
حصون املدينة املنّورة فأسوارها وأبوابها
�ح�����س�ب  م�ح���د

هذه قراءة موجزة فيام كتب عن آثار )يثرب( املدينة املنورة، بل وبإجياز عن 
بعض بالد احلجاز .. وبالذات عن تلك املواقع أو األشكال من البناء، التي 
تطورت فشكلت ظاهرًة عمرانيًة يف حياة الناس وأيامهم التي مضت عليهم، 

وغدت فيام بعد جزءًا مهاّمً من عامل اآلثار، الذي تفتخر به الشعوب ..
فقد انبثقت تلك املواقع مما عّد حاجة فطرية رافقت اإلنسان، وهي محاية 
نفسه وما يملك من األخطار التي قد تنجم يف حياته، فراح انطالقًا من حاجته 
تلك يدافع، ويتوسل بأي وسيلة، ويلوذ بأي مالذ؛ ليوفر له وملن حوله ملجًأ 
الذين  أعدائه،  عىل  النرص  له  وحيقق   ، وماله..  وعرضه  نفسه  له  حيفظ  آمنًا 

يريدون كيدًا به والقضاء عليه...
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والعصور؛ م احلقب  مرِّ  عىل  اإلنسان  استخدمها  التي  الوسائل  تلك  ومن 

نوع من البناء، سواء أكان سّدًا أو ردمًا أو سورًا أو جدارًا أو حائطًا أو برجًا 
أشكاله  تعددت  وإن  بناٍء  شكُل  أنه  املهم  ..؛  قرصًا  أو  صيصيًة  أو  حصنًا  أو 
وأسامؤه، حيميه ويستعني به عىل املكاره، وحييط به نفسه أو بيته، أو قريته، أو 
بلدته، أو ممتلكاته، أو جنده وأعوانه.. وجيعل منه مالذًا للدفاع عن ذلك كله 
ضدَّ هجوم ما، وما الردم الذي أنشأه ذو القرنني، حني طلب منه أهُل القرية 
سورة  عنه  حدثتنا  ما  وهو  املفسدون،  إليهم  يصل  أن  يمنع  حاجزًا  أو  سّدًا 

الكهف باآليتني 94،95:
)َقالُوا َيا َذا اْلَقرَنْيِن إنَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن ِفي اأْلَْرِض َفَهْل َنْجَعُل َلَك 
نِـي ِفيه َرّبِي َخْيٌر َفَأعِيُنوِني  َخْرجًا َعلى أْن َتْجَعَل َبْيَننا َوَبْينُهم َسّدًا ٭ َقال َما َمكَّ

ٍة َأْجَعْل َبْينُكْم َوَبْيَنُهْم َرْدمًا ٭ ...( إاّل هو وسيلة من وسائل عديدة، اختارها  ِبُقوَّ

الناس يومذاك حتى يلوذوا هبا، ويدفعوا عنهم ما قد يكيده اآلخرون هلم ..
لقد أدى هذا النوع من البناء دورًا مهاّمً يف املحافظة علی املدن سابقًا؛ فقد 
خيشون  غياهبا  يف  األهايل  وكان  والطمأنينة؛  واالستقرار  األمن  لسكاهنا  وّفر 
خمتلف  دأبت  لذلك  املفسدين؛  واعتداء  اللصوص،  وسطو  األعداء،  هجوم 
الشعوب عىل بناء هذه العنارص الدفاعية، ورصدت األموال الطائلة إلنشائها؛ 
وكان للمدن اإلسالميه احلظ الوافرمن تلك االستحكامات واملباين الدفاعية، 

مما جعلها هي األخرى آمنًة ومستقرًة بوجودها، خائفًة مضطربًة بدوهنا.
ومن أهم املدن اإلسالمية، التي شّيدت حوهلا األسوار: 

النجف، فقد ُأنيشء فيها سور حلاميتها من اهلجامت، التي كانت تتعرض هلا 
من قبل األعداء، وما زالت له بقايا، وإن كانت بسيطًة بعد هتديمها قبل ثالثة 

عقود، أو تزيد قلياًل عىل ما أظن.
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وبغداد، وقد عمل هلا مؤسسها املنصورالعبايس سورين، وكان السور الداخل 
أطول من السور اخلارج ...، وقع ذلك خالل بنائها الذي دام مخس سنوات من 

سنة 145 حتى سنة 149هجرية، وكانا عىل شكل بغداد الدائري ...
ودمشق القديمة، وفيها سور أثري، طوله 1500 مرت، وعرضه 750 مرتًا 
حييط هبا، ويعدُّ من أهم املعامل األثرية فيها، ويضّم قلعة دمشق وأبواهبا السبعة؛ 

ويعود تاريخ إنشائه إىل العهد اآلرامي فاليوناين وبعده الروماين ...
وحتى القسطنطينية، كان هلا سور بل أسوار عىل مرِّ األزمنة، وللذكرى أنَّ 
 ،.. استشهد  أن  بعد  عليه  اهلل  رضوان  األنصاري  أبا أيوب  اجلليل  الصحايب 
دفن حتت سور القسطنطينية يوم فتح املسلمون أسوارها يف سنة مخس ومخسني 
حاجتك  ما  قائاًل:  اجلند  قائد  أتاه  وحني  جرح،  أن  بعد  منه  بوصية  هجرية 
مني ما استطعَت يف  أباأيوب؟ فقال: أما دنياكم فال حاجة يل فيها، ولكن قدِّ
بالد العدو، فإين سمعت رسول اهلل9 يقول: »ُيدَفُن عند ُسور القسطنطينية 

رجٌل صالح؛ أرجو أن أكون ُهَو«.
القسطنطينية، وبني  أيوب قرب مع سور  أبا  أّن  أبيه:  وعن األصمعي، عن 
عليه، فلام أصبحوا، قالت الروم: يا معرش العرب، قد كان لكم الليلة شأن. 
قالوا: مات رجل من أكابر أصحاب نبينا، واهلل لئن نبش، ألرضب بناقوس يف 

بالد العرب؛ فكانوا إذا قحطوا، كشفوا عن قربه، فأمطروا. 
بأصل  ودفن  ومخسني،..  اثنتني  سنة  أيوب  أبو  مات  الواقدي:  قال  فيام 

حصن القسطنطينية. فلقد بلغني أن الروم يتعاهدون قربه، ويستسقون به.)))
وسور الصني العظيم، الذي هو سور يمتد عىل احلدود الشاملية والشاملية 

1 . أنظر ترمجته يف العدد 15: 262 279 من جملة ميقات احلج؛ وخمترص تاريخ دمشق7 : 342 
ـ343 ؛ والواقدي يف كتاب املغازي، وغريه. 
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طوله م البناء  وبلغ  ق.م،   204 سنة  فيه  األعامل  انتهت  وقد  للصني،  الغربية 

النهائي )6700 كلم( سجل حضورًا يف عامل العجائب، ودخل قائمة الرتاث 
العاملي التي حددهتا اليونسكو عام 1987م.

برلني  شطري  يفصل  طوياًل  خرسانيًا  جدارًا  كونه  إال  برلني  سور  وما 
الرشقي والغريب واملناطق املحيطة يف أملانيا الرشقية؛ كان الغرض منه احليلولة 
الرشقية  الغربية وأملانيا  برلني  املرور بني  العاملة، وحتجيم  القوى  دون هجرة 

...، بدأوا ببنائه سنة 1961م، وتمَّ هدمه عام 1989 م.
وهكذا غريها من املدن العريقة، التي الزالت أجزاء منها تشهد بام كانت 
طرازها  تباين  مع  واألسوار،  احلصون  تلك  بفضل  ومنعة  عّزة  من  عليه 
اختالف  حسب  هذا  وكل   ،.. وقوهتا  وضخامتها  بنائها  وأساليب  وأشكاهلا 
الزمان واملكان وما تقرره الرضورة واحلاجة لكل شعب وبلد .. واملتفق عليه 
أنَّ هذا البناء غدا يشكل ظاهرة عمرانية، وأثرًا تأرخيّيًا، ومعلاًم حضارّيًا مهاّمً يف 

حياة الشعوب والبلدان والدول.
احتلَّ  قد  األبنية  من  الشكل  هذا  كان  العربية،  اجلزيرة  بالد  بعض  ويف 
أبواحلسن  جبري،  كابن  احلجاز  إىل  الرحالت  أصحاب  جعلت  مهمًة  مكانًة 
بابن جبري )ت614هـ/ 1217م(؛  املعروف  الكناين  حممد بن أمحد بن جبري 
وابن بطوطة، حممد بن عبداهلل، يف حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب 
واملقديس  م(؛   - هـ1377   779 )ت  بطوطة  ابن  برحلة  املعروف  األسفار، 
املوافق  380هـ  )ت  املقديس  البشاري  البناء  بن  أمحد  بن  حممد  أبوعبداهلل 
990م ( واسم كتاب رحلته: أحسن التقاسيم يف معرفة األقاليم؛ والنابليس، 
عبد الغني بن إسامعيل بن عبد الغني النابليس الدمشقي احلنفي )ت1143هـ 
ومرص  الشام  بالد  رحلة  يف  املجاز  و  )احلقيقة  ورحلته:  م(   1730 املوافق 
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اختالف  عىل  البناء  من  الشكل  هذا  ذكر  يتجاوزن  ال  وغريهم؛  واحلجاز( 
بقسٍط  مدوناهتم  يف  املنورة  املدينة  وحظيت   .. رحالهتم  يف  فدونوه  تسمياته، 
ببناء  احلامية  من  األكرب  النصيب  هلا  كان  إسالمية  مدينة  أول  تعدُّ  فهي  وافر ٍ، 
احلصون أواًل، فبناء األسوار حوهلا ثانيًا بعد أن صار التهديد اخلارجي هلا فعلّيًا 

، كام يأتينا ، حتى تالشت احلاجة إليها فيام بعد وبالذات يف عرصنا .
التارخيية  اآلثار  وبقيمة  العمراين  الرتاث  بأمهية  الوعي  لغياب  ونظرًا 
واملحافظة عليها، فقد أزيلت احلصون واألسوار، حاهلا حال العديد بل الكثري 
من اآلثار العمرانية واإلسالمية، ومل يبق منها أي يشء يدل عليها، وعىل هيئتها 

وقوهتا ومدي إتقان بنائها، وهو أمر يؤسف له ...
وهذه أواًل معاين بعض املفردات التي تردنا يف الكالم:

وأحصَن  َمنَع.  َحِصنٌي:  فهو  َحصانًة،  ُصُن  حَيْ املكاُن  َحُصَن  احلصُن:   *
َن  َن: اختذ له ِحصنًا ووقايًة. وحَتصَّ َنه صاحُبه: منعه وصانه. وحَتَصَّ اليشَء وَحصَّ

باحِلصن: احتمى به. احِلصن: املوضع املنيع مجعه ُحُصوٌن.
احَلصنُي: املحكم املنيع.

