


 
 البيوت التقليدية يف املدينة املنورة

 يف جتانسهاالعمراني اوأساليبهمواد البناء أثر 
 د. عبد العزيز بن عبد الرمحن كعكي

 رئيس وحدة إعداد املخططات التطويرية
 بأمانة املدينة املنورة

 

إن اعتماد أهل المدينة على عناصر البيئة المحيطةةة م ةة  

عادات   وتقاليده  المستمدة في استخراج مواد البناء ، وعلى  

من الشريعة اإلسالمية ، في وضع مساقط البيوت ومخططات ا 

، وعلى أفراد مجتمع   في أساليب منائ ةةاأ أثةةدا تجا سةةا  

جميال  مين وثدات البيت الواثد من ج ة ومينه ومةةين البيةةوت 

 والشوارع واألزقة المحيطة مه ، من ج ة أخرى .

  قاط رئيسة هي : ثالا في التجا س ل ذا ساسيةاأل المظاهر  حدد أن ويمكن

 التجا س الخاص مين عناصر البيت الواثد . -1

 التجا س العام مين واج ات المبا ي .  -2

التجا س في  وعيات مواد البناء المستخدمة ، واألساليب المتبعة في   -3

 عملية البناء . 

أما التجا س الخةةاص والتجةةا س العةةام أ فقةةد عرضةةناهما فةةي مح ةةين 

ال ا ي والسامع من هذه المجلة ، مينةةت فةةي األو    ينلين  شرا في العددمنفص

تجا س العالقات الوظيفية مين العناصر الداخليةةة المكو ةةة أل ةةكا  وأثجةةام 

المساقط ، وتحدثت في ال ا ي عن أه  ِّ المفردات المعمارية والجمالية المؤثرة 

 .في تصمي  واج ات المبا ي

ال الةة  ، مةةن مظةةاهر   المظ ةةر  علةةى  بحةة ال  هذا  في  الضوء  ألقي  وسوف

 التجا س ، وهو :

 مدخل
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التجا س في  وعيات المواد المستخدمة في تشييد البيوت التقليدية القديمة ،  

 ومراثل وأساليب منائ ا 

أه  المواد التي استخدمت في مناء البيوت التقليدية القديمة أ أرمع هةةي : 

 األثجار والطين والنورة )الجير( واألخشاب .

جمع ثجر وهي من أه  المواد التي استخدم ا األقدمون في   ال  : األثجار : أو 

 مناء البيوت ، أو غيرها أ كالمساجد واألسوار . 

  ك رة   مسبب  ك يرة   المنورة  المدينة  في   األثجار  ومصادر 

والحرار    من   أ واع  المنورة  المدينة  في   ا ت ر   وقد   في ا  الجبا  

 :   هي األثجار

  أقوى   من   وُيعَّد ُ   ،  وأسود  أثمر   لو ين  ذو   وهو  :   الحر َّاوي   الحجر -أ 

مناء    يستخدمو ه  كا وا  ولذلك  ،  األثجار  أ واع  وأصلب في 

منطقة   في األثجار من النوع هذا  ويك ر ، المبنى أساسات ودَّك ِّ

 الجبور الوسطى . 

:  -ب الكلوة  من    ثجر  وُيعَّدُ    ، ومعضه عسلي غامق   ، اللون  أسود  وهو ثجر 

  ، وأصلبه  الحجر  أ واع  ك ر  أجمل  ولذلك   ، وت ذيبه  تشكيله  س ولة  مع 

الحكومة   منت  ومنه   ، العقود  وتشكيل  الواج ات  مناء  في  استخدامه 

الع ما ية ك يرا  من المساجد ، والمرافق العامة أ كسكة ثديد الحجاز ،  

 ويك ر في منطقة )أم ها ئ( . 

وهو ثجر أملس ، س ل الشطف والتشكيل ، أخف وز ا     الحجر السلعاوي :   -ج

ن ثجر الكلوة ، يستخدم في مناء الجوا ب واألركان ، ومصدره جبل سلع  م

 وإليه ينسب . 

وهو ثجر يميل إلى الحمرة ، وُيعَّدُ  من أجمل األ واع وأصلب ا    ثجر الحرم :   -د

وكا ت   الشريف ،  النبوي  المسجد  مناء  الع ما ية في  الدولة  ، استخدمته 

  ثافظت   وقد   ،  المدينة  من   رميالغ  الجنوب   في  تقع  ،  هضاب   ثالا   من  تأتي مه

لصالح   إال  من ا  األخذ  ومنعت   ، ال ضاب  هذه  على  السعودية  الحكومة 

 ترمي  العمارة الع ما ية ، للمسجد النبوي . 

صااااااااااااا     م
جااااااا      األح
نااااااااااااا   املدي
نااااااااااااا     امل
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 على وادي العقيق   ية السكة الحديد   جسر صورة لوثدتين من وثدات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ى جبل الرماة  ماذج لبعض مبا ي منطقة سيد الش داء عل 
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كان أهل المدينة يعتمدون في تكسير األثجار الصلبة على  

في  الخشبية  الخوازيق  يستخدمون  مينما   ، النارية  األلغام 

والعروق   الشروخ  في ا  تك ر  التي   ، ال شة  األثجار  تكسير 

ثي     ، مدائية  النارية  األلغام  عمل  في  وطريقت     ، الطبيعية 

داخل   ثقوما   ُيْحدُِّثون  الدق  كا وا  طريق  عن  الحجرية  الكتل 

المستمر ) مالعتلة ( ويتراوح عمق هذه ال قوب أو ما يسمو  ا )  

س ( ثسب  15-7س ( وعرض ا مامين )60-30الخوازيق ( مين )

الحجرية القطعة    عدم   من  ويتأكدون  جيدا   ينظفو  ا  ث   ،  سماكة 

 لل واء  منفذ  وجود

البارود )ملح  البارود  ث  يضعون في ا  ويدخلون في ا سلكا  رفيعا  ال  )التنسي (   )

مل ( محي  يكون طرفه السفلي داخل البارود ، وطرفه العلوي    5يتجاوز قطره )

  ، الخيش  أو  القماش  من  مقطعة  ال قب  يحشون  ث    ، )الخازوق(  ال قب  خارج 

فراغ   يمتلئ  ثتى  محك   مشكل  ويدكو  ا   ، والطين  الفخار  من  طبقة  وفوق ا 

الس يسحب  ث   مالكامل  متصال   ال قب  فراغا   فيحدا  مبطء  ديد  الرفيع  لك 

أو   الورق  من  فتيلة  عليه  ويوضع   ، مالبارود  الفراغ  هذا  يمأل  ث    ، مالبارود 

القماش ث  يشعلو  ا ، ويبتعدون عن المكان مسرعة ، فيقع معد ثوان ا فجار  

  ديد ينتج عنه تفتت الكتل الصخرية .  

لخشبية ف ي خاصة مالكتل  وأما طريقت   في تكسير األثجار مالخوازيق ا

يعمقون هذه   كا وا  الطبيعية ، ثي   والعروق  الشروخ  التي تك ر في ا  الحجرية 

ث  ير ون   للماء ،  منوع من الخشب سريع االمتصاص  ث  يحشو  ا  الشروخ ، 

فتقوم هذه األخشاب    ، تقريبا   أرمع ساعات  أو  لمدة ثالا ساعات  الماء  عليه 

الماء أ مما يؤدي إلى فصل األثجار معض ا عن معض  ماال تفاخ  تيجة تَّشَّبُ عِّ ا م

إلى تطاير األثجار ،   يؤدي  أثيا  ا ، ولكنه ال  ل ا صوت  ديد  ، وقد يسمع 

 وإلحاق الضرر مالمناطق المجاورة ، ولذا ف ي أك ر أما ا  من الطريقة األولى . 

  رمة متقا  مأثجام  )المرزمة(  مالمطرقة  يقطعو  ا  أ  وتكسيرها  الصخور  تفجير  ومعد 

التلف خال    من  علي ا  خوفا   أ  تشذيب   ائي  غير  من  مالقطعة  يبيعو  ا  ث    ،

 النقل . 

قااااااااااا   الطري
عااااااا     املتب
ساااااااااااااا   تك
جاااااااااااا    األح
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 صورة للمرزاب الحجري لمبنى الرستمية محارة األغوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة مدخل الغرفة العليا لمدخل الترسيس مالعيون 
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 النوافذ في مبنى الترسيس   إلثدى رس   

 دات الحجر مشكل منتظ  وتظ ر وث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إثدى غرف مطار المدينة المنورة القدي  مجوار الجامعة اإلسالمية 

 وقد مني مالحجر غير المنتظ  
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وأغلى األثجار ثمنا  ثجر السنة )دعسة الدرج( وكا ت تباع محوالي خمسة  

 قروش . 

الحمير   تجرها  التي  )الكرو(  عرمات  مواسطة  األثجار  ينقلون  ،  وكا وا 

  ، درويش  والشيخ   ، الريفي  ثامد  الشيخ   : الم نة  هذه  في  عمل  من  وأ  ر 

عيا  أمو سالح ( والشيخ مصطفى قلعجي    )  عباس  والشيخ   ،  علي  والشيخ محمد 

، والشيخ سال  طال  ، والشيخ الشيبا ي ، والشيخ محمد الج ني ، والشيخ  

 عباس طيارة . 

ص مت ذيب ا وإعدادها  وعند وصو  األثجار إلى الموقع يقوم رجل متخص

من   أ  ر  ومن   ، النحات(  أو  )القراري   : الشخص  هذا  على  ويطلق   ، للبناء 

ا ت ر مالنحت : ) الشيخ علي محمود ، والشيخ إمرهي  ثسومة ، والشيخ عبد  

 . (  الفتاح عبد الصمد ، والشيخ عامد وولده محمد علي ، والشيخ علي عطية 

الطبقات    صلوف  الحجر  لشطف  ويستخدم  :   الشطف    اكوش -1

 أفقيا  . 

