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ر ي منطقة عس�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��



ر ي منطقة عس�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



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 10املواقع ال�ت

ر ي منطقة عس�� �� ي �ف �� راث الثقا�ف ال�ت

ر، هذه  ي منطقة عس�� �� �ف راثية  وال�ت األثرية  املواقع  تتعدد وتنتشر  لها،  التابعة  تهامة  بالها ومناطق  حج ي  �� �ف
الوفود  ر  ع�ج اإلسالم  ي  �� �ف ر  عس�� دخلت  ثم  اإلسالم،  سبقت  ي  ال�ت�� وال�ضارات  بالتاريخ  الزاخرة  املنطقة 
�� -صل� هللا عليه  رش للن�ج ي أبو سفيان إمارة حج رة، وقد ول�� ي العام التاسع للهحج �� رش �ف القادمة من حج
اء بعده عبدهللا بن ثور عاماًل  ي صل� هللا عليه وسلم وحج �� ي حرد بن عبدهللا طيلة حياة الن�ج وسلم- ثم ول��
ي هللا عنهم- ثم أصبحت أمارة تابعة ملكة املكرمة، واس�تمدت  �� ي بكر الصديق وعمر وع�ثمان -ر�ف �� عليها أل�ج
د تعود لتاريخ  ، وأسست بها مساحج ، وبرزت خالل العهد األموي والعباس�� �ف أبهى قوتها منذ ذلك ال���

ذلك العهدين.

بيشة  وخاصة  اور  املحج وابن  بطوطة،  وابن  ر  ب�� حج ابن  الرحالة  كتب  من  مستفيضًا  ذكرًا  ر  لعس�� د  ونحج
رية. ي القرن السابع والثامن والتاسع الهحج �� ي ومحايل بن يعقوب �ف ر حل�� ر، ع�ج وتهامة عس��

راثية ال�ت��  رية، وبالزخرفة ال�ت ي ححج �� ي واملنوع من حصون، وقالع، وقصور، ومبا�ف راثها الغ�ف�� ر ب�ت ي عس�� رف وت�تم��
ري. تتصدرها ألوان القط العس��

ي عمق التاريخ،  بما اش�تملت  �� ذورها �ف راثية الضاربة بحج ر، برزت العديد من القرى ال�ت ففي منطقة عس��
املنطقة  هذه  إنسان  حضارة  دالالت  مضامينها  حملت  وشعبية،  وثقافية  فنية  موروثات  من  عليه 
للمملكة، حيث  السياحية  ارطة  ال�ف ي منظومة  �� �ف البارزة  العالمات  اليوم من  العصور، لتصب�  عل� مر 

ها. ، واآلثار من داخل اململكة وخارحج �� راث العمرا�ف ي بدراسات ال�ت �ف استقطبت الزوار وامله�تم��



راثية بمنطقة  ي ال�ت �� ميلة للمبا�ف من املالم� ال�ج
ر- تصوير مصطفى عبدالهادي عس��





املواقع األثرية



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 14املواقع ال�ت

رش األثري موقع �ج
زيرة  ي تاريخ ال�ج �� ر، من املواقع املهمة �ف رش األثري بمحافظة أحد رفيدة شرق منطقة عس�� يعد موقع حج
امن  رف رة اإلسالمية، حيث ي�ت العربية، وهو يمثل مرحلة ما قبل امليالد، واس�تمر االستيطان فيه إل� الف�ت
ارة العبور  رة لتحج اري، وصناعي، واقتصادي قدم خدمة كب�� ران، وهو موقع تحج مع موقع األخدود بنحج

ارة القديم.  ر طريق التحج ي كانت تمر بالشرق ع�ج ال�ت��

رة ما قبل امليالد، وأزدهر االستيطان فيه خالل  رش األثري لف�ت ي موقع حج �� وتعود ال�ضارات املكتشفة �ف
رات الالحقة  القرن الثالث قبل امليالد وح�ت� القرن األول امليالدي، حيث اس�تمر االستيطان خالل الف�ت

ي وسط املوقع. �� �ف

العصر  بداية  املوقع خالل  مال ووسط  ي سث �� �ف ل الستيطان بشري  األثرية دال�ئ الكشوفات  كما أظهرت 
رة العباسية. اإلسالمي والف�ت

هة إحدى الصخور  ي واحج �� ة، وذلك �ف رف دت به فنون صخرية مهمة ومم��ّ وللموقع دالالته ال�ضارية، حيث وحج
ي ترمز إل� ال�فماء والقوة، والذي يمثل رمز  ي حالة اشتباك وعراك، وال�ت�� �� باملوقع، لنحت بارز ألسد وثور �ف

رش االثري موقع �ج



ي أي من النقوش، ولكن  �� رة، ومن حيث دالالته اللغوية فلم تظهر لفظة أسد �ف ي تلك الف�ت �� رش �ف مدينة حج
ره من النقوش بمسمى لبوء، وحيث  ي غ�� �� ي هذا النقش، حيث يرد �ف �� ي نقوش املسند �ف �� ورد ألول مرة �ف
�ف  يسية ب�� ارية الر�ئ ارة؛ لوقوعها عل� الطرق التحج ي خدمة التحج �� ر �ف رش الدور ال�ضاري الكب�� كان ملدينة حجُ

لود. رش بحرفة صناعة األدم ودباغة ال�ج مالها، واشتهرت حج زيرة العربية وسث نوب ال�ج حج

مال- تالل أثرية،  نوب إل� السث ويتصف املوقع بأنه مستطيل الشكل، وتمتد عل� طول املوقع -من ال�ج
م،  رة ال�حج دران ذات صخور مشذبة وكب�� د باملوقع حج هة الشرقية توحج ي ال�ج �� ي املنتصف، و�ف �� ركز كثافتها �ف ت�ت
دران باملوقع وأسلوب بناؤها ملا  يصل طولها إل� )80( سم، وعرضها إل� )60( سم، وتشابه ضخامة ال�ج

ران.  ي موقع األخدود بمنطقة نحج �� ود �ف هو موحج

د أسفل  ي فوق مسحج ر مب�ف�� د كب�� دين، مسحج وقد كشفت أعمال التنقيب األثري عن أساسات ملسحج
ر، بنيا فوق أساسات ال�صن الذي  رة إسالمية مبكرة أساساتهما من طوب اآلحج منه، ويعودان لف�ت
رية،  ية واملصنوعات ال�حج احج ي الزحج �� ي األوا�ف �ف رة ما قبل اإلسالم، كما تنوعت املعثورات األثرية ب�� يعود لف�ت
أسفل  مكتوب  وثور  ألسد  صخرة  عل�  نقش  إل�  إضافة  اإلسالم،  قبل  ما  رة  ف�ت من  فخارية  ي  �� وأوا�ف
ي كانت ت�تمتع بها  منهما بخط املسند، حيث نفذ هذا الرسم بال�فر البارز، ويرمز إل� ال�فماء والقوة ال�ت��

رش آنذاك. مدينة حج



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 16املواقع ال�ت

موقع العبالء األثري

ي حديثة ألعمال التنقيب األثري عن العثور عل� قطع أثرية يعود تاريخها إل� القرن الرابع  �� أظهرت نتا�ئ
رز مهارة )حضارة العبالء(  ر، ت�ج مال غرب محافظة بيشة بمنطقة عس�� ي موقع العبالء -سث �� قبل امليالد �ف
ي وتعدين الذهب والنحاس وبيعه، وما كان ي�تمتع به سكان املوقع من ثراء وتطور منذ  ي استخراح� �� �ف

. القرن الرابع قبل امليالد وح�ت� العصر العباس��

م العبالء، ويقع عل� مسيل عدد من األودية والشعاب، من أهمها  ويعرف موقع العبالء محليًا بمنحج
نوب غرب اململكة. ي حج �� ر املواقع األثرية �ف ر من أك�ج وادي رنية ووادي القاع، ويعت�ج

من أبرز  ي املعاصرين العبالء �ف �ف ، والباحث�� �ف ي العرب واملسلم�� �ف غرافي�� ، وال�ج �ف ر من املؤرخ�� وقد عد كث��
ي من مسار درب البخور التاريخي الذي  �� نو�ج ال�واضر العربية القديمة لوقوعها عل� امتداد القطاع ال�ج

مالها.  زيرة العربية بسث نوب ال�ج ي حج �� كان يربط املراكز ال�ضارية �ف

زيرة العربية، وحافظ عل� أهميته خالل ازدهار  نوب ال�ج كما عاصر املوقع النشاط االقتصادي ملمالك حج
ارة قريش بمكة.  تحج

دورها  اإلسالم-  ظهور  بعد  العربية  زيرة  ال�ج غرب  ي  �� نو�ج حج حواضر  من  رها  -كغ�� العبالء  لعبت  وقد 
األعل�  ي  م�ف�� ال�� ي  ال��� طريق  مسار  عل�  الواقعة  يسة  الر�ئ املحطات  من  �ف لكونها  وال�ضاري؛  التاريخي 

موقع العبالء األثري



وهي عبارة عن عدد من املواقع األثرية املنتشرة عل� امتداد تقريبًا 20 كم مربع عل� طريق ال�دب 
ي مركز السرح ومركز القوباء.  �ف الواصل ب��

ر من 15 موقعًا اثريًا  ي هذا الطريق ويبلغ عددها أك�ث �� ان�ج وتتوزع املواقع األثرية عل� حج

رية. ر ححج رية، رسوم صخرية، نقوش وكتابات إسالمية، دوا�ئ من مواقع قبور ححج تت�ف

منطقة  ي  �� �ف عمرو  ي  ب�ف�� ببادية  األثرية   املواقع   وتقع 
وعرة،  بلية  حج طرق  ذات  أودية  ومناطق  بلية،  حج

واحد  مسار  ي  �� �ف تقع  املواقع  هذه  من  والبعض 
طالح،  رسوس  مقابر  عيد،  ال�ج أبرزها:  ومن 

، طالح، ذا اللذد، ذالل، شثة امليعاد،  �ف ذي ع��
، وطيف،  �ف طيفاء، املهلل�� القايد، الركبات، ال�ف
الغراء،  البوراة،   ، رف الع�ف شعب  يمش،  ذي 

بل الباء، نقش الفاتحة. حج

ي عمرو بال�نماص نقش من بادية ب�ن��

�تمعات  محج من  كواحدة  االقتصادي  دورها  عن  فضاًل  املكرمة،  ومكة  صنعاء  ي  �ف ب�� الواصل  دي(  )النحج
رة اإلسالمية. ل الف�ت ي أوا�ئ �� التعدين �ف

بل يحتوي عل� ثالثة آبار يصل عمق إحداها إل�  ي قمة ال�ج �� م �ف م قديم أق�� ود منحج ي العبالء وحج رف ومما يم��
ي املعادن من باطنها، وما زالت آثار ال�ريق والتعدين بارزة للعيان إل�  رًا، وذلك الستخراح� ي م�ت �ف ثمان��

وقتنا ال�اضر.

