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ي منطقة مكة املكرمة �� 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 تعود ل�ضارات إنسانية متعاقبة- وتحتوي عل� مواقع، ومبا�فٍ ال�ت 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 واملبا�فٍ  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��



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 8املواقع ال�ت

راثية ي العناية باملواقع ال�ت �� راث �ن 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.

عل�  شاهدهتً  تمثل  أثرية،  مواقع  من  اململكة  محافظات  من  تخلومحافظة  تكاد  ال  اآلثار،  ال  محج ففي 
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�� والفنون الصخرية، واألسوار، واملبا�فٍ ال�ت��

�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�فٍ  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



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 10املواقع ال�ت

ي منطقة مكة املكرمة �� ي �ن �� راث الثقا�ن ال�ت

ي مقدمتها؛ مواقع التاريخ  �� ي �ف م منطقة مكة املكرمة العديد من املواقع األثرية واألماكن التاريخية ال�ت�� ت�ف
رة ال�بيب املصطفى محمد -صل� هللا عليه وسلم-، كما تمتاز  اإلسالمي حيث بقيت شاهدة عل� س��
انب أنه تنتشر فيها  ي العامل، إل� حج �� اريها فيها أي مدينة أخرى �ف مكة املكرمة بمكانة تاريخية خاصة ال تحج

ي فصواًل مهمة من التاريخ اإلسالمي وماقبله. اورة لها مواقع أثرية تحك�� وبالقرى املحج

وعل� مدار التاريخ حظيت منطقة مكة املكرمة بمرور ال�ضارات اإلنسانية عل� أرضها؛ مخلفة وراءها 
ذب اقتصادي، وملتقى للقوافل  انب أهميتها الدينية فقد شكلت منطقة حج مواقع أثرية عديدة، وإل� حج

ي التاريخ. �� ي �ف �� ها أقدم املوا�ف ارية، وعرفت شواط�ئ التحج

 �� غرافية �ف ي أنماطها املعمارية ومواقعها ال�ج �� ميلة، املتنوعة �ف راثية ال�ج ي املنطقة بالعديد من املبا�فٍ ال�ت رف وت�تم��
ي األودية وعل�  �� بال و�ف م املنطقة مدنًا وقرى عل� قمم ال�ج كل محافظة من محافظات املنطقة، حيث ت�ف

البحر.







املواقع األثرية



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 14املواقع ال�ت

بل النور �ج

ي قمته غار حراء الذي كان رسول هللا -صل�  �� د ال�رام، عل� مسافة 4 كم، و�ف مال شرق املسحج يقع �ث
هللا عليه وسلم- يتعبد فيه قبل البعثة.  

{ )العلق: 1(. َل�تَ ي حفَ دفِ َك اّلَ اْ�ِم َر�جِّ َرائْ �جِ ريل -عليه السالم- بأول القرآن بقوله تعإل�: }ا�تْ �ج وفيه نزل عليه حج

تتشرف اململكة العربية السعودية 
التاريخ  ملواقع  حاضن  ر  أك�ب بكونها 
العامل،  مستوى  على  اإلسالمي 
فمنها  املواقع؛  هذه  وتتنوع 
مبا�نٍ  ومنها  النبوية،  رة  ماهوللس�ي
وطريق   ، الح�ج طرق  على  منتشرة 
وآثار  ومبا�نٍ  وقصور  رة،  اله�ب
املتعاقبة،  اإلسالمية  الحضارات 
التاريخ  ومتاحف   ، الح�ج ومواقيت 

اإلسالمي.

السعودية  العربية  اململكة  رن  وت�تم�ي
التاريخ  مواقع  أهم  ود  بوحب
الرسالة  بتاريخ  املرتبطة  اإلسالمي 
رة رسول هللا-صلى  اإلسالمية وس�ي
لفاء  الحن وعصر  وسلم-  عليه  هللا 

�ي هللا عنهم-. الراشدين -ر�ن

مكة  ىي  �ن املواقع  هذه  أبرز  فمن 
املكرمة:

بل النور �ج



بل ثور �ج

الذي مكث فيه رسول هللا -صل� هللا عليه  ثور  أعاله غار  ي  �� و�ف املكرمة،  نوب مكة  يقع حج ر  بل كب�� حج
ي ال تنال منهما قريش.  رتهما إل� املدينة؛ لك�� ي هللا عنه- أثناء هحج �� وسلم- وأبو بكر الصديق -ر�ف

ي القرآن الكريم  �� ي بكر الصديق إليه �ف �� اء رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- وأ�ج ورد ذكر هذا الغار والتحج
وُل  �تُ دفْ ��َ اِر اإِ ي اْلعفَ �� دفْ ُهَما �فِ �فِ اإِ ْ�� �فَ َ ا�ثْ �� ا�فِ ُروا �ثَ ي�فَ َك�فَ دفِ ُه اّلَ َرحجَ حفْ دفْ ائَ َصَرُه هللاَُّ اإِ ْد �فَ �تَ ُصُروُه �فَ �فْ ي �تَ اّلَ ي قوله تعإل�: }اإِ �� �ف
ي�فَ  دفِ اّلَ َعَل َكِلَمهتَ  َرْوَها َوحجَ �تَ مَلْ  وٍد  �فُ حجُ �جِ َدُه  َّ�� َوائَ ِه  ُه َعَل��ْ �تَ َل هللاَُّ َسِكي�فَ رفَ �فْ ائَ ا * �فَ �فَّ هللاََّ َمَع�فَ اإِ �فْ  ْحرفَ �تَ اَلي  ِه  ِلَصاِح�جِ

ٌم{ )التوبة: 40(. يرفٌ َحِك�� ِ ا  * َوهللاَُّ َعرف ُروا السفل� * َوَكِلَمهتُ هللاَِّ ِهى�َ اْلُعْل��َ َك�فَ

مة أم معبد خ��

راح فيه الرسول -صل� هللا عليه وسلم- وصاحبه أبو بكر الصديق  مة أم معبد هواملكان الذي اس�ت خ��
رة، من مكة املكرمة إل� املدينة املنورة، إذ مر-صل� هللا عليه  ي طريق الهحج �� �ف ي هللا عنه- وهما  �� -ر�ف
شاتها.  ي  �ف ل�ج وشرب  قلياًل  بها  راح  فاس�ت معبد(  )أم  مة  خ�� ودخل  خزاعة،  بمنازل  وصاحبه  وسلم- 
 �� �ف فاض  إذا  مال  ال�ث من  قديد  وادي  بطرف  معبد،  أم  مة  خ�� ا�م  عليها  يطلق  بأرض  اليوم  وتعرف 
مال ثنية املشل، وهي نفس املكان الذي حدده املتقدمون عل� طريق  الساحل، وتشرف عليها من ال�ث

مة أم معبد. ، وال تكاد تعرف تلك األرض  اليوم إاّل با�م أم معبد، وقلما يقال خ�� ال���

األبو اء

بما  وتبعد عنها  املنورة،  واملدينة  املكرمة  ي مكة  �ف ب�� الطريق  الواقعة عل�  بلدة )مستورة(  ي  �� تقع شر�ت
أول� غزوات رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- كانت  النبوية أن  رة  الس�� ي  �� �ف 25 كم، وذكر  يقارب 
ر  رض ع�� ي ليع�ت رة، عندما خرح� ي السنة الثانية للهحج �� ي صفر �ف �� غزوة األبو اء )وهي غزوة ودان(، وكانت �ف
مرة بن عبد مناة بن كنانة، وباألبو اء  ي �ف ي غزوته هذه ب�ف�� �� ر أن يلقاها، ووادع �ف ع من غ�� قريش، ورحج

�� - صل� هللا عليه وسلم. ر آمنة بنت وهب أم الن�ج ق�ج



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 16املواقع ال�ت

الحديبية:

رة  (، وارتبط هذا املكان بالس�� مي��� د ال�رام )وتعرف اليوم با�م ال�ث تقع عل� بعد 22كم غرب املسحج
النبوية، إذ نزل فيها رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- وصحابته -رضوان هللا عليهم- قاصدين 
رة، ومنعتهم قريش من دخول مكة، وانبثق  ي السنة السادسة من الهحج �� مكة املكرمة، ألداء العمرة �ف
�ف  ي رسول هللا وقريش، كما شهد هذا املكان بيعة الرضوان، ح�� �ف عن ذلك صل� ال�ديبية الذي أبرم ب��
 �� عة أن موفده ملفاوضة قريش ع�ثمان بن عفان -ر�ف نما إل� رسول هللا - صل� هللا عليه وسلم – شا�ئ
َ هللاَُّ َع�فِ  �� ِ ْد َر�ف ي ذلك قول هللا تعإل�: {َل�تَ �� تل، فبايعه صحابته عل� قتال قريش، ونزل �ف هللا عنه- قد �تُ
ِريبًا{ حًا �تَ �تْ ُهْم �فَ ا�جَ �ثَ ِهْم َوائَ هتَ َعَل��ْ ِكي�فَ َل الَسّ رفَ �فْ ائَ ِهْم �فَ ُلو�جِ ي �تُ �� َعِلَم َما �فِ َرهتِ �فَ حجَ ْح�تَ السثَّ َك �تَ ُعو�فَ ا��ِ �جَ دفْ ��ُ �فَ اإِ �� ِ ِم�ف وئْ امْلُ

)الفت�: 18(.

عسفان

مال مكة املكرمة،  ي مكة املكرمة واملدينة املنورة، عل� بعد 75 كم �ث �ف ي ب�� بلدة تاريخية تقع عل� طريق ال���
ي ل�يان بناحية عسفان  رة النبوية أن رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- غزا ب�ف�� حيث تذكر كتب الس��
 �� ي غزوة فت� مكة. و�ف �� رته، -صل� هللا عليه وسلم- ومر بها �ف ي شهر ربيع األول سنة ست من هحج �� �ف

عسفان آبار قديمة وآثار أخرى منها قلعتها التاريخية وسوقها القديم.

حفة الحج

اء عن طريقهم، وتقع بالقرب من مدينة رابغ،  حفة ميقات أهل الشام وبالد املغرب ومصر وَمن حج ال�ج
ي واملع�تمرون يحرمون من رابغ. اح� وهي مندثرة اليوم ومل يبق منها سوى األطالل، حيث بات ال�حج



ر طوى ب�ئ

�� -عليه الصالة  الن�ج التاريخية أن  ي كتب ال�ديث واملصادر  �� �ف طوى واِد من أودية مكة املكرمة، وورد 
ي دخل مكة فاتحًا، وأنه -صل� هللا عليه وسلم-  �ف يشه منه ح�� والسالم- نزل بوادي طوى، وفرق حج
ر  ي الصب� ويغتسل من ب�ئ ة الوداع، وكان يبيت فيه ح�ت� يصب� ثم يصل�� ي ححج �� ي اع�تمر، و�ف �ف نزل به ح��
ر طوى يتحرى فعل  ب�ئ إذا نزل عند  ي هللا عليه-  �� طوى ثم يدخل مكة، وكان عبد هللا بن عمر -ر�ف

ث الناس بذلك.  رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم - ومكانه، ويحدِّ

ي �ن� �� ُ��نَ

ي طاد وتنضبة، ثم ينحدر  ه�ت�� مالية الشرقية، يسيل من السراة من حج واد من أودية مكة املكرمة ال�ث
ع، ويشقه  ي عن يساره، ويعرف اليوم بوادي الشرا�ئ �ف ي َل�جَ بل�� بل ِكنشيل عن يمينه، وحج ي حج �ف مر ب�� غربًا، ف��

د ال�رام. �ف 36 كم من املسحج الطريق املؤدي من مكة إل� السيل، ويبعد وادي حن��

ي بقيادة الرسول -صل�  �ف ي املسلم�� �ف ي عام فت� مكة، ب�� �ف رت فيه معركة حن�� ي هوالوادي الذي حج �ف وحن��
إل�  بنونصر وثقيف  املسلمون، وانحازت   ازن وَمن ناصرهم،  وانتصر فيها  هللا عليه وسلم- وهو 
�ف  فة من املسلم�� ف، وهو ازن إل� أو طاس، فأرسل الرسول -صل� هللا عليه وسلم- لهوازن طا�ئ الطا�ئ

ف فحاصر ثقيفًا. عرانة  ثم سار  إل� الطا�ئ ي ال�ج �� م وحبسها �ف مع الغنا�ئ ملالحقتهم، وأمر بحج

 �� �فِ َصَرُكُم هللاَُّ  �فَ ْد  }َل�تَ ي قوله تعإل�:  �� �ف ي القرآن الكريم  �� �ف ي حدثت فيه  ال�ت�� ورد ذكر هذا الوادي واملعركة 
َما  ُكُم اأْلَْر�فُ �جِ �تْ َعَل��ْ ا�تَ ًا َوصفَ �ئ ْ�� �فِ َعنُكْم سثَ عفْ َلْم �تُ ُكْم �فَ َر�تُ ُكْم َك�ثْ �تْ �جَ ْعحجَ دفْ ائَ �فٍ * اإِ ْ�� ْوَم ُح�فَ َرهتٍ * َو��َ �� ِ َمَواِط�فَ َك�ث

{ )التوبة: 25( ِري�فَ ْد�جِ �تُم ّمُ ْ�� ّمَ َوّلَ �تْ �ثُ َرُح�جَ

عرانة الحج

مالية الشرقية،  هة ال�ث ي الشريف، وهي حد ال�رم من ال�ج مال شرق ال�رم املك�� تقع عل� بعد 25 كم �ث
ف، حيث إن رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- أودع بها  ي والطا�ئ �ف ي حن�� �� ي أحداث غزو�ت �� كرت �ف وقد دفُ
عرانة ثم أحرم منها،  ي ال�ج �� م �ف ي عاد منها ق�م الغنا�ئ �ف ف، وح�� ي ثم سار إل� غزوة الطا�ئ �ف م غزوة حن�� غنا�ئ

عرانة.  د ال�ج عرف بمسحج د ��ُ وله فيها مسحج
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أو طاس

ي وقعت  ي ال�ت�� �ف ي أحداث غزوة حن�� �� مال شرق مكة عل� مسافة 190 كم. ورد ذكره �ف أو طاس واد يقع �ث
م معهم من  �تمعت فيه هوازن وثقيف ومن ان�ف رة بعد فت� مكة؛ إذ احج ي السنة الثامنة  من الهحج �� �ف
كر أن أو طاس  معوا عل� حرب رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- بعد فت� مكة، ودفُ ي أحج �ف العرب ح��

