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فـتـوح ـ ــات إسالمية
هشام املنشاوي

فتح القسطنطينية ..بشارة نبوية

ُ��وط
س��ق ُ
فَ��ت��حُ ال� ُق��س��طَ ��ن��ط��ي� ِن� َّي��ة أو ُ
القُسطَ نطي ِن َيّة أو غ��زوُ القُسطَ نطي ِن َيّة
(باليونان َيّة :؛ وبالتُرك َيّة املُعاصرة :؛
وبالتُرك َيّة العُ ثمان َيّة :استانبول فتحی
أو قسطنطينيہ فتحی) ،هو االس� ُم الذي
يُطلق على أحد أبرز األحداث في التاريخ،
سقوط مدينة القسطنطين َيّة عاصمة
وهو ُ
اإلمبراطور َيّة البيزنط َيّة (أو الرومان َيّة
الشرق َيّة ،أو الروم) في يد امل ُسلمني مُمثلني
بالدولة العُ ثمان َيّة ،بعد حصا ٍر دام ع َدّة
الشاب ذو األحد
السلطان ّ
أسابيع ،قاده ُ
وعشرين ( )21ربيعً ا ،مُ ح َمّد الثاني
حلف مُك َّون من
ٍ
بن ُم��راد العُ ثماني ،ض َّد
البيزنطيني والبنادقة واجلنويني بقيادة
قيصر ال����روم اإلم��ب��راط��ور قسطنطني
پاليولوگ احلادي عشر .دام احلصار من
األول حتّى يوم
ي��وم اجلُ معة  26ربيع َّ
الثُالثاء  21جمادى األول��ى سنة 857هـ
وف��ق التقومي ال��ه��ج��ري ،املُ��واف��ق فيه 5
نيسان (أبريل) حتّى  29أ َيّار (مايو) سنة
1453م وفق التقومي اليولياني ،حينما
ان��ه��ارت دف��اع��ات ال��روم ووقعت املدينة
لُقم ًة سائغة بيد العُ ثمانيني.

ش�� َكّ��ل ف��ت��ح القسطنطين َيّة خامتة
امل���اوالت اإلسالم َيّة لضم ه��ذه املدينة
حُ
حلظيرة اخلالفة ،والتي بدأت مُنذ أوائل
العهد األُمويّ خالل خالفة مُعاوية بن أبي
سفيان واستم َرّت خالل العهد الع َبّاسي،
ُ
إلى أن تكللت بالنجاح في العهد العُ ثماني.
كما ش َكّل ه��ذا احل��دث (إض��اف� ًة إل��ى فتح
منطقتني روم َيّتني أ ُخريني الحقًا) نهاية
اإلمبراطور َيّة البيزنط َيّة ،وإلى ح ٍد أبعد
اإلمبراطور َيّة الرومان َيّة التي استم َرّت
موجود ًة بهيئ ٍة روم َيّة شرق َيّة ،بعد أن
صمدت طيلة  1,500سنة تقريبًا .كذلك
ش� َّك��ل الفتح العُ ثماني للقسطنطين َيّة
ضرب ًة موجع ًة للعالم املسيحي والبابو َيّة
الكاثوليك َيّة رُغ��م االخ��ت�لاف واخلِ�لاف
امل��ذه��ب��ي وال��ع��ق��ائ��دي ب�ين الكنيستني
ال��ش��رق � َّي��ة األرث��وذك��س�� َيّ��ة وال��غ��رب � َّي��ة
أن املدينة كانت تُش ِّك ُل
الكاثوليك َيّة ،ذلك َّ
عائقًا وح��اج �زًا أم��ام التوغل اإلسالمي
في أورو َپّ���ا ،ومل َّ��ا سقطت أصبح بإمكان
العُ ثمانيني املضي ُق��د ًم��ا في فتوحاتهم
التخوف من ضرب ٍة خلف َيّة تُثنيهم
ُّ
دون
عن أهدافهم.

