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 ربِّ العاملني    
ِ
وأفضُل الصالِة وأتمُّ التسليِم عىل سيدنا , احلمُد هلل

 :آله وصحبه أمجعنيوعىل حممٍد املبعوِث رمحة للعاملني, 

   :بعدأما 
عىل مسلسل قيامة أرطغرل بعد أن  قد أسدل الستار أخريا  ل    

يف أواخر رمضان  (051)عرضت حلقته األخرية التي محلت الرقم

 بعد( م5/5102/ 01ـهـ املوافق لــــــ 0441/رمضان/55)بتاريخ 

 , وقدمخسة أجزاء متتاليةاستغرق  ...وطويلجدا  شاق  دراميعمل 

وبلغت عدد   سنة كاملة,منه استغرق تصوير وعرض كل جزء 

( 051)ألف دقيقة, ومدة  احللقة الواحدة ( 01)دقائق املسلسل 

دولة حقوق  بثه؛ ( 01)ساعة, وقد اشرتت ( 011)دقيقة, أي 

 ...خاصة يف وسط آسيا ورشق أوروبا وأمريكا اجلنوبية

 أسدلت ستارة املرسح الدرامي الرتكي عىل أقوى مسلسل_أجل#
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مشاهديه عىل طول الكرة األرضية عاملي معارص جتاوز عدد 

عرضها الثالثة مليارات مشاهد وفق ما رصدته قائمة غينيس و

 تمكن تلك القائمة من رصده أبدا  لكن الذي لن ت لألرقام القياسية,

هو ثورة الوعي التي أحدثها يف املفاهيم املسلسل يف املفاهيم حول 

وعن عظمة  ,انشأة الدولة العثامنية ومالبسات ظروف انطالقته

وعن  وعن التضحيات التي قدموها, الرجال الذين أنشئوها,

املظلومني والتصميم عىل نرصة  املصاعب الشداد التي جتاوزوها,

ونرشه بني العاملني من خالل أخالقهم  عىل منهج  اإلسالم احلنيف,

الكريمة يف كافة األصقاع بعد أن بذرت بذرته من جديد ضمن تلك 

املفاهيم بني القبائل الرتكية ويف كافة بالد األناضول يف تلك اآلونة 

 .عىل أيدهيم

ع تركيا عن املقصود احلاقد لقط املتعمد التشويه من  قرنا   إن 

جذورها العثامنية اإلسالمية تكفل مسلسل واحد مدروس يف 
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صياغة سيناريوهاته وإخراج مشاهد مفرداته يف إحداث زلزال 

وثورة حقيقية يف تصحيح تلك الصورة النمطية الفاسدة  مغري,

كتاب وخمرجون وسياسيون إىل  ملفسدة التي سعى مؤرخون وا

سواء كانت تركية أو عربية أو  ترسيخها يف عقول اجلامهري الناشئة

يف سبيل  طائلة جدا   هلذا ضخوا يف طريقها أموال   ؛إسالمية أو عاملية

لكن هيهات أن حتجب األكاذيب ضوء  تبني مجاهري األمة هلا,

 .الشمس عن العاملني

أنه إن مل يكن من نتيجة إجيابية  ذلك فإنني أجزم يقينا   عىل بناء  

ليتصدر  للمسلسل إل تصحيح ذاك التشويه املتعمد لكفاه فخرا  

حتى عرف  قائمة املسلسالت العاملية فكيف به وقد تصدرها فعال  

 .بجالدها؟

ومن  وكيف إذا متكن املسلسل من ربط أحفاد األمة بأجدادهم,  

أهنم أجداد كرام و وأن مرشوعنا واحد, تأكيد أننا أمة واحدة,
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أصحاب عقيدة ورسالة وأهنم كانوا متدينني و ورجال أشداء,

وعزة وعزيمة أمام أعداء  وتوكل عىل اهلل, وجهاد, ونبل, نخوة,و

ٍة  ▬ :اهلل واإلنسانية واإلسالم يتجسد فيهم قول اهلل عز و جل َأِذلَّ

َكافِِرينَ  ٍة َعىَل الم ِمننَِي َأِعزَّ ُؤم ائَِدة]♂َعىَل املم َ وأنه بالرغم من أن  , [ 54: اْلم

