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  حممد نظام الدين الفتيح أ.          

 باحث يف تاريخ املدينة                                                                                    

والصالة والسالم على سيدنا رسول  اهلل وللوو وبو وو و و       ،احلمد هلل

 . .أ ا بعد ،وااله

األخ الكووييا الوود سلر سووليما    ل لظوواو و يايوواولقوود اعلعووى علووى 

وإنوول إأ أرووكيه علووى ا سما ووو     ،كسوواو وءوواو اللءووا  اليحيلوول لس قيقوول ل 

  بعو   وا   أبوي   ،وغريتو على تاريخ املدينة    أ  ينشي بطييقة غوري بو ي ة  

 :باخسصاروقع ءيو    لوس ءأقل  

ءالروك   .(مل أري إىل جهلد غريي يف حتقيق الكساو ونشويه ) :و قللك1

ولقوود  ،هوواأ  للسووابق ءهوولو علووى الوويغا  وو  ايعوولاو الع يعووة الوو  وقووع ءي   

وألنول سولأ أروري     ؛11أ يُو تعدد  طولعاو الكساو وتنلع حمققيوو    

وأرجول أ  أ ول     ،إىل  سسلى علمل  سد ٍّ جدًا اجسهدو أال أأ ي األمسواو 

ءووكلك أ   ؛وأ ووا  وولنل مل أأ ووي نسوواها يف  ياجووع الس قيووق ،قوود أبوووُى

قوق  العادة جيو أ  ُيك ي يف  ياجع الس قيوق أمسواو الكسول الو  نقو  ا      

والعهووارت تووأتل  ،ق بهووا نصوول  الكسوواو وأثوسههووا يف  لا شووو أو وث وو ،عنهووا

علموووًا بوووأنل ال أنكوووي  ، وأنوووا مل أنقووو  ومل أوثوووق  نهوووا روووي ًا طابقوووة لوووكلك

 .يف جلانل أخيى اسسعادتل الكورية  نها

 ،ءقود بوالو و ولف  ءيوو     ،و وأ ا  الم األخ الد سلر ع   نهج الس قيق2
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واملهوا أ  رويا الون      ،ولويس  نواط عييقوة  ل  وة     ،  يف األ ي سعةوأرى أ

  نسووخ الكسوواو ا طيووة ثووا إ ، مووا أراده  فلعووو دو  حتييووص أو تصوو يص

وبو ي  أنومل مل    ،وال يلجد ءيوقواو  وورية بينهوا    ،تكاد تكل   سطابقة

لويس رويعًا  ل  وًا يف    يف اعسقوادي  و وكا   ،أحدد نساة لسكول   ول األبو    

لوى سوس نسوخ بعهوها قييول  و  عهود        ويكعيمل أنل اعسمدو ع ،الس قيق

والو  سواءيو إىل تي يوا     ،املفلص  نساة راغل بارا الو  حتودثىه عنهوا   

 اأنهوو ءيهووابعوو  النسووخ األخوويى  نصوول  خصلبووًا لل صوول  عليهووا. ثووا إ  

قووُى  وو   ووكا  سابووة وقوود وث  ، وو  نسوواة املفلووص وعليهووا تصوو ي و ة نقللوو

 .(64و  40ان ي:  وبلرة )

أ ي خطري و ول نسووسو  وًريًا  و  األخطواو لعوامل        وقلعو يف): كقللوو 3

علوى جلود الكسواو وبوع ة عنلانوو       أثووى   لقود  (.املدينة  سجا اًل دور النسواخ 

، وأحسوول أنوول اللحيوود  وو  حمققوول    بووأ  السوومهلدي عووامل املدينووة و فرخهووا   

بووواليد علوووى انسقووواد احلووواء  السوووااوي     ىأقموووو  سابوووو الوووكي ءعووو  ألوووك،  

