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 دراسات 

لقـــد انتظـــر المســـلمون ٔاكـثـــر مـــن ثمانيـــة قـــرون حتـــى تحققـــت البشــــارة 
صــلى هللا عليــه (النبويــة بفــتح مدينــة  القســطنطينية، حيــث قــال النبــي 

ـــــنعم "  )  :وســـــلم ـــــنعم األميـــــر ٔاميرهـــــا، ول لتفـــــتحن القســـــطنطينية، فل
 . " الجيش ذلك الجيش

القســــطنطينية ٕاحــــدى عشــــرة مــــرة قبــــل المــــرة  حاصــــر المســــلمينوقــــد 
 .األخيــرة التــي تــم فيهــا فتحهــا، منهــا ســبعة فــي القــرنين األولــين لإلســالم

ظلــت صــامدة ٔامــام هــذه المحــاوالت المتعــددة لكــن المدينــة المحصــنة 
ثـــم تجـــدد األمـــل فـــي فـــتح القســـطنطينية فـــي . التـــي قـــام بهـــا المســـلمون

لسلطان بايزيد األول ومـراد مطلع عهود العثمانيين،فحاصرها كل من ا
الثــاني، ولكــن لــم تكلــل جهودهمــا بالنجــاح ، حتــى شــاء هللا ٔان يكــون 
الســلطان محمــد الثــاني فــاتح المدينــة العتيــدة ، وبحظــى بشــرف تحقيــق 

   بشارة المصطفى
وقـــد ارتٔايـــت ٔان يكـــون موضـــوع بحثـــي عـــن فـــتح القســـطنطينية وذلـــك 

بــر ٔاهــم ٔاحــداث القــرن بســبب ٔاهميــة هــذا الحــدث  التــاريخي والــذي يعت
م ،كمـــا يعتبـــره معظـــم المؤرخـــون نهايـــة للعصـــور الوســـطى وبدايـــة  ١٥

 ٕامبراطوريـةسـقوط  ٕالـىٔانه ٔادى  ٕالى باإلضافة ٔاوروباللعصر الحديث في 
  ".البيزنطية اإلمبراطورية"عريقة استمرت لعدة قرون وهي 

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

  نبذة عن مدينة القسطنطينية
 الرومـــــاني قســـــطنطين اإلمبراطـــــور ٔاســـــس مدينـــــة القســـــطنطينية 

كبـــر وهـــو الـــذي اختارهـــا لتكـــون عاصـــمة للدولـــة الرومانيـــة وليصـــعب  األ
وقــد عاشــت القســطنطينية عاصــمة  .الــدنو منهــا كمــا يســهل الــدفاع عنهــا

للدولة البيزنطية حوالي ٔالف عام كانت فيه مركزا للثقافة ورمزا للحضـارة 
فقـــــد امـــــتألت القســـــطنطينية بالميـــــادين الواســـــعة وبواباتهـــــا وكنائســـــها 

ا وحماماتها وحصونها المنيعة ومعاقلها المشيدة وطالما وقفـت ومالعبه
  .ون الغازين من مختلف ٔاجناس األرضعقبة د

بلــغ عــدد ســكان هــذه المدينــة المســيحية المليــون واجتمــع فيهــا 
والــــــــروس والبلغــــــــار  واألســــــــيويينصــــــــليين الــــــــبالد االٔ  ٔاهــــــــل اإلغريــــــــق

واألوروبيــين الصــقالبة والتجــار مــنم مســلمين ومســيحيين ومــن مختلــف 
  )١(.كلها ٔاوروبأانحاء 

  محاوالت المسلمين فتح القسطنطينية 
بدٔات المحاوالت الجادة في عهد معاوية بن ٔابي سفيان وبلغ مـن 

هـــ   ٤٩ٕاصــراره علــى فــتح القســطنطينية ٔان بعــث بحملتــين األولــى ســنة 
م، وظلـــت ٦٧٣= هــــ  ٥٤واألخـــرى كانـــت طالئعهـــا فـــي ســـنة  م ، ٦٦٦

ســبع ســنوات وهــي تقــوم بعمليــات حربيــة ضــد ٔاســاطيل الــروم فــي ميــاه 
القســــطنطينية، لكنهــــا لــــم تــــتمكن مــــن فــــتح المدينــــة العتيــــدة، وكــــان 
 صــــمود المدينــــة يزيــــد المســــلمين رغبــــة وتصــــميما فــــي معــــاودة الفــــتح؛

) م٧١٩= هــ  ٩٩(ة سـنة بحملـة جديـد" سليمان بن عبد الملك"فنهض 

ادخر لها زهرة جنده وخيرة فرسـانه، وزودهـم بٔامضـى األسـلحة ؤاشـدها 
، وفـي عهـد مسـلمة بـن منيعـة امـام المسـلمينفتكا لكـن المدينـة بقيـت 

عبــدالملك عــاجم المســلمون القســطنطينية فلجــٔا االمبراطــولر البيزنطــي 
  .بحراالبلغار فهزم المسلمين برا وليو الثالث الى عقد حلف مع 

الملــك حيــث  توقفــت الحمــالت بعــد مــوت مســلمة بــن عبــد وقــد
ظهـــــرت الخالفـــــات فـــــي الدولـــــة األمويـــــة وشـــــغل المســـــلمون بشـــــؤونهم 
ـــــة العباســـــية عـــــن  ـــــام الدول ـــــم انصـــــرف المســـــلمون بعـــــد قي الداخليـــــة ث
ــــراك  محــــاوالتهم فــــي الحــــرب ضــــد البيــــزنطيين الــــى حــــين ثــــم ظهــــر األت

بايزيـد األول القسـطنطينية ثـم العثمانيين وحاصر العثمـانيون فـي عهـد 
اضطر بايزيد لدفع الحصار عنها حين ظهر الخطر المغولي ثم جاء مـراد 
الثاني فحاصرها ولم يتمكن من النيل منها لضـعف االسـطول العثمـاني 
كـقــوة مهاجمــة فتركهــا حتــى جــاء الفــتح علــى يــد الســلطان محمــد الثــاني 

