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كـثـــر مـــن ثمانيـــة قـــرون حتـــى تحققـــت البشــــارة 
ٔ
لقـــد انتظـــر المســـلمون ا

صــلى هللا عليــه (النبويـة بفــتح مدينــة  القســطنطينية، حيــث قــال النبــي 
ميرهـــــا، ولـــــنعم "  )  :وســــلم

ٔ
ــــر ا ميـ

ٔ
لتفـــــتحن القســـــطنطينية، فلـــــنعم اال

 . " الجيش ذلك الجيش
القســـطنطينية ٕاحــــدى عشــــرة مـــرة قبــــل المــــرة  حاصــــر المســــلمينوقـــد 

ولـين لٕالســالم
ٔ
خيـرة التـي تـم فيهـا فتحهـا، منهـا سـبعة فـي القـرنين اال

ٔ
 .اال

مــام هــذه المحــاوالت المتعــددة لكـن المدينــة المحصــنة 
ٔ
ظلــت صــامدة ا

مــل فـــي فــتح القســـطنطينية فـــي . التــي قـــام بهــا المســـلمون
ٔ
ثــم تجـــدد اال

ول ومـراد مطلع عهود العثمانيين،فحاصرها كل من ا
ٔ
لسلطان بايزيد اال

ن يكــون 
ٔ
الثـاني، ولكــن لــم تكلـل جهودهمــا بالنجــاح ، حتـى شــاء هللا ا

السـلطان محمـد الثـاني فـاتح المدينــة العتيـدة ، وبحظـى بشـرف تحقيــق 

   بشارة المصطفى
ن يكــــون موضـــوع بحثـــي عــــن فـــتح القســـطنطينية وذلــــك 

ٔ
يـــت ا

ٔ
ــد ارتا وقـ

هميــة هــذا الحـدث  التــاريخي والــذي يعت
ٔ
حــداث القــرن بسـبب ا

ٔ
هــم ا

ٔ
بـر ا

م ،كمـــا يعتبـــره معظـــم المؤرخـــون نهايـــة للعصـــور الوســـطى وبدايـــة  ١٥
وروباللعصر الحديث في 
ٔ
دى  ٕالـى بإالضـافة ا

ٔ
نـه ا

ٔ
 ٕامبراطوريـةسـقوط  ٕالـىا

  ".البيزنطية إالمبراطورية"عريقة استمرت لعدة قرون وهي 
  :النقاط التالية  بحثالويتضمن 

 .نبذة عن مدينة القسطنطينية  .١
 .م١٤٥٣محاوالت المسلمين فتح القسطنطينية قبل عام  .٢
 .مقدمات فتح القسطنطينية  .٣
 .محمد الفاتح والتجهيز للفتح .٤
 .حصار القسطنطينية  .٥
 .مجريات الحرب وفتح المدينة .٦
 .نتائج فتح القسطنطينية .٧

  نبذة عن مدينة القسطنطينية

ســـــس مدينـــــة القســـــطنطينية 
ٔ
 الرومـــــاني قســـــطنطين إالمبراطـــــور ا

كبــر وهـــو الـــذي اختارهــا لتكـــون عاصـــمة للدولــة الرومانيـــة وليصـــعب 
ٔ
اال

وقــد عاشــت القســطنطينية عاصــمة  .الـدنو منهــا كمــا يســهل الــدفاع عنهــا
لف عام كانت فيه مركزا للثقافة ورمـزا للحضـارة 

ٔ
للدولة البيزنطية حوالي ا

ــادين الواســـــعة وبواباتهـــــا وكنائســـــها  ت القســـــطنطينية بالميـــ
ٔ
فقــــد امـــــتال

ا وحماماتها وحصونها المنيعـة ومعاقلهـا المشـيدة وطالمـا وقفـت ومالعبه
رضعقبة د

ٔ
جناس اال

ٔ
  .ون الغازين من مختلف ا

بلــغ عــدد ســكان هــذه المدينــة المســيحية المليــون واجتمــع فيهــا 
هــــــــل إالغريـــــــق

ٔ
  ا

ٔ
ســــــــيويينصــــــــليين الــــــــبالد اال

ٔ
والــــــــروس والبلغــــــــار  واال

وروبيـين الصـقالبة والتجـار مــنم مسـلمين ومسـيحيين ومـن مختلــف 
ٔ
واال

نحاء 
ٔ
وروباا

ٔ
  )١(.كلها ا

  محاوالت المسلمين فتح القسطنطينية 

بي سفيان وبلغ من 
ٔ
ت المحاوالت الجادة في عهد معاوية بن ا

ٔ
بدا

ولــى ســـنة 
ٔ
ن بعــث بحملتـــين اال

ٔ
ــ   ٤٩ٕاصــراره علـــى فــتح القســـطنطينية ا هــ

خـــرى كانـــت طالئعهــــا فـــي ســــنة  م ، ٦٦٦
ٔ
م، وظلــــت ٦٧٣= هــــ  ٥٤واال

سـاطيل الــروم فــي ميــاه 
ٔ
سـبع ســنوات وهــي تقـوم بعمليــات حربيــة ضــد ا

ـــدة، وكــــان  لـــم تــــتمكن مـــن فــــتح المدينـــة العتيـ القســـطنطينية، لكنهــــا 
 صـــمود المدينـــة يزيــــد المســـلمين رغبــــة وتصـــميما فــــي معـــاودة الفــــتح؛

) م٧١٩= هــ  ٩٩(ة سـنة بحملـة جديـد" سـليمان بـن عبـد الملـك"فـنهض 

شـدها 
ٔ
سـلحة وا

ٔ
مضـى اال

ٔ
ادخر لها زهرة جنده وخيرة فرسانه، وزودهـم با

، وفـي عهـد مسـلمة بــن منيعـة امـام المسـلمينفتكـا لكـن المدينـة بقيـت 
 االمبراطــولر البيزنطــي 

ٔ
عبــدالملك عــاجم المســلمون القســطنطينية فلجــا

  .بحراالبلغار فهزم المسلمين برا وليو الثالث الى عقد حلف مع 
الملــك حيــث  توقفــت الحمــالت بعــد مــوت مســلمة بــن عبــد وقـد

مويــــة وشـــــغل المســــلمون بشـــــؤونهم 
ٔ
ظهــــرت الخالفـــــات فــــي الدولـــــة اال

ــــد قيـــــام الدولـــــة العباســـــية عـــــن  الداخليـــــة ثـــــم انصـــــرف المســـــلمون بعـ
تــــراك 

