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املحـتــويــات

الفريد يف م�ساحة جغرافيتها بني مدنها و قراها  ال�سياحي  �سالة والعراقة واحلداثة والتنوع  الأ ح�ساء حيث  نرحب بك يف الأ

وواحتها و�سواطئها وبراريها.

ح�ساء, وناأمل اأن ي�ساعدك يف ق�ساء اأوقات ممتعة و�سعيدة. يعد الدليل الذي بني يديك اأول دليل �سياحي ي�سدر عن الأ

داخل  اإقامتك  فرتة  بكامل  وال�ستفادة  ال�ستمتاع  على  ت�ساعدك  والتي  ال�سياحية  ماكن  الأ اأغلب  دفتيه  بني  الدليل  ي�سم 

ح�ساء.  الأ

عزيزي ال�سائح من اأجل راحتك زودنا الدليل باأهم خدمات الدعم ال�سياحي واخلرائط, اآملني اأن تق�سي اأوقاتًا ملوؤها املتعة 

وال�سرور.

عزيزي السائح 
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عزيزي الزائر:
و�سحبه  اآله  وعلى  اهلل  ر�سول  على  وال�سالم  وال�سالة  هلل  احلمد 

اأجمعني. اإن من نعم اهلل علينا يف هذه البالد اأن خ�س كل منطقة 

ح�ساء كجزء  وحمافظة بتميز وتنوع تراثي وطبيعي, وحمافظة الأ

من املنطقة ال�سرقية وملا متلكه من تاريخ عريق ولو�سعها اجلغرايف 

مبوارد  وغنية  فريدة  طبيعة  من  اهلل  وماحباها  والقت�سادي 

الطبيعة فقد اأولتها حكومة مولي خادم احلرمني ال�سرفيني اأيدها 

اهلل الهتمام يف املجالت التنموية املختلفة, ومنها ال�سياحة حيث 

اإ�سرتاتيجية  يف  باإهتمام  ثار  والآ لل�سياحة  العامة  الهيئة  خ�ستها 

مبقوماتها  واإعتربتها  ال�سرقية  للمنطقة  ال�سياحية  التنمية 

املتنوعة وجهة �سياحية واعدة باإذن اهلل.

)اإكت�سف  الدليل  ثار هذا  والآ لل�سياحة  العامة  الهيئة  ت�سع  واإذ 

ح�ساء( كمرجع مي�سر وخمت�سر للتعرف على تاريخ وتراث  الأ

ومقومات املحافظة ال�سياحية, فاإنه يطيب للمحافظة اأن ترحب 

بزوارها من داخل البالد وخارجها ليتعرفوا على تلك املقومات 

اإقامتهم يف  وي�ستمتعوا باخلدمات املتاحة واملتنامية واأن تكون 

وطنهم وبني اأهليهم جتربة موفقة وثرية ومكررة باإذن اهلل.

حمافظ األحساء
رئيس جملس التنمية السياحية
بدر بن حممد بن جلوي
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و�سف عام

الت�سل�سل التاريخي : 

ح�ساء جمع )ح�سي(  ح�ساء مدلول طبيعي حيث يجمع املوؤرخون على اأن الأ ل�سم الأ

ميكن  بحيث  مطار.  الأ مياه  تختزن  رملية  بطبقة  املغطاة  ال�سخرية  ر�س  الأ وهو 

ح�سية يف هذا املوقع عرفت  احل�سول عليها نقية عذبة بحفر ي�سري جدًا. ولكرثة الأ

ح�ساء يف �سنة �14هـ. وفيها تاأ�س�ست هذه املدينة. وهناك اأ�سماء عدة  املنطقة بالأ

ح�ساء قدميًا منها:  اأطلقت على الأ

هجر: ن�سبة اإىل هجر بنت املكفف اجلرمقية.

اجلرهاء: يعتقد باأنها تقع بني املربز وقرية البطالية التي تبعد عن الهفوف 7 كم 

ح�ساء قبل امليالد, اأ�س�سها الكلدانيون. �سرقًا, وكانت هي عا�سمة الأ

يف  يطلق  ال�سم  وكان  ح�ساء.  الأ �سرق  يف  �سفر  الأ بحرية  اإىل  ن�سبة  البحرين: 

ال�سابق على كامل ال�ساحل الغربي من اخلليج العربي من ال�سمال اىل اجلنوب.

ح�ساء عن باقي املنطقة ال�سرقية  عندما يكون احلديث تاريخيًا ل ميكن ف�سل الأ

مع  املتو�سط  البحر  وجنوب  وغربها  اآ�سيا  جنوب  بني  �سرتاتيجي  الإ موقعها  حيث 

وجود اخلليج الذي يربط بني بحر العرب والهالل اخل�سيب )العراق(. فكانت لها 

ح�ساء  �سالت مع ح�سارات العامل القدمي كال�سا�سانيني والبابليني والفراعنة. فالأ

كان لها ارتباط وثيق بالدول املجاورة عن طريق الرب والبحر, كما ترتبط مع دول 

�سرق اآ�سيا عن طريق البحر من خالل ميناء العقري الذي ما تزال اآثاره باقية اإىل 

يومنا احلا�سر. 

من  عدد  واأقيمت  م�ست,  �سنة   �000 من  اأكرث  قبل  ح�ساء  الأ ا�ستوطنت  وقد 

امل�ستوطنات الب�سرية, منها ال�ساميون- الكنعانيون- اجلرهائيون-ط�سم- جدي�س- 

بنو عبد القي�س وغريهم من القبائل العريقة. وت�سكلت وحدة �سيا�سية ت�سم حتتها 

�سالم رحب به اأهل  اجلرهاء وهجر واملامونية والهفوف, وعندما و�سلتها ر�سالة الإ

املنطقة واعتنقوه اإميانا واعتقادًا ودخلوا فيه �سلما يف العام ال�ساد�س الهجري وكان 

ح�ساء اآنذاك قبائل بني وائل وبني عبد القي�س. وبتتبع تاريخ املنطقة نرى  يقطن الأ

اأنها مرت حتت حكومات عديدة مثل العبا�سيني القرامطة والعيونيني و واجلروانيني.

ح�ساء حتت لواء امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه  ويف الع�سر احلديث ان�سمت الأ

ح�ساء عا�سمة للمنطقة ال�سرقية  بعد دخوله مدينة الهفوف عام 1��1هـ. وظلت الأ

حتى عام 1�70هـ. ويف عام 19�0م اأ�سدر جاللة املغفور له امللك عبد العزيز اأمرًا 

بنقل مركز املنطقة اإىل مدينة الدمام.
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املوقع اجلغرايف

العربية  اجلزيرة  �سبه  من  ال�سرقي  اجلزء  من  كبرية  م�ساحة  ح�ساء  الأ ت�سغل   

ويحدها  اأبقيق  حمافظة  ال�سمال  من  يحدها  احلايل   داري  الإ التق�سيم  وح�سب 

اخلليج العربي وخليج �سلوى �سرقا, وتنتهي حدودها اجلنوبية يف عمق الربع اخلايل 

وحتدها الدهناء من جهة الغرب. 

ح�ساء ذات موقع جغرايف ا�سرتاتيجي متميز فهي تعد املنفذ الربي الذي يربط  والأ

واليمن, وهي  املتحدة وعمان  العربية  مارات  والإ بدول اخلليج كدولة قطر  اململكة 

�28 كم, ومن  الريا�س نحو  العا�سمة  1�0كم وعن  الدمام م�سافة نحو  تبعد عن 

املدينتني  هاتني  بني  امل�سافة  تتو�سط  كمنطقة  ح�ساء  الأ موقع  اأهمية  يتبني  ذلك 

الديار  اإىل  املتجهة  العابرة  القوافل  وت�ساهد  املجاورة,  اخلليج  ودول  الرئي�سيتني 

ح�ساء, مما يعزز مكانتها التجارية. املقد�سة مكة واملدينة عرب الأ

 �� –  48 �سمال, وخطي طول   26 –  17 دائرتي عر�س  بني  نف�سها  الواحة  وتقع 

ر�س ت�سل اإىل حوايل 4�0  ح�ساء م�ساحة �سا�سعة من الأ �سرًقا, وتغطي حمافظة الأ

األف كم2, متثل 68% من م�ساحة املنطقة ال�سرقية و 24% من م�ساحة اململكة, كما 

اأنها تعد اأكرب واحة نخيل زراعية طبيعية يف العامل.

ف�سل ال�ستاء فت�سل درجة احلرارة اإىل 10 درجات ولذلك يرتدد القول ال�سائع 

ح�ساء  ح�ساء ونهار ا�سطنبول للدللة على اجلو البديع الذي تتمتع به الأ ليل الأ

ليال. 

ونوفمرب,  واأبريل,  مار�س,  ميالدية هي:  �سهور  اأربع  معتدل يف  الطق�س  ويكون 

ودي�سمرب وتعد منا�سبة  للرتفيه اخلارجي.

الت�ساري�س

ح�ساء اإىل  ح�ساء بجمالها و طبيعتها ال�ساحرة واملتنوعة حيث تتق�سم الأ تبهرك الأ

ثالثة اأق�سام ت�ساري�سية رئي�سية:

- اله�ضاب: وتتكون من ه�سبة الدبدبة وه�سبة ال�سمان ونفود اجلافورة وامل�ساحات 

امل�ساحة  من   %4�.6 م�ساحتها  وت�سكل  والعقري,  �سلوى  منطقتي  يف  ال�سخرية 

جمالية للمحافظة, وترتاوح ارتفاعاتها من 100 - 400م فوق �سطح البحر. الإ

اخلايل  الربع  من  كبري  جزء  من  وتتكون  الرملية(:  )العروق  -ال�صحاري   

وت�سكل  كم2,  األف   80 ومب�ساحة  الدهناء  و�سحراء  كم2,  األف   640 ومب�ساحة 

ال�سحاري 40% من م�ساحة املحافظة. 

-ال�صهل ال�صاحلي: على اخلليج العربي, وميتد من العقري �سماًل اإىل �سلوى جنوبًا 

املحافظة.  12% من م�ساحة  وي�سكل  – 16 كم,   6 وبعر�س ما بني  1�0 كم   بطول 

وف�ساًل عن ذلك هناك ال�سبخات والوديان.

اأر�س  وتعد  البحر,  �سطح  فوق  �سفر  اإىل  700م  بني  ما  املحافظة  ارتفاع  ويرتاوح 

واحة  طبوغرافية  اأما  ال�سرق.  اجتاه  يف  ومتيل  م�سطحة,  عامة  ب�سفة  املحافظة 

ال�سمال  �1 كم ونحو  �1م لكل  ال�سرق مبعدل  ح�ساء فهي م�ستوية وتنحدر نحو  الأ

ال�سرقي مبعدل �0م لكل 20 كم, وترتفع الواحة 1�0م عن �سطح البحر.

املناخ 

ذورتها  اإىل  النهار  و�سط  يف  احلرارة  درجة  ت�سل  حيث  قاري  ح�ساء  الأ مناخ 

بارد  �سيفا  جاف  حار  ح�ساء  الأ فمناخ  اآخره.  يف  تنخف�س  ما  �سرعان  لكنها 

ف�سل  خالل  املو�سمية  مطار  الأ تهطل  الغالب.  يف  �سحو  وجوها  �ستاء,  ممطر 

اخلريف. وتتعر�س اإىل عوا�سف رملية من حني اإىل اآخر, غري اأن كثافة النخيل 

ت�سهم يف اعتدال اجلو ل �سيما يف املناطق الزراعية خالل ليايل ال�سيف, اأما يف 
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التوزيع ال�صكاين 

��92 املركز�664�0 الهفوف

�910 املطرييف����00 املربز

�892 احلوطة����� العيون

8700 اجلليجلة�2920 الطرف

��82 املراح22680 احلليلة

8100اجلرن�2167 البطالية

�7�6 بني معن�21�2 ال�سعبة

6900 ال�سقيق��212 العمران

��02 الدالوة18270 املنيزلة

4860 ال�سهارين172�0 القرين

�4�7 ال�ساباط14820 اجل�سة

���4 املقدام�1�87 القارة

التوزيع ال�صكاين 

�241 الوزية1��20 اجلفر

22�0 اأبوثور�12�7 الكالبية

�212 الطرابيل10740 اجلبيل

1928التهيمية�10�1 املن�سورة

�164 املزاوي9720 الرميلة

��16 ال�سيايرة96�0 التويثري

�160 غم�سي9�00 الف�سول

660 العو�سية1440 ال�سويدر

6�0 ال�سويكية1170اأبواحل�سي

�10 العرامية1140 ال�سبايخ

�سلة�112 العقار 420 فريق الأ

�111941 الإجمايل 870 فريق الرمل

ال�سكان

يكن  مل  املا�سية  �سنة  الع�سرين  خالل  ح�ساء  الأ ملحافظة  النموال�سكاين  معدل  اإن 

ح�ساء  الأ �سجلت  حيث  ال�سرقية,  املنطقة  اأو  اململكة  يف  ال�سكان  منو  عن  مبعزل 

مر الذي عمل على رفع ن�سبة  معدلت منو �سكاين مرتفع خالل الفرتة نف�سها؛ الأ

ال�سكان  تعداد  و�سل  وقد  1�94هـ.  يف  كان  عما  للمملكة  بالن�سبة  ح�ساء  الأ �سكان 

حمافظة  بلدية  اأجرته  الذي  بالعينة  القت�سادي  الجتماعي  امل�سح  نتائج  ح�سب 

ح�ساء عام �141هـ اإىل اأن عدد ال�سكان يبلغ 790.000 ن�سمة, ويقدر عدد �سكان  الأ

ح�ساء حاليا �1.119.41 ن�سمة؛ اأي مبعدل منو ي�سل اإىل 4% �سنويا  حمافظة الأ

طبقا لإح�سائية �142هـ وهم موزعون على مدنها وقراها ومراكزها كالتايل: 
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اأهم املدن والقرى

�0 مدينة  �سافة اإىل  اأهم املدن هي الهفوف واملربز والعمران والعيون واجلفر, بالإ

�سغرية وقرية ت�سكل حوا�سر �سكنية م�سمولة باخلدمات واملرافق, واأهم هذه القرى 

اجلليجلة,  اجل�سة,  التويثري,التهيمية,اجلبيل,  معن,  بني  البطالية,  هجائيا:  مرتبة 

احلليلة, احلوطة, الدالوة, الرميلة, ال�ساباط, ال�سيايرة, ال�سعبة, ال�سقيق, ال�سهارين, 

املركز,  املراح,  الكالبية,  القرين,  القارة,  الف�سول,  غم�سي,  الطريبيل,  الطرف, 

املزاوي, املطرييف, املقدام, املن�سورة, املنيزلة, الوزية. وعدد من الهجر ي�سل اإىل 

21 هجرة ومركز, اأهمها: الغويبة, خري�س, يربين, �سلوى, جودة, حر�س. 

التعامالت النقدية

ح�ساء, وميكن ا�ستخدام بطاقات  الدفع بالنقد هو الطريقة ال�سائعة يف حمافظة الأ

ماكن التي تتوفر فيها  يل لدفع قيمة امل�سرتيات يف الأ الئتمان وبطاقات ال�سراف الآ

خدمات نقاط البيع لتلك البطاقات, كما تتوفرجميع امل�سارف املحلية, حيث توؤمن 

هذه امل�سارف اخلدمات امل�سرفية التي يحتاجها الزائر وال�سائح, كما تنت�سر اآلت 

يل يف جميع امل�سارف ومراكز الت�سويق وبع�س الطرق الرئي�سية ويف  ال�سراف الآ

ح�ساء كافة. مدن وقرى الأ

اخلدمات الطبية 

والوحدات  امل�ست�سفيات  من  عدد  خالل  من  متوفرة  و  منت�سرة  الطبية  اخلدمات 

من  العديد  خالل  من  وكذلك  جمانا,  خدماتها  توفر  والتي  احلكومية  ال�سحية 

ببطاقات  اأو  نقدًا  الدفع  تقبل  التي  هلية  الأ وامل�ست�سفيات  وامل�ستو�سفات  العيادات 

الذي  بالهفوف  العام  فهد  امللك  م�ست�سفى  امل�ست�سفيات احلكومية  واأهم  الئتمان. 

مري �سعود بن جلوي باملربز الذي ي�سع 120 �سريرًا,  ي�سع �02 �سرير, وم�ست�سفى الأ

الذي  طفال  والأ الولدة  120 �سريرًا. وم�ست�سفى  النف�سية �سعة  ال�سحة  وم�ست�سفى 

220 �سريرًا, وهناك الكثري من امل�ستو�سفات واملراكز الطبية التي ت�سعى يف  ي�سع 

خدمة جميع �سرائح املجتمع التي جتدون قائمة منها يف نهاية الدليل.

مواقيت ال�سالة

الهفوف ( ما بني  ح�ساء ) مدينة  تتقدم مواقيت ال�سالة يف عا�سمة حمافظة الأ

10-�1 دقيقة تقريبًا عن الريا�س, وميكن الإطالع على مواقيت ال�سالة من خالل 

ح�ساء يلزم مراعاة فارق التوقيت بني مدنها  تقومي اأم القرى. ونظرًا لت�ساع رقعة الأ

املختلفة املنت�سرة على م�ساحتها اجلغرافية.

ال�سفر والتجوال 

توفر  �سبكة  لوجود  املختلفة  النقل  و�سائط  عرب  ح�ساء  الأ ملحافظة  الو�سول  ميكن 

وقات املختلفة. التنقل منها واإليها يف الأ

اأوال: طريق اجلو 

�سواق  والأ الفنادق  حيث  دقيقة  وع�سرين  خم�سة  الواحة  مركز  عن  املطار  يبعد 

جرة. ومكاتب �سيارات الأ

الو�سول  واملدينة, وميكن  الريا�س وجدة  اإيل  لديه �سبكة رحالت مبا�سرة  واملطار 

اإيل اأي حمطة اأخرى عن طريق مطار الريا�س, ويقع املطار اإىل الغرب من مدينة 

الهفوف. 

ثانيا: الطرق الربية 

ميكن الو�سول ملدينة الهفوف عرب �سبكة طرق حديثة تربطها مبدن اململكة املختلفة 

والدول املجاورة 

طريق الهفوف – الريا�ض :

ال�سريع  الطريق  عرب  الهفوف  اإيل  اململكة(  الريا�س)عا�سمة  من  التنقل  ميكن   
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اإذا رغب  مب�سافة ثالثمائة وخم�سني كيلومرتا, وميكن املرور على حتويلة خري�س 

الزائر يف ذلك.

كما يوجد طريق اآخر عرب مدينة حر�س واخلرج. ومن الريا�س ميكن التنقل اإيل 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.

طريق الدمام – الهفوف: 

وهو  كيلومرتا  و�ستني  مائة  مب�سافة  �سريعة  طريق  عرب  الدمام  من  التنقل   ميكن 

نف�س الطريق الذي يوؤدي من الهفوف اإيل بقيق يف منت�سف امل�سافة. وهو نف�سه اإىل 

الظهران واخلرب والقطيف واجلبيل واإىل البحرين والكويت وال�سام.

طريق الهفوف – الدوحة )قطر(:

 ميكن التنقل من الدوحة اإيل الهفوف عرب طريق �سريعة دولية, و تعد مدينة �سلوى 

والو�سول  كيال,  وخم�سون  مئة  وتبعد  قطر,  اإيل  احلدودي  املعرب  هي  ح�ساء  بالأ

للدوحة مب�سافة مئة كيلو مرتمنها.

طريق الهفوف – اأبو ظبي:

عند  احلدودي  املعرب  وحتى  �سلوى  مبدينة  مرورا  �سريع  طريق  عرب  التنقل  ميكن   

البطحاء مب�سافة بينه وبني الهفوف مئتني وخم�سني كيلومرت, وللو�سول لـ )اأبو ظبي( 

اإمارة  اإىل  التوا�سل  املفرق ميكن  نقطه  ومن  كيلو مرت  اأربعمئة  من احلدود حوايل 

دبي, و من نقطة املفرق ميكن الو�سول اإيل م�سقط عمان مرورا بالعني.

مارات: الهفوف - احلدود الإ

ح�ساء.   يتجه غربا اإيل حر�س ثم اإيل ال�سرق حتى البطحاء, ويخرتق وادي املياه بالأ

الهفوف – م�صقط: 

مارات اأو عرب توا�سل الطريق الدولية من  ميكن التنقل اإما عن طريق املرور بالإ

را�سي ال�سعودية وحتى حدود عمان. معرب البطحاء داخل الأ

طريق ال�صمال: 

النقل  �سركات  من  عدد  يوجد  اململكة  �سمال  اإيل  ويتجه  الهفوف  من  يبداأ  وهو 

جرة لل�سيارات ال�سغرية ب�سائق اأو دون  بالبا�سات, كما يوجد عدد من �سركات الأ

على  التاك�سي  ويتوفر  العادية,  جرة  الأ �سيارات  املدينة  داخل  يتوفر  كما  �سائق, 

النداء.