لدي يف انسقواده لل واء  ابو  حجوي علوى جاللوة        وع السومه   ىقع، ووللسمهلدي

أمل أجد لو العكر يف نقلو ع  الهععاو واملرتو و؟  ولكو     ،قدر  كا األخري

أ  نووك ي أيهووًا األخطوواو الوو  قلووُى بوواحليأ أنوول        تقسهوولاأل انووة العلميووة  

قسها، ولك أ  تن ي ءيها ءرتد وا أو تولاءقمل عليهوا،    لى عليها ووث ، ودّلادعيسها

ساخ ءقود أرويو إىل دور وا يف السصو يص والس ييوص يف أاو املقد وة       وأ ا الن

أ  الود سلر سوليما    (، والغييول  و    21و   10   :ويف امللاضع نعسوها )ان وي  

د  األسوساأ  ود   يو تفاخكنل على عشية أخطواو أخوكُتها علوى املفلوص، بينموا      

 .و على أضعاأ  كه األخطاواجلاسي و و ل يسس ق ألك و الكي نو 

وعوع  أربعوة   ،بقصد زيادة حجا الكساوالد سلر سليما   و اتهممل4

 و   للحوكءى  و ،سسة أجو او  بعههاب  عند  ،أج او  ما  ل عوعة غريي

 قوود او الس قيووق والعهووارت العنيووة الوو  للوول  نهووا الطوعووة األوىل    عوووع  
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 بو.خالأ  ا اتهمى  ل هي أ  حجا الس قيق

إ  ) :وقوا   ،بصوع اتها  إىل بعو  األحاديوث  الود سلر سوليما    ر او أرو 5

 (.أ ًي  ا أ ي ا قق بالنسوة لألحاديث اللاردة  ل تلثيق وليس ليجيًا

وأ وا  ول  عملول تلثيقوًا      ،قوى األحاديوث  بوأنل وث  و كا إقيار  و  الود سلر   

 ،خمسصوًا بهوكا العلوا   لويس   وألنو  ؛ءيوو  هوليس ليجيًا ءهكا خطأ علمل أعوكر 

أخيجووو  :يقللوول  ،إىل  وو  رواه نسوووة احلووديث وول ءووالساييج عنوود ا وودث؟ 

قووود ءعلوووى  وووكا يف تووولثيقل لألحاديوووث ، وأ وووا إ   وووا       و ،ءوووال  وءوووال  

 ،احُلكووا علووى احلووديث أ وول بوو ي  أم ضووعيص الوود سلر سووليما  يقصوود 

وعوكري أ  سولص    ،هكا  ا مل أءعلو يف بع  األحاديث  ال  أريوه إليهاء

كه األحاديووث يف  ووكه األ ووة  وو  حعوواظ و ووفرخ؟ وحموودث؟ والووكي  أوردوا  وو

وأغلوووها مل يشووي  ،وبعهووها أرووار إىل الهووعيص  ، سوووها أوردو ووا  كووكا 

 وكا   ،لعدم احلاجة لوكلك  ؛وخابة يف  سل العهاا  والساريخ والسري ،إليو

 ع العلا أنل أريو يف املقد ة إىل نق  املفلص ع  ضععاو و رتو ؟  اب  

  جلاز اليوايوة عونها )  وأوردُو قل  علماو اجلي  والسعدي  يف  ،زبالة وغريه

 مووا أخووك علوولف  نووا أنوول وضووعى عنوواوي  األبوولاو والعصوول  يف     .(14و     13

 و    ،     كا حيسواا إىل تنويوو    ها األخو    كا عيل أيهًا أي  ، سسطيالو

 ؛إمنا  ول ناحيوة ءنيوة ياليوة     ، غريِو املسسطيالُو يف  عنى الن  أو حيءسو

  .ك  ساحة أ ربإلبياز العنلا  بداًل    تكوريه ءيأخ

  املفلوص  اتهممل الد سلر سليما  بعدم ضوط أمسواو األ كنوة، ع أ  و 6

أنول عابقوى  و      غوري   ءموا بالوك بول    ،و ل القييول  و  عهود ا    تيط الهوط