   )٢(.م١٤٥٣سنة 
  مقدمات فتح القسطنطينية

لسلطان محمد الفاتح ٔان وجود دويلة تجارية يونانية على ٔادرك ا
شكل جيب في داخل االمبراطورية العثمانية ٔامر ال يتمشـى مـع حقـائق 
العصر فوجودها حتى وان كان ٔاقل مما كان عليه في السـابق ، يعرقـل 
المواصــالت وعمليــات نقــل القــوات ، ومــن ناحيــة ٔاخــرى فــان االســتيالء 

الرومانيـــة القديمـــة ومـــن ثـــم تحويـــل الدولـــة  علـــى عاصـــمة االمبراطوريـــة
ـــة ذات توجـــه عـــالمي كـــان حلمـــا يـــراود ال بـــاب العثمانيـــة الـــى امبراطوري

  )٣(.العالي منذ زمن بايزيد األول

  محمد الفاتح
ٔاراد الســلطان محمــد الفــاتح ٔان يحصــن مضــيق البوســفور حتــى ال 

ــٔاتي لهــا مــدد مــن مملكــة طرابــزون وذلــك بــٔان يقــيم قلعــة علــى شــاطئ  ي
الســلطان  المضــيق مــن جهــة ٔاوروبــا تكــون مقابلــة للحصــن الــذي ٔانشــٔاه

بايزيــــــــد األول علــــــــى ضــــــــفة البوســــــــفور اآلســــــــيوية فــــــــي ٔاثنــــــــاء حصــــــــاره 
للقسطنطينية حصنا تجاه ٔاسوارها ُعرف باسم قلعة األناضـول، وكانـت 
تقـــوم علـــى ٔاضـــيق نقطـــة مـــن مضـــيق البوســـفور، وقـــد جلـــب الســـلطان 

حمــــد الفــــاتح لهــــذه القلعــــة مــــواد البنــــاء وٓاالف العمــــال، واشــــترك هــــو م
بنفسه مع رجال دولته في ٔاعمال البناء، وهو ما ٔالهـب القلـوب ؤاشـعل 
الحميــة فــي النفــوس، وبــدٔا البنــاء فــي االرتفــاع شــامخ الــرٔاس فــي الوقــت 
الذي كان فيه اإلمبراطور قسطنطين ال يملك وقف هذا البنـاء، واكـتفـى 

ا وهـــو يـــرى ٔان الخطـــر الـــداهم ســـيحدق بـــه دون ٔان يملـــك بـــالنظر حزنـــ
 .مندفعه شيئا
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ولـــم تمـــض ثالثـــة شـــهور حتـــى تـــم بنـــاء القلعـــة علـــى هيئـــة مثلـــث 
سميك الجدران، في كل زاوية منها برج ضخم مغطى بالرصـاص، ؤامـر 

ــــٔان ينصــــب علــــى الشــــاطئ مجــــانيق ومــــدافع ضــــخمة، ؤان  الســــلطان ب
تصوب ٔافواهها ٕالى الشاطئ، لكـي تمنـع السـفن الروميـة واألوروبيـة مـن 

رومللـــي "المـــرور فـــي بوغـــاز البوســـفور، وقـــد عرفـــت هـــذه القلعـــة باســـم 
توسل اإلمبراطور قسطنطين ٕالى محمـد الفـاتح .، ٔاي قلعة الروم"حصار

مضى فـي بالعدول عن ٕاتمام القلعة التي تشكل خطًرا عليه، لكنه ٔابي و
 البيزنطيــــون يحــــاولون هــــدم القلعــــة واإلغــــارة علــــى عمــــال  بنائــــه، وبــــدأ 

البنـــــاء، وتطـــــورت األحـــــداث فـــــي مناوشـــــات، ثـــــم لـــــم يلبـــــث ٔان ٔاعلـــــن 
الســلطان العثمــاني الحــرب رســميا علــى الدولــة البيزنطيــة، ومــا كــان مــن 
اإلمبراطور الرومي ٕاال ٔان ٔاغلـق ٔابـواب مدينتـه الحصـينة، واعتقـل جميـع 

ين الموجـــودين داخـــل المدينـــة، وبعـــث ٕالـــى الســـلطان محمـــد العثمـــاني
  .رسالة يخبره ٔانه سيدافع عن المدينة آلخر قطرة من دمه

ؤاخــذ الفريقــان يتٔاهــب كــل منهمــا للقــاء المرتقــب فــي ٔاثنــاء ذلــك 
بـــــدٔا اإلمبراطـــــور قســـــطنطين فـــــي تحصـــــين المدينـــــة وٕاصـــــالح ٔاســـــوارها 

المــؤن والغــالل،  المتهدمــة وٕاعــداد وســائل الــدفاع الممكنــة، وتجميــع
وبــدٔات تــردد علــى المدينــة بعــض النجــدات خففــت مــن روح الفــزع التــي 
ســيطرت علــى األفئــدة، وتســربت بعــض الســفن تحمــل المــؤن والغــذاء،  
فقداستنجد اإلمبراطور قسطنطين بٔاهل جنوة فٔارسـلوا لـه عمـارة بحريـة 

مقاتــل محملــين بــالمؤن  ٧٠٠تحــت ٕامــرة جســتنياني ، والــذي نجــح مــع 
ئر فـــي الوصـــول ٕالـــى المدينـــة المحاصـــرة؛ فاســـتقبله اإلمبراطـــور والـــذخا

ـــا لقواتـــه، فـــنظم الجـــيش  ـــًدا عاًم قســـطنطين اســـتقباال حســـًنا وعينـــه قائ
ؤاحسن توزيعهم ودرب الرهبان الذي يجهلون فـن الحـرب تماًمـا، وقـرر 
اإلمبراطــور وضــع سلســلة إلغــالق القــرن الــذهبي ٔامــام الســفن القادمــة، 