القطار 

يوفر القطار حركة نقل اآمنة بني الهفوف والدمام وبني الهفوف والريا�س تتحرك 

ابتداء من الهفوف اأو يعرب من خالل حمطتها عددا من الرحالت بدرجات خمتلفة 

�سبوع. ربع والع�سرين �ساعة وطوال الأ على مدى الأ

الو�سول  وميكن  واملربز,  الهفوف  مدينتي  بني  و�سطية  منطقة  يف  املحطة  وتقطع 

ملركز اأي منهما خالل خم�س دقائق.

جرة  جرة متوفرة للنقل بني مدن اململكة حيث يوجد حمطة ل�سيارات الأ �سيارات الأ

للنقل من الهفوف اإيل الريا�س والدمام.

حمطات البا�صات 

توجد خطوط نقل بري بني الهفوف وخمتلف مدن اململكة كما توجد حمطة للنقل 

اجلماعي وكذلك النقل باحلافالت اخلا�سة.

ثالثا: الطرق البحرية:

ميناء  لوجود  وذلك  البحر,  طريق  عن  ح�ساء  الأ اإىل  الو�سول  م�ستقبال  مكان  بالإ

ح�ساء يجعلنا ندرك ب�سكل اأكرب اأهمية موقع  العقري, ولتعدد و�سائل الو�سول اإىل الأ

�سرتاتيجي. ح�ساء الإ الأ

ح�ساء؟ ملاذا تزور الأ

ح�ساء( خالدة يف ذاكرة التاريخ خا�سة عندما متر علينا  مدينة الهفوف )قاعدة الأ

ال�سنوات وذكرى اليوم الوطني, فمدينة الهفوف حمط اأنظار اجلميع, كانت اأكرب 

مدينة يف ال�ساحل ال�سرقي واجلزيرة العربية يف بدايات القرن املا�سي وقاعدتها 

واجلغرافيا  التاريخ  يف  لتربز  َهَجر  مدينة  اأفول  بعد  كعا�سمة  تبلورت  �سا�سية  الأ

دب والعلوم الدينية والزراعية وال�سيا�سية والعمارة.  والأ

 تاأ�س�ست الهفوف قبل خم�سة قرون لتن�سوي حتتها امل�ستوطنات القريبة كالكوت , 

والرفعة, الرقيات, وال�ساحلية, وت�ستقبل وفود املهاجرين اإليها من كل حدب و�سوب 

لين�سهروا  ت�ستقبلهم  ذلك  وغري  والبحرين  وعمان  وجند  والعراق  احلجاز  من 

العربية  اجلزيرة  وو�سط  اخلليج  بناء  لأ جتاريًا  ملتقى  وتكون  حميطها.  اأبناء  مع 

من  مبنتجاتها  ح�ساء  والأ  . والفواكه  واحلم�سيات  التمور  واحتها  منتجات  ولتنقل 
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�سقاع حتى ارتبط  ال�سناعات احلرفية التي متيزت بدقتها اأخذت �سهرتها يف كل الأ

والن�سيج  و اخلزفيات  وكالب�ست احل�ساوي(  بها )كالدلة احل�ساوية  ح�ساء  الأ ا�سم 

قم�سة املطرزة واخلو�سيات وغريها. والأ

م�سجد  فهناك  والرتاثية  ثرية  الأ املختلفة  ال�سياحية  باملقومات  تزخر  ح�ساء  والأ

والوجاج  حريف  واأبو  البطالية  وم�سجد  التهيمية  وجامع  �ساهود  وق�سر  جواثا 

�سافة اإىل الطبيعة اخل�سراء املمتدة نحو ال�سواطئ البحرية املطلة على  وغريها بالإ

اخلليج العربي, واملتنزهات كاملتنزه الوطني ومتنزه عني جنم وال�سواطئ ك�ساطئ 

�سفر و�سراة  العقري و�ساطئ �سلوى و�ساطئ اأبو قمي�س وكالبحريات مثل بحرية الأ

املتاحف  وجود  وكذلك  واحلوار  واجلوهرية  �سبعة  واأم  اخلدود  كعيون  وكالعيون 

ح�ساء  ثار والرتاث ال�سعبي. وعندما ُتذكر الأ ح�ساء لالأ العامة واخلا�سة كمتحف الأ

ح�ساء على  حيث ترتبع الأ النفط,  ذهان  الأ اإىل  ال�سعوديني �سرعان ماياأتي  لدى 

اأكرب خمزون للطاقة يف العامل من البرتول والغاز.

ح�ساء يف عيون ال�سعراء الأ

من  العديد  �سيلة  الأ اأهلها  وطبائع  الفاتنة  طبيعتها  مبظاهر  تغنى  واحة  ح�ساء  الأ

دباء, فاألهمتهم اإبداعا جتلى يف معان و�سور واأخيلة اأدبية رائعة, ففي  ال�سعراء والأ

العاطفية  اجلاذبية  قوة  وهو  املتخ�س�سني,  �سر عجيب حري  خاذة  الأ الواحة  هذه 

التي تنازع كل من يقيم فيها, اإذ ي�سعر بحنني جارف اإليها مبجرد البتعاد املوؤقت 

واحاتها  يف  تغزلوا  ل�سعراء  ق�سائد  من  املجتزاأة  ال�سعرية  النماذج  وهذه  عنها. 

اجلميلة توؤكد ما فيها من فتنة و�سحر: 

ح�ســـــــاء واغتــــنـــــــــم  يا مــن يـروم ظالل اخللد وارفـــــة                نقل فوؤادك يف الأ

فبني اأ�سجـــارهـــا والنخل و�سو�سـة                جتلي عن النف�س ما عانت من ال�ســقــم 

يو�سف اأبو �سعد رحمه اهلل 

مياهـهــا ثـــــــرة للخري جـالـــبـــــــــة                وطعمهــــا �ســكــــــر لـــم ي�ســلك القــبـــــــا 

بحر وان مياه البحر مـــــــالــحـــــــة                وماوؤها ال�سهد ي�سقي ال�ســوح من�ســكبـا 

حممد امللحم رحمه اهلل 

ال�سعر الذين �سكنوا  اأ�سماء بع�س فطاحله  اأن ن�ستعر�س  ول يفتنا يف هذا ال�سدد 

اجلاهلي:  الع�سر  يف  ح�ساء  الأ وحكماء  وخطباء  �سعراء  اأ�سماء  ومنهم  ح�ساء  الأ

�سغر – ق�س  كرب واملرق�س الأ طرفة بن العبد – املتلم�س – اجلارود – املرق�س الأ

يادي. وهناك اأي�سا من برز يف الع�سر احلديث على م�ستوى اململكة  بن �ساعدة الأ

والعامل العربي.

وهذا �سالح بن هندي يقول: 

اأح�ساء جئتك م�ستاقًا على عجـل                   اأبـدي املحبــــة �سم�ســــًا تق�سـع الريبــــــا

اإين ع�سقتك طفــــاًل همــــه لعـــب                  و مــــا اأزال اأحــــــــــب اللهــــــــو و اللعبـــــا 

ال�سعراء  اأمري  م�سابقة  يف  الثالث  املركز  على  احلا�سل  ال�سحيح  جا�سم  وذاك 

يقول:

يا حفنة من ح�سـارات مكــــــــــــومة               يف الذكريــات التـــــي �سميتهــــا بلــــــدي 

بـــــدي     قومي اإىل حجري التاريخ نطـرقها               حتـــى يفيق �سبــــات النخلــــــة الأ

واإذا تاأملنا �سعر الدكتور حممود احلليبي حيث يقول:

ح�ساء يا طيب ذكرها               فواحـــــــــــة اأحالم ولهفــــــــة منحنــــــــى  واإن �سرت الأ

وخ�سر كما النخل الكــرام قـلوبنـــا               وعذب كمــا التمـــــر اخلال�س حديثنــــا 

ويقول حممد اجللواح:

اآه يـــا اأحـ�ســـــاء يــــامع�ســـوقـــتــــــي                يــاحقـــول النـخـــل يــــا اأر�س الـــُرطــــب

تــــــــهـــا                فــــــاإذا مــــــــاجـئـتــــهـــــــــا راح الـتــعــــب تــعـــــــب اأنت اإذا لـــــــم تـــــاأ
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وهذا ناجي احلرز يقول:

ح�ســـــاء يا قلب املعـــــــــــــنى                 فاأطلــــــق من حلـــــون الع�ســـــق حلنــــــًا  هي الأ

وخذنـا يف طريقـك حيـــث جنـــــــم                يبـــــوح وجنمـــــــــــة كال�سبـــــح و �سنـــى

وهذا ال�ساعر �سعد الرباهيم يقول:

م�ســــار يا هجــــــر ففي جواثا ويف القلعــــات مت�ســــــع                لكي نباهي بـــــك الأ

ويف جواثا لثاين جمعـــة فر�ســــت                 يف الديـــــن �سلـــي به وا�ستب�ســر الب�سر

 هذا عبد اهلل ال�سايب يقول:

ديـــــم و طـــوده الـ�ســـامـــــي اأحــب احل�ســا حـبـــًا يـجـ�ســــده                      خـ�ســـب الأ

نـخـــل يـمـيـــل كـــــــاأن ِزفـنـتــــه                       غيــداء بـيــن مـعـ�ســــوقــهــــا الظـــــامـــي

الطبيعة وال�ستجمام 

يرغب  التي  املواقع  اختيار  يف  متحريا  ال�سائح  جتعل  الطبيعي  بتنوعها  ح�ساء  الأ

والوجه  واملاء  اخل�سرة  حيث  ح�ساء  الأ باجلمال.  جميعها  تتميز  نها  لأ زيارتها  يف 

احل�سن.

امل�سطحات املائية

�ساطئ العقري )التاريخ, الرتاث, الطبيعة(:

حيث  ح�ساء  الأ يف  ال�ساحلية  والرتاثية  ال�سياحية  املواقع  اأهم  من  العقري  �ساطئ 

يف  العربية  واجلزيرة  اخلليج  ملنطقة  املهمة  الذكريات  من  حافل  ب�سجل  يحتفظ 

واملناطق  ح�ساء  لالأ رئي�سي  جتاري  كميناء  وال�سيا�سية,  التاريخية  الكتب  اأمهات 

�سواحل  اأجمل  من  اأنه  كما  اخلليج,  �ساحل  على  العربية  اجلزيرة  يف  الو�سطى 

ال�سعودية املطلة على اخلليج العربي من حيث الطبيعة البكر والبيئة النظيفة ووجود 

اآبار املياه العذبة التي تنبع بجوار ال�ساحل واملباين القدمية, وقربه من عدة جزر.

عجري  قبيلة  ا�سم  من  ح�ساء  الأ اأهايل  ي�سميه  كما  العجري  اأو  بالعقري  �سمي  وقد 

ول قبل امليالد وورد يف معجم البلدان لياقوت  لف الأ التي �سكنت املنطقة خالل الأ

العقري  ميناء  ويقع  عقري.  وت�سغريها  �سيئني  بني  فر�سة  كل  العقر  اأن  احلموي 

على �ساطئ اخلليج على بعد 40 كيلو مرت عن مدينة الهفوف عرب الطريق الربي 

التجاري القدمي, الذي تقوم وزارة املوا�سالت حاليا باإن�سائه, كما اأن هناك طريق 

حديث م�سفلت من مدينة العيون طوله �8 كم. 

ح�ساء وللمناطق الداخلية  كان �ساطئ العقري ي�سكل قبل النفط امليناء الرئي�س لالأ

الهند  البحار  وراء  ملا  اخلارجي  بالعامل  الت�سال  وو�سيلة  العربية,  اجلزيرة  من 

�سواق التجارية القدمية املطلة على اخلليج  وال�سني, و�سوقًا مهمة ورئي�سية من الأ

�سالم, حيث ذكر بع�س املوؤرخني اأنه يلتقي  من الناحية الغربية يف فرتة ما قبل الإ

قطار املجاورة, وتعر�س فيها األوانا �ستى من  قاليم والأ فيها عدد كبري من جتار الأ

جنبية.  حما�سيل بالد العرب ومنتجات البالد الأ

خرى ما بني  ح�ساء ثم اإىل املناطق الأ حمال التي تغادر ميناء العقري اإىل الأ وتقدر عدد الأ

خ�ساب واملواد الغذائية والنب  2�0 اإىل �00 حمل جمل حتمل اأ�سناف الب�سائع من الأ

والهيل والبهارات واملالب�س والعطور والبخور وال�سندل حيث ترد من الهند وال�سني 

ح�ساء من  واإيران والعراق واليمن وح�سرموت وعمان, وتعود حمملة باأهم منتجات الأ

التمور والدب�س وف�سائل النخيل و�سعفها وال�سوف واملوا�سي وبع�س املنتجات اليدوية 

�سالمية  ح�سائية ال�سهرية. ومن هذا امليناء انطلقت اجليو�س الإ كالفخار وامل�سالح الأ

التي فتحت بالد فار�س والهند وو�سلت اإىل م�سارف بالد ال�سني.

ثرية والتاريخية والرتاثية التي ت�ستحق امل�ساهدة  ويف العقري الكثري من املواقع الأ

من  تتكون  اجلمارك,  �ساحة  اأهمها:  ومن  قائمة,  زالت  ل  اأنها  خا�سة  والزيارة 

مباين اإدارية من دورين, وم�ستودعات. والفر�سة ر�سيف امليناء بطول )148مرتًا( 

ب�سكل  مغمور  والثاين  الب�سائع,  تفريغ  ر�سيف  ميثل  مك�سوف  ول  الأ جزاأين,  من 

دارة نوافذ خ�سبية  ن�سف دائري لت�سهيل ر�سو ال�سفن, وحتيط بجميع حجرات الإ

م�ستطيلة ال�سكل تعلوها اأقوا�س ن�سف دائرية. 

مارة وامل�سجد الذي يتكون من رواقني. واخلان الذي  والقلعة تتكون من ق�سر الإ

كا�سرتاحة  الهجري  ال�سابع  القرن  بداية  منذ  ا�ستعمل  وقد  امليناء.  غرب  يقع 

للم�سافرين ودوابهم, ويحتوي على حجرات للنوم وقاعات لعر�س الب�سائع, و�سكن 

و�سراء  بيع  من  التجارية  عمال  الأ فيها  وتزاول  الزوار,  وكبار  بامليناء  للعاملني 

وتخلي�س للب�سائع. 



222�

اأمتار,  ع�سرة  ارتفاعه  يبلغ  ال�سكل  ا�سطواين  مبنى  وهو  زهمول  اأبو  برج  وهناك 

بني �سنة 1280هـ على تلٍّ مرتفع, وبالقرب منه بئر ماء عذب ي�ستقي منها الذين 

العقري,  يف  العذبة  الوحيدة  البئر  لكونها  اأهميتها  وتاأتي  العقري,  على  يرتددون 

ويعرف كذلك با�سم برج الراكة لوجود �سجرة اآراك �سخمة بالقرب منه.

من  بد  ل  املزيد  معرفة  اأراد  وملن  كل,  من  بع�س  اإل  ذكرت  التي  ثار  الآ تلك  وما 

زيارة املوقع.

ويتميز �ساحل العقري بال�سواطئ الرملية ال�سحلة وتنوع املظاهر اجلغرافية وكرثة 

الروؤو�س واخللجان واجلزر, حيث يوجد بالقرب منه عدة جزر, من اأهمها جزيرة 

الزخنونية وجزيرة الفطيم. 

�سفر: بحرية الأ

كيلو  خم�سة  نحو  ح�ساء  بالأ العمران  مدينة  من  ال�سرق  اإىل  �سفر  الأ بحرية  وتقع 

�سفر, وهي اإحدى البحريات يف منطقة اخلليج, ويعود م�سماها  مرتات, وتعرف بالأ

التاريخي ل�سرق اجلزيرة العربية .

ختها �سراة  �سا�س من مياه ال�سرف الزراعي )وهي تواأم لأ والبحرية تتاألف يف الأ

رئي�سة  قناة  لتتجمع يف  امل�سرف  قنوات  ت�سري  العيون( حيث  �سمال مدينة  العيون 

هذه  تنقل  حيث  ال�ستاء  يف  اآخر  دورا  البحرية  وتوؤدي  البحرية,  يف  نهاية  ت�سب 

مطار.  امل�سارف مياه الأ

من  نوعا  اإليها  الو�سول  ميثل  ولذا  وال�سبخات؛  الرملية  الكثبان  بالبحرية  وحتيط 

ال�سعوبة, وحتتاج يف الوقت احلا�سر اإىل مركبات ذات دفع رباعي.

نبات  مقدمتها  يف  وياأتي  املختلفة,  ال�سحراوية  النباتات  البحرية  حول  وتنمو 

ال�سرخ�س الذي ينمو بكثافة حول اأطرافها وعند انح�سار املياه �سيفا تكون مرعى 

بل حيث يخيم حولها جمع من اأهل البادية لهذا الغر�س, وكذلك  غنام والإ غنيا لالأ

ينمو حولها نبات الطرفاء وغريه. 

وتعد البحرية حمطة ا�سرتاحة لهجرات الطيور املختلفة التي تعرب مرتني يف العام 

من ال�سمال اإىل اجلنوب ومن اجلنوب اإىل ال�سمال, وتتنوع هذه الطيور من كبريها 

وز اإىل �سغريها كالبالبل والع�سافري. كالبط والأ

كما ت�سم البحرية اأ�سماكا ميكن مراقبتها بالنظر, وقد منت باأحجام خمتلفة نتيجة 

لعدم ا�سطيادها وذلك عن طريق التوعية.

على م�ساحة الواحة املزروعة وي�سل طولها اإىل  وتعادل م�ساحة البحرية يف احلد الأ

نه عبارة عن  اأما العر�س فيتغري بني ال�سيف وال�ستاء لأ خم�سة وع�سرين كيلومرت 

األ�سن متثل خلجانا. وتعد البحرية مكان ا�سرتخاء جميل لكثري من مرتاديها خا�سة 

وميار�سون  ويخيمون  بل  وغريهم.  واجل�سة  والعيون  العمران  اأهايل  به  ا�ستهر  ما 

هواية �سيد الطيور يف موا�سم الهجرة.

ح�ساء  �سفر �سيالحظ اختالفا كبريا بني انطباعاته عن واحة الأ اإن الزائر لبحرية الأ

فق للغطاء النباتي املتداخل  املزروعة بالنخيل وبني املناظر اخلالبة اأي�سا بامتداد الأ

مع البحرية واملتعانق مع الكثبان الرملية. 

�ساطئ �سلوى 

البع�س من هواة ال�سيد وال�سباحة  ال�سرقية يرتاد  ال�سواطئ يف املنطقة  مع كرثة 

�ساطئ �سلوى, وهو �ساطئ رملي يبعد حوايل 1�0 كيلو مرت اإيل اجلنوب من الهفوف 

وذلك  العقري  ل�ساطئ  ا�ستمرار  وهو  اخلليج.  على  القطرية  احلدود  من  بالقرب 

لل�سباحة والتنزه وال�سيد فيه لنظافة مياهه واإىل اجلنوب منه �ساطئ اآخر ي�سمى 

�سماك. العديد, ويتميز ب�سفاء مياهه ووفرة الأ

عيون املياه

ح�ساء بكرثة العيون التي كانت تتدفق طبيعيًا بغزارة من اأكرث  ا�ستهرت حمافظة الأ

من )162( عينًا مابني مياه دافئة و�ساخنة وباردة ؛ لذا اأقدمت الدولة على اإن�ساء 

ح�ساء حلفظ  و�سط هو م�سروع الري وال�سرف بالأ اأحد اأكرب امل�ساريع يف ال�سرق الأ

بدًل من  الري  قنوات  املزارعني بطريقة منظمة عرب  توزيعها على  ثم  املياه,  هذه 

تدفقها يف ال�سحراء. ومن اأ�سهر تلك العيون: 

عني جنم:

وهي نبع متو�سط احلجم, وماوؤها كربيتي, تقع غرب املربز قرب جبل اأبو غنيمة, 
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اأمرا�س  من  يعانون  ممن  النا�س  من  كثري  ويق�سدها  قبة,  العني  على  بني  وقد 

ع�ساب؛ نظرًا لرتفاع حرارة مياهها, وقد اأقامت  الروماتيزم اأوامرا�س ت�سلب الأ

بلدية املحافظة حول هذه العني متنزه عني جنم. 

