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م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام   

  :مديريات محافظة صنعاء
  

  مديرية بني الحارث
إلى الشمال من العاصمة صنعاء فـي الجهـة         " الروضة  " تقع  :  مركز المديريةومركزالمحافظة  - الروضة -أ

القرن السادس  ( ت قبل مطلع    ، وقد كان  " مطار صنعاء الدولي    " اليمنى من الطريق الرئيسي إلى مطار الرحبة        
حاتم بن عمـران بـن المفـضل        " إلى أن جاء السلطان     ) المنظر  ( عبارة عن قرية صغيرة تسمى      ) الهجري  

، وفيهـا   ) روضة  حاتم    ( الذي اختط الروضة ؛ ولذلك نسبت إليه        )  هجرية   556 -533"( اليامي الهمداني   
، "ربع الروضـة  " ، وهذا الدرب " ي آل حاتم اليام" ن إلى اآلن درب يسمى درب السالطين نسبـة إلى سالطي   

حـاتم  " والسلطان   " .ربع بن حسن    " ، والربع الرابع    " بير زيد   " ، والربع الثالث      " بنو ليث   " والربع الثاني   
كان من الباطنية اإلسماعيلية ، وكان له في اليمن شأن كبير ، كانت زعامته فـي قبائـل همـدان ،                     " اليامي  
فاحتلها واستقر بها إلى أن دخلها اإلمام       )  هجرية   533( منهم على صنعاء سنة     )  بسبعمائة فارس    (وزحف  

إلى روضته ثم انتقل إلـى      " حاتم  "  فخرج   – بعد أحداث ومعارك     –)  هجرية   545( سنة  " أحمد بن سليمان    " 
، ومات بعد ذلـك     " مان  أحمد بن سلي  " ، فرده اإلمام    )  هجرية   550( حصن ظفار ، وأغار على صنعاء سنة        

  " . الخزرجي " في درب صنعاء ، وقد كان فارساً وشاعراً كما جاء عند 
، " بحركـة الروضـة     " بحركة سميت   ) القرن الثالث عشر الهجري     ( واشتهرت الروضة في الربع األول من       

، وبـدأت   ) ) ميالديـة    1809 – 1775 ( -)  هجرية   1224 – 1189" (( المنصور  " وهي ثورة ضد اإلمام     
الـذين  " آل الكبـسي    " في الروضة ، وهم الـسادة مـن         " آل الكبسي   " أحداث الثورة حيث سكن بعض من       

جنوب شرق العاصمة صنعاء ،     )  كيلومتراً   35( ينتسبون إلى هجرة الكبسي الواقعة في خوالن على بعد نحو           
 1066 هجريـة ـ   458( أرحب سـنة  الذي قتل في " حمزة بن أبى هاشم الحسني " ويعود نسبهم إلى اإلمام 

أن يدعو لنفسه باإلمامة ، بالرغم مـن        " حمزة  " ، ومنذ مقتله لم يحاول أحد من فروع أسرة اإلمام           ) ميالدية  
" أنه قد وجد من بينهم بعض العلماء ممن أحرزوا من العلم الصفات المرشحة لسدة اإلمامة ، وقد كان سـكن    

حـمـزة " ، وقد خالفوا فروع أسرة اإلمام       " المنصـور" اية حكم اإلمام    في الروضة ربما في بد    " آل الكبسي   
الذي كان يمثل حينه قاضي الروضة وإمـام جامعهـا ،           " حسين بن عبداهللا الكبسي     " ورشحوا العالم السيد    " 

 1807(  نـوفمبر  -) هجريـة    1222(( وقــد كان ترشيحــه لمنصب اإلمامة في شهر شوال مـن عـام           
بعض البيوتات الهاشمية   " آل الكبسي   " ، وقـد أيد    "المنصور  " وبعدها أعلنت الثورة ضد اإلمام      ،  )) ميالدية  

"  بـن أخـي      –"  أحمد بن عبداهللا بن المهـدي عبـاس       " وآخرين ، كما تمكنوا من جذب       " أبي طالب   " كآل  
" ف مع عمه اإلمام     نفسه كان طموحاً لمنصب اإلمامة وعلى خال      " أحمد  "  إلى صفهم ، ويبدو أن       –"  المنصور

في نفس الوقت ، وقد آزر أهل الروضة في حركتهم الثورية ضد عمه سواء رغبة أو رهبة ، كما                   " المنصور  
من خوالن ومعهم آخرون ، وبعد إعالن الثورة التي وصفت بأنها حركـة ،              " آل الكبسي " وصلت بعض قبائل    

أحـوال  ة من العاصمة صنعاء من جانب ولسوء        بسبب قرب الروض  " المنصور  " كانت لها خطرها على اإلمام      
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ومن جانب آخر فقد هوجمت داره في الروضة ـ دار البشائرـ ، كما نهبت كذلك بيـوت   " المنصور " اإلمام 
" المنصور  "  وطرد عامل اإلمام       أهل صنعاء المغلقة التي يغادرها أصحابها من األغنياء في موسم األعناب ،           

صاحب برط معلنـين    " عبداهللا العنسي   " إلى مختلف المناطق خاصة إلى القاضي       ، كما أرسلت رسائل الدعوة      
" المنـصور  " بأن ما قاموا به هو واجب ـ لألمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ وعلى إثرها قام اإلمـام     

 "إلى الروضة حامالً منه رسائل كتبهـا كبيـر قـضاته اإلمـام              " أحمد بن محمد الحرازي     " بإرسال القاضي   
تتضمن الموافقة على كل ما طلبوه من العدل واألمان لهم فما رجعوا بل صمموا على ما عزمـوا                  " الشوكاني  

 من الهروب من الروضة ناجياً بحياته ، وقد         - الحرازي   -" المنصور  " عليه ، وبصعوبة تمكن رسول اإلمام       
 – سكرتيره الخاص  -ن موقفهم وأرسل    بالتراجع ع " آل الكبسي   " أن يقنع   " أحمد بن المنصور    " حاول األمير   

  . لم يكتب لها النجاح - أيضاً -إال أنها " الحرازي " بمهمة مشابهة لمهمة " حسن بن علي بن عبد الواسع " 
لحـارث ،   بعد ذلك من استدعاء القبائل القريبة من العاصمة صنعاء ، وهي بنـو ا             " أحمد  " وقد تمكن األمير    

نو حشيش ، وهي القبائل األكثر والء للعاصمة ، ولما تجمع له العدد المطلوب               وب - بني مطر  -وبالد البستان   
ـ ديسمبر  )  هجرية   1222(( باإلضافة إلى بعض جنده غادر صنعاء في األسبوع األخير من ذي القعدة سنة              

وعسكر في قرية الجراف في منتصف الطريق تقريباً بين صنعاء والروضة ، وكـان قـد                ))  ميالدية   1807( 
، وقد سيطر األمير على الطرقات ، وقطعت اإلمدادات الغذائيـة عــن   " آل الكبسي  " ضى شهر على حركة     م

، وقد كانا يجريان    " مصطفى  " وغيل  " المهدي  "  حيث كانت من أهمها غيل       –الروضة ، وكذلك مصادر المياه      
 ذي  27وهم يوم الخمـيس     ومؤيد" آل الكبسي   " ـ حتى استسلم      ) مترين أو ثالثة    ( تحت األرض على عمق   

الروضة صباح اليوم التالي ، وفـي       " أحمد  " بعد مناوشات قليلة ، ودخل األمير       )  هجرية   1222(القعدة سنة 
" آل الكبـسي    " أسراه مـن    " أحمد  " اصطحب األمير   )  هجرية   1222( يوم السبت األول من ذي الحجة سنة        

ن المشاركين في الحركة ، ودخل بهـم إلـى العاصـمة            وغيرهم م " أحمد بن عبداهللا بن المهدي      " وابن عمه   
" الذي كان قد قرر إعدامهم إال أن وساطة اإلمام          " المنصور  " صنعاء ظافراً منتصراً حيث أحضرهم إلى اإلمام        

حالت دون ذلـك ، وتقرر حبسهم فقط ، وهكذا  شهدت الروضة أحداثاً عاصفة خـالل الفتـرات                  " الشوكاني  
  .الالحقة 

روضة خصبة جداً يزرع فيها التين والشعير والحنطة إضافة إلى بساتينها الغناء المليئة بـأعراش               وأراضي ال 
فقد كان أثرياء صنعاء يمتلكون فيها بـساتين ،         ) بالعنب الروضي   ( األعناب ذات الصنف الممتاز المشهورة      

الزيتون والمشمش والرمان   وبها منازل لهم يستخدمونها في موسم األعناب حيث تكثر فيها زراعته إلى جانب              
والليمون وغيرها من الفواكه والخضار ، وقد شهدت مدينة الروضة تطـورات عمرانيـة خـالل عـصورها                  
اإلسالمية واكبتها عناصر فنية وهندسية وكتابات ذات طابع محلي تدل على قدرة الفنان اليمني ومهارته فـي                 

عشرين مسجداً ( معالم المساجد التي تصل إلى أكثر مـن تنفيذه تلك المعالم التي تشهد على ذلك ، ومن تلك ال      
  :إلى جانب قـبـور العلماء اإلجالء ومن أهم معالم الروضة الجامع الكبير ) 
  : الجامع الكبير -1
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)  هجرية 1066 ـ  1007" (( أحمد بن اإلمام القاسم بن محمد " الجامع الكبير هو الجامع التاريخي الذي بناه 
، وإليـه تنـسب   ) أبي طالب ( بـ" أحمد بن اإلمام القاسم " ، وكان يعرف ))  ميالدية 1656 ـ  1597( ـ 

  .الساكنون إلى اليوم في الروضة " بيت أبي طالب " ذريته 
، وكان الفراغ منـه فـي       )  هجرية   1044( يقع هذا الجامع في وسط مدينة الروضة ، بدأ  ببنائـه في سنة              

  ) . هجرية 1049( سنة 
الجامع عبارة عن مبنى مستطيل يتجه من الجنوب إلى الشمال، له ثالثة أبواب             : المعماري للجامع    التخطيط   -

في جداره الغربي ، وثالثة أبواب في جداره الجنوبي ، وباب واحد في جداره الشرقـي ، وإلى جنوب الجامع                   
د المئذنة ، وإلى جوارها     صرح مكشوف ، تقع إلى جنوبه الحمامات ، وفي الركن الجنوبي الغربي للجامع توج             

  . إيوانان فيهما بعض القبور 
يتكون مبنى الجامع من أربعة أروقة وصحن مكشوف في الوسط ، فتحت إليه األروقة الـشرقي والـشمالي ،    

  .والغربي ، أما الصحن الجنوبي فال يوجد له أبواب تفتح إليه 
كون هذا الرواق من شكل مستطيل ، مقسم إلى يت) : رواق القبلة أي ـ بيت الصالة ـ   (  الرواق الشمالي -

بالطتين تقوم على مجموعة من األعمدة  عددها ثمانية يرتكز عليها عقود مفصصة ، وهـذه العقـود تـسير                  
موازية لرواق القبلة ، وتختلف فيها أشكال األعمدة فمنها المضلع ومنها المستدير ، ولهذه األعمـدة تيجـان                  

ة وبعضها أعمده تيجانها على شكل معين ، يتوسط جدار القبلة المحـراب ،              على شكل زهرة اللوتس المفتوح    
يـا  :  ( ويبدو على هيئة تجويف يعلوه عقد مدبب وأعلى العقد أشرطة كتابية آلية من القرآن الكريم ، نصها                  

ـ       ..... ) أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم         ارف يرتكز عقد المحراب على عمودين تزينهما زخ
نباتيةـ أو ما يطلق عليها زخرفة األرابسك ـ ويعلو العمودين تاجان ، وكوشات العقـود مليئـة بزخـارف     
هندسية ، عبارة عن أشكال سداسية متكررة ،  وبطن العقد مزين بزخارف نباتية عبارة عن زهرة التوليب ـ  

زخرفة في األعلى بشكل طاقيـة ،  شقائق النعمان ـ وزهرة القرنفل بشكل متكرر ، أما دخلة المحراب فهي م 
تظهر عليها زخرفـة شجرة الحياة ، وأسفلها زخارف نباتية قوامها أوراق رمحيـة وأوراق مسننة وزهـرة                

  .الُرمان 
يفتح رواق القبلة على صحن الجامع بثالثة أبواب تعلوها عقود متواترة على نمط عقود العمارة العثمانية ، ـ  

  .تلك األبواب ثالث نوافذ تأثيرات تركية ـ ، ويتخلل 
يتكون من بالطتين بواسطة بائكة من األعمدة عددها سبعة تحمل عقـوداً مدببـة تتجـه           :  الرواق الشرقي    -

