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آغرا حدیث بالرغم من قلة سطورة التي التمل 
اال اننا نعیش لحظات بنكھات من العشق الخالد 

 عند ذكرھا .
ونتحدث االن عن جمال اخرى یجوب ھذه المدینة الصغیرة وھو مدینة فاتح بور سكري ، وھي تعني مدینة النصر ، 

 كیلو متر . 40حیث تبعد ھذه المدینة عن آغرا بحوالي 
الھندي عند المغول حیث بنیت في عھد اإلمبراطور  وھي واحدة من شواھد العصر على تمیز ورقي نظام البناء 

 م .1585وعام  1571الفترة ما بین عام  المغولي أكبر في 

 
 

 فاتح بور سكري 
 

Fatehpur Sikri 
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وقد ھجرت بعد وفاة السلطان أكبر ، لما كانت توجة من مشكالت في ندرة المیاه ،و  بسبب موقعھا المرتفع وصعوبة 

 إیصال المیاه إلیھا،
 وقد اصبحت آغرا عاصمة للمغول مرة اخرى . 

 
 وتشمل جمیع الجوالت مدینة فاتح بور ، وقد ضمت ھذه المدینة ضمن التراث العالمي لمنظمة الیونسكو .

 
عند الذھاب إلى مدینة فاتح بور فسوف تشاھد مسجد 
جامع شید في اعلى مكان في القصر ویعد ھذا المعلم 

 .1571الرئیسي لھذه المدینة حیث شید في عام 
 

قصر  فاتح بورسكري  یعد تحفة معماریة ورائعة تضاف 
إلى الحركة العمرانیة وفن العمارة حیث امتزج الفن 

 العمراني الھندي بالفن العمراني الفارسي .
 
 

عند ذھابك إلى المسجد تجد باب الفتح وھو الباب الرئیسي 
للدخول إلى المسجد المذكور حیث یبلغ ارتفاعة حوالي      

 متر .54
 

 

 

 مسجد جامع 
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وبداخل ھذا المسجد وفي اكبر  

منطقة منھ یوجد ضریح الشیخ 
سلیم خیستى ، وھو من الزھاد 

ولھ حكایة لطیفة جدا مع أكبر شاه 
، حیث كانت جمیع اوالد الشاه من 

االناث بالرغم انھ متزوج  من 
ثالث نساء ،  وحین قدم الشیخ 
الزاھد سلیم خیستى طلب منھ 

الدعاء لھ بصبي  وفعل الزاھد ذلك 
واستجاب هللا لھ حیث رزق اكبر 

 شاه بولد .
ویحتوي المسجد على محراب یعد 

استثنائي جدا لروعتة وتصمیمة 
 الفرید .

 
 

ویوجد باب اخر وھو باب السلطان حیث یدخلك مباشرة على قصر الشاه اكبر ، ویحتوي ھذا القصر على المباني 
المتعددة ، حیث یعشق اكبر شاه المناظرة في االدیان ،  والفلسفة، وبالرغم من انھ مسلم ومتزوج من ثالث زوجات 

 احدھما مسلمة واالخرى ھندوسیة اما الثالثة فھي مسیحیة وقد بنى لكل زوجة منھن قصر خاص بھا .
 
 

الھندوسیة ، وكانت حب الشاه العظیم حیث امتزج قصرھا بین   Jodh Baiاما ھذا القصر فھو قصر زوجتھ االولى 
العمران والنقوش 

 االسالمیة والھندوسیة .
 
 

وبعد ذلك یاتي قصر زوجتھ 
المسیحیة مریم ویتمیز 
قصرھا كذلك بالنقوش 

والزخارف والرسومات 
الممتزجة ما بین االسالمیة 

 والھندوسیة .
 

اما زوجتھ المسلمة التركیة 
االصل (رومي سلطانة ) 

ویتمیز قصرھا بالرغم من 
 صغر حجمة  باالناقة .

وكسائر سالطین  المغول 
یوجد بالقصر دیوان خاص 

 واخر عام .
 

 

Jodh Bai  قصر 
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اما القسم االخر من القصر حیث توجد حجرة 
الثروات أي بیت المال ومدرسة خاصة لتعلیم 
أطفال السلطان وكذلك مكان لتعلیم الموسیقى 
وكذلك الغرف الخاصة بالرقص وغرف النوم 

 باالضافة للحدیقة الواسعة .
 
 

قصر    Panch Mahalكما یمكنك مشاھد 
الریح وھو من االماكن المبھرة والمثیرة 
لالھتمام حیث یتكون من خمسة طوابق ، 

 عمود وبتصامیم مختلفة تماما . 84و
 

اما في االطراف فیوجد العدید من المباني 
والتي اصبحت على مرور الزمان غیر قادرة 

 على الصمود ومواجھة السنین .
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 دخول المسجد مجاني 

 
 روبیة  260قیمة التذكرة لدخول القصر 

 روبیة اضافیة . 25اذا اردت اصطحاب كامیرا الفیدیو الخاصة بك إلى الداخل علیك بدفع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Panch  Mahal 


