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 من اروع ماقیل في العشق 
شجاني حبھا حتى بكیت و فوق الشوك 

 مذھوال مشیت
أتاني صوتھا فسمعت شدواً فلما أقبلت 

 نحوي انتشیت
فرشت لھا العیون سریر حب و في قلبي لھا 

ا بنیت ً  قصر
 فقالت ھل سعیت لكي تراني فقلت أنا لغیرك ما سعیت

 
 

 تاج محل 
 

Taj Mahal 
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من االماكن التي یجب زیارتھا حتى ولو لمرة واحدة في 

 العمر .
ویقال بان السیاحة إلى بالد الھند ال تكتمل ما لم تزر تاج 

 محل .
 

النوم في الھند لھ طعم خاص فالحلم یواعدك بأنك ستشاھد في 
الیوم التالي احدى تحف العالم الرائعة ، وھذه المرة كانت 

 التحفة التي تنتظرنا ھي الصرح الرائع واالستثنائي تاج محل .
 

تاج محل ھى كلمة ھندیة تستمد جذورھا من اللغات األردو 
 والفارسیة والعربیة وتعنى تاج كل القصور. 

 
حین توفیت ممتاز محل زوجة الشاه جھان  أثناء وضع طفلھا 

.لذا قرر الشاه أن یشید لھا صرحا  تخلیدا لذكرھا،  14رقم 
 .1631وذلك في عام 

 
وقد استعان بامھر العمرانیین في بالد اوروبا وفارس والھند 
لطرح وتصمیم ھذا الصرح الذي ال یضاھي رغم مرور الزمن 

 ، فھو عالمة فارقة في سماء العشق الخالد .

 

 

 شاه    جھان 
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تبھرك الصور عند مشاھدتھا لتاج محل الصرح االبدي 

الذي یزدد تالقا عبر مرور الزمان ، ولكن للحقیقة 
معایر اخرى فاذا اذھلت من الصور فتاكد بانك ال بد من 
ان تتنفس عمیق قبل دخولك ذلك الصرح لشدة الذھول 
واالنبھار الذي سوف یسیطر علیك ، لیس مكان رمزیا 
فقط للعشق والمحبة بل ھو فلسفة اخرى لمعایر الوفاء 

 االبدي .
 

شخص  20.000وقد ساھم في بناء ھذا الصرح حوالي 
عام من  20فنان وخطاط ونقاش ومعماري ، خالل 

 العمل والمثابرة للحصول على ایقونة الحب والخلود .
 
 

 حیث أصبح تاج محل من معجزات الدنیا السبع الخالدة
 لقد شبھ طاغور شاعر الھند تاج محل بدمعة على خد الخلود .

 
 

تاج محل ال یعد بحد ذاتھ نصبا وقصرا وضریحا بل كتلة جمال ورومانسیة عبر بوابة كبیرة ورائعة وبنقوش دقیقة 
 وزخرفات تطل على ضریحي ممتاز محل وشاه جھان.
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ویقع تاج محل في قلب مدینة آغرا تقریبا وھو على  جانبي نھر یامونا ، یتمیز تاج محل بضخامة كل المقاییس، 

متر وھي  مائلة میال بسیطا للخارج حتى إذا ما انھارت نتیجة  40فالمبنى ھائل الحجم، وتحیط بھ أربع مآذن برتفاع 
 لزلزال مثال،  فإنھا تنھار بعیدا عن الضریح. 

 
 
والحدیقة بالمثل واسعة للغایة،ھناك أحواض  

الماء تعكس صورة تاج محل في المیاه ، 
باالضافة لوجود المسجد وتاتیك بوابة الدخول 

 التي تھیج بالحظات الخالدة لھذا المكان .
 
 

وقد وصف نھرو المكان (تاج محل ) عندما 
قال ھذا لیست قبر ھذا أغنیة من المرمر، ال 

یعد تاج محل تحفة معماریة للھند فقط بل 
نقطة انبھار للعالم كلھ وكل سكان األرض. 

ولھا سحر على الزائر من كثرة الضوء 
 وتمازج الجمال فیھا وإشعاع المرمر.

 

 ضریحي ممتاز محل وشاه جھان  
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كما یحتوي على كتابات قرانیة 
بخطوط رائعة وتعبر عن ذوق 
رفیع یفوق الوصف والخیال ، 

لیس لالبداع وقت وھذا ما ندركة 
في ھذه التحفة التي مضت علیھا  

 السنین .
 
 

اما االلوان التي تشاھدھا في ھذا 
الصرح المھیب فھي عبارة عن 

احجار كریمة مرصعة تم 
االستعانھ بھا لتشكیل الزخارف 

 في ھذا الصرح .
 