ٔ
محـــاوالتهم فــــي الحـــرب ضــــد البيــــزنطيين الـــى حــــين ثـــم ظهــــر اال

ول القسـطنطينية ثــم العثمـانيين وحاصـر العثمــانيون فـي عهـد 
ٔ
بايزيــد اال

اضطر بايزيد لدفع الحصار عنها حين ظهر الخطر المغولي ثم جاء مـراد 
الثاني فحاصرها ولم يتمكن من النيل منهـا لضـعف االسـطول العثمـاني 
كـقـوة مهاجمــة فتركهــا حتـى جــاء الفــتح علــى يـد الســلطان محمــد الثــاني 

   )٢(.م١٤٥٣سنة 
  مقدمات فتح القسطنطينية

درك ا
ٔ
ن وجود دويلة تجارية يونانيـة علـى ا

ٔ
لسلطان محمد الفاتح ا

مـر ال يتمشـى مـع حقـائق 
ٔ
شكل جيب في داخل االمبراطورية العثمانية ا

قل مما كان عليـه فـي السـابق ، يعرقـل 
ٔ
العصر فوجودها حتى وان كان ا

خـرى فـان االســتيالء 
ٔ
المواصـالت وعمليـات نقـل القـوات ، ومــن ناحيـة ا

الرومانيـــة القديمـــة ومـــن ثـــم تحويـــل الدولـــة  علــى عاصـــمة االمبراطوريـــة
بــــاب العثمانيـــة الـــى امبراطوريـــة ذات توجـــه عــــالمي كـــان حلمـــا يـــراود ال

ول
ٔ
  )٣(.العالي منذ زمن بايزيد اال

  محمد الفاتح

ن يحصـن مضـيق البوسـفور حتـى ال 
ٔ
راد السـلطان محمـد الفـاتح ا

ٔ
ا

تي لهــا مــدد مــن مملكــة طرابـــزون
ٔ
ن يقــيم قلعــة علــى شـــاطئ  يــا

ٔ
وذلــك بــا

ه
ٔ
نشــا

ٔ
وروبــا تكــون مقابلـة للحصــن الـذي ا

ٔ
الســلطان  المضـيق مــن جهـة ا

ثنـــــــاء حصــــــــاره 
ٔ
ســـــــيوية فــــــــي ا

ٓ
ـــــفور اال ــــــى ضــــــــفة البوســ ول علـ

ٔ
بايزيـــــــد اال

ناضـول، وكانـت 
ٔ
سوارها ُعـرف باسـم قلعـة اال

ٔ
للقسطنطينية حصنا تجاه ا

ضـــيق نقطــة مـــن مضـــيق البوســفور، وقـــد جلـــب الســـلطان 
ٔ
تقــوم علـــى ا

الف العمـــال، واشـــترك هــــو م
ٓ
حمـــد الفـــاتح لهـــذه القلعـــة مــــواد البنـــاء وا

شـعل 
ٔ
لهـب القلـوب وا

ٔ
عمال البناء، وهو مـا ا

ٔ
بنفسه مع رجال دولته في ا

س فــي الوقــت 
ٔ
 البنــاء فـي االرتفــاع شــامخ الــرا

ٔ
الحميـة فــي النفــوس، وبــدا

الذي كان فيه إالمبراطور قسطنطين ال يملـك وقـف هـذا البنـاء، واكـتفـى 
ن يملـــك بــالنظر حزنـــ

ٔ
ن الخطـــر الـــداهم ســـيحدق بـــه دون ا

ٔ
ا وهـــو يـــرى ا

 .مندفعه شيئا
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ولــم تمـــض ثالثــة شـــهور حتـــى تــم بنـــاء القلعـــة علــى هيئـــة مثلـــث 
مـر 

ٔ
سميك الجدران، في كل زاوية منها برج ضـخم مغطـى بالرصـاص، وا

ن ينصــــب علــــى الشــــاطئ مجــــانيق
ٔ
ن  الســــلطان بــــا

ٔ
ومــــدافع ضـــــخمة، وا

وروبيـة مـن 
ٔ
فواهها ٕالى الشـاطئ، لكـي تمنـع السـفن الروميـة واال

ٔ
تصوب ا

ــد عرفــت هـــذه القلعـــة باســـم  رومللـــي "المــرور فـــي بوغـــاز البوســـفور، وقـ
ي قلعة الروم"حصار

ٔ
توسل إالمبراطور قسطنطين ٕالـى محمـد الفـاتح .، ا

بـي و
ٔ
مضـى فـي بالعدول عن ٕاتمام القلعة التي تشكل خطًرا عليه، لكنـه ا

 
ٔ
ــال  بنائـــه، وبــــدا  البيزنطيــــون يحــــاولون هــــدم القلعــــة وإالغــــارة علــــى عمــ

علـــــن 
ٔ
ن ا

ٔ
ـــم يلبــــث ا حــــداث فــــي مناوشـــــات، ثــــم لـ

ٔ
البنــــاء، وتطــــورت اال

السـلطان العثمـاني الحـرب رســميا علـى الدولـة البيزنطيــة، ومـا كـان مــن 
بـواب مدينتـه الحصـينة، واعتقـل جميـع 

ٔ
غلـق ا

ٔ
ن ا

ٔ
إالمبراطـور الرومـي ٕاال ا

ين الموجــودين داخـــل المدينــة، وبعــث ٕالـــى الســلطان محمـــد العثمــاني
خر قطرة من دمه

ٓ
نه سيدافع عن المدينة ال

ٔ
  .رسالة يخبره ا

ثنــاء ذلــك 
ٔ
هـب كــل منهمــا للقـاء المرتقــب فـي ا

ٔ
خـذ الفريقــان يتا

ٔ
وا

ســـــوارها 
ٔ
 إالمبراطـــــور قســــطنطين فـــــي تحصـــــين المدينــــة وٕاصـــــالح ا

ٔ
بــــدا

المــؤن والغـــالل،  المتهدمــة وٕاعــداد وســائل الــدفاع الممكنــة، وتجميــع
ت تـردد علــى المدينـة بعــض النجـدات خففـت مــن روح الفـزع التــي 

ٔ
وبـدا

فئـدة، وتسـربت بعــض السـفن تحمـل المـؤن والغــذاء،  
ٔ
سـيطرت علـى اال

رسـلوا لـه عمـارة بحريـة 
ٔ
هل جنـوة فا

ٔ
فقداستنجد إالمبراطور قسطنطين با

مقاتـل محملـين بــالمؤن  ٧٠٠تحـت ٕامـرة جســتنياني ، والـذي نجـح مــع 
لـــى المدينــة المحاصـــرة؛ فاســـتقبله إالمبراطـــور والــذخا ئر فـــي الوصـــول ٕا

