
Al Jahili Fort
قلعة الجاهلي



Al Jahili Fort is one of the largest historical 
forts in the city of Al Ain and was built 
during the reign of Sheikh Zayed bin 
Khalifa Al Nahyan, “Zayed the First”, 
in 1898. The Fort is closely linked to the 
distinguished Al Nahyan family; it served 
as the seat of power for Sheikh “Zayed the 
First”, who ruled the emirate of Abu Dhabi 
for fifty-four years (1855-1909).

You can use this guide to navigate around 
the different parts of Al Jahili Fort. Find 
out about its cultural importance, the life 
of Sheikh Zayed bin Khalifa Al Nahyan, the 
square Fort, the round tower, the mosque 
next door and the exhibition.

التاريخية  القالع  أكرب  إحدى  الجاهلي  قلعة 
في مدينة العني، والتي ُبنيت في عهد الشيخ 
زايد بن خليفة آل نهيان »زايد األول« في عام 
الشيخ  لسلطة  مقرًا  القلعة  كانت  1898م. 
على  أبوظبي  إمارة  حكم  الذي  األول«  »زايد 

مدى أربعٍة وخمسني عامًا )1855-1909م(.

يمكنك استخدام هذا الدليل للتجول بني أقسام 
أهميتها  على  والتعرف  الجاهلي،  قلعة 
آل  خليفة  بن  زايد  الشيخ  وسرية  الحضارية، 
والربج  المربعة،  القلعة  واست�كشاف  نهيان، 

الدائري، والمسجد المجاور. 



This activity guide is designed for visitors of all ages to 
use while discovering Al Jahili Fort, especially visitors 
aged 7 to 12 years old.

Touch only with your eyes, 

never your hands

Walk in the fort — do not run

Use a quiet voice when sharing your ideas

Write and draw only with pencils—no pens or 

markers please

Turn your mobile phone to silent

No drinks or food

تم تصميم هذا الدليل للزوار من جميع األعمار وخاصة الذين 
ت�تاوح  أعمارهم بني 7-12 عامًا، إلستخدامه في است�كشاف 

قلعة الجاهلي.

:During your visit, please rememberخالل زيارتك، يرجى تذكر :

مشاهدة مكونات القلعة وعدم 

لمسها باليدين

عدم الركض في الساحة، وأقسام القلعة

التحدث بصوت هادئ أثناء مشاركة أفكارك

عدم استخدام األقالم الجافة أو أقالم التحديد

اضبط الهاتف المحمول على الوضع الصامت

االمتناع عن األكل والشرب أثناء الجولة



تعد قلعة الجاهلي إحدى أكبر القالع التقليدية 
المبنية من الطوب الطيني في مدينة العين، 

وواحدة من أقدم المعالم التاريخية التي 
ترمز إلى العمارة التقليدية والتراث الثقافي 

ألبو ظبي، وتشكل نموذجًا متميزًا لفن العمارة 
العسكرية المحلية. وتحظى القلعة بأهمية 

كبيرة الرتباطها بتاريخ أسرة آل نهيان وبالسيرة 
الحضارية لمدينة العين.

أهمية 
الجاهلي 

The Importance 
of Al Jahili
Al Jahili Fort is one of the largest traditional 
forts built from natural mud bricks in 
Al Ain. The Fort is also one of the oldest 
monuments representing the traditional 
architecture and cultural heritage of the 
emirate of Abu Dhabi. It is a great example 
of local military architecture. The Fort is of 
great importance as it is strongly associated 
with the history of the Al Nahyan Family and 
the cultural history of Al Ain City.

Did you know?
In the early 1950s, the Trucial Oman Levies 
used Al Jahili Fort as a military base.
Following that, the UAE Army later used the 
facilities as a base for one of its squads.

هل تعلم؟  
أّنه في مطلع خمسينات القرن الماضي اتخذت 

قوة ساحل ُعمان قلعة الجاهلي قاعدة لجنودها. 
كما استخدم الجيش اإلماراتي الحقًا تلك المرافق 

كمركز إلحدى فرقه.



Can you spot any of the elements below at Al 
Jahili Fort? How do you think they were used 
for defense?

