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م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 6املواقع ال�ت

راث ة ال�ت هي�ئ

هة  راير من عام 2020،  ال�ج ي شهر ف�ج �� ي تأسست �ف ات بوزارة الثقافة، وال�ت�� راث”، إحدى الهي�ئ ة ال�ت تمثل “هي�ئ
اليدوية،  ال�رف   ، �� العمرا�ف راث  ال�ت )اآلثار،  األربعة  بقطاعاته  ي  �� الثقا�ف راث  ال�ت عل�  باإلشراف  املكلفة  ال�كومية 

ر املادي(. راث غ�� ال�ت

 �� الثقا�ف راث  ال�ت املحافظة عل�  بأهمية  إيمانها  راث من منطلق  بال�ت ة مختصة  لهي�ئ الثقافة  ي إطالق وزارة  �� ويأ�ت
ر املادي(، وضرورة ت�فميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة 2030، واملكانة  بمختلف أنواعه )املادي، وغ��
ي مختلف مناطقها  �� ي ومتنوع، حيث تزخر اململكة �ف ي به من تراث غ�ف�� رف التاريخية وال�ضارية للمملكة، وما ت�تم��
راث  ي ال�ت �� ي تعود ل�ضارات إنسانية متعاقبة- وتحتوي عل� مواقع، ومبا�ف دًا من املواقع األثرية -ال�ت�� ر حج بعدد كب��

ي تعكس ثقافة هذه البالد. ر املادي ال�ت�� راث غ�� ، وال�رف اليدوية املتنوعة واألصيلة، وعناصر ال�ت �� العمرا�ف

ي اململكة العربية السعودية، من رؤية تنص  �� راث �ف اه تطوير قطاع ال�ت ي مهامها ومسؤولياتها تحج �� ة �ف وتنطلق الهي�ئ
ي االبتكار  �ف من “حماية وإدارة وتمك�� راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية”، ورسالة تت�ف عل� “االحتفاء ب�ت
الثقافية،  روات  ال�ث وإدارة  ة مسؤولية حماية  الهي�ئ تتول�  ”؛ حيث  �� الثقا�ف راث  ال�ت ملكونات  املستدام  والتطوير 
راث، وتطوير الفعاليات  راثية وت�فميتها، وتعزيز األنشطة البحثية، وت�فمية املواهب ذات العالقة بال�ت واملواقع ال�ت
راث، إل�  ال�ت ي تساعد عل� تطوير قطاع  ال�ت�� مات املناسبة  راثية، ووضع األنظمة والتنظ�� ال�ت ي واألنشطة  رام�� وال�ج
،والتعريف  �� الثقا�ف راث  بال�ت التوعية  حمالت  ونشر  وتأهيلها،  مها  وترم�� راثية  ال�ت ي  �� واملبا�ف املواقع  حماية  انب  حج

ي مختلف مناطقها. �� ي ت�تمتع بها اململكة �ف روات األثرية املذهلة ال�ت�� بال�ث

املحافظة  بأهمية  �تمعي  املحج والوعي  االه�تمام  مستوى  ورفع   ، �� الثقا�ف راث  ال�ت ت�فمية  هود  حج دعم  ة  الهي�ئ وتتول� 
اقتصاديًا  ورافدًا  بها،  از  رف واالع�ت الوطنية  الهوية  ترسيخ  ي  �� �ف مهمًا  مصدرًا  كونه  وت�فميته؛  ي  الوط�ف�� راث  ال�ت عل� 
يع ال�تمويل  انب تشحج ، إل� حج ، إضافة إل� إبرازه والتعريف به عل� املستوى الدول�� وثقافيًا عل� املستوى الوط�ف��
يع  وتشحج راث،  ال�ت بقطاع  اصة  ال�ف ر  املعاي�� راح  واق�ت ة،  الهي�ئ باختصاصات  العالقة  ذات  االت  املحج ي  �� �ف واالست�ثمار 
رام��  م واع�تماد ال�ج ة تنظ�� ي القطاع، كما تتول� الهي�ئ �� ي وتطوير املحتوى �ف األفراد واملؤسسات والشركات عل� إنتاح�
رخيص لألنشطة  مية، إضافة إل� دعم حماية حقوق امللكية الفكرية، وال�ت ي التعل�� رام�� التدريبية املهنية، وبناء ال�ج

ة. ال عمل الهي�ئ ذات العالقة بمحج



م وإقامة املؤتمرات، واملعارض، والفعاليات، واملسابقات”املحلية والعاملية”. ة: تنظ�� من نطاق عمل الهي�ئ ويت�ف
االتحادات  ي  �� �ف راك  واالش�ت فيها،  الدخول  أو  تأسيسها  ي  �� �ف املشاركة  أو  الشركات  وتأسيس  فيها،  واملشاركة 

ة.  مية والدولية ذات العالقة باختصاصات الهي�ئ واملنظمات، واملحافل اإلقل��

الرؤية
الرسالة

ة قطاعات الهي�ئ

روة  راثنا ك�ث االحتفاء ب�ت
�ف ثقافية وطنية وعاملية حماية وإدارة وتمك��

االبتكار والتطوير املستدام 
�� راث الثقا�ف ملكونات ال�ت

 ، �� راث العمرا�ف اآلثار، ال�ت
راث  ال�رف اليدوية، ال�ت

ر املادي غ��



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 8املواقع ال�ت

راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ف ة ال�ت دور هي�ئ

ة أهمية خاصة، من خالل عدد من 	  ي توليها الهي�ئ ي أحد أبرز املهام ال�ت�� �� راث الثقا�ف تمثل العناية بمواقع ال�ت
ي وهي: رام�� هود وال�ج ال�ج

اللوحات 	  ال�ماية، وتركيب  أنظمة ومشاريع  ، من خالل  �� العمرا�ف راث  ال�ت األثرية ومواقع  املواقع  حماية 
ي املواقع. �� التعريفية �ف

راثية، ومنع التعدي عليها.	  استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ال�ت

 	. �� راث العمرا�ف م مواقع ال�ت ت�فمية وتأهيل وترم��

، وضرورة املحافظة عليها.	  �� راث الثقا�ف �تمعي بأهمية مواقع ال�ت نشر الوعي املحج

�ف 	  ، التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� ي لآلثار، والسحج ل الوط�ف�� ي من خالل السحج �� راث الثقا�ف توثيق مواقع ال�ت
ط رقمية تمكن من سهولة  منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع، وخرا�ئ ة واللذين يت�ف للهي�ئ

ق والصور املتعلقة بها. إدارتها وحمايتها، إضافة إل� الوثا�ئ

ر البعثات العلمية، واستقبال البالغات عن هذه املواقع.	  هود الكشف عن املواقع األثرية ع�ج حج

ل اإلعالم.	  راثية من خالل املعارض، واملطبوعات، واألفالم، ووسا�ئ التعريف باملواقع ال�ت

راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.	  مة ال�ت ي قا�ئ �� راثية �ف يل املواقع ال�ت تسحج



راثية للمملكة،  مة التاريخية وال�ت سد الق�� ي تحج راثية املتنوعة ال�ت�� ر من املواقع ال�ت تزخر مناطق اململكة بالكث��
ارة القديمة. بصفتها ملتقى ال�ضارات اإلنسانية،  وممرًا لقوافل التحج

�ف  ي ب�� �� ي آثارها وتراثها، وهو الرابط املر�ئ �� ي امللموس محفوظ �ف �� ة، كما أن إرثها الثقا�ف فحضارة اململكة غن��ّ
ال�ضارات  من  عدد  ملتقى  ي  �� �ف تقع  فاململكة  مستقبلها،  ذلك  من  واألهم  وحاضرها،  اململكة  ي  �� ما�ف

والتيارات الثقافية املتقاطعة.

أثرية، تمثل شاهدهتً عل�  اململكة من مواقع  تكاد تخلو محافظة من محافظات  اآلثار، ال  ال  ففي محج
القصور،  ي  �ف ب�� ما  اآلثار  هذه  تتنوع  حيث  العربية،  زيرة  ال�ج أرض  استوطنت  ي  ال�ت�� القديمة  ال�ضارات 

رها. ي أظهرتها ال�فريات األثرية، واملنشآت الصخرية وغ�� ي ال�ت�� �� والفنون الصخرية، واألسوار، واملبا�ف

�تماعي،  ي واالحج مال�� ي التنوع الوظيفي وال�ج �� ي التنوع �ف �� ي غاية �ف �� راث عمرا�ف ي اململكة العربية السعودية ب�ت رف كما ت�تم��
ي األزمنة املاضية، وهذا  �� �تمع �ف ربة املحج ر العصور، وحصيلة تحج وهو يشّكل سلسلة متصلة ال�لقات تمتد ع�ج
 �� ميع مناطق اململكة. كما تتنوع مواقع ومبا�ف ي حج �� ي �ف �� ي أنواع الطراز العمرا�ف �ف ي تباينًا واضحًا ب�� التنوع أنت��
وأواسط  الشعبية،  واألسواق  التاريخية،  والقصور  راثية،  ال�ت والبلدات  القرى  ي  �ف ب�� ما  ي  �� العمرا�ف راث  ال�ت

رها. د التاريخية، وغ�� املدن التاريخية، واملساحج

ي مناطق  �� راثية �ف راث هذه السلسلة للمواقع ال�ت ة ال�ت وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع، أصدرت هي�ئ
لآلثار،  ي  الوط�ف�� ل  السحج من  كل  عل�  معلوماتها  ي  �� �ف مع�تمدة  رونية،  واإللك�ت الورقية  بنسختيها  اململكة 
ة، واللذين يحتويان عل� معلومات علمية موثقة عن  ي للهي�ئ �ف ي التابع�� �� راث العمرا�ف ي لل�ت ل الوط�ف�� والسحج

هذه املواقع.