عمودية على جدار القبلة ، ويفتح في الجدار الشرقي باب يؤدي إلى الخارج ، وباب آخر يؤدي إلـى مكتبـة                     
ه باب من الجهة الجنوبية يؤدي إلى الرواق الجنوبي ، وفي           الجامع التي تقع إلى شرق الجامع ، كما يفتح في         

  جداره الغربي تفتح عدة أبواب على الصرح المكشوف 
وهو يشبه الرواق الشرقي ، ويتميز أن جداره الغربي يفتح فيه عدد كبير مـن األبـواب                 :  الرواق الغربي    -

  .عددها ثالثة أبواب ، إضافة إلى أربع نوافذ 
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يتكون من بالطتين ، بواسطة بائكة من األعمدة عددها ثمانية تحمل عقوداً مدببة تتجـه               :  الرواق الجنوبي    -
موازية لجدار القبلة يفتح في جداره الشمالي ثالثة أبواب على الرواق الشرقي باب وبـابين علـى الـرواق                   

  .الغربي ويتوسطه محراب مزخرف ويفتح في جداره الجنوبي ثالثة أبواب على الصرح 
سـتين  (  تقع في الركن الجنوبي الغربي للجامع ، وقد سقطت منارة هـذا الجامع قبـل                -:ـذنــة   المـئ -

 1343(  حيث سقط أجزاء من بدنها اإلسطواني ، ثم أعيد بناؤها في سـنة               -إن لم يكن أكثر   -تقريباً  ) عاماً  
  ) .هجرية 

 ثالث فتحات ذات عقود دائرية وهـي         وتتكون المئذنة من قاعدة مربعة كبيرة ، توجد في الجهة الشرقية منها           
فتحات صماء ، وفي القاعدة الباب الذي يدخل منه إلى داخل المئذنة التي يصعد إليها عبـر درج بنيـت مـن                   
أحجار الحبش ، والقاعدة بالكامل مبنية باألحجار ، أما بدن المئذنة اإلسطواني فهو مبني بالطوب المحروق ـ  

  . تنوعة اآلجر ـ ومزين بزخارف نباتية م
  

 مديرية همدان
  :وادي ظهر -أ

في شمال غـرب العاصـمة       " ظهروادي  " يقع  
)  كيلـومتراً    14( صنعاء ويبعد عنها بحـوالي      

تقريباً ، وهو واٍد كبير اشتهر منذ عصور ما قبل          
 إن لم نقل بأنه اسـتوطن مـن قبـل           -اإلسالم  

 فقد شـهد    –اإلنسان في عصور ما قبل التاريخ       
 واالستيطان الحفري لعصور ما     النشاط اإلنساني 

قبل التأريخ وتـشهد علـى ذلـك المخربـشات          
الصخرية التي تنتشر على صـخوره ، إن هـذا          

فـي نقـش    ) ميالد  القرن السابع قبل ال   (  كان في    ظهرالوادي قد استوطن في عصور ما قبل التاريخ وأول ذكر لوادي            
ـ   مكرب سبأ حيث ذكر أن الوادي كان يقع " بن ذمار علي كرب إل وتر " الذي دونه  )  RES.3945 (النصر الموسوم ب
ـ مدينة السوداء في معين ـ ، وفي ظل ازدهار دولة سبأ ظهر الـوادي ضـمن نطـاق     " نشن " ضمن ممتلكات ملك 

 أدخلـت حاليـاً ضـمن       -شمال مدينة صنعاء القديمة     " شعوب  " التي كانت تتخذ من مدينة      " ذي مأذن   " أراضي قبيلة   
 حاضرة لها ، وكانت تقوم عليه بالتأكيد مدن تابعة لتلك القبيلة ، وذلك لكونه وادياً كان يجري فيـه                    -اء  العاصمة صنع 

، وقـد قـدم     " مأذن  "  إلى مخالف    ظهريضم وادي   " الهمداني  " غيل غزير ، وأراضيه خصبة جـداً ، وبالفعل وجدنا          
 وطريقة ري األراضي ، ومقابره الصخرية ، وقد جـاء           وصفاً متكامالً للوادي قصوره والفواكه التي كانت تزرع فيه ،         

، وهـو   "  بن سعد    ظهر"  ، وهو موضع فيه واٍد وقلعة ومصنعة منسوب كل ذلك إلى           ظهرومن مآثر اليمن    : ( بالنص  
على بعد ساعتين من صنعاء أو أقل ، وفي هذا الوادي نهر عظيم يسقي جنتي الوادي ، وفيه ألـوان مـن األعنـاب                        

 واألحمر المالحي واألطراف    - ويذكر عدد أنواع األعناب التي تصل إلى عشرين نوعاً           -بياض والسواد   وغراسه من ال  
والنواسي والزيادي والفارسي والجرشي والعيون والضروع والقوارير والسيـسبان والرومـي والنـشائي والـدوالي               

والفارسي ، والخالسـي ، وبـه التـين         الحميري ،   : واألمعر والدربج والرازقي وغير ذلك ، وبه من أصناف  الخوخ            
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والبلس ، والكمثرى الذي ليس في أرض مثله ، يقول ذلك من يفد إلى صنعاء من الغرباء واإلجاص والبرقوق والتفاح                    
  ) .الحلو ، والتفاح الحامض واللوز والجوز والسفرجل والدارياج والرمان والورد والشقائق والرتم 

انقرضت بعض منها  ، وقد) القرن الثالث الهجري ( ب والفاكهة التي كانت تزرع في تلك هـي أهـم األنواع من األعنا
الطريقة التي كانت تروى بها أراضي الوادي ، حيث كانت تسقى أو تروى البساتين من               " الهمداني  " اآلن ، ثم يقدم لنا      

ن بتلك الطريقـة حتـى ولـو كـان          أسفل الوادي حتى أعاله األول فاألول ، وكانت تسقى األراضي الزراعية والبساتي           
أصحابها مهاجرين ، أو حتى كانت األراضي غير مزروعة ، وكان القائم على سقاية بساتين وأراضي الوادي يلقب بـ                   

، وهو الذي كان يقوم بخلع غروس البساتين التي يخالف أصحابها الطريقـة المتبعـة فـي ري أراضـي                    ) الدائيل  ( 
  .وبساتين الوادي 

نهر الوادي ، بأنه كان ضعيفاً في أيام الجاهلية ولكن وقعت زالزل أدت إلى غزارة مياهـه ،                  " داني عن   الهم" ويضيف  
 ـ أي  ظهرأن منابع هذا النهر تقع في جبل حضور ويخرج من أسفل ريعان وأعلى : ( ويروى عن بعض أهل الوادي 

 وقرى تـقـع شـمال غـرب العاصـمة    أن منابعه تأتي من جبل حضور شعيب ـ ، ويظهر في أسفل ريعان وهو وادٍ 
محمـد بـن أحمـد    " عن " الهمداني " ، ويروي  ) -هر ظصنعاء ، ويظهر بغزارة بعد ذلك في أعلى الوادي ـ وادي  

، يحـبس المـاء     " لذوي جهيف بن ذي مأذن      " إنما أتى نقصانه لّما هدم سد ريعان ، وكان ماؤه           :( قوله  " األوساني  
 وهي  – أي لم يعد يصل إلى علمان        –من زروعه وكرومه لّما نقص الغيل ما كان بعلمان          فيغزر هذا الغيل ، وقد نقص       
" ، ويـصل     ) - أي انقرضت ولم تعـد تـزرع         – ، ونقصت عشرة أنواع من الكروم        ظهرقرية وجبل في أسفل وادي      

لرأس مطلة علـى    واسعة ا " دورم  " وأما قلعته فهي حصن يسمى      : (  ، فيقول    ظهرإلى وصف قلعة وادي     " الهمداني  
، وقـصور   "   ظفار    -ريدان  " أيضاً غير   " ريدان  " الملك منها قصر يسمى     ) قصور( هذا الوادي ، وكان في هذه القلعة      

فيهـا  ) عـشرة أذرع    ( لحاشيته ، فرأيت في قصر منها ساحة مربعة يدور بها دكاكين من البالط تكون البالطة طول                 
 بالملك ، وعلى جانبي كل مقعد قطعتان أرفع من المقعد لمقام الرجلين اللـذين               قطوع لمقاعد األقيال إذا طلبوا الوصول     

يقومان على رأس القيل مصلطي سيفهما ، كل واحد قائم على فرد رجل ، وكان في مثل ذلك كثير في قصور الـيمن ،                        
 محمولة من بلٍد ناٍء ،      )الرخامة  ( عرضاً يقال لها    ) سبعة أذرع   ( طوالً في ) عشرة أذرع     ( وفي وسط الساحة بالطة     

ألنها ال تشاكل حجارة ذلك الموضع ، فإذا أراد الملك أن يضرب إنساناً أكبه عليها ويضربه بالعود فيقطعه ، وهي اآلن                     
أو " دورم  " عبارة عن مجموعة من الخرائب لمستوطنة يعود  تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم ، ويحتمل أن حصن                   

، ويؤكد احتمال أن    ) ود  ( اإلله  " مأذن  " سابقاً هي أحد المعابد القديمة آللهة قبيلة        " الهمداني  " قصر الملك الذي ذكره     
يكون القصر أحد معابد اآللهة وجود بقايا آثاره التي تدل على ذلك إضافـة إلى المقابر التي نحتت في الصخور أسـفل                    

ها في قمته على المعبد ، وأسفل المعبد على الصخور          التي يحتوي جبل   "شبام الغراس " القصر ، وهي حالة تشابه حالة       
  .نحتت فيها المقابر الصخرية

ولكنها تعرضت للنهب والتخريب من قبـل األهـالي ،   " شبام الغراس "  الصخرية تشابه تماماً مقابر ظهرومقابر وادي   
قلعة ما ليس في بلد ، وكأن هذه        وفيه من البيوت المنحوتة في الصخر في جوانب ال        : ( بقوله  " الهمداني  " وقد ذكرها   

نواويس لموتاهم ، وهم فيها إلى اليــوم ، وقد رأيت جثثهم فيها ما يزيد على أهل عصرنا وما هـو           : البيوت خروق   
مثلها ، وأكثرهم قد صاروا عظاماً متناصلة ، إال أنها صالب فما كان منها حديث فعظمُه ودك ، وما كان قديماً فعظمـُه                       

أن تلك المقابر كانـت قـد تعرضـت         " الهمداني  " ، ويدل قول    )  من أكفانهم ما كان من جليل الكتان         أبيض ، وقد بقي   
 أيضاً ـ أنها كانت محنطـة ؛  -، ووجود أكفان على الجثث يؤكد) القرن الثالث الهجري ( للتخريب والنهب منذ نهاية 
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وغيرهم من أهـل بعـض المنـاطق        " م الغراس   شبا"  قد عرفوا التحنيط مثلهم مثل أهل        ظهرمما يعني أن أهل وادي      
  . اليمنية القديمة 

التـي  " الفدة  " و" فدة  "  تلة جبل عالية صلدة  ، معلقة ، ال ترتقى إليها تسمى            ظهرأن في وادي    " الهمداني  " ويذكر لنا   
 الـصراعات التـي      من الطريق العليا ، وقد لعبت أدواراً هامة في         ظهرتقع على فوهة مدخل وادي      " الهمداني  " ذكرها  

  .كانت تحدث في الوادي في عصور مختلفة 
إلى جانب بساتينه ومقابره الصخرية وخرائب قلعتـه ، وينقـسم وادي  " بدار الحجر "  ـ حالياً ـ   ظهرويشتهر وادي 

  : إلى أربع مناطق هي كالتالي ظهر
  . فيها سوق الواديغرب ، وأشهر ماوتتصل هذه المنطقة ببيت نعم من ال:  منطقة أعالي الوادي -
  .وهي المنطقة التي يوجد فيها دار الحجر إضافة إلى المسجد وتعودان إلى همدان :  منطقة وسط الوادي -
  .وتسمى ـ أيضاً ـ الروض ، وتعود إلى مديرية بني الحارث :  قرية القابل -
  . وتقع فيها علمان ، وتعود إلى مديرية بني الحارث   :  منطقة أسفل الوادي -

    -" :حصن دروم " و " دار الحجر  " ظهرومن معالم وادي 
 فـي شـمال غـرب       ظهرهي دار جميلة ، مشهورة أقيمت على تلة من صخور الجرانيت في وادي              :  دار الحجر    -1

القـرن  ( العاصمة صنعاء ، وسميت دار الحجر نسبة إلى الصخرة ـ الحجرة ـ التي بنيت عليها ، بناها في أواخـر    
 1798 - 1736( ـ  )  هجرية   1213 - 1149" (( علي بن صالح العماري     " العالم والشاعر   ) الميالدي  الثامن عشر   

