
Dweir Shrine

Dweir Shrine is located in the southeast of Mukhmas 
village, on the top of Khirbet Al-Dweir hill, dating 
back to the Byzantine period, and has a beautiful 
view of the Swanit Valley. The Shrine’s name Dweir 
refers to the wali Ahmad Dweiri, who was known 
for his piety and devotion to worship and prayer at 
the shrine. The building is 42 square meters and 
consists of a single room built in the seventh century 
AH/thirteenth century AD. The shrine has been used 
since that time to this day as a mosque for prayer 
and worship. Next to it there are two wells, one 
of which dates to the Roman period, and the local 
people, including farmers and pastoralists, still 
use them for watering sheep and irrigation. Islamic 
coins from the Mamluk period have also been found 
in the area.
The old building of the shrine was destroyed 
and rebuilt in two phases: the first by the local 
community in 1995, and the second phase during 
the year 2019. It included the restoration of the 
building and establishment of a public and children 
park through the Rozana Association. With a 
generous contribution of the citizens of Mukhmas, 
the children playground was expanded.

Mukhmas village

Mukhmas is a Canaanite village of more than 
4000 years of history, located 15 km northeast 
of Jerusalem. It is the land of wheat, olives and 
livestock. It was inhabited by the Romans in the 
past, and they called it “Mukhmas” which means 
“different” in Latin. Its people also granted it the 
title of “the Canaanite Rabweh (highland)” because 
it contained distinctive mountain ruins. It was 
famous for its numerous Byzantine monuments, 
such as tombs, mosaic floors, grottos, and caves. 
It also contains three archaeological ruins: Khirbat 
Al-Hay, Al-Dwarah, and Khirbet Tel Mariam, named 
after the Virgin Mary who stayed overnight in 
Mukhmas village during her journey from Nazareth 
to Bethlehem.
The village overlooks Swanit Valley, which is located 
20 kilometers from the east of Mukhmas village 
towards the Farah valley. Several civilizations have 
occupied the valley, including the era of monasticism. 
The valley is characterized by an animated diversity 
and an abundance of grottos, lofts, and caves that 
decorate the sides of the valley.
The village, which has a population of about 1,400 
people in 2020, has been subject to several attempts 
of land confiscation by the Israeli side and frequent 
acts of vandalism. Its youths are known for their 
sense of honor, citizenship, and protecting the land.

Sufi Trail Jaba’-Mikhmas

A new trail, which extends 5 km on foot between the 
two villages Jaba and Mukhamas, is distinguished 
for its archaeological features. It has been marked 
by the Rozana Association and Masar Ibrahim in 
cooperation with local authorities in the region. 
The trail starts from the old town of Jaba at the 
Interpretation Center “Darwish Al-Awda”, which 
narrates the story of the region. It passes through 
the Bedouin community of Ma’azi Jaba – Hathalin, 
towards the Swanit Valley, which stands out for its 
many forts, caves, and ancient structures, which 
were considered in the past as hideouts for monks 
and hermits from the Canaanite period until the 
Islamic era. The trail ends with a visit to the Dweir 
Shrine and park in Mukhmas village, where the 
visitor can enjoy breathing the fresh air and take in 
the stunning view of Swanit Valley.

هذا المــشروع بدعـم من

Dweir Shrine
Mukhmas Village

If you’d like to visit the sites described above or 
walk on the trail, contact Rozana Association 
at 02-2819850. You can follow the path with an 
illustrative map and/or follow the signs shown on 
the pathways in white and green colors.

قرّية مخماس
مـــــقام الدوير

مجلس قروي مخماس
وزارة احلكم احمللي

محتوى هذه النشرة من مسؤولية جمعية الروزنا للتراث المعماري، وال 
يعبر بالضرورة عن وجهة نظر االتحاد األوروبي.