واحِلْصُن: كلُّ موضع َحِصني ال ُيوَصل إىل ما يف َجْوِفه، واجلمع ُحصوٌن.
وِحْصٌن َحِصنٌي: من احَلصانة.

. احِلْصُن: واحد احُلصون ِ.  َن الَعُدوُّ ْنت القرية إذا بنيَت حوهَلا، وحَتَصَّ وَحصَّ
يقال ِحْصٌن َحِصنٌي بنيِّ احَلصاَنِة. فهو حمكم ومنيع ..

وقرى  َحِصينة  وِدْرٌع  َحصينة  َمِدينَة  قيل:  ولذلك  املنُع،  احَلصانِة  فَأصُل 
حمّصنة.. 

ويف التنزيل العزيز:
يف قصة داود، عىل نبينا وعليه الصالة والسالم:
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)وَعلَّْمناه صنعَة َلُبوس ٍ لكم لُتْحِصَنكم ِمْن بْأِسكم...(.)))
قال الفراء: ُقرئ لُِيْحِصَنكم ولُِتْحِصَنكم ولنحصنكم، فمن قرأ لُيْحِصنكم 
جعلته  شئت  وإن  الصنعة،  إىل  ذهب  لُتْحِصَنكم  قرَأ  ومن  ُبوس،  لِلَّ فالتذكري 
ِرَزكم،  للدرع؛ أَلهنا هي اللبوُس وهي مؤنثة، ومعنى لُيْحِصَنكم ليمنعكم وحُيْ

ومن قرَأ لُِنْحِصَنكم، بالنون، فمعنى لُنْحِصَنكم نحُن، الفعُل هلل عّزوجّل.
)اَل ُيَقاِتُلونُكم َجميعًا إالَّ ِفي ُقرًى محصنًة أو ِمْن َوَراءِ ُجُدٍر ...(.)))

)... َما َظَنْنُتْم أْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفَأَتاُهْم اهلُل ِمْن 
َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا ...(.))) 

التي  احُلُصوُن،  وقيل:  الُقَرى،  َيايِص:  والصَّ َصَياص ٍ،  واجلمع  يِصَية:  الصِّ  *
يمتنع هبا، يقال: جذَّ اهلل صيصية فالن، أي حصنه الذي يمتنع به فهو صيصية ..

ويف التنزيل العزيز: 
)َوَأْنَزل الَّذِيَن َظاَهُروُهم ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم ...(.)))

َيايِص كلُّ ما ُيْمَتَنُع به، وهي  قال الفراُء: من ُحُصوهنم، وقال الزجاج: الصَّ
ُن هبا. احُلُصوُن، وقيل: الُقُصور؛ أَلنَّه ُيَتَحصَّ

* الربج: َبَرَج يرُبج ُبُروجًا: ارتفع وظهر. والرُبج: احلصن، والرُبج: البيت 
يبنى عىل سور املدينة، وعىل ُسور احِلصن .. واجلمع: بروج.

ويف التنزيل العزيز:

1 . األنبياء : 80 .
2 . احلرش : 14. 

3 . احلرش :  2.
4 . األحزاب : 26. 
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)َأْيَنَما َتُكوُنوا ُيْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشيََّدٍة(.)))
بروج: حصون وقالع أو قصور كبرية. مشيدة: حمكمة أو مرتفعة يصعب 

الوصول إليها.
َم اأُلُطَم: َعاّله ورفع بناءه.. وقالوا: اهلمزة والطاء وامليم، يدّل  * اأُلُطُم: َأطَّ

عىل احلبس واإلحاطة باليشء، يقال للحْصن ِ اأُلُطم، ومجُعُه آطاٌم؛
قال امرؤ القيس:

ِ ـَِجـْندل  َواَل ُأُطـمـًا إاّل َمـِشـيدًا ب ـِذَع َنخـلةٍ  ـِها ج َوتْيامَء مل َيرْتْك ب
فاأُلطم اأُلُطُم: احلصن. والبيت املرتفع، ج: آطام، وُأُطوم.

قه. ر احلائَط أو السوَر وغريمها: عاله وتسلَّ * السور: تَسوَّ
ويف التنزيل العزيز:

ُروا اْلِمْحَراَب(.)))  )َوَهْل َأَتاَك َنَبُأ اْلَخْصِم إْذ َتَسوَّ
) ... َفُضِرَب َبْيَنُهْم ِبُسوٍر َلُه َباٌب ...(.)))

بناء أو غريه؛ السوُر: حائط املدينة، ومجعه  السور: كل ما حييط بيشء من 
َأْسواٌر وسرياٌن.)))

* * *
إّن بناء احلصون واآلطام... كانت وسائل معروفًة يف تلك األزمان، التي 
أبنية،  هكذا  بمثل  مولعني  اليهود  وكان  العربية،  اجلزيرة  منطقة  عىل  مّرت 

1 . النساء : 78.
2 . ص : 21. 

3 . احلديد : 13.
للشيخ  البيان،  جممع  ؛   46،180 الوسيط:21،  واملعجم  العرب؛  لسان  هذا:  كل  يف  أنظر   .  4

الطربيس: اآلية؛ مقاييس اللغة؛ مفردات القرآن، للراغب وللحميص.
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األصعدة م عىل  مشاريعهم  عليها  تقوم  التي  األساسية،  األمور  من  ويعدوهنا 

كافة، ومحايتها والدفاع عنها..
والظاهر أّن العرب سكنة هذه البالد تعّلموا ذلك من اليهود، الذين سبقوهم 
حني أقاموا يف يثرب جتمعات مغلقة، وبنوا احلصون واآلطام، ومجعوا ثروات 
التي جعلوها مالجئ هلم،  الوسائل،  كبرية، راحوا حيافظون عليها عرب تلك 
ومواقع دفاعية.. وبام أهنم اهتموا بزراعة النخل، واتسعت زراعتهم، كثرت 

آطامهم، وانترشت يف خالل هذه األرايض الزراعية املتداخلة فيام بينها:

خيرب:
ونخل  مزارع  فيها  الشام؛  يريد  ملن  املدينة  من  ُبُرد  ثامنية  عىل  ناحية  وهي 
كثري.. وهي حمصنًة حتصينًا قويًا فيها سبعة حصون، أو ثامنية حصون انفصل 
بعضها عن بعض، حتى أّن ابن كثري عنون فصاًل سامه: فصل فتح رسول اهلل 

عليه السالم للحصون؛ وهو يتحدث عن معركة خيرب.

وأمساء حصونها:
نى  وتدَّ إسحاق:  ابن  قال  الفصل:  ذلك  يف  جاء  ومما  ناعم:  حصن 
رسول اهلل9 األموال يأخذها مااًل مااًل، ويفتتحها حصنًا حصنًا، وكان أول 
حصوهنم فتح حصن ناعم، وعنده قتل حممود بن مسلمة، ألقيت عليه رحى 

منه فقتلته...
فيام ُذكر أّن من استشهد من املسلمني يوم قريظة، خالد بن سويد بن ثعلبة 
بن عمرو من بني احلارث بن اخلزرج طرحت عليه امرأة من بني قريظة رحى 

فقتلته.
وجاء يف سرية ابن هشام أّن خاّلد بن سويد.. شهد بدرًا وأحدًا واخلندق، 
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وقتل يوم بني قريظة شهيدًا، ُطرحت عليه رحى من ُأطم من آطامها، فشدخته 
شدخًا شديدًا، فقال رسول اهلل9 فيام يذكرون : »إًن له ألجر شهيدين«.)))

النطاة،  وحصن  الشق،  وحصن  احلقيق،  أيب  بني  حصن  القموص  ثم 
فهو  خيرب  لفظ  وحتى  الكتيبة؛  وحصن  الوطيح،  وحصن  السالمل،  وحصن 
بلسان اليهود: احلصن، ولكون هذه البقعة تشتمل عىل هذه احلصون سميت 
خيابر، إضافًة إىل أهنم بنوا اآلطام، وهي حصون صغرية تتسع لعائلة أو بضع 
أيام  اعتنوا هبا  دفاعية  مواقع  فهي  الغارات واهلجامت،  عائالت وحتميهم من 

عناية...

وَفَدك:
املنسوبة إىل فدك بن حام بن نوح عليه السالم وهو مؤسسها… أو فدك 
أحد إخوان سلمى بن العاملقة، وهي ضمن املدن التي احتلها أحد ملوك بابل 
عام 566 ق.م … وهي قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان، وقيل: ثالثة، 
وفيها عني فوارة ونخيل كثري، أفاءها اهلل عىل رسوله9 يف سنة سبع صلحًا، 

بعد أن نزهلا و فتح حصوهنا، وحصنها يقال له: الشمروخ بقرب خيرب...
وقد سميت فدك باحلائط نسبة لسورها املسمى باحلائط، ويعدُّ سور احلائط 
يبلغ طوله حوايل 7 كم تقريبًا، وهو  هو األكرب واألضخم يف اجلزيرة، الذي 
عىل شكل دائري، حييط بجوانبها ونواحيها وله مداخل، وركب عىل السور 
بوابتان إحدامها يف اجلنوب، وتسمى بوابة النويبية، والثانية يف الشامل، وتسمى 
باب احلبس، وقد زود السور بالقالع، وهي قلعة باب احلبس، وقلعة جريدا، 
وقلعة الغار، وقلعة أبوشجرة، وقلعة احلسكانية، والفدحية، والغابة، والبديعة، 

1 . أنظراجلزء الرابع من البداية والنهاية )فصل فتح رسول اهلل عليه السالم للحصون( والسرية 
النبوية، البن هشام2: 459، خالد بن سويد...
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والزبرة ... وتسمى فدك أيضًا مدينة احلصون واألسوار...)))م

البناء،  من  النوع  هذا  مثل  أمهية  لنعرف  التفصيل؛  هذا  كلَّ  ذكرت  وإنام 
وِقدم اللجوء إليه؛ أسوار عظيمة، وقالع عمالقة، وحصون..، ومجيعًا موغلة 
البقاع  باكرة، شهدهتا هذه  آثارًا تشري إىل حضارة  بعد  فيام  التاريخ، غدت  يف 

والبلدان والدول واحلضارات منذ القدم.