فقد متكنوا بتوفيق اهلل  األجداد كانوا يعيشون ابتداء يف اخليام, هؤلء

عز و جل هلم من النتقال من بناء خيمة السيادة التي تقود القبيلة  

 .إىل بناء عواصم السيادة التي تقود العامل

جل اإلضاءات أن أس إنني يف ختام سلسلة قيامة أرطغرل أود   

 :التالية, لكن بني يدي ذلك أحب أن أقول

عىل نحو ما لقته  إنني مل أجد دراما إسالمية لقت نجاحا   -

 (دراما قيامة أرطغرل)

كام أنني مل أجد دراما إسالمية اجتمع يف حرهبا العلامنيون  -

ئح من اإلسالميني من  املحسوبني - واإلسالميون فقط رشا
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يف خندق واحد عىل نحو ما  -بعينهاعىل تيارات وأجندات 

 .وجدته يف دراما قيامة أرطغرل

اآلن إليك بعض ما سجلته يف ختام عرض احللقة األخرية من و 

 :إضاءات

بعد أن حتركت الصهيوصليبية العاملية وأبواقها يف منطقتنا لربط _0

اجلهاد اإلسالمي باإلرهاب والغلو والتطرف عن طريق الكذب 

طريق ربط ترصفات اْلأجورين لالستخبارات وعن  والفتئات,

العاملية باإلسالم فقد استطاع املسلسل العاملي املشهود أن يوضح 

 وأنه إنام رشع نرصة للمستضعفني, حقيقة اجلهاد يف اإلسالم,

من امتداد زحف ظلم  ومنعا   يف وجه الطغاة واملتجربين, ووقوفا  

عبارات أرطغرل هلذا كان من  الديكتاتوريات عىل املظلومني,

 :املدوية يف املسلسل

 وإنقاذ املظلومني...نحن أقسمنا عىل احلفاظ عىل النظام اإلهلي   "
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ونرش عدالة اهلل يف أصقاع األرض يف  الذين يعانون بني يدي الظامل, 

 "...هذا الطريق فيه سعادتنا و مستقبلنا...الجتاهات األربعة

صعة عن اجلهاد اخترصته إن ما قدمه لنا املسلسل من صورة نا   

 :لنا آيتان جهاديتان من آيات اجلهاد الكثرية يف القرآن الكريم

َوَما َلنَا َألَّ ُنَقاتَِل يِف َسبِيِل ▬ هي قوله تعاىل من سورة البقرة :األوىل 

نَا ِمنم ِدَياِرَنا َوَأبمنَائِنَا ِرجم  َوَقدم ُأخم
ِ
 [ 540: الَبَقَرة] ♂ اهلل

َوَما َلُكمم لَ ُتَقاتُِلوَن يِف ▬ :هي قوله تعاىل من سورة النساء :والثانية

ِذيَن  َداِن الَّ ِولم  َوالم
ِ
َجاِل َوالنَِّساء َعِفنَي ِمَن الرِّ َتضم ُسم  َواملم

ِ
َسبِيِل اهلل

َعل َلنَا ِمنم  ُلَها َواجم َيِة الظَّامِلِ َأهم َقرم نَا ِمنم َهِذِه الم ِرجم َيُقوُلوَن َربَّنَا َأخم

َعل َلنَا ِمنم   .[ 55: النَِّساء] ♂َلُدنمَك َنِصري ا  َلُدنمَك َولِيًّا َواجم

أن املحارب إذا سقط فإن قتله قيمة الشهادة يف حياة املسلم و_5

بة له إىل جنة اخللد, هو ما تكرر التأكيد و عىل أيدي الظاملني يعد  بوا

را   را  و عليه مرا هلذا كان أبطال املسلسل الذين نالوا رشف  ,تكرا
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بعد  ,واألمري ياغيت دييل ديمري,سامسا والشهادة من نحو دوغان و

عىل يد جالده يتلفظ بالشهادتني أن يتيقن أحدهم من انتهاء أجله 

 .الظاملونبتسامة ل يفهمها عتاة  الكفرة ووجهه تعلوه او

 من العبارات التي رددها القائد أرطغرل هبذا الصدد  خماطباَ و 

 "الشهادة تكفينا"  :احد أعدائه

ويف  األبطال وأبناء القبيلة,و نفوس الرجالتقبيح اخليانة يف _ 0

وأن اخلائن يصطنع لنفسه املربرات لكي  ,نفوس املشاهدين مجيعا  

ولكي حيقق لنفسه مكاسب شخصية باسم  يبيع قومه ودينه ورشفه,

هلذا قال الغازي أرطغرل ألورال  الوطن,العشرية وخدمة الدين و

 :أثناء القصاص منه عىل جرائمه

أمثالك عندما ترتدون تاج اخليانة تظنون أنكم أصبحتم أنت و ◄   

  :كام قال له حلظة اإلجهاز عليه, ...ملوكا

 .لتعش جهنم للخونة◄  
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 :ومما قيل يف اخليانة يف هذا املسلسل   

