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  م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام 
  :مديريات محافظة إب 

  المركز اإلداري للمحافظة-مديرية إّب 
 تقع مدينة إّب في قلب محافظة إّب على ربوة          - بكسر الهمزة والباء الموحدة المشددة       -إّب  :  مدينة إّب    

)  متراً   2000( فع عن مستوى سطح البحر حوالي        وترت - َبْعدان   -عالية من السفح الغربي لجبل ريمان       
، تحيط بها من الغرب مديرية الُعَدْين ، ومن الجنوب مديرية ذي الُسفَال ، ومن الشرق مديرية النـادرة ،                    

الـدار  " ومن الشمال مديرية َيِرْيم ، وتعتبر مدينة إّب من المدن اليمنية القديمة ومـن أثارهـا القديمـة                   
، كما  " البيضاء بنت شّمر يهرعش      "  ضخم تهدم معظمه وُسّمي بالبيضاء نسبة إلى      وهو مقر   " البيضاء  

أن مدينة إّب لم    : (( بقوله  " األكوع  " أنها برزت في العصر اإلسالمي كمدينة إسالمية وقد أشار القاضي           
" اجمها األميـر  حينما ه )  العاشر الميالدي    -القرن الرابع الهجري    ( تذكر في األخبار واألدب إالَّ في أخر        

وكانت قبل ذلك قرية مسورة لها من اآلثار ســورها          )  هجرية   380( عام  " عبداهللا بن قحطان الحوالي     
 -وأسـس بـأمر منـه    " عمر بن الخطاب " ، فجامعها يعود تاريخه إلى عهد الخليفة الثاني )) وجامعها  

تمتاز مدينة إّب القديمة بنمط معماري      ، و " الجامع الخطابي   "  وما زال يسمى إلى اليوم       -رضي اهللا عنه    
الـسائدة فـي المـدن       يماثل األنماط   

الجبلية قوامه الحجارة ومنازلها تتكون     
من عدة أدوار تتراوح معظمها ما بين       

تـزين واجهاتهـا    )  طوابق   5 - 3( 
أفاريز ونوافذ على شكل فتحات دائرية      
يغطيها الرخـام ، ونتيجـة لموقعهـا        

وة عالية على   الجغرافي المكون من رب   
سفح جبل ، فقد تعذر تخطيط شوارعها       
بشكل مستقيم ، فاسـتعاض المعمـار       

اليمني عن ذلك بأن أقام سلسلة من الساللم الصاعدة والتي تبدأ من سور وأبواب المدينة ، وتُعد مدينـة                   
لمبـاني  إّب من أجمل المدن اليمنية لّما تحمله من صفات ومميزات تاريخية إضافة المتالكها عدد مـن ا                

مساجدها ومدارسها اإلسالمية ومبانيها األثريـة      : األثرية والتاريخية والتي ما زال العديد منها قائماً مثل        
وأجزاء من سورها والساللم الصاعدة المرصوفة باألحجار عالوة إلى موقعهـا االسـتراتيجي المتميـز               

 ، ومن أهم المواقـع       ألرض الخالبة ومنظرها الجذاب البديع المتناسق بين جمال وروعة البناء وطبيعة ا         
  :والمناطق األثرية والتاريخية والسياحية في مدينة إّب هي 

 يقع الجامع الكبير وسط المدينة تقريباً على ربوة مرتفعة ، ويتم الوصول إليه عـن            -: الجامع الكبير  - 1
  .طريق ساللم صاعدة 

عمر بـن   " المتداولة إلى عصر الخليفة الثاني      يرجع تاريخ بناء الجامع الكبير حسب الروايات األخبارية         
وقد سمي بالجامع الُعمري    ) العقد الثاني من القرن األول للهجرة       (  إي إلى    - رضي اهللا عنه     -" الخطاب  

 ، وخالل العصور اإلسالمية المتتابعة توالـت        - رضي اهللا عنه     -" عمر بن الخطاب    " نسبة إلى الخليفة    
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 منه الجامع الرابع في اليمن من حيث الحجم والسعة والجمال وذلك بعـد              عليه إضافات وتجديدات جعلت   
جامع الجند في تعز ، والجامع الكبير في العاصمة صنعاء ، وجامع األشاعر في مدينـة زبيـد ، وبـات                     

 ،  - رضي اهللا عنه     -" عمر بن الخطاب    "  عصر الخليفة      مستحيالً التعرف على الجامع الذي أنشئ في      
الحـسين بـن    " ن أكبر توسعة حصلت للجامع هي التوسعة التي قام بها وزير الدولة الزيادية              بينما نجد أ  

، ضمن أعماله التي شملت بناء العديد من المساجد والجوامع اإلسالمية اليمنية المنتـشرة مـن                " سالمة  
  .حضرموت حتى مكة المكرمة 

 نـور الـدين      محمد بن الحسن ابن أخي    "  الدين   إالَّ أننا نجد أن بناء الجامع الحالي يعود إلى األمير أسد          
 عـصر الدولـة        فـي  - أيـضاً    -في بداية عصر الدولة الرسولية كما جدد        " عمر بن علي بن رسول      
، إلى جانب ذلك فأنه قد حصل       )  هجرية   923 - 894" ( عامر بن عبد الوهاب     " الطاهرية أيام السلطان    

وذلـك حـسبما    )  هجرية   996( عام" حسن باشا   " قام به الوزير    تجديد آخر أيام الحكم األول للعثمانيين       
  .وجد في النص المدون على جدار القبلة 

تقع المدرسة الجاللية العليا في منتصف المدينة القديمة ، ويـتم الوصـول             :  المدرسة الجاللية العليا     -2
  .إليها عن طريق ساللم صاعدة 

محمد بـن   " ، وقد بناها الشيخ جالل الدين       ) ن التاسع الهجري    القر( يعود تاريخ بناء المدرسة إلى بداية       
، وذلك حسبما أثبت على نص الشريط الكتابي الذي يعلو مدخل بيت الـصالة ، ومّمـا                 " أبي بكر السيري    

" محمد بن أبي بكـر الـسيري      "  جالل الدين     أمر بعمارة هذه المدرسة الشيخ    : (( يقرأ فيه النص التالي     
  )) . ان ، وذلك في شهر صفر من شهور سنة خمسة عشر وثمانمائة للهجرة شيخ مخالف َبْعد

تقع في الناحية الشرقية للصحن ، وتُعد من أجمل المآذن اليمنية ، تتكون من قاعدة مربعـة                  :  المئذنة -
يعلوها بدن مضلع زين بزخارف هندسيـة عملت من الجص واآلجر ، وينتهي بدنها بشرفة يعلوها بـدن                 

 يفتح منه مدخل صغير ، ويتوج المئذنة من األعلى قبة مضلعة ، مما جعلها شامخة البنيان                 مضلع صغير 
  .وجميلةالتصميم المعماري التقليدي فأصبحت معلماً معمارياً يستحق المشاهدة

  .تقع مدرسة المشنة شرق مدينة إّب القديمة بحي الشنين الذي سميت به:  مدرسة المشنة -3
الرابـع عـشر    ) ( منتصف القرن الثامن الهجري     (( رجع تاريخ بناء المدرسة إلى      ي: الخلفية التاريخية   

  " .جالل الدين النظاري " وقد أمر ببنائها األمير )) الميالدي 
يقع إلى الشمال من صحن المدرسة ، وهو عبارة عن مبنى مربع الشكل فتح في جداره                :  بيت الصالة    -

 مـن مـصراعين      دبب ، ويغلق عليه باب من الخشب يتكون       الجنوبي مدخل مستطيل الشكل عليه عقد م      
وتاريخ البنـاء ،    " جالل الدين النظاري    " يعلوه عتب من الحجر نقش عليه أسم اآلمر بالبناء وهو األمير            
  . وفتح في كل من الجدارين الشرقي والغربي لبيت الصالة نافذة 
تين بواسطة بائكـة مـن األعمـدة بهـا          ومدخل المدرسة يؤدي إلى ساحة مربعة الشكل مكونة من بالط         

عمودان مضلعان يعلوها تيجان ناقوسية الشكل ، وهذه األعمدة تحمل السقف مباشرة ، والسقف عبـارة                
  .عن مصندقات خشبية زينت بشتى ضروب الزخرفة 

  .يتوسط جدار القبلة ، ويتكون من حنية تؤطرها أشرطة كتابية :  المحراب -
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 وهو مستطيل الشكل يفتح بواسـطة      - قاعة الدرس    -ت الصالة إيوان الدرس     يقابل بي :  إيوان الدرس    -
  .عقد مدبب على الصحن مباشرة ، وكانت المدرسة تضم منازل للطلبة إالَّ أن تلك المنازل أزيلت 

تعتبر مدينة إّب من المدن اليمنية المحصنة حيث يحيط بها سور يدور حـول          :  سور وأبواب المدينة     - 4
 هي الباب الكبير وباب الراكزة وباب النصر وبـاب          - أبواب   -تنف هذا السور خمسة مداخل      مبانيها ويك 

سنبل والباب الجديد ، وال تزال بعض األبراج قائمة على بعض األجزاء من السور ، والتي كانـت تعمـل                    
تخاذهـا  على صّد الهجمات العسكرية التي تتعرض لها المدينة والدفاع عنها وذلك لبروزها عن السور وا              

الشكل المستدير وفتح مزاغل لرمي السهام منها ، وأمَّا أبواب المدينة فما زال إحدى مداخلها قائماً حتـى                  
اليوم ، وهو باب الراكزة ، وتعتبر المدينة القديمة أحد المواقع السياحية الهامة في مدينـة إّب إالَّ أنهـا                    

  . تعاني من اإلهمال وعدم االهتمام 
يوجد في مدينة إّب مجموعة من القصور والمباني األثرية القديمة تاريخياً      : ني القديمة    القصور والمبا  -5

دار الفرناج  : والجميلة معمارياً تزين واجهاتها أفاريز ونوافذ على شكل فتحات دائرية يغطيها الرخام مثل              
 العمرانية فـي المدينـة ،   ، ودار الحمام ، والدار البيضاء ، ودار الخان وتعد تلك المباني من أهم المعالم           

بناه العثمانيين كسمسرة لخدمـة المـسافرين ولـه         ) ثالثة طوابق   ( مبنى دار الخان يتكون من      : فمثالً  
تصميم معماري تقليدي يتناسب مع وظيفته المحددة له ، إالَّ أنه تحول بعد الثورة إلى سكن لطالب الريف                  

  .ى ، ثم مدرسة ابتدائية وتم إضافة دور رابع للمبن
موقع طبيعي ومنتجع سياحي جميل ، وهو عبارة عن جبل مرتفع نسبياً يتوسط مدينة إّب               :  جبل ربي    -6

ويشرف عليها من كافة الجهات وله سطح مستوي يؤهله لالستغالل كمنتجع سياحي ، وقد أقـيم عليـه                  
  . متنزه يتبع المجلس المحلي لمدينة إّب إالَّ أنه حالياً ال يعمل 

هضبة طبيعية ذات سطح مستوي تتوسط بموقعها الجميل من مدخل المدينة الشمالي            : يرة   هضبة المغ  -7
وتطل على وادي السحول ذو الطبيعة الجميلة ، وتعتبر موقعاً سياحياً مؤهلة لالستغالل كمنتجع سـياحي                

 .ومتنفس طبيعي ألبناء مدينة إّب 
 مديرية الَسّدة

تقريبـاً ،   )  كيلومتراً   37( ل شرق مدينة إّب على بعد حوالي        الَسّدة إحدى مديريات محافظة إّب تقع شما      
تحيط بها من الشمال مديرية َيِرْيم ، ومن الشرق مديرية الرضمة ، ومن الجنوب مديرية النادرة ، ومـن                   
الغرب مديريات الِشِعر وَبْعدان والمخادر ، ومن أهم مدنها مدينة ظفار َيِرْيم التاريخية المنـدثرة ومدينـة                 

  . ّدة الَس
 وهي مركز المديريـة ، يتبعهـا وادي عـصام ،           - بفتح السين والدال المشددة      -الَسّدة  :  مدينة الَسّدة   

وجبال الحبالي ، وجبل العرافة ، ووادي حجاح ، ووادي األعماس ، والمرخام ، وبني الحـارث ، وبنـي                  
بنـا وشـالالته ومدرجاتـه      إلخ ، وهي مدينة سياحية تطل على أجمل وديان الـيمن وادي             … العثماني  

الزراعية البديعة ، كما يحيط بها عدد من الجبال التي تحتضن الكثير من المعالم التاريخية األثرية الزاخرة                 
 والسياحية في مديريـة الـَسّدة       بالمناظر الطبيعية الخالبة ، ومن أهم المواقع والمعالم األثرية والتاريخية         

  :هي
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توجد العديد من المواضع في اليمن التي كان يطلق عليها اسـم             : -ِرْيم   ظفار يَ  - مدينة ظفار الملك     -1
وكانت ظفار َيِرْيم هي األكثر شهرة فهي المدينة        )  ظفار َيِرْيم    - ظفار ُعمان    -ظفار ذيبين   : ( ظفار منها   

 التي حلت محل مدينة مأرب عاصمة مملكة سبأ ، فأصبحت مدينة ظفار َيِرْيم عاصمة الدولـة الحميريـة                 
 ميالدية  525 ( -)  قبل الميالد    115(( ، خالل الفترة    )  عاماً   640( التي حكمت اليمن مركزياً ما يقارب       

، وكانت إحدى محطات الطريق القديم للقوافل التجارية قبل اإلسالم وطريق قوافل الحجيج بعد اإلسالم               )) 
عبر الهضبة حتى مكة ثم يثرب فبالد       ، والذي كان يبدأ من مدينة عدن مروراً بالعاصمة ظفار ثم صنعاء و            

" أبـو كـرب أسـعد       " ، وكانت ظفار مقراً للملك الحميري التبع اليماني           " أسعد  " الشام وأشتهر بدرب    
وكان بها قصره المشهور بقصر ريدان ، وهو قصر عظيم وكذلك كانت مدينـة  " بأسعد الكامل " المشهور  

مدينة إالَّ بضعة أمتار مـن األسـوار وبعـض األطـالل            ظـفـار مدينة عظيمة ، ولم يبق من القصر وال        
والمعالم المنحوتة في الجبل الذي تقع المدينة على سفحه ، ومن أهم معالمها كهف عود الـذهب الـذي                   

اجهتـي الجبـل    مازال وضعه جيداً ونفق سوق الليل وهو نفق سري منحوت نحتاً في الجبل يربط بين و               
  .ولكنه حالياً مدفون

وهو عبارة عن مبنى متواضع عند مدخل قرية ظفار الحالية ويضم تشكيلة قيمة مـن                :  متحف ظفار  -2
اآلثار التي عثر عليها األهالي خالل السنوات األخيرة ، جمعت تلك اللقي األثرية من خالل مبادرات ذاتيـة              

تي كانـت   لألهالي ، فقاموا بوضعها في هذا المتحف المتواضع ، حتى يتسنى للزوار مشاهدة الحضارة ال              
  .تتمتع بها أرض يحصب 

، وهي قرية عادية ) بضعة كيلومترات ( تقع جنوب شرق مدينة ظفار الحالية على بعد :  بيت األشول  -3
إالَّ أنها بنيت بأحجار ُجلبت من أطالل مدينة ظفار التاريخية ، دوَّرهـا شـامخة البنيـان ، توجـد علـى          

م المنحوتة ، والتي جعلت من قرية بيت األشـول متحفـاً            واجهاتها الكثير من النقوش المسندية والرسو     
مفتوحاً يعرض بعضاً من آثار مدينة ظفار التاريخية ، فأصبحت قرية بيت األشول الشاهد الوحيـد علـى                  

 200( جالل وعظمة مدينة ظفار التاريخية وقصر ريدان ، وقد نُقلت أحجار تلك المنازل قبل أكثـر مـن                   
  . ض تلك المنازل يتجاوز المأتيين عام ، مما جعل عمر بع) عاماً 

توجد المقابر الصخرية في واجهات الجبل من الناحية الغربية التي يمكن الوصول            :  المقابر الصخرية    -4
إليها عبر قرية ظفار الحالية وهي عبارة عن غرف واسعة متصلة ببعضها في  باطن الجبـل بواسـطة                   

  .لحفظ أجساد الموتى  وفي كل غرفة منها مصطبة - فتحات -مداخل 
يذكر التاريخ أنه كان في البقعة الخضراء من أرض يحصب ثمانون سداً ،  معظمها               :  السدود القديمة    -5

كان منحوتاً في أصل الجبال ، إالَّ أن بعض تلك السدود قد تحولت إلى مدرجات زراعية ، ويعـود بنائهـا                
  .إلى عصر الدولة الحميرية 

حصن العرافة ويضم قصراً    : مديرية الَسّدة عدد من الحصون القديمة منها        توجد في   :  حصن عرافة    -6
  .مهدماً ومقبرة صخرية منحوتة داخل الجبل 