The contents of this pamphlet are the sole responsibility 
of Rozana Association and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union.
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على أرض كنعان، وبالتحديد على ربوة مفتوحة على القدس اللي احتضنت 
زاهد  الدويري،  بن  أحمد  التقي  الولي  عاش  والرهبان،  النّساك  بثناياها 
المقام، وصار مقصد  انبنى  لورعه،  الناس  ومتعبد في مغرها.. ومن حب 
وعنوان، ِيزّمْن الستات والصغار ِيزورْن المقام َطمْع في عطايا الولي أواخر 

الخريف وأول الشتا، وقت السما ِتحبْس غيومها ومطرها عن الزرع.
اسمه سالم.  الولي، مغارة كان معّزْب فيها درويش  بعيد عن مقام  مش 
وبيوم سالم سمع صوت الرعد في الجاروشة وصياح الديك والستات يهللْن: 

تسقي زرعنا الغربــي يا الله الغيث يا ربــي   
تسقي زرعنا النايــم يا الله الغيث يا دايــم   

وسالم مش قليل... حلف إال يدلل هالستات.. قام والذبيحة ذبحِلهْن، ومن 
دمها حناهْن.. أما الديك راحت عليـــه. والستات َحّبْن الدالل وصاروا كل ما 

ِطلعْن نواحي الولي يقولْن:
ترا الغيث يناديــــك سالـــم يا ابـــو عـوادة   
وَحنْي صابيع اجرينــــا القينـــا وغذينــا   

بتركوها..  وال  بموتوا  وكرومها..  األرْض  ُحراس  مخماس..  أهل  هنه  هيك 
وكرمهم من جودها.

وباآلِخر، ما منحكي عن مخماس إالاَّ شو قالت ستي: "اللي َمَلك ما َهلك"، 
"واألرض ال بتنحرق وال بتنسرق" وزي ما غّنوا في الدلعونا:

يا أغلى هدية تركها أجدادي والله لبوسك يا أرظ بالدي   

مقام ادلوير
هو مقام ديني يقع جنوب شرقي قرّية مخماس على قمة تلة خربة الدوير، 
ا بإطالله ساحرة على وادي الصوانيت. ُسمياَّ  ذات الجذور البيزنطّية، حاظيًّ
المقام بـ"الدوير" نسبًة إلى الولي أحمد الدويري، الذي ُعرف بورعه، وتقواه، 
وتعلقه بالعبادة والصالة في موقع المقام. تبلُغ مساحة المقام 42 متًرا، 
أي  الهجري  السابع  القرن  إلى  بناؤها  يعود  واحدة  غرفة  عن  عبارة  وهو 
الثالث عشر الميالدي. وقد اسُتخدم المقام منذ ذلك الزمن وحتى يومنا 
هذا مسجًدا للصالة والتعبد. ويجاور المقام بئران ماء تاريخيين يعوُد أحدهما 
للفترة الرومانّية، ومازال أهل المنطقة، من المزارعين والرعيان، يستخدمونهما 
روايات سكاٍن محليين، وجد في  زرعهم. وبحسب  لسقاية مواشيهم وري 

منطقة المقام مسكوكات إسالمّية من الفترة المملوكّية.
على  األولى  مرتان،  تأهيله  وُأعيد  للتخريب  القديم  المقام  مبنى  ض  تعراَّ
للتراث  الروزنا  جمعية  عبر  فتمت  الثانية  ا  أماَّ  ،1995 عام  القرية  أهالي  يد 
المعماري بمشاركة أهالي مخماس، وشملت هذه المرحلة ترميم المبنى، 
وإنشاء حديقة عاّمة ومتنزه لألطفال، كما وُرفدت الحديقة بمزيٍد من ألعاب 

األطفال، وأماكن الجلوس، ومساحات التنزه. 

قرية مخماس
تقع  عام،   4000 من  أكثر  إلى  تاريخيها  يعود  األصل،  كنعانّية  قرّية  هي 
ومخماس  كم،   15 ُبعد  على  القدس  مدينة  من  الشرقي  الشمال  إلى 
المعالم  بتعدد  تشتهر  التي  سالم،  مغر  أرض  والزيتون،  القمِح،  أرُض  هي 
األثرية والبيزنطية، وسكنها الدراويش والرهبان وروى عنهم أهلها القصص 

الشعبية المميزة. 
ة العريقة بثالث خرٍب أثريٍة، هي، الحي، والدوارة، وتل مريم،  تزخر هذi القرياَّ
مخماس  قرّية  في  لبياتها  العذراء  مريم  السيدة  إلى  نسبًة  ُسمّيت  التي 