السلطان مُح َمّد
بعد متام الفتح ،نقل ُ
الثاني عاصمة مُلكه من مدينة أدرنة إلى
وس ِمّيت «إسالمبول» أي
القسطنطين َيّةُ ،
السلطان بالفاحت
«تخت اإلسالم» ،و ُل ِقّب ُ
أو «أبو الفتح» .غادر عد ٌد كبي ٌر من عُ لماء
وفالسفة املدينة ،من رو ٍم وغيرهم ،إلى
الدويالت واإلم��ارات واملمالك األوروپ َيّة
امل ُ���ج���اورة ،ق��ب��ل ض���رب احل��ص��ار على
عاصمتهم وبعد أن ف َُّك عنها ،وأغلب هؤالء
حيث لعبوا
ُ
حطت به الرِحال في إيطاليا
َّ
دورًا في إحياء العلوم واملعارف امل ُختلفة
هُ ناك ،مما جعل تلك البِالد رائ��دة عصر
النهضة األوروپ َيّة.
فتح القسطنطين َيّة حدثًا مُ ه ًمّا
ك��ان ُ
على الصعيدين اإلس�لام��ي وال��ع��امل��ي،
فعلى الصعيد اإلسالمي حتققت نبوءة
الرسول مُح َمّد التي يؤمن امل ُسلمون أ َنّه
بشر بها مُنذ زمنٍ بعيد ،وكان ذلك مبثابة
َّ
تتويجٍ لسلسل ٍة من االنتصارات اإلسالم َيّة
ودافعً ا ومُحركًا قو ًيّا للجهاد ضد املمالك
األوروپ َيّة ،وعلى الصعيد العاملي اعتبره
ال��ع��دي��د م��ن امل��ؤرخ�ين خ��امت��ة العصور
الوسطى وفاحتة العصور احلديثة.

النبوءة اإلسالمية
ن���ب���وءة ال��ن��ب��ي م��ح��م��د ح���ول فتح
القسطنطينية ،منقوشة على إح��دى
ب���واب���ات آي���ا ص��وف��ي��ا  ،وش��� َّك���ل فتحُ
هاجسا عند الكثير من
ً
القسطنطين َيّة
اخلُ لفاء وال��ق��ادة امل ُسلمني مُنذ أوائ��ل
العهد األُموي ،فقد طمع الكثير منهم أن
يكون صاحب بِشارة الرسول مُ ح َمّد
القائلة بفتح هذه املدينة وض ِمّها إلى بال ُد
امل ُسلمني ،فقد ورد في مسند اإلمام أحمد
بن حنبل ما يؤ ِّك ُد هذا الكالم بالنسبة
«ح َّد َثنَا عَ ْب ُد ال ّلَ ِه
حيث قيلَ :
ُ
للمُسلمني،
سمِعْ ُت ُه أَنَا
ش ْي َبةَ ،وَ َ
ح َّم ِد بْنِ أَبِي َ
بْنُ مُ َ

ش ْي َبةَ،
ح َّم ِد بْنِ أ َ ِب��ي َ
مِنْ عَ ْب ِد ال َّل ِه بْنِ مُ َ
َاب ،قَالَ حَ َّد َثنِي
قَالَ حَ ّد َثنَا َز ْي ُد بْنُ الحْ ُ ب ِ
ِي ،قَالَ حَ َّد َثنِي
ا ْل َولِي ُد بْنُ المْ ُغِ ي َر ِة المْ َعَ ا ِفر ُّ
ِش ٍر الخْ َ ثْعَ م ُِّي ،عَ نْ أَبِيهِ ،أ َ َّن ُه
عَ ْب ُد اللَّ ِه بْنُ ب ْ
ُسطَ نْطِ ي ِن َّي ُة
س ِم َع ال َّنب َِّي َيقُولُ َ :ل ُت ْفتَحَ َّن ا ْلق ْ
َ
ْش َذلِكَ
َفلَنِعْ َم الأْ َمِي ُر أَمِيرُهَ ا وَ َلنِعْ َم الجْ َ ي ُ
ْش» .وفي رواي ٍة أ ُخرى نقلاً عن عن
الجْ َ ي ُ
امل َدّث أبو قبيل حي بن هانئ بن ناضر
حُ
أ َّن � ُه قال« :كُ َنّا عِ ْن َد عَ ْب ِد ال َّل ِه بْنِ عَ ْمرِو
س ِئلَ :ا َُّي المْ َدِي َنتَينْ ِ ُت ْفتَحُ
اصي ،وَ ُ
بْنِ الْعَ ِ
ُسطَ نْطِ ي ِن َّي ُة ا َوْ رُو ِم َّيةُ؟ َفدَعَ ا عَ ْب ُد
ا َ َّولاً  :ا ْلق ْ
ِص ْندُوقٍ َل ُه حِ لَقٌ ؛قَالَ :فا َْخرَجَ ِم ْن ُه
اللَّ ِه ب ُ

