية؛  وخدماهتم  بإرشاداهتم  الدولة  أنحاء  إىل 

املباركة. 
من  كواحدة  باقية  تزال  ما  العظامء  أجدادنا  أسسها  التي  املؤسسات  هذه  إن 
واملعسكرات  واألسبلة  اجلوامع  إن  احلايل،  الوقت  يف  األساسية  املؤسسات 
 األخر اخلريية  اخلدمات  من  والكثري  نرشهبا،  التي  املياه  حتى  بل  واملستشفيات، 
التي ال نستطيع حرصها إنام هي يف احلقيقة أمانات وذكريات عزيزة باقية لنا إىل اليوم 

من تلك املؤسسات.
ووجهوا  العامل،  جغرافية  من  ا  كبريً قسامً  حكموا  الذين  العثامنيون  وهؤالء 
يف  والرفاهية  الطمأنينة  توفري  عىل  عملوا  يريدون،  حيث  من  التارخيية  األحداث 
القوي  والغني،  الفقري  املجتمع،  يف  فرد  كل  وجعلوا  األوقاف.  بواسطة  جمتمعاهتم 
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والضعيف، يعيش يف مناخ من األخوة الروحانية. ومتكن املجتمع العثامين يف وقته 
تنشدها  التي  االجتامعية"  "العدالة  قمة  بلوغ  من  هذه  الثرية  الوقف  ثقافة  بفضل 
األدب  يف  ا  موجودً "الرواية"  فن  يكن  مل  وهلذا  احلايل.  الوقت  يف  األمم  وتتمناها 

العثامين حتى عهد اهنيار الدولة. 
ويوضح «مجيل مريج» - رمحه اهللا- بتعبري رائع عن سبب تأخري ظهور الرواية 

عند العثامنيني ويقول: 
يظهر«الرواية»" حتى  املأساة  عندهم  يكن  "مل 

خالل  النرصانية  عند  ا  شعارً كانت  الرمحة  أن  يدعي  الغرب  أن  من  وبالرغم 
القرون الوسطى، إال أن األوقاف مل تكن منترشة عندهم بقدر ما هي منترشة لدينا، 
والدبلوماسيني  السفراء  من  بتحريض  تأسس  إنام  لدهيم  منها  املوجود  ومعظم 
هؤالء  مذكرات  من  جليا  هذا  ويتضح  العثامنية،  الدولة  يف  أقاموا  الذين  األجانب 
الدبلوماسيني. ومذكرات السفري الفرنيس الشهري «بوسربج» إنام هي نموذج واضح 

عىل تلك األعامل التي حتتوي عىل اعرتافات من هذا النوع.
تتم  التي  اخلريية  اخلدمات  تطبيق  يف  تُراعى  كانت  التي  املهمة  اخلصائص  ومن 
ذلك  وبفضل  للمحتاج.  املتربع  معرفة  عدم  العثامنية،  الدولة  يف  األوقاف  بواسطة 
شعر أصحاب اخلريات بأهنم ختلصوا من علة النفاق، وكان هلم نصيب من األدعية 
الغيبية املقبولة بإذن اهللا. وألن هذه املساعدات كانت توزع بواسطة املساجد والتكايا، 

فقد كانت سببًا يف تقوية العامل اإليامين عند الناس.
لقد انترش الوقف بشكل كبري يف الدولة العثامنية، ومل يقترص انتشاره عىل البرش 
أسس  لقد  والنبات،  الدواب  ا  أيضً ليشمل  انترش  بل  سبق،  فيام  أوضحنا  كام  فقط 
العثامنيون املراكز العالجية لعالج الطيور اجلرحية، والدواب املريضة، والطيور التي 
ال تستطيع الطريان أثناء هجرهتا، حتى هتاجر، وكان يتم اإلنفاق عىل تلك املراكز من 

األوقاف التي تأسست هلذا اهلدف.
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أن  إال  جمهول،  العثامنية  الدولة  يف  لألوقاف  احلقيقي  العدد  أن  من  وبالرغم 
أجدادنا  حب   مد عن  تعبري  أمجل  يعرب  وهذا  وقف،  ألف   ٢٦ بلغت  أهنا  الثابت 
العهود  أكثر  يف  حتى  األوقاف  قدمته  الذي  الدور  استمر  لقد  , األوقاف.  لتأسيس 
لقد  املجتمع.  جلروح  شافيا  مرمها  وأصبح  واخلارجية،  الداخلية  للمصائب  ا  تعرضً
أصبحت األوقاف يف تلك الظروف الطارئة احلساسة بمثابة ملجأ الشفقة والرمحة 

املفتوح للمساكني واملستضعفني واألبرياء يف املجتمع.
ورد يف وقفية السلطان الفاتح: 

ا  وقفً أوقفت  إستانبول،  فاتح  الفاتح،  حممد  السلطان  العاجز  العبد  "أنا 
 « لِقْ ا معلومة احلدود، وواقعة يف «طاشْ ا بالرشوط التالية: عدد ١٣٦ حانوتً صحيحً
عيّنت  جبيني؛  عرق  من  اكتسبته  الذي  اخلاص  باميل  اشرتيتها  قد  كنت  بإستانبول، 
شخصني عىل كل شارع يف إستانبول باملال الذي يتحصل من غري املنقول املذكور، 
عىل أن يتجول املذكوران يف الشارع يف أوقات معلومة من اليوم، ويكون يف يد كل 
واحد وعاء فيه جص ورماد يضعان منه إلزالة أثر البصاق، وليأخذ كل واحد منهام 
٢٠ أقجه يوميا. كام عينت ١٠ جراحني، و١٠ أطباء، و٣ جمربين، حيث خيرجون هم 
ويسألون  األبواب،  كل  ويطرقون  املحددة،  األوقات  يف  إستانبول  شوارع  إىل  ا  أيضً
هل يوجد عندهم مريض أم ال، وإذا كان هناك مريض فليقوموا بتطبيبه، أويذهبون 

به إىل دار العجزة مبارشة، دون انتظار أي مقابل.
وإذا حدث، ال قدر اهللا، أية أزمة يف املواد الغذائية، فليتم إعطاء أهل األرباب 
وليصطادوا  البلقان،  غابات  إىل  وليخرجوا  هذا،  ملواجهة  تركتها  سالح   ١٠٠
احليوانات الوحشية يف غري وقت التبييض والوالدة. وليأكل فقراء إستانبول وأرس 
بأنفسهم  املذكورون  خيرج  أال  برشط  كليتي،  يف  أسسته  اخلريي  املطعم  يف  الشهداء 
 لب الطعام إليهم يف أوعية مغلقة دون أن ير للحصول عىل الطعام املذكور، بل جيُ
أي شخص الطعام وهو ذاهب إليهم، أي يتم الذهاب إليهم بالطعام يف ظلمة الليل".
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لقد أسس «الفاتح» - وكام رأينا – قواعد بمقاييس آداب حساسة للغاية لصالح 
ويتخذ  رأيناه  حتى  بل  املجتمع،  وصيانة  حلامية  وذلك  املحتاجني  املجتمع  أفراد 
فيه  يأمر  الذي  الوقت  ويف  الطريق،  يف  البصاق  مثل  املكروهة  األفعال  جتاه  التدابري 
بإطعام املرىض حلوم دواب الصيد، إال أنه يؤسس توازنًا بيئيا بتحريمه صيد الدواب 
ا  التي لدهيا مولود أو بيض، فإىل جانب رمحته وشفقته عىل أمته، نجده يراعي أيضً

حقوق احليوان.
يزيد،  أو  عام  مخسامئة  قبل  صنعه  الذي  هذا  «الفاتح»  ترصف  رأينا  ما  وإذا 
فساد  به  حييط  الذي  احلايل  الوقت  يف  لنا  وعظة  عربة  يمثل  صنعه  ما  أن  لنا  سيتضح 

التوازن البيئي والتلوث البيئي الذي يعمل عىل إظالم مستقبل األرض.
أما بخصوص أمره بتوزيع الطعام عىل أرس الشهداء يف ظلمة الليل ويف أوعية 
يمكن  ال  للوفاء  ا  نموذجً يمثل  فإنام  نفوسهم،  وعزة  كرامتهم  لصيانة  مكشوفة  غري 

الوصول إليه يف الوقت احلايل، إنه يمثل مبادئ سامية ونافعة لألجيال القادمة.


األوقاف التي حتيط املجتمع كشبكة رمحة هي مناظر السعادة والطمأنينة املقدمة 
إىل اإلنسانية عىل يد أناس أخرجهم املسلمون من بينهم وربّوهم.

ا عىل وقفية «صوقولو حممد  واملعلومات التالية التي أوردها «أوليا جلبي» عطفً
باشا»، فيام خيص املضيف تُظهر إىل أي مد كانت ذات عربة وعظة: 

ولتكرموه  ولتدخلوه،  الباب  له  فلتفتحوا  الليل،  وسط  يف  ضيف  حل  ما  "إذا 
لو  حتى  الليل  يف  اخلارج  إىل  اخلان  من  خيرج  أحدا  ترتكوا  وال  املوجود،  بالطعام 
بالنداء  اخلان  مسئولو  ليقم  الصباح،  يف  الرحيل  وقت  حل  ما  وإذا  الدنيا.  اهندمت 
هل  تامة؟  ومالبسكم  وخيولكم  وأرواحكم  أموالكم  هل  حممد!  أمة  "يا  اخلان:  يف 
لكم حاجة؟" وإذا رد املسافرون قائلني: "كل يشء متام، رحم اهللا صاحب اخلري." 
ال  انتبهوا،  "ولكن  ويقولون:  الشفق  وقت  األبواب  بفتح  اخلان  مسئولو  يقوم 
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بركة  عىل  سريوا  الطريق،  يف  ا  صديقً تعرفونه  ال  من  تتخذوا  وال  بساطكم،  تضيعوا 
اهللا وتيسريه"، وبذلك يودعوهنم بعد هذا الدعاء وتلك النصيحة.

العمق  تُربز  أفندي»  األرشاف «أسعد  نقيب  وقفية  من  املأخوذة  األسطر  وهذه 
الروحي للمؤمن:

ال  الذين  للعاجزين   األخر واالحتياجات  والفحم  احلطب  تأمني  "ليتم 
يقدرون عىل العمل بسبب املرض، أو الفقراء أو املسنني الذين يعيشون يف األماكن 
التي ال يلتفت إليها أهل اخلري من رجال الدولة، وليتم رشاء جتهيزات العرس لفقراء 

الفتيات، أو الالئي ليس هلن من يعوهلن، إذا ما وصلن إىل سن الزواج".
واملقتطفات التالية التي أخذها الرحالة الغريب «هونكه» من رسالة كتبها شاب 
رعاية  عىل  نموذج  أمجل  تعد  اإلسالمية،  املستشفيات   إحد يف  ا  مريضً يرقد  كان 

األوقاف للفقراء:
املستشفى  إن  لك:  فأقول  ال،  أم  للامل  أحتاج  هل  تسألني  العزيز،  "والدي   
بعد  مبارشة  للعمل  أضطر  ال  حتى  ذهبية،  قطع  ومخس  جديدة،  مالبس  سيعطيني 
أرغب  ال  إنني  القطيع.  من  شيئًا  تبيع  ألن  داعي  ال  وهلذا  املستشفى،  من  خروجي 
مثل  والبطانيات  البياض،  ناصعة  واملالءات  ناعمة،  ة  َّ فاألَرسِ املكان،  هذا  ترك  يف 
والذين  الغرف،  كل  تدفئة  يتم  الباردة  الليايل  ويف  سبيل،  غرفة  وبكل  املخمل، 
اهلضم  عىل  معدته  تقدر  والذي  وشفقة،  رمحة  قلوهبم  يف  أناس  بعالجنا  يقومون 
يل   تشو أن  قبل  هنا  إىل  تعال  املشوية.  والدجاج  الغنم  حلوم  من  يوم  كل  يعطونه 

ا."      الدجاجة األخرية فلنأكل معً
ا أن ١٤٠٠ وقف - من مجلة ٢٦٫٣٠٠ – وقف أسست  والالفت لالنتباه أيضً

يف العهد العثامين كانت من أوقاف النساء.
ومن هؤالء «نوربانو والده سلطان» التي أمرت ببناء العديد من األبنية اخلريية 
يف ضفتي مدينة إستانبول، أي يف الرومىل واألناضول، ومن مجلة تلك اآلثار اخلريية 
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بـ«أسكدار»  طايش»  «طوب  بحي  املوجود  والده»  عتيق  «جامع  بالذكر  اجلديرة 
ومطعمها، ومدرستها، ودار الشفاء، واحلامم املزدوج. 

أساس  وضعت  التي  فهي  سلطان»  مْ  كوسَ رْ  ــبَــيْكَ اهْ «مَ ا  أيضً هؤالء  ومن 
يلِ جامع» وأسست  ـيـنـِ ا جامع «جِ ــنِى جامع» وأسست يف «أسكدار» أيضً جامع «يَ
ا يف منطقة  ا. كام أسست جامعً ا مزدوجً ا للحديث ومحامً بجواره مدرسة وسبيالً ودارً
تزوجيهن،  و  اليتيامت  الفتيات  رعاية  مهمته  مشهور  وقف  وهلا  قواغي»،  «أناضويل 

فضال عن الكثري من األوقاف اخلريية.
مْ سلطان» رغم أهنا كانت مشهورة بجالهلا بني  وسَ والالفت لالنتباه هنا أن «كَ

أمهات السالطني إال أن الرمحة والشفقة كانا بمثابة الطبيعة األصلية عندها.
ــنِى  مْ سلطان» كان هلا رشف وضع حجر األساس لـ«يَ وسَ وبالرغم من أن « كَ
جامع» يف إستانبول، إال أهنا توفيت قبل إمتام بنائه، أما رشف إمتامه وافتتاحه فكان 
يف  معروفة  صنائع  ا  أيضً هلا  كان  هذا  وبخالف  سلطان»  طورخان  لـ«خدجية  ا  رً مقدَّ
إقامة املدارس واملطاعم اخلريية واملدارس واألسبلة وغريها، وما يلفت االنتباه يف 
ــنِى جامع» انصباب رشاب العسل من األسبلة يف ليايل رمضان ويف ليلة  وقفيتها لـ«يَ
اإلرساء واملعراج؛ ليتم توزيعه عىل مجاعات املصلني. حتى إهنا سجلت يف الوقفية 
لب من «أتينا» - وهي باسمها  ا، فكان العسل املذكور جيُ رضورة كون العسل جيدً
اجلديد بازار، تابعة ملدينة ريزه يف منطقة البحر األسود - وكان من أجود العسل يف 
ذلك الوقت. والتفصيل يف الوقفية فيام خيص جودة العسل كالتاىل: "جيب أن يكون 
العسل من «أتينا» مهام بلغ ثمنه، ال جيوز أن يكون مما سواها، وخيصص لكل باب 
 ٣٠٫٠٠٠ تأمني  وجيب  العسل،  لرشاب  العسل  من  أوقية   ٣٣ املسجد  أبواب  من 

ا.  أوقية من العسل سنويً
وقد أوقفت «خدجية طورخان سلطان» من ثروهتا مصادر دخل كثرية جدا يف 
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ا من أجل إدارة تلك األوقاف. سبيل استمرار أوقافها، وعيّنت ١١٦ موظفً
نِيالْ والده سلطان» التي أمرت بتأسيس «جامع الوالدة» يف  وْ تَ ـرْ ا «بَ وهذه أيضً
ا مكتبة وسبيل ومدرسة، وقد أسست  "آقرساي"، و«جامع يا ودود»، وكان هلا أيضً

ا. هلا أوقافً
يف  وآخر  قايب"،  "أدرنة  يف  باسمها  ا  جامعً أسست  فقد  سلطان»  «مهرماه  أما 
"أسكدار"، وبالرغم من األوقاف العظيمة التي خلفتها، إال أهنا كانت ذات شخصية 

متواضعة للغاية، واملثال التايل يظهر ذلك بشكل مجيل: 
مائية  قناة  بتأسيس  أمرت  قد  الرشيد»  «هارون  زوجة  «زبيدة»  السيدة  "كانت 
تعطلت  قد  كانت  املائية  القناة  هذه  أن  إال  وعرفات،  مكة  إىل  بغداد  من  املاء  جتلب 
قليلة  املياه  مصادر  وأن  بذلك،  القانوين  عهد  يف  األخبار  وشاعت  الوقت،  بمرور 
«السلطان  لوالدها  قالت  باألمر  سلطان»  «مهرماه  علمت  وملا  بالغرض،  تفي  ال 
«املعامري  هلذا  يعني  أن  منه  وطلبت  املائية،  القناة  تلك  إحياء  تريد  إهنا  القانوين» 
سنان» وأن ال يفصح عن أثرها اخلريي هذا ألحد، وأنفقت كل جموهراهتا وزينتها 
هلذا الغرض، وكان هذا هو السبب يف اختفاء «املعامري سنان» لفرتة، بعد أن وضع 
أسس مسجد السليامنية مبارشة، فقد ظن الناس أنه اختفى حتى يكمل توطيد أسس 
أرادت «مهرماه  الذي  اخلريي  األمر  هذا  إمتام  أجل  من  كان  السبب  ولكن  اجلامع، 

سلطان» أن يكون رسا".
 ْ املَ مِ عَ زْ ا «بَ ومن أشهر أمهات السالطني من ناحية تأسيس األعامل اخلريية أيضً
التاريخ  يف  استمرت  التي  اخلريية  األوقاف  من  العديد  هلا  كان  فقد  سلطان»  والده 
لعدة عصور، و«جامع والده» القريب من قرص "دومله باغجه" من أكرب اجلوامع التي 
أسستها، و"جرس غالطه" املشهور من أوقافها. وكان املرور عليه جمانا يف بداية األمر، 

ويف السنوات الالحقة أصبح املرور باألجرة لتأمني مصاريف الرتميم. 
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الرشب  مياه  توزيع  رشطه  كان  الشام،  يف  أسسته  للغاية  مهم  وقف  ا  أيضً وهلا 
 .العذبة عىل احلجاج، ودفع قيمة ما يكرسه اخلدم أو يتلفونه، حتى ال يتعرضوا لألذ
ْ والده سلطان» التي امتدت  املَ مِ عَ زْ ومن أكرب اخلدمات اخلريية التي أسستها «بَ
بتأسيسه،  أمرت  الذي  املسلمني»  غرباء  «مستشفى  األماكن،  أبعد  إىل  باخلري  يدها 
مع  الكبري  الوقف  هذا  افتتح  وقد  الشخصية،  ثروهتا  من  ا  كبريً ا  مبلغً له  وأوقفت 
جامعها وسبيلها يف عام ١٨٤٣م، واملستشفى املذكور منذ ذلك الوقت يوزع األدوية 

عىل فقراء األمة املحمدية.
لقد أسس أسالفنا املباركون هذه األوقاف بالدعاء والتمني ليستمر عطاؤها إىل 
يوم القيامة، وقد كانت تلك األوقاف تلبي االحتياجات الالزمة لألهايل يف يومهم 
منها  والكثري  واألسبلة،  واملعسكرات  واملستشفيات  واملدارس  كاجلوامع  وغدهم، 
ال يزال يعمل حتى اآلن، وكل واحدة منها كانت صدقة جارية، ودليال عىل عمق 

اإليامن يف قلوب أسالفنا املباركني.