ولسوى   ،األ ا   على واقعنا  ا اعسقدتوو ناءعوًا للقوارح وحسول إ كواني      

يف ) نهجول يف   قلوىُ وقد  ،ءأنا أعيش  نا  نك  دة عليلة ،غييوًا ع  املدينة

أل  املفلوص ر وو    ؛بأ  الكلماو املسعلقة باملدينة لو  أعلوق عليهوا    ،الس قيق(

 ،أو يف املسوواجد  ،اهلل أروووعها ضوووطًا وروويحًا وتعييعووًا يف قسووا األ ووا       
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أل  أبوا رغوا   عويوأ     ؛غري أبل رغوا   ،و    اأ يتهو  هولط يف  كانو

  .الرسلص ءيو اثنا 

بووأنل مل أوثووق أحيانووًا  صووادر املفلووص   للووعالوود سلر سووليما  واعوورت  

و و    ،ورزي  يف  سابو أخوار دار ايجوية  ،ايجيي يف  سابو العقيق : ً 

 ، ءكيوص لول أ  أوثوق عنهموا     ،علمل املسلاضع أ   سابيهما غري  طوولع؟ 

وسوو ا  اهلل قود    ،ر إليهوا او اتوهقَّى ءهل  لثق يف الصع او نعسوها الو  أرو   

  مووا أ   ، ق بعوو  املصووادر ءهوو   ووكا عيوول    أسووهل وقوود أعجوو  عوو  تلثيوو    

وجهمهوواًل  ،املطيطوواو :مل بووأنل مل أرووي   لموواو  ًوو الوود سلر سووليما  اتهموو

و لووووها  شوووويوحة يف أاو الصووووع او الوووو   ،والعيسووووخ ،والربيوووود ،جلنووووًا

أربعوووة  :)الربيووود :وبالنسووووة للكلموووس؟ األخريتووو؟ ءووواملفلص قوووا     ،اأ ي ووو

ثالثوة لالأ وسوس  ااوة أراع بوكراع      :واملي  ،ثالثة أ يا  :والعيسخ ،ءياسخ

سلب  ملعيءة ن بسيطةوبعملية حسابية  ،( سا45ءشيحُى الكراع بأنو ) .اليد(

 . قدار الًالثة

بأنمل أوج ُتو بنصص بع ة، وأنو غلول  ) :و بالنسوة ملنهج ا قق قلىه7

لقوود سوولك املفلووص عييقووة  ) :ومل تنقوو  أنوومل قلووى  ،(عليووو نقوود السوومهلدي.. 

سسيعاو، ونهْقو  ييوع األقولا  الولاردة يف اليوايوة، و ول يوك ي        اجلمع واال

 صادره يف أغلل األحيا  إال  ا ندر  شأ  بقية العلماو، و ل ال يكسعول  

 .(  ب سها    ضععهابالنق  ب  يناقش اليواية ءيفيد ا أو يعارضها، ويوي 

ءأءيدط  ،(بأ  احلديث ع  املصادر جاو خمسصيًا خماًل) :و وأ ا قللك8

أ  تي ي ي  ا  على  صادر املفلص املسعلقة بساريخ املدينة حيث إ  قسمًا ب

وأ وا بقيوة املصوادر ءقود      ،و ول املهموة بالنسووة للقوارح     ، نها ال ي ا   عقلدًا

 .ألنها  عيوءة  طولعة  سلءية ؛أيلسها

ولكوو  لوويس  ،ووو بوو ي  أنوومل وثقووى الشووعي  وو   صووادر غووري الوودواوي 9

وحجو  أ  املفلوص نعسوو     ، صوادر غوري أبولية    ب ي ًا أ  املصوادر األخويى  
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 .نق  عنها وبيوايسها املاسلعة ع  رواية الدواوي  يف أغلل األحيا 

تقووع يف املووك لرة يف  سوواو السوومهلدي أ  امللاقووع الوود سلر  ووو أ ووي10

ويف نعلت الواحً؟ والقياو الشلو الكًري؛ ألنها تسعلوق   ،املدينة أويف  نطقسها

نوليوة واألحوداا السارريوة وأخووار الصو ابة والسوابع؟.. ثوا        بالس نة والغو واو ال 