توجد العديد من صهاريج المياه المحفورة في الصخور تم بنائها في عصر الدولـة              :  صهاريج المياه    -7
ريق المؤدي إلى بيـت األشـول عنـد         الحميرية ، منها ما هو على جبل مجاح ومنها يقع بالقرب من الط            
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مستوى حاجز أحد السدود القديمة الواقع عند رأس الوادي ، والذي يبدأ من سفح جبل ظفار من الجهـة                   
  .الشرقية 

ذات منظر طبيعي جميل وبجوار القرية تله تطل على مدينة الـَسّدة ووادي بنـا               :  قرية وجبل ُحوال     -8
  .الَسّدة صالحة إلقامة متنزه سياحي غرب مدينة 

يعتبر من أهم مواقع المناظر الطبيعية الخالبة تتساقط مياه شالالته مـن علـى              :  وادي بنا وشالالته     -9
ارتفاعات شاهقة وتنتشر مدرجاته الزراعية على ضفتي الوادي ، الذي يتلوى داخل مساحتها الخـضراء               

 طبيعيـة وآثاريـة وتاريخيـة       راسماً لوحة فنية بديعة ، إضافة إلى ما يتمتع به من خصائص ومغريات            
  . وثقافية تجعله صالحاً بأن يكون منتجعاً سياحياً غاية في الجمال 
    مديرية الرضمة
تقريباً ، تحـيط بهـا مـن        )  كيلومتراً   48( تقع مديرية الرضمة شمال شرق مدينة إّب على بعد حوالي           

 محافظـة البيـضاء ، ومـن        الشمال أجزاء من أراضي محافظة ذمار ، ومن الشرق أجزاء من أراضـي            
الجنوب أجزاء من أراضي محافظة الضالع ، ومن الغرب مديريات َيِرْيم والَسّدة والنادرة ، ومن أهم مدنها              

  : مدينة الرضمة 
تقريبـاً ،   )  كيلـومتراً    34( تقع في وادي رسيان شرق مدينة َيِرْيم على بعد حوالي           : مدينة الرضمة   ) أ(

: (( وقـال   " مجموع البلـدان    " في كتابه   " الحجري  "  عدة عزل وقد ذكرها      وهي مركز المديرية ، وبها    
والرضمة من قرى خُبان ، فيها سوق يجتمع فيه قبائل تلك الناحية من خُبان وبالد رداع وبالد عمار وفي                   

عزلة كحالن ، وعزلة سودان ، وعزلـة شـيزد ،   : ، ومن عزل الرضمة )) يوم الخميس من كل أسبوع     
 قيس ، وعزلة أزال ، وعزلة البكره ، وعزلة عجب ، وعزلة الثلث وتتآلف  كل عزلـة مـن                   وعزلة بني 

 ومن أهم المواقع والمعالم األثرية والتاريخية والسياحية فـي مديريـة             هـذه العزل مـن قرى عديدة ،     
  : الرضمة هي 

صدها المهتمين بالعلم ،    قرية عامرة في عزلة شيزد وهي أحد هجر العلم التي كان يق           : قرية الذاري   ) ب(
قرية الذاري وفيها المسجد األعلى وهي التي يطلق عليها بالهجـرة ، واألكمـة             : مكونة من ثالثة أقسام     

  .قرية أعلى منها ، وقرية المنصورة في الغرب منها ، وتضم قرية الذاري مباٍن وسدود قديمة 
، وأوقف عليه أمواالً    " عمر بن أحمد الُعكاد     " ويسمى الجامع األوسط وقد بناه الشيخ       :  جامع الذاري    -1

معروفة في وادي الذاري ، كما أوقف عليه ماالً عقراً لكي ينفق منه على كل من ُيفد إلى القرية ويقيم في                     
 ( -)  هجريـة    1087 - 1054" (( إسماعيل بن اإلمام القاسم بن محمد       " هذا الجامع ، وعين المتوكل      

 والشكلة هي ما تسمى في بعض مدن        -من ضواحي خُبان  )  شكلة   1300( ،  ))  ميالدية   1676 - 1644
الحسين بن عبداهللا بن علي بـن       "  وهذه األموال قد أوقفها      -" قصبة  " وفي اليمن األسفل    " لبنة  " اليمن  
مع األموال األخرى التي كان قد حصل عليها طلبة العلم ، وعين لمدرس العلم في هجرة الذاري ما     " أحمد  
 ، فكان هذا حافزاً الزدهار العلـم فـي       - شريطة أن يكون المعلم من خارج هجرة الذاري          -حاجته  يكفي  

  .هذه الهجرة 
يقع وسـط قريـة ذي أشرع ، ويعتبر مـن الجوامع القديمة التي تتميـز بطـراز               : جامع ذي أشرع    -3

ل هذا اللـوح دون     معماري جميل ، يوجد في سقف الجامع لوح قديم مدون عليه عبارات دعاء وفي أسف              
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كما توجد عبارات   )  هجرية   877( تاريخ بناء الجامع ، وكان تاريخ بناء الجامع ومأذنته الجميلة في عام             
مدونة على هذا اللوح تفيد بأنه قد أستخدم هذا الجامع كمدرسة للعلم وتخرج منه فقهاء وعلماء أفاضل ،                  

هو الذي  " فضل  " وح بأن العالمة صفي اإلسالم       على هذا الل   - أيضاً   -كما أشارت عبارات أخرى مدونة      
  .أمر ببناء هذا الجامع 

تعرف قرية كحالن بكحالن حضور ، وهي قرية من عزلة الثلـث التابعـة لمديريـة                :  حصن كحالن    -4
وهي ضمن أراضي مخالف رعين ، وهي )  كيلومتراً  23( الرضمة تقع شرق مدينة َيِرْيم على بعد حوالي         

قديمة وحصن منيع يقال له حصن كحالن أو كحالن خُبان وُيسمى في التـاريخ بكحـالن                منطقة بها آثار    
وذلك في  ) القرن الرابع الهجري    ( قاعدة لمملكته في بداية       " أسعد الحوالي   " الحداد ، وقد أتخذه األمير      

  ) . هجرية 332( إلى أن توفى فيه عام )  هجرية 306( عام 
عة يتخذ شكل مدور محاط بسور حجري في بعض األجزاء ، أمَّا األجزاء             والحصن يعتبر من المعاقل المني    

)  أمتار   6 -4( األخرى والتي أقيمت على حافة الجبل بنيت بأحجار حمراء يصل ارتفاع الجدران ما بين               
ويتم الوصول إليه عبر طريق جبلي شاق الصعود ، وللحصن مدخل وحيد ، وتنتشر بداخل الحصن كروف                 

رة بالصخر والمطلية بمادة القضاض األبيض ، ويالحظ أن واجهات الحصن مبنيـة بـبعض               المياه المنقو 
األحجار المنقوش عليها بخط المسند ، كما تالحظ األحجار األثرية مترامية أكوامها حول الحصن ، كمـا                 

  .يوجد مسجد صغير في داخل الحصن ، وحالياً يستخدم جزء من الحصن موقعاً عسكرياً 
بنو قيس أحدى عزل مديرية الرضمة تقع شمال شرق مدينة الرضمة على بعـد              :  قيس    مصنعة بني  -5

تقريباً وهي بلدة خاربة ، وكانت من السابق أحد معاقل العلم المشهورة وال سـيما               )  كيلومتراً   5( حوالي  
 ومن  وكان ينتشر فيها عدد من المساجد التي تحولت مع الزمن إلى أطالل           ) القرن التاسع الهجري    ( في  

( بين هذه األطالل بقايا لجدار أحد المساجد القديمة كتب على أحد جدرانه أن تاريخ بنائه يعود إلى عـام                    
  ) . هجرية 801

القرن (( وكان يسكن في هذه المصنعة بنو الُعال الذين كان لهم شهرة في أيام الدولة الطاهرية وذلك في                   
أصبح لهم وجاهة لدى دولة بنـي طاهــر ، وكـان            و)) الخامس عشر الميالدي     ( -) التاسع الهجري   

القسم الشمالي من هذه المصنعة ُيسمى بالُعال ويفصله عنها سور ما يزال ظاهر للعيان ، أمَّا في الـسفح                   
 والُصرم هي قرية صغيرة مفصولة مـن المـصنعة وهـو آهـل              -الغربي للمصنعة يقع ُصرم بني قيس       

  .غربي تقع قرية الوشل  وبجوار المصنعة من الشمال ال-بالسكان 
 مديرية الَسْبره

 إحدى مديريات محافظـة إّب      - بفتح السين وسكون الباء وفتح الراء المهملة ثم هاء           -الَسْبره  : الَسْبره  
تقريباً ، تحيط بها من الشمال مـديريتا إّب         )  كيلومتراً   15( تقع شرق جنوب مدينة إّب على بعد حوالي         

ة السيَّاني ، ومن الجنوب أجزاء من أراضي محافظة تَِعـز ، ومـن الـشرق                وَبْعدان ، ومن الغرب مديري    
 وبها مركز   -عزلة بن الُجماعي    : أجزاء من أراضي محافظة الضالع ، وتشمل على عدداً من العزل منها             

 ، وعزلة مطاية ، وعزلة عروان ، وعزلة بالد الشعيبي ، وعزلـة عينـان ،                 -المديرية بنجد الُجماعي    
زهور ، وعزلة وادي سبر ، وعزلة األزارق ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والـسياحية                وعزلة األ 

  : في مديرية الَسْبره هي 
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  . موقع تاريخي يضم معالم عمرانية دينية إسالمية وآثار تاريخية قديمة " : مفضل "  ضريح الحاج -1
وتوجد فيه نقـوش ومخطوطـات      ) هجري  القرن الخامس ال  ( يعود بناء الجامع إلى     :  جامع إسحاق    -2

  . دينية نادرة 
موقع طبيعي جميل ، وهو عبارة عن شالالت مياه دائمة الجريان على مدار             :  المسطح في ذي عسل      -3

  .العام يشكل منتجعاً ومتنزهاً طبيعياً ألهالي المنطقة والمناطق المجاورة له 
 مديرية السيَّاني

فَال تحت نقيل المحرس في أعلى وادي نخالن جنوب مدينـة إّب علـى   تقع مديرية السيَّاني شرق ذي السُ   
تقريباً ، تحيط بها من الشمال مديرية ِجبلة ، ومن الشرق مديرية الـَسْبرة ،               )  كيلومتراً   23( بعد حوالي   

ومن الغرب مديرية ذي الُسفَال ، ومن الجنوب أجزاء من أراضي محافظة تَِعـز ، وتشمل مديرية السيَّاني        
عزلة معشار الدافع ، وعزلة معشار هدفان ، وعزلـة الهـادس ، وعزلـة               : لى عدداً من العزل منها      ع

المجزع ، وعزلة العارضة ، وعزلة العربيين ، وعزلة عمد الداخل ، وعزلة عمد الخارج ، وعزلة نخالن                  
  :  ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية في مديرية السيَّاني هي 

والتي تعتبر من المواقع التاريخية التي بنيت بطراز معماري جميل ال تزال أهـم معالمـه                : لسمسرة   ا -1
" (( السيدة الحرة أروى بنت أحمد      " قائمة حتى اليوم ، ويعود تاريخ بناء السمسرة إلى فترة حكم الملكة             

مسافرين ورواحـل   وكانت تستخدم كاستراحة لل   ))  ميالدية   1138 - 1085 (( -)  هجرية   532 - 477
  .  القوافل التجارية 

يطلق عليها في المصادر التاريخية اسم المصنعة ، وهي غنية باآلثار الحميرية ، كما              :  مصنعة َسْبر    - 2
توجد فيها مقابر صخرية مندثرة ، وقد يحدث بعض اللبس لوجود أكثر من مصنعة في الـيمن ، ولكـن                    

 وتقع في قمة جبل يقال له جبل المصنعة من مديرية الـسيَّاني ،  ،" مصنعة َسْبر  " االسم الذي يميزها هو     
في القديم مخالف نعيمة ويدخل ضمن مخالف جعفر ، وقد أقيمت  " الهمداني  " وقد أطلق عليه لسان اليمن      

 الذي كان يـصل بـين       - ادمات   -هذه المصنعة على قمة جبل من هضبة صهبان وعلى الطريق القديم            
  .تقريباً )  كيلومتراً 20( والذي يقع جنوب مدينة إّب على بعد حوالي مدينتي تَِعز وإّب ، 

وقد اشتهرت عزلة سير إلى جانب هذه المصنعة أنها كانت إحدى هجر العلم التاريخية ، حيث قام األمـام                   
يوسف " قاضي قضاة بني رسول ووزيرهم في عهد الملك المظفر          " محمد بن أسعد العمراني     " بهاء الدين   

بإنشاء مدرسة علمية كبرى لتدريس المذهب الشافعي       )  هجرية   694 - 647" (  بن علي رسول     بن عمر 
  .عرفت بالمدرسة البهائية  )  الثالث عشر الميالدي -القرن السابع الهجري ( وذلك في 

 - أيـضاً    - ، وهي قرية من عزلة نخالن بمديرية السيَّاني ، وكانت            - بضم الضاد    -:  قرية ُضراس    -
هجر العلم التاريخية التي كان يقصدها المهتمين بالعلم من الطالب ، وهذه القرية تنقسم إلى قريتين                إحدى  

صغيرتين إحداهما تقع في الجهة الغربية وتسمى ُضراس العليا واألخرى في الجهة الشرقية ويطلق عليها               
ورة باسـم مدرسـة   ُضراس السفلى ، وهي المشهورة في كتب التاريخ وفيها المسجد والمدرسة المـشه            

ومسجد ُضراس ، وفيها سكن العلماء والفضالء والوجهاء ، وُضراس تقع بين مدينتي ذي أشـرق وذي                 
  : الُسفَال ومن أهم مواقعها األثرية والتاريخية مدرسة ومسجد المدينة 
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يطلق عليها اليوم اسم مسجد ُضراس ولكنها في األصل كانت مدرسة علميـة             :  مدرسة ومسجد ُضراس    
محمد بن  " سجد في ذات الوقت ، تقع في قرية ُضراس السفلى وقد أنشأتها الحرة زوجة شرف الدين                 وم

، ويوجـد نـص     )) الثالث عشر المـيالدي      ( -) القرن السابع الهجري    (( في  " الحسن بن علي رسول     
سـة ويقـرأ    التأسيس لهذه المدرسة مزبوراً على األحجار المبنية في الواجهة األمامية على بـاب المدر            

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، أمرت بعمارة هذه المدرسة المباركة السعيدة والدة موالنـا              : (( النص كالتالي   
صالح الدين ابن موالنا شرف الدين محمد ابن موالنا الحسن بن علي بن رسول ، أجزل اهللا ثوابها وجعل                   

، وصلى اهللا على النبـي      )  هجرية   667( الجنة مآبها ،  بتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع   آخر سنة               
  )) . وآله 

وفي الجانب األيسر من هذا النص التأسيسي يوجد نص أخر مزبوراً على األحجار يوضح اسم البناء الذي                 
، )) عمارة سعد السياد عمر بن عبد اهللا البخـاري          : ((قام ببناء هذه المدرسة ، وهذا النص يقرأ كالتالي          

 - األحجار المزبورة عليها هذا النص الكتابي قد وضعت بشكل غير طبيعـي              ولكن يالحظ بأن بعض هذه    
بمباشرة السر الرفيـع والعـالي      : ((  كما يوجد نص أخر على يمين نص التأسيس يقرأكالتالي           -مقلوبة  
  )) .المنيع 

ويوجد لهذه المدرسة حمامات ، كما أنشئت بها بركة للمياه ، وملحق بالمدرسة من الخـارج ضـريحين                  
  "  .علي النهاري " مبني عليهما قبتين صغيرتين أحدهما باسم الشيخ 

بلدة عامرة تقع جنوب مدينة إّب ، على السفح الشرقي لجبل الحيرم في أعلـى               :  مدينة ذي أشرق     - ب
، وهي بلدة أثرية من مديرية السيَّاني ، وفي كتاب          " ذي شراقة   " وادي نخالن من ذي الكالع ، ويقال لها         

ذو أشرق اسم لموضع  باليمن سمي بذي أشرق ملك من           " : (( نشوان الحميري   " يقول  " لعلوم  شمس ا " 
" : األكـوع   " ، ويصفها   )) بأنه اسم قيل    " :  (( معجمه  " في  " ياقوت الحموي   " ، ويذكر   )) ملوك حمير   

 فنسب إليها عـدد     بأنها بلدة جميلة نزهة كانت تشغل مركز قضاء لذا يأمها أرباب الصناع ورواد العلم             (( 
بأنها من القرى المباركة خرج منها جمع مـن         " : (( الجندي  " ، وقال عنها    )) غير يسير من حملة العلم      

، وكانت تضم الكثير من فقهاء وقضاة بني الصعبي الذي تذكرهم بعض المـصادر التاريخيـة                )) العلماء  
ا واالها ، وأنه كان يجتمع منهم وقت صالة         بأنهم قد انتهت إليهم الرئاسة في العلم والجاه بذي أشرق وم          

الجمعة بذي أشرق نحو أربعين رجالً ما منهم إالَّ من يلبس الطيسان ، ويشير إليه كل إنـسان ، ويـشهد                     
لهذا القول كثرة قبور علمائها في مقبرتها التي تعرف بالعدينة ، وهي مقبرة كبيرة قديمـة تقـع شـرق                    

