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الق�سطنطينية يف نبوءات امل�سلمني وامل�سيحيني
زينب الكلبانية
يف مقاله «النبوءات والر�ؤى واملراثي املتعلقة بفتح امل�سلمني للق�سطنطينية �سنة 1453م» ،واملن�شور مبجلة «التفاهم»ُ ،ي�شري الكاتب حامت الطحاوي �إىل ق�ضية ح�سا�سة ومهمة،
مرتبطة ب�أثر ال�صراع الإ�سالمي/امل�سيحي لي�س على ال�صعيد ال�سيا�سي والع�سكري فقط؛ بل كان �صراعا ثقافيا ودينيا اعتمد كافة الأدوات والآليات الثقافية .وهو الأمر الذي
جتلى يف ال�صراع العثماين/البيزنطي الذي ح�شد فيه الطرفان كافة �أ�سلحتهما من �أجل ح�سمه ،ظهر فيها �سالح النبوءات والر�ؤى املتعلقة مبدينة الق�سطنطينية.
ك��ان حديث الر�سول ال�ك��رمي« :لتفتحن الق�سطنطينية ،فنعم
الأمري �أمريها ،ونعم اجلي�ش ذلك اجلي�ش» ،هو الوقود الذي قاد
حملة م�سلمة بن عبدامللك يف ح�صاره للق�سطنطينية �سنة 717م،
وق��اد العثمانيني حل�صاراتهم املتتالية ملدينة الق�سطنطينية
1402-1394م1422 ،م ،ث��م ح�صار واقتحام املدينة �سنة 1453م
بقيادة حممد ال�ث��اين ،امللقب مبحمد ال�ف��احت؛ حيث ك��ان الفتح
ل���س�ب�ب�ين؛ الأول� :أن ��ه ��ض�م��ن خ�ط��ة ت��و��س��ع ال ��دول ��ة العثمانية
وام�ت��داده��ا ،وال �ث��اين :العتقاد حممد ال�ف��احت �أن املدينة مركز
ل�ل�ت��آم��ر الأوروب � ��ي ع�ل��ى ال��دول��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة وامل���س�ل�م�ين ،و�سبب
رئي�سي للعديد من الفنت واحل��روب الأهلية� ،إ�ضافة �إىل كونها
مدينة ذات موقع �إ�سرتاتيجي مهم بني قارتي �أوروبا و�آ�سيا.
وا�ستعدادًا لفتح الق�سطنطينية ،عقد حممد الفاحت اتفاقيات
مع البندقية ،وجنوه ،وفر�سان القدي�س يوحنا يف رود���س ،حتى
ال ي�ج��د �إم�ب�راط ��ور امل��دي �ن��ة ق�سطنطني احل� ��ادي ع���ش��ر حليفا
ل��ه ،وح��ا��ص��ر ب�ع��ده��ا امل��دي�ن��ة ب�ب�ن��اء قلعة �أورم �ل��ي يف البو�سفور
على اجل��ان��ب الأوروب� ��ي ،ث��م منع ال�ت�م��دي��دات م��ن ال��و��ص��ول �إىل
الق�سطنطينية ،و�أ�شرف على و�صول ال�سلع �إىل الدولة العثمانية،
كما بنى مدافع كبرية للح�صار �أطلق عليها ا�سم املدافع امللكية.
وعندما �أر��س��ل الإم�براط��ور ق�سطنطني مفاو�ضني ملنع حممد
الفاحت من ح�صار املدينة قطع الأخري ر�ؤو�سهم ،مما �أذن بقيام
احل ��رب .ا�ستمر ح�صار امل��دي�ن��ة  45ي��وم�اً يف ال�ع��ام 1453؛ حيث
هجم حممد الفاحت على املدينة من ال�شمال والغرب ،و�ضربت
املدافع امللكية �أ�سوار املدينة ،ودخل العثمانيون �إىل املدينة من
باب رومانو�س ،وقتل الإم�براط��ور ق�سطنطني ،وفتحت الدولة
العثمانية الق�سطنطينية يف  29من �شهر مايو لعام  ،1453وكان
لهذا الفتح �آثار كبرية جدًّا يف العرب وامل�سلمني و�أوروبا كذلك.
�أم� ��ا ع �ن��د احل ��دي ��ث ع ��ن ال �ن �ب ��وءات وال � � ��ر�ؤى امل�ت�ع�ل�ق��ة مب��دي�ن��ة
الق�سطنطينية ،ف�ه�ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأح ��ادي ��ث امل �ت��وات��رة من
اجل��ان��ب الإ� �س�لام��ي؛ �أه�م�ه��ا :ح��دي��ث رواه الإم ��ام ال�ب�خ��اري يف
�صحيحه« :ق��ال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� :أول جي�ش من
�أمتي يغزون البحر قد �أوجبوا .قالت �أم حرام :قلت :يار�سول اهلل
�أنا فيهم؟ قال� :أنتِ فيهم .ثم قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أول جي�ش م��ن �أم�ت��ي ي�غ��زون مدينة قي�صر (الق�سطنطينية)
مغفور لهم .فقلت� :أنا فيهم يا ر�سول اهلل؟ قال :ال».