 . الطمع أم اخلبائث السياسية تتبعها كل الكبائر ◄

ء النفوس و◄  جيه الشورى نجاسة تلحق بالسلطة,تواْلال ورشا

 .تفسد اجلامعةو

أجل إن العدو يقوى بوجود اخلونة يف املجتمعات التي     

والذي  وإن اجلاسوس يضعف املجتمع الذي ينتمي إليه, يستهدفها,

الدين كوبيك  هلذا كان للوزير سعد يعمل بداخله لصالح األعداء,

أبلغ األثر يف إضعاف الدولة السلجوقية وإسقاطها عىل ما ذكره 

وكل ذلك  , املؤرخ السلجوقي الرتكي ابن بيبي املؤرخون ومنهم

بسبب جشعه وطمعه الشخيص وبحثه عن مغنم دنيوي وانتزاعه من 

 .أهله

 الطموح عندما هييمن عىل شخصية مؤمنة متزنة فإنه يولد فكرا  _4

 ومن ثم ورؤية سياسية  عند صاحبه تغدو مع األيام منهجا   سياسيا  
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 .تستحيل إىل واقع مرشق يسجله التاريخ وتتناقله األجيال 

فلم يكن  قيمة املواطن واملحارب لدى أرطغرل كانت كبرية,_5

ول أدل من انتفاضته إلنقاذ املحارب باميس  يفرط بأحد أبناء قبيلته,

 .يف اجلزء األخري بالرغم من اختالفه معه ومعاقبته له

من عدو مل هيدأ له بال  حماربيه  ض  كام أنه كان إذا ما نزل بأحد    

وينتقم  حتى يؤدب من اعتدى عىل جنوده, ويوقفهم عند حدهم,

 .لدمائهم إن هي أريقت

لغة الرمزية يف املسلسل كانت العنوان األبرز يف هذا العمل _5

من واقعنا بالرغم من أن أحداثه جتري  الدرامي الكبري مما جعله قريبا  

 !.من سبعامئة عام يف حياة قبلية قبل أكثر

فخيمة السيادة ترمز إىل الربْلان الذي يدور فيه رحى احلكم  ◄   

 ..السيايس

 ..زعيم القبيلة يرمز إىل احلاكم يف زمانناو◄  
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 ..ورئيس املحاربني يرمز إىل وزير الدفاع◄

أما خطابه الرتبوي  والشيخ ابن عريب يرمز إىل الشيخ املريب,◄

 .فريمز إىل اخلطاب امللهم

فرسان املعبد يرمزون إىل الوجه الصليبي احلاقد ملن ابتعد من  ◄ 

وظفها اليم السيد املسيح عليه السالم واملسيحيني الغربيني عن تع

ح الغرب العسكري كام يرمز إىل طمو خدمة ْلآربه الشخصية,

 .األمريكيبشقيه األوريب و

 ..من يدور يف فلكهااملغول يرموزون إىل الصني و◄

ق التي سيطر عليها أرطغرل  فرتمز  إىل السوق األوربية أما السو◄

 ....املشرتكة و هكذا

توثيق الصلة باهلل من خالل احلوارات الثنائية أو املشرتكة فيام _0

بني أفراد القبيلة من مدنيني أو حماربيني أو فيام بني الشيخ ابن عريب 

 أو إقامة عقود القران أو و من خالل خطب اجلمعة,أومريديه 
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 .جمالس العزاء أو ما شابه 

 توثيق حسن الظن باهلل, وأن وعده بالنرص آت ولو بعد حني,_5

  :ومن ذلك قول أرطغرل

 ."إن إيامننا يكفي...إن قوتنا ل تكفي  :سنقول ملن يقول لنا"     

