:
في الدين والحياة

مسلسل قيامة أرطغرل

تأسيس لنهضة معاصرة
و ثورة يف الدراما الرتكية املتقهقرة

بقلم
محمد محيي الدين حمادة الغنيمي الدمشقي الميداني

ال فرَّقنا اهلل عن طريق رسولنا..

فهو مرشدنا ..
وقدوتنا ..
سنمشي يف طريقه ..و نتعلم من
أساليبه()1

( )1من بعض القيم والكلامت يف بعض مشاهد املسلسل.
3

سنحافظ على النظام اإلهلي و سننشر
العدالة يف شتى اجتاهات األرض.
◄ سنقول ملن يقول لنا  :إنّ قوّتنا لن تكفي!..
◄إنّ إمياننا يكفي....
◄سنقول ملن يقول لنا :إنّ عقولنا لن تكفي!...
◄إنّ كفاحنا يكفي...
◄سنقول ملن يقول لنا :إنّ أعمارنا لن تكفي!..
◄إنّ تارخينا يكفي....
◄سنقول ملن يقول لنا:إنّ العامل لن يكون لكم

!

◄إنّ اهلل يكفينا...
سنسريُ على هذا الطريق إىل أن تنتهي أنفاسنا.
من بعض القيم و الكلمات يف بعض مشاهد املسلسل من احللقة18
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ِ
وأفضل الصالةِ
ُ
وأتم
رب العاملني,
احلمدُ هلل ِّ
ُّ
ِ
التسلي ِم عىل سيدنا ٍ
املبعوث رمحة للعاملني ,وعىل
حممد
آله وصحبه أمجعني:
أما بعد:

فقد اكتست مسرية ٍ
مض وانقض
الزمان
من
قرن
ى

بعجره وبجره حلة سوداء قامتة؛ ألن علامنيي تركيا
عملوا فيها بجد واجتهاد عىل قطع الروابط الوثيقة بني
تركيا وجذورها العثامنية ,ال ليشء يعود بالنفع عىل
اجلامهري الرتكية التي غدت بذلك جاهلة بتارخيها,
عاجزة عن قراءته بعد أن حيل بينها وبينه بقرار فرض
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احلروف الالتينية عوضا عن احلروف العربية التي كتب
هبا تارخيها ,فإذا بالشعوب الرتكية تغدو بني عشيّة
وضحاها ُأمية ال متلك القدرة عىل قراءة أجمادها وال
تعرف عنها شيئا ,ثم ما يصل منها إليها فإنام يصل
مشوها مزورا من خالل أدوات املدرسة واجلامعة
واملرسح والدراما الرتكية التي أخذت تُعمل معول
اهلدم والتخريب يف ذلك البناء اإلمرباطوري الشامخ؛
وما ذلك إال ألن اخلالفة العثامنية قامت عىل الفكرة
اإلسالمية ,وعىل أرضيتها اإليامنية ,ومنظومتها
األخالقية ,ورسالتها اجلهادية ,فإذا بالسادة اجلدد
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لرتكيا جيتهدون يف قطع الصلة بني األتراك وتارخيهم
هبدف قطع وشائج اإليامن يف قلوهبم ,لكي يتسنى هلم
ى
فصل إسالم الشعب الرتكي عن احلياة العامة ,ومنع
أداء األتراك لرسالة نرش اإلسالم يف أرجاء األرض
عزهم
التي كانت ديدن آبائهم العثامنيني ,ومصدر ّ
وسيادهتم وسؤددهم ,وينبوع ثقافتهم ,ومعني
رسالتهم ,ولقد نجح غالة العلامنيني يف تركيا يف
سياستهم بالنسبة لرشائح انحرفت عن مسرية النهر
اهلادر هلذه األمة العظيمة حني باتت تتخذ من اإلحلاد
دينا وديدنا هلا ,لكنهم مل ينجحوا مطلقا بالنسبة لعموم
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الشعب الرتكي حني أخفقوا إخفاقا ذريعا يف نسف
تلك اجلذور والوشائج التي ترس ّ
خت يف فطرة هذا
التحوالت
الشعب ,والتي أثبتت أهنا أقوى من كافة
ّ
واملحاوالت وعمليات العزل عن الدين واألصل
والتاريخ ,وأقوى من جهود مائة سنة مضت
وحكومات انقضت ,ودراما خداعة بادت بالرغم مما
أفسدت ,فلام أطل عهد التيار التوعوي املحافظ متمثال
بحزب العدالة والتنمية ذي اجلذور العثامنية اإلسالمية
األصيلة كان ال بد من نفض الغبار عن ذاك التاريخ
العظيم ,وإعادة ربط حارض األتراك بمرتكزاته وقيمه
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ومسريته ورسالته رجاء أن تنهض األمة من جديد,
وأن تؤدي دورها يف قيادة العامل بعد أن أخذ يئ ُّن من
إرهاب الطامعني الذين قادوه بال قيم ,فداسوا اإلنسان
الذي رفعوا لواء حقوقه خداعا ,وداسوا الشعوب التي
نادوا بحريتها عدوانا ,وزوروا التاريخ وفق مشتهيات
نفوسهم ومصاحلهم زورا وهبتانا ,وهنبوا األموال و
الثروات ود ّمروا املمتلكات باسم نرش الديمقراطية
ظلام وطغيانا!.
إنّه بعد سقوط البرشية يف محأة هذا املستنقع اآلسن
كان ال ُبد يف رحلة حترير األمة واستعادة دفة ر ّبان
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سفينة البرشية من إعادة ربط اإلنسان بربه إيامنا وثقة
وعبادة وتوكّال وجهادا وبذال واستشهادا ضمن قالب
من الوسطية اإلسالمية وهو ما جتىل لنا بجالء يف
اخلطوة الصحيحة عىل الطريق الصحيح التي متثلت
بمسلسل "قيامة أرطغرل( ,")1ضمن قائمة من
اإلجيابيات الغزيرة التي قدمها لنا املسلسل.
إن من إجيابيات املسلسل بث روحِ األمل والعزة
والكرامة وإمكانية عودة هنضة األمة يف نفوس متابعيه
بالرغم من قلة عدد حماريب أرطغرل وفقرهم وضعف
( )1والصحيح أن يقال":مسلسل انبعاث أرطغرل" ألن كلمة؛
" "Dirilişتعني انبعاث وليس قيامة.
01