الكبيرة    القطع   وتجزئة   لتكسير   وتستخدم   :   )المرزمة(   الم د ة  -2

 . 

الحجر    وثدات   حت  في  ويستخدم  :   العريض  النحت   اكوش -3

 وتنظي  مقاطع ا . 

وتستخدم في فصل قطع األثجار وذلك مطرق ا مالمرزمة   األزامير الحجرية :  -4

 داخل الحجر . 

قطع الحجر إلى وثدات معروفة أ  ويستخدم في تجزئة     اكوش التفصيل :  -5

 كالركن والسن والخيب )قطع رخام مدون ت ذيب( . 

6-  : النحت  الفتحات    عتلة  مراكز  وعمل  الحجر  قطع  في  حت  وتستخدم 

 وت ذيب الدورثات الوسطى لألسطوا ات الحجرية . 

وتستخدم في ت ذيب الفراغات ، وتنفيةةذ النقةةوش   عتلة ت ذيب الفتحات : -7

 عميقة .والزخارف الحجرية ال

 وتستخدم في ت بيت وثدات الحجر داخل )المدماك( . مطرقة التركيب : -8

والتشةةكيالت   التكوينات  وإظ ار  ،  الحجر  قطع   حت  في  وتستخدم  :  النحت  أزامير -9

 المختلفة .

أشهر األ وات 
لااااااااااااااااا   ا
سااااات دمه   ي
جااااااااا  و   احل
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وتسةةتخدم فةةي تنظيةةف )عةةراميس( الحجةةر والشةةروخ   فرش السلك : -10

 الطبيعية من األترمة والشوائب تم يدا  لفصل ا .

ويستخدم في ت ذيب زوايةةا وأطةةراف   صليح أطراف الحجر : اكوش ت -11

 القطع الحجرية وتسوية سطوث ا .

ويستخدم فةةي  حةةت الفراغةةات والتكوينةةات    اكوش النحت المدمب : -12

 المختلفة داخل وثدات الحجر .

وتستخدم في تقطيع األثجار في االتجةةاه الرأسةةي   أقالم  حت رأسية : -13

 ومأعماق سطحية .

خدم في  حت اإل ارات ، وتحديةةد رسةة  الزخةةارف ويست  قل  النحت : -14

 والنقوش على الوثدات الحجرية تم يدا  لنحت ا .

منتظمةةة   مسةةتقيمة  أثجةةار  وهةةي  ،  جنب  ومفردها  :  الجنوب -1

 تدخل في مناء ) المداميك ( .

ويستعمل في زوايا البناء ، كزوايا   ثجر الزاوية أو الحدة : -2

لغالب على  ةةكل األمواب والنوافذ والعقود ، ويكون في ا

 عمودي .

: وهو ثجر مستطيل الشكل ، يسةةتخدم كعتةةب للنوافةةذ   ثجر العتب -3

 س ( .60وفتحات الت وية ، وال يتجاوز عرضه في الغالب )

ويسمى الكشف ويستعمل غالبا  في أكتاف األمةةواب ومعةةض   الدستور : -4

الحليات البارزة ثو  النوافذ ، كما يتضح ذلك من أمواب و وافذ مبنةةى 

 ة الحديد في العنبرية .السك

وتسمى دعسة الدرج ، وتكون في الغالب قطعة واثدة ، وقةةد   السنة : -5

وتخةةدم   ،  )الترسةةيس(  فناء  ومدخل  قباء  قلعة  درجة  كدعسات  ،  ذلك  تتجاوز

سةة  ، 30-25  مين  عرضه  ويتراوح  ،  الدرج   ائمة  األو   الوجه  يم ل  وج ين  على

 س  . 20-15رتفاعه مين ويم ل الوجه ال ا ي قائ  الدرج ، ويتراوح ا

 رائح تنتج من ت ذيب األثجةةار    كل  على  صغيرة  ثجرة  وهي  :  الوسادة -6

 . (المدماك )، وتوضع أسفل قطعة الحجر ، وذلك لوز  ا في 

عاا   مساا ب ض أ
جاااااااااااا    األح
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وهي ثجرة صغيرة على  كل  رائح أيضا  ، تستخدم في   المفروش : -7

 آخر . (مدماك )وزن سطح )المدماك( تم يدا  لتركيب 

مسةةتقي    ثاد  طرف  ل ا  ،  أيضا    رائح   كل  على  صغيرة  ةثجر  وهي  :  المرود -8
تسد م ا الفراغات الصغيرة مين قطع الحجر في )المدماك( )الجنوب( 

. 

وهي ثجرة صغيرة متفاوتة في الحج  ، غير منتظمة ،   ثجر الدك : -9
يمأل م ا الفةةراغ األوسةةط فةةي )المةةدماك( والمحصةةور مةةين وج ةةي 

 )المدماك( .

تسد م ا ، ش( : وهي ثجرة صغيرة غير منتظمة وتسمى )الطف الُنقل : -10
 الفراغات الواقعة مين جنوب )المدماك( .

وهي ثجرة متوسطة الحج  مين الدك والنقةةل ، يةةوزن م ةةا   الُشرس : -11
المَّيل الذي يحدا أثيا ا  معد اكتما  منةةاء )المةةدماك( ثيةة  يصةةعب 
عندئٍذ وضع ثجر الوسادة فيلجأ المعل  في هةةذه الحالةةة إلةةى وضةةع 

الشرسة( عند  قطة الميل ث  يدق ا إلى الداخل ثتى يت  اتزان قطعةةة )
 الحجر .

وهو ثجر مستطيل الشكل ، مفرغ من الداخل علةةى هيئةةة   المرزاب : -12
قطاع  صف دائري ، أو مستطيل ، وثمن هةةذا الحجةةر مرتفةةع  ظةةرا  
للج د الكبير الذي يبذ  لتفريغه ، لذلك لةة  يكةةن يسةةتخدم إال فةةي 

 زة أ كمكتبة عارف ثكمت ومبنى الرستمية .المبا ي المتمي

وهو ثجر طويل غالبا  يسبح عبر عرض الحائط أ ليظ ر في   السامح : -13
 كال الوج ين .

وهو ثجر يمتد مةةين ثةةائطين ، يظ ةةر فةةي أثةةدهما   ثجر الرمط : -14
 ويختفي في اآلخر أ ليرمط مين ما .

التقليديةةة   العمةةارة  مأعمةةا   للقيام  الم مة  الرئيسية  العناصر  من  الطين  :  الطين  :  ثا يا 
القديمة ، فمنه يصنع اللبن والطوب الفخةةاري ، وهةةو مؤ ةةة البنةةاء ، 

 ومادة التشطيب والتلييس .
فللطةةوب  ، مةةه خاصةةا   وعةةا  عمةةل  لكل  يخصصون  وكا وا  أ  مختلفة  أ واع  والطين

 الفخاري  وع ، وللتلييس  وع وللتشطيب  وع آخر .
لكل هذه األ واع  ظرا  لما تميةةزت مةةه   وترمة المدينة هي المصدر الرئيسي

 هي : ةمن تركيبة معقدة في المنطقة الواثدة ، وأه  أ واع الترمة تسع
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وهي ترمة  ديدة الملوثة ، تتميز مصالمت ا وقلة تأثرها   الترمة الصبخة : -1

مالعوامل الخارجية ويك ر هذا النوع من الترمة في المناطق الواقعةةة  ةةرق 

، ومنطقة ماب الجمعة ، وقرمان ، وثي البحر ،   المسجد النبوي الشريف

 وتستخدم في صناعة اللبن ومناء األساسات والحوائط .

 مختلفة ، فمن ا ألوان ذات متماسكة كتل هيئة على قاسية ترمة وهي : الجصة ترمة  -2

البيضاء والصفراء والخضراء ، وهي من أك ر أ واع الترمةةة ا تشةةارا  فةةي 

قباء ، وال يستفاد من ا إال في ثةةاالت   منطقة  في  وخاصة  ،  المنورة  المدينة

 قليلة ، كاستخراج النورة من الجصة البيضاء ، ودفن أرضيات المبا ي .

وهي ترمة رطبة دهمة ، يغلب علي ا اللون الزيتي ،   الترمة الطينية الدهمة : -3

 تك ر في منطقة ماب العوالي ، وهي غير صالحة للتأسيس .

 مةةن كتةةل هيئة على تتشكل ، الترمة أ واع أصلب من وهي :  الجيرية  البيضاء  الترمة -4

 أ  ذر  أمةةي  ومنطقةةة  المصةةا ع  منطقة  في  وتك ر  ،  قطع ا  يصعب  ،  الجيري  الحجر

 وقوت ا  ل بات ا   ظرا   ،  التأسيس  في  علي ا  وُيعتمد   ،  الشريف  النبوي  المسجد    ما 

(  لكالسيوما مأكسيد  ) والمعروف الحي الجير يستخلص ومن ا ، أجزائ ا وترامط  ،

(cao( ) ( ، والجير المطفأ المعروف ) م يركسيد الكالسيومcacoh2. ) 

وهي ترمة صلبة ، تتميةةز متماسةةك ا وتجةةا س   الترمة الجصية الحمراء : -5

أجزائ ا ، تك ر في الجرف وآمار علي ، وُيعتمد علي ا في أعما  التأسيس 

. 

 ةةا ممرو تةةه وسةة ولة وهي من أ قى أ واع الترمة يتميز طين  الترمة الحلوة : -6

تشكيله وتصةةنيعه ، وتسةةتخدم فةةي صةةناعة الطةةوب األثمةةر الفخةةاري 

)   ( و  القلةةل  المعروف ) الطوب األثمر المحةةروق( وصةةناعة الشةةراب )

واألوا ي المنزلية المختلفة والتشكيالت الجميلةةة ، ويك ةةر هةةذا   (  األزيار

 عاقو  .النوع من الترمة في مسايل األودية أ كوادي سيد ا ثمزة وال

تتميةةز مالصةةالمة ،  وهي فتات صخرية مختلطة مالترمة    الترمة الصخرية : -7

يك ر تواجدها مالقرب من سفوح الجبا  والمنةةاطق الصةةخرية ، ،  والقوة  

 وتستخدم في دفن األساسات ودك أرضيات المبا ي .