ومن ذلك  جل بعد األخذ باألسباب,التوكل عىل اهلل عز و_5

ته  قبة حتركات العدو ومعرفة خطوا وحتديد خططه مكره  القادمة,مرا

 .والعمل عىل إبطال كل ذلك

تطور مهارات اإلنسان عىل الدوام ومن ذلك أنه كانت تغلب _1

عىل  أرطغرل يف األجزاء األوىل الشجاعة بينام يف اجلزء األخري صار 

عنده عىل الشجاعة مما مكنه من  وأنه  صار مقدما   يغلب عليه العقل,

 .عليه قبل أن يتم خطوته العدائية وهكذافهم عدوه وإغالق الطريق 

ليس من حمض اخليال وهو ما ئة الواقع ومن إضاءاته أنه من بي_2

 .معه وانسجاما   جيعل اجلامهري أكثر تأثرا به,
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رصد بعض الطالب السوريني من خالل املشاهدة املشرتكة _01

للمسلسل مع إخوهتم األتراك أن قيامة أرطغرل متكن من بناء 

من حدة  والتخفيف كثريا   التواصل فيام بني العرب واألتراك,جسور 

 .العصبية لدى املتعصبني من الطرفني 

من النجاح  املسلسل كان بالنسبة حلزب العدالة والتنمية انتقال  _00

 .يف املعركة القتصادية والسياسية إىل النجاح يف املعركة اإلعالمية

باملسلسل ليلة النقالب أنه تم رصد تأثر اجلامهري الرتكية _05

املشئوم عىل الشعب الرتكي وزعيمه الرشعي املنتخب رجب طيب 

حيث لوحظ توافق اجلامهري دون ترتيب منها عىل نغمة  أردوغان,

ملحمة أرطغرل, لكن عىل أرض الواقع وليس يف افتتاحية 

 .املسلسل

كان املسلسل نافذة ثقافية عىل التاريخ واخلريطة السياسية زمن _00

الغازي أرطغرل ألبرز دول العامل املؤثرة يف ذلك الزمان, فاملشاهد 
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كام تعرف  تعرف عىل مراحل ما قبل قيام الدولة العثامنية ورجالهتا,

والدولة املغولية  عىل الدولة السلجوقية والعديد من سالطينها,

إىل جانب تعرفه عىل اخلان بركة خان املسلم  والعديد من خاناهتا,

وكذا  الدولة  لذهبيته التي أهنت التتار وأجهزت عليهم,وقبيلته ا

والدولة  والدولة األيوبية يف الشام ونشاطها, البيزنطية وخطرها,

اململوكية يف مرص وجهادها, وكذا تعرف عىل فرسان املعبد 

وتدابريهم الرسية لقتالع العامل اإلسالمي من جذوره و بث جذور 

 .......وهكذا شظي والتاليش,الفتنة فيه ليقتتل إىل درجة الت

ع والتفكك حني يرسي يف جسد _04 أدرك املشاهد خطر الرصا

 ...األمة سواء رسى عىل خلفية دينية أو قومية أو تآمرية

وبذلك  كان املسلسل استدعاء للتاريخ ملعاجلة مشاكل الواقع,_05

 .فقد كان ثورة حقيقية يف صناعة الدراما العاملية

 تأسيس دراما إسالمية جبارة ونظيفة هو خطوة عىل طريق_00
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 .وهادفة 

يف هذا املسلسل يتجسد حديث رسول اهلل صىل اهلل عليه _05

َ حُيِبُّ إَِذا َعِمَل َأَحُدُكمم َعَمال  َأنم ُيتمِقنَهُ » :وسلم إِنَّ اَّللَّ
فقد كان  «(0)

كاتب السيناريست واملنتج واملخرج واملمثلون عىل أعىل مستوى 

كام تم استخدام أكثر من ألف زي من اللباس عىل  من الحرتافية,

كام تم حتديد األزياء بالسفر إىل تركامنستان  مدى مخس سنوات,

ء  ومعرفة البيئة احلقيقية لقبائل األوغوز وثقافتهم حتى إنه تم رشا

ونقلها إىل تركيا هلذا الغرض وتم  خيول تركامنية مع مدربيها,

دراسة الفولكلور الرتكامين بام يف  و كذا تدريب املمثلني عىل ركوهبا,

 .ذلك أغاين األفراح لدهيم

املسلسل تنبيه قوي لرجال الدعوة اإلسالمية عىل أمهية _01

 اإلعالم يف الدعوة إىل اهلل تعاىل لسيام وأن األذان يف اللغة العربية

                                 
 .مرفوعا   -ريض اهلل عنها-عن عائشة.  5/042يف مسنده املوصيل  يعىل وأبأخرجه ( 0)
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 .معناه اإلعالم 