قســطنطين اســـتقباال حســـًنا وعينـــه قائـــًدا عاًمـــا لقواتـــه، فـــنظم الجـــيش 
حسن توزيعهم ودرب الرهبان الذي يجهلون فن الحـرب تماًمـا، وقـرر 

ٔ
وا

مــام الســفن القادمــة، 
ٔ
إالمبراطـور وضــع سلســلة ٕالغــالق القـرن الــذهبي ا

 من طرف المدين
ٔ
  .ة الشمالي وتنتهي عند حي غلطةتبدا

  استعدادت محمد الفاتح 

كان السلطان محمد الثاني يفكـر فـي فـتح القسـطنطينية ويخطـط 
جــل تحقيـق الهــدف والطمــوح، وســيطرت فكــرة 

ٔ
لمـا يمكــن عملــه مــن ا

مـر الفـتح 
ٔ
الفتح على عقل السـلطان وكـل جوارحـه، فـال يتحـدث ٕاال فـي ا

حــد مــن جلســائه بالحــديث فــي 
ٔ
ذن ال

ٔ
غيــر الفــتح الــذي ملــك قلبــه وال يـا

رقه وحرمه من النوم الهادئ
ٔ
 .وعقله وا

قــدار مهنــدس مجـري يــدعى 
ٔ
وربــان"وسـاقت لــه اال

ٔ
، عــرض علــى "ا

فــي لـــثلم  ن يصــنع لــه مــدفعا ضــخما يقــذف قــذائف هائلــة تكـ
ٔ
الســلطان ا

مـــــر بتزويــــده بكــــل مـــــا 
ٔ
ســــوار القســــطنطينية؛ فرحـــــب بــــه الســــلطان وا

ٔ
ا

شــ
ٔ
وربــان مــن يحتاجـه مــن معــدات، ولــم تمــض ثالثـة ا

ٔ
هر حتــى تمكــن ا

لــم ُيــر مثلــه قـط، فقــد كــان يــزن  طــن، ويرمــي  ٧٠٠صـنع مــدفع عظــيم 
لــف رطــل، ويحتـاج جــره ٕالــى  ١٢بقـذائف زنــة الواحــدة منهـا 

ٔ
ثــور  ١٠٠ا

يســاعدها مائـــة مـــن الرجــال، وعنـــد تجربتـــه ســقطت قذيفتـــه علـــى بعـــد 
مـــيال، وقــد قطــع هـــذا المــدفع الـــذي  ١٣ميــل، وســمع دويـــه علــى بعــد 

ســـوار ُســمي با
ٔ
مــام ا

ٔ
درنــة ٕالــى موضـــعه ا

ٔ
لمــدفع الســـلطاني الطريــق مـــن ا

  )٤(.القسطنطينية في شهرين

  

  

  

 م ١٤٥٣حصار القسطنطينية 

بـدع مـا تحبـو 
ٔ
تحتل القسطنطينية موقعـا منيعـا، حبتـه الطبيعـة با

بـه المــدن العظيمــة، تحــدها مــن الشـرق ميــاه البوســفور، ويحــدها مــن 
مـا . ، ويمتد على طول كل منهـا سـور واحـدالغرب والجنوب بحر مرمرة

ٔ
ا

وروبيـــة ويحميــــه ســــوران 
ٔ
ـــي فهـــو الــــذي يتصـــل بالقــــارة اال الجانـــب الغربـ

لــى شــاطئ القــرن  ميــال يمتــدان مــن شـاطئ بحــر مرمــرة ٕا
ٔ
ربعــة ا

ٔ
طولهمـا ا

ربعـين قـدًما ومـدعم 
ٔ
الـذهبي، ويبلـغ ارتفـاع السـور الـداخلي منهمـا نحـو ا

براج يبلــغ ارتفاعهــا سـتين قــدما، وتبلــ
ٔ
خــر بـا

ٓ
غ المســافة بـين كــل بــرج وا

  .نحو مائة وثمانين قدما
مــــا الســــور الخـــــارجي فيبلــــغ ارتفاعــــه خمســـــة وعشــــرين قـــــدما، 

ٔ
ا

ول، وبـين السـورين فضـاء 
ٔ
براج السور اال

ٔ
براج شبيهة با

ٔ
يضا با

ٔ
ومحصن ا

يبلـغ عرضـه مـا بـين خمسـين وســتين قـدما، وكانـت ميـاه القـرن الــذهبي 
يغلـــق بسلســـلة حديديـــة  الــذي يحمـــي ضـــلع المدينـــة الشــمالي الشـــرقي

وسـور القســطنطينية،  هائلـة يمتـد طرفاهـا عنـد مدخلــه بـين سـور غلطـة
ن عدد المدافعين عـن المدينـة المحاصـرة 

ٔ
ويذكر المؤرخون العثمانيون ا

لف مقاتل
ٔ
ربعين ا

ٔ
  .بلغ ا

ســـوار 
ٔ
مــام اال

ٔ
وقــد وصــل الســلطان العثمــاني فــي جيشــه الضــخم ا

وروبـ
ٔ
 ١٢(ا يــوم الجمعـة الموافــق الغربيـة للقســطنطينية المتصـلة بقــارة ا

ونصــــب ســــرادقه ومركــــز ) م١٤٥٣مــــن ٕابريـــل  ٥= هـــــ٨٠٥مـــن رمضــــان 
مــــام بـــــاب القــــديس 

ٔ
، ونصـــــبت المــــدافع القويـــــة "رومــــانويس"قيادتــــه ا

لــى القبلــة وصــلى ركعتــين وصـــلى  البعيــدة المــدى، ثــم اتجــه الســـلطان ٕا
ـــع الفـــــرق   الحصــــار الفعلـــــي وتوزيــــع قواتـــــه، ووضـ

ٔ
الجــــيش كلــــه، وبـــــدا

ناضــولي
ٔ
لــى ناحيــة بحــر مرمـــرة، اال كـثــر الفــرق عــدًدا عـــن يمينــه ٕا

ٔ
ة وهــي ا

وروبيـة عـن يســاره حتـى القـرن الـذهبي، ووضـع الحــرس 
ٔ
ووضـع الفـرق اال

لًفــا  ١٥وعــددهم نحــو  الجنـود االنكشــاريةالسـلطاني الــذي يضــم نخبــة 
ٔ
ا

 .في الوسط
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
سطول العثماني الذي يضـم 

