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 النظام على احلفاظ على أقسمنا حنن 

 ....اإلهلي

 يدي بني يعانون الذين املظلومني إنقاظ و

 أصقاع يف اهلل عدالة نشر و الظامل،

 . األربعة االجتاهات يف األرض

 مستقبلناو سعادتنافيه  الطريق هذا

 

 .من بعض القيم والكلمات يف بعض مشاهد املسلسل 
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 :ُبَني يا:

 يقيمون الذين هؤالء من لسنا

 سيطرة أو حكم لشهوة احلروب

 حنيا، باإلسالم لكننا أفراد،

 له أنت ما هذا و نعيش، ولإلسالم

 "أهٌل

 ُأورخان ابنه أرطغرل يوصي عثمان                     
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 ربِّ العاملني     
ِ
 وأتمُّ  ,احلمُد هلل

وأفضُل الصالةِ

وعىل التسليِم عىل سيدنا حممٍد املبعوِث رمحة للعاملني, 

 :آله وصحبه أمجعني

  :بعدأما 

 احلروب خوض اعتادت قد البرشية كانت فإذا    

 أقام قد اإلسالم فإن   االستعالء سائق و الظلم بباعث

 املظلومني عىل الظلم زحف توقف فريضة اجلهاد من

 . املستعلني رؤوس يف االستعالء غرور وتبطل

 عىل تسري أن اإلنسانية العالقات يف األصل كان وإذا     

 ( لتعارفوا  وقبائل شعوبا  )  :احلضارية تعاىل قوله سنة
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 األنام وسائر الشعوب كافة بني والسالم السلم فيعم

 رشعقد  اهلل ورسل أنبياء خاتم دين يف اجلهاد فإن

 الستقرار الكارهني املتغطرسني وجه يف للوقوف

 . األنام بني والسالم األمن

 واملغول والصليبيون واليهود املالحدة كان وإذا     

 فجروا قد لف هم لف   نوم   واملتصهينون والصهاينة

 أسيادهم كلمة لتكون الدماء وسفكوا  احلروب

 يف اجلهاد أعلن قد اإلسالم فإن    العليا هي النرجسيني

 شاكلتهم عىل كان ومن وغطرستهم هؤالء طغيان وجه

 . العليا هي اهلل كلمة تكون أن ألجل
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 هبا نوا ليفت حروهبم أعلنوا  قد الفاسدون كان وإذا      

 يف انطلق قداهلل  سبيل يف اجلهاد فإن   ؛املستضعفني

 للمستضعفني وإخراجا   للمظلومني نرصة األرض أنحاء

هيا القاتلة الفتنة مستنقعات من لني ومنفذ   . املتغو 

 رحم من تخرج قد احلروب من الكثري كانت وإذا     

 ومنعا   والدعاة الدعوة عىل الظاملني من عدوانا   األعداء

 باحلكمة رهبا رسالة املسلمة األمة تبل غ أن من

 إكراه ال الكاملة احلرية من جو   يف, احلسنة واملوعظة

 قد األعىل ربنا مرضاة سبيل يف اجلهاد فإن   ألحد فيها

 عنه ردهم حني غي هم طريق األقزام هؤالء عىل سد  
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 يتابعوا  أن للدعاة وأفسح خططهم, عليهم وأفسد   

 وحكمة وموضوعية اهلل من بصرية عىل طريقهم

  .وهدى

 احلرب خيار عىل الصلح يفضلون العقالء كان وإذا     

 وال آخر طرفا   طرف   يستدرج وال الدماء تراق ال حيث

 إىل اجلنوح فإن   الشعوب وهوي ة حقوق فيه تضيع

 . اجلهاد أبواب من عزيز باب   والسلم الصلح

ق اتُِلوُهْم ﴿ :أوردته ماو سبق ما بيان يف تعاىل قال و 

ْوا ف ال    ف ِإِن اْنت ه 
ِ
 
ِ
يُن ّلِل ي ُكون  الدِّ ت ى ال  ت ُكون  فِتْن ة  و  ح 

ىل   ان  إاِل  ع  ني  ُعْدو 
ِ ِ
 [391: البَ َقَرة] ﴾الظ امل
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ق دْ ﴿ :تعاىل وقال      و 
ِ
بِيِل اهلل اتِل  يِف س  ا ل ن ا أ ال  ُنق  م   و 

أ بْن ائِن ا  [ 642: البَ َقَرة] ﴾ ُأْخِرْجن ا ِمْن دِي اِرن ا و 

 ﴿  :تعاىل وقال     
ِ
بِيِل اهلل اتُِلون  يِف س  ا ل ُكْم ال  ُتق  م   و 

امْلُْست ْضع ِفني   اِن ال ِذين  و  اْلِوْلد   و 
ِ
اء النِّس  اِل و  ج  ِمن  الرِّ

ا  ْري ِة الظ اِِلِ أ ْهُله  ِذِه اْلق  ب ن ا أ ْخِرْجن ا ِمْن ه  ي ُقوُلون  ر 

اْجع ل ل ن ا ِمْن ل ُدْنك   لِيًّا و  اْجع ل ل ن ا ِمْن ل ُدْنك  و  و 

 [ 57: النَِّساء  ] ﴾ن ِصري ا 

ْلِم  ﴿ :األنفال سورة يف وجاء      ن ُحوا لِلس  إِْن ج  و 

ِميُع اْلع لِيمُ   إِن ُه ُهو  الس 
ِ
ىل  اهلل ْل ع  ك  ت و   ﴾ ف اْجن ْح َل  ا و 

  .[ 57: النَِّساء]
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 حضارية رسالة ذات اجلهاد فريضة كانت وملا      

 كان فيها القصد وباعث وأهدافها وسائلها يف سامية

 األليم, العذاب من املنجيات من واملال بالنفس اجلهاد

 جنة دخول و الذنوب غفران أسباب من رئيسا   وسببا  

م ده ما هو و الغيوب عال   قوله يف اإلهلي البيان لنا أك 

ٍة  ﴿ :تعاىل ىل  ِِت ار  ْل أ ُدلُُّكْم ع  نُوا ه  ا أ هيُّ ا ال ِذين  آ م  ي 

اٍب أ لِيٍم  ذ  ُسولِِه ( 01)ُتنِجيُكْم ِمْن ع  ر   و 
ِ
ُتْؤِمنُون  بِاّلِل 

رْي   لُِكْم خ  أ نُفِسُكْم ذ  الُِكْم و   بِأ ْمو 
ِ
بِيِل اّلِل  ُِت اِهُدون  يِف س  و 

ُيْدِخْلُكْم ( 00)ل ُكْم إِْن ُكنتُْم ت ْعل ُمون   ي ْغِفْر ل ُكْم ُذُنوب ُكْم و 

اكِن  ط يِّ  س  م  ْْن اُر و 
ا األ  ْتِه  ِْري ِمْن َت  ن اٍت ِت  ن اِت ج  ب ة  يِف ج 
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ْوُز اْلع ظِيمُ  لِك  اْلف  ْدٍن ذ  بُّوْن  ا ن رْص  ِمن  ( 01) ع 
ى َُتِ ُأْخر  و 

ْ امْلُْؤِمننِي   ب رشِّ ف تْح  ق ِريب  و   و 
ِ
 [ 31_31: الصَّفِّ ] ﴾اّلِل 

 قيام إىل ماضية فريضة اهلل سبيل يف اجلهاد كان َلذا    

 وال فاجر, إال يمنعها ال ذليل, بذل   أو عزيز بعز   الساعة

ه  اجلهاد شباب يعتقل وال حاقد, إال صورهتا يشو 

 عميل إال ودينها األمة ثوابت عن يدافعون الذين

 ينوب الذي وكيله أو العدو هذا فعل مهام ثم وخائن,

 والكيد الغطرسة من بلغ ما بالغا   قدره يعدو فلن عنه

 هذا وراء تقف التي اإلهلية احلكمة ألن   ؛والنفوذ

 خاصة ولألمة عامة للبرشية ترسل الركني الركن
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 يتجىل   العاملني يف اجلهاد فريضة حفظ أن   مفادها رسالة

 حيث األرض, يف اإلهلية العدالة وجوه من وجه   به

 واملال والنفس الدين صون باجلهاد اإلسالم ضمن

 كام ,والسالم واالستقرار واألمان واألمن والعرض

 والعدوان, واملكر واحلقد الكيد غائلة رد   ضمن

 القريب, والفتح والعزة واملنعة النرص لألمة به وضمن

 هي إن واملهانة الذلة األمة عىل رضب ذلك مقابل ويف

ت ُقْل إِْن  ﴿: تعاىل قال. رايته ومحل به األخذ يف قرص 

اُجُكْم  أ ْزو  ُنُكْم و  ا إِْخو  أ بْن اُؤُكْم و  ان  آب اُؤُكْم و  ك 

ا  ه  اد  ْون  ك س  ْش  ة  َت  ِِت ار  ا و  ْفتُُموه  ال  اقَْت   أ ْمو  ُتُكْم و  ِشري  ع  و 
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ادٍ  ِجه  ُسولِِه و  ر   و 
ِ
ب  إِل يُْكْم ِمن  اهلل ْوْن  ا أ ح  اكُِن ت ْرض  س  م  و 

ب   ِه ف َت  
بِيلِ ِْدي يِف س  ُ ال  هي  اّلِل  ِِت  اهلُل بِأ ْمِرِه و 

ت ى ي أْ ُصوا ح 

اِسِقني   ْوم  اْلف   [ 64: الت َّْوب ة] ﴾اْلق 

 الراقية اإليامنية املعاين هذه أن   له يؤسف مما إن       

 علامنيني من الثقافة أدعياء عيون عنها عميت

 وجدنا حني مسلمني ومتصهينني عرب ومتصهينني

 عىل اإلسالم يف اجلهاد فريضة تطال احلداد ألسنتهم

 صفاقة بكل ومتتد وعرضه, اإلسالمي التاريخ طول

 بنزاهتهم شهد الذين اجلهاد هذا رموز كافة عىل

 قبل العدو السامية وأدبياهتم وحضارهتم ورقيهم
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 اجلامهري ذاكرة يف مكانتهم غرست والذين الصديق,

 فاتح "نافع بن عقبة" نحو من العصور عرب وتارخيها

 والفاتح مرص فاتح "العاص بن وعمرو"  أفريقيا

 عمر الراشدي اخلليفة فيه قال والذي للقدس الفعيل

 الروم أرطبون رمينا لقد)  :عنه اهلل ريض اخلطاب بن

 (. (0)العرب بأرطبون

 سيف" الوليد بن خالد" اجلليل الصحايب نحو ومن   

 جريمة إثر الريموك معركة يف الشام فاتح املسلول اهلل

 والوصوليني للمرتزقة ومكشوفة مشبوهة متويل

                                                             

 3/516 تاريخ الرسل وامللوك= تاريخ الطربي  (0)
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 سبقت التي العربية اجلزيرة يف املرتدين والعمالء

 إىل اجلزيرة قبائل تقود كانت والتي الردة حروب

 كام. املسلمني شأفة الستئصال إرهابية عملية يف اَلاوية

 األعىل القائد الريموك قبل كان عنه اهلل ريض خالدا   أن  

 الذي وهو فارس, جبهة عىل املقاتلة للجيوش السابق

 مكة يف العسكرية العلوم أستاذ إسالمه قبل كان

 .احلقبة تلك يف املكرمة

" وق اص أيب بن سعد" اجلليل الصحايب نحو ومن   

 جيش َتضري كرسى قرار خلفية عىل فارس فاتح

 املدينة يف الراشدة اخلالفة عاصمة تدمري هبدف عرمرم
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 العام يف وذلك متاما , اإلسالمي الوجود وإْناء املنورة

   .للميالد 536 للعام املوافق اَلجرة من 06

رْي  بن موسى" الكبري اإلسالمي القائد نحو ومن     " ُنص 

 هزمت ما اهلل و)  :نفسه عن يقول الذي األندلس فاتح

د وال راية, يل  منذ معي املسلمون نكب وال مجع يل بد 

 (. (0) الثامنني بلغت أن إىل األربعني اقتحمت

 والقائد املصلح املجدد اإلسالمي الزعيم نحو ومن     

نكي الدين عامد" العادل نكي ة الدولة مؤسس" ز   الز 

 قبل تفاصيله أدق يف لألمة الداخيل البيت رت ب الذي

                                                             