إمكانياهتم حلظة انطالق مرشوعهم ,وبالرغم من
الواقع الكئيب الذي كانوا يعيشونه وهو ما يتفق مع ما
تعيشه أمتنا اليوم ال سيام وأن املسلسل نقلنا من إرص ٍ
ار
إىل إرصار بالرغم من كافة التحديات التي كانت
تتكالب عليه إىل حدِّ أن ّه كان خيطو إىل األمام خطوة
فيضطره أعداؤه بعد كل ما بذله من جهد إىل أن يعود
إىل الوراء أخرى راجعا إىل مربعه األول الذي انطلق
منه ,لكنه مع ذلك مل يقنط من رمحة اهلل عز وجل ,ومل
مرصا عىل امليض يف طريقه
يتسلل اليأس إىل قلبه ,فظل ّ
الذي إما أن ينجزه برأس مرفوع وإما أن ينال فيه رشف
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ٍ
مقبل غري ٍ
ٍ
مدبر مفسحا الطريق
بصدر رحب
الشهادة
ٍ
جيل عىل شاكلته يتابع ما بدأه ,هلذا أثمر جهاده
إىل
وإرصاره فانتهى إىل أن ك ّللته العناية اإلهلية بأن أخذ
ٍ
انتصار إىل انتصار ,مما
ينتقل مع حماربيه ومؤيديه من
يعني اشتامل طريقه عىل فتوحات وإنجازات مل نعد
نراها يف عرص االنحطاط الذي نعيش فيه اليوم.
ومن يدري فربام كان من دواعي اإلقبال عىل
املسلسل أنه تضمن انتصارات وفتوحات مل تعد جزءا
من واقعنا اليومي يف هذا املنعطف احلرج من تاريخ
تعوض النقص الذي
أمتنا ,فكأن اجلامهري كانت ِّ
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افتقدته عىل أرض الواقع بام قدمه هلا املسلسل عىل
مرسح التشخيص ,من خالل استدعاء ماض عزة تليد
تتشوق إليه بشدة.
ّ
إذن كان من أهداف وإجيابيات املسلسل بذله
الوسع يف ربط األمة الرتكية وسائر املشاهدين باهلل عز
وجل ,وهو جهد مو ّفق مشكور تنوعت أساليب كاتب
احلوار "السيناريست "يف تقديمه وتغذية املسلسل به
ٍ
ٍ
من نحو تسبيحٍ
تكبري ,وتعظيم جلناب حرضة
وهتليل و
اهلل عز و جل ,ومدحٍ ملقام سيدنا رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم ,ومن نحو ألفاظ وعبارات ومواقف
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ومواعظ إيامنية تعدّدت بتنوع الظروف من خيمة ووادٍ
ّ
و جبل ومغارة و غابة ,وسل ٍم وحرب وترحال
واستقرار ,وأمل وألم وحزن وفرح وهكذا ,..ويف هذا
إشارة إىل أن العبد ذاكر هلل تعاىل يف كل حال ,وأن قلبه
حارض مع ربه عز وجل يف كل وقت ,وإىل أن معية اهلل
تعاىل ال تتخىل عن العبد املؤمن حلظة أو أقل من
ذلك..وهو القائل سبحانه يف احلديث القديس اجلليل:
ِ