مةةن   د ُ عةةَّ وهي ترمة ضعيفة مختلفة العناصةةر واأل ةةواع ، وتُ   الترمة ال شة : -8

ويك ر  ، أجزائ ا وتنافر مكو ات ا تجا س لعدم  ظرا   للتأسيس  الترمة  اعأخطر أ و

 هذا النوع في وسط المدينة ثو  المسجد النبوي الشريف .
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أثواض  في تترسب ، الغالب في متجا سة ثبيبات هيئة على وهي :  الرملية   الترمة  -9

األودية ومجاري السيو  العميقة ، وهي خاليةةة مةةن األمةةالح ، وتختلةةف 

 ام ثبيبات ا من مكان آلخر ، وتنقس  إلى أرمعة أ واع :أثج

ويك ر ، يستخدم للتلييس  الغالب في متجا س  اع  رمل وهي السفساف : -أ 

 في آمار علي والسيح )مسيل أمو جيدة( .

سفح جبل سلع ومسيل   في  تك ر  ،  السفساف  من  أكبر  وثجم ا  :  الجر ة -ب

 البالط البلدي .عروة وتستخدم في دك أرضيات )الطباطيب( وصناعة 

الحمةةص ،   تشبه  مقليل  الجر ة  من  أكبر  بيباتثُ   ذات  ترمة  وهي  :  الحمصية -ت

أرضيات   تلييس  في  وتستخدم  ،  وعيرة  جبا   وسفوح  سلع  جبل  سفح  في  وتك ر

 المطامخ والحمامات ، ودك أرضيات الغرف قبل صب )الطباطيب( .

سةةفوح تك ر في سفح جبل سةةلع و،  وهي ذات ثبيبات كبيرة    البيتون : -ا

الجماوات ، وتستخدم في صناعة البالط )الطباطيب( ، ثي  تفةةرش 

طبقة البيتون على األرض ، ويوضع فوق ا طبقةةة رمةةل الحمصةةية ثةة  

 يعلوها طبقة مؤ ة )الطباطيب( .

عةةوف ،  أمو جمعة  الشيخ  :  وميع ا  وتصنيف ا  الترمة  تجميع  في  عمل  من  أ  ر  ومن

 قادر المولد ، والشيخ علي المولد .والشيخ محمد أمو عوف ، والشيخ عبد ال

متنظيف ا  العامل  يقوم  أ  تقدم  ما  وفق وتصنيف ا  الترمة تجميع معد 

يخلط ةةا مالمةةاء ،   ثةة   ،  جيةةدا   األخةةرى  والشوائب  الحصى  من

التخمير )الملبن( لمدة يوم أو يةةومين ، ثةة    ثوض  ويترك ا في

يصبح هةةذا الخلةةيط متجا سةةا  ،   ثتى  يعيد خلط ا مرة أخرى

 المؤ ةةة  إلى  يضيفون  وكا وا  ،  لالستخدامث  تكون جاهزة    ومن

الجدران  يئا  من التبن أو القش ، كما   تلييس  في  المستخدمة

 تبلةةيط  فةةي  المسةةتخدمة  يضيفون إلى ترمة الرمل )الحمصةةية(

للمياه أ كالغرف والممرات والمةةداخل   تتعرض  ال  التي  األرضيات

 للميةةاه  متعرضةةة   ةةتكا   يئا  من النورة )الجير المطفأ( ، فإذا

مةةدال  مةةن   (1)يخلطو  ةةا )مالبنجةةة(  فإ     والمطامخ  كالحمامات

 .النورة

 

 . سيأتي التعريف م ا (1)

جلااااااااا ت  املع 
ملاا     امل تلف  
طاااااااااااااا   ال
للحص ل على 
ماااااااااااااااا ا  
شاااااااط    الت

 ياااااااا التقل د
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يعد الطوب منوعيه اللبن والطوب الفخاري األثمر أ ةة ر 

كا ت تعتمد على الطين ، ثي  كا وا يفرغةةون   التي  الصناعات

الترمة المناسبة ) وهي ترمة الصبخة أو الترمة الطينية الحمراء 

 مختلفةةة مقاسةةات ذات ، األرض فةةي محفةةورة واضأثةة  ( داخل

 40أمتار( في م ل ةةا عرضةةا  ومعمةةق )  4متوسط ا يبلغ طوله )

يقةةوم ثةة   ويطلق على هذا الحوض )الملةةبن( ،  تقريبا  ،  س (  

ثةة   ، متنظيف الترمة من األثجار الكبيرة والشةةوائب  (العجان)

(1)مالنقية يأتي ث  ، متجا سا  يصبح يعجن الطين مالماء ثتى
 ويضع 

 خةةاص  الخشب  من  مقالب  يأتي  ث   ،  الجاهز للتصنيع  الطين  علي ا

مالطين تماما  ث  يضغط عليةةه ويسةةاوي   هيمألف  ،  الطوب  مصنع

شكل قوالةةب الطةةين فةةي األرض تفتسطحه ، ث  يرفع القالب  

كرر العملية معةةد وي  ،  الطري  اللبن  على  كل قطعتين من طوب

تماسةةك   لضةةمانار  ماسةةتمر  يفةةهغمس القالب في الماء وتنظ

ث  يترك ثتى يجف ويصبح جاهزا  للبناء الطين داخل القالب ، 

تضاف مادة التبن أو القش إلةةى كميةةة الطةةين لزيةةادة ، وقد  

 ( .اللبن)تماسك قوالب الطوب 

سةة  8×  س 12×  س 20  مقاس  ذو  وهو  الصغير  من ا  مختلفة  مقاسات  اللبن   ذاول

 س  .8×س 15×س 28الي ومن ا الكبير واألك ر استخداما  يقدر محو

 النقية أو  الترمةفيصنع من    :  األثمر(  )الطوب  البلدي  رياالفخ  الطوب  وأما

 فس ا ، إال أن هذا الطين يبقى مغطى   السامقة  الطريقةم  حضريو  ،  الحلو  ميالط

ث  يتةةرك فةةي منطقةةة ،  يضغط مشدة داخل القالب    طوا  فترة العمل ، ثي 

 ةةروخا  ، ومعةةد أن   فيهالشمس يحدا  مظللة ثتى يجف أ ألن تعرضه أل عة  

رق تةة حيثتى     اتوقد النار أسفل  (2)تسمى )الكوش(  خاصة  أفران  يجف يوضع في

 تم يدا  لبنائه .، برد ، ث  ينقل إلى مواقع العمل يترك ثتى يالطوب تماما  ، و

 . س 5 ×س  10 ×س  20ويبلغ مقاس الطوب الفخاري البلدي ثوالي 
 

النقية : مفرش مصنوع من خوص النخيل أو الليف تشبه إلى ثد كبير المفته المعروفة عند أهل المدينة   (1)

 والتي تستخدم كمفرش لتناو  الطعام عليه .

 وهي على  كل أمراج قصيرة االرتفاع مفرغة من الداخل .  (2)

شاااااااااااااااهر  أ
صااااااان ع ت  ال
لااى  ماا  ع الق ئ
مااا   طااا  ا  ال
خيص العم    
ياااااااا   التقل د
ميااااااااااا   القد
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رص يةة ثيةة     ،  يحرق الطوب البلدي في أمراج ثرق الحجر الجيةةري  وقد 

تمتةةد مةةن ،  سطوا ة  أالحجر الجيري ثو  دوران الفرن من الداخل على  كل  

ث  يرص الطوب من الداخل على  كل دوائر تنت ي   ،  أسفل الفرن وثتى أعاله

 ا  ،يمخروط   كال الذي يم ل  مشكل مقفل ، ويترك الفراغ األوسط    في أعالها

إلدخا  مواد الحريق كالخشب والحطب من خال  فتحة تتصل مقاعدة المخروط 

الحريةةق   أساعة متوالية ثةة  يطفةة   24وتستمر عملية الحريق لمدة  ،    (1)مبا رة

 النورة إلى خارج الفرن .الطوب ونقل يويترك الفرن ثتى يبرد تماما  ، ث  

 النورة ثالا فئات :

مأكسةةيد )وتعرف كيميائيا   ( :الجير الحي  ) الساخنة  النورة -1

(2)ميضاء  صلبة  مادة  وهي  (cao)  (الكالسيوم
كتةةل    ةةكل  علةةى  

الناع   الجير من فصله يت  ، الجيري الحجر من األثجام مختلفة

 صف   تزنث  يعبأ في أكياس    ،  معد عملية الحريق مبا رة

أكسيد   ويحفظ  ،  )الرخام(  المدينة  أهل  ند ع  عليه  يطلق  ،  قنطار

 ،  معيدا  عن الرطومة وذلك لتعطشه الشديد للماءالكالسيوم  

ويم ل هذا النةةوع مةةن   ،  وخشية من تحوله إلى جير مطفأ

 الجير كيميائيا  مالمعادلة اآلتية :

 مالتسخين         أكسيد الكالسيوم      مييكرمو ات الكالسيو

 +cao           caco3 

خارج معد اللياسة ، في طالء الجدران من الداخل والالحي  يستخدم الجير  

ي ةةا المةةاء ليضةةاف إ  ،  داخل مراميل من الحديد   ،ثي  يوضع  ضاأي كمادة مي

ترك الجير مغمورا  داخل الماء لمدة يوم أو يومين ث  يخلط ويضةةاف وي  (3)محذر

 ،  خفيف القةةوام صةةالحا  للطةةالء  يه كمية أخرى من الماء ثتى يصبح سائال لإ

يلة الزرقاء( للحصو  علةةى طةةالء  اصةةع يضاف إليه كمية من الزهرة )النقد  و

 . البياض

 