  .ة الشمالي وتنتهي عند حي غلطةتبدٔا من طرف المدين

  استعدادت محمد الفاتح 
كان السلطان محمد الثاني يفكر فـي فـتح القسـطنطينية ويخطـط 
لمــا يمكــن عملــه مــن ٔاجــل تحقيــق الهــدف والطمــوح، وســيطرت فكــرة 
الفـتح علـى عقـل الســلطان وكـل جوارحـه، فـال يتحــدث ٕاال فـي ٔامـر الفــتح 

غيــر الفــتح الــذي ملــك قلبــه وال يــٔاذن ألحــد مــن جلســائه بالحــديث فــي 
 .وعقله ؤارقه وحرمه من النوم الهادئ

، عــرض علــى "ٔاوربــان"وســاقت لــه األقــدار مهنــدس مجــري يــدعى 
الســلطان ٔان يصــنع لــه مــدفعا ضــخما يقــذف قــذائف هائلــة تكـفــي لــثلم 
ٔاســــوار القســــطنطينية؛ فرحــــب بــــه الســــلطان ؤامــــر بتزويــــده بكــــل مــــا 

هر حتــى تمكــن ٔاوربــان مــن يحتاجــه مــن معــدات، ولــم تمــض ثالثــة ٔاشــ
ــر مثلــه قــط، فقــد كــان يــزن  طــن، ويرمــي  ٧٠٠صــنع مــدفع عظــيم لــم ُي

ثــور  ١٠٠ٔالــف رطــل، ويحتــاج جــره ٕالــى  ١٢بقــذائف زنــة الواحــدة منهــا 
يســـاعدها مائـــة مـــن الرجـــال، وعنـــد تجربتـــه ســـقطت قذيفتـــه علـــى بعـــد 

مـــيال، وقـــد قطـــع هـــذا المـــدفع الـــذي  ١٣ميـــل، وســـمع دويـــه علـــى بعـــد 
لمـــدفع الســـلطاني الطريـــق مـــن ٔادرنـــة ٕالـــى موضـــعه ٔامـــام ٔاســـوار ُســـمي با

  )٤(.القسطنطينية في شهرين

  

  

  

 م ١٤٥٣حصار القسطنطينية 
تحتل القسطنطينية موقعا منيعا، حبته الطبيعة بٔابـدع مـا تحبـو 
بــه المــدن العظيمــة، تحــدها مــن الشــرق ميــاه البوســفور، ويحــدها مــن 

ٔامـا . ، ويمتد على طـول كـل منهـا سـور واحـدالغرب والجنوب بحر مرمرة
الجانــــب الغربــــي فهــــو الــــذي يتصــــل بالقــــارة األوروبيــــة ويحميــــه ســــوران 
طولهمــا ٔاربعــة ٔاميــال يمتــدان مــن شــاطئ بحــر مرمــرة ٕالــى شــاطئ القــرن 
الــذهبي، ويبلــغ ارتفــاع الســور الــداخلي منهمــا نحــو ٔاربعــين قــدًما ومــدعم 

ــ ــٔابراج يبلــغ ارتفاعهــا ســتين قــدما، وتبل غ المســافة بــين كــل بــرج وٓاخــر ب
  .نحو مائة وثمانين قدما

ٔامـــــا الســـــور الخـــــارجي فيبلـــــغ ارتفاعـــــه خمســـــة وعشـــــرين قـــــدما، 
ومحصن ٔايضا بٔابراج شبيهة بٔابراج السور األول، وبين السـورين فضـاء 
يبلــغ عرضــه مــا بــين خمســين وســتين قــدما، وكانــت ميــاه القــرن الــذهبي 

ـــة  الـــذي يحمـــي ضـــلع المدينـــة الشـــمالي الشـــرقي يغلـــق بسلســـلة حديدي
وســور القســطنطينية،  هائلــة يمتــد طرفاهــا عنــد مدخلــه بــين ســور غلطــة

ويذكر المؤرخون العثمانيون ٔان عدد المدافعين عن المدينـة المحاصـرة 
  .بلغ ٔاربعين ٔالف مقاتل

وقــد وصــل الســلطان العثمــاني فــي جيشــه الضــخم ٔامــام األســوار 
 ١٢(ا يـوم الجمعـة الموافـق الغربية للقسـطنطينية المتصـلة بقـارة ٔاوروبـ

ونصــــب ســـرادقه ومركــــز ) م١٤٥٣مـــن ٕابريـــل  ٥= هـــــ٨٠٥مـــن رمضـــان 
، ونصـــــبت المـــــدافع القويـــــة "رومـــــانويس"قيادتـــــه ٔامـــــام بـــــاب القـــــديس 

البعيــدة المــدى، ثــم اتجــه الســلطان ٕالــى القبلــة وصــلى ركعتــين وصــلى 
الجـــــيش كلـــــه، وبـــــدٔا الحصـــــار الفعلـــــي وتوزيـــــع قواتـــــه، ووضـــــع الفـــــرق 

ة وهـــي ٔاكـثـــر الفـــرق عـــدًدا عـــن يمينـــه ٕالـــى ناحيـــة بحـــر مرمـــرة، األناضـــولي
ووضــع الفــرق األوروبيــة عــن يســاره حتــى القــرن الــذهبي، ووضــع الحــرس 

ٔالًفــا  ١٥وعــددهم نحــو  الجنــود االنكشــاريةالســلطاني الــذي يضــم نخبــة 
 .في الوسط

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
سفينة في مدينة جـاليبولي  ٣٥٠وتحرك األسطول العثماني الذي يضم 

ٕالــــى  قاعــــدة العثمــــانيين البحريــــة فــــي ذلــــك الوقــــت، وعبــــر بحــــر مرمــــرة
البوســفور ؤالقــى مراســيه هنــاك، وهكــذا طوقــت القســطنطينية مــن البــر 

ٔالـــف مقاتـــل، لـــم يســـبق ٔان ُطوقـــت  ٢٦٥والبحـــر بقـــوات كـثيفـــة تبلـــغ 
مـن  ١٣(بمثلها عدة وعتاًدا، وبدٔا الحصـار الفعلـي فـي الجمعـة الموافـق 