(( أنا مع عبدي ما ذكرين وحتركت ِيب شفتا ُه )) (ابن ماجه
وابن حبان)

ومن الصور املرشقة يف املسلسل أن حلقاته ربطت
كافة اإلنجازات وكامل االنتصارات وسائر الفتوحات
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باهلل سبحانه وتعاىل ,وهذا يف تقديري قيمة ما بعدها
عرى اإليامن باهلل عز وجل ,وترسيخ
قيمة يف توثيق
ى
مفهوم التو ُّكل عىل اهلل سبحانه يف األمة الرتكية من
جديد بعد أن عصفت ببعض أبنائها أمراض الشبه
واإلحلاد يف ذات اهلل ,وعوارض الغفلة والبعد عن
اهلل ,ومنزلقات الضياع والغياب بعيدا عن الفطرة
السليمة وطريق اإليامن باهلل ,وهو ما شاهدنا أثره جليا
يف مواجهة االنقالب حيث كان الشعب الرتكي ير ُّد
عىل االنقالبيني بصوت واحد:
( يا اهلل_بسم اهلل_اهلل أكرب )
وهي الكلامت التي كان يفتتح هبا أرطغرل وحماربوه
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معاركهم ,وكأن شدة ارتباط الناس باملسلسل جعلهم
يستدعون عباراته يف مواجهة حتديات االنقالب ,ال
سيام وأن تلك العبارات تنسجم متام االنسجام مع
عقيدهتم.
إنّنا لو استقرأ نا احلوارات املختلفة يف املسلسل
لوجدناها ترسخ عقيدة الثقة باهلل ,واالعتامد عىل اهلل,
وحسن الظن باهلل ,سواء يف ذلك تلك احلوارات
الرتبوية التي كانت جتري بني سليامن شاه وأوالده أو
األعيان من قبيلته أو حماربيه أو عامة أبناء القبيلة الذين
يمثلون الشعب يف عرف زماننا.
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وسواء احلوارات التي كانت جتري بني األم هايامه
زوج سليامن شاه وأوالدها ,أو مع نساء قبيلتها يف
حلظات شظف العيش والشدة ,أو تلك التي جتري يف
اللحظات احلالكة بينها وبني أهل احلل والعقد من
قبيلتها.
وسواء احلوارات اإليامنية بني القائد أرطغرل وشيخه
ابن عريب ,أو اجلهادية بني أرطغرل وحماربيه أو أركان
قبيلته ,أو بينه وبني مر ّبيه دييل مري.
لقد كان املشهد األول هلذا املسلسل الضخم بني
"أرطغرل"و"دييل مري"( أحد أبطال املسلسل يف جزأيه
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األول والثاين ) ملفتا للنظر من خالل قوهلام " :حسبنا
اهلل" يرفعان هبا الصوت عاليا ملرات كثرية يف مشهد
مؤثر(أكشن) ٍ
راق جدا ,إذ كانا يعمالن عىل صناعة
سيف ما يزال يف طور اجلمر ,وكل منهام يطرق عليه
بمطرقته بقوة وهو يقول" :حسبنا اهلل..اهلل ال رشيك
له" ,وبعد أن الن احلديد قال أرطغرل :حتى احلديد مل
يتحمل ذكر اهلل فالن وآمن".
إن تلك اجلملة اإليامنية ,أي":حسبنا اهلل ...اهلل ال
لدى افتتاحية العديد من
رشيك له" تر ّددت مرارا
ى
ٍ
عبارات إيامنية
املعارك أو يف أثنائها ,وذلك إىل جانب
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أخرى من نحو"اهلل أكرب" أو " اهلل حي" أو " احلي هو
ى
اهلل" .
ملسنا ذلك يف نطق أرطغرل بالشهادتني يف كل
حلظة اقرتب فيها من لقاء اهلل بالقتل من نحو حكم
اخلائن "غومشتكني" عليه باملوت رضبا بالسيف يف
اجلزء الثاين ,أو من نحو ِ
أسه لدى قاطع الطريق
الصليبي "فرنسيسكو"الذي وظفه اخلائن أورال ,أو
من نحو تكاثر السيوف الصليبية عليه التي غلبت
شجاعته يف قلعة "كاراجيسيار"الصليبية بحضور
زعيمها تكفور ,وقائد جيشه احلاقد فاسيليوس ,وكذا
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يف حلظة وقوع الغازي "باميس" يف يد الصليبي
"تيهو"امللقب بالوحش ,وكذا حلظة وصول املحارب
"دوغان ألب" مثخنا بجراحه إىل قبيلته بعد أن نال منه
الصليبى "فاسيليوس" واخلائن "أورال" وذلك يف هناية
احللقة ( )38حيث نطق يف مشهد مهيب قولة كل
مسلم " :أشهد أن ال إهل إال اهلل وأشهد أ ّن حممدا عبده
ورسوله" ومن ثم فارق احلياة ,واملشاهد األربعة يف
اجلزء الثالث.
كام ّ
يتوجه
جتىل ذلك من خالل الدعاء الذي كان ّ
به أرطغرل إىل اهلل تعاىل يف شتى املصائب التي حتدق