نحب،  مما  اإلنفاق  يكون  أن   U اهللا  سبيل  يف  اإلنفاق  يف  املهمة  األشياء  من  إن 
  r وأن نعطيه عن طيب نفس. فذات يوم اجتمع الصحابة الكرام يف مسجد النبي

يستمعون إليه، فنزلت اآلية الكريمة: 
           .{ لِيمٌ عَ بِهِ  اهللاَ  إِنَّ  فَ ءٍ  ْ يشَ نْ  مِ وا  قُ نْفِ تُ ا  مَ وَ ِبُّونَ  حتُ َّا  ممِ وا  قُ نْفِ تُ تَّى  حَ  َّ الْربِ نَالُوا  تَ {لَنْ 
من  حيبون  مما  ا  مجيعً الكرام  الصحابة  أنفق  اآلية  تلك  نزلت  وعندما  عمران،٩٢).  آل   )

ا، ومنهم من أوقف. األشياء، فمنهم من تصدق ومنهم من أعتق عبدً
العذبة،  وأصواهتا  الرباقة  بمياهها  اخلليقة  بدأ  منذ  تنهمر  وجداول  أهنار  هناك 
واألمل  املتعطشة،  للصدور  احلياة  تعطي  وهي  القيامة  يوم  إىل  تنهمر  وستظل 
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شبّه    r الرسول  فإن  وهلذا  العاشقة.  لألرواح  واإلهلام  املتأملة،  للقلوب  والسعادة 
قسامً من هذه اخلريات التي تكون يف سبيل اهللا U بتلك األهنار اجلارية، إال أن النهر 
الذي حتدث عنه الرسول r خمتلف، وذلك ألن هذا النهر الذي حتدث عنه الرسول 
r لن ينهمر إىل يوم القيامة فحسب، بل سينهمر إىل األبد، إنه هنر اخلري الذي ينهمر 
دون توقف، وجيلب األجر والدعاء للعبد، وكلام اهنمر هذا النهر مأل صحيفة أعامل 

صاحبه وحوض خرياته، إنه هنر سيغرقه يف النور األبدي، إنه هنر الصدقة اجلارية.
وقد ورد يف احلديث الرشيف: 

مٍ  لْ ، أَوْ عِ ةٍ يَ ارِ ةٍ جَ قَ دَ نْ صَ : إِالَّ مِ ةٍ ثَ نْ ثَالَ هُ إِالَّ مِ لُ مَ نْهُ عَ طَعَ عَ قَ انُ انْ نْسَ ِ اتَ اإلْ ا مَ «إِذَ
» (مسلم، الوصية، ١٦٣١/١٤) و لَهُ عُ دْ الِحٍ يَ لَدٍ صَ ، أَوْ وَ عُ بِهِ نْتَفَ يُ

الوقف.  هنا  اجلارية  بالصدقة  املقصود  أن  اإلسالم  علامء  معظم  أوضح  وقد 
والصدقة اجلارية هي العمل الذي يقدم خدمة بصورة دائمة ابتغاء مرضاة اهللا. وهذا 
يكون بتأسيس مراكز العلم والعرفان، والطرق واجلسور واملكتبات، وتقديم املنح 

للطالب، أو تربية األطفال الصاحلني وجعلهم عنارص نافعة يف املجتمع.


والربكة احلقيقية للخريات املُقدمة يف سبيل اهللا U وابتغاء مرضاته، تكون عىل 
حسب النية واإلخالص. فاملهم أن يكون القلب عىل اإلخالص والتقو، ألن اهللا 
يف  ورد  وقد  أضعافاً  له  ويبارك  سبيله،  يف  يتم  خريي  عمل  أصغر  حتى  يزكي  تعاىل 

اآلية الكريمة: 
لِّ  كُ يفِ  نَابِلَ  سَ بْعَ  سَ بَتَتْ  نْ أَ بَّةٍ  حَ ثَلِ  مَ كَ اهللاِ  بِيلِ  سَ يفِ  مْ  اهلَُ وَ أَمْ قُونَ  نْفِ يُ ينَ  الَّذِ ثَلُ  {مَ

}  (البقرة،٢٦١) لِيمٌ عٌ عَ اسِ اهللاَ وَ اءُ وَ اعِفُ ملَِنْ يَشَ اهللاُ يُضَ بَّةٍ وَ ةُ حَ ائَ ةٍ مِ نْبُلَ سُ
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يْتًا يفِ  نَى اهللاُ لَهُ بَ ، بَ رَ غَ طَاةٍ، أَوْ أَصْ صِ قَ حَ فْ مَ ا هللاِ كَ دً جِ سْ نَى مَ نْ بَ وقال النبي r : "مَ
" (ابن ماجة، جـ٧٣٨/١،٢٤٢ ).  نَّةِ اجلَْ

واحلسنات  واخلري  والعرفان  العلوم  فعاليات  حتقق  ملا  الوقف  شعور  يكن  مل  لو 
واخلدمات هبذا الشكل الكبري وملا ظهرت تلك احلضارة العاملية.

أو  السفه  يف  الوقوع  من  الثروة  أصحاب  محاية  األوقاف  فوائد  أهم  ومن 
اإلرساف. والغاية األساسية لتأسيس األوقاف هي اكتساب رضاء اهللا والوصول إىل 
السالمة يف اآلخرة. وقد تأسس الوقف عىل هذا املنوال، واستمر عىل نفس الشاكلة، 
وقد أُوجزت تلك الغاية يف تعبري خمترص هو "التقرب إىل اهللا"، بل كانت رشطًا من 

رشوط صحة الوقف.
وهلذا جيب الترصف بحساسية شديدة بخصوص الوقف، ورعاية تلك األمانة 
أكثر من أي يشء آخر. وعىل مدار التاريخ تم الوقوف عىل هذا املوضوع بحساسية 
شديدة، لدرجة أنه إذا ما حصل اإلخالل بتلك األمانة، فإن العواقب تكون مؤملة. 
بل  بأحد،  خاصة  الناقة  تلك  تكن  مل  له،  معجزة  كانت  التي  صالح  ناقة  ذلك  ومن 
ا من املال  كانت أمانة من اهللا للناس ليستفيدوا هبا بواسطة نبيه صالح، وكانت نوعً
املوقوف، فلبنها كالسبيل، وصاحبها هو اهللا تعاىل، إال أن قوم صالح الضالني خانوا 

ا. األمانة وعقروا الناقة. والنتيجة أهنم أُهلِكوا مجيعً
وهذه القصة التي اشتهرت عىل ألسنة الناس ودارت بني سيدنا «سليامن» وبني 

اهلدهد، ذات عربة وعظة كبرية. 
 : د اهلدهد سليامن قائالًً فذات يوم عاتب سليامن u اهلدهد، فهدّ

وسلطنتك!"  سيادتك  "ألحمون 

  :«u فقال له «سليامن
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سلطنتي؟" متحو  حتى  حجمك  "وما 

من  قْفٍ  وَ تراب  عىل  أرفرف  ثم  باملاء،  جناحي  "أبلل  الصغري:  الطائر  فأجاب 
األوقاف، ثم آيت إىل سطح قرصك وأنفض هذا الرتاب عليه، وهذا الرتاب املأخوذ 

من الوقف كافٍ لدمار قرصك".
قال  وقد  الوقف.  مال  أمهية  بيان  باب  من  األمهية  غاية  يف  القصة  هذه  وتعترب 
حكامؤنا: "عليكم بالشعور باملسؤولية، وفروا من الواوات!" [ واو الوايل، والوايص، 

والوقف]
أصحاب  فاألشخاص  ا،  صحيحً هنا  الوارد  املعنى  هذا  نفهم  أن  علينا  وجيب 
عن  االبتعاد  هلم  جيوز  ال  ينبغي  كام  التأدية  يستطيعون  الذين  واإلمكانات  اخلربة 
ا. وعليه  اخلدمة يف الوقف؛ ألن ابتعادهم عن اخلدمة فيه سيؤدي إىل وبال عظيم أيضً
فإن اهلدف من التخويف هنا، إنام هو لتوزيع حقوق املستفيدين من هذه املؤسسات 
غري  أو  منقوال  كان  سواء  الوقف  ملكية  ألن  الوقف؛  أموال  وصيانة  وعناية،  بدقة 

منقول هللا تعاىل، وفائدته للمحتاجني من هذه األمة.
واليعطى  يباع  وال  ث  يورَ وال  صاحبه،  ملكية  من  خيرج  املوقوف  املال  أن  أي 
كهبة ألحد. وهلذا فإننا نجد دائامً إما يف بدايات الوقفيات أو يف آخرها مجالً دعائية 
استخدام  مسألة  يف  جادا  الوقف  مسؤول  يكون  حتى  وذلك  بالرش،   وأخر باخلري 
أما  الوقف،  خدمة  يف  يقرصون  ال  ملَنْ  باخلري  فالدعاء  مقصده.  مع  يتفق  بام  الوقف 
الذين  أي  الوقفية،  يف  ما  ينفذون  ال  الذين  األشخاص  أجل  من  فهو  بالرش  الدعاء 

يسيؤون استخدام الوقف ويرضون به. ومعظم الدعاء بالرش يكون كام ييل:
واألنبياء  اهللا  لعنة  عليه  فإن  يغريه،  أو  الوقف  هذا  برشوط  خيل  من  "كل 
وقفيته  يف  الدعاء  هذا  الفاتح  حممد  السلطان  ذكر  وقد  أمجعني"،  والناس  واملالئكة 

لـ«آيا صوفيا».
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وهذا الدعاء بالرش املوجود يف الوقفيات إنام هو نوع من التهديد املعنوي؛ ألن 
وال  اآلخرة،  عقاب  من  خيافون  الدقيق،  التفكري  حيملون  الذين  املوحدين  املؤمنني 
يريدون أن يعرضوا أنفسهم لدعاء بالرش كهذا، ولذلك يترصفون بحساسية شديدة.
ننا من أداء حق النعم التي أنعم هبا علينا، وأن جيعل لنا  أسأل اهللا تعاىل أن يمكّ

نصيبًا من أن نكون رجال وقف خيدمون املخلوقني من أجل اخلالق!
آمني!

O
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مل تكن دعوة الدولة العثامنية التي كانت تسري منذ نشأهتا يف سبيل (إعالء كلمة اهللا) 
انترشت  التي  الفسيحة  الساحة  تلك  يف  األوقات  من  وقت  أي  يف  جاف  حكم  دعوة 
فيها. فقد كانت توزع كل رعاياها املسلمني وغري املسلمني العدالة واحلضارة اللتني ال 

ا هلا. مثيل هلام، وأسست بذلك يف القلوب عروشً
ويشهد التاريخ عىل أن الدولة العثامنية مل تكن دولة مستعمرة يف كل األماكن التي 
ا مضاعفة من األموال التي حتصلها كرضائب، وتنفقها  فتحتها، بل كانت تنفق أضعافً
فكانت  املسلمني  غري  من  حتصل  كانت  التي  األموال  أما  للوطن.  املنفعة  أوجه  يف 
تستخدم يف العمل عىل توفري األمن واخلدمات اخلاصة هبم فقط. أما فيام دون ذلك، 
إعادة  ذلك  ومن  الرضائب.  باسم  منهم  مجعها  تم  التي  األموال  تعيد  الدولة  كانت 
حكم  عن  خروجها  بعد  «سالنيك»  يف  املسلمني  غري  من  حتصيلها  تم  التي  الرضائب 
يف  استثامرات  بعمل  الدولة  قيام  ا  أيضً ذلك  ومن  هزيمة «أنقرة».  بعد  العثامنية  الدولة 
رْ تقدر بمبلغ ٢١ مليون أقجه يف العام التايل لتحصيلها ٧ ماليني أقجه من األهايل،  املَجَ

.وهذا دليل عىل إنسانية كبرية مل تصل إليها دولة أخر
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أو  املظامل  من  نوع  أي  قط  العثامنية  الدولة  يف  حيدث  مل  أنه  إىل  باإلضافة  هذا 
اإلجراءات اإلمربيالية، كاإلمربيالية الثقافية أو التطهري العرقي أو االضطهاد الديني 
لغري املسلمني املوجودين يف األماكن التي تقع حتت حكم العثامنيني. وهلذا كنا نجد 

يف «بولندا» مثل مشهور يقول: 
فيستول [Vistül]، فإن تلك البلدة  هنر  من  ترشب  مل  العثامنيني  خيول  أن  "طاملا 

لن تنال حريتها وال استقالهلا".
أنواع  كافة  أمام  ا  عائقً دائامً  تشكل  كانت  العثامنية  العدالة  سلطة  ألن  وذلك 
بعضهم   النصار يوقعه  كان  الذي  الظلم  أو  الروس،  هبا  يقوم  التي  التجاوزات 

ببعض كلام وجدوا فرصة لذلك.
وعندما قام «الفاتح» بحصار أسوار بيزنطة عسكريا، تباحث القادة البيزنطيون 
يف آيا صوفيا يف األمر، وملا اقرتح أحد القادة طلب املساعدة من البابا، قال جراندوق 

«نوتاراس» املسيحي صاحب األصل البيزنطي قولته املشهورة: 
"ألن أر العاممة الرتكية يف «إستانبول» أفضل من أن أر قبعة الكاردينال".

أما «مارتني لوثر» املصلح األملاين الذي أسس املذهب الربوتستانتي ومترد عىل 
األخطاء واملظامل اخلارجة عن العقل واملنطق يف الديانة املسيحية فقد قال: "يا رب! 

هات لنا األتراك العظام عىل رؤوسنا ليكون لنا نصيب من عدلك بواسطتهم".
ا رجال اإلدارة الذين استعمروا األهايل بشكل  ا منبهً ويقول «مارتني لوثر» أيضً

وحيش:
"إننا نفضل العيش حتت إدارة العثامنيني أكثر من العيش حتت إدارة الربجوازيني 

واألمراء الرشهني؛ ألهنم أرحم منكم عىل الفقراء".
» الذي كان يتحارب مع العثامنيني يف القرن  دانْ تيفان» أمري «البُغْ حتى القائد «سِ
السادس عرش وحظي بلقب «الفارس املسيحي» انتبه لعدالة العثامنيني التي ال مثيل 

هلا، وقال ألوالده وهو عىل فراش املوت: 



٦٠٩

    o المأساة بعد العثمانيين         
هذا  عليكم  أتى  وإن  احلامية،  إىل  فيه  حتتاجون  وأنتم  وقت  عليكم  سيأتى  "ربام 
أنفسكم  استودعوا  ولكن  وسيقهرونكم،  خونة  فإهنم  الروس،  تقربوا  فال  الوقت 

العثامنيني فهم أمناء وأصحاب رمحة وعدل".
وهذه األقوال بعض من األدلة التي ال حرص هلا عىل السكون والطمأنينة التي 
التي  الطمأنينة  وهذه  السكون  هلذا  ونتيجة  املسيحي.  العامل  يف  العثامنيون  أسسها 
يف  فقط  واحد  تسجيل  يوجد  ال  أنه  وجدنا  العثامنيني،  إدارة  حتت   النصار عاشها 
تارخينا عن أن النصار قاموا يف أوقات احلمالت الصليبية بمساعدة النصار ضد 
العثامنيني، ومل يكن هناك ما يعكر صفو تلك احلياة سو «التمردات اجلاللية» التي 

قام هبا متمرد شيعي يف األناضول يدعى بـ«جالل».
وعىل  األعداء  كل  وجدنا  فقد  ١٧٨٩م  عام  قامت  التي  الفرنسية  الثورة  بعد  أما 
وبدأت  العثامنية،  بالدولة  املوجودين   النصار بتحريض  يقومون  «روسيا»  رأسهم 
هذه التحريضات تعطي ثامرها يف وقت قصري. وإضافة إىل ذلك ظهرت أوضاع حمزنة 
بني الرعايا املسلمني أنفسهم والذين يتشكلون من أمم خمتلفة، وكانوا يعيشون حتت 
إدارة الدولة العثامنية وذلك بفعل التيارات القومية التي بدأت تروج يف تلك الفرتة. 