 الذهبي. 181 /5 تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم (0)
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ن أن  األعداء مع اخلارجي القتال جبهات يسخ 

 تسلل ومنع الشعبية, احلاضنة والء ليضمن املَتب صني

 نرش خالل من األمة جلدار اخللفية الشقوق من العدو

 من اإلسالمية املجتمعات أبناء بني االجتامعية العدالة

 فيام واالستقرار األمن وإرساء مسلمني وغري مسلمني

 .بينهم

 الذي" الشهيد الدين نور" السلطان ابنه نحو ومن    

 امللوك تواريخ طالعت قد: "األثري ابن عنه يقول

 بعد أر فلم يومنا إىل وفيه اإلسالم قبل املتقدمني

 سرية أحسن العزيز عبد بن وعمر الراشدين اخللفاء
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 الدين عامد فالسلطانان". الدين نور العادل امللك من

ا الدين نور  ابنه بعده ومن  الصليبيني, مضاجع  أقض 

 بيت لتحرير وصالحهام وإصالحاهتام بجهادمها داومه  

 . املقدس

 "أي وب بن يوسف"النارص السلطان نحو ومن    

 فاتح" األيويب الدين صالح"ب امللق ب الكردي,

 إين واهلل: "يقول كان الذي حطني وبطل القدس

 زال ما األقىص واملسجد أضحك أن اهلل من ألستحي

 ". حمتال  

 اإلسالم سيف" الكبري اإلسالمي البطل نحو ومن   
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 جالوت عني وبطل املغول هازم اخلوارزمي," قطز 

 ". إسالماه وا" شعار َتت

 من إلكايي قبيلة زعيم" أرطغرل الغازي" نحو ومن   

 من حمارب بأربعامئة رحلته بدأ الذي األوغوز, قبائل

 وأقوى أطول تأسيس نحو جرسا   هبم ليبني قبيلته

 وجل عز الباري أجرى والذي التاريخ, يف إمرباطورية

 عىل املسلمة الصغرية القبيلة انتصار كرامة يديه عىل

 . واملنظمة العريقة البيزنطية اإلمرباطورية

 بأيب امللقب " أرطغرل عثامن" الغازي نحو ومن   

ت التي العثامنية اخلالفة مؤسس امللوك,  ستة امتد 
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 . . قرون 

دت الذي "الفاتح حممد" السلطان نحو ومن     يف ِتس 

 فتح يف وسلم عليه اهلل صىل اهلل رسول نبوءة سريته

 املدينة تلك سنة, عرشين و ثالثة ابن وهو القسطنطينية

 منفاه من مذكراته يف بونابرت نابليون عنها كتب التي

ابأ "هيلينا سانت" يف  كان لو فيام بأرسه العاِل عاصمة ْن 

 املؤرخ فيه يقول الذي وهو واحدة, دولة العاِل

 يف النصارى مجيع عىل ينبغي:" ييه جي الشهري الفرنيس

 يف رجل   أخرى مرة يظهر أال الرب يدعو أن العاِل

 وال ,"الثاين حممد السلطان مثل املسلمني صفوف
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 كثرية بالدا   الفاتح السلطان فتح فقد قوله يف غرابة

 واجلبل ومقدونيا اليونان نحو من أوربا من واسعة

 وسلوفاكيا وألبانيا وبلغاريا وأوكرانيا ورومانيا األسود

 واَلرسك والبوسنه ورصبيا وكرواتيا وسلوفينيا

 جنوب فتح كام البالد من وغريها القرم وبالد واملجر

 . نفسها روما نحو طريقه شق و إيطاليا,

" القانوين سليامن" الكبري العثامين السلطان نحو ومن    

 العظيم بسليامن أدبياهتم يف األوروبيون يسميه الذي

(Suleman the Magnificent )من كثري يرى كام 

 إىل ضم حيث البرشية عرفته ملك أعظم أنه املؤرخني
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 آسيا وهي آنذاك الثالث القارات عواصم معظم ملكه

 حيث رودس جزيرة فتح والذي وأوربا وأفريقيا

ن  الذين املعبد فرسان أو يوحنا القديس فرسان َتص 

ه قبُل  من قاتلهم الذين و- فسادا   األرض يف عاثوا   جد 

 وغريها موهاكس معركة بطل كان والذي  -أرطغرل

 مفكري أحد عنه يقول والذي العظيمة, املعارك من

 علينا خطرا   أشد   كان سليامن إن  " : املعارصين الغرب

 سليامن قام فقد ذلك جانب إىل".  الدين صالح من

 واملدينة مكة حال وإصالح الرشيف القدس بَتميم

ر منها املفتوحة سيام ال البالد وبنى  الطرق فيها وعم 
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 . واألمان والعدل األمن ونرش 

 مهد الذين "خري الدين بربروس" القائد  نحو ومن    

 امتدت املتوسط األبيض البحر عىل إسالمية لسيطرة

  .متتالية قرون لثالثة

 اهلل عبد بن حممد" العظيم اإلسالمي القائد نحو ومن   

 املنصور باحلاجب يلق ب كان والذي "عامر أيب بن

 يف األندلس يف زماْنم يف احلاجب لقب كان حيث_

 بداية يف كان والذي_ زماننا يف الوزراء رئيس منزلة

ه أنه إال شأن له ليس مغمورا   جندي ا   عهده  بجد 

 وتوفيق أمته مصالح عىل وحرصه ومثابرته واجتهاده
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 رشطة قائد صار أن إىل نجمه يربز بدأ له تعاىل اهلل

ر ثم ومن األندلس, يف قرطبة  أن له وجل عز الباري قد 

 . الدولة يدير الذي الوصاية جملس يف يدخل

  يف واجلهاد والكرامة العزة رمز كان املنصور احلاجب 

 وفاته بعد إال املسلمني أندلس تسقط ِل حيث األندلس

 جياهدوا أن بدل بينهم فيام الطوائف ملوك قتال بسبب 

هم  يف النكاية إنزال يف سببا   جهاده كان لقد!. عدو 

 الفرحة أن   درجة إىل هناك, اإلرهابيني الصليبيني

 مستوى وإىل موته يوم بأرسها األوربية القارة غمرت

 كبرية خيمة نصب "ألفونسو" يدعى و ملوكها أحد  أن  
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 من رسيرا   مبارشة قربه فوق وضع ثم قربه موضع فوق

 وقال حكمه وأركان زوجته معه واصطحب ذهب

 ملكت أين   ترون أما :كربياء و بغطرسة املشهورة كلمته

 أكرب قرب عىل وجلست والعرب املسلمني بالد

 فقال أتباعه من احلارضين أحد استفز   ما وهو!قادهتم

 خرج ملا القرب هذا صاحب تنف س لو واهلل: مستنكرا  

  .ساملا   املكان هذا من من ا أحد  

 هذه تاريخ يف اجلهاد رموز لسائر بالنسبة احلال وكذا    

 والشيخ "اخلطايب الكريم عبد" الشيخ نحو من األمة

 "املختار عمر" والشيخ "اجلزائري القادر عبد" األمري
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 كثري كثري كثري غريهم و "القسام الدين عز" والشيخ

 هو إنام ذكرته وما األمة هذه تاريخ يف وحديثا   قديام  

 وسريهتم وأسامئهم هؤالء رمزية من فيض من غيض

 !!!.  العطرة

 الثقافة باسم تعتدي متصهينة مجاعات فإن   املقابل يف     

 ورموزها وثوابتها ورسالتها األمة عىل الكلمة وحرية

 دفع ضمن بحث ضوابطِ  أو أدٍب  أو حلٍق   مراعاة دون

 وضمن نفسه, االستعامر دفع ِتاوز حاقد ماسوين

 وتستثني اَلدم عىل تعمل فاسدة خيالية تصورات

د البناء, ِت }  :وجل عز اهلل قول فيها يتجس  ق ْد ب د 
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 ُ ا َُتِْفي ُصُدوُرُهْم أ ْكرب  م  اِهِهْم و  اُء ِمْن أ ْفو  آِل ]{ اْلب ْغض 

ان  [ 008: ِعْمر 

د كام     عليه اهلل صىل اهلل رسول قول فيها يتجس 

, ) :وسلم ن م  ه  اِب ج  ىل  أ بْو  اة  ع  ا  ُدع  ُْم إِل يْه  اهب  ْن أ ج  م 

ا ُفوُه فِيه   وصف السالم عليه املصطفى حيدد ثم (ق ذ 

ل ُمون  ) :بقوله هؤالء ي ت ك  تِن ا, و  ُهْم ِمْن ِجْلد 

  !. ((0)بِأ ْلِسن تِن ا

 خمي لتهم يف إال توجد ال التي التصورات تلك فمن   

   القتل عىل انتصاراهتم بنوا  إنام الرموز هؤالء أن   الفاسدة

 !. والدماء

                                                             

 5/1656 صحيح البخاري (0)
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 طبيعة و الكون يف اهلل لسنة انتباه دونام هذا يقولون    

 إىل رموزنا ينسبون فهم! الكوكب هذا عىل جيري ما

 عىل تفرض التي العدالة ملقاييس مراعاة دون اإلرهاب

 الدفاع وجوب احلياة هذه يف عليه املعتدى  املستضعف

يته, و ثوابته و عرضه و جمتمعه و نفسه عن  ما وهو هو 

 مجاعات وجود ظل يف طبيعية ظاهرة احلروب من جيعل

 أرض يف اجلشع العدوان إىل يدفعها البرش من معتدية

ا أو الطبيعية, ثرواهتم يف الطمع أو اآلخرين ك أْن   تتحر 

 اإلكراه و النار و باحلديد الدينية معتقداهتا نرش بباعث

 زعمها بدافع أو اآلخرين معتقدات سحق مقابل يف
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 الباحثني جعل ما هو و , إليه تنتسب الذي العرق سمو  

 احلدودية النزاعات إىل احلروب أسباب أبرز يرجعون

 نحو من) الدينية احلروب أو الطبيعية الثروات أو

 من) العرقي التطهري حروب أو ( الصليبية احلروب

 :مقدمته يف خلدون ابن قال َلذا ,( التتار حروب نحو

 الواقع يفرضها رضورة و الناس يف طبيعة احلروب) 

 .( فيه يعيشون الذي

 مجاعة لعالقات طبيعية حالة أْنا أفالطون يرى كام   

 . أخرى بجامعة السياسية اجلامعات من

 احلالة هي فاحلرب التقليدي الدويل القانون يف أما    
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 بني مسلح كفاح نشوب عن دتتول   التي القانونية 

 إْناء نية توفر مع أكثر أو لدولتني املسلحة القوات

 لدهيا أو الدول هذه إحدى بني السلمية العالقات

 .(0)مجيعا  

 منع هبدف عليهم املعتدى قبل من التصدي هذا     

 اإلهلي البيان عنه عرب   احلقوق من مزيد عىل الزحف

  ﴿ :تعاىل قوله يف ذلك و التدافع بسنة
ِ
ل ْوال  د فُْع اهلل و 

ات  الن اس   ل و  ص  بِي ع  و  ِمُع و  ا و  ْت ص  م  ُدِّ ُهْم بِب ْعٍض َل  ب ْعض 

ثرِي ا   ك 
ِ
ا اْسُم اهلل ُر فِيه  اِجُد ُيْذك  س  م   [ 01: احْل جِّ ] ﴾ و 

 إىل سينتهي العدوان أن   الدفع وجوب يف فالعلة    

                                                             

 . انظر أخالق احلروب للدكتور راغب الرسجاين (0)
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 ال كان لذا احلقوق, سائر ذهاب قبل احلريات ذهاب 

 هو ذلك وسبيل باألمان األمة لتنعم العدوان ردِّ  من د  بُ 

 اإلسالم له وضع الذي تعاىل اهلل سبيل يف اجلهاد

 غرار عىل نبيلة وسيلته ِتعل وآدابا   ضوابط احلنيف

 . غايته

 يف عامر اللطيف عبد الباحث دفعت املعاين هذه      

 احلروب يف والسبايا األرسى أحكام) :كتابه

 بدء منذ املعروفة احلروب استقصاء إىل( اإلسالمية

 يف النتيجة فكانت( م0506) العام حتى البرشية تاريخ

 النحو عىل جاءت وقد أرقامها, يف خميفة دراسته ختام
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 :التايل 

