
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 الرشتة أبو خليل بن عطاء اجلليل العامل التحرير حزب أمري كلمة
 م1453 - هـ857 سنة القسطنطينية فتح ذكرى مبناسبة

 .وبعد وااله ومن وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هللا نعم على هلل احلمد
 الكرام، الصفحة ضيوف وإىل... براراأل األخيار الدعوة محلة وإىل ...للناس أخرجت أمة خري اإلسالمية األمة إىل

 وبركاته، هللا ورمحة عليكم السالم
 ال إهنا ؟ هللا رسول بشرى حتقق موقع األايم تلك كانت إذا فكيف األمم لتلك فخر موضع هي مضيئة أايما   األمم اتريخ يف إن

 أايم هذه، الغراء أايمنا األايم هذه ومن... السماء عنان إىل األمة وترفع دنياال تضيء مشوسا   بل السماء يف تشع جنوما   تكون شك
 فجر فتحها مت حىت األول ربيع من والعشرين السادس من اعتبارا   وحماصرهتا القسطنطينية غزو الفاتح بدأ لقد... القسطنطينية فتح ذكرى

 ظافرا   املدينة الفاتح حممد دخل وملا شهرين، حنو استمر احلصار نأ أي ه،857 األوىل مجادى الشهر هذا مثل من العشرين الثالاثء
 البيزنطي الشعب فيها احتشد حيث صوفيا"، اي"آ كنيسة إىل توجه مث والنجاح، فرالظ هذا على شكرا   هلل وسجد فرسه، عن ترجل

 أيوب "أيب اجلليل الصحايب قرب موضع يف مسجد إبقامة وأمر مسجد، إىل صوفيا" اي"آ كنيسة بتحويل وأمر األمان، حهمفمن ورهبانه،
 لُق ِّب الذي الفاتح وقرر... عنه ورضي هللا رمحه هناك وتويف القسطنطينية، لغزو األوىل احلملة صفوف ضمن كان حيث األنصاري"،

 "إسالم اسم فتحها دبع القسطنطينية على وأطلق أدرنه، سابقا   كانت أن بعد لدولته عاصمة القسطنطينية اختاذ الفتح بعد اللقب هبذا
 وأصبحت فيها وصلى "صوفيا آاي" إىل وتوجه املدينة الفاتح دخل مث "إستانبول"، بـ واشتهرت اإلسالم"، "دار اإلسالم مدينة أي بول"

 من كمال مصطفى العصر جمرم متكن حىت املؤمنون يعمره مشرقا   طاهرا   مسجدا   كذلك واستمرت... ومحده ونعمته هللا بفضل مسجدا
 !والغادي للرائح متحفا   جبعله وتدنيسه فيه الصالة نعم

َنَما: قال العاص بن عمرو بن اّللِّ  َعْبد عن الشريف حديثه يف  هللا رسول بشرى حتققت وهكذا   اّللِّ  َرُسولِّ  َحْولَ  حَنْنُ  بـَيـْ
َيةُ  َأوْ  ُقْسطَْنطِّينَِّيةُ  َأَوال   تـُْفَتحُ  اْلَمدِّينَـتَـْيِّ  َأي    اّللِّ  َرُسولُ  ُسئِّلَ  إِّذْ  َنْكُتبُ   يـَْعِن  ،َأوَّلا  تـ ْفَتح   ِهَرْقلَ  َمِديَنة  » : اّللِّ  َرُسولُ  فـََقالَ  ؟ُرومِّ

 عليه وعلق خيرجاه"، ومل الشيخي شرط على صحيح حديث "هذا عنه وقال املستدرك يف واحلاكم مسنده يف أمحد رواه ،«ق ْسطَْنِطيِنيَّةَ 
 َسِّعَ  أَنَهُ  أَبِّيهِّ  َعنْ  اْْلَثْـَعمِّي   بِّْشر   ْبن اّللِّ  َعْبد عن الشريف احلديث يف وكذلك. ومسلم" البخاري شرط "على: قائال   التلخيص يف الذهيب

 َ َلِنْعمَ  اْلق ْسطَْنِطيِنيَّة   لَتـ ْفَتَحنَّ » :يـَُقولُ   الَنيبِّ  َفَسأََلنِّ  اْلَملِّكِّ  َعْبدِّ  ْبنُ  َمْسَلَمةُ  َفَدَعانِّ  :لَ قَا «اجْلَْيش   َذِلكَ  اجْلَْيش   َولَِنْعمَ  َأِمري َها اْْلَِمري   فـَ
 فتحققت... ثقات" ورجاله والطربان والبزار أمحد "رواه عليه التعليق يف الزوائد جممع يف وجاء ،أمحد رواه اْلُقْسطَْنطِّينَِّيَة، فـََغزَا َفَحَدثـُْتهُ 