الثالث،  العامل  قارات  يف  امتدت  التي  العظيمة  الدولة  تلك  بدأت  وعندما 
تنسحب من ساحة التاريخ تاركة خلفها جمموعة من الدويالت اليتيمة، أصبح العامل 
أمام مأساة كبرية. إن هذه املأساة التي بدأت منذ تلك األيام واستمرت حتى اليوم 
خاصة،  البلقان  ويف  األوسط  الرشق  يف  األشكال  من  بشكل  تنته  مل  حمزن،  بشكل 
والصغار  املعصومني،  وأنني  السامء،  إىل  تعلو  التي  املظلومني  رصخات  تزال  فال 
املوجودين املقطعني كأعواد احلطب، واحلامالت الاليت يضعن محلهن يف األوحال، 
كل هذه املصائب واألحزان ال تزال مستمرة، واملناظر املوحشة والظلم الذي يقطع 
القلوب، ومناظر اجلنايات، والفجائع كل يوم تزداد باجلديد واجلديد منها. وخص 

من ذلك الرشق األوسط والبلقان، فهام حيرتقان بنريان جهنمية مادية ومعنوية.
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عىل  القضاء  أجل  من  اإلمربيالية   القو كل  هبا  قامت  التي  الفاعليات  كل  إن 
الدولة العثامنية يف القرن التاسع عرش، وعىل رأسها «إنجلرتا» كانت من أجل حتقيق 
عىل  العثامين  املرياث  ختطيط  األمل  هذا  استوجب  وقد  اليهودية.  السياسية  اآلمال 

شكل جدول، وجتزأته عىل شكل دويالت صغرية.
املنطقة  تلك  وتقسيم  العثامنية،  الدولة  ضد  بالتحريض  «إنجلرتا»  قامت  وهلذا 
ا عىل أب واثنني من أبنائه،  اجلغرافية التي كان سكاهنا ولغتها ودينها وعرقها واحدً
كان من أجل إمكانية حتقيق اآلمال اليهودية يف «فلسطني» بسهولة. واملظامل اليهودية 
التي نشاهدها كل يوم يف فلسطني املغتصبة، إنام هي نتيجة هلذه التفرقة التي حدثت 
يف املنطقة بعد أن أصبحت بال صاحب بعد العثامنيني. ونتيجة مفجعة لتلك اخلطة.

وال شك أن أول مظلوم لفلسطني هو «السلطان عبد احلميد خان الثاين». فقد 
فراسة  وأظهر  فلسطني،  مسألة  جتاه  كبرية  حساسية  احلميد»  عبد  «السلطان  أظهر 
وبصرية كبرية جتاه آمال اليهود ومطالبهم التي كانت تبدو يف أول األمر وكأهنا بريئة. 
يمنحه  أن  عليه  اقرتح  الذي  هرتزل»  لـ«تيودور  احلميد»  عبد  «السلطان  قال  وقد 

قطعة من «فلسطني» لليهود مقابل دفع كافة ديون الدولة العثامنية اخلارجية:
يل،  ليس  الوطن  هذا  ألن  فلسطني؛  أرض  من  ا  واحدً ا  شربً ولو  أبيع  لن  "إنني 
وقطعة  هلا،  ا  ملكً فأصبح  بدمائها،  الوطن  هذا  اكتسبت  وأمتي  ألمتي،  ملك  ولكنه 
واعلموا  باملال،  تُباع  أن  يمكن  ال  الشهداء  بدم  عليها  احلصول  أمكن  التي  األرض 
ا هبذه اخليانة التي ختططون هلا". وللقضاء عىل هذا  أنني ما دمت حيا فلن أسمح أبدً

اخلطر الكبري بدأ يتخذ بعض اإلجراءات.
وقد أدرك هؤالء الذين مل يتمكنوا من فعل أي يشء جتاه ما قاله هلم «السلطان 
عبد احلميد» أهنم لن يتمكنوا من حتقيق آماهلم طاملا أن هذا السلطان عىل العرش، 

ويف النهاية متكنوا من خمططهم املشؤوم هذا بمساعدة بعض املغفلني عام ١٩٠٨م.
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االنتباه  تستدعي  التي  العالمات  بعض  احلميد»  عبد  «السلطان  يف  كان  لقد 
وكانت تنعكس عىل الرعايا املسلمني. ومن ذلك تلك القصة التي يروهيا «إيلخان 

بارداقجي» وعايشها عندما كان يف إحد زيارته للمسجد األقىص يف القدس:
يقف  رجالً  رأيت  األقىص  املسجد  ألدخل  السلم  عىل  أصعد  كنت  "عندما 

هيكل  إىل  حتول  وكأنه  جسده  كان  املرتين،  تقارب  طويلة  قامته  كانت  السلم،  عىل 
عظمي، وكانت مالبسه غريبة. عندما نظرت يف وجهه متلكني اخلوف، كان وجهه 
كقطعة أرض جدباء حصدت حديثة، وقد كان بجانبي رئيس إدارة وزارة اخلارجية 

اليهودي فسألته:
هذا؟"  نْ  "مَ

فقال: "ال أعلم. ربام أحد املجاذيب"
وملا اقرتبت من الرجل قلت له بمشاعر مل أعرفها من قبل: 

والدي". يا  عليكم  "السالم 
فرد الرجل السالم بلهجة أهل األناضول التي أحبها:  "وعليكم السالم يا بني".

جتمدت يف مكاين وانكببت عىل يد الرجل قبلت فقبلت، وسألته: 
والدي؟" يا  أنت  نْ  "مَ

نظر الرجل إىل وجهي بثبات وقال:
"أنا األونبايش «حسن» قائد فرقة البنادق الرشاشة الثقيلة احلادية عرشة التابعة 
التي  اجليوش  من  العرشين  باجليش  والثالثني  السادس  بالطابور  الثامن  للبلوك 

تركت هذا املكان يوم أن فقدنا القدس!".
التي  أكتافه  عىل  الرجل  وجه  بأن  أحسست  املرة  تلك  يف  وجهه  يف  نظرت  وملا 
 أخر مرة  الرجل  أيدي  عىل  انكببت  الراية،  مثل  كان  املئذنة،  رشفات  مثل  كانت 

ألقبلها، فقال الرجل: 
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صاحبها". إىل  تسلمها  هل  سنوات  منذ  أحتفظها  أمانة  معي  بُني!  "يا 
فقلت: "بالتأكيد."

يمر  طريقك  كان  إن   « إىل «طوقادْ اذهب  البلدة،  إىل  تعود  "عندما  الرجل:  قال 
استودعني  الذي  فرقتي  قائد  أفندي»  اليوزبايش «مصطفى  عن  وابحث  هناك.  من 
األمانة، وقبّل يده نيابة عني، وقل له: "إن األونبايش «حسن اإلغديريل» قائد الفرقة 

ا يف نوبته منذ أن تركته، ونوبته اآلن متام!". احلادية عرشة بنادق ثقيلة ال يزال واقفً
ا! وعندما سمعت هذا كدت أموت، فالرجل يقف يف نوبته منذ ٥٧ عامً

يف  خدمته  إلمتام  يسعى  وفيا  ا  خملصً إنسانًا  كان  وإنام  جمذوبًا،  يكن  مل  الرجل  إن 
األيام القديمة بصدق وإخالص بشكل يفوق الشعور. ويا حلاجتنا – اليوم - كأمة 
ملثل تلك املشاعر السامية التي تفوق املشاعر؛ ألننا اليوم نعيش تلك املأساة املحزنة 

املؤملة لفلسطني التي أصبحت بال صاحب.
األكراد  الشهداء  من  أوالدهن  رءوس  عىل  يرصخن  وقفن  الاليت  النسوة  وما 
منهم  وقتل  ه»،  بْجَ لَ «حَ قرية  يف  املسمم  الغاز  حسني»  «صدام  عليهم  أطلق  الذين 

ا للدولة العثامنية اليوم. عرشة آالف، إالّ أيتامً
حتققت  التي  الطمأنينة  وهذه  السالم  هذا  إىل  الحتياجه  أملًا  اليوم  العامل  وحيرتق 
«الناتو»  يستطيع  وال  العظيمة،  الدولة  تلك  عهد  يف  األوسط  والرشق  البلقان  يف 

و«أمريكا» و«أوروبا» تغطية هذا الفراغ، واحلقيقة التالية دليل عىل هذا:
١٩٩٢م،  عام  يف  و«اهلرسك»  «البوسنة»  عن  مؤمتر  حضور  إىل  تركيا  دُعيت 
اخلارجية  وزير  يستطع  ومل  دزتش»،  و«قره  «ميلسوفيتش»  من  كل  املؤمتر  يف  حرض 
نفسه  يمنع  أن  سنوات  سبع  يف «يوغسالفيا»  ألمريكا  ا  سفريً عمل  الذي  األمريكي 

 : من التحدث لوزير اخلارجية الرتكي قائالًً
"كيف استطعتم أن تظلوا يف تلك األماكن التي تتصف بأهنا مصيبة؛ ٥٠٠ سنة؟"
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إال أنه مل يفكر بأهنم هم املسؤولون احلقيقيون عن تلك املأساة التي حدثت بعد 

العثامنيني.
ألن القو اإلمربيالية عندما كانت تشكل تلك الدويالت اجلديدة عىل األرايض 
هناك  تكون  ال  حتى  ؛  دائامً اختالف  عنرص  كانت  موضوعات  أحدثت  العثامنية 
كانت  هذا  وعىل  مواجهتها.  يف  جادة  حقيقية  قوة  الدويالت  تلك  لتشكيل  إمكانية 
تلك االختالفات التي وضعوها بمثابة املحرك لتلك األرايض حتى بعد خروجها 

من حتت سلطتهم.
وال يمكن التحدث عن تلك السلطة للعلويني الذين كانوا يشكلون ٥ % فقط 
من األهايل يف «سوريا» التي كانت األغلبية العظمى فيها من السنة، دون االنتباه إىل 

تلك املساندات واألفكار التي وضعتها هذه اإلمربيالية.
حتى «لبنان» وهي صغرية جدا، مل جيعلوها دولة مستقلة إال من أجل استخدامها 
فيها  األغلبية  تكون  دولة  لتأسيس  واحتياجهم  األوسط،  الرشق  يف  هلم  كمعسكر 
عدد  كان  التي  «البحرين»  يف  لدولة  تأسيسهم  الشاكلة  نفس  وعىل   .النصار من 
من  كل  بني  الراعي  حجر  بمثابة  جلعلها  إال  كان  ما  فقط،  نسمة  ألف   ٢٥ سكاهنا 
واهندمت  السالم  اهندم  الفاعليات  لتلك  ونتيجة  و«الكويت».  و«إيران»  «العراق» 
الكوارث  تدرجييا  تظهر  بدأت  وبذلك  العثامنية.  الدولة  حققتها  التي  الطمأنينة 
ا من «البوسنة واهلرسك»  املختلفة يف األرايض التي كانت تابعة للدولة العثامنية بدءً
ا يف البلدان التي انفصلت  وحتى جزيرة العرب. بل بدأت تلك املشكالت تظهر أيضً
تلك  وأصبحت  و«القوقاز».  و«القرم»  كـ«أذربيجان»  قبل  من  العثامنية  الدولة  عن 
املشكالت بمثابة الصداع املزمن يف رأس تلك القو الكرب التي كانت تزعم أهنا 
تعمل لصالح السالم والطمأنينة للعامل ولألهايل الذين يعيشون يف تلك املناطق. مع 
األمم  كل  بالطبع  ذلك  ثمن  ودفع  فقط،  ملصلحتهم  يعملون  كانوا  احلقيقة  يف  أهنم 
وأرواحها.  بامهلا  الشاسعة  املساحة  تلك  يف  تعيش  التي  والكبرية  الصغرية  املختلفة 
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إنام  واألكراد  األتراك  بني  بالنزاع  تركيا  تدفعه  الذي  الثمن  بأن  ا  أيضً القول  ويمكن 
ا. هو لنفس السبب أيضً

جريك»  دي  «مايكل  اليوناين  املنصف  الكاتب  أوضحها  التالية  واملعلومات 
الذي استطاع أن ينظر لألسباب األصلية والواجهة الداخلية لتلك النزاعات:

تعمل  قوة  كانت  ألهنا  العثامنية،  الدولة  هدم  من  الشديد  باحلزن  أشعر  "إنني 
الرصاعات  إن  حتبه،  مل  أم  أحببته  سواء  ذلك  وأقول  العامل.  يف  التوازن  إجياد  عىل 

املوجودة يف البلقان والرشق األوسط مل تعرف التوقف منذ اهنيار الدولة العثامنية".
الدولة  حققته  الذي  والسالم  السلطة  الهنيار  املفجعة  النتائج  بدأت  وقد   
العثامنية يف البلقان خاصة، تظهر يف وقت قصري. ذلك ألنه يعيش يف تلك األرايض 
هنجهم،  عىل  ساروا  الذين  والبلغار  والرصب  والروس   ،النصار بقدر  مسلمون 
عام  – الروسية  العثامنية  احلرب  منذ  وذلك  وسلكوه،  إال  ظلم  فيه  جماالً  يرتكوا  مل 
األدب  يف  احلركة  تلك  عىل  تطلق  فكانت  األوربية  الدول  أما  ١٨٧٨/١٨٧٧م. 
السيايس "مسألة الرشق"، وهذا يعني القضاء عىل كل العنارص الرتكية واإلسالمية 
تكون،  ال  أو  ذلك  حتقيق  أجل  من  فعلية  حرب  ولتكن  أوروبا.  منطقة  يف  املوجودة 
واألهم هو قيام النصار بقتل كل عنرص مسلم، وهنب أمواله، والنتيجة إجباره عىل 

.ترك أوروبا، والنزوح إىل أية منطقة أخر
والشيخ «راجي أفندي» الذي كان مفتيًا عىل «زاغرا» التي خرجت من احلكم 
هءِ وقعة زاغرا» أو نبذة تارخيية  العثامين بحرب عام ٩٣ ذكر يف كتابه املسمى «تارخيْجَ
هناك،  وقعت  والتي  أحد  يتحملها  ال  التي  والوحشية  املظامل  «زاغرا»  واقعة  عن 
اليوم."  ذلك  منذ  الفرصة  حانت  كلام  تتكرر  تزال  ال  املظامل  تلك  مثل  "إن  ونقول: 
وتبدأ منظومته التي تعد أسطورة يف األدب بقوله: «لقد كنا عزيز قوم قد أذلنا األعداء 
» وهي منظومة يف قمة األدب وممتلئة بالصور التي تصور املظامل، والقضاء عىل أمة.
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واملظامل املستمرة اليوم يف «البلقان» تستند إىل هذا التعصب الديني، أو أنه ال يمكن 
» وكانوا من  الفْ إيضاح املظامل التي واجهت «البوشناق» - الذين كانوا يعنون «السِّ
ا داللة عىل ذلك، والرصب يريدون  وواه» أيضً املسلمني- والظلم املوجود يف «قُوصُ

وواه» سواء بالقتل أو بنفي األهايل عنها. وبأي شكل تنصري «قُوصُ
وبالرغم من أن الرصب أخفوا الكثري من تلك املظامل واملذابح، إال أننا يف الفرتة 
األخرية متكنا من رؤيتها بفضل اإلعالم املتطور. ويمكن القول بأن احلقد الرصيب 
واه»  واملذابح املفجعة التي قاموا هبا إنام كان السبب فيها هو انتصارنا عليهم يف «قُوصُ
عاشوا  كوهنم  من  تولدت  التي  التدين  بمشاعر  يشعرون  كانوا  وأهنم  ١٣٨٩م.  عام 

حتت إدارتنا لعدة عصور.
من  لالنسحاب  العثامنية  الدولة  باضطرار  بدأت  التي  املذابح  تلك  وقعت  وقد 
يف  احلقيقة  هذه  عاكف»  «حممد  ويرشح  السكان،  يف  التوازن  مسمى  حتت  البلقان، 

األبيات التالية:
كان عدد السكان املسلمني أكثر من عدد السكان غري املسلمني

وكانت اإلدارة مشكلة، دون عمل توازن
وهذا يعني أن ذبح املسلمني هذا كان من أجل التوازن

فإذا تم حصول التوازن لن يُذبح رجل!
ا أن مل حيدث توازن، كل ناحية حترتق لقد كان واضحً

أال تر تذبح صدور اآلالف، كأهنا تقطع مثل أعواد حطب. 
وجهته  أظهر  وكأنه  مللعنته  ا  وضوحً أكثر  بشكل  أُجري  التوازن  هذا  أن  إال 
األصلية، وكل هذه األحداث اجلارية تظهر أن العامل وخاصة منطقة الرشق األوسط 
والبلقان مل تستطع أن تنجو حتى وقتنا هذا من احتياجها إىل هذا السالم والطمأنينة 
تلك  يدركون  من  «الرصب»  اجلناة  من  ويوجد  العثامين.  العهد  يف  حتققت  التي 
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احلقيقة، والعبارات التالية هي بعض العبارات التي استخدمها احلزب املعارض يف 
» عاصمة «يوغسالفيا» عام ١٩٩٧م يف حركة االستنكار: رادْ لْغِ « بَ

العثامنية" لإلدارة  "الشوق 
حتت  كانت  التي  اجلميلة  األيام  تلك  وأين  (العثامين)،  الرتكي  أهيا  أنت  "اين 

إدارتك؟"
 وقد وجدت مثل تلك العبارات الرغبة واالهتامم الكبريين.