 :أي!  حربا  ( 30630) نشبت سنة(  6651) خالل إن ه

( 086) خالل وأنه عام, كل يف .1/5 وسطي بمعدل

 . فقط أجيال عرشة سوى املؤقت بالسلم ينعم ِل جيال  

  الرسجاين راغب الباحث الدكتور دفعت املعاين هذه    

 . (0)( احلروب حتمية)  :التايل العنوان تدوين إىل

 الصحابة جهاد من يسخرون الذين العلامنيني إن    

 هذه تاريخ يف املسلمني قادة وسائر الدين وصالح

 تغرس عندما الغزالة تصنعه ما يصنعون إنام األمة

                                                             

 .35ص الثالث الفصل للرسجاين احلروب أخالق كتاب انظر (0)
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 مدمر,  عدو قبل من مطاردهتا لدى الَتاب يف رأسها

 نحو من أعدائنا رموز يمجدون و رموزنا هيامجون فهم

 طالب الذي السييس حكومة يف املستشار العلامين ذلك

س فقط ألنه الرشيف, األزهر بإغالق  قصة طالبه يدر 

 تدريس املقابل يف مطالبا   زيد بن أسامة و نافع بن عقبة

 البنسلني مكتشف نحو من للبرشية نافعة شخصيات

 املكتشف هذا أن وغباء وتبعية حقد عن متجاهال  

 فيها تضمخت  الفرنسية اجلبهة عىل عاملية حربا   خاض

 تلك يف الدموية بطوالته عىل أُْكِرم وأنه بالدماء يداه

 تلك يف الدموية بطوالته عىل ُأكرم أن ه و!. احلرب
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 يشبه  فرسٍ  نقش الدرع تلك عىل بدرٍع, العاملية احلرب

 التي "نافع بن عقبة" فرس أو "زيد بن أسامة" فرس  

 صليب   الفرس جانب إىل لكن احلاقد, املستشار عاهبا

 لألمة ينتمي أنه يزعم الذي املستشار انحياز  تؤكد

 إىل ووقوفه أمته لرموز حماربته يف املسلمة العربية

 .أمته من واسعة أجزاء   استعمر من رموز جانب

 أن يتجاهلون احلاقدين العلامنيني أوئلكم أن   كام   

 األسلحة, أنواع بأعتى جمهزة جيوش لدهيا حكوماهتم

ت فهل  خلوض أو والَتف ه واللهو للعب جهز 

 غريهم عىل احلروب خوض ينكرون فعالم احلروب؟
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وْنم   وطنية جيوشا   جيوشهم يف يرون ثم هبا ويعري 

  التكريم؟ و التعظيم تستحق

 تسليحا   متتلك  أمنية أفرعا   دوَلم لدى أن   يعلمون كام    

 بشعوهبا تنزل اجليوش تسليح عن يقل ال عسكريا  

 وبشار السييس نظاما ما و واإلرهاب والظلم الضيم

 ذلك من بالرغم لكنْ  ببعيد, العاملي اإلرهاب من

  إعالميي من لف هم لف   ومن وسورية مرص فإعالمي و

هون العربية األنظمة وعلامنيي  يف اجلهاد صورة يشو 

هون! عهود من تاله وما النبوي العهد  سهام ويوج 

 شاكلته عىل كان ومن الدين صالح النارص إىل نقدهم
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د املخلصني واملصلحني املجاهدين من م ملجر   أْن 

ة  حروب خاضوا   ملكانة رفعة والتحرير والكرامة العز 

 .؟ العقوق هذا من أشد   عقوق الوجود يف فهل أمتهم

  العلامنيني اإلعالميني هؤالء وجدنا املقابل ويف     

هون  أسياد أو أسيادهم يقودها التي اجليوش ينز 

 الفظائع من بالرغم إرهايب عملٍ  أي   عن أسيادهم

 والتي شعوهبم, حق يف هؤالء ارتكبها التي واجلرائم

ا الدويل امليثاق يف تصن ف  اإلنسانية ضد   جرائم بأْن 

 عىل السيساوي ة أطلقها التي النار نحو من وذلك

ل املدنيني من املعتصمني  بأوامر رابعة ساحة يف العز 
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 من وتنفيذ السييس الفتاح عبد االنقالب رئيس من

 دقيقة, عرشين عن تقل ال مدة يف االنقالب مرتزقة

ل ثم ومن  سيارات يف يستغيثون وهم  اجلرحى ُرح 

 عليهم لإلجهاز النفايات مكب ات إىل ومنها القاممة

 يفعلوا  ِل أْنم من بالرغم بشعة فظيعة إرهابية بطريقة

 يشء وال بالرأي الديكتاتور هذا خالفوا  أْنم سوى

  عندما ثم توقف, دون النار عليهم ففتح الرأي سوى

 إىل ينقلهم ِل اجلريمة موضع من نقلهم قرر

 الوحش هذا يف تؤثر وِل إلسعافهم, املستشفيات

 املوت إىل نقلهم  وإنام واستغاثاهتم, رصخاهتم البرشي
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 ذلك بعد ثم أحياء, وهم فيها يصطرخون وهم البطيء

 بغض قام بل ال العرص, جريمة خاصتهم اإلعالم ير ِل

 !.فيها احلقيقة تشويه عىل عمل بل ال عنها, الطرف

 يؤدي عرصنا إعالمي   من الفاسد الرعيل هذا إن      

ه جانب من فهو: مزدوجة وظيفة  ,الناصع تارخينا يشو 

 إىل إال الشامخ القرص هذا يف ينظر ال أن حياول أو

 وخبث تعمد عن وذلك فيه احلاجة قضاء موضع

 !. وتدليس

ع جانب من وهو      عمالء من العرص طغاة جرائم يلم 

 بشار الشام طاغية نحو من العاملية والصهيونية الغرب
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 .السييس مرص وفرعون 

 عىل ْنار ليل تعمل اإلعالمية ماكينته فإن   احلالني ويف    

 يف أو انقىض الذي التاريخ يف اإلسالمي اجلهاد تشويه

 !. اليوم نعايشه الذي التاريخ

 للحقائق املزي فة املسلسالت ذلك يف وسائلهم ومن     

 الذي املسلسل بخالف" السلطان حريم" نحو من

 ما نحو عىل" أرطغرل قيامة مسلسل: "أي بصدده نحن

 .تعاىل بإذنه املبحث هذا من موضعه يف سيأِت

 لتلك احلاقدون العلامنيون هؤالء َتي ز لقد أجل,   

د الفاجرة اإلرهابية األنظمة ا ملجر   أهواءهم وافقت أْن 
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 نفوس يف والكرامة العزة ومقاومة اإلسالم حماربة يف

م أثبتوا  وبذلك اإلسالم, مجاهري ئح معظمهم يف أْن   رشا

 لكي عينه عىل رب اها أن بعد خلفه االستعامر تركها

ر له, امتدادا   تكون ذ بأمره, وتأمتر بطريقته, فتفك   وتنف 

  !.أجنداته

 متمتعني  املوضوعيون الغرب مفكرو كان لقد     

 العرب متصهينو األيام من يومٍ  يف يملكها ِل بشفافية

 األمة هذه رحم من خرجوا  الذين املسلمني ومتصهينو

ه الطفل خروج  عبئا   صاروا حتى أمه, رحم من املشو 

 هو فها املقابل ويف إليها, ينتمون التي األمة عىل
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 "توماس آرنولد السري " البارز اإلنجليزي املسترشق 

 العام يف لندن يف الرشقية اللغات مدرسة عميد

 إن  " : "اإلسالم إىل الدعوة" كتابه يف يقول (م0510)

 َتويل يف العامل كان السيف بأن   شاعت التي الفكرة

 نظرية إن   .التصديق عن بعيدة اإلسالم إىل الناس

 الدينية احلياة وحرية التسامح تلتزم اإلسالمية العقيدة

 ". (0) األخرى الديانات أتباع جلميع

                                                             

هو كتاب هام وفريد يف بابه, فهو و" 011الدعوة إىل اإلسالم ص" (0)

لتاريخ وسبل نرش العقيدة اإلسالمية منذ عهد  يقدم عرضا َتليليا  

باملقارنة مع غريه _وقد كان الكاتب ,..النبوة وحتى القرن التاسع عرش

  . إىل حد بعيد موضوعيا  _ من املسترشقني 
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 حوار خالل" غاندي املهامتا" اَلندي الزعيم يقول كام  

 (: young lndia ( )زينج إنديا) جريدة مع 

 يكن ِل السيف بأن   االقتناع كل مقتنعا   أصبحت لقد)    

 ...(. مكانته اإلسالم اكتسب خالَلا من التي الوسيلة

 الشهري الرويس العاملي األديب يقول هذا ويف    

 : "تولستوي"

 أصحاب عىل طريقة بأيِّ  حممد النبي يضغط ِل)   

 (.  دينه يف ليدخلوا  األخرى الديانات

 "هونكه زيغريد" الشهرية األملانية املسترشقة أما     

 للفلسفة واملدرسة واحلضارات األديان يف املتخصصة
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 من العديد يف الوسطى القرون وتاريخ األديان ومقارنة

 :فتقول اجلامعات

 امللزمة, القرآن كلمة هي تلك" الدين يف إكراه ال) "

 نرش العربية للفتوحات املغزى أو اَلدف يكن فلم

 فكان أرضه, يف اهلل سلطان بسط وإنام اإلسالمي الدين

نيا   يظل أن للنرصاين  كام هيوديا   يظل أن ولليهودي نرصا

 شعائر يؤدوا أن من أحد يمنعهم وِل قبل, من كانوا 

 بأحبارهم رضرا   أو أذى   لينزل أحد يكن وِل دينهم,

 وصوامعهم وبيعهم ومراجعهم أوقساوستهم

 (.  وكنائسهم
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 العلمي البحث أسقف "جرجيوريوس األنبا" يقول كام

 املرصية الكنيسة يف الالهوتية العليا والدراسات

 :(م  1110) العام يف  املتوف   

 واملسيحيون املسلمة غري األقليات لقيْت  لقد)     

 فيه تتجىل   كانت الذي اإلسالمي احلكم ظل يف بالذات

 دينها يف وأمن وسالم حرية كل السمحة اإلسالم روح

 . (0)( وعرضها وماَلا

ئح كانت تلكم         آالف عرشات من بسيطة رشا

                                                             

للدكتور راغب " أخالق احلروب يف السنة النبوية"انظر كتاب  (0)

" شهادات غري املسلمني"الفصل الثاين َتت عنوان . الرسجاين

 .وما بعدها 305ص
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 علامء من اخلمس القارات رجاالت من الشهادات 

 الشهادات بتلك يردون عامليني ومفكرين وأدباء

 إىل ينتسبون ممن احلاقدين املتصهينني أوئلكم مقوالت

 ثمن املقطوع باألجر أو كالببغاوات يرددون ثم أمتنا

قناها وما مللناها التي املشئومة سنفونياهتم  . يوما   صد 

 من بصدده نحن ما يدي بني مقدمة كانت تلكم    

ن الذي "أرطغرل قيامة" مسلسل  تلك تفنيد  من متك 

 من املاجنة التصورات تلك وصد   الفاسدة األغاليط

 العدالة مبدأ إىل استند رائع شائق عرض خالل

 واألعراف اإلسالم من انطالقا   َتقيقها يف واالجتهاد
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 سار والتي الدين, هذا ةيحنيف تؤيدها التي القبلية

 للمستضعفني, نرصة الطويلة مسريته يف أرطغرل عليها

 اليهود من كانوا  وإن حتى املظلومني جانب إىل ووقوفا  

 أول يكون أن غرابة ال َلذا البيزنطيني, أو النصارى أو

 من انطلقت الستغاثة انتصارا   املسلسل يف قتايل مشهد

 املعبد فرسان من صليبي حاول التي خاتون حليمة

 األمري نعامن" والدها من استغاثة تبعتها! اغتصاهبا

 أمام ينتهك عرضه يرى الذي املعتقل "السلجوقي

 !. قوة أو  حوال   يملك أن دون عينيه

 الصغري أخيها من استغاثة رصخات ذلك رافقت    
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 أخته وضعف املكب ل أبيه عجز يرى الذي الضعيف 