. �ف ي حن�� �� ، الذين انحازوا إليه بعد هزيمتهم �ف �ف ي وفلول املشرك�� �ف ي املسلم�� �ف وقعت فيه املعركة ب��

، حيث  �� ي العرا�ت ي وصف مراحل طريق ال��� �� �ف ي  �ف غرافي�� كما ورد ذكر أو طاس با�م أم خرمان عند ال�ج
ي مع  �� ي الكو�ف رة( قبل ذات عرق، وعنده يلتقي طريق ال��� ي وادي العقيق )عقيق عش�� �� ذكروا أنه محطة �ف

د. ارة” ومسحج ي للتحج �ف ي البصري، وفيه بركة وقصور “دكاك�� طريق ال���

قرن املنازل

ي قال: “ويهل أهل  �ف د ح�� قرن املنازل هواملكان الذي وقته رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- ألهل نحج
ر عل� الضفة الشرقية  عرف اليوم بالسيل الكب�� د ميقات قرن املنازل أوما ��ُ د من قرن”، ويقع مسحج نحج
مال شرق  مانية، عل� بعد 80 كم �ث ف - مكة املار بنخلة ال�� ر( عل� طريق الطا�ئ لوادي قرن )السيل الكب��
د  د مسحج ر يوحج نوب من السيل الكب�� ف، وعل� امتداد وادي قرن نحوال�ج مال الطا�ئ مكة املكرمة و35 كم �ث
ي من مكة املكرمة  �� نوب الشر�ت آخر يعرف بميقات قرن املنازل )وادي محرم( يقع عل� بعد 76 كم  إل� ال�ج
رات، ويبعد عن  ف عل� مسافة 10  كيلوم�ت ي من الطا�ئ �� مال الغر�ج بل كرا(  وإل� ال�ث بل�� )حج ر الطريق ال�ج ع�ج
ر أو  مل الوادي كله سواًء عن طريق السيل الكب�� ر بمقدار33 كم. وا�م قرن ي�ث د السيل الكب�� مسحج
ر  رة، وتش�� ي السنة الثامنة من الهحج �� ف �ف ي والطا�ئ �ف ي حن�� �� ي أحداث غزو�ت �� بل كرا(، وورد ذكر قرن �ف طريق )حج
كر قرن  ف، ودفُ ي طريقه لغزوة الطا�ئ �� املصادر التاريخية إل� أن رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- نزل به �ف

انب أنه ميقات. ، إل� حج م�ف�� ي ال�� غرافية بوصفه محطة عل� طريق ال��� ي املصادر ال�ج �� �ف



يلملم

هة،  � من تلك ال�ج من أومن أ�ت يلملم هوامليقات الذي وقته رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- ألهل ال��
مكة  نوب  حج بالسعدية  يعرف  أوما  يلملم  ميقات  د  مسحج يقع  البحر،  من  أوحاذاها  بها  مر  سواًء 
ر السعدية، وكان  نوبية لوادي يلملم بالقرب من ب�ئ ر، عل� الضفة ال�ج املكرمة عل� مسافة 100كيلوم�ت
ازان، انحرف الطريق عن  ي مكة وحج �ف ، إال أنه بعدما مهد الطريق ب�� م�ف�� ال�� ي  يقع قديمًا عل� طريق ال���
نوبية  ال�ج ديد للميقات عل� الطريق ال�ديث عل� الضفة  د حج القديم للميقات، وتم بناء مسحج املوقع 

لوادي يلملم، عند تقاطع الوادي مع الطريق املعبد.

د  ي من املسحج �� نوب الغر�ج نوب مكة املكرمة عل� مسافة 130كم، وإل� ال�ج ديد للميقات حج د ال�ج يقع املسحج
رة النبوية؛ حيث ذكر ابن  ��  الس�� القديم للميقات )السعدية( عل� مسافة 12كم، ورد ذكر يلملم �ف
 �� �� “الطبقات” أن “رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- بعث سرية بقيادة خالد بن الوليد �ف سعد �ف
ذيمة من كنانة وكانوا بأسفل مكة عل� ليلة ناحية  ي حج رة إل� ب�ف�� شهر شوال من السنة الثامنة للهحج
ل  رف ، وم�ف م�ف�� ي ال�� غرافية املبكرة عل� أنه محطة عل� طريق ال��� ي املصادر ال�ج �� ي ذكر يلملم �ف �� يلملم”، ويأ�ت

من.  عامر وميقات ألهل ال��

ذات عرق: 

، و�ميت  �� ي العرا�ت ي من مكة املكرمة عل� مسافة 90 كم عل� طريق ال��� �� مال الشر�ت تقع ذات عرق إل� ال�ث
بل يعلوه عرق أسود، وتعرف اآلن با�م الضريبة، وذات عرق هي ميقات أهل  ذات عرق نسبة إل� حج
ر سرية رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- إل� القردة بقيادة  ي خ�ج �� رة النبوية �ف ي الس�� �� العراق، ذكرت �ف
ر من املصادر املبكرة، كميقات،  ي كث�� �� رة. وورد ذكر ذات عرق �ف ي السنة الثالثة من الهحج �� زيد بن حارثة، �ف
ل مهم، ومعلم ملا حولها من املراحل والقرى، فتعرف بها وتحدد املسافات من عندها. ووصفت  رف وم�ف
ر مل يعد يحرم  ية، ومنذ تمهيد طريق السيارات املار بالسيل الكب�� املصادر منشآتها  العمرانية واملا�ئ
رين، وتشاهد املعامل  الناس منها، واملوقع القديم ما زالت آثاره باقية وتمتد ملسافة تزيد عل� الكيلوم�ت

رة.  ي وادي الضريبة، وهي تدل بشكل واض� عل� آثار ملدينة سكنية كب�� األثرية عل� حاف�ت��
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د التاريخية املسا�ج

د البيعة مس�ج



د البيعة مسحج

د العقبة،  د البيعة أو مسحج مرة العقبة، وي�مى مسحج ر من حج يقع أسفل وادي م�ف�، عل� بعد 300 م�ت
�تمع  ي موضع بيعة العقبة الثانية، وهو املكان الذي احج �� عفر املنصور سنة 144هـ �ف ه أبو حج وقد قام ببنا�ئ
�� - صل� هللا علية وسلم - باألنصار وتمت فيه مبايعة األنصار لرسول هللا -صل� هللا عليه  فيه الن�ج

رب(. رة  إل� املدينة  املنورة )ي�ث ي للهحج �ف وسلم- عل� مؤازرته ودعوته واملسلم��

ن د الحج مسحج

�� -صل� هللا عليه  �تمع فيه الن�ج ون بمكة املكرمة، و�مي بهذا اال�م نسبهتً إل� املكان الذي احج ي ال�حج �� يقع �ف
د  مسحج أيضًا  وي�مى  ر،  الفحج ح�ت�  لتهم  أس�ئ عن  يب  ويحج اإلسالم  يعلمهم  وظل  لياًل،  ن  بال�ج وسلم- 
ال�رس، ألن صاحب ال�رس كان يطوف بمكة ح�ت� إذا انتهى إليه وقف عنده ح�ت� يتوافد عليه معارفه 

د البيعة بالعقبة. ر مسحج د البيعة وهو غ�� وحرسه، كما ي�مى مسحج

م( شة )التنع�� د عا�ئ مسحج

مالية الغربية من مكة املكرمة، عل� بعد ثمانية  هة ال�ث ي ال�ج �� شة �ف د عا�ئ م، أو مسحج د التنع�� يقع مسحج
هة املدينة املنورة. وروي أن  د ال�رام، ويمثل أقرب مكان إل� حد ال�رم من حج رات من املسحج كيلوم�ت
�� -صل� هللا عليه وسلم- كان قد أحرم منه للعمرة، كما روى أنه -صل� هللا عليه وسلم- أمر  الن�ج
ي هللا  �� شة - ر�ف ي عا�ئ �ف ي هللا عنه- بأن يذهب بأم املؤمن�� �� ي بكر -ر�ف �� ليل عبد الرحمن بن أ�ج ي ال�ج �� الصحا�ج
ة  ت مع رسول هللا -صل� هللا عليه وسلم- ححج م، بعد أن ححج ي تحرم بالعمرة من التنع�� عنها - لك��

ي مكان إحرامها بالعمرة. �� د لها �ف م مسحج الوداع. وأق��

ابة د اإل�ج مسحج

ي موضعه عند  �� ي حي املعابدة بمكة املكرمة، وروي أن الرسول -صل� هللا عليه وسلم- صل� �ف �� يقع �ف
قدومه لفت� مكة املكرمة. 



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 22املواقع ال�ت

قلعة عسفان 

الطرق  ل�ماية  ت  أنش�ئ ي  ال�ت�� التاريخية  املعامل  أبرز  موم من  ال�ج ي محافظة  �� �ف األثرية  تعد قلعة عسفان 
اورة ملوقعها. بلية محج لبت من مناطق حج ي حج ، وشيدت بالصخور البازلتية ال�ت�� اح� ارة وال�حج وقوافل التحج

درانها. دار من حج ي عل� كل حج �ف ي إضافي�� �ف �� ي وبرحج ي زواياها أربعة أبراح� �� والقلعة مشيدة بشكل مربع و�ف

الدولة  أثناء سيطرة  ي  �� �ف ري، وذلك  الهحج السادس  القرن  إل�  املصادر  ع ذكرها وفق بعض  حيث يرحج
ي عام 578هـ عل� أنها حصن  �� ي �ف ر الذي قدم إل� ال��� ب�� األيوبية عل� املنطقة، فقد ذكرها الرحالة ابن حج

راب. عتيق البنيان ذوأبراح�ٍ مشيدة أثر فيه القدم وأوهته قلة العمارة ولزوم ال�ف

رًا عن سط�  باًل ال يزيد ارتفاعه عل� 20 م�ت ر مربع، حج اوز مساحتها 200 م�ت ي ال تتحج ي القلعة ال�ت�� وتعتل��
ي حدود عام 1305هـ  �� ري، و�ف ي مطلع القرن الرابع عشر الهحج �� ت �ف ي أنش�ئ األرض، وهي من القالع ال�ت��
عسفان  قلعة  ومنها   ، اح� ال�حج ل�ماية  واملدينة،  مكة  ي  �ف ب�� املمتدة  رة  الصغ�� القالع  من  سلسلة  من  �ف
، وت�تمتع بكل مواصفات القالع من حيث األبراح�  اح� د قوات مو�مية فقط ل�ماية ال�حج هذه حيث توحج

ي القلعة . اصة بقاط�ف�� رات الداخلية ال�ف ومخازن السالح وبعض ال�حج

اصة باللصق  بل مع مادة النورة ال�ف ي ال�ج �� يسة املتوافرة �ف رانيتية مادة البناء الر�ئ وشكلت الصخور النارية ال�ج

قلعة عسفان



ي زبيدة �ن ع��

راوح  رة من املياه ت�ت ي الشريف، حيث توفر كميات كب�� ي زبيدة « عل� مقربة من ال�رم املك�� �ف تقع »ع��
رًا  وفية عل� مساحة تقدر بنحوسبعة عشر كيلوم�ت الون من مياه اآلبار ال�ج �ف 30 - 40 مليون حج ماب��
�ف  عيد إحياء الع�� ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز -رحمه هللا- ائُ �ف ي الشريف�� �ف ي عهد خادم ال�رم�� �� مربعًا. و�ف
انب  حج إل�  زبيدة،  ي  �ف لع�� متحف  حاليًا  باملشروع  ويتبع  ريال،  مليون  ي  �ف وست�� تسعة  بلغت  بتكلفة 
 �� �ف الرشيد  ة هارون  زبيدة زوحج بها  ي قامت  ال�ت�� رية  �� ال�ف األعمال  أحد  زبيدة  ي  �ف للمنطقة. وع�� محمية 

ها للكوفة. ي خالل والية زوحج العهد العبا���

ن زبيدة  �� ع�ي
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رية من ا وادي فاطمة فؤوس ��ج

املكرمة  مال منطقة مكة  ي �ث �� العر�ج الدرع  بال  يبدأ من حج
الساحل��  تهامة  نحوسهل  ي  �� الغر�ج نوب  ال�ج اه  باتحج ويمتد 
من  العديد  يل  تسحج تم  وقد  األحمر،  البحر  بمحاذاة 
عل�  ر  ُع�ث حيث  ي  األشول�� العصر  إل�  تن�تمي  ي  ال�ت�� املواقع 
والساطور  اليدوية  الفأس  رية مثل  ال�حج األدوات  بعض 
العصر  ي  �� �ف املواقع  من  عدد  عدد  ُاكتشف  كما  واملعول، 

دة. ي محافظة حج �� ري �ف املوست��

وادي فاطمة



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 26املواقع ال�ت

ي ومنها: اح� دمة ال�حج ي شيدت ل�ف من درب زبيدة، وال�ت�� رك واآلبار �ف ي مكة املكرمة ال�ج �� تتعدد �ف

مال  ي البصري وتقع عل� بعد 65 كم �ث رك الواقعة بالقرب من طريق ال��� رة: وهي إحدى ال�ج بركة و�ج
رية واألخرى مستطيلة وقناة لنقل املياه إليهما. ي إحدهما دا�ئ �ف ف، حيث تش�تمل عل� بركت�� ي الطا�ئ �� شر�ت

زء من معامل  ركة حج وانبها، وال�ج ميع حج ة من حج رة مربعة الشكل مدرحج بركة العقيق: وهي بركة كب��
 �� مال شرق موقع الضريبة �ف يسية عل� درب زبيدة، وتقع املحطة عل� مسافة 45 كم �ث أثرية ملحطة ر�ئ

وادي العقيق، واملوقع عبارة عن منحدر بسيط غرب وادي العقيق.