هل يمكنك معرفة أسماء العناصر الواردة أدناه 
في قلعة الجاهلي؟ باعتقادك، كيف كانت 

تستخدم للدفاع عن القلعة؟



A door of goodness is opened in glory’s chapter,
Where joy and happiness with high glory reside,

The blessings of honor marks this house,
A house of high standing built by Zayed Bin Khalifa

Did you know?
Sheikh Zayed bin Khalifa bin Shakhbut 
Al Nahyan was the grandfather of Sheikh Zayed 
bin Sultan Al Nahyan, the founder of UAE. 

Al Jahili Fort took about eight years to build. 
Construction began in 1891 under the rule of Zayed 
the First (Sheikh Zayed bin Khalifa bin Shakhbut 
Al Nahyan) and was completed in 1898. The date of 
its establishment, 1316AH (1898CE) is written on a 
panel at the main entrance of the Fort, along with 
these two poetic verses:

Going Back in Time تاري�خ القلعة
ُشرع في بناء القلعة من ِقَبل الشيخ زايد بن 

خليفة »زايد األول« في عام 1891 وانتهى بناؤها 
عام 1898 واستغرق ذلك قرابة ثمانية أعوام، 
وقد �أّرخ لبناء هذه القلعة بلوحة وضعت على 

المدخل الرئيسي للقلعة ُسّجل فيها تاريخ البناء 
)1316هـ( أي عام 1898م، وبيتان من الشعر:  

فتح باب الخري في باب العال
حل فيه السعد بالعليا المنيفة

فتهانى العز قالت أرخوا
دار جد شاد زايد بن خليفة

هل تعلم؟  
أن الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، 
هو جد الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس دولة 

اإلمارات وباني نهضتها الحديثة.



ارسم مشهد في فناء القلعة كما ت�تخيله قبل 
مئة عام.

Draw an activity that could have taken place 
a hundred years ago in the courtyard.

About 100 years ago, the fort was busy with 
people visiting Zayed the First. Arriving on 
camels or by foot, they would gather and 
share news or settle disputes.

قبل 100 عام تقريبًا، كانت القلعة مزدحمة بالزوار 
الذين يفدون على الشيخ زايد األول. وكانوا غالبًا 

يأتون بشكل أفراد أو مجموعات على ظهور 
الجمال لتبادل األخبار أو مناقشة بعض القضايا.



القلعة المربعة
تقع في الناحية الشمالية الغربية من مدخل 

قلعة الجاهلي. وهي مبنى مربع الشكل، لها 
أربع واجهات يعلوها فتحات وصف من الشرفات 

المثلثة وأسوار مرتفعة.

الربج الدائري
وهو برج دائري منفصل يقع على بعد 50 مترًا 

إلى الشمال الغربي من القلعة ويتكون من 
أربع طبقات متحدة المركز. ويعكس تصميم 

هذا البرج تقليدًا معماريًا قديمًا مرتبطًا بتحصين 
واحات العين. إضافة إلى أنه أصبح اليوم رمزًا 

حضاريًا من رموز دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المسجد
يقع المسجد في الناحية الجنوبية من 

مبنى قلعة الجاهلي وخارج أسوارها، وقد 
جرى ترميمه مؤخرًا. ويعتقد أن المسجد تم 
بناؤه خالل فترة بناء القلعة األصلية أي في 

تسعينيات القرن التاسع عشر.

 Elements of the Fortمكونات القلعة
The Square Fort 
Located in the northwest part of the 
courtyard, there are several vantage points 
along the walkway at the top of the thick 
boundary walls of the fort.

Round Tower
Built 50 meters northwest of Al Jahili Fort, 
the Round Tower is comprised of four 
concentric tiers. The architecture of the tower 
reflects an ancient fortification tradition and 
defense of Al Ain oases. Today, this tower has 
become one of the UAE’s national symbols.

The Mosque
Recently restored, the mosque is located 
outside the south walls of Al Jahili Fort. It is 
believed that the mosque was built during 
the same time as the fort, in the late 
nineteenth century.