مقدمة



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 10املواقع ال�ت

م ي منطقة القص�� �� ي �ف �� راث الثقا�ف ال�ت

ي حمايته وتأهيله  �� ماال املساهمة الفاعلة من أبناء املنطقة �ف ميل، زاده حج راث حج م ب�ت ت منطقة القص�� رف تم��
مه. وترم��

رها. ي املرممة من بلدات وقصور ونزل تراثية وغ�� �� ي أعداد املبا�ف �� رها �ف ر من غ�� م أك�ث رز منطقة القص�� وت�ج

ر من  زيرة العربية، واستيطان كث�� ي وسط ال�ج �� م دورها ومكانتها التاريخية بحكم موقعها �ف وكما أن للقص��
هود توحيد اململكة وبداية نشأتها. ي حج �� يسًا �ف ال�ضارات فيها، فإن لها أيضا دورًا ر�ئ

املواقع  هذه  وتشهد  املنطقة،  محافظات  من  ر  كث�� ي  �� �ف للزوار  أبوابها  م  القص�� ي  �� �ف راثية  ال�ت املواقع  وتفت� 
فعاليات تراثية متنوعة. 







املواقع األثرية



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 14املواقع ال�ت

شعيب األدغم 

ي املنطقة، حيث يعد هذا املوقع  �� م من املواقع األثرية املهمة �ف موقع شعيب األدغم شرق منطقة القص��
ر عليه من  رية املكتشفة عل� مستوى اململكة، وذلك استنادًا عل� ما ع�ث من أهم مواقع العصور ال�حج

ة ونادرة. رف رية مم�� أدوات ححج

الوقت  ألف سنة( قبل   200 اآلشولية  )ال�ضارة  األوسط  القديم  ري  ال�حج العصر  رة  ف�ت إل�  املوقع  ويعود 
رية ال�ت��  ة ونادرة من الفؤوس ال�حج رف رية مم�� ر عليه من أدوات ححج ال�اضر تقريبًا. وذلك استنادًا عل� ما ع�ث
ي حياتها اليومية. �� ماعات البشرية �ف ي استخدمتها تلك ال�ج ي التصنيع والكثافة وال�ت�� �� ت بالدقة العالية �ف رف تم��

رية، وال�ت��  ه وتعدد الفؤوس ال�حج ية الوحج رية ثنا�ئ ي ال�ضارة اآلشولية بظهور صناعة األدوات ال�حج رف وت�تم��
تعد من أهم أدوات هذا العصر. 

ال�ت��  التاريخ  قبل  ما  �تمعات  ملحج العددية  الكثافة  عل�  املوقع  هذا  ي  �� �ف رية  ال�حج األدوات  رة  ك�ث دلت  وقد 
زيرة العربية كانت  ي ال�ج �� ي هذه املنطقة، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا عل� أن الظروف املناخية �ف �� عاشت �ف
ماعات البشرية، واالستفادة من املوارد الطبيعية املتوفرة فيها، وتقدم  دًا لعيش تلك ال�ج مناسبة حج

. �ف ر آالف السن�� ماعات البشرية ع�ج ود اإلنسان وتكاثر ال�ج رية داللة عل� قدم وحج كثافة األدوات ال�حج

موقع شعيب االدغم 



منطقة  وهي  م،  القص�� بمنطقة  واء  ال�ج عيون  ومحافظة  قصيباء  بلدة  ي  �ف ب�� شداد  بن  رة  عن�ت عاش 
وبقي  تكلمي(،  واء  بال�ج عبلة  )يادار  أشعاره  ي  �� �ف رة  عن�ت لها  أشار  كما  واء”  ال�ج  “ تسمى  كانت  فسيحة 
د عل� الصخرة عدد من  ي يذكر أنه كان يلتقي فيها بابنة عمه عبلة، وقد وحج من ذكراه الصخرة ال�ت��

مال وبعض الوسوم. ة للوعول وال�ج رف النقوش ال�ثمودية والرسوم الصخرية املم��

هضبة  قمة  عل�  فيقع  القصر  أما  واء،  ال�ج عيون  ملحافظة  التابع  واء  ال�ج غاف  مركز  ي  �� �ف الصخرة  وتقع 
ده باسم )قو(. ي قصا�ئ �� رة �ف ال قصيباء”، حيث ذكرها عن�ت اري “حج صخرية واسمها ال�ج

م أطالل قصر  ر املتاحف املفتوحة، وت�ف رة بن شداد من أك�ج ي عاش فيها عن�ت وقد أصبحت األماكن ال�ت��
�ف  ي ملراقبة عيون املاء وبسات�� �� ال الغر�ج ي أعل� ال�ج �� �ف ارة  ًا للحراسة مبنية بال�حج رة بن شداد، وأبراحج عن�ت

ي كانت تمر باملنطقة.. ي ال�ت�� النخيل، وطرق قوافل ال���

ًدا فوق ال�افة الغربية لقصيباء ناحية بلدة القوارة، والقوارة إحدى  ري قديم حج وهناك بقايا قصر ححج
رة بن شداد قاتل عليه وغلب. واء، يقال إنه قصر لعن�ت بلدان ال�ج

 �� �ف مع  تتحج منخفض  مكان  وقصيباء 
ي موسم األمطار،  �� رة �ف رة كب�� وسطه بح��
كانت  لو  كما  املنخفض  حواف  وتبدو 
ميع  حج من  بالقرية  تحيط  بااًل  حج
)قو(  تسمى  كانت  وقديًما  هاتها،  حج
املنخفض،  املكان  ي  تع�ف�� اللغة  ي  �� �ف وهي 
التاريخ، فقد كانت  وهي قديمة قدم 
اهلية  ال�ج ي  �� �ف عبس  ي  ب�ف�� لقبيلة  منازل 

وصدر اإلسالم، 

من  االثرية  ي  �� املبا�ف قصيباء  ي  �� �ف ر  وتك�ث
مراقب وعيون وأبار.

رة قصر وصخرة عن�ت

رة صخرة عن�ت



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 16املواقع ال�ت

مواقع الكتابات والرسوم الصخرية

اململكة،  ي مناطق  �� �ف بال  ال�ج املنتشرة عل� صخور  القديمة  الكتابات والنقوش والرسوم الصخرية  تمثل 
دون  ن و��ُ ل ما دوِّ ي استقى منها املؤرخون حج يسية ال�ت�� مة عالية، ومن املصادر الر�ئ ثروة تاريخية ذات ق��

زيرة العربية وحضارتها. عن تاريخ ال�ج

ال حيا للحضارات املتعاقبة عل� أرض  ي مناطق اململكة ل�تمثل سحج �� وتنتشر النقوش والرسوم الصخرية �ف
اململكة.

ي أشكالها وأبعادها التاريخية  �� ة �ف رف ر من النقوش والرسوم الصخرية املم�� ن الكث�� رف ي تخ�ت ومن املناطق ال�ت��
زيرة العربية وبقية مناطقها. ي وسط ال�ج �ف ي حلقة وصل ب�� �� غرا�ف م الذي يشكل موقعها ال�ج منطقة القص��

مرتبطة  أو  منفردة  إما  دت  وحج ي  وال�ت�� الصخرية  الرسوم  مواقع  من  العديد  م  القص�� منطقة  ي  �� �ف د  وتوحج
م  ي منطقة القص�� �� بكتابات ونقوش أغلبها بخط البادية )ال�ثمودي(، وتتناول موضوعات الرسوم الصخرية �ف

�تماعية . االت الصيد وال�روب واألحوال االحج غالبا محج

ري ووصواًل ال� العصر االسالمي  وتوزعت هذه املواقع عل� حقب زمنية مختلفة بداية من العصر ال�حج
ي هذه ال�قب من آثار وشواهد ل�ضارات متنوعة عاشت عل�  �ف وح�ت� عصر الدولة السعودية االول�، وما ب��

زيرة العربية. شبه ال�ج

بل طمية ي �ج �� رسوم صخرية �ف



ي العراق ال�  �� ي من الكوفة �ف �� ي الكو�ف ارة قديمًا، ويمتد طريق ال��� ي والتحج ر درب زبيدة أحد أبرز طرق ال��� يعت�ج
ي هارون  ليفة العباس�� ة ال�ف عفر املنصور زوحج ي حج �� مكة املكرمة، حيث تنسب األعمال فيه ال� زبيدة بنت أ�ج
يسية  الر�ئ 4 من املحطات  يل  م تم تسحج القص�� ي  �� التاريخية، و�ف الدرب عددًا من املحطات  م  الرشيد، وي�ف

ي وهي: ل اآلثار الوط�ف�� ي سحج �� والثانوية عل� درب زبيدة �ف

مة 4ـ قرورى  فنية 2ـ معدن النقرة  3ـ بركة ال�م�� 1ـ بركة ال�ج

درب زبيدة

ي محافظه  �� بل املصك �ف م موقع حج ي منطقة القص�� �� ومن أبرز مواقع الرسوم والفنون الصخرية املكتشفة �ف
بل طمية،  ي محافظة ضرية، وحج �� بل القطان �ف واء، وموقع حج ي عيون ال�ج �� ي �ف مال�� الرس، وموقع العصودة السث
رها. بل االكيثال بمحافظه ضرية وغ�� بل كويفر بمحافظة النبهانية، وحج بل التيس و حج ، وحج بل سواح� وحج

�ف  واء، وهو عبارة عن صخرت�� إضافة إل� موقع الفنون الصخرية بالعصودة الذي يقع غرب مركز  روض ال�ج
د عليها ما يسمى بالفن الصخري عل� اشكال حيوانية وادمية  نفذت  وار بعضهما  وحج م بحج متوسطة ال�حج
مال، وعول وخيول عل� بعضها سايس باإلضافة ال� اكف ايدي  ي حج �� بال�فر والنقر عل� الصخر، تمثلت �ف

بشرية.