 ا ظر القطاع السامق لكو ة الفخار ص .  (1)

 . (هيدروكسيد الكالسيوم)( cacoh2اء تنتفخ ث  تتفتت مكو ة مذلك الجير المطفأ )إذا صب علي ا الم (2)

 خوفا  من الحرارة الشديدة التي تحدا  تيجة تفاعل الجير مع الماء . (3)

ناا     أصن ف ال
ساات دام ته   وا
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وكيميائيا  مة )هيدروكسيد  ، البناء منورة وتعرف :  المطفأ(   )الجير   الباردة   النورة  -2

( cao)  جير ثي )أكسيد الكالسةةيوم(في األصل    وهي  (caco2)  الكالسيوم(

إلي ا الماء  يضاف ث  يقة ،في أثواض عم يوضععلى  كل مسحوق  اع  ، 

يؤدي إلى تفاعل  ديد ينتج عنه كمية كبيرة من الحةةرارة ثةة  يتةةرك هةةذا ف

ويم ل هةةذا   ،  في أكياس وينقل إلى مواقع العمل  يعبأالجير ثتى يبرد ، ث   

 النوع كيميائيا  مالمعادلة اآلتية :

 أكسيد الكالسيوم         أكسيد الكالسيوم + الماء   

 +cao  +O2H        2coHca 

 ثي  ، المختلفة التلييس عمليات في  (  المطفأ  الجير  )  الباردة  النورة  تستخدم

ويضاف إلي ا الماء وتترك في ثوض التخمير لمةةدة يةةوم أو   الرمل  مع  تخلط

 يومين ، وقد تترك مدة أطو  في ثالة تلييس األرضيات ) الطباطيب( .

الناتج من عمليات وهي خليط من مسحوق النورة )الجير( والرماد  البنجة :    -3

هذه المادة أسفل الفرن أثناء  قل الجير الحي من داخةةل   تتجمعاالثتراق ،  

ثي  يتساقط فتات الجير أثنةةاء النقةةل الفرن معد ا ت اء عملية االثتراق ،  

عبأ فةةي ، وي(  ةالذي يطلق علية )البنجفوق رماد النار فيجتمع هذا الخليط  

 اهزة لالستخدام .أكياس تنقل إلى مواقع البناء كمادة ج

 مشكل خاص في تلييس األرضيات التي تتعرض للماء  (البنجة)تستخدم  

 مك رة أ كالمطامخ والحمامات لما تتمتع مه هذه المادة من صالمة  ديدة .

الخشب من أه  عناصر مواد البناء وأك رها ا تشارا  أ  ظرا    األخشاب :  :ثال  ا  

المدينةةة  أرجاء معظ  في النخيل ارعومز الخصبة الواثات من  كبير  عدد  لوجود

. 

 وأه  األ واع المستخدمة في عمارة البيوت التقليدية هي :

يت  الحصةةو  عليةةه مةةن مةةزارع النخيةةل   خشب النخيل ومشتقاته : - أ 

المنتشرة مشكل كبير في منطقة قباء والعوالي وقرمان و رقي البقيع 

 المنتشرة  زراعيةال  الخيوف  إلى  ماإلضافة  ،  الش داء  وسيد   ومنطقة العيون

في منطقة البركة ، وخيةةف الزهةةرة   البركة  كخيف  المدينة المنورة  في

 في الجرف ، وخيف األغوات في العيون ... الخ .
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إلى أك ر من مئة  وع ، فمن ا ما تميةةز   تصل  ك يرة  أ واع  وللنخيل

 والبرثةةي  والعنبةةرة  والسةةكرة  والعجوة  والروثا ة  كالصفاوي  ثمره  مجودة

مقوة جريده كالصفاوي والرميعةةة ، ومن ةةا مةةا   تميز  ما   اومن  ،  ..الخ.

تميز مصالمة جذوعه كالنخل الجادي ، وعليه ُيعتَّمد مشكل كبير في 

 إقامة وإ شاء أسقف البيوت التقليدية القديمة .

ويت  الحصو  عليه من أ جار الطرفاء المنتشةةرة   خشب الطرفاء : - ب

 مقلةةة األ جار هذه  وتمتاز  ،  والبساتين  المزارع  ثو   خاصة  ،  في المدينة

جذوع ا مصالمت ا وقوة تحمل ا ، وهةةي مةةن   وتمتاز  ،  ثاجت ا للماء

تميزت مه مةةن وجةةود األوراق   لما  الجوية  مالعوامل  أقل األ جار تأثرا 

اإلمرية ، واستدارة مقاطع جذوع ا ، واثتوائ ا على مةةواد  ةةديدة 

هةةذه المرارة تحفظ ا من الحشةةرات أو الديةةدان ، وتم ةةل جةةذوع 

األ جار أثد الركائز الم مة في إقامة سةةقوف المبةةا ي التقليديةةة 

 . (البدرومات) القديمة ، وخاصة سقوف المستودعات والمخازن و

وهو  جر صحراوي معمر قليل االرتفاع ،   :  )الحطب(  السمر  خشب - ت

  ةةكل  علةةى  متحةةورة  إمريةةة  أخرى  أوراق  تعلوها  ،  جدا   صغيرة  له أرواق

األ جار فةةي المنةةاطق   هذه  وتك ر  ،  األميض  لونال  إلى  ، تميل  أ واك 

أثةةد وثةةو    جبةةل   ما   خاصة  ،  الجبا   سفوح  الصحراوية ، وعند 

 والمفرثات عظ  كجبل للمدينة المجاورة جبل عير ، والمناطق الجبلية

 يصةةعب  ،  متعرجة  ك يرة  األ جار  هذه  الغامة . وأغصان  سد   ومنطقة  ،

 مقتصرا  استخدام ا  جعل  مما  ،  مستقيمة  فروع طويلة  على  من ا  الحصو 

 النبةةاتي الفح  مصادر أه  من وهي ،  الشباميك واألمواب  أعتاب  عمل  على

 الوقود . وخشب ومشتقاته

النخل الفؤوس والمنا ةةير   جذوع  قطع  في  يستخدمون  كا وا

لةةب   علةةى  ويبقةةون  ،  والليف  (1)(الكرا يف)  مالمنجل  يزيلون  ، ث 

يدهنو ةةه مالصةةبر أو   النخلة فقط ، ويتركو ه ثتى يجف ، ث 

كان الجذع كبيرا  فإ      ، فإن  من الحشرات  لحمايته  (الحلتيت)

 يقسمو ه
 

 الكرا يف : مقايا الجريد المالصقة للجذع . (1)

تقط ااااااااااااا  
شااااااااا    األخ
هااااااا   وجته ز
سااااات دا   لال
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 صفين ويستخدمو ه في تغطية األسقف ، وإال فيبقو ه على ثاله ويستخدمو ه 

 هةةو قطعةةه يت  الذي والنخيل ، النسوب وا تقا  اختالف مناطق  أو  األعتاب  في مواقع

(1) خيل اللو ة
 الظةةروف  تيجةةة السةةاقط أو ، منةةه يسةةتفاد ال وما ، النخل وفحو   ،  

 المناخية .

 إلةةى  يصنف  ث   ،  وز ه  وثقل  لصالمته  مالفؤوس  فيقطع  الطرفة  خشب  وأما

مجموعات كبيرة وصغيرة طويلة وقصيرة  خب أو  و خب ثان ، ث  تدفن هةةذه 

المجموعات تحت ورق الطرفة المتساقطة من عملية التقطيع لمدة تتراوح مةةين 

و  رين ثتى تجف ، دون أن تتعرض أل عة الشمس أ لئال تظ ةةر علي ةةا   ر  

 والمخةةازن البيةةوت م ةةا يسةةقفون ذلةةك  معةةد   ثةة   ،  السةةريع  الجفاف  الشروخ  تيجة

 تحمي ا في ا مرة مادة لوجود الحلتيت أو مالصبر دهن ا إلى  دون ثاجة ،  والمستودعات

 . الحشرات من

األعةةرج والشةةريف علةةي   وأ  ر من عمل في هذا المجا  : الشةةيخ علةةي

 والشيخ علي جامر وغيره  .

أيضةةا    تقطيعه  فيت   )النبق(  السدر  وخشب  مالحطب  المعروف  السمر  خشب  وأما

من األ واك ، وتصنيفه إلى مجموعات ، ث  يترك في مكان   وتشذيبهمالفؤوس  

 مظلل ثتى يجف ، ث  يدهن مالصبر ، ويصبح جاهز ا لالستخدام .

مسةةتورد   خشب  وهو  ،  األثمر  األسقف  خشب  أو  جاويال  الخشب  مؤخرا   وعرف

على هيئة عروق طويلة ، ذو مقاسات مختلفة ، من ا ما هو مطو  ثالثة أمتار ، 

س  10  ×  4هو مطو  أرمعة أو خمسة أمتار ، وهو ذو مقاطع مختلفة معضه    وما

س  ، وقةةد اسةةتخدمه أهةةل المدينةةة   15  ×10س  ، ومعضه    12×5  ، ومعضه

ع النخل أ  ظرا  لتوفره وتنةةوع مقاسةةاته ومقاطعةةه ، وسةة ولة مؤخرا  مد  جذو

تركيبه ، وقلة تأثره مالمتغيرات المناخيةةة ، إضةةافة إلةةى عةةدم تثكلةةه وتةةأثره 

 مالحشرات أ لصالمته الشديدة ، ووجود معض المواد الكيماوية فيه .