عني اأم �صبعة:

وماوؤها حار,  القرين(,  املربز )بالقرب من قرية  �سمايل مدينة  تقع يف  نبع كبري 

�سبعة, ومنها  رئي�سة, كان عددها  الب�ساتني من خالل جمموعة جداول  يجري يف 

اأخذت ا�سمها وهي اإحدى العيون املف�سلة التي يق�سدها ال�سكان وال�سياح.

عني اخلدود:

اأعظم  من  وهي  احلقل,  عني  جنوب  وتقع  ح�ساء,  الأ ينابيع  اأكرب  من  واحدة  تعد 

ح�ساء, وموقعها و�سط مدينة الهفوف.  م�سادر املياه للناحية ال�سرقية من الأ

عني اجلوهرية:

تقع بالقرب من قرية البطالية, وت�سقي مياهها ق�سمًا من ب�ساتني تلك الناحية مثل, 

ال�سعبة, وهي نبع متو�سط احلجم, وقد اأقامت عليها هيئة الري وال�سرف م�سخات 

ماكن التي يرتادها النا�س. ل�سخ املياه, بعد اأن قل ماوؤها, وهي من الأ

عني احلقل:

تقع يف و�سط نخيل مدينة الهفوف, �سمال غرب عني اخلدود, وتعد واحدة من اأكرب 

ح�ساء, ومنبعها عبارة عن جلة وا�سعة عري�سة املجرى.  ينابيع املياه يف الأ

عني البحريية:

تقع يف غرب مدينة الهفوف, يف منطقة ال�سيفة, وت�سقي مياهها الب�ساتني املتاخمة 

ملدينة الهفوف. 

عني برابر:

ح�ساء,  تقع يف �سرق مدينة الهفوف, وغرب عني اللوميي, وهي من اأعظم عيون الأ

وكانت  الناحية,  تلك  نخيل  وت�سقي  املياه,  يف  ف�سل  والأ وعذبًا,  باردًا  ماوؤها  ويعد 

ت�سري يف خندق حتى ت�سل اإىل نخيل الطرف. 

عني احلارة:

تلك  نخيل  وت�سقي  بغزارة,  املاء  منها  ويتدفق  املربز,  مدينة  و�سط  يف  تقع 

الناحية. 

ح�ساء عيون كثرية يف الواحة ال�سمالية والواحة ال�سرقية ويف مدينتي الهفوف  ويف الأ

املياه  �سخ  ويتم  ح�ساء,  بالأ وال�سرف  الري  هيئة  اإدارة  عليها  وت�سرف  واملربز, 

منهاعرب م�سخات �سخمة؛ نظرًا لن�سوب املياه يف هذه العيون, ويخزن يف خزانات, 

بزيارة هذه  ح�ساء  الأ اأهايل  وي�ستاأن�س  بطريقة منظمة.  الري  �سبكة  يوزع عرب  ثم 

العيون وال�ستمتاع باأجواء املكان وذكرياته وكذلك زوارها.

املتنزهات واحلدائق 

تتوزع جمموعة من احلدائق العامة ت�سل م�ساحتها اإىل 600 األف مرت مربع, ت�سكل 

واأبرز  والقرى.  الرئي�سية  املدن  اأحياء  يف  املفرت�سة  احلدائق  م�ساحة  من   %�0

لعاب  �ستاد الواقعة جنوب الهفوف, وت�سم كافة الأ ح�ساء حديقة الأ احلدائق يف الأ

�سافة اإيل ال�ستاد الريا�سي. ومثلها متنزه عني جنم. بالإ

ح�ساء يف�سلون ق�ساء وقت النزهة يف مزارعهم اخلا�سة, حيث  علمًا باأن اأهايل الأ

ح�ساء موؤخرًا جمموعة من ال�سرتاحات  ح�ساء الزراعي, وقد برزت يف الأ طابع الأ

يجار, وهي جمهزة بربك ال�سباحة وو�سائل الراحة والتنزه. ومن اأهم  الزراعية لالإ

املتنزهاتواحلدائق: 

الفهد,  حي  حديقة  املثلث,  حديقة  اخلالدية,  حديقة  بودي,  حديقة  الكوت,  حديقة 

ح�ساء باحلليلة, حديقة بوردح بالطرف.  حديقة الرو�سة, حدائق احليوان, حديقة الأ

ح�ساء الوطني  متنزه الأ

ت�سل  القارة,  جبل  عن  كيلومرتات   � بعد  على  العمران  مدينة  �سمال  املتنزه  يقع 

ال�سم�س.  غروب  اإىل  ال�سباح  منذ  للزيارة  متاح  وهو  هكتار,   4�00 اإىل  م�ساحته 

خم�س�سة  اأماكن  وبه  طفال,  الأ ومالعب  ال�سباحة  وبرك  احلدائق  فيه  تتوزع 
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للعائالت, وي�ستقبل يومي اخلمي�س واجلمعة ما ل يقل عن األف اأ�سرة. كما يجد هواة 

قيادة ال�سيارات وحمبو التطعي�س بغيتهم يف هذا املتنزه لت�ساعه و وجود الكثبان 

الرملية. وقد مت اإن�ساوؤه يف عام 1962م �سمن م�سروع وقف زحف رمال ال�سحراء 

اأ�سجاره ب�سكل كثيف مت حتويله اإىل مق�سد �سياحي. وهو  على املنطقة. وبعد منو 

ينق�سم اإىل عدة اأق�سام:

ول: بطول 20 كم وعر�س 2�0م -7�0 م ومت تنفيذه عام 1�28هـ  1( امل�سد الرئي�س الأ

ثم ان�ساأت اأربع م�سدات اأخرى يبلغ طول كل منها 10,000 م  وعر�س 400م. 

2( �سويدرة اإيل الغرب الرئي�سي مب�ساحة �00 دومن ومزروعة بخم�سني األف �سجرة 

غرا�س �سياحية. منوعة. وجاري تطويره لأ

�( جواثا اإيل ال�سمال الغربي من الرئي�سي مب�ساحة 100 دومن, مزروعة بع�سرين 

غرا�س ال�سياحية.  األف �سجرة, و�سيتم تطويرها لالأ

4( ال�سيباين اإيل ال�سمال من الغربي مب�ساحة ��0 دومن مزروعة باأربعني األف �سجرة, 

غرا�س ال�سياحية. ن تطويره لالأ كا�سيا والكينا. ويتم الآ ثل والكافور والأ معظمها من الأ

حديقة احليوان

حديقة  وهي  احليوان,  حديقة  يف  كبرية  متعة  يجدوا  اأن  طفال  والأ للعوائل  وميكن 

�سرق  عن  كلم   1� حوايل  تبعد  التي  الطرف  بلدة  يف  الواقعة  النموذجية,  الطرف 

والنمر  �سد  كالأ املفرت�سة  باأنواعها  احليوانات  من  الكثري  وت�سم  الهفوف,  مدينة 

ليفة كالزرافة واملاعز اجلبلي والغزلن الربية والطيور اجلارحة كال�سقر والن�سر  والأ

والداجنة منها كالبجع واحلمام والبط, كما يوجد بيت للزواحف حيث يعي�س التم�ساح 

طفال التي ي�سعدون بها. وت�ستقبل  والثعابني. وكذلك ت�سم احلديقة بع�س األعاب الأ

احلديقة زوارها على الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية, وتغلق للراحة يف فرتة الظهر.

لعاب مدن الأ

لعاب( و)مدينة ال�سندباد( يف مدينة  تقع مدينة احلكري )لونا بارك( و )قرية الأ

كهربائية  األعاب  على  املدن  م�ساحة )1200 مرت(, وحتتوي  تغطي احلكري  املربز, 

ال�سيف,  اأيام  يف  �سباحا  الثانية  حتى  احلكري  مالهي  وت�سهر  الكرتونية,  واألعاب 

وهدايا  وم�سابقات  �سعبية  وفنونا  فلكلورية  عرو�سا  ت�سمل  �سيفية  برامج  وتقدم 

وا�ست�سافة فنانني, كما يخ�س�س احلكري مطعم نادي الفر�سان لل�سباب.

اجلبال والتالل

ح�ساء بالنخيل وعيون املياه ت�ستهر اأي�سا باجلبال. واأهمها جبل القارة  وكما ت�ستهر الأ

ربع وجبل اأبو الدل�سي�س وجبل اأبوح�سي�س. وجبل ال�سعبة وجبل بريقة وجبل الأ

جبل القارة 

لل�سائح من زيارته.  ح�ساء, ولبد  الأ ال�سياحية يف  اأهم املعامل  القارة من  جبل 

وهو متاح للزيارة طوال النهار, ويقع على بعد 12 كم اإيل ال�سرق من الهفوف 

و�سط الواحة اخل�سراء, وم�ساحة قاعدته حوايل 1400 هكتار, وارتفاعه حوايل 

الر�سوبية  الطبقات  يتكون من �سخور ر�سوبية, وميكن مالحظة  و  1�0 قدما. 

اأ�سفلتي حوله مير  الواحة مبمر وطريق  واجلبل منف�سل عن  املجردة.  بالعني 

والدالوة  والتوثيري  القارة  وهي  للجبل,  مال�سقة  قرى  اأربع  خالل  من  اأي�سا 

والتهيمية. وميكن ت�سلق اجلبل من عدة اأماكن, حيث اإن اأهايل القرى يعرفون 

القارة  قرية  بجانب  الغربية  اجلهة  من  طريق  يوجد  ولكن  اأين,  من  بال�سبط 

يو�سل اإيل �سطح اجلبل.
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ال�سرقية فيها جزء كبري مهجور  منذ  التهيمية يف الزاوية اجلنوبية  اأما قرية 

زمن, وهذا اجلزء يبني مدى الربط بني القرية واجلبل وتقليديًا, كيف اأدخلت 

تكوينات اجلبل �سمن البناء.

على  مميًزًا  جعله  مما  الكهوف؛  لوجود  زالت  ول  قدمية  القارة  جبل  و�سهرة 

يف  يقع  اأكربها  ولكن  جزء,  اإيل  جزء  من  الكهوف  وتختلف  اخلليج,  م�ستوى 

الو�سط ال�سرقي من اجلبل.

وتاأتي اأهمية الكهوف التي لي�ست فقط تكوينا ذا منفذ جميل لل�سخور, ولكن 

اأي�سا تعطي جوًا باردًا طبيعًيا يف ف�سل ال�سيف احلار باملنطقة جعل ا�ستخدامها 

من الزوار املحليني للراحة ما زال م�ستمًرا حتى وقتنا احلا�سر, و�سيجد هواة 

الت�سوير فر�سة �سانحة للتقاط �سور رائعة لهذا اجلبل الذي يتميز ب�سخوره 

�سكال الرائعة والبديعة. الغريبة ذات الأ

ماكن التي ت�سبه الغرف, ولكن  وتتعدد كهوف اجلبل من حيث الت�ساع وكرثة الأ

بجبلها(  اأدرى  القارة  )اأهل  ن  لأ بها؛  املحيطني  ال�سكان  على  مقت�سر  دخولها 

كرث ات�ساًعا, اإذ اإنه ي�ستوعب  برد والأ ففيه غار الناقة وفيه كهوف كثرية, وهو الأ

ما ل يقل عن 400 �سخ�س, وفيه مكان ي�سمى الثالجة ل�سدة برودته,وفيه فتحة 

�سغرية جًدا ت�سمى )الفريزر(. ويف هذا املكان ل ميكن النوم اأو اجللو�س فيه 

اأو  يحني ظهره  اأن  الغار  اإىل هذا  الداخل  ويحتاج  وال�سديدة,  العالية  لربودته 

اجلبل  كهوف  ومن  املواقع.  بع�س  يف  بطنه  على  يزحف  اأو  ركبتيه  على  مي�سي 

مالئم  وهو  حد,  الأ �سوق  موقع  من  بالقرب  يقع  ومدخله  )العيد(,  غار  ا  اأي�سً

غار  وهناك  عناء.  اأو  اإ�ساءة  اإىل  يحتاج  ول  وا�سعة,  فتحاته  ن  لأ ال�سن؛  لكبار 

اآخر هو غار املهيوب, ويتميز بارتفاعه وظلمته ومدخله قريب من مدخل غار 

ن فهو اجلهة اخللفية للجبل وت�سمى  العيد. اأما املتاح للزيارة ب�سكل م�ستمر الآ

) املغارة (و يقع مدخلها بني قريتي التويثري والتهيمية, اإذ فيها اإنارة, وتتوافر 

اأمامها مواقف �سيارات. 

واإيل الغرب من اجلبل يقع م�سنع الفخار )الدوغة( التقليدي الذي اأي�سا ا�ستغل 

تكوينات ال�سخور القريبة اخلا�سة بالعمل والتخزين, ويف �سباح كل اأحد يقام 

�سبوعي بالقارة ويبعد عن الدوغه بنحو �0 م فقط, وميكن الو�سول  ال�سوق الأ

اإيل جبل القارة عرب عدة طرق, اأهمها الطريق الذي مير عرب عني اخلدود, اأو 

عرب طريق اجل�سة, اأو طريق اجلفر مرورًا بال�سهارين واملن�سورة. 
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راأ�س القارة اأو راأ�س اجلبل 

راأ�س القارة ويعرف اأي�سا بامل�سقر, وهو تله �سخرية �سخمه بداخل قرية القارة, ويبعد 

حوايل 2�0 مرت اإيل ال�سمال الغربي من اجلبل. وهو عبارة عن تلة لها �سكل غريب, 

املوا�سع  اأ�سهر  من  فهو  اجلاهلي,  الع�سر  منذ  حافل  تاريخ  القارة  لراأ�س  كان  وقد 

اجلغرافية يف اجلزيرة العربية, التي وردت يف ن�سو�س تاريخية واأدبية عن جزيرة 

العرب, فقد كان امل�سقر منزل ملوك كندة, وقد ذكر امل�سقر )يوم من اأيام العرب( يف 

ال�سعر العربي على مر التاريخ ومن اأ�سهر ال�سعراء الذين ذكروه امروؤ القي�س بن حجر 

الكندي. وا�ستخدم امللك عبدالعزيز هذا اجلزء حيث و�سع عليه مدفع. 

جبل اأبو ح�سي�س 

 يقع على بعد حوايل �0 مرت اإيل ال�سمال ال�سرقي من جبل القارة, واإيل �سمال قرية 

وتكمن  ال�سحراء,  وبداية  الوطني  املنتزه  مدخل  عند  ال�سمالية  ونهايته  التوثيري, 

ال�سرق  ب�سدة من  وينحدر  ت�سلقه, ومتيز موقعه,   �سهولة  اأبو ح�سي�س من  اأهمية 

على عك�س اجلهة الغربية, ول توجد نتوءات �سخرية حادة؛ لذا ميكن مرور ال�سيارة 

يقع  التاريخي  ال�سفا  اأن ح�سن  يعتقد  و  ي�سكل ذلك خطًرا,  اأن  دون  �سخا�س  والأ

على اإحدى جوانبه.

ربع  جبل الأ

عبارة عن تالل �سغرية تبعد عن الهفوف 20 كلم نحو طريق قطر, ويرتادها هواة 

الرحالت الربية, ويقام بالقرب منها �سباقات اخليل, �سمن اأن�سطة نادي الفرو�سية, 

اإ�سافة اإىل م�سمار اآخر ل�سباقات الهجن ي�سمى حاليًا م�سمار اجلزيرة. 

جبل ال�سبعان

اإيل  مرت  كيلو   � حوايل  واحلليلة  الهفوف  بني  الطريق  ي�سار  على  �سغرية  تله  هي 

ال�سرق من الهفوف, وم�ساحته تقريبًا هكتار واحد, وت�سلقه �سهل, وحماط مبزارع 

النخيل, والنظر من قمة اجلبل يعطي بانوراما رائعة لتلك املزارع.

جبل اأبو غنيمة 

وهو  جنم,  عني  حدائق  من  اجلنوب  واإيل  الهفوف  من  الغربي  ال�سمال  اإيل  ويقع 

وانحداره  الرئي�سي,  اخلزان  يوجد  حيث  ال�سحي  وال�سرف  املياه  مل�سلحة  تابع 

�سهل وموقعه متو�سط بالن�سبة للهفوف واملربز, وقد قامت بجواره عدد من الدوائر 

�سواق  اأهمها مبنى املحافظة والبلدية والربيد واجلوازات والأ احلكومية احلديثة, 

املركزية ومركز املعار�س.
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جبل ال�سعبة اأو جبل بريقه: 

�سكان املب�سط بجوار الطريق املوؤدي  يقع اإىل ال�سرق من ال�سعبة واإىل ال�سمال من الإ

من القرى ال�سرقية اإىل القرى ال�سمالية ومنه اإىل الدمام, وميتد هذا اجلبل من 

ال�سمال اإىل اجلنوب بطول 20كم على احلافة ال�سرقية للواحة ال�سمالية, وبعر�س 

بني  حماية  عامل  ي�سكل  وهو  وجنوبي(,  )�سمايل  ق�سمني  اإىل  وينق�سم  4كم, 

الواحة وبحر الرمال الذي خلفه من ال�سرق, وينحدر نحو ال�سمال الغربي �سرقي 

قرية اجلرن, ويبلغ ارتفاعه 246م فوق �سطح البحر. ويف�سل بني اجلزاأين فتحة 

بعر�س 600م, ويطل على الواحة من اجلهة الغربية, ومن جهته ال�سرقية يطل على 

العائالت  ال�سيف ع�سرًا متتع  ال�سحراء وموقع م�سجد جواثا. ومن املالحظ يف 

مبنظر الغروب. ونظرًا لي�سر انحداره ميكن لل�سيارات اأن ت�سعد اإيل م�ستوى مرتفع 

منه مع اإمكانية التخييم. 

جبل كنزان

نت�سار  يبلغ ارتفاع جبل كنزان حوايل 122 مرت, وقد �سهد هذا اجلبل اأحد معارك الإ

من  و  ���1هـ   عام  فيها  انت�سر  التي  العزيز  عبد  امللك  له  املغفور  اململكة  ملوحد 

اأجلها اطلق على اجلبل م�سمى »جبل كنزان«.

جبل اأبوالدل�سي�س 

وهو جمموعة من التالل املمتدة اإيل الغرب من العيون مبحاذاة طريق الهفوف- 

�سمنت, وكذلك يقع اإيل الغرب منها يف  الدمام, و�سفوحها الغربية منجم �سركة الأ

جزئها ال�سمايل معامل �سدقم للغاز الطبيعي اأكرب معامل الغاز يف العامل.

البرتول

و  )البرتول(  �سود  الأ الذهب  بوجود  الكرمية  بالدنا  على  وجل  عز  اهلل  ّمن  لقد 

والعمرانية  قت�سادية  الإ الناحية  من  والعامل  النا�س  حياة  تغيري  يف  هميته  لأ الذي 

ح�ساء  عمال وجب علينا ذكره يف هذا العنوان حيث اأن  الأ وال�سناعية و�سياحة الأ

ح�ساء اأكرب حقل للبرتول يف العامل وهو حقل الغوار,  بطبيعتها برتولية. يوجد يف الأ

كما اأن هناك حقول الغاز التي متتد اىل الربع اخلايل. وميكن للزائر بالتن�سيق مع 

ادارة العالقات العامة ب�سركة اأرامكو اأن يزور بع�س من معامل الغاز والبرتول.  

ثار والرتاث والثقافة الآ

وق�سر  اإبراهيم  ق�سر  واأهمها  القدمية,  ثرية  الأ الق�سور  من  عدد  ح�ساء  الأ يف 

�ساهود وق�سر خزام وق�سر املحري�س.