املعادن  لطحن  تستخدم  كانت  أيضًا  رًا،  م�ت وطولها  رًا،  م�ت عرضها  رة  كب�� )رحى(  باملوقع  د  يوحج كما 
مًا. م، إضافة إل� رحى عديدة لكنها تصغره ححج ة من املنحج املستخرحج

ي عمرو بال�فماص  آثار بادية ب�ف��



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 18املواقع ال�ت

علها تزخر بعدد من الدروب  ي شهدتها، مما حج ي وال�ضارات ال�ت�� �� غرا�ف زيرة العربية بموقعها ال�ج ي ال�ج رف ت�تم��
رها. ي وغ�� ارة وطرق ال��� رة مثل طرق التحج األثرية الشه��

ي تاريخ  �� ي �ف �ف رًا من اه�تمام الباحث�� ًا كب�� رف ومن هذه الدروب درب البخور الذي احتل “درب البخور” ح��
ي حملته عل� مكة املكرمة، والذي  �� ي �ف �� يش أبرهة ال�بسث زيرة العربية، وهو الطريق الذي سلكه حج ال�ج
يعود تاريخه إل� القرون امليالدية األول�؛ كشريان اقتصادي وعالمة حضارية، رسختها مرور القوافل 
مااًل، واألحساء  ي مكة املكرمة واملدينة املنورة، وصواًل إل� الشام سث �ف زيرة العربية ب�� نوب ال�ج ارية من حج التحج

والبحرين شرقًا، ومنها إل� مناطق أبعد.

ر هذا  ي كانت تنتقل ع�ج ال�ت�� ارة  التحج ع  إل� أن بضا�ئ البخور”  بـ “درب  الدرب  ع سبب تسمية هذا  وترحج
ودة املشهورة إبان تلك العصور.  رة والفاخرة، ذات ال�ج ي بكميات البخور الكث�� رف الطريق كانت ت�تم��

ي من اململكة إل� ما بعد مضيق  �� ، إذ يمتد عل� الساحل الغر�ج و”درب البخور” يرتبط قديمًا بدرب ل���
زءًا من هذا الطريق الشتهارها التاريخي بالورد، والرتباط البخور باألماكن  ف حج باب املندب، وكانت الطا�ئ
ة معابد  راطوريات عل� التحكم بهذا الطريق وأسواقه؛ نظرًا ل�احج املقدسة، وقد أثبت التاريخ تقاتل اإلم�ج
للسيطرة،  بينها  ما  ف�� تتنافس  وكانت  البخور،  إل�  واملصرية  والرومانية،  الفارسية،  راطوريات  اإلم�ج

م بن عبدمناف الطريق من خالل ما عرف باإليالف )رحلة الشتاء والصيف(. وعندما أمن هاسث

درب البخور 

ر ي منطقة عس�� �� انب من الدرب �ن �ج



برك الغماد
ي قصة الصحابة مع الرسول -صل� هللا عليه وسلم- يوم قال املقداد بن  �� موقع تاريخي مهم ورد ذكره �ف

األسود : لو سرت بنا إل� برك الغماد لسرنا معك.

رك الغماد. رة من مكة إل� ال�بشة َمّر ب�ج ي هللا عنه- ملا أراد الهحج �� وورد أيضًا أن أبا بكر -ر�ف

راء عمليات  رك”، أثناء إحج ي محافظة “ال�ج �� ، قطعًا أثرية نادرة �ف �� ي سعودي – بريطا�ف وقد كشف فريق بح�ث��
رية. رًا، كما تم العثور عل� 14 نقشًا مرسومًا عل� قطع ححج تنقيب أثرية أخ��

 �� الغر�ج الساحل  طريق  عل�  ي  اح� ال�حج طريق  عل�  تقع  مدينة  وهي  رك(،  )ال�ج اليوم  تسمى  الغماد  وبرك   
نوب  ي البحر األحمر، وعل� مسافة تقدر بنحو )130 كم( حج ر عل� شاطى� نوب غرب اململكة بتهامة عس�� حج

القنفذة، وتبعد عن مكة )560 كم(.

رة للحبشة، وال زالت معامل  ي هللا عنه- الذي بناه عند الهحج �� ي بكر الصديق -ر�ف �� د أ�ج رك مسحج د بال�ج ويوحج
د واضحة إل� اليوم. املسحج

سور برك الغماد



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 20املواقع ال�ت

بل السر الواقع إل� الشرق  ي رزام عل� قمة حج يقع موقع ب�ف��
بمدينة  أبها  مدينة  ي  �ف ب�� يربط  املعبدالذي  الطريق  من 
املشيدة  ي  واألبراح� األبنية  من  عدد  عل�  ويش�تمل  ف٬  الطا�ئ
دت  يس٬ ووحج ي الر�ئ رح� د مالصق لل�ج رية٬ ومسحج بالكتل ال�حج
٬ وبعضها ذو بطانة  ي فخارية ذات لون ب�ف�� �� أيضًا ِكَسر ألوا�ف
هذه  أن  إل�  األثرية  والدراسات  األعمال  ر  وتش�� حمراء٬ 

ع إل� 300 سنة تقريبًا. األبنية ترحج

نفسه  املوقع  من  القريبة  الصخور  هات  واحج تحوي  كما 
اآلدمية  الصخرية  والرسوم  النقوش  من  موعة  محج
هذه  ميع  وحج ر،  الغا�ئ ال�فر  بأسلوب  نفذت  وال�يوانية 
امس  ال�ف األلف  إل�  يعود  الصخرية  والرسومات  الكتابات 

ح�ت� األلف األول قبل امليالد.

ي رزام األثري موقع ب�ف��



قلعة بنو رزام



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 22املواقع ال�ت

آثار وادي تثليث

السعودية  العربية  اململكة  أودية  ر  أك�ج من  ر  عس�� بمنطقة  تثليث  محافظة  ي  �� �ف تثليث  وادي  ر  يعت�ج
أثرية ومواقع  ملا يحويه من نقوش  غرافية،  ال�ج م  والتأريخ واملعاحج األدب  ي كتب  �� �ف وأطولها وأشهرها 

تاريخية وتراثية.

منه  وبالقرب  ران،  ونحج الفاو  قرية  من  ولقربة  قديما  ارة  التحج طريق  عل�  وقوعه  ي  �� �ف أهمية  وتكمن 
رة اآلبار فيه  ي تشتهر بالنقوش العربية القديمة مثل نقش أبرهة، وكذلك ك�ث بال مريغان ال�ت�� تقع حج

ر املنتشرة عل� ضفافة. والهحج

ي املس� والتنقيب  من برنام�� ة 107 موقعًا اثريًا �ف ي الهي�ئ �� ل فريق علمي تابع لقطاع اآلثار �ف وقد سحج
مل مس� مواقع الفنون الصخرية والكتابات العربية القديمة.  ي الوادي وسث �� األثري الذي تنفذه �ف

عل�  للداللة  الصخرية  والرسوم  النقوش  نوعية  ي  �� �ف د  السا�ئ ال�فمط  تكرار  االكتشافات  أظهرت  حيث 
وبعض  وخيول،  وغزالن،  ووعول،  وأبقار،  مال،  وحج نعام،  ال�يوانات  من  مختلفة  ألنواع  رعوية  ة  بي�ئ

رسات، وطيور برية أخرى إضافة للتصوير اآلدمي بإشكال وطرق رسم مختلفة. املف�ت

ي وادي تثليث �� كتابات ثمودية �ن



الدقيقة  التفاصيل  الوظيفية، وتحديد  الوادي بدقتها وداللتها  ي  �� �ف املنشرة  الرسوم والنقوش  ي  رف وت�تم��
ي املواقع  األثرية  اآلخرى.  �� وده �ف امها الضخمة، ويندر ذلك وحج للمناظر البشرية وأححج

بال يهرة 120كم  نوب شرق محافظة تثليث، وحج بال عروي 90كم حج ي الوادي حج �� ومن املواقع املهمة �ف
ي كانت  نبات أحد طرق القوافل القديمة ال�ت�� ران، حيث تقع هذي املواقع عل� حج اه منطقة نحج ي اتحج �� �ف
ها،  زيرة وخارحج مال ألسواق املمالك العربية القديمة بداخل ال�ج زيرة العربية للسث نوب ال�ج تنطلق من حج
ع  زيرة العربية، وكانت تلك القوافل محملة بأنواع البضا�ئ حيث يتفرع منها طرق لوسط وشرق ال�ج

وخصوصًا اللبان والبخور.

ود  ي مناطق شرق ال�فماص وتنومه بوحج رف ت�تم��
ي ال زالت  ر من املواقع األثرية وال�ت�� عدد كب��

باقية.