، وطلــــــب الســــــلطان مــــــن )م١٤٥٣مــــــن ٕابريــــــل  ٦= هـــــــ ٨٠٥رمضــــــان 
يسـلم المدينـة ٕاليـه وتعهـد بـاحترام سـكانها  ٔان" قسـطنطين"اإلمبراطور 

ـــٔامينهم علـــى ٔارواحهـــم ومعتقـــداتهم وممتلكـــاتهم، ولكـــن اإلمبراطـــور  وت
ــــــدول  رفــــــض؛ معتمــــــًدا علــــــى حصــــــون المدينــــــة المنيعــــــة ومســــــاعدة ال

  .النصرانية له
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 دراسات 

  مجريات الحرب وفتح المدينة 
بعــــــد مــــــا ٔاحســــــن الســــــلطان ترتيــــــب وضــــــع قواتــــــه ٔامــــــام ٔاســــــوار 
القسطنطينية بدٔات المدافع العثمانية تطلق قذائفها الهائلة على السـور 
ليــل نهــار ال تكــاد تنقطــع، وكــان دوي اصــطدام القــذائف باألســوار يمــأل 
قلوب ٔاهل المدينة فزعا ورعبا، وكان كلما انهـدم جـزء مـن األسـوار بـادر 

دينــة ٕالــى ٕاصــالحه علــى الفــور، واســتمر الحــال علــى المــدافعون عــن الم
هجوم جامح من قبل العثمانيين، ودفاع مستميت يبديـه .. هذا الوضع

 .المدافعون، وعلى رٔاسهم جون جستنيان، واإلمبراطور البيزنطي
وفــــي الوقــــت الــــذي كانــــت تشــــتد فيــــه هجمــــات العثمــــانيين مــــن 

لســــلة علــــى ناحيــــة البــــر حاولــــت بعــــض الســــفن العثمانيــــة تحطــــيم الس
مـــــدخل مينـــــاء القـــــرن الـــــذهبي واقتحامـــــه، ولكـــــن الســـــفن البيزنطيـــــة 
واإليطالية المكلفة بالحراسة والتـي تقـف خلـف السلسـلة نجحـت فـي رد 

  .هجمات السفن العثمانية، وصبت عليها قذائفها ؤاجبرتها على الفرار
وكانـت المدينـة المحاصـرة تتلقـى بعـض اإلمـدادات الخارجيـة مــن 

صـــــقلية، وكـــــان األســـــطول العثمـــــاني مرابطـــــا فـــــي ميـــــاه بـــــالد المـــــورة و
ــــل  ١٥= هـــــ ٨٠٥مــــن رمضــــان  ٢٢(البوســــفور الجنوبيــــة منــــذ  مــــن ٕابري

هالل لتحول دون وصول ٔاي مـدد  ، ووقفت قطعة على هيئة)م١٤٥٣
ســــفن  ٥ٔايــــام علــــى الحصــــار البحــــري حتــــى ظهــــرت  ٥ولــــم يكــــد يمضــــي 

لمدينـة المحاصـرة، غربية، ٔاربع منها بعث بها البابا في رومـا لمسـاعدة ا
وحــاول األســطول العثمــاني ٔان يحــول بينهــا وبــين الوصــول ٕالــى المينــاء 
واشــتبك معهــا فــي معركــة هائلــة، لكــن الســفن الخمــس تصــدت ببراعــة 
للسفن العثمانية ؤامطرتها بوابـل مـن السـهام والقـذائف الناريـة، فضـال 

، األمـر عن براعة رجالها وخبرتهم التي تفوق العثمانيين في قتال البحـر
الذي مكنهـا مـن ٔان تشـق طريقهـا وسـط السـفن العثمانيـة التـي حاولـت 

  .ٕاغراقها لكن دون جدوى ونجحت في اجتياز السلسلة ٕالى الداخل
كـــان لنجـــاح الســـفن فـــي المـــرور ٔاثـــره فـــي نفـــوس ٔاهـــالي المدينـــة 

الفــرح بمــا ٔاحــرزوه   المحاصــرة؛ فانتعشــت ٓامــالهم وغمــرتهم موجــة مــن
م علــى الثبــات والصــمود، وفــي الوقــت نفســه مــن نصــر، وقويــت عــزائمه

ـــر فـــي وســـيلة إلدخالـــه القـــرن الـــذهبي  ٔاخـــذ الســـلطان محمـــد الثـــاني يفّكِ
نفســـــه وحصـــــار القســـــطنطينية مـــــن ٔاضـــــعف جوانبهـــــا وتشـــــتيت قـــــوى 

  .المدينة المدافعة
واهتــدى الســلطان ٕالــى خطــة موفقــة اقتضــت ٔان ينقــل جــزًءا مــن 

اخـــل الخلـــيج؛ متفاديـــا بطريـــق البـــر مـــن منطقـــة غلطـــة ٕالـــى د  ٔاســـطوله
السلســـلة، ووضـــع المهندســـون الخطـــة فـــي الحـــال وُبـــدئ العمـــل تحـــت 
جــنح الظــالم وحشــدت جماعــات غفيــرة مــن العمــال فــي تمهيــد الطريــق 
الــــوعر الــــذي تتخللــــه بعــــض المرتفعــــات، وُغطــــي بــــٔالواح مــــن الخشــــب 
المطلي بالدهن والشحم، وفي ليلة واحـدة تمكـن العثمـانيون مـن نقـل 

ة ُطويت ٔاشرعتها تجرهـا البغـال والرجـال األشـداء، وذلـك سبعين سفين
  ).م١٤٥٣من ٕابريل  ٢٢= هـ ٨٠٥من رمضان  ٢٩(في ليلة 
قـــد اعتبـــر هـــذا العمـــل معجـــزة بمقـــاييس العصـــر ٓانـــذاك علـــى ٔان ف