دراسكوفيتش»  الرصيب «فُوقْ  املعارضة  حزب  زعيم  أوضح   أخر ناحية  من 
ا أكثر طمأنينة حتت اإلدارة العثامنية أكثر مما  أن الرصب يف املايض كانوا يعيشون أيامً

يعيشونه يف الوقت احلايل، ثم قال: 
العثامنية". العدالة  من  يتعلم  أن  جيب  ميلوسفيتش  نظام  "إن 

ألن املظامل التي استمرت يف البلقان لعدة سنوات بعد الدولة العثامنية، والفكر 
الصغرية  الدويالت  تلك  بظهور  بدأ  العثامنية،  الدولة  بعد  ظهر  الذي  اإلمربيايل 
قطعة.  أربعني  من  يقرب  ما  إىل  العثامنية  األرايض  لتقسيم  نتيجة  حاليًا  املعروفة 
وذلك حتى تعوق ظهور وارث قوي ماديا ومعنويا يكون الوريث الطبيعي للدولة 
العثامنية. واخلالصة أن الغرب قسموا فروة األسد ليصنعوا منها فراء ألربعني ثعلبًا، 

ا. إال أنه مل يكن واحد منها قط شبال صغريً
إن الكثري من العنارص الرتكية واملسلمة التي أصبحت يتيمة بعد خلع «السلطان 
. وخاصة «البلقان» الذي  عبد احلميد الثاين» باتت تبحث عن والد أو أخ أكرب ويفّ

يتعرض منذ ذلك احلني وحتى اليوم إىل مظامل ووحشية مفجعة.
دمت القباب التي أسسها جيشنا اإليامين، واملآذن التي كانت بمثابة املعجزة  وهُ
يف الفن. وأُسكت صوت األذان، وأصبحت األرايض اخلرضاء محراء بدماء األبرياء 

واملظلومني، وير العامل كله هذا:
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كل مكان أمحر قانٍ حتت األفق األمحر

انظر لقد امحرت األودية واجلبال 
لقد امحر وجه الدنيا ووجه السامء 

وال تزال املأساة احلزينة لتلك اجلامعات من املظلومني الذين يتوافدون مجاعات 
مفتي  بويا»  قال «رجب  وقد  مستمرة،  العثامنية  الروسية  احلرب  بعد  من  ومجاعات 

«قوصوواه» الذي زار إستانبول عام ١٩٩٨م:
إىل  وعدنا  صاحب،  بال  أصبحنا  أوروبا  من  العثامنية  الدولة  انسحاب  "بعد 

نْ يفوقنا قوة" حتمل لطامت مَ
لإلنسانية،  عيبًا  يعد  شكل  بأبشع  كله  العامل  أعني  أمام  اليوم  املظامل  هذه  ووقوع 
واحلقائق التي أجربت الشاعر باألمس عىل أن ينظم األبيات التالية من املحتمل أن 

تتكرر بشكل أكثر أملًا:
إن هذا الرتاب الذي خيفي يف داخله مراد األول

انظر، يأن حتت أقدام من؟
يف يد من تركنا أمانة من؟

حضور هيبة هذا السلطان الشهيد
هل ستحرتز جنود الرصب يف النهاية؟

هل ستأيت املوسيقى العسكرية متناولة اخلمر أمامه
أنت أهيا الشهيد العظيم صاحب الروح الفياضة
هل تشعر ماذا تبقى يف األرض من أنقاضك،
لتنزل علينا نفحة من تلك الروح برسعة

إن األموات الذين رأيتهم لن يستفيقوا بشكل آخر..!



٦١٨

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

الوارثون  نحن  إننا  ومستمرة.  موجودة   تزال  ال  العثامنيني  بعد  املأساة  إن 
ا  أيضً ونحن  والتاريخ.  النفس  حماسبة  علينا  جيب  و«قوصوواه»  لـ«لبوسنة» 
 مضطرون للعودة إىل أنفسنا وإىل تارخينا يف تلك األيام احلزينة التي توافق الذكر
«البوسنة»  فاجعة  مثل  العرب  ذات  احلوادث  إن  العثامنية.  الدولة  لتأسيس  السبعامئة 

و«قوصوواه» أليست تضطرنا ألن نكون نحن احلاملني لألمانة العثامنية؟!
"الرمحن  جتليات  من  نصيبًا  نأخذ  أن  إىل  خاصة  اليوم  مضطرون  فنحن  وهلذا 
الرحيم" وذلك لنتمكن من العيش بشعور "الرمحة للمخلوق ألجل خالقه" وهذا 

.U أكرب مؤثر للتقرب إىل اهللا
ولكم حيمل املثال التايل من العِرب التي تبني بوضوح أفق قلب املؤمن:

كان «بايزيد البسطامي» عىل سفر، فجلس يف الطريق حتت ظل شجرة ليسرتيح، 
طعامه،  حافظة  عىل  تتجول  نملة  أن   رأ طويلة  فرتة  مشى  أن  وبعد  يميش،  قام  ثم 
فحزن وقال: لقد أفقدت تلك النملة وطنها، وعىل الفور عاد إىل املكان الذي كان 
ولو  املخلوقات  حقوق  رعاية  أمهية  يدرك  كان  ألنه  هناك.  النملة  وترك  فيه  يأكل 
بشعور  اهللا" أي  خلق  عىل  "الشفقة  بشعور  يعيش  وكان  النملة،  مثل  صغرية  كانت 

خالقه". ألجل  للمخلوق  "الرمحة 
إن الروح التي جلبت هذا االهتامم وهذه العناية بالنملة مظهر من مظاهر نضج 
اإليامن واإلسالم. وهي نفسها تدعونا ألن هنتم باملأساة املوجودة اليوم يف البلقان، 
وجيب أن نستمع إىل هذه الرصخة التي بدأت منذ سنوات وما تزال مستمرة حتى 

اليوم:
ا مظلمة قوصوواه اخلرضاء أصبحت سوادً

» كلها تتجه إىل الشامل ـكْ » و«إيــبــَ ينْ رِ زَ ه» و«بِرْ اقْ أُووَ «يَ
حتولت رصاخ املأتم إىل فضاء احلرش

وال يوجد من يشفع يف أرض حمرش كهذه
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ال حياة لصبي معصوم عمره عام وهو يف املهد

كام ال نجاة ملظلوم  بلغ الثامنني
فهذا قُطّع بالبلطة، وهذا ثُقب بحراب البندقية
وجتمعت العظام وخثارات الدم كدسا كدسا

وال يُر يشء سو الديار املتهدمة
يمثلون  كانوا  الذين  املسلمون  رآها  التي  املظامل  عن  جملدات  اليوم  كتبنا  ولو 
التي  للعدالة  كثمن  القدامى  الرعايا  من  األرايض،  تلك  يف  والسادة  احلاكم  العنرص 

أجروها هناك فلن تكفي تلك املجلدات.
وذات يوم كان املحدث «رسي السقطي» يرشح لطالبه احلديث الرشيف الذي 

يف معناه: 
  ١« نِنيَ مِ ِ املُْؤْ َملَ ْ ألِ تَأَملَّ ْ يَ نْ ملَ نَّا مَ «لَيْسَ مِ

إذا بأحد الطالب يقول له: "يا أستاذ! لقد احرتق احلي بأكمله ومل ينج إال بيتك".
: "احلمد هللا". فرد قائالً

ولكنه بعد فرتة تعمق وتفكر يف رس هذا احلديث النبوي الرشيف الذي قرأه عىل 
ا. ألنه مل يفكر للحظة يف أمل إخوته من املؤمنني  ا كبريً طالبه، وتاب بعد أن ندم ندمً
الذين احرتقت منازهلم، ومل يتمكن من تنفيذ األمر النبوي املوجود يف احلديث بأن 
وبعد  طويلة،  لسنوات  احلادثة  تلك  ينس  ومل  لذلك،  جدا  فحزن  ألحزاهنم،  حيزن 

ثالثني سنة قال ألحد أصدقائه:
اللحظة  تلك  عن  أتوب  فإنني  املؤمنني،  إخويت  عن  حلظة  غفلت  ألنني  ا  "نظرً

منذ ثالثني سنة" وأظهر بذلك مد الندم املتعمق املوجود يف قلبه.
ا نحن...؟ أمّ

١.    احلاكم، ٤، ٣٥٢؛ اهليثمي، ١، ٨٧.
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فإىل أي مد نتأمل اليوم ألمل إخواننا أبناء «السلطان مراد األول» الذين يقمعون 
تلك  من  الصباح،  يف  ننساه  مساءً  نسمعه  ما  أن  أم  يف «قوصوواه»؟  والظلم  بالقهر 

األخبار التي نسمعها كل يوم؟
كم توقظنا تلك األحداث وتلك اجلنايات؟ وإىل أي مد يمكننا سامع صوت 

الشاعر الذي يرتفع من املايض إىل وقتنا احلارض وهو يقول:
من العائالت التي ال صاحب هلا منهن من تذبح،
ضها بآالف من الفاجعات! رْ نْ هيتك عِ ومنهن مَ

ضه، وهذا دمه حالل رْ هذا هيدر عِ
... .... ... ... ...

أهيا األمة املرحومة! استيقظوا لقد حل الصباح!
والنتيجة أنه يا لسعادة من متكنوا من العيش يف تلك األيام الصعبة وهم يدركون 

رس قوله تعاىل: 
} ( آل عمران،٩٢) ِبُّونَ َّا حتُ وا ممِ قُ ـنْفِ تَّى تُ َّ حَ نَالُوا الْربِ {لَنْ تَ

واملسلمني  لإلسالم  العزة  واجعل  الدين،  وأعداء  أعداءنا  الظاملني  اقهر  اللهم 
،وعاملنا بالعناية والنرصة. آمني!!!

O
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اخلالصة

يقول املؤرخ «ابن خلدون»: 
املشهورة  مقدمته  يف   (١٤٠٦  -١٣٣٢) خلدون  ابن  املعروف  املؤرخ  يقول 
العامل  هذا  يف  الدول  حالة  إن  العاملي،  التاريخ  عن  يتحدث  العرب" الذي  "كتاب  لـ 
مرٍ طبيعي  ا من حيث وجود عُ الفاين- من نظرة بيولوجية- تطابق حالة اإلنسان متامً

هلا يمر بثالثة أطوار: الوالدة، ثم احلياة، ثم املوت.
أكرب  بشكل  تتطور  وعندما  إمارة،  وتصبح  تتكامل  ثم  كعشرية،  تُولد  فالدول 
فإهنا تصبح دولة، ولكنها تبدأ يف الصغر عندما تبدأ يف فقدان مزاياها، وختتفي من 
ا  أيضً اجلديدة  الدول  وتلك  جديدة،  لدولة  مكاهنا  ترتك  حيث  التاريخ  ساحة  عىل 
ساحة  عىل  الدول  لكل  قدري  برنامج  احلال  وهذا  إلمكانياهتا.  ا  طبقً حياهتا  تستمر 

التاريخ.
خلدون» هذا، الذي حيمل قطعية قانون  ا أن رأي «ابن  وقد أظهر التاريخ دومً

الطبيعة، له نصيب من احلقيقة والقيمة املختلفة.
وبالرغم من أن العثامنيني الذين سموا دولتهم "الدولة األبدية" مل يريدوا التبنِّي 

بتلك النظرية، إال أهنم كانوا جمبورين عىل ما تستوجبه تلك احلقيقة.
ألن املوىل U مل يعطِ أي خملوق يف هذا العامل نصيبًا من صفة "البقاء" اإلهلية، لذا 
فإن هذا الكون كله حمكوم بالفناء. وال ريب أن االرتقاء والفناء - بمقتىض هذا القانون 
اإلهلي- يتحققان يف إطار جمموعة من األسباب الظاهرية، فهذا العامل عامل أسباب، إذ 
ا يف ارتقاء الدول وسقوطها مثل: صفات  تلعب الكثري من األسباب الظاهرية دورً

اإلداريني، وامليزات اجلغرافية للدولة، وضعف القو املنافسة أو قوهتا.
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ا  والسبب األسايس يف إيامن العثامنيني بأن دولتهم ستبقى إىل األبد مل يكن انطالقً
جزء  هذه  دولتهم  أن  رؤيتهم  بل  فحسب،  أسسوه  الذي  السيايس  الكيان  هذا  من 
"الدولة  فعبارة  املنورة.  املدينة  يف   r حممد  سيدنا  بناها  املحمدية" التي  "الدولة  من 
األبدية" التي أطلقها العثامنيون عىل دولتهم ال تعني األبدية حرفيا، بل هي كناية عن 
طول املدة. إذ استمرار احلقائق املحمدية حتى قيام الساعة حقيقة إيامنية. وال شك 
تبنَّى  السبب  هلذا  السياسية.  السيطرة  مركز  تُعدُّ  التي  بالدولة  إال  تتحقق  ال  هذه  أن 
الفعل،  إىل  القوة  من  املحمدية  الرشيعة  إخراج  وهي  هلم،  أساسية  غاية  العثامنيون 

وا هذه الغاية سببًا لوجودهم. دّ وعَ
وبسبب هذا الفكر اإليامين العميق أطلقوا عىل دولتهم إىل جانب اسم «الدولة 
ا الستمرارية تلك الروحانية. وحيتل هذا  لِيَّة املحمدية» تربكً لِيَّة» اسم «الدولة العَ العَ

االسم مكانًا يف الكثري من الوثائق الرسمية.


والعدالة  كاحلق  السامية  باخلصائص  مرتبطة  الدول  عمر  يف  واالستمرارية 
والعدل واألخالق. ألن الفرد واألرسة واملال وامللك والدولة كلها أمانة، واهللا تعاىل 
يمنح العمر والسلطة بقدر التمسك باألمانة، وعندما يضعف االحتفاظ عىل األمانة 

إىل أدنى درجة فإن امللك يتغري ويتحول إىل أناس آخرين.
فالنتائج التي تظهر أمامنا عندما ننظر إىل التاريخ، فهي مؤرشة هلذه احلقيقة. أي إن 
اهللا تعاىل يمنح العمر لتلك الدول التي يتم تأسيسها، بقدر ما يملكه أصحاهبا من هذه 
اخلصائص املعنوية. وهذه املظهرية للدولة العثامنية التي كانت أطول عمرا بني الدول 
اإلسالمية عىل ضوء تلك احلقيقة مظهرية عظيمة للغاية. وهلذا فنحن عىل قناعة بأن 

ا. ذكر نبذة خمترصة عن تلك املؤثرات التي شكلت األساس فيها سيكون مفيدً
التي  املؤثرات  تلك  بربكة  العظيمة  االنتصارات  نالت  العثامنية  الدولة  إن  إذ 

شكلت اللبنات األساسية هلا. وأهدت ذكريات مليئة بالعز والرشف للتاريخ.
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ويمكن مجع تلك املؤثرات يف مخس مواد خمترصة:

١- الصدق واالرتباط كام ينبغي بأوامر اهللا:
اإليامن  بسبب  برسعة  واالزدهار  التقدم  طريق  يف  العثامنية  الدولة  سارت  لقد 
التكامل  وبسبب  أسستها،  التي  الكتلة  روح  يف  ا  موجودً كان  الذي  الرباق  النقي 
الدور  هنا  ننسى  وال  واألحداث.  احلياة  عىل  اإليامن  هذا  انعكاس  يف  واللياقة 
رجال  لكل  الباطنية  الناحية  أو  الظاهرية  الناحية  من  سواء  والتوجيهي  اإلرشادي 

املعنوية يف تلك العصور١. 
إن االحتشام والرتقي الذي سجلته الدولة العثامنية بموجب أن اهللا تعاىل وعد 
ا صاحلني يف إدارة الدنيا،  من يتمسكون بكتابه بالعزة يف الدنيا وأنه سيجعلهم عبادً

إنام هو ظاهرة وإثبات فعيل عىل هذا احلكم اإلهلي.
ا مرشدً اتَّبع  قد  الثاين  الدين  عالء  السالجقة  سالطنة  آخر  عطاء" أن  "تاريخ  كتاب  يف  كِر  ذُ    .١
يف  واملتصوفة  العلامء  كبار  من  وهو  الرومي،  الدين  جالل  موالنا  كان  وقد  آنذاك.  ا  وضيعً  
ها السلطان عالء الدين الثاين هلذا السبب،  ذلك الوقت، أحد احلارضين يف املأدبة التي أعدَّ
لكن موالنا جالل الدين الرومي مل يعجبه قرار السلطان بالتبعية، فغادر املأدبة، وأثناء نزوله 
من درج القرص، التقى بباين الدولة العثامنية الويل عثامن الغازي، فأخذه معه إىل تكيَّته. وهناك 
ا بقراءة سورة الفاحتة، ثم دخل موالنا  أمر موالنا الشابَ الذي سيغدو أعظم السالطني الحقً
عاملًا روحانيًا يستغرق فيه. وبعد حني استيقظ كأنه يستيقظ من النوم، وسأل: "كم مرة قرأت 
الفاحتة يا ولدي؟" فأجاب الشاب عثامن: "١٨ مرة يا سيدي"، فقال: "هذا ال يكفي". ثم قرأ 
م لعثامن البشارة اآلتية: "يا بني بارك اهللا لك  ا، وقدَّ موالنا بنفسه سورة الفاحتة ١٨ مرة أيضً
ولنسلك يف السلطنة اإلسالمية التي ستؤول إليكم. ومن ذريتك أنت سيخرج ٣٦ سلطانًا 

". [انظر: عطاء التاريخ، جـ١، ص١٨- ١٩] عادالً
إن هذه الرواية التي قدمناها باختصار من كتاب "تاريخ عطاء" دليل عىل التأييد الذي لقيته 

الدولة العثامنية من اجلانب الروحاين.
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اتصف  طويلة  عصور  طوال  دائامً  ترقياً  سجلت  العثامنية  الدولة  أن  املعلوم  من 
باإلخالص  فيها  فرد  أصغر  وحتى  رئيسها  من  ا  بدءً الدولة  إدارة  يف  فرد  كل  فيها 
والكثرية  املختلفة  األمثلة  كتابنا  يف  ذكرنا  وألننا  اإلسالم.  به  أوىص  الذي  والكامل 

عن هذا العامل املعنوي للرتقي، فإننا مل نر أمهية إلعطاء تفصيالت أكثر عنها هنا.
٢- روح اجلهاد:

كله،  العامل  حكم  إىل  وامليل  البطولة  بروح  ا  أيضً اإلسالم  قبل  األتراك  متيز 
القديمة  الدولة  مركز  عىل  لالستيالء  مرتني  فرسه  ظهر  عىل  أَتِيالَّ  البطل  فانطالق 
روما، وخضوع الصني حلكم أرسة تركية، وما شاهبها من احلقائق هي بعض الوقائع 

احلقيقية التي تُظهر وجود هذا امليل إىل حكم العامل قبل اإلسالم.
النفسانية  السيطرة  رغبات  يعكس  كان  الذي  الفطري  االستعداد  هذا  وجاء 
آنذاك منسجامً مع مفهوم اجلهاد يف اإلسالم، فكان استعامهلم مليوهلم هذه حتت اسم 
و"رجال  نْلَر"٢  أَرَ "ألْب  مثل  مشهورين  جماهدين  ظهور  يف  سببًا  اإليامن  إىل  الدعوة 

خراسان"٣ .
أفرادها  معظم  كان  التي  اإلسالمية  اجليوش  توجهت  حني   ،أخر ناحية  ومن 
من الصحابة يف عرص "اخللفاء الراشدين" إىل «إيران» ومتكنت من فتحها، ووقفت 
القومية  سامهتم  أن  إدراك  يف  الرتكية  األمة  تلك  تتأخر  مل  «تركستان»،  أبواب  عىل 
األمة  دخلت  وهبذا  واجلهاد.  كاألخالق  اإلسالمية  األساسية  املبادئ  مع  تتوافق 
يصيحون  وأفرادها  قتال  ودون  منها  طبيعي  بميل  ا  أفواجً اإلسالمي  الدين  الرتكية 
من  ا  جيشً يشكلون  أصبحوا  ا  جدً قصرية  فرتة  وبعد  اهللا!".  رسول  يا  "دخيلك 
الدين  هذا  عن  الدفاع  سبيل  يف  أنفسهم  ونذروا  الفتح،  بروح  يتسمون  املجاهدين 

اجلديد الذي قبلوه بوجد روحي كبري.
٢.     األبطال الصاحلون الذين مجعوا اجلهاد والدروشة.