كما ذكر �أن الأحاديث املتعلقة بفتح الق�سطنطينية ج��اءت على

ن��وع�ين :الأول م�ط�ل��ق وق �ب��ل ف�ت��ح م��دي�ن��ة روم ��ا ح���س��ب ح��دي��ث
ع�ب��داهلل ب��ن عمرو ب��ن العا�صَ « .ع� ْ�ن اَ ُب��ي َق� ِب�ي��لٍ ؛ َق ��ا َلُ :ك� َّن��ا عِ ْن َد
ي ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل:
َعبْدِ َّ ِ
َا�ص ،و َُ�س ِئ َل� :أيُّ ا ْلَدِ ي َن َت ْ ِ
الل ب ِْن َع ْمرِو ب ِْن ا ْلع ِ
ُالل ِب ُ�ص ْندُوقٍ َل ُه حِ لَ ٌق؛ َقا َل:
ا ْل ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي ُة اَ ْو رُومِ َّي ُة؟ َف َدعَا َع ْبد َّ ِ
َف�اَ ْخ� َر َج مِ ْن ُه ِك َتابًاَ ،ق��ا َل َف َقا َل َع� ْب�د َّ
ُاللَِ :ب ْي َن َما َن ْح ُن حَ � ْو َل ر َُ�سولِ
الل �صَ َّلى َّ ُ
الل �صَ َّلى َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم َن ْك ُتبُ ِا ْذ ُ�س ِئ َل َر�� ُ�س� ُ
الل
�ول َّ ِ
َّ ِ
ي ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي ُة اَ ْو رُومِ َّي ُة؟ َف َقا َل
َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم �أَيُّ ا ْلَدِ ي َن َت ْ ِ
الل �صَ َّلى َّ ُ
ر َُ�س ُ
الل َعلَ ْي ِه و ََ�س َّل َم :مَدِ ي َن ُة هِ َر ْق َل ُت ْف َت ُح اَ َّو ًل َي ْعنِي
ول َّ ِ
ُق ْ�س َط ْنطِ ي ِن َّي َة ».
�أما النوع الثاين من �أحاديث فتح الق�سطنطينية ،فيقرن بفتحها
قبيل زم��ن ال��دج��ال ،ووق��ت امللحمة ،ويكون بالتكبري ،وينطبق
على من يفتحها �آخر الزمان .كما ذكر ابن تيمية �أن البخاري قد
روى يف �صحيحه عن ابن عمر -ر�ضي اهلل عنهما� -أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم قال� :أول جي�ش يغزو الق�سطنطينية مغفور له.
قال� :أول جي�ش غزاها كان �أمريهم يزيد بن معاوية ،وكان معه
�أبو �أيوب الأن�صاري ر�ضي اهلل عنه.
وال مي �ك��ن �إغ� �ف ��ال دور الأح� ��ادي� ��ث ال �ن �ب��وي��ة ال �� �ش��ري �ف��ة ح��ول
الق�سطنطينية يف �إث ��ارة حما�سة امل�سلمني لفتحها ب��داي��ة من
القرن الثامن امليالدي ،وما احلمالت التي قام بها الأمويون؛ �إال
جت�سيدا ملحاولة حتقيق حديث الر�سول الكرمي ،ولعلنا وجدنا
ذكرا فيما �سبق للقائد الأموي م�سلمة بن عبدامللك الذي �ضرب
ح�صاره حول املدينة خالل الأعوام 718-716م.