11

تدهلم من حوله ,من نحو توجهه إىل
به واألزمات التي
ّ
الصالة ودعائه دعاء املضطر لدى احتجازه يف قرص
العزيز يف حلب وذلك يف اجلزء األول من املسلسل.
ومن نحو مناجاته هلل عز وجل وهو يف األس
والتعذيب يف قبضة زعيم التتار املجرم "نويان" الذي
غرز مسامرا يف يده املربوطة إىل شجرة لدى حماولته
اهلرب ,ليصبح املسامر احلديدي ويد أرطغل وجذع
الشجرة جسام واحدا ال ينفك بعضه عن بعض ,وذلك
يف اجلزء الثاين من املسلسل.
ومن نحو تكرار طلب الدعاء من أبيه ومن أمه
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بل ومن زوجه حليمة أيضا ,وكذا تأكيده عىل شيخه
"ابن عريب" عىل أن يكون اجلرس الواصل يف العالقة
بينهام هو الدعاء.
ومن نحو ابتداء املعارك التي كان خيوضها
بعبارات إيامنية من نحو " :يا اهلل_ اهلل حي_ اهلل
أكرب" ,وسائر عبارات الثقة باهلل واالعتامد عىل اهلل.
ومن نحو ترديد عبارات هي يف األصل آيات
قرآنية من نحو( :جاء احل ُّق وزهق الباطِ ُل) وذلك يف
حلظة غضبه من خيانة "فاسيليوس" الصليبي حني
نقض الصلح املربم بني السلطان "عالء الدين"
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السلجوقي وإمرباطور القسطنطينية!.
ومن نحو التجاء "ابن عريب" يف اجلزء الثالث من
املسلسل إىل اهلل تعاىل التجاء عبودية بني يديه لدى
بالسم الشديد القاتل
تعرض أرطغرل ملحاولة اغتيال ُّ
ّ
كاد أن يقيض عليه.
ومن نحو التجاء طبيبه "آرتوك" إىل اهلل تعاىل
التجاء ممزوجا بالبكاء بعد أن أخذ باألسباب وقدم كل
سى
ما بوسعه أن يفعله إلنقاذ سيده أرطغرل الذي
ى
السم يف جسده ,ومل يبق أمامه بعد كل اجتهاده إال أن
ُّ
ِ
أمر اخللق واألرض والسامء,
يرفع يديه إىل من بيده ُ
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وكأنه يناجي رب العزة قائال" :علينا الدواء ومنك
الشفاء".هذا وقد مزج مناجاته بدموع العبادة هلل
والعبودية بني يديه سبحانه وتعاىل.
ومن نحو التجاء "أصليهان"_أخت الغازي عيل
يار_بعد احتجازها يف املغارة وقتل أرطغرل ملحتجزها
اخلائن"باتوهان"دون أن يعلم أحد عن مكان
احتجازها شيئا.
أما املواعظ املؤثرة واملفيدة فقد امتأل هبا املسلسل
بطوله وعرضه.
ولو أننا استعرضنا نامذج من أسلوب املسلسل يف
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عرى اإليامن باهلل تعاىل يف
عرض مواعظه التي توثق
ى
قلوب مشاهديه ألدركنا أن ُج ّل اعتامده يف ذلك استند
إىل شخصية "ابن عريب" التي هي يف هذا املسلسل
شخصية رمزية خلطاب املريب امللهم عىل نحو ما سيأيت
الحقا إن شاء اهلل تعاىل ,مع مراعاة أن شخصية ابن
عريب يف أصل وجودها يف تلك احلقبة هي شخصية
حقيقية وليست ومهية.
ومن اختيارايت التي أقدِّ مها للقارئ الكريم
كأنموذج عىل املواعظ املتكررة يف املسلسل قول ابن
عريب ألرطغرل يف إحدى احللقات واعظا ومثبّتا