 !. عليها املعتدى

 أرطغرل الغيور املسلم املحارب هب   عليه بناء    

 حيسب أن دون الضعيفة املستغيثة تلك رشف لنجدة

 املسلسل أحداث  انطلقت هنا ومن حساهبا, للعواقب

 الذي أن تبني حيث املشهد هذا إىل استنادا   متسارعة

 املعبد فرسان من قائد هو حليمة اغتصاب حاول

 وتلميذ الصليبية القلعة يف الفرسان زعيم وأخو

 !. القلعة تلك يف يقبع الذي األعظم األستاذ

 يف املعارك تلك كل يف وحماربوه أرطغرل كان لقد   
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ا   والقبيلة والعرض النفس عن املدافع موقف   لكيد رد 

 ذلك  يف يض   وال وأطامعهم, الصليبيني أحقاد

 ألوان من لون   اَلجوم ألن  ؛ أحيانا   للهجوم مبادرهتم

 أحقاد من والقبيلة والعرضالنفس  عن الدفاع

 هي للدفاع وسيلة خري إذ ,معهاموأط الصليبيني

 بالعاِل لإليقاع مسبق تبييت ظل يف سيام ال اَلجوم,

 من الصليبية احلمالت النطالق متهيدا   اإلسالمي

 رشح والذي أرطغرل, إليه انتبه الذي األمر وهو جديد

 كان التي الكوماندوس قوات خالل من بنفسه نفسه

دها  . املعبد فرسان جيس 
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 :ليقول الثقافة أدعياء بعض يتفيهق قد هنا 

 املسيحي بالدين املعبد فرسان أو الصليبيني عالقة وما

 السيد عن اخلامس إصحاحه يف مت ى إنجيل ينقل بينام

 :قوله السالم عليه املسيح

, تقاوموا  ال: لكم فأقول أنا أما"   لطمك من بل الرش 

ل األيمن خدك عىل ك له فحو  رك ومن األيرس, خد   سخ 

 ".  ميلني معه فاذهب واحدا   ميال  

 إنام الصليبية احلروب بأن   املتحذلقني هؤالء أجيب    

 ورعاية وبرعايته البابا من وبأمر الكنيسة من انطلقت

 أسموها من هم وأْنم الصليب, ظل وَتت القساوسة
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 كنا الفَتة تلك يف ألننا املسلمون وليس صليبية حروبا  

 دينهم رجال وأن   الفرنجة, حروب عليها نطلق

 ونثروا لدهيم  املودع النص هذا عن صفحا   أعرضوا 

 محالهتم أهداف خيدم مناقضا   آخر نصا أتباعهم بني

 من املسيح السيد إىل قوال   فيه ينسبون املتعاقبة الصليبية

 :نقرأ  وفيه العارش, اإلصحاح من لكن اإلنجيل ذات

 ِل إن ني األرض, عىل المالس   أنرش جئت أن ني تظن وا  ال)  

 (.  السيف وإنام السالم أمحل آت

 من عرش الثاين اإلصحاح يف جاء بام استشهدوا كام    

 إن ني)  :زعمهم يف املسيح السيد لسان عىل لوقا إنجيل
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 إال ذلك من أريد وما النار, األرض عىل أللقي جئت

 (.  اشتعاَلا

 شاكلة عىل كانت فقد املغول مع أرطغرل معارك أما    

 عىل التتار اعتدى حيث الصليبيني مع األوىل معاركه

 أطفاَلا وذبحوا  رجاَلا فقتلوا  هجرهتا أثناء قبيلته

 ضمن من وكان, ممتلكاهتا ْنبوا و نساءها وأحرقوا 

 الكبري املحارب خطيبة" إيكيز " حرْقن  أُ  الالِت

 ".ألب تورغوت"

 أرطغرل وقوف نجد فإن نا "الثالث اجلزء"صدر يف أما   

 بالرغم "أورال" الظاِل وجه يف "هاتشوريان" جانب إىل
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 اإلسالم يف العدالة موازين لكن ونرصاين عبد أنه من

 احلقوق وإنام الدين أو النسب أو باجلنس َلا عالقة ال

 ضعر   َلذا احلياة حق مقدمتها ويف العباد كل للعباد

 "هاتشوريان" إنقاذ سبيل يف للخطر حياته أرطغرل

 فيها يعاين كان حلظة يف ماله بذل كام بالفعل, أنقذه وقد

ا   ليكون إعتاقه سبيل يف املدقع الفقر من  فعل, وقد حر 

 "هاتشوريان" إن   حتى الكريمة احلياة أسباب له هي أ كام

 يف األخري بذله ما بسبب ألرطغرل فداء   نفسه جعل

م ما لقاء األيام من يوم يف له بذَلا حتى حقه,  من له قد 

 . العدالة باعثها كان راقية معاملة
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 تم عندما املعارك إحدى ظروف املسلسل دجس   لقد    

نية "هيلينا" إلنقاذ احلرب شن    "تكفور" ابنة النرصا

 وهو والُدها أوىص أن بعد "كاراجيسيار" قلعة زعيم

 عليها ليحافظ أرطغرل القائد   املوت فراش عىل

 وهو واألرشار, الطامعني مكائد من وحيميها ويصوْنا

 دينه مبادئ من انطالقا   أرطغرل الغازي به التزم ما

 براثن من لينقذها حقيقية حربا   خيوض نأل اضطر   حتى

 من القلعة يف احلكم ووريث أبيها قاتل "فاسيليوس"

 يقيمها وأن حماربيه أبرز أحد يزوجها أن و بل ال بعده,

 .  أخيها من األخت مقام نفسه من
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 "فاسيليوس" عيني من ينقدح الذي الرش يكن ألم    

 الذي احلقد يكن ألم.  احلرب؟ تلك اندالع يف سببا  

 أو صلح أي   من مانعا   "فاسيليوس" قلب به  يمتلئ

 موقعة صلح معاهدة وجود من بالرغم اجتامعي سلم

ــب امللقب" السلجوقي الدين عالء"  السلطان بني  ــ

 . القلعة؟ له تتبع الذي البيزنطي واإلمرباطور ,"ق يْباد"

ش يكن ألم       الوجود وكراهية بأرطغرل التحر 

 وحب االستعالء وروح األرض, تلك يف الَتكي

 كل وراء وقفت التي األسباب ضمن من االستيالء

 وجه يف أرطغرل خاضها التي واملتاعب احلروب تلك
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 . ؟"فاسيليوس" ورشور مطامع 

 هذه رؤية عن الدائم بالعمى العلامنيون صابيُ  كيف    

 التي اجلامهري عيون عنها تغفل ال بينام احلقائق

 عىل النظري منقطع انسجاما   املسلسل مع انسجمت

 ومن املسلسل, فيها عرض التي  البالد عرشات طول

 الدبلجة عمليات هبا متت التي اللغات عرشات خالل

 املسلسالت بني الصدارة أرطغرل لقيامة كان حيث

 مئات وجود من بالرغم العام َلذا والعاملية الَتكية

 صاحبت التي والدماء القتل مشاهد وانتشار املعارك

 أرطغرل قبل من شدة مواقف ووجود بل املسلسل,
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 قوله من أخذا   وذلك أعدائهم مواجهة يف وحماربيه

خُيِْزِهْم }  :تعاىل ُ بِأ يِْديُكْم و  هْبُْم اّلِل  ذِّ ق اتُِلوُهْم ُيع 

ي ْشِف ُصُدور  ق ْوٍم ُمْؤِمننِي   ل يِْهْم و  ُكْم ع  ي نرُْصْ ( 00)و 

 ُ اّلِل  اُء و  ْن ي ش  ىل  م  ُ ع  ي تُوُب اّلِل  يْظ  ُقُلوهِبِْم و  ُيْذِهْب غ  و 

ِكيم   لِيم  ح  ع 
ْلي ِجُدوا  } :تعاىل وقوله [الت ْوبِةِ ] { (06) و 

ع  امْلُت ِقني   فِيُكْم ِغْلظ ة   اْعل ُموا أ ن  اهلل  م    .[013:الت ْوبِةِ ] { و 

ا يعلم احلروب خيوض من إن          لعبة مثل ليست أْن 

 ومستقبل مصري عليها يَتتب وإنام للتسلية "األتاري"

 تلك وأن   بأكملها, قادمة أجيال ومستقبل بل  األمة,

 جزء يف كانت املسلسل صاحبت التي الدموية املشاهد
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 لكي اندلعت التي احلروب لتلك الزمة حتمية منها

 ضمن تدخل منها جزء ويف واقعية, أكثر املسلسل يبدو

 نسبة أعىل وَتقيق املشاهدين,  وجذب إلثارة األكشن

 األرباح من دخل  أعىل وَتقيق اجلامهري,  بني مشاهدة

 احللقة كلفة وأن سيام ال املنتجة الرشكة لصالح

 لرية ألف ومائة مليونا   بلغت الثالث املوسم يف الواحدة

 وهو دوالر, ألف وستني ثالثامئة يعادل ما: أي تركية,

 أربع نفقات لتغطية ونصف دوالر مليون يعني ما

 املنتج يدفعها باهظة نفقات وهي شهريا , حلقات

 الكثري ضخ عليه يفرض ما وهو هبا, ويربح ليسَتجعها
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 أعىل وَتقق املشاهدين ِتذب التي األكشن مشاهد من

 املشاهد لتلك عالقة ال لكن مشاهدة, نسبة

 من تبقى ألْنا واحتياجاته, باجلهاد االستعراضية

 .لوازمه و الفني العمل متطلبات

  والشدة املعارك, يف  والفر   الكر   رسعة فإن   املقابل يف    

 هي التي احلرب فنون وسائر القتال, يف بالغلظة املقَتنة

 فإنام الواقع أرض عىل الوغى ساحات لوازم من

 القتالية املشاهد خيتزل أن ألجل املحارب يامرسها

 أقل   ضمن  احلرب وإْناء القتال حسم هبدف  للمعركة

 من املزيد أو الكثري إراقة من ومنعا   املادية, اخلسائر
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ةٍ }  :تعاىل بقوله وعمال   الدماء, ىل  امْلُْؤِمننِي  أ ِعز  أ ذِل ٍة ع 

ة   ال  خي  افُون  ل ْوم   و 
ِ
بِيِل اهلل افِِرين  جُي اِهُدون  يِف س  ىل  اْلك   ع 

ةِ ] { ال ئِمٍ  ائِد   . [ 60: امْل 

 وعقوَلم السليمة بفطرهتم املشاهدين أن   واحلقيقة    

 كانت املعارك تلك أن   أدركوا  الثاقبة ونظرهتم العاملة

 رحلة يف أرطغرل الغازي املسلسل بطل عىل مفروضة

 املظلومني, جانب إىل والوقوف املستضعفني نرصة

 جمتمعات يف وإرسائها العدالة موازين وراء والسعي

 مسلمني من جرياْنم مع عالقاهتم خالل من املسلمني,

 جاء "إلكايي" قبيلة فجهاد وبالتايل مسلمني, وغري
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 يف املسلمني رجاالت من سبقه من جلهاد امتدادا  

 والتابعني الصحابة عرص من ابتداء اإلسالمي التاريخ

 جرسا   صار كام واأليوبيني, الزنكيني بعهدي مرورا  

 يف وقف من وكذا العثامنيني من بعده جاء من جلهاد

بني واملستعمرين املحتلني وجه  . املخر 

ع عىل فاجلامهري       احلس من متتلك وثقافاهتا لغاهتا تنو 

 واملظلوم الغاشم الظاِل بني به متيز ما املرهف 

 . املسحوق

 اجلازمة الردود وتلك النبيلة السامية املعاين هذه     

 املتابعة اجلامهري ذاكرة يف املسلسل أرساها احلازمة
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 . مبارشة غري هادئة حضارية بطريقة حللقاته 