، فقد كان عالماً وأديباً وبليغاً شاعراً ، واسع المعرفة ، متعدد المواهب ، وقد كان متفرداً بعلـم الهندسـة                     )) ميالدية  
 1224 - 1189(( الذي حكـم فـي الفتـرة        " صور علي   المن" ، ثم عمل مع ابنه      " المهدي عباس   " والفلك استوزره   

وقد أوكل إليه مهمة الوالية في ريمة والمخا ومناطق أخرى ، وقد اشـتهر              ))   ميالدية   1809 - 1775( ـ  ) هجرية  
ولغيره كثيراً من البيوت والدور ، وبعدها أصبح مسئوالً عن          " المنصور  " بالهندسة المعمارية في كونه قد صمم لإلمام        

 ، والتي بقيت شامخة على ظهر، وأهم المباني التي اشتهر بتصميمها ، هي دار الحجر في وادي       " المنصور  " مارات  ع
، وتستخدم  " يحيى بن محمد بن حميد الدين       " مر العصور ، وشهدت إضافات أهمها المفرج الحالي الذي أضافه اإلمام            

  . ن يرغبون في مشاهدة هندستها المعمارية من الداخل    حالياً كمعلم سياحي ، حيث فتحت أبوابها للزوار الذي
 ـ كانت  ظهر وادي -وهي قلعة واسعة الرأس تطل على الوادي " قلعة دروم " أو " حصن دروم : "  حصن دروم -2

الستقبال األقيال  ) عشرة أذرع   ( بها قصور الملك وقصور لحاشيته ، وتوجد ساحة في قصر الملك مربعة الشكل طولها               
فيها مقاعد لكل قيل بحيث يكون خلف كل قيل رجالن يقوم على رأس القيل مصلطان سيفيهما وكل منهما يقف علـى                     و

، ويرجح بـأن بـين تلـك        ) سبعة أذرع   ( في) عشرة أذرع   ( رجل واحدة ، كما توجد ساحة مستطيلة الشكل بطولي          
"  نحتت فـي الصخور أسفل القصر وتشابه مقـابر          القصور كان يوجد معبداً لوجود بقايا آثـار إلى جانب المقابر التي          

  .بأعلى الجبل والمقابر نحتت في الصخور بأسفل الجبل" المعبد " تماماً حيث " شبام الغراس
  :حـاز -ب 

تقريباً ، وفيها خرائـب لمـستوطنة       )  كيلومتراً   45( في شمال غرب العاصمة صنعاء وتبعد عنها بحوالي         " حاز  " تقع  
 مليئة بالخرائب واألطالل والنقوش اليمنية القديمـة ،         - اآلن   -ى عصور ما قبل اإلسالم ، وهي قرية         يعود تاريخها إل  

ويبدو من بقايا خرائبها أنها كانت محاطة بسور لم يبق منه سوى األساسات ، أشهر معالمها ذلك المبنى الضخم الذي                    
وحاز قرية ( ، " صفة جزيرة العرب "  حاز في كتابه عن" الهمداني " ، فقد ذكر ) القصر ( يطلق عليه األهالي مصطلح 
تألب ريام  ( وقصر حاز هو أحد معابد اإلله       .. ، ولكنه لم يذكر شيئاً عن قصرها ، واسمه          ) عظيمة وبها آثار جاهليـة     
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حاز في حاز أن مدينة     ) تألب ريام   ( ، ويعني وجود معبد لإلله      ) ش ص ر م     ( ، وكان اسمه ، كما جاء في النقوش         ) 
التي تقع إلى جوارها تابعة لقبيلة أو       " شبام كـوكبان   " ، وتعتبر   " سمعي  " كانت الحدود الجنوبية الغربية التحاد قبيلة       

وتنتشر اآلن في جدران منازل قرية حاز الحالية الكثير من النقوش الحجرية ، والتي نزعت من                 " .شبام أقيان   " مقولة  
  .زالت أجزاء كثيرة منه قائمة إلى اآلن  الذي ال) تألب ريام ( جدران معبد 

  : الرحبـة -ج
، وقد ظهرتا   " شعوب  " هو اسم المدينة القديمة التي كانت تقع شمال مدينة صنعاء القديمة إلى جانب مدينة               " الرحبة  " 

لذي في شـمال    أطلق تسمية الرحبة على القاع ، وهو نفسه القاع ا         " الهمداني  " تلكما المدينتان في وقت واحد ، ولكن        
، وقد أقيمت مدينة صنعاء فـي       " الجراف وذهبان ، وعشر وعلمان      " مدينة صنعاء القديمة ، حيث ذكر عدداً من قراه          

وعلى مـشارف  " مأذن " ـ إلى جوار مدينة شعوب حاضرة قبيلة  بقعة تكاد أن تكون مأذنية صرفة ـ تتبع قبيلة مأذن 
( صنعاء في النقوش ، وارتبط مصيرها بها ثم انتهت بأن نسبت إليها فقيـل               الرحبة التي اقترن اسمها بعد ذلك بمدينة        

  ) .رحبة صنعاء 
لقد بدأ ظهور مدينة الرحبة القديمة عقب استيطان السبئيين فيها ذلك االستيطان الذي اتبعه الـسبئيون فـي منـاطق                    

تخذ شكل المملكة ، وقد بـدأ انتقـال         مختلفة من نجد اليمن والجوف في أراٍض كانت تابعة لقبائل أخرى ، بعضها قد ا              
، حيث كان يتم عقب االستيالء على المدن طرد أهلهـا منهـا أو أن   ) القرن السابع قبل الميالد     ( االستيطان يظهر منذ    

يدخلوا على تركيبتها السكانية تعديالت تجعلهم قادرين على تحقيق الهدف الذي يسعون إليه ، وهو توسيع رقعة دولتهم     
كانها وتأمين حدودها لفرض الهيمنة السبئية في مناطق نجد اليمن وفي مقدمتها الرحبة ، والرحبـة واحـدة        وتثبيت أر 

( ، وهو مما يدل بأن الرحبة قد كانت قائمة قبـل   ) RES . 3951( ، وقد ذكرها النقش الموسوم بـ ) خوالن ( من 
 الرحبة باالستقرار في ظل ما يمكن تسميته بالـسالم          وبالذات في فترة مكربي سبأ ، وقد نعمت       ) القرن األول الميالدي    

 طيلة الفترة العتيقة ، وهي فترة االزدهار االقتصادي الذائع الـصيت ، وكانـت               –" بافقيه  "  كما رآه الدكتور     –السبئي  
 سـبأ   الشعوب في قاع الرحبة مقسمة إلى مقوالت تتمتع باالستقالل الداخلي ضمن صيغة اتحادية يجمعها الوالء لملوك               

، أصبحت الرحبة وصنعاء هما الخطوط الدفاعية       ) القرون الثالثة الميالدية األولى     ( ولكن في فترة الحروب الدامية في       
القـرنين  ( األولى لمملكة سبأ ، خاصة بعد استيالء الحميريين ـ الريدانيين ـ على قاع جهـران ، وهكذا على مـدار    

القـرن الثالـث    ( ة في النقوش مقترنين في كثير من األحوال ، خاصة فـي             تردد اسم صنعاء والرحب   ) الثاني والثالث   
بين ملكي سبأ وذي ريدان يترددان كثيـراً        " يأزل  " وأخيه  " إل شرح يحضب    " ، حيث كان الملكان السبئيان    ) الميالدي  

  .على الرحبة وصنعاء 
القـرن الثالـث   ( بعد ذلك اسم الرحبة في      وهكذا انتهت بعد ذلك مدينة الرحبة بأن اندرجت ضمن مدينة صنعاء ليصبح             

  . "  الهمداني " اسما للقاع الفسيح الذي يقع شمال صنعاء كما جاء عند ) ـ التاسع الميالد  الهجري
  مديرية بني حشيش

  : شبام الغراس 
 األيمن للطريق   تقريباً على الجانب  )  كيلومتراً   25( إلى الشمال الشرقي من مدينة صنعاء بمسافة        " شبام الغراس   " تقع  

اإلسفلتي الذي يصل ما بين مدينة صنعاء ومدينة مأرب ، وتقع عند سفحي جبلين يطلق عليهما جبل ذي مرمر، وجبل                    
قهال ، وخاصة في سفحيهما الشمالي ، والشمالي الغربي ، وفي الجنوب الغربي من المدينة يوجد وادي الـسِّر الـذي                     

على سهل فـسيح    "مدينة شبام الغراس األثرية     " وتشرف   .ارد في الجوف    تصب مياهه في اتجاه الشرق إلى وادي الخ       
  .يحيط بها من شمالها الشرقي إلى شمالها الغربي 
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اآلن يطلق على قريتي رحابة وشبام الغراس إضافة إلى التل األثري الـذي يفـصل بينهمـا ،                  " شبام الغراس   " واسم  
، ) ب  م      ش    ( ية قديمة عرفت في النقوش اليمنية القديمـة باسـم           وتشكل المواقع الثالثة الموقع القديم لمدينة يمن      

القرون الميالدية ( الذين كانوا في فترة " بني سخيم " نسبة إلى) شبام ـ سخيم  ( وتعرف في المصادر اإلخبارية باسم 
  .أقيال هذه المدينة ) األولى 

 إن لم يكن قد بنيت في       -على األقل   ) ثة الميالدية األولى    القرون الثال ( يعود تاريخ هذه المدينة إلى      :  تاريخ المدينة    -
 ، وتمتاز بتحصينها الطبيعي حيث بنيت عند سفحي جبلين ، ويحميهـا مـن خلفهـا                 -) القرون التي سبقت الميالد     ( 

تحصينات أقيمت لحمايتها ، وتنتشر في منحدرات جبليها الكثير من الممرات الضيقة التي يصعب اجتيازها مـن قبـل                   
القوات المهاجمة ، وقد كانت مدينة شبام هذه حاضرة لقبيلة من ثالثة فروع كانت تشكل اتحاد قبيلة سمعي الكبيرة التي    

( تقع أراضي القبيلتين إلى الشمال والشمال الغربي من شبام ، وهذه القبيلة هي التي تطلق عليها النقوش اسم قبيلـة                     
 ألن القبيلتين األخيـرتين     – أو الذي في المدينة شبام       – المسمى ذي هجرم     أي ثلث القبيلة الكبيرة   ) يرسم ثلثن ذهجرم    

هما حاشد وحمالن ، وقد كانت قبيلة ُسمعي الكبيرة ، تعتبر إحدى القبائل التي انضمت إلى اتحاد قبائل دولـة سـبأ ،                       
بدأت في الظهور كقوة قبلية     ، ولكنها   ) القرن السابع قبل الميالد     ( وأراضيها تندرج ضمن نطاق األراضي السبئية منذ        

، حيث وقفت إلى جانب الدولة السبئية في صراعاتها         ) القرنين األول والثاني الميالديين     ( مع بداية أفول دولة سبأ في       
مع أعدائها التقليديين ـ الحميريين أو الريدانيين ـ ، وقد وصل أفراد من هذه القبيلة إلى كرسي الحكم في مأرب مـن    

تنـتج  " شبام الغـراس    " وقد كانت مدينة     ) .القرن الثاني الميالدي    ( الذي حكم في منتصف     " ل يحوز   وهب إ " أمثال  
الجص أو الجير األبيض المحروق واشتهرت به كصناعة وتجارة تدر عائداً اقتصادياً على المدينة وقاطنيها ، كما كـان         

لها فأقاموا بعض السدود ومدوا قنوات الري إلى        أهلها  يعملون على زراعة السهل الفسيح والخصب الذي يقع في شما           
  .ذلك السهل 

بمعنى أنها كانت تحتـوي علـى كافـة         ) هـ  ج  ر        (  لقد أطلقت النقوش اليمنية القديمة على هذه المدينة مصطلح          
منـه  مقومات المدينة اليمنية القديمة ، حيث كانت محصنة طبيعياً ، إضافة إلى السور الجزئي الذي مازالـت أجـزاء                    

ظاهرة فيما بين جبلي قهال وذي مرمر ، أما بقايا خرائب المدينة فهي مجرد بقايا أساسات للمباني التي كانت قائمـة ،           
  .وقد اشتهرت هذه المدينة بقصرها ومقابرها الصخرية الفريدة  

أورد فـي الجـزء     ، أن بها قصراً يحمل نفس االسم حيث         " شبام سخيم   " عن  " الهمداني  " ذكر  :  قصر ذي مرمر     - 1
، " سخيم بن يدع بـن ذي خـوالن   " وكان فيها السخميون من    " شبام سخيم   " ومن قصور اليمن    : ( الثامن من إكليله    

 وليس كذلك ألنه من الكالع ـ ، وبها مآثر وقصور عظيمة ، ومن شـبام إلـى    -مر بن عامر" ويقول قوم كان فيها 
 شبام هذه رحابة ، وبها آثار عظيمة ، وفوق شبام جبل ذي مرمـر ،                صنعاء بينهما أقل من نصف نهار ، وبالقرب من        