ي )درب زبيدة( �� ي الكو�ف محطات طريق الح��
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فيه  األعمال  معظم  وتعود  املكرمة،  مكة  إل�  العراق  ي  �� �ف البصرة  من  التاريخي  الطريق  هذا  يمتد 
النباح�  محطة  وهما  م  القص�� بمنطقة  للطريق  يسيتان  ر�ئ محطتان  وهناك   ، العباس�� العصر  إل� 

ال�ت��  ضريه  ومحطة   ،) حاليًاً )االسياح 
ي اإلسالم ومن أشهر  �� �ف ر أول حمى  تعت�ج
من   16 يل  تسحج تم  وقد  العرب،  حمى 
هذا  عل�  والثانوية  يسية  الر�ئ املحطات 
ال�اح�  وصول  ي  �ف وح�� م.  القص�� ي  �� �ف الطريق 
األول  طريقان  هناك  ي  النباح� محطة  ال� 
مرورًا  املكرمة  مكة  ال�  ه  ويتحج ي  يس�� ر�ئ
وصواًل  ورامه  ة  العوسحج منها  بمحطات 
من  ينطلق  فرعي  وطريق  ضريه،  ال� 
مرورًا  املنورة  املدينة  إل�  ه  ويتحج ي  النباح�
وصواًل  فنية  وال�ج مة  وال�م�� ال�اح�   بمحطة 
ال���  بطريق  ويلتحق  النقرة  محطة  ال� 

�� )درب زبيدة( .  الكو�ف

يس��  الر�ئ الطريق  هذا  معامل  أشهر  ومن 
م :  ي منطقة القص�� �� والفرعي الواقعة �ف

ة  3ـ ضريه  4ـ  1ـ موقع النباح� 2ـ العوسحج
بركة ال�اح�  5ـ بركة طخفة  6ـ موقع رامه

ي البصري محطات طريق الح��

ي ضرية �� ي الصخر �ف �� قناة ماء محفورة �ف



رامة
اهلية أو  ي ال�ج �� م ودواوين الشعر القديمة سواء �ف ي الكتب واملعاحج �� يطلق عليها رامة او رامتان كما وردت �ف

ما بعد اإلسالم.

م. ي ح�ت� انك تشرف من خاللهما عل� منطقة القص�� �ف ي ومرتفع�� �ف ي متسع�� �ف ي رملي�� �ف وهما عبارة عن تل��

ي من الرس، واملوقع  �� نوب الشر�ت ع وإل� ال�ج نوب من البدا�ئ ة وال� ال�ج رف ي من عن�� �� نوب الغر�ج تقع رامة إل� ال�ج
بقايا  والزالت  ارة  ال�حج من  ي  مب�ف�� متهدم  قصر  بقايا  عل�  يحتوي  مرتفع  أسمر  تل  من  يتكون  األثري 
ي حفرت بشكل  موعة من اآلبار ال�ت�� ودة ح�ت� اآلن. وبالقرب من هذين األثرين تنتشر محج ماته موحج تقس��

ري بديع. دا�ئ

د باملوقع بعض امللتقطات  ي من العراق ال� مكة املكرمة، ووحج ر موقع رامه أحد محطات طريق ال���  ويعت�ج
ي األعوام املاضية عملة ذهبية  �� �ف د  ي مختلفة األشكال واأللوان، وحج اح� الفخار والزحج السطحية مثل كسر 

ليفة املهدي. ع ال� عام 165هـ أيام ال�ف ترحج

اطالل قصر رامة
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 �� شر�ت مال  سث كم   63 حوال��  مسافة  عل�  األسياح  ي  �� �ف يقع 
إحدى  أنها  ويعتقد   ، النباح� باسم  قديما  واملعروفة  بريده 
العراق  من  القادم  ي  ال��� طريق  عل�  يسية  الر�ئ املحطات 
ع تاريخه ال�  وشرق العامل االسالمي. ويبدو أن القصر يرحج

العصور اإلسالمية املبكرة )العباسية( .

ي القصر عل� هضبة مرتفعة، وهو عل� شكل مربع وله  ب�ف��
املأخوذة  املهذبة  ارة  ال�حج من  ي  وب�ف�� الغربية  هة  ال�ج ي  �� �ف بوابه 
مختلفة  ي  �� ملبا�ف ي  �� ار�ف دور  عن  عبارة  وهو  املنطقة  من 
رية،  الدا�ئ االقواس  وفيها  معاملها  بعض  وتبقى  متهدمة 

ي للحراسة. والقصر محاط بسور مقام عليه ابراح�

قصر مارد



بقايا قصر مارد
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بل قطن رية بحج املنشآت الححج

 �� �ف النادرة  املواقع  ر من  القدم، ويعت�ج ي  �� �ف رة موغلة  إل� ف�ت ي تعود  ال�ت�� الهامة  املواقع  ر أحد  املوقع يعت�ج
، اضافة ال� املدافن  رف رية املذيلة ذات ال�فمط املم�� زيرة العربية بشكل عام، وحيث املنشآت ال�حج شبه ال�ج
 �� بل �ف ي تحيط بال�ج رية، وتظهر ايضَا من حولها املستوطنة ال�ت�� ي تظهر عل� شكل كتل ححج الركامية ال�ت��
زيرة  ي أنحاء ال�ج �� رية املنتشرة �ف د املواقع االثرية للمنشآت ال�حج رية متعددة، وعادة ما نحج أشكال دا�ئ
مدافن  عن  عبارة  فهي  رية  ال�حج املنشآت  عن  أما  )املستوطنة(،  مساكن  دون  ما  دا�ئ تظهر  العربية 
اءت  ي هذا املوقع بشكل واض� حيث حج �� ر منظمة وقد ظهرت �ف ارة منظمة وغ�� ها عل� ححج ي بنا�ئ �� تع�تمد �ف
ارة  رة وبعضها اآلخر تحيط به ححج رة واقفه عل� شكل دا�ئ ارة كب�� ي تحيط بها ححج ال�ت�� بعض املدافن 
 �� �ف ي أشكال فردية ذات أنماط مختلف تنتشر  �� �ف دت  رية وحج مصفوفة ومنظمة، وهذه املدافن ال�حج
ال�ت��  ارة و  بال قطن، ومما يظهر أن طبيعة هذه املستوطنة قد بنيت أساساتها من ال�حج أسفل حج

بل قطن �ج



رية ويعتقد أن تلك األساسات كانت تعلوها أخشاب تغطي  ي أشكال دا�ئ �� �ف ال زالت باقية ح�ت� اآلن 
أعطتنا  ي  ال�ت�� رية  ال�حج األساسات  تلك  إال  منها  يبق  مل  و  العصور  ر  ع�ج تآكلت  وقد  أسقفها  و  درانها  حج
بل  ال�ج ي اسفل  �� �ف وية، ويقع  ال�ج ي ذلك الصور  �ف ماعات البشرية كما تب�� ال�ج ا سكنيا ملخطط تلك  نموذحج
استخدمت  ي  ى� كمالحج ي  �ف والط�� ارة  بال�حج استخدامها  ُاعيد  ي  وال�ت�� الطبيعية  الكهوف  من  موعة  محج

ي هذه املنطقة. �� ي كانت تعيش �ف ماعات البشرية ال�ت�� لإلقامة املؤقتة لتلك ال�ج

بل ابان االسمر بمحافظه النبهانية عددا من اآلثار. م حج ي�ف

كومة   : التال�� فيها  د  ويوحج رة  دا�ئ شكل  عل�  رية  ححج منشآت  عن  عبارة  املوقع  فإن  املعطيات  وحسب   
 ، ارح� رة من ال�ف د ايضا مذيالت عل� امتداد الدا�ئ ي وسطها، ويوحج �� ارة �ف ي وسطها ورسمة من ال�حج �� رية �ف ححج

بل. وف عل� حافه ال�ج ومرقب محج

ي املوقع عدد من الكتابات الصخرية. �� د �ف كما توحج

با أبان- الصورة لبا�ث اآلثار عبداالله الفارس ي �ج �� كتابات صخرية �ف

بل أبان األسمر رية بحج املنشآت والنقوش الححج
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موقع الصنقر )املرقب(

مرقب  اسم  ي  األهال�� بعض  عليه  يطلق 
ة  رف عن�� عل�  يطل  مرقب  وهو  ة،  رف عن��
شرق  مال  سث ويقع  الشرقية  هة  ال�ج من 
ة  رف عن�� بمحافظة  ر  الكب�� امع  ال�ج منارة 
م( وشرق  عل� بعد1.6 كم )بخط مستق��
150م  بعد  عل�  بريدة   – ة  رف عن�� طريق 
الصخرية  ال�افة  شرق  وتحديدًا  تقريبًا 

مباشرة.

القرن  بدايات  ي  �� �ف الصنقر  ي  �� أنسث وقد 
ري، وهو عبارة عن برح�  الرابع عشر الهحج
املتوسطة  ارة  ال�حج من  ي  مب�ف�� للمراقبة 
تقريبًا  7.8م  بقطر  ريًا  دا�ئ شكاًل  يأخذ 
ط 85سم تقريبًا ويبلغ ارتفاع  وسمك ال�ا�ئ
تقريبًا  ــــ2.5م  1م  �ف  ب�� ما  منه  املتبقي 
ره  ي عدة فتحات صغ�� رح� ي هذا ال�ج �� د �ف وتوحج
أنها  ويبدو  تقريبًا  1.8م  ارتفاع  عل� 
كانت تستخدم عند إطالق الرصاص من 

البنادق عل� العدو. 