قلعة اأو ق�رص اإبراهيم 

مبحافظة   الدفاع  �سبكة  يف  احلكم  دارة  لإ الرئي�سي  املركز  اإبراهيم  ق�سر  ميثل 

ح�ساء حيث كانت تقيم فيه حامية ع�سكرية ب�سفة دائمة وكان اأي�سا مبثابة املقر  الأ

داري الرئي�سي للحكم .يقع ق�سر اإبراهيم يف اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من حي  الإ

الكوت اأحد اأقدم اأحياء املنطقة وكان ي�سكل جزًء من �سور املدينة  الذي مت بناوؤه 

ول مابني عام 9�6هـ وعام 1091هـ ومت تطوير املنطقة  فرتة الحتالل العثماين الأ

قليمية . وقد اختلفت الروايات  املحيطة بالق�سر واأ�سبحت مركزًا اإداريًا للحكومة الإ

حول ت�سميته بـ )ق�سر اإبراهيم( حيث يبدو اأن هذا ال�سم اأطلق على الق�سر خالل 

ي �سخ�سية تاريخية . وذكر  القرن الرابع ع�سر الهجري. وهو اأ�سم ل ميت ب�سلة لأ

مام �سعود بن  ح�ساء يف عهد الأ اأن الت�سمية تن�سب اإىل اإبراهيم بن عفي�سان اأمري الأ

قرب. عبدالعزيز بن حممد ويعتقد اأنها الأ
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اأما تاريخ بناء الق�سر الذي تقدر م�ساحته بـ 18200م2 من اخلارج و 10,000 

ح�ساء مابني عام 840هـ  من الداخل فريجع اإىل عهد اجلربيني الذين حكموا الأ

وىل  باحتالل ق�سر  وعام 941هـ قبل قدوم العثمانيني الذين قاموا يف حملتهم الأ

اأقاموا  اأي تعديالت على ال�سكل العام للق�سر بل  اأنهم مل يدخلوا  اإل  اإبراهيم 

�سور الكوت واأو�سلوه ب�سور الق�سر لي�سبح ق�سرًا داخليًا بعدها مت اإحداث عدة 

تغيريات كبرية داخله وكان ذلك مبثابة اأنعكا�س للتغيريات الع�سكرية والثقافية 

مع  امتزجت  جديدة  معمارية  وطرزًاًًًً  اأ�ساليبًا  معهم  العثمانيون  جلب  حيث 

املوروث املعماري املحلي باملنطقة ونتج  عنه اأ�سلوب معماري جديد ومميز ظهر 

قوا�س والقباب والزخارف اجل�سية املوجودة يف مباين الق�سر والتي  يف �سكل الأ

فر�ستها مواد البناء التقليدية املحلية.

�سبوع يف الفرتتني ال�سباحية وامل�سائية, ويغلق   وهو متاح للزيارة يف جميع اأيام الأ

ظهًرا, وميكن ال�ستف�سار والتن�سيق للزيارة عرب هاتف رقم: 0��8026�9. 

ق�رص �ساهود

بني على ه�سبة مرتفعة تقع يف اجلهة الغربية خارج مدينة املربز القدمية ومقابلة 

وىل من حكم بني خالد  حلي احلزم يف املربز. ويحتمل اأن بناءه كان خالل الفرتة الأ

يف اأواخر القرن احلادي ع�سر الهجري,ـ وبناه براك اأول حكام اآل حميد بالقرب 

من و�سط املدينة »املربز«, واأ�سهر ح�سار واجهه الق�سر هو ح�سار �ساهود من 

قبل العثمانني, وبعد عودة احلكم ال�سعودي طراأت عليه بع�س التغيريات.

ق�رص خزام

يقع مبدينة الهفوف عند الطرف ال�سمايل من حي الرقيقة, و�سيد عام 1220 

هـ وتقدر م�ساحة الق�سر بحوايل 12000 م2, وكان يقوم على حرا�سة املدخل 

على  ويغلب  للبدو,  املو�سمية  املخيمات  على  ي�سرف  كان  كما  للهفوف,  الغربي 

الق�سر الطابع احلربي حيث ا�ستخدم كثكنة ع�سكرية “اإبان احلكم العثماين 

مري عبد الرحمن بن في�سل يف عام  ح�ساء”, و�ساعت �سهرته عندما قام الأ يف الأ

ح�ساء للحكم ال�سعودي عام 1��1م. 1291م بح�سار الق�سر وا�سرتجاع الأ

ق�رص العبيد 

وقد هدم يف عام  اإبراهيم,  الكوت على مقربة من ق�سر  �سمال حي  يقع  كان 

اإ�سطبالت,  وبه  الع�سكرية,  للحامية  مقرًا  وكان  معامله,  واختفت  1979م, 

وا�ستخدم �سجنًا عرب ع�سور خمتلفة.

ق�رص الوجاج

نهر  على  لوقوعه  »غ�سيبة«  وق�سر  »اللوميي«  وق�سر  »الغربي«  ق�سر  وي�سمى 

مع  تقاطعه  عند  ال�سلطاين  طريق  القدمي  العقري  طريق  على  ويقع  غ�سيبة, 

ن. طريق املن�سورة, وهو متهدم الآ

ق�رص قرميط 

يقع يف قرية البطالية, وين�سب اإىل القرامطة, وقد اأزيلت معامله كليا, ويف الوقت 

احلايل اأن�ساأت اأحد مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف نف�س املوقع.

 ق�رص املحري�س

ويقع هذا الق�سر ال�سغري على تلة ت�سرف على �سمال املربز يف احلي امل�سمى 

)بالرا�سديه( حاليًا جنوب غرب قرية ال�سعبه, وكان مقرًا للحامية , وي�ستعمل 

للمراقبة لوجودة على التلة املذكورة.

قلعة الوزية اأو ق�رص الوزية 

يف  القلعة  هجرت  وقد  العيون,  مدينة  جنوب  الهفوف  بقيق  طريق  �سرق  تقع 

ثالثينيات القرن الع�سرين, ثم اأعيد بناء جزء منها عام ��19م, وهي عبارة 

ن بال�سم نف�سه. عن قلعة �سغرية للمراقبة, وتطورت حولها القرية املعروفة الآ

القي�رصية

�سواق املعروفة �سرق اجلزيرة العربية, وهو من اأكرب الدللت على  من اأقدم الأ
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اخلليج  �ساحل  بني  الو�سل  حلقة  بو�سفها  املرموقة,  التجارية  ح�ساء  الأ مكانة 

بني  ما  ال�سوق  هذا  بني  وقد  العقري,  ميناء  منفذ  خالل  من  الداخلية  واملدن 

ح�ساء(, و اأمر ببنائه  عامي 1918-�192م, كما يذكر فيدال يف كتابه )واحة الأ

جممعا  جمملها  يف  ت�سكل  جتاري  حمل   �00 على  ويحتوي  العزيز,  عبد  امللك 

يف  واحد  �سقف  حتت  الب�سائع  اأ�سناف  فيه  وتعر�س  حينه  يف  �سخما  جتاريا 

بناء معماري فريد وقد كان �ساهدا حيا على هذه املكانة, وتقع القي�سرية على 

�سيقة  ممرات  عن  عبارة  وهي  القدمية,  الهفوف  مدينة  يف  الرئي�سي  ال�سارع 

يوجد على جانبها املحالت؛ مما جعلها �سوق متميزة يف املنطقة, حيث تعر�س 

ويف  الب�سوت  الثاين  ال�سف  ويف  واملالب�س  والكمالية  الغذائية  واملواد  الب�سائع 

دوات  الأ وال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  ويف  واملفار�س  ال�سجاد  اجلنوبية  اجلهة 

املعدنية الرتاثية ويف الو�سط....الخ.

اأتى عليها  لكارثة حريق هائل  �142هـ تعر�ست  ول  4 ربيع الأ ويف يوم اجلمعة 

نف�س  احلايل  الت�سميم  ويحمل  تقليدية,  بيئية  مبواد  بناوؤها  واأعيد  بالكامل, 

�سمات القي�سرية القدمية.

وىل( ح�ساء الأ مريية )مدر�سة الأ املدر�سة الأ

مريية بو�سط مدينة الهفوف, وقد بنيت يف تاريخ 1�60, ويحدد  يقع مبنى املدر�سة الأ

املدخل الرئي�سي يف و�سط ال�سلع ال�سرقي للمبنى ويتميزببوابته ذات الدورين حيث 

الغرف,  باقي  عن  ن�سبيا  كبرية  بغرف  جناحني  اإىل  املدخل  ويقود  �سرفة,  تعلوها 

وهذا املدخل يقود اإىل الفناء ذا ال�سكل اخلالب.

امل�ساجد التاريخية

م�سجد جواثا

�سالم بعد م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل  اأول م�سجد �سليت فيه اجلمعة يف الإ هو 

�سالم وكيف كان  �سافة اإىل كونه َمعَلم اإ�سالمي فهو يبني ظهور الإ عليه و�سلم, فبالإ

انت�ساره, اإذ حني اأ�سلم بنو عبد قي�س يف ال�سنة ال�سابعة للهجرة قاموا ببناء هذا 

ن. امل�سجد الذي ل تزال اآثاره باقية حتى الآ

بيت املال

ذو  العربي  الطراز  وبناوؤه على  الهفوف,  الكوت يف  املال يف فريج )حي(  بيت  يقع 

الفناء الداخلي. وتاأتي اأهمية هذا البيت اأن امللك عبد العزيز - رحمه اهلل - اأقام 

فيه ثالث ليايل بعد اأن دخل الهفوف عام 1��1هـ, وقام با�ستقباله ومبايعته وجهاء 

ح�ساء على خمتلف اأطيافهم.  واأعيان الهفوف ومدن وقرى الأ

مري �سعد بن جلوي منزل الأ

ح�سائية يف  يقع اإىل جوار م�سجد الدب�س التاريخي, وميثل املنزل اأمنوذجا للعمارة الأ

مرحلة النتقال املعا�سرة التي ت�سمل عددًا من املباين كالقي�سرية ومطار الهفوف 

مريية, واملنزل عبارة عن فناء داخلي )براحة( حتيط  ومبنى ال�سراج واملدر�سة الأ

بوابة  وله جمل�س منفرد, ومدخل ذو  على,  الأ الدور  اإىل  يوؤدي  وبه درج  الغرف  به 

كبرية وجميلة.

مدر�سة القبة 

�سمال غربي ق�سر اإبراهيم, وهي مدر�سة دينية كانت تدر�س املذهب احلنفي, مت 

ترميمها موؤخًرا, واأدخلت عليها اإ�سافات لتكون مركزا للمخطوطات.
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م�سجد اجلربي مبدينة الهفوف

يقع هذا امل�سجد يف اجلهة ال�سمالية من حي الكوت مبدينة الهفوف, وقد بناه �سيف 

بن ح�سني اجلربي �سنة 880هـ, ول يزال امل�سجد يحتفظ بطابعه القدمي, حيث اإنه 

ربع. روقة من جهاته الأ م�سقوف بعدة قباب ويتو�سطه فناء ف�سيح, حتيط به الأ

م�سجد بن اأبي جمهور بالتهيمية 

يقع م�سجد ال�سيخ ابن اأبي جمهور و�سط قرية التهيمية, ين�سب اإىل ال�سيخ حممد بن 

علي بن اإبراهيم بن اأبي جمهور اأحد اأعالم القرية, وقيل: تاأ�س�س عام 8�0هـ.

امل�سجد اجلامع بالبطالية 

ودرا�سة  والتاريخية  دبية  الأ ال�سواهد  طريق   عن  موؤكد  ب�سكل  الباحثون  ا�ستنتج 

ثرية التي قاموا بها ,اأن بناء  امل�سجد اجلامع يعود اإىل فرتة حكم الدولة  املج�سات الأ

العيونية التي حكمت املنطقة, وذلك يف القرنني اخلام�س وال�ساد�س الهجري, ويرجح 

مرية  املوؤرخون  اأنه هو نف�سه امل�سجد الذي ذكر يف امل�سادر العيونية با�سم م�سجد الأ

هبة بنت عبد اهلل بن علي العيوين, الذي يعرف اأي�سا مب�سجد اجلعالنية اأو الفرد, 

وقد دعم هذا الراأي بوثيقة تاريخية قدمية ت�سجل متلك ب�ستان نخيل يقع جماورا 

للم�سجد اجلامع, وقد حدد موقع هذا الب�ستان يف هذه الوثيقة باجلعالنية.

املتاحف

ثار والرتاث ح�ساء لالآ متحف الأ

الزائر  ويتعرف  الهفوف.  مدينة  يف  ال�سعبي  والرتاث  ثار  لالآ ح�ساء  الأ متحف  يقع 

اآثار  ومقارنة  ر�س  الأ وعمر  اجليولوجية  زمنة  والأ القارات  حركة  على  للمتحف 

واخلليج  والتجارية,  الزراعية  املنطقة  واأهمية  عام,  ب�سكل  اململكة  باآثار  املنطقة 

ح�ساء يف  الأ تاريخ  والو�سيط وحتى  القدمي  الع�سر احلجري  وت�سكله منذ  العربي, 

والدولتني  وىل  الأ العثمانية  والفرتة  خالد  بني  وحكم  الو�سيط  �سالمي  الإ الع�سر 

يد  ح�ساء على  الأ وا�سرتداد  الثانية,  العثمانية  والفرتة  والثانية  وىل  الأ ال�سعوديتني 

جاللة املغفور له امللك عبد العزيز. 

وامل�سائية ماعدا  ال�سباحية  الفرتة  �سبوع يف  الأ اأيام  املتحف طوال  ومواعيد زيارة 

لال�ستف�سار  لل�سيانة.  يغلق  واجلمعة  فقط  ال�سباحية  الفرتة  اخلمي�س  يوم 
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متحف وليد الناجم ال�سعبي 

الطراز  على  مبني  مرت    400 م�ساحة  على  اجلفر  مدينة  يف  املتحف  هذا  اأقيم 

القدمي باجل�س واحل�سى والكندل, ويحتوي على اأكرث من 10 اآلف قطعة تراثية 

قدمية ونادرة. ويتكون املتحف من جمموعة من الغرف هي املجل�س وغرفة العرو�س 

�سافة اإىل غرفة خا�سة باأدوات  واملطبخ والليوان وجمل�س ن�سائي وغرفة درا�سية, بالإ

الفالحة, وعدد من الدكاكني ال�سعبية تعر�س ال�سناعات احلرفية. وميكن ملن يرغب 

يف زيارة املتحف التفاهم م�سبقا مع �ساحبه وليد الناجم )0���921616(.

متحف الر�سود

وي�سم  �ساحبه يف مزرعته,  اأقامه  �سخ�سي  وهو متحف   , العمران  مدينة  يقع يف 

اأدوات تراثية و�سور قدمية. 

متحف الذرمان

 يقع يف حي الرا�سدية ب�سمال املربزويفتح اأبوابه للزائرين يومي اخلمي�س واجلمعة 

لال�ستف�سار )0���01940- 0�06919010( اإبراهيم الذرمان.

متحف النعيم 

اململكة  عن  تراثية  وكتب  موؤلفات  من  العديد  على  اخلا�س  النعيم  متحف  يحتوي 
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والعديد مما كتب عن املغفور له امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن. ويحتوي على 

الكتب التعليمية القدمية ومو�سوعات اإعالمية عن امللك �سعود بن عبد العزيز وعن 

�سافة اإىل كتب األفت يف خادم احلرمني  امللك فهد بن عبد العزيز رحمهم اهلل, بالإ

ال�سريفني امللك عبداهلل بن عبد العزيز. لال�ستف�سار والتن�سيق: ت:0��7��080-

 .0��7���84

ال�سغرية  املتاحف  من  العديد  وهناك  بالهفوف.  ال�سلمانية  حي  يف  املتحف  ويقع 

لال�ستف�سار جوال  بال�سروفية.  اخلليفة  ومتحف ح�سني  املبرييك  كمتحف  املتفرقة 

)0�0�928917(. . متحف علي العي�سى للتن�سيق: 0�0�92��21 , معر�س النخلة 

لل�سناعات احلرفية للتن�سيق: 0��870102.

ح�ساء �سواق ال�سعبية يف الأ الأ

�سوق التمور

اأنواع  بروؤية  الزائر  ويتمتع  املركزية مبخطط عني جنم,   �سواق  الأ منطقة  يقع يف 

ح�ساء مثل متر اخلال�س وال�سي�سي والرزيز....  التمور املختلفة والتي ت�ستهر بها الأ

ح�ساء, ويقام على مدار العام, ويقدر حجم التعامل  وغريها. وهو من اأبرز اأ�سواق الأ

ح�ساء يف  الأ ملكانة  تبعا  �سنويا  ريال  مليون   200 باأكرث من  ال�سوق  ال�سنوي يف هذا 

التجار  ومن  ح�ساء  الأ م�ستثمرون من جتار  وهناك  وت�سويقها,  التمور  اإنتاج  جمال 

خمتلف  يف  حمظوظًا  الزائر  �سيكون  كما  خرى.  الأ اململكة  مناطق  من  الوافدين 

�سواق املو�سمية  املوا�سم بزيارة الأ

�سوق ال�سويج

بعر�س  متخ�س�سة  ال�سيقة  و�سككها  ب�سوارعها  ال�سويق  منطقة  وتعد  كبرية  �سوق 

جميع م�ستلزمات الن�ساء من العباءات وحتى اآخر امل�ستجدات من املنتجات الن�سائية 

املختلفة.

�سوق القي�رصية

واين املنزلية و العباءات الن�سائية والب�سوت الرجالية والعطورات  �سوق تباع فيه الأ

لطابعه  فيه  الت�سوق  متعة  ال�سائح  يجد  و  العطارين.  مواد  و  اأنواعها  مبختلف 

املعماري.

�سوق ال�ساغة

زقة  تطل عليها حمالت  يقع بو�سط مدينة الهفوف, وهو عبارة عن جمموعة من الأ

لبيع ال�ساغة والذهب.

�سوق ال�سفافري

الطبخ  اأدوات  �سناعة  فيه  وتتم  احلدادين,  و�سارع  القي�سرية  �سوق  من  جزء  هو 

واأدوات حفظ احلليب, والعديد من املنتجات, واأهمها الدلة احل�ساوية, وهو م�ستمر 

�سبوع )حمالت(.  طوال اأيام الأ

�سوق البدو 

�سوق جماور ل�سوق القي�سرية و�سط الهفوف,يعر�س فيه الباعة م�ستلزمات البادية 

اليدوية,  واملنتجات  قط  والأ البلدي  ال�سمن  وبيع  واأدواتها  واخليام  املالب�س  من 

من  فيه  الباعة  واأكرث  �سبوع,  الأ نهاية  اأيام  يف  ويزدهر  ن,  الآ حتى  قائما  يزال  ول 

الن�ساء.

�سوق اجلمال

�سافة اإيل  ويقع خارج مدينة الهفوف و اإيل الغرب منها على طريق الريا�س وبالإ

خا�سة  ممتع  �سوق  وهو  والبقر,  واحلمري  واخليل  واملاعز  اخلراف  تباع  اجلمال 

�سباح اخلمي�س حيث ي�سل فيه الت�سوق اأعلى كثافته, ويعد اأكرب �سوق من هذا النوع 

جانب الزائرين يف هذا ال�سوق , حيث  ن اأن ترى الأ يف اخلليج , لي�س مب�ستغرب الآ

يتوفر ركوب اجلمال واحلمري.

�سوق احلراج

ويقام  ال�سلع,  اأنواعا خمتلفة من  الباعة  به  يعر�س  يومي  ب�سكل  يقام  �سوق �سخم 

عليها مزاد يومي. ويقع يف مقر �سوق اخلمي�س اأو �سوق دعيدع مابني الهفوف واملربز 

على طريق امللك فهد )امل�سلخ( بالفي�سلية )اأزقيجان(, وتعر�س فيه اأنواع متعددة 

من ال�سلع والب�سائع اجلديدة وامل�ستعملة.
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دوات الرتفيهية �سوق الأ

با�سا, وتباع فيه مواد الرتاث املختلفة املحلية,  اإبراهيم  ال�سوق بجوار ق�سر  ويقع 

كما يقام مزاد اأ�سبوعي كل اأربعاء )ليلة اخلمي�س(.

ربعاء �سوق الأ

يقام يف مدينة املربز,وي�سمل على املعرو�سات العديدة التي منها ال�سناعات اليدوية 

ل�سكان القرى ال�سمالية, ويفد اإليه الكثري من البدو من �سكان الهجر.

�سوق اخلمي�س

بحوايل  تقدر  م�ساحة  على  يقع  ح�ساء,  الأ اأ�سواق  اأكرب  وهو  الهفوف,  يف  يقام 

4�00 م2, وكما يدل ال�سم فهو يقام �سباح اخلمي�س, ويقع بني الهفوف واملربز, 

اليدوية املحلية  املنتجات  وتباع  املفتوحة,  القدمية  التقليدية  لل�سوق  ا�ستمرار  و هو 

خمتلفًا  ذوقًا  املعرو�سات  جمموعات  وتعطي  وامل�ستوردة,  احلديثة  اإيل  �سافة  بالإ

ذواق ما ينا�سبهم و هو مق�سم اإيل تخ�س�سات و  للزائر حيث يجد كل اأ�سحاب الأ

لكنه متداخل يف الوقت نف�سه.

ح�ساء مثل:  �سبوع يف خمتلف مدن و قرى الأ اأيام الأ �سواق ال�سعبية طيلة  وتعقد الأ

و�سوق  اجلفر  يف  ثنني  الأ و�سوق  القارة  يف  حد  الأ �سوق  و  احلليلة  يف  ال�سبت  �سوق 

الثالثاء يف اجل�سة والبطالية و�سوق اجلمعة يف بلدة الطرف. 