ال�فماص  شرق  األثرية   املواقع   وتتنوع 
والنقوش  الكتابات  مواقع  ي  �ف ب�� وتنومه 
�ف  وب�� رية  ال�حج والردوم  واملقابر  الصخرية، 
صورت  ي  ال�ت�� الصخرية  الرسوم  مواقع 
الوعول،  من  وال�يوانية  اآلدمية  الرسوم 
مال وبعض الكتابات  والغزالن، والبقر، وال�ج

ر.  ي قش�� ربان، وقرية ب�ف�� ي ال�ف �� ال�ثمودية �ف

ر بال�نماص ي قش�� نقش من قرية ب�ن��

آثار شرق ال�فماص وتنومه 



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 24املواقع ال�ت

وادي نعام 

موقع هضبة العروس 
األثري بأبها 

الصخرية،  الرسوم  املتنوع من  ي  �� الثقا�ف راث  بال�ت والغنية  املهمة  املواقع  نعام وروافده من  يعد وادي 
�تماعية ومظاهرها، وإنسان  ي تصور ال�ياة االحج والنقوش العربية القديمة، والنقوش اإلسالمية، وال�ت��
وال�يوانات  الدينية،  واملعتقدات  واملعارك،  الصيد،  من  �تمع  املحج حياة  أنماط  وبعض  رات  الف�ت تلك 
طرق  يتوسط  الذي  ي  �� غرا�ف ال�ج بموقعه  ا  رف م�تم�� اللوحات،  آالف  إل�  عددها  يصل  قد  ي  وال�ت�� املستأنسة 

مالها. زيرة العربية وسث نوب ال�ج ي حج �ف ران، وباعتباره حلقة وصل ب�� القوافل والقرب من منطقة نحج

، ومرحلة  وقد مر وادي نعام بأربعة مراحل أساسية وهي: املرحلة املبكرة من العصر الهولوسي�ف��
ي قبل  �� رة املتأخرة من األلف الثا�ف رة الكتابة )الف�ت ي ق.م. ف�ت �� ري ال�ديث ح�ت� أواخر األلف الثا�ف العصر ال�حج

رة العصر اإلسالمي. امليالد ح�ت� القرن السابع امليالدي(، وف�ت

صخرية  هضبة  عن  عبارة  هو  التاريخي  املوقع  هذا 
مال شرق مدينة أبها بمسافة 7 كم تقريبًا. تقع سث

تحمل صخور هذه الهضبة عددًا من النقوش ال�ثمودية 
والرسوم مختلفة األشكال وسميت بهذا األسم نسبهتً 

رة الشعر. صر ثا�ئ إل� رسم لشكل أن�ث� ضامرة ال�ف

وادي نعام

ر  راث بعس�� هضبة العروس – تصوير فرع هئ�ة ال�ت



آثار وادي عيا
رًا- من أشهر  ر بحوال�� 50 كيلو م�ت يعد وادي عيا الواقع إل� الشرق من مركز بللسمر -بمنطقة عس��

ر، وتتعدد آثار وادي عيا من قصور وحصون ومقابر. ي منطقة عس�� �� األماكن األثرية �ف

راوح من طابق واحد إل�  ر املرو، وتتكون من طوابق ت�ت ي الوادي مقابر مزينة بالنقوش وححج �� د �ف كما يوحج
د هذه القبور بشكل  ثالثة أو أربعة طوابق، وهي معروفة لدى أبناء املنطقة باسم “الرسوس”، وتتواحج
، ويرفد وادي  اهل�� اه القبلة كما أنها فوق األرض مما يدل عل� أنها منذ العصر ال�ج ر اتحج ي غ�� �� ي و�ف �� عشوا�ئ

حور، واملعالة، واملضفاة. ر من األودية واملواقع مثل؛ موقع الدحلة، والرهوة، وال�ج عيا كث��

ر املشهورة تاريخيًا،  وبحسب بعض املصادر التاريخية، فقد سكن هذا الوادي قبيلة األواس بن ححج
ي املعروف الشنفري، وهو أحد  اهل�� - الشاعر ال�ج �ف ر من املؤرخ�� وبرز من هذه القبيلة -عل� حد قول كث��

زيرة العرب وصاحب القصيدة املشهورة )المية العرب(. صعاليك حج

بال  رة ال�صون والقالع، وتنقسم إل� حصون حربية عل� سفوح ال�ج ي هذا الوادي ك�ث �� وما يلفت االنتباه �ف
هة األعداء والتصدي لهم، وحصون سكنية للسكن وتخزين ال�بوب واألعالف واألغراض. ملواحج

أ�د القصور بوادي عيا



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 26املواقع ال�ت



�� راث العمرا�ف مواقع ال�ت



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 28املواقع ال�ت

راثية ال أملع ال�ت قرية ُر�ج

ر، حيث أنها  ر من زوار منطقة عس�� هة سياحية لكث�� ر وحج راثية بمنطقة عس�� ال أملع ال�ت تعد قرية ُرحج
من  ر  الكث�� توفر  أنها  كما  منها،  القريبة  واملواقع  أبها  مدينة  ي  �� �ف السياحي  ال�تمركز  مواقع  من  قريبة 
وثقافتهم،  أهلها  وضيافة  طبيعتها  خالل  من  والطبيعية  راثية،  وال�ت والثقافية،  التاريخية،  العوامل 

راثية.  ي مبانيها ال�ت رف وتم��

ال املع قرية ُر�ج



ي واألخشاب، وتتألف القصور من  �ف ارة الطبيعية والط�� وتتكون القرية من نحو 60 مبنًا بنيت من ال�حج
ي القرية إلنقاذ تراثهم  ه أهال�� ي قام بإنشا�ئ �� عدة طوابق وهي تعرف بال�صون، وتحتوي عل� متحف ترا�ث

مي. اإلقل��

ر وهي متالصقة ومتعددة الطوابق وتتكون  ي أصدار تهامة، ومنازلها مشيدة من ال�حج �� ال أملع �ف تقع ُرحج
ر، والهيامة، واملناظر، وال�يفة، والكدحة، وعسلة.  من أحياء منها: رفُ

ي عام  �� الكنا�ف ي عهد موس�  �� �ف ي  تاريخية حيث كانت عا�مة ألمارة حل�� املع أهمية  ال  تكتسب قرية رحج
700سنة  عل�  يزيد  عمرها  أن  أي  التاريخ،  ذلك  سبق  القرية  إنشاء  أن  عل�  يدل  وهذا  732هـ، 
إل�  راوح إرتفاعاتها من ثالثة  ر ت�ت راثية املبنية من ال�حج ال�ت تقريبًا.تتألف القرية من عدد من ال�صون 
ي إقامة  �� اور �ف ي القرية عل� هذا التحج خمسة طوابق، كل طابق كان يمثل وحدة سكنية حيث اع�تمد أهال��
مساكنهم، فكانوا يبيعون أسط� منازلهم إل� أحد أقاربهم الستغاللها لبناء طابق أخر، ليكونوا بذلك 
ي هذا، ح�ت� إن القرية كانت  �� ماعي كان أساسًا �ف ة إل� األمن ال�ج أول نظام للشقق باملنطقة، ولعل ال�احج
مل بحمله.  يس لكل حصن يتسع لدخول ال�ج ، وكان الباب الر�ئ �ف بمثابة ثكنة عسكرية عالية التحص��
ي فن العمارة داخل القصور وال�صون  �� �ف �تمعات األخرى يظهر  إذ أن مظاهر النقل والتواصل مع املحج
 �� ي القرية �ف �� ي واألدوات املستخدمة داخل الوحدات السكنية، وتدل مبا�ف �� ي نوع األوا�ف �� ها، بل ح�ت� �ف وخارحج
عة ومهنية راقية.  ية املتقنة عل� حضارة را�ئ ارحج الطوابق املتكررة بتفاصيلها الهندسية الداخلية وال�ف
ال أملع فيتكون من ظلة القبلة، خلفها الصحن الذي يعرف محليًا باسم )الصوح(، وهو  د ُرحج أما مسحج
لعقد  يستخدم  كان  نوب  ال�ج من  ملحق  د  باملسحج د  ويوحج والغربية،  الشرقية  ي  �ف هت�� ال�ج من  مسقوف 
أملع  ال  ُرحج الة(، وتزخر منازل  رفَ )امِل�فَ باسم  امللحق  رين، ويعرف هذا  والزا�ئ ي  اح� ال�حج �تماعات، وضيافة  االحج
املتعددة الطوابق بالعديد من التفاصيل املعمارية والزخرفية، ويطلق عل� املنازل املتعددة الطوابق 
آل  وحصن  ابر،  حج آل  وحصن  رازح،  وحصن  الرياض،  حصن  أملع:  ال  ُرحج حصون  ومن  ال�صون،  اسم 
ي أصدارها  �� ي السراة و�ف �� ي القرى املحصنة املشيدة �ف ال أملع نموذح� مسمار، وحسن آل حواط. وتمثل ُرحج

أو عل� ضفاف أودية منها.



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 30املواقع ال�ت

قرية املفتا�ة

والسياحية  التاريخية  املعامل  أبرز  أحد  أبها،  وسط  التاريخية  املفتاحة  قرية  أصبحت 
ميلة،  رية حج مها بما تحويه من مبان تراثية عس�� انتهاء ترم�� ي املدينة، وخاصة بعد  �� �ف

ومسرح، وخدمات سياحية.

موعة من املنازل  وتتوسط املفتاحة مدينة أبها قديما قبل مايقارب 260 عامًا بمحج
باألساليب  آنذاك  بناؤها  تم  ية،  ارحج وال�ف الداخلية  املمرات  امتداد  عل�  املتالصقة 
السميكة  ط  وال�وا�ئ رة  الصغ�� الفتحات  حيث  ر،  عس�� منطقة  ي  �� �ف للبناء  التقليدية 
ر الظالل أيضًا عل�  طها الطينية من األمطار، وتوف�� باستخدام )الرقف(؛ ل�ماية حوا�ئ

هة مبانيها. واحج

ر منطقة  ر خالد الفيصل )أم�� ي األم�� وبدأت قرية املفتاحة بفكرة من صاحب السمو امللك��
ورة متداعية،  القرية مهحج 1408هـ، حيث كانت  ي بداية عام  �� �ف آنذاك(، وذلك  ر  عس��
ومركز  عامًا،  متنفسًا  املزارع  من  اورها  يحج ما  بعض  مع  لتكون  ملكيتها  ونزعت 
ذب سياحي داخل املدينة يحمل الطراز املعماري القديم، ويه�تم بال�ركة التشكيلية  حج

والفوتوغرافية، ويحضن بعض املهن، وال�رف، واملشغوالت اليدوية املحلية.