الصنقر )املرقب(



ة كسر فخارية من موقع العوسحج

ة موقع العوسحج

)40×14م(٬  أبعاده  الشكل  مستطيل  قصر  منها  املعمارية  اآلثار  من  عدد  عل�  ة  العوسحج تحتوي 
ي الذي يحتوي  ارحج يسة تش�تمل عل� سبع عشرة غرفة، ويحيط بسوره ال�ف ويتكون من ثالث وحدات ر�ئ
ي سور القصر  ر. وقد ب�ف�� رية يبلغ قطر الواحد منها 2.5 م�ت ا نصف دا�ئ يسة أربعة عشر برحجً عل� بوابة ر�ئ
موعة من ثالثة أحواض  درانه الداخلية فيبلغ ُسمكه 40 سم. وهناك محج ارة بُسمك 75سم. أما حج بال�حج
ام٬ وهي ذات أشكال مستطيلة تبلغ أبعادها )20×7م(. ترتبط هذه األحواض  ية متقاربة األححج ما�ئ
مال، بحيث  نوب إل� السث رة عرض الواحدة منها 40 سم، تمتد من ال�ج ما بينها بوساطة قنوات صغ�� ف��
ي ثم الثالث.  �� ي األول ثم الثا�ف �� مال األحواض فيصب �ف ي املنطقة السكنية سث �� يصل املاء من اآلبار الواقعة �ف
املنشآت  من  املشيدة عل� طرفه. يظهر �ف الوادي  رى  املياه من محج رة تصلها  بركة كب�� أن هناك  كما 
ر،  9 م�ت ر وعرضها  27 م�ت الشكل طولها  دران وحدة معمارية مستطيلة  ل�ج بقايا  املوقع  ي  �� �ف املعمارية 

ي ذلك املوقع. �� د �ف ويعتقد أنها آثار مسحج
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ال�ت��  راثية  ال�ت املعامل  من  عدد  ود  بوحج م  القص�� منطقة  ي  رف ت�تم��
مها  اصبحت مقصدا سياحيا لزوار املنطقة خاصة بعد ترم��

وتأهيلها.

ونزل  ومتاحف  تراثية  قرى  ي  �ف ب�� ما  املواقع  هذه  وتتنوع 
رها من املواقع ال�ت��  وأسواق شعبية وقصور تاريخية وغ��

تستقبل الزوار يوميا.

ال األعمال  املحلية ورحج �تمعات  املواطنون واملحج وقد ساهم 
ة  هي�ئ البلديات   مثل  ال�كومية  هات  ال�ج مع  بالشراكة 

ي تأهيل هذه املواقع وفتحها للزيارة. �� راث �ف ال�ت

ومن هذه املواقع:

راثية املواقع ال�ت
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واء ي عيون الحج �� البلدة التاريخية �ف

، وتكامل عناصرها املعمارية مما  رف مها امل�تم�� م بت�م�� واء بمنطقة القص�� ي عيون ال�ج �� ي البلدة التاريخية �ف رف ت�تم��
دية املتكاملة. ا للقرية النحج يؤهلها لتكون نموذحج

ر مساحته وسقفه املرتفع وتزينه عقود وأعمدة  ي بك�ج رف امع القديم الذي ي�تم�� تحتضن البلدة التاريخية ال�ج
رية  وانبه منارة دا�ئ ي أحد حج �� ميل، وله سرحة بنيت عل� طرازه، وكانت تقف �ف ي حج بنيت بشكل هندس��
ي املنطقة ال يذكرون تأريخًا  �� ه، وكبار السن �ف ي قدم بنا�ئ �� امع �ف ميلة. وتكمن أهمية ال�ج الشكل شامخة وحج
ودة العمارة  امع بحج ي مب�ف� ال�ج رف مه عام 1371هـ. وي�تم�� م عام 1331هـ، وأعيد ترم�� ه، وُرمِّ محددًا لبنا�ئ
صصة ومزخرفة  ر من األعمدة املربوطة بأقواس محج ؛ إذ يتكون من عدد كب�� م الداخل�� مال الت�م�� وحج

د.  مال املسحج زادت من روعة وحج

لس( وهو سوق  امع القديم، والسوق القديم )املحج ر بال�ج وهناك مدرسة الكتاتيب وهي ملحق صغ��
د فيه ما  امع القديم، ويوحج رة، ويقع قرب ال�ج دية الكب�� ًا ألسواق القرى النحج ي قديم يعد نموذحج �� شع�ج
رة؛ كونه  ارية كب�� ي بحركة تحج لس(، وقد كان يع�� رًا، ويسمى قديمًا ب)املحج ي متحج �ف يزيد عل� )50( خمس��

م مال غرب القص�� يخدم بلدان سث

واء ي عيون ال�ج �� البلدة التاريخية �ف



ي الشنانة بالرس بر��
ي محافظة  �� �ف التاريخي  الشنانة  ي  برح� يعد 
راثية  م أحد املعامل ال�ت الرس بمنطقة القص��
ي املنطقة، ويبعد  �� �ف والسياحية املشهورة 
أكيال من   7 قرابة  الرس  عن محافظة 

نوبية الغربية .  هة ال�ج ال�ج

عشر  ي  �� الثا�ف القرن  ل  أوا�ئ ي  �� �ف شيد  وقد 
واملراقبة.  االستطالع  لغرض  ري  الهحج
مستدير   , الشكل  مخروطي  ي  رح� وال�ج
املخلوط  ي  �ف الط�� من  ي  مب�ف��  , القاعدة 
�ف , يتكون من 8 أدوار بارتفاع  بمادة الت�ج
من  الطوابق  اسقف  وتتكون   , ر  م�ت  24
ويبلغ   , النخيل  ريد  وحج االثل  خشب 
ر وقطره  ي من اسفل 7.50 م�ت رح� قطر ال�ج
دار من  ال�ج ر وسمك  1.50 م�ت االعل�  من 

ر. االسفل 1.20 م�ت

السياحي  املعلم  هذا  ويستقبل 
مختلف  من  السياح  البارز  التاريخي 
ازات،  اإلحج ي  �� �ف خاصة  اململكة  مناطق 
مال عمارته ودوره  حيث تشدهم إليه حج
مالحم  ي  �� �ف دور  له  كان  فقد  التاريخي 
هة حمالت الباشا،  توحيد اململكة ومواحج
 �� �ف القرية  أهل  كما شهد دفاع ومالحم 

ال�روب.
ي الشنانة بر��
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راثية  ال�ت املواقع  وأبرز  أهم  من  ة  رف بعن�� املسوكف  سوق  يعد 
ي اململكة بشكل عام. �� م و�ف ي منطقة القص�� �� واألسواق الشعبية �ف

راثية  ال�ت ات  املنتحج لبيع  محالت  م  ي�ف الذي  السوق  ويستقبل 
وال�رفية واألكالت الشعبية الزوار من مختلف مناطق اململكة، 

راثية بشكل مس�تمر. كما يستضيف الفعاليات السياحية وال�ت

ي نسبة إل� سوق املسوكف  �� تعود تسمية سوق املسوكف الشع�ج
ي عام 1394هـ وتبنت أسرة الزامل إعادة  �� القديم الذي أزيل �ف

ه. بنا�ئ

األسواق  ر   وأك�ج أهم  من  يعد  القديم  املسوكف  سوق  كان 
من  رة  كب�� موعة  محج من  يت�ف و  م،  القص�� منطقة  ي  �� �ف ارية  التحج
ر من  ي محل و يعرض الكث�� �ت�� ي ما�ئ ي يبلغ عددها حوال�� �ف الدكاك��
ي عل�  �ء سوق املسوكف ال�ال�� أنواع البضاعة املختلفة. وقد أنسث

غرار السوق القديم.

سوق املسوكف



�� ميلة القا�ف سوق املسوكف- تصوير �ج



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 32املواقع ال�ت

ي �� را�ث بيت البسام ال�ت

راثية دعية ال�ت قلعة �ج

ة  رف ي محافظة عن�� �� ي الواقع �ف �� را�ث يمتاز بيت البسام ال�ت
ا  نموذحجً يمثل  والذي  الفريد  املعماري  بطرازه 
ه إل� عام  د، ويعود تاريخ بنا�ئ ي نحج �� للعمارة الفارهة �ف
1374هـ )1955م(، وتبلغ مساحته نحو 3٫500 
 30 ر مربع، ويتكون من دورين، ويحتوي عل�  م�ت
الس الستقبال  غرفة متفاوتة املساحات منها محج
رها، ويعد بيت  الضيوف وغرف النوم واملخازن وغ��
ي فنون العمارة القديمة  �� ا ملتذو�ت رفً البسام مثااًل مم��
التهوية  ي  �� �ف فريدة  هندسة  عل�  يحتوي  حيث 

واإلنارة الطبيعية.

الرس،  محافظة  ي  �� �ف راثية  ال�ت دعية  حج قلعة  تقع 
ًرا  م�ت  6٫250 نحو  للقلعة  الكلية  املساحة  وتبلغ 
 �� واملبا�ف املرافق  من  موعة  محج عل�  تحتوي  مربًعا. 
ذب  راثية، وتعد القلعة إحدى نقاط ال�ج والغرف ال�ت
محافظة  ي  �� �ف ا  رفً مم�� ومعلًما  ا  ومتح�فً السياحي 
من  وأركانها  نباتها  حج ي  �ف ب�� عليه  تش�تمل  بما  الرس 
األسلحة  موعات  كمحج املختلفة  راثية  ال�ت القطع 
لدية،  وال�ج وال�فشبية  النحاسية  والقطع  القديمة، 

ميع أنواعها. والعمالت بحج

بيت البسام 

دعية من الداخل- تصوير محمد العامل قلعة �ج



متحف الدبيخي

ي �� را�ث قصر الدبيخي ال�ت

اصة باملنطقة. م من أبرز املتاحف ال�ف ي مدينة بريدة بمنطقة القص�� �� ي �ف �� را�ث يعد قصر الدبيخي ال�ت