ي مكة  �� مال شر�ت ي قرية ) سالة ( ال�ديثة الواقعة �ث �� مال غر�ج ران : وتقع عل� مسافة 105 كم �ث م��  أم ال�ن
ي وادي الشامية،  �� نوب غر�ج مانية وحج ي وادي ال�� �� مال شر�ت املكرمة بحوال�� 45 كم فوق هضبة منحدرة �ث
ي وقنوات  �ف م املحطة بركت�� رى عل� طريق درب زبيدة، وت�ف ران وأحدة من املحطات الك�ج م�� ر أم ال�ف وتعت�ج

. �ف سطحية وقناة أرضية ومبا�فٍ وقلعت��

برك درب زبيدة

بركة بدرب زبيدة



للعصر  بناؤها  (، ويعود  ال��� زبيدة )طريق  امتداد طريق  الشكل وتقع عل�  بركة مستطيلة  الرقة: 
، حيث استخدمت لتخزين املياه. العبا���

مسورة  اليوم  وهي  باملياه،  ود  رف لل�ت ي  اح� ال�حج استخدمها  ر،  ال�حج من  مبنية  الشكل،  رية  دا�ئ ر  ب�ئ الباثة: 
ي للعصر العبا���  �� ي تكوينها اإلنشا�ئ �� �ف ر، وتعود  ي الب�ئ بالبنيان تحاذيها قنطرة لدفع املياه وتوزيعها خارح�
واس�تمرت بعد ذلك تؤدي دورها ال�يوي الواقع عل� درب زبيدة، كما أنها تبعد عن مكة املكرمة 70كم 
الطريق  يزال  م مباشرة وما  بالقص�� املكرمة  الذي يربط مكة  ديد  ال�ج الطريق  بالقرب من  مال شرق،  �ث

تحت اإلنشاء.

سر للمرور تمدها قنطرة باملياه  رية الشكل تتوسطها برك أصغر مساحة، ويربطها حج اللوية: بركة دا�ئ
ي تاريخها واستخدمت لتخزين املياه،  �� ، وتحيطها أساسات مبا�فٍ متهدمة كانت ذات شأن �ف ارح� من ال�ف
ران  م�� ي وتقع عل� طريق درب زبيدة بوادي املضيق، وتبعد عن بركة أم ال�ف ي العصر العبا��� �� بنيت �ف

ه لقرية املضيق. ي الطريق املتحج �ف مال شرق عل� يم�� حوال�� 3كم �ث

ف من طريق  ه إل� الطا�ئ الزيمة: تقع بركة الزيمة بوادي الزيمة عند تقاطع طريق مكة املكرمة املتحج
موم. ي الذي يربط الزيمة بمحافظة ال�ج �ف ر املسلم�� ي بداية طريق غ�� �� السيل، و�ف

زبيدة  السيدة  أمرت  ي  ال�ت�� املشاريع  وأحد  زبيدة  درب  طريق  عل�  تقع  الشكل  مربعة  بركة  وهي 
مواقع  من  �ف ة  مدرحج وهي  شرق،  مال  �ث 45كم  بحوال��  املكرمة  مكة  عن  الزيمة  تبعد  ها،  بإنشا�ئ

ي أمانة العا�مة املقدسة. �� التخصيص �ف

مال شرق مكة املكرمة عل� طريق درب زبيدة وهي أقرب املواقع األثرية  ر العسيلة �ث العسيلة: تقع ب�ئ
ر، وكذلك يمر  مال شرق الب�ئ 500م  �ث ملكة املكرمة، ويقع بالقرب من املوقع نقوش العسيلة بحوال��
الطريق  بتنفيذه حيث يمر هذا  النقل  م، والذي تقوم وزارة  القص�� املكرمة  املوقع طريق مكة  وار  بحج

ديد بعدد من املواقع عل� طريق درب زبيدة ومن أهمها ميقات ذات عرق.  ال�ج

ر تمدها قنطرة باملياه استخدمت لنفس الغرض وهو حفظ  رود: بركة مستطيلة مبنية من ال�حج ال�ج
امنة  رف رية امل�ت رة التاريخية، باإلضافة ألساسات املبا�فٍ ال�حج املياه، تحيطها آبار قديمة تعود لنفس الف�ت
ت�تمتع به من توسع  ر ما  �� ) درب زبيدة( نظ�� ي العرا�ت تاريخيا ولعلها من أهم املحطات عل� درب ال���
رة قبيل دخول مكة املكرمة، ويحتوي املوقع عل� آبار وأساسات مبا�فٍ أثرية  ، وتعد املحطة األخ�� �� إنشا�ئ

ر من 4000م2. تتوزع عل� مساحة أك�ث



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 28املواقع ال�ت

�صن الزيمة

حصن أو قلعة الزيمة من أهم املعامل 
ووادي  الزيمة  قرية  ي  �� �ف التاريخية 
املكرمة  مكة  شرق  مال  �ث تقع  نخلة، 
مكة  طريق  عل�  كم    40 بعد   عل� 
عهد  ي  �� �ف نيت  و�جُ السيل،    – املكرمة 
 295( باهلل  املقتدر  ي  العبا��� ليفة  ال�ف
حيث  االرتفاع،  شاهق  تل  فوق  هـ( 
يصعب الوصول إليها، وال يمكن ذلك 
األقدام،  عل�  رًا  س�� التلة  بتسلق  إال 
ارتفاعها  بسبب  القلعة  وتشرف 
املزارع  من  واسعة  مساحات  عل� 
 ، �� را�ث ال�ت الزيمة  وسوق  وقرية  حولها، 
املستطيلة  القالع  من  القلعة  ر  وتعت�ج
العديد  بداخلها  مت  �ف ي  ال�ت�� الشكل 
أصاب  كما  والغرف،  األعمدة  من 
زاء ال�صن  ر من أحج ر الكث�� التهدم الكب��
ما  ف�� الداخلية،  دران  ال�ج وخصوصًا 
ية عل� شكلها،  ارحج دران ال�ف حافظت ال�ج
مما  كامل،  بشكل  األسقف  وانهارت 
راءات  إحج اتخاذ  يستدعي ذلك سرعة 
من  ر  أك�ج بشكل  انهيارها  من  للحد 

ذلك، واملحافظة عل� ما تبقى منها.
�صن الزيمة





ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 30املواقع ال�ت

آثار خليص

الرسول  عليه  مر  وقد  مدان،  حج بل  حج أبرزها  ومن  املهمة،  التاريخية  املواقع  من  بعدد  )خليص(  تزخر 
ي هللا عنه قال: مر رسول هللا صل�  �� ي هريرة ر�ف �� ي حديث أل�ج �� رته الشريفة، حيث ورد �ف الكريم أثناء هحج
مدان، سبق املفردون”  روا، هذا حج مدان فقال : “س�� بل يقال له حج ي طريقه ملكة عل� حج �� هللا عليه وسلم �ف

ه مسلم.  رًا، والذاكرات”. أخرحج فقالوا :وما املفردون يارسول هللا؟ فقال : “الذاكرون هللا كث��

بل مشرف  مالية من خليص عل� قمة حج هة ال�ث ي ال�ج �� رة �ف قلعة خليص: وهي حصن يقع عل� طريق الهحج
ر هذا  ويعت�ج ري  دا�ئ أعمدة مشادة بشكل  بقايا  وبه  ر  ال�حج بناء مربع من  عبارة عن  عل� خليص، وهو 

ي واملسافرين. اح� ي بنته تأمينًا للححج �ف ال�صن من آثار الدولة العباسية ح��

ي وهي متوازية األضالع تبلغ  �ف ر والط�� الكامل املربوط بمالط من ال�حج ر  قلعة مديد: قلعة مبنية بال�حج
مساحتها 30م * 30م.

قلعة خليص



آثار رابغ
ي الذي أكسبها مكانة تاريخية من خالل  راتيحج ي محافظة رابغ بمنطقة مكة املكرمة بموقعها االس�ت رف ت�تم��

ما شهدته من حضارات سابقة.

رابغ  مدينة  من  تقريبًا  18كم  بعد  عل�  يقع  حيث  علياء،  قصر  رابغ  ي  �� �ف التاريخية  املواقع  أبرز  ومن 
رات، عل� مرتفع صخري من األرض ويأخذ شكل  ي خمسة كيلوم�ت حفة بحوال�� مال ميقات ال�ج وبالتحديد �ث
، وهو عبارة عن مدينة عباسية مندثرة مل يتبق  بقايا قلعة متهدمة يعود تاريخها إل� العصر العبا���

منها سوى بقايا سور القصر )قصر علياء(.

ي املبنية  �ف ي املحافظة موقع سوق األبو اء وهي مدينة أثرية قديمة تش�تمل عل� عدد من الدكاك�� �� د �ف وكذلك يوحج
ر يفصل بينهم شارع، وكان هذا السوق يعمل ح�ت� نهاية عام 1344 هـ، وي�مى سوق )قبيلة(. من ال�حج

واره نقش صخري  د بحج د أثري غرب سوق األبو اء ومالصق له ويوحج معة وهو مسحج د ال�ج ويقع مسحج
ي عام 1215 هـ. �� مه �ف يذكر إعادة ترم��

ر، وهي قرية مكونة من عدة مبا�فٍ بنيت عل� مساحة  ي مركز ححج �� إضافة إل� قرية املراعشة، الواقعة �ف
هة  ي تلك املبا�فٍ أزقة متصلة ببعضها البعض، تقع عل� حافة الوادي من ال�ج �ف اوز 1500م،  يفصل ب�� تتحج
من  موعة  محج تتخللها  النخيل،  من  وأسقف  ر  وال�حج ي  �ف الط�� من  ميعها  حج بنيت  بل،  ال�ج أسفل  الغربية 

االشكال الهندسية للزخرفة .

ن رابغ �ي قصر علياء التاريخي ��



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 32املواقع ال�ت

آثار محافظة القنفذة

عل�  يع�تمد  بمحرك  ال�بوب  لطحن  استعمل  عشر؛  ي  �� الثا�ف القرن  إل�  يعود  ي  �� اسطوا�ف مب�ف�  الطا�ونة: 
ر بحري قوي ال�تماسك  ر السطايحي البحري“ وهو ححج ر امل�مى “ ال�حج ي بال�حج األشرعة والهواء، وقد ب�ف��
ر، كما يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار  داره 1 م�ت والصالبة، ويبلغ قطر هذا املب�ف� سبعة أمتار تقريبًا و�مك حج
ين، والزيوت،  رف لة كالكاز والب�ف تقريبًا وكان يستعمل ح�ت� وقت قريب لتخزين بعض مواد الوقود السا�ئ
ازان إل� القنفذة ومنها إل� هذه  دة وحج ي مكة املكرمة وحج �ف ريد املس�تمر ب�� ي كانت تمون بها سيارات ال�ج ال�ت��
ي سنة  �ت�� ي هذا املب�ف� بمتانة البناء و�موده ملدة تزيد عن ما�ئ رف املدن، ولذلك ُ�مي مؤخرًا )الكازخانة(، وي�تم��
ي نفذ بها، وشكله  ار ال�ت�� ه وضخامة وقوة األححج دون أن يتداعى بناؤه، ولعل ذلك يعود إل� إحكام بنا�ئ
ي مكان مكشوف أمام هبوب  �� ر تيارات الرياح رغم وقوعه �ف ي الذي ساعده عل� مقاومة تأث�� �� األسطوا�ف

ر. ة م�ت ي البحر األحمر بما ال يزيد عن املا�ئ دة قريبا من شاطى� الرياح السا�ئ

��معلم الطا�ونة بالقنفذة عدل السرا��ي



نوبية لوادي  ي وعل� الضفة ال�ج ي ل�ل�� �� ي الشر�ت �� نو�ج ي الركن ال�ج �� نوب محافظة القنفذة و�ف قلعة العينة:  تقع حج
رية  ي دا�ئ ري مربع الشكل مساحته 156م X 152م ويحتوى عل� أبراح� ، وهي عبارة عن حصن ححج حل��
�ف  املؤرخ�� بعض  ذكر  وقد  للحصن،  مالية  ال�ث هة  ال�ج ي  �� �ف غرف  أساسات  بقايا  مع  األربع  زواياه  ي  �� �ف الشكل 
�ف  ي من يرى أنها مقر ألحد سالط�� �ف ي باآلثار بأنه يعود لعهد الدولة الرسولية وهنالك بعض املؤرخ�� �ف وامله�تم��

ي ذلك الوقت.  �� ي �ف حل��

الضفة  عل�  تطل  ر  ال�حج من  مبنية  القشلة(  محليًا  عليها  )ويطلق  حصن  أو  قلعة  مدرمح:  بن  قلعة 
مالية لوداي يبه، ويعود تاريخها إل� عهد ما قبل الدولة السعودية األول�. ال�ث

ر عل� مرتفع يطل عل� وادي  وهي عبارة عن قلعة أو حصن ) ويطلق عليها القشلة ( مبنية من ال�حج
ي غالبها بارتفاع  �� مة �ف درانها قا�ئ مالية للوادي مساحتها حوال�� )30×20(م2 الزالت حج يبه من الضفة ال�ث
هة الغربية بعرض  حوال�� 4 أمتار، وتحوي بداخلها حوال�� 10 غرف مختلفة املساحات، لها مدخل من ال�ج
ي منتصفه من  �� د �ف رين، ويوحج ارة بارتفاع من 1.5م إل� امل�ت ي من ال�حج رين، يحيط بها سور مب�ف�� ر من امل�ت أك�ث
ارة  بال�حج املبنية  امللحقات  رًا، وكذلك بعض  35 م�ت القلعة بطول حوال��  إل�  نوبية طريق مؤدي  ال�ج هة  ال�ج

بمساحات مختلفة .