عرفــت قــديما  وٕانمــاالفكـرة نفســها ليســت مــن ابتكــار السـلطان العثمــاني 
ولكـــن الســـلطان العثمـــاني بقدرتـــه الفائقـــة علـــى القيـــادة وتصـــميمه علـــى 

وهكـذا صـارت المـدافع األمـر بلوغ ٔاهدافه ساعد على النجاح ، فقد دبـر  
  )٥(.في داخل المدينة ٔاهدافهاتضرب  ٔان بٕامكانهاالعثمانية 

وكانـــــــت المـــــــدافع العثمانيـــــــة تواصـــــــل قـــــــذائفها حتـــــــى تشـــــــغل 
ية نقل السـفن، ومـا كـاد الصـبح يسـفر حتـى نشـرت البيزنطيين عن عمل

الســفن العثمانيــة قلوعهــا ودقــت الطبــول وكانــت مفاجــٔاة مروعــة ألهــل 
  .المدينة المحاصرة

وبعد نقل السفن ٔامر السلطان محمد بٕانشاء جسـر ضـخم داخـل 
ت عليــه المــدافع،  المينــاء، عرضــه خمســون قــدما، وطولــه مائــة، وُصــفَّ

قــــاتلين والســــاللم، وتقــــدمت ٕالــــى ٔاقــــرب وزودت الســــفن المنقولــــة بالم
مكــان مــن األســوار، وحــاول البيزنطيــون ٕاحــراق الســفن العثمانيــة فــي 
الليــــل، ولكــــن العثمــــانيين علمــــوا بهــــذه الخطــــة فٔاحبطوهــــا، وتكــــررت 

  .المحاولة وفي كل مرة يكون نصيبها الفشل واإلخفاق
اســـتمر الحصـــار بطيئـــا مرهقـــا والعثمـــانيون مســـتمرون فـــي ضـــرب 

دون هـــوادة، ؤاهـــل المدينـــة المحاصـــرة يعـــانون نقـــص المـــؤن  األســـوار
ويتوقعــون ســقوط مــدينتهم بــين يــوم وٓاخــر، خاصــة ؤان العثمــانيين ال 
يفتئــون فــي تكــرار محــاوالتهم الشــجاعة فــي اقتحــام المدينــة التــي ٔابــدت 
ــــدفاع والثبــــات، وكــــان الســــلطان العثمــــاني يفــــاجئ  ٔاروع األمثلــــة فــــي ال

ة لعلـه يحملـه علـى االستسـالم ٔاو طلـب خصمه في كل مرة بخطـة جديـد
ــــىالصــــلح، فقــــد لجــــٔا العثمــــانيون  اســــتخدام طريقــــة الســــراديب كمــــا  ٕال

اســتخدموا طريقــة الحصــن المتحــرك ولكــنهم فشــلوا فــي خططهــم هــذه 
ولــم يعــد ٔامــام الســلطان ســوى معــاودة القتــال بكــل مــا يملــك  )٦(جميعــا
  .من قوة

مـن  ٢٩=  هــ٨٥٧مـن جمـادى األولـى  ٢٠(وفي فجر يوم الثالثـاء 
، كــان الســلطان العثمــاني قــد ٔاعــد ٔاهبتــه األخيــرة، ووزَّع )م١٤٥٣مــايو 

ٔالــف مقاتــل ٔامــام البــاب الــذهبي، وحشــد فـــي  ١٠٠قواتــه وحشــد زهــاء 
ٔالًفــا، ورابــط الســلطان فــي القلــب مــع الجنــد اإلنكشــارية،  ٥٠الميســرة 

يــب ســفينة بــدٔا الهجــوم بــًرا وبحــًرا، واشــتد له ٧٠واحتشــدت فــي المينــاء 
المعركـــة وقـــذائف المـــدافع يشـــق دويهـــا عنـــان الســـماء ويثيـــر الفـــزع فـــي 
النفــــوس، وتكبيــــرات الجنــــد تــــرج المكــــان فُيســــمع صــــداها مــــن ٔاميــــال 
بعيـــدة، والمـــدافعون عـــن المدينـــة يبـــذلون كـــل مـــا يملكـــون دفاعـــا عـــن 
المدينــة، ومــا هــي ٕاال ســاعة حتــى امــتأل الخنــدق الكبيــر الــذي يقــع ٔامــام 

  .الف القتلىالسور الخارجي بآ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فـــي ذراعـــه " جســـتنيان"وفـــي ٔاثنـــاء هـــذا الهجـــوم المحمـــوم جـــرح 
وفخــــــذه، وســــــالت دمــــــاؤه بغــــــزارة فانســــــحب للعــــــالج رغــــــم توســــــالت 
اإلمبراطور له بالبقاء لشجاعته ومهارته الفائقـة فـي الـدفاع عـن المدينـة، 
وضـــاعف العثمـــانيون جهـــدهم وانـــدفعوا بســـاللمهم نحـــو األســـوار غيـــر 
مبـــــالين بـــــالموت الـــــذي يحصـــــدهم حصـــــدا، حتـــــى وثـــــب جماعـــــة مـــــن 

ـــى ٔاعلـــى  ـــبعهم المقـــاتلون وســـهام العـــدو تنفـــذ االنكشـــارية ٕال الســـور، وت
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ٕالـــيهم، ولكـــن ذلـــك كـــان دون جـــدوى، فقـــد اســـتطاع العثمـــانيون ٔان 
   .يتدفقوا نحو المدينة

ني فــــي رفــــع السالســــل الحديديــــة التــــي اونجــــح األســــطول العثمــــ
ُوضــــعت فــــي مــــدخل الخلــــيج، وتــــدفق العثمــــانيون ٕالــــى المدينــــة التــــي 

مـــن كـــل ناحيـــة، وعندئـــذ تمكـــن  ســـادها الـــذعر، وفـــر المـــدافعون عنهـــا
ـــزالالجنـــود االنكشـــارية مـــن  العثمانيـــة كـــدليل علـــى انتصـــار  األعـــالم ٕان