ر  ي بلدة القويع غرب مدينة بريدة عل� شارع السالم، وهو عبارة عن مب�ف� كب�� �� ي �ف �� را�ث ويقع القصر ال�ت
م )12( غرفة مختلفة املساحات، ويحوي املتحف  راثية القديمة و ي�ف ي عل� طراز البيوت ال�ت �ف ي بالط�� مب�ف��
ر من )3000( قطعة تراثية، وقد تم عرض محتويات تراثية متنوعة داخل القصر، وتتكون القطع  أك�ث
مل  الري، كذلك تسث ي  �� أوا�ف الطهي والطعام وكذلك  ي  �� أدوات وأوا�ف املتحف من  ودة داخل  املوحج راثية  ال�ت
وال�راثة،  الزراعة  أدوات  أيضًا  مل  تسث كما  ال�بوب،  رش  وحج لطحن  والرحى  واملباخر  القهوة،  أدوات 
الية  مية القديمة، وبعض املالبس الرحج مل أيضًا بعض األدوات املدرسية والتعل�� ارة، وتسث وأدوات النحج

اصة بالنساء. ميل ال�ف ي وأدوات التحج ية وبعض ال�ل�� والنسا�ئ



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 34املواقع ال�ت

راثية بلدة املذنب ال�ت

 �� العمرا�ف التخطيط  عل�  باقيًا  وشاهدًا  حيًا  ًا  نموذحج راثية  ال�ت “املذنب”  بلدة  تمثل 
وسوقها  وشوارعها  بمبانيها  فالبلدة   ، �� املا�ف ي  �� �ف د  نحج منطقة  ي  �� �ف د  السا�ئ ي  والسك�ف��

د. معات السكنية املتناثرة وسط نحج ية للتحج سد صورة نموذحج ر تحج امعها الكب�� وحج

تها لتتحول  ر من 700 عام، وقد تم إعادة تشغيلها وتهي�ئ ويعود تاريخ البلدة إل� أك�ث
ر سلطان  زة األم�� ا�ئ م، وحققت القرية حج ي منطقة القص�� �� ة �ف رف راثية املم�� إل� أحد املواقع ال�ت
ي كأول مدينة تراثية متكاملة تم تشغيلها دون تدخل أو  �� راث العمرا�ف بن سلمان لل�ت

إعادة بناء باملواد ال�ديثة. 

يتوسط القرية ساحة يحيط بها 33 معرضًا، كانت سوقًا ملحافظة املذنب منذ ما يزيد 
عن 150 عامًا مضت، وحولتها بلدية محافظة املذنب إل� محالت يعرض فيها الهواة 
دخيل  ابن  مدرسة  منها  نوبية  ال�ج هة  بال�ج وتقع  أثرية،  قطعة  آالف  خمسة  من  ر  أك�ث
ن املدينة الذي  اورها سحج تها، ويحج ي تم بناؤها عام 1313 هـ وما زالت بنفس هي�ئ ال�ت��
رة أو من يحكم عليهم بحكم  ي املذنب خالل تلك الف�ت �� ي من قبل قا�ف يعاقب به املخطى�
ي عام 1227 هـ، وكان  شرعي ينفذ فيه ذلك ال�كم، باإلضافة إل� بيت غيالن الذي ب�ف��
ر من  ي عل� أك�ث �� رة، وتمتد املمرات املزينة بكل ما هو  ترا�ث مقرًا للقضاء طوال تلك الف�ت
املراقبة  ي  أبراح� بها  تحيط  ساحة  عل�  القرية  تحتوي  القديمة،  للمنازل  موقعًا   348
ر ماء  انبها ب�ئ هات األربع، حيث تقع بحج راثية من كافة ال�ج اصة واملحيطة بالقرية ال�ت ال�ف

�� ي املاء منه عن طريق السوا�ف ي�تم استخراح�

إل�  لس” ويقع  البلدة العديد من املعامل واملواقع، ومن هذه املعامل “سوق املحج م  وت�ف
ارتبط قصر  ري، وقد  الهحج العاشر  القرن  إل�  ع  الذي يرحج الـشرق من قصر “باهلة” 
هة  ي مواحج �� ر( ويقع بابا القصر �ف د وبينهما شارع عرضه 16 ذراعا )8 م�ت “باهلة” باملسحج

مالية الغربية. امع من الناحية السث د ال�ج املسحج

راثية بلدة املذنب ال�ت





م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 36املواقع ال�ت

متحف العقيالت

ي توثق حقبة  م وال�ت�� ي القص�� �� ميل، يقع متحف العقيالت الذي يعد من أهم املتاحف �ف ي حج �� ي مب�ف� ترا�ث �� �ف
قهم  ووثا�ئ كصورهم  العقيالت  راث  ب�ت ويختص  العربية،  زيرة  ال�ج ي  خارح� ورحالتهم  العقيالت  ال  رحج
م كذلك درًعا للملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه هللا، الذي ارتداه  ومخطوطاتهم ومقتنياتهم، وي�ف
ر من 3٫000 صورة ألسر  نباته أك�ث ي حج �ف م املتحف ب�� ي معارك توحيد اململكة مع امللك املؤسس. ي�ف �� �ف

اصة بهم. العقيالت، و1٫500 وثيقة لهم، إضافة إل� عشرات املقتنيات ال�ف

ي استخدموها  ق ال�ت�� ارة العقيالت والوثا�ئ ي تحج �� �ف رة  ويقدم املتحف تعريفا بمعظم الشخصيات الشه��
العربية،  زيرة  للحج املتاخمة  البالد  نحو  م  القص�� د وخصوصا  نحج تنطلق من  ارية  تحج كانت حركة  حيث 

م ال�دود رس�� ويعود تاريخها قبل نحو 300 عام وانتهت ب�ت

متحف العقيالت



راثية راء ال�ت �ج بلدة رياض الحف
راء  �ج ًا كامتداد طبيعي لقرية ال�ف نوبية الغربية من مدينة بريدة،. وكان إنشاؤها متدرحج هة ال�ج ي ال�ج �� تقع �ف
راء قديمًا، حيث تم إنشاؤها  �ج ة ملوقعها اآلمن من فيضان املاء الذي كان يهدد سكان ال�ف راثية ونتيحج ال�ت
ي منطقة فسيحة، أرضها خصبة، وماؤها عذب. وهي عبارة عن »روضات«، فحفر املزارعون آبارهم  �� �ف

راء«.  �ج ي هذه الرياض وأطلقوا عليها اسم »رياض ال�ف �� �ف

د قسم من  يدة نسبيًا، كما يوحج يًا، وعددًا آخر منها بحالة حج ز�ئ هدمة حج ي املُ �� م البلدة عددًا من املبا�ف وت�ف
ي وبعض البيوت. يس�� م مدخل البلدة الر�ئ ، وتم ترم�� السور القديم وعدد من األبراح�

راثية راء ال�ت �ج بلدة رياض ال�ف



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 38املواقع ال�ت

ي قبة �� قصر امللك عبدالعزيز �ف

م  ي القص�� ل من أهال�� ه إل� ما قبل العام 1351هـ، وبناه رحج ي وسط بلدة قبة، ويعود تاريخ بنا�ئ �� يقع �ف
ر مربع، وهو  8 آالف م�ت يدعى )ابن مقبل( بأمر من امللك عبدالعزيز – رحمه هللا. وتبلغ مساحته 
ي مربعة للحماية،  ي زواياه األربعة أبراح� �� �ف موعة من األبنية املحاطة بسور مرتفع تقوم  عبارة عن محج
 �� �ف د  السا�ئ دي  النحج الطراز  هو  للمب�ف�  املعماري  الطراز  للقصر.  يس  الر�ئ املدخل  فوق  خامس  ي  وبرح�
ر من املواقع ذات  املنطقة الوسطى، ويمتاز بصفة دفاعية خاصة من خالل األسوار املرتفعة. ويعت�ج
ال االست�ثمار السياحي. وقد  ي محج �� ي وإمكانية االستفادة منه �ف �� ال الطراز العمرا�ف ي محج �� األهمية العالية �ف
د وآبار  ن ومسحج د بداخله سحج رقية وسكنًا للخويا، ويوحج ريد وال�ج استعمل القصر مقرًا لإلمارة وال�ج

ميل. ي حج ي محل�� ي بطراز هندس�� رف مياه، وي�تم��

ي قبة �� قصر امللك عبدالعزيز �ف



قصر املشقوق
ي ماء شقت بمهارة عالية  �ف م عل� ع�� أق�� ��  مركز قصيباء، وسمي بذلك ألنه  �ف م  القص�� ي منطقة  �� �ف يقع 
 �� �ف ه  إنشا�ئ القصر. وكان بدء  ي وسط  �� �ف ر  ب�ئ إل�  املاء  إيصال  10كلم، وي�تم من خاللها  ملسافة تزيد عل� 
درانه  ي السلمان. وقد بنيت حج ي بن عل�� �� ي نسبة إل� مرممه را�ف �� العام 1250هـ، وله اسم ثان هو الرا�ف
رًا، ويحيطه سور يرتفع ح�ت� خمسة أمتار. ويحتوي القصر عل�  ، ويصل ارتفاعها إل� 15م�ت �ف من الط��
 15 إل�  باالضافة  وال�بوب،  لل�تمور  ومخازن  ي  داخل�� د  مسحج وبه  استعمالها،  بحسب  الس  محج أربعة 
ي القصر بصفته الدفاعية  رف م القرآن. وي�تم�� غرفة نوم وملحقاتها، ولعل أهمها مدرسة أو كتاب لتعل��
امها، ولكنها  ي تنوعت أشكالها وأححج ال�ت�� املعمارية  ي كتله  �ف ب�� ي وسطه ما  �� �ف املكشوفة  الساحة  ود  ووحج
ر وسقفه من أخشاب  ي وال�حج �ف الط�� ي من  �ف�� �جُ الوسطية. وقد  الساحة  رابطة من خالل  متواصلة وم�ت
رة نخيل تنبت تمرًا اختصت به قصيباء  ود ما يزيد عل� 2000 شحج ي بوحج رف ريد النخل، وتم�� األثل وحج

ر من األحداث التاريخية. وهو تمر الشقراء، وكذلك ارتباطه بكث��

ر قصر التيس��



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 40املواقع ال�ت

راثية راء ال�ت �ج بلدة الحف

 ، �ف حص�� حصن  بأنها  ووصفت  هـ،   1115 عام  إل�  البلدة  تاريخ  ع  يرحج
ام مختلفة، وتبلغ مساحة  ي بأححج ل طي�ف�� رف وتحتوي القرية عل� 400 م�ف

ر مربع. البلدة 80.000 م�ت

رها  وهحج السيول  بفعل  عاما  ي  �ف اربع�� نحو  قبل  القرية  تهدمت  وقد 
بلدية  به   قامت  والذي  البلدة  وتأهيل  م  ترم�� تم  أن  إل�  أصحابها، 
راث الوط�ف��  ة العامة للسياحة وال�ت م بالتعاون مع الهي�ئ ي القص�� �� راء  �ف �ج ال�ف

)سابقا(.