٣.    الرجال الصاحلون الذين أتوا من خرسان إىل األناضول، وبذلوا اجلهد لنرش اإلسالم هناك.
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وملا محل العباسيون راية اإلسالم بعد الدولة األموية التي استمرت حوايل ٩٠ 
لوا جيوشهم للفتح كاملة من  ا، أدركوا طبيعة األتراك امليَّالة إىل اجلهاد، وهلذا شكّ عامً
األتراك. وبعد اهنيار الدولة العباسية انتقلت الراية اإلسالمية إىل السالجقة ، الذين 
كانوا مهرة يف الناحية السياسية بقدر مهارهتم يف الناحية العسكرية، ثم مأل العثامنيون 
روح  بفضل  العثامنية  الدولة  انتقلت  لقد  السالجقة.  دولة  باهنيار  وقع  الذي  الفراغ 
اجلهاد املنبعثة ضمن املعايري اإلسالمية من حالة العشرية املكونة من ٤٠٠ خيمة، إىل 
اإلمرباطورية العظيمة التي تبلغ مساحتها ٢٤ مليون كم٢. وشكلت الدولة العثامنية 
جيوشاً ختلف وراءها قبباً متناثرة، وسعت نحو التفوق يف جماالت احلضارة. وكانت 
والفنون.  واإليامن  واجلهاد  العلم  يف  عصور  لعدة  لإلنسانية  والدليل  املرشد  بمثابة 

وأصبح روح اجلهاد عندهم بمثابة املرياث الذي يتوارثه االبن من األب.
 وقد نال «السلطان حممد الفاتح» بشارة النبي r هبذه الروح بفتحه إلستانبول، 
إىل جانب هذا خطى خطوات جادة يف سبيل فتح «روما» التي كان هلا مكان يف بشارة 
ا، ففتح «أوترانتو» الواقعة جنويب إيطاليا، بيد أن املنية حرضته قبل أن  النبي r أيضً
حيقق هذا الطموح الكبري بفتح «روما». ثم تسلم احلكم بعده ابنه بايزيد الويل، لكنه 
مل يتمكن من االستمرار يف الفتوحات عىل اجلبهة التي بدأ هبا الفاتح بسبب انشغاله 

» وخروجه عن حكمه. مْ بعصيان أخيه «جَ
كْ أمحد باشا» ليستعمله يف أمور أخر، حتركت «مملكة  دِ وبعد أن أعاد القائد «كَ

. نابويل» لتُنهي حكم العثامنيني يف «أوترانتو» الذي دام ١٣ شهراً
ولكم هو مدهش هذا الفكر الذي يعرب عن روح اجلهاد التي ال تقبل النفاد عند 

«السلطان سليم خان» بعد فتحه لـ«مرص»:
إىل  أعود  ثم  «أفريقيا»،  شامل  من  «األندلس»  إىل  أصعد  أن  يتمنى  القلب  "إن 

«إستانبول» عرب «البلقان»".
ومن احلقائق التي ال ختفى عىل أحد أن اجليوش الصليبية توجهت نحو األناضول 
وسوريا وفلسطني بنيَّة القضاء عىل اإلسالم، وجرت معارك عىل تراب هذه البالد، 
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وكانت  طونة،  هنر  وراء  ما  البقاء  عىل  ين  جمربَ صاروا  العثامنيني،  ظهور  بعد  ولكن 
التي   «٩٣ «حرب  حتى  كذلك  احلال  وبقي  األرايض،  تلك  يف  جتري  كلها  املعارك 
ا عاش العامل اإلسالمي  جرت بني العثامنيني والروس يف عامي ١٨٧٨- ١٨٧٩. إذً

يف حالة صلح وسكينة عىل مد قرون طويلة يف ظل الدولة العثامنية.
الدولة العثامنية، ذلك  ازدهار  اجلهاد كعامل من عوامل  إبراز أمهية  وهلذا جيب 
الفرائض  من  ا  فرضً تعترب  التي  الصالة  بعد  مبارشة  الثانية  املرتبة  حيتل  الذي  اجلهاد 

اإلهلية، وحيتل املرتبة األوىل يف التكاليف االجتامعية.
داخله-بعد  يضم  كان  العكس  عىل  بل  فقط،  بالسيف  اجلهاد  ذلك  يكن  ومل 
ا لتأمني غلبة  التبليغ-كل اجلهود واخلدمات والنشاطات التي يمكن أن تكون مدارً

النظام الذي وضعه اهللا تعاىل.
وقد أدرك العثامنيون أن ارتباط دولتهم باألوامر اإلهلية أساس هلم، فجعلوا هذا 
طويلة.  لعصور  االجتامعية  النشاطات  كل  يف  النضوج  مظاهر  من  ا  مظهرً االرتباط 
وقد استمرت تلك الروح يف ازدهار حتى تعرضت الدولة للضعف بسبب عوامل 
يف  الروح  هذه  وضع  الدولة  باين  الغازي»  وهذا «عثامن  متنوعة.  وخارجية  داخلية 
يف  السيوف  صليل  حتت  خيمة  يف  املوت  فراش  عىل  وهو  «أورخان»  البنه  وصيته 
: "يا بُني! أسعِد روحي بعدم ترك اجلهاد!...".وهكذا  إحد ضواحي «بورصة» قائالً

جتذرت هذه الروح فيهم، وصارت كأهنا سبب وجود دولتهم.
بعد  من  ا  أيضً ستأيت  التي  األجيال  لكل  هذه  الغازي  عثامن  وصية  كانت  وقد 
الدولة  ومتيزت  طبقوها!..  وهكذا  قبلوها،  وهكذا  فهموها،  هكذا  «أورخان». 
العثامنية باجلهاد، ومل تتخلّ قط عن تطبيق هذه الغاية السامية لقرون طويلة مهام كان 

الثمن.
سبق-  فيام  ذكرنا  الدنيا-كام  هذه  يف  يشء  كل  عىل  الفناء  كتب  تعاىل  اهللا  وألن 
الزوال  إىل  تسري  اجلهاد،  بروح  القمم  أعىل  إىل  وصلت  التي  العثامنية  الدولة  بدأت 
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تدرجييا بموجب هذا التقدير اإلهلي، فانسحبت من ساحة التاريخ يف بدايات القرن 

. العرشين...فأصبح العامل اإلسالمي كله بال رئيس، أي ظل يتيامً
٣- تربية رجال الدولة:

إن املنتسبني للدولة العثامنية أو رجال الدولة فيها كانوا قد تربوا تربية تؤهلهم 
للمسئولية التي محلوها، كانت تلك الرتبية تربية خاصة. وجيب علينا أن نوضح هنا 
إضافة إىل هذا اجلانب الظاهري أن اهللا تعاىل كان معينًا هلم بتقديره اإلهلي. فقد وهب 
اهللا املنتسبني لألرسة العثامنية أو لرجال الدولة أبناء عىل الفطرة والقابلية املميزة السيام 
يف عهد االزدهار. ويمكن القول إن السالطني العثامنيني األوائل-دون استثناء-كانوا 

دهاةً ال مثيل هلم، فكان القادة حتت إمرهتم رجاالً يليقون بمثل هؤالء السالطني.
يمكنه  ال  للغاية،  ا  جيدً تعليامً  تعلم  وإن  حتى  الشخص  إن  القول:  وحقيقة 
احلصول عىل نتيجة جيدة طاملا أنه حرم من األوصاف األساسية التي هي موهبة من 
اهللا تعاىل كالذكاء الفطري والشجاعة واإلرادة. وألن األسباب الظاهرية يف الدولة 
العثامنية كانت قد سارت جنباً إىل جنب مع هذه املؤثرات املعنوية املرتبطة بالتقدير 
فقد ارتقت الدولة العثامنية بلطف اهللا تعاىل من حالة العشرية الصغرية إىل  اإلهلي، 
أمعنا  وإذاما  قصري.  وقت  يف  كله  اإلسالمي  العامل  زعامة  متثل  التي  الكبرية  الدولة 
وبني  سوكوت  يف  للدولة  األساس  حجر  العثامنيني  وضع  بني  التي  الفرتة  يف  النظر 
الصليبيني  عىل  املتكررة  وانتصاراهتم  البيزنطيني  وحصارهم  لروميل  عبورهم 
وتقدمهم إىل داخل أوروبا يف فرتة تقدر بخمسني عاما تقريبا فسنفهم بصورة جيدة 
مد عظمة هذا االزدهار. وسندرك بشكل أكرب أهنم مل يتمكنوا من نيل هذه القوة 

وهذا االزدهار هبذه الرسعة باألسباب الظاهرية فقط.
إن هؤالء احلكام الذين حكموا العامل، تربى كل واحد منهم عىل يد كبار العلامء 
حتت  يرتبون  كانوا  املعنوي،  عاملهم  إكامل  من  يتمكنوا  ولكي  صغرية.  سنهم  منذ 
من «عثامن»  ا  بدءً السالطني  فكل  عهدهم.  يف  الكاملني  املرشدين  من  واحد  إرشاد 
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ا لسلسلة «الشيخ أدبايل» من األولياء ورجال احلق، وكانت النتيجة أهنم  كانوا خدامً
وا  اجتنبوا عن الطمع يف الدنيا بنسبة مستواهم القلبي أي بقدر قوهتم املعنوية، وضحّ
إىل  وصلوا  الذين  األشخاص  أما   .U اهللا  كلمة  إعالء  أجل  من  وأمواهلم  بأنفسهم 
الذروة يف العلوم الظاهرية والباطنية، فكانوا بمثابة املرشدين لالستقامة يف الدولة 
يف  أنفسهم  العثامنيون  السالطني  ير  مل  اإلرشاد  هذا  وبفضل  وقت.  كل  يف  العثامنية 
كيف  وعرفوا  مغرورين،  ا  حكامً يكونوا  فلم  الرعية،  عن  خمتلف  موقع  أو  مكانة 

.U ا يضحون بأنفسهم يف سبيل اهللا يكونون أشخاصً
واملثال التايل برهان عىل تلك احلقيقة:

ا يف األسبوع لسامع شكاو األهايل، وذات يوم  كان الديوان اهلاميوين جيتمع يومً
كان «السلطان الفاتح» جيلس يف الديوان مع الوزراء والباشوات، وإذا برجل قروي 
ويف قدميه أحذية بسيطة من اجللد، يدخل الديوان. مل يتمكن من متييز السلطان عن 
يسأل:   أن  واضطر  امللبس  حيث  من  وال  املكان  حيث  من  ال  اجلالسني  من  الباقني 
ملناقشات  السلطان  استامع  عادة  جرت  التاريخ  هذا  السلطان؟!" وبعد  منكم  "من 

الديوان من وراء ستار دون أن يُظهر نفسه.
ا بفتوحاته، بل كان يدرك  وهذا «السلطان سليم» سلطان الفتوحات، مل يغرت يومً
أن االنتصار احلقيقي هو االنتصار عىل النفس، وهو الذي وجد مكانًا يف عامل القلب 

بإرشاد أحد األولياء، وما أمجل ما عربّ عن هذا يف البيت التايل:
أن تكون سلطانًا عىل العامل نزاع جاف

ا ألحد األولياء أعىل شأنًا من هذا كله. وأن تكون خادمً
ا أسطوريا  لقد أظهر السالطني العثامنيون الذين تربوا بإرشاد معنوي حمبة واحرتامً

للقرآن الكريم، واستمر هذا االحرتام منذ بداية تأسيس الدولة حتى هنايتها.
واحلق أن عدم مد «عثامن الغازي» قدميه يف الغرفة املوجود هبا القرآن الكريم يف 
بيت الشيخ أدبايل، وعدم نومه يف تلك الليلة حتى الصباح، وأمر «السلطان سليم» 
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بأن يُتىل القرآن الكريم باستمرار دون انقطاع يف الغرفة املوجود هبا األمانات املقدسة 
حتى أصبحت عادة عىل مر العصور، نموذج من هذا االحرتام والرعاية التي أولوها 
ا لتأييد ولطف إهلي مستثنى، وقد  للقرآن الكريم. وهلذا كانت الدولة العثامنية مظهرً

ظهرت تلك اخلاصية التي ارتقت بالدولة العثامنية، يف احلديث الرشيف: 
» (مسلم، املسافرين، ٨١٧/٢٦٩) ينَ رَ عُ بِهِ آخَ يَضَ ا وَ امً وَ ا الْكِتَابِ أَقْ َذَ عُ هبِ فَ رْ «إنَّ اهللاَ يَ

هبا  واهتم  «إستانبول»،  إىل  املقدسة  األمانات  سليم»  «السلطان  جلب  وعندما 
وأظهر هلا رعاية كبرية، كان هذا الترصف بمثابة الربكة للدولة العثامنية، وما زالت 

إستانبول حتافظ عىل هذا الرشف والربكة إىل يومنا هذا.
وبالرغم من تلك االنتصارات التي ناهلا السالطني العثامنيون إال أهنم مل يغرتوا 
بأنفسهم ومل يصبهم الكرب، ومل تصبهم النزاعات النفسية، وأدركوا أن كل يشء من 
اهللا تعاىل. وأمجل ما عرب عن تلك احلقيقة هذا اخلطاب املوجود يف أشعار «السلطان 

القانوين» الذي استمر حكمه عىل العامل بقوة، والذي أظهر عامله الداخيل:
السلطنة  وهذه  حققتها  التي  باالنتصارات  تغرت  أن  من  احرتس  املحبي!  "أهيا 

التي يف يدك، وال تقل: «ال يوجد أحد مثيل»!".
ىف  اخلليج  دخل  الذي  باشا»  الدين  خري  لـ«بارباروس  القوية  النرص  ولوحة 
ه» جعلت  زَ وَ إستانبول بأسطوله القوي جالبًا أمامه سفن األعداء بعد انتصاره يف «بِرَ
السلطان القانوين يقول للباشاوات املوجودين حوله: "إن الواجب علينا جتاه ذلك 
عظمته  جانب  إىل  املعنوية  عظمته  يظهر  ا  أيضً وهذا  الفخر!".  وليس   ، الشكرُ هو 

الظاهرية. ويكفي لفهم هذا النظرُ إىل ديوانه امليلء باحلقائق الصوفية.
«مرص»  دخوله  فكان  القانوين»  «السلطان  والد  خان»  سليم  «السلطان  أما 
ا عظيامً عىل التواضع. إذ كان يقول:  ا نموذجً ا، وعودته إىل «إستانبول» منترصً منترصً
تَاف الفانيني من العباد وجمامالهتم ال جيعلنا ننغلب عىل أنفسنا  "إن تصفيق وهُ

نتيجة الغرور!.."
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٤- البنية الروحية واالجتامعية لألهايل:
للدين  الرئيسية  املراتب  أحد  تراه -  كأنك  اهللا  تعبد  أن  وهو  اإلحسان -  يعترب 
اإلسالمي. أما العيش عىل تلك احلال فيسمى «التصوف». وأحد الغايات الرئيسية 
للتصوف الوصول بالقلب إىل مرتبة معينة، وجعل العبد أقرب من اهللا تعاىل؛ حتى 

يظهر أناس طيبون ظرفاء أصحاب مشاعر طيبة، وهو ما يتطلبه الدين.
وانكشفت  الوصف،  هبذا  آسيا»  األصيل «وسط  موطنهم  من  األتراك  أتى  وقد 
الظروف  حيث  من  مساعدة  كانت  األناضول  يف  البيئة  ألن  الروحية،  البنية  لدهيم 
والرشوط، ووصلت تلك البنية إىل ذروهتا يف العهد العثامين، ونسجوا هبذا النسيج 
إىل  أوالً  تذهب  التكية  كانت  األمر  فأول  بفتحها.  قاموا  التي  األرايض  املعنوي 
األماكن التي سيفتحوهنا، لتعدّ األرضية للفتح، وبعدها يذهب السيف. وبعد عودة 
السيف تأيت التكية مرة أخر لتعزز اهلداية، وبذلك جيد األهايل املناخ الدافئ لتقوية 

حياهتم املعنوية.
مل يكتفِ العثامنيون يف فهم وإدراك الدين باآلراء التي تعتمد عىل العقل فقط، بل 
تربوا يف إقليم القلب املتعمق، ووصلوا إىل التكامل. وهلذا فإن التكايا كان هلا أكرب 
دور مؤثر يف رقيهم. ومل يكن األهايل فقط هم الذين يعيشون عىل هذا املناخ املعنوي، 
ا من السلطان وحتى أصغر فرد يف اجليش يُسريّ حياته  بل كان كل أفراد اجليش بدءً
عىل هذا النهج املعنوي. حتى إن اجليش االنكشاري الذي كان يعني اجليش اخلاص 
تتوافق  مثبتة  هوية  عىل  حتوز  كانت  التي  «البكتاشية»  الطريقة  إىل  ا  منسوبً كله  كان 
مع السنة آنذاك، وخري شاهد عىل الدور العظيم الذي لعبه هذا اجليش يف فتوحات 