شبام سخيم فيها من المآثر الحميرية ما فيه        ( في الجزء الثاني من إكليله      " الهمداني  " كما أورد   " وهو جبلها ومعقلها    
ـ           : ( عبرة لمن اعتبر ، وهي كما ذكر         ي أساسـها صـورة     فإنه يوجد فيها إلى زماننا أحجار مثمنة عظيمة ، ووجد ف

  ) .إلنسان من نحاس بساعد وكتف وأصابع ، ولعله صنم كان في زمن الجاهلية واهللا أعلم 
، ولكن إذا عدنا إلى النقوش اليمنية القديمة التي ُعثر عليها في أنقاض المدينـة وغيرهـا                 " الهمداني  " ذلك ما أورده    

، إله قبيلة سمعي الكبيرة ،      ) تألب ريام   ( بدين كبيرين لإلله  سنجد أنها تذكر أن هذه المدينة كانت تضم ضمن مبانيها مع          
وهو االسم الذي يطلق إلى اآلن على الجبل ، وعليه فإن القصور التي             ) ذ  م  ر م  ر         (  ، ومعبد   ) كبدم  ( وهما معبد   

  . ) تألب ريام ( ما هي إال معابد لإلله " الهمداني " تشير إليها المصادر اإلخبارية وفي مقدمتهم 
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محرم بلقـيس فـي   ) أوام( وكما هو معروف عن المعابد اليمنية القديمة فإنه عادة ما توجد إلى جوارها المقابر كمعبد             
في شبوة حاضرة حضرموت ، فـقـد وجدت إلى جانب ) إلم ( في تمنع حاضرة قتبان ، ومعبد       ) رصفم  ( مأرب ومعبد   
  .تميز بكونها مقابر صخرية مقابر قديمة ، ولكنها ت) تألب ريام ( معبدي اإلله 

في الصخور الشديدة االنحدار لجبل ذي مرمر ، وجبل قهال ،           " شبام الغراس   " نحتت مقابر   :  مقابر شبام الغراس     - 2
وجبل مصلح الذي يقع في جنوب شبام وهو الذي استخرجت منه المومياوات ، فهذه المقابر قد نحتت بهيئة غرف في                    

ضعت الجثث المحنطة ، باإلضافة إلى أدوات جنائزية في البعض منها ، وباكتشاف تلـك               صخور الجبل ، وفي داخلها و     
أضافت إلـى الحـضارة     )  م   1983(  جامعة صنعاء ، في أكتوبر       –الجثث المحنطة من قبل طالب وأساتذة قسم اآلثار         

قدماء قـد عنـوا عنايـة فائقـة         اليمنية القديمة الكثير خاصة معرفتهم بعلم التحنيط ، وهو ما يدل على أن اليمنيين ال              
بموتاهم ، ذلك االهتمام الذي جعلهم يحرصون على إيجاد سبل كفيلة لحفظ الجثة من االنحالل فـتم تحنيطهـا لتقـاوم                     

 –قد قاومت االنحالل ، وهي اآلن معروضة في متحف قسم اآلثـار             " شبام الغراس   " عوامل االنحالل ، وبالفعل فجثث      
الصخرية قد تعرضت لالنتهاك ، ويمكن أن نلقي ضوءاً علـى  " شبام الغراس   " ر من مقابر     ولكن الكثي  -جامعة صنعاء   

إحدى الجثث السليمة ، فقد تم لفها بطبقة من الكتان تعلوها سبع طبقات رقيقة من الجلد الخفيف ثم طبقة كتان خشن ،                      
لألجزاء القابلة للتلف من الجثة خاصة   وفوق ذلك جلد سميك يغطي الجسم كله محاط بطريقة فنية مدهشة ، أما بالنسبة               

األمعاء والمعدة وغيرها فقد نزعت من الجثة ، وتم حشو منطقة البطن بنبات الراء المعـروف ، وهي مادة فعالة فـي                     
امتصاص المواد السائلة والدهون والرطوبة من الجسم ، أما طريقة الدفن في المقبرة ، فالميت يرقد على هيئـة وضع                  

  .لركبتان مضمومتان إلى البطن القرفصاء وا
كانت مقابر عائلية أي أنها تضم معظم أفراد العائلة حيث وجدت في تلك المقابر علـى عظـام       " شبام الغراس   " ومقابر  

لرجال ونساء وأطفال ، وقد وجدت بعض األثاث الجنائزية إلى جوار تلك الجثث ، منها أواني فخارية ، تمائم خـشبية                     
توفى بخط المسند ، وتعلق إلى رقبة المتوفـى ، إضافة إلى رؤوس سهام ، وِحـراب ، ونعـال ـ    كتبت عليها اسم الم

  .أحذية ـ جلدية ، وأكياس جلدية لحفظ األدوات 
يقع حصن ذي مرمر في ثُمن من أثمان ناحية بني حشيش ، وقـد كـان                :  حصن ذي مرمر في الفترة اإلسالمية        -  3

 تحصن به بعض الملوك والسالطين واألمراء واألئمة ، هذا وقد اعتورتـه أحـوال               ذلك الحصن منيعاً ، ومعقالً شهيراً     
مختلفة ، فتارة نجده مزدهراً بالعمران يضج بالحياة وتارة قد تحول إلى أطالل دراسات تنحـب فـي أنقاضـه البـوم                      

لحصن في عصر السالطين    فقد ازدهر هذا ا   ( ،  " إسماعيل األكوع   " والغربان كما هو حاله اليوم على حد زعم القاضي          
عبـداهللا بـن    " إذ كان أهم معاقلهم ، ثم تحصن فيه اإلمـام           )  هجرية   556 - 533" ( بني حاتم الياميين الهمدانيين     " 

واتخذ فيه مدرسة للزيدية ، أما ما حدث له من خراب وتدمير فليس مـن اإلمكانيـة                 )  هجرية   614 - 583" ( حمزة  
القـرن  (  في   –"  محمد بن اإلمام القاسم بن محمد       " ها عن خرابه أن اإلمام المؤيد       حصر ذلك ، وأهم حادثة يمكن ذكر      

 قد أمر بإخرابه ، ونقل أخشاب قصوره وأبوابها ونوافذها إلى شهارة ، كما روى بن أخيـه                  –) الحادي عشر الهجري    
إذ )  هجرية   1052(  حوادث سنة    في)  بهجة الزمن   ( في كتابه   " يحيى بن الحسين بن اإلمام القاسم       " المؤرخ الكبير   

 بـن أخـي اإلمـام     -" أحمد بن الحـسن     " وفي هذه األيام حوصر حصن ذي مرمر واستمر من حال خروج            : ( يقول  
، ومن معه من المماليك والخدم الذين كانوا رتبة فرقة          " اآلغا فرحان   "  عنه في ذلك العام والشهر ، فخرج         -المؤيـد  
 وأمر اإلمام بإخراج من فيه من أهله وسكونهم بصنعاء اليمن ، وكان المحاصر للحـصن     "ألحمد بن الحسن    " عسكرية  

بخـراب ذلـك الحـصن المـشيد        " المؤيد  " قريب سنة كاملة ، ثم أمر اإلمام        " حسن بن الحاج أحمد األسدي      " الحاج  
ته عما كان باسمه ، فرحت قبائـل        واألساس المنيع الشديد وإزالة منازله الرفيعة ودوره العالية المنيعة ، وهدمه وإزال           
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هل مـن   : بني حشيش بخرابه وتحويل أبوابه وأخشابه وهرعوا إلى الخراب بالمعاول والحديد وخربوه ، والقائل يقول                
مزيد ؟ حتى بلغوا فيه إلى األساس وأزالوا عنه جميع األجناس ، كل ذلك ألنه حصن شامخ فـوق أرضـهم ، وعـادة                        

عقل للدولة القاهرة عليهم ، وحملت أبواب الحصن الكبار إلى محروس شهارة ولم يبـق إال                القبائل جارية بكراهة كل م    
 لكونها مخروطة في الصخر ال يمكن محقها ألحد بظـاهر وال خفـي ، ألنـه مـن                   - الصهاريج   -المسجد والمواجل     

  ) .الحصون الحميرية والقالع القديمة 
أعاده إلى ما كان عليه من العمارة       )  هجرية   1067( سنة  " المؤيد  " مع عمه   " أحمد بن الحسن    " ولكن عندما اصطلح    

، فخربه العثمانيين   ) القرن الرابع عشر الهجري     ( وحسن البهجة والنضارة وظل معقالً له ، واستمر عامراً إلى بداية            
  .، ألنه كان يمثل بؤرة مقاومة لهم ومصدر إزعاج ، وهكذا ظل إلى وقتنا الحالي خراباً 

   خوالنمديرية
مديرية خوالن إحدى مديريات محافظة صنعاء وجحانة هي مركز المديرية ، خوالن اسم لقبيلة وأرض ، وقد ذكر االسم                   

( ، أو بمعنى آخر فـي فتـرة         ) القرن السابع قبل الميالد     ( في النقوش اليمنية القديمة ألول مرة في حدود         ) خولن  ( 
القرن ( ، وهي الفترة الممتدة من      ) فترة ملوك سبأ وذي ريدان      (  الالحقة   كاسم لقبيلة ، ولكن في الفترة     ) مكربي سبأ   

قد أصبح يطلق على ثالث     ) خولن  ( ومن خالل استقرائنا لمعطيات التأريخ نجد أن االسم         ) األول حتى الثالث الميالدي     
  -:قبائل متفرقة هي 

ع في المنطقة الممتدة من جبل أم ليلـى شـماالً           وهي قبيلة خوالن األجدود ، وكانت أراضيها تق       ) : جددن  ( ن   خوال -
، ومـساكنها   ) بخوالن بن عمرو أو خوالن بن عامر        ( وحتى الجنوب الغربي لحقل صعدة ، وتعرف اليوم هذه القبيلة           

  .تشمل منطقة واسعة من محافظة صعدة 
" ( الهمـداني   " ما يطلق عليها    وهي قبيلة خوالن المتحالفة مع ردمان أو ك       ) : الجنوبية أو خوالن ردمان     ( ن  ال خو -

 المدينة  –البيضاء  " في يافع جنوباً حتى     " بني بكر   " ، وأراضيها كانت تقع في المنطقة الممتدة من حد          ) خوالن رداع   
  .شماالً "  ورداع –
نها ،  بصرواح خوالن وإلى الغرب م    " وهي القبيلة التي كانت أراضيها تقع في المنطقة المحيطة          ) : خضلم  ( ن   خوال -

وتعرف ـ حالياً ـ بخوالن الطيال أو خوالن العالية ، وهي القبيلة التي تقع أراضيها ـ حالياً ـ فـي شـرق وشـمال        
  .شرق العاصمة صنعاء ، يحدها شماالً بلد نهم ، وجنوباً الحدا وغرباً بنو بهلول وبنو حشيش ، وشرقاً مأرب 

  :أشهر أوديتها 
ب جحانة ، ويمر بجحانة ثم يسير إلى السُّهمان ويصب في وادي حبابض ثـم                وادي مسور ، ويأتي  من أسناف غر        -

يواصل إلى مأرب ، ويصب فيه وادي هروب ووادي الكبس ، وهما جنوبي جحانة ، كما تصب فيه وادي قـرو ووادي                      
 األعروش وبني شداد ثم وادي حباب ، ومساقطه شرق األعروش ، وتصب فيه روافد جبال بني جبر وشـرق الطيـال                    

  .ويذهب إلى وادي رغوان شرقاً فيمر ببيت الهبال ثم يذهب في المضيق شمال جبل هيالن 
 وادي حريب القراميش ومساقطه من جبال المنشية ورأس نقيل شجاع بالجهة الشمالية من جبال اللوز فيجرى فـي                   -

لى بلد الجدعان شرقاً أسفل وادي وادي البديع ، ثم يتجه شرقاً إلى حريب ، ويلتقي بوادي حباب في رغوان ، ثم يتجه إ 
  .الجوف ، وتصب فيه روافد شمال الطيال وحلب وجنوب نهم ، ويعتبر وادي حريب الفاصل بين قبيلة خوالن ونهم 

يعتبر جبل اللوز من أشهر جبالها ، وجبال الطيال وجبل الخضراء وجبل عضية ، وهي تـشكل سلـسلة                   :أشهر جبالها   
 50( غرب ، ثم جبل كنن ، وهو بالجنوب الغربي من خوالن يبعد عن العاصمة صـنعاء                 جبلية ممتدة من الشرق إلى ال     

  .في اتجاه الجنوب الشرقي منها ) كيلو متراً 
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  وتشتهر مـديريـة خـوالن بزراعة اللوز خاصة في جبل اللوز ، كما تزرع فيها األعناب في وادي 
  .الن يعيش البدو الُرحل الذين ينتمون قبلياً لخوالن مسور، وفي الكبس واألعروش ، وفي النواحي الشرقية من خو