تخيل أنك مهندٌس معمارٌي، استلهم التصميم 
المعماري لقلعة الجاهلي، وُقم برسم قلعتك 

الفريدة في األسفل.

Imagine that you are an architect. Using 
the architectural design of Al Jahili Fort for 
inspiration, draw your own unique fort below.



Guarding the Oasisحارس الواحة
A symbol of power and authority, 
Al Jahili Fort was initially used as a summer 
residence for the Al Nahyan Family, to 
escape the heat and humidity of the coast. 
The Fort was built to protect and guard 
the nearby water resource, Falaj Al Jahili. 
The water was used by the Fort and the 
surrounding oases.

Look at the oasis scene below. Can you name 
some of the important elements that you can 
find  in an oasis?

تعد قلعة الجاهلي رمزًا للقوة والسيطرة. 
واستخدمت في البدء كإقامة صيفية ألسرة 
آل نهيان بعيدًا عن حرارة الساحل ورطوبته، 

وظلت السكن الصيفي الخاص بأسرة آل نهيان. 
وقد شيدت القلعة على مقربة من مصادر 

المياه وذلك لحمايتها وحراسة منابعها، ولهذا 
كانت تحيط بها األراضي الزراعية الخصبة التي 
كانت تروى من مياه فلج الجاهلي الذي كان 

يّزود القلعة أيضًا باحتياجاتها من الماء.

انظر إلى مشهد الواحة أدناه. 
هل باستطاعتك تسمية بعض العناصر 

التي تشاهدها في الواحة؟



تعد قلعة الجاهلي رمزًا للقوة والسيطرة. 
واستخدمت في البدء كإقامة صيفية ألسرة 
آل نهيان بعيدًا عن حرارة الساحل ورطوبته، 

وظلت السكن الصيفي الخاص بأسرة آل نهيان. 
وقد شيدت القلعة على مقربة من مصادر 

المياه وذلك لحمايتها وحراسة منابعها، ولهذا 
كانت تحيط بها األراضي الزراعية الخصبة التي 
كانت تروى من مياه فلج الجاهلي الذي كان 

يّزود القلعة أيضًا باحتياجاتها من الماء.

انظر إلى مشهد الواحة أدناه. 
هل باستطاعتك تسمية بعض العناصر 

التي تشاهدها في الواحة؟



حكم الشيخ زايد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان 
إمارة أبوظبي من عام 1855 حتى وفاته عام 

1909. وكان أقوى شيوخ اإلمارات المتصالحة من 
حيث المكانة والنفوذ. تميز بالحكمة والشجاعة 

والوعي السياسي، وجعل من إمارته 
قوة سياسية وعسكرية بارزة في 

المنطقة وبلغت في عهده أقصى 
درجات اتساعها ونفوذها. ثبت دعائم 

األمن والعدل، وأرسى أسس النمو 
االقتصادي والثقافي والتعليمي. 

الشيخ زايد 
بن خليفة                                                                    

Sheikh Zayed 
bin Khalifa
Sheikh Zayed bin Khalifa bin Shakhbut 
Al Nahyan was the ruler of the Emirate of 
Abu Dhabi from 1855 up until his death in 
1909. He was recognised as one of the most 
powerful and influential Sheikhs of the 
region, characterised by wisdom and 
courage. Under his rule, the Emirate 
of Abu Dhabi achieved political 
stability, and  economic, cultural 
and educational growth.



 What nickname would you choose toأخرت لقب يميزك ويصف المواهب التي تمتلكها.
represent your unique talents?

Did you know?
Sheikh Zayed was known as “Zayed the 
Great”, “He of High Esteem and Dignity”, 
and “Guardian of Oman’s Eastern Gate”, 
in recognition of his great achievements 
and stature. Sheikh Zayeds’ sword also had 
a special nickname “The Blinder”, he was 
known for his powerful and forceful strike.

هل تعلم؟  
أن الشيخ زايد بن خليفة قد حظي بعدد من 

األلقاب السامية تقديرًا لعلو مكانته وإجالالً لما 
قام به من أعمال بين قبائل المنطقة منها

 »زايد الكبير«، »ذو المقام العالي والكرامة«، 
»حامي البوابة الشرقية لعمان« وغيرها، كما 

اشتهر بسيفه المسمى »الغمامة« وقوة 
ساعده وضربته التي ال تثنى.