ق، وأنوو مل يوأو بشولو    ( بوع ة دو  جهود ا ّقو   430بأنها جاوو يف )) :ا قو 

 وكه النصول  سوليمة  و       وأرى أ  ءه  حتقيقول يكمو  يف تقوديا   ، (جديد

وأظ  ب  أجو م أ  أغلول الوواحً؟     الس ييص والسص يص الكي وقع ءيو غريي،

والقياو     ا ينشدونو  ل سال ة الن  وب سو، وقد بكلُى يف ألك وسوعل  

 لقارح.لأخيجسها إخياجًا يياًل واض ًا  يحيًا  وعاق ، و   ثاف

يف وقوووع عليهموووا يف الس قيوووق     يخطوووأأ وووي الووود سلر سوووليما    وووو 11

بووع ة بوو  يف أربعووة  ( 430 لمووس؟  وو   ووكا الكووا ايااوو  الووكي جوواو يف )   

ءأنووا ال أبوويح   وو  ألووك  د لوول أ ًووي  جيووو نووى ل وو  أ    ،أجوو او الكسوواو 

ا طوأ  أ وا   ،ا بهموا سول  ولك   ع األسص حسى  ات؟ الكلمس؟ ال ُأ ،نعسل

وردو عند السمهلدي  ص عة، ومل يص  ها )ال  )لنقة( األو  ءهل  لمة 

األبوول  نهووا يف و ووكا غووري بوو ي ، ءقوود أ وويو يف ايووا ش أ      ،(ا قووق

باأل وا   وامللاضوع  ول الوكويي      وأثوس ها بالقاأ اسوسنادًا إىل عوامل    ،بالعاو

علوى   بالقواأ لنقوة  ) :باحل  عجوا  وا اسوسعجا الوكي ضووطها  سابوًة ءقوا        

والوكي يهووط  قودفم علوى الوكي ال       ،(وز  ءاعلة    األنق  لضع ِقو  النقيوع 

و وول عنوودط   ،)أضوواءي( بالهوواد ءهوول  لمووة  الًووانل   طووأوأ ووا ا ،يهوووط

وأضويص أنوا أنهوا عنود      ،بالصاد  ما عند ايجويي ويواقلو  موا قلوىه أنوى     

علل  أم على املفلص ر وو      االعرتا ولك   ا أدري ، الوكيي  كلك

أضوواءي يووع ضووعرية، و وول    ) :اهلل الووكي قووا  بوواحليأ يف نعووس الصووع ة   

اسووا ثنايووا سوولكها الوون  بوولى اهلل عليووو وسوولا بعوود     :احلقووص  وو  الي وو  

الووو  وو  أءوويا  يييوود بوودرًا، وأو األضوواءي:  هووواو علووى  وويل؟  وو        ارحت
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ولسوى   ءاملفلص أ ي اللع ؟ ،انسهى ،(األباءي أيهًا : يرى، ويقا  ي 

 .وقد وثقُى  لنها بالصاد عند       الوكيي وياقلو ،صأنا الكي ب  

الد سلر سليما  ع  ضيورة حتكيا الكسل ال  حتقق  وأ ا  اأ ي

ءقووود  عوووانل يف اإلجابوووة  قوووا  سوووعادة األسوووساأ      نشوووي اعووو  املدينوووة قوووو

 .الد سلر عامل اآلثار عود الي   األنصاري حع و اهلل يف جييدة اللع 

 . ملاأا حققى  ساو وءاو اللءا

على حتقيقل لكساو ) وءاو اللءا بأخوار دار  الد سلر سليما اعرت  

 واديي؟(  أ  الكساو  طوولع وحمقوق  و  ِقوو  أحود )األ     حبجة املصطعى( 

ويقصد الطوعة ال  حققها الد سلر قاسا السوا ياال،   ،أساتكة اجلا عاو

وعلى اليغا    أ   كا الكساو ا قوق املشوار    ،وبأنمل مل لو بشلو جديد

ءوننمل أجيول علوى ألوك االعورتا  بوأ         إليو غوري  لجولد يف أسولامل اململكوة    

ثووة منوواأا تووو؟  ثالالقووياو بوو؟ يوودي أضووع تلووك الطوعووة ءيهووا أخطوواو  ووًرية.   