ِكتَابًا .قَالَ َفقَالَ عَ ْب ُد اللَّ ِه َب ْي َنمَا نَحْ نُ حَ وْلَ
َس��ولُ ال ّلَ ِه
س ِئ َل ر ُ
ُب ا ِ ْذ ُ
َس��ولِ ال ّلَ ِه َن ْكت ُ
ر ُ
ُسطَ نْطِ ي ِن َّي ُة ا َوْ
ا َُّي المْ َدِي َنتَينْ ِ ُت ْفتَحُ ا ََّولاً ق ْ
َسولُ ال ّلَ ِه َمدِي َن ُة هِ َر ْق َل
رُو ِم َّيةُ؟ َفقَالَ ر ُ
ُسطَ نْطِ ي ِن َّيةَ» .وقد
َح ا ََّولاً يَعْ نِي ق ْ
ُت ْفت ُ
ح��اول امل ُسلمون طيلة ثمانية ق��رون
حتقيق هذه النبوءة ففشلوا في ُك ِّل م َرّة
نظرًا ملوقع املدينة احلصني وأسوارها
السميكة وبسالة امل ُدافعني عنها .وقد
بلغ ع��د ُد امل��� َرّات التي ح��وص��رت فيها
املدينة من قِبل امل ُسلمني  11م َرّة قبل هذه
األخيرة.

الروم يحشدون احلُ لفاء وتوحيد
الكنيستني الشرق َيّة والغرب َيّة

مُحاوالت املُسلمني لِفتح املدينة
املاوالت اإلسالم َيّة لِفتح القسطنطين َيّة
أولى حُ
كانت سنة 49هـ ،املُوافقة لِسنة 669م ،وذلك
سفيان ،إذ أرسل حمل ًة
في عهد مُعاوية بن أبي ُ
عسكر َّي ًة بر َّي ًة ضخمة لحِ صار املدينة بقيادة
توغل
فضالة ب��ن عُ بيد الله األن��ص��اري ال��ذي َّ
في عُ مق األراض��ي البيزنط َيّة حتّى وص��ل إلى
خلقدون َيّة القريبة م��ن العاصمة ال��روم� َّي��ة.
وق��د أمضى فضالة شتاء تلك السنة في أمالك
اإلمبراطور َيّة وك��ان مُعاوية ميُ�� ُدّه باإلمدادات
سفيان
واملؤن .وقد قامت هذه اإلم��دادات ،بقيادة ُ
ب��ن ع���وف ،بتنفيذ احل��ص��ار ع��ل��ى العاصمة
البيزنط َيّة .ونظرًا جلسامة امل ُه َمّة وأهم َيّة احلملة،
أردف مُعاوية ال��ق � َوّات اإلس�لام� َّي��ة بابنه يزيد
على رأس ق َّو ٍة إضاف َّيةٍ ،مما أنعش آمال امل ُسلمني
مبواصلة احلصار .واصطدم الفريقان اإلسالمي
وال��روم��ي ف��ي م��ع��ارك التحام َيّة حت��ت أس��وار
انتصارات
ٍ
أن املُسلمني لم يُحرزوا
إل َّ
املدينة ،اَّ
حاسمة ،فاضطرّوا إلى فك احلصار والعودة إلى
دمشق .وتوفي في هذه الغزوة الصحابي أبو
األنصاري الذي رافق جيش يزيد ،ودُفن
ّ
أ ّي��وب
عند أسوار القسطنطين َيّة.
وف��ي سنة 54هـ املُ��واف��ق��ة لسنة 674م بدأ
احلِ صا ُر الثاني للقسطنطين َيّة واستدعى األمر
تعزيز ال��ق � َوّة البحر َيّة اإلس�لام� َّي��ة في مياهها،
إسالمي آخر بقيادة جُ نادة بن
ٌّ
وانض َّم إليها أسطولٌ
أبي أ ُم َيّة األزدي بعد أن فتح جزيرة أرواد القريبة
منها حيثُ اتخذها امل ُسلمون قاعدة انطالق .وتخلل
�ات ب�ين األسطولني اإلسالمي
حل��ص��ار ُم��ن��اوش� ٌ
ا ِ