عرفت األختام منذ آالف السنين حيث كانت 
وسيلة للتصديق على األوامر والقرارات التي 

يلجأ إليها الحكام والقادة والوزراء. والختم 
هو أداة تصنع من الحجر أو المعدن، وينقش 
عليه اسم أو رسم أو شكل معين. وغالبًا ما 

ينقش على الختم اسم صاحبه، كما يبدو ذلك 
جليًا في الختم الخاص بالشيخ زايد بن خليفة 

الذي نقش عليه »زايد بن خليفة 1367هـ« حيث 
كان الشيخ زايد يستخدمه إلثبات صحة الرسائل 

أو القرارات التي كان يصدرها مكتوبة إلى 
األشخاص أو الوالة الذين يمثلونه في العين 

وليوا وجزيرة دلما.

خـتــم الشيــــــــخ 
زايد بن خليفة

Sheikh Zayed 
bin Khalifa’s Seal
Seals have been used for thousands of years 
as tools for endorsing the orders and decisions 
of rulers, leaders, and ministers. A seal was 
traditionally made out of stone or metal in 
such a way that any name, form or image can 
be engraved onto it. Customarily, the owner 
of the seal has details engraved on the seal 
he uses, as is evident from the Sheikh Zayed 
bin Khalifa seal, which bears the inscription: 
“Zayed bin Khalifa 1367 AH”. The seal of 
the late Sheikh Zayed bin Khalifa was used 
to validate the messages and resolutions 
that were made and delivered in writing to 
delegates or governors who represented him 
in Al Ain, Liwa, and Dalma Island.



What special mark would signify your personal 
seal? Draw your own seal below.

ارسم الختم الخاص بك أدناه، وما العالمة المميزة 
التي تود أن يدل عليــها خـتمك الشخصي؟

ختم الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan’s Seal



Sheikh Zayed bin 
Khalifa and his Horses

الشيخ زايد بن 
خليفة والخيل

احتلت الخيول لدى الشيخ زايد بن خليفة آل 
نهيان مكانة بارزة في حياته، إذ كان فارسًا 

مقدامًا محبًا للرماية وركوب الخيل، فقد ُعرف 
عنه اعتناؤه بالخيل اعتناء كبيرًا، وامتالكه 

للعديد منها وأقام المرابط الخاصة بها، وكانت 
الجاهلي أحد تلك المرابط. كما اهتم بأصولها، 
وأكرمها، واستخدمها في مصالحه المختلفة. 

ومن أشهر خيوله
 »ربدان« وهي فرس 

اشتهرت بالقوة 
والسرعة والسبق 

حتى ضرب بها 
المثل وقيلت 

فيها الكثير 
من القصائد.

Horses occupied a prominent place in Sheikh 
Zayed bin Khalifa Al Nahyan’s life. He was a 
courageous horseman who loved archery. 
Sheikh Zayed was known for his love 
of horses and for taking great care 
of them. He built many stables 
for them and Al Jahili Fort was 
one of the stables where he 
kept his horses. One of his 
favourites was called “Rab’dan”, 
a famous horse known for his power and 
legendary speed which inspired 
many poets.



What is your favourite animal? Draw it below 
inspired by it’s qualities and traits. 

ما الحيوان األليف المفضل لديك؟ ارسمه في 
األسفل واذكر صفاته ومميزاته.



تضم قلعة الجاهلي معرضًا دائمًا يستعرض أهم 
المحطات في حياة الرحالة البريطاني ويلفرد 

ثيسجر الذي ُعرَِف في منطقة الجزيرة العربية 
باسم )مبارك بن لندن(، ويستند المعرض إلى 

الصور التي التقطها ثيسجر خالل رحالته وإلى 
كلماته شخصيًا.