المنزلية   كاألوا ي  ك يرة  أمور  في  الخشب  المدينة  أهل  استخدم

 (الكةةرو)والموازين والمقاييس وعرمةةات    والنجارة  البناء  وأدوات

 ، المتعددة المنزلية االستخدامات إلى إضافة ، الدواب التي تجرها

كما استعملوه مشكل كبير ومطرق مختلفة في مناء ميوت   وأهةة  

 هذه الطرق :
 

 اللو ة : هو النخل الذي ينمو تلقائيا  وال أصل له . (1)

ساااااااات دا   ا
شااااا      األخ
ماااااااااااااا     ع
الب ااااااااااا ت 
ياااااااا   التقل د
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كما   -  المختلفة  ومشتقات ا  النخيل  أخشاب  إ شائ ا  في  استخدموا  :  األسقف  إقامة -1

 تةةؤدي  والتي  ،  لألسقف  الحاملة(  الكمرات)  مدور  الجذوع  فقامت  ،  -  تقدم

 الةةذي  الجريد   فوق ا  ووضعوا  ،  الجا بية  االرتكاز  ثوائط  على  تفريغ األثما   إلى

مدور األعصاب التي تنقل األثما  من السقف وثتى الجةةذوع المجةةاورة   قام

 ثةة   ،  السةةعف  أو  الخةةوص  ثصائر  الجريد   فوق  ووضعوا  ،  عند  قطتي ارتكازها

التي قامت مدور مالطة السقف األساسةةية ،   الصبخة  طين  مطبقة من  غطوها

خاصةةة وم النخيل لجذوع كبديل المبا ي معض أسقف في الطرفة  جذوع  واستخدموا

 . (البدرومات) أسقف المستودعات والمخازن و

وهي أعالي فتحات األمواب والنوافذ والروا ين ،  مناء األعتاب ) النجاف( : -2

تخدمون في إ شائ ا أ واعا  من الخشب من أهم ا خشةةب السةةمر وكا وا يس

الشديدة   وصالمت ا  األخشاب  هذه  لتميز   ظرا   أ  )النبق(  السدر  وخشب  ،  )الحطب(

وقوة تحمل ا لألثما  واألوزان الواقعة علي ا ، وتقوم هذه األعتاب مةةدروها 

أ واع أخرى   وهناك   ،  للفتحات  الجا بية  االرتكاز  ثوائط  على  األثما   في توزيع

من األعتاب كاألعتاب الحاملة للدرج والبسطات ، واألعتاب السةةاقطة التةةي 

األعتةةاب  يبنون وكا وا ، الحدي ة العمارة في الساقطة (الكمرات)  كبير  تشبه مشكل

الساقطة عند الرغبة في مناء ثوائط أو جةةدران فةةي األدوار المتكةةررة دون 

 األثمةةا    قةةل  م مة  عندئذ   تؤدي  ثي   ،  السفلى  األدوار  في  ل ا  وجود استمرارية

الحوائط إلى  قاط االرتكاز عبر الحوائط الجا بية ل ا ،   من  واألوزان الناتجة

وتستخدم أخشاب الطرفة )األثل( في إ شاء هذه األعتاب  ظرا  لتميزها وقوة 

تحمل ا وطو  جذوع ا واسةةتقامت ا مةةع عةةدم تأثرهةةا مالعوامةةل المناخيةةة 

 المتقلبة .

يتكون من قوائ  من خشب السمر أو جذوع  ثزام الرمط الداخلي )الدفين( : -3

الطرفة النا فة ، ت بت داخل الحوائط مشكل أفقي ، ويرمط معض ا مبعض 

يمةةر مةةن خةةال  جميةةع   ،  داخلي  ثزام   كل  على  فتبدو  ،  المسامير  مواسطة

 التقليةةدي المبنةةى ثةةوائط تةةرامط علةةى الحةةزام هذا ويساعد  ، ثوائط المبنى

 األو   يضةةعون  ثزامين  الطينية  المبا ي  في  يستخدمون  أجزائه ، وكا وا  وتماسك

 المبةةا ي  فةةي  يستخدمون  مينما  ،    ايته  في  واآلخر  ،  ارتفاع الحائط  منتصف  في

 واثدا  يضعو ه في منتصف الحوائط . ثزاما  الحجرية
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وهي قوائ  من خشب الطرفة غالبا  ، تقطع إلةةى أجةةزاء   عمل )التكاليل( : -4

متساوية يتراوح طول ا مين متر ومترين ، يدفن طرف ا داخةةل الجةةدار علةةى 

يبقى الطرف اآلخر ظةةاهرا   مينما ،  والروا ين  والنوافذ   األمواب  جا بي فتحات

من خال  تلك الفتحات ، ث  يقص ممساواة الحائط تماما  ، ويسةةتفاد مةةن 

هذه التكاليل في ت بيت ثلوق األمواب والنوافذ والروا ين مواسطة المسامير 

والخوامير ، وقد ظ رت الحاجة إلى عمل هذه التكاليل  تيجة عدم إمكا يةةة 

أو الروا ين في الحةةائط مبا ةةرة ، وقةةد يكتفةةى  النوافذ  ت بيت األمواب أو

الدفين( على جا بي الفتحات دون ثاجة إلى ) مظ ور أطراف الحزام الخشبي

عمل التكاليل ، خاصة في المبا ي الطينية التي يت  في ا ت بيت ثزامين من 

 الخشب .

 صةةنع  فةةي  يسةةتخدمون  المدينةةة  أهةةل  كةةان  :  واألمواب  والنوافذ  الروا ين  صنع -5

(1)الجةةاوي  الخشةةب  واألمواب  ين والنوافذ الروا 
 المعةةروف  األمةةيض  والخشةةب  ،  

 تثكةةل  مةةن  لحمايت ةةا  )المر (  مالصبرة  وطالئ ا  تجفيف ا  ، معد   المصري  مالخشب

 . والديدان الحشرات

كا وا يصنعون المزاريب من جذوع النخل ، وخاصة  صنع مزاريب لألسطح : -6

قيمة يتةةراوح طةةو  النخل الجادي ، ثي  يقطعون الجذع إلةةى قطةةع مسةةت

القطعة مين متر و صف إلى مترين ، ث  يشقو  ا فلقتين ، ثةة  يفرغو  ةةا ، 

عنةةد  ي بتو ةةهفيت  مذلك الحصو  على مزراب خشبي ذو قطاع هاللي ، ث  

 أقل منسوب السطح ا خفاضا  ليساعد على تصريف المياه إلى خارج السطح 

ون قوائ  من خشب السمر كا وا ي بت  خشب األعتاب األرضية وزوايا الدرج : -7

األماميةةة  الج ةةة من الدرج وزايا  األرضية  األعتاب  زوايا  عند   (  مالحطب  )  المعروف

مةةن   األفقةةي  الدرج  سطح  لمنسوب  مساويا   القوائ   هذه  منسوب  فيظ ر  ،  مالكامل

األعلى ، ومنسوب قائ  الدرج من األسفل على  كل زاوية قائمة تقريبا  ، ث  

 زوايةةا  علةةى  للحفةةا   الدرج  جا بي  على  الحوائط  داخل  ئ القوا  هذه  طرف  ي بتون

الدرج  كان إذا أما  ،  والنزو   الصعود  وك رة  الكبيرة  األثما    تيجة  التكسير  الدرج من

 مبنيا  مالحجر فال ثاجة إلى هذه الزوايا لصالمة الحجر وتماسك أجزائه .

  مكان وهي    الدكاك جمع دكة   الحوائط والرفوف :   ( دواليب ) و   الدكاك   زوايا   خشب  -8
 إلى   40 مين   ارتفاعه   يتراوح   ،   القديمة   البيوت  داخل   عليه  للجلوس   د   عَّمُ 

 

 وي : خشب أسمر  ديد الصالمة يستورد من جزيرة جاوا مأ دو يسيا .الخشب الجا (1)
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س  ، وعرضه يساوي عرض الحائط المكون لفتحة الرو ةةان ، و ظةةرا    60

فقد ت    لك رة الحركة على هذه الدكاك وتعرض زواياها للتكسير أ ماستمرار

ت بيت قوائ  من خشب السمر أو الجاوي عند تلك الزوايةةا ، وقةةد يغطةةون 

 كامل مسطح الدكة خاصة في العمارة الطينية .

وكا وا يستخدمون الخشب األميض )المصري( والخشب الجاوي في تصمي  

الحوائط والرفوف داخل جدران غةةرف المةةؤخرات والمجةةالس معةةد   (دواليب)

 المر أ لحمايت ا من التثكل . معالجت ا ممادة الصبر

كان معض أهل المدينة يفر ون أرضةةية  وأسقف الحنايا : (1)خشب الطيرمة -9

معض الغرف الصغيرة ) الطيرمات ( مألواح من خشب الطرفة أو الجةةاوي ، 

وي بتو  ا داخل ثوائط الغرف طوال  وعرض ا ، كما كا وا يستخدمون خشةةب 

ا ) وهي الفراغةةات الناتجةةة أسةةفل السمر أو الطرفة لتغطية أسقف الحناي

مسطات الدرج ( والتي تعد المكان المناسةةب لوضةةع أزيةةار وقلةةل الميةةاه ، 

 ويستفاد من ا لحفظ معض األطعمة والفواكه .