15

_أنقلها بترصف بسيط _:
الوحي الذي كان يأيت لنبينا حممد صىل اهلل عليه
يرى فيها
وسلم انقطع عنه فرتة من الزمن مل يعد ى
رسولنا جربيل عليه السالم.
هنا ا ّدعى قومه أن رب العزة قاطعه وقاله وتركه!.
يف هذه املرة حتققت إغاظتهم للنبي الكريم عليه
السالم ,فكان الوضع اجلديد حيزنه يف العاملني.!..
كان الوحي جربيل أكرب معني للنبي عليه الصالة
يوجهه يف
والسالم ,وكان يستمد بذلك القوة ,كام كان ّ
طريق الدعوة إىل اهلل ,لكن بانقطاع الوحي أصبح نبينا
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الكريم يف تلك الفرتة حمروما من املواساة التي تعينه
عىل حتمل املشاكل يف صدر الدعوة اإلسالمية.
هنا نزلت سورة الضحى لتُثبت لنبيِّنا صىل اهلل عليه
وسلم أنه حبيب الرمحن ,وأن توقف الوحي إنام كان
الضحى ,واللي ِل إِذا سجى  ,ما
حلكمة .قال تعاىل ﴿ :و ُّ
ودعك ربك وما قىل ,ول ِ
آلخر ُة خري لك ِمن األُوىل,
ُّ
ولسوف ُيعطِيك ر ُّبك فرتض,ألم جيِدك يتِيام فآوى,
ووجدك ضاالًّ فهدى ,ووجدك عائِال فأغنى ,فأما
اليتِيم فال تقهر ,وأما السائِل فال تنهر,وأما بِنِعم ِة ر ِّبك
فحدِّث﴾.
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هذه السورة أمدت نبينا عليه السالم بالقوة من
جديد .إن ما حصل يف هذه احلادثة كان درسا لنا
يتخىل عن نبيِّه حتى لو مألت الظلمة
ولألمة أن اهلل ال
ى
كل مكان ,وحتى لو انترش الظلم يف كل الدنيا ,فعلينا
أن نعلم أن اهلل معنا وال ينسانا ,وأن كل الفتن التي يف
هذه الدنيا لن تتمكن من ختذيلنا مادام اهلل معنا ,وأن
انتصار الظامل ,واهنزام املظلوم ,ووهن املسلمني حني
صار األخ يكيد ألخيه ,وأن كافة هذه املظاهر السلبية
لن تتمكن من إدخال اليأس يف قلوبنا حتى ولو مل
ى
نحصل عىل املكافأة واجلزاء والنرص يف هذه الدنيا فإننا
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األبدي لنا.
بال شك سنناله يف اآلخرة ,املوطن
ّ
هذا هو وعد اهلل للمؤمنني ,وهذا الطريق صعب بال
شك ال يقتحمه إال أصحاب اهلمم ,هلذا قال ربنا يف
حمكم التنزيل ﴿ :أم ح ِسبتُم أن تد ُخ ُلوا اجلنة وَلا
يأتِكُم مث ُل ال ِذين خلوا ِمن قبلِكُم مست ُه ُم البأسا ُء
والرضا ُء و ُزل ِز ُلوا حتى ي ُقول الر ُس ُ
ول وال ِذين آمن ُوا مع ُه

رص اهللِ أال إِن نرص اهللِ ق ِريب ﴾
متى ن ُ

[البَ َق َرة.] 412 :

