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ال�راث
هي�ة ت
ئ
ف�راير من عام  ،2020ا جل�هة
الهي�ات بوزارة الثقافة ،وال�ت ��ي تأسست ف� ��ي شهر ب
ال�راث” ،إحدى
تمثل
“هي�ة ت
ئ
ئ
ال�راث العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية،
ال�راث الثقا ف� � ي� بقطاعاته األربعة (اآلثار ،ت
الحكومية املكلفة باإلشراف على ت
غ�ر املادي).
ال�راث ي
ت

ال�راث الثقا ف� ي�
بال�راث من منطلق إيمانها بأهمية املحافظة على ت
لهي�ة مختصة ت
ويأ�ت ��ي إطالق وزارة الثقافة ئ
وغ�ر املادي) ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  ،2030واملكانة
بمختلف أنواعه (املادي ،ي
التاريخية والحضارية للمملكة ،وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� ��ي ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
كب�ر ج� ً
ال�راث
دا من املواقع األثرية -ال�ت � ي
بعدد ي
� تعود لحضارات إنسانية متعاقبة -وتحتوي على مواقع ،ومبا�ن � ي� ت

غ�ر املادي ال�ت ��ي تعكس ثقافة هذه البالد.
ال�راث ي
العمرا�ن ي� ،والحرف اليدوية املتنوعة واألصيلة ،وعناصر ت

الهي�ة ف� ��ي مهامها ومسؤولياتها ج
ال�راث ف� � ي� اململكة العربية السعودية ،من رؤية تنص
ت�اه تطوير قطاع ت
وتنطلق ئ

على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك���ن االبتكار
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات الثقافية،
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ
بال�راث ،وتطوير الفعاليات
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية ،وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
واملواقع ت

ال�راث ،إلى
ج
وال�
ب
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ�يمات املناسبة ال�ت ��ي تساعد على تطوير قطاع ت
رام� واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�،والتعريف
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ج�انب حماية املواقع واملبا�ن ��ي ت
� ت�تمتع بها اململكة ف� � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
ث

ال�راث الثقا ف� ي� ،ورفع مستوى االه�تمام والوعي ج
امل��تمعي بأهمية املحافظة
وتتولى
الهي�ة دعم ج�هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� � ي� ترسيخ الهوية الوطنية
مصدرا
� وت�نميته؛ كونه
ال�راث الوط�ن � ي
ت
على ت

ً
ج
تش�يع ال ت�مويل
الدول� ،إلى ج�انب
وثقافيا على املستوى الوط ن� ي� ،إضافة إلى إبرازه والتعريف به على املستوى
ي
ج
واالست�ثمار ف� � ي� ج
وتش�يع
ال�راث،
ي
واق�راح
امل�االت ذات العالقة باختصاصات
املعاي�ر الخ�اصة بقطاع ت
الهي�ة ،ت
ئ

ال�رام�
الهي�ة تنظ ي�م واع�تماد ب
األفراد واملؤسسات والشركات على إنتا�ج وتطوير املحتوى ف� � ي� القطاع ،كما تتولى
ئ
ج
�
وال�رخيص لألنشطة
الفكرية،
امللكية
حقوق
حماية
دعم
إلى
إضافة
يمية،
ال�رام�ج التعل�
التدريبية املهنية ،وبناء ب
ت
�
ذات العالقة ج
الهي�ة.
بم�ال عمل
ئ

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

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

الرؤية

ك�روة
االحتفاء تب�راثنا ث
ثقافية وطنية وعاملية

الرسالة

وتمك� ن�
ي
حماية وإدارة
االبتكار والتطوير املستدام
ال�راث الثقا ف� ي�
ملكونات ت

الهي�ة
قطاعات
ئ

ال�راث العمرا�ن ي�،
اآلثار ،ت
ال�راث
الحرف اليدوية ،ت
غ�ر املادي
ي

ال�راثية
ال�راث ف� � ي� العناية باملواقع ت
هي�ة ت
دور ئ
الهي�ة أهمية خاصة ،من خالل عدد من
� توليها
ال�راث الثقا ف� � ي� أحد أبرز املهام ال�ت � ي
•تمثل العناية بمواقع ت
ئ
رام� وهي:
ج
وال�
ا جل�هود ب
�

ال�راث العمرا�ن ي� ،من خالل أنظمة ومشاريع الحماية ،وتركيب اللوحات
•حماية املواقع األثرية ومواقع ت
التعريفية ف� � ي� املواقع.
ال�راثية ،ومنع التعدي عليها.
•استصدار األنظمة والقرارات املتعلقة بحماية املواقع ت
ال�راث العمرا�ن ي�.
•ت�نمية وتأهيل وترم�يم مواقع ت
•نشر الوعي ج
ال�راث الثقا ف� ي� ،وضرورة املحافظة عليها.
امل��تمعي بأهمية مواقع ت
ج
ج
التابع� ن�
ي
لل�راث العمرا�ن ي�،
� لآلثار،
الس�ل الوط�ن � ي
ال�راث الثقا ف� ��ي من خالل
والس�ل الوط�ن ��ي ت
•توثيق مواقع ت
للهي�ة واللذين ض
يت�منان معلومات علمية شاملة ودقيقة عن املواقع ،وخرا�ئ ط رقمية تمكن من سهولة
ئ
إدارتها وحمايتها ،إضافة إلى الوثا�ئ ق والصور املتعلقة بها.

ع�ر البعثات العلمية ،واستقبال البالغات عن هذه املواقع.
• ج�هود الكشف عن املواقع األثرية ب
ال�راثية من خالل املعارض ،واملطبوعات ،واألفالم ،ووسا�ئ ل اإلعالم.
•التعريف باملواقع ت
• ج
ال�راث العاملي التابعة ملنظمة اليونسكو.
ال�راثية ف� � ي� قا�ئ مة ت
تس�يل املواقع ت

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
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مقدمة
� ج
وال�راثية للمملكة،
ال�راثية املتنوعة ال�ت � ي
ي
تزخر مناطق اململكة
ت�سد الق�يمة التاريخية ت
بالكث�ر من املواقع ت
ً
وممرا لقوافل ج
الت�ارة القديمة.
بصفتها ملتقى الحضارات اإلنسانية،
غن�ة ،كما أن إرثها الثقا ف� � ي� امللموس محفوظ ف� ��ي آثارها وتراثها ،وهو الرابط املر�ئ ��ي يب� ن�
فحضارة اململكة ّي
ض
ما� ��ي اململكة وحاضرها ،واألهم من ذلك مستقبلها ،فاململكة تقع ف� � ي� ملتقى عدد من الحضارات
والتيارات الثقافية املتقاطعة.

ففي ج
م�ال اآلثار ،ال تكاد تخلو محافظة من محافظات اململكة من مواقع أثرية ،تمثل شاهد�ةً على

� استوطنت أرض ا جل�زيرة العربية ،حيث تتنوع هذه اآلثار ما يب� �ن� القصور،
الحضارات القديمة ال�ت � ي
وغ�رها.
والفنون الصخرية ،واألسوار ،واملبا�ن � ي� ال�ت ��ي أظهرتها الحفريات األثرية ،واملنشآت الصخرية ي

ج
واال��تماعي،
مال�ي
كما ت�تم�ي��ز اململكة العربية السعودية تب�راث عمرا�ن ��ي غاية ف� ��ي التنوع ف� � ي� التنوع الوظيفي وا جل� �
وهو ّ
ت�ربة ج
ع�ر العصور ،وحصيلة ج
امل��تمع ف� � ي� األزمنة املاضية ،وهذا
يشكل سلسلة متصلة الحلقات تمتد ب
ً
ً
واضحا يب� �ن� أنواع الطراز العمرا�ن � ي� ف� � ي� ج�ميع مناطق اململكة .كما تتنوع مواقع ومبا�ن ي�
تباينا
أنت�
ج
التنوع
�
ال�راثية ،والقصور التاريخية ،واألسواق الشعبية ،وأواسط
ال�راث العمرا�ن � ي� ما يب���ن القرى والبلدات ت
ت
ج
وغ�رها.
واملسا�د التاريخية ،ي
املدن التاريخية،
ال�راثية ف� ��ي مناطق
ال�راث هذه السلسلة للمواقع ت
هي�ة ت
وألهمية التعريف بأبرز هذه املواقع ،أصدرت ئ
ج
الس�ل الوط�ن ��ي لآلثار،
واإللك�رونية ،مع�تمدة ف� � ي� معلوماتها على كل من
اململكة بنسختيها الورقية
ت

ج
للهي�ة ،واللذين يحتويان على معلومات علمية موثقة عن
التابع���ن
ي
لل�راث العمرا�ن � ي�
والس�ل الوط�ن ��ي ت
ئ
هذه املواقع.

ال�راث الثقا ف� ��ي ف� � ي� منطقة املدينة املنورة
ت
� اكتسبت أهميتها من أهمية املدينة املنورة نفسها؛ مدينة
منطقة املدينة املنورة من املناطق املهمة ال�ت � ي
الرسول الكريم محمد -صلى هللا عليه وسلم.-

ً
ع�ر التاريخ منها:
موطنا للعديد من الحضارات ب
وتم�ي�ز ت منطقة املدينة املنورة بعدد من امل�ي�ز ات ج�علتها
توفر املياه وخصوبة أراضيها ،إضافة إلى أن موقعها ا جل�غرا ف� � ي� يقع على ا خل�ط ا جل�غرا ف� � ي� لطريق ج
الت�ارة
ال�مال وا جل�نوب؛ يسهل الوصول إليها من ج�ميع نواحي ا جل�زيرة العربية.
القديم يب���ن ش

الت�ارية بها ج�علها ذات أهمية بالنسبة للتبادل ج
و�ود األسواق ج
كما أن ج
الت�اري يب� �ن� القبا�ئ ل.

واملدينة املنورة مدينة قديمة ذكرت باسم ثي�رب؛ حيث ورد هذا االسم ف� ��ي الكتابات املعينية ،وقد زادت
أهميتها بعد اإلسالم؛ حيث أصحبت ف� � ي� عهد رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -وا خل�لفاء الراشدين

أهم مدينة ف� ��ي املنطقة ،وكانت هي العاصمة السياسية للدولة اإلسالمية ،واملدينة الثانية بعد مكة

املكرمة والعاصمة الثقافية للعامل اإلسالمي؛ ج
لو�ود األ�ئ مة والعلماء وحفظة كتاب هللا وسنة رسوله

-صلى هللا عليه وسلم.-

خي�ر ،الحناكية واملهد،
ومنطقة املدينة املنورة حاضرتها املدينة املنورة ،ومن محافظاتها ينبع ،العال ،بدر ،ب
� ج
ف�رات مختلفة من العصور،
وتحتوي هذه املحافظات على عدد من املواقع األثرية ال�ت � ي
تر�ع إلى ت
وباإلضافة إلى مواقع املدن القديمة اإلسالمية ج
يو�د باملنطقة عدد من املبا�ن ��ي التاريخية واملعامل الحضارية

واملسا�د املبكرة ،ومحطات سكة حديد ج
ج
ال�راث
مثل القالع ،والحصون،
الح�از ،إضافة إلى مواقع ومبا�ن � ي� ت
العمرا�ن � ي� املنتشرة ف� � ي� مدن وقرى املنطقة.

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت
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خي�ر  -تصوير حمود العتيق-
من ب

املواقع األثرية

البق� ي�
املواقع ا ٔالثرية  -تصوير عبدالعزيز
ش

مواقع التاريخ اإلسالمي ف� � ي� املدينة املنورة

ج�بل أحد

أك�ر حاضن ملواقع التاريخ اإلسالمي على مستوى العامل
تتشرف اململكة العربية السعودية بكونها ب

للس�رة النبوية ،واملواقع واملبا�ن ي� املنتشرة على طرق الح� التاريخية ،وطريق
ي
بما تحتضنه من مواقع
ج
اله�ج رة ،إضافة إلى قصور ومبا�ن ي� وآثار الحضارات اإلسالمية املتعاقبة ،ومواقع مواقيت الح�،
ج
ومتاحف التاريخ اإلسالمي.

وت�ت يم��ز اململكة العربية السعودية بو�ج ود أهم مواقع التاريخ اإلسالمي املرتبطة بتاريخ الرسالة
ر� ي� عنهم.اإلسالمية ،ي
وس�رة رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وعصر ا �خل لفاء الراشدين ض
ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت
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من أبرز هذه املواقع ي�ف� املدينة املنورة:

الك�رى
موقع غزوة بدر ب
تقع مدينة بدر غرب املدينة املنورة على مسافة 150كم ،وهي من أهم املواقع التاريخية اإلسالمية،
الك�رى) ف� ��ي السنة الثانية من ج
اله�رة .ومن املعامل املرتبطة باملعركة:
حيث دارت ف� ��ي ساحتها غزوة (بدر ب
ومق�رة شهداء بدر ،والعدوة الدنيا ،والعدوة القصوى .كما ج
ج
يو�د
ب
مس�د العريش ،وميدان املعركة،
بها عدد من اآلثار التاريخية ،وقد ذكرت بعض معامل بدر املرتبطة باملعركة ف� � ي� القرآن الكريم ف� � ي� سياق

ذكر غزوة بدر ف� � ي� قول هللا تعإلى:
نكم َو َل ْو تَ� َو َاع تُّ
ِ{�إ �ذْ َ�أ ن�ُتم ِب� ْٱل ُع ْد َو ِ�ة ُّ
ٱلر ْك ُب� �أَ ْس فَ� َل ِم ُ
د� ْم َل�خْ تَ� َل فْ��تُ ْم ِ ف�ى ْٱل َٰ
ٱلد نْ� َي�ا َو ُهم ِب� ْٱل ُع ْد َو ِ�ة ْٱل قُ� ْص َو ٰى َو َّ
ِيعدِ
ٱلل �أَ ْم ً
ا� َم فْ� ُعو ًال ِّل َي� ْهلِ َك َم نْ� َه َل َك َعن َب� ِّي� نَ��ةٍ َو َي� ْح�ي َ ٰى َم نْ� َح َّى َعن َب� ِّي� نَ��ةٍ َو ِ�إ نَّ� َّ َ
َو َٰل ِكن ِّل َي� قْ� ض ِ� َى َّ ُ
را َك نَ
يع
ٱلل َل َس ِم ٌ
َعلِ ٌ�يم} (األنفال.)42 :

يل� معلومات مو�ج زة عن معامل بدر املرتبطة بالغزوة:
وف�ي ما ي

العدوة الدنيا
عبارة عن موقع ذكر ف� ��ي القرآن الكريم ،ف� ��ي أحداث غزوة بدر؛ وهو ج�بل من الرمل ،يقع على بعد كيلو
م�ر واحد �ش مال غرب ماء بدر ،نزله الرسول – صلى هللا عليه وسلم  -ج
أش�ر
ب�يشه ف� � ي� أول األمر ،ثم ي
ت
عليه أن يتقدم قلي ًال نحو ا جل�نوب؛ لي�ن�ز ل على أقرب ئب�ر ج�هة العدو.