ٔ
سـفينة فـي مدينـة جـاليبولي  ٣٥٠وتحرك اال

لــــى  قاعـــدة العثمـــانيين البحريــــة فـــي ذلــــك الوقـــت، وعبـــر بحــــر مرمـــرة ٕا
لقــى مراسـيه هنــاك، وهكـذا طوقــت القسـطنطينية مــن البــر 

ٔ
البوسـفور وا

وقــــت  ٢٦٥والبحـــر بقـــوات كـثيفـــة تبلـــغ 
ُ
ن ط

ٔ
لـــف مقاتـــل، لـــم يســـبق ا

ٔ
ا

 الحصـار الفعلـي فـي الجمعـة الموافـق 
ٔ
مـن  ١٣(بمثلها عدة وعتـاًدا، وبـدا

، وطلــــــب الســــــلطان مــــــن )م١٤٥٣مــــــن ٕابريــــــل  ٦= هـــــــ ٨٠٥رمضــــــان 
ن" قســطنطين"إالمبراطـور 

ٔ
يسـلم المدينــة ٕاليـه وتعهــد بـاحترام ســكانها  ا

رواحهـــم ومعتقـــداتهم وممتلكـــاتهم، ولكـــن إالمبراطــــور 
ٔ
مينهم علـــى ا

ٔ
وتـــا

ـــــى حصــــــون المدينــــــة المنيعــــــة ومســــــاعدة الــــــدول  رفـــــض؛ معتمــــــًدا علـ
  .النصرانية له
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 دراسات 

  مجريات الحرب وفتح المدينة 

ســــــوار 
ٔ
مـــــام ا

ٔ
حســــــن الســـــلطان ترتيـــــب وضــــــع قواتـــــه ا

ٔ
ــــا ا بعـــــد مـ

ت المدافع العثمانية تطلق قذائفها الهائلة علـى السـور 
ٔ
القسطنطينية بدا

 
ٔ
ســوار يمــال

ٔ
ليـل نهــار ال تكــاد تنقطــع، وكـان دوي اصــطدام القــذائف باال

سـوار بـادر 
ٔ
هل المدينة فزعا ورعبا، وكان كلما انهدم جـزء مـن اال

ٔ
قلوب ا

لــى ٕاصــالحه علـى الفــور، واســتمر الحــال علــى المـدافعون عــن الم دينــة ٕا
هجوم جامح من قبل العثمانيين، ودفاع مسـتميت يبديـه .. هذا الوضع

سهم جون جستنيان، وإالمبراطور البيزنطي
ٔ
 .المدافعون، وعلى را

وفـــي الوقـــت الــــذي كانـــت تشــــتد فيـــه هجمــــات العثمـــانيين مــــن 
لســــلة علــــى ناحيـــة البــــر حاولــــت بعـــض الســــفن العثمانيــــة تحطـــيم الس

ـــفن البيزنطيـــــة  مـــــدخل مينـــــاء القـــــرن الـــــذهبي واقتحامـــــه، ولكـــــن الســ
وإاليطالية المكلفة بالحراسـة والتـي تقـف خلـف السلسـلة نجحـت فـي رد 

جبرتها على الفرار
ٔ
  .هجمات السفن العثمانية، وصبت عليها قذائفها وا

وكانـت المدينـة المحاصـرة تتلقـى بعـض إالمـدادات الخارجيـة مـن 
ـــا فـــــي ميـــــاه بــــالد المـــــورة و ســـــطول العثمـــــاني مرابطــ

ٔ
صـــــقلية، وكـــــان اال

مــــن ٕابريـــــل  ١٥= هـــــ ٨٠٥مــــن رمضــــان  ٢٢(البوســــفور الجنوبيــــة منــــذ 
ي مـدد  ، ووقفـت قطعـة علـى هيئـة)م١٤٥٣

ٔ
ل لتحـول دون وصـول ا هـال

يــــام علـــى الحصـــار البحــــري حتـــى ظهـــرت  ٥ولـــم يكـــد يمضـــي 
ٔ
ـــفن  ٥ا سـ

ربع منها بعث بها البابا فـي رومـا لمسـاعدة ا
ٔ
لمدينـة المحاصـرة، غربية، ا

ن يحـول بينهــا وبــين الوصـول ٕالــى المينــاء 
ٔ
ســطول العثمــاني ا

ٔ
وحـاول اال

واشـتبك معهــا فــي معركــة هائلــة، لكــن الســفن الخمــس تصــدت ببراعــة 
مطرتهـا بوابـل مـن السـهام والقـذائف الناريـة، فضـال 

ٔ
للسفن العثمانية وا

مـر عن براعة رجالها وخبرتهم التي تفوق العثمانيين في قتـال البحـر
ٔ
، اال

ن تشـق طريقهـا وسـط السـفن العثمانيـة التـي حاولــت 
ٔ
الـذي مكنهـا مـن ا

  .ٕاغراقها لكن دون جدوى ونجحت في اجتياز السلسلة ٕالى الداخل
هـــالي المدينـــة 

ٔ
ثـــره فـــي نفـــوس ا

ٔ
كــان لنجـــاح الســـفن فـــي المـــرور ا

مــالهم وغمـرتهم موجــة مـن
ٓ
حــرزوه   المحاصـرة؛ فانتعشـت ا

ٔ
الفــرح بمـا ا

م علــى الثبــات والصـمود، وفــي الوقــت نفســه مـن نصــر، وقويــت عـزائمه
ــر فـــي وســيلة ٕالدخالـــه القــرن الـــذهبي  خــذ الســـلطان محمــد الثـــاني يفّكِ

ٔ
ا

ــــا وتشـــــتيت قــــــوى  ضـــــعف جوانبهـ
ٔ
نفســـــه وحصـــــار القســـــطنطينية مـــــن ا

  .المدينة المدافعة
ن ينقـل جــزًءا مــن 

ٔ
واهتـدى الســلطان ٕالــى خطـة موفقــة اقتضــت ا

ســطوله
ٔ
لـــى د  ا اخــل الخلــيج؛ متفاديـــا بطريــق البــر مـــن منطقــة غلطــة ٕا

السلســلة، ووضــع المهندســـون الخطــة فــي الحـــال وُبــدئ العمــل تحـــت 
جـنح الظـالم وحشــدت جماعـات غفيــرة مـن العمـال فــي تمهيـد الطريــق 
لواح مـــن الخشــــب 

ٔ
ــذي تتخللــــه بعـــض المرتفعـــات، وُغطــــي بـــا الـــوعر الـ

المطلي بالدهن والشحم، وفي ليلة واحـدة تمكـن العثمـانيون مـن نقـل 
شـداء، وذلـك سبعين سفين