من  ضة  الفا�ئ األمطار  مياه  فيه  مع  تتحج مستنقعًا  البلدة  موقع  وكان 
زيرة العربية -. وهي مكونة من طابق  ي ال�ج �� ر وادي �ف وادي الرمة - أك�ج
ارية  التحج املحالت  من  عدد  انبه  وبحج واحد  د  مسحج وفيها   ، �ف طابق�� أو 
ي وسطها، حيث  �� ميعها ملتفة حول منطقة السوق �ف يبلغ 59 محال حج
ود  ي تحيطها أحياء البلدة املختلفة، ولعل وحج رة ال�ت�� د الساحة الكب�� توحج
من  أشعة  كأنها  املركزية  شوارعها  وانطالق  البلدة  وسط  ي  �� �ف الساحة 
اري  بؤرة واحدة يصف حال القرية املع�تمدة عل� سوقها ونشاطها التحج
راء سابقًا سوقًا معروفة ونشطة، وبها  �ج الزراعي الهام، حيث كانت ال�ف
يتوسطها.  الذي  ر  الكب�� امليدان  ي  �� �ف معة  يوم حج يعقد كل  سوق مفتوح 
 �� �ف والفعاليات  األنشطة  من  العديد  حاليًاً  راثية  ال�ت القرية  ي  �� �ف ويقام 
راء  �ج ال�ف معية  ان  مهرحج فيها  يقام  كما  الوطنية،  واملناسبات  األعياد 
الحياء أحد أهم املواسم الزراعية وهو موعد حصاد وبيع القم� الذي 

راء. �ج تشتهر به ال�ف

راثية راء ال�ت �ج بلدة ال�ف





م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 42املواقع ال�ت

د املعارك التاريخي مسحج

ر أحد  نوب مدينة بريدة، ويعت�ج ي حج ري الداخل�� ي قلب مزارع ضاحية وهطان عل� الطريق الدا�ئ �� �ف يقع 
اوز عمره 160 عام تقريبًا.  م، حيث يتحج ي منطقة القص�� �� د التاريخية �ف أبرز املساحج

وظل  املعارك،  هللا  عبد  الشيخ  ه  وأّمَ ال�ميد  الراشد  م  ابراه�� الشيخ  نفقة  عل�  د  املسحج بناء  تم  وقد 
درانه  حج بناء  ي  �� �ف ي  �ف الط�� عل�  تع�تمد  ي  ال�ت�� القديمة  البناء  مواد  وعل�  ي  الهندس�� مه  ت�م�� عل�  محافظًا 
ي العام 1380 هـ  �� مه عدة مرات �ف ي األسقف، كما تم ترم�� �� ريد النخل �ف وأسواره، وعل� خشب األثل وحج
ر د فيصل  ي األم�� ي العام 1439هـ عل� نفقة صاحب السمو امللك�� �� تقريبًا وكذلك عام 1428 هـ وأيضًا �ف

بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

د املعارك مسحج



ي بالقوارة �� را�ث ي ال�ت ا�� قصر ابن �حج

الغربية  مالية  السث هة  ال�ج ي  �� �ف يقع 
منطقة  ي  �� �ف القوارة  بلدة  من 
حي السالم، ويتكون من بوابة 
ان  برحج انبيها  حج عل�  ضخمة 
ساحة  إل�  ي  �� وتف�ف ريان،  دا�ئ
عدد  حولها  مكشوفة  داخلية 
من األروقة، وتتوزع عدة غرف 
لتشكل  الساحة  هذه  حول 
كما   . السك�ف�� القصر  أقسام 
يسم�  عريض  سر  حج د  يوحج
يصل  أعاله  شخص  بوقوف 
�ف  الدفاعي�� ي  �ف �� رحج ال�ج ي  �ف ب�� ما 
وطراز  املدخل.  منطقة  ي  �� �ف
لطراز  مشابه  املعماري  القصر 
وهو  د  السا�ئ الوسطى  املنطقة 
البناء  ومواد  دي،  النحج الطراز 
املستخدمة هي نفسها املحلية 
ي األبنية من تلك  �� املستخدمة �ف
�ف  والط�� ارة  ال�حج وهي  رة،  الف�ت

ار. ذوع األشحج وحج

ي بالقوارة �� را�ث ي ال�ت ا�� قصر ابن �حج



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 44املواقع ال�ت

ي �� بيت القا�ف

نسب إل�  نوبية يقع حيا املسهرية املقيبلة. وهو ��ُ مالية وال�ج هتيه السث ي حج �� ة، و�ف رف يقع وسط محافظة عن��
ه عام 1329هـ  ي بإنشا�ئ ي ذاك الوقت. وقد ُبدى� �� د �ف ي أحد أشهر قضاة  نحج �� الشيخ صالح بن ع�ثمان القا�ف
دي القديم، وما زال  ي تمثل الطراز النحج ة ال�ت�� رف ر أحد األمثلة امل�تم�� ي العام 1340هـ، وهو يعت�ج �� وانتهى �ف
ر من الغرف واألحواش، ومساحته  ه. ويتكون من أربعة أدوار، وبه عدد كب�� محافظًا عل� حاله منذ بنا�ئ
�ف  املتخا�م�� الذي استعمله أيضًا الستقبال  ي  �� اص للقا�ف ال�ف 700م2. وقد كان السكن  تقدر بحوال�� 
ي تواصل أفقي يحدد  �� �ف ية أشكال الزخارف املثلثية  ارحج ال�ف هته  د عل� واحج اعات بينهم. يوحج رف ال�ف وفض 

رة ومربعة الشكل. سقف الغرف، وفتحات البيت املعمارية صغ��

�� بيت القا�ف



ي �� را�ث بيت الصالحي ال�ت
ي قديم يعود  ل طي�ف�� رف ي طالب. وهو عبارة عن م�ف �� ي بن أ�ج امع عل�� ة غرب حج رف ي وسط محافظة عن�� �� يقع �ف
دي القديم، ويزخر  د به أقسام البيت النحج إنشاؤه إل� حوال�� 1370هـ، ويتكون من ثالثة طوابق وتوحج
واملرسومة  املحفورة  النقوش  وكذلك  الداخلية،  هاته  واحج عل�  صية  ال�ج الزخارف  من  بالعديد  املب�ف� 
راء  باأللوان الزاهية عل� أبوابه ال�فشبية. تم تحويله من قبل أصحابه إل� متحف بعد أن قاموا بإحج
مل  ي تسث راثية ال�ت�� م املتحف اليوم العديد من املقتنيات واألدوات ال�ت م وتطوير عليه، حيث ي�ف أعمال ترم��
ي الزراعة واألسواق وخالفها،  �� ي تستخدم �ف ل القديم، إضافة إل� بعض األدوات ال�ت�� رف معظم أدوات امل�ف

كما يحتوي عل� عمالت معدنية وكتب تراثية.

�� را�ث بيت الصال�ي ال�ت



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 46املواقع ال�ت

حي مقصورة الرا�ج

املنطقة من حيث عمارتها  ي  �� �ف ة  رف املم�� ي  �� املبا�ف رية، وهي من  البك�� مالية من محافظة  السث هة  ال�ج ي  �� �ف تقع 
ل.  هاتها املا�ئ ها، وشكل واحج ومتانة بنا�ئ

مل  ي عام 1193هـ، ويتكون املب�ف� من دورين تسث �� حي �ف حي ناصر الراحج لة الراحج د عا�ئ ها حج وقد قام ببنا�ئ
صة«، كما تش�تمل  مع حج صص حج لس، و»القبة« الصالة، املخزن، ومستودعات ال�تمر »ال�ج القهوة املحج
حيث  إسالمية،  مدرسة  السابق  ي  �� �ف كان  الذي  حي  الراحج د  مسحج وارها  وبحج الغرف.  من  عدد  عل� 
 8 قارب  ُ�� ما   » �� »السوا�ف عملية  ي  �� �ف وتحمل  ماء  ر  ب�ئ د  يوحج كما  املنطقة.  ي  �� �ف د  املساحج أقدم  من  ر  يعت�ج
من  املاء  ي  خرح� ُ�� خالله  ومن  »اآلبار«،  بالقلبان  اص  ال�ف لدي  ال�ج السقاء  عن  عبارة  هو  والغرب  غرب، 
ر إل� ملتقى املاء  سحب منه الغروب من الب�ئ ر »الرشاء«، وهو ال�بل الذي �تُ ر بواسطة سحبه ع�ج الب�ئ

ي هذه املقصورة. �� ي ما زال يعمل �ف �� ي أعاله. وتراث السوا�ف �� معه �ف وتحج

حي مقصورة الرا�ج



رية القديم سور البك��
هة الشرقية من محافظة  ي ال�ج �� ودة إل� يومنا هذا �ف رية األثري - الذي ما زالت آثاره موحج ر سور البك�� يعت�ج
ر  ع تاريخه إل� ما قبل العام 1250هـ، ويبلغ عرضه أك�ث رية - معلمًا من املعامل األثرية، حيث يرحج البك��
ي األزمان القديمة كما هو  �� ي �ف رية من أي اعتداء خارحج ر وله بوابات، وكان السور يحمي البك�� من م�ت
ي موقع السور القديم  �� م اليوم هو سور حديث تم إنشاؤه �ف ي ذلك الوقت. والسور القا�ئ �� حال البلدان �ف

نفسه وبطراز مشابه له ولكن دون تحديد التاريخ الذي تم فيه ذلك.