العدوة القصوى
رمل� ممتد من
�ي
العدوة القصوى هي موقع ذكر ف� ��ي القرآن الكريم ف� � ي� أحداث غزوة بدر ،وهو ج�بل
م� ًرات ،ويقع على بعد  2.5كم ج�نوب بدر ،وقد كان م�ن�ز ًال
الشرق إلى الغرب يبلغ امتداده أربعة كيلو ت
املشرك���ن ف� � ي� ج�نوب بدر قبل التقدم إلى ميدان املعركة.
ي
جل�يش

موقع غزوة ُأحد
املسلم���ن بقيادة
ي
(أحد) بهذا االسم نسب�ةً إلى ج�بل أحد؛ الذي وقعت بقربه املعركة يب���ن
سميت غزوة ُ
ُ
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وكفار قريش ،ف� ��ي السنة الثالثة من ج
اله�رة .و�أ حد ج�بل �ش مال

ج
املس�د النبوي ،وقرب سفحه من ا جل�هة ا جل�نوبية الغربية يقع
م� ًرات من
املدينة ،على بعد ستة كيلو ت
ج�بل الرماة ،وسمي ج�بل الرماة؛ ألن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -وضع الرماة عليه قبل

املشرك� �ن� من خلفه ،وعند ج�بل الرماة
ي
املسلم� �ن� ويمنعوا تسلل
ي
الغزوة ،وأوصاهم بأن يحموا ظهور
ً
مق�رة شهداء غزوة أحد ،وهي ض
شهيدا من صحابة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
سبع���ن
ي
ت�م
ب

 ومنهم حمزة بن عبد املطلب عم الن�ب ي�  -صلى هللا عليه وسلم  -وأخوه من الرضاعة ،وكان رسولهللا  -صلى هللا عليه وسلم  -تي�ردد عليها باس ت�مرار ل�ي�ز ور الشهداء ،و ف� � ي� مقدمتهم عمه حمزة بن عبد
املطلب  -ض
� هللا عنه.
ر� � ي

�ج بل الرماة
صغ�ر يقع إلى ج�انب ج�بل أحد ،من ا جل�هة ا جل�نوبية الغربية ،وعلى بعد
ي
عين� ن�؛ ج�بل
ج�بل الرماة ،أو ج�بل ي
ج
املس�د النبوي ،وهو ا جل�بل الذي أمر الن� يب�  -صلى هللا عليه وسلم  -الرماة
م� ًرات �ش مال
نحو ثالثة كيلو ت

خمس���ن ج
املشرك� ن�.
ي
املسلم���ن من تسلل
ي
ر� ًال ،ليحموا ظهور
ي
أن ي�تمركزوا عليه ف� � ي� غزوة أحد وكان عددهم

ج�بل الرماة
ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
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� حرام
كهف ب ن� � ي
ج
� سلمة) ،ورد
املس�د النبوي الشريف ف� � ي� منازل ب�ن ��ي حرام (فرع من قبيلة ب�ن � ي
يقع ف� � ي� ج�بل سلع ،غرب
ليال�ي غزوة
الن�ب�  -صلى هللا عليه وسلم  -ج�لس ف� � ي� كهف ب�ن � ي
أن
� حرام وصلى فيه ،وكان يبيت فيه �
ي

ا خل�ندق.

مشربة أم إبراه�يم
مشربة أم إبراه�يم عبارة عن بستان (حا�ئ ط) ،كانت تسكنه مارية القبطية ج�ارية رسول هللا  -صلى
ب� ف� � ي� مشربة أم إبراه�يم ف� ��ي بعض زياراته
هللا عليه وسلم  -وولدت فيه ابنه إبراه�يم .وقد صلى الن� � ي

ج
مس�د ،وذلك ف� � ي� أيام والية عمر بن عبد العزيز على املدينة املنورة .ويقع
و� ن� ��ي ف� � ي� مكان صالته
جل�اريتهُ ،ب
ج
ج
مس�د ب�ن ��ي قريظة بالقرب من الحرة الشرقية.
مال�
مس�د املشربة �ش � ي

ئب�ر رومة
الغر� � ي� من املدينة املنورة ،قرب ج
م�رى وادي العقيق؛ وهي ئب�ر قديمة تنسب
ال�مال
تقع ئب�ر رومة ف� � ي� ش
ب
إلى ج
ر�ل من قبيلة غفار اسمه رومة ،وقد احتا�ج إليها املسلمون ف� ��ي العهد النبوي؛ فحض رسول هللا -
�
يش�ري
ي
صلى هللا عليه وسلم -
املسلم���ن على شرا�ئ ها ،ورُ وي عنه قوله  -صلى هللا عليه وسلم“ :من ت
رومة ج
فاش�راها ع ث�مان بن
للمسلم� �ن� يضرب بدلوه ف� � ي� دال�ئ هم ،وله بها مشرب ف� � ي� ا جل�نة”،
ي
في�علها
ت
ً
� هللا عنه -ج
عفان ض
وقفا ف� � ي� سبيل هللا.
و�علها
-ر� � ي

ئب�ر غرس

ج
� كان ُي�ستسقى منها للن�ب ي�  -صلى هللا
املس�د؛ وهي إحدى اآلبار ال ت� � ي
الب�ر ف� ��ي قباء شر ق� ��ي
تقع هذه ئ
عليه وسلم  -و ف� � ي� بعض الروايات أوصى أن يغسل منها بعد وفاته -صلى هللا عليه وسلم.-

� ساعدة
سقيفة ب ن� � ي
ج
املس�د النبوي ،وتذكر الروايات أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
تقع سقيفة ب�ن ��ي ساعدة غرب
� ساعدة ج
� ساعدة
و�لس ف� ��ي السقيفة .اشتهرت سقيفة ب�ن � ي
 -أقبل ف� � ي� بعض أصحابه إلى منازل ب�ن � ي

الكب�ر الذي وقع فيها؛ وهو ج
ا��تماع الصحابة  -رضوان هللا عليهم  -فيها
ي
بسبب الحدث التاريخي

ومبايعة بأ� � ي� بكر الصديق با خل�الفة بعد وفاة الرسول  -صلى هللا عليه وسلم.

سقيفة ب�ن ��ي ساعدة

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
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املسا�ج د التاريخية

مس�ج د قباء
ج
ج
مس�د أسسه رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -فقد خطه
املس�د النبوي ،وهو أول
يقع ج�نوب
مها� ً
را من مكة ،وشارك ف� ��ي وضع ج
ج
أح�اره األولى ،ثم أكمله الصحابة
عندما وصل إلى املدينة املنورة
ج
كث�رة؛ منها أن الصالة فيه تعدل عمرة مع رسول هللا
وملس�د قباء فضا�ئ ل ي
 رضوان هللا عليهم ،-ليصل�
 صلى هللا عليه وسلم  ،-وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يقصده يب���ن ال يح� �ن� واآلخر؛ي
ً
غالبا ويحض على زيارته.
فيه ويختار أيام السبت

مس�ج د ا جل�معة
ً
ج
ج
ج
ومس�د
مس�د الوادي،
أيضا
مس�د قباء ،ويطلق عليه
ال�مال من
يقع ف� ��ي قباء على بعد 800م إلى ش
مها� ً
ج
ج
را من
ومس�د القبيب ،وكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -عندما وصل إلى قباء
عاتكة،

متو� ً
ج
ها إلى املدينة ،فأدركته صالة
مكة املكرمة أقام بها عدة أيام ثم ،خر�ج منها ضحى يوم ا جل�معة
�
ا جل�معة ف� � ي� هذا املكان فصلى فيه ،وكانت أول ج�معة يق�ي مها ف� � ي� املدينة.

املسا�ج د السبعة
ً
ج
دفاعا عن املدينة،
مسا�د بنيت ف� � ي� منطقة ا خل�ندق الذي حفره رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
هي

واملسلم� ن�
ي
أيام غزوة ا خل�ندق (األحزاب) سنة 5هـ ،وورد أن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
ج
املسا�د ف� ��ي زمن والية عمر بن عبد
م���ن على حفر الخ�ندق كانوا يصلون ف� ��ي مواضعها .وقد بنيت
القا�ئ ي
� هللا عنه  -على املدينة املنورة ف� � ي� العهد األموي ،وشهدت عدة ج
العزيز  -ض
ت�ديدات خالل العصور
ر� � ي

ج
ج
ج
ومس�د بأ� ��ي بكر الصديق،
مس�د الفتح،
مسا�د ال تزال قا�ئ مة وهي:
الالحقة .وتبقى منها ستة
ج
ج
ج
ج
ومس�د سلمان
ومس�د فاطمة الزهراء،
عل� بن بأ� � ي� طالب،
ومس�د � ي
ومس�د عمر بن ا خل�طاب،
الفارس�  -ض
� هللا عنهم.
ر� � ي
ي
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القبلت���ن
ي
مس�ج د
ج
ج
القبلت� ن�؛
ي
بمس�د
املس�د النبوي ،وسمي
الغر� � ي� من
ال�مال
م� ًرات إلى ش
يقع على مسافة خمسة كيلو ت
ب
قبلت� ن�؛ وذلك أن القبلة كانت إلى بيت املقدس ،و ف� ��ي العام
ي
ألن الصحابة صلوا فيه صالة واحدة إلى

الثا�ن � ي� ج
لله�رة نزلت آية تحويل القبلة إلى بيت هللا الحرام ،فأرسل رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم
ً
املسلم���ن ف� � ي� أطراف املدينة ،ج
فأخ�رهم الخ� ب�ر فتحولوا
ب
الصحا� ��ي والناس يصلون
و�اء
ي
صحابيا ليبلغ
ب

وهم ف� � ي� صالتهم إلى الكعبة املشرفة.

مس�ج د العريش
� حيث مكان العريش الذي ب ن� ��ي لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم،-
يقع ف� � ي� مدينة بدر ،وقد ب ن� � ي
ً
ج
� كانت
بمس�د (الغمامة)؛ نسبة إلى الغمامة ال�ت � ي
أيضا
وأشرف منه على قيادة معركة بدر ،كما عرف
تظل الرسول – صلى هللا عليه وسلم.

مس�ج د السقيا
ج
للمس�د النبوي الشريف ،داخل سور محطة سكة الحديد ف� � ي� ج�هتها
يقع ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية الغربية

� توضأ منها الن� يب�  -صلى هللا عليه وسلم  -وهو
ا جل�نوبية ،وسمي السقيا لقربه من ئب�ر (السقيا) ال�ت � ي

ج
بال�ركة ألهل املدينة .وقد ب�نى عمر بن عبد العزيز
ركعت� �ن� ودعا ب
ي
متو�ه إلى غزوة بدر ،وصلى بقربها
ج
 ضاملس�د ف� ��ي موضع صالة رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.
� هللا عنه  -ف� � ي� واليته للمدينة هذا
ر� � ي

(املس�راح)
� حارثة
مس�ج د ب ن� � ي
ت
ج
الشيخ���ن على مسافة 800م ،وسمي
ي
مس�د
يم���ن الطريق النازل من سيد الشهداء �ش مال
يقع على ي
ج
� حارثة ج
ج
املس�راح
مس�د
لو�وده ف� ��ي دور ب�ن ��ي حارثة؛ وهم فرع من األوس ،وسمي
مس�د ب�ن � ي
باسم
ت

لالس�راحة أثناء ج
ر�وعه من غزوة أحد ،وكان
الن�ب�  -صلى هللا عليه وسلم  -ج�لس فيه
ملا يقال إن
ت
ي
املس�د قا�ئ ً
ج
ويصل�ي فيه بنو حارثة .كما ورد ض�من
ما ف� � ي� زمن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم -
هذا
�

أحاديث تحويل القبلة؛ حيث وردهم ا خل� ب�ر وهم يصلون العصر ،فتحولوا نحو الكعبة ،وورد ف� � ي� روايات

ج
� صلى فيها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.
املسا�د ال�ت � ي
املصادر ض�من

مس�ج د الراية
ج
صغ�ر يسمى الراية أو ذباب ،ويروى أنه سمي الراية ألنه؛ نصبت عليه قبة
ي
مس�د الراية على ج�بل
يقع
لرسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -ف� � ي� أيام غزوة األحزاب ،ليشرف على أعمال حفر ا خل�ندق ،وكان
يصل� ف� � ي� ذلك املوضع.
�ي

مس�ج د الغمامة (املصلى)
ج
ج
املس�د النبوي الشريف ،وكان الرسول  -صلى هللا عليه وسلم
مس�د الغمامة ج�نوب غرب
يقع
يصل� صالة العيدين واالستسقاء ف� � ي� موقعه ،وتعود عمارته األولى إلى عهد عمر بن عبد العزيز
�ي
-

ج
 ضللمس�د ،و ف� ��ي سنة 1411هـ ُج�ددت عمارته وذلك ف� ��ي عهد خادم
حال�
ر� ��ي هللا عنه  -والبناء ال � ي

الشريف���ن امللك فهد بن عبد العزيز -رحمه هللا.-
ي
حرم���ن
ال ي

مس�ج د اإل�ج ابة
ًً
ج
ج
مس�د ب�ن ��ي معاوية بن مالك بن عوف من األوس،
أيضا باسم
املس�د النبوي ،ويعرف
يقع شرق
وتفيد املصادر نَّ
بأ� هذا َامل ج
� ُمعاوية)،
الن�ب�  -صلى هللا عليه وسلم  -على َي�د قبيلة َب(��ن � ي
س�د ب�ن � ي
� ف� � ي� حياة ي
ّ
وعند مروره  -صلى هللا عليه وسلم َ -بامل ج
وصلى فيه.
س�د ،دَ خله
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(املنارت� ن�)
ي
مس�ج د الخ�ضر
ج
ج
ال�مال من الحرة،
ي
بمس�د
املس�د
عرف هذا
املنارت� ن� ،ويقصد بهما ا جل�بالن األصفران من ناحية ش
ج
ج
مس�د ا خل�ضر ،وقد ذكرت
� دينار ،ويقال له؛
� دينار األعلى لوقوعه قرب نقب ب�ن � ي
مس�د ب�ن � ي
ويقال له

ج
� صلى فيها رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم.
املسا�د ال�ت � ي
املصادر أنه من

مس�ج د التوبة
ج
ج
ج
ومس�د التوبة ،وهو يقع بالعصبة
ومس�د العصبة،
مس�د النور،
أطلق عليه أسماء عدة ،منها:

ج
ج
املس�د ومل يتبق منه
مس�د قباء داخل مزرعة تعود إلى أحد السكان ،وقد اندثرت كل معامل
غرب
ار�ية ،وتذكر املصادر أن الرسول  -صلى هللا عليه وسلم َّ -
سوى أطالل ا جل�دران ا خل� ج
صلى ف� � ي� موضعه.