ٔ
شـرعتها تجرهـا البغـال والرجـال اال

ٔ
ويـت ا

ُ
ة ط

  ).م١٤٥٣من ٕابريل  ٢٢= هـ ٨٠٥من رمضان  ٢٩(في ليلة 
ن ف

ٔ
نــذاك علـــى ا

ٓ
قــد اعتبــر هـــذا العمــل معجــزة بمقـــاييس العصــر ا

عرفـت قــديما  وٕانمـاالفكـرة نفسـها ليسـت مـن ابتكــار السـلطان العثمـاني 
ولكــن الســـلطان العثمــاني بقدرتـــه الفائقــة علـــى القيــادة وتصـــميمه علـــى 

هدافه ساعد على النجاح ، فقد دبر  
ٔ
مر بلوغ ا

ٔ
وهكذا صارت المـدافع اال

ن بٕامكانهاالعثمانية 
ٔ
هدافهاتضرب  ا

ٔ
  )٥(.في داخل المدينة ا

وكانـــــــت المـــــــدافع العثمانيـــــــة تواصــــــــل قـــــــذائفها حتـــــــى تشــــــــغل 
ية نقل السفن، ومـا كـاد الصـبح يسـفر حتـى نشـرت البيزنطيين عن عمل

هـــل 
ٔ
ة مروعــة ال

ٔ
الســفن العثمانيــة قلوعهــا ودقــت الطبـــول وكانــت مفاجــا

  .المدينة المحاصرة
مر السلطان محمد بٕانشاء جسر ضخم داخـل 

ٔ
وبعد نقل السفن ا

ت عليــه المــدافع،  المينـاء، عرضــه خمســون قــدما، وطولــه مائــة، وُصــف�
قــــرب وزودت الســـفن المنقولـــة بالم

ٔ
لـــى ا لم، وتقـــدمت ٕا قـــاتلين والســـال

ســوار، وحــاول البيزنطيـــون ٕاحــراق الســفن العثمانيــة فـــي 
ٔ
مكــان مــن اال

حبطوهـــا، وتكــــررت 
ٔ
الليـــل، ولكـــن العثمــــانيين علمـــوا بهـــذه الخطــــة فا

  .المحاولة وفي كل مرة يكون نصيبها الفشل وإالخفاق
اســتمر الحصـــار بطيئــا مرهقـــا والعثمــانيون مســـتمرون فــي ضـــرب 

ســوار
ٔ
هـــل المدينـــة المحاصـــرة يعـــانون نقـــص المـــؤن  اال

ٔ
دون هـــوادة، وا

ن العثمـــانيين ال 
ٔ
خــر، خاصــة وا

ٓ
ويتوقعــون ســقوط مــدينتهم بــين يــوم وا

بــدت 
ٔ
يفتئــون فــي تكــرار محــاوالتهم الشــجاعة فــي اقتحــام المدينــة التــي ا

لــــدفاع والثبــــات، وكـــان الســــلطان العثمــــاني يفــــاجئ  مثلـــة فــــي ا
ٔ
روع اال

ٔ
ا

و طلـب خصمه في كل مـرة بخطـة جديـد
ٔ
ة لعلـه يحملـه علـى االستسـالم ا

 العثمـــانيون 
ٔ
اســــتخدام طريقـــة الســــراديب كمــــا  ٕالــــىالصـــلح، فقــــد لجــــا

اسـتخدموا طريقــة الحصــن المتحــرك ولكــنهم فشــلوا فــي خططهــم هــذه 
مـام الســلطان سـوى معــاودة القتـال بكــل مـا يملــك  )٦(جميعـا

ٔ
ولـم يعــد ا

  .من قوة
ولـى  ٢٠(وفـي فجـر يـوم الثالثـاء 

ٔ
مــن  ٢٩=  هــ٨٥٧مـن جمـادى اال

خيــرة، ووز�ع )م١٤٥٣مــايو 
ٔ
هبتــه اال

ٔ
عــد ا

ٔ
، كــان الســلطان العثمــاني قــد ا

مــام البــاب الــذهبي، وحشــد فـــي  ١٠٠قواتــه وحشــد زهــاء 
ٔ
لــف مقاتــل ا

ٔ
ا

لًفــا، ورابــط السـلطان فــي القلــب مـع الجنــد إالنكشــارية،  ٥٠الميسـرة 
ٔ
ا

 الهجــوم بـًرا وبحــًرا، واشـتد له ٧٠واحتشـدت فــي المينـاء 
ٔ
يــب ســفينة بـدا

المعركــة وقـــذائف المـــدافع يشـــق دويهـــا عنــان الســـماء ويثيـــر الفـــزع فـــي 
ــال  ميــ

ٔ
النفـــوس، وتكبيــــرات الجنـــد تــــرج المكـــان فُيســــمع صـــداها مــــن ا

بعيــدة، والمـــدافعون عــن المدينـــة يبــذلون كـــل مــا يملكـــون دفاعــا عـــن 
مــام 

ٔ
 الخنــدق الكبيــر الـذي يقــع ا

ٔ
المدينـة، ومــا هـي ٕاال ســاعة حتــى امـتال

 
ٓ
  .الف القتلىالسور الخارجي با

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثنـــاء هـــذا الهجـــوم المحمـــوم جـــرح 
ٔ
فـــي ذراعـــه " جســـتنيان"وفـــي ا

ـــــم توســــــالت  وفخـــــذه، وســــــالت دمــــــا�ه بغــــــزارة فانســـــحب للعــــــالج رغـ
إالمبراطور له بالبقاء لشجاعته ومهارتـه الفائقـة فـي الـدفاع عـن المدينـة، 
ســـوار غيــــر 

ٔ
لمهم نحــــو اال وضـــاعف العثمـــانيون جهــــدهم وانـــدفعوا بســـال

لـــــذي يحصــــدهم حصــــدا، حتـــــى وثــــب جماعــــة مـــــن  ـالموت ا مبــــالين بـــ
علـــى 

ٔ
لـــى ا الســـور، وتـــبعهم المقـــاتلون وســـهام العـــدو تنفـــذ االنكشـــارية ٕا



٦٤ 
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 دراسات 

ن 
ٔ
ٕالـــيهم، ولكـــن ذلــــك كـــان دون جـــدوى، فقــــد اســـتطاع العثمــــانيون ا