 احلاجة إىل إعادة حتقيق الكساو.

و قا  املفلص يف العص  احلادي والًالث؟    الواو اليابع و ل يس ودا  1

ويف جهووة ): عوو  احللابوو  وا وو اا  امللجوولدة يف املسووجد الشووييص يف ز نووو 

و مسيوى  وو املغيو أيهًا إىل جانل املنارة الشمالية الغيبية املعيوءة با شوية 

( لقد حهيفأ ا قق و خ انة بغرية..و  جهدف ا شوي؟ه  ا  يفأ  بها بكلك أل

 :وضووط قللوو   ،(حود ا شووس؟  ( إىل )جد ا شوي؟) :قل  املصنص 2/473

 ،( بالونواو للمععوول  حسووى يسوسقيا  عنووى اجلملووة عنووده  يووفأف (  كووكا )يوفأن  )

و وكلك   ،ب ي  أ   وكا الس ييوص  لجولد يف بعو  النسوخ ا طيوة       :أقل 

ولكنو ب ي  أيهًا أ  عوارة )جد ا شوي؟(  لجولدة   ،يف  طولعة سابقة

ولكنوو مل يشووي إىل  ووكه   ،يف نسوخ أخوويى نو  ا قووق علووى اعسمواده عليهووا   

ثا  ا  عنى و ا  ناسوة )حد ا شووس؟ يوفأف     ،العوارة الص ي ة يف حتقيقو

 وأ ووا الووكي أثوسنوواه ءيف ووده تييووة الووودر بوو  ءيحوول  يف  سابووو         ، بهووا(
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)نصي ة املشاور( لووع   وفالو املوفأن؟ ا شووي؟ الوكي  تنسول إلويها  وكه         

 .الشيخ مشس الدي  حممد ب  حممد ب  حييى ا ش  :و نها ،املنارة

و قا  املفلص يف العص  الًانل عشي    الواو اليابع ينق  أثيًا عو  ابو    2

و ثا زاد عمي ب  ا طاو رضل اهلل عنو يف املسجد    را ي ) :روة وحييى

قا : لل زدنا ءيو حسى نولوو بوو اجلو انوة  وا   سوجد رسول  اهلل بولى اهلل        

ُحينءْى  كه العوارة األخرية  :أقل  .(عليو وسلا، زاد حييى: وجاوه اهلل بعا ي

( علووى الوويغا  وو  وخووار اهلل لعموويإىل )( 2/242عوعووة الوود سلر قاسووا ) يف 

ويف ا رب نعسو ) :( ثا قا يوجاه اهلل بعا اعرتاأ ا قق بأنها يف األبل  )

والسصوليل  و  قوياوة  ود     (، يف  ساو املناسوك لل يبول )وجواه اهلل لعوام    

عجيوول  ووكا السصوويأ  وو  ا قووق  .انسهووى (.أاجلاسووي لوون  احليبوول ا ووي 

الووكي يعوورتأ بالعوووارة الصوو ي ة يف نسووخ الكسوواو ا طيووة ثووا ينقوو  عوو         

واجسهوود يف   سوواو ثووا   األسوساأ  وود اجلاسووي الووكي قوويأ العووارة حمي ءووة يف  

ألنوو   ؛إأا  ا  العال وة  ود اجلاسوي ر وو اهلل  عوكوراً      :أقل  ،تص ي ها

ءما عكر ا قق الوكي   ،وليس  ل بصدد حتقيق ن  ،مل يطلع على األبل 

و لوها أثوسوى العووارة بو ي ة  موا اعورتأ        ،اعسمد على عدة نسخ خطيوة 

يف النسوخ ا طيوة  كوكا    ألنوو   ؛(وجواوه اللوها إال إأا مل حيسو  قوياوة )      ول 