ط  بال�ف أثرية كتب بعضها  د عليه كتابات ونقوش  ارة، يوحج التحج بل يقع عل� طريق  : حج �ن عدل السرا���
رية عبارة عن مقابر قديمة. ، ومنشآت ححج �� نو�ج املسند ال�ج

ي أعاله عل� نقوش أثرية تعود إل� عصور ما  �� ي �ف �� ر، ويحتوي �ف نوب وادي يبه الشه�� ويقع شرق مركز القوز حج
مت بعض هذه النقوش وتع�ف�� )هنا وصل تبع( أي قوم تبع، ويزيد طول بعضها  قبل اإلسالم حيث ترحج
ر  ي طويل االمتداد أك�ث �� ي غر�ج �ف رين، واملوقع يتكون من حرة بركانية قليلة االرتفاع تتكون من ق�م�� عن  م�ت
ي املنطقة األثرية، ويعرف  �� ي الشر�ت �� نو�ج ي ركنه ال�ج �� ي ال يزيد عن 500م، وهذا الق�م يقع �ف �� من 1000م، وشر�ت
ي ذلك الشكل  �� ( والسبب �ف �ف ي من هذه املنطقة با�م )عدل السراح�� �ف هذا املكان عند عامة الناس القريب��
اري القديم  التحج ي تحوي النقوش، وتقع هذه املنطقة األثرية عل� الطريق  ال�ت�� ي لتلك الصخور  �� االسطوا�ف

از وهي طرق القوافل القديمة. من وال�حج ي ال�� �ف الذي كان يربط ب��



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 34املواقع ال�ت

م آثار أ�ن

4كم،  مسافة  عل�  م  أ�ف نوب  حج ي  �� �ف وتقع  النقور:  أبو  صخرة 
ط  رة بها نقوش بال�ف وتمتاز هذه الصخرة بأنها تقع فوق تلة صغ��
بهذا  تمر  كانت  ي  ال�ت�� القوافل  آثار  من  وأنها  ري(،  )ال�م�� املسند 
من كونها تقع عل� درب القوافل، وقد  هة من وإل� ال�� املوقع متحج

اكتسبت الت�مية من هذه النقوش.

م بحي القرن، وهو  عبارة  ي وسط مدينة أ�ف �� �صن زربان: يقع �ف
عل�  ويطل  يكشف  طوابق  ثالثة  من  مكون  ري  ححج حصن  عن 
رية وبقايا وأساسات  هات، وحوله مبا�فٍ ححج ميع ال�ج املدينة من حج
مالية، وهو  بحالة  ال�ث هة  ال�ج هات عدا  ال�ج ميع  رية من حج ملبا�فٍ ححج
هذا  مدخل  عل�  د  ويوحج والرماية،  للمراقبة  فتحات  وله  يدة   حج

ال�صن نقش عل� صخرة أعل� الباب ) ال اله إال هللا (. 

 3 بمسافة  م  أ�ف مدينة  غرب  املوقع  هذا  ويقع  اال�الف:  ضحى 
مالية للوادي  بل عل� الضفة ال�ث ي حج �� كم، وهي عبارة عن صخرة �ف

ي عليها رسوم وعول وغزالن.  العرح�

 1000 ارتفاع  عل�  م   أل�ف ي  �� الشر�ت نوب  ال�ج ي  �� �ف وتقع  الفرع:  قرية 
 �� �ف ود حصن عيالن  القرية  بوحج ي هذه  رف البحر، وت�تم�� م عل� سط� 

هات . منتصف القرية وتحيط به املنازل األثرية من كافة ال�ج

م، وهو  عبارة عن حصن  ي شرق مدينة أ�ف �� : يقع �ف �ن �صن القرن��
عدة  من  مكون   ) 15م  وارتفاعه  8م   × )8م  مساحته  ري  ححج
امللونة  ار  األححج من  هندسية  أشكال  وله  امتدادين  له  طوابق 
روز واملثلثات  موعة من ال�ج ي أعاله، وكذلك محج �� وخاصة البيضاء �ف

يدة  وبه فتحات للمراقبة والرماية . رية، وهو  بحالة حج ال�حج

م آثار أ��





ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 36املواقع ال�ت

آثار العرضيات

ويقع  رة  الشه�� العرب  أسواق  من  وهو  حباشة،  سوق  العرضيات  بمحافظة  األثرية  املواقع  أهم  من 
بمسافة  عنها  يبعد  ي  ال�ت�� القنفذة  محافظة  ي  �� �ف مالية-  ال�ث بالعرضية  تهامة-  ي  �� �ف  ( قنونا  وادي  صدر  ي  �� �ف
نوب  ي صدر وادي قنونا بمكان ي�مى بحداب القرشة بمحلة ال�وا ري ببالد بلحارث بالقرن حج �� 170كم( �ف
مالية  ال�ث العرضية  مركز  وعن  بـ1كم،   � قنو�ف وادي  رى  محج نوب  حج وإل�  كم    5 بـ  ة  حج الفا�ئ قرية   شرق 
ي واإلسالمي، كما ذكر املؤرخون أن  اهل�� ي العصرين ال�ج �� �ف 15كم تقريبًا. وقد عاش هذا السوق  )نمرة( 
ارة السيدة  ي تحج �� ي محمد -صل� هللا عليه وسلم- عندما كان يعمل �ف �� هذا السوق قد تشرف بزيارة الن�ج
ي هللا عنها-، ومل يتبق من السوق سوى أطالله حيث إنه انتهى  �� �ف -ر�ف ة بنت خويلد أم املؤمن�� خديحج

ي عام 197هـ .  �� بمذبحة �ف

�ف  ي مكون من طابق�� بل�� النخيل والسدر يقع عل� تل حج ر  ر وشحج ال�حج قصر بن خضران قصر مب�ف� من 
 �� �ف رية  ححج ر  وب�ئ للمب�ف�  نوبية  ال�ج الناحية  من  ية  خارحج وساحة  الغربية  هة  ال�ج من  به  مالصق  لس  ومحج

رًا . نوب املوقع بمسافة 335 م�ت حج

آثار العرضيات



ي الليث �� ميناء السرين األثري �ن

از التابعة  ي ال�حج �� نوب الوسقة عل� بعد 10كم تقريبًا منها، وتعد من موا�ف تقع مدينة وميناء السرين حج
، حيث  �ف ْ�� ر��َّ ي القرن الثالث والقرن الثامن الهحج �ف رة الواقعة ب�� ي الف�ت �� إلمارة مكة، وقد ازدهرت السرين �ف
�ف  رت�� ي السرين من ست تالل أثرية ومق�ج �� تعود  نشأتها إل� عصر ما قبل اإلسالم . ويتكون املوقع األثري �ف
به  الذي شيدت  األحمر  ر  اآلحج الطوب  أبرزها  بها ظواهر عمرانية  د  السكنية،  ويوحج املدينة  بقايا  تمثل 
زف اإلسالمي املتأخر، لكن أبرز املواد  ، وبعض الفخار وال�ف رف ي املم�� بعض مبا�فٍ املوقع، وكسر الفخار العبا���
ي بدقة كتابتها  رف رتا السرين، وهي ت�تم�� ي تزخر بها مق�ج ي املوقع هي شواهد القبور ال�ت�� �� ر عليها �ف ي ع�ث األثرية ال�ت��

زيرة العربية. ي تعد من أهم املكتشفات الكتابية عل� مستوى ال�ج وزخرفتها النباتية وأطرها ال�ت��

ي إضافة إل�  زف الصي�ف�� ي املوقع قد كشفت عن كسر فخارية من ال�ف �� وكانت األعمال األثرية االستكشافية �ف
رية. رات إسالمية متعاقبة ابتداء من القرون األول� الهحج املعثورات املعدنية املتنوعة يعود تاريخها إل� ف�ت

ن موقع السرين  �ي ن اكتشفت ��  عدد من القطع األثرية ال�ت�ي



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 38املواقع ال�ت

نقوش ورسومات �رة مهايع

ي شـمال شـرق محافظة الكامل وهي عبارة عن حرة بركانية ذات طبيعة سوداء اللون، وقـد  �� تقع ال�رة �ف
مال. ر عل� عدد من الرسـوم الصـخرية مـن وسوم وأشكال لنعام وثور وحج ع�ث

مال حيث يتض� ذلك من تقدم لـون غشـاء  ويظهر أن رسومات النعام والثور أقدم من رسومات ال�ج
العتق وطريقة التنفيذ، هذا وقــد نفـذت الرســوم بأســلوب عمــودي وبطريقــة الطـــرق غيـــر املباشـــر مـــع 

زاء الـداخلية لألشكال عن طريق ال�ــك والنقــر. تفريـــغ األحج

نقوش ورسومات �رة مهايع



ر نقوش ورسومات وادي الفق��

مال وخيول ونعام أسـود  ي محافظة الكامل، ويحتوي عدد مـن الرسـومات الصخرية ل�ج �� يقع الوادي شر�ت
ال�ثمودية،  الكتابـات  التـاريخ وعدد مـن  قبـل  مـا  رات  ف�ت إل�  تعود  ي  وال�ت�� آدمية  وثـور، ورسـومات  ووعـول 
ي ال�رز، وقـد نفذت األشكال بصفة عامـة بأسـلوب تخطيطـي وعمـودي  �ف م الوادي عينًا ت�مى بع�� كما ي�ف
الشـــكل األدمي  نفـــذ  املباشـــر، حيــث  ال�ــك والنقــر غيــر  الـداخليــة لألشــكال وبطريقــة  ــزاء  األحج وتفريغ 
لـــوس، ويظهـــر الـــرأس متصـــل بالرقبـــة بشـــكل مســـتطيل واليـدين نفـــذ بأسلوب  وكأنـــه بوضـــعية حج
ي وضع أفقي، ويبـدوما يشبه السيف فـي  �� �ف هـة لألسـفل واليــدين  عمودي طويل واألذرع طويلـة ومتحج
سـم، ويظهـر أســـفل الشـــكل األدمـــي رســـم ألسـد نفـــذ بطريقـــة تماثـــل النســـب التشريحية  وسـط ال�ج
كما  التعـدي،  أو  التخريب  عـــن  بعيـــدًا  طبيعتـــه  علـــى  ومحـــافظ  يـــدة  حج بحالة  املوقـــع  ويعتبـــر  �م،  للحج
عة منهـا الوعـــول ذات القـــرون الطويلـــة والنســـب  يحتوي الوادي عل� أشكال حيوانية نفذت بطريقة را�ئ
التشـــريحية املتناســـقة، إضافة إلـى أشـكال األبقـار التـي تظهـر عليهـا تبـاين األلـوان علـى شــكل هندســي 

غيــر مفــرغ، كــذلك علــى نقــش يعــود إلــى الفتــرة ال�ثمودية.

ر نقوش ورسومات وادي الفق�ي



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 40املواقع ال�ت



�� راث العمرا�ن ي ال�ت مواقع ومبا�ن�



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 42املواقع ال�ت

قصر خزام 

د بها العديد من القصور  دة، حيث يوحج مانية بحج لة ال�� رف ي حي ال�ف �� يطلق م�مى خزام عل� منطقة واسعة �ف
ي القصر عام  �� القديمة وقد أخذ اال�م عن ا�م قصر امللك عبدالعزيز -يرحمه هللا-، وبدأت عملية البناء �ف
نوبية  ي ال�ج �ف هت�� ي ال�ج �� 1347هـ واك�تملت عام 1351هـ، ويتكون القصر من دورين ومحلق ويتبعه ملحقات �ف
موعها وحدة وأحدة متالصقة يحيط بها سور بارتفاع ثالثة أمتار تقريبًا، وقد ب�ف��  ي محج �� والغربية تشكل �ف

ري الصلب املقطوع من الساحل. �� ر ال�ج القصر بال�حج

ي ال�كومة السعودية  وشركة  �ف رول ب�� ي االمتياز للتنقيب عن الب�ت �� كما تم فيه توقيع أول وأهم اتفاقية �ف
�� 29 مايو)أيار( 1933م. »ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا«، �ف

قصر امللك عبدالعزيز بمنطقة قصر خزام



قصر امللك سعود بمكة املكرمة

قصر امللك سعود بمكة املكرمة

1360هـ، وتبلغ   - 1355هـ  �ف  ب�� رة  الف�ت ي  �� �ف امللك سعود  بناه  املكرمة وقد  املعابدة بمكة  ي حي  �� �ف يقع 
ي  راتيحج راثية؛ ملوقعه االس�ت مساحته  1000 م2 تقريبًا ويتكون من 3 أدوار، وهو أحد أهم املبا�فٍ ال�ت
�ف  رواش�� من  ة  رف املم�� املعمارية  وعناصره  ازي  ال�حج املعماري  بفنه  القصر  ي  رف وي�تم��  ، الوط�ف�� وتاريخه 
الطبيعي  ر  ال�حج من  ي  ب�ف�� وقد  فنية  رية  وححج خشبية  ونقوش  وزخارف  وعقود  وأقواس  وشرفات 
رًا  وأخ�� ي  الوط�ف�� راث  وال�ت للسياحة  العامة  ة  للهي�ئ مه  تسل�� وتم  واألخشاب،  والنورة  األحمر  والقرميد 

راث. ة ال�ت لهي�ئ



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 44املواقع ال�ت

بيت نصيف

عام  إل�  بناؤه  ويعود  التاريخية،  دة  حج قلب  ي  �� �ف ة  رف مم�� معمارية  تحفة  نصيف”  “بيت  يمثل 
 �� �ف إنشاؤها  تم  ي  ال�ت�� البيوت  أول  من  وهو  نصيف،  أفندي  عمر  هوالشيخ  ومالكه  1872ميالدية، 
دة، ويعد أحد أهم  ي حج �� ر عن حقبة تاريخية من حقب تطور الفن املعماري القديم �ف از، والذي يع�ج ال�حج

املعامل األثرية والسياحية فيها.

ارة مزخرفة لألبو  ية أعمال نحج ارحج هاته ال�ف ارة ويحتوي عل� أربعة أدوار، تزين واحج ي من ال�حج وهو مب�ف��
رة،  رة وصغ�� ي إضافة إل� الزخارف ال�صية ويتكون كل طابق من غرف كب�� �ف اب والشبابيك والرواش��

ي ذلك الزمن. �� ًا فريدًا للعمارة وفن البناء �ف ويعد هذا البيت نموذحج

بيت نصيف



مدرسة الفالح 
ر اللؤلؤ املعروف  زيرة العربية، حيث أسسها تاحج ي ال�ج �� دة أول مدرسة نظامية �ف ي حج �� تعد مدرسة الفالح �ف
ي مكة املكرمة بعد ذلك بست  �� ر 1905م، وافتتحت فرعًا لها �ف �� 7 دي�م�ج ي زينل رضا �ف ي محمد عل�� ال�اح�

سنوات.