   .يتدفقوا نحو المدينة
ســــطول العثمـــ

ٔ
ني فــــي رفـــع السالســــل الحديديـــة التــــي اونجـــح اال

لـــى المدينــــة التــــي  ُوضـــعت فــــي مــــدخل الخلـــيج، وتــــدفق العثمــــانيون ٕا
مـــن كــل ناحيـــة، وعندئــذ تمكـــن  ســادها الـــذعر، وفــر المـــدافعون عنهــا

عـــالم ٕانـــزالالجنـــود االنكشـــارية مـــن 
ٔ
العثمانيـــة كـــدليل علـــى انتصـــار  اال

  )٧(. العثمانيين على البيزنطيين
وهكـــــذا ســـــقطت المدينـــــة فـــــي يـــــد العثمـــــانيين وتحقـــــق النصـــــر 
للمســلمين ودخــل الســـلطان  محمــد الفــاتح المدينـــة ظــافرا ترجــل عـــن 

لـى كنيسـة فرسه، وسجد ؤ شكرا على هذا الظفـ ر والنجـاح، ثـم توجـه ٕا
يـا صــوفيا"
ٔ
؛ حيـث احتشــد فيهـا الشــعب البيزنطـي ورهبانــه، فمــنحهم "ا

مـــر بتحويــل كنيســـة 
ٔ
مــان، وا

ٔ
يــا صـــوفيا"اال

ٔ
مــر بٕاقامـــة " ا

ٔ
ٕالــى مســـجد، وا

نصـاري "مسـجد فـي موضـع قبــر الصـحابي الجليـل 
ٔ
يـوب اال

ٔ
بــي ا

ٔ
وكــان  ،"ا

ولـــى لفـــتح القســـطنطينية، وقـــد عثـــر ا
ٔ
لجنـــود ضــمن صـــفوف الحملـــة اال

  .العثمانيون على قبره فاستبشروا خيًرا بذلك
ـــــــب بهــــــذا اللقـــــــب بعــــــد الفـــــــتح اتخـــــــاذ  ّقِ

ُ
وقــــــرر الفـــــــاتح الــــــذي ل

طلــــق عليهـــا اســـم 
ٔ
ي " ٕاســـالم بــــول"القســـطنطينية عاصـــمة لدولتـــه، وا

ٔ
ا

، وانــتهج سياســـة "ٕاســـتانبول"، ثــم ُحرفـــت واشــتهرت بـــ "دار إالســالم"
هـالي حنــوة مـن

ٔ
ســكان حـي جالطــا  سـمحة مـع ســكان المدينـة، فمــنح ا

عطــى لكبــار رجــال الــدين المســيحي حريــة 
ٔ
شــروطا مناســبة للصــلح ، وا

نـــه زاد مــن ســلطانهم بــان وكـــل 
ٔ
مــر القضـــاء  ٕالــيهمدينيــة كاملــة ، بــل ا

ٔ
ا

حوال ال
ٔ
شخصــية للمســحيين المـدني والفصــل فــي القضــايا الخاصـة بــاال

مـرو، من رعايا كنيستهم
ٔ
وسـمح كـذلك بعـودة  ،بانتخـاب بطريـرك لهـم ا

العديـد  ٕاليهـانيين الذين غادروا المدينة قبل سقوطها ، كما تدفق اليونا
ســــيا الصـــغرىالمســـ

ٓ
نحـــاء ا

ٔ
تحولــــت  ، وســــرعان مـــالمين مـــن مختلــــف ا

ول في العالم  استانبول لتصبح المركز
ٔ
  )٨(.إالسالميالفكري اال

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج فتح القسطنطينية 

 كما يحلو 
ً
مرًا سهال

ٔ
لبعض المـؤرخين لم يكن فتح القسطنطينية ا

ن يصــوروه بســـبب ضــعف الدولـــة البيزنطيــة، واالنشـــقاق الكنســي فـــي 
ٔ
ا

رواحهـم : الشرق والغرب، بل الحق يقال
ٔ
ٕان الجنود إالسالميين بـذلوا ا

رخيصة في سبيل ذلـك، وقـاموا بالتضـحية والفـداء حتـى تـم لهـم النصـر 
ـــائل  ــا يمكـــن مـــن الوسـ عـــّد كـــل مـ

ٔ
ن الســـلطان محمـــدًا ا

ٔ
المبـــين، كمـــا ا

رية الناجحة، ولم يشك لحظة في ثقته بنصـر هللا عـز وجـل حتـى العسك
  . تم له ذلك

) CaaC rD eCVuخكارادي فو ( وصدق المؤر� الفرنسي الشهير 
ٕان هـذا الفـتح لـم يتيســر لمحمـد الفـاتح اتفاقــًا، x: فـي قولـه بهـذا الصــدد

ان هـذا السـلطان يــدبر وال تيسـر بمجـرد ضـعف الدولـة البيزنطيــة، بـل كـ
تخدم لـــه مــــا كـــان فــــي عصـــره مــــن الزمــــة لـــه مــــن قبـــل ويســــالالتـــدابير 

  )٩(«العلم
ن اتحـــــد كــــال القســـــمين الجنـــــوبي 

ٔ
ثــــار هـــــذا الفــــتح ا

ٓ
وكــــان مـــــن ا

وروبــي للدولـة إالســالمية العثمانيــة، وتحولــت 
ٔ
ســيوي واال

ٓ
والشـمالي، اال

سـماء عـدة
ٔ
درنـة ٕالـى القســطنطينية التـي سـميت با

ٔ
ٕاســالم : العاصـمة مـن ا

ي مدينــة إالســالم(بـول 
ٔ
ســتانة، )ا

ٓ
، ودار السـعادة، واســمها الرســمي اال

  . وال تزال لٕاستانبورر اسمها رسميًا وفي العهد الكمالي ق
عمـال العسـكرية فـي 

ٔ
صـبحت القسـطنطينية بعـد ذلـك قاعـدة لال

ٔ
وا

ســـود 
ٔ
لـــى شـــواطئ البحـــر اال الشــرق والغـــرب، وامتـــد النفـــوذ إالســالمي ٕا

وٕالى المجر واليونان وسواحل البحـر ) حاليًا في روسيا(الشمالي وكييف 
بيض

ٔ
درياتيكي الشرقية، وٕالى شرقي البحر اال

ٔ
   )١٠(.المتوسط اال

  الخاتمة

تناولنــــا فــــي بحثنــــا هــــذا حادثــــة فــــتح القســــطنطينية ابتــــداء مــــن 
مـوي حتـى تحقـق 

ٔ
محـاوالت المسـلمين فـتح هـذه المدينـة منـذ العصـر اال

ثــم ، هــذا الحلــم فــي العصــر العثمــاني علــى يــد الســلطان محمــد الثــاني 
مـــرورا ،استعرضــنا دوافـــع الســلطان محمـــد الثــاني  لفـــتح هــذه المدينـــة 