هذا. يومنا  إىل  املناطق  تلك  يف  البكتاشية  التكيَّات  وجود  كثرة  "روميل" هو 
وكان سالطني املعنى يقلدون السالطني العثامنيني بالسيف عند جلوسهم عىل 

العرش. وقد اختذ كل منهم لنفسه نجامً معنوياً هيتدي به.
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الدولة  يف  الكبرية  األمهية  ذات  املؤسسات   إحد كانت  التي  األوقاف  أما 
الروحي،  النضوج  هلذا  نتيجة  أكثر  وانترشت  ا  أيضً هي  زادت  أهنا  فنجد  العثامنية، 

وحتقق بذلك التوازن االجتامعي والروحي يف املجتمع.
من  تنبع  خدمات  تقدم  كبرية  خريية  مؤسسة  مثل  العثامنية  الدولة  كانت  لقد 
الرمحة والرأفة باإلنسان واحليوان والنبات واملخلوقات كلها، وكل ذلك لوجه اهللا 

الكريم.
بفضل تلك املؤسسات اخلريية التي كانت حتمل الرمحة والشفقة ليس لألرامل 
األهايل  والطيور، كان  والدواب  للحيوانات  حتى  فحسب، بل  واملساكني  والفقراء 
يدعون من قلوهبم باألدعية الفياضة بطول العمر لتلك الدولة. فبربكة هذه األدعية 

عاشت الدولة العثامنية فرتة طويلة.
ا من السالطني وحتى األفراد بصورة تفوق  ولعل إنفاق كل أثرياء املؤمنني بدءً
الوصف عىل تلك املؤسسات اخلريية كتأسيس املساجد واملكتبات والنزل واألسبلة 
هذا  وكان   (١٠٤ (التوبة،   { اتِ قَ دَ الصَّ ذُ  أخُ يَ {وَ الكريمة،  اآلية  بموجب  كان  وغريها 
العمل الصالح الذي يريض اهللا بمثابة املجر ملنبع الفيض اإلهلي يف الدولة العثامنية.
وهبذه الربكة اإلهلية تم توفري التوازن االجتامعي بني األثرياء والفقراء. وأصبح 
كل مسكني يف املجتمع حتت تأمني الدولة، لقد كان املناخ الروحاين للمجتمع بمثابة 
حضن األم الدافئ هلم. ونُسج البناء االجتامعي املوجود بني األفراد بمحبة األخوة، 
منبع  األوقاف  كانت  لقد  مبتسمة.  الذابلة  الشاحبة  األيتام  وجوه  أصبحت  حتى 

الطمأنينة لألثرياء، ومصدر التسلية للمحتاجني. 
لقد أصبح اإلنفاق بالنسبة للسالطني والقادرين من أفراد املجتمع بمثابة الطبيعة 
هذه  تزال  وال  إليهم.  األشياء  أحب  من  ينفقون  كانوا  أهنم  لدرجة  فيهم،  األصلية 
البنية االجتامعية مستمرة يف يومنا هذا بتلك املؤسسات التي أسسها أجدادنا الكرام. 
واملستشفيات  واألسبلة  واملعسكرات  واملدارس  واملكتبات  املساجد  أصبحت  لقد 
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أسامءها،  نذكر  مل  التي  اخلريية  اخلدمات  من  الكثري  وغريها  نرشهبا،  التي  املياه  حتى 
بمثابة الذكر العطرة العزيزة الباقية لنا إىل يومنا هذا.

٥- العدالة وكون االدارة عىل أكمل وجه:
ال شك أن العدل من األسس الرئيسية التي تعمل عىل بقاء الدولة، وقد أصبح 
القول القائل: "يمكن للدولة أن تثبت بالكفر، ولكن ال يمكن أن تقوم عىل الظلم!" 

بمثابة رضب من رضوب األمثال.
وهلذا السبب فإنه ال شك أن العدل كان أحد األسباب الرئيسية التي عملت عىل 

ازدهار وبقاء الدولة العثامنية لعدة عصور.
لقد اختذ العثامنيون من القول القائل: "العدل أساس امللك" شعلة يمسكوهنا يف 

ا، وهبا نرشوا العدل بني الناس. أيدهيم جيدً
حقيقة القول: إن أوامر اهللا تعاىل نُفذت يف الدولة العثامنية عىل كل األفراد، حتى 
هو  وهذا  العدل.  عن  البعد  عدم  يف  ا  كبريً ا  جهدً العثامنيون  وأظهر  السالطني،  عىل 
هو  وقف  اإلنسانية،  عىل  ا  جديدً ا  عهدً وفتح  ا  عهدً أغلق  الذي  الفاتح»  «السلطان 
ومعامري نرصاين أمام املحاكمة وخرج الفاتح منها عىل أنه غري حمق، ومل يتمكن من 
اخلالص من القصاص إال بعد أن قبِل املعامري بأخذ الدية. هذا املثال الذي تدمع 
له العيون من أكرب األدلة عىل قيام العدل بشكل ال مثيل له يف الدولة العثامنية، وذكر 

هذا املثال فقط كافٍ إليضاح العدل عند العثامنيني.
السالطني  رأسه  وعىل  العثامين  اجليش  أفراد  لكل  الدينية  احلساسية  كانت  لقد 
الناس  حقوق  أكل  عن  يمتنعون  كانوا  فقد  للغاية.  مهمة  احلالل  اللقمة  مسألة  يف 

ا هلم. ا يكون حرامـيا" دستورً متخذين املثل القائل: "من يأكل حرامً
وعندما كان «السلطان سليم األول» يف محلته عىل «مرص» كان هناك قلق يساور 
روحه من أن يأكل أحد جنوده ولو ثمرة من األرايض التي يمرون عليها، ومقولته 

التي قاهلا يف هذا الشأن وهي: 
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يف  عليها  مررنا  التي  األرايض  من  اجلنود  أحد  أخذه  يشء  عىل  عثرت  "لو 

حافظته فكنت سأختىل عن محلة مرص!.." مشهورة للغاية.
كانت األعامل يف إدارة الدولة العثامنية التي ربَّت سادة العامل، بيد من يكون أهالً 
هلا - إضافة إىل رشط اإلسالم-، فمن كان يظهر أهليته للعمل، يكلَّف به دون أن 
نظر إىل عرقه، أما من يفتقد األهلية فلم تكن تُفتَح له أبواب الدولة، ألن املصلحة  يُ

ح عىل املصلحة اخلاصة. العامة كانت تُرجَّ
الذين كانوا  باألمراء  ازدهارها تعج  عهد  آخر  حتى  الدولة العثامنية  رأينا  وهلذا 
عىل درجة عالية من اللياقة والقوة والقابلية املادية واملعنوية. وهلذا رأيناهم يتولون 
منصب الوالة قبل سن الرشد ليتدربوا عىل ذلك بتلك العلوم النظرية. وعند وفاة 
بعض  يف  يستوجب  كان  هذا  أن  إال  أبنائه،   أقو العرش  عىل  جيلس  كان  السلطان 
األحيان قتل بعضهم البعض. وهلذا يلزمنا أن ننظر إليهم بعني العذر إذا ما تبني لنا 

أهنم كانوا يقومون بذلك من أجل وحدة الدولة واألمة.
الطريق  أنارت  التي  الوصية  هبذه  الغازي»  «عثامن  أدبايل»  «الشيخ  أوىص  وقد 
الذين  واإلخوة  األبناء  يتقاسمه  ا  مشرتكً ا  ملكً ليست  الدولة  "إن  الدولة:  بقاء  نحو 
فإن  يموت،  وعندما  يديرها،  من  يد  يف  أمانة  وهي  لألمة،  الدولة  إن  بل  يديروهنا. 
موا  إدارة الدولة تكون ملن خيلفه أيا كان. وقد أخطأ بعض أجدادنا يف املايض حني قسَّ
 ، دوهلم بني أبنائهم وإخواهنم وهم ال يزالون أحياء. وهلذا مل يكتب هلم البقاء طويالً
ال ألنفسهم وال لغريهم". فالرعاية عىل هذا الدستور جعلت الدولة العثامنية تعيش 

ا. ملدة ٦٢٣ عامً
إدارة  املقاييس  وأكمل  بأمجل  دامت  التي  العثامنية  الدولة  يف  اإلدارة  كانت  وقد 
مركزية. وألن تراب الوطن انترش يف مساحات شاسعة فقد تم تطوير نظام الواليات، 
وكانت إدارة الواليات تسند إىل اإلداريني املحليني الذين اعتادوا عىل املكان. كام مل 
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التي  للمجتمعات  والدين  والزي  كاللغة  التقليدية  اخلصائص  يف  تدخل  هناك  يكن 
ا للعدالة يف الدولة العثامنية. ا مدهشً كانت حتت إدارهتم، وكان هذا تطبيقً

النخبة  أبناء  هبا  يلتحق   « ونْ رُ «األنْدَ تسمى  جامعة  العثامين  بالقرص  وكان   
السيايس  الرأي  وحدة  هبا  يتعلمون  كانوا  حيث  ومدينة،  بلدة  كل  من  والصفوة 
واإلداري، وعندما يعودون إىل بلداهنم كان يتم تعيينهم يف الوظائف. وبالرغم من 
تطبيق نظام املركزية يف الدولة العثامنية، إال أن املناطق البعيدة كانت تُدار عىل شكل 
الواليات  (أي  املمتازة"  "الواليات  اسم  عليها  ويُطلق  املستقلة،  نصف  الواليات 

ذات االمتيازات واإلدارة اخلاصة).
العثامنية  الدولة  يف  املوجودون  املسلمني  غري  الرعايا  كان   أخر ناحية  من 
ا للقانون الذي يسريون عليه، أما يف حالة وجود نزاع بني مسلم وغري  حياكمون طبقً

اكامن يف حمكمة رشعية. مسلم فإن االثنني حينئذ حيُ
اليوم  وبعد تأسيس األمم املتحدة، كون الدول ذات ثقافات متنوعة، أي تتبعها 
عدّ عالمة نضوج هلا. فإن العثامنيني كانوا يف  سياسة تتحمل عىل الثقافات األخر، يُ
ا  الذروة بالنسبة هلذا املفهوم  طوال ستة قرون ونصف. ومن احلقائق التارخيية أيضً
النرصانية،  الرومية  البطريكية  يف  حمكمة  اهندامها  حتى  العثامنية  الدولة  يف  كان  أنه 
املسلمني  لغري  القانونية   الدعاو عىل  لالطالع  الفرنسية  السفارة  يف   وأخر

املوجودين يف الدولة.
ا، فاملرحوم «السلطان عبد احلميد الثاين» طيب  وال حاجة هنا ألن نذهب بعيدً
جامع  هبا  كان  ١٨٨٠م،  عام  «إستانبول»  يف  للعجزة  دار  بتأسيس  أمر  ثراه،  اهللا 
وكنيسة، ومعبد لليهود. وهذا يعد من آخر األمثلة عىل هذا التطبيق. إن هذا التطبيق 

كان يعد أحد أمجل النامذج عىل احلرية الدينية والوجدانية يف الدولة العثامنية.
هذه  عن  يبحث  احلقيقة  يف  هو  إنام  العوملة  صوب  اليوم  يسعى  الذي  العامل  إن 
النموذجية العثامنية، إال أن الفرق بينهام أن الدولة العثامنية كانت تقدم اخلدمة يف كل 



٦٣٥

    o الخالصة           
مكان تذهب إليه، وتزيل الظلم، وتسعى إىل سعادة الناس الدنيوية واألخروية، أما 
إضافة  ملنافعها  وتستعملهم  اآلخرين،  تستخدم  أن  إىل  تسعى  اليوم  العظمى   القو

إىل السيطرة عىل مصادرهم الطبيعية، وتسعى إىل هذه العوملة من أجل االستعامر.
إن هذه املواد املذكورة هي التي جعلت الدولة العثامنية دولة عاملية حتكم العامل 
التخطيط  إىل  الروحية  احلساسية  هذه  من  تنزل  كانت  الوقت  بمرور  أهنا  إال  كله، 
للنفس فقط، وكلام فعلت ذلك كانت رغبتها يف احلفاظ عىل حدودها وثرواهتا تزداد 

قوة. 
تسعى  وبدأت  ترتقي،  جعلتها  التي  املعنوية  القوة  هذه  تفقد  الدولة  بدأت  وملا 
سجينة،  الفتح  روح  أصبحت  الفارغ،  الكاذب  والفخر  النفسية  امليول  خلف 
بذهب.  واحد  خزامى  فيه  بيع  الذي  الوقت  وجاء  للعقم،  الفتوحات  وتعرضت 

وتغري قدر هذه الدولة العظيمة.
والذي يدعو للعربة أن كل القصور ما عدا قرص طوب قايب تأسست يف السنوات 
األخرية للدولة. ومن اجليل أن هذه القصور قد بُنيت بأموال استداهنا السالطني من 
. ومن قام بذلك هم جمموعة رعاع  ا غربياً الغرب، وأن التصميم املعامري كان أيضً

من الغافلني واخلونة الذين أظهروا أهنم يريدون احلفاظ عىل الدولة.
وجود  هو  وسقوطها  وانحالهلا  الدولة  فساد  يف  األساسية  األسباب  وأحد 
حتقيق  عىل  عملوا  الواقع  يف  لكنهم  اهلداية،  يُظهرون  كانوا  إذ  ينافقون،  أشخاص 

مطامع أعداء الدولة. وبالطبع هناك أسباب أخر غري هذا السبب.
الرشق  إىل  للذهاب  حوله  والدوران  الصالح  الرجاء  رأس  اكتشاف  كان  وقد 
األقىص سببًا يف إلغاء الدور املهم الذي لعبته الدولة العثامنية يف التجارة الدولية. وقد 
أدرك السلطان سليامن القانوين هذا األمر، فأعطى بعض االمتيازات للفرنسيني، كي 
يمنع احتاد الدول األوربية، ويستقطب التجارة إىل دولته. بيد أن من جاء بعده من 

السالطني ابتعدوا عن الغاية األساسية من هذه االمتيازات.
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يمسسها  مل  ثروة  الغريب  العاملَ  األمريكية  القارة  اكتشاف  منح  ذلك  جانب  وإىل 
أحد، فكان عامالً يف ازدهار اقتصاده وانطالق "الثورة الصناعية". و بسبب دخول 
كانوا  بل  ينبغي،  كام  التطور  مسايرة  آنذاك  الدولة  تستطع  مل  بيننا،  اهلداية  ادعى  من 

سببًا لـ"الشعور بالدونية" عند العثامنيني.
وقد كانت النتيجة الطبيعية هلذه التطورات كلها بدء االنحالل الرسيع للدولة، 
وليس من اخلطأ أن نقول إن تأثري هذا االنحالل-إىل حدٍّ ما- مستمر إىل يومنا هذا.

بنشاطات  بدأت  التي  السقوط  مرحلة  يف  األسايس  السبب  أن  يُظهر  كله  وهذا 
األعداء الرسية- إىل جانب التأخر االقتصادي والصناعي- هو إمهال املؤثر املعنوي، 

وما نتج عنه من ضعف يف اإلخالص والتقو واألخالق.
الدولة  سقوط  ترسيع  إىل  أدت  التي  األسباب  أكرب  من  يعد  آخر  سبب  وهناك 
والتقنيات  احلضارة  إحضار  أجل  من  أوروبا  إىل  أُرسلوا  الذين  خيانة  وهو  العثامنية 
الغربية إىل الدولة إليقاف انحطاطها، ألن هؤالء ذهبوا ومل حيققوا الغاية التي أُرسلوا 
اجلديد  اجليش  بمثابة  أصبحوا  وهكذا  جديدة،  فاسدة  بأفكار  عادوا  بل  ألجلها، 
وحياته  وتقاليده  الغرب  أفكار  خلدمتهم  سببًا  ذلك  وكان  الغرب،  عن  يدافع  الذي 

االجتامعية وسياسته حتت أوسمة عثامنية. 
وقد متكن بعض من هؤالء من ترقي مناصب يف الدولة حتى منصب الصدارة 
العظمى، كان زي هؤالء األشخاص عثامنيا لكن قلوهبم كانت غربية أو مع الغرب. 
نعيشه  الذي  احلال  إىل  وصولنا  ويف  للتشويه،  اإلسالمية  الثقافة  تعريض  يف  فتسببوا 
الذي  الوحيد  العامل  كانت  التي  اإلسالمية  ثقافتنا  إضعاف  عىل  وعملوا  اليوم. 