� دينار
مس�ج د ب�ن � ي
ج
� دينار ،وورد أن الن� يب�  -صلى هللا عليه
� دينار؛ لوقوعه ف� � ي� منازل ب ن� � ي
مس�د ب ن� � ي
يقع ف� � ي� املغيسلة ،وسمي
ج
يصل�ي فيه ،كما ورد أن أبا بكر تزو�ج امرأة من ب�ن ي�
كث� ًرا ما
مس�د ب�ن ��ي دينار ،وأنه ي
وسلم  -صلى ف� ��ي
�
�
دينار بن ج
يصل�ي لهم ف� ي�
الن�ار فاشتكى ،فكان رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -يعوده ،فكلموه أن
�
ج
املس�د.
مكان يصلون فيه فصلى لهم ف� � ي� موضع هذا

� أنيف (مس�ج د مصبح)
مس�ج د ب�ن � ي
ج
بل� ،وأطلق
مس�د ب�ن � ي
يقع ج�نوب غرب قباء ،يقال له
� أنيف؛ لوقوعه ف� � ي� قرية ب�ن ��ي أنيف ،وهم حي من ي
مها� ً
ج
ج
را إلى
مس�د مصبح؛ ملا ورد أن الن�ب ي�  -صلى هللا عليه وسلم  -صلى الصبح فيه عندما ج�اء
عليه

ال�راء يعوده ،وملا تو ف� � ي� ج�اء للتعزية،
الن�ب�  -صلى هللا عليه وسلم  -كان يأ�ت ��ي طلحة ب
املدينة ،وورد أن
ي
ج
املس�د.
و ف� � ي� أثناء ذلك صلى ف� � ي� موضع هذا

مس�ج د بأ� � ي� بكر الصديق
ج
ج
ج
مس�د املصلى (الغمامة) ،وموقعه من األماكن
املس�د النبوي �ش مال
املس�د ج�نوب غرب
يقع هذا

الن�ب�  -صلى هللا عليه وسلم  -صالة العيد.
� صلى فيها
ال�ت � ي
ي

ج
مس�د بأ� � ي� بكر الصديق؛ ولعل سبب تسميته بذلك أن أبا بكر الصديق  -ض
ر� ��ي هللا عنه -
يقال له
ج
للمس�د إلى عصر والية عمر بن عبد العزيز
صلى العيد ف� � ي� هذا املوضع أثناء خالفته ،ويعود أول بناء

للمدينة املنورة ما يب� ن�  87و 93هـ ف� � ي� عصر الدولة األموية ،وتم ترم�يمه ج
حرم� ن�
وت�ديده ف� ��ي عهد خادم ال ي
الشريف���ن امللك فهد بن عبد العزيز -رحمه هللا سنة 1411هـ.
ي

مس�ج د عمر بن ا خل�طاب
ج
ج
مس�د املصلى (الغمامة) ،ويعود
املس�د النبوي الشريف ،قرب
يقع ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية الغربية من
� صلى فيها الن� يب�  -صلى هللا عليه وسلم -
� ف� � ي� أحد املواضع ال�ت � ي
بناؤه إلى سنة 850هـ ،ويح�تمل أنه ب�ن � ي

صالة العيد ،وربما صلى فيه عمر بن ا خل�طاب  -ض
� هللا عنه  -ف� � ي� خالفته فنسب إليه ،وقد تم ترم�يمه
ر� � ي
ج
الشريف� �ن� امللك فهد بن عبد العزيز -رحمه هللا -سنة 1411هـ
ي
حرم���ن
وت�ديده ف� � ي� عهد خادم ال ي
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الزب�ر
ي
قصر عروة بن

الزب�ر
قصر عروة بن ي

والعباس� ،وال�ت ��ي من أشهرها قصر عروة
وي�تم�ي��ز وادي العقيق بقصوره ال�ت ��ي تعود للعصرين األموي
ي
الزب�ر ،وقصر سعيد بن العاص ،وقصر مروان بن الحكم ،وقصر سعد بن بأ� � ي� وقاص ،وقصر
ي
بن

حس� ن�.
سكينة بنت ال ي

الزب�ر أبرز هذه القصور األثرية ف� � ي� وادي العقيق ،ويعود القصر إلى التابعي ا جل�ليل
ويعد قصر عروة بن ي

وال�راث الوط�ن ي�
الزب�ر -رحمه هللا ،-وتمت إعادة ترم�ي مه من قبل
عروة بن ي
الهي�ة العامة للسياحة ت
ئ
ًً
(سابقا).

ج
مس�د ذي الحليفة “ميقات أهل املدينة” ،على
ويقع القصر األثري على امتداد الطريق املؤدّ ي إلى
� شيدت نهاية القرن ج
اله�ري
عل� ،وهو ض�من القصور ال�ت � ي
طريق ج�دة ومكة القديم من طريق آبار ي

األول ،وتعطي داللة على أهمية ومكانة وادي العقيق ،عالوة على مدى االه�تمام بالبنيان ج
و�مالياته،
ً
أدبيا وأنشد فيها شعر ،إضافة إلى ج
و�ود ئب�ر عروة العذب بمياهه ،وكل
كما أن تلك القصور وصفت

تلك املعامل املكانية تدل على ا جل�انب الحضاري ف� � ي� عهد الدولة األموية.

قلعة قباء

قلعة قباء

� انتشرت ف� � ي� ضواحي املدينة املنورة؛ بغرض حراستها ومراقبة
تعد قلعة قباء من أشهر القالع ال�ت � ي

خار�ها واستكشاف املناطق ا جل�نوبية لها ،قلعة قباء قلعة متوسطة ج
ج
الح�م مكعبة الشكل
ما يدور
ارتفاعها أطول من عرضها؛ حيث تبلغ مساحتها 206م 2وتتكون من دور ض
أر� ��ي وفوقه طابقان

بالدر�ة األولى ،وقد تم بناؤها من ج
ج
وسطح املب�نى ،وهذا ما ج
الح�ارة
ي�عل وظيفتها املراقبة والرصد

السوداء ،وهي ج
ال�ركانية الصلبة ،وتم تلييسها با جل�ص والنورة املدينية.
ح�ارة الحرة ب
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قصر سعيد بن العاص

أطالل قصر سعيد بن العاص

الصحا� � ي� سعيد بن
قصر سعيد بن العاص قصر أثري قديم ،يقع ف� � ي� وادي العقيق باملدينة املنورة ،بناه
ب
ً
واليا للمدينة ف� � ي� خالفة معاوية بن بأ� � ي� سفيان سنة  55 -هـ
العاص عندما كان

يقع القصر ف� � ي� العرصة الصغرى من وادي العقيق بالقرب من ا جل�امعة اإلسالمية باملدينة املنورة،
وهذه العرصة أي :منح�نى وادي العقيق ،كانت إلى وقت قريب واحة نَّ
ج
واألش�ار
غ�اء تغطيها النخيل

بمختلف أنواعها.

باألح�ار ا جل�رانيتية وا جل�ص ،واستخدم الطوب املحروق ف� � ي� بعض ج
ج
أ�زا�ئ ه ،ويدل
� القصر
وقد ُب� ن� � ي
ر�ما أعيدت
تخطيطه وعناصره الزخرفية على تطور فنون العمارة ف� ��ي املدينة املنورة ف� ��ي ذلك الوقت ،و ّب
بعض ج�درانه ف� � ي� وقت من األوقات ،وتخلو ا جل�دران من الكتابة والرسومات ،وإنما ج
تو�د ف� � ي� بعض
أروقته ونوافذه نقوش على ا جل�ص وزخرفة بالطوب ج
امل�صص.

متحف سكة حديد الح�ج از
ي�تمثل متحف املدينة املنورة بمحطة سكة حديد ج
الح�از ،أحد أبرز
املتاحف التاريخية ف� � ي� اململكة سواء من حيث مبناه أو املعروضات
فيه.

دش���ن املب�نى احتفا ًال بوصول أول قطار من دمشق إلى املدينة
ي
وتم
املنورة يوم  22ج
ر�ب  1326هـ املوافق  28آب/أغسطس 1908م،

العبارة زا�ئ دة ف�ي ما يبدو يل� ،وتستخدم قاعات املتحف لعروض أثرية

ج
املهر�انات الثقافية.
وتاريخية ،ف�يما يستخدم حرمها إلقامة بعض

وي�مل املتحف مبا�ن ��ي محطة سكة حديد ج
الح�از ف� ��ي املدينة املنورة؛
ش

� تم ترم ي�مها وتأهيلها وتحويلها ملرحلة عصور ما قبل التاريخ
ال�ت � ي
ً
متحفا بورشة إصالح القاطرات
ي�مل
وح�تى العصر الحديث ،كما ش

باملحطة يعرض تاريخ سكة حديد ج
وي�م ض
الح�از ،ض
�-من مب�نى املحطة

الر�ئ يسة ،-قاعة املعارض الزا�ئ رة واملؤقتة ،وقاعة املحاضرات

ج
ومت�ر املتحف واملقهى
للحرفي� ن�،
ي
والعرض املر�ئ ي� ،إلى ج�انب سوق

ي�مل ترم�يم ( )12عربة قطار
الشع�ب� ،ومطعم القطار؛ والذي ش
ي
كمطعم للعا�ئ الت.

وت�مل مكونات املرحلة األولى من متحف املدينة املنورة ( )14قاعة
ش

بي�ة املدينة املنورة وتاريخها
عرض؛ ش
ت�مل بهو املتحف ،وقاعات ئ
الطبيعي ،واملدينة املنورة قبل اإلسالم ،واملدينة املنورة ف� ��ي العهد
النبوي ،وقاعة ج
زو�ات الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وأبنا�ئ ه،

ج
ج
املس�د النبوي الشريف ،وقاعات
واملها�رين ،وقاعة
وقاع�ت ��ي األنصار
املدينة املنورة ف� � ي� عهد ا خل�لفاء الراشدين ،وقاعة املدينة املنورة خالل

العصور اإلسالمية ،واملدينة املنورة ف� � ي� عهد الدولة السعودية األولى،
واملدينة املنورة ف� ��ي عهد الدولة السعودية الثانية ،واملدينة املنورة ف� ي�

ال�راث املدي�ن ي�.
عهد امللك عبدالعزيز -يرحمه هللا ،-وقاعة ت
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متحف سكة حديد ال جح�از

مدينة الربذة
يعد موقع الربذة ف� � ي� منطقة املدينة املنورة أحد أهم املواقع األثرية الذي تم العثور فيه على معامل
معمارية متنوعة ،ومواد أثرية وصناعات ،بت�رز تطور الحضارة اإلسالمية ف� ��ي عصور الخ�لفاء الراشدين

والدولت� ن�؛ األموية والعباسية.
ي

ً
ً
ً
وثقافيا
اقتصاديا
مركزا
الكب�رة ف� ��ي قلب ج�زيرة العرب ،وشكلت
وكانت الربذة من الحواضر اإلسالمية ي
ً
ح� من العراق إلى مكة املكرمة واملدينة املنورة.
مهما ،ومحطة ر�ئ يسية على طريق ال ج
�
وف�رة عن
الباحث� �ن� بمعلومات ي
ي
وإذا كانت الربذة قد انتهت كمدينة إسالمية؛ فإن آثارها أمدت
ال�راث املعماري للربذة يوضح صورة ج�لية
الحضارة اإلسالمية املبكرة ف� ��ي قلب ا جل�زيرة العربية ،كما أن ت
نستدل منها طبيعة الحضارة اإلسالمية بمفهومها الشامل ،ف� � ي� العصر اإلسالمي املبكر ف� ��ي ا جل�زيرة
ج
والح�از ،ووسط ا جل�زيرة.
العربية عامة،

املسلم� �ن� عن الربذة ،أنها كانت من أحسن
ي
غرافي���ن والرحالة
ي
و ف� � ي� ضوء املعلومات املتناثرة عند ا جل�

املنازل على طريق الح�.
ج
هندس� مم�ي�ز  ،فهي رباعية التخطيط،
�ي
ونسي�
ج
وقد تم�ي�ز ت قصور ومنازل الربذة بأسلوب معماري
�
ومتعامدة مع القبلة ،وبنيت الغرف الداخلية على شكل وحدات ج
داخل�ي أو ساحة،
ي�معها فناء
�
وغ�ر ذلك من املرافق
وفيها مرافق ا خل�دمات؛ من أفران ،ومستودعات حفظ املياه ،ومخازن الحبوب ،ي

ا خل�دمية

ج
ج
ج
مس�دين ر�ئ
املس�د كشف
املس�د ا جل�امع؛ وهذا
يسي� ن�؛ وهما:
ي
وأبرزت الحفا�ئ ر األثرية الكشف عن
ج
ج
مس�د بأ� � ي� ذر الغفاري الذي اختطه بنفسه
املس�د هو
عنه ف� � ي� ا جل�هة الغربية من الربذة ،ولعل هذا

ج
ج
ج
ومس�د
مس�د بأ� ��ي ذر،
مس�دين؛ أحدهما
عندما قدم للربذة ،وقد ذكرت املصادر أن ف� ��ي الربذة
املنطقة السكنية.