ات البر َّي ُة
والبيزنطي ،في حني تراشقت ال��ق�� َّو ُ
اإلسالم َّي ُة املُرابطة حول العاصمة ،مع اجلُ نود
والسهام.
ِّ
الروم امل ُرابطني على أسوارها ،بالقذائف
استم َّر هذا الوضع قائمًا طيلة سبع سنوات حتّى
سنة 60هـ امل ُوافقة لسنة 680م اقتصرت خاللها
العمل َيّات العسكر َيّة على فترتيّ الربيع والصيف
لصعوبة القتال في الشتاء .وصمدت املدينة أمام
ُ
انتصارات حاسم ٍة
ٍ
احلصار ،فلم يُحرز امل ُسلمون
أن جُ هودهم تر َكّزت على مُحاصرة املدينة من
بفعل َّ
جهة البحر .أ َمّا احلصار البرّي فكان مُزعزعً ا حيثُ
بقيت الطُ رق البر َيّة وطريق البحر األسود مفتوحة
ُتنفسا وطريقًا
ً
أمام البيزنطيني مما جعل منها م
لإلمدادات وامل��ؤن .أم��ام هذا الواقع ،أمر اخلليفة
سفيان اجليش الضخم أن يعود
مُعاوية بن أبي ُ
أدراجه إلى دمشق ،وأبرم هدن ًة طويل ًة مع الروم
تستم ُّر ثالثني سنة.
عاود امل ُسلمون الك َرّة على القسطنطين َيّة في
سليمان بن عبد امللك ،سنة 98هـ امل ُوافقة
خِ الفة ُ
لسنة 717م ،عندما جمع اخلليفة سالف الذِكر
جيشا بر ًيّا بلغ قوامه  180ألف ُجندي من أهل
ً
الشام واجلزيرة الفُرات َيّة واملوصل ،باإلضافة
َّ
إلى  1800قطعة بحر َيّة ،وا َتّخذ من دابق مُعسكرًا
له ،وأعطى الله عهدًا أن ال ينصرف حتّى يدخل
اجل��ي��ش القسطنطين َيّة .وم��ن ه��ذا امل��ك��ان قام
اخلليفة بتعبئة اجليش وح َرّكه باجتاه العاصمة
البيزنط َيّة بقيادة أخيه مسلمة ،فوصلها بعد أن
فتح بضعة ثغور على طول الطريق وألقى أفراده
أنفسهم عند أس��وار القسطنطين َيّة وحاصروها

من جهة البرّ .وحت َرّك في الوقت نفسه األسطول
اإلسالمي الضخم باجتاه مضيق الدردنيل وبحر
مرمرة وحاصر املدينة من جهة البحر.
امل��������اوالت اإلس��ل�ام���� َّي����ة لفتح
خ���م���دت حُ
تقسمت الدولة
القسطنطين َيّة بضعة قرونٍ مُنذ أن َّ
الع َبّاس َيّة وأخ��ذ السالطني واألُم���راء امل ُسلمني
ينزوون في البالد التي استقلّوا بها ،ونتيج ًة
للنكبات التي ت��ع � َرّض لها امل��ش��رق اإلسالمي
ج� َرّاء احلمالت الصليب َيّة والغزو املغولي ،ولم
امل��اوالت مُجددًا سوى في بداية
تنتعش تلك حُ
العهد العُ ثماني .ففي سنة 793هـ امل ُوافقة لسنة
األول حصارًا
السلطان بايزيد َّ
1391م ،ضرب ُ
على القسطنطين َيّة وأجبر اإلمبراطور عمانوئيل
الصلح،
ش��روط ُ
پاليولوگ الثاني على قُبول ُ
ليتف َرّغ لقتال احللف األوروپ���يّ الصليبيّ في