ومجريــــات الحـــرب بيـــنهم وبـــين البيــــزنطيين ،بحصـــار العثمـــانيين لهـــا 
والنتـــائج  ،وانتهــاء بســـقوط المدينــة بيـــد العثمــانيين،المــدافعين عنهـــا 

وروبـا 
ٔ
التي ترتبت على هذا الفتح العظيم للمسلمين للعثمـانيين  وعلـى ا

سره
ٔ
سره  فقد غير ،والعالم با

ٔ
وروبي با

ٔ
  .هذا الحادث مالمح التاريخ اال

كننــــا هــــذا البحــــث مــــن التعــــرف علــــى شخصــــية تاريخيـــــة وقــــد م
ومــا تميــزت بــه ،وهــي شخصــية الســلطان محمـد الفــاتح ،فــذة  ٕاسـالمية

ن ينجــز هــذا العمــل التــاريخي رغــم صــغر 
ٔ
هلتــه ال

ٔ
مــن صــفات العظيمــة ا

قادتــه وكبـــار نفــوس فقــد كــان حماســه الــديني والــذي غـــرسه فــي ، ســنة 
ثـــر ارجــاالت الدولـــة وعامــة الشـــعب 

ٔ
، لكبيــر فـــي تحقيــق هـــذا النصـــراال

زيلــت و
ٔ
اجهــت العثمـــانيين فــي حصـــار كافـــة الصــعاب التـــي وبواســطته ا

وضــــع الخطـــــط  ة، كمــــا كــــان لدهائــــه وذكائـــــه ومعرفتــــه بكيفيــــالمدينــــة
الحربيــة فــي ميــدان القتــال دور هــام فــي نجــاح العثمــانيين فــي اختـــراق 

ذهبي السلسـة الحديديــة التــي وضــعها البيزنطيـون حــول مينــاء القــرن الــ
نبعـد 
ٔ
ســطولطريقــة مكنتـه مــن نقــل  ٕالــىاهتــدى الفــاتح  ا

ٔ
العثمــاني  اال

بشـكل كبيـر فــي  وقـد سـاهمت هـذه الطريقـة ،داخـل القـرن الـذهبي ٕالـى
  .نجاح عملية الفتح

فكـان   وإالصـرار كما تميز  السلطان محمـد الفـاتح بقـوة العزيمـة 
س شجاعا مقداما شديد المراس يصبر على المكـاره وال

ٔ
طريقـا  يعـرف اليـا

ودفــاع  رغـم  كـل العوائـق التـي واجههـا مـن موقـع المدينـة الحصـين ٕاليـه



٦٥ 
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 دراسات 

، ولهـذه الصـفات كلهـا ولقيامـه بهـذا العمـل البيزنطيين المستميت عنهـا
عظـــــمن نحنالجبــــار وهــــو فـــــتح القســــطنطينية فـــــ

ٔ
 عتبــــر محمـــــد الفــــاتح ا

كبــر المجاهـــدين فــي التـــاريخ  ســالطين الدولــة  العثمانيـــة قاطبــة
ٔ
ومـــن ا

  .إالسالمي
مـــل شخصــ

ٔ
عمالــه الخالـــدة  الســـلطان محمــد الفـــاتح  ةيومــن يتا

ٔ
وا

ن سـبب قـوة المسـلمين   هوظروف عصر 
ٔ
ويقارنها بعصرنا الحاضر يـدرك ا

 بـــال  هــو ضــعفهم وهـــوانهم  فــي وقتنــا الـــراهن فــي تلــك العصـــور وســبب
فقــد كـان للحمـاس الــديني لـدى الســلطان  ،شـك ضـعف العامــل الـديني

مـــن  إالســالمكلمــة هللا ونشــر  ٕاعــالءة فــي الفــاتح وجنــده والرعيــة والرغبــ
ثـــر فـــي تحقيـــق هـــذا الفـــتح المبـــين 

ٔ
بلـــغ اال

ٔ
خـــالل الجهـــاد فـــي ســـبيله  ا

عـــرق  وٕازالـــة ،والمســـلمين لٕالســالم
ٔ
مـــن فـــي ذلـــك العصـــر  ٕامبراطوريـــةا

نتمامـــا نجــد  ، وعلـــى النقــيضالوجــود
ٔ
ضـــعف الحمــاس الـــديني لـــدى  ا

وتكالـب القـوى المسلمين اليوم هو السبب الرئيسي لتفككهم وضعفهم 
  .الكبرى وسيطرتها عليهم

  الهوامش

)١ ( 
ٔ
 »تـــــــاريخ الدولــــــة العثمانيــــــة وحضـــــــارتها  »محمــــــود الســــــيد . د . ا

  . ٣٦،  ٣٥ص  »م ٢٠٠٠ »القاهرة  »مؤسسة شباب الجامعة 
  . ٣٩ص   –المرجع نفسه ) ٢(
ــاريخ الدولـــــة العثمانيـــــة   –نيقـــــوال فاتـــــان ) ٣( روبيـــــر : اشـــــراف  –١ج »تـــ

ـــــر  »بشـــــير الســــــباعي   –ترجمــــــة  –مـــــانتران دار الفكـــــر للدراســــــات والنشـ
  .٧٦ص  » ١٩٩٣ –١ط »القاهرة  »والتوزيع 

 –محمــد الفــاتح وملحمــة القســـطنطينية  : فخــر الـــدين خليــل حســن) ٤(
مةمقال في 

ٔ
  .هـ ١٤٠٢ –٢١العدد  –الكويت  –مجلة اال

)٥ ( 
ٔ
  .٥٥ص  »محمود السيد . د.ا

  . ٥٧ص »المرجع نفسه) ٦(
  . ٦١ص  »نفسه المرجع) ٧(
تحقيـق ٕاحســان  »تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة   –فريـدمحمـد . د) ٨(

  . ٦٧،  ٦١ص م١٩٨٣»بيروت  »دار النفائس  »حقي 
رســــالن )٩(

ٔ
ميـــر شــــكيب ا

ٔ
 »مصــــر  –١حاضــــر العــــالم إالســــالمي ج   –اال
  ٢٢٠ص  –هـ١٣٩٢

  .مرجع سبق ذكره  » خليل حسن فخر الدين) ١٠(

  المراجع

  السـيد ) 
ٔ
 »تـاريخ الدولـة العثمانيـة وحضــارتها ): محمـود . د .ا

 م ٢٠٠٠ »القاهرة  »مؤسسة شباب الجامعة 

  رســــالن
ٔ
ميــــر شــــكيب(ا

ٔ
 –١حاضــــر العــــالم إالســــالمي ج : ) اال

   .هـ١٣٩٢ »مصر 

  اشـــراف  –١ج »تــاريخ الدولـــة العثمانيــة ) :  نيقـــوال(  فاتــان :
ـــــر مــــــــانتران ـــــر  »بشــــــــير الســــــــباعي : ترجمــــــــة  –روبيـــ دار الفكـــ