رية القديم سور البك��



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 48املواقع ال�ت

مقصورة السويلم

لم بن ع�ثمان  ه عبدهللا بن سو�� ر�� البك�� ر  تبعه عدد من املالحق بناها أم�� �� ر  ي كب�� �� عبارة عن قصر ترا�ث
ث كانت  ة، ح�� ر�� خ البك�� ي تار�� �� ة القرن الثالث عشر. وكان لها دور بارز �ف ي بدا�� �� لم �ف بن عمران آل سو��
 �� لم. ولها ثالثة أبواب، الغر�ج لة، كما استخدمت سكنًا لبعض أسر آل سو�� رات طو�� ي ف�ت �� مقرًا لألمارة �ف
ضًا. وتتكون املقصوره  ل أ�� ي النخ�� فت� عل�� ي و�� مال�� ي املوصل لسوق القهوة، والسث �� نو�ج ل، وال�ج املوصل للنخ��
ة  ر�� ي البك�� �� �ف ر  ي ب�ئ �� س، وهي ثا�ف �� ر املالصقة لباب القهوة الر�ئ لم” وهي الب�ئ ن. و”مالح السو�� من دور��
لم  ي السو�� خ محمد بن عل�� ة. وقد قام الش�� ر�� ي زمن نشأه البك�� �� لم �ف لم بن ع�ثمان بن سو�� حفرها سو��
1428هـ  عام  إتقانًا  ر  وأك�ث مل  أسث بشكل  مها  ترم�� د  أع�� ثم  1416هـ،  عام  وملحقها  املقصورة  م  رم�� ب�ت
 �� �ف ة  ر�� البك�� محافظة  ي  �� �ف بارزًا  ًا  اح�� س�� معلمًا  املقصورة  وتعد  بها.  طة  املح�� والساحات  ي  �� املبا�ف مل  وسث

م. منطقة القص��

مقصورة السويلم



بيت السبيعي )بيت املنصور(
15 سنة  1327هـ وأقام فيه ما يقارب  ة . بناه الشيخ / ناصر السبيعي عام  رف ي محافظة عن�� �� �ف يقع 
 �� ة �ف رف ي الطينية املم�� �� ر من املبا�ف لة املنصور وعرف باسم بيت املنصور ويعت�ج وبعدها انتقلت ملكيته لعا�ئ
م  10 غرف مع ملحقاتها  املنطقة، ويتكون من أربعة أدوار ويقع عل� مساحه حوال�� 1000م2 وي�ف
ه  ي بنا�ئ �� ، ويمثل البيت �ف �� ي الدور الثا�ف �� لس آخر �ف ي ومحج �� ي الدور األر�ف �� �� )قهوة( �ف لس شع�ج إضافة إل� محج

ميع تفاصيله األصلية . دي القديم ويحتفظ بحج الطراز النحج

قصر ابوقري



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 50املواقع ال�ت

ي قبل 75  �� ة وانسث رف ي محافظة عن�� �� ي �ف �ف ي حي أم حس�� �� يقع �ف
ر تبلغ مساحته حوال��  ي صغ�� سنة تقريبًا، وهو بيت طي�ف��
�ف  لس�� ومحج ومطبخ  غرف  ثالث  من  ويتكون   . 200م2 

ر . دي الصغ�� �ف . ويمثل بناءه البيت النحج شعبي��

الذي  العويس  عبدالرحمن   / لألستاذ  ملكيته  ع  وترحج  
فيه  ويستقبل  القديم  البيت  بمقتنيات  وأهله  رممه 

الزوار .

ي  �� را�ث بيت العويس ال�ت



بيت العويس
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ة رف ي عن�� �� ر �ف امع الكب�� ذنة الحج م�ئ

ها إل� عام 1307هـ. ر ال�الية من املعامل املشهورة باملنطقة، ويعود تاريخ بنا�ئ ة الكب�� رف امع عن�� ذنة حج تعد م�ئ

ي موصل  �� ي يصل بينها سلم حلزو�ف �� ذنة 23م، وتتكون من أربع أدوار اضافة للدور األر�ف يبلغ ارتفاع امل�ئ
ذنة وقد قام بتشييدها شخص يدعى )ابن صويل�( رحمه هللا .  ألعل� امل�ئ

مت بها املحاضرات  رة إذ كانت مدرسة لتعلم الدين والفقه وأق�� دة علمية كب�� ذنة فا�ئ وكان لهذه امل�ئ
ة الشيخ عبد هللا بن  رف ي مدينة عن�� �� ، وأول من قام بها �ف �ف ة السابق�� رف والدروس الدينية من علماء عن��
� عام 1150هـ وقد أسهم تالميذه من بعده بنشر العلم والوعي  احمد بن عضيب رحمه هللا املتو�ف
ي رحمه هللا. �� ذنة الشيخ صالح بن ع�ثمان القا�ف ي هذه امل�ئ �� ي الناس، وكان أخر العلماء الذين درسوا �ف �ف ب��

رة وقد  ي بسعة كب�� �� ي الدور األر�ف رف (حيث ي�تم�� �� ذنة من خمسة ادوار إذا أضفنا)الدور األر�ف وتتكون امل�ئ
ة من فقه ودين ومبادى ال�ساب  عل هذا الدور مدرسة لتدريس القران والعلوم الضرورية للناش�ئ حج
 �� ط وكان أخر من درس فيه الشيخ صالح بن عبدا لعزيز الدامغ رحمه هللا، أما الدور الثا�ف البسيط وال�ف
رة  ي داخل هذا الدور غرفة صغ�� �� ي السن و�ف �� فكان غرفه يدرس فيها العلماء الكبار والطلبة املتقدمون �ف
وبه  لوس  للحج الثالث  الدور  ي شهر رمضان، وخصص  �� �ف فيها  يعتكفون  الوقت  ذلك  ي  �� �ف العلماء  كان 

راحات. رة واالس�ت لسات القص�� ار( ويظهر انه اعد للحج مكان إلشعال النار )وحج

راح بن زهري عام 1112هـ . د حج وتذكر الروايات التاريخية أن أول من أسس هذا املسحج



راثية راء ال�ت �ج بلدة ال�ف
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وز د الحج مسحج

ي وسط املدينة. وكلمة  �� ة والذي يقع �ف رف ي محافظة عن�� �� د �ف ر أحد أقدم املساحج ي عام 1237هـ، ويعت�ج �� ي �ف ب�ف��
ية املكشوفة ال�ت��  ارحج ود سرحة )وهي الساحة ال�ف ي بوحج رف ة. وي�تم�� ي األشياء املزدوحج ي تع�ف�� وز لدى األهال�� ال�ج
مسة  املسث األوقات  ي  �� �ف الصالة  فيه  تؤدي  والذي  املسقوف  زء  ال�ج )وهو  املصباح  وكذلك  بسور(،  تحاط 
ها وقت الشتاء، كما أنها عازلة  رودتها صيفًا ودف�ئ ي ب�ج رف أثناء الصيف(. كما يحتوي عل� خلوة )قبو(، ت�تم��

 . ي�� لألصوات والضحج

 �� �ف املعروفة  د وحلته  املسحج د” أن هذا  نحج ي  �� �ف الواقعة  ال�وادث  ي كتابه “بعض  �� �ف ابن عيس�  وقد ذكر 
هاتها  ي تحتوي عل� األحياء القديمة بإحاطتها بأغلب حج ي املنطقة ال�ت�� رف ة عمرت عام 1237هـ، وت�تم�� رف عن��
ي تحاذي تلك املزارع،  ريزة من األحياء ال�ت�� وز القديم املالصق ل�ي ال�ف ر حي ال�ج ، ويعت�ج �ف باملزارع والبسات��
د بالنسبة للحي من  ي أهمية موقع املسحج �ف مال والغرب. ومن هذا يتب�� ه ال�فصوص من السث وعل� وحج

ناحية، ومن ناحية أخرى بالنسبة للمزارع القريبة.

وز د ال�ج مسحج



د محمد بن عبدالوهاب مسحج
امن  رف م. يذكر أن بناءه بال�ت ي منطقة القص�� �� د الهاللية القديم نسبة ال� بلدة الهاللية �ف يسمى كذلك مسحج
ي وبطريقة العروق  �ف د باستخدام الط�� ي العام 950هـ،  حيث تم بناء املسحج �� مع تأسيس بلدة الهاللية �ف
طيت  ي عفُ ريد النخل ال�ت�� ذوع األثل وحج ي بالهاللية قديمًا، وسقفه من حج ي البناء الطي�ف�� �� دة �ف كطريقة سا�ئ
دمات، ومازال عل� شكله األول وأساساته  ًا وفريدًا ومتكامل ال�ف رف ر معلمًا مم�� بطبقة طينية، ويعت�ج
)مكان  لوة  ال�ف د  توحج مالية منه  السث هة  ال�ج ي  �� و�ف أروقة،  ثالثة  د من  املسحج ويتكون  ر.  تغي�� القديمة دون 
رات  ف�ت عل�  مرات  عدة  مه  ترم�� تم  وقد  ر،  وب�ئ للنساء  مصل�  د  املسحج وبمؤخرة  الشتاء(،  ي  �� �ف الصالة 
عام  هللا  رحمه  ال�ميدان  م  إبراه�� بن  صالح  الشيخ  د  املسحج إمام  نفقة  عل�  آخرها  متنوعة  تاريخية 

1427هـ.