 طفولته، منذ مستقيما   إعدادا   أُعِّدَ  قد كان ولكنه والعشرين، احلادية تجاوزي مل الذي الفاتح حممد   الشاب هذا يدي على البشرى هذه
 ذكر الذي الكوران" إَساعيل بن "أمحد ومنهم عصره، أساتذة خرية يد على يتتلمذ فجعله به، الثان مراد السلطان والده اهتم فقد

: يسمونه كانوا إهنم بل واإلتقان، ابلتفوق عصره علماء له شهد ،ا  هفقي عاملا   "كان إنه: عنه وقال الفاتح، معلمي أول كان أنه السيوطي
 "فتح عن  هللا رسول حديث صغره منذ ذهنه يف زرع من أول كان الذي سنقر" الدين مشس "آق الشيخ كذلك زمانه"، حنيفة أاب

 العلوم الفاتح حملمد الدين" مشس "آق الشيخ دَرس وقد... يديه على الفتح ذلك حتقيق إىل يصبو وهو الفىت وكرب القسطنطينية"،
 كالرايضيات احلياة علوم بعضَ  له دَرس كما والرتكية، والفارسية العربية اللغات وكذلك وفقه، نبوية وُسَنة وحديث قرآن   من األساسية

 فقد ، هللا رسول مدح له حقَ ف وفضله، مبنه هللا أكرمه وقد... القتال وفنون الفروسية يف شجاعته عن فضال   هذا... والتاريخ والفلك



 هللا نصروا اجلهاد، وصدق ابإلعداد جوارحهم وانطلقت ابإلميان قلوهبم امتألت حيث اجلند، نعم جنده وكان القائد نِّعم الفاتح كان
 .العاملي رب هلل فاحلمد العظيم، الفتح هبذا فنصرهم
 أزاله عائق له ظهر وكلما هللا، إبذن وجهها على عاجلها ثغرة رأى كلما والبصر، البصرية صائب النظر سديد الفاتح كان لقد 
 :للنظر الفتة وبفطنة حاد بذكاء حَلها عوائق ثالثة واجهته وقد هللا، بعون

 يفك وا أن للجند يريد ال فكان لزم، كلما إليه أيوون حصنا   هلم فبىن األسوار حول العراء يف وهم اجلو برودة جنده له شكا فقد -1
 تُفتح أن إال عودة ال أن يريد كان بل الُقسطنطينية، غزت اليت السابقة املسلمي جيوش فعلت كما ويعودوا طال إذا احلصار

 ...هللا إبذن القسطنطينية
 هذه يف حمتارا   الفاتح كان ولذلك أمتار، بضعة وأخرى طبقة كل وبي طبقات ثالث الُقسطنطينية أسوار كانت وكذلك -2
 احلجم صغرية ليست حجارة يرمي الذي املنجنيق لديهم ما أقوى كان بل تدمريية، قوة ذات أسلحة عهدهم يف يكن فلم املسألة،
 أن لعلمه وصل فقد العامل يف العسكرية القدرات يتابع كان الفاتح حممدا   وألن احلجم، هبذا جدار يف ثغرة لفتح يكفي مبا ليست ولكنها

 خدماته عرض قد أورابن وكان األسوار، تدك أن إبمكاهنا خاصة قوة ذات مدافع صنع فكرة أعد قد ورابن()أ اجملريي املهندسي أحد
 إمتام من متكنه اليت الوسائل كل له ويسر األموال عليه وأغدق حسنا   استقباال   الفاتح فاستقبله به، يهتم فلم القسطنطينية إمرباطور على

 كان حىت أشهر ثالثة متض ومل بنفسه، عليهم يشرف الفاتح وكان العثمانيي، ندسيامله مبعاونة املدافع صنع يف أورابن فشرع اخرتاعه،
 تكون أن خشية األسوار عند املدفع جيرب أن حيب ومل ونصف، طن حنو املدفع قذيفة ووزن احلجم، كبرية مدافع ثالثة صنع قد ورابنأ

 فحمد انجحة وكانت "أدرنه" يف التجربة فأجرى املسلمي، وةق يف ذلك فيؤثر األسوار خلف من الروم ويراها بجي كما ليست النتائج
 ...الروم فيستسلم لدكها القسطنطينية أسوار قرب إىل أدرنه من الثالثة املدافع بنقل وقام هللا