السُ لطان مُح َمّد الفاحت والبطريرك املسكوني جرجس
ك��ان��ت م��س��ؤول � َّي��ات ال��ع��اص��م��ة ك��ب��ي��رة ،وال
شعب قليل العدد بقي فيها
ٌ
يمُ كنُ أن يقوم بها
سقوطها بأيدي املُسلمني ،وك��ان كثي ٌر من
بعد ُ
اجلماعات اإلسالم َيّة تُدركُ قيمة موقعها التجاري
لالنتقال إليها واالستفادة من ذل��ك ،باإلضافة
إل��ى ال� ُف��رص العديدة التي تسنح من وجودها
بالقرب من احلكومة امل��رك��ز َّي��ة .لذلك استم َرّت
الهجرات اإلس�لام� َّي��ة إل��ى املدينة حتّى أضحت
عاصمة إسالم َيّة متامًا ،وعلى الرُغم من ذلك لم
فشجع من
َّ
س َكّانها األصليني،
يُهمل الفاحت أمر ُ
هاجر منهم على العودة واالستمرار في مُزاولة
زود دولته بقاعدة سياس َيّة
نشاطاتهم ،وبذلك َّ
وثقاف َيّة قو َيّة.
عمل السُ لطان الفاحت على تشجيع بقاء اجلالية
اجل��ن��و َّي��ة ،التي ك��ان لها دو ٌر كبير ف��ي تنمية
التجارة ،فأبقى ما كان للجنويني من امتيازات
وزاد عليها ،فكانوا بذلك أداة لنم ِّو ثروة املدينة
من جهة ،وواسطة االتصال بالدُول األوروپ َيّة من
جه ٍة أ ُخرى.

السلطان سياسة التسامح الديني()6
نهج ُ
حتّى يتسنّى له االستفادة من العناصر املسيح َيّة
السلطان املسؤولة
التي أضحت ُت� ّك��ون رع� َّي��ة ُ
ع��ن استثمار ال��ب�لاد ،ول��ه��ذا أبقى املسؤول َيّات
الدينية لألرثوذكس في يد الكنيسة ،وعلى رأسها
بطريرك الروم .وكان السُ لطان قد عزل البطريرك
املسكوني ،وط��ل��ب م��ن املجلس ال��روح��ان��ي أن
السابق
يجتمع النتخاب بطريرك جديد بدلاً من َّ
نظرًا لتأييده البابا في االحتاد الكنسيّ  ،فانتخبوا
جرجس (جورجيوس) سكوالريوس ،واعتمد
السُ لطان هذا االنتخاب واحتفل بتثبيت البطريرك
اجلديد بنفس األُ َّب��ه��ة والنظام ال��ذي ك��ان يُعمل
حرسا
ً
للبطاركة في أ َيّام القياصرة الروم ،وأعطا ُه
من عساكر اإلنكشار َيّة ومنح ُه ح��قّ احلُ كم في
ُختصة
َّ
القضايا املدن َيّة واجلنائ َيّة بكا َفّة أنواعها امل
وعي معه في ذلك مجلسً ا مُش َكّلاً من أكبر
بالروم ،نَّ
السلطان بالسماح
يكتف ُ
ِ
موظفي الكنيسة .ولم
لبطريرك َيّة الروم مبُمارسة أنشطتها فحسب ،بل
سمح للطائفة اليهودية بامتالك الكُنس(.،)7