�سواق واملجمعات املركزية احلديثة الأ

التي حتوي  التجارية احلديثة  املركزية  �سواق  والأ املجمعات  ح�ساء عدد من  الأ يف 

طفال  الأ ومالهي  واملالب�س  الذهب  كمحالت  املختلفة  املحالت  من  الكثري  على 

مول وجممع  العثيم  اأكربها  ومن  ح�ساء  الأ وقرى  مدن  تنت�سر يف خمتلف  التي   و 

ح�ساء يف املربز وغريها من املجمعات  الب�ستان  يف الهفوف و جممع احلمراء والأ

احلديثة املنت�سرة. 

الثقافة

ح�ساء دب يف الأ الأ

توؤكد  تاريخ طويل  ح�ساء منذ  الأ تبواأتها  التي  املعرفية  واملكانة  العلمي  التاريخ  لعل 

ح�ساء اأ�سماء اأدبية م�سهورة و بارزة و�سعراء  دبي املتميز, ففي الأ ح�ساء الأ واقع الأ

فطاحل منذ فرتة حكم بني عبد القي�س, ويعرف ال�ساعر علي بن املقرب العيوين 

�سهر. ح�ساء الأ باأنه �ساعر الأ

�سافه اإىلجمال�س  دبي الكبري بالأ ويف الوقت احلا�سر برزت اأ�سماء لها ح�سورها الأ

ح�ساء و�سيوفها كاأحدية ال�سيخ اأحمد  اأدبية تعد معلما اأدبيا �ساخما يرتاده اأدباء الأ

النعيم,  حممد  ل�ساحبها  النعيم  واأثنينية  اأبوخم�سني,  و�سبتية  املبارك,  علي  بن 

وثالثية العفالق ل�ساحبها عدنان العفالق, , ومنتدى نبيل املحي�س الثقايف,و منتدى 

�سافة  دبي الذي مت افتتاحه موؤخرًا. بالإ ح�ساء الأ جمعية الثقافة والفنون ونادي الأ

ح�ساء. دبية التي حتيى على م�ستوى الأ اىل العديد من امللتقيات والندوات الأ

التعليم

اجلامعة  هي  في�سل  امللك  جامعة  حيث  كليات,  وعدة  جامعة  ح�ساء  الأ حتوي 

الرئي�سي  املقر  ويقع  �1�9هـ,  عام  اأن�سئت  التي  ح�ساء  بالأ الوحيدة  احلكومية 

ح�ساء, ولها فرع بالدمام.  وت�سم ع�سر كليات يف  للجامعة مبدينة الهفوف يف الأ

قت�ساد والطب وكلية العلوم.  دب والإ دارة والأ تخ�س�سات خمتلفة بني الهند�سة والإ

مام  ويوجد اأي�سا كليات هي فروع جلامعات اأخرى مثل كلية ال�سريعة فرع جامعة الإ

واملعاهد  التقنية  كليات  اإىل  �سافة  بالإ املفتوحة.  العربية  اجلامعة  فرع  وكذلك 

دارية واللغوية والطبية. الإ
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الريا�سة واملغامرات:

ح�ساء من�ساآت الرئا�سة العامة لرعاية  من اأهم روافد الرتفيه والرتويح ال�سبابي يف الأ

�140هـ  عام  الريا�سية  جلوي  بن  اهلل  عبد  مري  الأ مدينة  اأن�ساأت  حيث  ال�سباب, 

ح�ساء وعلى  )�198م( لتكون رافدا قويا ملجالت الرتويح. ومن اأ�سهر النوادي يف الأ

م�ستوى الوطن نادي القارة الريا�سي ونادي الفتح الريا�سي ونادي هجر الريا�سي 

ونادي الرو�سة ونادي الفوار�س ونادي ال�سواب ونادي العدالة وغريها من النوادي 

الر�سمية واحلواري.

املنتجات ال�سعبية املحلية

وا�سبحت  ح�ساء  الأ يف  اليدوية  ال�سناعات  تطورت  الطويل  املنطقة  تاريخ  مع 

ذات قيمة فنية عالية مما جعل لها �سهرة خا�سة , و بع�سها اأ�سبح دقيقًا مما 

والفائدة عن طريق زيارة مواقع  للرتفيه  و هذا جمال  نوعية ممتازة  جعلها ذا 

�سافة اإيل املعرو�س منها للبيع باأ�سعار منا�سبة وال�سناعات  هذه ال�سناعات بالإ

نوعية  باإنتاج  وقراها   مدنها  بع�س  ا�ستهرت  كما  املحافظة  منت�سرة يف  اليدوية 

من ال�سناعات اليدوية مثل الهفوف بالب�سوت واملربز باأدوات الزراعة احلديدية 

قفا�س واجلبيل مبنتجات اخلو�س واملركز والقرى  والقارة باخلزف واحلليلة بالأ

املجاورة باملن�سف والكالبية بالطواقي و هذا يتيح مواقع متعددة للزيارة و هنا 

�سن�سري اإىل بع�س منها:

 

الدلة:

القدور  ت�سمل  التي   ) ال�سفارة   ( النحا�سية  ال�سناعات  من  واحدة  هي  الدلة 

و�سهرة  العربية  القهوة  عمل  ماعون  هي  وغريها.الدلة  باريق  والأ املطبخ  وادوات 

يف  ا�ستلهمت  التي  ناقتها  لأ واجلزيرة  اخلليج  م�ستوى  على  كبرية  احل�ساوية  الدلة 

يف  متمركزون  ال�سناع  معظم  و  النحا�س  من  وتعمل  الفتاه  ب�سكل  نيق  الأ ت�سميها 

اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من القي�سرية يف الهفوف قبل احلريق عام �142 وتعر�س 

مع بقية امل�سنوعات وامل�سغولت اليدوية كاجللدية والب�سوت و ما اإيل ذلك.

اخلزف 

تاريخيًا  عليها   كانت  عما  انخف�ست  قد  ح�ساء  الأ يف  اخلزف  �سناعة  م�ستوى  اإن 

والهفوف  املربز  و من ثالثة م�سانع ) دوغات( يف  انخفا�س  ن يف  الآ اأي�سا هي  و 

ن اإل الذي يف القارة و ذلك ب�سبب التنمية احلديثة يف املنطقة  والقارة ل يعمل الآ

القارة مت  عند احلديث عن جبل  و  الزائرون  اإل  ن  الآ ي�سرتيها  ل  فاملنتجات  ولذا 

تعيني موقع امل�سنع و موقعه من جبل القارة و طريقة العمل تقليدية جعل منه مكان 

للوقوف والنظر للزائرين و�سيتم تطوير دوغة القارة عرب م�سروع تابع للهيئة العليا 

لل�سياحة.

منتجات �سجر النخيل 

ح�ساء وتقليديًا و حتى يتم الكتفاء  �سجر نخيل التمر هي ال�سجرة املنت�سرة يف الأ

ال�سعف  منتجات  مثل  دوات  الأ من  كثري  اإنتاج  يف  النخلة  اأجزاء  ا�ستغلت  الذاتي 
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للطيور  قفا�س  والأ وال�سالل  اأنواعها  باختالف  احل�سر  منها  ينتج  والتي  واجلريد 

النخيل  على  املعتمدة  اليدوية  ال�سناعات  وكذلك  �سرة  والأ واخل�سار  والفواكه 

منت�سرة على م�ستوى املنطقة.

ال�سموط

النخل  �سعفة  هو  اأو  النخلة  �سعفة  عرق  وهو  �سمط  مفردها  كلمة  وهي  ال�سموط 

جمردة من اخلو�س وعندما يقطع ي�سبح اأعوادا. 

دوار التالية : فبعد قطع ال�سعف من النخل يجرد من  وتاأخذ �سناعة ال�سموط الأ

اخلو�س ثم يرتك ليجف ثم يقطع اإىل اأعواد مع حتديد �سمك العود ثم تثقب 

لتكون  البع�س  بع�سها  مع  عواد  الأ وتركب   ) ذلك  اإىل  يحتاج  العمل  كان  )اإن 

الهيكل للعمل. 

ويراعى يف �سناعة ال�سموط طول العود وقوته بحيث تو�سع عوار�س يف الهيكل لتقلل 

من ن�سبة املتانة )الطول / ن�سف القطر ( مما ي�ساعد على جعله مرتابطا. 

فمثال قف�س الرطب يوجد به عار�س اأو عار�سان يف و�سطه تكون مع قاعدتيه 

بالدجن  يعرف  ما  بينهم  الفراغ  يكون  مت�ساوية,  م�سافات  وال�سفلية  العلوية 

من  يتكون  الرطب  قف�س  اأن  نرى  لذلك  للقف�س(  �سعبية  قيا�س حجم  )وحدة 

دجنني اأو ثالثة. 

والقرد(  ال�سحم  حالة  يف  )اإل  بع�سها  مع  مرتا�سة  غري  عواد  الأ تكون  ما  وعادة 

ومتغرية  الواحد  الهيكل  يف  مت�ساوية  بينها  وامل�سافات  الهواء  بدخول  ت�سمح  حتى 

خر.  من واحد لأ

تي :  وي�سنع من ال�سموط الأ

املنز  وار�سية  الطفل   منام  بني  الواقع  الفراغ  يكون  الطفل  �سرير  وهو  املنز   -  1

م�ستودعا ملالب�ســـه.

2 - قف�س احلليب وي�ستعمل حلفظ احلليب و له غطاء علوي لو�سع اأواين احلليب 

و به م�ستودع يف اأ�سفله.

� -  قف�س الرطب وهو هيكل قاعدته مربعة ي�سل طول �سلعها اإىل �1 �سم وارتفاعه 

اإىل �0 اأو �� �سم وي�ستعمل يف نقل وت�سويق الرطب.

للدجاج  ت�ستعمل  منها  الكبرية  خمتلفة  باأحجام  وهي  الطيور(  )قف�س  املكبة    -  4

مما  اجلدار  على  املكبة  تعلق  وعادة  والع�سافري,  البالبل  مثل  للطيور  وال�سغرية 

ي�سعب عملية و�سول الدجاج اإليها مما دعا اإىل ا�ستعمال �سلم ي�سنع خ�سي�سا لهذا 

الغر�س من ال�سموط اأي�سا ومدخل املكبة يرفع اإىل اأعلى لتفتح وتخرج منها الطيور.

مقلوب  خمروطي  �سكل  على  وهو  الرطب  وت�سويق  نقل  يف  وي�ستخدم  الرك   -  �  

قاعدته مربعة.

عواد اأ�ستخدم فيها احلبال ل�سدها مع بع�س  6 - القرد وهو عبارة عن ح�سرية من الأ

وتو�سع حتت التمر املكنوز اأواملر�سو�س لت�سمح ب�سيالن ومرور الدب�س من خالله.

7 -  ال�سجم وهوال�سرير قدميا.

كما ت�ستخدم ال�سموط يف بناء الرب�ستج والعري�س ويف اخل�سار ال�سود املعمول من 

�سعف النخل. 

الليفيات 

لياف القالخب هنا »اأوالليف كما يعرف حمليا« هو ذلك الن�سيج الرقيق  املق�سود بالأ

اأحيانا  اأوانه  النخلة  املرتبط بجذع  الغليظ  ال�سعف مع اجلزء  ينتج عن قطع  الذي 

ي�ستخرج بوا�سطة عملية يدوية تعرف بالتم�سيع دون اللجوء اإىل اأية عملية قطع. 

وهناك عدد من ال�سناعات التي تقوم على ا�ستخدام »الليف« كمادة اأ�سا�سية وهذا 

همها: ا�ستعرا�س لأ

احلبال

الليف تعتمد  اأن طريقة عملها من  اإل  املبداأ,  التعريف من حيث  وهي غنية عن 
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على متزيق ن�سيج الليف بعد ترطيبه اإىل خيوط �سغرية بقطر ي�سل اإىل ثالثة 

ملليمرتات للحبال الدقيقة وبعد اأن تتكون جمموعة من هذه اخليوط يبداأ عمل 

بهام«  احلبال ويكون العامل جال�سا وميد احد رجليه م�ستخدما اأ�سبع الرجل »الإ

مع جاره كما�سك ويكون احلبل من ثالثة خيوط يلفه بالتناوب مبا ي�سبه احللزون 

�سغريا  حبال  ي�سيف  حتى  بع�س  مع  اثنني  ينتهي  ل  اأن  م�ستغال  بع�سها  حول 

اآخرعليهما وذلك حتى ل ت�سعف قوة احلبال وهكذا ت�ستمر العملية اإىل الطول 

اأ�سمك فان هذه احلبال الدقيقة ت�ستخدم  املطلوب للحبال, وعندما يراد حبال 

كخيوط وهكذا تتكرر العملية, وت�سل �سماكة احلبال اإىل ثالثة �سنتمرتات يف بع�س 

حيان لتكون ما يعرف »بالر�سى«, واأما ا�ستخداماتها فهي كثرية فتدخل يف عمل  الأ

والرب�سيم  الزراعية  املنتجات  لربط  وت�ستعمل  مثال,  كال�سفرة  دوات  الأ مقاب�س 

باخلرق  ال�سنع  اإثناء  تلف  احلبال  بع�س  وان  هذا  للتقوية  احلبال  ي�ستعمل  كما 

لتنعيم ملم�سها اخلارجي.

اخلرج

فوق ظهر  ويتدىل  وال�سماد  الرمل  لنقل  فوق ظهر احلمار  تو�سع  الذي  داة  الأ وهو 

بع�س,  مع  ومت�سلني  على  الأ من  مفتوحني  كي�سني  وي�سكل  جانبيه  على  احلمار 

احلبال,  من  وخيوط  باأزارير  الفتحة  اإغالق  ميكن  انه  اإل  �سفل  الأ من  ومفتوحني 

وي�ستغل الليف يف اخلرج بحجمه الطبيعي ليكون غالف الكي�سني. 

   وت�ساف على اجلدران اخلارجية قما�س مزرك�س لتنعيم مظهره, وتتدىل اأحيانا 

منه حبال للتجميل.

 املروى

وهو ي�سبه اخلرج يف التكوين العام اإل انه يتكون من اأربعة اأكيا�س يتدىل كل كي�سني 

على جانبي احلمار وكل كي�س على �سكل خمروط دائري ناق�س مفتوح من اجلهتني 

ويكفي الكي�س لو�سع جرة “م�سخنة” بداخله لهذا فهو ي�ستغل جللب املاء. 

الكر 

هو اأداة ي�ستخدمها الفالح ل�سعود النخلة وي�سنع من ن�سيج الليف من حبال دقيقة 

على �سكل قطعة م�ستطيلة حتيط ظهر الفالح اأثناء ال�سعود.

املوا�صد وامل�صاند

ويق�سد باملوا�سد املخدات وامل�ساند ما يو�سع خلف الظهر يف املجال�س العربية وهذه 

عطائها  تعمل من الليف الكامل بعد ت�سفيقه كما تو�سع داخل كي�س من القما�س لإ

مظهرا جميال.

 - هذا وي�ستغل الليف يف لف طلع النخيل اأثناء التاأبري بعد تق�سيمه اإىل قطع منا�سبة 

كما كان يلف العنرب اأي�سا تفاديا من )ابن اآوى(.

ال�سم�س  عن  للراأ�س  منه غطاء  ي�سنع  كان  فقد  الليف  عن  �سيء  كل  هذا  ولي�س    

واأحذية لت�سد حرارة الرم�ساء.

  وملا كان الليف متوفرا على نطاق وا�سع ويدخل يف عدد من ال�سناعات املهمة فقد 

اأي حال فالفالحون مثال يعملون احلبال ليال  اأي�سا كثريا وعلى  به  كان ال�ستغال 

اأتاحت الفر�س لعمل املكفوفني وذوي  وقت راحتهم يف املجال�س, و�سناعة احلبال 

حتياجات اخلا�سة. الإ

ال�رصوود 

املواد امل�صتخدمة: �سعف عذوق النخيل , اخلو�س امللون 

دوات امل�صتخدمة: خميط كبري , حو�س ماء  الأ

داء: يقطع الع�سق على �سكل �سرائح طويلة رقيقة  و من ثم �سبغ اخلو�س  طريقة الأ

باللون املطلوب ثم يو�سع اخلو�س والع�سق يف املاء لت�سهيل ا�ستخدامه بعد تقطيعه 

اأ�سالك و جمعها باملخيط واخلو�س امللون حتى تكون على �سكل �سحن  على �سكل 

دائري اأو بي�ساوي ح�سب الرغبة. 

املواد املنتجة: �سحن , �سالل , دوائر تو�سع حتت القدور احلارة.
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احلرف ال�سعبية

حرفة النفا�سه

جني  علمية  يف  امل�سارك  هوالعامل 

التمر  من  العذق  بتنظيف  ذلك  و  التمر 

على  ت�ساعده  بع�سا  ب�سربه  اأو  بهزه 

ال�سفرة  على  العذق  من  التمر  ت�ساقط 

اأواحل�سرية اأونحوه.

 

حرفة احلوا�سه

حوا�س  الأ يعمل  الذي  هوالعامل  و 

عمارها  لإ النخلة  حول  الدائرية 

بال�سماد واملاء.

حرفة حياكة الب�سوت 

ال�سناعات   اأ�سهر  من  و�سناعته 

م�ستوى  على  و  ح�ساء  الأ يف  اليدوية 

اململكة واخلليج وترتكز هذه ال�سناعة 

يف مدينة الهفوف و منها انت�سرت اإىل 

مدن اخلليج والعراق و�سوريا و اإيران

وتنق�سم �سناعة الب�ست اإيل مرحلتني 

ا – مرحلة حياكة الن�سيج

2 – اخلياطة والتطريز 

ماكن ميكن تعيينها بالهفوف وهي مفتوحة للم�سرتين والزائرين.  ويوجد عدد من الأ

القياطني: 

�سناعة  القياطني : وترتبط �سناعة الب�سوت ب�سناعة القياطني من خيوط الق�سب 

املذهبة ) الزري ( 

املواد امل�صتخدمة: قطع قما�س كروية وا�سطوانية دقيقة يلف عليها خيوط الزري 

ق�سيب  هو  و  امليل  والعدة:  دوات  الأ

املفرد  املق�س,  مدبب,  معدين 

برة اخلا�سة بالقياطني  )املغزل(, الإ

ويغطى  القما�س  يكور  داء:  الأ طريقة 

القما�س  ويلف  الزري  بخيوط 

اأي�سًا  وتغطى  دقيقة  كاأ�سطوانات 

القطان  ي�سكل  حيث  الزري  بخيوط 

العمل ح�سب املطلوب رجايل اأون�سائي. 

املواد املنتجة: قياطني رجالية , و قياطني ن�سائية ) القما�س , احلربة , اخلفيفة (

حرفة ال�سياغة

ح�ساء    الأ يف  ال�سعبية  وال�سناعات  احلرف  اأبرز  من  تزال  ول  ال�سياغة  كانت 

وال�سياغة احل�ساوية لها طراز معروف على م�ستوى اخلليج ويقع �سوق ال�ساغة يف 

و�سط مدينة الهفوف يف زقاق ال�ساغة واملربز اأي�سا.

حرفة البطاطه 

الَكَرب  باإزالة  يقوم  الذي  هوالعامل 

ي�سهل  درجًا  لتكون  النخلة  جذوع  من 

اإيل  ويحتاج  �ساق  عمل  هو  و  �سعودها 

مهارة فنية.

حرفة ال�سحاطه 

النخلة  بتنظيف  يقوم  الذي  هوالعامل 

بطريقة  بقطعها  الياب�س  ال�سعف  من 

ت�سفي على النخلة جماًل.
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 حرفة اخلبازه

�سناعة اخلبز الرقاق يف التنور اأو على التاوة ) قطعة من احلديد على �سكل دائري 

ي�سل قطرها اإيل 60 �سم و حمدبه اإيل اأعلى و لها مقب�س من احلديد و كانت و ل 

ح�ساء. تزال من ال�سناعات املعروفة يف الأ

حيث يتم عجن الطحني يف طا�سه كبرية و بعد تخمريه تو�سع على التاوه على النار 

بعد من التاوه  حتى ت�سخن ثم تاأخذ كتلة من العجني وتو�سع على حافة الطرف الأ

وحترك على �سكل دائري يدويا  اإىل اأن ت�سل اإيل و�سط التاوه فتكون طبقة رقيقة 

اخلبازة  تقوم  ثم  التاوه  �سخونة  بفعل  جتف  ما  و�سرعان  التاوه  على  العجني  من 

باإزاحة العجني الزائد ) العجام ( من على الرقاق ثم ترفع طرف اخلبزه ب�سكني 

وتثني اخلبزة على �سكل ربع دائرة اأو تلف ب�سكل طويل لتعطي �سكل الع�سا ) ي�سمى 

اخلبز املطوي ( وميكن و�سع البي�س اأواجلنب على اخلبز قبل ن�سجه  ويوؤكل اخلبز 

الرقاق اأوامل�سح على املرق اأو مع اللنب الرائب اأما اخلبز املطوي فيوؤكل مع احلليب 

حرفة ال�سفاره 

من املهن العريقة القدمية 

�سيد , ال�سب ,  املواد امل�ستخدمة : النحا�س , ال�ساج ) ال�سينكو ( ملح الن�سادر , الأ

موقد , النار , منفاخ هواء , الكاوية 

دوات امل�ستخدمة : ال�سندانه و هي عدة اأنواع على ح�سب نوع العمل املراد اجنازه  الأ

, املطارق باأحجام خمتلفة , احلمار وهي و�سادة ) حامل ( من اخل�سب اأواحلديد 

واين العميقة  يتكاأ عليها ال�سندانة طويلة عند اإ�سالح القدور اأوالأ

ناء املطلوب �سناعته  داء : ت�سكيل املواد امل�ستخدمة ح�سب الإ طريقة الأ

املواد املنتجة : �سناديق , قدور , دلل القهوة , املحما�س , منقا�س ال�سوك , حمافظ 

وراق ال�سكوك اأو الأ

حرفة �سناع املنفاخ 

من املهن املتعلقة باإيقاد النار و زيادة الهواء فيها.