د محمد بن عبدالوهاب مسحج
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ة رف ي بعن�� �� را�ث ريزة ال�ت د الحف مسحج
محافظة  ي  �� �ف الطينية  د  املساحج أقدم  من 
ال�ت��  رة  الف�ت إل�  تشييده  ع  ويرحج ة  رف عن��
أن  حيث  ة  رف عن�� حارات  أول  فيه  بنيت 
القديمة  املدينة  نواة  ر  تعت�ج املنطقة  هذه 
ي انطلقت منها الكتلة العمرانية بكل  ال�ت��
طرازه  دعل�  املسحج حافظ  .وقد  اه  اتحج
الشامخة.  ذنته  بم�ئ القديم  املعماري 
�ف  والل�ج ي  �ف الط�� ه  بنا�ئ ي  �� �ف األساسية  واملادة 
األثل  ار  أشحج ولألسقف  املهذب  وال��� 
النخل وال�فوص كما تدخل مادة  ريد  وحج
هات  مالية للواحج ص إلضافة عناصر حج ال�ج
لوحة  ود  وحج للنظر  وامللفت  الداخلية. 
ريزة  د ال�ف دد مسحج صية كتب عليها )حج حج
ريزة  ال�ف د  مسحج ويتكون  1337هـ(  عام 
من  اقل  مستوى  عل�  )خلوة(  قبو  من 
ي ويستفاد من  �� ار�ف األرض ودور  سط� 
وذلك  والباردة  ال�ارة  األيام  ي  �� �ف لوة  ال�ف

واء  أحج وكذلك  الصيف  ي  �� �ف الالهبة  واء  األحج عن  معزولة  تكون  أنها  حيث  ال�ديثة  املكيفات  توفر  قبل 
د فهو يتكون من مصباح مسقوف ي�تم الدخول  ي للمسحج ي فصل الشتاء. أما التكوين الداخل�� �� الصقيع �ف
د وال�ت��  ية املكشوفة للمسحج ارحج نوبية من الساحة ال�ف مالية وال�ج ي السث �ف هت�� ي ال�ج �� �ف ي  �ف أليه عن طريق باب��
ي السرحة أوقات  �� ي أيام الشتاء وت�تم الصالة �ف �� تسمى )سرحه( يستخدم املصباح للصالة أوقات النهار و�ف
رية اسطوانية تم  الليل ويتكون املصباح من بناء مستطيل مسقوف محمول سقفه عل� أعمدة ححج

ص وبها أرفف ل�فظ نسخ من القران الكريم.  لياستها بواسطة ال�ج

ريزة د ال�ف مسحج



د املقبل  مسحج
د إل�  ع تاريخ إنشاء املسحج د محمد املقبل التاريخي بحي البصر، غرب مدينة بريدة، ويرحج يقع مسحج
د  ر محمد بن سلمان لتطوير املساحج من مشروع األم�� مه مؤخرًا �ف ما قبل عام 1378هـ، وقد تم ترم��

التاريخية.

د  معة، وآخر من قام بإمامة املسحج د بالبصر، وكانت تقام فيه صالة ال�ج د أول مسحج وقد كان املسحج
ر  د أك�ث ميد والذي ظل يؤذن باملسحج الشيخ محمد الصالح املقبل، ومؤذنه الشيخ صالح العبدالعزيز املح��

ي عاًما. �ف من خمس��

دي،  ه عل� الطراز النحج د محمد املقبل الذي يبعد نحو 10 كم عن مركز مدينة بريدة ببنا�ئ ي مسحج رف وي�تم��
ر، وسقفه من خشب األثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية  ي وال�حج �ف وقد كان بناؤه من الط��

ا. نحو )430م2( ويتسع لنحو )88( مصل��ً

د املقبل مسحج
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رقاء التاريخي د ال�ج مسحج

د إل� ما قبل عام 1323هـ. رقاء التاريخي بمحافظة األسياح، ويعود تاريخ إنشاء املسحج د ال�ج يقع مسحج

ر محمد بن سلمان لتطوير  من مشروع األم�� راثية باملحافظة، وهو �ف ي ال�ت �� د من أبرز املبا�ف ويعد املسحج
�� 10 مناطق. دا �ف م 30 مسحج د التاريخية باململكة الذي ي�ف املساحج

فهيد  آل  الشيخ  أم  كما  فهيد،  آل  الفهد  ي  ترك�� بن  فهد  الشيخ  التاريخي  رقاء  ال�ج د  ببناء مسحج وقام 
معة وكان الشيخ  مت فيه صالة ال�ج راب، وأق�� ي عام حج �� امع عام 1333هـ �ف ي فيه ح�ت� تحول إل� حج �ف املصل��

ي ح�ت� وفاته. �� د، ثم تول� اإلمامة من بعده الشيخ عبدهللا الصقع�ج ع�ثمان بن معارك هو إمام املسحج

، والشيخ عبدالعزيز العبيد، والشيخ  �� د بعد ذلك الشيخ نافع بن عماش ال�ر�ج مة املسحج ومن أبرز أ�ئ
امع ح�ت� عام 1403هـ،  ناصر بن صالح الفهيد الذي ظل إماًما للحج

ر، وسقفه من خشب األثل وسعف  ي وال�حج �ف دي من الط�� ه عل� الطراز النحج رقاء ببنا�ئ د ال�ج ي مسحج رف وي�تم��
ا. النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو )590م2( ويتسع لنحو )181( مصل��ً

رقاء د ال�ج مسحج



الن  د العحج مسحج
ر  األم�� مشروع  من  �ف وهو  باملنطقة،  راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف أقدم  من  م  القص�� بمنطقة  الن  العحج د  مسحج يعد 
نوب مدينة بريدة بحي الصباخ  د حج د التاريخية باململكة ويقع املسحج محمد بن سلمان لتطوير املساحج
نوب  حج كم   7.5 نحو  ويبعد  القديمة،  املزارع  بمنطقة  عبدالعزيز  امللك  طريق  عل�  م  القص�� بمنطقة 

شرق بلدية مدينة بريدة.

ي سور بريدة القديم،  د وكان يقع خارح� الن كونه من أقدم املساحج د العحج ع األهمية التاريخية ملسحج وترحج
ر من 350 عاًما . ه إل� أك�ث ي تاريخ إنشا�ئ �� ويذكر أنه يعود �ف

كان  املنطقة؛ حيث  ي  ثقافية وعلمية ألهال�� والعبادة منارة  للصالة  ا  انب كونه مكا�فً بحج د  املسحج ويعد 
يقام فيه العديد من الدروس واملحاضرات.

ي املنطقة يتعلمون فيه الكتابة والقرآن الكريم،ويعقدون  �تماعي بارز، فكان أهال�� د دور احج وكان للمسحج
�تمعية. �تماعاتهم ملناقشة أمورهم اليومية ويحلون فيه املشكالت واملنازعات املحج فيه احج

ر، وسقفه من خشب  ي وال�حج �ف دي، وتم بناؤه من الط�� ه عل� الطراز النحج الن ببنا�ئ د العحج ي مسحج رف وي�تم��
ا. األثل وسعف النخيل، وتبلغ مساحته الكلية نحو )90م2( ويتسع لنحو )33( مصل��ً

الن د العحج مسحج



م ي منطقة القص�ي �ي راثية �ف 60املواقع ال�ت

امع عقلة الصقور التاريخي  �ج

ي املنطقة  م، وكان يأتيه أهال�� راثية بمنطقة القص�� د ال�ت امع عقلة الصقور التاريخي من أقدم املساحج يعد حج
ر  من مشروع األم�� اورة للصالة فيه، وتعقد فيه العديد من الدروس واملحاضرات، وهو �ف واملناطق املحج

�� 10 مناطق. دا �ف م 30 مسحج ي ت�ف د التاريخية باململكة ال�ت�� محمد بن سلمان لتطوير املساحج

م،  القص�� ملنطقة  التابعة  الصقور،  عقلة  محافظة  شرق  مال  سث التاريخي  الصقور  عقلة  د  مسحج ويقع 
البلدة  ة واملتبقية من  رف امل�تم�� راثية  ال�ت ي  �� املبا�ف 1341هـ، ويعد من  إل� عام  د  تاريخ إنشاء املسحج ع  ويرحج

راثية القديمة باملحافظة. ال�ت

ر، وسقفه من مرابيع وألواح خشبية، وتبلغ  ي وال�حج �ف دي من الط�� ه عل� الطراز النحج د ببنا�ئ ي املسحج رف وي�تم��
د من بيت للصالة، وسرحة،  ا، ويتكون املسحج مساحته الكلية نحو 480م ويتسع لنحو 230 مصل��ً

وخلوة، وحوض مياه، وأماكن للوضوء.

امع عقلة الصقور �ج



راثية  ل ال�ت رف ال�ف
ي والنخيل  �ف ي بيوتها الطينية والبسات�� �� �ف دون  م اقباال من الزوار الذين يحج راثية بالقص�� ل ال�ت رف تشهد ال�ف

ازة. ي اإلحج �� املحيطة بها مكانا مناسبا لقضاء وقت ممتع �ف

تها من عدد من املست�ثمرين، من  ي تمت تهي�ئ راثية ال�ت�� ل ال�ت رف ود عدد من ال�ف م بوحج ي منطقة القص�� رف وت�تم��
م بيوت ومزارع قديمة وتزويدها بخدمات الضيافة واإلقامة. خالل ترم��

رها. ات وغ�� يول والدراحج رفيه مثل املساب� وركوب ال�ف ل لل�ت ل وسا�ئ رف وتوفر بعض هذه ال�ف

راحات ريفية وزراعية، حيث تتوسط بيوت طينية  راثية باس�ت ال�ت املست�ثمرين نزلهم  ي بعض  كما دم��
ي مزرعة متكاملة �� ي العيش �ف �� ربة فريدة �ف يل بتحج رف ر للبقر والغ�فم، ويقوم ال�ف مزارع تحوي حظا�ئ

م- تصوير عبدالر�من الوليدي راثية بالقص�� ل ال�ت رف ا�د ال�ف
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