مت له النصر على هذا احلِ لف
البلقان ،وبعد أن َّ
وأ َمّ��ن اجلبهة البلقان َيّة وسيطر على قس ٍم من
شبه جزيرة امل��ورة ،التفت بايزيد مُجددًا نحو
القسطنطين َيّة بعد أن امتنع اإلمبراطور البيزنطي
عن الوفاء بالتزاماته جتاه الدولة العُ ثمان َيّة،
ف��ق��ام ب��ع��زل العاصمة ع��ن مُحيطها ،وأحكم
احلصار عليها بأن بنى على شاطئ األناضول
قلعة «أناضولي حصار» على مسافة ثمانية
كيلومترات منها على ساحل مضيق البوسفور.
ٍ
وكاد العُ ثمانيّون يُفلحون بالدخول إلى العاصمة
لوال االجتياح املغولي للمنطقة بقيادة تيمورلنك،
فك احلصار عن القسطنطين َيّة
فاضط َّر بايزيد إلى ِّ
والسير مل ُالقاة املغول في سهول أنقرة ،بعد أن
ج َدّد شروط امل ُعاهدة السابقة مع الروم وأضاف
إليها شروطً ا أ ُخرى.

أن األُخ��� َوّة
ك��ان اإلم��ب��راط��ور البيزنطي واقع ًيّا حني أقنعته احملنة َّ
املسيح َيّة والتعاون األرثوذكسي  -الكاثوليكي هو أحد الوسائل األساس َيّة
أن األسوار السميكة والسلسلة
إلنقاذ العاصمة من خامت ٍة مُر َّوعة ،وأدرك َّ
احلديد َيّة الغليظة الطويلة ،التي أغلقت مدخل القرن الذهبي ،وعزمية
الرجال وحملة إنقاذ من أورو َپّا الغرب َيّة؛ هي التي يمُ كن أن تدفع امل ُسلمني
بعيدًا عن أسوار القسطنطين َيّة ،لذلك طلب النجدة من أورو َّپ��ا على وجه
لكن الرد األوروپ��يّ جاء مُتفاوتًا وفقًا ملصلحة ُك ِّل دولة .فلبّى
السرعةَّ ،
ُ
أهالي جنوة طلبه ،وأرسلوا أ ُسطولاً بحر ًيّا حتت أمرة يوح َنّا جوستنياني
للمُساعدة في الدفاع عن املدينة ،كما ق َدّم اجلنويّون امل ُقيمني في مُستعمرة
غلطة امل ُجاورة ،أربعة آالف مُقاتل ،لم يكن هدفهم احلقيقي مُساعدة الروم
بقدر ما استهدفوا سبق البنادقة ،في حال النصر .وكان في املدينة حوالي
ألف وس ُتّمائ ٍة من البنادقة وغربيّون آخرون يعيشون فيها ،وقد ع ُدّوا هذه
ٍ
احلرب على أ َنّها حربهم .وأبدى البابا نقوال اخلامس استعداده للمُساعدة،
شرط أن تتحد الكنيستان الشرق َيّة والغرب َيّة .وافق قسطنطني على هذا
الشرط ،على الرغم من عمق جُ ��ذور العداوة التاريخ َيّة بني األرثوذكس
والكاثوليك ،ورُغم أ َّن ُه كان هو نفسه حاميًا للمذهب األرثوذكسي وحاميًا
للبطريرك املسكوني ،ومن ُث َّم فإ َنّه من غير امل ُمكن أن يتبع بابا روما من
الناحية املذهب َيّة .لكن رُغم ذلك ،حاول اإلمبراطور إظهار إيجاب َيّته للبابا،
فقبل أن يُرسل األخير مندوبًا عنه إلى القسطنطين َيّة ليُت َّم إجراءات االحتاد،
وبالفعل أرسل البابا الكاردينال إيزيدور إلى عاصمة الروم الشرق َيّة حيثُ
ّاسا احتفال ًيّا في كاتدرائ َيّة آيا صوفيا وفقًا لألصول الكاثوليك َيّة
ترأ ّس ق َد ً
احلجة سنة 855هـ املُوافق فيه  12كانون الثاني (يناير)
َّ
يوم  20ذي
أن الشعب
سنة 1452م ،دعا فيه للبابا وأعلن توحيد الكنيستني .ويبدو َّ
البيزنطي اشمأ َّز مما حصل ،إذ قال رئيس الوزارء البيزنطي األرشيدوق
ُفض ُل أن أ ُشاهِ َد
نوتاراس جُ ملته التاريخ َيّة ،مُعبرًا عن هذا الشعور« :إ َنّني أ ِّ
اللتين َيّة» .وهكذا حال
في دِيا ِر البيزنطِ عَ ما ِئ َم التُركِ على أن أ ُشاهِ َد ال ُق َبّع َة اَّ
تعصبُ الشعب دون تقدمي امل ُساعدة البابو َيّة .أ َمّا الدُول األوروپ َيّة األُخرى
ُّ
فلم تحُ ِرّك ساكنًا مل ُساعدة الروم.