والحليةةات   والديكورات  الداخلية  التشطيبات  أعما   في  المستخدمة  األخشاب -10

 طيباتالتشةة   فةةي  األخشةةاب  اسةةتخدام  :  والرفةةوف  الجلي  وأغطية  والزخارف

 التقليدية  المبا ي  معض  م ا  تميزت  التي  والجمالية  الدقيقة  األعما   الداخلية من

، كبعض المبا ي المقامة على  ارع الساثة ، وماب المجيةةدي ،   القديمة

ومعض مناز  العنبرية ، وكان للخشب األميض المعروف مالخشب المصري 

لحليةةات الجماليةةة ، دور كبير متميز في إمراز هذه التكوينات الزخرفية وا

 ماب  خاصة الرئيسية األمواب وثو  ، الروا ين  وأعالي ،  األسقف  وخاصة أسفل

  جةةد   كمةةا  ،  الرفوف  وثو   ،  الدرج  و وافذ   الدواليب  وثو   ،  المدخل الرئيسي

 زخرفيةةة  مطريقةةة  تصةةميم ا  ت   قد   للرف  المكو ة  األلواح  أن  معض الحاالت  في

 مةةن  ال ائةةل  الكةة   إلةةى  ماإلضافة  ،  صناعال  ودقة  الصنعة  يد  على م ارة  مديعة

والنقوش التي غطت الروا ين واألمواب ومعض الجةةدران ، كمةةا   الزخارف

الطرفةةة فةةي عمةةل   خشب  أو  الجاوي  الخشب  استخدمت األخشاب وخاصة

 خيمة الجلي ، وتتكون من

 

منسوم ا عن منسوب السطح من خال  مجموعة من الدرجات   يرتفع   السطح   أعلى  في  صغيرة   غرفة  :  الطيرمة  (1)

 ، تحفظ في ا لوازم النوم من أ عة الشمس ، ث  تخرج في المساء للنوم علي ا على السطح .
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  ةةكل  علةةى  أو  ،  هرمي   كل  يعلوه  الشكل  م من  مسقط   كل  على  الخشب  من  هيكل 

التغطية من أسةةفل الجلةةي   هذه  في  التحك   ويت   ،  القلع  من  قماش  علي ا  ي بت  خيمة

فيفتح عند الحاجة إلى اإل ارة أو الت وية ويغلق عند األمطار أو الحرارة أو رياح 

 السموم .

يسةةتخدم فةةي دق المسةةامير  مطرقةةة أو الشةةاكوش :ال -1

 وإخراج ا وفك التعا يق .

وتسةةتخدم فةةي ثبيةةت وضةةغط قطةةع   الملزمة أو الم بتة : -2

 األخشاب معض ا مع معض ، م دف إلصاق ا أو تسميرها .

تستخدم في وزن قائميةةة   :  زاوية قائمةزوايا من الحديد الصلب على  كل   -3

 األخشاب .

 قطع األخشاب وت ذيب ا .ويستخدم في  المنشار : -4

 وتستخدم في خلع المسامير . الكما ة : -5

 والمطةةارق  المنةةاقير  ورؤوس  المنا ير  أسنان  سن ِّ  في  ويستخدم  :  الصنفرة  ثجر -6

 وت ذيب رؤوس العتل .

 ويستخدم في عمل الدوائر الكبيرة . ميكار الخيط والوتد المتحرك : -7

 األقفةةا فراغةةات  ويستخدم في ثفر الخشب وعمل التجةةاويف و  المنقار : -8

 والمفصالت .

 وتستعمل في إزالة زوائد الخشب وتسوية سطوث ا . الفارة : -9

وتستخدم في عمل الزخارف و النقوش الدقيقة علةةى   المنا ير الدقيقة : -10

 األمواب والروا ين والتحف الخشبية المنزلية .

زاوية الحديد الخشبية وتستعمل في وزن زوايا أثرف األمةةواب والشةةباميك  -11

 ديد قائمة هذه الزوايا .لتح

 ويستعمل في عمل الدوائر الصغيرة . : ( كار أو الفرجاريالب)  -12

وهو عبارة عن أداة معد ية تغطي ا مجموعة من المسننات في كال   المسن : -13

 االتجاهين وتستخدم لسن األدوات الحادة كالمنا ير والمناقير .

المجةةاري ويستخدم في الحفةةر علةةى الخشةةب وفةةتح    المنقار العريض : -14

 والتجاويف العريضة .

مسااااااااااااااااا ب  أ
عاا  األ وات   ض

سااات  دم    امل
جاااااااااااااا     الن
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مراثل عملية البناء ثالثة هي : مرثلة التج يز ، ومرثلةةة 

 البناء ، ومرثلة التشطيبات .

 تج يةةز المرثلةةة هةةذه تشةةمل : التج يةز  مرثلةة  :  ىاألول  المرثلة

المجموعة الشارعة في عملية البناء ، وتج يةةز 

مخطةةط البيةةت ومسةةاقطه ، وتج يةةز المةةواد 

 ناء .األساسية للب

تتكون هذه المجموعة مةةن   المجموعة المشاركة في عملية البناء والتعمير : -1

 عدة أفراد ه  :

ويقصةةر دوره علةةى تحديةةد عناصةةر البيةةت   المالك )صاثب البنةاء( : -

 مةةع  واالتفةةاق  ،  البنةةاء  مواد  أ واع  واختيار  ،  أدواره  وعدد  التقليدي ومساثاته

ولمسةةاعديه ، إمةةا مسةةعر على األجر الذي سوف يدفعه لةةه    البناء  معل 

 مكامل المصاريف المالية . ويلتزممقطوع أو مأجر يومي ، 

: يتحةةدد دوره فةةي اتخةةاذ اإلجةةراءات   (1)معل  البناء ) المعل  البلدي ( -

   ايةةة  ثتةةى  ،  وتخطيطه  الموقع  استالم  من  امتداء  ،كافة  البناء  إل جاز  الالزمة

عما  التشطيب إال إذا ذروة السطح ومداية أعما  التشطيب ، وال يلزم مأ

 تضمن االتفاق ذلك ، وله اختيار مساعديه وعماله في إ جاز هذا البناء .

وه  فئتان : األولى : ويسمى )القراري( ، وهو الذي   الحجار والنحات : -

 :  وال ا يةةة  ،  المختلفةةة  اسةةتخدامات ا  مةةع  يتناسةةب  ممةةا  األثجار  متقطيع  يقوم

 وعمةةل  ،  واألركةةان  الزوايةةا  بوت ةةذي  ،  األثجار  منحت  ويقوم)النحات(  

ال ندسية والزخرفية في معةةض أجزائ ةةا ، وخاصةةة عقةةود   التشكيالت

 األمواب وكوامل الروا ين .

، ويقومةةون متنظيةةف   العجةةا ون  أو  الطيا ون  :  األولى  أ  فئات  وه   :  العما  -

 ،  لالستخدام  وتج يزه  وتجميره  وعجنه  وخلطه  واألثجار  الشوائب  الطين من

 البنةةاء  مستلزمات  من  وغيرها  األثجار  ينقلون  الذين  وه   يالون(: )الش  ال ا ية

 

قاليد الجميلة لدى أهل صنعة البناء تخريج معل  جديد ومنحه لقب المعل  ، وال يعطى هذا من العادات والت  (1)

اللقب إال معد مروره مجميع المراثل ، ث  يشارك معلمه في عملية البناء األساسية ، فإن أتقن ا يخطر 

قةوم هةذا معلمه  يخ الصنعة مذلك ، فُيعقُد له مجلس معد صالة الجمعة يحضره كبار المعلمةين ، في

 النا ئ مصب الق وة ل   ، ث  يستشير  يخ الصنعة المعلمين في منحه لقب معل  ويأخذ مرأي األغلبية .

حاااااااااااال  مرا
ناا ب  عمل   الب
سااااااااا ل ب   وأ
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 كل  في  المعل   يرافقون  الذين  وه   )الصبيان(  :  ال ال ة  ،  العملموقع    إلى

 ذلةةك  غيةةر  أو  البنةةاء  يخةةص  ممةةا  سواء  إليه  يحتاج  ما  له  ويحضرون  ،  ثركاته

 الطعام وقضاء ثوائج ميته . كإثضار

: )النجارون( وه  الةةذين   األولى  وه  ثالا فئات أ  مجموعة التشطيب : -

وزخرفت ةةا  ، والروا ةةين واألمواب كالنوافذ  المختلفة الخشب  مأعما   يقومون

أخةةرى   مجموعة  وهناك   .  وطالئ ا  تركيب ا  ث   ،  ل ا  الالزمة  التصميمات  وعمل

من النجارين يعملون في الغالب مع مجموعة البناء األساسية فةةي مجةةا  

الةةدفين والتكاليةةل وعمةةل األعتةةاب   عمل األسقف وتشةةييدها وتركيةةب

: )الحدادون( ، ويتحةةدد دورهةة  فةةي   الفئة ال ا يةوالجسور الخشبية .  

 يقومةةون  كما  ،  والمخازن  المستودعات  في  وخاصة  ،  عمل األمواب الحديدية

أدوات البناء ومستلزمات اإل شاء كالمساثي والعتةةل والمسةةامير   متصنيع

: )النوارون( : وه    الفئة ال ال ةلخ .  ا.  ...والطوارق واألزامير والموازين  

 (الطباطيةةب)  وعمةةل  والخةةارج  الداخل  من  الذين يقومون متلييس الجدران

، والمجاري ، ومناء المةةراثيض ، وتنفيةةذ قنةةوات التصةةريف   األرضية

وغيرها من التشطيبات الداخلية المختلفة ، وال يرتبط هؤالء ممجموعةةة 

اختصاص   ول    يخ خةةاص م ةة  ،   البناء األساسية ، ف   طائفة ل  

 وتبدأ م مت   معد اال ت اء من سقف الدور األرضي .