  )٧(. العثمانيين على البيزنطيين
ـــــد العثمـــــانيين وتحقـــــق النصـــــر  وهكـــــذا ســـــقطت المدينـــــة فـــــي ي
للمســـلمين ودخـــل الســـلطان  محمـــد الفـــاتح المدينـــة ظـــافرا ترجـــل عـــن 

ر والنجـاح، ثـم توجـه ٕالـى كنيسـة فرسه، وسجد هلل شكرا على هـذا الظفـ
؛ حيــث احتشــد فيهــا الشــعب البيزنطــي ورهبانــه، فمــنحهم "ٔايـا صــوفيا"

ٕالـــى مســـجد، ؤامـــر بٕاقامـــة " ٔايـــا صـــوفيا"األمـــان، ؤامـــر بتحويـــل كنيســـة 
وكــان  ،"ٔابــي ٔايــوب األنصــاري "مســجد فــي موضــع قبــر الصــحابي الجليــل 

لجنـــود ضـــمن صـــفوف الحملـــة األولـــى لفـــتح القســـطنطينية، وقـــد عثـــر ا
  .العثمانيون على قبره فاستبشروا خيًرا بذلك

ـــــــب بهـــــــذا اللقـــــــب بعـــــــد الفـــــــتح اتخـــــــاذ  ـــــــذي ُلّقِ وقـــــــرر الفـــــــاتح ال
ٔاي " ٕاســـالم بـــول"القســـطنطينية عاصـــمة لدولتـــه، ؤاطلـــق عليهـــا اســـم 

، وانـــتهج سياســـة "ٕاســتانبول"، ثـــم ُحرفــت واشـــتهرت بــــ "دار اإلســالم"
ســكان حــي جالطــا  ســمحة مــع ســكان المدينــة، فمــنح ٔاهــالي حنــوة مــن

شــروطا مناســبة للصــلح ، ؤاعطــى لكبــار رجــال الــدين المســيحي حريــة 
ٔامـــر القضـــاء  ٕالـــيهمدينيـــة كاملـــة ، بـــل ٔانـــه زاد مـــن ســـلطانهم بـــان وكـــل 
شخصــية للمســحيين المــدني والفصــل فــي القضــايا الخاصــة بــاألحوال ال

وسـمح كـذلك بعـودة  ،بانتخـاب بطريـرك لهـم ٔامرو، من رعايا كنيستهم
العديـد  ٕاليهـانيين الذين غادروا المدينة قبل سقوطها ، كما تدفق اليونا
تحولــــت  ، وســــرعان مــــالمين مــــن مختلــــف ٔانحــــاء ٓاســــيا الصــــغرى المســــ

  )٨(.اإلسالميالفكري األول في العالم  استانبول لتصبح المركز

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج فتح القسطنطينية 
لـبعض المـؤرخين لم يكن فتح القسطنطينية ٔامرًا سهاًل كما يحلو 

ٔان يصــوروه بســبب ضــعف الدولــة البيزنطيــة، واالنشــقاق الكنســي فــي 
ٕان الجنود اإلسـالميين بـذلوا ٔارواحهـم : الشرق والغرب، بل الحق يقال

رخيصة في سبيل ذلك، وقاموا بالتضـحية والفـداء حتـى تـم لهـم النصـر 
المبــــين، كمــــا ٔان الســــلطان محمــــدًا ٔاعــــّد كــــل مــــا يمكــــن مــــن الوســــائل 

رية الناجحة، ولم يشك لحظة في ثقته بنصر هللا عز وجل حتى العسك
  . تم له ذلك

) Carra De Vauxكارادي فـو ( وصدق المؤرخ الفرنسي الشهير 
ٕان هــذا الفــتح لــم يتيســر لمحمــد الفــاتح اتفاقــًا، «: فــي قولــه بهــذا الصــدد

ان هـذا السـلطان يـدبر وال تيسر بمجـرد ضـعف الدولـة البيزنطيـة، بـل كـ
تخدم لــــه مــــا كــــان فــــي عصــــره مــــن الزمــــة لــــه مــــن قبــــل ويســــالالتــــدابير 

  )٩(»العلم
ـــــار هـــــذا الفـــــتح ٔان اتحـــــد كـــــال القســـــمين الجنـــــوبي  وكـــــان مـــــن ٓاث
والشــمالي، اآلســيوي واألوروبــي للدولــة اإلســالمية العثمانيــة، وتحولــت 

ٕاسـالم : العاصمة من ٔادرنـة ٕالـى القسـطنطينية التـي سـميت بٔاسـماء عـدة
، ودار الســعادة، واســمها الرســمي اآلســتانة، )ٔاي مدينــة اإلســالم(بــول 

  . وال تزال لٕاستانبورر اسمها رسميًا وفي العهد الكمالي ق
ؤاصبحت القسطنطينية بعد ذلك قاعدة لألعمال العسـكرية فـي 
الشـــرق والغـــرب، وامتـــد النفـــوذ اإلســـالمي ٕالـــى شـــواطئ البحـــر األســـود 

وٕالى المجر واليونان وسواحل البحر ) حاليًا في روسيا(الشمالي وكييف 
   )١٠(.المتوسط األدرياتيكي الشرقية، وٕالى شرقي البحر األبيض

  الخاتمة
ــــة فــــتح القســــطنطينية ابتــــداء مــــن  تناولنــــا فــــي بحثنــــا هــــذا حادث
محــاوالت المســلمين فــتح هــذه المدينــة منــذ العصــر األمــوي حتــى تحقــق 

ثـــم ، هــذا الحلـــم فــي العصـــر العثمـــاني علــى يـــد الســـلطان محمــد الثـــاني 
مـــرورا ،استعرضـــنا دوافـــع الســـلطان محمـــد الثـــاني  لفـــتح هـــذه المدينـــة 

ومجريــــات الحــــرب بيــــنهم وبــــين البيــــزنطيين ،بحصــــار العثمــــانيين لهــــا 
والنتـــائج  ،وانتهـــاء بســـقوط المدينـــة بيـــد العثمـــانيين،المـــدافعين عنهـــا 