ي ذلك الشيخ  �� ر محمد زينل مطلع القرن العشرين، الذي يعاونه �ف تعود فكرة إنشاء املدرسة إل� التاحج
ة عبد  ، السيدة خديحج ة ال�اح� وم بطلب إنشاء مدرسة نظامية فوافق، وقدمت زوحج محج عبد الرؤوف حج

دة، حليها ومصاغها لشراء مب�ف� املدرسة وتمويلها. ي حج �� م مقام الشريف �ف هللا زينل، وهي ابنة قا�ئ

يل أدباء ومفكري  ت حج انب برحة الزبيدي، وتعرف املدرسة بأنها خّرحج دة إل� حج ي حج ��  يقع مب�ف� املدرسة �ف
. �� از الذه�ج ال�حج

مدرسة الفالح



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 46املواقع ال�ت

دة التاريخية �ج

مت  ان�ن حيث  العاملي،  راث  ال�ت مة  قا�ئ ىي  �ن لة  املس�ب السعودية  راثية  ال�ت املواقع  أحد  التاريخية  دة  حب
ىي يونيو2014م. مة �ن للقا�ئ

دة التاريخية باه�تمام الدولة منذ أن نزل بها امللك املؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه  حظيت حب
ىي عام 1344 هـ املوافق 1925م، حيث اتخذ بيت نصيف سكنًا له ملدة عشر سنوات وأتخذ  هللا- �ن

د الحنفي، وتوالت الرعاية الكريمة من الدولة خالل العهود الالحقة. وار مس�ب لسًا وُمَصاًل ب�ب م�ب

دة التاريخية - تصوير م�مد عابدالثقفي �ج



ًا للمدينة القديمة، بسورها، وأبو ابها، وأزقتها، ومنازلها، وأسواقها،  دة التاريخية نموذحج وتمثل حج
هاتها، يتخلله سبع  ميع حج ي عهد املماليك يحيط باملدينة من حج �� �ف ي  دها، وكان السور الذي ب�ف�� ومساحج
ديد، وباب  ي، وهي: باب مكة، وباب املدينة، وباب شريف، وباب حج ارحج دة بالعامل ال�ف بوابات ربطت حج
ديد، وكانت املدينة مق�مة إل� أحياء  ي باب حج ي بداية القرن ال�ال�� �� البنط، وباب املغاربة، أضيف إليها �ف
من، وحارة البحر، وحارة  عدة، أطلق عليها م�مى حارات، ومنها حارة املظلوم، وحارة الشام، وحارة ال��
موعة من املنازل أو البيوت الفريدة  الكرنتينه، وحارة املليون طفل، وتحتفظ املدينة التاريخية بمحج
وم  محج راثية العالية، ومن أشهرها وأقدمها بيت آل نصيف وبيت آل حج مة ال�ت ماتها، وذات الق�� ي ت�م�� �� �ف
ي حارة الشام، ويبلغ ارتفاع  �� ة وآل الزاهد �ف من، وبيت آل باعشن وآل قابل، ودار آل باناحج ي حارة ال�� �� �ف
ي مكنتها من ال�مود بعد  يدة ال�ت�� رًا، كما تحتفظ بعضها بحالتها ال�ج ر من 30 م�ت بعض هذه املنازل أك�ث

ي عليها. �ف مرور عشرات السن��

كما تنتشر بها األسواق القديمة ذات الصبغة التقليدية ومن أشهرها سوق العلوي، وسوق البدو، 
ي ت�مى القيصرية أي السوق  انات التاريخية ال�ت�� انب عدد من ال�ف وسوق قابل، وسوق الندى، إل� حج
دة التاريخية: خان الهنود، خان  ي تفت� عل� بعض، ومن أهم خانات حج �ف موعة دكاك�� ي تتكون من محج ال�ت��

، وخان العطارين. �ف ارة األقمشة، وخان الدالل�� القصبة وهو محل تحج



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 48املواقع ال�ت

دة  د الشافعي بحج مسحج
التاريخية 

دة التاريخية  د الشافعي” بحج امع العتيق “مسحج نال ال�ج
د  املساحج وأشهر  وأقدم  أهم  أحد  باعتباره  الشهرة 

ي اململكة. �� التاريخية �ف

د بتاريخ الثالثاء )29 شعبان 1436هـ(  وقد افتت� املسحج
بنفقاته  تكفل  والذي  مه  ترم�� مشروع  من  االنتهاء  بعد 

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز - رحمه هللا -. 

ي حارة “املظلوم”، وتنبع  �� د التاريخي العتيق �ف ويقع املسحج
ي املدينة ؛  �� د كونه أحد أهم املواقع التاريخية �ف أهمية املسحج
ي واقع اإلسالم قبل 1400 عام باستخدامه املواد  إذ  يحك��
البحري  ي  �ف الط�� من  واملكونة  عملية  البناء،  ي  �� �ف التقليدية 
ي واألخشاب وهي من  املواد األساسية ال�ت��  �� ر املنق�ج وال�حج

واء. دة يع�تمدون عليها بحكم طبيعة األحج كان سكان حج

د إل� اإلمام محمد بن إدريس الشافعي  نسب املسحج و��ُ
 �� مة املذاهب األربعة، وقد ُولد اإلمام الشافعي �ف أحد أ�ئ
ميالدية،   767 املوافق  النبوية  رة  للهحج  150 عام  غزة 
طَلق  �تُ العتيق، وهي ت�مية  امع  ال�ج با�م  د  املسحج وُعِر�فَ 

د. عل� أقدم املساحج

 �� ثا�ف عهد  ي  �� �ف كانت  د  املسحج إقامة  أن  إل�  املصادر  ر  وتش��
وأن  عنه،  هللا  ي  �� ر�ف طاب  ال�ف بن  عمر  الراشدين  لفاء  ال�ف
السلطان  عهد  ي  �� �ف حدثت  د  للمسحج يسة  ر�ئ عمارة  أول 

مس الدين يوسف. املظفر �ث

بيت نصيف



دة التاريخية- تصوير عبدالر�من الوليدي د الشافعي ب�ج مس�ج



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 50املواقع ال�ت

د املعمار مسحج

ر املصادر التاريخية إل� أن  دة التاريخية واململكة، حيث تش�� ي حج �� د �ف د املعمار من أقدم املساحج يعد مسحج
ل  َك�فّ ي عام 1284 هـ، وقد �تَ �� دد �ف ي عام 1263 هـ وحج �� بناءه تم عل� أحد الوالة يدعى مصطفى معمار، �ف

مه امللك عبدهللا بن عبدالعزيز -رحمه هللا-. بأعمال ترم��

 �� العمرا�ف الطراز  ي  �� �ف النقش  ذلك  ينتشر  حيث  النقش  بواسطة  الداخل  من  د  املسحج ي  �ف تزي�� تم  كما 
 �� امع املعمار يشبه �ف ي تاريخ منفصل عن اآلخر، فحج د تحك�� د ح�ت� وقتنا هذا، فكل زاوية باملسحج للمسحج
�ف  ي إل� سبع�� �ف امع النبوي الشريف باملدينة املنورة قبل ست�� م ال�ج سقوفه ال�فشبية وقناديله طراز ت�م��

عامًا.

د املعمار مس�ج



» ي فرحج �ن ي القوصية »ع�� �ن الع��
 �� �ف ي  �ف الع�� هذه  وتقع  هـ،   915  -  910 عام  ي  ل�وال�� ها  إنشا�ئ تاريخ  ع  يرحج قديمة   ر  ب�ئ عن  عبارة  وهي 
من وقد �ميت بهذا اال�م نسبة إل�  ي حارة املظلوم وحارة ال�� �ف دة التاريخية بسوق العلوي ب�� قلب حج
ي وأعاد فتحها، وأخذت  �ف م الع�� رم�� دة قديمًا الذي قام ب�ت ي مدينة حج ار وأهال�� ي يسر وهو من تحج السيد فرح�
ي عل� عمق  �ف الع�� الغوري، وتقع هذه  ي قانصوة  �ف الع�� ب�ف�  ( وقد  ي يســر  ي فرح� �ف ) ع�� ر  ي ا�مه األخ�� �ف الع��
كان  ي  �ف الع�� اختيار موقع  أن  إل�  إليها، إضافة  ول  رف لل�ف ي  رًا وبها درح� 8×12 م�ت أمتار وبمساحة  ثمانية 
بينهما  الفاصل  وال�د  املظلوم،  وحارة  من  ال�� حارة  هما  ي  �ف يسيت�� ر�ئ ي  �ف حارت�� عل�  ودها  لوحج دًا  حج موفقًا 
هوشارع العلوي، كما أن اختيار مصدر املياه يدل عل� أن املشروع تمت دراسته بشكل مستفيض 
رات بسيطة، كما تم  ر من 400 سنة وإن انقطعت لف�ت وعلمي متقدم حيث اس�تمر تدفق املياه ألك�ث
. أحد  املياه  الرخامية وفق نظام متقن لتصريف  ي واألقواس  �� املنق�ج ر  ال�حج ي من  �ف الع�� بناء محتويات 
�ف  ي العام 1270هـ إلصالح ع�� �� ار �ف رعات من التحج مع الت�ج ي يسر« نهض بعبء حج دة وهو »فرح� ار حج تحج
ريان املاء إليها واس�تمر ح�ت� عام 1304هـ،  ي املياه، واستطاع إعادة حج �� »القوصية«، بعد حدوث أزمة �ف
ي للظهور مرة  �ف ي ذلك العام،  وبعد تلك األعوام من االختفاء واالندثار عادت الع�� �� ف املاء بها �ف وقد حج
لتظهر  ها  زا�ئ أحج ووصف  موقعها  تحديد  من  )الريس(  حبيب  حسن  الشيخ  استطاع  أن  بعد  أخرى 

ديد لتكون معلمًا تاريخيًا مهمًا. للحاضر من حج

ن فرحج �� ع�ي



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 52املواقع ال�ت

مان دار عبدهللا بن سل��

ي عامي 1355هـ - 1356هـ حيث قام بالبناء املقاول  �ف رول بمكة املكرمة وقد شيد ب�� ي حي حج �� يقع �ف
ميل بغدادي وتبلغ مساحته 10000م2 تقريبًا ويتكون من 4 أدوار، ويتألف القصر من  املهندس حج
ي والشبابيك ال�فشبية  �ف هاته باستخدام الرواش�� ي واحج رف ( وت�تم�� مال�� ، أو سط و�ث �� نو�ج يسية )حج ثالثة مبا�فٍ ر�ئ
باألسط�  واستخدام  امللون  ر(  )اآلحج الطوب  رية، كما يظهر استخدام  دا�ئ بعقود  واملنتهية  املشغولة 
ي بالزخارف  ي والشبابيك، وهو غ�ف�� �ف زاء املفتوحة من الرواش�� ي األحج �� ال�ديد املشغول باألدوار السفلية و�ف

ط . بسية وأعمال التلوين والصبغ عل� ال�وا�ئ وال�ليات ال�ج

يظهر الطابع املعماري للقصر بشكل عام استخدام طابع العمارة التقليدية ملكة املكرمة، ومن املالحظ 
مال��  ي املب�ف� ال�ث �� ، واستخدام الزخرفة �ف �� نو�ج هات املب�ف� ال�ج زء املشكل لألسقف بواحج عل� املبا�فٍ بروز ال�ج

كما يظهر استخدام الطوب امللون باألسط�.

مان دار عبدهللا بن سل�ي



ر قصر التيس��

ر بمكة املكرمة وقد شيد عام  ي حي التيس�� �� ي مكة املكرمة، ويقع �ف �� راثية �ف ر أحد أقدم القصور ال�ت يعت�ج
مان ال�مدان  راه عبدهللا السل�� ي املعلم حسن وزرة آلل البوقري ثم اش�ت 1347هـ عن طريق املقاول املك��
رف  ي الدولة السعودية، وتبلغ مساحته 2500م2 تقريبًا ويتكون من 4 أدوار، وي�تم�� �� أول وزير مالية �ف
�ف  رة وفنه املعماري اإلسالمي من خالل األقواس واألعمدة والرواش�� بفخامة البناء وبمساحاته الكب��
الداخلية  وزارة  ومنها  املؤسس  عهد  ي  �� �ف وزارة  ألول  مقرًا  كان  فقد  املزخرفة،  والنقوش  ان  والتيحج
للمحاكم  ثم أصب� مقرًا  امللك سعود -رحمهما هللا-،  وبداية عهد  امللك عبدالعزيز   أواخر عهد  ي  �� �ف
ر  كان  ي الشريف، وقبل أن يهحج ي العدل األول� والثانية ثم مكتبة ال�رم املك�� رى وكتاب�ت�� الشرعية الك�ج
ماؤها  مطوية  را   وب�ئ واسعة  خلفية  مالحق  من  يتألف  كما  هللا-،  -رحمة  املؤسس  امللك  يزوره 
ه )80( معلمًا وعاماًل من  ي إنشا�ئ �� ص والنورة، وأسهم �ف ر وال�ج ه ال�حج ي بنا�ئ �� حلوعذب، وقد استخدم �ف

أبناء مكة، فأحالوه بسواعدهم إل� تحفة معمارية يشار إليها بالبنان.