بوا األسس السامية التي ارتقت بنا.  حافظ عىل نشاطنا، وخرَّ
وإذا أردنا أن نعطي أمثلة عىل هؤالء األشخاص فسنذكر منهم من كانت جهوده 

بارزة بشكل كبري:
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مصطفى رشيد باشا:
ا  صدرً كان  أنه  رغم  جيد  علمي  حتصيل  باشا»  رشيد  «مصطفى   لد يكن  مل 
ا  أعظم، ومع هذا ارتقى إىل أعىل منصب يف الدولة بمساعدة األجانب،  كان حمرومً
ا بدرجة كبرية  من األحاسيس القومية ومن املعلومات اإلسالمية خاصة، كان متأثرً
دفع  وقد  املاسونية،  حتى  الغريب  الطريق  يف  التأثري  هبذا  سار  وقد  الغربية،  باألفكار 
هذا الباشا العثامين صاحب هذه الروح السلـبـيـة القادمُ من سفارة الدولة العثامنية 
نِى» وقد اعرتفت  يف «لندن» ثمنَ مساندة اإلنجليز له بتوقيعه معاهدة « بَــلْطَه لِيامَ
إن  العثامنية.  الدولة  يف  لإلنجليز  االقتصادية  االمتيازات  من  بالكثري  املعاهدة  تلك 

رئيس الوزراء النمساوي «ميرتنيك» ملا علم بأمر هذه املعاهدة قال: 
العثامنية". الدولة  انتهت  "هبذا 

خان»   املجيد  عبد  «السلطان  ابنه  بعده  توىل  الثاين»  حممود  «السلطان  تُويف  وملا 
عىل  يوافق  جعله  الذي  هو  هذا  التعس  باشا»  و«رشيد  ا،  عامً  ١٦ عمره  وكان 
اإلصالحات التي كانت تم التخطيط هلا يف «إنجلرتا» وجعله – أي جعل السلطان 
». وقد عرب األهايل  ـاميوينِ ـلْخانَه خطِّ هُ - ينرش فرمان التنظيامت املشهور باسم «كُ

عن التمرد والغضب الذي متلكهم هبذا الفرمان بقوهلم الذي حيمل االستهزاء: 
كافر!". لفظ  الكافر  عىل  يطلق  لن  "اآلن 

ويبدأ فرمان التنظيامت هذا بجملة مفادها أن أسباب ختلف الدولة عن الغرب 
هو ابتعادها عن األحكام الرشعية، وبالرغم من أن هذا األسلوب كان يبدو وكأنه 
يدعو للعودة مرة أخر إىل الرشيعة، إال أنه كان يشكل رصاحة بداية االنحراف عن 
الرشيعة. وبالرغم من أن  بعض االنحراف كان قد حدث من قبل فرمان التنظيامت، 

إال أنه أصبح رسميا هبذا الفرمان.
باحلقائق  اهلروب  يمكن  حتى  اخلريية»  «التنظيامت  الفرمان  هذا  عىل  وأُطلق 
الرشية»  «التنظيامت  بمثابة  كان  األساس  يف  أنه  إال  الشعب،  أعني  من  التارخيية 
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كانت  ما  بقدر  عليه  عملوا  الذين  الرجال  وإجراءات  هبويات  ثابتة  احلقيقة  وهذه 
ثابتة بام حيتويه الفرمان. وهبذا الفرمان تم افتتاح العديد من اجلمعيات املاسونية يف 
يف  الغرب  آمال  أجل  من  املرحية  األرضية  أعدت  وبذلك  و«سالنيك»  «إستانبول» 
من  العديد  يف  السبق  له  كان  الذي  خان»  املجيد  عبد  حتى «السلطان  العذبة.  املياه 
حركات التجديد الغافلة، كان قد سأم من هذا الشخص بسبب األحوال املتطورة، 
طالبا  ودعا  هناك  وبكى  النبوية  اخلرقة  غرفة  إىل  الذهاب   سو حيلة  أمامه  جيد  ومل 

املدد من رسول اهللا: 
." الرجل!  هذا  من  أنقذين  اهللا  رسول  "يا 

ومل تكن إجراءات «رشيد باشا» منحرصة عىل ما يقوم به هو من أفعال فقط، بل 
ا إىل طالبه الذين تربوا عىل يديه من رجال الدولة، والذين كانوا سببًا يف  امتدت أيضً

إطالق عبارة: «الرجل املريض» عىل الدولة العثامنية.
لقد عمل «رشيد باشا» للدبلوماسية األوربية أكثر مما عمل للدبلوماسية الرتكية، 

ومات وهو يف احلامم بالسكتة القلبية.
عايل باشا:

باألفكار  ا  متأثرً وكان  باشا»  «رشيد  يد  عىل  تربوا  الذين  العظام  الصدور  من 
بخوفه  ا  معروفً وكان  باشا»  «رشيد  بواسطة  ماسونيا  باشا»  «عايل  كان  األوروبية. 
وحرصه عىل املنصب، وهلذا أصبح عدوا حتى لـ«رشيد باشا» الذي هو ويل نعمته، 
بسبب  كثرية  وامتيازات  صالحيات  املسلمني  غري  من  الرعايا  أعطى  أنه  لدرجة 
منافسة كانت بينهام، ونرش فرمان اإلصالحات املؤرخ بعام ١٨٥٦م الذي أعده مع 

السفراء األوروبيني. 
إعداد  يف  التنظيامت  فرمان  بعد  الرئييس  العامل  هو  باشا»  «عايل  يعترب  وهلذا 
حركات االستقالل لغري املسلمني والتي فتحت عىل الدولة العثامنية مصائب كبرية.
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إليها  وصل  التي  الكبرية  اجلرأة  هذه  من  حتري  نفسه  الفرنيس  السفري  أن  لدرجة 

«عايل باشا» وعرب عن حريته هذه بقوله:
العثامنية". الدولة  عند  التضحية  من  القدر  هذا  وجود  يف  نأمل  ال  "كنا 

لقد كانت األوضاع التي ظهرت بعد إعالن الفرمان خميفة للغاية، وقد عملت 
تُويف  وقد  كبري،  بشكل  باشا»  «عايل  اهتزاز  عىل  هلذا  نتيجة  ظهرت  التي  األحداث 
«عايل باشا» هذا عام ١٨٧١م متأثرا بتلك اهلزة العنيفة، واحلادثة التالية التي عاشها 

الناس يف جنازته تُربز بشكل كبري مد خيانته وسوء أعامله:
«عايل  نعش  رأس  عىل  قايب»  ـنِي  يَ  » يف  املولوية  شيخ  أفندي»  «عثامن  "وقف 

باشا» كالعادة وسأل مجاعة املسلمني :
الشخص؟" هذا  عرفتم  "كيف 

فلم جيب أحد.
فكرر الشيخ سؤاله: "كيف عرفتم هذا الشخص؟"

فلم جيب أحد.
فسأل للمرة الثالثة: "كيف عرفتم هذا الشخص؟" 

فلم جيب أحد. 
وهذا بالطبع كان كافيًا إلظهار مكانة هذا الرجل يف وجدان الناس.

ومن املشهور أن «السلطان عبد العزيز» قال عندما علم بوفاة عيل باشا:
الرجل". هذا  بالء  من  دولتنا  اهللا  أنقذ  "لقد 

وبالرغم من التحذيرات املستمرة من استخدام النصار يف املناصب املهمة يف 
«الباب العايل»  إال أن عايل باشا عنيّ بعض النصار يف املناصب املهمة يف «الباب 

العايل» وقد قال «جودت باشا» عن هذا:



٦٤٠

o  العثمانيون رجالهم العظام ومؤسساتهم الشامخة

"ويتضح من هذا أن «عايل باشا» كان خيشى أن يقوم برتبية أشخاص من أهل 

اإلسالم فيكونوا جديرين باألعامل اخلارجية، وينافسوه عىل منصبه".
ا يُذكر  ا واحدً لقد عاش «عايل باشا» حياة بعيدة عن احلق واحلقيقة، ومل يرتك أثرً

به بعد موته.
ه جي زاده فؤاد باشا: جَ كَ

يد «مصطفى  عىل  السياسية  عامل  دخل  التنظيامت.  عهد  يف  العظام  الصدور  من 
قد  اإلنجليز  رأوا  ملا  ماسوين  حمفل  افتتاح  عىل  الفرنسيون  جترأ  وقد  باشا»  رشيد 
حمفالً  ا  أيضً الفرنسيون  وافتتح  كتلنده»  «إسْ بمحفل  مرتبطًا  ماسونيًا  حمفال  افتتحوا 

لو» وضموا «فؤاد باشا» إىل صفهم. ماسونيًا يف «بَــكْ أوغْ
ونتيجة للسياسة اخلاطئة التي سار عليها « فؤاد باشا» فقدت الدولة الكثري من 
من  الكثري  هناك  كانت  هذا  جانب  إىل  املسلمني،  دماء  من  الكثري  فك  وسُ أراضيها، 
إىل «سوريا»  باشا»  أرسله «عايل  وقد  نفسه،  باشا»  عىل «فؤاد  الظاهرة  االنحرافات 
من  كيس  ألف   ٨٠٠ من  يقرب  ما  األهايل  من  اغتصب  ولكنه  عليها،  أمينًا  بصفته 
وملا  عنه.  عرف  مما  قسم  فقط  وهذا  عليها،  حصل  التي  الرشاوي  بخالف  األموال 
مات له اثنان من أبنائه دفعة واحدة، واحرتق قرصان من قصوره تلو بعضهام البعض، 
يف «إستانبول».  الناس  ألسن  عىل  اجلارية  القصص  بمثابة  األحداث  هذه  أصبحت 
وكانوا يدركون أن هذه األحداث التي حدثت له إنام كانت جزاء االنحرافات التي 

قام هبا، وجزاء لدماء املسلمني التي سفكها.
ا عن املزايا اإلسالمية، ويؤمن بأفكار «فولتري» وقد نقلت  كان «فؤاد باشا» بعيدً
ــناً لنا، ولكن  لَقِّ جريدة «العربة» ما رصح به للسفري الفرنيس: "ينبغى أن تكونوا مُ
األعىل  من  تنحدر  أحدمها  قوتني،  للدولة  فإن  األدوار،  وإجراء  املرسح  لنا  اتركوا 
واألخر تأيت من األسفل، وبام أننا ليست لنا قوة تأيت من األسفل، فإننا نحتاج إىل 

الدعم من جهة، وهذا الدعم هو السفارات".
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وهذا التسجيل الذي أورده «ابن األمني حممود كامل» عن «فؤاد باشا» يستدعي 

الدقة واالنتباه:
أيام  أحد  يف  ذهب  للجيش  ا  وقائدً أعظم  ا  صدرً باشا»  «فؤاد  كان  "عندما 

متكن  ممتلئًا،  كان  املسجد  صحن  وألن  الصالة،  ألداء  بايزيد»  «جامع  إىل  رمضان 
ا، أمر  «فؤاد باشا» من إجياد مكان له يف ساحة املسجد، وبينام كان يقف للصالة كرهً

ا بالصالة، ولكن املساعدين قالوا له: «ولكننا لسنا عىل وضوء». مساعديه أيضً
ا عدم اهتاممه باألمور الدينية:  فقال هلم مظهرً

برسعة. للصالة  بالوقوف  وأمرهم  وضوء؟"،  عىل  منا  "ومن 

والقصة التالية التي كانت مشهورة عند اجلميع تربز وبشكل كبري نيته احلقيقية 
وجهوده:

يف  املوجودين  األجانب  الدبلوماسيني  مع  جيتمع  باشا»  «فؤاد  كان  يوم  ذات 
كل  كان  وبينام  األوروبية،  الدول  وقدرة  قوة  عن  احلديث  حمور  وكان  «إستانبول» 

: واحد منهم يقول شيئًا، إذا بـ«فؤاد باشا» يعرتض عىل كالم املوجودين قائالًً
من  هدمها  حتاولون  ألنكم  دولة،   أقو هي  العثامنية  الدولة  إن  سادة!  يا  "ال 

اخلارج ونحن نحاول من الداخل، وبالرغم من ذلك مل ننجح يف ذلك!".
مدينة  يف  تويف  وقد  النحو،  هذا  عىل  باشا»  «فؤاد  شخصية  كانت  لقد  نعم 
«نيس» الفرنسية عام ١٨٦٩م، مات وهو يتمتم بعبارات فرنسية دون أن يدري أنه 
يف  تب  كُ وما  بجانبه،  واحد  مسلم  هناك  يكون  أن  دون  مات  له،  األخري  النفس  يف 
باشا»  «فؤاد  كان  "بينام  للغاية:  خميف  وفاته  عن  الوقت  هذا  يف   « ــتْ يَّ رِّ «حُ جريدة 
ذاهبًا إىل«نيس» مر بـ«روما» والتقى البابا وأخذ الدعوات منه كام هو معتاد، وهلذا 
حاولت كنيسة «نيس» أن تدفنه عىل الطقوس الكاثوليكية، وبالرغم من أن السفري 
العثامين أوضح عدم جواز ذلك، إال أن الكنيسة أرصت عىل ذلك، وكانت النتيجة 

أن اكتفى النصار بطقوسهم املعتادة عىل رسير امليت". 
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ا: ويقول «أمحد جودت باشا» أيضً
وكأنه  يبدو  املنظر  كان  «إستانبول»  يف  لدفنه  باشا»   «فؤاد  بجثامن  أتوا  "عندما 

موكب غريب، لدرجة أن كل احلارضين كانوا يستهزؤون بذلك". 
وهو ما يؤكد أن املسلمني كانوا قد رسوا وفرحوا بموته.

املثال               سبيل  عىل  هؤالء  ومن  جدا،  كثريون  هلؤالء  املامثلون  واألشخاص 
الروسية  العثامنية  احلرب  يف  العثامنية  اجليوش  عىل  ا  قائدً كان  الذي  باشا»  عيل  «م. 
ا من أراضيها، كان هيوديا من  عام ٩٣ والذي كان سببًا يف فقدان الدولة العثامنية كثريً
ا، وكم من شخص يعرف أنه هو الذي أتى  أصل «بولندي» ومل يقاتل الروس قصدً

» يف «إستانبول»؟ ْبالروس من غرب هنر «طونة» إىل «يَشيلْ كو
خاضعني  االسالم  ضد  جهدا  بذلوا  ا  أناسً نجد  يومنا  إىل  التاريخ  ذلك  منذ 
وتظاهروا أهنم أبطاهلا، موت  األمة  خدعوا  الشخصية، وبالرغم من ذلك  ملنافعهم 
أمثال هؤالء الناس حيمل عربة ودهشة كام أن حياهتم كذلك. هذه حقيقة ال يمكن 

تفصيلها هنا.
قوة  منبع  يكون  أن  من  خرج  عندهم  االسالمي  الدين  أن  املحزنة  األشياء  من 
بدأت  ثم  نفسية.  فظاظة  حمله  وحلت  الناس،  من  اخلونة  وجود  بسبب  للمجتمع 
تتأصل ميول االطمئنان بسلطة نفسية سفلية  ختدم آمال أعدائنا. وتضايقت اآلفاق 
الروحية هبذه امليول التي جعلت النفوس أسرية يف يد التقليد. ودخل الناس يف ملقط 

املقاييس الضيقة واخلشنة للعقل.
تغذي  التي  واملعنوية  األصيلة  لثقافتنا  احلياة  عروق  جفّت  الوضع  هلذا  نتيجة 
اجليل اجلديد، و بالتايل انضمرت درايتنا وخربتنا التي نمسك هبا احلاكمية العاملية، 
تِهِ يفضل السعي  مَّ وضاعت صفتنا يف أن نكون دولة ذات استقالل، وأصبح اجليل بِرُ
وراء قوة غاشمة، و ينكر أصله، وذهب ضحية يف أرضية جمدبة للفلسفة الوضعية 
والرباغامتية، ولكن سري التاريخ الذي ظهر نتيجة هذه الغفلة مؤسف و مؤمل جدا.       
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املناطق  كافة  إىل  هبا  وصلنا  التي  واحلضارة  العدل  أمة  بأننا  باألمس  نتصف  كنا 

كوارثني وأصحاب حقيقيني للروح اإلسالمية، فكيف حالنا اليوم؟
ويمكن القول بأن أكرب عامل لسقوطنا هو ذلك اخلرسان الذي عشناه يف الساحة 
يف  مؤثر  أكرب  ألن  وذلك  الظاهرية.  املوانع  تزال  أن  املمكن  من  كان  وإال  املعنوية. 
أوقات االزدهار هو وجود أناس راقني عظامء، ولكي ندرك هذا علينا أن نتفكر فيام 
ا أعظم لـ «السلطان  قاله السفري النمساوي بخصوص «عيل باشا» الذي كان صدرً
نكون  أن  علينا  باشا»  كـ«عيل  ذكي  رجل  مع  التحدث  أثناء  أنه   أر "أنا  القانوين»: 

جوعى حتى تكون أذهاننا متيقظة بام أمكن ". 
أما باشوات عرص التنظيامت فكان كل واحد منهم بمثابة الدمية يف يد الغرب.