ومن المعلوم أن ويلفرد ثيسجر قد تمتع بشهرة 
عالمية واسعة باعتباره مستكشفًا ومصورًا 
وكاتبًا في أدب الرحالت، وقد أمضى معظم 

حياته مسافرًا مشيًا على األقدام ، ومتنقالً بين 
صحراء الربع الخالي والمناطق النائية في العديد 

من البلدان ومن ضمنها واحتا العين وليوا في 
إمارة أبوظبي. وقد تكّيف ثيسجر مع البيئة التي 

كان يحل فيها، ووثق رحالته بالكاميرا التي كان 
يحملها معه في جميع أسفاره.

مبارك بن لندن: 
ويلفرد ثيسجر 

والحرية في الصحراء 

Mubarak bin London: 
Wilfred Thesiger and the 
Freedom of the Desert
Al Jahili Fort includes a permanent exhibition 
dedicated to the life of the British explorer Wilfred 
Thesiger, who was known in the Arabian Peninsula 
as Mubarak Bin London. The exhibition is based on 
the photographs and observations taken by Thesiger 
during his trips, and specifically those through the 
Arabian peninsula.

Thesiger spent most of his life traveling, and in the 
region he traveled between the Empty Quarter desert 
and remote areas in the surrounding countries, 
including Al Ain and Liwa in Abu Dhabi. Thesiger 
became a well-known explorer, photographer and 
writer in travel literature. He was able to adapt to 
the different environments in which he lived, and 
document his travels with a camera which he carried 
with him at all times.



Did You Know?
The pictures taken by Thesiger during his trip 
documented a historically important era of 
the UAE and the region.

تضم قلعة الجاهلي معرضًا دائمًا يستعرض أهم 
المحطات في حياة الرحالة البريطاني ويلفرد 

ثيسجر الذي ُعرَِف في منطقة الجزيرة العربية 
باسم )مبارك بن لندن(، ويستند المعرض إلى 

الصور التي التقطها ثيسجر خالل رحالته وإلى 
كلماته شخصيًا.

ومن المعلوم أن ويلفرد ثيسجر قد تمتع بشهرة 
عالمية واسعة باعتباره مستكشفًا ومصورًا 
وكاتبًا في أدب الرحالت، وقد أمضى معظم 

حياته مسافرًا مشيًا على األقدام ، ومتنقالً بين 
صحراء الربع الخالي والمناطق النائية في العديد 

من البلدان ومن ضمنها واحتا العين وليوا في 
إمارة أبوظبي. وقد تكّيف ثيسجر مع البيئة التي 

كان يحل فيها، ووثق رحالته بالكاميرا التي كان 
يحملها معه في جميع أسفاره.

هل تعلم؟  
أّن الصور التي التقطها ثيسيجر خالل رحالته 

بالمنطقة تعتبر توثيقًا تاريخيًا للحقبة الزمنية التي 
مرت بها اإلمارات والمنطقة في ذلك الوقت.

In the spirit of Thesiger’s travels, what 
adventure would you like to go on? 

تقمص شخصية ثيسيجر في أسفاره وحدد 
المغامرة التي تريد أن تقوم بها. 

Al Jahili Fort includes a permanent exhibition 
dedicated to the life of the British explorer Wilfred 
Thesiger, who was known in the Arabian Peninsula 
as Mubarak Bin London. The exhibition is based on 
the photographs and observations taken by Thesiger 
during his trips, and specifically those through the 
Arabian peninsula.

Thesiger spent most of his life traveling, and in the 
region he traveled between the Empty Quarter desert 
and remote areas in the surrounding countries, 
including Al Ain and Liwa in Abu Dhabi. Thesiger 
became a well-known explorer, photographer and 
writer in travel literature. He was able to adapt to 
the different environments in which he lived, and 
document his travels with a camera which he carried 
with him at all times.



التقى ثيسيجر بالمغفور له بإذن الله الشيخ 
زايد في مدينة العين في العام 1948. وأمضيا 

معًا  شهرًا كامالً في تعقب واصطياد األرانب 
البرية والحبارى باستخدام الصقور وكالب  الصيد 
»السلوقي«. وأثنى ثيسيجر على قوة شخصية 

الشيخ زايد وبصيرته، وقدرته على ركوب الخيل 
والرماية كسائر رجال البدو في الصحراء.