�أما على اجلانب امل�سيحي ،فهناك العديد من النبوءات والر�ؤى
امل�سيحية القدمية املتعلقة مبدينة الق�سطنطينية ،منذ ن�ش�أتها،
ب�أوامر الإم�براط��ور ق�سطنطني يف القرن الرابع امليالدي ،كما
ن�ش�أت العديد من النبوءات املتعلقة ب�سقوطها على يد �أعدائها،
قبل �أن ت�ع��ود ل��دح��ره��م لت�ستمر دورة حياتها م��ن ج��دي��د ،كما
ن� أش� العديد من الأ�ساطري ح��ول الإم�براط��ور ودوره يف الدفاع
ع��ن الق�سطنطينية ،وع��ودت��ه لإن �ق��اذ امل��دي�ن��ة م��ن ج��دي��د .وك��ان
من الطبيعي �أن حتظى م�س�ألة �سقوط الق�سطنطينية عا�صمة
امل�سيحية الأرثوذك�سية يف قب�ضة العثمانيني امل�سلمني باهتمام
بالغ م��ن امل��ؤرخ�ين امل�سيحيني املعا�صرين ،ورك��ز العديد منهم
ع�ل��ى ت�ل��ك ال � ��ر�ؤى ال���س��اب�ق��ة .ف���ض�لا ع ��ن االل �ت �ف��ات �إىل بع�ض
ال�شواهد الغريبة واملعجزات التي واكبت �سقوط املدينة .ولأنهم
اعتربوا �أن زوال العا�صمة البيزنطية هو حدث ا�ستثنائي ،فقد

ت�صوروا �ضرورة وج��ود أ�ح��داث ا�ستثنائية مواكبة لهذا احلدث
اجللل.
وعلى �سبيل املثال� :سوف جند �أن رواية الرو�سين�سطور �-إ�سكندر-
الذي عا�صر �أحداث الفتح العثماين للق�سطنطينية قد متاهت
�أحيانا مع بع�ض روايات �شهود العيان الآخرين ،الذين حتدثوا
عن حدوث عالمات �إعجازية �أثناء ح�صار الق�سطنطينية �أ�شارت
�إىل قرب �سقوطها يف �أيدي العثمانيني.
من ذلك ما حدث من عالمة �أ�صابت ال�سكان بالرعب يوم  21من
مايو 1453م ،دون �أن يو�ضح لقرائه طبيعتها� ،أو دالالت حدوثها.
على �أن��ه ميكننا -بعد مقارنة ذلك مع باقي امل�صادر املعا�صرة-
�أن نف�سر ذلك ب�أنه ق�صد ما �سبق �أن �أ�شار �إىل حدوثه الطبيب
البندقي نيقولو باربارو يف ال�سابعة م�ساء من ليلة  22من مايو،
حيث كان القمر ب��درا ،قبل �أن يتحول فج�أة لي�صبح هالال على
الرغم من �صفاء اجلو وعدم وجود �أي غيوم بال�سماء .وا�ستمرت
هذه الظاهرة لأرب��ع �ساعات ،بعدها �أخذ حجم القمر يف العودة
لطبيعته ليعود ب��درا كامال يف منت�صف الليل ،وي�ب��دو �أن ذلك
ك ��ان ت��أك�ي��دا ع�ل��ى ال�ن�ب��وءة ال�ق��دمي��ة ال�ت��ي ن�سبت ل�ل�إم�براط��ور
ق�سطنطني العظيم م�ؤ�س�س مدينة الق�سطنطينية ،الذي ذكر �أن
مدينته لن ت�سقط يف �أيدي �أعدائها �إال عندما يتحول القمر �إىل
بدر معتم ،ويعك�س هذا ثقافة امل�ؤرخني امل�ستقاة من الأ�ساطري
ال�سابقة املتعلقة بن�ش�أة و�سقوط مدينة الق�سطنطينية يف الفكر
البيزنطي.
كان من الطبيعي بالن�سبة مل�ؤرخنا امل�سيحي الأرثوذك�سي -الذي
ب��د�أ رحلته م��ن �أج��ل زي ��ارة الأم��اك��ن ذات القدا�سة امل�سيحية يف
مدينة الق�سطنطينية� -أن يهتم بنبوءات العرافني حول امل�صري
النهائي للعا�صمة الأرثوذك�سية الأوروبية؛ خا�صة اجلزء الذي
ع�ل��ق منها ب���ص�ح��وة امل�سيحية م��ن ج��دي��د ،وق �ي��ام الإم�ب�راط ��ور
البيزنطي بهزمية امل�سلمني ،ومطاردتهم حتى اجلزيرة العربية.
واحلقيقة �أن تلك النبوءات مثلت م�لاذا لل�سكان البيزنطيني،
فمن ناحية قررت حتمية �سقوط املدينة من قبل ،كما �أنها ب�شرت
�أي���ض��ا ب��إم�براط��ور م�سيحي�� ،س��وف ي�ق��وم م��ن ج��دي��د ب��ا��س�ترداد
الق�سطنطينية وطرد امل�سلمني حتى بالدهم.
ويف اخل �ت��ام ،جن��د �أن ال �ن �ب��وءات وال� ��ر�ؤى ال�ت��ي ظ�ه��رت م��ن كال
الطرفني قد �أثرت عليهم ت�أثريا بالغا ،على الرغم من الت�شكيك
يف �صحة هذه الر�ؤى.
zainbalkalbany1212@gmail.com