مكة املكرمة:
الديني  واقعها  دراسة  من  يظهر  وكام  املكرمة،  مكة  أّن  إليه  أميل  ما  إنَّ 
واجلغرايف الطبيعي، الذي جعلها مكتفيًة به، ليست بحاجة إىل وجود حصون 
أو  ، وال سور  وبروج  ذات حصون  تكن  مل  فهي  عنها؛  للدفاع  فيها  آطام  أو 
ظّلت  نشأهتا  فمنذ  هلا،  عدو  غزو  أو  األعراب  غزو  احتامل  من  تقيها  أسوار 
حرمًا آمنًا يف حكم اهلل تعاىل، راح حيرتمه اجلميع، وهي نعمة عظيمة ذّكر اهلل 

عزَّ وجلَّ أهل مكة هبا يف اآليتني:
ُف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ...(.))) )َأَو َلْم َيَرْوا َأّنا َجَعْلَنا َحَرمًا آِمًنا َوُيَتَخطَّ

أي يقتل بعضهم بعضًا فيام حوهلم وهم آمنون يف احلرم ...)))
َلُهْم  ْن  ُنَمكِّ َلْم  أَو  أْرِضَنا  ْف من  ُنتَخطَّ مَعَك  الُهَدى  َنتَِّبْع  إْن  )َوَقاُلوا  واآلية: 

حَرمًا آِمنًا(.)))

الوفاء بأخبار دار املصطفى،  1 . أنظر يف هذا كله تاج العروس، للزبيدي8 :187؛ كتاب وفاء 
 :  4 و   160  :  5 و   409  : احلموي2  لياقوت  البلدان،  معجم  159ـ165؛  للسمهودي1: 
الروض  119ـ121؛  عيل2:  جواد  للدكتور  اإلسالم  قبل  العرب  تاريخ  يف  املفصل  238؛ 

املعطار يف خرب األقطار، للحمريي: 437.
2 . العنكبوت : 67.

3 . جممع البيان، للشيخ الطربيس: اآلية. 
4 . القصص : 57.
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وقد كان أهل مكة يف بحبوحة من األمن، وكان غريهم من القبائل حول 
مكة  وأهل  ويتناهبون،  ويتغاورون  بعضًا،  بعضهم  يغزو  منها  بُعد  وما  مكة 

آمنون، ال يعدو عليهم أحد مع قلتهم، فذكرهم اهلل هذه النعمة عليهم.)))
كام أنَّ البيت احلرام كان يف واٍد، وكان موقعًا رعته الطبيعة بعنايتها، حتيطه 
عرفت  وقد  السيول،  كثرة  أنبتته  الذي  الشجر  ويغطيه  واملرتفعات،  اجلبال 
مكة بسيوهلا العظيمة.. وليس فيها سكن ثابت؛ بل كان سكن من يأوي إىل 
البيت احلرام بيوت اخليام التي تشاد حوله. فيام أهل مكة يسكنون املرتفعات 
أو جاءهم غزو،  فإذا دامههم عدو  البيت،  بالوادي، وترشف عىل  التي حتيط 
به من وديان  الوادي، وما حييط  املرشفة عىل  املرتفعات  تلك  بقمم  اعتصموا 
عىل  يصعب  وبذلك  والغزاة،  عدوهم  وقاوموا   .. ودروب  وطرق  صغرية 
الطامعني فيهم الوصول إليهم، ويضطر أعداؤهم عندئذ إىل الرتاجع عنهم، 
قائمًة  احلالة  برؤوس جباهلا، وظّلت هذه  بنفسها، ورعتهم  الطبيعة  فحمتهم 
بينهم حتى بعد أن جاء »قيص« ببعض من كان يسكن الظواهر لنزول الوادي، 
وأسكنهم مع أهل الوادي يف بيوت ثابتة مبنية، بقي من فّضل السكن يف ظواهر 
مكة، أي عىل املرتفعات، وصار يقوم بمهمة محاية نفسه ومحاية أهل البطحاء 
من تلك املرتفعات، وهم الذين عرفوا بقريش الظواهر. فلم تعد ألهل مكة 
سور  بناء  عن  فضاًل  واحلصون،  اآلطام  اختاذ  إىل  حاجة  ثمة  الوادي  سكان 

حيميهم من الغزو، وال سيام ومكة حرم آمن، وهي يف محاية البيت ورعايته.
إضافًة إىل ما قام به قيص من توكيده مبادئ وقياًم، كإقراء الضيف، ورعاية 
حاًل  املشكالت  وحّل  القتال،  عن  واالبتعاد  والتسامح،  والعفو  الغريب، 
بالتي هي أحسن، كام نّظم أمور احلج، وجعل احلجاج يفدون إىل مكة للحج 

1 . تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور: اآلية.
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ولالجتار..؛ ثمَّ أكد من جاء بعده من سادة قريش هذه السياسة التي أرست م

له  وأمنت  اآلمن،  البلد  أفادت  وبالتايل  بينهم،  األهيل  والسلم  األمن  دعائم 
رزقه يأتيه رغدًا .. وحتى أنَّ عبد املطلب جدَّ النبي9 عندما انرصف من لقائه 
املعروف بإبرهة احلبيش، القادم يف محلته عىل مكة، جاء إىل قريش، فأخربهم 
به، وراح يستحثهم بل  ِقبل هلم  إليه، وأهنم ال  الغازي وهيدف  يريده هذا  بام 
معّرة  عليهم  فًا  ختوُّ والشعاب؛  باجلبال  والتحّرز  مكة  من  باخلروج  ويأمرهم 
 .. الطربي:  يقول   .. ًة  وعدَّ عددًا  قريش  من  أكثر  كانوا  وقد  )شدته(  اجليش 
وانطلق هو ومن معه من قريش إىل َشَعف اجلبال، فتحّرزوا فيها ينتظرون ما 

أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها ...)))
وهذا لعّله أفضل دليل عىل أهنم استغنوا بذلك كله عن بناء حصون وآطام 

وأسوار، بل ومل يلتفتوا إليها وهيتموا هبا، إذ ال حاجة هلم هبا..
ومع كل هذا الكالم وجدت حممد طاهر الكردي املكي يف تارخيه القويم، 
التاريخ،  كتب  عىل  نطلع  أن  قبل  سور  ملكة  كان  أنه  نظن  كنا  ما  قوله:  وبعد 
والسبب يف تسويرها هو االعتداءات املتكررة من احلكام يف قديم الزمن عىل 
بعضهم البعض، فجعلوا ملكة سورًا يف جهاهتا؛ ليتحصن من كان يف داخلها، 
أّن  أثر اآلن مطلقًا.. يذكر  له  يبق  يندثر شيئًا فشيئًا، حتى مل  السور  ثم مل يزل 
الغازي يف تارخيه يقول: ... وكانت مكة يف قديم الزمان مسورة... كام يذكر أّن 
الفايس يف أول كتابه شفاء الغرام يقول: إّن مكة املرشفة بلدة مستطيلة كبرية، 
وجلَّ يف بطن واٍد مقدس، واجلبال  تسع من اخلالئق ما ال حيصيهم إاّل اهلل عزَّ

حمدقة هبا كالسور هلا )وهو ما أكدناه أعاله( ثمَّ يذكر أّن هلا ثالثة أسوار:
سور يف أعالها، ويعرف بسور باب املعالة، وفيه بابان أحدمها ال باب له، 

1 . تاريخ الطربي 1:  442 ؛ وغريه من مصادر التاريخ واألخبار. 
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باب  بسور  يعرف  أحدمها  أسفلها،  الغالب مسدودًا، وسوران يف  ويكون يف 
الشبيكة، وفيه باب كبري، وخوخة صغرية ال باب هلا، والسور اآلخر يعرف 
إىل  الربِّ  اليمن؛ ألنه عىل طريق  باب  بسور  أيضًا  ويعرف  املاجن،  باب  بسور 

اليمن...
وهناك إشارة أيضًا إىل أّن ملدينة جّدة سورًا هدمته احلكومة؛ لعدم االحتياج 

إليه...)))
احلديث  فسيأيت  الطائف،  بمدينة  يتعلق  ما  أما  وجّدة،  مكة  خيصُّ  ما  هذا 

عنها.

املدينة املنورة:
وبام أّن حديثنا عن املدينة املنورة، التي قد يكون تأسيسها قبل اإلسالم بألف 
واآلطام،  الكبرية،  احلصون  عىل  يعتمدون  راحوا  أهلها  فإنَّ  سنة،  ومخسامئة 
يقيموا  أنفسهم وما يملكون؛ ومل  وهي حصون صغرية بدل األسوار؛ حلامية 

فيها سورًا مع عظيم سعتها واتصال قراها.
قريظة،  )بنو  بقبائلهم  اليهود  أّن  بنّي  الكريم  القرآن  أّن  هو  دليل  وخري 

يستعينون  كانوا  البلدة،  هذه  يسكنون  القدم  منذ  وهم  القينقاع(  بنو  النضري، 

1 . هذا يشٌء مما ذكره صاحب كتاب التاريخ القويم ملكة، حتت عنوان: أسوار مكة 2 : 59. 
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َنًة أْو ِمْن َوَراءِ ُجُدٍر ...(.))) )اَل ُيَقاِتُلونُكْم َجمِيعًا إالَّ ِفي ُقرًى ُمَحصَّ
متحصنني  يقاتلونكم  وإنام  حلربكم،  يربزون  ال  أي  حصينة،  ممتنعة  أي 
بالقرى، أو يرمونكم من وراء اجلدران بالنبل واحلجر، وهم بالتايل ال جيتمعون 
عىل قتالكم معارش املؤمنني اجتامع اجليوش، أي ال هيامجونكم، ولكن يقاتلون 

ِسنَي.. قتال دفاع، وهم يقبعون يف ُقراهم خائفني مَترتِّ
يقول ابن عاشور: ألّن شدة الرهبة من املسلمني تشتمل عىل شدة التحّصن 
لقتاهلم إياهم، ... ثم يواصل قائاًل: فال هيامجونكم، وإن هامجتموهم ال يربزون 
ُجدر،  وراء  من  يقاتلونكم  أو  حمصنة،  قرى  يف  يدافعونكم  ولكنهم  إليكم، 
واجُلُدر بضمتني مجع جدار؛ أي يف احلصون، واملعاقل، ومن وراء األسوار، 
وهذا كناية عن مصريهم إىل اهلزيمة، إذ: »ما حورب قوم يف ُعقر دارهم إال 

وا« كام قال َعيِلّ ريض اهلل عنه..))) ذلُّ
)... َما َظَنْنُتْم أْن َيْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصوُنُهْم ِمَن اهلِل َفَأَتاُهْم اهلُل ِمْن 

َحْيُث َلْم َيْحَتِسُبوا ...(.)))

»ما ظننتم أن خيرجوا« أي مل تظنوا أهيا املؤمنون أهنم خيرجون من ديارهم 
بنو  وظن  أي  اهلل«  من  حصوهنم  مانعتهم  أهنم  »وظنوا  وشوكتهم؛  لشدهتم 
النضري أّن حصوهنم لوثاقتها، متنعهم من سلطان اهلل، وإنزال العذاب هبم عىل 

يد رسول اهلل9 حيث حصنوها، وهّيأوا آالت احلرب فيها...)))