ر، وأصبحت قرية  ي كب�� �� ي وثقا�ف �� ي عام 1410هـ افتتحت قرية املفتاحة وسط احتفال شع�ج �� و�ف
ي استخدمت  ر من ثالثة آالف متفرح� رًا يتسع ألك�ث ي أحضانها مسرحًا كب�� �ف م ب�� املفتاحة ت�ف
كما  والندوات،  واملحاضرات  االحتفاالت  فيه  وتقام  الصوتية،  التقنيات  أحدث  فيه 
تحتضن القرية األنشطة الثقافية من دورات وأمسيات شعرية وثقافية، والفعاليات 

. �� م العام املا�ف ي الرابع الذي أق�� �� راث العمرا�ف السياحية، وكانت مقرًا مللتقى ال�ت

، ومتحفًا، وقاعات للعرض. وتحوي القرية حاليًا معرضًا للفن التشكيل��

عل�  اإلقبال  زيادة  ي  �� �ف الشعبية  األسواق  وار  وبحج املدينة  وسط  ي  �� �ف موقعها  وساهم 
ة. ر بألوانها البهيحج ذب الزا�ئ ي تحج القرية ال�ت��

ي نهاية األسبوع أو ل�ضور األنشطة  �� ي وزوار املدينة وخاصة �ف �ف وتشهد القرية زيارات امله�تم��
م. ي قرية املفتاحة بشكل دا�ئ �� ي تقام �ف راثية ال�ت�� والفعاليات السياحية والثقافية وال�ت

قرية املفتا�ة بأبها





ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 32املواقع ال�ت

مسان قلعة �ش

ر )1337-1331هـ/1918-1913م(،  ي محي الدين باشا متصرفية عس�� �� د الع�ثما�ف عندما تول� القا�ئ
أبها وما  ي  �� �ف ودة  املوحج ر، وحماية قواته  بناء عدة قالع عسكرية للسيطرة عل� منطقة عس�� ي  �� �ف شرع 
هذه  فشيد  ألبها،  الشرقية  مالية  السث هة  ال�ج ي  �� �ف الع�ثمانية  التحصينات  ضعف  الحظ  أن  بعد  حولها، 
ربع القلعة عل�  رًا، وت�ت مسان، الذي يرتفع عن سط� البحر بحوال�� 2277 م�ت بل سث القلعة عل� قمة حج
بل الذي شيدت عل� قمته،  ر منتظم فأخذت شكل ال�ج اء تخطيطها غ�� رًا مربعًا، وحج مساحة 5389 م�ت
أربعة أمتار، ويؤدى  ي ويبلغ عرضه  �� الغر�ج ي  �� نو�ج ال�ج ي منتصف السور  �� �ف يس��  للقلعة  الر�ئ ويقع املدخل 
ند، وعدة مرافق  ال�ج رات إلقامة  د عدة ححج توحج رتان، كما  تفت� عليه ححج إل� ممر مسقوف  املدخل 
الغرف  ميع  حج عليه  تفت�  مستطيل  فناء  الداخل  ي  �� و�ف يل،  ال�ف واصطبالت  املياه،  دورات  مثل  أخرى 
ي للقلعة برح�  مال�� ي الركن السث �� د �ف ي سنة 135هـ/1933م. ويوحج �� مات �ف ريت بالقلعة ترم�� واملرافق، وأحج
رات القلعة قد سقطت، وكانت من  رًا، وأغلب أسقف ححج ري يصل قطره عند القاعدة إل� 4.8 م�ت دا�ئ
دران  . وبنيت ال�ج �ف افة ثم تغطى بطبقة من الط�� ي تفرش فوقها عيدان القصب ال�ج ر العرعر ال�ت�� شحج
دران  ، وتمت لياسة بعض ال�ج �ف ي بمونة الصقة من النورة أو الط�� �� ركا�ف ر ال�ج ر منتظمة من ال�حج بقطع غ��
ي ثالث زوايا فقط، بي�فما املعتاد أن يكون عدد  �� ي دفاعية �ف ها عل� ثالثة أبراح� ي القلعة بإحتوا�ئ رف ص، وت�تم�� بال�ج

ي أربعة تتوزع عل� كل زاوية من زوايا القلعة. األبراح�

مسان قلعة �ش



ي �� را�ش �صن أبها ال�ت
األثرية  ي  �� املبا�ف مال  حج عن  ي  �ف الباحث�� املنطقة،  ي  ألهال�� ملتقى  إل�  مه  ترم�� بعد  تحول  ي  �� را�ث ال�ت أبها  حصن 

ي تبدو من شرفات هذا القصر الفريد. والطبيعة ال�ت��

فقد املكان روحه وطبيعته،  ي مقهًا تراثيًا يحمل هوية املكان واإلنسان، دون أن ��ُ �� را�ث يحوي حصن أبها ال�ت
مال  لب الدفء وال�ج ة تحج ي بي�ئ �� �ف ماته وزواياه وألوانه الزاهية،  ري الشامخ بتقس�� ي ال�صن العس�� رف وي�تم��

واألناقة والهدوء . 

� الريحان،  ي أشكال من ألوان القط، وروا�ئ �� ي ت�تمثل �ف مالية ال�ت�� موعة من املالم� ال�ج ويتسم القصر بمحج
العتيق،  واللحاف  امللونة،  ق  والفرا�ئ السدو،  بمفارش  املشهد  ن  ز��ّ أن  بعد  والسداب،  رك،  وال�ج
املهّدبة،  والشيلة  ري،  العس�� كالثوب  القديمة  امللبوسات  بعض  وعرض  واألتاريك،  والفوانيس، 
خمسة  منذ  “البسطة”  دران  حج ي  تتك�� كانت  ي  ال�ت�� راثية  ال�ت املقتنيات  بعض  لب  وحج األصفر،  واملنديل 

عقود مضت؛ لتستحضر الزمان، وتكون اليوم شاهدًا عل� املكان.

�� را�ش �صن أبها ال�ت



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 34املواقع ال�ت

راثية ببلقرن   قرية آل محدل ال�ت

ي    �� را�ش قصر آل عبيد ال�ت

راثية بمركز الشفا  تقع قرية آل محدل ال�ت
نوب محافظة بلقرن عل� الطريق الدول��  حج
راثها  ب�ت ي  رف وت�تم�� ف،  والطا�ئ أبها  ي  �ف ب�� الرابط 
ي متعددة الطوابق املبنية  �� ي باملبا�ف �� العمرا�ف
صوصة واملسقوفة  ارة املحلية، واملحج بال�حج
التاريخي  دها  وبمسحج العرعر،  ار  بأشحج
مال  ي القرية بحج رف املتوسط للقرية، كما ت�تم��
النيلة وهي من  ي  �ف بع�� الطبيعة وتشتهر 
باملنطقة  والتاريخية  القديمة  العيون 

ي تصب بوادي ماسرة. وال�ت��

عام،   150 من  ر  ألك�ث القصر  عمر  يمتد 
ر،  مالك-عس�� ي  ة-ب�ف�� ارحج ال�ف بقرية  ويقع 

ال عمارته. ي بحج رف مال مدينة أبها، وي�تم�� سث

أربعة  من  ي  �� را�ث ال�ت القصر  هذا  يتكون 
عل�  ر  وال�حج ي  �ف الط�� من  مبنية  طوابق 
بناءه  تم  ر،  عس�� لسراة  املعماري  الطراز 
ي عهد الشيخ عبدهللا بن عبيد آل مثلم  �� �ف

. �� ي بن شدان وآل حبسث ب قبيل�ت�� نا�ئ

قرية آل محدل تصوير سعيد القا�مي 

قصر عبيد – تصوير عبدهللا بن صالح آل عبيد  



قصر شدا التاريخي
قصر شدا أو القصر األبيض أحد أهم املواقع 
ي مدينة أبها. كان مقرًا  �� راثية �ف التاريخية  وال�ت
رة من الزمن، ثم  ر ف�ت ي منطقة عس�� �� لألمارة �ف
تم  الشعبية،  للموروثات  متحف  إل�  تحول 
مة تاريخية  ي عام 1407هـ، ويعد ذا ق�� �� مه �ف ترم��
 �� رة. تم االنتهاء من بناء القصر �ف وتراثية كب��
يه من  عام 1348هـ/1927م، بناًء عل� توحج
امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود -رحمه 
عبدالوهاب  الشيخ  أو��  الذي  هللا-، 
بتشييد  آنذاك  أبها  مالية  مدير  ملحة  أبو 
طوابق،  أربعة  من  القصر  يتكون  القصر. 
العمارة  وسمات  مالم�  من  ر  الكث�� ويحمل 
ي الصخرية، ويرتفع  �� املحلية، يأخذ شكل املبا�ف
ه لألعل�، وتزين  لعدة طوابق تضيق كلما اتحج
بعض  إل�  باإلضافة  زخرفية،  حليات  أركانه 
العلوي،  الطابق  عل�  ودة  املوحج الكرانيش 
غرفه  م  ت�ف الضيقة،  الطولية  الفتحات  وكذا 
القديمة،  لية  رف امل�ف األدوات  من  العديد 
ويحتوي  واملسكوكات،  املخطوطات  وبعض 
ي تعكس  ال�ت�� الفوتوغرافية  الصور  أيضًا عل� 
ي من القرن  �� ي النصف الثا�ف �� حياة مدينة أبها �ف
 �� �ف اك�تماله  بعد  املتحف  افتتاح  تم   . �� املا�ف
مساء يوم األربعاء املوافق 2 /1 /1408هـ.

قصر شدا



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 36املواقع ال�ت

قصور آل أبو نقطة املتحمي 

ر،  عس�� ملنطقة  التابع  اإلداري  طبب  مركز  ي  �� �ف املتحمي  نقطة  أبو  آل  أسرة  وقصور  حصون  بقايا  تقع 
ي صفة  �� ي �ف �� ر االول� إبان الدولة السعودية االول� كما ذكرها الهمدا�ف وتعد طبب هي عا�مة منطقة عس��

ري الرابع كإحدى حواضر املنطقة.  ي العقد الرابع من القرن الهحج �� زيرة العرب �ف حج

4000م  تقارب  واالرتفاعات عل� مساحة  ام  األححج 6 مواقع مختلفة  والقصور من  ال�صون  تتكون 
ام  األححج متنوعة  املدافن  من  عدد  الداخلية  أسوارها  وداخل  ال�صون،  هذه  داخل  د  يوحج مربع. 
رًا مربعًا  ي ستة و خمسة عشر م�ت �ف رين وثالثة أمتار وعرضها ب�� ي م�ت �ف راوح عمقها ما ب�� واألعماق، وي�ت
 �� �ف ي طويلة الستخدامها  �ف الزراعية للمحافظة عليها وتخزينها لسن�� كانت تستخدم لدفن املحاصيل 
كذلك  املكان  أهمية  بحكم  واستخدمت  الزراعة  وتوقف  وف،  وال�ف ال�روب  ي  �ف سن�� ي  �� و�ف دب،  ال�ج ي  �ف سن��
، وهي منحوتة داخل  عرف عمرها الزم�ف�� هات وال�روب. هذه املدافن ال ��ُ ر أثناء املواحج إلخفاء الذخا�ئ
ر الساحات  ي حص�� �� ي اإلتقان بعضها تحت ال�صون والقصور وبعضها �ف �� بل الصخري بطريقة غاية �ف ال�ج
ي للغاية.  �ف ي مكان حص�� �� بل الصخري الذي كذلك بنيت عليه القصور وال�صون �ف ي عمق ال�ج �� الداخلية �ف
ي نحتت فيها املدافن وبنيت فوقها ال�صون والقصور ال تتشبع باملاء، وها  هذا النوع من الصخور ال�ت��
ي بناء ال�صون والقصور شاهد عل� استقرار وحضارة قديمة. �� ي نحت هذه املدافن واإلتقان �ف �� اإلتقان �ف

ر راث بعس�� قصور آل أبو نقطة املتحمي  – تصوير فرع هئ�ة ال�ت



قصور آل أبو سراح 

ي  �� را�ش �ي البسطة ال�ت

القصور  أبرز  أحد  القصور  هذه  ر  تعت�ج
اوز عمرها 200  ي تحج راثية باملنطقة وال�ت�� ال�ت

ميلة العالية. ي بمبانيها ال�ج رف عامًا، وت�تم��

العزيزة  ي قرية  �� �ف  تتوسط وطن الضحية 
وهي  ر،  عس�� مغيد  ي  ب�ف�� لقبيلة  التابعة 
عبارة عن ثالثة مبان، قصر وازع، وقصر 
من  كل  ويتكون  املصل�،  وحصن  عزيز، 
طوابق،   6 من  وازع  وقصر  عزيز  قصر 
3 طوابق مبنية من  املصل� من  وحصن 
بمادة  ومغطاة  العرعر  وخشب  ر  ال�حج

. ارح� القضاض من ال�ف

ي مدينة  �� هذا ال�ي هو من األحياء املهمة �ف
كونت  ي  ال�ت�� القرى  أحدى  من  وكان  أبها 

مدينة أبها.