 يدركون الروم أن ومع القسطنطينية، حول اْلليج منطقة يف ضعيفة األسوار أن يعلم كان فقد يشغله، آخر أمر هناك كان مث -3
 اْلليج مدخل إغالق بسبب إليهم الوصول املسلمي سفن تستطيع لن أبنه مطمئني كانوا لكنهم اْلليج جهة يف األسوار ضعف

 جهة من للسور املقابلة )غلطة( التلة سطح خالل من السفن بزحلقة قرار إىل وصل قد عليه هللا فتح الفاتح ولكن املعدنية، ابلسلسة
 واستطاع عليها السفن زحلق مث والشحوم الزيوت من هائلة كميات عليها وصب التلة سطح على أخشااب   فثَبت الذهيب(، )القرن اْلليج
 اْلليج يف املسلمي سفن ورأوا الصباح أصبح فعندما للروم، مذهال   األمر وكان سفينة، 70 اْلليج إىل ينزل أن واحدة ليلة خالل

 .العاملي رب هلل مدواحل والفتح النصر وكان رعبا   قلوهبم امتألت

 :أسباب لثالثة القسطنطينية فتح من شيئاا  عليكم أعيد أن أحببت لقد اإلخوة، أيها
 تقوم فال التطبيق، موضع إسالمهم يوضع عندما واملسلمي اإلسالم عظمة هي كيف عيني ذي كل لريى للذكرى استعادة اْلول

 شاء إن قريبا   هبما وتلحق أمامه، وبيزنطة فارس فاحننت كان، وقد أكرب(، )هللا ذاناأل ارتفاعَ  ويرتفع احلق يعلو بل قائمة، للكفر حينها
 ...روما بفتح  هللا رسول بشرى من اآلخر للجزء مصداقا   روما بيزنطة أخت هللا

 هللا صلوات بشران فقد األوىل، البشرى حتققت كما األخرايت الثالث  هللا رسول بشارات بتحقيق قلوبكم فلتطمئن الثاين وأما
 عن ينطق ال  والرسول... هزمية شر وهزميتهم يهود وقتال النبوة منهاج على اْلالفة وعودة روما وفتح القسطنطينية بفتح عليه وسالمه

 السماء من مالئكة بنزول تتحقق ال ولكنها سبحانه، إبذنه الباقية الثالث  الرسول بشارات وستتحقق يوحى، وحي إال هو إن اهلوى
 وعندها سبيله، يف جناهد مث قوة من نستطيع ما ونُعد   دولته صرح ونعليَ  شرعه فنقيم فينصران، هللا ننصر أن هللا سنة إن بل لنا، يهاهتد

 ...جديد من ابْلالفة األرض وتشرق الباقية الثالث ابلبشارات األرض تشرق
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 موازاي   اهلدم هذا واعتبار م1924-ه1342 اْلالفة مهد من والرتك العرب خونة مع متكن وقد الكافر الغرب فإن الثالث وأما
 جديد، من اْلالفة تعود ال أن يف الوسع يبذل أن الغرب هم   أصبح فقد فقدها، قوة الكافر للغرب أعاد مث ومن القسطنطينية، لفتح
 فلما املسلمي، بالد يف احلركات يراقب وكان املسلمي، لبالد املستعمر هو أصبح وقد وخاصة أعادها، اليت القوة منه تضيع ال حىت
 وأنه جديد، من اْلالفة إعادة هي املصريية وقضيته احلزب عمل ركيزة أن للغرب وتبي م1953-ه1372 التحرير حزب قيام أُعلن
 امابألحك مث مناطق، يف االستشهاد حىت والتعذيب ابالعتقال ومالحقته احلزب مبنع احلكام عمالءه الغرب أمر عمله يف جمد جاد

 يكون وحىت... خجل أو حياء دون احلقائق وتغيري والتزوير الكذب أساليب أضافوا مث... أخرى مناطق يف املؤبد حىت وصلت الطويلة
 هذه يف معهم سار مث بزيهم، ويتزيَون املسلمي أبَساء يتسَمون أشخاصا   هبا يقومون الذين من جعلوا بظنهم أتثري االفرتاءات هلذه

 هذه احلقائق وتغيري والتزوير االفرتاء يف اشرتك وهكذا... سابقا   احلزب يف كانوا الذين من واملعاقبي والناكثي التاركي ضبع االفرتاءات
 قلوهبم يف والذين والناكثي واملعاقبي التاركي من معدودة جمموعة مث واملرجفون واملنافقون الكفار: دور له منهم وكل جمتمعة، األصناف