أكد املسلسل عىل  أن اجلامهري املسلمة متعطشة إىل عمل جاد _02

وهادف ل ابتذال فيه بدليل إقباهلا الالحمدود عىل مشاهدته ومتابعة 

 .التحليالت الكثرية اخلاصة بكل حلقة

ومن أمثلة ذلك أنه يف أوىل حلقات  يف املسلسل أهداف تربوية,_51

ألنه ؛ اجلزء اخلامس لفت نظرنا مقاطعة الغازي أرطغرل لبنه 

وانكب عىل يده  معتذرا   فلام اقرتب البن من أبيه تعامل يف الربا,

ل ينال رضانا من مل ينل " :ليقبلها سحبها أرطغرل بشدة قائال

 "مرضاة ربه األعىل

املسلمة يف قبائل  املرأةيف املسلسل تسليط الضوء عىل أمهية _50

و بالتايل  األوغوز حيث كن يصنعن أفضل أنواع السحاد يف زماهنن,

كام كن أمهات عظيامت  إىل جنب يف البناء القتصادي, كن جنبا  

 .ويف ذات الوقت مقاتالت رشسات عند النزال تربني الرجال,
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املسلسل مجع لنا املتعة والرتفيه املباح إىل جانب األهداف _55

 الخ....الرتبوية والتارخيية والتعليمية والتصحيحية و

 مثال   ..يف املسلسل قيم وعرب وعبارات ستذهب بني املستمعني_50

 :من نحو

 .نترص عدوك عليك  إل إذا أعلنت أنت اهلزيمة أو متلن ي -

 .الطمع أم اخلبائث السياسية ثم تتبعها كل الكبائر -

الدولة ترتفع عىل أكتاف الرجال الذين ملئوا صدورهم  -

 .باحلكمة

أما صاحب  إن مهمتنا أن نجاهد لنرش عدالة اهلل يف الدنيا, -

 .النرص املطلق فهو اهلل عز و جل

رة من فقدوا  يكون أمل من ل أمل له,عىل القائد أن  - ورشا

 .شعلتهم

 (.يقولون إن الثور الذي دنا أجله يقوم بلعق سكني القصاب -
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 .أكرب حيلة للعدو هي ادعاء الصداقة -

بل هي دعوة  وشاية,حتذيرات املقربني من مقربني قد ل تكون  -

 .تثبتتقييم فاستمع و

نها مأو تدفعك لألحقاد و الغرية فطرة تدفعك للنجاح, -

 .للسقوط

فضع معايري  لك, قد جيعل عدوك أقرب الناس إليك قاتال   -

  .تقييمية بال عواطف تعميك عن رؤية احلقيقة

 العجز ومصلحة األمة :اخلائن ل بد من أن يقنع نفسه بأمرين -

 (.واجلامعة

حتى إذا نفد  إخفاقاتك تسحب من رصيد الثقة يف داخلك, -

 .الرصيد سقطت

 .وتفرقنا األطامع جتمعنا األوجاع, -
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إذا كنت ل تعرف كيف خترج من احلفرة فال داعي لكي تدخل  -

 . إليها أصال  

 .ل أسامح اخلائن حتى وإن كان أخي -

 :أخــريًا   

 زماننا يف لنا قيض أنباحلمد والشكر  تعاىل اهلل إىل أتوجه فإنني    

 أتوجه ثم الواقع, حتاكي ولغة عرصي, بنفس أمتنا خياطب من

 مهوم حيمل رجل هو شك بال الذيالسيناريست  كاتب إىل بالشكر

شأوه يف الحرتاف واإلسقاط والربط بني إىل جانب علو  األمة

سائر من كام أشكر املخرج وأبطال املسلسل و ,املستقبلاْلايض و

شارك يف تبليغ رسالة املسلسل مع توجيه النصيحة هلم أن جيعلوا 

 ,متاما  من املخالفات الرشعيةيا  هذا النوع من املسلسالت خال

بغض , عليها أحد يف أهنا خمالفة رشعية وبالذات تلك التي ل خيتلف

ألن هذا من  ,التزام بعضهم خارج دائرة املسلسلالنظر عن مدى 
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من خصوصيات هذا النوع من و, ام نجاح هذا النوع من األعاملمت

 .القصد وراء من اهلل و ,الدراما

 

  ..َدْعَواُهْم َأِن اْلَحْمُد ِللََِّه َربَِّ اْلَعاَلِمنَيَوآِخُر    

 

 
 

 

 

 