ويتكون من  يدة  حج بحالة  ي  �� ترا�ث وهو حي 
يتوسطها ساحة  تراثية،  ي  �� موعة مبا�ف محج
ارية التقليدية،  عامة وبعض املحالت التحج
سر  ويقع عل� ضفة وادي أبها ويربطه حج

القابل التاريخي بالضفة اآلخرى.

ر  راث بعس�� قصور آل أبو سراح – تصوير فرع هئ�ة ال�ت

ر راث بعس�� �� -تصوير فرع هئ�ة ال�ت را�ش �ي البسطة ال�ت



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 38املواقع ال�ت

ي ال�فماص �� الوسط التاريخي �ف
التاريخي  الوسط  يمثل 
أحد  ال�فماص  بمدينة 
رف  ت�تم�� ي  ال�ت�� راثية  ال�ت املواقع 
عمارتها  مال  وحج بأصالتها 
ر من  الكث�� خاصة مع بقاء 
رية  ال�حج دران  وال�ج ي  �� املبا�ف

تها. عل� هي�ئ

 �� �ف التاريخي  والوسط 
مبان  عن  عبارة  ال�فماص 
يصل  الطوابق  متعددة 
طوابق  خمسة  إل�  بعضها 
الضخمة  ار  باألححج مبنية 
درانها  يصل سمك بعض حج
من  وأبوابها  رين،  م�ت إل� 
وأسقفها  الطل�،  خشب 

من خشب العرعر.

ي ال�نماص �� من الوسط التاريخي �ن



ي �� را�ش �ي النصب ال�ت

مبنية  منازل  عدة  من  ويتكون  واديها،  ضفاف  وعل�  أبها  مدينة  وسط  التاريخي  النصب  حي  يقع 
د النصب التاريخي الذي أنشأ عام 1101هـ، وهو  ، مكونة من عدة طوابق، يتوسطها مسحج �ف بالط��

أهم معاملها.

لة آل مفرح ح�ت�  د تحت عناية وإشراف عا�ئ د محمد آل مفرح األول، وظل املسحج  وقد أسس املسحج
د مرة أخرى عام 1279هـ من قبل حفيدة الشيخ عبدهللا بن أحمد  ، وقد أعيد بناء املسحج وقتنا ال�ال��

آل مفرح.

  �� را�ش �ي النصب ال�ت



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 40املواقع ال�ت

ر تقع قرية آل عليان التاريخية، التابعة  ي منطقة عس�� �� بال السروات، �ف عل� حج
وطبيعة  آثار  من  تحتويه  ملا  للسياح؛  مزارًا  تعد  وهي  ال�فماص.  ملحافظة 
ر طريق معبدمن مركز السرح الذي  ر الوصول إليها ع�ج ساحرة. يمكن للزا�ئ

ف السريع. يقع عل� طريق أبها - الطا�ئ

اه�تم  ي  ال�ت�� ق،  والوثا�ئ األثرية،  والقطع  املقتنيات،  ر من  الكث�� القرية  ي  �� �ف د  ويوحج
قصر  ي  �� �ف متحفًا  أقام  حيث  القناص،  صالح  وهو  القرية  أفراد  أحد  بحفظها 

والده محمد صالح القناص آل عليان العمري. 

املحلية،  الضخمة  ارة  ال�حج من  ي  ب�ف�� وقد  طوابق  ثالثة  من  املتحف  ويتكون 
ار الطل� القوية. ار العرعر، وعملت أبوابه من أشحج وسقف من أشحج

قطعة  آالف  ثالثة  عل�  يزيد  ما  به  د  ويوحج القرية،  أول  ي  �� �ف القصر  هذا  يقع 
أثرية منوعة وموزعة عل� أقسام عدة. وتم تخصيص الطابق األول لألدوات 
ات  ميع احتياحج املطبخ وحج ي فألدوات  �� الثا�ف الدور  أما  أنواعها.  ميع  الزراعة بحج
القسم األول  الثالث موزع عل� ثالثة أقسام  البيت، والطابق  األسرة داخل 
 �� الثا�ف والقسم  أنواعها،  اختالف  عل�  القديمة  واألسلحة  ال،  الرحج مالبس 
ق  مالبس النساء وحليهن، وكل مستلزماتهن. القسم الثالث خصص للوثا�ئ
القديمة، والكتب،  القديمة، والصحف  الفوتوغرافية  واملخطوطات، والصور 

واملصادر التاريخية. 

قرية آل عليان التاريخية بال�فماص



قرية آل عليان - تصوير   ظافر الشهري   
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قصر الحضارات بال�فماص
ي محافظة ال�فماص، حيث يتوافد السياح والزوار  �� ي املقصد السياحي األبرز �ف �� را�ث يعد قصر ال�ضارات ال�ت

مه.  ي شكله وت�م�� �� ي �ف رف عل� هذا املب�ف� املم��

ر فوق  ري منطقة عس�� لب األنظار، ويستوقف زا�ئ ًا بارزًا يلفت االنتباه، ويحج يعد القصر مْعلمًا سياحطفّ
. �ف يسة لزوار املحافظة من املسؤول�� بال السروات، كما أنه محطة ر�ئ قمم حج

ر، وتطل عل� ما يسمى  ي يطلبها الزا�ئ دمات ال�ت�� وار القصر، تتوافر فيها ال�ف د العديد من املساكن بحج ويوحج
ي وقتًا ممتعًا. �� ر يق�ف عل الزا�ئ »الصدر«؛ مما يحج

رسة، واألليفة  د حديقة حيوان، تم اصطياد غالبية تلك ال�يوانات املف�ت هة الغربية للقصر، توحج ي ال�ج �� و�ف
راثية. من املنحدرات القريبة من قرية املقر ال�ت

 ، �ف ات السن�� ي تعود إل� م�ئ راثية ال�ت�� ويحتضن قصر ال�ضارات أو “قصر املقر” آالف املخطوطات والقطع ال�ت
دمه  راحات ل�ف لف شقق واس�ت د بساحة القصر من ال�ف ي القصر بالزخارف اإلسالمية، كما يوحج �ف وتم تزي��
املقر  )محمد  القصر  صاحب  استخدم  وقد  تهامة،  عل�  تطل  بعيده  مناطق  من  ي  �ف القادم�� الزوار 
اورة له. ي القصور واملالحق املحج �� ر لتكسية مبا�ف بال عس�� ر طبيعي من حج ي ححج �� ر من مليو�ف الشهري( أك�ث

ر ي منطقة عس�� �� راثية �ف 42املواقع ال�ت

انب من قصر الحضارات �ج



قصر ثربان التاريخي

ي تستقبل  ال�ت�� راثية  ال�ت ر من أهم املواقع  مال منطقة عس�� ال�فماص سث قصر ثربان التاريخي بمحافظة 
الزوار والسياح من مناطق اململكة.

ي املنطقة بشكل عام، واملحافظة بشكل خاص، إذ  �� راثية والتاريخية �ف ويعد قصر ثربان من أهم املعامل ال�ت
ي ال�ي التاريخي بال�فماص، ويتكون من مبنًا  �� ه نحو 200 عام، وهو أحد القصور الستة �ف يعود تاريخ بنا�ئ
ي الفناء  �� د. و�ف ي للقصر، باإلضافة إل� مسحج �ف ية، وساحت�� ي من 5 طوابق متكررة، و4 مالحق خارحج يس�� ر�ئ

ي القصر والّري. ر لسقيا ساك�ف�� ي إحدى زواياه ب�ئ �� ي للقصر، بستان �ف ارحج ال�ف

ي بناء  �� ار �ف ي املنطقة من حيث التوزيع ونمط البناء، وقد استخدمت األححج �� ي القصر فن العمارة �ف ويحك��
ار، أما أسقفه فكانت من خشب  ي األححج �ف ة للربط ب�� القصر ومالحقه، إضافة إل� مادة طينية معال�ج

ر من 120سم. ي أسفل القصر إل� أك�ث �� ( �ف �ف العرعر، يصل سمك البناء )امل�ت

سا�ة قصر ثربان
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نوب ي ظهران الحج �� راثية �ف القرى ال�ت

القديمة،  راثية  ال�ت بمبانيها  راثية  ال�ت القرية  تقع  نوب  ال�ج ظهران  عليه  ربع  ت�ت الذي  الوادي  وسط  ي  �� �ف
ي املنطقة. �� راثية �ف ها الطويلة لتشكل إحدى أهم القرى ال�ت وأزقتها الضيقة، وأبراحج

القديم  ال�ي  إل�  باإلضافة  نوب،  ال�ج ظهران  محافظة  وسط  القديم  اري  التحج السوق  القرية  وتحوي 
واملعروف بقرية ال�وزة األثرية.