فاضل األخيار ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية مسجدها         المدينة قبر فيها جمع كثير من األ      
  :  المعروف بمسجد ذي أشرق 

يقع على ربوة عالية تشرف على وادي نخالن في قرية ذي أشرق الواقعـة جنـوب                : مسجد ذي أشرق    
  . مدينة إّب 

نجـم  " حسبما أورده المؤرخ    " عبد العزيز    ُعمر بن " يرجع تاريخ بناء المسجد إلى عهد الخليفة األموي         
والذي أشار إلى وجود نص كتابي على إفريز من الحجر في واجهة المسجد يقـرأ               " الدين عمارة اليمني    

إي أن تاريخ بناء المسجد يعود إلى ))هذا المسجد مما أمر به ُعمر بن عبد العزيز بن مروان           : (( كالتالي  
"  أن   - أيـضاً    -" عمارة  "  أنه ومع تلك اإلشارة فقد أورد        إالَّ)  هجرية 77( عام  ) القرن األول للهجرة    ( 
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قد أمر بتجديد المساجد من حضرموت إلى مكة ومن ضمنها مـسجد ذي أشـرق ،                " الحسين بن سالمة    
إنما يعمر مساجد اهللا من     : (( ومّما يؤكد ذلك وجود نص كتابي أخر على واجهة بيت الصالة يقرأ كالتالي              

 ( -)  هجريـة    401(( بعد ذلك يظهر التاريخ الخاص بالبناء ومؤرخ في سنة          )) خر  أمن باهللا واليوم األ   
غير أنه من المفيد أن يقوم العمار المجصص بالتوقيع في تلك الكتابـات وممـا يقـرأ                 ))  ميالدية   1019

دد ، كما ج  ))  عمل كيال بن جراح     : ((  يقـرأ النص التالي     - أيضاً   -و)) عمل سعيد   : (( النص التالي   
  . بناء المسجد في عصر الدولة األيوبية ، ويتميز المسجد بفن معماري جميل 

  مديرية المخادر
مديرية المخادر إحدى مديريات محافظة إّب تقع في الجهة الشمالية من المحافظة ، تحيط بها من الشمال                 

، ومن الغرب مديرية حبيش     مديرية القفر ، ومن الجنوب مديرية إّب ، ومن الشرق مديريتا الَسّدة وَيِرْيم              
  . ، وهي واسعة الخيرات خصبة التربة ، ومن أهم مدنها مدينة المخادر 

تقريبـاً ،   )  كيلـومتراً    23( وهي مدينة عامرة تقع شمال مدينة إّب على بعد حـوالي            :  مدينة المخادر   
التي كان يتوافد إليهـا     ويتوسط بينهما حقل السحول ، وهي مركز المديرية ، وكانت تُعد أحد مراكز العلم               

طلبة العلم من مختلف المناطق اليمنية ، نظراً لكثرة علمائها وفقهائها وممن نسب إلى مدينـة المخـادر                  
، ) آخر المئة السادسة للهجـرة      ( المتوفى في مكة المكرمة     " عمر بن يحيى التباعي السحولي      " العالمة  

 مدارس  - أي المخادر    -ولهم في بلدهم    :  ((  بقوله   "السلوك  " في كتابه   " الجندي  " وقد وصف علمائها    
، وبها آثار حميرية    )) حسنة وعليها وقف جيد ال تكاد تخلو قريتهم عن أهل الخير من أهل الدين والدنيا                

  :، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية في مديرية المخادر هي 
تقريباً في رأس نقيل َحْيد     )  كيلومتراً   31( ى بعد حوالي    تقع شمال شرق مدينة إّب عل     :  قلعة ُسمارة    -1

فيما بين مدينتي إّب وَيِرْيم ومنتهى كتاب وإليها ينسب نقيل ُسمارة المرتفع عن مـستوى سـطح البحـر                   
 وهـو   - بالفتح ثم السكون     -، والذي كان يعرف في السابق بنقيل َحْيد ، وَحْيد             )  متراً   2500( حوالي  

سرحة بن  " جداً في أرض اليمن من مخالف جعفر ، يقع في بنو سرحة التي سميت باسم                جبل عظيم عاٍل    
، ويوجـد فـي     " والذي ينتهي نسبه إلى حمير األصغر       .…يحصب بن دهمان بن مالك بن سعد بن عوف        

 وكان في رأس َحْيد في    … : (( بقوله  " اإلكليل الجزء الثامن    " في كتابه   " الهمداني  " القلعة مسجد يذكره    
وهذا المسجد  " : (( اإلكليل الجزء الثامن    " في هامش كتاب    " األكوع  " ، وقد قال    )) ُسمارة مسجد لمعاذ      

  )) .في قرية الضربة من ُسمارة في طرف الحقل من المشرق وال يزال عامراً 
مي وقلعة ُسمارة كان لها دوراً بارزاً في األحداث التاريخية عامة وفي مجريات أحـداث العـصر اإلسـال                 

خاصة ، وكانت أشهرها تلك التي حدثت في العصر الحديث أثناء حكم العثمانيين لليمن عنـدما أتخـذوها                  
معقالً لهم ، نظراً الرتفاعها الشاهق وسيطرتها التامة على المنطقة وما يجاورها حيث تطل علـى وادي                 

ومن الجنوب عزلة إريـاب     النقيلين من الجهة الشرقية ومن غربها جبل هبوة ومن الشمال وادي المرقب             
وكان يحيط بالقلعة من جميع الجهات سور حجري مرتفع وبداخل القلعة توجد بركة كبيرة للمياه                .وحليل  

وللقلعة مدخل وحيد يوجد في الجهة الجنوبية ، وبجانب المدخل توجد عدة غرف للحراسة ، وأمام المدخل 
رة عن ملحقات للقلعة ، أمَّا الدور العلوي للجامع         يوجد جامع قديم يتكون من دورين ، الدور األرضي عبا         

مخصص لتأدية الشعائر الدينية ، كما توجد بجانب الجامع بركتين مطلية بالقضاض ، وفي وسط القلعـة                 
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يوجد مبنى عبارة عن قصر قديم مكون من ثالثة أدوار متداخلة ال توجد له نوافذ إالَّ من الجهتين الغربية                   
ة الشرقية توجد بركة كبيرة لحفظ المياه وبجانبها غرفة ملحقة بالسور ومـسقوفة             والجنوبية ، وفي الجه   

بالعقود وبالحجر المصقول ، ويتخلل السور مجموعة من األبراج المستديرة ، ويالحظ أن جميع األسـقف                
معمولة من الخشب والحجر المصقول ، إالَّ أن بعض األسقف بدأت باالنهيار وكذلك بعـض أجـزاء مـن                   

 السور ، كما أن أهالي القرية بدؤا بنهب أحجار القلعة واستخدامها في بناء منـازلهم الحديثـة ،                   جدران
خي وجمال الطبيعة المحيطة بها     وتجمع قلعة ُسمارة بين طبيعة مبانيها وخصائص موقعها بين األثر التاري          

حداث التطوير والترميم   وضع موقعها الراهن مناسب جداً لترويجها كموقع أو كفرصة استثمارية قابل أل           ،  
  .والتوسيع المناسب إلستغاللها في إحدى منشآت الخدمات السياحية 

 7( يوجد المسجد في قرية المنار التي تقع شمال مدينة الدليل علـى بعـد حـوالي                 :  مسجد المنار    -2
ـ )  متراً   5.8( تقريباً ، وهو عبارة عن مبنى صغير مربع الشكل طول ضلعه            ) كيلومتراً   اً، يتوسـط   تقريب

المسجد عمود دائري من الحجر يرتكز عليه سقفه الخشبي ، والذي يعتبر أهم ما في المسجد نظراً لجماله         
وروعته ، فسقفه الخشبي عمل من المصندقات الخشبية عليها زخارف مختلفة وبألوان طبيعية متنوعـة               

دارين الشرقي والغربي عقـدين     ذات رونق وجمال فريدين ويعتبر من السقوف النادرة ، كما يوجد في الج            
  .كبيرين ، إالَّ أن تاريخ بناؤه ومن أمر وقام ببنائه لم يعرف 

، ومنها شالالت   )  كيلومتراً   28( تقع شمال شرق مدينة إّب على بعد حوالي         :  شالالت وادي المحفد     -3
على ضـفتي وادي    المهذور ، تتساقط شالالت المياه من ارتفاعات شاهقة ، وتنتشر المدرجات الزراعية             

المحفد ، حيث يشكل هذا الوادي وشالالته منتجعاً سياحياً جميالً ، كما يوجد في نهاية الوادي من األعلى                  
طريق مدرجة منها ما هو مبني ومنها ما هو منحوت في الصخر ويؤدي هذا الطريق إلى نقيـل ُسـمارة                    

  .ت ببناء هذه الطريق المدرجة هي التي قام" السيدة الحرة أروى بنت أحمد " يقال أن الملكة 
  مديرية الُمذَْيِخَره

 كيلومتراً  30( مديرية الُمذَْيِخَره إحدى مديريات محافظة إّب ، تقع جنوب غرب مدينة إّب على بعد حوالي                
تقريباً ، تحيط بها من الشمال مديرية الُعَدْين ومن الغرب والجنوب أجزاء من أراضي محافظـة تَِعـز ،                   ) 

  .  مديرية ذي الُسفَال ، ومن أهم مدنها مدينة الُمذَْيِخَره التاريخية ومن الشرق 
 بضم الميم وقد تكسر وفتح الذال وسكون المثناه من تحت وكـسر الخـاء              -الُمذَْيِخَره  :  مدينة الُمذَْيِخَره   

فكان  تقع في قمة جبل ثومان ، وهي مدينة مشهورة قديمة األختطاط ،              -المعجمه ثم راء مفتوحة وهاء      
جعفـر بـن    "  وقد قام بإختطاطها     - أل ذي مناخ     -في الجاهلية واإلسالم    " الكالعيين  " بها قصراً لملوك    
 -) القرن الثالث الهجري    (( والذي ينسب إليه مخالف جعفر ، وذلك في حوالي مطلع           " إبراهيم المناخي   

 302(( المتـوفى عـام     " رمطـي علي بن الفضل الخنفري الق    " ، كما كانت عاصمة     )) التاسع الميالدي   ( 
" ، وذلك بعد أن أزال ما  كان يعترض طريقه إليها من عقبـات ، ومـنهم     ))  ميالدية   914 ( -) هجرية  

في واقعة  " علي بن الفضل الخنفري     " على يد   )  هجرية   292( المتوفي عام   " جعفر بن إبراهيم المناخي     
صاحب حصن الدملؤه فحاصره حتى " ن أبي المغلس أحمد بن منصور ب" وادي نخلة  ، فقد حارب األمام      

صاحب حصن َحـّب وصـاحب      " محمد بن إسماعيل الكرندي     " استنزله وقاتله حتى قتله ثم حاصر األمير        
  .حصن السّمدان مـن المعافر ففتحها وقتل صاحبها المذكور 
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ضة فواحة الشذى ، ذات ينـابيع       تعتبر رو : (( بقوله  " األكوع  " ومدينة الُمذَْيِخَره بلدة جميلة وقد وصفها       
جعفـر بـن   " وهي من أنفس المدائن اليمنية في ذلك الوقت أيـام سـلطانها    ))  غزيرة ، وزرع وفواكه     

" علي بـن الفـضل      " بعد موت   " أسعد بن وائل    " غزاها  )  هجرية   303( ، وفي عام    " إبراهيم المناخي   
الـذي بعـث    " عبـداهللا   " من بينهم ابنه    " الفضل  علي بن   " ودخلها قهراً بالسيف وقتل العديد من أنصار        

برأسه مع رؤوس بعض أنصاره إلى الخليفة العباسي ببغداد ، وكان يوجد بمدينة الُمذَْيِخَره سوق لخدمـة                 
  .  روادها 

 مديرية حزم الُعَدْين
 30( مديرية حزم الُعَدْين إحدى مديريات محافظة إّب ، تقع شمال غرب مدينـة إّب علـى بعـد حـوالي                   

تقريباً ، تحيط بها من الشمال مديرية القفر وأجزاء من أراضي محافظة ذمار ، ومن الغـرب                 ) كيلومتراً  
أجزاء من أراضي محافظتا ذمار والحديدة ، ومن الجنوب مديريتا فرع الُعَدْين والُعَدْين ، ومـن الـشرق                  

 همدان ، ومن أهـم المواقـع        مديرية حبيش ، وقد ورد اسم الحزم في بلدات عديدة في اليمن منها حزم             
 :والمعالم األثرية والتاريخية والسياحية في مديرية حزم الُعَدْين حصن َيِرس 

 وهي عزلة من مديرية حزم الُعَدْين تقع أسفل جبل          - بفتح الياء وكسر الراء      -َيِرس  :  حصن َيِرس    -1
مـن  " سعد بن وائل الكالعي     " ان  حبيش من الجهة الغربية وقد كانت مقراً لمملكة الكالعيين وكان السلط          

، ويقع  ) القرن الثالث للهجرة    ( أشهر ملوكها وينسب إليه بناء حصن َيِرس في قرية الجعامي في نهاية             
حصن َيِرس بالقرب من حصن يفوز الموجود في عزلة بني عوض ، ويتخذ هذا الحصن موقعاً إستراتيجياً               

الداخل على مجموعة من مدافن الحبـوب وكـروف         ويصل إليه عبر طريق وحيد ، والحصن يحتوي من          
نُوب -المياه إلى جانب غرف لسكن الجنود،ويحيط بالحصن من الخارج سور تتخلله مجموعة من األبراج               

  . للحراسة والمراقبة ، والحصن حالياً يعاني من اإلهمال وعدم االهتمام فهو آيل للسقوط -
أنـشأ فيهـا    " سعد بن وائل الكالعي     " ي وبأن السلطان    وقد ذكرت بعض المصادر التاريخية قرية الجعام      

  " زيد بن الحسن الفائشي الحميري " جامع وبه قبره وقبر األمام الحافظ 
  :  ينابيع الحمامات المعدنية الحارة -2

يوجد بمديرية حزم الُعَدْين أحد ينابيع الحمامات المعدنية الحارة ، نبع حمام األسلوم ، الذي يقـع فـوق                   
 6( لجبل ويطل على وادي َعنّه ، وهو حمام بخاري دائم الجريان على مدار العام يستخدم لفتـرة                  سطح ا 

،  )  كيلـومتراً    7( ليالً للرجال ، ومثل ذلك للنساء ، يبعد عن أقرب طريـق مـسفلتة حـوالي                 ) ساعات  
 وغيرهـا ، إال     تحتوي مياهه على عناصر معدنية وكبريتية لالستشفاء من األمراض الجلدية والروماتيزم          

أن الحمام يعمل بصورة بدائية ، فهو غير مهيئى بالخدمات ؛ فوسائل اإليواء محدودة والمطـاعم عبـارة     
  .عن مباِن من الزنك ، يؤمه المواطنين اليمنيين من مختلف المناطق المجاورة بشكل يومي 
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 مديرية ذي الُسفَال
تقريباً ، تحيط بها من الـشمال       )  كيلومتراً   43( الي  تقع مديرية ذي الُسفَال جنوب مدينة إّب على بعد حو         

مديرية ِجبلة ، ومن الغرب مديرية ُمذَْيِخَرة ، ومن الشرق مديرية السيَّاني ، ومن الجنـوب أجـزاء مـن         
 :أراضي محافظة تَِعز ، ومن أهم مدنها مدينة ذي الُسفَال 

اه ثم سين ساكنة مشددة مهملة مضمومة قبلها         بذال مهملة ثم ياء مثن     -ذي الُسفَال   :  مدينة ذي الُسفَال    
 ، تقع بالسفح الجنوبي لجبـل       -ألف والم ، ثم فتح الفاء ثم ألف والم وينطقها العامة اليوم بكسر السين               

تقع في أعلى وادي ظبـا المـشهور بالخـصب          : (( عنها  " األكوع  " التعكر ضمن مخالف جعفر ، وقال       
ك ، وهي مدينة نزهة جميلة خرج منها علماء كبار وأدبـاء مثـل ال               والقرى المتناثرة الزاهية هنا وهنا    

صاحب البيان المـشهور  " يحيى بن أبي الخير العمراني " المصوع ، وال العلقمة ، ومات بها عماد الدين     
إبراهيم بن عبـد    " وغيره كثير كأبي إسحاق     " هبة اهللا بن عبد الوارث الشيرازي       " روى عنه أبو القاسم     

" ، وقد قامت مدينة ذي الُسفَال على أنقاض مدينة ذي الُعال ، التي ذكرهـا             " ))  أسعد الُسفَالي    الوهاب بن 
، وكانت تبعد عنها بضع خطوات ، والتي عادت إليها الحياة           " صفة جزيرة العرب    " في كتابه     " الهمداني  

وقد ذكـرت  " المدينة "  تعني  ، والهجر في لغة حمير القديمة     " الهجر  " بعد الثورة الخالدة ، وكانت تسمى       
، وتحتوي مديرية ذي " بامخرمة في معجمه " كما ذكرها " معجم البلدان لياقوت الحموي " ذي الُسفَال في    