 خطبة ذلك عىل الشاهدة التوضيحية األمثلة من إن      

 الستشهاد املؤملة احلادثة يف "عريب ابن"الشيخ 

 :واعظا   خيطب وفيها "دوغان" املحارب

ب ن  ال ِذين  ُقتُِلوا  ﴿ :  وتعاىل تبارك ربنا يقول     ْس  ال َت  و 

قُون   ِْم ُيْرز  هبِّ تا  ب ْل أ ْحي اء  ِعنْد  ر  ا  أ ْمو 
ِ
بِيِل اّلِل  يِف س 

(055 )

 ْ ون  بِال ِذين  ِل  ي ْست برِْشُ ُ ِمْن ف ْضلِِه و  ف ِرِحني  باِم  آت اُهْم اّلِل 

ال ُهْم  ل يِْهْم و  ْوف  ع  ْلِفِهْم أ ال  خ  ُقوا هِبِْم ِمْن خ  ي ْلح 

ُنون   ْز  حي 
ان] ﴾ (071)  [ 071: آِل ِعْمر 

 . .راجعون إليه إن ا و هلل إن ا أن ه شك ال

 . وصال هناك بل عقيدتنا, يف لدينا فراق ال أن شك وال
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 . ..مرتبة أعىل هي الشهادة

  ..الظاِل حيارب عندما مسلام   يكون املسلم

  ...الظاِل يعارض عندما فارس   إن ه

. الشهداء مرتبة يف "دوغان" حماربنا يقبل أن اهلل ندعو

 . آمني

. اآلن مرة آلخر املساحمة منكم ينتظر "دوغان" أخونا   

 . ؟(ثالثا  ) بحقكم تساحمونه فهل

  ...نسامح :واحد بصوت اجلميع من اجلواب

 ـه.ا". انتقام:" واحد بصوت اجلميع نادى ثم

 احللقة يف فاسيليوس املجرم أرطغرل قتل   وعندما   
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 :القبيلة أمام قال( 51)

  ....يار عىل وأخي.. دوغان أخي" 

 ِل فاسيليوس أزهقها التي املحاربني من الكثري ودماء    

 ".  سدى تذهب

 حيمل وهو اخلان إىل وصوله لدى للسلطان قال كام    

 (:51حلقة)  حصان عىل "فاسيليوس" جثة

 الظلم, من بالكثري تسب ب الذي فاسيليوس إن  :موالي"

 والذي وأعرافنا, وديننا دولتنا عىل احلرب فتح والذي 

 الذي اجلزاء نال قد الظاِل هذا إن   أتباعه, حتى آذى 

 "يستحقه
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 :الدين عالء السلطان فأجابه  

ي الذي هو البطل      أجل من و دولته, أجل من يضح 

 . أمته

 اللحظات أشد   يف األمل يعطي الذي هو البطل   

 . ظالما  

 . الصعبة األيام هذه يف ألمتك األمل كنت   لقد

 !. رئيس بال القلعة صارت لقد:  أرطغرل

 راية, إىل َتتاج رئيس بال تكون التي القلعة: السلطان 

 برج عىل ستغرسها الذي أنت الرشيفة رايتنا فإن   لذا 

 . قلعتهم
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 : عريب ابن الشيخ 

 . ..بيه أرطغرل مباركا   نرصك ليكن 

 الوقت يف الظاِل, أمام والعظمة العزة أظهرت   لقد    

 . املظلوم يدي بني التواضع فيه أظهرت   الذي

ق لقد      مرشدا   جعلك حني لنا وعده فيك اهلل حق 

 . للمظلومني

 . آمني. نصيبكم من االنتصارات من الكثري اهلل ليجعل 

 لقد. لك فداء روحي لتكن(:  أرطغرل أم) هايامه األم  

 . عن ا املصيبة هذه دفعت 

 . أمي يا اهلل سلمك :أرطغرل
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 :يار عىل ُأخت أصليهان

 انتقامك وأخذت أرطغرل سيد وعدك نف ذت لقد   

 . يار عيل ألخي

 . عنك اهلل لريىض

 .وجمدك بطولتك اهلل أدام

 .أصليهان سيدة سلمت: أرطغرل

  األتراك قبائل سادة مع للسلطان الحق لقاء يف ثم  

 : الَتكامن

 .كاراجيسيار يف الرش    عش   هدم سيتم  

 لقاء ويف فاسيليوس, مقتل وبعد احللقة, ذات ويف    
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 يف عريب ابن شيخه مع أرطغرل الغازي ضم ثنائي 

 وجه عىل بادية السعادة مالمح بدت وقد األخري خيمة

 :التايل احلوار جرى  أرطغرل

 أال. مرسورا   هكذا رؤيتك اجلميل من كم :عريب ابن   

 . لك ذلك اهلل فليدم

 . آمني: أرطغرل  

 مصيبة عىل القضاء اهلل بحمد تم لقد  :أرطغرل 

 .ومه تك أدعيتك بفضل فاسيليوس 

 أسوار عىل دولتنا علم غرز هي اآلن الوحيدة أمنيتنا  

 . كاراجيسيار قلعة
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 . بيه أرطغرل شك بال اهلل من التوفيق: عريب ابن

 . بجهودكم اهلل بارك

 . نقصكم اهلل سيكمل بوسعكم ما تفعلوا  إن 

 (. تسلم) واهلل إي :أرطغرل

 الدعوة نرص أجل من ِتاهدون أنتم :عريب ابن 

 وكام. الظلمة وجه يف اهلل كالم ورفع اإلسالمية,

 إنقاذ أجل من ِتاهدون فأنتم العظيم ديننا يأمرننا

 . الظلمة يد من املظلومني 

 . الكون يف العدالة دولة تأسيس هو هدفكم أن   كام

 أن   الرشيف احلديث يف وسلم عليه اهلل صىل حممد نبي نا
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 :سأله رجال   

 لرُيى ويقاتل للذكر, ويقاتل للمغنم, يقاتل الرجل  

 نبي فأجابه اهلل؟ سبيل يف يقاتل هؤالء من فمن مكانه

 قاتل من)  :وسلم عليه اهلل صىل حممد والرمحة اَلدى

 (. (0) اهلل سبيل يف فهو العليا هي اهلل كلمة لتكون

 :عريب ابن  

عادتكم يا      . املقدسة الدعوة هذه يف باالستمرار ل س 

 :عريب ابن  

 بعدد الظلمة حارب وسلم عليه اهلل صىل حممد نبينا   

                                                             

 1/680 جامع األصول. متفق عليه (0)
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 . انترص فقد ذلك ومع بدر, يف املسلمني من قليل 

 فإن   وهكذا اخلندق غزوة بعد أحد غزوة أتت ثم    

 وألن   ظلمه, عىل مرصر  الظاِل ألن   تتوقف ِل  احلروب

 عن العدوان رد   يف صادق والسالم الصالة عليه نبينا

 بذلوا  الذين الشهداء قوافل فإن   وبالتايل املظلومني,

 ِل تعاىل اهلل رضوان ابتغاء الطريق هذا يف أرواحهم

  .أيضا   تتوقف

 السفر من رجع ملا السالم عليه نانبي   فإن   ذلك ومع    

 من رجعنا)  :ألصحابه قال الغزوات إحدى عناء من

 (. (0)األكرب اجلهاد إىل األصغر اجلهاد

                                                             

كتاب ينظر و..رواه البيهقي من حديث جابر: العراقيقال احلافظ  (0)

 .رمحه اهلللعجلوين ل 0/010كشف اخلفاء 
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:  مستفرسين نبيهم فسألوا  الكرام الصحابة اندهش هنا

 .الكفار؟ من الظلمة جهاد من أعظم جهاد هناك هل و

 و النفس جهاد إنه. أجل: السالم عليه نبيهم فأجاهبم

 . اَلوى

 فتح هو احلقيقي النرص إن   :بيه أرطغرل:  عريب ابن   

 ...القلوب

 الكرب صفات من التخلص هو احلقيقي النرص 

 كل وتفسد اإلخوة بني تفسد التي واجلشع والغرور

 . نرص

 . ..سيدي دائام   إليكم بحاجة نحن :أرطغرل 
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نا جانبنا إىل وقوفكم   . بالقوة يمد 

 . لنا اهلل أدامك 

 ينقسمون العساكر أن   اعلم:بيه أرطغرل:  عريب ابن  

 : قسمني إىل

 . الغزو عساكر :األول القسم

 . الدعاء عساكر :الثاين والقسم

 عساكر فإن   بسيوفهم الغزو عساكر حيارب فبينام 

 . الدعاء بدرع يتمسكون :أي بدعائهم, حياربون الدعاء

 اجليشني باجتامع حيدث إنام جيش أي   انتصار إن     

 .معا   وتكاملهام االثنني
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 . (0)الدعاء بجيش دائام   سندعمكم نحن 

 .سيدي اهلل سلمك :أرطغرل 

 صياغة يف املسلسل كاتب سياسة كانت تلكم      

 حيث مجهوره, عىل اجلهاد فريضة عرض ويف حواراته,

ا عىل وموضوعية بشفافية تقديمها من متكن  فريضة أْن 

 جانب إىل والوقوف العدالة ركني إىل تستند

 واملارقني اجلشعني من الظلمة وجه يف املستضعفني

                                                             

ه املسلسل أن   لنا يتبني وهبذا (0)  يأِت ال النرص أن   إىل املشاهدين يوج 

 ومقارعة باألسباب األخذ اجتامع من بد ال وإنام الدعاء عىل باالقتصار

ا الدعاء, ذلك جانب وإىل له بالتصدي العدوان  لكاتب للفتة وإْن 

 وعميق اإلسالمية ثقافته عميق عىل تدل "بوزداغ حممد" األستاذ احلوار

 .األمم ْنوض يف اهلل لسنن وإدراكه وعيه
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 نخوض إنام وأن نا املجرمني, اإلرهابيني من والدمويني

 القتال ساحات يف وجل عز اهلل سبيل يف اجلهاد معَتك

 احلنيف ديننا رايتها محل التي العدالة لدعائم إرساء  

 ساحات يف املعارك خوض ذلك كلفنا ولو حتى

 االمتيازات وسائر واملمتلكات األرواح وتعريض الوغى

 . والزوال للتلف

 املرتكزات هذه عىل يقومإنام  اإلسالم يف اجلهاد إن       

 رحلة جعل ما وهو بامتياز, حضارية مقاييس هي التي

 األهداف هذه عىل َترص تعاىل اهلل سبيل يف اجلهاد

 بعهد وانتهاء الصالح السلف عهد من ابتداء السامية
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 العثامنية, اخلالفة سقوط عقب االستعامر مواجهة

 وسائر وأرطغرل وقطز الدين صالح بعهود مرورا  

 نجح الذي األمر وهو األمة هذه تاريخ يف املجاهدين

 تقديمه يف املسلسل ومنتج كاتب "بوزداغ" األستاذ

 إحدى طول عىل وماتع  راق بأسلوبللمشاهدين 

 تم التي الثالثة األجزاء ضمن مَتمجة حلقة وتسعني

 يف املشاهدون معه تفاعل ما وهو اآلن, حتى عرضها

 التفاعل متام فيها املسلسل  عرض التي البالد كافة

 يف املتكررة والدماء والقتل العنف مشاهد من بالرغم

 أن   يعلم املتابع اجلمهور ألن   املسلسل, حلقات كافة
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اح بمقص   أشبه كانت املشاهد تلك  خمتص ماهر جر 

 جسم عىل زحف خبيث ورم استئصال عملية ضمن

 املشاهد من فبالرغم مريض, مستضعف إنسان

 جيد لن أن ه إال اجلراحية  الطبيب لعملية املؤثرة الدموية

 ما نحو عىل لإلرهاب ينسبه أو لفضله يتنكر عاقال  

 !. أمتهم تاريخ مع العلامنيون يفعل 

 إنام وجل عز اهلل سبيل يف املجاهدين نضال إن        

 الذي املستكرب اجلشع زحف منع هبدف ومورس رُشع

 كثرية وجوه من ليشبه وإن ه الظاملني قبل من يرحم ال
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 الرسطاين الورم زحف منع اجتهاده يف الطبيب نضال