ال�ت��  الطلحة  وقرية  املرتفعة،  ي  �� واملبا�ف القصور  ذات  املونس  آل  قرية  أيضًا  نوب  ال�ج ظهران  ي  �� �ف د  ويوحج
زيرة العرب” وال�ت��  ي كتابه “صفة حج �� ي �ف �� ي األزمنة املاضية بطلحة امللك، وذكرها الهمدا�ف �� كانت تعرف �ف
ي هللا عنه- الذي  �� د خالد بن الوليد -ر�ف د مسحج ي بقالع ما زالت شواهدها ح�ت� اليوم، كما يوحج رف ت�تم��
نوب  حج 18كم   “ الثويلة  تحت  يقع  الوليد  بن  خالد  د  مسحج إن  بقوله:  ي  �� الهمدا�ف كتاب  ي  �� �ف ذكره  ورد 
واء بال سقف، وبناه سيف هللا املسلول عندما بعثه الرسول -صل�  نوب” عليه حج مدينة ظهران ال�ج

ران. ي نحج هللا عليه وسلم- إل� أهال��

د  د فيها قرية آل محشيش املعروفة اآلن بآل السحامي غرب املحافظة، وبها معامل مسحج كذلك يوحج
ري. ه إل� أواخر القرن الثالث الهحج أثري يعود تاريخ بنا�ئ

نوب ي ظهران الحج �� راثية �ن القرية ال�ت



قرية آل خلف 
ر من 500 عام. ها ألك�ث راثية يعود تاريخ إنشا�ئ قرية آل خلف ال�ت

العوامل  تحمل  عل�  والقدرة  واملتانة  التنفيذ  دقة  فيه  تتوفر  حيث  البناء  ي  �� �ف خصوصيتها  وللقرية 
القديمة،  ي  �� املبا�ف وارتفاع  القرية،  م  ححج ر  لك�ج خاصًا  طابعًا  هناك  أن  يرى  للقرية  ر  والزا�ئ الطبيعية، 
اًل متشابكة مع بعضها البعض ولها سط� واحد فقط،  رف د 17 م�ف وتشابكها وتعدد أدوارها، حيث يوحج
انبية إلضاءة األنفاق واألزقة،  رة، وتتخللها فتحات حج رقها شوارع “أنفاق وأزقة” ولها منعطفات كث�� تخ�ت
ي القرية أيام ال�روب، وقد  ر حيث يوفر ال�ماية األمنية ألهال�� ي منطقة عس�� �� وهذا النوع من البناء فريد �ف
ر، بعد  ال�حج تب�ف� األسس من  ، حيث  �ف الط�� ر  ة املحلية من ححج البي�ئ البناء بخامات  ارتبطت عمليات 
رق  ي تخ�ت ذلك ي�تم اإلعداد لبناء “املداميك”، وبها العديد من الشوارع واألزقة، والسراديب الطويلة ال�ت��
ها  ي بنا�ئ �� ي بالدقة واإلبداع �ف رف نوبها، ومن شرقها إل� غربها، وهي ت�تم�� مالها إل� حج القرية طواًل وعرضًا من سث

وهندستها.

، فهي توفر  �� وهذه األزقة توفر القوة واملتانة للمنازل املتشابكة، كما ان هذه األزقة تأخذ الطابع ال�ر�ج
تعطيهم حماية  للقرية  حصار  وقوع  واثناء،  وال�روب،  د  الشدا�ئ وقت  القرية  ي  ألهال�� األمنية  ال�ماية 

ي قرية اخرى. �� قة التتوفر �ف أمنية فا�ئ

راثيه قرية آل خلف ال�ت
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ي بيشة  �� ي �ف �� ر من 200 موقع أثري وترا�ش أك�ش

بيشة  محافظة  مال  سث ي  �� �ف البشري  االستيطان  توزع  عن  والقديمة  ال�ديثة  التاريخية  الدراسات  كشفت 
بال بيشة بلغت  ر، حيث ظهرت آثار، ورسوم، ونقوش مختلفة عل� صخور وحج نوبها التابع ملنطقة عس�� وحج
دت فيه آثار تزيد عن 1300  ي مركز الثنية الذي وحج �� ماء �ف نحو 10 آالف نقش ورسم صخري، منها: موقع ال�َ

راث القديم. ال ال�ت ي محج �� ي �ف �ف ي والدارس�� �ف نقش صخري، و50 نصًا كتابيًا، لفتت أنظار العديد من الباحث��

رية قديمة، ورسوم ونقوش صخرية،  د فيها منشآت ححج وتمكن الباحثون من رصد مواقع أثرية وحج
ي مراحل ما  �� ي بيشة أو مرت بها �ف �� موعات بشرية �ف ي عن حقب زمنية عاشتها محج وآثار متنوعة تحك��
والثالثة. اشتهرت معظمها  والثانية  األول�  السعودية  الدولة  بداية  ي صدره، ومع  �� و�ف اإلسالم،  قبل 
اري القديم. ي تقع عل� ممر الطريق التحج ما األشكال املختلفة ال�ت�� ر للتساؤالت ال س�� ي املث�� بالبناء الهندس��

كانت  املحافظة  هذه  كون  ي  �� واملبا�ف القديمة،  األسواق  انتشار  ومراكزها،  بيشة  محافظة  ي  �� �ف وُعرف 
ممرًا  كانت  وأيضًا  البخور،  بدرب  املعروف  الطريق  وأولها  القديمة،  ارية  التحج للقوافل  ممرًا  قديمًا 

ي بيشة �� إ�دى البوابات  األثرية  �ن



قلعة الشقيقة ببيشة

يش السعودي عام 1207هـ  ي بيشة عمرها ما يقارب 300 عام، وكانت مقرًا للحج �� من أقدم القالع �ف
م  ي ويبلغ طولها 72م، وعرضها 70م ذات ت�م�� �ف ومنطلقًا لتحركاته، وقد بنيت هذه القلعة من الط��
ر مطمورة  ي أق�� زاويتها الغربية ب�ئ �� ي حماية، و�ف ي بيشة، ولها سبعة أبراح� �� ي عن القالع األخرى �ف رف م�تم��

ي . ارحج ومسراب للماء، ومل يتبقى من هذه القلعة سوى السور ال�ف

قلعة الشقيقة

ي تم الكشف عنها  زيرة العربية، ويوض� علماء اآلثار أن العديد من الرسوم ال�ت�� نوب شبه ال�ج ي حج اح� ل�حج
ي بيشة تعود إل� تاريخ ما قبل اإلسالم، حيث تم التعرف عل� بعض النقوش ال�ثمودية فيها، وتنقسم  �� �ف

اصة، واملدافن. إل� املنشآت املادية، والغرف ال�ف

ي بيشة قصر شعالن وقرية الكليات بتبالة، وحوطة مطوية، وطريق  �� ومن املواقع األثرية والتاريخية �ف
رها من مواقع الرسوم والنقوش والكتابات الصخرية،  اري القديم بالثنية، وغ�� الفيل، والطريق التحج

ي املحافظة.  �� حيث تعد من أهم املواقع األثرية �ف

ي محافظة بيشة عن 203  منها 89 موقعًا للرسوم والنقوش الصخرية،  �� ويزيد عدد املواقع األثرية �ف
539 نصًا يعود  5090 رسمة، و931 نقشًا كتابيًا، تتصدرها النقوش اإلسالمية بعدد  تحتوي عل� 
 �� نو�ج ري، ثم 334 نصًا تعود للنقوش ال�ثمودية، فنقوش املسند ال�ج تاريخ معظمها إل� القرن األول الهحج

ط النبطي وعددها تسعة نصوص. بعدد 49 نصًا، ثم نقوش ال�ف
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قلعة بن شكبان

وقلعة  بيشة  ي محافظة  �� �ف املشهورة  القالع  التاريخية من  بن شكبان  قلعة 
رًا عل� بيشة من  بن شكبان نسبة إل� الشيخ سامل بن شكبان والذي كان أم��
قبل الدولة السعودية، وقد بنيت هذه القلعة عام 1213هـ من قبل الدولة 

السعودية األول�.

ي قرية الرقيطاء الواقعة عل� الضفة الغربية لوادي بيشة، وهي قلعة  �� وتقع �ف
 ، �ف مربعة الشكل، تتكون تقريبًا من عشرين غرفة، بعضها مكون من طابق��
د بها أربعة أبراح�  ي وساحة داخلية مكشوفة، كما يوحج د بها سور داخل�� ويوحج
ر األحمر،  ر مبنية بال�حج للمراقبة، وممرات للحراسات الداخلية، وبداخلها ب�ئ
ري ارتفاعه ال يقل عن  وما زالت صال�ة لالستعمال، ويحيط بالقلعة سور دا�ئ
ري وضع للحماية والدفاع، وقد  ي خندق دا�ئ ارح� ر تقريبًا. ويحيط بها من ال�ف م�ت

ر والتخريب عام 1230هـ . تعرضت هذه القلعة للتدم��

قلعة بن شكبان التاريخية
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قرية العكاس

ي أو  �ف م القالع ال�ربية، وخمس�� راثية، حيث ت�ف ر ال�ت ر قرى عس�� من أك�ج
زيرة، يحيط  ي شبه حج �� راثية. والقرية تقع �ف ي ال�ت �� ر من البيوت واملبا�ف أك�ث
الوادي سد وادي  ر األودية يسمى وادي تهلل، ويعلو  بها واد من أك�ج
ر من أقدم بلدات القرى  300 عام وتعت�ج ر من  عشران، وعمرها أك�ث
ي املنطقة، و بنيت تلك القصور واملنازل عل� نظام الطوابق  �� �ف راثية  ال�ت
اه  ي التوزيع باتحج �� املتعددة، وتمتاز حصون القرية وقالعها بانضباطها �ف
ي طرقاتها ومنافذها،  �� �ف ر، والتنسيق  امعها الكب�� ي تبدأ بحج مال وال�ت�� السث
ي تبدأ بما يسمى بـ )الكثبان( مرورًا  ي ساحاتها العامة، وال�ت�� �� والتوزيع �ف
وواسع  مستٍو  مكان  وهو  )املشوعة(،  بـ  املسمى  ر  الكب�� بمرحبها 
الرسمية منها  �تماعية  االحج املناسبات  القرية وإقامة  الستقبال ضيوف 
راثية  ال�ت القرية  ويتوسط  بـ)زهوان(،  يسمى  بما  وانتهاء  والشعبية، 
محطة  تعد  ي  ال�ت�� رن(،  )ال�ج بـ  يسمى  ما  رة  ك�ث كذلك  األثري،  دها  مسحج
ما يقع ما  ف�� املزارع.  ال�صاد من  ال�بوب بعد  مهمة للدوس وتصفية 
رن ي�تم اختيار مواقعها  رن. إذ إن هذه ال�ج ي طرف ال�ج �� يسمى بـ )املنظاف( �ف
اهات  اتحج عل�  وال�رص  ية،  الهوا�ئ املصدات  من  بتحررها  تامة  بعناية 
ت بما يسمى بالكتاتيب )املعالمة(،  رف الرياح الشرقية والغربية، كما تم��
ر بمدارسها عل� مدار قرون مضت، وخرح�  ي تعد أشهر قرى عس�� وال�ت��
د  منها العلماء والقضاة واألدباء واملفكرون والعسكريون، وكان املسحج
ي القرية مصدر إشعاع لتلك ال�ضارة والثقافة  �� ود -حاليًا- �ف امع املوحج ال�ج
م املاء من  رة، وهو ك�ف ربية، ولديها تاريخ عريض كضامتها الشه�� وال�ت
حسب  كل  بالتساوي  ي  �ف املزارع�� ي  �ف ب�� وتوزيعها  املزارع،  سقيا  ل  أحج
عد مهيأ  مساحاته الزراعية، كذلك هناك ما يسمى بـ )ال�سو( والذي ��ُ