نابيب. املواد امل�صتخدمة: اخل�سب , اجللد , املرايات ال�سغرية , الأ

دوات امل�صتخدمة: املطرقة , امل�سامري , املالزم , املن�سار.  الأ

داء: عمل منفاخ من الهواء على �سكل الكمرثة باإحجام خمتلفة ح�سب  طريقة الأ

الطلب. 

املواد املنتجة : منفاخ احلداد , منفاخ ال�سايغ. منفاخ احلجر. 

حرفة اخلرازه

يف  ت�ساعده  والتي  البيئة  مبنتجات  واملرتبطة  ن�سان  الإ تخدم  التي  احلرف  من 

معي�سته.

املواد اخلام: اجللد املدبوغ و غري املدبوغ.

دوات امل�صتعملة: املخراز , الّكالل , املجذاب , الربواخ , خيوط اجللد , خيوط  الأ

القطن.

حرفة الندافه )القطان(

املراد  املنتج  ويعباأ من  املنتج  لعمل  بتجهيزه  القطن, وذلك  داء: يندف  الأ طريقة 

عمله مثل املخدة اأوالفر�س اأوامل�سند اأو الطراحة ثم ي�سرب بغرزات بينها م�سافات 

مت�ساوي يف  و  متجان�س  يكون  بل  تكتله  اأو  القطن  بتجميع  ت�سمح  ل  بحيث  ق�سرية 

املنتج ثم يغطى بالقما�س امللون من اخلارج. 

املواد املنتجة: خمدة , فر�س , الدو�سق , م�سند , مرفاعة وغريها.

حرفةالدباغة 

دباغة اجللود من ال�سناعات القدمية 

اإنتاج  على  تعتمد  وكانت  وال�سرورية 

الذبح  بعد  ا�ستقبالها  مبعنى   , اجللود 

ومتليحها.

ومواد  الرمان  بق�سر  معاجلتها  ثم 

جلد  كان  اإذا  ال�سوف  زالة  لإ اأخرى 

املاعز  جلد  كان  اإذا  اأوال�سعر  خراف 

حذية )النعال( وال�سنط  بل , وي�سنع من اجللود الأ اأوالبقر اأوالوبر اإذا كان جلد الإ

وقرب املاء وقرب التمر وال�سقاء كما ويعد جزء منها للت�سدير.
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حرفة النجاره و عمل املج�سمات و ر�سم الرتاث 

ناة و تعد من احلرف  من احلرف التي تعتمد على الدقة والذوق والفن  وال�سرب والأ

الكمالية للزينة. 

�سباغ - اأقم�سة الر�سم - األوان جوا�س  املواد اخلام: الفلني - اخل�سب - الغراء - الأ

- فر�س 

مطرقة – م�سامري 

وال�سمغ  الغراء  عليه  يو�سع  ثم  اإىل عدة قطع  العمل  ويقطع  يق�سم  دا:  الأ طريقة 

نها  لأ عليه  ال�سم  ويو�سع  املطلوب  ويزخرف ح�سب  ي�سبغ  ثم  ي�سكل اجل�سم  حتى 

ثار  جم�سمات بع�س املباين الرتاثية امل�سهورة و كذلك اللوحات التي تنقل بع�س الآ

واملنتجات  والقرقيعان  والكتاتيب  امل�سموم  بائعة  مثل  الرتاثية  واللوحات  ال�سهرية 

: اأي جم�سم يراد ت�سكيله و �سبغه و كذلك اللوحات التي ما ندعوها دائما بالرتاثية

حرفة احلداده 

حاجات  تلبي  حيث  زل  الأ منذ  ن�سان  بالإ املرتبطة  العريقة  احلرف  من  احلدادة 

ن�سان يف حياته. الإ

ر�س بعد اأن ي�سهر  املواد امل�صتخدمة : هي احلديد اخلام وا�ستخراجه من باطن الأ

�سكال املطلوبة  ويتم ت�سكيله اأو �سبه يف قوالب على الأ

هو  و  وال�سمبك  املربد  والّكالب  واملطرقة  والكور  ال�سنادل  امل�صتخدمة:  دوات  الأ

يدوي 

داء : تو�سع قطعة من احلديد يف النار حتى حتمر و بعدها تطرق وت�سكل  طريقة الأ

ح�سب ال�سكل املطلوب بعد عدة عمليات متكررة من الطرق

املواد املنتجة : هي املح�س واملنجل والهيب )العتلة( وال�سخني )امل�سحاة( والفاأ�س 

وال�سكني وال�سادور واملي�سم.

ال�سناعات البرتولية

املعامل  اثره  على  فن�ساأت  فيها  البرتول  بوجود  الكرمية  بالدنا  على  اهلل  من   لقد 

اكرب  اجلغرافية  ح�ساء  الأ م�ساحة  ومتتلك  الغاز  و  البرتول  �ستخراج   لإ وامل�سانع  

البرتول  اأخرى من  اأن هناك حقول  الغوار  كما  العامل وهو حقل  للبرتول يف  حقل 

والغاز متتد اىل الربع اخلايل  وبذلك فالبرتول والغاز تتوزع جغرافيا على م�ساحة 

ح�ساء ومن هنا فاإن ال�سياحة ال�سناعية هي من اأهم روافد القت�ساد واملعرفة  الأ

وتكوين اخلربة الرتفيهية 

)معامل �سدقم للغاز والكربيت امل�سهور(

 غربي مدينة العيون وخلف جبل اأبوالدل�سي�س على طريق الهفوف الدمام و معامل 

الع�سيلية و منطقة ال�سيبة يف الربع اخلايل. و معر�س اأرامكو بالظهران الذي يبعد 

مائة وثالثني كيلومرت عن مدينة الهفوف 

العادات والتقاليد

رياف والبدو وا�ستغل  ح�ساء متثل عمق تاريخا و�سكانيا متنوعًا بني احل�سر والأ الأ

التعليم  اإىل  �سافة  �سماك واللوؤلوؤ بالإ ال�سكان بالزراعة والتجارة والرعي و�سيد الأ

دارية. وال�سوؤون الإ

كبري  ب�سكل  مدنها  تو�سعت  ال�ساملة  النه�سة  �سمن  احلديث  باإطارها  ح�ساء  والأ

وعلى راأ�سها مدينتي الهفوف واملربز كما انتقل الريف من حالة احلياة القروية اإىل 

املدنية وان�سئت هجر على امتداد م�ساحة البادية لتوطني البدو.

طبقاتهم  باختالف  هايل  الأ بها  تفرد  وتقاليد  عادات  اإيجاد  يف  �ساهم  هذا  كل  و 

وم�ساربهم ومكان �سكناهم. 

العادات  تلك  تاأ�سيل  اإىل  املوارد  وتوفر  ال�ستقرار  و  اجلغرايف  املوقع  �ساعد  وقد 

دائية والفنية. والتقاليد ومتيزها ورقيها من الناحية الأ

الت�سامح:

�سالم  ولوجود التعددية  ح�ساء بالت�سامح وذلك ناجت من �سماحة الإ يت�سف اأهايل الأ

يف  وحد  الأ المنوذج  ي�سكل  الذي  مر  الأ التوحيد  دولة  ظل  يف  والتعاي�س  املذهبية 

هايل  الأ بها  يت�سف  التي  الطيبة  ميزة  اأعطى  وهذا   , ال�سعودية  العربية  اململكة 

وخدمة بع�سهم البع�س وخدمة الزائرين.

ح�سائيون ل ي�ستغربون وجود الزائر بينهم  بل يرحبون به ويحاولون م�ساعدته  فالأ

وان يكونوا دليال له يف ق�ساء حوائجه. 

 التحية والرتحاب 

ورده  ال�سالم  مبعنى  ال�ستقبال  يف  التحية  مبو�سوع  ح�ساء  الأ اأهايل  يهتم   

قارب , وامل�سافحة اليدوية مهمة واي�سا التي  هل والأ حوال والأ وال�سوؤال عن الأ

ب واجلد واخلال ,  يدي للكبار والرحم كالأ تالم�س اخلدين وتقبيل الراأ�س والأ

ال�ستقبال  يف  الحت�سان  نوف.  الأ مبالم�سة  اأي�سا  الرتحاب  يكون  البادية  ويف 

للم�سافر احد مظاهره.
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ال�سيافة: 

ح�ساء م�سيافون بطبعهم حتى اأن كلمة )تف�سل تقهوى( من الكلمات ذات   �سكان الأ

ال�سيوع حيث اأن القهوة هي الركيزة املبدئية يف ال�سيافة , وهم كرماء اأينما كانوا 

العناية  ملقابلة  اأ�سنافها  تعددت  ح�سائية  الأ ال�سفرة  اأن  حتى  اأواملزرعة  املنزل  يف 

بال�سيف, ويعد ذبح اخلراف احد مظاهر تلك العناية , وبعد تناول املائدة ثم دعوة 

ال�سيوف لزيارة جمال�س اأخرى.

اللبا�س: 

والعقال  والغرتة  والطاقية  وهوالثوب  للذكور  الوطني  باللبا�س  ح�سائيون  الأ يعتد 

ال�سعودية. لل�سخ�سية  اللبا�س  من  جزء  ح�سائي  الأ الب�ست  اأن  ويفخرون 
 

املو�سمية. مو�ستها  لها  موؤخرا  اأ�سبح  والتي  اجللدية  احل�ساوية  النعال  كذلك 
 

الع�سرية,  زياء  الأ ليواكبوا  والبخنق  وامللفع  الدراعة  على  فانتف�سوا  الن�ساء  اأما 

حمتفظني بلب�س الدفة )العباءة(. 

الزواج:

مع اإعالن اخلطوبة هناك كثري من املرا�سم اأهمها حفل عقد القران وليلة احلناء, 

وليلة الدخلة ا وليلة العر�س. ففي ليلة احلناء يجتمع الن�سوة مع العرو�سة يف حفل 

العربية  القهوة  وتقدم  اأوالتمر  الرطب  ومنها  الفاكهة  املوا�سم  وح�سب  )القدوع( 

عياد( ويتم تطييب ال�سيوف. وال�ساي وعند املغادرة تكرر عبارة ) اأ�سرف الأ

طفال فلهم فرحتهم بالعاب الدروفة وخالفة. اأما الأ

بهيج بني الغناء والت�سفيق والردح وتقوم املحنية بو�سع احلناء على اأيدي وذراعي 

العرو�سة ورجليها و�ساقيها , وتتفنن املحنية يف زخرفة احلناء ب�سكل اأنيق وجميل, 

و يف يوم العر�س يوؤخذ العري�س ظهرا يف جولة مع ال�سباب حول الواحة اخل�سراء 

ورمبا وقفوا لل�سباحة يف اإحدى العيون وتناول املرطبات.

اأما يف الليل فيتناول املدعوون الذكور وجبة الع�ساء يف حفل ا�ستقبال بوجود فرقة 

وجبتهن  الن�ساء  اأخرى  جهة  يف  يتناول  بينما  )العر�سة(,  احلدوة  فرقة  اأو  اإن�ساد 

والت�سفيق والغناء يزف العري�س على عرو�سه.

وي�ستخدم بخور عود ال�سنفي بتمرير املبخرة على املدعوين مع ذكر ال�سالة على 

ويوزع  الورد  ماء  وير�س  والجتماعية  والوطنية  �سالمية  الإ هازيج  والأ النبي )�س( 

املمرو�س اأوالفتيت كجزء من �سنوف املاأكولت.

 العيد:

ح�ساء فبعد كل ال�ستعدادات التي  عياد لها نكهتها اخلا�سة يف مدن وقرى الأ  تظل الأ

هايل بزيارة بع�سهم البع�س للمباركة  ت�سبق العيد وبعد اأداء �سالة العيد , يقوم الأ

م�ستوى  على  تكون  الواحدة  �سرة  الأ بني  تكون  وكما  بالت�سيورة  العادة  وتعرف هذه 

البلدة وبني البلدات تفتح املجال�س وي�ستقبل ال�سيوف ببخور عود ال�سنفي ويقدم 

 ال�سباحة يف العيون: 

ح�سائيون لزالوا يذهبون للعيون املختلفة واملنت�سرة  نهار,فالأ كما هي ال�سباحة يف الأ

الواحة كعني احلوار  �سمال  مائها يف  ب�سخونة  بع�سها  والتي متيز  على جغرافيتها 

باملطرييف وبرودتها كاجلوهرية بالبطالية و اأم �سبعة بالقرب من القرين واخلدود 

�سرق الهفوف و باحارة  و�سط املربز و مغي�سيب ببني معن.

العزاء 

ح�سائي جمتمع متكافل وعلى الرغم انه من الواجب احل�سور للت�سييع , اإل  املجتمع الأ

اأن ح�سور جمال�س العزاء واملرور على اأهل امل�ساب هو عادة حميدة في�سافحونهم 

ويدعون لهم بقول )عظم اهلل اأجركم يف الفقيد( وعند اخلروج يقال) اأح�سن اهلل 

 عزاكم( , و قد يتخلل املجل�س جمل�س وعظ باملنا�سبة و ال�ستماع للقراآن الكرمي. 

قارب ح�سب ال�سنة ال�سريفة باإطعام اأهل املتوفى. عادة ما يقوم الأ

امل�ساومة اأثناء ال�رصاء

امل�ساومة اأثناء ال�سراء عادة قدمية يف املنطقة كما يف غريها من بقية مناطق اململكة 

�سواق ال�سعبية و غالبًا ما  و ما تزال متبعة يف املعامالت التجارية خ�سو�سًا يف الأ
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توؤدي امل�ساومة اإيل اإ�سفاء نوع من البهجة على عملية ال�سراء وتوؤدي اأحيانا اإيل منح 

اأما يف املجمعات الت�سويقية احلديثة فاإن  بع�س المتيازات واحل�سومات للم�سرتي 

�سعار ثابتة ويو�سع ال�سعر على املنتجات  الأ

ال�سيد

الرباري  يف  لل�سيد  اخلروج  املختلفة  املوا�سم  يف  هايل  الأ من  الذكور  اعتاد   

اأو  هجرة  مو�سم  ويف  العمران,  �سرقي  �سفر  الأ بحرية  عند  اأوالتخييم  املجاورة 

رز  والأ والبط  والزبل  واحلبارى  واليمام  والع�سافري  كالبالبل  الطيور  تكاثر 

اأي�سا ي�سطادون ال�سمك من  اأن الذكور  واحلمام وبع�س طيور املاء املختلفة. كما 

اأبو قمي�س. اخلليج على �سواطئ العقري وعلى �سواطئ �سلوى وعلى �سواطئ راأ�س 
 

ال�رصام 

هو مو�سم �سرام التمر وي�سمى �سفري وتكرث حركة الفالحني بني الدو�س وهي عادة 

كيا�س وتخزينه اأي�سا ل�ستخراج الدب�س , اأو نقله ل�سوق  كنز التمر يف املحا�سن والأ

ح�ساء متذوقون للتمر و�سنوفه لي�س فقط يف تعدد  التمر مبدينة الهفوف. واهايل الأ

�سناف كاخلال�س والرزيز وال�سبيبي والقر والطيار واملجناز وما اإىل ذلك. بل  الأ

رطبا  يوؤكل  ما  حيث  ومن  ثايل  الأ من  اأو  البواكري  من  يكون  اأن  حيث  من  وقته  يف 

اأو  طراف كطرف املطرييف  الأ اأي  ال�سنف من  يتعدى عن كون نف�س  بل   , اأو مترا 

ال�سنف  نف�س  يف  مييزون  ال�سيفة.كما  طرف  اأو  الف�سول  طرف  اأو  اجلبيل  طرف 

اللون وال�سكل واحلجم , وقد يت�سامرون على ذلك طيلة املو�سم بالنعت والو�ساية و 

هداء. الفتخار والإ

فرق الفنون ال�سعبية:

وتقدم هذه الفرق األوانا من الفنون ال�سعبية مثل فن العر�سة والهيدة والفجري وفن 

دق احلب والقلطة والعا�سوري وال�سامري, وتقيم هذه الفرق مهرجانات لالحتفال 

عياد واملنا�سبات الوطنية. يف الأ

ح�سائية ال�سفرة الأ

واحلبوب  احل�ساوي   رز  الأ مثل  زراعية  منتجات  من  ح�ساء  الأ به  تتمتع  ما  بف�سل 

والربيان  ال�سمك  مثل  وبحرية   , حيوانية  ثروة  و   , والفواكه  واخل�سروات  خرى  الأ

رطة , واأي�سا توا�سلها مع حميطها يف  ع�ساب كالإ وبرية مثل الفقع ) الكماأة( والأ

اأتاح  املياه والوقود فيها  اأن توافر  , كما  واأبعد من ذلك  العربية  اخلليج واجلزيرة 

ح�سائي قدرة على التنوع يف اإعداد املائدة مما جعل �سيدات املنازل يف  للمطبخ الأ

املنا�سبات  ال�سيافة ويف  ويت�سح ذلك كثريا يف  القدرات.  بهذه  يتفاخرن  ح�ساء  الأ

تنميق  يت�سابقون يف  ال�سيافة مما جعلهم  بكرم  اأي�سا  ا�ستهروا  ح�ساء  الأ اأهل  ن  لأ

موائدهم. ويجب اأن ل نغفل اأن ما يقدم لي�س بال�سرورة يف اأ�سله يكون مطبوخا, 

بل ميكن اأن يكون كاأنواع كثرية من اخل�سار والفاكهة واأي�سا من منتجات النخيل 

كاجلدب والهراة.

ولي�س  مناذج  بع�س  اإل  هو  ما  ح�سائية  الأ ال�سفرة  حمتويات  من  هنا  �سنورده  وما   

ح�سرا كليا للطبخات , ولكن قبل ال�سروع يف الو�سف ن�سري اىل هذه املالحظات:

اأنهم  حتى  البدء  قبل  اهلل  ب�سم  قول  اأي  الت�سمية  ح�ساء  الأ يف  الطعام  اآداب  من  ـ 

يقولون ) �َسُموا ( بدل من ) اأتف�سلوا(.

ح�سائيني  ـ تعد القهوة م�سروبا �ساخنا �سائع ال�ستعمال وهي عنوان لل�سيافة عند الأ

حيث ترتدد لفظة ) اتف�سل اتقهوى(.

�سماك  بل كما ياأكلون الأ ح�سائيون حلوم املوا�سي باأنواعها الغنم والبقر والإ ـ ياأكل الأ

ويف�سلون الكنعد وال�سعري والهامور والزبيدي والربيان وا�سماك نهرية ) اخلرط ( 

واأي�سا الدجاج واكل احلمام ) الطيور (واإن كان لي�س �سائعا. 

الرز غري  يكون  وان  والدقيقة  الطويلة  احلبة  ح�سائيون  الأ يف�سل  الرز  عند طبخ  ـ 
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حمر اأغنى اأنواع الرز يف العامل  متال�سق بعد الطبخ. ويعد �سنف الرز احل�ساوي الأ

ح�ساء ) العي�س (.  رز يف الأ ح�ساء , وي�سمى الأ مبكوناته واأن زراعته اأ�سيلة يف الأ

ـ يعد احلليب والروب )اللنب الزبادي ( �سباحا واللنب ) اإ�سالة اللنب الرائب وازالة 

الزبدة منه( يف الظهرية والغداء جزءا من ال�سفرة.

ح�سائية ولذا ينتج منه اأنواع عدة وخمتلفة الرتكيب  ـ  يعد اخلبز جزء هام يف املائدة الأ

حمر واخلبز امل�سح واملطوي وال�سريك وال�سمول والبخ�سم.   مثل اخلبز الأ

ح�سائية ـ يعد الرطب اأوالتمر ح�سب املو�سم جزءا ل يتجزاأ من ال�سفرة الأ

ـ من املكونات الرئي�سة اإ�سافة البهارات باأنواعها.