  .  ١٩٩٣ –١ط »القاهرة  »للدراسات والنشر والتوزيع 

 ــــن( رالدينـخـــــــــف ـــــــل حســــ محمــــــــد الفــــــــاتح وملحمـــــــــة  ) :خليـ
مـةمقـال فـي  –القسـطنطينية 

ٔ
 – ٢١العــدد  –الكويـت  –مجلـة اال

 .هـ ١٤٠٢

  ــاريخ الدولـــة العليـــة العثمانيـــة : ) محمـــددكـتـــور (فريـــد  »تـ
 .م١٩٨٣»بيروت  »دار النفائس  »تحقيق ٕاحسان حقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الســــــلطان ). م١٤٨١ – ١٤٢٩ -هـــــــ  ٨٨٦ –٨٣٣( محمــــــد الفــــــاتح
شهر سـالطين الدولـة العثمانيـة. الثاني محمد بن السلطان مراد

ٔ
خلـف . ا

تكلــم بالفارســـية والعربيـــة  .م١٤٥١هـــ ، ٨٥٥والــده فـــي الســلطة عـــام 
العلمــاء  وقــرب ٕاليــهواليونانيـة والســالفية، وناصــر العلــوم إالســالمية، 

جــــــــزل لهـــــــــم العطـــــــــاء
ٔ
دبــــــــاء والشـــــــــعراء وا

ٔ
ـــــــده بفـــــــــتح . واال وصــــــــاه والــ

ٔ
ا

ولـذا ) م١٤٥٣هــ ، ٨٥٧(ونجـح فـي فتحهـا عـام  القسـطنطينية، فاجتهـد
هميــة فـتح هــذه الفـاتح عـرف بــ

ٔ
. المدينـة، عاصــمة الدولـة البيزنطيــة ال
طلـق عليهـا اســم

ٔ
. عاصـمة إالســالم: بالتركيــة الـذي يعنــي ٕاســالمبول وا

يا صوفيا ٕالى مسجد وحول
ٔ
 .كاتدرائية القديسة ا

وروبــا، وبخاصــة فـــي بــالد البلقــان ٕالــى جعـــل 
ٔ
دت فتوحاتــه فــي ا

ٔ
ا

وخضــع لــه ٕاقلـــيم . م١٤٥٩هـــ، ٨٦٤عثمانيــة ســنة  بــالد الصــرب واليــة
ــم ٕاقلــيم)م١٤٦٤هـــ، ٨٦٩(البوســنة ســنة  هــــ، ٨٧٢الهرســك ســنة  ، ثـ

 دخـــــلوانضــــمت ٕاليـــــه طائفـــــة البوجوميــــل النصـــــرانية عنـــــدما . م١٤٦٧
ثينــــا. البوســـنة، لقـــرب مبــــادئهم مـــن مبـــادئ إالســــالم

ٔ
. واحتـــل دوقيـــة ا

قـــام قلعــــة . م١٤٦٠هــــ ، ٨٦٥المـــورة ســـنة  ودانـــت لـــه معظـــم بـــالد
ٔ
وا

لبانيا بعد سقوط كرويا في يده
ٔ
 .م١٤٧٨عام  حصينة في قلب ا

سـيطر علـى كــل المحطـات التجاريــة التابعـة لجمهوريــة جنـوة فــي 
ســود

ٔ
وحــارب . واعتـرف تتــار القـرم بالســيادة العثمانيـة .منطقـة البحـر اال

ن ١٤٧٩هــ،  ٨٨٤البنادقة، ووقع معهـم اتفاقيـة سـنة
ٔ
م، تقـرر بموجبهـا ا

ووصـــلت . ومــدن يــدفعوا الجزيــة للعثمــانيين، وتنـــازلوا عــن عــدة جــزر 
درياتيـــك، ودخــل جنــوب ٕايطاليــا

ٔ
وقضـــى . جيوشــه ٕالــى شــواطئ بحــر اال

ـــام طرابيــــزون النصــــرانية اليونان علـــى مملكــــة ناضــــول عـ
ٔ
يــــة شــــمالي اال

ســر ملكهـا، وقتلــه١٤٦١هــ، ٨٦٦
ٔ
وتــوفي . م١٤٧٠هـــ، ٨٧٥سـنة  م، وا

 .، وهو يعد العدة لفتح روما)ٕاسطنبول(بٕاسالمبول 

  

  

  
  

 ١٨١٨٩في الحديث رقم ٔاحمد بن حنبلورد في مسند 

  
ُتُه َاْنــا ِمـــن/  ْبْة، ْوْســِمع/ ــِن َاِبــي ْشــي/ ــِد ب/ ــُن ُمْحم� ــِه ب/ ــُد الل� ْثْنا ْعب/ ْحــد�
ــــُن  ــــُد ب/ ْبْة، ْقــــاْل ْحـــّدْثْنا ْزي/ ــــِن َاِبـــي ْشــــي/ ــــِد ب/ ـــِن ُمْحم� ــِه ب/ ــ ـــِد الل� ْعب/

ُحْبــاِب 
/
، ْقـــاْل ال اِفِري� ْمْعــ

/
ُمِغيـــْرِة ال

/
ــُن ال ْوِليـــُد ب/

/
ْثِني ال ، ْقـــاْل ْحــد�

ــُه ْســـِمْع  ـ ــِه، َان� ، ْعـــن/ َاِبيـ ْعِمـــي� ْخث/
/
ـــر� ال ـــُن ِبش/ ــِه ب/ ـ ـــُد الل� ْثِني ْعب/ ْحـــد�

ُة  ِطيِني� ــــْطن/ ُقس/
/
ـــْتْحن� ال ـــوُل ْلُتف/ ْم ْيُقـ ــِه ْوْســـل� ـ ــُه ْعْلي/ ــ ِبـــي� ْصـــل�ى الل� الن�

 َ
/

ْم اال ُش ْفْلِنع/ ْجي/
/
ُش ْذِلْك ال ْجي/

/
ْم ال   .ِميُر َاِميُرْها ْوْلِنع/
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