ي طرقاته ومحتواه. �� ي �ف �ف ي والدواب، ويحفل بتوزيع مق�ف �� لسقيا املواسث
قرية العكاس
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قصر أبو ملحة

املنطقة وما  ي  �� �ف ة  رف املم�� املعامل  أحد  أبها، وهو  البحار وسط مدينة  أطراف ساحة  القصر عل�  يقع هذا 
مي، ونفذ بأيدي  ر اإلقل�� زءًا من متحف عس�� مه ليكون حج مًا وبحالة ممتازة خصوصًا بعد ترم�� يزال قا�ئ
ر وأسلوب البناء فيها. القصر يمثل ال�فمط املعماري  محلية متخصصة بالطابع املعماري ملنطقة عس��
ره. يعود القصر للشيخ  ميع تفاصيله من األثاث وغ�� ري بحج ر، ومتحف للبيت العس�� ي ملنطقة عس�� رف املم��
ي أبها  �� �ف عبدالوهاب أبو ملحة، والذي تم تكليفه من امللك عبدالعزيز -رحمة هللا- بإدارة بيت املال 
م متاريس وتحصينات  عام 1342هـ املوافق 1923م، ويختلف القصر عن القصور األخرى بأنه ال ي�ف
أربعة  إل�  القصر  يرتفع  واالستقرار.  األمن  يسوده  الذي  السعودي  العهد  خالل  ي  ب�ف�� ألنه  دفاعية، 
هاته  ي القصر بالعناصر املعمارية والزخرفية، حيث تزين واحج رف طوابق، وتبلغ مساحته 3200 م2، وي�تم��
درانه الداخلية بالرسومات امللونة،  صية البيضاء ذات األشكال املتعددة، بي�فما تزدان حج الشرفات ال�ج

عة . والتشكيالت الزخرفية الهندسية والنباتية الرا�ئ

قصر أبو ملحة



قرية املسقي
ر، وتتألف من  ي منطقة عس�� �� مال مركز تمنية �ف نوب مدينة أبها، سث راثية حج تقع بيوت قرية املسقي ال�ت
ما بينها، ويتخللها ممرات ضيقة تؤمن ال�ماية لها من  رابط وتتقارب ف�� ي سكنية قديمة، ت�ت �� مع ملبا�ف تحج
�ف  دًا ب�� �تماعي الذي كان سا�ئ رابط االحج راق من قبل األعداء أو اللصوص، وتعكس بذلك أيضًا ال�ت أي اخ�ت
. يحيط بالقرية املزارع والسكن  �ف ات السن�� ه مل�ئ دها القديم الذي يعود تاريخ بنا�ئ ي بمسحج رف سكانها، وت�تم��
ي تتألف من عدة طوابق- الشكل املربع أو املستطيل، وللقرية أبواب كانت  ال�ديث، وتأخذ مبانيها -ال�ت��
ار  ذوع أشحج ي بحج �� املبا�ف ر، وُسقفت  ي وال�حج �ف بالط�� ي  �� املبا�ف املساء. بنيت هذه  ي  �� �ف الصباح وتغلق  ي  �� �ف تفت� 
مة من العرعر أو القصب املسمى مركاب، ثم  العرعر أو الطل� أو السمر، تفرش فوقها أغصان مستق��

مان عدم نفوذ مياه األمطار. ي ل�ف �ف تغطى بطبقة من الط��

قرية املسقي



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 54املواقع ال�ت



قصور آل مشيط

منطقة  من  �ف مشيط  خميس  مدينة  نوب  حج هة  رف ال�ف حي  ي  �� �ف القصر  يقع 
املتبع  املعماري  واألسلوب  التقليدية  الطريقة  وفق  ي  مب�ف�� القصر  ر.  عس��
 ، �� ي املبا�ف �� ي �ف �ف ي املنطقة، حيث يغلب عليها التحص�� �� ي بناء الدور والقصور �ف �� �ف
واإلرتفاعات الشاهقة وتعدد الطوابق، وكذلك االع�تماد عل� املواد الطبيعية 
يحيط  ي  �� املبا�ف من  موعة  محج من  القصر  يتألف  املحيطة.  ة  البي�ئ ي  �� �ف املتوفرة 
ي الشكل املربع، وترتفع إل� عدة طوابق، إضافة  �� . تتخذ املبا�ف بها سور طي�ف��
دمات  دم، وال�ف يل، وغرف ال�ف ية، ومرابط ال�ف ارحج د، والساحات ال�ف إل� املسحج
بالعروق،  تعرف  مداميك  شكل  عل�  ي  �ف الل�ج ي  �ف بالط�� البناء  تم  العامة. 
ي كذلك من أخشاب سميكة  ل�� رف وصنعت األبواب والنوافذ وبعض األثاث امل�ف
رف  وت�تم�� القريبة،  الغابات  ي  �� �ف املتوفر  الطل�  أو  العرعر  ر  شحج من  قطعت 

ي تختص بها عمارة املنطقة. هات بالعديد من العناصر املعمارية ال�ت�� الواحج

قصور آل مشيط



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 56املواقع ال�ت

ي �� را�ش قصر مالك ال�ت

�� را�ش قصر مالك ال�ت

معالم  من  ویعتبر  القدیم،  الریاض  طریق  عل�  أبھا،  مدینة  شمال  كم   15 بعد  عل�  مالك  قصر  یقع 
بن  سلطان  األمیر  ي  الملك�� السمو  صاحب  استضافة  تم  عام1384هـ  ي  �� و�ف التاریخیة،  عسیر  منطقة 
القصر اجتماع لمشایخ  ي  �� �ف ي منطقة عسیر، وتم  القصر باسم أھال�� ي نفس  �� �ف عبدالعزیز -رحمه هللا- 
ي ما زالت  �� قبائل عسیر سراة وتھامة ألول مرة، وقد تم االتفاق عل� مجموعة من األعراف القبلیة ال�ت
 �� ي من الحجر ویستخدم لحفظ المواسث �� ي مب�ف �� � اآلن، یتكون القصر من خمسة طوابق، الطابق األر�ف ح�ت
 �� واألدوار العلویة من الطین والرقف، أحد هذه األدوار یستخدم لتخزین الحبوب ویسمى الرف وبا�ت
ي الجھة الغربیة للقصر مسجد قدیم ما زال محافظا عل�  �� �ف الثالثة للضیافة والسكن. یوجد  الطوابق 
كان  للقصر  مالصقة  مالحق  وجود  ويالحظ  بالقصر،  خاصة  لإلبل  وأخرى  للخیل  أفنية  یوجد  بنائه، 
یسكن فیھا أفراد من األسرة مع عوائلھم، یحیط بالقصر من جمیع الجھات مزارع خاصة بالقصر، وقد 
اوز عمرها الـ100  ي تحج تم تحويل القصر إل� متحف، وهو يحتوي عل� مقتنيات األسرة من البنادق ال�ت��
ل مضارب للسالح نافذة  رف ي سط� امل�ف �� راثية، و�فِ لية ال�ت رف ي امل�ف �� انب أدوات ال�رث والزراعة واألوا�ف عام، إل� حج
اهات مختلفة؛ ل�ماية القصر والقرية .يمتاز القصر بإطاللته عل� مزارع محيطة  درانه باتحج داخل حج

مالية. نوبية والسث هة ال�ج من ال�ج



قصر مشرفة بال�فماص
 �� �ف بنيانًا  القصور  أقدم  من  ويعد  ملتحفه،  ومالصق  ال�فماص  بوسط  التاريخي  ال�ي  من  �ف القصر  يقع 
ر من 300 عام. يتكون القصر من خمسة طوابق، كل طابق به  ه إل� أك�ث ع تاريخ بنا�ئ املنطقة، إذ يرحج
ار معمرة وم�ثمرة،  نوبية فتفت� عل� مزرعة فيها أشحج أربعة غرف مختلفة املساحات، أما البوابة ال�ج
ر الطبيعي وبمونة  ي من ال�حج ر املشربة. القصر مب�ف�� ر عامرة ومشهورة تعرف بب�ئ ي ركن املزرعة ب�ئ �� و�ف

. �ف ار العرعر مغطاة بطبقة من الط�� ذوع وأغصان أشحج ص، وأسقفه من حج ولياسة من ال�ج

قصر مشرفة بال�نماص



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 58املواقع ال�ت

قصور العسابلة

أو  ال�ي  يتكون  املحافظة،  يتوسط  والذي  بال�فماص،  التاريخي  ال�ي  هو  العسابلة  قصور  مع  تحج ر  يعت�ج
راثية )قرية العسابلة( من سبعة قصور تاريخية مملوكة ألسر من العسابلة. القرية ال�ت

ي بعضها إل� خمسة طوابق وتتخذ الشكل املربع أو املستطيل  �� ي تصل �ف ي أبنية القصور بارتفاعها وال�ت�� رف ت�تم��
ي قاعدته ويضيق كلما ارتفع ليعطي مظهرًا يوحي بالقوة والهيبة  �� ي مسقطها األفقي، والذي يتسع �ف �� �ف
ي تم  اورة، وال�ت�� ة املحلية املحج والثبات، تم بناء جدرانھا باستخدام ال�جارة الطبيعية املحضرة من البي�ئ
ی�تم طالؤها  رة مھنیة عالیة، و  البعض بطریقة فنیة تتطلب خ�ج راص فوق بعضھا  بناؤها بشكل م�ت
املنازل  ونوافذ  أبواب  وامتازت  دران.  ال�ج تماسك  مان  ل�ف القضاض؛  أو  ص  ال�ج من  بطبقة  ولياستها 
بسمكها، وھي مصنوعة من أخشاب األشجار السمیكة، وتم زخرفتها بنقوش محفورة من تشكيالت 

هندسية ونباتية بديعة.