  :الُسفَال على العديد من المعالم األثرية والتاريخية والسياحية منها 
تسمى حالياً قرية الجامع وفيها      ، واسم ظُبا كان يطلق قديماً على قرية          - بضم الظاء    -:  وادي ظُبا    -1

سوقاً كبيراً يقع وسط الوادي ، وعلى جنبات هذا الوادي توجد أكثر من ثالثين قرية ، ويوجد في أعلـى                    
هذا الوادي غيل حار وكذلك في أسفله ، وهو معاند لوادي نخالن ، فوادي ظُبا يقع في الجنوب الغربي أمَّا    

 يوجد بينهما فاصل ، ولكن السيل الدافع الجرار من التعكر أيـام   وادي نخالن يقع في الجنوب الشرقي وال      
  .هطول األمطار قد اجتاح كثيراً من أراضيه وجربه الزراعية  

تعتبر من المواقع الجميلة في ذي الُسفَال ، تقع غرب مدينة ذي الُسفَال ضـمن عزلـة                 :  قرية حبير    -2
وفيها وادي يـصب فـي وادي رسـيان ،          "  شظه   شعاب" باسم  " الهمداني  " الجعاشن وهي التي ذكرها     

وهو أحد صحابة   " حجر بن قيس    " وتربتها خصبة ، كما يوجد في هذه القرية ضريح يطلق عليه ضريح             
  . ، وقد بني على شكل قبة ) صلَعم ( رسول اهللا 

   مديرية ِجبلة
 
تقع مديرية ِجبلة جنوب غرب مدينة إّب ، تحيط        

ومـن الجنـوب    بها من الشمال مديرية إّب ،       
مديريتا ذي الُسفَال والسيَّاني ، ومـن الغـرب         
مديرية الُعَدْين ، ومن الشرق مديريتا الـسيَّاني        
وإّب ، وتعتبر مدينة ِجبلة أهم مـدن مديريـة          

  .ِجبلة ومحافظة إّب 
 وتعـرف   - بكسر الجيم    -ِجبلة  :  مدينة ِجبلة   

بذي ِجبلة ، وهي بلدة عامرة ومدينة مشهورة        
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تقريباً ، وترتفع عن مستوى سطح البحـر        )  كيلومتراً   7( غرب مدينة إّب على بعد حوالي       ، تقع جنوب    
، على هضبة مسطحة في السفح الشمالي من جبل التعكر على وادي ضيق متخذه              )  متراً   1350( حوالي  

ع وسـط    تق ألنها" مدينة النهرين " القديم أسم   شكالً نصف دائري بمحاذاة الوادي ، وكان يطلق عليها في           
نهرين كبيرين مياههما دائمة الجريان على مدار العام ، وتعتبر مدينة ِجبلة من أجمـل المـدن اليمنيـة                   
وأطيبها هواًء بل هي نسمة السحر وشقيقة القمر ، وربة الحسن واإلحسان والعلم والعرفـان وملهمـة                 

  . األدباء والكتاب الذين تغزلوا بجمال طبيعتها ورقة هوائها وعذوبة مائها 
) (  هجريـة    532 -438(( وقد أرتبط تاريخ مدينة ِجبلة بالدولة الصليحية التي حكمت اليمن من عـام              

" عبد اهللا بن محمد الصليحي      " ، وأول من ابتنى مدينة ِجبلة هو األمير الكبير          ))  ميالدية   1138 - 1047
 أحد الصناع الحرفيين والذي     وسماها ِجبلة ، نسبة إلى اسم     ))  ميالدية   1066 ( -)  هجرية   458(( عام  

أحمـد بـن    " كان من اليهود يبيع الفخار فيها قبل أن تعمر ، ثم ازدهرت مدينة ِجبلة وأنتقل إليها المكرم                  
لتـصبح مدينـة   " السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي         " وزوجته  " علي بن محمد الصليحي     

كان يرغب بالسكن " أحمد بن علي الصليحي     " بأن المكرم   ِجبلة بعد ذلك عاصمة للدولة الصليحية ، ويقال         
، أمرته أن يحشر الناس إلى الميـدان        " السيدة الحرة أروى بنت أحمد      " في مدينة صنعاء إالَّ أن زوجته       

فحشرهم وقالت له أشرف عليهم ، وعندما أشرف عليهم لم يقع بصره إالَّ على بـرق الـسيوف ولمـع                    
المكرم مع زوجته إلى مدينة ِجبلة وأمرته بأن يجمع الناس ويحـشرهم إلـى              البيض واألسنة ، ثم أنتقل      

ميدان ِجبلة فحشرهم فقالت له أشرف عليهم وعندما أشرف عليهم لم يقع بصره إالَّ على رجل يجر خروفاً            
وأخر يحمل ظرفاً فيه سمن أو عسل ، وأخر يخرز نعالً ، فقالت له العيش بين هـؤالء أصـلح ، فأنتقـل        

  .  بعد ذلك إلى مدينة ِجبلة وأختط فيها دار العز وأتخذها عاصمة للدولة الصليحية منذ ذلك التاريخ المكرم
نيبور " ، وأمَّا عرضها فيبدو ضيقاً ، ويعلق        )  متراً   900( يصل امتداد مدينة ِجبلة في الطول إلى حوالي         

، وطـرق المدينـة     )) مائة منـزالً    ست( ولذا فأنني أشك في أن يبلغ عدد منازلها         : (( على ذلك بقوله    " 
مرصوفة وبيوتها عالية ومبنية بالحجارة كما هو الحال بالنسبة لجميع البيوت في المنطقة الجبلية ويبدو               
منظرها جميالً ، وبالقرب من المدينة يسكن اليهود في قرية منفصلة ، وتتميز مدينة ِجبلة بطابع معماري                 

ة إّب القديمة ، كما اشتهرت كمركز علمي وفكري لقرون عديدة مثل            مماثل للطابع المعماري السائد بمدين    
مدن صنعاء وزبيد وتَِرْيم وصعدة وذمار وغيرها ، والكثير من األراضي الخصبة مـن حولهـا موقوفـة                  
لصالح المشتغلين بالعلم من أساتذة وطالب ، وال زالت إحدى مدارس مدينة ِجبلة قائمة وهي من ملحقات                 

، وضريحها ما زال قائماً في جامعها ، كما توجد في مدينة          " لسيدة الحرة أروى بنت أحمد      ا" جامع الملكة   
ِجبلة عدداً من المواقع والمعالم األثرية والتاريخية التي تشكل جزءاً هاماً من المنتج الـسياحي الثقـافي                 

ط بـين القـصر     والطبيعي وأهمها جامع الملكة أروى، والقصر ، والنفق األرضي السري الذي كان يـرب             
الـسيدة الحـرة    " وحصن التعكر ، والسواقي القديمة ، والسوق القديم ، وجميعها تعود إلى عهد الملكة               

وأن كان معظمها قد تحول إلى أطالل إالَّ أنها شواهد بارزة لعصر تاريخي هام في حياة                " أروى بنت أحمد    
 وأنشطة الحفاظ عليها وترميمها ، ومن أهم        اليمن ، البد من إستغالله سياحياً وعلى أن يقترن ذلك بجهود          

  :المواقع والمعالم األثرية والتاريخية والسياحية في مدينة ِجبلة هي 
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، " السيدة الحرة أروى بنت أحمد بن جعفر الصليحي         " ينسب بناء الجامع إلى الملكة      :  جامع الملكة    -1 
 1085 ( -)  هجرية   532 - 477(( رة من   التي تولت تدبير وحكم أمور الدولة الصليحية في اليمن للفت         

 هجرية 480(( إلى مدينة ِجبلة عام " السيدة الحرة أروى بنت أحمد " وعندما انتقلت  ))  ميالدية   1138 -
، أمرت بتحويل دار العز األول إلى الجامع الذي ينسب إليها ، والجامع ال يزال               ))  ميالدية   1087 ( -)  

عمارية والزخرفية التي يتبين من خاللها مدى تأثيره بأنماط العمارة الفاطمية ،            قائماً ومحتفظاً بعناصره الم   
  .فالعالقة كانت طيبة ووطيدة بين الدولة الصليحية باليمن والدولة الفاطمية في مصر 

، وتحيط  )  متراً   17.80 × 20( الجامع مستطيل الشكل يتوسطه فناء مكشوف أبعاده        :   تخطيط الجامع  -
  : وقة هي به أربعة أر

وهو الرواق الشمالي الذي يمتد من الشرق إلى الغرب ، ويدخل إلى هذا  الـرواق مـن           :  رواق القبلة    -
خالل خمسة مداخل في الضلع الجنوبي ويتكون هذا الرواق من أربعة بالطات بواسطة أربعة صفوف من                

دة مستطيلة وأخرى مربعـة     األعمدة المرتفعة بعضها مثمن وبعضها مستطيلة األشكال وتيجان هذه األعم         
وهي تيجان حديثة ، يرتكز عليها مباشرة سقف الرواق ، والرواق مسقوف من الداخل توجد به مصندقات 

، وقد جدد جزء منهـا    )) الحادي عشر الميالدي    ) ( القرن الخامس الهجري    (( خشبية يعود تأريخها إلى     
  ) . هجرية 1358( في عام 

 بالطة واحدة وبجداره الجنوبي مدخالن يتم الوصول من خاللهمـا إلـى             يتكون من :  الرواق الجنوبي    -
  . الموجودة في الناحية الجنوبية من الجامع - الحمامات -المطاهير 

ترتكز عليها أعمدة   ) ثمانية أعمدة   ( يتكون من بالطتين بواسطة بائكتين بكل منهما        :  الرواق الشرقي    -
  .مدببة 

 من بالطتين وفي الجهة الجنوبية من الجدار الغربي توجد ردهـة            -يضاً   أ -يتكون  :  الرواق الغربي      -
  . لتحفيظ القرآن الكريم - كُتاب -تستخدم حالياً كمعالمة 

يقع المحراب في منتصف الجدار الشمالي ، وهو عبارة عن تجويف بـسيط يبلـغ عمقـه                 :  المحراب   -
، يعلوه عقد مدبب    )  سم   85( حوالي  

يهما زخارف  محمول على عمودين عل   
نباتية وهندسـية ويحـيط بـالمحراب       

: (( كتابات بخط كوفي تقرأ كالتـالي       
بسم اهللا الرحمن الرحيم أقبل على ربك       
وكن من الساجدين والتكن من الغافلين      

، )) وأعبد ربك حتى يأتيـك اليقـين        
وتزين تجويف المحراب مـن الـداخل       
وطاقيتــه مجموعــة مــن الزخــارف 

 أوراق العنب ،    النباتية التي تتمثل في   
وعلى جانب المحراب كتابـة بـالخط       

بـسم اهللا   : (( الكوفي تقـرأ كالتـالي      
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باإلضافة إلى كتابات أخرى ، وخزنـة المحـراب تـسمى           )) … الرحمن الرحيم ، إنما يعمر مساجد اهللا        
  .بالمحارة ، والمحراب مطلي بالدهان الكيمائي الحديث تكاد مالمحه ضايعة 

جامع مئذنتان إحداهما تقع في الناحية الشرقية من الجهة الجنوبية ، واألخرى تقـع              لل:  مئذنتا الجامع    -
  .في الناحية الغربية من الجهة الجنوبية 

) ستة عشر ضـلعاً     ( تتكون من قاعدة حجرية مربعة مرتفعة يقوم عليها بدن من             :  المئذنة الشرقية    -
  .من اآلجر 

وأهمها على اإلطالق باعتباره األثـر      )  السادس الهجري    القرن( يعتبر من أضرحة    :  ضريح الملكة    -2
يقع في  " السيدة الحرة أروى بنت أحمد      " الباقي من أضرحة الدولة الصليحية ، وقد بني كما أمرت الملكة            

أمرت " السيدة الحرة أروى بنت أحمد      " الركن الشمالي الغربي من الجامع بمدينة ِجبلة ، ويذكر أن الملكة            
وهو الجامع الثاني في مدينة ِجبلة وبه ضريح الملكة         )  هجرية   480( لعز األول جامعاً في عام      ببناء دار ا  

، وقد استثنت موضع ضريحها من بناء الجامع حيث أشارت في وصيتها وعاينها الشهود والقضاة ، وقد                 
رته وهيـأت   دفنت في جامعها بذي ِجبلة أيسر القبلة في منزل متصل بالجامع وكانت هي التي تولت عما               

  .موضع ضريحها به 
تزين واجهة الضريح عناصر معمارية عبارة عن دخالت علـى هيئـة            :  العناصر المعمارية للضريح     -أ  

( محاريب مجوفة عددها في الجدار الشرقي أربعة دخالت والجنوبي دخلتان ويبلغ عرض الواحدة منهـا                
تح مدخل في الجدار الجنوبي للضريح ممـا        وقد ف )  سم   10( بعمق  )  متراً   1.60( وارتفاعها  )  سم   60

جعل المعمار ال يعمل إالَّ دخلتان فقط ويكتنف كل دخلة عمودين مندمجين ليس لهما تيجان ، يقوم علـى                   
  . العمودين عقد مدبب شبيه بعقود الدولة الفاطمية بمصر 

  :خرفية تنقسم العناصر الزخرفية للضريح إلى كتابية وز:  العناصر الزخرفية للضريح -ب 
يـزين  : العناصر الكتابيـة    : أوالً  

جدران الـضريح مـن الخـارج       
زخارف كتابية بالخطين الكـوفي     
والنسخ ، وقد نفذ الخط الكـوفي       
بالحفر البارز وهـو مـن النـوع        
الكوفي المزهر على مهـاد مـن       
التفريعات النباتية الجصية البديعة    
التكوين وقـد نفـذت الزخـارف       

فـوق  الجصية بالحروف البـارزة    
مستوى األرضية ، حيث ظهر هذا      

القرن ( الخط الكوفي المطور في     
، والذي  ) الـحادي عشر الهجري    

يمتاز بنقش الكتابات على مستويين ، مستوى الحروف العريضة البارزة ، ومستوى األرضية من ورائها               
خطـاط أن تكـون     المليئة بالزخارف المستقلة في رسومها والتفاف حركاتها عن الكتابات وقد راعـى ال            
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التكوينات الزخرفية النباتية خفيفة المظهر والحركة ، بحيث تكون الحروف الكتابية بـارزة علـى تلـك                 
الزخارف وهذه الكتابات تمثل إطار يدور حول واجهتي الضريح والتي تبدأ من الجهة الـشرقية بـالنص                 

.. ))  توفون أجوركم يوم القيامة فمن     بسم اهللا الرحمن الرحيم ، كل نفس ذائقة الموت ، وإنما          : (( التالي  
زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا           .. …: (( ، ومن الجهة الجنوبية بالنص التالي       

  )) .إالَّ متاع الغرور والحمد هللا 
 ومن المعروف أن الخط الكوفي المزهر ظهر في مصر ثم انتقل إلى المغرب ، وتُعد مرحلة االنتقال مـن                  

الخط الكوفي المورق إلى المزهر بتحويل أذناب بعض الحروف مثل الراء والنون والواو ، وعلى أن تبدو                 
السيدة الحـرة أروى    " الورقة النباتية كأنها منبثقة مباشرة من الذنب وهذا ما ينطبق على ضريح الملكة              

ية المتصلة بهـا علـى هيئـة     إذ أن الحروف وخاصة نهاية الكلمات تخرج منها الورقة النبات         " بنت أحمد   
  .غصن نباتي 

كما يزين الضريح من األعلى شريط كتابي نفذ بخط النسخ على أرضية حمراء وهو من أعمال التجديدات                 
التي طرأت على الضريح إذ تتشابه كتابة هذا الشريط مع الشريط الكتابي المؤطر للباب والذي يوجد بـه                  

 ( -)  هجرية 1248(( وهي تؤرخ بحساب الجمل إلى عام )) ب  نصر من اهللا وفتح قري    : (( النص التالي   
بسم اهللا الرحمن الرحيم كل نفس ذائقـة        : (( كما يوجد به نصوص أخرى هي كالتالي        ))  ميالدية   1862

الموت ، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الـدنيا        
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون اهللا لمـا            (( ،  )) ور ، وتبارك اهللا رب العالمين       إالَّ متاع الغر  

  .صدق اهللا العظيم  )) جاء في البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالميـن 
ويتصدر واجهة الشريط الكتابي في الجهة الجنوبية منطقة مـستطيلة الـشكل زينـت بأشـرطة كتابيـة                  

   :نصوصها كالتالي
   محمد رسول اهللا   - ال إله إال اهللا  - بسم اهللا الرحمن الرحيم  -              

تمثل الزخارف النباتية األحادية والثنائية والثالثية والخماسـية إضـافة إلـى            : الزخارف النباتية   : ثانياً  
والفروع النباتية والتـي    المراوح النخيلية وأنصافها وأشكال الورود المتعددة البتالت إلى جانب السيقان             

نفذت بالنقش على الجص وبالحفر البارز وتنتشر هذه التكوينات الزخرفية بين كوشات عقـود الـدخالت                
المجوفة على شكل أشرطة رأسية وأهم تلك الزخارف عبارة عن فخارية كبيرة تنصف الواجهة الـشرقية                

