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دلھي السحر الذي ال ینضب والجمال الذي ال یعد ، 
واالبداع الذي یتوالي ، مدینة تقایضك بین الجمال 
واالبداع وتحملك على عصر عصیب حمل معھ كل 
 االبداع ، فبعض المآسي تطرح ابداع ال تضاھى  .

 
 ھناك اماكن البد من زیارتھا عند الذھاب إلى دلھي واال ........ال تعد نفسك قد سافرت إلى ھناك .

 
 القلعة الحمراء من المعالم التاریخیة التي البد من زیارتھا في دلھي . 

 
تعتبر القلعة الحمراء في دلھي من أضخم األوابد في الھند، وتضم أھم القصور المغولیة، ولقد أنشأ ھذه القلعة شاه 

 جھان بعد أن نقل عاصمتھ من آغرا إلى دلھي. 
 

 

  

 القلعة الحمراء 
 

Red Fort  



  See Dunia - Delhiدلھي                                                                   -شوف الدنیا 

اسمھا ال یدل على حقیقتھا ، فھي لیست قلعة عادیة بل قصر  
من قصورالسالطین الفخمة ذات االبھة ، والتي بناھا السلطان 

 .  1648إلى عام  1638شاه جھان ما بین عام 
 

كیلومتر، اما  2وھذه القلعة العظیمة ویصل طول الحائط الى 
 متر  ، وھو  حصن  33متر إلى  18ارتفاعة الجدار فھو 

معقد شیده االمبراطور المغولي شاه جھان في مدینة دلھي 
 القدیمة المسورة .

 
 

إستخدمت القوات البریطانیة القلعة الحمراء كمعسكر للجیش ، 
في ھذه االثناء كان الشعب الھندي یتمنى مشاھدة علمھ وھو 

یرفرف في اعلى ھذه القلعة ولیست علم بریطانیا ، ولكن 
باالردة فقط تتحطم القیود وتتحقق االماني ، فالصمود 

والمقاومة سالح لیست ھین ابدا وان راود البعض ضعف ھذا 
 السالح .

 
، حدثت المعجزة بحصول الھند على االستقالل ، ووضع الول مرة علم الھند في اعلى باب الھور  1947اما في عام 

 من ھذه القلعة . 
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تعتبر القلعة الحمراء رمزا لالستقالل ، حیث یقوم رئیس الوزراء بمخاطبة األمة في حصن القلعة كل خمس سنوات  
أغسطس ویقول  (الیوم حصلت الھند على استقاللھا رسمیا من بریطانیا ،  ولكن بعد إن حصلت الھند على  15یوم 

 وسلم الجیش الھندي الحصن لھیئة السیاحة . 2003االستقالل ، في عام 
 

 عند الحدیث عن القلعة الحمراء او الل قلعة او الل كویلال ، فال بد من تسلیط الضوء على :
 بوابة  الھور . 

 لماذا سمیت بھذا االسم ؟؟؟؟؟
سمیت كذلك النھ تقع في جھة مدینة الھو (حالیا باكستان ) وأمام بوابة الھور ساحة واسعة یقوم فیھا جوسق 

 مقوس یطلق علیھ اسم قاعة الموسیقى نقار خانة تعزف فیھ الموسیقى الملكیة خمس مرات یومیا،
د مفتوح من جھاتھ الثالث، وھو   ّ وھي بالوقت ذاتھ مدخل دیواني عام الذي یقع في مركز القلعة ، وھي بھو معم

 یشابھ دیواني عام في آغرا، وھو خاص لسمع مشاكل ومسائل الرعیة .
 

اما الدیوان الخاص فیمكنك مشاھدة ماال عین رات وال اذن سمعت حیث الفخامة واالبھة  ، ولقد فرشت األرض 
 بالرخام المجزع وأروع السجاجید.

 
 

وبالقرب من الدیوان الخاص توجد الحمامات الملكیة وھذه الحمامات فیھ من االبداع ما یاخذك إلى استرخاء تام ، 
 حیث استخدم الرخام في تزینھا واضفى اللمسات المخملیة علیھا .
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كما یمكنك مشاھدة برج شاه جھان في  
ھذه القلعة وكذلك نھر الجنة ( وھو عبارة 

عن میاه باردة تنسكب مباشرة كنھر 
للتذھب إلى الحمامات ، لیس ھناك رغد 

كھذا مجرد الوصف یعطیك نوعا من 
االسترخاء التام ، فما بالك 

 بالحقیقة !!!!!!!
 
 

وال تكتمل الصورة اال بوجود دار للعبادة ، 
حیث یوجد مسجد صغیر مبنى  من الرخام 

ویقع بالقرب من الحمامات كما توجد 
غرفة خصوصیة للسلطان للقیلولة 

واالسترخاء ، وتقع في زاویة ممیزة من 
 ھذه القلعة . 

 
 

اما غرفة الملكة والتي یطلق علیھا (قصر 
االلوان ) فھى من االبداعات التي تزید من 
جمال ھذا المكان ، ویمكنك مشاھدة متحف 

 یحتوي على اثار تاریخیة الیام المغول . 
 

وامتداد من ھذه القلعة تم بناء حصن 
 واطلق  على ھذه المنطقة شاه جھان اباد وھي ما تعرف حالیا باسم (دلھي القدیمة ).

 
نذكرك بانھ عند دخولك سوف تشاھد مثل السوق یباع فیھ سلع مختلفة منھا المشغوالت الیدویة وغیرھا ولكن 

 االسعار غالیة جدا ، ولك حریة االختیار . 
 

 بقي ان تعرف بان القلعة الحمراء ضمت إلى التراث العالمي لمنظمة الیونسكو .
 

 اشیاء نذكركم بھا 
 یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق 

 مساء  6صباحا إلى  9یفتح من الساعة 
 . Rs 250قیمة التذكرة للدخول 

 الدخال الكامیرا .   Rs 25اذا كان لدیك كامیرا فیدیو فیتوجب علیك دفع رسوم اضافیة 
 للذھاب إلى القلعة الحمراء عن طریق المترو من 

  
 انظر الخریطة دلھي 

 
 
 

 

 
Chandni Chowk  

 