التي ترتبت على هذا الفتح العظيم للمسلمين للعثمانيين  وعلـى ٔاوروبـا 
  .هذا الحادث مالمح التاريخ األوروبي بٔاسره  فقد غير ،والعالم بٔاسره
كننــــا هــــذا البحــــث مــــن التعــــرف علــــى شخصــــية تاريخيــــة وقــــد م

ومــا تميــزت بــه ،وهــي شخصــية الســلطان محمــد الفــاتح ،فــذة  ٕاســالمية
مــن صــفات العظيمــة ٔاهلتــه ألن ينجــز هــذا العمــل التــاريخي رغــم صــغر 

قادتــه وكبــار نفــوس فقــد كــان حماســه الــديني والــذي غـــرسه فــي ، ســنة 
، لكبيـــر فـــي تحقيـــق هـــذا النصـــراألثـــر ارجـــاالت الدولـــة وعامـــة الشـــعب 

اجهــت العثمــانيين فــي حصــار كافــة الصــعاب التــي وبواســطته ٔازيلــت و
ــــالمدينــــة ــــه وذكائــــه ومعرفتــــه بكيفي وضــــع الخطــــط  ة، كمــــا كــــان لدهائ

الحربيــة فــي ميــدان القتــال دور هــام فــي نجــاح العثمــانيين فــي اختــراق 
ذهبي السلســة الحديديــة التــي وضــعها البيزنطيــون حــول مينــاء القــرن الــ

العثمــاني  األســطولطريقــة مكنتــه مــن نقــل  ٕالــىاهتــدى الفــاتح  ٔانبعــد 
بشـكل كبيــر فــي  وقـد ســاهمت هـذه الطريقــة ،داخــل القـرن الــذهبي ٕالـى

  .نجاح عملية الفتح
فكـان   واإلصـرار كما تميز  السـلطان محمـد الفـاتح بقـوة العزيمـة 

طريقـا  يعـرف اليـٔاس شجاعا مقداما شديد المراس يصبر على المكـاره وال
ودفـاع  رغـم  كـل العوائـق التـي واجههـا مـن موقـع المدينـة الحصـين ٕاليـه



٦٥ 
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 دراسات 

، ولهـذه الصـفات كلهـا ولقيامـه بهـذا العمـل البيزنطيين المستميت عنها
 عتبـــــر محمـــــد الفـــــاتح ٔاعظـــــمن نحنالجبـــــار وهـــــو فـــــتح القســـــطنطينية فـــــ
ومـــن ٔاكبـــر المجاهـــدين فـــي التـــاريخ  ســـالطين الدولـــة  العثمانيـــة قاطبـــة

  .اإلسالمي
ؤاعمالـــه الخالـــدة  الســـلطان محمـــد الفـــاتح  ةيومـــن يتٔامـــل شخصـــ

ويقارنها بعصرنا الحاضر يدرك ٔان سبب قـوة المسـلمين   هوظروف عصر 
 بـــال  هــو ضــعفهم وهــوانهم  فــي وقتنـــا الــراهن فــي تلــك العصــور وســـبب

فقــد كــان للحمــاس الــديني لــدى الســلطان  ،شــك ضــعف العامــل الــديني
مــن  اإلســالمكلمــة هللا ونشــر  ٕاعــالءة فــي الفــاتح وجنــده والرعيــة والرغبــ

خــــالل الجهــــاد فــــي ســــبيله  ٔابلــــغ األثــــر فــــي تحقيــــق هــــذا الفــــتح المبــــين 
مـــن فـــي ذلـــك العصـــر  ٕامبراطوريـــةٔاعـــرق  وٕازالـــة ،والمســـلمين لإلســـالم
ضـــعف الحمـــاس الـــديني لـــدى  ٔانتمامـــا نجـــد  ، وعلـــى النقـــيضالوجـــود

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

  الهوامش
 –تـــــــاريخ الدولـــــــة العثمانيـــــــة وحضـــــــارتها  –محمـــــــود الســـــــيد . د . ٔا ) ١(

  . ٣٦،  ٣٥ص  –م ٢٠٠٠ –القاهرة  –مؤسسة شباب الجامعة 
  . ٣٩ص   -المرجع نفسه ) ٢(
ـــــان ) ٣( ـــــة العثمانيـــــة   -نيقـــــوال فات ـــــاريخ الدول روبيـــــر : اشـــــراف  -١ج –ت

دار الفكــــــر للدراســــــات والنشــــــر  –بشــــــير الســــــباعي   -ترجمــــــة  -مــــــانتران
  .٧٦ص  – ١٩٩٣ -١ط –القاهرة  –والتوزيع 

 -محمـــد الفـــاتح وملحمـــة القســـطنطينية  : فخـــر الـــدين خليـــل حســـن) ٤(
  .هـ ١٤٠٢ -٢١العدد  -الكويت  -مجلة األمةمقال في 

  .٥٥ص  –محمود السيد . د.أ ) ٥(
  . ٥٧ص –المرجع نفسه) ٦(
  . ٦١ص  –نفسه المرجع) ٧(
تحقيـق ٕاحســان  –تـاريخ الدولــة العليـة العثمانيــة   -فريــدمحمـد . د) ٨(

  . ٦٧،  ٦١ص م١٩٨٣–بيروت  –دار النفائس  –حقي 
 –مصــــر  -١حاضــــر العــــالم اإلســــالمي ج   -األميــــر شــــكيب ٔارســــالن )٩(

  ٢٢٠ص  -هـ١٣٩٢
  .مرجع سبق ذكره  – خليل حسن فخر الدين) ١٠(

  المراجع
 –تـاريخ الدولـة العثمانيـة وحضـارتها ): محمـود . د .أ ( السيد  •

 م ٢٠٠٠ –القاهرة  –مؤسسة شباب الجامعة 
 -١حاضــــر العــــالم اإلســــالمي ج : ) األميــــر شــــكيب(ٔارســــالن  •