معد أن يةةت  االتفةةاق مةةين   تخطيط البيت وتحديد المسقط على الطبيعة : -2

مصحبة المالك متخطيط الموقةةع   البلدي  المعل   يقوم  ،  البلدي  المالك والمعل 

سمى خشبة التخطيط على الطبيعة ، مستخدما  قضيبا  خاصا  من الخشب ي

 وي بةةت ، الحديديةةة الزاوية مستخدما  الزوايا وي بت ، ، ث  يحدد  قاط التقاطع

آ ذاك  المعروفة  المقاسات  ذلك  في  مستخدما   طويلة  النقاط ممسامير  هذه  مكان

 الحةةوائط  مواقةةع  يحةةدد  ث   ،  الشبر  أو  القدم  أو  كالذراع المعماري أو الخطوة

مع معض مواسةةطة خيةةوط مةةن   معض ا  متقاملةمتوصيل رؤوس الزوايا ال  وذلك

إ ارات مةةن النةةورة )الجيةةر   فوق ا  الليف تسمى خيوط التأسيس ، ث  يضع

 المطفأ( استعدادا  لحفر األساسات وإقامة الحوائط .
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معد توقيةةع عقةةد   -يخطر المعل  البلدي    تحضير مواد البناء المستخدمة : -3

 األثجار من ماثتياجاته البناء صنيعوت استخراج على القائمين  - المالك  االتفاق مع

الترمة أو الطوب أو األخشاب أ وذلك لضةةمان وصةةو  هةةذه المةةواد إلةةى   أو

 الكبيةةر  الدور  المرثلة  هذه  في  المعل   لصبي  ويكون  ،  الموقع في الفترة المحددة

ومتامعة وصو  مواد البناء إلى الموقةةع ، وأو  مةةا يصةةل مةةواد   التنسيق  في

 مةةواد  ث   ،  الحوائط  مناء  مواد  ث   ،  البناء  وترمة  مة الدك التأسيس هي الحجر وتر

 . األسقف إقامة

تشمل هذه المرثلة منةةاء األساسةةات ثةة  منةةاء   مرثلة البناء :  :  ال ا ية  المرثلة

 الحوائط والجدران ، ث  مناء األسقف :

 - الحةةوائط مسارات وتحديد  البناء تخطيط معد  - األساسات تحفر  :  األساسات  مناء -1

م ويستمر الحفر عمق ا ثتى يت  الوصو  إلى 1.4تراوح مين متر إلى  معرض ي

، أو إلى الطبقة الصخرية القاسةةية ، وقةةد عةةرف   للتأسيس  الصالحة  الترمة

معلمو البناء مالخبرة عمق األساسات في كل منطقة مةةن منةةاطق المدينةةة أ 

مت ا أمتار أ ألن تر  6-  5ففي منطقة الحرم م ال  تتراوح عمق األساسات مين  

أمتار أ ألن ترمت ةةا جصةةة ، وفةةي  3-2هشة ، وتتراوح في منطقة قباء مين  

أمتار أ ألن ترمت ةةا طينيةةة ،  5منطقة ماب العوالي يصل عمق التأسيس إلى 

م ألن ترمت ةةا 2.5إلةةى  1.5وفي ثي المصا ع يتراوح عمةةق التأسةةيس مةةين 

 ميضاء جيرية .

 عةةدم  ثالةةة  وفي  ،  التأسيس  طبقات  أجود  من  الصبخة  أو  الجصة  طبقة  د ُ عَّوتُ 

الصالحة للتأسيس تعمل طبقة مةةن ترمةةة الصةةبخة ، أو الترمةةة   توفر الترمة

جيدا  منعةةا  ال  يةةار األساسةةات   (تدك )  الحمراء القاسية في األساسات ، و

 مستقبال  .

ومعد تج يز األساسات يملؤها المعل  مأثجار التأسيس الصلبة ، علةةى 

ن كل طبقة وأخرى مطبقة من طينة الصبخة  كل طبقات متتالية ، يفصل مي

 ، ثتى يصل إلى مستوى سطح األرض .

 ويصاثب هذه المرثلة ثفر البئر الستخدام مياه ا في مستلزمات البناء .

  ، ثةة  معد اال ت اء من األساسات تحدد عروض األمواب   : مناء الحوائط والجدران  -2

اللبن ، ثي  يبةةدأ المعلةة   تبدأ عملية مناء الحوائط ماستخدام الحجر غالبا  أو  

 كامال   ( المدماك )   يبني   ث    ، البناء   مخيط  مين ا   يصل  ث   ، زواية   كل   في   ثجر  موضع 
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  مسقط البيت التقليدي

يظ ر مسار الدفين فةي و

 وسةةةةةط الحةةةةةوائط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   أطراف الدفين عند األمةواب

 والنوافذ

 

 

  مكبر يوضةح مسةار الةدفين   جزء

 وطريقة ترامطه

 مةةن قةةائمين كةةل ت بيةةت طريقةةة 

   مالمسامير معض مع معض ما الدفين 
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ر هةةذه  ، ث  تكر   تقريبا   متساوية   ممقاييس   تقطيع ا   سبق   التي   األثجار   ماستخدام 

البناء األخرى ، وت بت األثجار مع معض ا مطين الصةةبخة    ثوائط   على   العملية 

في آن واثد أ ليتمكن المعلةة  مةةن رمةةط    للبناء  المنز   ثوائط  جميع  ، وتخضع 

معض ا مبعض من خال  ت بيت قطع من األثجار مشتركة مين الحوائط تظ ةةر  

مر الذي يساعد على ترامط  ، األ   الحوائط   تقاطع   ومناطق   البناء   زوايا   غالبا  عند 

، وتوزن المداميك أفقيةةا  ماسةةتخدام ميةةزان المةةاء ، ورأسةةيا     أجزاء المبنى 

  قطةةع   موضع   المدماك   سطح   ويسوى   ،   الصنجة(   )ميزان   ماستخدام ميزان الشاقولي 

  تصةةبح   ثتةةى   متساوية   مطريقة   األثجار   فوق   الفرش(   المشطوف )ثجر   الحجر   من 

  وأفقيةةا  رأسةةيا  الحجر  وثدات  توزن  كما   ،   بخة الص   طين   مطبقة من   وت بت   ،   مستوية 

الواثد موضع الوسائد أو المخةةدات فةةي أسةةفل ا ، ثةة  تمةةأل   المدماك  داخل 

فراغات الواج ات مأثجار رفيعة تعرف مالمراود ، ث  يمأل الفةةراغ األوسةةط  

والتي تعرف مالنقل   والشكل  الحج   مختلفة  للمداميك مجموعة من قطع األثجار 

الصبخة ، وإذا وصل المعل  فةةي البنةةاء إلةةى  صةةف ارتفةةاع  ، وت بت مطينة  

  يكمةةل  ث   ،   الحائط   وسط   في   )الدفين(   الجدار تقريبا  ي بت ثزام الرمط الداخلي 

ي بت المعل  أك ر من دفين إذا كان البنةةاء مةةاللبن    وقد   ،   الن اية   إلى   الحائط   مناء 

 ثتى يتماسك الجدار جيدا  . 

متركيب ةةا    المعلةة    يقةةوم   ،   )النجاف(   ألعتاب ا   مستوى  إلى  مالبناء  الوصو   وعند 

، وي بت ا من األعلى مطبقة من طينة الصبخة   الطرفة  أو  السمر  جذوع  مستخدما 

تتشقق ، ث  يكمل البناء    ال  ثتى  المشطوفة  األثجار  قطع  معض  داخل ا  في  واضع ا 

  4-3.5ثتى يصل إلى االرتفاع المطلوب للحوائط ، والذي يتراوح طولةةه مةةين  

 يبا  تم يدا  لتركيب األسقف . متر تقر 

  الغةةرف مةةن  ثوائط  منسوب  موزن  األسقف   تركيب   عملية   تتلخص   :   األسقف   تركيب  -3

  ، فقةةد  والمراوش  والمطامخ  الحمامات  ثوائط  معض  عدا  فيما  متساٍو مشكل   األعلى 

ينخفض في ا منسوب السقف لالستفادة من فارق المنسوب في عمل خةةزائن  

لجاوي أو جذوع الطرفة معد معالجت ا مةةالمواد  فوق ا ، ث  ت بت جذوع النخل ا 

سةة  ، وتتركةةز    50واألصباغ المختلفة ، وترص على أمعاد متساوية ال يتجاوز  

 على الحائطين المتقاملين معمق يصل إلى أك ر من ثل  عرض الحائط   أطراف ا 
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 تفاصيل أثد أسقف المبا ي التقليدية 

 والتي  يدت من جذوع الطرفة والجريد 

 

 

 

 

 

 

 الطيار  زقاق أزقة ألثد صورة

المةواد   وقد اسةتخدمت 

من  جزء  كل  في  الطبيعية 

 أجزائه
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  صةةورة للغرفةةة العليةةا

لمبنى العريض ، ويظ ر 

السقف الخشبي المشيد 

مةةةن جةةةذوع النخةةةل 

 والجريد

 

 

 

  صورة لسقف أثد الممرات في رمةاط

 

 ماب المجيدي

 

 

 

 

 

  لعةة صورة للعمود الرئيسي فةي ق

قباء الذي ترتكةز عليةه كمةرات 

 السقف

 

 

   اتةةةةفتح إلثدىصورة 

 قلعة قباء من الداخل
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تقريبا  ، ث  يبنةةى مةةدماك واثةةد علةةى جميةةع ثةةوائط المبنةةى الداخليةةة 

 الحةةوائط  هذه  سطح  تساوى  ث   ،  ل بيت ا  الجذوع  ينم  الفراغات  والخارجية وُتمألُ 

  ةةكل  علةةى  الجةةذوع  علةةى  ويرص  يلالنخ  مجريد   السقف  ، ث  يغطى  األعلى  من

س  ، ويت  تحزيم ةةا محبةةا  20مستقيمة ومأمعاد متساوية ال تتجاوز    خطوط

من الليف ، ث  توضع طبقة أخرى من الجريد فوق هذه الطبقة علةةى  ةةكل 

متعامد أي مواز لوثدات الجذوع ، ث  تكرر الطريقة السامقة ثتةةى تنت ةةي 

  السقف تعقيدا  ودقةةة ، وتحتةةاج إلةةى من أك ر أعما  د ُ عَّهذه العملية التي تُ 

ك ير من الج د والوقت ، ث  يفةةرش فةةوق طبقةةات الجريةةد ثصةةائر مةةن 

الخصف المصنوع من سعف جريد النخل مشةةكل مةةتقن وقةةد تكةةون هةةذه 

ا  وإعطائ ةةا  لحمايت ةةا  الحصائر ملو ة مبعض األلةةوان التشةةكيالت   مةةن   وعةة 