  حوال   يملك ال الذي املريض جسم عىل يرحم ال الذي

ة أو  . قو 

 يف اإلهلي البيان إليها نبهنا التي احلقيقة هي هذه     

ُهْم بِب ْعٍض  ﴿  :تعاىل قوله  الن اس  ب ْعض 
ِ
ْفُع اهلل ل ْوال  د  و 

ا  ُر فِيه  اِجُد ُيْذك  س  م  ات  و  ل و  ص  بِي ع  و  ِمُع و  ا و  ْت ص  م  ُدِّ َل 

ثرِي ا   ك 
ِ
 فمجاهدة وبالتايل .[ 01: احْل جِّ ]  ﴾اْسُم اهلل

 وأموال لدماء املستبيحني  املستكربين  الظلمة

 يف اهلل سنن من وسنة البدهيات من بدهية املستضعفني

غ إنامف ينكرها ومن الكون,  اإلرهابيني َلؤالء يسو 
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 أبواق تفعله ما وهو جريمتهم, ويشاركهم نشاطهم

 وإعالميني سياسيني من بالدنا يف يالصليب الغرب

جوْنا التي املزجاة البضاعة وِتار  أبناء بني يرو 

 . املسلمني

 كاتب "بوزداغ حممد" عليه سار الذي السياق إن      

 اجلزء يف  احللقات ابتداء منذ عنه حيد ِل السيناريست

 يعرض وجدناه َلذا الثالث, اجلزء يف وانتهائها األول

 حواريا   ُأنموذجا   للمسلسل األوىل احللقات يف علينا

 بآداب واملنضبطة الطموحة أرطغرل شخصية بني قويا  

 الصليبى القائد وشخصية القبيلة وأعراف اإلسالم
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 املسلمني لدماء املتعطشة املعبد فرسان من "تيتوس"

 . حلقوقهم واملستبيحة

 :عنوان َتت اليوتيوب عىل فيديو يف نرصده احلوار    

 (: تيتوس رأس يقطع غوندوغدو) 

 _أرطغرل بالغازي لقائه حلظة_ :تيتوس

 . تقابلنا وأخريا   

 التي الشجاعة ذات لديك هل اآلن ألرى :أرطغرل  

 . األطفال و النساء ذبح يف أظهرهتا

 أواجه أن لدرجة مثلك غبي ا   لست األقل عىل :تيتوس  

 . الدنيا كل 
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 أمهية ال احلق طريق يف اإلنسان يسري أن بعد :أرطغرل 

 . ال أو وحده يبقى أن لقضية

 فيعجزون احلق, طريق يفاجئهم مثلكم أبالسة لكن 

 . فيه يسري من فهم عن

ستموه الذي النظام إن       سأهدمه والغدر باخليانة أس 

 بعدي من نسيل وسيتابع ذلك سأفعل. رؤوسكم عىل

 . الطريق ذات عىل 

 إىل تذهبوا  حتى نتوقف لن أيضا , ونحن:  تيتوس  

 . جهنم

 . سنعود وإليه اهلل من جئنا كلنا: أرطغرل
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 . جهنم إىل وأرسلني تعال إذن: تيتوس

 اهلل بفضل تيتوس ينهزم ْنايتها ويف املعركة وتبدأ)  

 واملؤامرات املعارك كافة يف السبب كان أن بعد تعاىل

 عن ناهيك احللقة, تلك حتى املسلسل يف جرت التي

 (.  بيديه ُنف ذْت  التي املذابح

 فيه العدالة تنفيذ وقت يبدأ "تيتوس" اْنزام بعد    

 بينهام ثأر بسبب غوندوغدو أخيه إىل أرطغرل فيحيله

 يده يف صليب عىل يضغط أن إال تيتوس من يكون فام

 ".  للرب سيكون النرص " :قائال  

 :القصاص حكم فيه ينزل أن قبل "غوندوغدو" فيجيبه
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 .هذا يف شك لدينا ليس أن ه هلل احلمد

 يف واإلنسانية واإلسالمية العربية اجلامهري إقبال إن      

 قيم من حيمل بام املسلسل عىل دولة ثالثني من أكثر

ا   ليتضمن  الذين العلامنيني أوئلكم عىل ردر  بعده ما رد 

 أمام احلقائق تشويه ِتارة اإلبكار و العش   يف يامرسون

 باهلل, الصلة حسن حقيقتا ذلك مقدمة ويف الناشئة

 !.اهلل سبيل يف اجلهاد ووجوب

 عىل األمة إقبال دواعي من فلعل   يدري ومن   

 تم   جهادا   تضمن أن ه العرب مقدمتهم ويف املسلسل

 ذلك بسبب ذاقت حتى املؤِل األمة حارض عن تغييبه
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 . تارخيها يف مثله َلا سبق ما ذالًّ  

ن كام    من جزءا   تعد ِل وفتوحات انتصارات تضم 

  .أمتنا تاريخ من احلرج املنعطف هذا يف اليومي واقعنا

 

 إن  من سياسة املسلسل ربط اجلامهري باهلل 

 ,يف مشاهد الصالة واإلكثار من ذكر اهلل عزوجل

, املعارك جهادا  يف سبيل اهلل مشاهد احتسابو

 يتبني وهبذا .مشاهد احتساب القتىل شهداء عند اهللو

 تلك مجلة من إذ املسلسل, عىل الناس إقبال رس   لنا

 لبطل اإلسالمية اَلوية أظهر أن ه البارزة األسباب
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 حسن يف مسلم كل هوية هي التي وحماربيه املسلسل

 باهلل, الظن ويقني اهلل, عىل التوكل ومجيل باهلل, الصلة

 وال والباليا, املصائب واجهته إن هيتز   ال إنسان فهو

 كافة يف كان وَلذا واملنايا, املحن دامهته إن يتزعزع

 حق عزوجل اهلل عىل معتمدا   املسلسل أحداث

 األخذ إغفال وعدم باألسباب التعاطي مع اعتامده,

 ...وعرضه املسلسل طول عىل شاهدناه ما وهو هبا,

 نحو املسلم الفرد توجيه املسلسل فقه من أن   كام   

 األسباب مع التعاطي ضمن اهلل, عىل التوكل خلق

 االعتامد مع عاملها, يف العباد وجل عز الباري أقام التي
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 ترتبط التي النقطة وهي ومدده, تعاىل اهلل عون عىل

عرضه وهو ما شاهدناه عىل طول املسلسل و ,بسابقتها

الفتح اجلهاد من ا و أن   "حيث كان أرطغرل يؤكد دائام  

ان يقدم للمشاهدين توجيها  لكن املسلسل ك, "من اهلل

فال يصح معه , التوكل ال يعني التواكل هو أن  آخر و

ترك االستعداد عن مواجهة العدو القعود عن اجلهاد و

الدعاء يظل  و اكتفاء بالدعاء مع أن  استنادا  إىل النية أ

حلة عبادته بني يدي قيوم مطلوبا  عند الفرد املسلم يف ر

يقرن " أرطغرل الغازي"َلذا وجدنا , السامءاألرض و

باألخذ جهاده للصليبيني والتتار والطابور اخلامس 
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باألسباب فريسل العيون ملراقبة َتركات األعداء من 

سيار إىل قلعة كاراجي "دوغان"نحو إرسال حماربه 

صديقه _ فيام بعد_وإرساله, الصليبية متهيدا  لفتحها

 _اسم مستعار_باسم ألبني"هاتشوريان"النرصاين

فتح دكان يف قلعة كاراجسيار ملتابعة إلقامة ِتارة و

موي اإلرهايب احلاقد الداجلديد وَتركات قائدها 

كذا توظيفه البنة صديقه النرصاين هيلينا و, فاسيليوس

من و, التجسس عىل عدوه املجرم فاسيليوس عملية يف

كات العسكرية لنويان التَتينحو مراقبة ا من و, لتحر 

ي هبا عن خططه نحو اخلدع التي ك ان يامرسها ليعم 
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َلذا وجدناه عند عزمه عىل فتح قلعة , يوقع بأعدائهو

 "سيمون"السوق التي كان  يسيطر عليها الصليبي  

يستغل حماولة اغتياَلم له بالسم _من فرسان املعبد _

أخته احلية و" سيمون"اخلبيث الصليبي من قبل الزعيم 

فيوهم   "فيليب"معاوْنم القاتل و" ماريا"الرقطاء 

هبذا و, مات بينام كان يتامثل للشفاء اجلميع بأن ه قد

حالة االسَتخاء التي من عنرص املباغتة واستفاد 

 .أصيب هبا العدو

 قضية تناول املسلسل فإن   الدراسة َلذه وإمتاما   ◄   

 :اثنني وجهني خالل من اهلل سبيل يف اجلهاد 
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هو ربط الفتوحات والتضحيات  :الوجه األول   

, ورغبته بنرش اإلسالم ,عشقه لدينهو, بمحبته هلل

هذه خطوة إجيابية يف وجه الدين و ربط العدالة هبذاو

, التي تعمل عىل ربط ديننا باإلرهاب عواءاحلملة الش  

بل هي خطوة تعيد األمة إىل أصوَلا الصحيحة حني 

العصور التي شهد َلا رسول كان الصحابة والتابعون و

يف شوق إىل من اجلمر  اهلل باخلريية يتقلبون عىل أحرِّ 

, هبم رفع الظلم الذي ألم  تعريف الناس بدينهم و

 سالم الذي ال ربط التضحيات يف سبيل نرصة اإلو

 .يف حياهتميشء  يتقدم عليه
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عىل اختالف شعوهبا وقومياهتا  األمة اليومو  

ومضارهبا تعيش حالة حنني وعشق  لزمن العزة 

والكرامة واألمل والنرص والفداء لإلسالم والعيش 

ا   باعثا   شكل ما وهوَتت ظله   التي الصورة لتلك هام 

مسلسل قلوب املشاهدين نحو خطف عقول و  هبا  تم

لكن األمة  بحاجة يف رحلة الرجوع إىل أيام , القرن

هو ما ألقى إىل رجال حقيقيني يأخذون بيدها وعزها 

 ينبغي التي الصفات خالل منلضوء عليه املسلسل ا

 قائد أي هبا ويتحىل خصوصا   املرحلة قائد هبا يتحىل   أن

ض ما وهو عموما ,  صفات يتناول حمور يف له سنتعر 
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 .تعاىل بإذنه موضعه يف أرغب مسلسل خالل من القادة

لَتكيز عىل القومية الَتكية هو ا  :ثاينالوجه ال    

أو مصدر , ا هي مصدر النرصكأْن  واالنتامءات القبلية و

 !.نرش اإلسالم الوحيد

:  أي, لكنه كان خمتزال   ,فكان مرشقا   ؛أما الوجه األول   

أرطغرل  ألن  , ؤخذ عليههذا يُ و, جدا  بصورة مقتضبة 

ــكان يعرف ب الغازي عند األتراك و, "الغازي أرطغرل"ــ

يطلقون يف القرن  َلذا وجدنا العثامنيني ,هو املجاهد

فرقاطة "اسم " ةسفينة عسكرية عثامني  "التاسع عرش عىل

كام الحظنا منذ فَتة قريبة بناء جامع  ,"الغازي أرطغرل
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مما , "جامع الغازي أرطغرل"ان باسمكبري يف تركامنست

" أرطغرل" عىل أن  لقب غازي كان مالصقا  السم  يدلُّ 

إذا ِل يكن أرطغرل يستحق و, وحيثام حل  , أينام ذهب 

الوصية  ه ؟ كام أن  لقب الغازي فمن الذي يستحقُّ 

 :أي_ابن ه ُأورخان بيك  هبا عثامن الشهرية التي وىص  

تثبت _أرطغرل  الغازي حفيد   عثامن الغازي هبا وىص  

الَتبوي لتلك اجلهاد يف سبيل اهلل كان من النسيج  أن  

, ويرسي به دمها ,ل كان ينبض به قلبهاب, العائلة

ه مؤرش بوصلتها َتبية الدينية ال بل يؤكد أن  , ويوج 
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ى فمن رب  ,  أعامق تلك العائلةمتأصلة يف مكنون و