الفتح اإلسالمي
مكث السُ لطان في القسطنطين َيّة
نظم
حوالي  23يومًا بعد فتحها َّ
فيها ش��ؤون��ه��ا ور َّت����ب أم��وره��ا،
وكانت فاحتة قراراته أن اتخذها
عاصم ًة ل��دول��ت��ه ،ب��ل العاصمة
اإلس�لام � َّي��ة ال � ُك��ب��رى ،فاستبدل
اس��م��ه��ا ب��اس��م «إس�ل�ام���ب���ول»،
وهي كلم ٌة تُرك َّي ٌة معناها «تخت
اإلس�لام» أو «دار اإلس�لام» .اتخذ
السلطان بعد مت��ام فتح املدينة
ُ
لقب «ال��ف��احت» أو «أب��و الفتح»،
فأصبح يُعرف في التاريخ باسم
«مُح َمّد الفاحت» ،ويُكتب بالتُرك َيّة
سلطان مُح َمّد
العُ ثمان َيّة« :فاحت ُ
خان ثانى» وبالتُرك َيّة امل ُعاصرة:
«Fâtih Sultan Mehmed
 .»Han IIب��ع��د ذل���ك أ ُرس��ل��ت

املراسيل إلى السالطني واألُم��راء
املُسلمني إلعالمهم بفتح املدينة
احلصينة ،وف��ي ُم��ق � ِدّم��ة ه��ؤالء
اخلليفة الع َبّاسي امل ُقيم بالقاهرة،

أبو البقاء حمزة بن امل ُتوكّل القائم
والشام
َّ
وسلطان مصر
بأمر اللهُ ،
اململوكي ،امل��ل��ك األش���رف سيف
الدين إينال العالئي ،وج��اء في

سنن
إن من أحسن ُ
تلك الرسالةَّ :
أسالفنا  -أ َّن � ُه��م ُم��ج��اه��دون في
سبيل الله وال يخافون لومة الئم.
الس َنّة قائمون،
ونحنُ على تلك ُ

وع��ل��ى ت��ل��ك األمُ��ن��ي��ة دائ��م��ون،
مُمتثلني بقوله تبارك وتعالى:
﴿قَا ِتلُواْ ا َّلذِينَ الَ يُؤْ ِمنُونَ بِال َّلهِ﴾
ومُستمسكني بقوله عليه السالم:
سبِي ِل ال ّلَ ِه
ّت َق َدمَا ُه فِي َ
«مَنْ اغْ َب َر ْ
حَ � َّر َم� ُه ال ّلَ ُه عَ لَى ال� َّن��ارِ» .فهممنا
هذا العام ...مُعتصمني بحبل ذي
اجل�لال واإلك����رام ومُستمسكني
العلم ،إلى أداء فرض
بفضل امللك اَّ
ال��ع��زاء ف��ي اإلس��ل�ام مؤمترين
بأمره عز وج��لَ ﴿ :ي��ا أ َ ُّي� َه��ا ا َّل�ذِي��نَ
آ َمنُواْ قَا ِتلُواْ ا َّل�ذِي��نَ َيلُو َنكُم ِمّنَ
ا ْل ُك َفّارِ﴾ .وج َهّزنا عساكر الغُ زاة
وامل ُجاهدين من الب ِّر والبحر ،لفتح
مدينة مُلئت فُجورًا وكُفرًا .والتي
بقيت وس��ط املمالك اإلسالم َيّة
تُباهي بكُفرها فخرًا”