لكن أبرز ما ت�تم�ي��ز به الربذة هو تصم�ي م مستودعات لحفظ املياه (خزانات) ،بنيت تحت مستوى أرضيات
الغرف ،والساحات الداخلية ،واملمرات ،و ف� ��ي كل الوحدات السكنية ،وبنيت هذه الخ�زانات بطريقة

هندسية بديعة.
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وأكدت الدراسات لهذه املعثورات
أن الربذة كانت على ج
در�ة عالية من

الحيوية؛ من حيث تنوع الصناعات،
وباألخص األدوات الفخارية ،وا خل�زفية،
والز� ج
ج
ج
ا�ية ،فقد تم العثور
والح�رية

على أوان كاملة من ا جل�رار واألطباق
واألكواب والقوارير ،أما الكسر من

كث�رة ومتنوعة،
مختلف األوا�ن � ي� فهي ي

وعليها عناصر زخرفية بديعة تدل
وخ�رة الصناع،
ب
على دقة الصناعات
ومقدرتهم وملكتهم ف� � ي� الحرف ،وقد
أعطت هذه املكتشفات داللة واضحة

� شهدتها
الف�رة الزمنية ال ت� � ي
عن
ت
وأك�ر من
الربذة خالل ثالثة قرون
ث
تاريخها ،ومن هذه املعثورات ما هو
ً
محليا ف� � ي� الربذة ذاتها ،وتأ�ت ي�
مصنوع
� تعكس
القطع النقدية املكتشفة ال�ت � ي

ال�راء االقتصادي للربذة.
ث

قارورة من ج
الز�ا�ج من القرن التاسع تم العثور عليها ف� � ي� الربذة
�
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قلعة أحد
الغر� ي�
مال�
ال� � ي
ب
خ�م الذيب ،وتقع ف� ��ي الركن ش
تعت�ر قلعة ش
ب
وتعت�ر أول قلعة حماية ف� ��ي املدينة املنورة
ب
من ج�بل أحد

ال�مال ،ويالحظ القادم من املدينة املنورة
من ج�هة ش
ج
املت�ه �ش ما ًال لطريق ع�ثمان بن عفان ض
ر� ��ي هللا عنه

(طريق العيون) ،القلعة على ا جل�بل من ا جل�هة ال�ي م�نى بارزة
ج
تو�د ف� � ي� القلعة  9غرف و بها
وواضحة املعامل للعيان.

ويو�د بالقلعة ج
ج
بر�ان بر
در�ج للصعود للدور األول،
�ج
�
حوال� 15
القلعة
قطر
منه،
أصغر
ثا�
وبر�
ج
يس�
ي
ن
ي
ٍ
ر�ئ �
�
م� ًرا وارتفاعها  7أمتار ،ج
تو�د ف� ��ي القلعة فتحات لألسلحة
ت

ً
وأيضا ج
تو�د فتحات أسفل ج�دار القلعة خاصة
واملراقبة،

باملدفعية ،يحد القلعة من ا جل�هة الشرقية غرفة 2*2

ج
ومو�هة جل�ميع ا جل�هات.
م�ر وهي معدة للمدافع
ت

قلعة أحد

ال�رسيس
مب�نى ت

ال�رسيس
مب�نى ت

ً
ً
ً
حاليا مركز خدمات الح� ،ويقع
وحديثا ،ويسمى
قديما
ال�رسيس من معامل املدينة املنورة
ب
يعت�ر مب�نى ت
ج
ج
املس�د النبوي الشريف .وكانت هذه القلعة
ف� � ي� �ش مال املدينة املنورة مع أول طريق العيون للخار�ج من
�
ً
ف� � ي� ض
وتحديدا ف� � ي� العام  1326هـ ،تستخدم لالتصاالت ونقل اإلشارات والرسا�ئ ل الالسلكية يب� ن�
�
املا� � ي

املدينة املنورة واملراكز الفرعية األخرى املنتشرة ف� ��ي ج
األ�زاء املختلفة من الدول اإلسالمية .شيدت

هذه القلعة من ج
والل� �ن� املغطاة بمال ( لياسة طينية ) ،وقد قامت ا جل�هات
الح�ارة السوداء املنتظمة ،ب
�ج
املختصة ف� � ي� كل من إمارة املدينة املنورة وأمانة املدينة بإعادة صيانة وترم�ي م هذا املب�نى ،واستخدامه
كب�رة؛ فقد كان ض
الكث�ر من
ي�م ي
ال�رسيس واملنطقة املحيطة به ذوا أهمية ي
كمركز خل�دمات ال جح� .مب�نى ت
الوظا�ئ ف املتعددة كاالستخبارات العسكرية ،واالتصاالت وغرفة العميات الحربية.
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موقع رواوة

نقش من رواوة

ً
محليا اسم حلية رواوة٬
تقع رواوة إلى ا جل�نوب من املدينة املنورة ٬وهي ج�بالن يطلق عليهما السكان

وهذان ا جل�بالن يتكونان من صخور نارية ذات لون أسود .تنتشر على هذه الصخور النارية نقوش
إسالمية.

غ�ر املؤرخة -إلى القرن األول ج
اله�ري ،وقليل
تعود هذه النقوش اإلسالمية- ٬سواء املؤرخة منها أو ي

غ�ر املنقوط .وتعد هذه ج
اله�ري ،وقد كتبت با خل�ط املد�ن ��ي ج
منها إلى القرن الثا�ن ��ي ج
أك�ر
امل�موعة ب
الح�ازي ي
ً
ج
خصوصا ف� � ي� املدينة املنورة .أما من حيث ض
م�مون هذه النقوش ٬فهي نصوص
م�موعة من نوعها

محلية ٬يراوح عدد سطورها يب� �ن� سطرين وسبعة أسطر ،ويمتاز موقعها بقربه من طريق الح�،
ج
وتش�تمل على أدعية ،وتوسل إلى هللا بطلب املغفرة والرحمة والغفران ،وتحتوي بعضها على ج
أ�زاء من
آيات قرآنية ٬ض
وت�منت أسماء أصحابها.

ً
ً
ً
تشكل ج
الف�رة
مهما ليس فقط ف� ��ي تطور ا خل�ط
معلوماتيا
مصدرا
م�موعة نقوش رواوة
العر� ��ي ف� ��ي ت
ب
اإلسالمية املبكرة ٬بل لداللتها الواضحة على ال�نمو واالزدهار الحضاري للمدينة املنورة واملناطق ج
امل�اورة
لها.

وادي العقيق

وادي العقيق

وادي العقيق من أشهر أودية املدينة املنورة ،ويعد ج� ً
زءا أصي ًال من تاريخها وحاضرها؛ حيث ورد
ج
واال� ت�ماعية لطيبة
� رصدت ا جل�وانب الثقافية
الكث�ر من الكتب التاريخية وا جل�غرافية؛ ال ت� � ي
ي
ذكره ف� � ي�
ًً
قديما.
الطيبة

املسلم� ن�؛
ي
غ�ره وأكسبه الشهرة واملكانة ف� ��ي نفوس
بالس�رة النبوية؛ ما م�ي�ز ه عن ي
ي
وارتبط اسم الوادي
حيث ورد ف� ��ي صحيح البخاري عن عمر بن ا خل�طاب ض
� هللا عنه قال :سمعت رسول هللا -صلى هللا
ر� � ي

آ� من بر� ��ي فقالّ :
صل ف� � ي� هذا الوادي املبارك .حيث
عليه وسلم -بوادي العقيق يقول :أتا�ن ��ي الليلة ٍت
اشتهر بهذا االسم بعد ذلك.

بحوال� 100
وينحدر وادي العقيق الذي اشتهر؛ كما ذكرنا بالوادي املبارك ،من ج�نوب املدينة املنورة
ي
ً
شرقا قرب
ع�ر من ج�هة الغرب ،ويمر بذي الحليفة ،ويلتقي بوادي بطحان
م�ر ،ويحاذي ج�بل ي
كيلو ت

س�ره ج
ال�مال الشر ق� � ي� قلي ًال ثم �ش ما ًال فيلتقي بوادي قناة القادم من
القبلت� �ن� ثم يكمل ي
ي
منطقة
بات�اه ش
مت� ً
شر ق� � ي� املدينة عند منطقة زغابة ،ج
ال�مال الشر ق� ي�.
ها نحو ش
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و ف� ��ي بعض العصور املاضية ،كان الوادي أشبه بنهر دا�ئ م ا جل�ريان؛ حيث شيدت على ضفافه القصور،
ج
أش�ار
العباس� ،كما نشأت بالقرب منه مزارع خصبة تغطيها
خاصة ف� � ي� العصر األموي و العصر
ي

النخيل وشتالت ا خل�ضروات والفواكه.

ج
و ف� � ي� عهد ا خل�ليفة عمر بن ا خل�طاب ض
املس�د النبوي بحصى ناعمة من
� هللا عنه -فرشت أرض
ر� � يً
حاليا إلى أطراف العقيق ح�تى ذي الحليفة.
أرض العقيق ،وامتد العمران

السدود األثرية

سد وادي رانوناء

تنتشر ف� ��ي منطقة املدينة املنورة السدود األثرية ال�ت ��ي أنشأها ا خل�لفاء واألمراء ف� � ي� العصر اإلسالمي املبكر،

خي�ر ،وسد معاوية بن بأ� ��ي سفيان
ولعل من أشهر هذه السدود؛ سد البنت ،وسد الحصيد بمحافظة ب
بوادي ا خل�نق شرق املدينة ،وسد رانوناء ف� � ي� ا جل�هة ا جل�نوبية من املدينة.

كث�رة داخل املدينة املنورة وما حولها ،باإلضافة إلى آثار القالع والحصون واملوا�ن ئ�
وهناك آثار أخرى ي
التاريخية ،ومن أشهرها ميناء ا جل�ار على ساحل البحر األحمر .وت�تم�ي��ز منطقة املدينة املنورة بأنها غنية
بالرسوم الصخرية ،والكتابات القديمة واإلسالمية ال�ت ��ي تشاهد آثارها ف� ��ي مختلف ج
أر�اء املنطقة.

وادي ذي خشب

بقايا أحد القصور األموية ف� � ي� وادي ذي خشب

كيلوم� ًرا ما يب���ن املليليح واملندسة ،ويحوي
أربع� �ن�
ي
وادي ذي خشب يقع �ش مال املدينة املنورة بمسافة
ت
ً
ً
عددا من املواقع األثرية؛ من أهمها ّ
ماسكا إال من بعض ج�هاته ،وبعض املبا�ن ��ي األثرية
املوقع
سد اليزال م�ت

من أبرزها قصور أموية.
كث� ًرا والس�يما ف� � ي� كتب الرحالة ،وكتب طرق الح� ،وهو أول منازل طريق القوافل إلى
وقد ذكر ذو خشب ي
ج
ً
نقوشا إسالمية مبكرة.
مصر والشام ويحوي
اشتهر املوقع بأنه كان ج
العباسي���ن وقت سقوط الدولة األموية.
ي
� أمية عند فرارهم من
مل��أً لب�ن � ي

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
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محطات درب زبيدة

بركة الكراع

أسهم درب زبيدة التاريخي (طريق الح�ج العرا ق� ي�) ف� � ي� نشوء مدن ومحطات ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
�
كانت لها أهميتها التاريخية والحضارية.

ومن أبرز هذه املدن ،مدينة الربذة املذكورة ً
آنفا؛ حيث أصبحت محطة ر�ئ يسية على طريق الح�
ج
بركت� ن�؛ األولى دا�ئ رية ،والثانية مستطيلة الشكل ،باإلضافة إلى ج
و�ود عدد من
ي
الكو ف� ي� .وتحتوي على
ج
ومس�د ج�امع وسوق.
القصور واملساكن
ومن املحطات املهمة على درب زبيدة بركة السليلة ،وبركة العمق ،وغار زبيدة؛ وهو عبارة عن ج
ت�ويف

ج
للح�ا  ،وبركة عرق ،وبركة
اس�راحة
حفر بالصخر بمنطقة ج�بلية؛ ليكون عالمة للطريق ومحطة ت
�ج
بركت� ن�؛ دا�ئ رية ومربعة باإلضافة إلى أطالل
ي
املعدن ،وبركة السا�ئ لة ،وموقع الكراع الذي يحتوي على
قصر إسالمي (قصر كراع).

قرية صفينة
اهل�ي بهذا االسم ،تقع ف� ي� /مركز السويرقية
قرية ُص فْ� نَي�ة وتعرف من العصر ا جل� �
كيلوم� ًرا.
بمحافظة املهد ،ف� � ي� ا جل�نوب الشر ق� � ي� من املدينة على بعد 225
ت

اهل� وهي بلدة الشاعرة الخ�نساء.
عرفت بهذا االسم منذ العصر ا جل� � ي

ويقف قصر صفينة بحصونه و بواباته من ج�هاته الثالث منذ عقود طويلة ،وهو عبارة

عن حصون وقالع محاطة بسور .وصفينة واحة غناء تتوفر فيها املياه العذبة؛ وذلك
� كانت تستخدم ف� ��ي سقاية ج
بسبب ج
الح�ا ،
و�ود العديد من اآلبار القديمة فيها ،وال�ت � ي
�ج
كما ج
أبرا� للمراقبة تم إنشاؤها فوق اآلبار؛ مثل ئب�ر وزارزة .ويقع القصر
ج
يو�د بها
�
ً
ج
ض�من ج
مبا� تراثية
واحدا ،والقرية تحتوي على
نسي� ًا
ت�مع قرية صفينة لتشكل
ٍن
ج
ج
الط� �ن� ج
مبا� من دورين ،مساحتها
وتو�د ثالثة
األش�ار من دور واحد،
و�ذوع
من ي
ٍن

� القصر الذي يتألف من ج
ج
م�موعة من األبنية والغرف
حوال�  5000م .2ب�ن � ي
اإل�مالية
ي
� ي ت�م بناء أساس ج
ح�ري لها من البازلت
الل� �ن� ف� � ي� ج�درانه؛ وال ت� � ي
الط� �ن� ب
املتالصقة من ي
ً
الل� ن� .أما إنشاء األسقف
الط� �ن� ب
تقريبا ،ثم يستكمل ا جل�دار ببناء مداميك ي
م�ر
بارتفاع ت

فكان ي�تم من عوارض من ج�ذوع األثل ،ثم ُي�رصف فوقها ج�ريد النخل ،ثم ُي�صب فوقها

الط���ن ضل�مان عدم تسرب مياه األمطار.
طبقة من ي

وتشتهر البلدة باملزروعات و النخيل ،وهي قديمة ج� ً
دا ،وكان يمر بها ج
ا� القادمون
الح� ج
�
من العراق وا خل�لي�ج من خالل درب زبيدة التاريخي ،وهي مصدر املياه املغذية ملدينة
�
ومن�م الذهب ،وتبعد عنه خمسون كي ًال ج�نوباً.
ج
مهد الذهب
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املواقع ت

40

قصر صفينة

سد معاوية

سد معاوية بوادي ا �خل ندق

ويعت�ر من أبرز معاملها األثرية.
ب
سد معاوية ف� � ي� وادي ا خل�نق باملدينة املنورة،