   .هـ١٣٩٢ –مصر 
: اشـــراف  -١ج –تـــاريخ الدولـــة العثمانيـــة ) :  نيقـــوال(  فاتـــان  •

دار الفكــــــــر  –بشــــــــير الســــــــباعي : ترجمــــــــة  -روبيــــــــر مــــــــانتران
  .  ١٩٩٣ -١ط –القاهرة  –للدراسات والنشر والتوزيع 

محمـــــــــد الفـــــــــاتح وملحمـــــــــة  ) :خليـــــــــل حســـــــــن( رالدينـخــــــــــف •
 - ٢١العـدد  -الكويـت  -مجلـة األمـةمقال فـي  -القسطنطينية 

 .هـ ١٤٠٢

 –تـــاريخ الدولـــة العليـــة العثمانيــــة : ) محمـــددكـتـــور (فريـــد  •
 .م١٩٨٣–بيروت  –دار النفائس  –تحقيق ٕاحسان حقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الســـــلطان ). م١٤٨١ - ١٤٢٩ /هــــــ  ٨٨٦ -٨٣٣( محمـــــد الفـــــاتح
خلـف . ٔاشهر سالطين الدولـة العثمانيـة. الثاني محمد بن السلطان مراد
تكلـــم بالفارســـية والعربيـــة  .م١٤٥١هــــ ، ٨٥٥والــده فـــي الســـلطة عـــام 

العلمــاء  وقــرب ٕاليــهواليونانيــة والســالفية، وناصــر العلــوم اإلســالمية، 
ٔاوصـــــــــاه والـــــــــده بفـــــــــتح . واألدبـــــــــاء والشـــــــــعراء ؤاجـــــــــزل لهـــــــــم العطـــــــــاء

ولـذا ) م١٤٥٣هــ ، ٨٥٧(ونجـح فـي فتحهـا عـام  القسطنطينية، فاجتهد
. المدينــة، عاصــمة الدولــة البيزنطيــة ألهميــة فــتح هــذه الفــاتح عــرف بـــ

. عاصــمة اإلســالم: بالتركيــة الــذي يعنــي ٕاســالمبول ؤاطلــق عليهــا اســم
 .كاتدرائية القديسة ٔايا صوفيا ٕالى مسجد وحول

ٔادت فتوحاتــه فــي ٔاوروبــا، وبخاصــة فــي بــالد البلقــان ٕالــى جعــل 
وخضــع لــه ٕاقلــيم . م١٤٥٩هـــ، ٨٦٤عثمانيــة ســنة  بــالد الصــرب واليــة

هـــ، ٨٧٢الهرســك ســنة  ، ثــم ٕاقلــيم)م١٤٦٤هـــ، ٨٦٩(البوســنة ســنة 
 دخــــلوانضــــمت ٕاليــــه طائفــــة البوجوميــــل النصــــرانية عنــــدما . م١٤٦٧

. واحتــــل دوقيــــة ٔاثينــــا. البوســــنة، لقــــرب مبــــادئهم مــــن مبــــادئ اإلســــالم
ؤاقـــام قلعـــة . م١٤٦٠هــــ ، ٨٦٥المـــورة ســـنة  ودانـــت لـــه معظـــم بـــالد

 .م١٤٧٨عام  حصينة في قلب ٔالبانيا بعد سقوط كرويا في يده
ســيطر علــى كــل المحطــات التجاريــة التابعــة لجمهوريــة جنــوة فــي 

وحــارب . واعتــرف تتــار القــرم بالســيادة العثمانيــة .منطقــة البحــر األســود
م، تقرر بموجبها ٔان ١٤٧٩هـ،  ٨٨٤البنادقة، ووقع معهم اتفاقية سنة

ووصـــلت . ومــدن يــدفعوا الجزيــة للعثمـــانيين، وتنــازلوا عـــن عــدة جــزر 
وقضــى . جيوشــه ٕالــى شــواطئ بحــر األدرياتيــك، ودخــل جنــوب ٕايطاليــا

يــــة شــــمالي األناضــــول عــــام طرابيــــزون النصــــرانية اليونان علــــى مملكــــة
وتـوفي . م١٤٧٠هــ، ٨٧٥سـنة  م، ؤاسـر ملكهـا، وقتلـه١٤٦١هـ، ٨٦٦

 .، وهو يعد العدة لفتح روما)ٕاسطنبول(بٕاسالمبول 
  

  

  
  

 ١٨١٨٩في الحديث رقم ٔاحمد بن حنبلورد في مسند 

  
َنــا ِمــْن  ِبــي َشــْيَبَة، َوَســِمْعُتُه أَ ــِد ْبــِن أَ ــِه ْبــُن ُمَحمَّ َثَنا َعْبــُد اللَّ َحــدَّ
ـــُن  ـــُد ْب ـــاَل َحـــّدَثَنا َزْي ـــي َشـــْيَبَة، َق ِب ـــِن أَ ـــِد ْب ـــِن ُمَحمَّ ـــِه ْب ـــِد اللَّ َعْب

ــاِب  ُحَب
ْ
ــاَل ال ، َق َمَعــاِفِريُّ

ْ
ُمِغيــَرِة ال

ْ
ــُن ال َوِليــُد ْب

ْ
َثِني ال ــاَل َحــدَّ ، َق

ــُه َســِمَع  نَّ ِبيــِه، أَ ــْن أَ ، َع َخْثَعِمــيُّ
ْ
ــُن ِبْشــٍر ال ــِه ْب ــُد اللَّ َثِني َعْب َحــدَّ

ُة  ُقْســَطْنِطيِنيَّ
ْ
ــَتَحنَّ ال ــوُل َلُتْف َم َيُق ــِه َوَســلَّ ــُه َعَلْي ى اللَّ ــيَّ َصــلَّ ِب النَّ

 َٔ
ْ
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ح 
فات
 ال
مد
مح

ن 
طا
سل
ال

 