ر قصر التيس�ي



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 54املواقع ال�ت

قصر امللك عبد العزيز 
بحدا

�ف  ب�� ما  الطريق  منتصف  ي  �� �ف حداء  مركز  ي  �� �ف القصر  يقع 
ميلة والغنية  دة، وتبعد ضاحية حداء ال�ج مكة املكرمة وحج
رًا  كيلوم�ت  20 بمسافة  املتنوعة  ار  واألشحج باألودية 
األحداث  ومن  إداريًا،  وتتبعها  املكرمة  مكة  عن  تقريبًا 
امللك  ي  �ف ب�� اتفاقية  توقيع  القصر  شهدها  ي  ال�ت�� املهمة 
كاليتون  رت  ل�ج حج ر  والس�� ثراه-  هللا  -طيب  عبدالعزيز 
د  نحج ي  �ف ب�� ال�دود  م  رس�� ل�ت ريطانية  ال�ج ال�كومة  مندوب 
وشرق األردن. ويتكون القصر من دور وأحد يتألف من 
موعة من الغرف واملمرات والصاالت تتقدمها بركة  محج
العناصر  يخلومن  ويكاد  ببساطته  القصر  ي  رف وي�تم�� ماء، 
خالية  منطقة  ي  �� �ف القصر  ويقع  والنقوش،  الزخرفية 

د طريق مسفلت للوصول إليه. تقريبًا، وال يوحج

قصر امللك عبد العزيز ب�دا





ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 56املواقع ال�ت



ف ي محافظة الطا�ئ �� راثية �ن املواقع ال�ت



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 58املواقع ال�ت

سوق عكاظ
أواًل- املواقع األثرية

سوق عكاظ



ارة والفكر  للتحج اهلية واإلسالم، وهو أشهر ملتقى  الحج ي  �� �ن العرب  ر أسواق  أك�ج ر سوق عكاظ  يعت�ج
العربية،  زيرة  الحج أنحاء  من  السوق  إل�  والوافدين  العربية،  ل  للقبا�ئ املتنوعة  والثقافة  واألدب 
يحضره فحول الشعراء، والحنطباء، واألدباء، ويمارس فيه رواد السوق األلعاب الرياضية ومنها 
 �� �ن ي مواقع مختلفة  �� �ن ي أوقات محددة  �� �ن الفروسية والعدووالرمي، كان للعرب أسواق موسمية 

زيرة العربية.  أنحاء الحج

ي حدود عام 501 للميالد،  �� مع املصادر التاريخية واألدبية، عل� أن تاريخ بداية سوق عكاظ كان �ف وتحج
أي قبل ظهور اإلسالم بقرن من الزمان، كما أن سوق عكاظ ارتبط بنشأة الرسول -صل� هللا عليه 

ل العرب، والدعوة لدين هللا. ي قبا�ئ �ف وسلم-، ونشر اإلسالم ب��

طريق  عل�  يسة  ر�ئ محطة  وكذلك  املبكر،  اإلسالمي  العصر  خالل  اريًا  تحج مركزًا  عكاظ  سوق  وبقي   
وارح�  از، وتعرض للتخريب والنهب عل� أيدي ال�ف ر وال�حج ران وعس�� من مرورًا بنحج ي القادم من ال�� ال���
ال�رورية بقيادة املختار بن عوف الذي سيطر عل� مكة سنة 129هـ/747م، لكن املصادر التاريخية 
ي ح�ت� القرن  ارة وال��� رة طويلة، محطة للتحج واملكتشفات األثرية تدلل أن موقع سوق عكاظ اس�تمر ف�ت

رة. السادس للهحج

هم،  ل العرب وزعما�ئ ارات العرب، ووفد إليه قبا�ئ ر، الذي شهد تحج أما موقع سوق عكاظ، املسرح الكب��
ي محمد -صل� هللا  �� هم، وعاداتهم وتقاليدهم، وشهد عل� أحداثه الن�ج هم وخطبا�ئ وقادتهم، وشعرا�ئ
ي أرض الرساالت  �� دد، �ف ٍ يتحج ي وآثاره شاهدة عل� تاريخ وما�ف �� غرا�ف عليه وسلم-، فقد بقي موضعه ال�ج

، وشرف ملن أراده هللا لها اململكة العربية السعودية. �ف ي الشريف�� �ف وأرض ال�رم��



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 60املواقع ال�ت

قصر مشرفة األثري

وبينت  املبكر،  اإلسالمي  العصر  رة  لف�ت عكاظ  سوق  مال  �ث الواقع  األثري  مشرفة  قصر  تاريخ  يعود 
نوب من  ي ال�ج �� د �ف رة ما قبل التاريخ؛ حيث وحج ل االستيطان لف�ت الدراسات أن املنطقة مل تخل من دال�ئ
2م،  300م، وعرض  دار بطول  بينهما أساس حج يربط  بليان  5كم، مرتفعان حج سوق عكاظ بحوال�� 
ر عل� ملتقطات سطحية عبارة عن  رية، كما ع�ث موعة من الركامات ال�حج وفوق قمة كل مرتفع محج

ر الصوان، تظهر عل� بعضها آثار تقنية التصنيع.  شظايا من ححج

رة من  كب�� أعداد  لت  ُسحجّ الصخرية، حيث  الرسوم  األثري عددًا من مواقع  املس�  أعمال  لت  وسحج
الرسوم اآلدمية وال�يوانية، منها: مناظر معارك بالقوس والسهم، ومناظر لصيد الوعول باستخدام 
هة إل� األمام، ورسوم الوسوم  رة لرسوم اإلنسان، ورسوم أبقار بقرون متحج كالب الصيد، وأعداد كث��

املختلفة األشكال.

بقايا قصر مشرفة األثري



آثار العرفاء

ر  ر من أك�ج ف من املواقع األثرية املهمة، حيث تعت�ج اورة لسوق عكاظ شرق الطا�ئ بال العرفاء املحج تعد حج
والغزالن ورسوم حيوانية  املاعز  ال�يوانية مثل  الرسوم  م بعض  ت�ف ي  ال�ت�� الصخرية  النقوش  مواقع 

د نقوش ثمودية وكتابات كوفية. ي ق . م كما يوحج �� أخرى تعود إل� مرحلة ماقبل األلف الثا�ف

أعمال  لت  مالية، وسحج ال�ث الناحية  غرافية من  ال�ج ملنطقة سوق عكاظ  امتداد  العرفاء هي  ومنطقة 
اآلدمية  الرسوم  رة من  كب�� أعداد  لت  ُسحجّ الصخرية، حيث  الرسوم  األثري عددًا من مواقع  املس� 
الوعول باستخدام كالب الصيد،  بالقوس والسهم، ومناظر لصيد  وال�يوانية، منها: مناظر معارك 
املختلفة  الوسوم  ورسوم  األمام،  إل�  هة  متحج بقرون  أبقار  ورسوم  اإلنسان،  لرسوم  رة  كث�� وأعداد 

األشكال.

قلعة عرفاء 



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 62املواقع ال�ت

ف  ف سلسلة من املواقع األثرية والتاريخية ومنها السدود األثرية ال�ت�ي اشتهرت بها الطا�ئ م الطا�ئ ت�ن
رة أوديتها وبساتينها واع�تمادها على مياه األمطار، وألن الزراعة تمثل املهنة األول� لسكان  نظرًا لك�ث
ي عصور مختلفة من قبل اإلسالم إل� عصر  �� ر من )70( سدًا تاريخيًا بنيت �ف ف، فقد كان بها أك�ث الطا�ئ
ر  لفاء الراشدين مرورًا بعهد الدولة األموية والعباسية والفاطمية، وال زال منها أك�ث صدر اإلسالم وال�ف
م هندسية فريدة، منها ما هومؤرخ بناؤه  ي أطر معمارية مختلفة وتصام�� �� �ف مًا،  )20( سدًا قا�ئ من 

ه لعصور طويلة، ومن أبرزها: ي نقش عل� الصخر ليبقى شاهدًا عل� إنشا�ئ بلوح تأسي���

مه وتنظيف حوضه مما 	  ي سفيان، وتم ترم�� �� ي عهد معاوية بن أ�ج �� �ء �ف سد سيسد األثري: والذي أن�ث

ف الوط�ف�� ه الطا�ئ رف رة من مياه األمطار داخله، ويقع السد داخل مت�ف ز كميات كب�� ساعد عل� ححج

السدود األثرية

سد السملقي



ي الشرقة 	  �ف ي الهدة بينها وب�� مال�� ي حمى ال�فمور من �ث �� : وهو سد قديم عل� وادي مسيل �ف  سد دغب�ج
والشريف ومل يتب�تّ منه سوى رسوم قليلة.

وادي 	  مع  التحامه  عند  الوادي  أسفل  ي  �� �ف يقع  عرضة  وادي  ي  �� �ف سد  ر  أك�ج وهو  الدرويش:  سد   
ر، خلفه  ي متسع كب�� �� ز املياه �ف ي ويحتحج �� نوب الغر�ج ي إل� ال�ج �� مال الشر�ت ه من ال�ث ر، والسد يتحج قريق��
ر،  رًا وارتفاعها 9.8 م�ت ار معمرة، والسد متهدم من منتصفه واملتبقي بطول 50 م�ت مزارع وأشحج

ي املنتصف. �� هيه مع حشوة من ال��� �ف رة من وحج وهو مشيد بصخور كب��

ي من كتل 	  ف، وقد ب�ف�� رات من الطا�ئ ي واٍد ضيق عل� بعد نحو7 كيلوم�ت �� سد ثعلبة: الذي شيد �ف
رة. ار عل� شكل مربع مألت األسوار املوازية بال��� والصخور الصغ�� األححج

ي سفيان، ويدل نقش 	  �� ه إل� عهد معاوية بن أ�ج ع تاريخ بنا�ئ ي وادي ثمالة، ويرحج �� سد السملقي: �ف
ه عمروبن العا�  انب السد عل� صحة ذلك حيث يقول نصه: »أمر ببنا�ئ تاريخي بصخرة عل� حج
م صخوره الضخم الذي  ي هذا السد األثري بححج رف ي سفيان«، وي�تم�� �� ي معاوية بن أ�ج �ف ر املؤمن�� بأمر أم��
د أيضًا سد ثلبة عل� طريق الهدا، وسد قرن بالقرب من  ي منه السد وهندسته الرفيعة، ويوحج ب�ف��

رك األثرية. ر من السدود القديمة وال�ج رها الكث�� مزارع رحاب وغ��

ف، ويعد أحد 	  نوب شرق الطا�ئ سد معاوية أوما يعرف )بسد سيسد(: الواقع عل� بعد 12 كم حج
موعة  ي وسط منطقة تضاريسها عبارة عن محج �� ي الشرق األوسط، ويقع �ف �� أشهر السدود األثرية �ف

ي عليه السد.  ي وادي سيسد الذي ب�ف�� �� ي تصب مياهها وقت األمطار �ف بال ال�ت�� من الشعاب وال�ج

سد سيسد



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 64املواقع ال�ت

درب كرا األثري

ه إل�  ري القديم”، من املعامل التاريخية املهمة، ويعود تاريخ بنا�ئ مالة ال�حج درب كرا األثري “طريق ال�ج
بلية  ال�ج ف  الطا�ئ ري ينحدر من قمم  التاريخية، وهو طريق ححج املصادر  1000 عام حسب  ر من  أك�ث

الشاهقة صوب تهامة وصواًل إل� كرا.

عام  ح�ت�  املشاة  يستخدمه  كان  حيث  مة،  عظ�� تاريخية  مة  ق�� ذا  وإنسانيًا  حضاريًا  إرثًا  الدرب  ويعد 
ي هذا الطريق بمقاومته عوامل الزمن طوال القرون املاضية وشكله  رف مال، وي�تم�� 1380هـ عل� ظهور ال�ج
مال عل� سلوكه بيسر وسهولة رغم محدودية اإلمكانات  ي الذي يساعد املشاة وال�ج ي املتعرح� الهند���

ه.  الفنية والتقنية وقت إنشا�ئ

انب من درب كرا االثري �ج



ي بدأت مع بداية ما قبل اإلسالم، وتم االه�تمام  ري من الطرق التاريخية القديمة ال�ت�� ودرب  كرا ال�حج
 �� �ف تطوير  عملية  الدرب  وشهد  املكرمة،  ومكة  ف  الطا�ئ ي  �ف ب�� شاسعة  مسافات  اختصر  حيث  ي  �� �ف به 
از، وكان يتسع للمشاة والدواب، حيث ينق�م  ري، كما يذكر بعض مؤرخي ال�حج امس الهحج القرن ال�ف
طويرق  بالد  من  قريبًا  كرا  عقبة  من  وينحدر  مال،  للحج وآخر  للمشاة  مسلك  إل�  ري  ال�حج الطريق 
رين والثالثة أمتار بحيث يتسع  ي امل�ت �ف راوح ب�� ي بعض املواقع، وبعرض ي�ت �� ًا �ف ًا ومتعرحج ي متدرحج �� ويم�ف
ره يومًا كاماًل  بل كرا، وتستغرق الرحلة ع�ج ع، نزواًل إل� وادي الكر أسفل حج مال املحملة بالبضا�ئ ملرور ال�ج
�ف  ارية واملشاة ب�� ي والقوافل التحج ي�� ول، وكان يستخدم كطريق للححج رف تقريبًا للصعود ونصف اليوم لل�ف
ي ذلك الوقت.  �� ره من الطرق �ف ر من غ�� ار المتيازه باألمان أك�ث ر من التحج له كث�� ف ومكة، وقد فصفّ الطا�ئ



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 66املواقع ال�ت

قلعة مروان

ف من األماكن  ي ال�وية التابعة ملحافظة الطا�ئ �� ي عدوان التاريخية الواقعة �ف ي بالد ب�ف�� �� تعد قلعة مروان �ف
املهمة.

ف بقرية العبيال بقبيلة ب�ف��  ي ملحافظة الطا�ئ �� ي الشر�ت مال�� زء ال�ث ي ال�ج �� تقع قلعة أو قصر مروان التاريخي �ف
عدوان حيث يطل عل� القرى املحيطة به وكذلك عل� سوق عكاظ التاريخي، وقد تم بناء القصر قبل 

ما يقارب 400 عام واندثرت معامله. 

ي ذلك  �� ي مقرًا له �ف �� في العدوا�ف از آنذاك ع�ثمان املضا�ئ ر ال�حج ي عهد الدولة السعودية األول� اتخذه أم�� �� و�ف
 10 من  ر  أك�ث للقصر  حاكمًا  وبقي  األول�،  السعودية  الدولة  أوامر  لتنفيذ  له  انطالق  ونقطة  العصر 

سنوات اندثر بعدها القصر وتهالكت بنيته.