خالل رحلتها من الناصرة إلى بيت لحم. 
تطل مخماس على واد الصوانيت الذي يمتد على طول 20 كيلومتًرا من 
الوادي حضاراٌت عّدة،  تعاقبت على هذا  فارة.  ة وحتى وادي  القرياَّ شرق 
كما كان شاهًدا على عصر الرهبان وابتهاالتهم. يتميز الواد بتنوعه الحيوي 

وكثرة الكهوف والعلّيات والُمغر التي تزين جانبيه. 
تتعرض القرية، ذات الـ1400 نسمة حسب تقديرات عام 2020، لمحاوالت 
أعمال  عن  ناهيك  أراضيها،  على  لالستيالء  المتكررة  اإلسرائيلي  االحتالل 
ة ال سيما عبر شبابها المشهود لهم  التخريب المتكررة، التي تواجهها القرياَّ

بالنخوة، والمواطنة، وحراسة األرض.

مسار صويف جبع - مخماس
هـو مسار جديد، يمتد بين قريتي جبع ومخماس على امتداد 5 كم سيرًا 
م هذا المسار  ة. رساَّ على األقدام. يمتاز المسار بما يعرج عليه من معالم أثرياَّ
المحلّية  الهيئات  مع  بالتعاون  إبراهيم  مسار  واتحاد  الروزنا  جمعية  بجهود 
مركز  من  تحديدًا  القديمة،  جبع  بلدة  من  المسار  ينطلق  المنطقة.   في 
معازي  بتجمع  مرورًا  المنطقة،  حكاية  يروي  الذي  العودة  درويش  تفسير 
جبع – بدوي الهذالين، باتجاه واد الصوانيت الذي يتميز باحتوائه على الكثير 
للرهبان  مالًذا  قديًما  كانت  التي  القديمة،  والبنيان  والمغر،  الحصون،  من 
اك من الفترة الكنعانّية وحتى العصر اإلسالمي، ويحط المسار رحاله  والنساَّ
عند مقام وحديقة الدوير في قرية مخماس للتمتع بالهواء النقي والطلق 

واإلطاللة الخالبة على واد الصوانيت.  

لخوض تجربة المشي على درب المسار، يرجى التواصل مع جمعّية الروزنا على 
الرقم: 2819850 - 02، ويمكن تتبع خط المسار وفًقا للخريطة التوضيحية، 

أو عالمات الترميز المبينة على طرقات المسار بألوان االبيض واألخضر. 

In the land of Canaan, on a hill overlooking 
Jerusalem lies the village of Mukhmas. It is the 
place that embraced monks and where Wali (the 
guardian) Ahmad Ibin Al-Dweiri lived, as an ascetic 
and worshiper in its caves. Out of love for his piety, 
the people built a Maqam (a shrine) that became a 
destination for people. Women and children visit the 
shrine asking the Wali so that God fulfills their calls 
for rain in the late fall and the beginning of winter, 
when skies are filled with rainclouds for their plants.
Not far from the shrine, there was cave where the 
religious person Salem lived. One day he heard the 
sound of thunder in the mill, a rooster screaming, 
and women cheering:

Oh Allah our God send us rain … irrigate our crop
Oh Allah the eternal … irrigate our sleepy crop

Salem swore to pamper the women. He rose up 
slaughtered a sheep for them, used its blood as a 
henna for them ...  the rooster was left alone, and 
the women loved being spoiled and pampered, and 
every time they went toward the Wali they sang:

Oh Salem a generous person … rain is calling you
Welcome us and feed us … and put henna on our toes
Those are the people of Mukhmas ... guardians of the 
land and its vineyards ... they prefer to die but not 
leave it ... and they are generous from its generosity.
Finally, we just say what my grandmother said: 
“Whoever own land shall never perish”, “The land 
shall not be burnt nor be stolen,” as they sang in 
Dalo’una “folkloric Palestinian singing”:

“I swear I will kiss you…my country…. the most 
precious gift left for me by my grandparents”