1 . احلرش : 14. 
2 . تفسري جممع البيان، للشيخ الطربيس؛ التحرير والتنوير، البن عاشور.

3 . احلرش : 2.
4 . تفسري جممع البيان، للشيخ الطربيس.
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)وَأْنَزَل الَّذِيَن َظاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم ...(.)))
أي من حصوهنم، فالصيايص: احلصون التي يمتنع هبا واحدهتا صيصية، 
يقال: جذَّ اهلل صيصية فالن أي حصنه الذي يمتنع به، وكل ما امتنع به فهو 
صيصية، ومنه يقال لقرون البقر والظباء: صيايص، ويقال أيضًا لشوكة الديك: 

صيصية، قال:
ِد« »كوقع الصيايص يف النسيج املمدَّ

هو عجز بيت لدريد بن صمة يف قصيدة له يف رثاء أخية وصدره:
نظرت إليه والرماح تنوشه.

ويف لسان العرب: فجئت إليه والرماح ... وتنوشه: أي تتنازله من قريب؛ 
شبه وقوع الرماح عىل أخيه بوقوع شوك النساج يف نسيجه.)))

وكام  األسوار،  استخدموا  أهنم  إىل  واحدًة  مرًة  ولو  املجيد  يرشالقرآن  ومل 
ذكرنا فقد اكتفى باحلديث عن احلصون فيها، ومع هذا، فال ُينفي أّن أهل املدينة 
فيام بعد استخدموا األسوار يف مرحلة من مراحل حياهتم، وهو ما سنجد سببه 
فيام ُذكر من أسباب الختيار كل من األسوار أو احلصون وفيها نواصل الكالم 

عن املدينة املنورة فقد أرجع بعضهم ذلك إىل:
أواًل: طبيعة البلد، فإن كان زراعّيًا بنوا فيه احلصون؛ وإن كان غري ذلك بنوا 

حوله األسوار؛ واملدينة عرفت بأهنا قرى زراعية متداخلة..
ثانيًا: فيام أرجع آخرون ذلك إىل طبيعة التكوين السكاين، فإن كان متجانسًا، 
اختاروا السور، كام هو احلال يف الطائف، ويعّد سور الطائف وهو سور كبري 
من أشهر أسوارهم يف احلجاز، وتعدُّ ميزة هلا حني اختذت األسوار، فالطائف 

1 . األحزاب : 26. 
2 . جممع البيان، للشيخ الطربيس، التفسري واللغة، واهلامش.
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خوف م فال  متحديني،  متجانسيني  كانوا  بل  خمتلفني،  غري  سكانًا  تضمُّ  كانت 

حيميهم  سورًا  بنوا  هلذا  الغزاة؛  اخلارجي  عدوهم  من  خوفهم  كل  بل  بينهم، 
من اخلطر إن قدم عليهم من خارج مدينتهم، إال أهنم وبعد أن حدثت حروب 
بينهم، أقبلوا عىل بناء احلصون واآلطام وهي حصون صغرية؛ كام ذكر األزرقي 
من إقبال أهل الطائف عىل بناء احلصون واآلطام يف الطائف بعد ذلك، نتيجة 

للحروب الداخلية التي نشبت فيام بينهم.
ولضخامة حصون الطائف ولعظمة أسوارها، كان مما يؤثر لسلامن الفاريس 
رضوان اهلل تعاىل عليه ، أنه كان قد أشار عىل املسلمني بعد أن وقفوا عاجزين 
قائاًل:  حصنهم  عىل  املنجنيق  باستعامل  وحصوهنا  الطائف  أسوار  مناعة  أمام 
فارس  بأرض  كنا  فإنا  املنجنيق عىل حصنهم،  تنصب  أن  أرى  اهلل،  يا رسول 
ننصب املنجنيقات عىل احلصون، وُتنصُب علينا؛ فنصيب من عدونا، ويصيب 
منا باملنجنيق، وإن مل يكن املنجنيق طال الثواء.))) فأمره رسول اهلل9 فعمل 
وراء  ما  إىل  الصخور  به  وقذفوا  الطائف،  حصن  عىل  فنصبه  بيده،  منجنيقًا 

احلصن فلم تعمل فيه...)))
كان  يثرب،  حال  هو  كام  ومتداخاًل  خمتلفًا  السكاين  التكوين  كان  وإن 
يشكلون  اليهود  أو  العرب  سواء  يثرب  سكان  كان  فقد  هلم،  مناسبًا  احلصن 
بدأت  عديدة،  وهي  بينهم،  الطاحنة  احلروب  تنشب  أن  وما  خمتلفة،  قبائل 
احلربني  وبني  واخلزرج،  األوس  بني  بعاث  بحرب  وانتهت  سمري  بحرب 
وقعت عرشات احلروب، وقد دامت قرابة مائة وعرشين عامًا، ومل تنته حتى 
جاء اإلسالم فأطفأها.. كان يلتجئ كل قوم إىل حصون وآطام، حلامية أنفسهم 

3 . الثواء: اإلقامة.
4 . أنظر رشح هنج البالغة 18: 35 ؛ واملغازي، للواقدي : 927.
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كثرت  عليهم،  املغلقة  وجتمعاهتم  مزارعهم،  اتسعت  وكلام  وممتلكاهتم، 
حصوهنم وآطامهم أيضًا، حتى عرفت بحصوهنا الكثرية التي قد تكون بلغت 

مائة وتسعني حصنًا..
يف  واحلصون  األسوار  بني  األدوار  تبادل  هو  السبب  يكون  وقد  ثالثًا: 
املدينة الواحدة، تبعًا لألحوال األمنية، واألخطار التي تواجهها، سواء أكانت 
خارجية أو داخلية، وبحسب هذه األمور خيتار أهل البلد ألنفسهم ما يرونه 

مناسبًا من سور أو حصن، وقد يتمُّ اختيار االثنني معًا.
وسكانه  زراعي،  بلد  فهي  املدينة،  يف  متوفرة  األسباب  هذه  أّن  وأظن 
تكون  أن  من  األخطار  اختلفت  وحني  سكناهم،  يف  متقاربون  خمتلفون، 

داخلية، إىل خارجية، الذوا باألسوار دفاعًا عن مدينتهم...
واملنازل  األكواخ،  من  جمموعة  هيئة  عىل  كانت  املنورة(  )املدينة  فيثرب 
البدائية، مبعثرة دون نظام، تكتنفها املزارع والبساتني؛ نظرًا لوفرة املياه فيها، 
ولذلك انترش ما يسمى باآلطام أيضًا، وهي نوع من احلصون، ولكنها صغرية، 
وقد كثرت تلك اآلطام حتى عرفت املدينة بذات اآلطام، يلجأ إليها السكان 
عند اخلطر، وكان أسلوب محايتها آن ذلك باستخدام اآلطام، التي كانت حتمي 
النبوية حماطة بسور جيمع  يثرب قبل اهلجرة  املتفرقة، فلم تكن  القبائل  أحياء 
تلك األبنية وحييطها، فقد كانت احلروب داخلها ال تأتيها من خارجها، بني 
تؤدي  فإهنا ال  األسوار،  وأما  إىل احلصون،  بحاجة  فكانوا  ذكرنا،  قبائلها كام 

وظيفة احلصون؛ ألّن هذه احلروب هي داخل مدينتهم.
وأما إقبال أهل املدينة عىل بناء السور عام 263هـ؛ كان بسبب ما تعرضت 
له من هجامت خارجية.. وقبل هذه السنة املذكورة، فإّن املدينة عاشت قرونًا 
طويلة يف جاهليتها ويف إسالمها ألكثر من قرنني، حيث استمر احلال يف عهد 
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رسول اهلل9 واخللفاء الراشدين، فالعهد األموي، بال أسوار؛ بل ومل تعرفها 
السنة  يف  للمدينة  سور  أول  شهد  الذي  العبايس  العهد  أيت  حتى  حياهتا  يف 

املذكورة.
القديم سور،  الزمن  املنورة: فلم يكن هلا يف  املدينة  السمهودي عن  يقول 
منازل  مع  املهاجرين  من  القبائل  منازل  من  األصل  يف  ذكرناه  ما  تأمل  ومن 
قبائل األنصار، علم عظيم سعتها، واتصال قراها بعضها البعض، ولذا مل تقم 
قباء مدينة عظيمة متصلة  وأّن  قراها، مع كثرهتم هبا واستيطاهنم،  اجلمعة يف 

باملدينة املنورة...)))

السور األول:
إذن فقد كان سبب إقباهلم عىل بناء السور حول املدينة، وبحسب ما اتفقت 
فقد  عليها،  األعراب  هجامت  من  محايتها  هو  التارخيية،  املصادر  معظم  عليه 
تعرضت املدينة يف سنة230 هجرية يف عهد اخلليفة الواثق للهجوم من قبل 

قبيلة بني هالل تسبب يف خراب العديد من مبانيها.
ففي بداية عهد الواثق عام )227 هــ (، عاث بعض قبائل األعراب من 
البدو فسادًا يف بالد احلجاز، فنهبوا األسواق، وامتد أذاهم إىل كثري من الناس، 
وقّطعوا الطرق، فقد ذكر الطربي أن بني ُسليم كانت تطاول عىل الناس حول 
.. فوجه عامل املدينة محاد بن جرير الطربي الذي كان قد وجهه  املدينة بالرشِّ
جند  من  معه  بمن  فقاتلهم  األعراب..  يتطرقها  لئال  للمدينة  مسلحًة  الواثق 
املدينة..  أهل  من  وغريهم  ومواليهم  واألنصار  قريش  من  معه  تطوع  وبمن 
فحمل عىل بني ُسليم بموضع يقال له الّرَويثة عىل ثالث مراحل... وبعد أن 

1 . وفاء الوفا، للسمهودي: املدينة. 
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جاء بني سليم املدد، قتل محاد وعامة أصحابه.. فاستباحت بنو سليم القرى 
واملناهل فيام بينها وبني مكة واملدينة...، ثم أرسل إليهم الواثق جيشًا آخر يف 
شهر شعبان سنة230هـ بقيادة ُبغا الكبري أبا موسى الرتكّي، وهو أحد قواده 
ألف  نحو  مثلهم، وقبض عىل  نحو مخسني رجاًل وأرس  منهم  فقتل  األتراك، 
الذين  حاول  باملدينة،...  وحبسهم  والفساد،  بالرّش  عرفوا  ممن  منهم  رجل 
اعتقلهم اخلروج من احلبس، وثاروا يف املدينة، فأحاط هبم أهلها وقتلوهم عن 

آخرهم..)))
حول  سور  أول  ُبني  هجرية   263 سنة  يف  أي  سنة  وثالثني  ثالث  وبعد 
املدينة، وكان من اللبن من قبل أمري املدينة يومذاك، إسحاق بن حممد اجلعدي.
بن  بنى إسحاق  املعطار:.. ويف سنة ثالث وستني ومائتني،  الروض  فعن 

حممد اجلعدي سور املدينة املعروف عليها اليوم، وهلا أربعة أبواب:
باب يف املرشق وراء دار عثامن بن عفان، خيرج منه إىل بقيع الغرقد؛ وهناك 

مدافن أكثر أهلها؛ وهناك قرب إبراهيم ابن النبي9 وقرب احلسن بن عيل8.
وباب يف املغرب خيرج منه إىل العقيق وإىل قبا، وبني يدي هذا الباب جدول 
، الذي كان9  مياه جارية، وداخل هذا الباب يف حوزة السور موضع املصىلَّ

يصيلِّ فيه يوم العيد.
وباب بني الشامل إىل املغرب.