ثية وخماسية الفصوص داخل إطار مزدوج تشكل من فروع         للضريح وقوام زخرفتها عبارة عن أوراق ثال      
نباتية متعرجة تلتقي حيناً وتختلف مع أخر ويفترقان مكونان إطاراً لورقة ثالثية وخماسية أخرى لتحفـر                
بداخله ورقة أخرى مقلوبة وتتوالى بشكل رأسي عددها ثمان ورقات بينما يحيط بكل ورقة مقلوبة ورقتان                

ت ، كما تتشابه زخارف الفخارية مع زخارف أخرى تقع على يمين ويسار مـدخل               أخريتان خماسية البتال  
الضريح متخذة أشكال أشرطة رأسية إضافة إلى وجود زخارف الورقة الثالثية والتفريعات النباتية تـزين               
كوشات العقود السابق ذكرها ، كما وجدت أوراق العنب الثالثية والخماسية التي ظهرت متحدة مع الفروع 
واألغصان مما جعل من الصعب التمييز بين الغصن والورقة النابعة منه إذ قد تمتد الورقة فينبـت منهـا                   
غصن جديد وهذه التكوينات الزخرفية النباتية تتفق مع التكوينات الزخرفية النباتيـة لجوامـع ومـساجد                

  .الدولة الفاطمية في مصر 
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تحف مدينة ِجبلة ، وهو يحتوي على صـالة عـرض           أقيم في اآلونة األخيرة م    :  متحف مدينة ِجبلة     -3
للموروث الثقافي والحضاري الذي تزخر به مدينة ِجبلة ، إضافة إلى معروضاته من القطع األثرية والتي                
يعود معظمها إلى فترة العصر اإلسالمي عامة ، وخاصة عصر الدولة الصليحية التي حكمت اليمن خـالل                 

  .، وكانت مدينة ِجبلة عاصمة لها ))  ميالدية 1138 - 1047  (-)  هجرية 532 - 438(( الفترة 
بفتح الكاف ، وفي " بن المجاور " التعكر اسم لجبل وقلعة حصينة عظيمة وقد ضبطه :  حصن التعكر - 4
جنوب مدينة ِجبلـة ،     " مخالف جعفر   " ضبط بضم الكاف ، يقع في أرض ذي الكالع من           " معجم البلدان   " 

ى مدينة إَب من الجنوب ، وعلى مدينة ذي الُسفَال ومدينة الجند من الشمال ، وهـو                  عل - أيضاً   -ويطل  
" صفة جزيرة العرب    " حصن عظيم الشأن ومن أقدم معاقل اليمن وأحصنها ، وقد جاء في هامش  كتاب                

أن التعكر أسس قبـل     " وائل بن علي بن أسعد الكالعي الحميري        " حدثني السلطان   ": (( بن سمرة   " عن  
هو أشهر جبـال    " : (( األكوع  " ، وقال عنه    " النبي الياس   " ، وفيه مسجد    )) الثة ألف وخمسمائة سنة     ث

اليمن وأبعدها صيتاً وأمنعها حصانة وأعالها شموخاً ، وهو خزانة الملوك وحافظ ُمهجها مـن غـارات                 
بأن في  " : (( الهمداني   " ، ويذكر )) المغيرين وعاديات األيام ، وكان حصناً معموراً بالقصور والعمارات          

" طغتكين بن أيوب    " ، وكان  معقل الصليحيين فهدمه سيف الدولة         )) رأسه مسجد من المساجد الشريفة      
  .ثم أعاد بنائه  

   مديرية َيِرْيم
تقريباً ، تحيط بها من الشرق والشمال       )  كيلومتراً   40( تقع مديرية َيِرْيم شمال مدينة إّب على بعد حوالي          

 من أراضي محافظة ذمار ، ومن الجنوب مديريتا الَسّدة والرضمة ، ومن الغـرب مـديريتا القفـر           أجزاء
والمخادر ، وفي مديرية َيِرْيم توجد العديد من الجبال الشاهقة منها جبل إرياب وجبل بني الحارث وجبـل                  

  :مدينة َيِرْيم التاريخية بني ُمسلم وجبل ريدان وهي من الجبال الغنية باآلثار الحميرية ، ومن أهم مدنها 
 وهي مدينـة فـي   - بفتح الياء المثناه من تحت وكسر الراء ثم ياء ساكنة فميم          -َيِرْيم  : مدينة َيِرْيم   ) أ(

قاع الحقل وعلى سفح جبل يصبح الذي يطل عليها من الناحية الشمالية الشرقية ، وُسميت َيـِرْيم باسـم                   
د بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن               َيِرْيم ذي رعين األكبر بن زي     " القيل    
وفي مدينة َيِرْيم توجد الكثير من بقايا عمائر الحميريين وبخاصة في المنطقة المعروفة اآلن بآكام               " وائل  

  .المرايم جوار المدينة الحديثة 
ز النفوذ الحميري ، حيث كانـت       وتعتبر مدينة َيِرْيم مدينة تاريخية متوغلة في القدم ، كانت أحد أهم مراك            

 وليس فقط علـى مدينـة       - أيضاً   -تمثل أحد ملحقات مدينة ظفار التي كانت أسوارها تحيط بقاع الحقل            
  .ظفار 

بأنها مجرد  ) النصف الثاني من القرن الثامن عشر للميالد        ( الذي كان قد زارها في      " نيبور  " وقد وصفها   
، وفيها قلعة على مرتفع صخري حاد ، وبيـوت المدينـة مبنيـة              مدينة صغيرة أو باألحرى قرية كبيرة       

" نيبور  " بالحجارة أو باآلجر أو باللبن المغطى بطبقة من الطين المخلوط بمخلفات الحيوانات ، وقد رسم                  
  .جزء من المدينة مع القلعة من خالل نافذة المنزل الذي نزل فيه 

عيون العذبة وفيها غيل ُيسمى غيل المرايمي يقع غرب مدينـة           وفي مدينة َيِرْيم توجد العديد من األبار وال       
َيِرْيم وهو من أعذب المياه ، ويمد المدينة بمياه الشرب النقية ، كما تحتوي على العديـد مـن المواقـع                     
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، منها ما يرجع إلى عصور ما قبل اإلسالم ومنها ما هو    .. األثرية من حصون ومساجد وحمامات وسوق       
مباني المدينة قديمة جداً إالَّ أن بعض األهالي بدؤا بترميم مساكنهم بمـادة األسـمنت               إسالمي ، ومع أن     

األمر الذي أدى إلى تشويه النمط المعماري القديم والسائد في المدينة ، وكانت مدينة َيِرْيم القديمـة مـن                   
مدينة صـنعاء ثـم     أهم مواقع محطات القوافل التجارية القديمة والتي تحمل البضائع من مدينة عدن إلى              

" أسـعد   " مدينة مكة المكرمة ومدينة يثرب المنورة حتى مدن بالد الشام والمعروف قبل اإلسالم بـدرب                
وبعد اإلسالم بطريق الحجيج ، ومن أهم المواقع والمعالم األثرية والتاريخية والسياحية في مدينة َيـِرْيم                

  : هي 
ديمة يرجع تاريخه إلى أيام الدولة الحميرية ، كان قصراً          وهو أحد المواقع األثرية الق    :  حصن المرايم    -1

لملوك الدولة الحميرية ، يقع في الناحية الغربية من مدينة َيِرْيم يشمل الجبل المطل على المدينة ، وهـو                   
عبارة عن تل أثري به بقايا أساسات مباٍن قديمة ، وبعض تلك المنشآت المعمارية كانت مبنية باألحجـار                  

) نصف كيلومتراً   (  وباألحجار البازلتية ، وتقدر مساحة الحصن مع ملحقاته حوالي           - الحبش   -السوداء  
، وقد نقلت أحجاره وانتزعت من أماكنها بغرض استخدامها في البناء الحديث كما أقيمت بعض المنـازل                 

 فـي رأس    الحديثة على أنقاض مباٍن قديمة في بعض أجزاء الموقع ، كما تم بناء خزان ميـاه المدينـة                 
  .الحصن 

كان يحيط بمدينة َيِرْيم القديمة سور حجري من كافـة الجوانـب            :  سور وأبواب مدينة َيِرْيم القديمة       -2
  :تتخلله عدد ثمانية أبواب هي 

 بـاب   - باب الصغير مـازال قائمـاً          - باب قرية اليهودي مازال قائماً         - باب المناخ مازال قائماً          -
   باب الدرب تهدم- باب صنعاء تهدم - باب اليمن تهدم -ة تهدم  باب ميفع-الصباح تهدم 

أمَّا السور فأنه قد تهدم ولم يبق منه إالَّ بعض آثاره ، وبالقرب من باب المناخ يوجد معيان باب المناخ ،                     
وكان هذا المعيان يزود المدينة بمياه الشرب وما زالت مياهه تستخدم عنـد انقطـاع ميـاه المـشروع                   

تقريباً ، يتم النزول إلى نهايته بواسطة إضاءة        )  أمتار   8(  وهو مبني باألحجار عمقه حوالي       الحكومي ، 
، وكان في السابق يستخدم الزيت لإلضاءة عند النزول إلى قاع المعيان ، وحالياً يستخدم كشاف اإلضاءة                 

  .، ووضع المبنى شبه مهدم من الداخل والخارج 
حيث قام  ) القرن العاشر الهجري  ( لمناخ القديمة يعود تاريخ بنائها إلى       قلعة باب ا  :  قلعة باب المناخ     -3

ببنائها العثمانيين في الفترة األولى لحكمهم اليمن ، تقع وسط مدينة َيِرْيم وكانت عبارة عن قلعة محصنة                 
ـ                   لم تستقر بها قوات الجيش العثماني وقيادته في المنطقة ، وال يمكن الصعود إلى القلعة إال بواسـطة س

محمول ، إالَّ أن مبنى القلعة يعاني من اإلهمال وعدم االهتمام ، وغالباً ما يصل الزوار إلى المدينة يجدون         
القلعة مغلقة ال يستطيعون الدخول إليها ، كما أن ساحات القلعة الداخلية مزروعة بالنباتـات واألعـشاب                 

ود أجزاء قـد انهـارت مـن المبنـى          بطريقة عشوائية تعمل على إعاقة حركة زوارها ، إضافة إلى وج          
  . والبعض األخر في طريقه إلى االنهيار ما لم يتم تداركه ويصبح أثراً بعد عين 

وهي قلعة حميرية منحوتة في أصل الجبل تقع وسط وادي زراعي بجوار سد             :  قلعة عمامة البينيان     - 4
 السد سوى آثـاره الدالـة        لم يبق من   - وهو سد حميري مشهور      -قديم كان يطلق عليه سد ذي مراح        

 وهم من الهنود    -عليه فقد تحول إلى مدرجات زراعية ، وفي العصر اإلسالمي سكنها عدد من  البينيان                
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المسلمين الذين كانوا يمارسون مهنة التجارة فيتوقفون عن مواصلة رحلة العودة إلى بالدهم بعد تأديتهم               
حالية وشكل القلعة يشبه عمامة الرأس ، تتكـون مـن            وإليهم تعود التسمية ال    -فريضة الحج أو العمرة     

 بركة  - أيضاً   -عدد من المدرجات الزراعية والغرف والممرات المائية وعدد الغرف أربعة غرف ويوجد             
 تهدمت  - أيضاً   -لحفظ المياه مازالت مياهها تستخدم حتى اآلن ، وقد تهدمت أجزاء كبيرة من الغرف و                

  .نهما تهدما بفعل فاعل المدرجات الزراعية ويبدوا أ
وهو عبارة عن جبل محـصن      " أسعد الكامل   " يعود بناء الحصن إلى الملك الحميري       :  حصن البيني    -5

يحتوي على عدد من الجروف وصهاريج المياه ومدافن الحبوب وما يشابه ذلك ، ولكن الحصن يتعـرض                 
انتزاع أحجاره الستخدامها في عمليـة      اآلن إلى الهدم نتيجة عملية تكسير الجبل من كافة الجهات بغرض            

  . بناء مساكن األهالي 
 ، قرية خَاو قرية كبيرة من ذي رعين تقع شرق مدينـة َيـِرْيم ،                - بفتح الخاء    -خَاو  : قرية خَاو   ) ب(

" وكانت مسكناً لقبيلة التراخم الحميرية التي نسب إليها حصن وجبل التراخم ، وينسبها األخباريون إلـى                 
وينسب إلى خَاو الولي    " به بن حجر بن قاول بن ناعته بن شرحبيل بن الحارث بن زيد بن َيِرْيم              خَاو بن من  

القـرن الـسابع    ( صاحب َيفُْرس ، وهو   من أعيان         " أحمد بن علوان الخاوي الرعيني    " الشهير الشيخ   
  : ي ، ومن أهم المواقع والمعالم األثرية والتاريخية والسياحية في قرية خَاو ه) الهجري 

يقع على سفح جبل التراخم ، يعود بناء الحصن إلى عصر الدولة الحميريـة ، وهـو                 :  حصن خَاو    - 1
عبارة عن جبل محصن يحتوي على عدد من صهاريج المياه المطلية بالقضاض ، إضـافة إلـى جـرف                   

  .منحوت في أصل الجبل والحصن عبارة عن أطالل 
ل إلى مدرجات زراعية ، ولم يبق منه إالَّ  آثاره الدالـة             أصل السد حميري وقد تحو    :  سد باب السد     - 2

  .عليه 
يقدر عمر الجامع إلى ألف عام تقريباً ، ويوجد بجواره بركة مطلية بالقـضاض ،               :  جامع ذو ربيعة     - 3

ويتكون الجامع من ثمانية أعمدة خشبية والسقف معمـول بالمـصندقات الخـشبية الجميلـة والمزينـة                 
  النباتية والكتابية ، إالَّ أن وضـع الـجـامـع شبه مهدم ويحتاج إلى بالزخارف المتنوعة 

  .ترميمات عاجلة إلنقاذه وإصالح وترميم سقف الجامع الجميل 
 وينطقها العامة اليوم بكسرالـصاد ، مدينـة         - بضم الصاد وسكون الراء      -ُصْرحة  : مدينة ُصْرحة   ) ج(

ية َيِرْيم ، في الركن الشمالي الغربي من قاع حقل كتاب           أثرية وعامرة تقع بسفح جبل بني ُمسلم من مدير        
  . من مدينة َيِرْيم )  كيلومتراً 18( وعلى بعد حوالي 

 عصر الدولـة    -وتنتشر في هذه القرية العديد من المواقع األثرية التي ترجع إلى عصور ما قبل اإلسالم                
القرنيين الرابـع   ( مة وذلك في حوالي      التي كانت تسيطر على المنطقة وما حولها سيطرة تا         -الحميرية  

وقد بنيت المدينة الحالية على أنقاض المدينة القديمة التي ما زالت أثارها ومعالمهـا              ) والخامس للميالد   
تربض في باطن األرض ولم يبق منها غير البوابة الرئيسية التي أقيمت على عقدين من األحجار ، كمـا                   

لمتوسطة في العمر الزمني للبناء وذات أزقة ضيقة ، ومن أهم معالمهـا  تتميز المدينة بمساكنها الشعبية ا 
  :سدودها القديمة وحصنها وجامعها القديم ومقابرها الصخرية  
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توجد في مدينة ُصْرحة أكثر من عشرين سداً معظمها منحوتة في الجبال وتتعرض             :  السدود القديمة    - 1
  .سد الملين ، والسد العاطل : ية منها للخراب وقد تحول العديد منها إلى مدرجات زراع

  .مهدم ولم يبق منه إالَّ بعض آثار أطالله :  حصن المنظار -2
 4( وعـرض   )  أمتار   6( يقع وسط مدينة ُصْرحة ، ويتكون من غرفة بطول          :  جامع مدينة ُصْرحة     - 3

صندقات خشبية تحتـوي    ، ويمتاز الجامع بسقفه المعمول من األخشاب القديمة جداً والذي عمل بم           ) أمتار
على زخارف بأشكال هندسية جميلة متقنة الصنع ، إالَّ أن نصف سقفه قد تبدل بأخشاب جديدة ، له أربعة                   
أعمدة من األحجار ، وينتصب في مدخله عمودين من حجر البلق عليهما زخارف متمثلة في عناقيد العنب                 

واقع األثرية القديمة والتي يحتمل أنها قد نقلـت         ورسوم لثعابين وهذان العمودان قد تم نقلهما من أحد الم         
من مدينة ظفار القريبة من مدينة ُصْرحة ، وبجانب الجامع من الناحية الشرقية توجد بركة للمياه مطلية                 

بجانب الجامع ، وهو عبـارة عـن   " محي الدين بن أبي السعود  " بالقضاض ، كما يوجد ضريح الشيخ           
مبنية باألحجار تحملها رقبة مضلعة بثمانية أضالع ، وقد طليت هذه القبـة             مبنى مربع الشكل تعلوه قبة      

عليها رسـوم   )  سم   25( وعرض    )  سم   80( من الخارج بمادة القضاض ، وتوجد ثالثة أحجار بطول          
وكتابات حميرية وعلى باب الجامع من جهة الجنوب يوجد أثنين من السدود يسمى األول سـد الملـين ،                   