ح�سائيون كثريا من املاأكولت وامل�سروبات ح�سب املو�سم اأواملنا�سبة ورمبا  ـ ي�سنف الأ

الفرتة خالل اليوم.

فيه  ي�سارك  طبق  يف  يقدم  ورمبا  جمتمعني  �سربة  والأ طعمة  الأ تناول  يف�سلون  دـ 

اجلميع والوجبات الرئي�سة ثالث : القدوع ) اأوالفطور ( �سباحا, والغداء, والع�ساء. 

وهناك وجبات جانبية مثل قدوع ال�سحى اأوالغبقة التي تكون بالليل.

ح�ساء مواعني )اماعني( الربمة ) قدر اخلزف(   و من اأدوات الطبخ وت�سمى يف الأ

واملطبخية ) قدر بعروتني( والقدور اإما اأن تكون نحا�سية اأو اأملنيوم. واملال�س هواداة 

كل من املاعون اإىل ال�سحن ( والطا�سة والغ�سارة  التحريك والنكاب ) اأي اإخراج الأ

)اأواين ن�سف كروية( واملغرفة واملعلقة)امللعقة( والطابق )املقلى( واملحركة)اأداة 

)مثل  وامل�سخل  وال�سكر  وامللح  البهار  وقواطي)علب(  وال�سكني  اأوالهر�س(  ال�سرب 

الغربال( والدلة لعمل القهوة والفنجال ) الفنجان لحت�ساء القهوة( والكتلي ) اإناء 

الغلي( والغوري ) اإبريق خزف ( وال�سينية ) ال�سحن( والبيالة وامللة ل�سرب ال�ساي 

نية وامللقط لتحريك الوقود. والكوؤو�س. وهناك اأدوات م�ساندة مثل البيز مل�سك الآ

�سكل  على  وهي  النخيل  خو�س  من  من�سوجة  �سفرة  على  املائدة  تو�سع  ما  عادة  ـ 

دائري خمتلفة احلجم ح�سب احلاجة. ويكون اللون اإما اأخ�سرا على طبيعته اأواأن 

يلون بع�سه قبل الن�سج ويعطي زخارف جميلة. ولل�سفرة ثالث عروات مل�سكها منها 

اأطرافها عند  ترفع  يتم اجللو�س عليها ورمبا  كل ل  الآ بها. وعند  لتعليقها  وكذلك 

كل. اجللو�س على املائدة حتا�سيا للنثار  املت�ساقط من الطعام اأثناء الأ

من  امل�سنوعة   اأوالرتكابة  القدر  عليه  يو�سع  ح�سيات  ثالث  عن  عبارة  املوقد  ـ 

احلديد ذاتالثالث قوائم.

ح�سائية :  بع�س اأغذية ال�سفرة الأ

اأنه لي�س املق�سود بذكر الطبخات هنا اأن نذكر بال�سرورة املقادير  وننوه هنا اإىل 

تعطي  لكي  ح�سائية  الأ ال�سفرة  يف  الطبخات  اأهم  عن  عر�سا  نقدم  بل  وزان,  والأ

ت�سورا عن املواد امل�ستخدمة يف الطبخ حتى ي�ستطيع املهتم اأن يلم باأمناط الطبخ 

يف العقود املا�سية. و�سوف نالحظ يف هذه الطبخات العتماد الكامل على املوارد 

يتم  كان  ما  اقت�سر  ورمبا  فيه.  امل�ستخدمة  دوات  والأ الطبخ  مكونات  من  املحلية 

ح�سائية  وقات على مكونات حمدودة يف ال�سفرة الأ ا�سترياده من اخلارج يف تلك الأ

كالبهارات مثال. 

 اأول : املاأكولت: 

1ـ الكب�صة ) املكبو�س(: 

  املكونات : رز وحلم اأو �سمك اأو دجاج اأو ربيان وب�سل وطماطم وزيت واأعواددار�سني 

وقرنفل ولومي ا�سود وبهارات وملح وماء. 

 

2ـ املبزول) املطبق(: 

 املكونات: ربيان و رز وب�سل وطماطم وبهارات وملح وزيت. 

3ـ املجدرة: 

 املكونات: رز وطماطم وعد�س اأ�سفر وزيت وملح وبهارات وماء وب�سل 

4ـ الرغيدة: 

وفلفل  وملح  الطماطم(  معجون  و�سل�سل)  ا�سمر  ودقيق  وب�سل  ربيان  املكونات:   

وماء وزيت ودهن الزبدة. 

5ـ القلبة:

املكونات: حلم غنم ونخج ) حم�س ( وب�سل وبهارات وماء وملح وب�سل وطماطم.

6ـ اجلري�س: )حب بر اأو قمح جمرو�س( ويعرف باملفلق : 

 املكونات: جري�س وحلم وطماطم ودهن الزبدة وبهار حلو وحار وملح وماء وب�سل. 

7ـ كبة العي�س:

 املكونات : رز مطحون وطماطم وب�سل ولومي اأ�سود ناعم وملح وبهارات وب�سل و 

طماط �سل�سل )معجون( ودهن وماء وبي�س وب�سل.
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8ـ الهري�صة:

 املكونات: بر ) حب( وماء وحلم بقري بدون عظم ودهن الزبدة وملح وماء.

9ـ الع�صيد : 

 املكونات: طحني ا�سمر وفلفل مطحون ودهن ودب�س التمر وماء.

10ـ الفتيت )املمرو�س( : 

هيل  و  وقرنفل مطحون  ودهن  يف�سل اخلال�س  ومتر  وماء  ابي�س  دقيق  املكونات: 

مطحون وحلوة مطحونة وماء.

11ـ ال�صف�صيف

ا�سود ودب�س وحلوة مطحونة  لونه  اأن يكون  الرزيز يف�سل  النوع  املكونات: متر من 

و�سم�سم وزجنبيل مطحون.

12ـ حلوى اجلني�س: 

وقرنفل  الطماطم  ومعجون  ودهن  نوع اخلال�س  من  ومتر  اأ�سمر  دقيق   : املكونات 

مطحون وحلوة مطحونة ور�ساد وحلبة وماء.

13 ـ املخلطة: 

املكونات : رز ح�ساوي ) اأحمر ( وحلم غنم ولوبيا حمراء جافة و �سل�سلة ) معجون 

طماطم( وثوم وماء وحلبة وبهارات وملح وب�سل وطماطم ودهن الزبدة.

14ـ اللقيمات: 

املكونات: طحني ابي�س وخمرية وماء ودب�س التمر وزيت.

15ـ املمّو�س: 

املكونات ما�س ورز وب�سل وطماطم ودهن الزبدة وزيت وماء وملح وبهارات.

16ـ الودمة: 

املكونات: عوم اأو �سمك �سغري جمفف ) ي�سمى اإح�سا�س( وليمون اأو اأترج اأو رمان 

حام�س وفجل اأو ب�سل اأو بقل )كراث( اأو حندبان اأو فر�س.

17ـ املقلقل: 

املكونات: حلم غنم وب�سل وملح وبهارات وطماطم وماء وزيت.

18ـ امل�صلق:

الطولية  زعانفه  جهتي  اأحد  على  مفتوحا  ويكون  ومملح  جمفف  �سمك  املكونات: 

واأح�سن نوع هوالزبيدي اأوال�سعري وماء وليمون.

19ـ الباجة:

املكونات : را�س غنم م�سلوخ وكوارع و لوبيا جافة وطماطم وبهارات وكزبرة وكركم 

وخبز وماء وب�سل ولومي ا�سود.

20 ـ اأقرا�س البي�س:

املكونات : بي�س ودقيق اأبي�س)طحني( و�سكر و زبدة وزعفران و هيل مطحون.

21ـ قر�س املب�صل:

املكونات : بي�س ودقيق وملح وب�سل.

22ـ ال�صك�صوكة: 

املكونات بي�س وطماطم وملح واأحيانا ب�سل.

23ـ ا لعملة: 

املكونات بي�س و�سكر اأو ع�سل.

24ـ البي�س املفيوح )املغلي(.

25ـ البي�س املقلي: 

اإما اأن يكون خمفوقا مع امللح اأو يك�سر يف املقلي بي�سة بدون خفق وي�سمى عيون.

26ـ الزردة: 

املكونات: رز وحلوة ودب�س التمر ونخج )حم�س( و زبدة و هيل مطحون وماء.

27ـ حملبية الن�صا: 

املكونات طحني الن�سا وحليب و�سكر وزعفران و هيل وماء الورد و زبدة )دهن(. 
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28ـ املرقوق: 

املكونات : حلم غنم وب�سل وطماطم و بطاطا و كو�سة وباذجنان و�سلقم )بنجر( 

متنوعة  وبهارات  ا�سود(  ولونه  �سغري خممر وجمفف  )ليمون  ا�سود  ولومي  وجزر 

وطحني )دقيق( وملح وماء.

29ـ املرثودة اأوالرثيد: 

املكونات : حلم وطماطم وعد�س ا�سفر وماء وب�سل و بطاطا وخبز وملح وبهارات 

ومعجون الطماطم.

30ـ املحّمر) املحّمرة(: 

وزعفران  هيل  و  وزيت  زبده  و  كنعد  و�سمك  وملح  وبهارات  و�سكر  رز  املكونات 

مطحون 

31ـ امل�صروبة )ال�صلقية اأواملخ�صرة(:

املكونات: �سلق حلم بقر وبهارات ودهن الزبدة وب�سل ومعجون طماطم وطماطم 

وماء وب�سل.

32ـ ال�صاقو:

املكونات �ساقو ودهن الزبدة و�سكر وماء وزعفران و هيل مطحون.

33ـ الباجلة ) الفول(: 

املكونات: فول جاف وماء وملح 

ح�سائية اأي�سا الطبخات املعتمدة على اخل�سار كالبطاط�س  �4ـ وت�سمل ال�سفرة الأ

والباذجنان واللوبياء وال�سلق كاملقلوبة وكب�سة ال�سلق واملن�سف واملعتمدة على بذور 

نعام(  البقوليات كالقيمة واأنواع الكبة باللحم اأو باملخ واأبو را�سد ) كر�س اأو معدةالأ

, وكذلك املح�سوات كالدجاج املح�سي واخل�سار املح�سية ب�سفة عامة. وهناك اأي�سا 

الب�سل  و�سواء  اللحم  وكباب  والكبدة  كاملندي  وامل�سويات  �سماك  الأ من  املقليات 

واخلرط  البلح  �سمك  طبخات  واأي�سا  احللوة(  البطاطا   ( والهندال  والطماطم 

مع  التمر  واأكلة  والكليجة  احللوة  طباق  الأ وهناك  والق�سدة,  واجلراد  واحلرا�سني 

الدهن وال�سلوق وال�سوربات ك�سوربة العد�س والرب وما اإىل ذلك.

ثانيا : امل�رصوبات 

 1ـ القهوة: 

املكونات: بذور القهوة مزالة الغالف, وماء و هيل واحيانا زعفران.

2ـ ال�صاي :

اأوراق ال�ساي املخمرة واملجففة , وال�سكر , واحيانا اأوراق الريحان اأوالنعناع اأو ماء 

الورد اأو ع�سري الليمون.

3ـ الزجنبيل: 

املكونات: زجنبيل ماء و�سكر واأحيانا ي�ساف الزعفران.

4- ال�صبار ) التمر الهندي(: 

املكونات: متر هندي و�سكر وماء واحيانا ي�ساف ماء الورد.

5ـ �صراب الزعرت: 

املكونات: املاء واأوراق الزعرت وال�سكر.

6ـ �صراب الغجرات)الكركديه(: 

املكونات: غجرات وماء و�سكر.

7 ـ الدار�صني ) القرفة(: 

املكونات: دار�سني ناعم و�سكر وماء.

8ـ لومي عمان: 

 املكونات: لومي ا�سود جاف و�سكر وماء واحيانا زعفران.

ـ كما اأن هنا م�سروبات باردة وت�سمى ال�سربت مثل �سراب الرمان والتوت والربتقال 

والليمون ومنه اأي�سا اجلميد وم�سروبات �ساخنة كالنعناع والتلتال. 

لب�سة الن�سائية: الأ

لوان املتعددة اإ�سافة اإىل ا�ستعمال  لب�سة الن�سائية با�ستخدام اخلرق ذات الأ  تتميز الأ

�سافة نوع من احل�سمة علي املراأة واحيانا للتمييز , و على  عدد من القطع اللبا�سة لإ

لب�سة الن�سائية : هم اأنواع الأ اأي حال عر�س مب�سط لأ
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للفتيات  بالن�سبة  الراأ�س  يغطي  لبا�س  و هو  كلمة عربية ف�سيحة,  البخنق :   )1

وي�سل اإىل منت�سف اجلذع بحيث ل يبني اإل الوجه, ويطرز حوا�سي البخنق و حول 

اأكرث  بعر�س  بالّزِرْي  واملزخرف  و  التطريز  من  �سريط  الذقن  اإىل  الوجه  دائرة 

قلياًل من الذقن ) رقبة البخنق ( و حتى نهايته , وياأخذ التطريز �سكل الزخارف 

�سالمية ويعمل بخيوط الذهب )الزري( اأو بخيوط حريرية اأو قطنية و عادة ما  الإ

يكون لون البخنق اأ�سود.

 

املعا�سر  املاك�سي  كذلك  و   « »ال�سوال  وي�سبه  للف�ستان  ال�سائع  ال�سم  الدراعة:   )2

كمام , وتكون الدراعة باألوان عدة , ويعتمد على ذوق املراأة. باختالف الطول و�سعة الأ

 

األب�سة الن�ساء التي تو�سع حول الراأ�س و هو قطعة قما�س �سوداء  3( امللفع : من 

يطرز اأحيانا كما يكون القما�س �سفافا وبه فتحات دقيقة, يلف امللفع حول الراأ�س 

اأن يغطي ال�سدر و نهاية لفة القما�س تو�سع بها قطعة  بطريقة ت�سمح بجزء منه 

معدنية تعرف بالربيعي وت�ساعد على �سد وتثبيت امللفع وتتدل على اإحدى جوانب 

راأ�س املراأه فتعطيها جمال. 

4( البو�صية: قطعة القما�س التي تو�سع على الوجه و عادة ما تكون �سوداء عدا 

ظهار اجلمال بتطريزها  بو�سية العرو�س فتكون بي�ساء , و تلب�س بو�سية اأم نغدة لإ

الرائع , تعرف البو�سية اأي�سًا با�سم الغ�سوة اأوالغ�ساية وهي التي تغطي الوجه كما 

ذكرنا �سابقا.

عدد  هناك  كان  وان  عليه  احل�سول  على  املتزوجة  املراأة  وحتر�س  الثوب:   )5

من اأنواع هذه الثياب يبقي على الت�سميم العام املوحد, على اأي حال يكون الثوب 

كمام وف�سفا�س  من قما�س رقيق يرى من خالله الف�ستان من اأ�سفله وهو مت�سع الأ

ا�ستعمال  يف  الغالب  اأن  على  عدة,  األوان  وياأخذ  خمتلفة  زخرفيه  بوحدات  ويزين 

�سود ال�سادي. الثوب هو الأ

6( الدفة )العباءة(: و هواللبا�س الذي ي�سرت جميع اأجزاء املراأة وت�ستعمل خارج 

اأي�سًا با�سم العباءة لهذا فهي تاأخذ نف�س ت�سميم العباءة  البيت , و تعرف الدفة 

ال�سوفية  العباءات  ا�ستعمال  �سائعًا  كان  لقد  و  �سوداء  تكون  ما  غالبًا  و  الرجالية 

والوبرية , تو�سع عند اللب�س من فوق الراأ�س عند املراأة بينما تبداأ من الكتفني عند 

الرجل. وتعرف العباءة اأي�سا با�سم ال�سملة للعباءة ال�سوفية وال�ستوية. 

وي�ستعمل  واأطرافه   تطرز حوا�سيه  ما  عادة  للمراأة  داخلي  لبا�س  ال�صروال:   )7

فيه القما�س امللون. 

ح�ساء املثل ال�سعبي يف واحة الأ

ُمْر ُو ُلوُح اجِلدْع يف الناْر اإِْخْذ التَّ

الت�ساوؤل  من  بنوع  توحي  بطريقة  يلفظ  ولذا  كل  من  �سيء  انتقاء  حالة  يف  يقال 

كل واجلذع )اجلدع ( احد ا�ستخداماته كوقود,  �سل التمر لالأ ال�ستنكاري مع اأن الأ

ح�ساء. هم يف الأ والتمر منتج رئي�سي حيث اأن النخيل ي�سكل ال�سجر الأ

ْم ْر َخ�صُ ْتُقوْل َتُ

ويقال يف املدح واظهار قمة الرتياح واملحبة كالتمر اخل�سم وتعني: ال�سايف النقي 

جود .,وهذا متييز بني الرجال. ال�سنف و الأ

ُكْب الَّتُمْر ُم�َصاِمرْي الرُّ

 يقال عند التباهي بالتمر واأي�سا عند احلث على اأكله اأوالتعجب من عدم وجوده 

)بق�سد  ركب  تبقي  والتي  فائدته  معرفة  على  دليل  الركب  وم�سامري  املائدة  على 

املفا�سل ( قوية وهذا من تركيز ال�سكر يف التمر حيث يعطي طاقة �سريعة.

َتِرْة ْجوَاْل 

نه  ن جوال التمر ياب�س ول قيمة فيه بل لأ �سخا�س لأ يقال يف الذم عند و�سف احد الأ

ل يوؤكل, وعادة ي�سفى التمر منه عند ال�سرام وكذا يجب اأن يعرف ال�سخ�س فهو 

بهذه املنزلة

مثل اللي يحومر

رز اأوالذي يعكر �سفواملاء  يحومر : الذي يقوم بغزالة احل�سائ�س من بني �ستالت الأ

واحلالة  ال�سقاية,  اأثناء  املاء  يتعكر  اأي�سًا  وىل  الأ واحلالة   ) القنوات   ( التباره  يف 

قرب لتطبيق املثل حيث التعكري بدون فائدة. وي�سرب املثل لل�سخ�س  الثانية هي الأ

خرين دون اأي فائدة يرجوها. الذي يقوم ب�سد الطريق اأمام الآ

الطول طول نخلة والعقل عقل اأ�صخلة 

اأ�سخلة: ال�سحل ) �سغار املاعز (
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ي�سرب املثل ملن له ج�سم فارع يف الطول وهو ل يح�سن الت�سرف وقريب منه )كل 

قوال عفا عليها الزمن مبعنى انتهى مفعولها فهي  طويل ل يخلو من الهبل( وهذه الأ

اإمنا جاءت عن غري ب�سرية اأو لي�س لها جتربة حياتية مبعنى اآخر هي لي�ست قاعدة 

طبية يعتمد عليها اإمنا ت�ستخدم عن انفعالت نف�سية ل اأكرث.

ح�صا�س مم�صي 

ح�سا�س : الذي يقوم بح�س احل�سائ�س

مم�سي : اأي عائد يف امل�ساء

وي�سرب املثل حني طلب عمل كبري ل ميكن اإجنازه ل�سيق الوقت.

�صقاق فوقاين 

�سقف. �سقاق : الذي يقوم ب�سق جذع النخلة طوًل لعمل اأعمدة لالأ

فوقاين : اأي من اأعلى.

وي�سرب املثل يف حالة العمل املميز.

ليمن �صرمنا تكرمنا

ليمن : اإىل اأن

�سرم : جني التمور

وي�سرب املثل يف تاأخري تاأدية العمل حتى حتني دللته وقريب منه ) وقت ال�سرام 

كل النا�س كرام (.

 بهم حطهم يف طبينة 

بهم : بهائم واملق�سود من ل يدرك اأو ل يح�سن الت�سرف.

طبينة : كومة من �سعف وبقايا النخيل واحل�سائ�س واملخلفات الناجتة عن الزراعة 

بو�سع فوقها الرتبة وحترق.

حطهم : �سعهم.

لعدم  العمل  تاأدية  ي�ستطيعون  ل  اأ�سخا�س  من  ال�سخرية  حالة  يف  املثل  وي�سرب 

الكفاءة يف الت�سرف.

خل ال�صقاط يف الدرب 

خل : اأترك 

ال�سقاط : التمر ال�ساقط من النخيل لوحده.

الدرب : الطريق, اجلادة.

واملق�سود اأن ل تكون حكرًا اإىل درجة حتى التمريات ال�ساقطة يف الطريق تلتقطها 

اأي اأنها كثريًا ما ي�ستفيد منها املارة والبهائم.