وباب آخر خيرج منه إىل قبور الشهداء بُأُحد. ومِحى املدينة اثنا عرش مياًل.
ثمَّ ذكر بعد ذلك أيضًا: أّن املدينة يف مستو من األرض سبخة، كان عليها 
اإلدرييس،  زمن  يف  )يعني  اآلن  وهي  حمفور،  خندق  وبخارجها  قديم،  سور 
الكتاب،  تاريخ نسخ هذا  املتن قوله: ويف  املشتاق يف  نزهة  ناسخ  أدخل  وقد 

1 . أنظر تاريخ الطربي 5 : 278، أحداث سنة230 هجرية، بتلخيص.
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بناًء( م قبله وأوفق  املذكور، فصار أحصن مما  السور  ابن عثامن  السلطان  جدد 

عليها سور حصني منيع من الرتاب بناه قسيم الدولة الغزي، ونقل إليها مجلة 
من الناس...

فنزل  يثرب؛  يف  سكنوا  حني  اآلطام  اختذوا  اليهود  أّن  هذا  قبل  ويذكر 
واختذوا  ذلك،  حول  وما  السيول  جمتمع  يثرب؛  له:  يقال  بمكان  مجهورهم 

اآلطام واملنازل.)))
إذن ووفقًا ملا جاء يف الروض أنَّ يف املدينة سورًا قدياًم، وأّن هناك سورًا آخر 
غري ذلك السور القديم، وصفه بأنه سور حصني منيع من الرتاب بناه قسيم 
سالطني  من  عثامن  ابن  السلطان  جدده  اهلامش  يف  كام  الذي  وهو  الدولة... 
الدولة العثامنية، واملتوف761 هجرية. وبالتايل فهو حتدث عن وجود سورين 

يف املدينة..
: ويف هذه السنة نفسها سنة ثالث وستني ومئتني، أغارت  ويف قول حمكيٍّ
رصخيهم  فجاء  وأطفااًل،  نساًء  وسبوا  رجااًل،  فقتلوا  املدينة،  عىل  كالب  بنو 
إىل بغداد.... عىل أّن .... البزاز، كان رجاًل صاحلًا عداًل مجع مااًل من التجار 
للنفقة عىل حتصينها فوجه املال إليهم... وأخرج السور... مع ولد عقيل بن 
املدينة  أسوار  حول  له  مقالة  يف  شعبان  حممد  أمحد  نسبه  ما  وهو  أيب طالب.. 
العالمة محد اجلارس عن كتاب األوراق، أليب بكر حممد بن حييى  املنورة، إىل 
بن عبداهلل الصويل)املتوف 335هـ(، ثم يردف ذلك بقوله: ولعل األموال التي 
ببناء السور  املدينة وقتئٍذ، فقام إسحاق بن حممد اجلعدي  مجعت أرسلت إىل 

حوهلا.

د.  حّققه  احلمريي،  املنعم  عبد  بن  ملحمد  جغرايف  معجم  األقطار،  خرب  يف  املعطار  الروض   .  1
إحسان عباس: 401-402، وهامش الصفحة: 402. 
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ولكني وجدت ما قد يعدُّ توكيدًا ملا نسب إىل األوراق، وهو ما ذكره املحقق 
لرحلة بريتون إىل املدينة، وأنقله بالنّص مع مصادره:

ذكر البكري )املتوف سنة 487هـ/1094م( أّن أول من بنى سورًا حول 
املدينة؛ إسحاق بن حممد اجلعدي، بني هذا السور عام 263هـ؛ وذكر أّن له 
أربعة أبواب: باب يف الرشق وراء دار عثامن بن عفان، وباب يف املغرب خيرج 
منه إىل بقيع الغرقد، وخيرج منه إىل العقيق، وباب من الشامل واملغرب ُيفيض 

إىل مسجد الفتح، وباب آخر خيرج منه إىل قبور شهداء أحد.)))
ويبدو أن هذا النص نقله البكري من كتاب األوراق أليب بكر الصويل فقد 
فقتلوا  مدينة رسول اهلل9  بنو كالب عىل  أغارت  263هـ  إنه يف سنة  قال: 
وكان  البزاز  فتوىل  بغداد،  إىل  رصخيهم  فجاء  وصبيانًا،  نساًء  وسبوا  رجااًل، 
وبني  املدينة،  إىل  املال  فبعث  املدينة،  لتحصني  األموال  جتميع  عداًل  صاحلًا 

السور.)))
حول  السور  بعمل  قام  من  أول  إّن  بالقول:  باشا  رفعت  إبراهيم  وينفرد 
يف  حتريف  هذا  ولعل  236هـ،  عام  اجلعدي  إسحاق  بن  حممد  هو  املدينة، 

الطباعة.)))

1 . اجلزيري، درر الفوائد:640. وعزاه لكتابه املسالك واملاملك، وبعد مراجعتي للجزء املحقق 
من كتاب املسالك اجلزء اخلاص بجزيرة العرب مل أجد هذا النص ويظهر أّن احلمريي نقل هذا 
النص عن البكري، دون أن يرّصح بذلك )الروض املعطار 401 402، حتقيق إحسان عباس، 

مطبعة لبنان، بريوت ط1984/2م(.
2 . )أنظر: تعليق محد اجلارس عىل كتاب املغانم املطابة، للفريوزآبادي:190، دار الياممة، الرياض، 

ط1389/1هـ (.
املدينة:169،  آثار  410، داراملعرفة، بريوت(؛ )عبدالقدوس األنصاري،  . )مرآة احلرمني1:   3
املكتبة العلمية،ذكر املدينة املنورة، ط1406/4هـ(؛ عيل حافظ، فصول من تاريخ املدينة: 37 

38، رشكة املدينة للطباعة، جدة، ط1405/2هـ(. 
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يف  )ولد  بريطاين  ومرتجم  وعسكري  ومسترشق  مستكشف  وهو  1853م، 
19 مارس1821ـ تويف يف20 أكتوبر1890م(.

الشيباين؛ اجلامعة اإلسالمية قسم  الثاين( د/ حممد بن عبداهلادي  )القسم 
التاريخ: هامش الصفحة:89.

بعدها،  وما  الصفحة  هذه  قبل  ما  مراجعة  املفيد  ومن  بالنص،  نقلته  وقد 
فهي تتضمن أيضًا كالمًا مفصاًل عن موضوع األسوار، وكذا األبواب، تركُته 

والكالم حوله خوف اإلطالة...
ور: هذا، وأّن الذي جاء يف كتاب املغانم املطابة، وحتت عنوان السُّ

ابن بويه بعد الستني وثالث  الدولة  بناه أواًل عضد  املدينة الرشيفة،  سور 
وخرب  الزمان،  طول  عىل  هتدم  ثم  هلل،  املطيع  ابن  هلل  الطائع  خالفة  يف  مائة 
خلراب املدينة، ومل يبق إال آثاره ورسمه، حتى جدد اجلواد مجال الدين حممد بن 
عيل بن أيب منصور األصبهاين للمدينة سورًا حمكاًم حول مسجد رسول اهلل9 

وذلك عىل رأس األربعني ومخسامئة...
وهنا يقول املحقق لكتاب املغانم املطابة، محد اجلارس، حول ما ذكره املصنف 
الستني  بعد  سنة  يف  الدولة  عضد  الرشيفة  املدينة  سور  بنى  من  أول  أّن  من 
وثالث مائة..: ليس كذلك، فقد رأيت بتاريخ أيب بكر الصويل باألوراق، وهو 
يف أجزاء، أّن يف سنة ثالث وستني ومائتني أغارت بنو كالب... فدل عىل أّن 

املدينة سورت قبل عضد الدولة...)))

يعقوب  بن  حممد  الطاهر  أيب  الدين  جمد  تأليف  املرطابة،  معامل  يف  املطابة  املغانم  كتاب   .  1
األصل  وفيها  اجلارس:190،  محد  حتقيق،  1329ـ1415م،  هـ؛   718 الفريوزآبادي729 

واهلامش. 
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األوراق  كتاب  من  صفحة  أو  جزء  أي  يف  يذكر  مل  اجلارس  املحقق  أّن  إاّل 
رأى ذلك، ولو ذكر ليرّس عيلَّ ذلك، فإين مل أجد هذا فيام تيرس يل من الكتاب 
كتاب  فجّله  كّله،  مل يكن  إن  يكون  يكاد  كتاب  وهو  االنرتنيت،  يف  املذكور 
قصائد شعرية.. مع أخبار اخلليفتني الرايض باهلل )322ـ 329هــ( واملتقي هلل 
)329ـ 333 هــ( فيام بني السور األول سنة 236 أو 261 أو 263 هــ عىل 

كالم بينهم ذكرناه.
أّن  خلكان:  ابن  عن  املطريي  عن  املجد  عن  اخلالصة  يف  السمهودي  ونقل 
أول من بنى عىل املدينة املنورة سورًا، عضد الدولة ابن بويه بعد الستني وثالثامئة 
)360 هـ( يف خالفة الطائع هلل بن املطيع هلل، ثم هتدم عىل طول الزمن وخترب 
بخراب املدينة املنورة ومل يبق إال آثاره ورسمه، وقد رأيت آثاره قبيل جبل سلع 

وظاهر، وما رأيت من آثاره أنه كان متصاًل بشفري وادي بطحان من املغرب.
املعطار  الروض  يف  ملا  خمالف  وهو  هذا:  عن  السمهودي  العالمة  قال  ثم 
يف أخبار األقطار، من أّن إسحاق بن حممد اجلعدي بنى سور املدينة املعروف 
عليها اليوم أي يف زمنه سنة ثالث وستني ومائتني..، ولعل املنسوب البن بويه 

إنام هو جتديده أو سور غريه..
من هذا يتضح أّن أمري املدينة يومذاك إسحاق بن حممد، كان أول من أنشأ 

سورًا هلا، ووقع هذا يف سنة مئتني وثالث وستني هجرية.
يؤدي دوره يف محاية  واللبن،  بالطوب  مبنيًا  الذي كان  السور،  وبقي هذا 
أجزائه،  معظم  هتدم  حتى  عام،  مائة  من  ألكثر  األعراب  هجامت  من  املدينة 
ومل يعد قادرًا عىل أداء املهمة التي بني من أجلها، فقام عضد الدولة ابن بويه 
يف خالفة الطائع هلل بن املطيع هلل يف الفرتة من 367ـ372 هـ، بإعادة إعامره 

باللبن الرتايب.
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السور الثاني:
وظّل ذلك السور حيمي املدينة، حتى هتدم وبقيت آثاره، فتعرضت املدينة 
هلجامت أعراب البادية، فأعاد بناءه مجال الدين حممد بن أيب منصور األصفهاين، 

سنة540 هجرية؛ وبذلك أعاد للمدينة األمن واالستقرار.
وعىل قول: إنَّ السور الذي كان داخل املدينة، فإنام أحدثه مجال الدين بن 
بعد  استوزره  ثم  زنكي،  يعني  العادل  امللك  لوالد  وزيرًا  وكان  منصور،  أيب 
زنكي غازي بن زنكي، نعني أخا امللك العادل؛ وقد يكون موقع هذا السور 

حول املسجد الرشيف، وقد وصف بأنه سور حمكم.
وإن صحَّ هذا فإنَّ املدة متقاربة يف عمل السورين.