  . يوجد حصن المنظار - أيضاً -عاطل وواألخر السد ال
توجد في الجهة الغربية من مدينة ُصْرحة مقابر صخرية منحوتة في باطن الجبل             :  المقابر الصخرية    - 4

، يرجع تاريخها إلى عصر الدولة الحميرية ، ولم تعرف إالَّ من وقت قريب عندما بدأ األهـالي بتكـسير                    
ظاهرة للعيان ،   ) عشرة قبور   ( ولم يبق من تلك المقابر سوى       الجبل بغرض الحصول على أحجار البناء       

، وتحتاج إلى حماية عاجلة من أعمال التخريب والعبث         )  سم   80( وعرض  ) مترين  ( تتواجد على عمق    
  .بحثاً عن اآلثار 

ة ، وهي قرية جميل   " علي بن زايد    " هي قرية حميرية قديمة ، ينتسب إليها حكيم اليمن          : قرية منكث   ) د(
جداً تكسوها الخضرة وتحيط بها المدرجات الزراعية من كافة الجهات ، ويتدفق عليها غيل دروان علـى                 

  : مدار العام ، ومن أهم معالمها سدودها وحصونها القديمة ، وجامعها القديم 
 يوجد في قرية منكث عدداً من السدود معظمها منحوتة في الجبال وتتعرض للخراب            :  السدود القديمة    -1

سد ِهّران ، وسد ذي رعين وهو سد مشهور ويحتاج          : وقد تحول العديد منها إلى مدرجات زراعية منها         
  .إلى ترميم 

توجد في قرية منكث عدد من الحصون القديمة بعضها يعود بناؤه إلـى عـصر               :  الحصون القديمة    - 2
  :الدولة الحميرية وبعضها إلى العصر اإلسالمي ومنها 

ود تاريخ بناء حصن دروان إلى أيام الحميرين ، وقد تهدم الحصن ولم يبق منه إالَّ                يع:  حصن دروان    - 
  .بعض أثاره الدالة عليه ، كما توجد بركتين لحفظ المياه مطليتين بالقضاض 

أيام تواجد العثمانيين في الفترة     ) القرن العاشر الهجري    ( يعود تاريخ بناء الحصن إلى      :  حصن منكث    -
اليمن ، يتكون الحصن من ثالثة طوابق ومبني من األحجار ويقول األهالي بـأن الحـصن           األولى لحكمهم   

كان مكون من أربعة طوابق إالَّ أن الطابق الرابع قد تهدم ، ويمر الغيل مـن أمـام الحـصن ، ويحتـاج                     
  .الحصن إلى ترميم وتحويله إلى منشأة خدمات سياحية 
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 583( نكث ، وهو جامع قديم يعود تاريخ بنائه إلى عام           يقع وسط قرية م   :   جامع الهادي بن حسين      -3
وهو عبارة عن مبنى بني على شـكل مربـع تبلـغ         " الهادي بن حسين    " وقد قام ببناؤه الشيخ     ) هجرية  

تقريباً ، وسقف الجامع معمول من المصندقات الخشبية المزينـة          )  متراً   4 × 15 × 15( أبعاده حوالي   
مـن األحجـار وبعـض      )  عموداً   22( ل الهندسية ، ويتكون الجامع من عدد        بالزخارف النباتية واألشكا  

لحفـظ  )  بـرك    7( أحجار البناء عليها رسوم حميرية وكتابات بخط المسند ، ويوجد بجوار الجامع عدد              
 -المياه مطلية بمادة القضاض ، ويمر غيل دروان من تحت الجامع ، كما توجد به بعـض التـشققات و                   

  . رك غير الئق  وضع الب-أيضاً 
تقع قرية رعين في مديرية َيِرْيم ، وهي قرية حميرية يوجد بها جبل المـاس الـذي                 : قرية رعين   ) هـ(

يحتوي على صهاريج لخزن المياه ونفق منحوتان في أصل الجبل وبه آثار حميرية قديمة ويتعرض اآلن                
 مـن عبـث المتـاجرين بتـاريخ       للعبث من قبل لصوص اآلثار القديمة ، ويحتاج جبل الماس إلى حماية           

  .وحضارة الشعب اليمني 
  مديرية النادرة

)  كيلـومتراً    38( ّب تقع شمال شرق مدينة إّب على بعد حوالي          إيريات محافظة   مدمديرية النادرة إحدى    
تقريباً ، تحيط بها من الغرب مديرية إّب ، ومن الشمال مديرية َيِرْيم ، ومن الشرق أجزاء مـن أراضـي                     

ة البيضاء ، ومن الجنوب أجزاء من أراضي محافظة الضالع ، وكانت مديرية النادرة في الـسابق                 محافظ
" : (( مجمـوع البلـدان     " عنها فـي كتابـه      " الحجري  " تدخل ضمن مخالفي ذي رعين والعود ، وقال         

نا الذي  ومساحة النادرة على مسافة مرحلتين طوالً ومثلها عرضاً ، وبها أراضي كثيرة على غيل وادي ب               
يمر من شمالها الشرقي ويفصل بينها وبين قضاء َيِرْيم كما يفصل بينها وبين قضاء رداع مـن شـرقيها                   

، وقد شهدت أراضي مديرية النادرة ُمنذُ القدم استيطانات بـشرية مختلفـة خـالل               )) وادي بنا في دمت     
 :  ها مدينة النادرة  ، ومن أهم مدن- أيضاً -عصور ما قبل اإلسالم ، وخالل العصر اإلسالمي 

هي مركز المديرية ، وكانت تمثل أحد أهم مراكز نفوذ الدولة القتبانيـة ، وأهـم مراكـز                 : مدينة النادرة   
الدولة الحميرية فيما بعد ، فهي من المناطق الغنية باآلثار الحميرية ، فالذي يبدو من النقش الذي عثـر                   

" هجـر كحـالن اليـوم    " ذي ُعثر عليه في مدينة تمنع  وهو يضارع ذلك النقش ال    -عليه في جبل العود     
القـرن  ( عاصمة الدولة القتبانية التي ورثت أراضي مملكة أوسان الكبيرة والتي ظهرت اعتبـاراً مـن                

لعبت خالل هذه الفترة الزمنيـة دوراً رياديـاً فـي           ) السابع قبل الميالد حتى مطلع القرن األول الميالدي         
 ، وكانت الدولة القتبانية تمتـد مـن وادي بيحـان            -خاصة في جانبه االقتصادي     التاريخ اليمني القديم    

وحريب شرقاً إلى باب المندب والتهائم ، وتأخذ بالد مراد وردمان وسـرو مـذحج وبـالد رداع وأرض                   
 ثم أرض رعين ، ثم تتجه غرباً فيدخل َبْعدان والسكاسك الذي منها الجنـد               - ريدان   -يحصب الذي فيها    

 وهو موضع في جبـل العـود مـن    - ذو دان  -لذي جاء ذكره في النقش ، كما ذكر في النقش           وحمره ا 
" قمران  " شماله وفيها من الحصون حصن شخب عمار ، وحصن منيف ، وحصن صَّفوان وحصن حنول                

  :، وحصن الرياشي  ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية في مديرية النادرة هي 
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تقريبـاً ،  )  كيلـومتراً  30( وهو جبل يقع جنوب شرق مدينة النادرة على بعد حـوالي            : د   جبل العو  -1
العود بـن عبـداهللا بـن       " تقريباً ، وينسب إلى     )  متراً   2700( ويرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي       

  .ويسكنه العدويون من ذي رعين وغيرهم من الحميريين " الحارث 
تراتيجي هام إذ يشرف ويسيطر على مساحة واسعة وعلى عدة مناطق ،            وجبل العود بذاته يمثل موقع إس     

ومن أعاله يرى جبل صبر والجحملية في مدينة تَِعز ، كما يرى جبل التعكر وحصن َحّب بَبْعـدان وجبـل                    
حمر وسورق من السكاسك هذا من جهة الغرب ، أمَّا من جهة الجنوب فيرى يافع والـشعيبي والجبـال                   

لحج ، ومن الشرق سرو مذحج وبالد البيضاء ، ومن الشمال نقيل يسلح ، ويصل إلى                المطلة على أبين و   
 عبر طريق جبلي يتخلله ُعقاب وثنايات ضيقة وصعبة المرتقى ، وعند قرية الـدرب               - الحصن   -الجبل  

تتوقف السيارات ، ويتم مواصلة السير عبر األقدام حيث يستغرق حوالي ساعة من الـزمن ، والـصاعد                  
 قرية الصنع ثم يصل بعد ذلك إلى مدخل الحصن ، حيث يوجد على يسار المـدخل نقـش بخـط                     يمر عبر 

  .المسند على صخرة الجبل 
وعلى سطح الجبل توجد بقايا ألساسات حجرية لبعض المنشآت المعمارية التي كانت مقامة فـي فتـرات                 

األنقاض منتـشرة داخـل     تاريخية قديمة ، إلى جانب وجود بعض مدافن الحبوب وكروف المياه ، وهذه              
  :تقريباً ، وتوجد ثالثة طرق توصل إلى الحصن هي )  كيلومتراً 6( سطح الجبل الذي يقدر بحوالي 

  .من الجهة الشرقية وتمتد من قرية الدرب إلى الحصن وتسمى طريق الجبل :  الطريق األولى -
  .وهي في الجهة الغربية عبر نقيل يسمى ليئان :  الطريق الثانية -
  .وهي في الجهة الشمالية عبر نقيل يسمى نقيل البقر :  الطريق الثالثة -
  . وكانت هذه الطرق مرصوفة ومبلطة باألحجار 
يقع في عزلة العود ، ويوجد في أعلى قمة الجبل نقوش منحوتة بخط المسند في أصل                :  جبل زبران    -2

  . الجبل مازالت بحالة جيدة 
بخط المسند طول   )  سطراً   14(  ، يوجد في القرية نقش يتألف من         تقع في عزلة العود   :  قرية صنع    -3

  . تقريباً ، والنقش منحوت على صخرة مازال بحالة جيدة )  متراً 1.20( كل سطر 
يقع هذا الحصن في جبل كهال بقرية كهال التابعة لمديرية النادرة شـرق مدينـة إّب ،  :  حصن كهال  -4

ة التي تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم ، وقد تهدم بناء الحصن ولم يبق               ويعتبر من الحصون األثرية القديم    
 صهاريج المياه ومدافن الحبوب المنحوتة فـي أصـل          - أيضاً   -منه سوى بعض الشواهد الدالة عليه و      

  . الجبل 
تقع في عزلة عمار تتبع مديرية النادرة بها منبع مياه ، كما توجد بهـا نقـوش بخـط                 :  قرية عمقه    -5

  .  ند تشرح عملية توزيع المياه على األراضي الزراعية المس
يقع مسجد تمور وسط قرية تمور التابعة لعزلة عمار التي تتبع مديرية النادرة ، فـي                :  مسجد تمور    -6

تقريباً ، وال يوجد بهـا سـوى        )  كيلومتراً   12( منطقة جبلية شمال شرق مدينة النادرة على بعد حوالي          
   .عدد قليل من المنازل
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: فقد وجد به نص التأسيس وما يقرأ منـه          ) القرن الخامس الهجري    ( يعود تاريخ بناء مسجد تمور إلى       
مسجد في شـهر جمـادى منـه ثالثـين          .. …أزهر س ال    .. …بسم اهللا الرحمن الرحيم ، عمر اهللا        (( 

  )) .وأربعمئة 
وبذلك يعتبر مـسجد    ) جرية   ه 430( ومن خالل نص التأسيس يتبن أن تاريخ بناء المسجد كان في عام             

تمور من أقدم المساجد التي ما تزال قائمة حتى اليوم ، وتحتفظ بزخارفها التـي عملـت بأسـلوب فـن                     
المصندقات الخشبية ، حيث تغطي سقفه المصندقات الخشبية المزينة بزخارف متنوعة بعضها عبارة عن              

  .آيات قرآنية واألخرى زخارف نباتية 
 مديرية الِشِعر

تقريباً ،  )  كيلومتراً   18( ة الِشِعر إحدى مديريات محافظة إّب تقع شرق مدينة إّب على بعد حوالي              مديري
  .  تحيط بها من الشمال مديرية السّدة ، ومن الجنوب والغرب مديرية َبْعدان ، ومن الشرق مديرية النادرة 

ما كان يعرف باسم مخالف الِشِعر ،  وهي معظم أراضي - بكسر الشين المعجمه والعين -الِشِعر : الِشِعر 
االملوك ، القابل األعلى ، القابل األسفـل ، الوسط ، العبس ، بيـت              : وتشمل على عدداً من العزل منها       

الصايدي ، مصنع ، المفتاح وتعتبر مديرية الِشِعر من المناطق الغنية باآلثار والغنية بمنتوجاتها الزراعية               
ومن " الِشِعر بـن الـحـارث بـن شرحبيل بـن مثوب بـن َيِرْيم ذو رعين " ، وينسبها األخباريون إلى     

بلدانها المشهورة المقالح ، والمصنعة ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية في مديرية الِشِعر  
   :هي 
لم نتعرف على باني    :  حصن عز    -أ

الحصن وأن كان من المحتمل أنـه       
ـ       ده حصن حميري األصـل دارت عن

عدداً من األحداث التاريخية وخاصة     
القـرن  (( في العـصر اإلسـالمي      

الحادي عشر  )  ( الخامس الهجري   
وذلك في فترة الدولـة     )) الميالدي  

" الصليحية عنـدما قامـت الملكـة        
" ( السيدة الحرة أروى بنت أحمـد       

بإعداد خطة  )   هجرية   532 - 477
الـذي  " سعيد األحول   " محكمة لقتل   
بحكمها ، وكان قد سيطر     كان يطمع   

" السيدة الحرة أروى بنت أحمد " ، فأرسلت الملكة " محمد الصليحي " على مدينة زبيد بعد أن قتل الداعي   
وعلى أن يسلم له الحـصن ومـن        " سعيد األحول   "  بأن يكاتب    - حصن العز    -إلى صاحب حصن الِشِعر     

" سعيد األحـول    " فطمع  "  الحرة أروى بنت أحمد      السيدة" خالله ينطلق للسيطرة واالستيالء على الملكة         
وخرج من زبيد بعسكر عظيم فلما صار قريباً من الحصن ظهر له عسكر ضعف عساكره ودارت المعركة                 

" وحمل رأسه على رمح وجاء به إلى عنـد الملكـة            " سعيد األحول   " وقتل الكثير من عساكره وقتل فيها       
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وحالياً يعاني الحصن من اإلهمال والخراب )  هجرية 482( ي عام وذلك ف" السيدة الحرة أروى بنت أحمد  
  .ويحتاج إلى إعادة بناء وترميم ما تهدم ليصبح مزاراً سياحياً 

قرية عامرة في عزلة االملوك تتبع مديرية الِشِعر ، تقع شرق مدينـة إّب ، وكانـت     :  قرية الَْملُْحكي    -ب
ر العلم فيها حيث كان طالب العلم يتوافدون إلى فقهاءهـا           من القرى التي اشتهرت كهجر للعلم وقد ازده       

للدراسة واألخذ عنهم ومن أهم معالمها األثرية والتاريخية والسياحية جامع المليكي الذي يعـود تـاريخ                
  ) . القرن العاشر الهجري ( بناؤه إلى 

دى فيـه الـشعائر     تـؤ : وهو جامع قديم وجميل مكون من دورين ، الدور العلوي           :  جامع المليكي    - 1
محمـد بـن علـي    " خصص سكن لطلبة العلم ، وقد بناه الشيخ جمال الدين    : الدينية ، أمَّا الدور األسفل      

كما دون في نص    )  هجرية   965( ، وفرغ من بناؤه يوم الخميس غرة ذي القعدة عام           " المنتصر المليكي   
هللا الرحمن الرحيم أمر بعمارة هذا الجامع       بسم ا : (( التأسيس الموجود على بابه وذلك على النحو التالي         

تقبـل اهللا   " محمد بن علي بن المنتصر المليكي       " المبارك الشيخ األجل ، رفيع القدر والمحل جمال الدين          
منه أمين ، وكان الفراغ من عمارته يوم الخميس غرة شهر ذي القعدة الحرام الذي هو من سنة خمـس                    

  .))له خالصاً لوجهه الكريم العمارة المباركة بمنه وكرمه ، وجعوستين وتسع مئة تقبل اهللا منه هذه
))  ميالدية   1947) (  هجرية   1366(( عام  " أحمد بن يحيى الخباني     " أمر ببنائها العالمة    :  المئذنة   - 2

على قـضاء النـادرة     )  ميالدية   1948 - 1918( يحيى بن محمد حميد الدين        " حينما كان عامل اإلمام     
  .ف الِشِعر يتبع قضاء النادرة آنذاك وكان مخال

   مديرية الُعَدْين
تقريباً ،  )  كيلومتراً   30( مديرية الُعَدْين إحدى مديريات محافظة إّب تقع غرب مدينة إّب على بعد حوالي              