ولو أننا حتدثنا عن األسباب املادية التي أدت إىل سقوطنا، ألن الوقت قد حان 
لذكر تلك األسباب، لقلنا: 

«أمريكا»  واكتشاف  التجارة،  طرق  تغيري  األسباب  تلك  رأس  عىل  يأيت  إنه 
حتارب  كانت  الدولة  ألن  العسكرية،  املرصوفات  وازدياد  احلروب،  غنائم  وزوال 
يف أربع جبهات، ويمكن القول بأن تلك األسباب أدت إىل تأخر التقدم الصناعي 

يف الدولة.
لكرس  العثامنية  الراية  استخدموا  الغربيني  أن  وهي  ثابتة  تارخيية  حقيقة  وهناك 
مقاومة األهايل يف مناطق أفريقيا واملناطق األخر التي استعمروها لالستفادة من 

خريات وثروات تلك املناطق، وبذلك بنوا مستعمرات هلم يف تلك املناطق.
ا أنه   وإذا ما وضعنا تلك احلقيقة نصب أعيينا فإننا سنفهم بشكل أكثر وضوحً
لو أعاقت الدولة العثامنية السقوط املعنوي لكان عنده الكثري من اإلمكانيات حلل 

املشاكل الظاهرية. 
وهلذا فإن أهل الغرب كانوا يسعون دائامً لتخريبنا من الناحية املعنوية، وأحدثوا 
النزاعات غري الالزمة، وجعلوا األفراد عندنا سجناء يف بناء يتعلق باملظهر اخلارجي 
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فقط، وبذلك نجح الغرب أن يقطع مسافة كبرية دون عناء، واألحوال واألوضاع 
التي نعيشها اليوم هي عبارة عن صفحات مستمرة لنفس املخططات تنفذ بمهارة 

شديدة.
ا،  واحلاصل أن أسباب سقوط الدولة العثامنية كانت كثرية، وألننا مل نفهمها جيدً
أبنائها  من  أوذيت  بأن  عليها  كم  حُ العثامنية  الدولة  فإن  رسية،  املخططات  وكانت 
آخر،  واد  يف  وأحفادهم  واد  يف  األجداد  بقيت  اللغة  فبتخريب  أعدائها.  من  أكثر 
حبت من يدهيا إمكانية الوقوف عىل جوهر الدولة  وهبذا رأينا تلك األجيال التي سُ
األجيال  هذه  ألن  لتارخيها؛  عدوا  لتكون  بسهولة  توجيهها  تم  وبالتايل  العثامنية، 

جاهلة بتارخيها.
ومن احلقائق الثابتة أنه بالرغم من كل هذا، إال أن تلك النشاطات اهلدامة مل تعط 
الناس  قلوب  من  كلية  تذهب  مل  العثامنية  الدولة  حمبة  ألن  الكافية؛  بالدرجة  ثامرها 
ويف  «فلسطني»  ويف  «البوسنة»  يف  حيدث  ما  – إن  ومعروفة  حمدودة  قليلة  فئة  –إال 
غريها من النزاعات التي تعد وسيلة ألن نتذكر بوفاء كبري الدولة العثامنية التي يُعتقد 
جديد. ومن  بأهنا دفنت ستكون سببًا يف إحاطة تلك الدولة العظيمة باالهتامم من 
الالفت لالنتباه استخدام اجلناة يف «الرصب» يف بعض تعليقاهتم التي استخدموها 
من أجل معارضة حزب املعارضة يف «بلغراد» عاصمة «يوغسالفيا» عام ١٩٩٧م 

تلك العبارات:
الرتكي (العثامين)؟". إدارة  حتت  نعيشها  كنا  التي  اجلميلة  األيام  تلك  "أين 

الرتكية (العثامنية)". لإلدارة  "الشوق 
من ناحية أخر أهايل «فلسطني» الذين يعيشون حتت وطأة املظامل اليهودية منذ 
سنوات، كانوا يتذكرون الدولة العثامنية ويدعون هلا باخلري، حتى إهنم كانوا يقولون: 

احلميد»". عبد  أيتام «السلطان  "نحن 
وهذا كله يعد وسيلة لتذكر الدولة العثامنية باخلري وتذكرها بمشاعر الوفاء.
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وهذه احلقائق تُظهر أن زوال الدولة العثامنية كان مصيبة مفجعة عىل العامل كله. 
ساحة  عىل  من  العثامنية  الدولة  زوال  أن  إال  بزواهلا،  كثرية  أشياء  العامل  خرس  فقد 
التاريخ مل يكن بال صوت أو صد، كأن بعوضة قد ماتت، ولكن زواهلا كان كموت 
أسد قوي مات داخل تراب ودخان كثيف، وذلك ألن الدولة العثامنية كتبت حتى 
تلك  آخر  (الدردنيل)  ة»  لْعَ قَ ناقْ  و«جَ مرشفة،  بطوالت  تارخيها  صفحات  آخر  يف 
الصفحات املرشفة، فقد كانت الدولة تدافع وبقوة عن وطنها من «فلسطني» وحتى 

«القوقاز». 
هي  عظمى  دول  أربع  جيوش  أمام  غريها  ويف  يف«الدردنيل»  األتراك  صمد 
و«روسيا». وبالرغم من أن األمة العثامنية حاربت  و«إيطاليا»  و«فرنسا»  «إنجلرتا» 
اخلونة  بنشاطات  مرتبطًا  كان  اهنيارها  أن  إال  جبهات،  أربع  عىل  التسعة  بجيوشها 
هدفنا  وألن  نفسه.  االهنيار  وظروف  أسباب  من  أكثر  األعداء  وظروف  الداخليني 

هنا ليس تكرار األحداث التارخيية فإننا سنكتفي بقولنا: 
وبزواهلا  ومعنويا،  ماديا  كبرية  كانت  سقوطها  عند  حتى  العثامنية  الدولة  "إن 

من عىل ساحة التاريخ خرس العامل أشياء كثرية!".
اجلغرافية  املساحات  تلك  يف  كبرية  مشكالت  يعيش  بدأ  العامل  وأن  سيام  ال 

الشاسعة التي خلت بزوال الدولة العثامنية، واختل فيها النظام والتوازن.
أيتام  من  عثامين  "أنا  يقول:  أنت؟"  "من  فلسطينيا  تسأل  عندما  فإنك  وهلذا 
«السلطان عبد احلميد»." وعندما تسأل أحد أبناء «قوصوواه» وتقول: "من أنت؟" 

فيقول: "أنا عثامين" تظهر لك تلك احلقيقة.
وعندما كنت يف احلج قبل ثالثني سنة قابلت مسنا أفريقيا وملا علم أين تركي، هز 

رأسه بأسف وقال: "نعم، الدولة العثامنية العظيمة!".
إن هذا تعبري ألحد األفارقة تذكر الدولة العثامنية بالشوق وشعر باجلامليات التي 

كانت فيها.
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ويف نفس تلك السنة قابلت يف عرفات حاجا «إندونيسيا» وملا علم أنني تركي 
قال: "إن اخلطبة عندنا يف «إندونيسيا» كانت تُقرأ باسم السالطني العثامنيني!".

وشفقتها  برمحتها  وصلتها  ولكنها  إىل «إندونيسيا»  تذهب  مل  العثامنية  الدولة  إن 
وإنسانيتها.

«القوقاز»  يف  اليوم  تأسست  التي  األيديولوجية  واملؤسسات  املذاهب  إن 
عىل  هلا  مكان  إجياد  هبدف  مكثف  بشكل  لنفسها  تروج  كانت  األوسط»  و«الرشق 
عثامنيون"  مسلمون  "نحن  األوسط:  الرشق  يف  األهايل  مقولة  ولكن  الساحة، 

.بأحاسيس مثبتة من داخلهم كانت كافية لرفض أي أفكار أخر
وملا أدرك أصحاب األفكار األخر هذه احلساسية لد األهايل بدؤوا يطبعون 
صور املساجد العثامنية عىل أغلفة الكتب التي يوزعوهنا، وهذه حقيقة تلفت االنتباه 

بشكل كبري.
الذي  التايل  املثال  فهذا  العثامنية،  الدولة  بانتهاء  ينته  مل  يشء  كل  أن  يعني  وهذا 
أروع  من  البسيطة  الطبقات  أفراد  ألحد  يعود  والذي  احلقيقة  تلك  إبراز  عىل  يعمل 

األمثلة التي تعطي العربة عىل ذلك:
دخل األعداء «إستانبول» واحتلوها،  نزل اجلنود اإلنجليز إىل «شارع احلربية» 
وأبعدوا جنود اجليش املحمدي باألسلحة واحلراب، وأنزلوا الراية العثامنية من فوق 

مقر احلربية، ورفعوا الراية اإلنجليزية. 
ويف تلك األثناء كانت هناك امرأة عجوز أناضولية يتبني من مالبسها أهنا عاملة، 
كانت جتلس عىل الرصيف املقابل تبكي، ويف ذلك الوقت مر عليها «أمحد حكمت 

مفتي ُوغىل»، وقال هلا: 
تلك  بإنزال  أوالدنا وسيقومون  فيه  ينشأ  الذي  سيأيت اليوم  تبكي،  ال  أختاه  "يا 

 ."الراية وتعليق الراية العثامنية مرة أخر
نظرت املرأة إليه نظرة أسد جمروح وقالت وهي تبكي: 
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أوالدنا  وينشأ  يوم  سيأيت  أنه  أعلم  أنا  ال،  هذا؟  عىل  أبكي  تظنني  هل  بني  "يا 
ويقومون بإنزال الراية اإلنجليزية وتعليق الراية العثامنية مكاهنا، ولكني أبكي عىل 
بوا وأخذت  ِ يشء آخر، أما سمعت أقوال بعض جنود اجليش املحمدي الذين رضُ

ون قبل قليل يصيحون: من أيدهيم أسلحتهم وهم يعربُ
هبذا  أوالدنا  نحيب  عىل  أبكي  وأنا  حممد!".  دين  وانتهى  اإلسالم،  انتهى  "لقد 
يقولون  كيف  القيامة،  يوم  إىل  باقٍ  حممد  دين  أن  اإلسالم  ابن  يعلم  أال  الشكل، 
هذا؟ لو فقدوا هذا اإليامن، فسيصعب تغيري هذه الراية. أما إذا بقي هذا اإليامن فإن 

ا". إنزال تلك الراية لن يكلفنا شيئًا أبدً
ا وقت اهنيار الدولة. واألمثلة عىل  إن هذا الشعب هو الشعب الذي كان موجودً

ذلك كثرية جدا.
هذا  إن  يفيد؟  ماذا  األرشيف  يف  عملنا  وإن  العثامين.  األرشيف  يف  نعمل  مل  إننا 
ال  فإنه  وعليه  بعد،  تصنيفها  يتم  مل  وثيقة  مليون   ١٥٠ من  يقرب  ما  به  األرشيف 
هو  فقط  به  قمنا  وما  ينبغي.  كام  العثامنية  الدولة  أعامق  يف  والتعمق  التعرف  يمكن 
التجول يف بطون الكتب واملصادر املوجودة عىل ضوء املقاييس اإلسالمية، وما متكنا 
أوضحنا  وكام  األساسية.  اإلسالمية  املبادئ  ضوء  عىل  قيمناه  منها  استخراجه  من 
ا، أننا سعينا لإلشارة فقط إىل العوامل املعنوية التي جعلت من الدولة العثامنية  سابقً
الدولة العثامنية، وسعينا لتقديم نسائم النرص الرحيمة والروائح العطرة من اإلقليم 
وأمجل  أروع  ما  ولكن  كافيًا،  عمالً  ليس  بالطبع  وهذا  شبابنا.  إىل  العثامين  املعنوي 
املباركني  بأجدادنا  الواعد  شبابنا  من  جمموعة   لد االهتامم  إيقاظ  من  نتمكن  أن 
ا لديه عزيمة إيامنية،  ومشاعرنا التارخيية، ولو أننا متكنا من أن نجعل من شبابنا شبابً
وال يسري كالسائح بني آثارنا يشاهد الكتابات املكتوبة عىل مشاهد القبور أو األسبلة 

أو املكتبات فقط، فإن سعادتنا ستكون غامرة.
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املدةالدولة املدةالدولة
٣٩٩السعودية٥٤٥بلغارستان
٣٩٧السودان٥٤١جزر إجيه
٣٩٧مرص٥٣٩يوغسالفيا
٣٩٤ليبيا٤٩٠رومانيا
٣٨١الكويت٤٣٥ألبانيا
٣٥٠احلبشة٤٠٢سوريا
٣٥٠جيبوتى٤٠٢فلسطني
٣٥٠الصومال٤٠٢األردن
٣١٣اجلزائر٤٠٢لبنان
٣٠٨تونس٤٠١اليمن
٣٠٨أوكرانيا٤٠٠كينيا
٢٩٣قربص٤٠٠بورناي

٢٩١روسيا األوروبية٤٠٠اإلمارات العربية
٢٦٧جزر كريت٤٠٠غينيا

١٦٠املجر٤٠٠موزامبيق
١٠٠اهلند٤٠٠تنزانيا
١٠٠باكستان٤٠٠أوغاندا
امن ٨٥أذربيجان٤٠٠عُ

٥٠املغرب٤٠٠جورجيا
٥٠موريتانيا٤٠٠النيجر
٢٥بولندا٤٠٠زنجبار
٢٥روسيا الغربية٤٠٠تشاد
٢٥روسيا البيضاء٤٠٠السنغال
٢٥أندونيسيا٤٠٠قطر
٢٥مااليا٤٠٠نيجرييا
٢٥سنغافورا٤٠٠البحرين
٢٠تشيكوسلوفاكيا٤٠٠الكامريون
٢٠أرمينيا٤٠٠اليونان
١٥تركستان الرشقية٤٠٠جامبيا

ا حكمت خالهلا ٦٠ دولة بالعدل وهي عىل ما ييل: حكمت الدولة العثامنية ٦٢٣عامً
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وبخالف تلك الدول املذكورة، أدارت الدولة العثامنية لفرتات خمتلفة يف اجلزر 
واملدن الساحلية لتلك الدول التالية:  «إيطاليا» و«إنجلرتا» و«النرويج» و«إيسلندا» 
و«هولندا»  و«إسبانيا»  طارق»  و«جبل  و«إيرلندا»  و«أملانيا»  و«موناكو»  و«فرنسا» 

و«الربتغال» و«إيران»  و«الدنامرك».
وإذا أردنا أن نقوم بجولة لنتذكر تلك اآلثار الغالية التي أسسها أجدادنا األعزاء 
عىل تلك األرايض لكي نزيل عن قلوبنا هذا الشوق هلم، فإننا مضطرون ألن نحصل 

عىل تأشريات مرور من ٦٠ دولة.
لرجال  ا  كبريً ا  أثرً كانت  التي  العظيمة  الدولة  لتلك  احلالية  املحزنة  العاقبة  إن 
فارس  األربعامئة   لد كانت  التي  املادية  املتواضعة  القوة  جانب  إىل  املؤثرين  املعنى 
الذين كانوا موجودين عند تأسيسها، جيب أن تسوقنا تلك العاقبة املحزنة إىل حماسبة 
وجدانية. وجيب أال نتأخر أكثر من ذلك يف إدراك أننا مل نتمكن من الوصول إىل أي 

نقطة وصلوا إليها عن طريق تقليد الغرب الذين كانواً عبيداً لنا . 
اليوم  املؤملة  واملعنوية  املادية  فاألزمات  اليوم،  للعيان  شاهدة  املحزنة  عاقبتنا 
العرص  إىل  العودة  إال  عنه  ينتج  لن  للامدية  املعنوية  أرس  ألن  خميف.  حد  إىل  وصلت 
 ٦٢٣ ملدة  استمر  الذي  املرشف  العثامنية  الدولة  تاريخ  الشاعر  خلص  وقد  اجلاهيل. 

ا يف شعره التايل: عامً
نْ كنت أنا؟ مَ

لو تسأل  العصور أقل لك ماذا كنت أنا؟
لقد كنت البحر، وكان الربع املسكون يل

حتسبني النريان والقذائف قلعة
تطري أنقاض التيجان ومتوج 

كانت صوريت املنعكسة  يف بحر األبدية عميقة
يف أثر حصانى ذي الرشارة والدامي
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ترضب نبضات قلب السامء يف قبضة يد اهلالل

كان طالع األرض هيتز أمام أطراف طلقايت
وجتري العصور يف جمر ختطه يدي

وجلوادي آثار يف ثالث قارات من األرض
إذا ما طار فوق هذا امللك واألماكن املرتفعة
نظرة واحدة مني كانت تعترب برق كرم وعناية

إىل ملك هو أكثر امللوك عىل األرض صيتًا 
تاجه كانت هديتي وأقاليمه هبتي

ا له وكان خياىل خنجرا واألقوام غمدً
كأن كرة األرض كانت سيدةً معشوقة إراديت

كنت أمنح انسجام قلبي إىل أعصاهبا
وكنت أعطيها الشكل واللون كام أشاء

وكان العامل كله يعلم قيمتي؛ ما كنت كذلك
وما انحنيت منذ ستة قرون إال مرة واحدة! 

اللهم ارفع رؤوس املؤمنني التي تقف اليوم منحنية إىل أفق النرص والعزة بقوة 
مادية  عالية  بمرتبة  وأكرمنا  اليتم،  من  اإلسالمي  العامل  وأنقذ  اإلسالم،  وسطوة 

ومعنوية، تكسبنا احلق لننال اللطف كام كان أسالفنا يف املايض!
اللهم أسعد األرواح العزيزة ألصحاب اهلمة وأهل الغرية الذين قاموا باخلدمة 
يف طريق العلم والعرفان والفنون يف سبيل الدين املبني، وأسعد أرواح سلسلة الشيخ 
أدبايل، الذين قاموا برتبية وتوجيه وإرشاد السالطني العثامنيني، وأسعد أرواح هؤالء 

السالطني الذين جتهزوا بروحانياهتم!
آمني!...٥ 
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س ا

توطئة.............................................................................................................٧
املقدمة...........................................................................................................١١

القسم األول 

عثامن الغازي ................................................................................................٢٥
أورخان الغازي ............................................................................................٣٩ 
مراد خان األول (خداوندكار) .........................................................................٥١
يلدريم بايزيد خان .........................................................................................٦٥
السلطان حممد جلبى ......................................................................................٨٣ 
السلطان مراد خان الثاين ...................................................................................٩٥
السلطان حممد الفاتح ...................................................................................١١٧
السلطان بايزيد الثاين الويل ...........................................................................١٥٧
السلطان سليم خان .....................................................................................١٧١
السلطان سليامن القانوين ..............................................................................١٩٧ 
السلطان أمحد األول ....................................................................................٢٢١ 
السلطان عبدالعزيز .....................................................................................٢٣٣
السلطان عبداحلميد خان الثاين ......................................................................٢٤٧
نرص الدردنيل واألبطال املجهولون ................................................................٢٧٣
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القسم الثاين

دور التصوف يف تأسيس الدولة العثامنية ..........................................................٢٩٧
حرضة الشيخ أدبايل .......................................................................................٣٠٣
حرضة عزيز حممود هدائي ...............................................................................٣٠٩
حرضة موالنا خالد البغدادي .........................................................................٣٣٧
البناء الروحي للمجتمع العثامين .....................................................................٣٦١
ميت زاده ...................................................................................................٣٦٢
السلطة الدينية يف الدولة العثامنية ....................................................................٣٦٥
شيخ اإلسالم كامل باشا زاده .........................................................................٣٦٨
أمحد جودت باشا ........................................................................................٣٧٦ 
من الربَّ إىل املحيط .......................................................................................٣٨٧ 
بارباروس خري الدين باشا ............................................................................٣٨٩
رجال الدولة يف الدولة العثامنية ......................................................................٤١٣
لُو عثامن باشا .............................................................................٤١٥ مريْ أوغْ دَ أوزْ
ترياقي حسن باشا .......................................................................................٤٢١
من اجلندية إىل الباشوية ................................................................................٤٣٠
عبد األزل باشا ...........................................................................................٤٣٢
العامرة يف الدولة العثامنية ..............................................................................٤٣٧
املعامر بايش قوجه سنان ................................................................................٤٣٩
فن اخلط عند العثامنيني .................................................................................٤٧٠
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الشعر عند العثامنيني ....................................................................................٤٩٣
يونس أمره ..................................................................................................٥١١
حممد فضويل................................................................................................٥٤١
الفضائل واألخالق العثامنية التي أدهشت أوروبا ................................................٥٥٢
٥٩٠...................................................................................................... الوقف 
املأساة بعد العثامنيني ....................................................................................٦٠٧
اخلالصة ....................................................................................................٦٢١ 
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