لقد كان ثيسيجر معجبًا بالبدو وقدرتهم على 
التنقل بمهارة عبر صحراء بال مالمح في الربع 
الخالي. وكان تقّصي أثر اإلبل مهارة فطرية  

لدى الشبان الذين رافقوه ومن بينهم سالم 
بن كبينة وسالم بن غبيشة، إذ كان بمقدورهم 

تتبع مسارات اإلبل الخاصة بهم والتعرف إذا 
كانت هذه اإلبل تحمل أشخاصًا أم ال.

الشيخ زايد 
و ثيسيجر

Wilfred Thesiger first met Sheikh Zayed in 
Al Ain in 1948. They spent a month hunting 
in the desert using falcons and saluki dogs, 
successfully tracking and catching hares 
and bustards. Thesiger remarked upon 
Sheikh Zayed’s strength of character and his 
shrewdness, as well as his ability to ride and 
shoot like Bedouin dwellers in the desert.

Thesiger greatly admired the Bedouin 
people for their ability to accurately 
navigate through the featureless desert 
of the Empty Quarter. Tracking camel 
footprints was second nature to Salim bin 
Kabina and Salim bin Ghabaisha, the young 
men accompanying Thesiger; they could 
identify the tracks of their own camels, or 
whether a camel was ridden or free.

Sheikh Zayed 
and Thesiger



Wilfred Thesiger first met Sheikh Zayed in 
Al Ain in 1948. They spent a month hunting 
in the desert using falcons and saluki dogs, 
successfully tracking and catching hares 
and bustards. Thesiger remarked upon 
Sheikh Zayed’s strength of character and his 
shrewdness, as well as his ability to ride and 
shoot like Bedouin dwellers in the desert.

Thesiger greatly admired the Bedouin 
people for their ability to accurately 
navigate through the featureless desert 
of the Empty Quarter. Tracking camel 
footprints was second nature to Salim bin 
Kabina and Salim bin Ghabaisha, the young 
men accompanying Thesiger; they could 
identify the tracks of their own camels, or 
whether a camel was ridden or free.

Now it’s your turn! Look closely. See if you 
can identify the tracks below:

اآلن حان دورك. انظر عن كثب وحاول التعرف 
على المسارات التالية:



الرتحال في الماضي 
والوقت الحالي

Wilfred Thesiger became known as 
‘Mubarak bin London’ after crossing the 
Empty Quarter twice with his Bedouin 
companions, who soon became his closest 
friends. Mubarak bin London translates 
to ‘Blessed from London.’ To build trust 
and be at ease with his Bedouin hosts, 
Wilfred wore traditional Bedouin attire 
and traveled in the Bedouin style.

Look at the items below and pick 3 
that you would pack for your travels. 
Why have you chosen these objects?

Travel Yesterday 
and Today 

أصبح ويلفريد ثيسيجر يعرف باسم »مبارك بن 
لندن« بعد عبوره الربع الخالي مرتين مع رفاقه 

البدو الذين سرعان ما أصبحوا أقرب أصدقائه. 
وسمي »مبارك بن لندن« لبناء الثقة والتقرب 

مع مضيفيه البدو، وارتدى ثيسيجر الزي 
البدوي التقليدي وجعل حله وترحاله على 

الطريقة البدوية.

أمعن النظرة في األدوات التالية 
واخرت 3 منها الستخدامها 

في سفرك. لماذا اخرتت 
هذه األشياء؟





اذكر تجربتك المفضلة في القلعة. ما الذي 
جعلها مميزة بالنسبة لك؟

بعد زيارتك إلى 
قلعة الجاهلي...

After Your Visit to 
Al Jahili Fort…

What was your favourite place or experience 
at the fort? What did you like about it?



اذكر تجربتك المفضلة في المعرض. ما الذي 
جعلها مميزة بالنسبة لك؟

بعد زيارتك إلى 
معرض ثيسجر...

After Your Visit to 
Thesiger Exhibition…

What was your favourite place or experience 
at the exhibition? What did you like about it?
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