تحيط بها من الشمال مديريتا حزم الُعَدْين وحبيش ، ومن الجنوب مديرية ُمذَْيِخَره وأجزاء مـن أراضـي                  
تَِعز ، ومن الشرق مديريتا ِجبلة وإّب ، ومن الغرب مديرية فَْرع الُعَدْين ، ومن أهم مدنها مدينـة           محافظة  
  .الُعَدْين 

 ، والُعـَدْين  - بضم العين وفتح الدال وسكون الياء المثناه التحتانية ثـم نـون       -الُعَدْين  :  مدينة الُعَدْين   
فتح هو مخالف واسع مترامـي األطـراف خـصب          تصغير عدن وهو قسم من أرض الكالع ، والكَالع بال         

التربة كريم األرض كثير المنتوجات من سائر األصناف وهذا المخالف كان يشمل بالد حبيش وذي جبلـة                 
والسحول وإّب ، وهي مدينة يعود تأسيسها إلى عصر ما قبل اإلسالم حيث كانت أحـد مواقـع محطـات                    

بضائع من مدينة عدن إلى مدينة صنعاء ثم مكـة المكرمـة            القوافل التجارية القديمة والتي كانت تحمل ال      
قبل اإلسالم وبعد اإلسـالم بطريـق       " أسعد  " فمدينة يثرب المنورة حتى مدن بالد الشام والمعروف بدرب          

الحجيج ، والُعَدْين كان متوسطاً في طريق المسافرين ورواحلهم ، فأقيمت فيه سمسرة للراحة والنـوم ،                 
ن فجاء الناس وسكنوا بجوارها فاكتسبت لذلك وُمنذ تأسيـسها أهميـة تجاريـة ،               عرفت بسمسرة الُعَديْ  

تطورت شيئاً فشيئاً حتى أصبحت مدينة سميت الُعَدْين فزاد اتساعها وعمرانها فأصبحت مركزاً للمديرية ،               
واقـع   حيث ما زالت بعض الم     - البينيان اسم يطلق على الهنود المسلمين        -وقد سكنها اليهود والبينيان     

فيها تحمل تلك التسميات مثل سكة اليهود وسكة البينيان وهوالء ال يمكن أن يسكنوا إال ألغراض تجارية                 
" بحثه ، وكان يحيط بالمدينة سور حجري كما أنها تضم أطالل لعدد من القصور القديمة ، وقد وصـفها                    
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مدينة الُعـَدْين   : (( وقال عنها    ) النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميالدي      ( الذي زارها في    " نيبور  
مبنية جميعها باألحجار ، ويجري بجانب      )  بيتاً   250 - 300( مدينة مصغرة ومسورة تتكون من حوالي       

 يصب في وادي زبيد وعلى جبل مرتفع ينتصب قصر شيخ الُعَدْين وحاكمها حيث              - سائلة   -المدينة سيل   
  )) .يسكن هو وعائلته 

بة ينتصب فيها عدد من الجبال والحصون التاريخية التي كان لها دور في أحـداث   والُعَدْين على شكل هض   
ومجريات التاريخ اليمني القديم ويتخلل هذه الجبال عدد من الوديان الجميلة دائمة الجاريان كوادي َعنّـه                

ة ال يـستطيع    ووادي الُدوَّر اللذان يشقا أراضي مديرية الُعَدْين مكونين على ضفتيهما مناظر طبيعية آخاد            
الشعراء إزائها سوف التغني بجمالها أجمل القصائد الغنائية ، إضافة إلى ما تتميز به المدينة مـن نمـط                   
معماري تقليدي يماثل األنماط السائدة في المدن الجبلية ، فهي عبارة عن مباٍن شاهقة مبنيـة بأحجـار                  

جص الذي يزين واجهاتها من عقود النوافـذ        متعددة األلوان منها السوداء والبيضاء والطابوق األحمر وال       
وأحزمة المباني المتعددة األدوار ، وتنتشر على أرض مدينة الُعَدْين العديد من المواقع األثرية والتاريخية               
والسياحية منها الجامع الكبير ومدرسة الجامع واللذان يعتبران من أهم معالمها األثريـة واإلسـالمية ،                

 وهي بركة ملحقة بالجامع تغذيه بالمياه عبر ساقية معلقة محمولة علـى تـسعة               إضافة إلى بركة العقود   
عبر الجبال المحيطة بالمدينة ، كما تنتشر في مديرية الُعـَدْين العديـد مـن               )  كيلومتراً   3( عقود بطول   

فـوز  الحصون التاريخية واألثرية والتي ورد ذكرها في العديد من المصادر التاريخية القديمة مثل حصن ي              
وحصن القفلة وحصن الحقيقة وحصن الجميمة وحصن عزان ويعود تاريخ بناؤها إلى عـصور مختلفـة                
والتي تتميز بطابع معماري فريد ، كما أنها تطل من مواقعها المرتفعة على معظم أراِض مديرية الُعـَدْين                  

  :ووديانها ، وسوف نستعرض إحداها وهو حصن يفوز 
القـرن الـسادس    ((  في عزلة بني عوض يرجع تاريخه إلى حوالي          وهو حصن منيع يقع   : حصن يفوز   

طبقـات  " فـي كتابـه   " أبن سمرة " وذلك طبقاً لما أورده    )) القرن الثاني عشر الميالدي      ( -) الهجري  
، وذكر لي أن    " وائل بن علي بن سعد بن وائل        " أخبرني بهذا السلطان    : (( .. حيث يقول   " فقهاء اليمن   

توفى فـي   " وائل بن عيسى    " أسس يفوز ، وذلك بعد قتل الصليحي ، والسلطان          "  عيسى   وائل بن " جده  
  " .. ))علي بن محمد الصليحي " ، ويقصد بالصليحي الداعي )  هجرية 515( سنة 

وحصن يفوز يسمى اليوم باسم القلعة وهو يتألف من ثالثة قنن كأنها الثرايا في السماء ويحيط به سـور              
وتنتشر بداخله مدافن الحبوب وكروف المياه ، وفي أسفل الصخرة التي أقيم عليها هذا              دائري من الحجر    

الحصن يوجد كهف منقور واسع قد يكون استخدم كملجئ وال يصل إليه إالَّ عبر طريق صعب وهي طريق                  
 مشتركة مع حصن القفله المجاور لحصن يفوز والذي يذكر في المصادر التاريخية مقترناً مع حصن يفوز               

  .وحصن الجميمة  
وهي قرية خَاِربة بالُعَدْين أقيمت في قمة الجبل وكانت تتخذ من هذا الموقع اإلستراتيجي              :  مصنعة كتفى   

 ( -) الـسادس الهجـري     / القرن الخامس   (( كحامية لمدينة الُعَدْين والتي من المحتمل أنها ترجع إلى          
عبارة عن مدافن للحبوب يستخدمها أهـالي القريـة         واليوم هي   )) الثاني عشر الميالدي    / القرن الحادي   

  .والقرى المجاورة لها 
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من أهم المعالم الطبيعية في مديرية الُعَدْين مناظرها الطبيعية الخالبة والتـي            :  المناظر الطبيعية الخالبة    
 أراضـيها   تتشكل من أوديتها دائمة الجريان على مدار العام مثل وادي الُدرَّ ووادي َعنّه واللـذان يـشقا                

مكونة على ضفتيهما مناظر طبيعية ساحرة ، إضافة إلى ما تتميز به قراها الجميلـة المبنيـة باألحجـار                   
  . والمزخرفة بالعقود وأحزمة المباني متعددة الطوابق والمنتشرة على جنبات ومنعطفات أوديتها 

  :ينابيع الحمامات الطبيعية العالجية 
  : ينابيع الحمامات المعدنية الحارة هما يوجد بمديرية الُعَدْين موقعين ل

 4( سائلة الحمام متفرعة من وادي َعنّه ، يبعد عن مركز مديرية الُعـَدْين حـوالي                : حمام الشعراني    -
  ) .كيلومتراً 

يقع في الوسط بين حمام الشعراني وحمام األسلوم بمديرية حزم الُعَدْين ، يبعد عـن  : حمام جبل بحري   -
  ) . كيلومتراً 7( ْين حوالي مركز مديرية الُعَد

    مديرية القفر
تقريباً ،  )  كيلومتراً   38( مديرية القفر إحدى مديريات محافظة إّب ، تقع شمال مدينة إّب على بعد حوالي               

يحيط بها من الشمال والغرب أجزاء من أراضي محافظة ذمار ، ومن الجنوب مـديريات حـزم الُعـَدْين                   
  :   مديرية َيِرْيم ، ومن أهم مدنهاوحبيش والمخادر ، ومن الشرق

هي مركز المديرية ، وتطل على وادي زره من الجهة الشمالية ، ومن المواقع والمعالم : مدينة ِرحاب ) أ(
  .األثرية والتاريخية والسياحية في مدينة ِرحاب حصن ظفار 

ديرية القفر بالجهة الغربيـة      بلدة مشهورة تقع في م     - بكسر الهمزة وسكون الراء      -ِإْريان  : ِإْريان  ) ب(
من مدينة َيِرْيم ، على جبل بن سيف المطل على عدد من األودية الخضراء فمن جنوبها أودية شـيعان ،                    
وهبران ، وعبدان ، وزره ومن شمالها وادي حوار الذي فيه الحمام الطبيعي ، ومن غربها أوديـة بـن                    

الموز والعنب ، كما كانت تشتهر قـديماً بـشجرة          سيف السافل ، وكل هذه األودية تشتهر بزراعة البن و         
  . الورس التي كانت تستخدم في صباغة المالبس 

وقد تغنى الشعراء بجمال طبيعتها الساحرة وشموخها ، وإلى ِإْريان ينسب بِن اِإلْرياني الذين عرفوا بالعلم                
  :لسياحية في ِإْريان اريخية واأهم المواقع والمعالم األثرية والتختلف فترات التاريخ اليمني ، ومن في م

 ظفار ُعمان   -ظفار ذيبين   : توجد العديد من المواضع التي يطلق عليها اسم ظفار مثل           :  حصن ظفار    -1
 ظفار َيِرْيم ، وهو أحد الحصون التاريخية القديمة الذي من المحتمل أن يعود بنائه إلى عـصر الدولـة            -

لمخالف يحصب حصون ومراكز لها ،  يقع شمال شرق مدينة           الحميرية التي اتخذت من المناطق التابعة       
ِرحاب ويطل على وادي زره من الجهة الشمالية ، وُيعد من الحصون المنيعـة تحـيط بـه التحـصينات                    
الطبيعية من جميع الجهات ما عدا الجهة الجنوبية الشرقية التي يوجد بهـا مـدخل الحـصن الرئيـسي                   

مدرجات المرصوفة من األحجار باتجاه الوادي ، والحصن مقـام فـي            والوحيد ، وقد بنيت له بوابة مع ال       
قمة الجبل وحول الحصن توجد بقايا كروف المياه المطمورة باألحجار واألتربة والمطلية بالقضاض ، كما               

  .توجد بقايا أساسات لمنشآت معمارية مبنية باألحجار 
 من المحتمل أن يعود بنائـه إلـى عـصر           وهو من الحصون التاريخية القديمة والذي     :  حصن ِإْريان    -2

الدولة الحميرية ، وُيعد من الحصون المنيعة فهو مقام في قمة الجبل يطل على طبيعة ساحرة فالمدرجات                 
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الزراعية تحيط به من كافة الجهات ، كما تحيط به التحصينات الطبيعية ، وما زالت العديد مـن منـشآته                    
والتصدعات نتيجة اإلهمال وعدم االهتمام ، كما تغطي مساحاته الداخلية قائمة إالَّ أنها تعاني من التشققات 

األعشاب والنباتات المزروعة بطريقة عشوائية والتي تعمل على إعاقة الحركة داخل الحصن ، فإذا استمر               
  .الحال على ما هو عليه فأن الحصن سيتهدم وسيصبح أثراً بعد عين 

 عدة مواضع منها وعالن فـي وادي المعـسال بمحافظـة            ورد ذكر اسم وعالن في    :  حصن وعالن    -3
البيضاء ووعالن ببالد الروس بمحافظة صنعاء وهذا الموقع الذي تم اكتشافه ألول مرة ، يقع في عزلـة                  
المجانحة من مديرية القفر ، في أعلى قمة الجبل وعلى قمة هذا الجبل تنتشر أطـالل منـشآته المبنيـة                    

ة إلى جانب انتشار بعض النقوش المسندية التي تدل على أن الموقـع قـد               باألحجار ، وبقايا سدود قديم    
 والجبل بذاته يمثل موقعاً إستراتيجياً هاماً       - عصر الدولة الحميرية     -استخدم في عصور ما قبل اإلسالم       

إذ أنه يشرف ويطل على مواقع ومساحات واسعة من كافة الجهات ، وتنتشر بداخلـه بعـض األعـشاب               
  .لمزروعة بطريقة عشوائية والتي تعمل على إعاقة الحركة داخل الحصن والنباتات ا

من مدينة َيِرْيم علـى طريـق       )  كيلومتراً   18( يقع في قرية النزهة التي تقع على بعد         : جرف أسعد   - 4
ِإْريان القفر ، وهو أحد الجروف القديمة التي ترجع إلى أيام الدولة الحميرية بناه الملك الحميـري تبـع                   

، وقد نحت على صخرة في باطن الجبـل ، وهـذا            " بأسعد الكامل   " المشهور  " أسعد  " يماني أبو كرب    ال
 - درج   -الجرف يمثل أحد المقابر الصخرية التي يكثر عددها في منطقة ظفار الملك ، وللجـرف ُسـلَْم                  
 يتوسـطها   منحوت عمل من أسفل الجبل حتى باب الجرف وهو يؤدي إلى غرفة مربعة الشكل تقريبـاً ،                

 -عمود منحوت من نفس الصخر ، تعلوها غرفة أخرى يؤدي إليها عن طريق ُسلَْم منحوت في الـصخر                   
 لدخول الهواء والنور، وهو حالياً مهجور وقد تأكـل الجـزء            - نافذتين   -، كما تم عمل فتحتين      -أيضاً  

 مبات للمواشي لحمايتها    السفلي من العمود الصخري المنحوت والذي يتوسط الغرفة ، ويستخدمه األهالي          
  .من األمطار ، كما يستخدم أحياناً كمزار سياحي 

  :المناظر الطبيعية الخالبة 
من أهم المعالم الطبيعية في مديرية القفر مناظرها الطبيعية الخالبة والتي تتشكل مـن أوديتهـا دائمـة                  

، والتـي تـشق أراضـيها       الجريان على مدار العام مثل وادي زره ووادي حوار ووادي شيعان وغيرها             
مكونة على ضفتيها مناظر طبيعية ساحرة ، إضافة إلى ما تتميز به قراهـا الجبليـة الجميلـة المبنيـة                    

  .باألحجار والمزخرفة بالعقود وأحزمة المباني متعددة الطوابق والمنتشرة على جنبات ومنعطفات األودية 
  :  ينابيع الحمامات المعدنية الحارة 

لحمامات المعدنية الحارة من أهم المعالم الطبيعية العالجية في مديرية القفر حيـث تتواجـد               تعتبر ينابيع ا  
بأعداد كثيرة في معظم عزل المديرية يؤمها المواطنين اليمنيين من مختلف المناطق لالغتـسال بمياههـا         

ينابيع مـادة الكلـس     أمالً في االستشفاء من األمراض الجلدية والروماتيزم وغيرها ، نظراً المتالك تلك ال            
  :الجيرية الغنية بالعناصر والمواد المعدنية العالجية وتوجد تلك الينابيع في العزل التالية 
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 م اسم الحمام الموقع مدى اإلقبال مدة البقاء  مواره

 1 هبران عزلة بني سيف العالي  على مدار العام ساعتين  محليين

 2 حوار العالي عاليعزلة بني سيف ال  ض-موسمي  2-1 محليين

 3 وزره عزلة بني سيف السافل   ض-موسمي  5-3 مختلف المناطق

 4 حوار السافل عزلة بني سيف السافل   ض-موسمي  2-1 محليين

 5 األديب  عزلة بيت األديب  ض-موسمي  4-2 محليين

 6 االثاري  عزلة بني مرغم  ض-موسمي  3-2 محليين

 7 الصلبة مديرية القفر  م-موسمي  4-3 مختلف المناطق

 8 علي  عزلة بني جماعة  ك-موسمي  5-3 محليين

 9 َحَمْض وادي َحَمْض  ض-موسمي  3-2 محليين

 10 جداع عزلة النخلة على مدار العام 3-2 محليين

 11 مش الكافر عزلة بني مبارز  ض-موسمي  3-2 مختلف المناطق

 1 الصناع عزلة بني مهدي  ض-موسمي  4-2 مختلف المناطق

   مديرية حبيش
)  كيلـومتراً    25( مديرية حبيش إحدى مديريات محافظة إّب تقع شمال غرب مدينة إّب على بعد حوالي               

تقريباً ، وتشكل منطقة جبلية منحدرة في اتجاه الشرق تتخللها المدرجات الزراعية الشاهقة االرتفاع فـي                
 ، ومن الشرق تتصل بوادي الُزبيدي الذي يفصل بينهـا           اتجاه الغرب والتي تطل على مديرية حزم الُعَدْين       