ُب��ن ��ي ف� ��ي زمن معاوية بن بأ� � ي� سفيان ض
م� ًرا ويرتفع عن قاع الوادي إلى
ر� ��ي هللا عنه -ويبلغ طوله  30تم� ًرا وعرض ج�دار السد  10أمتار ،وقد تعرض السد -على
مستوى املنطقة املحيطة به
بحوال�  20ت
ي

مدى العصور والعهود -إلى عدد من االنهيارات ،إال أنه يظهر من خالل ما تبقى منه أنه كان يرمم على

مخر� يب���ن مرتفعات محددة ج
تت�ه منه املياه وينظم تدفقها،
ج
مراحل ملوقعه وأهميته ،وهو عبارة عن
�
وكان على السد شاهد ج
ح�ري ُحفظ ف� � ي� متحف املدينة املنورة.
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سوق غيقة التاريخي بمحافظة بدر

سوق غيقة

ً
هو من أشهر محطات القوافل ال�ت ��ي يمر بها ج
سابقا وح�تى العهد القريب،
ا� يب���ن مكة واملدينة
الح� ج
�
وهذه القرية أو السوق مبنية من ج
الح�ارة ،تتخللها أزقة ضيقة ومازالت مبانيها م ت�ماسكة رغم مرور

أ�زاء منفصلة ،ي�تم�ي��ز ج
م�صص ومكون من أربعة ج
كب�ر ج
بو�ود األقواس
العقود الطويلة ،وبها قصر ي
ً
ج
وأيضا وبتخطيطه الفريد ،كما ج
كب�ر م�تماسك .واشتهرت
مس�د ي
يو�د بها
ذات األبعاد والنسب املم�ي�ز ة،

الكب�ر ،ويقع ج
ب�انبها ثالثة آبار من ج�هة الغرب التزال باقية ويسقى منها ،ويطلق
ي
القرية بسوقها
ج
� حصا�ن ي� ،ومن يمر بغيقه ويشاهد مساحتها ،وعدد محالتها ج
مس�دها،
الت�ارية ،و
عليها آبار ب ن� � ي

ح�م ج
وقصرها يدرك ج
م�ر مربع،
الكب�ر ال�ت � ي
ي
الت�ارة
� كانت تدار بها؛ حيث تبلغ مساحتها  78ألف ت
ً
ج
ج
� لآلثار.
بالس�ل الوط�ن � ي
تس�يلها
ونظرا ألهميتها تم

قصر املتوكل

قصر املتوكل

البسات� ن�
ي
يشرف على قرية حاذة ف� � ي� محافظة مهد الذهب ،وقد كان يتحكم ف� ي�  36ئب� ًرا عذبة وعدد من
والحدا�ئ ق ،وهو على مقربة من طريق زبيدة على طريق الحا�ج العرا ق� ي� ،وقد أق�يم على أنقاض قصر قديم؛
�
العباس� املتوكل بن املعتصم باهلل بن هارون الرشيد .وهو حصن رباعي الشكل
�ي
هو قصر ا خل�ليفة
بأبرا� مخروطية
ج
ويتكون من سور يحيط بالعديد من الغرف ،وقد تم تدع�يم السور ف� ��ي أركانه األربع
�
البي�ة املحلية ف� ��ي بناء
الشكل للمراقبة والدفاع عن الحصن ،واستخدمت مواد البناء الطبيعية من ئ
ج
الحصن ،حيث استخدم ج
األش�ار مع
الط���ن ف� ��ي ا جل�دران ،واستعملت ج�ذوع وأغصان
الح�ر البازل ت� ��ي مع ي
طبقة طينية ف� � ي� تشييد األسقف.
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قلعة العيون

قلعة العيون

� بنيت يب� ن�
تقع �ش مال املدينة املنورة بداية طريق العيون على الشارع العام وهي أحد القالع ال�ت � ي
عامي  1334هـ 1337 -هـ  1915 /م 1918 -م ألهداف عسكرية؛ حيث كانت تستخدم ف� � ي� تخزين
األسلحة والذخا�ئ ر.

القلعة مبنية من ج
ار� ولها مدخل
والط� �ن� وتم تلييسها با جل�ص من الخ� ج
ي
الح�ارة البازلتية السوداء
�
ج
ويو�د سرداب أسفل القلعة؛ يبدو أنه ممر سري لنقل األسلحة
واحد ،وصممت على شكل دا�ئ ري،
والذخا�ئ ر.
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وال�راثية
املواقع األثرية ت
ف� � ي� محافظة العال

ًً
أك�ر
قديما تسمى ( ديدان)؛ وهي ب
تقع العال يب� �ن� املدينة املنورة وتبوك ،وكانت

يس� ج
للت�ارة؛ حيث
وأهم املناطق الحضارية القديمة ،لوقوعها على الطريق الر�ئ � ي

قامت العال بدور الوسيط يب���ن حضارات الهند ج
و�نوب شبه ا جل�زيرة العربية
ج� ً
وب� �ن� حضارات الشام ومصر والعراق �ش ما ًال منذ القدم وح�تى القرن
نوبا ،ي

األول ق.م وأفلت �ش مسها عندما سيطر األنباط على �ش مال شبه ا جل�زيرة العربية
ج
واتخذوا ج
ويو�د بها عدد من املقابر املنحوتة ف� ��ي ا جل�بال
الح�ر عاصمة ثانية لهم،
ً
ً
ً
بارعا ،إلى ج�انب عدد من النقوش الدادانية ،واملعينية ،واللحيانية،
هندسيا
نحنا
وال�ثمودية ،والنبطية ،والكوفية ،وآثار للعيون ،وبقايا القالع ،والسدود ،كما أن
ً
نمطا
البلدة القديمة للعال بنيت من أنقاض آثار ديدان ولحيان ،وتمثل البلدة

ً
فريدا للمدينة اإلسالمية.

مدا�ئ ن صالح

مدا�ئ ن صالح  -تصوير فاطمة إبراه�يم

ج
ال�راث العاملي التابع
أصبحت (مدا�ئ ن صالح) املوقع األثري األشهر ف� ��ي اململكة
واملس�ل ف� ��ي قا�ئ مة ت
لليونسكو ف� � ي� شهر يوليو 2008م.

فهنا قامت واحدة من أعرق الحضارات ف� ��ي التاريخ ،وهنا بالد املقابر والكهوف والرسوم الصخرية،
ً
ً
ج
بديعا ،والكهوف العميقة،
هندسيا
� صممت تصم�ي ًما
الوا�هات املعمارية الضخمة ،ال�ت � ي
واملقابر ذات

وقد ض
ت�منت العديد من النقوش والكتابات ال�ت ��ي يدل ج�ميعها على املستوى الحضاري الرفيع الذي
بلغه سكان ج
الف�رة من العام األول قبل امليالد إلى العام  75م.
الح�رّ ،
كونوا حضارة عظ�ي مة ف� ��ي ت
ً
إس� ج
راتي� ًيا على طريق
العال ،وتحتل
م� ًرا �ش مال محافظة ُ
موقعا ت
تقع مدا�ئ ن صالح على بعد ( )22كيلو ت
ج
الت�ارة الذي يربط ج�نوب ا جل�زيرة العربية ببالد الرافدين وبالد الشام ومصر.

ًً
وي�م موقع مدا�ئ ن صالح ( )132ج
ض
وعددا من اآلثار اإلسالمية من
وا�هة صخرية منحوتة ف� � ي� الصخر،

قالع وبقايا خط سكة حديد ج
الح�از.

الح�ر -جج
ي�د نفسه يب���ن سلسلة من ا جل�بال املتشابكة واملنفصلة واملنحدرات
والداخل إلى مدا�ئ ن صالح
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الكث�ر من اآلثار املهمة؛ مثل البيوت املنحوتة ف� ��ي ا جل�بال .و ف� ��ي كل مكان تشاهد
ي
� احتوت
الصخرية ال ت� � ي
ً
نقوشا وكتابات بحروف نبطية أو عربية أو ثمودية متنوعة ،منقوشة بشكل را�ئ ع؛ بعضها نقش على
ج
الكب�رة ،وبعضها ملقى على سفوح ا جل�بال.
وا�هات املقابر ،وبعضها داخل املغارات ي
ومن أبرز املواقع األثرية ف� ��ي مدا�ئ ن صالح:

ج
 - 1منطقة ا خل�ريمات  :بعد ج
قص�رة
بالح�ر وبمسافة ي
املس� ج�ة
ّي
ت�اوز البوابة ا جل�نوبية للمنطقة األثرية
� تبلغ
وت�مل هذه املنطقة الكتل الصخرية املحفورة بها املقابر النبطية وال�ت � ي
تقع منطقة ا خل�ريمات ،ش
ت�م ج
مق�رة موزعة ف� � ي� كتل صخرية ،كل كتلة ض
ومق�رة أخرى تمثل تحفة فنية
ب
م�موعة مقابر،
 53ب

والتي�ان املزخرفة ،باإلضافة إلى ج
ج
ج
را�ئ عة ج
الت�اويف
الوا�هة باألعمدة البارزة
يت�لى فيها فن نحت
ج
الوا�هة ،ج
ج
ا جل�دارية ج
يتو ج�ها من أعلى
وم�موعة من املقابر ذات
ان�ب�
املو�ودة على ج� � ي
الوا�هات املسطحة ّ

ج
ج
واملتدر�ة.
م�موعة الشرفات الكاملة

ال�خ ريمات

 - 2قصر البنت  :ويقع إلى الشرق من منطقة ا خل�ريمات ،ويعد من أشهر اآلثار ج
املو�ودة ف� ��ي مدا�ئ ن
كب�رة ج� ً
صغ�رة ،ض
مق�رة،
ت�م األولى  29ب
ي
دا واألخرى
بليت� ن�؛ واحدة ي
كتلت���ن ج� ي
ي
صالح ،ويتكون من

ح�رات ،وتمثل ج
الرمل� على شكل ج
م�موعة املقابر ف� ��ي قصر
�ي
رت���ن فقط نحتت ف� � ي� الصخر
مق� ي
والثانية ب

ج
الدر�ة القصوى من تقدم فن النحت واألشكال الزخرفية عند األنباط.
البنت

مدا�ئ ن صالح  -تصوير فاطمة ابراه�يم

املو�ودة ف� � ي� مدا�ئ ن صالح ،له أعرض ج
ج
 - 3قصر الفريد :وهو من يب� �ن� ج
وا�هة يب� ن�
م�موعة املقابر
13.85م� ًرا وهو الوحيد الذي تزين ج
ج
وا�هته أربعة أعمده بتا�ج نبطي
م�موعة تلك املقابر إذ تبلغ
ت
�
اثن� ن�؛ ولذلك سمي بالفريد.
بد ًال من ي

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
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قصر الفريد

 - 4قصر الصانع  :ويقع على يسار البوابة ا جل�نوبية للمنطقة األثرية ،وله ج
وا�هة ضخمة بارتفاع
م� ًرا.
م� ًرا وعرض  8.60ت
 15.62ت

 - 5الديوان  :ج
سلسلت� ن�
ي
وع�ر ممر ضيق شكله ،التقاء
ال�مال الشر ق� � ي� من قصر البنت ،ب
بات�اه ش
ب�بل األثالب ج
متوازيت���ن من الكتل الصخرية تعرف ج
ي�د الزا�ئ ر ملدا�ئ ن صالح “الديوان”؛ وهو عبارة
ي

غ�ر منتظم نحت داخل الصخر مكونا ج
12.80م�ر ،وعرضها
ح�رة يصل طولها إلى
عن مستطيل ي
ت
ب�لسة ج
م� ًرا ،والديوان من الداخل محاط من ج�وانبه الثالث ج
ح�رية مرتفعة
م� ًرا بارتفاع  8ت
 9.80ت

إلى 103سم من سطح أرضية الديوان ،وتنتشر حول ج
الح�رة أو الديوان النقوش املختلفة.

ج
ج
للح�ر كتلة صخرية مستقلة وسط الرمال ،ج�نوب ج�بال
الع�وز :يلفت انتباه الزا�ئ ر
 “ 8كهف
األثالب أشبه ما تكون بالديوان تسمى “كهف ج
الع�وز”.

الديوان

 - 6ج�بال األثالث واألناصف :الحقيقة األكيدة أن ً
يت�اوز وادي ج
أحدا ال يستطيع أن ج
الح�ر؛ الذي يتوسط
ً
ممعنا ف� ��ي تلك ا جل�بال ال�ت ��ي اش�تملت الوادي واملسماة باألثالث؛ بسبب غرق
مدا�ئ ن صالح دون أن يقف

ثلثيها ف� ��ي األرض ،واألناصف أي ا جل�بال النصفيه ال�ت ��ي نصفها غا�ئ ر ف� ��ي األرض ونصفها العلوي بارز،
تفريغا ً
ً
ج
لدر�ة أنه يصلح للسكن والتحصن.
فنيا
وبعضها منحوتة ومفرغة

ت�اه �ش مال شرق ج
م� ًرات ج
الح�ر موقع أثري آخر مهم ،ض
ي�م مقابر ونقوش
الحزيبة  :على بعد أربعة كيلو ت
نحتت ف� � ي� ج�بل ج
تر�ع إلى العصور املعينية والديدانية واللحيانية ،ويسمى هذا املوقع بالحزيبة؛ وهي

� قامت فيها.
تحك�ي عن تلك العصور والحضارات ال�ت � ي
عبارة عن أطالل
�

املابيات
يعد موقع املابيات األثري  -ج�نوب مدينة العال -من أهم املواقع اإلسالمية املبكرة ف� ��ي �ش مال
ًً
والعباس�ُ ،
قديما باسم (قرح).
وعرف
اململكة ،إذ يعود تاريخه إلى العصرين األموي
ي

ً
ف�رة ما قبل اإلسالم ،وأصبحت
ويكتسب املوقع أهمية تاريخية؛
نظرا ألن قرح ازدهرت خالل ت
ً
ت�ارية مشهورة ،وعدت من أسواق العرب املعروفة ف� ��ي ا جل�اهلية ،وبلغت ج
سوقا ج
در�ة عالية من
ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت

52

ج
اله�ري بأنها املدينة
املقدس� ف� � ي� القرن الرابع
�ي
ال ن�مو واالزدهار ف� ��ي العصر اإلسالمي ،ح ت�ى وصفها
الثانية ف� � ي� ج
الح�از بعد مكة ،ووصفها األصطخري بأنها املدينة الرابعة بعد مكة ،واملدينة ،وال�ي مامة،

واس�تمرت كذلك إلى أواخر القرن السادس ج
اله�ري ،ثم اختفت واختفى اسمها ح�تى من الذاكرة.