  -: جحانة -أ
( جحانة هي مركز مديرية خوالن العالية ، وهي عبارة عن قرية تقع في أعلى وادي مسور ، ظهرت مؤخراً فيما بين                      

خبـة مـن    واشتهر فيها ن  )  القرن الحادي عشر الهجري     ( وظهرت كهجرة علم في     ) القرن الثامن والتاسع الهجري     
العلماء في الدين وخالفه من علوم الدنيا والشريعة واللغة ، وتشتهر اآلن كسوق لخوالن حيث يقـدم إليهـا األهـالي                     
القاطنون في الجبال المجاورة القتناء السلع التجارية ، وكذلك لبيع بعض المصـنوعات الحرفية كالنسيج المصنوع من                

  .صوف الغنم   
  .ريخية واألثرية مسجد العباس في أسناف ومن أشهر معالم خوالن التا

  -: مسجد العباس بأسناف خوالن -1
( علـى تلـة تبعـد       )  كيلـومتراً    20( يقع مسجد العباس في الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء على بعد حـوالي              

  .جنوب قرية أسناف ) كيلومترين 
وهو مسجد للصالة وضريح لمتـوٍف  )  الميالدي القرن السادس الهجري ـ الثاني عشر ( يعود تاريخ بناء المسجد إلى 

  .عليه تركيبة خشبية 
إلى العباس ، وهو شخص نسبه غير معروف ، إذ لم يعثر له على ترجمـة فـي كتـب                    " ـ الضريح    المسجد" ينسب  

لداخل التراجم أو المصادر التاريخية ، إضافة إلى أن اسمه لم يكتب على الشريط الكتابي الذي يزين أسفل السقف من ا                   
، والسلطان الذي أمر    ) أدام اهللا عزه    " موسى بن محمد العطي     " من ما أمر بعمله السلطان األجل       : ( الذي ينص على    

بعمارة المسجد ـ أيضاً ـ شخص غير معروف في المصادر التاريخية ، ولكن الشريط الكتابي المكتـوب فـي سـقف      
تـسعة عـشر    (  المبارك في شهر ذي الحجـة مـن سـنة            ُعمل سقف هذا المسجد   : ( المسجد من الداخل ينص على      

أروى بنـت أحمـد     " أي أنه ُعمل في عهد الدولة الصليحية في الفترة التي كانت تحكم فيهـا الـسيدة                 )) وخمسمائة  
، وفي تلك الفترة كانت هنـاك قـوى تتنـازع    ))  ميالدية  1138 - 1049( ـ  )   هجرية   532 - 440" (( الصليحي  

أن السلطان موسى لـم يكـن       " علي سعيد سيف    " ن مع الدولة الصليحية ؛ ولذلك فقد رجح الدكتور          السيطرة على اليم  
بإمكانه أن يعلن اسمه وسلطته حتى يسمع أو يعرف به المؤرخون وكُتاب التراجم الذين عاصروه وأرخوا لتلك الفترة ،                   

ليه في كتبهم ، وربما أن هذا الـسلطان كـان         أمثال عمارة اليمني ، والحمادي والجندي والخزرجي ، لذلك لم يشيروا إ           
أحد مشايخ المنطقة ولقب نفسه بالسلطان ، وكان سني المذهب بين دويالت شيعية كالصليحية ، والزيدية وبني حاتم ،                   
وقد أقـام ذلك السـلطان هذا المسـجد للشـيخ العباس المدفـون فيه ـ وهو شخص غير معروف كمـا سـبق أن    

ناك قصة أسطورية تناقلها األهالي عن أسالفهم تبين كيف تم بناء المسجد ، واألموال التي أنفقـت  ذكرنا ـ ، إال أن ه 
إن رجالً كان يدعى العباس سافر إلى مكة حاجاً وهناك وجد كيساً به نقود ذهبية ، فظل                 ( عليه حيث تقول هذه القصة      

 وسافر إلى مكة ثانية وثالثة للحج والبحث عـن          العباس يبحث عن صاحبها طيلة عام كامل فلم يجده فعاد إلى اليمن ،            
صاحب النقود فلم يجده فلما كان العام الرابع وجده وكان قد اضطر لصرف جزء من النقود ، وكـان صـاحبها هنـدي           
األصل ، وأراد أن يختبر العباس على أمانته فقال له أعطني أحد أضراسك بدالً من النقود التي صرفتها فخلع العبـاس                     

ال تتعجل ، ال تبخل ، ال تكسل ، وعاد الرجـل إلـى              : سه ووضعها في الكيس وقدم للعباس ثالث نصائح هي          أحد أضرا 
الهند وبعد فترة أراد العباس أن يرجع إلى اليمن فضل الطريق فسافر إلى الهند عبر البحر ، فنزل على سواحل الهنـد                      

ا تاجراً ولكنها لم تتزوج وتبحث عن رجل أمـين كمـا            عند امرأة ضيفاً ، وكانت حسناء لها أموال طائلة ، وكان أبوه           
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أوصاها أبوها فأعجبت بالعباس وأرادت أن تختبر أمانته ثم رأى الكيس الذي كان معه عندها فأراد أن يتأكـد منـه ،                      
وعندما فتحت الكيس ابتسم فغضبت ألنه سخر منها ولكنه حكى لها القصة التي دارت بينه وبين الرجل الذي تبين أنـه                     

الدها فقالت له أنت الرجل الذي أوصاني به أبي ألتزوجه ، فتزوجها ، وعاد إلى اليمن ، وأثناء طريق العودة توقفـت        و
وبينما هو سائر في الطريق تعرض له مجموعة مـن          " ال تكسل   " فتذكر النصيحة   " القافلة في واٍد نتيجة لحدوث سيل       

ذوا المال واتركوني فتركوه يسير بالقافلة ، وعندما وصـل إلـى   فقال لهم خ" ال تبخل " اللصوص فتذكر نصيحة الرجل  
بيته في وقت متأخر من الليل وجد زوجته نائمة إلى جوارها ابنها الذي لم يره منذ فترة طويلة فظن أنه عشيقها فهـم                       

لهندية ، وأقام إلى    ثم قام ببناء المسجد من تلك األموال التي أخذها من زوجته ا           " ال تتعجل   " بقتله فتذكر نصيحة الرجل     
إلقامة أتباعه ومريديه وانقطع للعبادة حتى سمع به أناس كثيرون فاجتمعوا إليه            " كزاوية  " جوار المسجد مباٍن ملحقة     

  ) .يأخذون عنه العلم والدروس 
( المسجد عبارة عن مبنى مستطيل الـشكل طـول ضـلعه            ): بأسناف  (  الوصف المعماري لمسجد وضريح العباس       -

، يفتح فيه مدخالن أحدهما يقع في جداره الغربي واآلخر في جداره الجنوبي ،              )  متر   6.30( ، وعرضه   ) متر    7,25
وقد اتخذ كل مدخل شكالً مستطيالً يعقد على كل منهما عتب من الحجر يعلو كالً منهما حنية ذات عقد مدبب فتحت فيه                      

 من مستطيل أدنى يعلوه أشكال مثلثات ويصعد إلى المدخل          نافذة مستطيلة الشكل زينت جوانبها بزخرفة هندسية تتكون       
بدرجتين ويغلق عليه باب من الخشب يتكون من مصراعين ، كما يفتح في الجدار الشرقي أربع نوافذ لدخول الـضوء                    

  .والهواء إلى المسجد 
 تاريخه إلى فترة ما قبل      وقد استخدم معمار مسجد وضريح العباس أحجار مبنى قديم كان قائماً مكانه ، وهو مبنى يعود               

اإلسالم حيث تشير طريقة البناء والنقوش المسندية أنه كان معبداً ألحد اآللهة اليمنية القديمة ، وقد ُبني الجزء السفلي                   
بالحجارة الجيرية الضخمة المشذبة من الخارج إذ يشاهد على بعضها كتابات ـ نقـوش ـ    " المسجد ـ الضريح  " من 

م عمل مالط من الجص والنورة بين مداميك األحجار لزيادة قوة تماسك الجدار ، وتشاهد المداميك                بخط المسند ، وقد ت    
المبنية من األحجار تصل إلى مستوى نهاية فتحة المدخل ، ثم أتم المعمار باآلجر ـ اللبن المحروق ـ وزينه من أعاله   

لة سبع والقصيرة خمس ، وهي علـى شـكل          بشرفات مسننة متدرجة ذات خمس أسنان بلغ عددها في األضالع الطوي          
حلية زخرفية تحلي سقف المسجد من األعلى ، وهي زخارف مقتبسة من العناصر المعمارية التي ظهرت في العمـارة                   
اإلسالمية المصرية خالل العصر الفاطمي ، ويبدو أن معمار هذا المسجد قد اتبع نفس األسلوب الذي اتبع فـي جـامع                     

 والذي يتشابه في كثير من األوجه مع عمائر الدولة          – الزخرفية التي تزين السقف من األعلى         في شكل الُحلي   -جبلة  
الفاطمية بمصر لما كانت بينهما من عالقات متبادلة ، أما ميازيب السقف فقد عمد المعمار إلى عملهـا مـن الجـص                      

 الزخرفية ، ويتم الوصول إلى داخـل        والنورة ، وذلك لتصريف مياه السقف دون أن تتسرب إلى الداخل فتزيل العناصر            
 متر  5.30( وعرضها  )  متر   6.25( المسجد عبر أحد المدخلين اللذين يفضيان إلى قاعة مستطيلة الشكل طول ضلعها             

، وهي تتكون من ثالث بوائك من األعمدة ، في كل بائكة عمودان كونت البائكات أربعة أساكيب ، أوسعها أسـكوب                     ) 
ية لجدار القبلة ، وثالث بالطات متساوية عمودية على جدار القبلة ، وهـذا التخطـيط يـشبه                  المحراب ، سارت مواز   

تخطيط المساجد الصغيرة التي ليست على نمط تخطيط المسجد النبوي ذي الصحن واألروقة ، وقد اسـتخدم المعمـار                   
ة ويوجد نوعان منها اإلسـطواني       وكذلك األعمدة ، المكونة من أكثر من قطع        – من مخلفات المعبد     –األحجار القديمة   

 مضلعين ، ويقعان إلى الجنوب من بيت        - فقط   -ومنها المضلع ، وغلب على تلك األعمدة اإلسطوانية بينما نجد اثنين            
الصالة ، وتحمل هذه األعمدة تيجانا اتخذت أشكاالً  مختلفة ، منها الشكل المربع ، ومنها المـدور المـزين بزخرفـة                      
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ع إلى فترة ما قبل اإلسالم سواء األعمدة أو التيجان ، إذ تتشابه هذه  األعمدة وتيجانها مع ما وجد                    التسنين والتي ترج  
  .في أعمدة المعابد في مأرب والجوف 

مباشرة دون عقود أو أقواس حيث اسـتعاض البنـاء بعمـل            " الضريح  " وتحمل هذه األعمدة وتيجانها سقف المسجد       
بط بين األعمدة ببعضها وحوائط المسجد ؛ مما جعلت السقف يقسم إلى بالطات             عوارض خشبية من جذوع األشجار لتر     

  .مربعة كونت مصندقات خشبية زينت بالزخارف 
محراب على هيئة مستطيل مكون مـن مـستويين ، الـداخلي            " جدار القبلة   " يتوسط الجدار الشمالي    :   المحـراب   -

عقد على عمودين مندمجين وتشبه بذلك عقـود دخـالت الحنايـا            تتوسطه حنية بسيطة يعلوها عقد مدبب ، وقد أقيم ال         
في جبلة ، كما زينت هذه الحنية بالزخارف ، والمستوى الخـارجي يـشبه              " أروى بنت أحمد    " المزينة لضريح السيدة    

 السابق حيث يتكون من حنية والمستوى الداخلي يكتنفه عمودان آخران لهما تيجان مستطيلة يقوم على كل منها عقـد                  
مدبب الشكل زينت واجهته بزخارف مجدولة ، ويتوج الحنية طاقية مزينة بالزخارف ، ويؤطر المحراب شريط كتـابي                  

  :مكتوب بالخط الكوفي المورق نصه 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم إن اهللا ومالئكته يصلو : (   في الجانب األيمن  -
  ن على النبي يا أيها الذين آ:   في الجانب األعلى  -
  ) .منوا صلوا عليه وسلموا تسليما :   في الجانب األيسر  -

ويحيط به شريط زخرفي ضيق ، كما عمد الفنان إلى نقش اسمه في كوشات العقد حيث قام بالتوقيع داخل جـامتين ،                      
، وذلـك بـالخط     ) بن علي بن أرحب     : ( واليسرى نقش فيها    ) عمل محمد بن أبي الفتوح      : ( اليمنى منها نقش فيها     