ويف كتاب شهاب الدين بن أيب شامة املقديس )ت 665 هجرية(، قال ابن 
مجال  عىل  ترحم  فرغ  فلام  اجلمعة،  يصيل  إنسانًا  باملدينة املنورة  رأيت  األثري: 
له؛  يدعو  أن  باملدينة  فقال: جيب عىل كل مسلم  فسألناه،  اجلواد  يعني  الدين 
ألننا كنا يف رّض وضيق مع األعراب، ال يرتكون ألحدنا ما يواريه، فبنى علينا 

سورًا احتمينا به ممن يريدنا بسوء، فكيف ال ندعو له؟..
من  حريم  صن  »أللهم  خطبته:  يف  يقول  املنورة  املدينة  يف  اخلطيب  وكان 

صان حرم نبيك بالسور، حممد بن عيل بن أيب منصور«.
وبعد ثامنية عرش عامًا، أي يف عام 558 هجرية، حني زار املدينة نور الدين 
حممود بن زنكي الرتكي، طلب منه عدد من الذين كانوا يسكنون خارج السور 

أن يبني عليهم سورًا حيفظهم، فأمر بتكميل سور املدينة النبوية.)))
وبالتجمعات  القديم،  بالسور  أحاط  سور  ببناء  أمر  أو  فيه،  زاد  أنه  أو 

1 . سري أعالم النبالء، للذهبي، اجلزء العرشون، الطبقة الثالثون.
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أقيمت خارجه، عىل اختالف األخبار، مع أجراء إصالحات  التي  السكانية 
للسور السابق؛ وهو األرجح، فصار يف املدينة سوران: سور داخيل حييطه سور 

خارجي.
يدل عىل هذا كّله العبارة التي كتبت عىل باب احلديد داخل بوابة البقيع، 
وهو من أبواب السور األول، ونّصها: هذا ما أمر بعمله العبد الفقري إىل اهلل 
أّن  عىل  ويدل  هـ.   558 سنة  له،  غفراهلل  آقسنقر  بن  زنكي  بن  حممود  تعاىل 
للمدينة سورين، ما ذكره ابن جبري يف رحلته للمدينة بعد اثنتني وعرشين سنة، 
مما عمله ابن زنكي أي يف سنة580 هـ: أّن للمدينة سورين وأربعة أبواب، يف 
كل سور باب يقابله آخر، أطلق عىل إحداها باب احلديد نظرًا ألنه كان كذلك، 

وباب الرشيعة، وباب القبلة، يقول: وهو مغلق، وباب البقيع.
حمتفظًا  بقي  الذي  البقيع  باب  إال  لألبواب  األسامء  هذه  اختار  أنه  ويبدو 

باسمه؛ لقربه من بقيع الغرقد.
ركب  ملا  الدين  نور  السلطان  إّن  الوفاء:  ذروة  كتابه  يف  السمهودي  يقول 
الذي  السور  املنورة خارج  باملدينة  الناس قد كثروا  الشام، وكان  متوجهًا إىل 
نازاًل خارج  بالسلطان من كان  املسجد، فصاح  اجلواد األصفهاين حول  بناه 
السور، وطلبوا منه أن يبني عليهم سورًا حيفظ أبناءهم وماشيتهم، فأمر ببناء 
هذا السور املجدد اليوم فبني عام 558 هـ وكتب اسمه عىل باب البقيع، فهو 
باق إىل يومنا هذا، قال السيد اإلمام السمهودي: وقد شاهدت ما ذكره عىل 

باب البقيع، وفيه ذكـر التاريخ املذكور؛ ونّصه أعاله.
ومّرت عىل هذا السور جتديدات عديدة يف حقب تارخيية.. وما يلفت النظر 
يف هذه التجديدات أن حديث املؤرخني بعد ابن جبري انصبَّ عىل ذكر سور 
واحد، فالسمهودي )ت911 هـ( تعرض فقط إىل السوراألول حيث يقول: 
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ولسور املدينة اليوم أربعة أبواب، غري باب حصن أمري املدينة املعروف بباب م

الرس، وهو عظيم كله من احلديد، وأما األبواب األربعة:
فأحدها: الباب الذي غريب املدينة يف جهة املصىل عند منزلة احلاج املرصي، 
السالم 645  بينه وبني عتبة  ما  املصىل ودرب سويقة، وذرع  بدرب  ويعرف 
ذراعًا، وكان عليه باب متقن أحرقه صبيان األمري ضيغم سنة عزله، فأخذ أمري 
املدينة باب احلوش الذي عمره األمري ضيغم وجعله عليه، ثم عمل به باب 

متقن كاألول يف عامرة املسجد املتجددة بعد احلريق الثاين.
املدينة،  أمري  حصن  رحبة  عند  أيضًا،  املغرب  جهة  يف  الذي  الباب  ثانيها: 

يعرف بالدرب الصغري.
ثالثها: الباب املعروف بالدرب الكبري، والدرب الشامي.

بدرب  ويعرف  املدينة،  رشقي  يف  البقيع  بدرب  املعروف  الباب  رابعها: 
اجلمعة، وعليه باب متقن مغشى بصفائح احلديد، والظاهر أنه باق من زمن 
باب  عتبة  وبني  بينه  ما  وذرع  عليه،  الكتابة  من  قدمناه  ملا  الشهيد  الدين  نور 
املسجد املعروف بباب جربيل 433 ذراعًا؛ ويف قبلة سور املدينة موضع باب 

مسدود اليوم وكان يعرف بدرب السوارقية.)))

السور الثالث:
وأيضًا وبعد زمن، راحت أعايل ذلك السور تتهدم، فيام غدا ما تبقى منه 
مرشفًا عىل اخلراب أو السقوط، مما جعل األعراب يلحقون بأهل املدينة أًذى 

متواصاًل، ويسببون أرضارًا يف ممتلكاهتم.
سلطة  امتدت  أن  وبعد  1566م(  )ت  القانوين  سليامن  السلطان  عهد  يف 

1 . وفاء الوفا، للسمهودي.
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املباين  واملدينة، وحظيت  بمكة  واهتم سالطينها  إىل احلجاز،  العثامنية  الدولة 
بشكل عام، واملسجد النبوي بشكل خاص، بالعناية والرعاية، متَّت االستجابة 
ملطالب سكان املدينة، فأمر السلطان العثامين سليامن واليه عىل مرص أن جيهز 
السور األول جتديدًا كاماًل، و بدئ  لتجديد  الالزمة  األموال والعامل واملواد 
سبع  من  يقرب  ما  به  العمل  واســتغرق  1532م،   ، 939هـ  عام  به  العمل 
سنوات، حتى تمَّ يف 15شعبان 946هـ؛ وصار السور بيضاوي الشكل حييط 
بارتفاع  آنذاك من مجيع جوانبها، طوله 3000م،  العمرانية املوجودة  بالكتلة 
يرتاوح بني 10.5 إىل 12م، بنيت أساساته باحلجر، وأكمل باآلجر، ووضع 
عند املنعرجات جمموعة من األبراج تزيد من متانته، وتؤدي أغراضًا دفاعية 
أخرى، وفتح يف السور أربعة أبواب هي: باب اجلمعة أو البقيع، وينفذ للبقيع، 
وينفذ  الشامل،  يف  وهو  الشامي(  )باب  القلعة  وباب  الرشقي(،  )الباب  وهو 
لطريق اجلرف وسيدنا محزة، والباب الصغري )وهو يف جنوب الباب الشامي( 
وينفذ للمناخة للقادم من الشامل بعد دخوله من الباب الشامي، وباب املرصي 
)وهو يف الغرب ويسمى باب سويقة( ينفذ للمناخة للقادم من املسجد الرشيف 

من سوق احلدرة.
وقد رصف عىل هذا السور مبلغ ضخم ُقّدر بأكثر من مائة ألف دينار، عدا 
أضخم  السور  هذا  ويعّد  والدهانات.  والرصاص  واحلبال  واحلديد  اخلشب 
املثل، ومن ذلك  به  الوقت، وصار يرضب  بني إىل ذلك  وأقوى وأعىل سور 

قول أحدهم:
يا من هلم مهجتي واحلشـاءة،

منازل تزهو ببنيان قلبي،
لكم سور بليغ البناء،
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إنه من سليامن  الغريب منه:  الباب  السور كتب عىل  بناء  وبعد االنتهاء من 
وإنه بسم اهلل الرمحن الرحيم.