تعاىل
ومن النامذج الوعظية التي ترسخ اإليامن باهلل ى
مشهد صالة اجلمعة يف القبيلة حيث "باميس ودوغان"
يتوضآن ,وحيث "غوندوغدو" يتوضأ يف مكان آخر,
ّ
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وحيث املؤذن يؤذن للصالة بني يدي القبيلة املجتمعة
يف مكان مرتفع ُأعدّ من رصح خشبي متواضع عىل
شكل مسجد جامع ويف احلضور زعيم القبيلة "سليامن
شاه" و أوالده ووجهاء القوم يتخللهم القلة القليلة من
العمالء واخلونة ,أما خطيب اجلمعة فمجددا هو "ابن
عريب"حيث بدأ خطبته بقوله( :مهللا! ارض عن األمري
العزيز_وقد كانوا قريبا من حلب_وارض عن سيدنا
سليامن شاه ,ثم تال قوله تعاىل﴿ :ومن ُيطِ ِع اهلل
ِ
ِ
اهلل علي ِهم ِمن النبِيِّني
والر ُسول فأُ وَلك مع الذين أنعم ُ
والصدِّ ِ
يقني والشُّ هد ِاء والص ِ ِ
احلني وح ُسن ُأ وَلِك
ِّ
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ِ

ِّساء.] 96 :
رفيقا﴾ [الن َ

ثم أخذ يرشح معنى الصدّ يقية بقوله:
ما معنى أن يكون اإلنسان صدّ يقا؟
معناه أن ُيصدّ ق قوله بالعمل.
معناه أن يقول احلق إن تكلم.
معناه إن سار يف طريق فيجب أن يكون طريق احلق
والصواب.
كون املرء صدّ يقا جيعله يصل إىل احلق عرب أكثر الطرق
أمانا .ثم قال:
األعزاء:
ّأّيا املسلمون
ّ
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س نجاة سيدنا نوح عليه السالم من الطوفان..
ُّ
وسيدنا إبراهيم عليه السالم من النار..
وسيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم من املرشكني..
س نجاة هؤالء األنبياء مجيعا هو ّأهنم كانوا " ِصدّ يقني"
ّ
جعلنا اهلل ممن يعملون الصواب ويتبعون احلق .آمني.
وحفظنا من نارشي الفتن ,وناصبي الفخاخ .آمني.
آمني .آمني_هنا تتوجه الصورة إىل اخلائن كورت
أوغلو اجلالس بجوار سليامن شاه_
ومن املواعظ اإليامنية التي تدغدع فطرة اإليامن يف
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القلوب وتبث الطمأنينة والسكينة اإليامنية يف النفوس
وتبني القادة من الرجال يف األمة ما جرى من حوار
مؤثر ماتع؛ بني الشيخ"ابن عريب والغازي أرطغرل"
عقب استشهاد املحارب"دوغان" وذلك يف احللقة
( )38حني دخل أرطغرل عىل شيخه يف خيمته وهو
يقرأ القرآن الكريم ,حيث قال ابن عريب يف حواره
وابتداء موعظته :يا ولدي :ما أهنيت قراءته اآلن من
سورة هود كان قوله تعاىل﴿ :واص ِرب ف ِإن اهلل ال ُي ِضي ُع
ِ ِ

أجر املُحسنني﴾ [ ُهود]111 :

أنت سيد يا بني ,وإن شاء اهلل تصبح سيد السادة.
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جيب أن تكون قويا .األرض تستند إىل اجلبال .واألمة
تستند إىل السادة.
قال أرطغرل:
البعض حيرتق بالشوق ,والبعض باللقاء .واملصيبة
كانت من نصيب أخينا دوغان.
الشيخ ابن عريب:
املصائب هي الضيف الذي يرسله اهلل تعاىل ملن
ُ
ُحيب .املهم يف األمر هو القدرة عىل الصرب.
املصائب تسري بإذن الذي أرسلها وهو اهلل ,وليس لنا
ُ
إال أن نسلم ألمر اهلل .ا.ـه بترصف يسري .

34

أرطغرل :غايتنا هي مرضاة اهلل ,لكن مسألة استشهاد
دوغان ثقيلة عىل من تركناهم يف القبيلة ِمن أم,
ٍ
زوجة ,وصديق.
و
الشيخ ابن عريب  :أرطغرل يا بني ...
نبينا املبارك عليه السالم الذي أرسل رمحة للعاملني
ولد يتيام :عندما كان طفال فقد أمه ,ثم فقد جده ,ثم
ع ّمه ومها اللذان كانا يرعيانه حتت جناحهام.
أما مرشكو مكة الذين رأوه بال سند فقد ضغطوا
السبل حتى إهنم ألقوا عىل
عليه ,ثم قاموا بإيذائه بكل ُّ
رأسه املبارك القاذورات وهو يقف بني يدي ربه يف
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الصالة ,فلام رأته ابنته فاطمة ريض اهلل عنها وهو عىل
هذه احلال جاءت إليه راكضة ومسحت وجه نبينا عليه
الصالة والسالم بدموعها ,ونبينا يقول:
ال تبكي يا ابنتي ...فإ ّن اهلل حافظ ِ
أباك)1(...
األُنموذج األخري للمشهد اهلادف اَلاتع واملوعظة
اللطيفة املؤثرة نرصدها يف احللقة اخلامسة والثامنني
األكثر مجالية وترفيهية وفائدة يف حلظة عقد قران
"هيلينا" بنت تكفور الزعيم السابق لقلعة كاراجيسيار