 ل  غرُي من رب ى أرطغرو. عثامن  غرُي أرطغرل؟

 .سليامن شاه؟

 لتأكيد ما أقول فإن ني سآِت عىل ذكر تلك الوصيةو     

 لكنني لن , هبا عثامن ولده وخليفتهالشهرية التي وىص   

 : ألتزم بَتبيبها  

 عىل وهو عثامن امللوك أبو يقوله ملا معي استمع    

 اجلهاد بشأن أورخان البنه وصيته يف املوت فراش

 والصلة تعاىل باهلل الصلة وبشأن واإلسالم واألمة

  والدولة عثامن بني بسالطني وعالقتهم بالعلامء
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 :العثامنية

 :يقول له يف الوصية الثالثة◄  

 اهلل رب   غايتنا هي إرضاء ك تعلم أن  إن   :يا بني  "    

 فتحدث ,نوُر ديننا كل  اآلفاق باجلهاد يعمُّ  أن  و ,العاملني

 .".مرضاة اهلل عز و جل

غايتنا هي  إن ك تعلم أن  ":الحظ معي قوله البنه   

ا من أْن  ىل ع مما يدلُّ ",  ..إرضاء اهلل رب  العاملني

 .بدهيات تربي تهم

يويص ولده أورخان " عثامن أرطغرل" الحظ معي أن  

 سياق من يفهم ما وهو وشيخه أبوه عليه رب اه بام
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 ....كالمه 

 :يقول يف الوصية الرابعةو◄   

 احلروبلسنا من هؤالء الذين يقيمون   :يا بني  "    

فنحن باإلسالم نحيا  ,لشهوة حكم أو سيطرة أفراد

 ".هذا ما أنت له أهل  و ,لإلسالم نموتو

ئلة فهو حيدد البنه البواعث الرشعية يف تلك العا  

ا ليست بباعث شهوة و, الكريمة عىل إقامة احلروب أْن 

أو إرواء لشذوذ  ,أو انسياقا  وراء سيطرة أفراد ,ماحلك

حروبنا هبدف  لكن  , يدفع إىل القتل وحب اإلخضاع 

قيم العدالة اإلنسانية التي أرستها نرش اإلسالم و
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املحكوم يف اإلسالم تلك التي ِتعل احلاكم و رشيعة

فإذا ما  ,ميزان العدالة عىل مسافة واحدة من احلق

لكن  ,لمة ِل نحتج إىل السيفاهلل بالك انترشْت دعوة

دو  من حرية الكلمة بقوة السيف إذا ما منعنا الع

, أرص  عىل نرش املظاِل بني العبادما  إذاو, وطغيان القوة

 ,أرزاقنا بخنجر غدرهوإذا ما رمى  إسالمنا وأهلنا و

ْدنا عىل  طغيانه استعالئه بام يردع ديكتاتوريته ورد 

ة   فنحن, باجلهاد   .متوت ولإلسالم َتيا باإلسالم أُم 

 :يقول يف الوصية اخلامسةو◄   

 محايةأن  نرش اإلسالم وهداية الناس واعلم  :يا بني  "
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أمواَلم أمانة يف عنقك سيسألك أعراض املسلمني  و 

 ".اهلل عنها

 ية التي سبقتها وتوسع يف بياْنا منهذه امتداد للوص    

نرش اإلسالم وحفظ حقوق العباد ورفع املظاِل عن  

هو تأكيد و, ذلك أمانة يف عنق أورخان أن  و, الناس

الفتوحات التي أطلقها بنو عثامن ليست لظلم  عىل أن  

 .أو شهوة حكم أو طغيان

ر عبارات أخرى من و◄     يف التاريخ العثامين املصو 

التوحيد ثامن ينص فيها عىل نرش وصية السلطان ع

 :فيها يقولو
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وصيتي ألبنائي وأصدقائي أديموا علو  الدين "

 ."اإلسالمي اجلليل بإدامة اجلهاد يف سبيل اهلل

اخدموا راية  اإلسالم الرشيفة يف األعىل بأكمل "

 ."جهاد

 اهلل عز و جل قد وظ ف ألن  اخدموا اإلسالم دائام ؛ "

 ".عبدا  ضعيفا  مثيل لفتح البلدان  

ىص البلدان بجهادكم اذهبوا بكلمة التوحيد إىل أق"

ومن انحرف من ساللتي عن احلق  ,يف سبيل اهلل

 " العدل حرم من شفاعة الرسول األعظم يوم املحرشو

 ,رش اإلسالم هي غاية تلك الفتوحاتن الحظ أن  
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ية الغايات يف مسار تلك نرش التوحيد هو غا أن  و 

ما ترنو إليه تلك  هيأن  خدمة اإلسالم و ,الفتوحات

فا  عثامن أرطغرل يرى نفسه موظ   أن  و, االنتصارات

ا  عىل ليس سيدا  مطلقو ,عند اهلل تعاىل لفتح البلدان

 ..نحو ما عليه حال الطغاة ونظام الديكتاتوريات

إال ض لقضية نرش اإلسالم املسلسل ِل يتعر   لكن   

مرارا  الفتوحات رمزية من خالل ذكر بإجياز وإحياء و

قه َلاو ,عىل لسان أرطغرل من غري ارتباطها بنرش  تشو 

من يدري فلعل املسلسل ِل و! التوحيد واإلسالم

ط الضوء عىل هذه الزاوية من حياة أرطغرل يسلِّ 
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روف ها بسبب الظِل يعطها حق  و, بالشكل الذي ينبغي

األمة اإلسالمية ضمن الراهنة التي تعيشها تركيا و

منية التويعيشها حزب العدالة و ,املنظومة الدولية

 ,اللعبة السياسية الَتكية ضمن الَتكيبة االجتامعية  و

َلذا ِل يسع إىل إعطاء املسلسل تلك الصبغة الدينية 

تلك الفتوحات التي  األمانة العلمية أن   لكن  , الكاملة

, ما كانت لتنطلق لوال اإلسالم شهدها العثامنيون

تلك  أن  و, ربوع األرضاحلرص عىل نرشه يف لوال  و

الفتوحات ما كانت لتجري عىل أيدهيم لوال أن علم 

فوفقهم ملا , ا  ترب ْوا عليه كابرا  عن كابراهلل فيهم صدق
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األعداء  أن  و ,حسن طوي ةعلمه يف أفئدهتم من صدق و

ما كانوا سيتكالبون عليهم عىل النحو الذي تكالبوا به 

وىل  قوة إسالمية نشأهتم األكانوا منذ ثامنيني الع لوال أن  

ا املستمدة من أدبياهتَلا مرشوعها ومبادئها وقيمها و

أن ه من و ,وألجل رسالة اإلسالم, رسالة اإلسالم

َلذا كانت , الصعب اخَتاقها عىل املدى القريب

امتد عمرها يف  عثامنية أطول إمرباطوريةلاخلالفة ا

   .كله البرشي التاريخ ويف بل, التاريخ اإلسالمي

ا عن مرضاة اهلل تعاىل التي هي ركن  ركني  من أم  ◄

لة يف عثامن وأركان ت ابنه وفق ما رب اه لك الَتبية املتأص 
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فيقول يف الوصية األوىل , عليها والده الغازي أرطغرل

 :الثانيةو

 ,غل بشء ِل يأمر به رب  العاملنييا بني  إي اك أن تشت"

ذ من مشورة علامء   وإذا واجهتك يف احلكم معضلة فاَت 

 ".الدين موئال  

وال  ,أنْعْم عىل اجلنودو ,أحْط من أطاعك باإلعزاز"

ال تبتعْد عن أهل و ,يغرن ك الشيطان بجندك وباملك

 ".الرشيعة

علامء فيقول يف الوصية السادسة أما عن وصيته بالو ◄

 :األخريةو
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 أكثرْ و ,أدْم رعايتهمْ األمة؛ أوصيك بعلامء : يا بني  "

 م ال يأمرونفإْن   ,انزْل عىل مشورهتمْ و ,من تبجيلهمْ  

 ".إال بخري

 ه أوىص  هبم يف األوىلقال هذا يف علامء الرشيعة مع أن     

 .     الثانية من وصاياه عىل نحو ما مر  معناو 

علامء منزلة الكرامة والتعظيم إنزال ال احلقيقة أن  و    

مة البارزة يف التبجيل من السالطني العثامنيني كان السِّ و

وصية عثامن البنه أورخان  ألن   ؛تاريخ اخلالفة العثامنية

غدت دستورا  رسميا  معموال  به لدى كافة سالطني 

 .  بني عثامن
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 :مآخذ سلبية في هذا الجانب 

مما يؤخذ عىل طريقة عرض اجلهاد الذي كان  إن       

 حلظة بلحظة أن  " الغازي أرطغرل"يعيش أحداثه 

با فيه صفة االنتصار للقومية كاتب احلوار واملخرج غل  

ه يف متناسني أن  , الَتكية عىل لغة اجلهاد يف سبيل اهلل

, ل القومية رخيصة يف سبيل اهللمفردات اجلهاد تبذ

فكم , رلأحفاد عثامن أرطغو ,وهو ما فعله أرطغرل

كم مرة هدده و, مرة هدده املغويل نويان بقطع نسله

ز بني هو األمر الذي مي  و, بقطع نسلهاخلائن أورال 

زهم مي  عثامن وأحفاد سليامن شاه ورفعهم فوق األمم و

بل هو الذي اعَتف به عثامن , عىل سائر املسلمني
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ح له بأْن م أتوا إىل أرطغرل يف وصي ته البنه حني رص 

يمون فيها آمنني هذه البالد بحثا  عن أرض  صغرية يق

جل َلم بربكة اجلهاد كل هذه فأخضع اهلل عز و

 واخلطاب البنه ,األرايض الواسعة  التي تراها عيناك

 .ُأْوْرخان

املسلسل يغل ب العصبية يف أحياٍن كثرية وجدنا و   

بيل أدبيات اجلهاد يف سالقبلية والعائلية عىل ثوابت و

 سليامن والده يدي عىل أرطغرل عليه ترعرع الذياهلل 

 .والرشاب الطعام من املفيد عىل األجساد ترعرع شاه

العائلية من خالل لقد وجدنا العصبية القبلية و
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تلك  الكلمة التي طاملا تكررت عىل مسامع املشاهدين 

أنا أرطغرل بن :"وهي قول أرطغرل يف وجه أعدائه

 ".سليامن شاه

 لقد كانت كلمة مسلمني قليلة أمام كلمة أتراك أو   

قبيلة حتى عىل لسان األعداء من املغول أو الصليبيني   

لذين كثر عىل لساْنم يف املسلسل التهديد باستئصال ا

هؤالء األعداء  وجود الَتك مع أن  الَتك وقوة الَتك و

جيتاحون العاِل اإلسالمي عربه  عىل اختالفهم كانوا 

, الذي اجتاحوا فيه قبائل الَتكالقدر  عجمه بنفسو

 نيةكانوا قد تآمروا عىل القدس ابتداء من القسطنطيو
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 مرورا  باألرايض الَتكية حيث أسسوا أول إمارةو 

 . َلم هي إمارة إنطاكية الصليبيةصليبية جعلوها منطلقا  

اجتهد  احلقيقة أن  القومية الَتكية كانت الدرع الذيو   

عرضه يف أن يذودوا به أصحابه عىل طول التاريخ و

   , مي يف كل أرض وطئتها أقدامهمعن الوجود اإلسال

ملسلسل من قوم التدخل يف طريقة عرض ا ا أن يتم  أم  

وبذل , ونرش دينه, عاشوا ألجل اهلل وإعالء كلمته

ول يف معَتكات املوت يف سبيل الدخاملهج واألموال و

تهم صفاء ني  اهلل عىل إخالصهم و فأي دهم, ذلك

ا  ِل يسبقه إليه أحدصدق بذَلم  فتحا  ونرصا  وو    .عز 
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أما أن يتم التدخل من قبل خمرج املسلسل فيجري       