  .الكوفي المورق والمزدهر 
يقع في الركن الجنوبي الشرقي للمسجد بالقرب من المدخل الجنوبي على يمين الداخل ويسار الخـارج                :  الـقـبـر   -

ترتفع عن أرضية المسجد    )  متر   1.25( وعرضها  )  متر   1.75( وهو عبارة عن حوطة مستطيلة الشكل طول ضلعها         
ار مكان القبر بأن جعل له عالمات حوله وذلك بتثبيت تيجان أعمدة قديمة حولـه               ، وقد ميز المعم   )  سم   25( بحوالي  

  .حتى يمنع الناس من المرور فوقه والصالة فيه 
عن مستوى أرضية المسجد فتح على جـداره الـشرقي   ) بخمسة مترات "  ( المسجد ـ الضريح  " هذا وترتفع جدران 

في الجدار الجنوبي ، كما زين أعالي الجدران بأشرطة زخرفية كتابيـة  أربع نوافذ صغيرة مستطيلة الشكل وثالث نوافذ    
، منها أربعة عريضة الشكل ، من بينهـا شـريطان كتابيـان ، وبقيـة                ) خمسة عشر شريطاً    ( ونباتية ، بلغ عددها     

  .األشرطة ضيقة زينت بالزخارف 
ج المزين بزخـارف نباتيـة منحوتـة ،         لعل أروع ما في المسجد سقفه األسفل الذي ُعمل من خشب السا           :  السقف   -

أثني ( ومرسومة بعدة ألوان ـ خاصة بماء الذهب ـ ، وقد ظلت البعثة الفرنسية تعمل في ترميم  السقف الرائع قرابة   
  )  . ميالدية 1997( حيث انتهت من ترميمه في صيف ) عشرة سنة 

   مديرية بني بهلول
  :غيمان 

تقريباً ، وتقـع ضـمن   ) عشرين كيلومتراً ( اصمة صنعاء وتبعد عنها بحوالي في جنوب شرق الع  " قرية غيمان   " تقع  
  . قرى بني بهلول ، وهي قرية تحتوي على خرائب يعود تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم 

 مقراً لهـا ، وقـد أطلـق      - تقريباً   - كاسم لقبيلة كانت تتخذ من أراضي بني بهلول          - قديماً   -وتسمية غيمان جاءت    
   " الهمداني" وفي مقدمتهم يأتي  على األكمة التي تقع فيها الخرائب ، - عند اإلخباريين –م فيما بعد االس
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في جنوب أراضي قبيلة ُسمعي الكبيرة وشمال أراضي قبيلة ذي جرة ، وقـد              " أذوائية  " كانوا يشكلون   " فبنو غيمان   " 
، ويندرجون تحت لواء الدولـة  ) ن الميالدية الثالثة األولى القرو(  في - خاصة   -لعبوا أدواراً في تاريخ اليمن القديم       

السبئية فقد ساندوا الدولة السبئية ، في حروبها التقليدية مع الحميريين ـ الريدانيين ـ ، حيث أوكلت إلـيهم حمايـة     
ين تقع أراضيهم   عندما كان الملك في صنعاء ، ثم أوكلت إليهم محاربة قبائل ذي جرة وبنى شداد اللذ               " سلحين  " القصر  

في جنوب أراضي الغيمانيين ، وقد انتصروا في حروبهم ووصلوا إلى بينون المشهورة ، كما وصل نفوذهم في الدولة                   
  ) .القرن الثاني الميالدي ( في نهاية " انمار يهامن "  السبئية إلى الحد الذي اعتلى العرش السبئي  قيل غيماني هو 

عديد من الخرائب أهمها تلك التي تقع على األكمتين الملتصقـتين اللـتين تشرفان مـن              وغيمان المدينة اآلن تحتفظ بال    
كافة جوانبها على سهل فسيح ذي أراٍض زراعية خصبة ، وأهمهما األكمة الغربية ، التي يوجد عليها بقايا أساسـات                    

  .إلى إطالق مصطلح قصر على خرائب هذا المبنى " الهمداني " لمبنى ضخم مما دعى 
تدل بقايا األساسات لهذا المبنى أنه كان مستطيل الشكل احتل مساحة قمة التلة ـ األكمة ـ كاملة تقريباً ، وقد كانـت    و

له ثالث طرق قديمة يتم الصعود من خاللها إلى المبنى من قاع السهل المحيط باألكمة أو التل ، أحدها طريق غربيـة                      
تان فاألولى تأتي من الشمال الشرقي واألخـرى مـن الجنـوب الـشرقي              تصل إلى بوابة المبنى الشمالية ، أما األخري       

وتلتقيان في بوابة المبنى الشرقية التي تطل على األكمة الشرقية ، وتنتشر بقايا أحجار هذا المبنى الضخم في معظـم                    
أن هذا المبنى هـو     المنازل الحديثة التي بنيت على خرائب هذا المبنى إضافة إلى أعمدته الحجرية ونقوشه التي تؤكد ب               

لميس ( أو  ) تنع  ( ، وال نعرف بالضبط فيما إذا كان هو معبد          ) قحمم  / حجرم  ( معبد من معابد إله قبيلة غيمان وهو        
اللذين تذكرهما النقوش اليمنية القديمة ، أما في األكمة الشرقية فتنتشر فيها بقايا مقابر قديمة تم التنقيب فيها مـن                    ) 

 - 37( فـي عـامي   " يحيى بن محمد بن حميد الدين " الذي كلفُه بذلك اإلمام  ) Wissmann .H.V( قبل األلماني 
، وقد ُعثر على تمثال برونزي بطابع هلنستي ، وقد أهداه اإلمام في حينه إلى ملكة بريطانيا ، وهـو                   )  ميالدية   1938

 في جهة الـشرق     - خاصة   –المتالصقتين  محفوظ اآلن في المتحـف البريطاني ، أما في السهل أسفل هاتين األكمتين             
  .توجد العديد من اآلبار القديمة بعضها مازالت تستخدم حتى وقتنا الحاضر 

  -:عنها" الهمداني "  على إثر ما ذكر - قصرها ومقابرها -لقد ذاع صيت مدينة غيمان األثرية 
 ، فيه حائط مدور وفيه خروق ـ كوى  وكان عجيباً) المقالب ( ومنها قصر يسمى غيمان واسمه : ( قصر غيمان  -1

" ـ أي على درجة الميل لتقع الشمس كل يوم في كوة منها ـ ، وهذا ما ذكـره   ) ـ على حساب المشارق والمغارب 
إلـى جانـب    ) ق  ح  م  م        /  ح  ج  ر  م          ( ، وقد وجد في ثالثة نقوش متفرقة على المبنى ، اسم اإلله             " الهمداني  

ومن أهمها المذابح الحجرية التي على شكل مائدة قرابين ذات حواف جانبية تنتهـي عنـد أحـد                  المعثورات األثرية ،    
أطرافها برأس ثور ذي رقبة ذي خط غائر لصب المواد السائلة من دماء القرابين وغيرها ويدل ذلك علـى أنـه كـان       

خل القصر أو خارجه ، إضافة إلى وجود ؛ ربما كان في دا) ق  ح  م  م /  ح  ج  ر  م  ( يوجد معبد أقيم لعبادة اإلله 
 حيث توجد عادة    -التي تؤكد بأن المبنى كان معبداً أللهم المعبود         " يعوق  " المقابر في األكمة الشرقية والمعروفة بتلة       

في مأرب وغيرها من    ) أ و ا م     (  كما كان سائداً في المقابر المجاورة لمعبد محرم بلقيس           -المقابر إلى جوار المعابد     
المعابد اليمنية القديمة ، كما توجد عدد من الصهاريج الصخرية في الجهة الشرقية من مدينة غيمـان لخـزن الميـاه                     

  .مطلية من الداخل بالجص 
  ": أسعد  الكامل " إن في غيمان مقبرة عظماء حمير الملوك قال "  الهمداني " وقال :  مقابر غيمان -2

  ا بهجة ولها منظر له          وغيمان محفوفة بالكـروم 
  من آبائنا وبها نُقبـر    بها كان يقبر من قـد مضى
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  فحشـو مقابرنا جوهر    إذا ما مقـابـرنا بُعـثـرت
  وجد فيه المال والجوهر    إذا ُعثر على قبر أحـد منا

" تشف منهـا    قصيدة طويلة اس  " أسعد تبع   " على لسان   " الهمداني  " بغيمان فقبره بها ، وقد أورد       " أسعد تبع   " وتوفي  
عن مقابر غيمان ، األمر الذي أدى بالنـاس         " الهمداني  " ، ذلك ، ما ذكره      " أسعد تبع في غيمان     " أن قبر   " الهمداني  

إلى حفر مقابر غيمان وغيرها من المقابر طالما وأنها محشوة بالجواهر ، أما مقابر غيمان فهي كغيرها من المقـابر                    
إلى جانب جثة المتوفى بعض األثاث الجنائزي ، وذلك العتقادهم أن الميـت عنـدما               اليمنية القديمة ، كان يوضع فيها       

  .يبعث سوف يكون في حاجة إليها في حياته الثانية 
إن المدينة كانـت    : ( لقد ظهرت عـدة آراء عـن سـور المدينـة أهمها ذلك الرأي الـذي يقول             :  سور المدينة    -3

الدراسات الميدانية للمدينة ، نالحظ أن هناك عدداً من الجدران خاصـة فـي             ، ولكن من خالل     ) محصنة بسبعة أسوار    
الجهة الغربية ، وهي كما يبدو بقايا جدران لمباٍن وليس للسور ، فالمدينة كان لها سور واحد لم يبِق منه سوى جزء                      

  .ابر بسيط في جنوب شرقها في المنطقة الفاصلة بين تلة المدينة والتلة التي توجد عليها المق
وتتميز غيمان بوجود أعداد كبيرة من األجران في الجهة الشرقية للمدينة القديمة ، والجرن بلهجة اليمن ، هي عبارة                   
عن ساحة مبلطة باألحجار تستخدم لألغراض الزراعية حيث تجمع إليها المحاصيل الزراعية من الحبـوب ، بعـد أن                   

ران ، وهناك طريقتان لذلك إما بجعل الماشية تدور فوقها فتدهسها           تجف ، ثم تفصل الحبوب عن السنابل  في تلك األج          
  .بأقدامها ، أو يتم ضربها بأعمدة مخصصة لذلك ، وهو األمر الذي يؤدي إلى انفصال الحبوب عن السنابل 

  .وكثرة األجران في غيمان يدل على أنها كانت في فترات متقدمة تنتج محاصيل زراعية من الحبوب  بكميات وافرة 
من المساجد التي استخدمت في بنائها األحجار القديمة وهما مـسجد           ) إثنين  ( وتحتوي مدينة غيمان األثرية على عدد       

   .الوشلي وجعيدان ، وهما مسجدان صغيران ُبنيا مؤخراً 
 مديرية بني مطــر

فـي  " الحجـري   " ء عند     مديرية بني مطر إحدى مديريات محافظة صنعاء ، كان يطلق عليها ناحية البستان ، كما جا               
الحسين بن  " ، وقد سميت بناحية البستان ؛  بسبب أنها كانت بنظر بعض أوالد              " مجموع بلدان اليمن وقبائلها     " كتابه  

، الذين سكنوا البستان المعروف بين صنعاء القديمة وبير العزب ويعرفون ببيت البـستان فنـسبت                " القاسم بن محمد    
  .الناحية إليهم 

الحسن بـن أحمـد     " التي عدها مؤرخ اليمن     ) حراز ، هوزن ، حضور      ( كانت تندرج هذه الناحية في مخاليف       وقديماً  
مخالف حراز وهوزن ، وهو سـبعة أسـباع ، أي           : ( حيث ذكرها كاآلتي    " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  

رية ، وصعفان ومسار ولهاب ومجيح وشـبام ،         سبع بالد حراز ، المستحرزة وهوزن وكرار ، وإليها تنسب البقر الكرا           
، " الغوث بن سعد بن عوف بن عدي        " ويجمع الجميع اسم حراز وهوزن ، وهما بطنان من حمير الكبرى ، وهما ابنا               

من همدان وبطون أخرى من حمير ، وهي بلـد          " نشق  " و  " لُعف  " و  " حنتل بن عوف بن عدي      " وبحراز الحناتلة ولد  
ورس والعسل ، والبقر العراب مثل الجبالنية ، وحراز مختلطة من غربيها بأرض لعسان من عك فمنها                 كثيرة الزرع وال  

فمـن  التيم واألدروب وعجب والُعَبر والعراقان ووادي حار ، وبوادي سهام الماء الحار ينضج البيض والرز بحرارته ،    
ظهار بـن   " بطن من حمير وشط الحجل واألحص ، وهو منهل الظهار           : وادي حار العقيل والحبيل واألنعوم ، واألنعوم      