وُيقال: إنه كان آخر أسوار املدينة،))) وبقي هذا السور املحيط باملدينة، بعد 
العثامنية، وأنشأ حممد عيل باشا سورًا  الدولة  جتديده مّرات من قبل سالطني 
آخر ربط بني األبراج والقالع املرشفة عىل املدينة يف جهتها الغربية واجلنوبية.. 
فيام أجرى السلطان عبد العزيز بن حممد الثاين للسور يف عام 1285هـ عامرة 
كبرية، وجعل ارتفاعه 25مرتًا، وبنى فيه40 برجًا ترشف عىل جوانب املدينة 
األربعة مزودة باملدافع واآلالت احلربية. ويف زمن عامرة السلطان عبد املجيد 
املجيدي، وينفذ  باب  باسمه  باب ُسمي  السور  ُفتح يف هذا  النبوي  للمسجد 
لبئر حاء، وتوالت اإلصالحات واإلضافات للسور، لتبقيه عامرًا حتى هدم 
بالكامل سنة1370هـ/1950م، ومل يبق منه غري أجزاء من الباب املرصي، 
تم إزالتها هنائيًا يف السنوات الالحقة، لينته هبذا زمنًا طوياًل يمكن تقديره بألف 
ومئة ومخس سنوات بني 263 1368 هجرية، عاشت فيه مدينة رسول اهلل9 

داخل األسوار...
من كل هذا نخلص إىل أّن للظروف األمنية، والعمرانية، وكذا السياسية، 

سنة1350هـ  )ت  عيل  بن  حسني  الرشيف  قبل  من  كان  ما  منها  أخرى،  أسوارًا  وذكروا   .  1
االنجليز،  مع  متحالفًا  العثامنية  الدولة  ضدَّ  1916م  سنة  العربية  الثورة  قائد  -1931م(، 
الدولة  مؤسس  ويعدُّ  العثامنية،  الدولة  سيطرة  من  والعراق  والشام  احلجاز  بالد  وأخرج 
احلجازية اهلاشمية، فقد بني سورًا، يعرف بالسور اهلاشمي أو بالسور احلسيني، ويظهر فيها 
كحائط يمتد بإزاء الناحية الشاملية الرشقية للمدينة املنورة، ومل يكن يتصل بالسورين السابقني، 
هذا قول، يقابله آخر أنه يف عام 1343هـ أصلح عبد املجيد باشا القائد العسكري للرشيف 

حسني بن عيل يف املدينة املنورة أجزاًء من السور السابق.
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دورًا مهاًم وأساسيًا، جعلت للمدينة خالل عصور ماضية أكثر من سور، وقد 
شهدت هذه األسوار ترمياًم وجتديدًا وتوسعًة وتغيريًا يف املساحات التي حتيط 
سبب  كان  فقد  إذن  املختلفة..  التارخيية  فرتاهتا  خالل  بناء  إعادة  وحتى  هبا، 
إقباهلم عىل بناء السور حول املدينة، وبحسب ما اتفقت عليه معظم املصادر 

التارخيية، هو محايتها من هجامت األعراب عليها...
عليها  وتطاول  وجتاوزات،  فتن  من  املدينة  له  تعرضت  ما  لكثرة  ونتيجة 
التي خّلفت اضطراب األحوال  العبايس،  العهد  قبل بعض األعراب يف  من 
األمنية فيها، تبعها سوء األحوال االقتصادية يومها، بدأ عدد سكاهنا بالضمور 
تدرجييًا، إذ يقدر وقتها بثالثة آالف تقريبًا، ومساحتها أخذت بالتقلص أيضًا 
منذ منتصف القرن الثالث يف دائرة ال يزيد قطرها عن كيلوين من األرض، كام 
يستدل من السور الذي بني حول املدينة يف منتصف القرن الثالث اهلجري، 

والسورالذي بني بعد ذلك يف القرن الرابع...
ولكن األمر تغرّي يف القرن السادس حيث ازداد عدد سكاهنا، ومل تعد تتسع 
هلم املنطقة املحصورة داخل السور، بعد أن بنى هلم نور الدين زنكي عام 558 
هجرية سورًا ثانيًا، طوله أكثر من ضعف السور األول، مما يدل عىل أّن عدد 
من  قرن  بعد  نفسه  السور  ُجدد  وقد  نسمة..  آالف  ستة  عىل  زاد  قد  السكان 

الزمن دون زيادة.
العمران، وبني سور آخر  السادس تضاعف  القرن اهلجري  ويف منتصف 
السكنية  الكتلة  أّن  السابق، وهذا يدل عىل  السور  أكثر من ضعف  امتد غربًا 
تضاءل،  البعيدة  املناطق  يف  العمران  وأّن  توسعت،  قد  النبوي  املسجد  حول 

وحتولت تلك املناطق إىل قرى مستقلة، وخاصة قباء.
حسب  آخر،  حينًا  وتقلصًا  حينًا،  امتدادًا  تغريت  املدينة  فمساحة  إذن 
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األوضاع األمنية واالقتصادية، وما أن استقرت األوضاع، و ظهرت مساكن م

خلف السور حتى جدد السور، وكان هذا يف العهد العثامين، الذي بلغت فيه 
املدينة أقىص اتساع هلا خاصًة يف أواخره، حيث صار دائرة قطرها 8 كم تقريبًا.

األبواب:
من كل ما أوجزنا ذكره أعاله، ومن غريه، نجد أّن كل سور منها قد زّود 
كتلة  تتكون  بحيث  واحد،  طراز  عىل  كان  معظمها  التي  األبواب،  من  بعدد 
يف  برجان  يكتنفه  معقود  حجر  ضمن  تقع  معقودة  فتحة  من  املعامرية  الباب 

شكل نصف دائرة، وإن وجد فرق بني أحجامها.. 

وقد شهدت هي اآلخرى يف حقبها التارخيية تعمريًا، بل وإعادة بناء، وكان 
كل من التعمري أو البناء مرتبطًا بتعمري وجتديد أسوار املدينة.

أبوابه  بناء بعض  أعيد  ، حتى  السور األول سنة 939هـ  بناء  ُأعيد  أن  فام 
باحلجر املنحوت املهذب، وبعضها اآلخر باحلجر الغشيم، إضافًة إىل جتديدات 
أخرى يف أزمنة أخرى مرت عليه شملت بعض أبوابه، ودونت يف نصوص 

تذكارية عىل لوحات عملت عىل بعض هذه األبواب..
حدثت  وجتديدات  تعمريات  وأبوابه  شهد  فقد  الثاين،  السور  وهكذا 
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مسافات  عىل  موزعة  باملنطقة،  حتيط  أبراج  سوى  منه  يبق  مل  حني  ذلك،  بعد 
متساوية، كان ذلك بعد أن أمر حممد عيل باشا بعد حروبه مع الدولة السعودية 
األوىل وبعد سيطرته عىل احلجاز؛ أن ُيبنى سور بني األبراج أساسه من حجر 

إىل وجه األرض وارتفاعه باللبن..
أبوابه هي اآلخرى تغريات يف  الثالث واألخري، فقد شهدت  السور  وأما 
عددها، وما يتوافر عنه من معلومات هو أنه كان حيتوي عىل أربعة أبواب.)))

عددها:
فالذي يظهر أّن أبواب كل من السورين األول، أو اجلّواين كام أطلقوا عليه، 
الرّباين كام أطلقوا عليه، قد تزايد عدد أبواهبام يف حقب زمنية،  والثاين، وهو 

مّرت عليهام، واختلفت األقوال يف عددها، وهو ما نراه فيام يأيت:
سورين،  حتت  وهي  أبواب،  أربعة  املكرمة  للمدينة   : أنَّ ذكر  جبري  فابن 
باب  باسمه  ويعرف  حديد،  كله  منها  الواحد  آخر،  يقابله  باب  سور  كل  يف 
احلديد؛ ويليه باب الرشيعة ثم باب القبلة، وهو مغلق؛ ثم باب البقيع،.. وقبل 
وصولك سور املدينة من جهة الغرب، بمقدار غلوة تلقى اخلندق الشهري ذكره 

الذي صنع النبي صىل اهلل عليه وسلم، عند حتزب األحزاب..
خرب،  وهو  العزاب،  بحصن  يعرف  حصن  املذكور  اخلندق  شفري  وعىل 

قيل: إّن عمر ريض اهلل عنه، بناه لعزاب املدينة.)))
ثمَّ أضحت مخسة أبواب يف عرص املامليك، وهم ساللة من اجلنود حكمت 

ومرآة  13؛  ملعي:  صالح  ملصطفى  املعامري،  وتراثها  العمراين  تطورها  املنورة  املدينة  أنظر   .  1
الرفيع، لطه حاتم عمر: 76؛ املجموعة  76-77؛ وطيبة وفنها  إبراهيم1:  احلرمني، لرفعت 

املصورة ألشهر معامل املدينة املنورة، لعبدالعزيز بن عبدالرمحن2: 383 وغريها.
2 . أنظر رحلة ابن جبري1: 72 ـ73.
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كاًل من مرص، والشام، والعراق، وأجزاء من اجلزيرة العربية، أكثر من قرنني م

آسيا  إىل  أصوهلم  تعود  1517م،  إىل  من1250  وبالتحديد  القرن،  ونصف 
سنة،  من600  قلياًل  ألكثر  استمر  الذي  العثامين  العرص  يف  وكذا  الصغرى؛ 

وبالتحديد من سنة1299 إىل سنة 1923م.
وهناك قول: إّن عدد أبواب هذا السور صارت تسعة أبواب، قبل أن هيدم 

مع بقية األسوار يف سنة1370هـ/1950م.
وأبواب السور الثاين، كان عددها أربعة أبواب كام هو حال السور األول. 
)1325هـ/  سنة  املنورة،  للمدينة  له  رحلة  آخر  يف  رفعت  إبراهيم  ذكر  فيام 
1907م( بابًا خامسًا له. ويف قول آخر أضيف هلا ثالثة أبواب، فصار عددها 

ثامنية أبواب، وهو ما وجدوه وقت التهديم.
عددها؛  تغريات يف  األخرى  أبوابه هي  فقد شهدت  الثالث،  السور  وأما 
وبناًء عىل ما يتيرّس من معلومات تشري إىل أنه كان حيتوي عىل أربعة أبواب.)))

أمساؤها:
هذا وأّن تلك األبواب سّمي قسم منها بأسامء بعض األماكن التي تفتح عليها:

فباب البقيع؛ ألنه يقع يف مواجهة مقربة البقيع ومنه ينفذ إليها.
وباب قباء؛ ألنه يؤدي إىل قباء وما جاورها.

والباب الشامي؛ ألنه يفتح إىل الشامل حيث بالد الشام، ومنه يدخل حجاج 
هذه البالد.

فيام سّمي قسم آخر منها بأسامء بعض احلكام، الذين أمروا ببنائها أوجتديد 
عامرهتا:

1 . املصادر السابقة.
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عندما  جدده  الذي  عبداملجيد،  للسلطان  نسب  الذي  املجيدي،  فالباب 
سنتي1267ـ1277هـ  بني  فيام  الرشيف،  النبوي  املسجد  عامرة  جدد 

/1850ـ1860م.
سنة  عامرته  جدد  الذي  عبداحلميد  للسلطان  نسبة  احلميدية،  وباب 

1305هـ/ 1877م.)))
عىل  تتوزع  كانت  أهنا  ذكروا  أن  بعد  األبواب،  هذه  أسامء  يف  واختلفوا 

أضالع األسوار وقت بنائها كالتايل:

فأبواب السور األول، وعددها أربعة، هي:
باب رشقي يؤدي إىل البقيع.

باب شاميل يؤدي إىل شهداء أحد.
باب يف الناحية الشاملية الرشقية.
باب غريب يؤدي إىل قباء جنوبًا.