ماال ًوأهمية. ارة وتربعها عل� مرتفع مما أكسبها حج ها من ال�حج مال بنا�ئ ي القلعة بحج رف ت�تم��

قلعة مروان



ف ي الطا�ئ �� النقوش والرسوم الصخرية �ن

لت بعض  رًا من مواقع النقوش اإلسالمية، تباينت مواضيعها وأماكنها، وسحج ف عددًا كب�� م الطا�ئ ت�ف
اًل من النقوش العربية  م كمًا ها�ئ رة من النقوش، من أبرزها موقع الردف، الذي �ف األماكن أعدادًا كب��
لت حضورًا قويًا  ي سحج رة املبكرة، وهناك العديد من املواقع األخرى ال�ت�� اإلسالمية، معظمها يعود للف�ت
بل أم العراد، وهضبة  ف، منها حج ي الطا�ئ د داخل وخارح� ي مراحله املبكرة، توحج �� ي اإلسالمي �ف �� للخط العر�ج
بل  ي أسفل حج �� ط �ف بانية، وأم السباع، وحمى ال�فمور، كما تم العثور عل� العديد من النقوش بهذا ال�ف
بل السكارى، ووادي ال�فمل،  ي مواضع متفرقة من الهدا، والشفا، وغدير البنات، ووادي ليه، وحج �� برد، و�ف

رها. ويرمه وغ�� وقريبًا من وادي السيل، مثل ريع الزاللة، وال�ف

ف، مثل  ي الطا�ئ �� ي املقابر اإلسالمية �ف �� ار الشاهدية �ف ر من األححج انب آخر تم العثور عل� عدد كب�� ي حج �� و�ف
د العديد  ي هللا عنهما-، وحاليًا يوحج �� د عبدهللا بن عباس -ر�ف رة امللحقة بمسحج رة الوهط، واملق�ج مق�ج
ف، إل�  ، وأمانة الطا�ئ �� د عبدهللا بن عباس، وأخرى لدى النادي األد�ج ي مكتبة مسحج �� من هذه الشواهد �ف

اصة. موعات ال�ف موعة أخرى يحتفظ بها عدد من الهواة، وأصحاب املتاحف واملحج انب محج حج

ر بوضوح إل� انتشار الكتابة عل� نطاق واسع  ل من النصو� األثرية املكتوبة يش��     هذا الكم الها�ئ
�تماعية وحضارية مهمة، خصوصًا وأن تعلم  ف، األمر الذي يمثل ظاهرة احج ي الطا�ئ �� �تمع �ف ي أفراد املحج �ف ب��
الكتابة آنذاك مل يكن أمرًا ميسورًا، فضال عن املواد واألدوات املتوفرة، وصعوبة تنفيذ هذه الكتابات 

. ي الوقت ال�ال�� �� عل� النحوالذي يظهر لنا �ف

ف نقوش الطا�ئ



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 68املواقع ال�ت

را قصر ش�ج
ي �� راث العمرا�ن ثانيًا- مواقع ال�ت

را قصر ش�ج

بال، وسميت  موعة من الحج رة بساتينها، تحيط بها محج ي منطقة تمتاز بخصوبتها، وك�ث �� يقع القصر �ن
ي مصر.  �� را �ن را بذلك؛ ألنها تشابه منطقة ش�ج ش�ج



ي العمارة  �� ي �ف رف م وأسلوب مم�� ي الت�م�� �� را بشهرة واسعة ملا يمتاز به من روعة وفخامة �ف حظي قصر ش�ج
ي عام 1323هـ )1904 ميالدي(،  �ف ي عبد هللا بن محمد بن عبد املع�� التقليدية، أنشأ القصر الشريف عل��
رك  القصر، اش�ت مان، وهو مهندس  املهندس سل�� بنيانه  ، أشرف عل�  �ف االنتهاء منه خالل عام�� وتم 
زيرة  ي ال�ج اًل، باإلضافة إل� ألفي عامل، وغالبًا تم االستعانة بهم من خارح� ه تسعون رحج ي عملية بنا�ئ �� �ف

ي بناء وزخرفة القصر. �� العربية للمشاركة �ف

مخصصة  ية  خارحج ملالحق  وقبوإضافة  أدوار  أربع  عل�  يش�تمل  يس  ر�ئ مب�ف�  عل�  القصر  يحتوي 
مال من القصر، باإلضافة إل� االسطبل، يحيط بالقصر سور مب�ف��  لالستقباالت الر�مية تقع إل� ال�ث
ي من ال�ديد بنفس  ما بينها بسياح� ارة بارتفاع )90�م(، اتخذت طابعًا زخرفيًا، يمأل الفراغات ف�� من ال�حج

ارتفاعها، يتخلل السور ثالث بوابات موزعة عل� مسافات متساوية. 

ي بداية ال�كم السعودي سكنه امللك عبد العزيز آل سعود -يرحمه هللا-، وكان يدير شؤون ال�كم  �� �ف
ي عهد امللك عبدالعزيز -يرحمه هللا-  �� ف، شهد القصر �ف من هذا القصر خالل إقامته الصيفية بالطا�ئ
مة فقد استقبل امللك فيه ابنه امللك سعود بعد عودته من إحدى املعارك ال�ربية  أحداثًا تاريخية عظ��
ريت له مرا�م االستقبال عند بوابة القصر، ثم انتقلت ملكية القصر بالشراء للملك  مظفرًا، وأحج
ي عهده، ثم  �� ي الصيف �ف �� اسة الوزراء �ف فيصل بن عبد العزيز أثناء توليه والية العهد، واتخذه مقرًا لر�ئ
ران مستودعًا، ثم مقرًا لها ح�ت� عام 1407هـ )1986م(، وبعد ذلك  استخدمته وزارة الدفاع والط��

ي واإلسالمي. �� راث العر�ج حوله امللك فهد بن عبد العزيز -رحمه هللا- متحفًا لل�ت



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 70املواقع ال�ت

ي قصر الكعك��

قصر الكعك�ي - تصوير رنا ناصر 



ل  ي ما زالت تقف شامخة بطرازها املعماري الفريد منذ أوا�ئ ف بقصورها التاريخية ال�ت�� ي الطا�ئ رف ت�تم��
ري ح�ت� اآلن. القرن الرابع عشر الهحج

ي الصيف، ومنها ما تم تحويله إل�  �� ي كان يسكنها األثرياء �ف ف بعدد من القصور ال�ت�� وتزخر الطا�ئ
متاحف تراثية.

ي املعماري  ي الذي تم إنشاؤه عل� الشكل الهند��� �� را�ث ي ال�ت ومن هذه القصور التاريخية بيت الكعك��
. �� الروما�ف

، ويتكون  �ف ي عام 1358هـ، واس�تمر بناؤه نحوعام�� �� ي �ف �� ي القصر املعلم محمد بن ع�ثمان القر�ث ب�ف��
ميلة. ر والنورة وبزخارف بأشكال حج من ثالثة أدوار وقد ازدان بأعمدة من ال�حج

رًا  د بالقصر حمام،  وتبلغ مساحة القصر 1275 م�ت كما يتكون من 40 غرفة و6 مطابخ، ويوحج
مربعًا تقريبًا .

ر كان يزود القصر منها  كان يحيط بالقصر بستان عامر بزراعة الفواكه والزهور، باإلضافة إل� ب�ئ
باملياه العذبة.

أعيان  الكعك�� -رحمهم هللا- وهم من  ي  ي وسراح� الكعك�� ي ومنهم صدقه  الكعك�� آل  القصر  سكن 
 . �� ي مو�م الصيف لبعض املصطا�ف �� ر �ف رة،  ثم أصب� يؤحج ي تلك الف�ت �� ف �ف الطا�ئ



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 72املواقع ال�ت

قصر الكاتب

ي العام 1898، �مي  �� ف، أسس �ف ي مدينة الطا�ئ �� يعد قصر الكاتب أو قصر بيت الكاتب، إرثًا تاريخيًا �ف
رة الصيف، إذ بناه  م فيه أثناء ف�ت بـ »قصر النيابة« ألن امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود كان يق��
1315هـ، ويتكون من ثالثة  العام  ي  �� �ف الرفيق  ا� للشريف عون  ال�ف الكاتب  ي عبدالوأحد،  محمد عل��
ر والزخارف شبه حلزونية وال�ت��  ي القديم يزينه أعمدة ال�حج �� نيت عل� الطراز املعماري الروما�ف أدوار �جُ
الزراعية بمنطقة السالمة خارح�  ي عمق األرض  �� �ف ر له موقع مناسب  تمتد ح�ت� األسط�، وقد اخت��
الفواكه  زرع فيها  �تُ م بستانًا يحوي أرضًا زراعية  د فناء واسع ي�ف القديم، كذلك يتواحج ف  الطا�ئ سور 

وال�فضروات.

ه الذي اس�تمر ثالث سنوات، والعام  ي العام 1315هـ سكنه محمد عبدالوأحد بعد االنتهاء من بنا�ئ �� �ف
واره ملحقًا  مه وإصالح ما خرب منه، وشيدوا بحج ي عبدالوأحد بعد ترم�� 1350هـ سكنه أبناء محمد عل��

. �ف ر والط�� ي بال�حج هة الشرقية ب�ف�� ي ال�ج �� �ف

ب امللك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا- بالقصر فور مشاهدته؛ فأمر أبناء محمد  عحج ائُ
م مطبخًا  مالية والذي ي�ف ال�ث هة  ال�ج القصر من  الثالث، وبناء ملحقات  ي عبدالوأحد تشييد دوره  عل��
ي له صيفًا؛  �� ر القصر ح�ت� يأ�ت ي عبدالوأحد عل� أن يستأحج خاصًا، واتفق امللك فيصل مع أبناء محمد عل��
فوافقوا عل� طلبه، وسكنه ثم تعاقب عليه أبناؤه من بعده )عبدهللا ومحمد وسعد وسعود وخالد 
اوزت 20 سنة، ثم انتقل امللك فيصل إل� حي آخر حيث  ( ثم ابنته سارة، واس�تمرت ال�ال ملدة تحج وترك��

ا�. ي فيه قصره ال�ف ب�ف��



بيت الكاتب - تصوير رنا ناصر



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 74املواقع ال�ت

رة �ج قصر �ج

معامل  مل  وأحج أهم  هومن  اإلسالمية،  العمارة  م  تصام�� من  يعد  الذي  ب�فمطه  ف  الطا�ئ ي  �� �ف رة  �ج حج قصر 
م 3 طوابق وبهوًا ضخمًا والعديد من الغرف وقبوًا،  ي تستحق املحافظة عليها، إذ ي�ف مدينة املصيف ال�ت��

ميلة، وتتوسط باحة القصر نافورة ماء. ومدخاًل مزينًا بالزخارف ال�ج

املخزومية  السيدة  رة«  �ج »حج إل�  منسوبًا  تقريبًا،  عامًا   1326 قبل  ملا  ع  ترحج القصر  هذا  بناء  بداية 
بن  هشام  ليفة  ال�ف عهد  ي  �� �ف وذلك  األموي،  العهد  ي  �� �ف األمراء  أحد  هشام  بن  محمد  ة  زوحج القرشية 
ي العصر  �� ف، و�ف ي من الطا�ئ �� مال الشر�ت ي ال�ث �� �ف رة، حيث يقع هذا القصر  114 من الهحج عبدامللك سنة 
ي عاصرت بداية تأسيس اململكة، حيث اتخذه امللك عبدالعزيز آل سعود  ال�ديث كان أحد القصور ال�ت��
ع مهمة امتدت من عصر اإلسالم األول وح�ت�  رة من الزمن، كما شهد وقا�ئ -رحمه هللا- مقرًا له لف�ت

تاريخ الدولة السعودية.

املشروع  شهدت  املنطقة  هذه  أن  كما   ،» �ف »حن�� معركة  فيه  وقعت  الذي  املكان  وار  بحج القصر  يقع 
ي تلك  �� ة هارون الرشيد، وحولت مياه املزارع من آبار وعيون �ف العمالق الذي تبنته السيدة زبيدة زوحج

. �� ي الزمن املا�ف �� ي بيت هللا ال�رام �ف اح� ة ححج املنطقة إل� مكة املكرمة، لسد حاحج

رة - تصوير رنا ناصر �ج قصر �ج



رة ي عش�� �� اآلبار التاريخية �ن

اللو�ة التذكارية لآلبار التاريخية

عبدالعزيز  امللك  ه  رف من�ت موقع  اكتسب 
الذي  العقيق  وادي  عل�  الواقع  رة  بعش��
اه  رًا باتحج ف نحو75 كيلوم�ت يبعد عن الطا�ئ
مرحلة  سد  تحج تاريخية  أهمية  مال  ال�ث
-رحمه  عبدالعزيز  امللك  حياة  ي  �� �ف مهمة 
فيه  م  يق�� املؤسس  امللك  كان  حيث  هللا- 
ي طريقه إل�  �� مًا ملكيًا ملدة شهر كامل �ف مخ��

مكة املكرمة.

ي املواقع اآلبار األربعة  �� راثية �ف ومن املعامل ال�ت
ي أمر امللك عبدالعزيز - طيب هللا ثراه-  ال�ت��
التذكارية  اللوحة  م  ترم�� تم  وقد  بحفرها، 
1350هـ،  عام  اآلبار  تاريخ حفر  ي  �ف تب�� ي  ال�ت��
بالوقود  ود  رف ال�ت ي�تم  ي  ال�ت�� املحطة  آثار  وبقايا 
د  ومسحج ي  اح� ال�حج طريق  ي  �� �ف لوقوعها  منها 
امللك عبدالعزيز الواقع عل� مساحة 800 

ر مربع باملوقع. م�ت



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 76املواقع ال�ت

ي املويه �� قصر امللك عبد العزيز �ن

ن املويه �ي قصر امللك عبدالعزيز ��



ارة عل�  ي عام1357هـ بال�حج �� تحتضن محافظة املويه قصر امللك عبدالعزيز التاريخي الذي شيد �ف
“املؤسس”  إلقامة  وخصص  الطينية،  والبيوت  املنازل  أطالل  وسط  القديم  اإلسالمي  الطراز 

ي أو العمرة أو االصطياف. ي طريقه للح�� �� ي الرياض ومكة املكرمة و�ف �ف ي رحالته ب�� �� راحته �ف واس�ت

ي مسافة  �� اه الشر�ت ف باالتحج رًا مربعًا، ويبعد عن الطا�ئ ربع القصر عل� مساحة تقدر بـ 14850م�ت ي�ت
رًا. 180كيلوم�ت

ة،  رف ي والدفاع، خضعت لضوابط هندسية مم�� �ف م القصر بأشكال مختلفة بهدف التحص��  وتم ت�م��
و�مك  أمتار،   4.5 ارتفاع  عل�  السوداء  ارة  ال�حج من  بنيت  هات  ال�ج ميع  حج من  بسور  محاط  وهو 
هة الغربية من  ي ال�ج �� ي وهو عبارة عن مب�ف� مستطيل يقع �ف رًا، ويتكون من: القصر امللك�� م�ت 90 سنت��
نوبية، ويحتوي عل� عدة وحدات  ال�ج هة  ال�ج ي  �� �ف يس ويقع  الر�ئ األول  ي  �ف القلعة، ويتكون من مدخل��
لس الر�مي “املختصر”  ي واملحج مال�� يس ال�ث م 19 دكة عل� يسار الداخل من الباب الر�ئ معمارية ت�ف
اور  وصالة الطعام وغرفة النوم ودورة مياه، وقصر الضيافة وهو عبارة عن مب�ف� مستطيل يحج
موعة من الغرف تطل عل� فناء مكشوف له مدخل  هة الشرقية ويشكل محج ي من ال�ج القصر امللك��

مالية بعرض 3.4 أمتار.  هة ال�ث يس من ال�ج ر�ئ

دم  وال�ف وال�راس  الضيوف  سكن  وغرف  القهوة  إعداد  ي  وغرف�ت�� عدة  ي  أبراح� عل�  القصر  ويحتوي 
ة وقود  ي تعب�ئ �� ي من القلعة كانت تستخدم �ف �� نو�ج ي الضلع ال�ج ودورات مياه، ومحطة وقود تقع خارح�
وهو  ي  السك�ف�� اإلمارة  وقصر  املحطة،  عمال  سكن  وارها  وبحج اليدوية،  املضخة  بطريقة  السيارات 
ي وفيه ست غرف،  �� نو�ج ال�ج ي منتصف القلعة عل� الضلع  �� �ف عبارة عن مب�ف� مستطيل الشكل يقع 
لوس، كما يحتوي عل� غرفة املطبخ وخزان  أربع منها خصصت للمبيت، وغرفة للمعيشة وال�ج

ودورة مياه.