 كلما مراحلهم، كل يف الكذب ميتهنون مسمومة ا  طبُ  ذلك يف وساروا عليه، واالفرتاء للحزب الكيد هذا يف كلهم وااشرتك مرض،
 ما الذكاء وعمق البديهة وسرعة الذهن صفاء من هلم احلزب شباب أن تناسوا أو الكذب ممتهنو ونسي أخرى بفرية جاءوا فرية يف فشلوا

 صناعة ورغم اختذوها، اليت االفرتاءات تزيي وسائل فرغم وهكذا... فسطاطهم يدخل كذاب   يرتكون الف الطيب من اْلبيث مييزون جيعلهم
 املسلمي، من عاقل أي عند وال احلزب شباب عند صاغية أذان هلا جتد مل فإهنا صناعتها، يف أنفسهم أتعبوا اليت احلقائق لتزوير التجميل

 صنعوه وسوء جبلوه، وخبث مكروه، مكر كل ومع ﴾،اا َشْيئ َيَِْده   ملَْ  َجاَءه   ِإَذا َحّتَّ  َماءا  الظَّْمآن   ََيَْسب ه   ِبِقيَعة   َكَسَراب  ﴿ كانت بل
 مهما خريا   ينالون ال خائبي هللا إبذن ينقلبون مث ومن يرديهم ظنهم كان فقد احلزب، يف سيؤثرون أهنم منهم ظنا وقيادته احلزب جتاه

: ومكرهم افرتاؤهم تكَثف مهما هللا عند ذلك عاقبة وسيجدون ﴾،ِبَِْهِلهِ  ِإلَّ  السَّيِ ئ   اْلَمْكر   َيَِيق   َل وَ ﴿ ومكرهم وكيدهم كذهبم تطاول
 .﴾اجْلَِبال   ِمْنه   لِتَـز ولَ  َمْكر ه مْ  َكانَ  َوِإنْ  َمْكر ه مْ  اّللَِّ  َوِعْندَ  َمْكَره مْ  َمَكر وا َوَقدْ ﴿

 لَُتذك ِّران احلق دعوة على املتتالية احلمالت أمام القوية، الناصعة احلق، على الثابتة اإلخوة، أيها القوية، مواقفكم فإن اْلتام ويف
 مواقف مواقفكم، هي هكذا... الشدائد مواجهة يف العظيمة احلكيمة ، هللا رسول مبواقف اقتداء عليهم هللا رضوان الصحابة مبواقف

 اآلخرة وإىل مرة الدنيا إىل تنظرون حناجركم، ابحلق وتصدع عزائمكم تشتد بل ،الفنت خالل هتتز وال احملن مع تضعف ال اثبتة صلبة
اا يـَْوم ََيَاف ونَ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصَّاَلةِ  َوِإقَامِ  اّللَِّ  ِذْكرِ  َعنْ  بـَْيع   َوَل  ِِتَارَة   تـ ْلِهيِهمْ  َل  رَِجال  ﴿ ابحلزب لكم وهنيئا بكم للحزب فهنيئا   مرات،
 .﴾ِحَساب   ِبَغرْيِ  َيَشاء   َمنْ  يـَْرز ق   َواّللَّ   َفْضِلهِ  ِمنْ  َوَيزِيَده مْ  َعِمل وا َما َأْحَسنَ  اّللَّ   لَِيْجزِيـَه م  *َواْْلَْبَصار   اْلق ل وب   ِفيهِ  تـَتَـَقلَّب  

 قدسها، حترر مث ومن األمة، هذه خالفة فتعود  هللا رسول بشارات حتقيق يتواىل أن سبحانه هللا إىل أضرع فإن اْلتام وخامتة
 فنحسنَ  عنده من بعون ميَدان أن سبحانه نسأله كما...  هللا رسول ألحاديث مصداقا  ... فكانت أختها سبقتها كما روما وتفتح
 .﴾الرَِّحيم   اْلَعزِيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يـَْنص ر   اّللَِّ  بَِنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يـَْفَرح   َويـَْوَمِئذ  ﴿ الرحيم العزيز هللا لنصر أهال   فنكونَ  ونتقَنه العمل

 .وبركاته هللا ورمحة عليكم والسالم

  أخوكم                                                            ه1441 األوىل مجادى من السابع ،اْلميس

 تةالرش أبو خليل بن عطاء         م2/1/2020 املوافق
 التحرير حزب أمري                                                                                                         

http://www.hizb-ut-tahrir.org/
http://www.hizb-ut-tahrir.info/
http://www.alraiah.net/
http://www.htmedia.info/
http://www.khilafah.net/