الفق�ر ال�ت ��ي بنيت على طريق الح� ،وال�ت ي�
ي
الغر� ��ي لسور املدينة ،تقع قلعة
مال�
ال� � ي
وعند الركن ش
ب
ج
كب�رة ج
صغ�ر مطل على املدينة ،أساسات ج�درانها من ج
الح�م،
الح�ارة الرملية ي
ي
شيدت فوق ج�بل
الل� ن�.
بي�نما ج�درانها العلوية من الطوب ب

م�ر ،وبها مخلفات
ي
ع�ر ف� ��ي شرق املدينة على بقايا قرية
م� ًرا ×  100ت
صغ�رة مساحتها  150ت
وقد ث
حرق وبقايا أفران ،لتكشف أن ج�ميع املواد املستخدمة ف� ��ي البناء والفخاريات هي محلية الصنع

داخل املدينة.

وقد حددت الحفريات مالمح عمارة املدينة وامل�تمثلة ف� � ي� األبرا  ،واألعمدة ،والدعامات ،والدر ،
�ج
�ج
ومواد البناء ،وبالط ج
اآل�ر املستخدم ف� ��ي تبليط األرضيات ،كذلك دراسة املعثورات من الفخار

ج
والز�ا�ج وا خل�زف املتنوع.
�
ع�ر ف� ��ي املوقع على ج
م�موعة من النقوش الكتابية املدونة بالخ�ط الكو ف� � ي� إضافة إلى نقش مكتوب
كما ث

با خل�ط النبطي.

ا �خل ريبة

موقع الخ�ريبة بالعال
تعد “ا خل�ريبة” من ج
أ�مل وأهم املواقع األثرية ف� � ي� العال ،وأصبحت بطبيعتها ا جل�اذبة ،وآثارها الرا�ئ عة

لوحة ج�مالية مفتوحة للزوار ج
وو�هة سياحية ر�ئ يسية.

ً
ً
وت�تم�ي��ز ا خل�ريبة ج
ع�ر
متحفا
ب�بالها ذات اللون األحمر القاتم؛ وال�ت ��ي أصبحت
مفتوحا من خالل ما ث
عليه فيها من نقوش لكتابات ورسومات توثق الحضارة اللحيانية ال�ت ��ي عاشت ف� � ي� �ش مال غرب
ا جل�زيرة العربية ،وحكمت املنطقة قبل القرن السادس قبل امليالد.

كما أن موقع ا خل�ريبة هو ج�زء من أطالل مدينة دادان القديمة ،وهي حاضرة مملكة دادان
� أعقبتها ف� � ي� حكم املنطقة ،وقد برزت سيادة دادان على املنطقة خالل
العربية ثم مملكة لحيان ال ت� � ي

كث�ر من املواقع ج
ح���ن امتد نفوذ مملكة
امل�اورة ،ف� ��ي ي
القرن السابع قبل امليالد ،وامتد نفوذها إلى ي
لحيان من القرن السادس قبل امليالد إلى القرن الثا�ن � ي� قبل امليالد ،ودلت الشواهد األثرية على

ف�رات متفاوتة ج
ت�مع يب���ن القوة والضعف لهذه اململكة ال�ت ��ي حكمت معظم أنحاء �ش مال غرب
ت
ا جل�زيرة العربية.

وتحتوي ا خل�ريبة على عدد من املواقع األثرية من أهمها “مقابر األسود”؛ وهي مقابر أثرية
منحوتة ف� � ي� ا جل�بال على شكل أسود ،و”محلب الناقة” وهو عبارة عن حوض دا�ئ ري الشكل

الح�ر ،كما ج
در�ات منحوتة من ج
منحوت ف� ��ي الصخر ،ويمكن ال�ن�ز ول إلى وسطه بواسطة ج
تو�د عدد
من النقوش والصخر املنحوت ،واآلثار املتناثرة ف� � ي� املوقع ،وقد وثقت النقوش ف� � ي� الخ�ريبة األوضاع
ج
للحياني� ن�.
ي
واال��تماعية
االقتصادية والسياسية والدينية

ع�ر بموقع ا خل�ريبة على عدد وافر من الفخار ،واملنحوتات ج
تأث�ر املناطق
� تُ�ظهر ي
الح�رية ال�ت � ي
كما ث
الحضارية ج
العال كنقطة التقاء يب���ن حضارات الشرق
امل�اورة ف� � ي� مصر وبالد الرافدين ،مما يؤكد دور ُ
األد�نى القديم.
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ال�خ ريبة

موقع عكمة

ج�انب من النقوش ف� � ي� موقع عكمة بالعال

أك�ر املكتبات املفتوحة ف� ��ي السعودية ال�ت ��ي تحتوي على
عرف عن موقع عكمة التاريخي بالعال بأنه من ب

الكتابات والنقوش األثرية.

الغر� ��ي من محافظة العال ،ويعود هذا املوقع إلى الحضارة
ال�مال
ويقع موقع ‘’عكمة’’ األثري ف� � ي� ش
ب
اللحيانية ال�ت ��ي شكلت ف� � ي� العصور الغابرة عالمة فارقة ف� ��ي تاريخ ج
إن�ازات البشرية إلى ج�انب الحضارات

الديدانية واملعينية والنبطية ،وهذه الحضارات تعود ملمالك عربية تسيدت املشهد اإلنسا�ن ��ي ف� ��ي تلك
العصور ،وفنيت لتبقى آثارها ضاربة ف� ��ي عمق املكان ،وذاكرة اإلنسان ،بعد أن خلفت حضارات تشهد

نواح متعددة.
بقاياها ّ
بعلو كعبها ف� � ي� ٍ

ال�مال
واملوقع عبارة عن واد ضيق ينحدر من ج�بل عكمة الذي يقع على بعد ثالثة
كيلوم� ًرات إلى ش
ت

العال ،ويستطيع الزا�ئ ر أن يرى هذا ا جل�بل من مسافة بعيدة ،وهو ذو لون داكن
الغر� � ي� من مدينة ُ
ب

يميل للون األحمر ،وي�تم�ي��ز باالرتفاع الشاهق ،ويشكل لوحة طبيعية بديعة .ض
وي�م املوقع العديد
ج
الوا�هات الصخرية ف� � ي� موقع
وتعت�ر النقوش اللحيانية املنتشرة على
ب
من الكتابات اللحيانية،
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‘’عكمة’’ بمثابة املكتبة ال ت� ��ي توثق تاريخ مملكة لحيان وحضارتها ،وتفاعالتها ج
امل� ت�معية وعالقاتها
ا خل� ج
ار�ية ،وتنظ�يماتها وقوانينها الداخلية؛ حيث كتب اللحيانيون نقوشهم ف� � ي� ج�بل عكمة القريب من

ً
ً
حضارتها حقبا من الزمن.
مسرحا ل
موقع’’ا خل�ريبة’’ العريق الذي احتضن دولة لحيان وظل

�ج بل أم در�ج
�

در� األثري العال
ج�بل أم ج
�

در� ف� � ي� العال من املواقع األثرية املهمة ف� � ي� املحافظة و ف� � ي� اململكة بشكل عام ،ويـقـع فـي ال جـ�ـهـة
ج
ج�بل أم
�
الـشـمـالـيـة الـغـربـيـة من مـديـنـة ال ُـعـال عـلـى مـدخـل وادي سـاق مـقـابـل ج�ـبـل الـخـريـبـة ،ولقـد سـمـي
بـهـذا االسـم ل ج
در� مـنـحـوت ف� � ي� بداية سـفـح ال جـ�ـبـل.
ج
ـو�ـود
�
وكان فريق آثار متخصص قد كشف عن نقوش تعود للحضارة اللحيانية الـتـي ي ج
ـر�ـع تـاريـخ بـدايـاتـهـا
الباحث� �ن� الصعود لقمة ا جل�بل لتضاريسه
ي
إلـى الـقـرن الـخـامـس قبل امليالد ،إال أنه كان يصعب على
الصعبة.

وتم العثور ف� � ي� ا جل�بل على تـمـاثـيـل وم جـ�ـامـر ومـذابـح ،اضافة إلى الـنـقـوش الـقـديـمـة واإلسـالمـيـة.

القلعة اإلسالمية بمدا�ئ ن صالح

القلعة اإلسالمية بمدا�ئ ن صالح

الح�ر أو القلعة اإلسالمية محطة ر�ئ يسية لزوار موقع ج
تمثل قلعة ج
الح�ر (مدا�ئ ن صالح) ف� � ي� محافظة العال،
لك�ي تكون
تش�ر بعض املصادر التاريخية ف� ��ي العهد
وتقع �ش مال مدا�ئ ن صالح؛ وبنيت -كما ي
العباس�� -
ي

ج
ج
ج
ومس�د
ويو�د بها غرف
القادم���ن من الشام ،وتتكون هذه القلعة من دورين،
ي
للح�ا�ج
اس�راحة
ت
�
كب�رة ج� ً
ج
لك�
ويو�د قرب القلعة بركة ماء ي
صغ�ر ،ويتوسطها ئب�ر ماء،
ي
دا كانت تمأل باملياه من ئ
الب�ر ي

يشرب منها ج
ا� والرحالة املسافرون.
الح� ج
�
ًً
أيضا باسم «التبوكية» نسبة إلى مدينة تبوك
ح� الشامي ،الذي ُعرف
وتقع القلعة ض�من طريق ال ج
�
� يمر عليها ،ويبدأ مساره من دمشق ،ويمر ف� � ي� بصرى الشام القريبة من درعا ،وأماكن أخرى،
ال�ت � ي
� اململكة ً
ثم يدخل ض
حا� ف� � ي� تبوك ،ثم األقرع ،فاألخضر ،ثم محطة
مارا على حالة عمار ،ثم ذات ال ج
أرا� � ي
�
املعظم ،وصو ًال إلى ج
وأخ� ًرا قرح.
الح�ر ،ثم العال ي

ً
ج
سابقا.-وال�راث الوط�ن ي�
ويو�د متحف طريق ال ج
هي�ة السياحة ت
ح� الشامي ف� � ي� القلعة الذي أنشأته ئ
�
حيث يعرض املتحف تاريخ الطريق ،ومحطاته ،وآثاره الباقية على طول مساره الواقع ف� � ي� اململكة.
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وتم ج
ت�ه�ي��ز غرف القلعة كقاعات عرض �ش ملت العديد من اللوحات املزودة بالصور واملعلومات
املتعلقة بطريق الح�ج الشامي القديم ،ويتكون املتحف من عدد من القاعات منها :قاعة مسار طريق
�
ح� الشامي ف� � ي� عهد ا خل�لفاء الراشدين والعصر األموي ،وقاعة طريق
الح�ج الشامي ،وقاعة طريق ال ج
�
�
ف
ح� الشامي.
العباس� ،وقاعة طريق ال ج
العصر
�
ي
�
الشامي
ج
ح�
ال
ي
�
�
�

نص�ر
قلعة موسى بن ي

نص�ر
قلعة موسى بن ي

نص�ر إلى القرن السادس قبل امليالد ،وهي أقدم مب�نى ف� � ي� العال القديمة
يعود تاريخ قلعة موسى بن ي

على الوادي ا خل�صيب بعد املمالك والدويالت بحسب املصادر التاريخية.

صغ�رة ،ومرت بمراحل ج
والقلعة عبارة عن مب�نى من ج
ت�ديد
ي
الح�ر املشذب املقام على رأس هضبة
ع�ر العصور.
ب

ج
خار�ي يحيط بقمة ا جل�بل فيه عدد من فتحات املراقبة والرماية .ومساحة
وتتكون القلعة من سور
ً
م� ًرا عن مستوى البلدة القديمة.
م� ًرا
مربعا وارتفاعها  45ت
القلعة  180ت
العر� ي�
ال��ز ود باملاء من ئب�ر محفورة ف� � ي� الصخر أسفل ا جل�بل ،ويقال إن القا�ئ د
ويمكن ملن ف� ��ي القلعة ت
ب
نص�ر أقام فيها؛ لذلك سميت باسمه.
الشه�ر موسى بن ي
ي

ع�ر
ع�ر موقعها املهم على طرق ر�ئ يسة لقوافل الح� ،ويمكن الصعود إلى أعلى القلعة ب
وكانت تشرف ب
ج
أك�ر من  300ج
� من ج
در�ة ح�تى القمة.
در� مب�ن � ي
ج
الح�ارة مرصوفة بإتقان وتحوي ث
�
ال�رم�ي م وأصبحت أحد املزارات السياحية الر�ئ يسة ف� ��ي العال.
خضعت القلعة ألعمال ت

ال�راثية
بلدة العال ت

ال�راثية بالعال
البلدة ت
ال�راثية ف� ��ي محافظة العال من ج
وال�راثية املم�ي�ز ة على مستوى اململكة.
ب
الو�هات السياحية ت
تعت�ر البلدة ت

ويعود تاريخ البلدة لبدايات العصر اإلسالمي وتعد إحدى ثالث مدن إسالمية ف� ��ي العامل مازالت باقية؛

ج
بمسا�دها ومنازلها وأسواقها وأسوارها.

ً
أهال�ي العال على بناء هذه البلدة والسكن فيها ج�ي ًال بعد ج�يل ح�تى ج
تماما من
ه�رت
وقد تعاقب
�
ً
ً
تقريبا.
عاما
أربع� �ن�
ي
السكان قبل
ف�يما تستند القرية املعروفة ف� � ي� ج
املحل� بـالديرة ف� � ي� محافظة العال ،إلى ج�ذور تاريخية تمتد إلى
�ي
امل� ت�مع
القرن السابع ج
وأك�ر املدن ف� ي�
� تصفها بأنها إحدى أهم ب
اله�ري ،كما تذكر كتب الرحالة العرب ،ال ت� � ي
ًً
ج
قديما بعد مكة املكرمة.
الح�از
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ً
ً
ج
ويو�د فيها
املواطن� �ن� واملق� ييم���ن وزوار اململكة،
ي
املحلي� �ن� من
ي
منظما للسياح
مزارا
وأصبحت البلدة
مطل على القرية ف� ��ي القلعة ،والصاعد لها يطل على تاريخ العال وحاضرها ،ويشاهد ج�بالها ونخيلها.

