
  See Dunia - Delhiدلھي                                                                   -شوف الدنیا 

 
وحدة االسم كفیل بان یثیر الغموض لدیك ، ویزید من شوقك لرؤیتھ ، 

فھو بالنسبة لك یحیط بھ الغموض ، ولكن ال تعلم بان ھذا الغموض 
 ھو اروع  مما تتصور .

 
 ال یمكنك ان تقول زرت دلھي !!!!

 ما لم تزر قطب منار 
 

ھو معلم تاریخي ھندي ذو برج ضخم رخامي، تعتبر منارتھ األطول 
 من نوعھا في الھند

 ،  1193اسسھ قطب الدین أیبك،قد بدا ببناء ھذه المنارة في عام 
 

، ولكن لم تسعفھ 1193مترا في القاعدة،  قام ببدء أعمال بناء قطب منار عام 15متر وعرضھ 73وھي على ارتفاع 
الظروف في إكمال العمل وانتھى عند المستوى األول، فقام الخلیفة التالي  بإضافة ثالثة مستویات أخرى،ثم قام 

 بإضافة المستوى الخامس، وھو آخرھا. 1368الخلیفة االخر  في  عام 

 
 

  Qutb Minarقطب منار                 
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اقسام ، القسم الرابع  5ویتكون البرج من 
والخامس یحتوي على الرخام االبیض ،  ومن 
أبرز ما یتمیز بھ قطب منار ھو اآلیات القرآنیة 

سطح البرج من القمة إلى  المنحوتة ، على 
 القاعدة. 

 
 

من االحداث التي واجھت ھذه المنارة في عام 
عصف بھذه المنارة الرعد القوي  1326

فدمارھا ، وقد اعاد اعمارھا فیروز شاه في عام 
 واضاف قبھ إلى البناء .1368

 
 
 

ویضم مجمع قطب منار العدید من المباني 
األخرى ، على غرار مسجد قوة االسالم والذي 

 یعد أول مسجد 
 . 1193بني في الھند وقد بنى في عام 

 
 
 
 

على مر العصور اصبح لھذا المسجد اكثر من 
شكل وحظي باضافات متعددة ، ولالسف الشدید 

انھ  لم یتبقى من المسجد األصلي 
إال بعض اآلثار ، على أنھ یمكن 

معاینة بعض األجزاء التي تزینھا 
نقوش من الزھور واآلیات 

 القرآنیة.
 
 
 
 
 

ان الزخارف والكتابات التي 
یحتوي علیھا ھذا البرج ھي 

 فعال استثنائیة ورائعة .
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ویحتوي المكان على مدرسة لتعلیم القرآن الكریم ، بقایا 

 لقصور الصیف للسالطین .
كما یوجد بالجوار من ھذه المنطقة اضرحة لشخصیات مھمة 

شید مسجد ضخم على مقربة من ضریح  1310، وفي عام 
 الشیخ خاجة نظام الدین . 

 
 
 

 للذھاب  الى قطب منار عن طریق المترو من 
  Qutab Minarمحطة : 

ویلزمك عند الوصول للمحطة االستعانة  بالركشة لتنقلك إلى 
 .  Rs 30المعلم المذكور ، مقابل 

 
 انظر الخریطة دلھي 

 
 
 
 

 

 
Qutab Minar  

 

 