يف حني قال عنها املقديس:
باب البقيع )رشقًا( وهو يواجه مقربة البقيع.

حيث  املنورة،  للمدينة  الشاملية  الناحية  يف  يقع  كان  وربام  اخلندق،  باب 
اخلندق ومساجد الفتح.

وباب الثنية يف شامل غريب السور حيث يواجه ثنية الوداع، وتقع شامل غريب 
املدينة املنورة عىل طريق الشام.

وباب جهينة ويرجح أنه كان يف الضلع الغريب ألسوار املدينة.
ويبدو أّن هذه األبواب هي التي ذكرها ابن جبري، وإن أطلق عىل بعضها 

1 . أنظر رحلة ابن بطوطة1: 138؛ مرآة احلرمني، إلبراهيم رفعت1: 413. 
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احلقبة،  تلك  يف  مسدودًا  كان  بأنه  ذكر  خامسًا،  بابًا  ملعي  صالح  وأضاف 
استنادًا عىل وصف السمهودي للمدينة يف عرصه.

وأما يف العرص العثامين، فمصادره تتحدث عن توزيع أبواب السور األول 
بالتايل:

باب البقيع: وكان يعرف أيضًا بباب اجلمعة، وكان يقع يف الضلع الرشقي 
للسور. و كان يؤدي اىل البقيع وما حوله.

باب املجيدي: يف الضلع الشاميل من السور، وذكر ابراهيم رفعت بأنه )باب 
حمدث(. ويقصد بذلك من ناحية بنائه حيث جدد عامرته السلطان عبداملجيد، 

عندما جّدد عامرة املسجد النبوي الرشيف.
باب الشامي: وهذا الباب كان يقع يف أقىص الناحية الغربية للضلع الشاميل، 
بالقرب من قلعة املدينة املنورة؛ يضاف اىل ما سبق أّن إطالق اسم الشامي عليه 
يشري إىل اجتاهه شاماًل حيث بالد الشام؛ وقد جرت العادة يف احلجاز، حتى يف 
الوقت احلارض، إطالق اسم )شام( لالجتاه الشاميل، و )يمن( لالجتاه اجلنويب.

الباب الصغري: إىل اجلنوب من الباب السابق، كان يقع عىل الضلع الغريب 
لسور املدينة. 

الباب املرصي: إىل اجلنوب من سابقه، كان موقعه يف الضلع الغريب لسور 
املدينة.

السور األول كام ذكرنا،  أهنا يف  إىل  املعلومات  وعند هتديم األسوار تشري 
كانت تسعة أبواب عىل النحو التايل:

باب البقيع، ويعرف أيضًا بباب اجلمعة.
باب الوسط، ويذكر بأنه كان يقع عند مثلث السور.
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باب احلامم، أو ما كان يعرف بباب ذروان.
باب القاسمية، أو ما كان يعرف بباب الشونة.
باب املرصي، أو ما كان يعرف بباب السويقة.

باب الشامي الصغري.
باب الشامي الكبري.

باب برصى أو برصه.
باب املجيدي.)))

الغربية  املدينة  والذي ُبين حتى حييط بضواحي  الثاني:  السور  أبواب 
واجلنوبية.

لعّل وصف ابن جبري، ُيعدُّ أقدم وصف له حيث استفاد بعضهم من قوله: 
إّن هلذا السور أربعة أبواب تناظر أربعة ُأخر يف السور األول.

تفصيليًا  وصفًا  تقدم  العثامين  العرص  يف  املنورة  املدينة  مصادر  بعض  فيام 
ألبواب هذا السور:

ـ باب العوايل من الرشق، ويقصد به هنا اجلزء الرشقي من ضلع هذا السور 
والذي كان حييط بالضواحي اجلنوبية.

ـ باب قباء، إىل اجلنوب من الباب السابق، وكان يفتح عى الناحية اجلنوبية.
ـ باب العنربية، وكان يف الضلع الغريب للسور.

ـ باب الكومة، وكان يف الناحية الشاملية؛ وال شك أّن ذلك الباب هو الذي 
)املساجد  إىل  يتوصل  الباب  هذا  ومن  الصغري،  الشامي  بالباب  أيضًا  ُعرف 

1 . أنظر ابن بطوطة يف رحلته1: 138؛ وأيضًا رحلة ابن جبري؛ ووفاء الوفا بأخبار دار املصطفى، 
تطورها  املنورة  املدينة  باشا؛  رفعت  احلرمني، إلبراهيم  املقديس؛ ومرآة  للسمهودي؛ ورحلة 

العمراين وتراثها املعامري، ملصطفى صالح ملعي؛ وغريهم ممن كتب عن املدينة املنورة. 
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األربعة املوضوعة بغريب جبل سلع، عند غار بني حرام، فيكون مروره منه، م

ومنه يتمُّ إخراج الغنم للذبح، وإدخاهلا بعد نقل املجزرة من املحل القديم إىل 
خارج البلدة(.)))

يضيف إبراهيم رفعت باشا لألبواب السابقة بابًا خامسًا يف الناحية الرشقية، 
ذكر اسمه بصيغة التشكيك، حيث قال عنه: )ولعل الثاين باب الكوفة(.

فيام ذكر أّن هذا السور ضمَّ سبعة أبواب، كانت موجودًة فيه قبيل هتديمه، 
وهي عىل النحو التايل:

باب العوايل.
باب قباء .

باب املغيسلة.
باب العنربية.

باب السكة احلديد.
باب الربابيخ.

باب الكومة.)))

أما أبواب السور الثالث:
الذي يبدو أّن فيه اختالفًا بينهم، أو يف تسميته، حيث ذكروا أنه هو الذي 
يسمى )اهلاشمي( ويسمى أيضًا )احلائط احلسيني(، له أربعة أبواب هي: باب 

األبارية. باب الصدقة. باب التامر.

1 . أنظر وصف املدينة املنورة، لعيل بن موسى؛ ضمن كتاب رسائل يف تاريخ املدينة نرش: محد 
اجلارس: 7 ، 55.

2 . مرآة احلرمني، إلبراهيم رفعت باشا: 1 413؛ املدينة، عبدالعزيز كعكي: 391.
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باب الشهداء. ومل حيدد مواضع هذه األبواب عىل هذا السور.)))
إذن ويف ضوء ما سبق يتضح أّن هناك من أبواب املدينة ما هو قديم، قدم 
أسوارها، مثل: باب البقيع، الذي ذكرته املصادر يف احلقب التارخيية املختلفة، 
الباب الذي أسامه املقديس يف  أنه هو  وباب الشامي الكبري، الذي من املؤكد 
رحلته بباب الثنية، ألنه يقع يف موضع باب الشامي الكبري.. من جانب آخر 

هناك أبواب أضيفت يف مراحل تارخيية الحقة..
وختامًا، ال بّد يل من اإلشارة إىل أّن املدينة قد تعرضت يف تارخيها إىل حمن 
وفتن عديدة، كان منها استباحتها بعد قيام يزيد بشّن محلة عسكرية عىل أهل 
رشقي  منطقة  وهي  63 هجري،  عام  باحلرة  ُسميت  خلعوه،  الذين  املدينة 
عقبة؛  بن  مسلم  بقيادة  مقاتل   12000 حوايل  األمويني  جيش  وبلغ  املدينة. 
املدينة 1000 رجل معظمهم من األنصار واملهاجرين.. عن  أهل  وقتل من 
اإلمام مالك: قتل يوم احلرة )700( رجل من محلة القرآن، وأرسلت رؤوس 
القتىل إىل يزيد، وكل هذا كان بعد أن صدر أمر من يزيد بن معاوية لقائد جنده: 
فهو  طعام،  أو  سالح  أو  مال  من  فيها  فام  ثالثًا  فأبحها  عليهم  ظهرَت  »فإن 
للجند، فإن مضت الثالث فأكفف عن الناس«. فقد تمَّ انتهاك حرمة املدينة، 
وهي مدينة مقدسة عند اهلل ورسوله واملسلمني، فال حيل فيها القتال.. إنَّ ما 

أصاب املدينة كان  خسارة فادحة لألمة.)))
الواسطي  العمري  أمحد  بن  حممد  الشيخ  بقصيدة  قويل  واختم 
التي شهدهتا  األوىل  العاملية  فظائع احلرب  قاهلا يف  التي  )1280ـ1350هـ(، 

1 . أنظر املجموعة املصورة ألشهر معامل املدينة املنورة، لعبدالعزيز كعكي:391. 
إبراهيم،  أبوالفضل  وحممد  العرب:75؛  تاريخ  عيل،  أمري  سيد  من  كل  هذا  يف  كتبه  أنظرما   .  2
أيام العرب يف اإلسالم : 423؛ و ابن كثري، البداية والنهاية:229؛ و حممد اخلرضي، الدولة 

األموية : 329.
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املدينة ومنها هتجري أهلها وتشتيتهم، ومما جاء فيها:م

املَحُنداَر اهلدى خفَّ منِك األهل والسكُن واستفرغت جهدها يف ربعِك 

أحد إىل  سلع  إىل  املصىل  احلسنعفا  أرضها  ومرأى  واحلرتان، 

أحٍد إىل  اجَلاّم  إىل  العقيق  الشجنأقوى  هبا  حييا  التي  قباَء  إىل 

واكتملت الدين  فيها  شبَّ  املدنمنازٌل  نورها  فاستعارت  آياته 

راكُبه الرحَل  يُشّد  أرض ٍ  عطن؟ألي  يشتاقه  أو  املثوبة  يبغي 

وطن؟أبعد روضتها الفيحا، وقبتها اخلرضاء مسلم  بعيني  حيلو 

ة؟ اأُلبلَّ هنر  ما  الشام؟  غوطة  اليمن؟ما  ما  ما مرص  ما محراء غرناطة 

املنى يف رحاب املصطفى مجعت ثمنكل  مثلها  يف  فام  ودين  دنيا 
واكتملت بالطيب  نفحت  والسننمنازل  الفرقان  هلا  يأوي  بالنور 
أثر من  للشوق  ما  أعرف  البدنما كنت  ربعها  عن  يب  ترحل  حتى 
مطيته شوقًا  محلت  راكبًا  والشجنيا  األحزان  تغوله  نضوا 
أفارقها إذ  أنفى  الدهر  أرغم  والوسنقد  النوم  جفاين  قد  مروعًا 

إىل أن يقول:
عاصفة واآلالم  طيبة  أهل  دفنوايا  األوىل  يبكني  والناعيات 
يسعفكم اهلل  علَّ  اهلل،  إىل  من فتنة دوهنا األهوال والفتن.)))عودوا 

1 . أنظر )الشعر احلديث يف احلجاز( عبدالرحيم أبو بكر؛ ويف معجم البابطني، لشعراء العربية يف 
القرنني التاسع عرش والعرشين. 