ج
مس�د أثري قديم أسسه الرسول -صلى هللا عليه
كما يقع ف� ��ي طرف البلدة من ج�هة ا جل�نوب الشر ق� ��ي
ج
ج
مس�د
بمس�د العظام ،أو
وسلم -ف� � ي� طريق غزوته لتبوك وخط مكانه وعلمه بالعظام؛ لذلك سمي

وب�ر املاء ،ال�ت ي�
ي
الصخرة ،كما تمتد أسواق البلدة ف� � ي� ا جل�هة الغربية؛ حيث تقع ج�ميع
الدكاك���ن والقهوة ئ
تم إنشاؤها ف� � ي� وقت متأخر.
وال�مال حقول ومزارع النخيل والحمضيات والفواكه؛
كما تحيط بالبلدة من الشرق ،وا جل�نوب،
ش
ً
نظرا ملا ت�تمتع به أرض العال من
حيث كانت الغالبية العظمى من سكان القرية تزاول أعمال الزراعة؛
كب�رة ف� � ي� العيون ا جل�وفية العذبة.
وفرة ي

مس�ج د الصخرة بالعال

ج
مس�د الصخرة  -العال

ج
ال�راثية.
هو أحد
املسا�د التاريخية ف� � ي� محافظة العال ،ويقع ف� ��ي محيط البلدة ت

أسسه أحمد بن يسرة عام  780هـ ،واستخدمت ف� ��ي بنا�ئ ه ج
الط� ن� ،وسقفه
الح�ارة املقطوعة ومونة ي
من ج�ذوع النخل ج
و�ريده.

ج
املس�د عدة مرات كان آخرها عام 1954م ،على نفقة امللك سعود بن عبد العزيز ـ ـ رحمه
ج�دد بناء
ج
األم�ر سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
املس�د عام  ،2002على نفقة ي
هللا ـ ـ وأعيد ترم�ي م

خي�ر
آثار ب

خي�ر  -تصوير محمد السعد
قالع ومبا�ن ��ي أثرية ف� � ي� ب

أك�ر املواقع أهمية ف� � ي� ق ي�متها التاريخية ومعاملها األثرية
تعد ب
خي�ر الواقعة ف� � ي� منطقة املدينة املنورة من ث
ً
باقيا إلى اآلن.
الكث�ر منها
� ال زال ي
ال�ت � ي

خي�ر هم العماليق من العرب البا�ئ دة ،وتكشف بعض
وتش�ر املصادر التاريخية إلى أن أول من سكن ب
ي
خي�ر أنها سكنت قبل ( )6000سنة قبل امليالد.
اآلثار املكتشفة ف� � ي� ب

خي�ر ج
و�معها خيابر تع ن� ��ي الحصن بلغة األقوام
خي�ر بحصونها وقالعها؛ حيث إن ب
وقد اشتهرت ب
ًً
ج
ويو�د تقارب لفظي ومعنوي للغات السامية وخاصة القديمة
قديما،
خي�ر
� سكنت ب
السامية ال�ت � ي
منها ج
نتي�ة وحدة املصدر لتلك اللغات.

تر�ع إلى العصر ج
حف�رة ،والقاع آثار ج
الح�ري القديم ،وهي عبارة عن
وعلى ضفاف أودية الغرس ،وغمرة ،وال ي

ع�ر على أدوات تعود إلى العصر ج
فؤوس ج
الح�ري الوسيط؛
ح�رية وأدوات مشحوذة وقواطع ومعاول ،كما ث

وهي ج
م�موعة من األنصال والشفرات املشحوذة من إحدى حافتيها ،ومكاشط ج�انبية وأزاميل.

الح�رية وهي ألواح ج
الكث�ر من الدوا�ئ ر واملذيالت ج
هي�ة دا�ئ رة
ي
وع�ر على
ث
ح�رية ضخمة وضعت على ئ

أو مثلث يمتد من إحدى زواياه صفان من ج
الح�ارة على شكل ذيل طويل ،كانت تستخدم للصيد.
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خي�ر على أقدم رسوم ألبقار وحشية وخيول منفذة بأسلوب الحفر
مال� ب
ع�ر ف� � ي� حدب  -حمر �ش � ي
وقد ث

العميق ،وزخرفت بعض أبدانها بدوا�ئ ر ونقاط تمثل حقبة زمنية تعود لأللف الخ�امس قبل امليالد،
و ف� � ي� وادي الوطيح ج
تو�د مناظر تمثل معارك تدور على ظهور ا خل�يول باستخدام رماح طويلة.

البابل�ي نابونيد وكانت تابعة مللكه الذي ض�م ت ي�ماد
خي�ر كأحد املناطق ال�ت ��ي استولى عليها امللك
وورد اسم ب
�
اآلشوري� ن�
ي
الف�رة من (  )539 - 555ق.م؛ حيث ورد اسمها ف� ��ي كتابات
ب
وديدان
وخي�ر ،وذلك خالل ت

خي�ر كانت ض�من املمالك العربية كمملكة ديدان واألنباط والغساسنة.
خ� ًرا ،كما أن ب
ب

ج
لله�رة النبوية؛ حيث قاد الن�ب ي� -صلى هللا عليه وآله
خي�ر ف� � ي� املحرم من السنة السابعة
فتحت ب
وسلم -ج� ً
املسلم���ن قوامه ( )1600فرد منهم ( )200فارس ج
(خي�ر) بعد أن استبان
بات�اه ب
ي
يشا من

له تورط يهودها ف� ��ي غزوة األحزاب ،وللقضاء على وكر الفتنة والتآمر ضد اإلسالم ،وكان ج�يش (يهود)
ً
علما بأن هذه الحصون ال تقدر عليها ج
بقيادة سالم بن مشكم قد ج
الر�ال
ت�معوا داخل الحصون -

الرتفاعها ج
وو�ودها على ج�بال تشبه الصخور العظ ي�مة ،كما أن الخ�يل ال تستطيع الصعود إليها؛ فكان
ً
ً
حصنا ح�تى استسلم (يهود).
حصنا
القتال العنيف املرير حول الحصون وسقطت

وخي�ر غنية بكنوزها األثرية من حصون وسدود ونقوش وكتابات أثرية ،ويعود تاريخ الحصون إلى ما
ب

خي�ر
قبل اإلسالم ومنها - :حصن القموص (مرحب) ،وهو من أشهر الحصون يشرف مباشرة على ب
خي�ر تتبع
القديمة ويوفر الحماية لها وقد أعيد بناؤه ف� � ي� العهد السعودي عام 1343هـ عندما كانت ب

خي�ر  -تصوير را�ئ د اللحيا�ن ي�
احد السدود االثرية ف� � ي� ب

ً
مقرا لإلمارة ف� � ي� عهد امللك عبد العزيز ،وحصن ناعم :من حصون النطاة يعرف
المارة حا�ئ ل وأصبحت
ً
ً
وحاليا يعد هذا الحصن ج
حاليا بالعاصمية؛ وهي قرية ج
م�موعة
مه�ورة بنيت على أنقاض هذا الحصن،

من الصخور املتناثرة ،وحصن الصعب بن معاذ ،و حصن بأ� ي� ،وحصن السالمل ،وحصن ال�ن�ز ار؛ وهو
ج
مه�ورة ،وحصن الوطيح ويقع على مساحة واسعة من الحرة وهو عبارة عن قرية
قرية متكاملة
ً
حاليا قرية مكيدة.
متكاملة على آثار الحصن املعروف بالوطيح؛ وتسمى

م� ًرا
ومن آثار ب
خي�ر السدود ومنها :سد البنت األثري :ويقع ج�نوب شرق ال ث�مد يبلغ طوله ( )250ت
م� ًرا وقد تهدم ج�زء منه ،و سد الحصيد الذي يقع شرق ال�ثمد على أحد روافد وادي
وارتفاعه ( )30ت

م� ًرا وارتفاعه ( )6أمتار ،وهناك سدود أخرى مثل سد املشقوق وسد الزايدية.
الغرس طوله ( )60ت

ج
مس�د
خي�ر وكان به
املسلم� �ن� بعد وصوله ب
ي
قص�ر الن� يب� :وهو املوقع الذي عسكر فيه ج�يش
ومن اآلثار ي

ج
ج
األح�ار السوداء.
املس�د محاط اآلن بمداميك من
أسسه رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم -ومكان
(خي�ر) بالنقوش والكتابات القديمة سواء الحصون أو املواقع املندثرة وال س ي�ما ف� � ي� القرى مثل
وتزخر ب

خي�ر الفت للنظر ،فهناك ج�بل عند مشاهدته من
الع� �ن� ومكيدة والنطاة ،كما أن تنوع ج�بال ب
قرية ي

ج
خي�ر ج�بل القدر والقدير؛ تسميا بذلك ألن
ويو�د شرق ب
بعيد ترى كأن له رقبة يسمى (ذو الرقيبة)،
قمتهما تشبه القدر ،وقد كانتا ج
ال�ركانية ف� ي�
راك���ن ف� ��ي املنطقة حيث سالت الحمم ب
ال� ي
نتي�ة ثوارن أحد ب

كل ج
االت�اهات وذلك عام 1800م.

خي�ر  -تصوير محمد السعد
يعتل� ج�بال ب
�ي
حصن مرحب
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السويرقية

ال�راثية ف� ��ي السويرقية
أحد املبا�ن � ي� ت

ً
تاريخيا بـ
السويرقية ،هي قرية من قرى محافظة مهد الذهب بمنطقة املدينة املنورة ،وكانت تعرف
وارق�ة ،وسميت بهذا االسم نسب�ةً إلى بأ� ��ي بكر محمد بن عتيق بن ج
ن�م بن أحمد السوار ق� ي�؛ الذي
ّي
الس
ّ

كان يسكنها.

حوال�  180كم ،ف� � ي� ا جل�نوب الشر ق� � ي� منها ،أما عن موقعها بالنسبة ملهد الذهب
تبعد عن املدينة املنورة
ي
إس� ج
راتي�ي بالنسبة للمنطقة ،فهي تتوسط
فهي تقع ف� � ي� الغرب منه
بحوال�  80كم وموقعها موقع ت
ي

قرى صفينة ،واألصعبية ،وهباء.

كب�ر يرتاده ج
الت�ار كل يوم
اهل� ،وكان بها سوق ي
والسويرقية قرية تاريخية يعود تاريخها إلى العصر ا جل� ي
خميس من كل أسبوع ،واآلن مل يبق منه إال مسماه ،وهو حي ترا�ث � ي� قديم ج� ً
دا ،وما زالت السويرقية

ال�راثية املبنية من ج
ف�رات تاريخية متعددة.
ي
الح�ارة
والط� ن� ،وتعود إلى ت
تحتفظ بعدد من مبانيها ت

العه���ن
ي
�ج بل

خي�ر  -تصوير محمد السعد
قالع ومبا�ن ��ي اثرية ف� � ي� ب

م� ًرا شرق مدينة الحناكية – هو من أهم مواقع الرسوم
العه� ن� -
ي
يبعد ج�بل
حوال�  10كيلو ت
ي
وا�هة ج
الصخرية باملنطقة ،وعبارة عن ج�بل مكون من صخور حمراء رسوبية التكوين على ج
م�موعات
ر�ا ًال ونساء على شكل ج
لرسوم حيوانية متنوعة ،ورسوم آدمية؛ ج
م�موعات يؤدون رقصات حربية أو
كب�رة مقوسة تمتد إلى األمام،
ذات مغزى دي ن� ي� ،أما الرسوم الحيوانية فتتكون من أبقار ذات قرون ي

وغ�رها ،ومن خالل الطبيعة الصخرية وتنفيذ
باإلضافة إلى األسود والفهود واملاعز والنعام والزرافات ي

الف�رة من ( 7000 - 9000عام) من اآلن .وبالنسبة
الرسوم يمكن تحديد تاريخ هذه الرسوم إلى ت
ً
تنوعا؛ حيث نشاهد أشكا ًال آدمية ف� ��ي أوضاع تمثل الرقص
أك�ر
للرسوم الصخرية األخرى فهي ث

واملبارزة واملطاردة ،يحملون الحراب واألقواس والسهام والسيوف ،وتوضح الرسوم كذلك أشكا ًال
وغ�رها.
عديدة من الحيوانات كا جل�مال ف� � ي� حاالت العراك أو مربوطة ،وكذلك الوعول واملاعز ي
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بر� الشونة
ج
�

بر�ج الشونة
�

ت�اري ف� ��ي العصر اإلسالمي؛ حيث كانت تصلها قوافل وسفن ج
برزت أهمية ينبع كميناء ج
الح�ي�
ج
وبر� الشونة من املبا�ن � ي� القديمة باملنطقة التاريخية
ج
القادم� �ن� من مصر والشام و�ش مال إفريقيا.
ي
�
ً
مخزنا لألسلحة
� أثناء توسيع ميناء ينبع ف� ��ي سنة 1519م 925 -هـ ،كما استخدم
وأن� �ئ
بينبع،
ش

ً
ومستودعا للحبوب والغالل ال�ت ي�
ف� � ي� عام 1920م .وهو عبارة عن مب�نى شبيه بالقبة ،كان يستخدم
ً
ر� من ج
واحدا.
م� ًرا
ي
الح�ر املنق� �ب�ي
ال� ج
توصل إلى امليناء .وقد ُب��ن ��ي ب
والط���ن وا جل�ص ،حيث يبلغ عرض ا جل�دار ت
�
الكث�ر من التهدم ف� � ي� ج
أ�زاء منه ،والعمل قا�ئ م اآلن على ترم�ي مه وإعادة تأهيله.
وقد أصاب املب�نى ي

الصويدرة

نقش مؤرخ من الصويدرة

� تقع شرق املدينة املنورة على طريق القص�يم على عدد من املواقع األثرية من
تحتوي الصويدرة ال�ت � ي

أبرزها النقوش الصخرية

ويمكن مشاهدة اطالل الصويدرة القديمة (الطرف) من ا جل�هة ا جل�نوبية الشرقية ،وهي عبارة عن
االح�ار النارية ف� � ي� صفوف مستق�يمة وركامات اخرى ج
ج
ب�دران متهدمة.
صغ�رة مبنية من
ي
غرف

الف�رة من حوإلى
وت ت�مثل الرسوم الصخرية ف� � ي� الرسوم اآلدمية الحيوانية ال ت� � ي
� يعود تاريخها إلى ت
كب�رة لألسود على كتل صخرية والوعول والطيور والنعام
« 7000-6000قبل امليالد» ومنها رسوم ي
وا جل�مال وا خل�يول والبغال واملاعز والكالب.