التالعب يف جمريات األحداث بتحويل املسألة من 

 الكريمة القوميةل هذه جهاد يف سبيل اهلل من قب

ه من تربية إسالمية وْ بسبب ما تلق   األشاوس وأبنائها

ترتب عىل تلك الَتبية   ماو, وإيامنية وعسكرية راقية

من توفيق وما رافق ذلك , تضحياتمن صدق وبذل و

  ...الباري عز و جل َلم

ل ذلك من تلك املناقب اإليامنية الكربى أما أن يتحو     

عاء فوقية َلذه القومية كانت وراء كافة تلك إىل إدِّ 

اإلنجازات التي َتققت عىل أيدهيم فهذا جيانب 
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يرد ه عثامن و ,يبتعد عن السنة اإلهليةو, احلقيقة

أرطغرل يف وصيته الشهرية إىل ابنه أورخان قبل أن 

ه غريه يف ترصيح أْو نقد أو مقال ح بأن ه  حيث رص  , يرد 

 حيث كان خطابهو, يموتباإلسالم يعيش ولإلسالم 

متواضعا  بعيدا  عن الَتف ع عىل الناس من كافة  

 .أو سائر القوميات  املسلمني

املبدأ املتوازن الذي تبن اه اإلسالم إلرساء  إن      

ْلن اُكْم ُشُعوب ا ﴿ :ايش فيام بيننا هو قوله تعاىلالتع ع  ج  و 

ُكْم ِعنْ  م  ُفوا إِن  أ ْكر  ار  ق ب ائِل  لِت ع  اُكمْ و   أ تْق 
ِ
فلكل , ﴾ د  اهلل

تتألق من  اإلسالم خصائصها التي متيزها وقومية يف
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خيص  قومي ة من تعاىل ِل وربنا سبحانه و ,خالَلا

, ع فضله عىل اجلميعإن ام وز  و ,القوميات كل فضله

كل واحدة منها  تقدمتالقح وتوالقوميات تتعاون و

ثم , اجلميعهبذا يتم التعايش بني و ,لآلخرين ما لدهيا

س ما يميز فردا  عن آخر ضمن نسيج هذه القوميات لي

انتسابه َلذه القومية أو تلك وإن ام قربه من اهلل تعاىل 

دمته للناس تقربا  إىل اهلل عز وجل عىل ميزان خو

 ﴿ :عمال  بقوله تعاىل التقوى
ِ
ُكْم ِعنْد  اهلل م  إِن  أ ْكر 

اُكمْ  رش اإلسالم يف إذا كان العرب قد بدؤوا بنو ﴾أ تْق 

األرض انطالقا  من اجلزيرة العربية فأوصلوه للفرس 
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األتراك هم الذين نرشوه  سائر العجم فإن  الَتك وو

 نية تعادل ثلثي التاريخحافظوا عليه يف فَتة زمو

 َلم من اهللو, فلهم يف ذلك الفضل, اإلسالمي

     ..األجر

 يتعاملونم كانوا لو أْن  واهلل الذي ال إهل إال هو و 

 باستعالء القوميات املتعددة العثامنية دولتهم ظل يف

 عاشت ملا القوميات تلك سائر عىل الَتكية قوميتهم

يف ظل  متطاولة قرون عن فضال   واحدا   عقدا   دولتهم

مجيعها ألن بوصلة تلك الدول , رمحة وعدل ومساواة
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ُكْم ِعنْد  ﴿ :كانت تنطلق من قوله تعاىل م   إِن  أ ْكر 
ِ
اهلل

اُكمْ  اِت ]  ﴾أ تْق   .[ 03: احْلُُجر 

 نقول هذا دون أْن ننكر فضل الَتك  عىل أمة    

 اإلسالم عامة سواء يف زمن الدولة الزنكية أو

ودون أن ننكر فضل الغازي , السلجوقية أو العثامنية

أحفاد سليامن و ,أرطغرل وابنه الغازي عثامن أرطغرل

هذه حقيقة ف, يفة  خليفة عىل أمة اإلسالم خاصةشاه خل

وَلذا ما  ,وسنظل نذكرها, ما أنكرناها ولن ننكرها

الدولة العثامنية هي درع اإلسالم  إن  :" برحنا نقول

 دِتربة عثامن أرطغرل هي األمل املتجدِّ  إن  و, املفقود
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 ".واملوعود  املولود 

تركيا ي أجد من خالل إقامتي يف مع ذلك فإننو   

شعبا  بعض ديات التي تواجه األتراك حكومة والتحو

, طاب عىل ما فيه من جمانبة للصوابعذر يف هذا اخل

الغرب اليوم قد تكالب عىل تركيا املسلمة تكالب  ألن  

ق الضباع عىل الظباء بعد أن ركل كافة مبادئه التي تشد  

 عن أنيابه دفعة واحدة معلنا  َتطيمها هبا لعقود فكرش  

َتٍد تشحن هبا قدميه فكان ال بد من جرعة ثقة و َتت

يقلبوا اك لكي يتامسكوا يف وجه املحنة ونفوس األتر

 حوارات أحد يف جاء َلذا .الطاولة عىل أصحاهبا
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 :التايل الترصيح يار عيل السيد لسان عىل املسلسل

إشارة إىل _يف قلب موطنه ( فاسيليوس:أي) سنضبه

مهامجة الصليبيني لوفود ثالثة عملية أخذ الثأر من 

سيعلم فاسيليوس ._أرطغرل قبائل كانت متجهة إىل

 وال يمكن االنتقام من ,األتراك أنه ال يمكن كيد

 " .معاقبة األتراك ال يمكنو, األتراك 

 الدليل أنه يقصد اجلهاد يف سبيل اهلل أنه ختم كالمهو   

, "مع األذان فوق كل تلك األرايضسيس:"بقوله 

 .يف الكلامت األخرية من احللقة الثامنني ذلكو
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التمكني يف لسل ُيؤكد لنا أن  إقامة الدولة واملس

بل ال  , يعتمد عىل القوة العسكرية فحسباألرض ال

هو األمر الذي عاجله و, ملهِ بد من اخلطاب الديني املُ 

الذي  "ابن عريب"الشيخ  املسلسل  من خالل خطاب 

واقف موام مستدعيا  له أرطغرل عىل الد كان يثبِّت

أخبار األنبياء و قصصمشاهبة من السرية النبوية و

تدعي له آيات من الكتاب العزيز كام كان يس, الصاحلني

ممزوجا  ذلك كله بصدق الدعاء , واحلديث الرشيف

 . حسن الظن بوعد اهللو االلتجاء إىل اهللو
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املدار يف إقامة  املسلسل غرس يف أذهاننا بأن  

ض ليس بالكثرة وال بالع دد أو التمكني يف األروالدولة 

ة إن امالُعدد و  ,يثق بربهو ,املدار عىل  من حيمل هم  األم 

ويعتمد عىل , ن إيامنا  يقينا  باهلل سبحانه وتعاىليؤمو

يقدم يف سبيل مرضاته التضحيات و, الباري جل و عال

األمة يف ْنضتها َتتاج إىل هذا  أن  و, الطريقيف هذا 

وال  ,وع من القيادة التي ال تتزعزع أمام املحنالن

وال تعيش حالة الالمباالة وهي , تنصاع وراء املغريات

هاو, وترشذمها البالد ضعف ترى , إنام َتمل مه 
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وضخِّ , بني أسس ْنضتها للقيام بأمرهاتو ,وتعيش َلا

يينها  .دماء جديدة يف رشا

طر لقد وجدنا الغازي أرطغرل يفكر دائام  يف اخل   

ي القادم من الغرب والذي هيدد الوجود الصليب

تهاإلسالمي و َتت عناوين  املرشوع اإلسالمي برم 

ر به القتل والذبح كام , خادعة تستغل الدين وترب 

 القادم من ن اخلطر املغويلِّ وجدناه مشغول البال م

 القرىو احلوارض طريقه يف يسحق الذيو, الرشق

 .رمحة أو تردد دون اإلسالمية

 بع جمريات األموريف ذات الوقت نجد أرطغرل يتاو     
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 حيققو, عىل اجلبهتني ويبارش اجلهاد مع هؤالء وهؤالء 

 يف التضحيات حيققو ,هناكو هنا عليهم االنتصارات

ض نفسه لألخطار و املنازالت تلك املؤامرات ويعر 

 .بسبب تلك املواجهات

كام وجدنا ذلك يف تألمه الشديد من انقسام العاِل    

 انتشار ظاهرة اخلونةوترشذمه والمي اإلس

عاته واالخَتاقات  .يف شتى ِتم 

 اه يف حرص أرطغرل عىل الفتوحات ونرش كام وجدن   

 الحظنا ذلك كام ,السعي إلضعاف العدواإلسالم و

ت من خالل تدخله لتنبيه أمري حلب عىل حماوال
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: وقد قال له مرة, الصليبيني للتغلغل داخل مملكته

ْر باملصائب فكِّ  ,افتح عينيك ,األمري سمو  استيقظ يا "

ْر بدم فكِّ , التي ستحدث بسببك للعاِل اإلسالمي

قال ذلك يف مشهد مثبت عىل _" األبرياء الذي سرياق

لدى  "العزيزمشهد أرطغرل و: "ليوتيوب َتت عنوانا

أخذه أسريا  مع السلطانة حليمة يف الطريق خارج 

َتذيرات  قد ثبت للعزيز أخريا  صدق و, حلب

 أرطغرل عندما انقلب عليه حرسه اخلاص إثر قراره

ون م كانوا يف واقع األمر ألْن  , بالعفو عن أرطغرل   يتلق 

 _تعليامهتم من فرسان اَليكل ال منه
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 د لنا حدياملسلسل جس  
ِ
ُ ث رسوِل اهلل ىل  اّلِل  ص 

ل م   س  ل يِْه و  ُ » :ع  ُهُم اّلِل  م  اد  إاِل  ع  ه  ك  ق ْوم  اجْلِ ا ت ر  م 

اِب  ذ  ل م  قوله و ( الطرباين يف األوسط)« بِاْلع  س  ل يِْه و  ُ ع  ىل  اّلِل   ص 

ْت  ظِلِّ ُرحْمِي»: يف احلديث اآلخر ُجِعل  ِرْزقِي َت  أمحد )«و 

غرل ال يزداد بجهاده إال رزقا  حيث نرى أرط,  (الطرباينو

بينام يف املقابل وجدنا أخاه , ة وقوةمنعا  وعز  و

 الذي كان حريصا  عىل االبتعاد عن اجلهاد"غوندغدو"

, حريصا  عىل االستقرار املفقود ,والتحديات واملتاعب

باحثا  عن , دوء املوعودساعيا  عىل الدوام وراء اَل

فلم يزدد بذلك إال ذال  وتبعية , الرزق ورغد العيش
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ل ط عىل شخصيته الضوء غوندغدو سنسو], هوانا  و

هو ما يلقي بظالله عىل  حال و, [الحقا  بإذن اهلل

العرب اليوم الذين ِل يزدادوا يف سعيهم إىل السالم 

, مع عدوهم احلقيقي املغتصب ألرضهماملزعوم 

ساهتماملعتدي عىلو القوة بعيدا  عن اجلهاد و,  مقد 

 ِل...خطاب الند  للند  الكرامة واحلفاظ عىل الثوابت وو

نا  و انحسارا  ألمرهم حتى يزدادوا  إال ذال  وضعفا  وهوا

عد األرزاق الكبرية التي تفور فيها أرضهم ِل ت إن  

ال و, وال هم يستمتعون هبا, فال هي َلم, عليهم بخري

وال هم ,  بناء قوة بني األمم بواسطتهاهم قادرون عىل
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نوا أنفسهم من احلروب و وال , املصائب بقدومهاحص 

ال هم و, ظوا عىل صالت الرحم من خالَلاهم حاف

ْوا عىل أجدادهم بعد   املنظومة األخالقية آلبائهم وأبْق 

م ظل وا كام أْن   ,اجتياح دنيا املال حلياهتم بسببها

أو امتالكها االمتالك  عاجزين عن حفظ تلك األموال

يف ويف عرب اليوم و" غوندغدو"وصدق يف , الفعيل

ما ترك  :أنهة عىل الدوام الشعوب املسلمكل األمم و

 .وأصبحوا فريسة سهلة للمعتدين, قوم  اجلهاد إال ذل وا 

 المة واالستسالم يقودفالقعود عن اجلهاد, وإيثار الس  

 .واَلوان والذل, ,الضعف, والفقر ؛األُمة إىل
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