ان مجرد التصور بھذا االبداع في 
 ذلك الوقت یدعوك للذھول التام . 

كل ھذا ولم تدخل وتقف في 
حضرة الحب والعشق االبدي ، فعند الدخول إلى الداخل سوف تشاھد ضریحي شاه جھان ومحبوبتھ ممتاز محل   

 التي اضاءة العالم بخلود الحب . 
 
 

 وھي مجرد مجسمات لقبریھما ، انما القبور الحقیقیة فھي في االسفل وال یسمح الحد بمشاھدتھا .
 

 تعتبر افضل االوقات لمشاھدة تاج محل ھي وقت الغروب وشروق الشمس .
ونذكر كل عشاق الجمال واالبداع بانھ یمنع الكثیر من االشیاء باصطحابھا معك مثل المفاتیح وكل االشیاء التي من 

الممكن ان تؤذي جدران 
 ھذا الصرح .

 
 
 
 

كما یتوجب علیك االنتبھ 
بانھ   ال یسمح 

باصطحاب كامیرا الفیدیو 
إلى الدخل وحدود 

اصطحابھا إلى ما قبل 
الحدیقة   ، ویسمح 

بالكامیرا العادیة ما بعد 
 ذلك . 

 
 

 

 

 مسجد تاج محل
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الرائع في قصة ھذا الحب الخالد ھو ما حل 

بشاه جھان بعد وفاة زوجتھ ممتاز محل حیث 
حبس نفسھ ثمانیة أیام في قصره لیخرج 

للناس بعدھا رجالً آخر یختلف عن الذي كان 
 علیھ قبل أربع سنوات حینما اعتلى العرش

 وبقي لعامین وھو یعیش الحداد علیھا.  
 
 

لقد وصف شاه جھان ھذا الصرح عندما قال 
ان الشمس والقمر تنثر دموعھا على ھذا 

 البناء .
 

من االشیاء الماساویة في ھذه القصة ما حل 
بشاه جھان بعد االنتھاء من ھذا الصرح 

على ید ابنھ  1653وتحدیدا في عام 
Aurangzeb    (أورانزیب) قام بسجن والده

ودفن بجانب  1666إلى ان وافاه أجلھ عام 
 زوجتھ.

 
 

من المبكي عندما كانت زوجتھ تحتضر كانت 
آخر كلمات محبوبتھ وھي تودع الدنیا: ال 
تتزوج من بعدي، لن تحب امرأة مثلي،ال 

تنسى أن تزور قبري وكان یزور قبرھا وھو 
حر طلیق وظل یزوره عبر النافذة  وھو 

 سجین حتى أغمض الموت عینیھ . 
 
 

وقد سرد من القصص الكثیر حول تاج محل من اكثرھا شیوعا ھو ، رغبھ الشاه جھان في بناء مبنى مشابھة لتاج 
 محل باللون االسود ، اال انھ ال توجد دالئل تؤكد ھذه القصة .

 بوابات  3یحتوي تاج محل على 
 جنوب وشرق وغرب 

 في الدخول لبعد شباك التذاكر عنھا .  Eastال تستخدم بوابة الشرق 
 اشیاء نذكركم بھا 

 روبیة  750قیمة التذكرة 
 مساء  6:30صباحا إلى  6یفتح من الساعة 

 
 یوم الجمعة مكان الضریح مغلق ، وتقام صالة الجمعة في المسجد .

 
 

 

 

في االسفل صورة التذكرة  -شباك التذكر لتاج محل   
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في الحقیقة بان الھند ھي ارض 

العجائب واالبداع النادر ، ونتذكر في 
ختام لحظات الوداع مع شاه جھان 

وممتاز محل تلك الكلمات الرائعة التي 
 تجبرك  لتذكر قصة الحب الخالد ھذه .

 
 

 في الھند ام الروح والعجایب 
 السماء واالرض حبایب 

 والنار والنور والعتمة 
 والروح والجسم قرایب 

یحكو عن زوجة وفیھ اسمھا سوتي 
 الھندیة 

 شاركت جوزھا في حیاتھ وإدیتلھ حیاتھا ھدیة 
 إلى اخر الكلمات الرائعة ..............................

 نتمنى للجمیع زیارة دمعة على خد الخلود (تاج محل )
 واغنیة من المرمر   

 
 

یوجد في تاج محل متحف صغیر فھو یعرض رسومات 
بعاج الفیل لشاه جھان ومحبوبتھ ممتاز محل ، وكذلك 

 العملة المعدنیة المستخدمة في ذلك الوقت .
 روبیة .  5الدخول للمتحف 

 

 