قصور العسابلة



ي عام  �� ي �ف ر، ب�ف�� ي عمرو التابع ملحافظة بلقرن بمنطقة عس�� راثية بمركز ب�ف�� ي قرية العاسرة ال�ت �� د �ف يقع املسحج
ي  ارحج دار ال�ف رية محفورة، وهي مثبتة عل� ال�ج ما تدل عليه لوحة تعريفية ححج ري، وذلك حس�ج 190 هحج
مربع  مسقوف  ي  داخل��  : �ف قسم�� من  يتألف  فهو  مه  ت�م�� ببساطة  د  املسحج ي  رف ي�تم�� د.  املسحج مدخل  عند 
ي،  ارحج دار ال�ف رز عن ال�ج رًا، وفيه تقام الصلوات ويقابل الباب محراب ي�ج 55 م�ت الشكل تبلغ مساحته 
 �� �ف م امليضأة وتقام فيه الصلوات  ي مكشوف ي�ف د فيه أي عمود ل�مل السقف، وقسم خارحج وال يوحج

بركة  د  وللمسحج ال�ارة.  واء  األحج
عل�  األمطار  مياه  مع  وتتحج ماء، 
طريق  عن  ل  رف ت�ف ثم  د  املسحج سط� 
خزان  ي  �� �ف مع  لتتحج وتنساب  اب  رف امل��
 �� �ف رة  صغ�� فتحة  طريق  عن  ركة  ال�ج
 �� �ف املصلون  يرغب  وعندما  أعاله، 
املاء  ي  بإخراح� أحدهم  يقوم  الوضوء 
 �� �ف ليفرغه  املياه  بركة  من  بالدلو 
السقف الذي يتوزع عل� برك مياه 
ر  ال�حج من  د  املسحج ي  ب�ف�� رة.  صغ��
املنطقة،  بال  حج ي  �� �ف املتوفر  الطبيعي 
األبيض،  بالكلس  دران  ال�ج وطليت 
ذوع  حج من  السقف  إنشاء  وتم 
ي تم رصفها تحت  ار العرعر ال�ت�� أشحج
مع  ار  األشحج أغصان  من  طبقة 
د  هة املسحج طبقة طينية. زينت واحج
ي دروة السط�،  �� بشرفات بسيطة �ف
الفنية  والزخارف  النقوش  رز  وت�ج
وال�ت��  والنافذة  الباب  ي  �� �ف البديعة 

تمت بطريقة ال�فر عل� ال�فشب.

د العاسرة مسحج

د العاسرة مسحج



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 60املواقع ال�ت

ي ال�فماص  �� د صدرايد التاريخي �ف مسحج

ي عام 170هـ ي املنطقة، حيث ب�ف�� �� د �ف ر من أقدم املساحج يعت�ج

ص، وأطواله حوال��  ي بطبقة من ال�ج ، ومسقوف بخشب العرعر، ومكس�� �ف ارة والط�� ي من ال�حج وهو مب�ف��
ص،  14*5 أمتار، وله فناء بطول 15*8 أمتار، ملحق به بركة مياه، وأحواض للوضوء مبنية من ال�ج
ي نقش آثاري، عبارة عن وصية أو خطبة تحمل التاريخ 170هـ. ارحج د ال�ف دار محراب املسحج د عل� حج ويوحج

راثية. من مشروع تأهيل قرية صدر إيد ال�ت ي �ف ارحج وقد تم رصيف الفناء ال�ف

د دار محراب املسحج النقش األثري عل� �ج



د سبت العاليا مسحج
د  ر، ويعرف باسم مسحج العاليا بمنطقة عس�� القديمة بمدينة سبت  راثية  ال�ت البلدة  ي  �� �ف د  يقع املسحج
د، حيث كان أهال��  انب املسحج رة بحج رة سدر كب�� د شحج السدرة، وتعود سبب تسميته بهذا اإلسم إل� تواحج
مون مناسباتهم  ي أمورهم بعد أداء الصلوات املفروضة، ويق�� �� �تمعون تحتها للتشاور �ف القرية قديمًا يحج
د نقش قديم كتب عليه )تم  ي أعل� محراب املسحج �� د، ويظهر �ف رة السدر واملسحج ي شحج �ف ي باحة تقع ب�� �� �ف
رة زمنية طويلة، وال  ي قبل عام 1256هـ بف�ت د ب�ف�� ري(، مما يؤكد أن املسحج ي عام 1256 هحج �� ديده �ف تحج
رًا مربعًا، وهو يتألف  د بسيط الشكل وتبلغ مساحته 247 م�ت م املسحج ي سنة. ت�م�� �ت�� يقل عمره عن م�ئ
موعة من األعمدة ال�فشبية وال�ت��  زء املسقوف أو صحن الصالة، ويحمل السقف محج : ال�ج �ف من قسم��
ي العمود، والقسم اآلخر  ار، يعلوها قطعة أفقية تمثل تاح� ذوع األشحج صنعت من قطعة واحدة من حج

واء ال�ارة. ي األحج �� د هو القسم املكشوف والذي كانت تؤدى فيه الصلوات �ف من املسحج

د سبت العاليا مسحج



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 62املواقع ال�ت

د املضفاة األثري مسحج

ه  ر، ويعود تاريخ إنشا�ئ د املضفاة التاريخي بقرية املضفاة التابعة ملركز بللسمر بمنطقة عس�� يقع مسحج
وقد   ، مصّل��  )108( لنحو  ويتسع  )325.7م2(  نحو  الكلية  مساحته  وتبلغ  عامًا   400 من  ر  أك�ث إل� 
د من بيت للصالة، وفناء  ذوع خشب العرعر، ويتكون املسحج ر، وسقفه من حج د من ال�حج ي املسحج ب�ف��
الة”، ومنارة مستطيلة الشكل  رف رة مقر للضيوف تسمى “م�ف ي قديمة، وغرفة صغ�� �� ي، وموا�ف خارحج

يبلغ ارتفاعها )4.70م(.

ر راث بعس�� د املضفاة التاريخي   – تصوير فرع هئ�ة ال�ت مسحج



د السرو التاريخي  مسحج

ال�فماص، التابعة  ي بمحافظة  ي شهر التابعة ملركز السرح� يقع وسط قرية ربوع السرو، إحدى قرى ب�ف��
ر  نظ�� السرو  قرية  د  ملسحج التاريخية  األهمية  ع  وترحج السراة  طراز  عل�  ه  ببنا�ئ ي  رف س�تم�� ر،  عس�� ملنطقة 
زيرة العربية، حيث كانت  انب السوق القديم الذي كان يعد من أقدم أسواق منطقة ال�ج موقعه بحج
د  ما بينهم حول األمور السياسية والعسكرية، ويقام باملسحج ي السوق ويتشاورون ف�� �� ل �ف �تمع القبا�ئ تحج
�تماعي بارز، حيث  د دور احج اورة للصالة فيه، وكان للمسحج معة ويأتيه الناس من القرى املحج صالة ال�ج
�تماعات أهل القرية ملناقشة أمورهم اليومية وحل املشاكل واملنازعات، وقد خصصت  كان مكانًا الحج

ي املارين بالقرية. اح� د الستضافة عابري السبيل وال�حج ي املسحج �� غرفة �ف

ر راث بعس�� د السرو التاريخي   – تصوير فرع هئ�ة ال�ت مسحج



ر ي منطقة عس�ي �ي راثية �ف 64املواقع ال�ت

د طبب التاريخي  مسحج

د التاريخية  د طبب التاريخي، الذي يعد أحد أقدم املساحج مال أبها، يقع مسحج عل� بعد نحو 28 كم سث
ه  راثية والتاريخية، حيث تأسس عام 1221هـ )1800م(، عندما أمر ببنا�ئ ي املنطقة، وأحد معاملها ال�ت �� �ف
ي قرية طبب القريبة من مدينة أبها ليكون طوال 218 عامًا  �� اإلمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، �ف

م القرآن الكريم، وعلوم الدين، والقراءة والكتابة. منارهتً للعلم وتعل��

امللك عبدهللا بن  رية عل� نفقة  �� ال�ف راث  ال�ت 1419هـ من خالل مؤسسة  د عام  املسحج م  ترم�� وقد تم 
د التاريخية(.  من برنام�� )إعمار املساحج عبدالعزيز -رحمه هللا- �ف

من  ومسقوف  ر،  م�ت ي  حوإل�� ية  ارحج وال�ف الداخلية  دران  ال�ج عرض  ويبلغ  ارة،  ال�حج من  ي  مب�ف�� د  واملسحج
. �ف ال�فشب الرص��

د طبب  مسحج



د عاكسة األثري مسحج
د قديمًا هو  د عاكسة التاريخي إل� ما يزيد عل� 100 عام، وقد كان املسحج يعود تاريخ إنشاء مسحج
انب كونه مكانا  اورة، وبحج د الوحيد باملنطقة، ويأتيه العشرات من أهل القرية ومن القرى املحج املسحج
ر من  اورة، حيث يعقد فيه كث�� ي القرية واملناطق املحج للصالة والعبادة، كان منارة ثقافية وعلمية ألهال��
�تماعي بارز،  د دور احج ي الكتابة والقرآن الكريم، وكان للمسحج الدروس واملحاضرات، ويتعلم فيه األهال��
د عاكسة  ي مسحج رف اعات، وي�تم�� رف �تمع فيه أهل القرية ملناقشة أمورهم اليومية، وحل املشكالت وال�ف إذ يحج
ه عل� طراز السراة، وتبلغ مساحته الكلية نحو 234م2، ويسع نحو 84 مصليًا، وقد ب�ف��  ي ببنا�ئ �� را�ث ال�ت
د من بيت للصالة،  رسانة املسلحة، ويتكون املسحج ، وسقفه من ال�ف �ف ر والط�� د من البلك وال�حج املسحج

ي، ومنارة يبلغ ارتفاعها 11.92م. وفناء خارحج

ر راث بعس�� د عاكسة التاريخي   – تصوير فرع هئ�ة ال�ت مسحج
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