()1

املشهد طويل جدا سنأيت عليه كامال بإذنه تعاىل يف فقرة":حاجة

القائد املجدد إىل الشيخ امللهم".
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وبني "باميس ألب" املحارب املقرب من الغازي
أرطغرل بحضور وجوه القبيلة وضيفها الشيخ ابن
عريب الذي مهد هلذا الزواج بقوله:
زوج سيدُنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
قبل أن ُي ِّ
سيدنا عليّا وسيدتنا فاطمة _ريض اهلل عنهام_ نادامها
وقال هلام :
سأزوجك ابنتي فاطمة لكن إن قبلت أن
عيل:
ِّ
يا ّ
تكون هلا عبدا.
يا فاطمة :سأُزوجك عليا إن ِ
قبلت أن تكوين له
ّ
ِّ
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جارية(.)1
وطبقا هلذا املفهوم يف حياهتام فقد أصبح هذا الزواج
مثال ّيا ِّ
لكل اإلنسانية.
ثم قال :إن شاء اهلل تعاىل سيُبنى زواجكام استنادا إىل
ى
هذا املفهوم.
هنا تتدخل "هيلينا" بكالم ُيكتب بامء الذهب قائلة:
سيدي :
( )1أورد اإلمام السيوطي يف كتابه"املحارضات واملحاورات" هذه
الوصية النبوية البنته فاطمة بلفظ( :يا فاطمة كوين له أمة يكن لك
عبدا ,واعلمي أن أطيب الطيب اَلاء وأحسن احلسن الكحل)
ص .188:ورواها اإلمام الديلمي يف كتابه":الفردوس بمأثور
اخلطاب "885 /5
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لقد فتح يل هؤالء الناس أحضاهنم حتى إنّني هبم مل
ى
أعد أشعر بغياب أمي وأيب.
ٍ
أخت هلم دون أن يسألوين عن
ولقد رحبوا يب مثل
ديني وقومي.
سيدي:
بناء عىل هذا ُأريد أن ُأسلم قبل عقد النكاح ,وأن
أتزوج وأنا مسلمة.
الشيخ ابن عريب :
يقول ربنا تبارك وتعاىل يف سورة آل عمران  ﴿ :فبِام
رمح ٍة ِمن اهللِ لِنت هلُم ولو كُنت ف ًّظا غلِيظ القل ِ
ب
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النف ُّضوا ِ

ِ

من حولك ﴾[ .آل ع ْم َرا َن] 116 :

بمقتض هذه
كم هو مجيل أ ّن هؤالء الناس عملوا
ى

ِ
نويت أن تسلمي.
اآلية .وكم هو مجيل أنك
اآلن ر ّددي ما سأقوله:

أشهد أن ال إهل إال اهلل ,وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله ( .تر ّدد هيلينا الشهادتني خلف الشيخ ).
بارك اهلل ِ
بك.
ِ
توج هدايتك..
اآلن جيب أن أمنحك اسام ُي ِّ
ِ
ِ
فليجعلك اهلل
اسمك منذ اآلن "حفصة".
فليكن
يف جنة اخللد جارة لسيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه
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وسلم وسيدتنا حفصة أم املؤمنني ريض اهلل عنها بعد
أن محل ِ
ت اسمها.
ثم توجه الشيخ ابن عريب إىل الغازي أرطغرل
قائال :أرطغرل بيه..
أنت توجت انتصاراتك بأسك للقلوب .أصبحت
وسيلة هلداية إنسان.
أمجل ٍ
هذا هو ُ
نرص عند اهلل .وال يليق نرص كهذا إال
بسيِّد السادات .ا.ـه
  

تلكم النامذج عرضتها للبيان ال للحرص ,وإال فإن
عملية االستقراء التا ّمة لكافة مشاهد املسلسل اإليامنية
40