وي�سرب املثل يف �سدة احلر�س وعدم القدرة على اإظهار بع�س الت�سامح ويقال خله 

�سقاط يف الدرب اأي اأتركه فاإنه مثل �سقاط الدرب..وي�سرب لعدم العناء.

 كنه فطرة اأر�س 

كنه : كاأنه

فطرة : الفطر ) ع�س الغراب (

ر�س مثله مثل الكماأة وي�سرب املثل يف حني دخول ال�سخ�س  والفطر ينمو لوحده يف الأ

خرين اإل متاأخرًا. ب�سال�سة يف املوا�سيع دون اإدراك الآ

ما يحلو جر ال�صعف على البعارين 

على  حتمل  فعندما  احلمري,  ظهور  على  يحملوال�سعف  اأن  املنطقة  اأهايل  اأعتاد 

البعارين

) اجلمال ( ت�سبح مرتفعة, ولها تاأثري غري م�ستلطف )على راأي املثل ( على العني 

وقريب منه ) يا�سني ال�سعف على البقر( وي�سرب حني يلب�س ال�سخ�س لبا�سًا غري 

لبا�سه.

يتقلب مثل اجلدع يف املاي 

اجلدع :اجلذع 

املاي : املاء

ن�سان الذي ل  اإذا و�سع يف قناة املاء يتقلب واملثل ي�سرب لالإ اجلذع نتيجة خلفته 

يثبت عند راأيه.  

لكل ثرب فوهة 

ثرب : قناة ماء للري

فوهة : فتحة يخرج منها املاء 

اأي لكل قناة الفتحة املالئمة اخلا�سة بها وي�سرب املثل يف و�سع ال�سيء يف مكانه 

ال�سحيح.
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احل�صي�س ي�صرب يف �صنى القت 

�سنى : �سقي

ي�سرب : يروي 

القت : الرب�سيم

مبعنى اأن احل�سي�س الذ قد لي�ستفاد منه واإن كان بني الرب�سيم ذوالفائدة فهو ياأخذ 

ن�سيبه من املاء ب�سبب �سقي الرب�سيم.

وي�سرب املثل يف حالة ا�ستفادة ال�سخ�س من وجود �سخ�س اآخر دون بذل جهد.

طفــال  األعــاب الأ

طفال ومما ل�سك فيه اأن هناك  ح�ساء اأثر كبري يف تعدد األعاب الأ لت�ساع منطقة الأ

لعاب املعروفة على م�ستوى املنطقة وان اختلفت بع�س امل�سميات  عددا كبريا من الأ

لعاب اإىل  اأو طريقة التحكيم اأو طريقة اللعب وما �سابه ذلك. هذا وميكن تق�سيم الأ

عدة اأق�ســـام : 

1 - األعاب والدية وبنات:

 اأ - األعاب ولدية مثل لعبة الطارد والطقية. 

ب - األعاب بناتية كالكرادي. 

هـ - األعاب يلعبها اجلن�سان مثل حللول والذروفة. 

2 - األعاب عددية:

 اأ - فردية كاخلطة )ال�سبة( واحللول.

 ب - جماعية كالطارد والطقية. 

3 - األعاب مو�صمية:

 اأ - األعاب �سيفية كالدوامة )الزنبور(.

 ب - األعاب �ستوية كال�سبة. 

لعاب ولكن نذكر  طفال يطول ول ي�سعنا اأن نتعر�س لكل الأ  واحلديث عن األعاب الأ

والدوحة,  واحللول  القي�س  ولعبة خطة  باأنواعها  واخلطة  والطقية,  الطارد   : منها 

ومن نطك يا قمر ولعبة القب ولعبة الياب�سة واخل�سراء واحلمري والقواري والنقيدة 

وال�سيد وعديل امللح والرك�س )اجلري( والكرادي وهنا �سرح لبع�سها:

1 - لعبة اخلطة : 

اخلطة ا�سم عام يطلق على خطة اأم ت�سع وخطة اأم ثالث وخطة القي�س. 

تعتمد  التي  لعاب  الأ من  وهما  الفردية  لعاب  الأ من  ثالث  واأم  ت�سع  اأم  خطتي  اإن 

على العقل والتفكري والرتكيز وفهم خطط اخل�سم وي�سرتك يف اللعب اثنان يقابل 

)بذر  الطعام  وي�ستعمل  ر�س  الأ على  اخلطة  وتر�سم  جلو�س  وهم  خر  الآ اأحدهما 

التمر( واحل�سى كاأحجار للعب, ففي خطة اأم ت�سع ي�ستعمل اأحدهم ت�سع طعامات 

خر ت�سع ح�سوات )ومن هنا جاءت الت�سمية( وخطة اأم ت�سع عبارة عن ثالثة  والآ

)وبع�س  الو�سط  من  خطوط  اأ�سالعها  يربط  البع�س  بع�سها  داخل  يف  مربعات 

�سالع هي نقط  حيان من الزوايا(, وتعد نقط الزوايا ونقط تقاطع اخلط مع الأ الأ

حجار. حجار بالكامل تبقى �ست نقاط فارغة لتحريك الأ اللعب وبو�سع الأ

خر حجرة  وتبداأ اللعبة باأن ي�سع اأحدهم »حجرة« يف نقطة يختارها وي�سع بعده الآ

حجار فيبداأ بتحريكها بني النقاط  له اأي�سا وهكذا بالتناوب اإىل اأن يكتمل و�سع الأ

حجار على خط م�ستقيم واحد يحق ل�ساحبها اأن ينزع  وعندها تكون ثالث من الأ

اأي حجر مقابل من اأحجار خ�سمه وي�سعها خارجا وهكذا يف كل مرة يحاول �سف 

ثالث مع بع�س على م�ستقيم اإىل اأن تنتهي اأحجار اأحدهما وتنتهي اللعبــة. 

واأما لعبة اأم ثالث, فهي عبارة عن مربع مو�سولة اأ�سالعه بعالمة + وي�ستعمل فيها 

ثالث طعامات وثالث ح�سوات وتلعب بنف�س طريقة خطة اأم ت�سع. 

2 - لعبة القبية:

والوكرة  واحلومة  كالعيون  ال�سباحة  اأماكن  يف  اأحداثها  جتري  مائية  لعبة  وهذه 

فيها  طفال  الأ ينق�سم  جماعية  لعبة  وهي  اجلن�سان  ويلعبها  واحلمامات  وال�سريعة 

اأحد الفريقني ويقوم بتخبئته  اإىل فريقني وياأخذون حجرا معينا للجميع, ي�ستلمه 

خر الكرة ثانية  خر الكرة ثانية و يعاود الفرق الآ و�سط املاء بعدها يقوم الفريق الآ

ومن  اأكرث..  نقاطا  يجني  من  هو  الفائز  والفريق  التخبئة  بعملية  يقوم  وجده  وان 

خر اأن ل  �سروطها انه يف اأثناء قيام الفريق بتخبئة احل�ساة على اأفراد الفريق الآ

ح�ساء اإل انه تبقى  خرى يف الأ يغط�سوا يف املاء و لرمبا يتغري قانون اللعبة من جهة لأ

الفكرة واحدة وهي تخبئة احل�ساه واإيجادها. 

3 - لعبة الدورفة )الدروفة(

طفال من اجلن�سني والدورفة عبارة عن  عياد ويزاولها الأ وهذه ل متار�س اإل اأيام الأ

يام اإل اأن املقعد يعمل من اخلو�س وتربط بحبال  )املرجيحة( املعروفة يف هذه الأ

هازيج وهم يتمرجحون  طفال بع�س الأ من الليف يف اإطار من جذوع النخل وين�سد الأ
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وبعد انتهائها ي�سبح الدور لغريهم وهكذا.

ن�سودة ين�سط حتريك الدروفة وبعد قولها ترتك لوحدها اإىل اأن   واثناء تريديد الأ

تقف. 

4 - الدوحـــــــــة 

تكون  طفال من اجلن�سني مرة واحدة وهذه  الأ يقوم بها جمموعة من  لعبة فردية 

ذرع على �سكل اأفقي ثم الدوران ب�سرعة على اأن الذي ي�ستمر اإىل النهاية  بفتح الأ

�سيطرته على  ال�سخ�س  يفقد  الدوران ملدة معينة  انه عند  واملعروف  الفائز  يكون 

الدودحة  يا�سكني,  )الدودحة  طفال  الأ ترديد  وي�ستمر  ر�س  الأ على  فيقع  نف�سه 

يامردحة, ميه خويط اإبري�سم, ميه خاللة حمرة(.

5 - الطقيـــــــه 

لعبة جماعية يقوم بها الذكور املتقدمني يف ال�سن وهي اأ�سبه ما تكون باملبارزة دون 

ا�ستعمال اأي �سالح وهي تعتمد اأ�سا�سا على القوة. 

ر�س اإىل ميدانني )على اأ�سا�س  طفال اإىل فريقني وتق�سم م�ساحة من الأ وينق�سم الأ

اأحد  يربز  بان  اللعبة  وتبداأ  ميدان  كل  حدود  بينهما  ويو�سع  مع�سكرين(  اأنهم 

خر ويحاول مل�س اأحد اأع�سائه بيده )على انه  �سخا�س ويذهب مليدان الفريق الأ الأ

ال�سيف( فان ا�ستطاع ذلك وهرب اإىل فريقه دون اأن مي�سك يخرج امللمو�س وال اأن 

وىل يربز  م�سك وهو يف ذلك امليدان ي�سبح اأ�سريا وبذلك يفقد فريقه ويف احلالة الأ

خر ويف احلالة الثانية يربز من نف�س الفريق  �سخ�س من فريق امللمو�س للفريق الأ

�سخ�س اأخر على اأن ت�ستمر اللعبة حتى يفنى 

6 - لعبـــة احللــول 

طفال فيها من اجلن�سني, تلعب بح�سي �سغرية. لعبة فردية اأو جماعية, الأ

كيف تق�سي ثمانيا واربعني �ساعة

اأوال�سقق  الفنادق  باأحد  قامة  الإ بالقطار  اأو  بال�سيارة  اأو  بالطائرة  الو�سول  بعد 

املفرو�سة.

ول اليوم الأ

اأماكن الزيارةالوقت

فطار و ركوب البا�س اأوال�سيارة 6.�0- 7.00  تناول الإ

10.1� -7.1�

زيارة ق�سر اإبراهيم با�سا بالكوت بالهفوف 

مدر�سة القبة 

بيت املال

م�سجد اجلربي

وىل( مريية )الأ املدر�سة الأ

ح�ساء بال�ساحلية بالهفوف10.�0- 12.00 لزيارة متحف الأ

راحة و�سالة�12.1- 1.�0

ح�سائية يف اإحدى ال�سرتاحات.  �1.4 – 4.00 تناول وجبة الغداء معدة يف اإطار ال�سفرة الأ

�.1� -4.1�

زيارة جبل القارة مرورا بنهر اخلدود الرئي�س ورمبا التقاط �سور تذكارية 

 زيارة املغارة الرئي�سة بالقرب من التويثري وت�سلق اجلبل 

زيارة اآثار التهيمية 

زيارة الدوغة والإطالع على مراحل �سناعة الفخار املختلفة 

العودة اإيل الفندق للراحة�0.� - 9.00

ح�سور حفلة �سمر تنظمها اإحدى الفرق املحلية9.�0 - 11.�0
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اليوم الثاين 

اأماكن الزيارةالوقت

12.00-7.00

زيارة معامل �سدقم )اكرب معامل للغاز والكربيت يف العامل(

 زيارة ق�سر الوزية.

)اإذا كان �ستاء ال�ستحمام يف املياه ال�ساخنة بعني احلوار باملطرييف(

زيارة مركز اأبحاث النخيل ومعر�س النخلة. تناول املرطبات 1.00-12.�0

جواثا وزيارة م�سجدها والعبور اإيل موقع معركة كنزان التاريخية  4.�0-1.�0

تناول وجبة الغداء �4.1- �1.�

العودة اإيل الفندق للراحة�0.�- 7.00

النزول للت�سوق يف مدينة الهفوف اأو مدينة املربز �7.1 – 9.�0

دليل اخلدمات

 رقم الهاتف اال�صم

الفنادق

ح�ساء انرتكونتينتال                    �840000 �0فندق الأ

������8 �0  فندق الهفوف 

����826 �0  فندق الغزال 

�827700 �0فندق بوني�س 

  �7�44�4 �0  فندق النعيم 

 ال�صقق املفرو�صة

�844444 �0ال�سيافة الذهبية

�864640 �0البيت ال�سغري

�7���44 �0ال�سفراء   

�7�4442 �0املحرق بالزا

��88280 �0برج العربية

ح�ساء بالزا 1 �����88 �0الأ

����8�6 �0 ال�سليمان

 رقم الهاتف اال�صم

0��8888�2ق�سر امل�سمك

���0��888اأبراج اململكة

0��7�0999 �سدف للوحدات ال�سكنية  

0��7�70�0  عرواء 

0��847417الرثيا 

  �0��7�708ال�سرايا

وكاالت ال�صفر 

920022222اخلطوط اجلوية ال�سعودية

�86�712 �0الرباك لل�سفر و ال�سياحة 

�866166 �0وكالة ال�سعدون لل�سفر و ال�سياحة

�862108 �0 وكالة املن�سق الدويل 

  �82�809 �0 جمموعة الطيار لل�سفر وال�سياحة

�86�6�7 �0 وكالة عيد ال�سعيد العاملية 

�864092 �0وكالة الغزال لل�سفريات

 رقم الهاتف اال�صم

 �8�0072 �0وكالة نا�سر احمد امللحم لل�سفر وال�سياحة 

�86��00 �0وكالة الها�سم لل�سفر وال�سياحة 

��1�700 �0وكالة الكفاح لل�سفر  وال�سياحة 

املطاعم ال�صياحية

0��847777مطعم اأموري

0��867777مطعم لوزانا

���0���01مطعم العبيد 

0��808888مطعم توباز

مطعم �سفود

0��860079

0��879�79 -

�سيوي 0��840000مطعم درب احلرير الآ

0��840000مطعم الب�ستان اللبناين  

0��840000مطعم ذ. مد ال�سرق اأو�سطي

0��8818�8مطعم خيرب
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 رقم الهاتف اال�صم

0��8002�8مطعم زاكي 

0��87���7مطعم بابا حطاب 

0��8048�8مطعم مرو�س

�0��8�066مطعم جوليه

مطاعم �صعبية

 0��81�771مطعم الليوان 

0��808�27مطعم ديرتي 

 0��812824مطعم دملون 

0��88�666مطعم زعيم املندي

مطاعم الوجبات ال�صريعة 

مطعم كتكوت             

�0���0��6 ـ 

0��801441

�0���0�72مطعم هريف

 �0���0�72مطعم هريف 

 رقم الهاتف اال�صم

رنب اجلائع   مطعم الأ

 0��80419�

0��924880

مطعم كنتاكي  

 0��927774 ـ 

0��941891

 0��941188مطعم ماكدونالدز  

 0��86���4مطعم بيتزا هت    

0��8�4242مطعم برجركنج

 0���08499مطعم بيتزااإن  

 0��80�777مطعم هارديز

0���069�9مطعم الطازج

املقاهي

0��847777مقهى اموري

مقهى الدهليز

 0��87����

0��8788��

0��818844مقهى الر�سيف

 رقم الهاتف اال�صم

0��840000مقهى بهو املها

 0��840000كافية اإيليت

0���1��00مقهى كتكوت

0��8��001مقهى نايتلي

0��82�099مقهى جوفريز

0��871111مقهى خيرب

�سعد الدين

 0��80409�

0���02272 

0��8412�1ا�ستاربك�س

فراح املنتجعات وقاعات االأ

0��866242منتجع العز 

0��700482ا�سرتاحة ال�سرايا

0��819966قاعة اخلليجية

0��840000قاعة ق�سر املوؤمترات 

�0��81177قاعة  البندرية 

 رقم الهاتف اال�صم

0��8606�1قاعة الغامن

0��922000قاعة مذهلة

��0��8828قاعة �سحاري

0��806126قاعة العزيزية

0���07�68قاعة اللوؤلوة

0��7�77�6قاعة ال�سلمانية

0��84�9�2قاعة القلعة  

مكاتب تاأجري ال�صيارات 

80024402�2بدجت انرتوكنتننتل

�86�0�8  �0 مكتب طويق لتاأجري ال�سيارات

�821�14  �0 مكتب الفالح لتاأجري ال�سيارات

�820099 �0             جمموعة ح�سني احلبابي لتاأجري ال�سيارات

0��87�888منر لتاأجري ال�سيارات

0��82�669اخلواجة لتاأجري ال�سيارات

0��861�81الفهاد لتاأجري ال�سيارات

0��844719موؤ�س�سة ريا�س اجلزيرة لتاأجري ال�سيارات

 رقم الهاتف اال�صم

0��8�7222�سرايا طريق لتاأجري ال�سيارات 

0��8�0808موؤ�س�سة ثامر حممد علي العنزي

0��8��414ح�سني لتاأجري ال�سيارات

0��879442موؤ�س�سة حدود اجلزيرة لتاأجري ال�سيارات

0��8�7776هدايل لتاأجري ال�سيارات 

0��82�069الهوادج لتاأجري ال�سيارات

بن هادي لتاأجري ال�سيارات

 0��828088

0��808090

القطاعات احلكومية ذات ال�صلة

ح�ساء 0��8�1000مديرية �سرطة الأ

 0��821222اإدارة املرور

 ����0��86مكتب اخلطوط ال�سعودية 

0��822090حمطة الهفوف )القطار(  

حمر ال�سعودي 0��872244الهالل الأ

قليمي ح�ساء  الإ 0��710001مطار الأ

 رقم الهاتف اال�صم

امل�صت�صفيات

0��860000م�ست�سفى امللك فهد 

مري �سعود بن جلوي 0���00011م�ست�سفى الأ

طفال  0��942600م�ست�سفى الولدة والأ

ح�ساء   0��844000م�ست�سفى الأ

0��887000م�ست�سفى املانع 

 0��929000م�ست�سفى املو�سى 

 ����0���0م�ست�سفى العبيد

0���64000م�ستو�سف املوا�سة

دليل اخلدمات دليل اخلدمات
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والتقدير  ال�شكر  رفع  ي�شرفه  ح�شاء  الأ مبحافظة  ثار  والآ ال�شياحية  التنمية  جهاز 

راء  فراد الذين �شاهموا مبراجعة م�شودة الدليل وتزويدنا بال�شور والآ للجهات والأ

ح�ساء(  ومنهم: ول لدليل )اكت�سف الأ �شدار الأ خراج الإ وامل�شادر القيمة لإ

بن  حممد  �شتاذ/  الأ داري  الإ امل�شئول  بالذكر  ونخ�ص  دبي  الأ ح�شاء  الأ نادي   •
طاهر اجللواح.

املركزاملهند�ص/  �شاحب  بالذكر  ونخ�ص  احلرفية  لل�شناعات  النخلة  مركز   •
عبداهلل بن عبد املح�شن ال�شايب.

املطبوعات  ادارة  بالذكر مدير  ح�شاء ونخ�ص  بالأ الإعالم  و  الثقافة  وزارة  • فرع 
�شتاذ/ حممد بن  عبد العزيز القعيمي. الأ

وليد  �شتاذ  الأ الوحدة  مدير  بالذكر  ونخ�ص  ح�شاء  بالأ واملتاحف   ثار  الآ • وحدة 
بن عبد اهلل احل�شني.

ح�شني  بن  �شتاذ/عادل  الأ امل�شور  بالذكر  ونخ�ص  ح�شاء  الأ حمافظة  بلدية   •
�شتاذ عبد احلميد بن ح�شني املوؤمن. الق�شيب وامل�شور الأ

�شتاذ/  ح�شاء ونخ�ص بالذكر مدير العالقات العامة الأ • هيئة الري وال�شرف بالأ
فرحان بن فهد العقيل.

املــهـنــد�ص/ للمتنزه,  الـعــــــام  املـديـــر  بـالـذكــــر  ونــخــــــ�ص  الــوطني  املتنزه   •
حممد بن عبد الرحمن احلمام. 

�شتاذ/ بــالــذكـــــر امل�شـــور الأ العـامـــة للرتبية والتعليم للبنني ونــخـــ�ص  دارة  • الإ
وال�شحفي  البق�شي  حممد  بن  ح�شن  �شتاذ/  الأ وال�شحفي  املهنا  ح�شن  بن  حممد 

�شتاذ/ �شالح بن اأحمد املحي�شن. �شتاذ/ جعفر بن عمران بوحليقة وال�شحفي الأ الأ

ح�شاء. بالأ ال�شوئي  الت�شوير  • جماعة 
ح�شاء. بالأ ال�شناعية  التجارية  • الغرفة 

احلاجي. اأحمد  • املهند�ص.جواد 
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