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 78املواقع ال�ت

ف التاريخي مركز الطا�ئ

ف قديمًا ويش�تمل م�مى املنطقة املركزية عل�  ر من أقدم أحياء محافظة الطا�ئ املنطقة املركزية تعت�ج
ف  ثالثة أحياء هي: حي السلمانية، الذي أزيلت منازله وأسواقه خالل التوسعة العامة ملدينة الطا�ئ
رة، وبه ال�مام  ل كث�� راثية سك�ف� عوا�ئ رة من املنازل والبيوت ال�ت موعة كب�� عام 1403 هـ، وكان به محج
ية.. أما حي فوق وحي أسفل فقد بقي  ي مكوناته البنا�ئ �� ر »حمام الشفا«، ويعد معلمًا أثريًا �ف الشه��
هات،  ميع ال�ج ، وهذه األحياء التاريخية داخل سور يحيط بها من حج ر من املبا�فٍ زء اليس�� من آثارهما ال�ج

�� 5 / 8 / 1368هـ. مًا ح�ت� تاريخ هدمه �ف ددت عمارة السور سنة 1228هـ، وبقي السور قا�ئ وقد حج

وتحتوي »املركزية« عل� 3 حارات هي:

األولى: حارة فوق وتقع وراء باب الريع للداخل عل� البلدة.

الثانية: حارة أسفل وهي مسكن األمراء واألشراف وتقع خلف باب ال�زم.

مانية وهي عل� مقربة من باب ابن عباس يراها الداخل من هذا الباب عن يمينه،  الثالثة: حارة السل��
ي التوسعة ال�ديثة. �� وأزيلت هذه ال�ارة �ف

ر  كث�� تضررت  وقد  مانية  السل�� ثم  فوق  حارة  ثم  أسفل،  حارة  سكانًا  رها  وأك�ث ال�ارات  هذه  وأوسع 
د عل� مقربة من السور عدة ضواٍح: ضاحية قروى والسالمة واملثناة  من بيوت حارة أسفل وتوحج

. �� ر األحياء داخل النطاق العمرا�ف ي ثم استحدثت ضاحية العزيزية وحاليًا من أك�ج �� وضاحية مع�ث

ف التاريخي. ف مشروعًا لتطوير مركز الطا�ئ وقد نفذت أمانة الطا�ئ



ف التاريخي مركز الطا�ئ



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 80املواقع ال�ت

مدرسة دار التو�يد

لكونها  باملحافظة،  م  التعل�� �ماء  ي  �� �ف بارزة  عالمة  ف  الطا�ئ بمحافظة  التوحيد  دار  مدرسة  أصبحت 
م  ي اململكة العربية السعودية، وظّلت شاهدة عل� اه�تمام والة األمر بتعل�� �� املدرسة النظامية األول� �ف
ي عهد  �� يال بداية من املؤسس امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه هللا - ح�ت� اس�تمر وتطّور �ف األحج
م عن  ي امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه هللا – من خالل التعل�� �ف ي الشريف�� �ف خادم ال�رم��

ي منصة مدرس�ت�� . �� بعد �ف

وكانت فكرة إنشاء املدرسة قد بدأت من امللك عبدالعزيز آل سعود – رحمه هللا –، وذلك بأن تكون 
ي عام 1364هـ قرر املؤسس حينها بأن تكون املدرسة  �� ي القضاة، و�ف ي عام 1363هـ لتخري�� ي ح�� �� نظامية �ف

لتدريس العلوم الشرعية والعربية واختار لها ا�م دار التوحيد.

ف بحي قروى، يتكون مبناها من دور  مدرسة دار التوحيد تقع غرب املنطقة املركزية بمدينة الطا�ئ
الله امللك   ي من حج ازي وقد سبق أن ُاتخذ هذا املقر بأمر شخ��� ر عل� الطراز ال�حج ي من ال�حج وأحد مب�ف��
مية باململكة العربية السعودية،  املؤسس امللك عبدالعزيز آل سعود -رحمه هللا- كأول مدرسة تعل��
املنظم  م  والتعل�� والكتاتيب  الكتاب  م  تعل�� ي  �ف ب�� والفاصل  بالدولة  ميه  التعل�� املدارس  نواة  هي  ر  وتعت�ج

ي وقد مارست نشاطها من عام 1362هـ.  املمنه��

مدرسة دار التو�يد



راثية البيوت ال�ت
صيفيًا  مقرًا  كانت  حيث  مها،  تصام�� ي  �� �ف ميلة  ال�ج راثية  ال�ت والبيوت  القصور  من  بعدد  ف  الطا�ئ ي  رف ت�تم��

رية ومن هذه القصور والبيوت: لألمراء، أو سكنًا لألسر ال�ث

القرن  بدايات  ي  �� �ف ي  ب�ف�� ف بحى قروى، وقد  الطا�ئ املركزية بمدينة  املنطقة  البوقري، ويقع غرب  قصر 
ف  ر من أهم بستاين الطا�ئ نوبية يتوسطه بستان يعت�ج هة حج الرابع عشر ويتكون من دورين عل� واحج
ر مادة البناء األساسية، وقد تحل�  ر ال�حج ي بالعمارة اإلسالمية الرومانية ويعت�ج رف ي تلك ال�قبة، وقد تم�� �� �ف
ي يتفرد  ي واملشربيات مضيفًا عل� ذلك الشبوك ال�ديدية ال�ت�� �ف ر من الزخارف ال�فشبية والرواش�� بالكث��

ار منطقة مكة من آل البوقري.  بها هذا القصر وتعود ملكيته ألحد تحج

قصر البوقري



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 82املواقع ال�ت

ف بحي السالمة، ويتكون من ثالثة أدوار عل�  قصر الدهلوي ويقع غرب املنطقة املركزية بمدينة الطا�ئ
ر مادة البناء األساسية، والذي غلف  ر ال�حج ي اإلسالمي ويعت�ج �� ي عل� الطراز الروما�ف هات وب�ف�� أربع واحج
 �� ر كان محتضنًا �ف ي بدايات القرن الرابع عشر، ويتوسطه بستان كب�� �� ي �ف ص املحلية، وقد ب�ف�� بمادة ال�ج
ار منطقة  ف املعروفة وتعود ملكيته لورثة بيت الدهلوي أحد تحج ر من فواكه الطا�ئ تلك ال�قبة لكث��

مكة املكرمة. 

ف بحي السالمة، ويتكون من دورين وملحق  ، ويقع غرب املنطقة املركزية بمدينة الطا�ئ فالىي قصرالحب
ر أحد القصور املحافظ عليها من قبل أحد سيدات الورثة من  ازية ويعت�ج ي عل� نمط العمارة ال�حج ب�ف��
كسوة  ص  ال�ج إل�  إضافة  املب�ف�  ي  �� �ف األساسية  اإلنشاء  عناصر  من  عنصر  ور  واالحج ر  ال�حج  ، فال�� ال�ج بيت 

ر، ويحيط بالقصر بستان. للححج

ف بحي قروى، وهو مب�ف� من حديد ورخام   قصر الصبان، ويقع غرب املنطقة املركزية بمدينة الطا�ئ
ي امللك فهد بن عبدالعزيز -يرحمه  �ف ي الشريف�� �ف يتكون من دورين وتعود ملكيته لورثة خادم ال�رم��

ف.  ر من النباتات العطرية وفواكه الطا�ئ ر يحتضن الكث�� هللا- يحيط به بستان كب��

ري. ي أواخر القرن الرابع عشر هحج �� ي �ف ي املنطقة ب�ف�� �� ر أحد املنشآت الفريدة �ف ويعت�ج

ف، ويتكون من دورين وملحق، كما أنه مب�ف��  يش أمام أمانة غرب الطا�ئ بيت بافيل، يقع بشارع ال�ج
لة بافيل. ازية وتعود ملكيته لعا�ئ ر بطراز العمارة التقليدية ال�حج من ال�حج

بيت بافيل



ر  قصر القامة، يقع بحي السالمة، ويتكون من دورين روعي فيه العمارة اإلسالمية، واستخدم ال�حج
ور فيها بشكل  هات إسالمية لعب األحج كمادة أساسية للبناء، باإلضافة إل� تشكيالت متنوعة وواحج

هة القصر.  رة عل� واحج مله بركة كب�� مال تحج ي ال�ج �� ، ويتوسط بستان غاية �ف أسا���

ازية يتكون من دورين،  ر عل� طراز العمارة ال�حج ي من ال�حج ي باب الريع، وهو مب�ف�� �� ، يقع �ف �ي بيت القا�ن
الشرق والذي  ي غلفة من  رح� ل�ج اورًا  ر محج الغربية، ويعت�ج الناحية  ي من  الكعك�� أنه يطل عل� قصر  كما 

ازية. مازال محتفظا بكامل عناصر العمارة ال�حج

وأحد  دور  من  ل  رف م�ف عن  عبارة  وهو  العزيزية،  د  مسحج خلف  العزيزية  بحي  ويقع  العزيزية،  بيت 
ًا  نموذحج ر  ويعت�ج للبناء،  أساسية  كمادة  ر  ال�حج استخدم  14م  عرض  ي  �� �ف 14م  بمساحة  ي  �ف هت�� لواحج

ازية. ألنماط البيوت ال�حج

ر  ال�حج واستخدم  ادوار  ثالثة  من  ويتكون  السور،  داخل  املركزية  املنطقة  وسط  ي  �� �ف يقع  ر،  شق�ي بيت 
ازية املتعارف عليها داخل السور. ي مادة أساسية للبناء ويمثل العمارة ال�حج �� البيا�ف

ر بيت شق�ي



ي منطقة مكة املكرمة �� راثية �ف 84املواقع ال�ت

ي استخدم  �ف هت�� ل من دور وأحد وواحج رف ي وسط املنطقة املركزية، وهو عبارة عن م�ف �� ، يقع �ف �� بيت ال�لوا�ف
لتكحيل  البلدي  ص  ال�ج مادة  استخدمت  باملنطقة،  املعروف  ازي  ال�حج بال�فمط  ه  بنا�ئ ي  �� �ف ي  �� البيا�ف ر  ال�حج

. �� ي فيه وتعود ملكيته لورثة بيت ال�لوا�ف ارحج البناء ال�ف

أدوار وملحق عل�  ف، ويتكون من ثالثة  بالطا�ئ املركزية  للمنطقة  ي  �� الغر�ج الركن  ي  �� �ف ر، يقع  بيت سن�ب
ازية  ال�حج للعمارة  ي  ال�فماذح� أحد  ر  ويعت�ج البناء،  ي  �� �ف أساسية  ي كمادة  �� البيا�ف ر  ال�حج ، استخدم  �ف هت�� واحج

ر .  م سابقة وتعود ملكيته لورثه بيت سنحج داخل السور، خضع ملراحل ترم��

ف بحي العقيق، يتكون من دور وأحد استخدم  ي سور الطا�ئ مال املنطقة املركزية خارح� م، �ث بيت بن سل�ي
ر أحد ال�فماذح�  ، ويعت�ج ارح� ص البلدي من الداخل وال�ف ه، وتم كسوتها بال�ج ي بنا�ئ �� ر كمادة أساسية �ف ال�حج
م املخصصة للقصور  ر من بعض التصام�� الكث�� ي نقلت  ي السور، وال�ت�� ازية خارح� املصغرة للعمارة ال�حج
ر والبستان كما أنه يتوسط  ي الب�ئ �ف ل بركة ماء هي حلقة وصل ما ب�� رف بشكل مصغر حيث يتوسط امل�ف

ف املعروفة. ر من النباتات العطرية وفواكه الطا�ئ ر احتضن الكث�� بستان كب��

�ي بيت الحلوا��



ف د القنطرة بالطا�ئ مسحج
ي تعود إل� عصور إسالمية مختلفة. د التاريخية ال�ت�� ف بعدد من املساحج اشتهرت الطا�ئ

د القنطرة أو  املدهون كما ي�مى ايضًا. د مسحج ومن هذه املساحج

ميلة  مال عمارته، وله منارة حج بل املدهون من غربه، ويشتهر بحج د القنطرة عل� سط� حج ويقع مسحج
ر  امع سامراء الكب�� ي حج �� ي �ف ي العصر العبا��� �� ي ظهرت �ف ة تشبه املآذن امللوية ال�ت�� مطوية اسطوانية متدرحج

ي مصر. �� امع أحمد بن طولون �ف وحج

د متهدمًا، فإن له  ي مستطيل الشكل وإن بدا املسحج ارح� د يبدومن ال�ف ي املسحج �� وف �ف د مرآب محج ويوحج
ي تنساب من عل� سطحه. رك فرصة ملياه األمطار لك�� دران ويميل لألمام بحيث ي�ت سقفًا بارزًا عن ال�ج

د القنطرة  مس�ج
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