وبعض هذه الرسوم الصخرية يعود إلى العصر ج
الف�رة من « 1500-2000قبل امليالد.
الح�ري ف� ��ي ت

ويالحظ ج
و�ود نقوش تدل على ان موقع الصويدرة كان منطقة ج�اذبة للنشاط االنسا�ن � ي� بسبب
ت� ً
ً
ممرا ج
اريا.
الطبيعة ووفرة املياه والنباتات وكونها

بالك�رة
اما العصور اإلسالمية فت ت�مثل آثارها ف� � ي� الصويدرة من خالل املدونات الخ�طية على الصخور وهي ث

ا� ج
� تؤكد اهمية هذا املكان بالنسبة للمق�ي يم���ن او عابري السبيل من ج
وت�ار ورعاة حيث كانوا
ح� ج
ال ت� � ي
�
يس�ريحون ف� ��ي وادي الصويدرة تحت ج
اش�اره الكثيفة و ف� ��ي ظل الصخور والكهوف وعند املزارع وامام
ت
� ال تزال آثارها وعالماتها مشاهدة ح ت�ى اليوم
السوا ق� ��ي والقنوات ال ت� � ي
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ميناء ا جل�ار
حوال� 10كم �ش مال بلدة الرايس بالقرب من ينبع �ش مال
يقع ميناء ا جل�ار على البحر األحمر على بعد
ي

غرب اململكة.

لف�رة تسبق العصر اإلسالمي ،وكان الخ�ليفة الثا�ن ��ي عمر بن الخ�طاب ض
ـ-ر� ��ي هللا
ويعود تاريخ ميناء ا جل�ار ت
ً
رسميا للمدينة ،وكان امليناء يستقبل املواد الغذا�ئ ية املرسلة من مصر
عنه -أول من اتخذ ا جل�ار ميناء
إلى املدينة املنورة؛ لذلك عد ا جل�ار أهم موا�ن ��ئ البحر االحمر خالل القرون ا خل�مسة األولى من ج
اله�رة.

ويتكون املوقع األثري ف� � ي� ا جل�ار من عدد من التالل األثرية تقع داخل محيط سور املدينة الذي تظهر

مالمحه على السطح ،كذلك تظهر على ساحل البحر بقايا ما يعتقد أنه أرصفة امليناء القديم.

� من ج
الح�ر ا جل� ي�ري ،بي�نما ا جل�هة الرابعة مفتوحة على
ويحيط باملدينة سور من ثالث ج�هات فقط ،وب�ن � ي
ً
تحصينا كام ًال للمدينة .ومن
البحر .ومن املعتقد أن سور املدينة يتصل بأرصفة امليناء ويشكل معها

لف�رات عصر ما قبل اإلسالم
خالل األعمال ال�ت ��ي تمت ف� ��ي املوقع ،فقد تم تحديد طبقات أثرية تعود ت

ع�ر على مواد أثرية أبرزها الفخار والخ�زف اإلسالمي املبكر ،وا خل�زف
والعصر اإلسالمي املبكر .كذلك ث
� املستورد.
الصي�ن � ي

قطع أثرية مكتشفة من ميناء ا جل�ار
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ال�راث العمرا�ن ي�
مواقع ت

الحي التاريخي بينبع (حي الصور)

من حي الصور

الساحل� ملحافظة ينبع ،وهو املركز ج
الت�اري الهام
�ي
هو حي تاريخي تمثل مبانيه طراز البناء التقليدي
نو� ي� ،ذو إطاللة مباشرة على ساحل البحر األحمر ،ويتكون من عدد من
للمدينة ،يقع ف� ��ي الطرف ا جل� ب

� كانت سكن ج
� صنعت بها
ت�ار ينبع ،وي�تم�ي��ز حي الصور بمبانيه الشامخة ال�ت � ي
ال�راثية ال�ت � ي
البيوت ت
بح�ر البحر ( ج
لوحات ج�ميلة م�تماثله ف� � ي� مشربيات و أبواب خشبية ،وبنيت مبانيه ج
الح�ر املنق� يب� ) ،كما

بابط� ن� ،بيت ا خل�طيب و الشامي،
ي
استخدمت ج�ذوع النخل بالسقف .ومن أشهر تلك املبا�ن ي� ( بيت

بيت ج� ب�ر�ت ي� ،الوكاالت ج
ال�را�ث ي� ).
الت�ارية ،الزيتية ،سوق الليل ت

ً
ً
ً
ضخما؛ إلعادة ترم ي�مه و تأهيله لتحويله إلى ج
و�هة
مشروعا
حاليا
والحي التاريخي (حي الصور) يشهد
ً
حاليا على إعادة ترم�يم و تأهيل ج�زء من
سياحية تراثية را�ئ دة على مستوى اململكة؛ حيث ي�تم العمل
الحي بمساحـة ج
تت�اوز (  45.000م ) 2والذي ض
ي�م عدد 100مب�نى ترا�ث ي�.
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قلعة الفرع

قلعة الفرع

كيلوم� ًرات ج�نوب بلدة العيص٠يعتقد أنها إحدى بقايا
� تبعد عشرة
تقع بالقرب من الفرع وال�ت � ي
ت

� حكمت فيها مملكة لحيان العال واملناطق املحيطة منذ األلف األول قبل امليالد
القالع اللحيانية ال�ت � ي

� عام قبل ظهور املسيح عليه السالم ،وح�تى ظهور مملكة األنباط ٠املساحة الشاسعة
وح�تى ما�ئ �ت � ي
الت�ارية ج
للقلعة توحي بأهميتها ف� ��ي حماية الطريق ج
ض
� الزراعية ا خل�صبة
األرا� � ي
املت�هة للساحل ،وكذلك
ً
ً
عرضا ،وبارتفاع ج
أحيانا خمسة أمتار،
يت�اوز
م� ًرا
م� ًرا طو ًال و  25ت
للمنطقة .وتبلغ أبعاد القلعة  28ت

وتنتشر األقواس ج
الح�رية والدقيقة الصنع والبناء على نوافذ القصر وحوله على شكل أقواس مفردة

قاومت عوامل الزمن والزالزل ،رغم تصدع وتهدم العديد من ج�دران القصر الخ� ج
ار�ية والداخلية٠
ب�وار القلعة تقع غرفة بنيت من ج
ج
الح�ارة يعتقد أنها استخدمت للمؤونة والتخزين؛ بي ن�ما يعتقد

حارس�
البعض أن القلعة هي أحدى قصور أثرياء مملكة لحيان ،وأن الغرفة استخدمت كسكن ل
ي
السيا� املعد�ن ي� ،وال تتوفر مداخل رسمية للقلعة؛ إال أنه تسهل مشاهدة املوقع
ج
القصر ٠يحيط باملوقع
�
السيا� مع انتشار ج
أش�ار النخيل من كل ج�انب.
ج
من خلف
�

ال�را�ث � ي� املدي�ن ��ي
الحي ت
موقع ج
ي�سد تراث
ال�را�ث � ي� املدي�ن ��ي أحد األماكن املم�ي�ز ة ف� � ي� املدينة املنورة؛ فهو
ٌ
يعد الحي ت
املدينة املعماري والفلكلوري القديم ف� � ي� املسكن واملظهر والسوق واملكتبة واملقهى.

ج
ج
واال��تماعية ملدينة املصطفى -صلى
ال�راثية والثقافية
وي� ّسد الحي الهوية الحضارية ت
هللا عليه وسلم.

ض
االل��ز ام
النسي� العمرا�ن ��ي للمدينة ،وهو ب
ج
ي�م الحي عناصر مختارة من
يع�ر عن ت
�
مر� ً
ال�راث العمرا�ن � ي� للمدينة ،كما يشكل ج
ض
للمختص���ن وامله�ت يم� ن�
ي
عا
بم�مون مفاه�ي م ت

بالعمارة الثقافية ج
اال� ت�ماعية املدينية ،الذين يحرصون على تقديم إبداعات تنبثق من
أصالة ض
� وعراقته.
املا� � ي

ً
تماما للطابع العمرا�ن � ي� املعاصر؛
ال�را�ث � ي� ف� ��ي املدينة املنورة ،يالحظ أنه مغاير
والزا�ئ ر للحي ت

ج
فهو ج
واال��تماعية للمدينة املنورة.
وال�راثية والثقافية
ت�سيد للهوية الحضارية ت

م� ً
ًً
قديما ف� � ي� املدينة املنورة ،ج
ج
سدا
يحاك� ما كان عليه الحال
�ي
نموذ�ي
وقد تم تطويره كحي
للكث�ر من مالمحها العمرانية الرا�ئ عة ف� ��ي أحيا�ئ ها القديمة ،وبيوتها ،ورواشينها،
ي

وهندسة بنا�ئ ها التقليدي.

� برؤية فكرية تتسم باألصالة ،وتقوم على إنشاء حي
ال�را�ث ��ي املدي ن� � ي
وتم تشييد الحي ت
ترا�ث � ي� للمدينة املنورة يستلهم هويته من تاريخها العمرا�ن � ي� واملعماري ،ويحافظ على

ال�راثية بكل مفرداتها الدقيقة ال�ت ��ي ال تزال
املالمح العمرانية التقليدية والتفاصيل ت
وأك�ر.
راسخة ف� ��ي أذهان القدماء وكبار السن َّ
ممن عاشوا قبل نصف قرن ث

ج
ج
ال�راث املدي�ن ي�؛ منها محالت العطارة
الكث�ر من
ي
وي�د زا�ئ ر الحي
منت�ات وأنماط ت

ج
األح�ام ،وكذلك الصحون وقدور
واألوا�ن ��ي امل�ن�ز لية الفخارية ،كالزير وا جل�رة من مختلف

ج
واملنسو�ات واألحذية القديمة
الكث�ر .وهناك امللبوسات
ي
وغ�رها
الطبخ الفخارية ي
ج
� ُطرزت
إنتا�ها سعف النخيل ،وال�ت � ي
وبعض املشغوالت اليدوية ال�ت ��ي استعمل ف� � ي�
بأشكال فلكلورية مم�ي�ز ة.

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت
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ج�انب من الحي املدي�ن ي�  -تصوير حمود العتيق

العش�رة وا جل�ابرية
ي
قرى

العش�رة
ي
قرية

العش�رة و ا جل�ابرية ،وهي من قرى ينبع النخل
ي
ال�راثية؛ ومن أبرزها
ال تخلو محافظة ينبع من القرى ت
ف� � ي� محافظة ينبع.

ًً
وقديما كان بها سوق
ع���ن ا جل�ابرية ال�ت ��ي تنسب إلى الشريف ج�ابر العيا�ش ي�.
يعود تسمية ا جل�ابرية إلى ي
ً
مركزا ج
ك�رة املزارع فيها وكذلك غزارة ووفرة املياه .التصم ي�م
الشه�ر؛ حيث كانت
ي
ا جل�ابرية
للت�ارة بحكم ث

العمرا�ن � ي� لقرى ينبع النخل يأخذ الشكل املتناثر جل�ميع املنازل املطلة على الوديان؛ بحيث يكون مدخل
ً
ال�مالية ،وال يمكن الدخول من ج�هات أخرى الرتفاع املنازل عن سطح األرض،
القرية
واحدا من ا جل�هة ش

املتعر� والذي يوصل إلى ا جل�هة ا خل�لفية من
ج
ح� �ن� تعد الطرقات واألزقة ف� � ي� القرية فريدة ف� � ي� شكلها
ف� � ي� ي
�
� تنتشر فيها املحالت ج
الت�ارية القديمة.
القرية ال�ت � ي

األخ�ر أحد املراكز ج
الت�ارية املهمة ف� � ي� العهد
ي
وتشتهر ينبع النخل بسو ق� � ي� ا جل�ابرية والسويقة؛ وكان

لك�رة منافذ البيع وسوق البضا�ئ ع القادمة من الشام والتبادل ج
الت�اري .مادة البناء
القديم؛ ث
الل� �ن� الذي يرصف على شكل مداميك منتظمة على قاعدة من
الط���ن ب
املستخدمة ف� ��ي املنازل هي ي
ج
الح�ر ف� ��ي بعض املبا�ن ��ي لبناء ا جل�دران ،وي�تم إنشاء السقف عوارض من ج�ذوع النخل ويرصف فوقها

طبقة من ج�ريد النخل ،لي�تم بعدها صب طبقة طينية ملنع تسرب املاء.

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت
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ال�را�ث � ي� بالعيص
السوق ت
ال�را�ث � ي� ف� ��ي وسط بلدة العيص ،وكان بمثابة السوق ج
الت�اري الر�ئ يس للعيص
يقع سوق العيص ت
ج
القديمة ،وكان نقطة التقاء ج
وخار�ها.
الت�ار من القرية
ج
دكاك� �ن� ج
وتو�د ف�ي ما
مت�اورة قليلة املساحة،
ي
ال�را�ث ��ي القديم؛ إذ يتكون من عدة
ويمتاز السوق بطابعه ت

بينها املمرات الضيقة.

ج
وتم بناء املحال ج
والح�ر وا جل�ص ،كما استخدمت
الط���ن
الت�ارية باستخدام مواد البناء املحلية من ي

ج
الط� ن�.
الش�ر ألسقفها وكان ي�تم تغطيتها بسعف النخيل وفوقها ي
ج�ذوع

ال�را�ث � ي� بالعيص
السوق ت

فرن الشرم
كان نقطة التقاء امللك عبد العزيز -رحمه هللا -مؤسس اململكة العربية السعودية وامللك فاروق
ملك مصر ،وكان من أهم بواعث هذا اللقاء شعور ج�اللته بأهمية إقامة سياسة ثابتة يب���ن البلدين
نت� من هذا اللقاء تأسيس ج�امعة الدول العربية ؛ ( كما ورد ف� ي�
على أسس من التعاون والتفاهم ،ج
�
كتاب  -قمة رضوى ).
العاهل� �ن� السعودي امللك عبد العزيز
ي
وتم بناء الفرن عند املكان املحدد لنقطة االلتقاء التاريخي يب���ن

إنتا� ما يب� ن�  2000و2500
ج
واملصري امللك فاروق كمخ�ب��ز إلنتا�ج ا خل��ب��ز والحلويات بأنواعها ،وقد استطاع
�
�
تنت�ها املخابز ج
رغيف؛ وهي كميات ال يمكن أن ج
الف�رة .وأعيد ترم�يم الفرن عام
املو�ودة ف� ��ي ينبع ف� ��ي تلك ت
أم�ر منطقة املدينة املنورة -ملوقع قمة رضوى.األم�ر فيصل بن سلمان ي
 2014م أثناء زيارة ي

فرن الشرم

ال�راثية ف� ��ي منطقة املدينة املنورة
املواقع ت
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