العيل
والوعظية والرتبوية بام يوثق الصلة بذات اهلل
ّ
املتعال حتتاج إىل كتاب من احلجم الكبري ال إىل مقال
من املقياس الصغري.
سأعرج عىل املشاهد
يف ختام هذه السياحة الفكرية
ِّ
األربعة بالتعليق املقتضب املفيد بام يؤكد حقيقة ما
سقت املقال من أجله:
ُ
ففي األُنموذج األول كان احلديث عن الوحي
وأثره يف تثبيت النبي ّ
اهلل عليه وسلم ,وبالتايل
صىل ُ
فالرابط هو يف أثر الصلة باهلل تعاىل يف تقوية عزائم
املؤمنني مهام ادهل ّمت اخلطوب وتكاثر األعداء
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وتراخت قوة املسلمني ومتزقت كلمتهم فإن الذي أحيا
أمة اإلسالم من قبيلة وثنية طريدة ال وطن وال وزن هلا
قادر اليوم عىل إحياء االنبعاث يف األمة من جديد مهام
ختاذل األصدقاء وتكاتف األعداء.
ويف األُنموذج الثاين أثر صالة اجلمعة عندما
يتصد ىى هلا صاحب األهلية من العلامء العاملني
الباحثني عن هنضة أمتهم.
ِ
امللهم من العامل
ويف األُنموذج الثالث اخلطاب
الذي يقف وراء الزعيم املجدد.
ويف األُنموذج الرابع أثر األخالق اإلسالمية يف
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نرش الدعوة اإلسالمية.
ويف كل ما ذكر هناك رسائل ذات مجالية سامية يسعى
ى
كاتب املسلسل ومن يقف وراءه أن يوصلوها إىل
اجلامهري لتنهض من كبوهتا ,وتعيد ارتباطها برهبا,
وتستلهم من اَلايض التليد مادة انطالقة حقيقية نحو
ُ
عمالق هذه األمة عمر بن
مستقبل واعد .وصدق
أعزنا اهلل
اخلطاب ريض اهلل عنه حني قال ":نحن قوم ّ
أعزنا اهلل أذ ّلنا
باإلسالم ,ومهام ابتغينا العزة بغري ما ّ
الزائل ونجمها اآلفل
عزها ّ
اهلل" .وهل يعود إىل األمة ّ
التعرف عىل اهلل عز وجل
دون أن تبدأ من جديد رحلة ّ
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وتشدّ رحلها نحو حسن الصلة به سبحانه.
هذه املعاين اإليامنية الراقية نجح املسلسل يف تسليط
الضوء عليها ,وجذب املشاهد إليها ,ليثبت لنا من
جديد أمهية اإلعالم يف خدمة الدعوة اإلسالمية
ورجاالهتا ,وحاجتنا إليه يف هذا العرص لصياغة هنضة
عىل أسس متينة إلعادة أمتنا إىل سكّة الريادة
أصيلة ى
والسيادة حيث مل تنعم البرشية ولن تنعم باألمن
والعدالة والتنمية واحلرية وحقوق اإلنسان إال حتت
رواقها.
فاملسلسل لبنة يف هذا املنحى ,وإنّا ننتظر من النخبة
ى
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يف تركيا املزيد ,فاإلنسانية عطشى تطلب من أمة الرمحة
ى
أن تنفض عن كاهلها غبار السنني وتنطلق من جديد
رأس ماهلا
حتت راية غيورة صادقة مص ّممة وجسورةُ ,
إخالصها لدينها ,وثقتها برهبا ,ويقينها بنجاح
امليض قدما نحو هدفها ,حتدو
مرشوعها ,وعزمها يف
ّ
هبا وسطية اإلسالم ,ويرسم اَلايض العظيم معامل
الطريق للمستقبل املزدهر القادم ,فهذا ما نراهن عليه
الدنيا رشقيّها وغربيّها دون أن هتتز ثقتنا هبذا الطريق
وحتمية نجاحنا فيه ,وأننا سنعاين عرص االنتصارات
والفتوحات من جديد ,فإن مل نعشه واقعا كريام يف
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حياتنا فنس ّلم الراية ألبنائنا وسيعاينونه بأنفسهم بوعد
اهلل ,ووفق سنن اهلل ,ولن ِ
جتد ل ِ ُسن ِة اهللِ تب ِديال  ,ولن
ِ
جتد ل ِ ُسن ِة اهللِ حت ِويال.
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