من همدان والذنبات والعارضة والمعشور والرخام والجمع والسوق والحورانيات وصـوالنة والبويَّـة             " بشير النشقي   
  .حضان 
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الذي سمي جبل " شعيب ابن مهدم بن المقدم بن حضور    " من ولده   " حضور بن عدي بن مالك      " مخالف حضور ، وهو     
النبي شعيب باسمه ، وهو الذي قتله قومه ، ويقال قتله أهل حضوري وعربايا ، وكان قد بعث إليهم بـسافلة حـضور         

 األخروج" يناع وشُم وماضخ وصابح واألغيوم ويريس ـ ومنهم بحزا وعلسان ـ فهذه سافلة حضور ويتصل بها بلد   
، ويقال نسب البلد إلى خرجـة من همدان ، واألخـروج بين حضور وهوزن ، وهو بلد واسـع                  " بن الغوث بن سعد     

وموسطها ذات جردان ، وعليها الطريق إلى نقيل الشجة الذي في رأسه هـوزن  ببلـد األخـروج وحـضور الـصيد                       
 حمير ، وقد يتهمدنـون ، وعالية حضور        إنهم من حمير ، وهم غير صيد همدان ، والجحادب من          : يتهمدنون ، ويقال    

، ويجمـع هـذه     " بنو الغوث بن سـعد      " واضع والمعلل وحقل ُسهمان بالد ينسب إلى واضع ، والمعلل وسهمان هم             
مـا كـان    " الهمداني  " المواضع مخالف المعلل ، إال أن بعض تلك التسميات للمواضع واألماكن قد تغيرت ، حيث ذكر                 

 -:، فـي مقالـة      " إسماعيل بن علي األكوع     " ، وقد أورد تلك التغييرات القاضي       ) ألف عام   ( على عصره قبل قرابة   
  :، حيث أورد أن " الذكرى األلفية للهمداني "  الذي نشره في كتاب -" الهمداني " مخاليف اليمن عند  

عد في الوقت الحاضـر     هو مخالف من مخاليف حراز ، ومن قراها الهجرة ومناخة مركز حراز وإن كانت ت              :  هوزن   -
  .من عزلة الشرقي 

  " .شرقي حراز "  الشرقي - اآلن –هو ما يسمى :  حراز المستحرزة -
  . اسم لجبل في عزلة بني أحلس من الشرقي - اآلن -هو :  كــــرار  -
  . على ناحية من حراز ومركزها متوح - اآلن -يطلق :  صـعـفـان -
دعوته سنة  " علي بن محمد الصليحي     " كبير فيه قرى ومزارع ومنه أعلن        اسم لجبل    - اآلن   -هو  :  مســــار   -
  ) . هجرية 439( 
  . اسم لعزلة غربي هوزن وتقع بين الثلث وهوزن - اآلن -هو:  لــهــاب -
  . اسم لجبل شاهق جنوب مناخة مركز حراز - اآلن -هو:  شــبــام -
  . حراز هو اسم لعشيرة ، ولهم بقية اآلن في:  الحنـاتـلـة-
  .هو اسم لعشيرة ، ولهم بقية اآلن  في بني إسماعيل من حراز :  لُــعــف -
  . اسم لواٍد عداده في صعفان من حراز السفلى - اآلن -هو:  األدروب  -
:  األحـــصى    -اسم يطلق على واد يقع شرقي باجل ، وهو غير مخالف الحار التابع لذمار               - اآلن   -هو:  حـار   -

  . عبــال هو موضع في شرق
  . الذنبــة - اآلن -هو اسم لقرية تسمى :  الـذنـبـات-
  . اسم لموضع في سافلة بــرع - اآلن -هو:   المعشــور-
  . من أعمال برع وهو لعساني  ويسمى المرخام  - اآلن -هو:   الرخـــام-
  .مياه األودية فيه ) الجتماع ( هو المعروف اليوم بالمجتمع لتجمع :  الجمـــع-
  . اسم لجبل مشهور من الحيمة الخارجية - اآلن -هو:  يـنـــاع-
  . يعرف بماذخ ، وهو وادي الربوع - اآلن -هو:  ماضــخ -
  .هو موضع مازال يحتفظ باسمه  ويقع في الحيمة :  األغيــوم-
  . اسم لقرية من عزلة األحبوب من الحيمة الداخلية - اآلن -هو:  يـريـس -
  .عروفة ومشهورة اآلن من الحيمة الخارجية عزلة م:  علـسان  -
  ) .طريق الحجيج (  ما يعرف بحجرة ابن مهدي علي المحجة - اآلن -هو:  جــردان -
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  .هو موضع يقع اآلن  بين عزلة عمرو وعزلة بالد القبائل من الحيمة الداخلية:  حضور الصيد -
  .سم وعدادها اليوم من الحيمة الخارجية هو اآلن اسم ألرض وقبيلة مازالت تحمل نفس اال:  الجحـادب -
هما المرتفعات الجنوبية لناحية البستان ـ بني مطر ـ ، وسهمان هو اسم الحقل الذي يقـع فـي     :  واضع والمعلل -

   .جنوب شرق جبل حضور ـ جبل النبي شعيب ـ وتقع في طرفة الغربي قرية متنة 
مواضع العشائر واألسر التي كانت تستوطن مديرية بني مطـر ،           ويمكن إجراء دراسات حديثة لذلك لمعرفة مدى تغير         
  ) .ألف عام ( قبل"  الهمداني " ومعرفة األسماء الحديثة للمواضع القديمة التي ذكرها 

مجمـوع بلـدان   " ، في كتابـه " الحجري " أما اآلن فمديرية بني مطر ـ بالد البستان ـ ، جملة مخاليف ذكرها حديثاً   
 ، حيث ذكر أنه مخالف يشمل قرى كثيرة ومزارع وأعلى جبل فيها جبل حـضور وفيـه قبـر النبـي                      "اليمن وقبائلها   

شـعيب ، وجـبـل حضور من أعـلى الجبال في اليمن والجزيرة العربية عامة ، يرتفع عن مستوى سـطح البحـر                    
الف شهاب ، وهو أقرب     تقريباً ، وهو شديد البرد في زمن الشتاء ، ومن مخالف بني مطر مخ             )  متر   3760( حوالي  

شهاب بن العاقل بن ربيعة بن وهـب بن ظالم بن الحـارث بـن              " المخاليف من هذه الناحية إلى صنعاء ، ُسمي باسم          
، ومن قـرى بني شـهاب بيت بـوس وحدة ، وهي من أجمل قرى صنعاء وبالقرب من حدة قرية                  " معاوية بن كندة    

رتل ومن مخاليف هذه المديرية مخالف دايان ومخالف الحـدب ومخـالف            سناع وهي تشبه حدة ، وقرية َحِمل وقرية أ        
 ، ومخالف جنب والبدوية وبني سـوار ، وسـمي           - وهو مخالف األسد     -الثلث ومخالف بني قيس ومخالف الراعي       

، ومن قرى هذه المديريـة      " راع بن سيار بن معاوية بن سيف بن الحارث بن مرهبة بن بكيل              " مخالف الراعي باسم    
قش التي كانت هجرة وفيها علماء ، ومن قرى هذه المديرية ـ أيضاً ـ بيت حنـبص وبيـت ردم ومتنـه ومحيـب       و

 وبيت عذران ، وداعر ، ومصنعة ريشان وأكمة الجبارنة ويازل وغيـر ذلـك ،                - سوق مشهور  -: ومسيب وبوعان   
لها المشهورة ، وهو مسامت لـنقم       ومن حصونها ظفار في بني شهاب ، ويعرف سابقاً  بقرن عنتر ، وعيبان من جبا               

   .-في جهة الغرب يفصل بينه وبين نقم حقل صنعاء الذي تقع  فيه مدينة صنعاء ـ حالياً 
يتصل بمديرية بني مطر من جهة الشرق حقل صنعاء ومديرية سنحان ، ومن جهة الشمال مديرية همدان ومـن جهة                   

  . لجنوب بالد الروس من نواحي صنعاء وبالد آنس الغرب مديرية الحيمتيين من أعمال حراز ، ومن جهة ا
الشمال الشرقي إلى حقل صنعاء والرحبة ثم إلى الجـوف ، والـشمال             : ومياه مديرية بني مطر تسيل إلى ثالث جهات         

الغربي إلى وادي سرُدُد ثم إلى تهامة فالبحر األحمر ، والجنوب الشرقي والجنوب الغربي إلـى وادي سـهام فتهامـة                     
األحمر ، وفي هذه الناحية حقل سهمان في سفح جبل حضور ، والطريق من صنعاء إلى جهة حراز مـن هـذا                      فالبحر  

  .الحقل وفيه مزارع كثيرة 
 حيث كان قاعها قـاع  – فترة ما قبل اإلسالم –يعود تاريخ مديرية بني مطر إلى العصور المبكرة من تاريخ مملكة سبأ        

(  اسـم   )RES. 3951( استوطنت فيه إذ ذكر في النقش السبئي الموسوم بـ سهمان أحد القيعان التي كانت سبأ قد 
، وهو اسم مازال إلى اليوم يطلق على المرتفعات الجنوبية لمديرية بني مطر ، وكذلك حقل سهمان ؛ بمعنـى                    ) المعلل  

القـرن الـسابع قبـل      ( أن تاريخ المعلل يعود إلى مرحلة االستيطان السبئي في الهضبة ، تلك المرحلة التي بدأت في                 
، وقد أعقبت ذلك القرن مراحل استيطان أخرى منها هذه المرحلة والتي ال تبعـد كثيـراً عـن ذلـك القـرن        ) الميالد  

واستهدفت هذه المرحلة السيطرة على قاع الرحبة ، وقاع سهمان وقد أسفر استيطان قاع سهمان إلى إقامـة مدينـة                    
  . المعلل على طرفه 
ن السبئي إلى الهامد بالقرب من باجل ، ثم شهدت أراضي مديرية بني مطرأحداثاً متباينة مـا بـين                   وقد وصل االستيطا  

  .سالم واستقرار ، وما بين حروب طاحنة استمرت حتى العقود الماضية من القرن العشرين    
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  :الحيمة 
ت المربوطة  ، تقع في الجهة الغربية الحيمة بفتح الحاء المهملة وسكون الياء وفتح الميم والمختومة آخرها بتاء التأني

من حضور وشرقي حراز ، تشتهر بزراعة البن والقات والطنب وغيرها ، وتنقسم الحيمة إلى مديريتين يمكن الوصول                  
  .إليها من المفرق الواقع بعد سوق ضوعان على الطريق الرئيسي الممتد بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة 

 مديرية الحيمة الخارجية

، وتشتهر بزراعـة    " علسان بن حضور    " مركزها مفحق وهي في الجهة الجنوبية ، وتضم وادي علسان وينسب إلى             
  -:البن والموز والطنب وغيرها ومن معالمها 

صـابح بـن    " وادي صابح وينسب إلى      " .منيع بن إسحاق الجحدبي     " جبل الجحادب وهو بطن من حمير وإليه ينسب         
حصن بيت غانم ، حصن بيت القملي أسـفل          .اليوم وادي صباح ، ويقع جنوب جبل دروان         ، وهو ما يسمى     " حضور  

 يقع في الجهة الشرقية من مديريـة        -حصن بيت غوبر في خميس مديور        .سوق الصميل من القرى الجبلية الجميلة       
 فيه ، ويعتبر حصن غوبر     الحيمة الخارجية ، وكان يسمى قديماً مخالف األعوج ومخالف التواليق لكثرة أشجار التالوق            

من المعالم اُألثرية والتاريخية باإلضافة إلى مبنى المحفق وحصن العلي ، وجميعها تشكل مجموعة من البيوت القديمة                 
   .  كقرى متناثرة في الجبال - صنعاء ، الحديدة -متماسكة البناء ذات مناظر رائعة ، يمكن مشاهدتها من خط 

  مديرية الحيمة الداخلية
تقريباً من الطريق الرئيـسي الممتـد بـين         )  كيلومتراً   25( ر مركز مديرية الحيمة الداخلية وتقع على بعد حوالي          الع

  .العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة ، وتضم معالم تاريخية وسياحية مثل 
  .وهو حصن منيع من معاقل اليمن المشهورة " يناع بن حضور "  جبل يناع وينسب إلى -
وكان يسمى قديماً ماذخ ، وهو ما يسمى اليوم         " ماضخ بن حضور    " وكان في األصل ماضخ ينسب إلى        وادي ماضخ    -

وادي الربوع نسبة إلى السوق األسبوعي الذي يقام فيه يوم األربعاء من كل أسبوع ، يقع الوادي شمال جبـل دروان                     
 الستخراج العسل ، وفيه المياه الجارية على        ويشتهر بزراعة البن الفاخر والكاذي وأشجار الطنب ، وتكثر فيه المناحل          