وبين مديرية المخادر ، ومن الجنوب تحيط بها مديريتا الُعَدْين وإّب ، ومن الشمال مديرية القفر ، ومـن                   
أهم مدنها مدينة ظلمة وهي مركز المديرية ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية فـي مديريـة    

  :حبيش هي 
يعتبر جبل الخضراء أعلى قمة جبلية في مدينة ظلمة ، ويقـع وادي الـُدرَّ التـابع                 :  الخضراء    جبل -1

لمديرية الُعَدْين على سفح هذا الجبل من الناحية الغربية ، وهو جبل تكسوه الخضرة الدائمة ومدرجاتـه                  
 يتمتع به من المعالم     الزراعية جميلة وبديعة التشكيالت وشاهقة االرتفاع ومناظره خالبة ، إضافة إلى ما           

  .والمظاهر المعمارية والحياتية الجذابة 
تقع منطقة الظهرة شمال غرب مدينة إّب بالقرب من قرية ملكان ، وتتميز منطقة الظهـرة                :  الظهرة   -2

سعد بن  " بوجود مواقع أثرية عديدة بها في عزلة الشوافي وعزلة بني وائل وهي موقع سلطنة السلطان                
 وتدل اآلثار الموجودة ونمط بنائها على قدم العمران واالستيطان في المنطقة ، كمـا أن                "وائل الحميري   

تسمية الظهرة هي من األسماء المشهورة وتطلق على عدة مناطق أثرية في اليمن ، ويوجد حاليـاً فـي                   
سكونة  بعض الدور م   - أيضاً   -الظهرة ثالثة ديور مسكونة وبعض الدور خَِربة ، وفي قرية ملكان توجد             

  .وبعضها خَِربة ، كما توجد نُوبة حراسة تسمى نُوبة سند 
 وهي بلدة خَِربة تقع في أعال جبل حبيش من عزلة شُبع، شـمال              -.. بضم الواو    -ُوحاظه  :  ُوحاظه   -3

ُوحاظه بن سعيد بن عوف بن عدي       " ، ينسبها األخباريون إلى     " القلعة  " مدينة إّب وموقعها يعرف باسم      
  .، وهي قبيلة من ذي الكالع من حمير " ي نسبه بالهميسع بن حمير الذي ينته..
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وُوحاظه هي المقر األهم لملوك الكالع وأقيالها ، وقد ذكرتها المصادر التاريخية ، كما ذكرها لسان اليمن                 
ومصنعة ُوحاظه واسمها شُباع ، وهي تـشابه        : (( .. فقال  " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  " 
عط في القصور والكُرف على باب القلعة من شرقيها موطا في القاع وكريف درداع ، يكـون سـتمائة                   نا

، و جاء في الجزء الثاني من كتاب        )) ذراع في مثلها وقلعة خَِدد معاندة لقلعة ُوحاظه بينهما ساعة نهار            
، كما جاء في الجزء     . )) .والسميفع بن جعفر هو الذي بنى مصنعة ُوحاظه وعليه تكلعت           " : (( اإلكليل  " 

 وقصر فائش ما بين َبْعدان      - بني شمر ، يفع      -وبُوحاظه بلد الكالع    … " : (( اإلكليل  " الثامن من كتاب    
  )) .… وأدم في ظاهر السحول 

وقد كانت ُوحاظه تشكل مخالفاً يشتمل على جبل حبيش وأغواره وغيـره ، وكانـت عـامرة بالعلمـاء                   
ابـن  " ساء األماثل ، فهاجرت قبيلة ُوحاظه إلى الشام فأنجبت عدة من النبالء و              واألعيان واألدباء والرؤ  

وكانت ُوحاظه ببركات عبادها وفقائها وعدل سـلطانها واسـعة          : (( يقول  " الطبقات  " في كتابه   " سمرة  
  )) . األرزاق نضيره البساتين واألسواق عامرة المساجد كاملة المحارث والموارد 

  . عن أطالل ومزارع وتلك القصور والكرف أصبحت حروثاً ال تعرفوهي اليوم عبارة
 قلعة أثرية في عزلة العارضة من جبل حبيش ، وقد جاء - بفتح أوله وكسر ثانيه -خَِدد  :  قلعة خَِدد    -4

قلعة خَِدد معاندة لقلعة ُوحاظه وفيها  قصر عظيم يقـصر  : (( للهمداني "  صفة جزيرة العرب    " في كتاب   
صف ، والقلعة بطريقين على باب كل طريق ماؤه ، فطريق القلعة من جنوبها عليها كريف يسمى                 عنه الو 

) عـشرون ذراعـاً     ( وعرضـه   ) خمسون ذراعاً   ( الوقيت منقور في الصفا األسود وعمقه في األرض         
صن محجوز على جوانبه جدار يمنع السقوط فيه ، والماء الثاني في شمال الح            ) خمسون ذراعاً   ( والطول  

على باب الحصن الثاني في حويه من صفا كالبئر مبني بالبالط ودرج ينزل إليـه مــن رأس الحـصن                    
بالُسُرج في الليل والنهار على مسيرة ساعة مـن النهار حتى يؤتى إلى الماء ، وال يعلم من يكون علـى                    

  .باب البئر من فوق ، والقلعة اليوم خراب وأطالل 
 يقع جبل ذي ِهّران شمال - بكسر الهاء وتشديد الراء الممدودة وأخره نون -ِهّران :  جبل ذي ِهّران   -5

" غرب مدينة إّب ، ويتميز بموقعه الجميل وكان له أهمية كبيرة في الماضي وقد ذكره المؤرخون أمثـال                   
" يبع  ابن الـد  " ، و   " المفيد  " في كتابه   " عمارة اليمني   " ، و   " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  
، كان به قرى عامرة وقصور عالية وفيه مآثر حميرية          " قرة العيون في أخبار اليمن الميمون       " في كتابه   

، وقد ورد اسم ِهّران في النقوش اليمنية القديمة يحمل اسم واٍد ثم مبنى ، فبرج ، كمـا توجـد أسـماء                       
احية ذيبين وِهّران اسم سد حميري من       عديدة تحمل اسم ِهّران منها ِهّران اسم بلد ووادي من بالد بكيل ن            

  .حقل بالد َيِرْيم 
ومازالت توجد في قمة الجبل بقايا اآلثار والكنوز المطمورة والتي تدل على قدم المنطقة ، حيـث توجـد                   
آثار سدود المياه ، وتوجد عمارة خَِربة تسمى المصنعة ، كما توجد بقايا نوبات حراسة ومتاريس تؤكـد                  

إلى ما قبل اإلسالم ، ويستطيع الزائر من قمة جبل ذي ِهّران رؤية مناطق عتمة وآنس                بأن الموقع يعود    
واشتهر جبل ذي ِهّران في العصر الحديث بحدوث موقعة حربيـة            .من الشمال ، ومن الجنوب جبل صبر        

 جرت بين العثمانيين واألهالي ، حيث تمركز فيه العثمانيين لحصانته ، وحدثت موقعة حربيـة رهيبـة ال                 
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زالت في وجدان األهالي يتداولونها حتى اليوم ، وانتهت بانتصار األهالي على العثمانيين رغم تحـصنهم                
  .بالجبل 

وحالياً الموقع عبارة عن جبل مفتوح وتوجد به مدافن ، وكهوف ، ومتاريس ، وبقايا سور علـى حافـة    
عود إلى عصر ما قبل اإلسالم ، ونظراً        الجبل ، وننصح بالتنقيب األثري ألهمية الموقع وتؤكد آثاره بأنه ي          

الرتفاعه الشاهق يمكن االستفادة منه في برامج السياحة الرياضية مثل برنـامــج سـياحة الطيـران                
الشراعي وجعله مركز أو نادي سياحي لممارسة رياضة الطيران الشراعي ، كما يمكن وضع تلسكوب في               

  .البعيدة الرتفاع الجبل الشاهقأعلى الجبل لرؤية المناظر الخالبة في المناطق 
  مديرية فَْرع الُعَدْين

مديرية فَْرع الُعَدْين إحدى مديريات محافظـة       
( إّب ، تقع غرب مدينة إّب على بعد حوالي          

تقريباً ، تحيط بها من الشمال      )  كيلومتراً   45
مديرية حزم الُعَدْين ، ومن الغرب أجزاء من        
 أراضي محافظة الحديـدة ، ومـن الجنـوب        

أجزاء من أراضي محافظـة تَِعـز ، ومـن          
 ْين ، ومن أهم مواقعهـا      الشرق مديرية الُعدَ  

  :التاريخية 
وهي أطالل ومعالم لمدينة قديمة يعود تاريخها إلى ما قبل اإلسالم ، فالموقع عبـارة عـن          : مدينة مذحج   

عمـارات مهدمـة    توجد في بعض أجزائهـا      )  كيلومتراً   5( هضبة غير مستوية تقدر مساحتها بحوالي       
تغطيها األتربة والرمال التي تجلبها سيول األمطار وتفسر هدم المدينة بفعل الزالزل نظراً لوقوعهـا فـي                 

 أثـري شـامل   ونقترح البحث عن تمويل أجنبي يساعد في القيام بإجراء تنقيب       منطقة تكثر بها الزالزل ،      
إضافة إلى إعداد دراسات أثرية عن مدينـة        لمديرية فرع الُعَدين يكشف النقاب عن مواقع أثرية أخرى ،           

مذحج التاريخية ، ويمكـن اسـتغالل تلـك         
المواقع من خالل إدراجهـا ضـمن خارطـة         
حركة البرامج السياحية ، والقيام بـالترويج       
السياحي لها عبر وسائل اإلعالم الـسياحية       

  .المتنوعة 
  مديرية َبْعدان

مديرية َبْعدان إحدى مديريات محافظـة إّب ،        
 6( ع شرق مدينة إّب على بعـد حـوالي          تق

تقريباً ، تحيط بها مـن الغـرب        ) كيلومتراً  
مديرية إّب ، ومن الجنوب مديرية الَسْبره وأجزاء من أراضي محافظة الضالع ، ومن الـشرق مديريـة                  

  .ر ، ومن الشمال مديرية المخادرالِشِع
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 جبـل   -ريمـان - وجبل َبْعـدان     -وألف ونون    بفتح الباء ثم سكون العين فدال مهملة         -َبْعدان:  َبْعدان  
" مشهور عظيم البركة مدرار الخيرات نقي الهواء خصب التربة ، وَبْعدان بطن من بطون حميـر وهـو                   

بنـو  " وبه سمي جبل َبْعدان ، وكان يسكن جبل َبْعدان          " َبْعدان بن جشم والذي ينتهي نسبه إلى الهميسع         
اإلكليل الجزء الثاني   " في كتابه     "  الهمداني  " ذكرهم لسان اليمن    " التبعيون  " وهم من أبناء    " الشرحبيل  

إلى شرح ذا تبع بـن      : الحارث بن مالك ، فاولد الحارث بن مالك         : فاولد مالك بن إلى شرح      : (( بقوله  " 
الحارث ، وهم التبعيون باليمن وجوه وأشراف ، فاولد ذو تبع شرحبيل ونظيراً ، فامـا بنـو شـرحبيل                    

التبعيون لهـم   " : (( األكوع  " يقول  " كتاب اإلكليل الجزء الثاني     " ، وفي هامش    )) ن بجبل َبْعدان    فيسكنو
بقية في جبل َبْعدان ، ثم في عزلة الشرف يقال لهم بنو الحميـري ، وقد لعبوا دوراً هامـاً فـي تـاريخ                       

 - أيضاً   -حتى قتل ، ومنهم     صاحب زبيد   " بسعيد بن األحول    " الذي غرر   " الحسين التبعي   " اليمن فمنهم   
يعقوب بن أحمـد    " ، وممن ينسب إلى َبْعدان الفقيه       )) الذي ينسب إليه السحول     " ناجي التبعي   " السلطان  
عامر بن عبـد الوهـاب بـن        " الذي كان وزيراً للسلطان     " علي بن محمد البعداني     " ، والفقيه   " البعداني  

جملة عزل ، وفـي     " الحجري  " ان على حسب ما أشار إليه       ، ويتبع َبْعد  )  هجرية   923 - 894" ( طاهر  
ريمان ، والمنار ، وسبر ، ومنصور ، وحيسان ، والحيـث ،             : كل عزلة جملة قرى ،  فمن عزل َبْعدان          

 - وهي غير منقـذه ذمـار        -والحرث ، والمشكي ، والقرية ، والمُوْيه ، والصافية ، وضبابي ، ومنقذه              
تشر في مديرية َبْعدان العديد من المواقع األثرية والتاريخيـة منهـا القـالع              وذي أقحم ، وُجرانـه ، وتن     

والحصون وغيرها إالَّ أن بعضها مندثرة ، ومن أهم المواقع األثرية والتاريخية والسياحية فـي مديريـة                 
  :َبْعدان هي 

ا ، وهو غني     ، وهو من أشهر حصون اليمن وأمنعه       - بفتح الحاء وتشديد الباء      -َحّب  :  حصن َحّب    -1
وفيه قبره ، يقع في عزلة سبر وفي هـامش          " َيِرْيم بن ذو رعين     " باآلثار حيث كان مقراً للقيل الحميري       

وهو من أمنع   المعاقل وأصعبها مرتقـى ،          " : (( األكوع  " قال  " للهمداني  " صفة جزيرة العرب    " كتاب  
، )) دور حوله من أحداث التـاريخ لخطورتـه         وأبعدها صيتاً وأنظرها منظراً ، واذكرها شهرة لكثرة ما ي         

وهو ينتصب فرداً في سرة جبل َبْعدان كأنه خطيب قوم تلتف حوله القرى الزاهية التـي ال حـصر لهـا                     
والهضاب النضيرة المكسوة باألشجار والثمار اليانعة بكبره وعظمته يملي عليها واقـع الـدهر ، وهـو                 

يوسف بن عمر بن علي رسول      " لحصن انطلق الملك المظفر     مناوح لجبل التعكر من الشرق ، ومن هذا ا        
عمر بن علي رسول    " للسيطرة على المناطق الجبلية بعد مقتل والده السلطان         )  هجرية   694 - 647" ( 

، وكان يحيط بالحصن سور مـن األحجـار بعـض           )  هجرية   648( وتسلم الحصن في رجب من العام       " 
ب للحراسة ، وبداخل الحصن كانت توجد وكـروف الميـاه ومـدافن             أجزائه انهارت ، ويتخلل السور نُوا     

  . الحبوب ، وبه مسجد صغير
المنار عزلة من َبْعدان ، وحصن المنار من الحصون التاريخية وفيه آثـار عجيبـة ،                :  حصن المنار  -2

، ويصل إلى الحصن عبر طريق منحوت في أصـل          "  قيل من حمير  " وممن سكن الحصن الحفائيون وهم      
جبل ، وهو حصن صعب المرتقى ، وتوجد في أعاله مجموعة من كروف المياه العظيمـة إلـى جانـب                ال

بعض مدافن الحبوب ، ويوجد خندق يفصل بين الحصن والجبل ، وفي المنـار يوجـد الـسد الحميـري                    
، تصب فيه )  ذراعاً 60( وعرضه نحو )  ذراعاً 600( المشهور الذي يطلق عليه اسم عتار وطوله نحو         
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مياه الجبال المحيطة به ويسقي كثيراً من وادي المنار كقرية مدين، وشاولة ، وعقـد ، ووادي الفوضـة      
وغيرها ، وعند استغناء ما حوله يرسلونه إلى أسفل قرى جبل المنار ومنها جبل قناصع دالل وفيه أثـار                   

دالل ، من أهم المواقـع      قديمة ، وهو جبل وعر السلوك ليس له إالَّ طريق وحيد ، ويعتبر جبل القناصع                
السياحية الطبيعية في المنطقة ، حيث توجد في قمته عين للماء منجورة في صخرة الجبل ، كما يتواجـد                   

 عدد من الحصون التاريخية القديمة ، ويـشكل الموقـع           - أيضاً   -في الجبل عدد من الكهوف وتحيط به        
  .اطق المجاورة  منتجعاً سياحياً ومتنزهاً طبيعياً ألهالي المنطقة والمن

وقيل عن المنار أنها كانت توقد به النار إذا أراد ملوك اليمن اجتماع القبائل من نواحي اليمن ، كان الملك                    
  .يأمر بإيقاد النار في أقرب جبل إليه فتوقد في الجبال األخرى فتسارع القبائل إلى االجتماع 

وهو عبارة عن بناء صغير يقع وسـط منـازل   يقع في قرية تثيد من قرى عزلة دالل ،    :  مسجد تثيد    -3
  .القرية على منحدر 

لم نعثر على نص يدلل على تحديد تاريخ بناء المسجد ، وعلى كل حال فأنه بمقارنة أشكال العقود فأنهـا                    
تشابه ما تم بناؤه من عقود في فترة الدولة الرسولية ، ولذلك فمن المرجح أن يكون قد تـم بنـاء هـذا                      

  ) .القرن السابع الهجري ( ة المسجد في بداي
  
  

  :المصدر 
  م1996المسح السياحي  •