معض ا محبا  الليف أو   الجمالية والزخرفية المختلفة ، ث  ترمط الحصر مع

السعف الطري ، ث  توضع فوقه طبقة من طين الصبخة المخلوطة مالتبن أو 

س  ، ث  تركةةب المرازيةةب المعمولةةة مةةن 20-15القش مسماكة تتراوح مين  

ليضمن عدم تراك  المياه فةةوق سةةطح المبنةةى ،   (1)جذوع النخل أو الحجر

أدوار أخرى فوقةةه فةةإ    وعند ذلك يصبح السقف جاهزا  إال في ثالة مناء  

 . (الطباطيب)كا وا يركبون على السقف وثدات من البالط البلدي أو 

تبدأ هةةذه المرثلةةة معةةد   المرثلة ال ال ة : أعما  إتمام البناء )التشطيبات( :

اال ت اء من مناء السقف ، وتشمل تشطيب األرضيات وصب ا ، 

 وتلييس الحوائط ، وتشطيب ومعالجة األسقف :

هي أو  مراثل التشطيب ويقوم م ا مجموعة يقا  ل ا :    األرضيات :   تشطيب  -1
)النوارون( ، ثي  يدكون األرض مالمندلة ) المدكة اليدوية( ث  ير ون علي ةةا  
الماء لمدة يومين أو ثالثة ، ث  ير و  ا مطبقة من الحجر المشطوف )ثجةةر  

مما يسةةاعد    ث  يدكو  ا جيدا  ثتى تتداخل مع طبقة طينة األرض ،  ،  الفرش( 
على ت بيت هذه األثجار وتصلب أجزائ ا فيما معد ، ث  تساوى سةةطح هةةذه  
األرضيات مفرش طبقة من الرمل الناع  ، وم ذه الطريقةةة تكةةون األرضةةيات  
  جاهزة للصب وعمل البالط )الطباطيب( ، وفي ثالة كون هذه األرضيات هي 
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إلةةى    الحاجةةة   عةةدم   مع   ا  فس  السامقة  الطريقة  فتستخدم  المتكررة  األدوار  أرضيات 

عةةدم    علةةى   ثفاظا   ،   المشطوف   الحجر   من   موثدات   فر  ا   أو   األرضيات   هذه   دمك 
  التأثير على هيكل األسقف األساسي ، وتضرر طبقة التلييس العليةةا والم ب ِّتةةة 

وفرش كميةةة مةةن    األرضيات   هذه   منسوب   متسوية   ويكتفى   ،   األسقف  تكوين  لطبقات 
ة ، ومن ث  تسةةويت ا مكميةةة مةةن الرمةةل  ترمة الصبخة في المناطق المخصص 

 الناع  ، ث  ر  ا مالمياه جيدا  تم يدا  لصب األرضيات وتبليط ا . 

معد اال ت اء من تج يةةز األرضةةيات يةةت  خلةةط   صب األرضيات وتبليط ا : -2

رمل ، ثةة    3 ورة إلى    1وتخمير المو ة التي تتكون من الرمل والنورة منسبة  

ت مالماء ، ث  يصةةب علي ةةا المو ةةة ويسةةوي ا يرش المعل  )النوار( األرضيا

مالقدة وميزان الماء ثتى تصبح قطعة واثدة متجا سة ذات منسةةوب واثةةد 

ميةةاه غسةةيل األرضةةيات أو الحمامةةات أو  مع ميل مسيط أ م دف تصةةريف

 في  ويومين  ،  الصيف  فصل  في  واثد   يوم  المطامخ ، ث  تترك هذه البالطة لمدة

ثتةةى   (1)النوار( معد ذلةةك مةةدق األرض مالمنقةةار)  المعل   يقوم  ،  الشتاء  فصل

يتساوى منسوب األرض مشكل جيد ث  يضةةيف طبقةةة خفيفةةة مةةن المو ةةة 

رمل ، ثةة   2 ورة و  1السامقة والتي تزداد في ا  سبة النورة لتصل إلى  سبة 

ترش هذه البالطة مقليل من الماء ، وتخشةةن هةةذه األرضةةيات ، وتسةةاوى 

ستخدام التخشينة ، ث  ينع  سةةطح ا الخةةارجي أجزاؤها وتمأل فراغات ا ما

 ثتةةى  ماستخدام المحارة ، ث  تترك هذه البالطة لمدة ثالثة أو أرمعةةة أيةةام

تجف تماما  ، ومذلك تكون جةةاهزة لالسةةتعما  ، وأمةةا فةةي ثالةةة تبلةةيط 

أرضيات الحمامات والمطامخ وما من طبيعت ا ك رة استخدام المياه ، فبعةةد 

رضيات وتنعيم ا تترك لمدة يوم واثةةد ، ثةة  يصةةب أن يت  تخشين هذه األ

علي ا كمية كبيرة من المياه وتترك هذه المياه على هذه البالطة لمةةدة يةةوم 

واثد ث  تالثظ هذه البالطة فإن ل  تتسرب تكون عندئذ هةةذه الطباطيةةب 

فيت  عنةةدها    او قصأما في ثالة تسرب المياه    ،  لالستخدام  جيدة وصالحة

ألرضيات ممقادير أخرى ، ثةة  تخشةةن مالتخشةةينة وتةةنع  إعادة دفن هذه ا

مالمحارة وتكرر التجرمة السامقة ثتى يمنع تسرب المياه من خةةال  مالطةةة 

 هذه األرضيات .
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وهو مصنوع من الخشب ، يستعمل في كيل  صندوق الكيل :  -*

( ومن ا 50×1×1النورة والرمل ، وله مقاسات مختلفة من ا )

(0.6×0.6×30) 

 تستعمل في  قل المو ة المخلوطة مالماء . ن الجلد :قفة م -*

 ويستعمل كخزان للماء . مرميل الماء : -*

 والنورة . واللبن كالرمل الصلبة المواد  قل في تستعمل : الخوص من قفة -*

يستعمل ل ز أو  خل الرمل للحصو  على تدريجات   غرما  أو منخل :  -*

 صَّب ِّي َّة معينة .

وظ ر في الفترة األخيةةرة للعمةةارة التقليديةةة ،   :  اللي أو الخرطوش  -*

 ويستعمل في توصيل المياه .

وهو مصنوع من الحديد المجلفن ، ويستعمل في  قل المياه   السطل :  -*

 وخلط التلييس والبناء .

 وتستعمل في  قل المياه والرش . التنكة أو الصفيحة : -*

 ه .وتستعمل في التلييس وتنعي  مسطحات المحارة : -*

 ويستعمل في وضع المو ة عليةةه أثنةةاء التليةةيس  اللوح أو الطاروش :  -*

س  40  ×  س 35  ثوالي  اللوح  هذا  مقاس  ويبلغ  (  المحارة  )  أو  (  مالمسطرين  )

 وله مقبض خشبي من الخلف .

تتكون مو ة تلييس الحوائط من الرمل الخفيةةف   تلييس وتشطيب الحوائط : -3

ا وتخميرهةةا لمةةدة يةةوم أو يةةومين ، والنورة )الجير المطفةةأ( معةةد خلط ةة 

ويستخدم المعل  القدة وميزان الماء لوزن التليةةيس أفقيةةا  ورأسةةيا  ، ومعةةد 

اال ت اء من اللياسة يت  تنعي  الحوائط الداخليةةة ، مينمةةا تبقةةى الحةةوائط 

الخارجية على ثال ا ، ث  تطلى من الداخل والخارج مالجير ، وقةةد تتةةرك 

 لييس إذا ما كا ت مبنية مالحجر .الحوائط الخارجية مدون ت

تستعمل في طالء الحةةوائط مةةدهان الجيةةر   فرش الجير :  -*

 )الجير المطفأ( والمعروف في المدينة قديما  مالرخام .

تليةةيس  فةةي التكةةريش إزالةةة في ويستخدم :  الخشن  السلك  لوح  -*

البةةارزة  والشوائب األجزاء وإزالة ، الشروخ وتنظيف ،  الحوائط

 حائط .عن سمت ال

أشهر األ وات 
املست دم    
ناااااااااااااا ب  الب
 والتل ااااااا  

 

أشهر األ وات 
املست دم    
ناا ب  عمل   الب
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تستعمل في طالء الروا ين واألمواب ودهان المواد الحافظة  ُفرَّش األصباغ :  -*

كالصبرة )المر( ، واألصباغ كال رد والنيلة ، وخاصة في األجزاء الغاطسةةة 

 والرفيعة من الروا ين واألمواب .

وهو مصنوع من الحديد له مقبض    نكار إلزالة الرواسب من طالء الجير :  -*

 . من الخشب

وتستعمل في التلوين وإخةةراج الزخةةارف والنقةةوش   ُفرَّش رفيعة )أقالم( :   -*

 الدقيقة أسفل السقوف ، وعلى الحوائط والروا ين .

تشطيب األسةةقف ومعالجت ةةا يكةةون متنظيةةف   تشطيب ومعالجة األسقف : -4

جذوع النخل والجريد ومشتقات ا ، وتنعيم ا وطالئ ا مأصباغ وألوان مختلفة 

الطالء هذه قبل تركيب األسقف ، ث  يعاد ترمي  هذه األعمةةا  وتت  أعما   

مرة أخرى معد اال ت اء من تركيب األسقف ، كمةةا تضةةاف مةةواد وعناصةةر 

مختلفة تساعد على ثماية عناصر السقف من التلف والتثكل  تيجةةة الةةدود 

والحشرات أ كإضافة مادة المر )الصبرة( والمغةةرة أو الحلتيةةت إلةةى مةةادة 

ولية ، وتصبغ ثبا  الليف الخاصة مرمط وتحزي  وثدات الجريد الدهان األ

في كال طبقتيه مألوان مختلفة ، ومن أ  رها اللون البنةةي ، وتظ ةةر هةةذه 

األلوان عند   اية السقف على  كل خطوط جمالية متوازية وأخرى متعامدة 

 مألوان وتشكيالت تد  على البراعة واإلتقان .

 

 

 

 