 ،حيوووث إ  أغلووول النسووواخ يف املاضووول ال يًوسووول  ايمووو ة يف ا وووط  ،(وجووواه)

ءكيووص يووا توويى يغيوول  ووكا علووى حمقووق لووو خووربة  ووورية يف املاطلعوواو        

وقللو رضول اهلل عنوو    ،(وخار اهلل لعميثا  ا  ناسوة ) ، والكسل واملصادر

وجواوه اهلل  وأ وا  عنوى )   ، جاو بعد انسهااو    ال يادة  ما يد  عليوو الون   

أ اهلل يكا املسجد  ع  كه ال يادة الكورية  ه  يعميه بالصالة أي  ي  :(بعا ي

 .ءكيو كا واض  ال حيساا إىل إعما   ،والك ي

وال روك أ  اإلقا وة   ) :و قا  املفلص يف العص  الًالث  و  الوواو الًوانل   3

يسسص ل ألك بعد باملدينة يف حياتو بلى اهلل عليو وسلا أءه  إياعًا، ء
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أنوو أبود     (1/127)والكي بونعو ا قوق  نوا     .(وءاتو حسى يًوى إياٌع  ًُلو

يف األبووول   :( قووواااًل يف ايووا ش ءيسووس ل ( بكلموووة )ءيسسصوو ل  لمووة ) 

 و  ييوع النسوخ      حتييوص بوي    و     :أقول   .)ءيسسص ل( و ل حتييص بين 

ص او  و  األدلوة   االسسو  ،وحسى    املطولعة القدية أيهًا ،على  ًيتها

عووارة املفلوص تس ودا    و ،العقهية واملصادر السشييعية عند  ًري  و  العلمواو  

عوو  حكووا  وول  اإلقا ووة باملدينووة يف حياتووو بوولى اهلل عليووو وسوولا أءهوو       

وأ   كا احلكا يك  أ  يسسص ل بعد وءاتو ءسكول  اإلقا وة    ،إياعًا

ثوا أ ود املفلوص  وكا      ،باملدينة بعد وءاتو بلى اهلل عليو وسلا أءهو  أيهواً  

 ًو  اإليواعا األو  بيءوع ألوك      :أي ،(حسوى يهًووىه إيواٌع  ًُلوو    ) :املعنى بقللو

 .واهلل أعلا ،احلكا عنو بعد اللءاة

ليى ا قوق أثووى  وكه النصول   موا جواوو يف أبوليا         :وأخريًا أقل 

أ ا أ  يغري الن  األبولل قابودًا  سعمودًا     ،ق عليها بايا ش  ما يييدوعّل

غموول  أو ثووا إأا  ووا   ووكا السغوويري للوون  نا ووًا عوو      ،كا غووري  قووول  ءهوو

ءما با  ا قق أيهًا يغري نصلبًا أخيى  عهل ة  علل ة اضطياو يف الن  

وقود  ) :ي يف ألعواظ احلوديث  بعد أ  غي  (3/258)حيث يقل  يف  ا ش   لديو

لثيو لع   سولا علوى لعو  السومهلدي حيوث وردو بعو  االخسالءواو يف        

 وكه األلعواظ  و      :أقول   .(()إزاره = رداوه، ءلوه نل = ءلهودنل   :ظ  ًو  األلعا

)روينوا يف   :رواية النساال وليس    السمهلدي ر و اهلل الكي قا  بواحليأ 

 ،جووو ا قووق عنوود النسوواال لعوويأ ألووك  ولوول خي  ،بوو ي   سوولا والنسوواال( 

 وإدخووا  ألعوواظ بعوو  اليوايوواو يف بعهووها اآلخووي أ ووي  قووول  عنوود العلموواو ال

 واهلل أعلا. .وحتييعها وال حيساا إىل تغيري النصل  ،غوار عليو

 