  .مدار العام وتحيط به المناظر الطبيعية الخالبة 
 القرى التاريخية المحصنة أهمها المصنعة ، منازلها القديمة متماسكة ، يمكن الوصول إليها عبر الطريق المرصوفة                 -

بيعياً ال يمكن االرتقاء إليها وأهم المعالم األثرية في         باألحجار المؤدية إلى باب القرية الوحيد ، وبقية الجهات محصنة ط          
  .الحيمة الداخلية جبل ظفار 

من الطريق الرئيسي الممتـد      ) 70( يقع منبع حمام علي شمال قرية بني منصور الواقعة عند الكيلو            :  حمام علي    -1
)  كيلـومتر    10( منصور حـوالي    بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة في قرية بني يوسف التي تبعد عن قرية بني               

 16( تقريباً عبر طريق مسالكه وعره ، في مكان مبني بالحجر على هيئة غرفة مستطيلة الشكل ال تتجاوز مـساحتها                    
تقريباً، يؤمه العديد من المرضى على مدار العام يبتغون بفضل من اهللا الشفاء مـن               )   مترات    3(  وارتفاعها   )  ٢كم

 إال أن طرق العالج تتم بطريقة بدائية ، مما تسبب في انتقال العدوى            تشفيات واألخصائيين ،    أمراض عجزت عنها المس   
بين المرضى ، وقد سبق وأن زارت منبع الحمام فرق دولية متخصصة قامت بإجراء تحاليل لمحتويات مياهه المعدنية                  

فـي  )  لتر   20(  اندفاع مياهه تصل إلى      وإن قوة )  مئوية   32ْ( ، وأظهرت النتائج إن درجة حرارة مياهه تبلغ حوالي          
الدقيقة الواحدة ، كما أظهرت تلك النتائج أن مياهه تحتوي على مواد كبريتية بمعدالت مرتفعة ونصحوا بإغالقه إلى أن                  

  . تتهيأ ظروف أفضل ويتم اكتشاف منابع أخرى تنخفض فيها نسبة المواد الكبريتية 
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ق على واحدة من القمم الجبلية ضمن سلسلة جبل النبي شعيب ، ويقع في              جبل ظفار ، اسم يطل    :  حصن جبل ظفار     -2
الغرب من تلك السلسلة ، ويتميز عن غيره من الجبال في كون منحدراته التي تقع أسـفل القمـة مليئـة بـالكهوف                       

لكهوف شديدة  والمغارات ، منها كبيرة األحجام وأخرى صغيرة، وهي صعبة المنال ألن المنحدرات التي توجد فيها تلك ا                
  .االنحدار 

ولكن عندما ُبني  عليه الحصن ) قرن عنتر ( يحمل اسماً آخر ، هو ) القرن السادس الهجري    ( لقد كان جبل ظفار قبل      
" ليطغى فيما بعد على االسم القديم للجبل ، يعود تاريخ حصن ظفار إلى عهد                 ) حصن ظفار   ( أطلق على الحصن اسم     

، فهو الذي أمر ببنائه في شهر ربيع اآلخـر مـن سـنة              )  هجرية   694 – 647" ( لي  المظفر يوسف بن عمر الرسو    
  ) .المظفر ( نسبة إلى اسمه ) حصن ظفار ( ، وأطلق عليه اسم ) هجرية672(

  مديرية أرحب
  -: مـــدر -أ

مـدر اسـم   ، واسم ) صرواح ـ أرحب  ( تقع مدر في منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء ، ويطلق عليها أحياناً اسم 
، أي مدينة مدر ، كما أطلق       ) م د ر م       /  هـ ج ر ن     ( قديم ورد ذكره في النقوش اليمنية القديمة عرف باسم مدينة           

، وتنتشر اآلن في مدينة مدر الكثير ) ذ م د ر م  / ش ع ب ن ( هذا االسم ـ أيضاً ـ على قبيلة كانت تقطن في مدر   
 إلى عصور ما قبل اإلسالم ، وعرفنا من خالل النقوش القديمة بأن مدينة مـدر  من الخرائب للمباني التي يعود تاريخها   

  :كانت مدينة مترامية األطراف تسكنها عدة قبائل ، وفيها أقيمت ثالثة معابد ضخمة هي 
 القرن األول قبل  (ويقع في رأس جبل مدر ، ويعود تاريخه إلى          ) : رأس مدر   ( والمسمى معبد   ) عثتر  (  معبد لإلله    -1

، ونقل وصفاً كامالً له ، فهو عبارة عن مبنى مـستطيل  Glaser .E(إدوارد جالزرـ ( ، وقد زاره النمساوي )الميالد 
الشكل له مدخالن األول في الجدار الشرقي واآلخر في الجدار الغربي ، وكان سقفه يستند علـى عـدد مـن األعمـدة               

حيث استغل هذا المعبـد     ) ثمانية عشر عموداً    ( بق منها سوى    لم ي ) ثمانية وعشرون عموداً    ( الحجرية ، يبلغ عددها     
في العصور اإلسالمية بتحويله إلى مسجد ، حفرت بركته في النصف الجنوبي من المعبد واسـتخدمت منطقـة قـدس                    
األقداس كمصلى ، وتحويل مبنى المعبد الذي بقيت جدرانه قائمة إلى وقتنا الحاضر أدى إلى طمس الكثير من معالمـه                    

  ) .عثتر ( ضافة إلى فقدان القطع األثرية التي كان يحتويها ، قوامها القرابين والنقوش النذرية التي كانت تقدم لإلله إ
جاء اسم هذا المعبد في كثير من النقوش التي ُعثر عليها  فـي              ) : مربض  ( ، والمسمى   ) تألب ريام   (  معبد اإلله    -2

ئيسي ال يمكن تمييزه ؛ وذلك بسبب التخريب الـذي تعرضـت لـه خرائـب     خرائب مدينة مدر القديمة ولكن موقعه الر    
  .المدينة القديمة حيث نزعت منه األحجار المنحوتة واستخدمت في بناء المنازل الحديثة في القرى المجاورة 

تي ُعثر جــاء ـ أيضاً ـ اسم هذا المعبد في كثير من النقوش ال  ) : مــدر ( ، والمسمى ) المقة (  معبد اإلله -3
  .رائب المدينة القديمة المندثرةعليها في خرائب المدينة القديمة ولكن ال نعرف موقعه بالتحديد بين خ

ووجود الثالثة المعابد اآلنفة الذكر تعطينا تصوراً كامالً للحياة االجتماعية والقبائل التي كانت تستوطن مدينة مدر ، لقد                  
 يمكن معرفتها من خالل أسماء اآللهة وألقابها فهناك عشائر من قبيلة سـبأ              كانت مدينة مدر تحتضن عدداً من القبائل      

، ) المقـة   ( ، وهناك عشائر من قبيلة فيشان المتحالفة مع سبأ والتي كانت تتعبد اإلله              ) عثتر  ( التي كانت تتعبد اإلله     
لتي تقع فـي غـرب حاضـرة        هضبة ا وربما إنها قدمت إلى مدينة مدر نتيجة لحركة االنتقال السبئية في المرتفعات وال            

، وهي بالتأكيد تنتمي إلـى القبيلـة   ) تألب ريام   ( ، أما القبيلة الثالثة فهي التي كانت تتعبد لإلله          ) مأرب  ( مملكة سبأ   
التي كانت مدينة مدر إحدى مدنها ، وقد أدى التعايش السلمي لتلك القبائل الثالث إلى إطالق تـسمية               " سمعي  " الكبيرة  
  .، وليس قبيلة مدر )ذ م د ر م / ش ع ب ن ( لها ، وهي القبيلة التي تعيش في مدر شاملة 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

  
  

 

20 
 

وبذلك فمدينة مدر قد جمعت عدة ثقافات ، وعدة ديانات ، وأصبحت بالتالي مجتمعاً واحداً بثقافـات وديانـات متباينـة       
ن القديم إلى جانـب التعـايش       تجمعها رقعة أرض واحدة ومصلحة مشتركة ، وهي تعكس لنا التسامح الديني في اليم             

  .السلمي بصورة شفافة ، كما عرفت نشاطاً سكانياً واسعاً في مختلف العصور 
فأما مدر فأكبر بالد همـــدان ـ   : (  قال " اإلكليل الجزء الثامن " مدر في مؤلفاته ففي كتاب " الهمداني " وقد ذكر 

فمنها ما هو اليوم خراب ، ومنها ما هو اليوم متشعث ،  ) أربعة عشر قصراً( مـآثـر ومحافـد ـ بعد ناعط ، وفيها  
ومنها ما هو عامر مسكون ، فأما قصرها العامر فقد دخلته ، فهو بوجوه من الحجارة البالطية الخارجية ومثلها مـن                     

ـ وهي طريقة رص األحجارـ ال ترى فيها فصالً ما بين الحجرين حتـى لـو كـان                   داخله ، ثم أجرى عليها المماشق     
داخله كريفاً للماء ما خان وال نفذ ، وترى فيها من األعداد لتلك القصور كرفاً للماء بأعمدة حجارة طوال مضجعة على                     

، وفي مسجد مدر أساطين مما نزع من تلك القصور ولـيس فـي المـسجد                ) بضع عشرة ذراعاً مربعة     ( أعمدة قيام   
) فيهـا   ( ا مفرغة في قالب ، وقبالة قصر الملك منها بالطة           الحرام مثلها ، وهي أطول منها وأكثف وأحسن نجراً كأنه         

مستقلة للمشرق ، وصورة الشمس والقمر يقابالنه إذا خرج الملك لم يقع بصره إال على أول منها فإذا رآها كفَّر لهـا                      
  ) .الن يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخر بذقنه عليها 

النقوش اليمنية القديمة بأن مدينة مدر كانت تضم ثالثة مـن أضـخم المعابـد              ما جــاء في    " الهمداني  " ويؤكد لنا   
اليمنية القديمة ، إال أن كثيراً من المعابد التي أشار إليها لم تعرف أماكنها بالتحديد حيث فقدت معالمها ولم يعثر علـى                      

 اآللهة التي عبدت فيهـا ولربمـا        نقوش في منطقة مدر والمواقع المجاورة لها تدل على أسماء تلك المعابد وأسـماء            
  .البحث والتنقيب األثري مستقبالً كفيل بتبيين ذلك 

وقد قدم بصورة أو بأخرى مدى االعتقادات الدينية والطقسية التي كانت تحظى بها معابد هذه المدينة وذلك من خـالل                    
منية القديمة ، واعتبرهما رمزاً من      قصة الملك الذي يخر بذقنه على صورة الهالل والقرص المعروفان في الحضارة الي            

  )  .القمر ( واإللهة ) شمس ( رموز اآللهة 
  " :جبل ريام "   أتوة -ب 

يقع جبل ريام في أراٍض منطقة أرحب إلى الشمال من العاصمة صنعاء ، وتقع عليه مدينة أتوة ، وهو جبل مـشهور                      
أ  /  هــ ج  ر  ن        ( ه والتي اطلقت عليها النقوش اسم       منذ عصور ما قبل اإلسالم ، إضافة إلى المدينة التي تقع علي           

بمعنى أنه كان مركزاً دينيـاً      ) ر ي  م  م         /  ت  ا  ل  ب        ( مباشرة) تألب  ( وقد تأتي بعد اسم اإلله      ) ت  و  ت  م          
ء ذكرها في النقوش    أقيم له معبداً على جبل ريام يحمل االسم نفسه ، أمَّا مدينة أتوة فقد جا              ) تألب  ( تقام فيه العبادة ،     

وهجرن هو المصطلح الذي أطلقته النقوش على هذه المدينة بمعنى          ) ا  ت  و  ت  م            /  هـ  ج ر  ن         ( أيضاً بصيغة 
، الـذي   ) تألب ريام   ( أنها تحتوي على كافة مقومات المدينة اليمنية القديمة ، وقد ارتبط اسمه باسم إله قبيلة ُسمعي                 

خاص بإله المعبد الكائن في قمة جبل ريام حيث كان          ) ريام(رى ، ولكن كما يبدو أن االسم        دخل في تركيب األلقاب األخ    
إذ أن اإلله فيما بعـد      ) تألب  ( له مكان خاص للكاهن المتنبئ ، باإلضافة إلى أن ريام هذه كانت نقطة االنطالق لعبادة                

بل ريام أقيمت عدد من المعابد لهذا اإلله أهمها ، وعلى قمة ج) ر  ي  ا  م  م  / ت  ا  ل  ب  ) (  تألب ريام ( سمى 
، ) تألـب  ( وهذا المكان المقدس الذي يأتي إليه الناس ألداء الشعائر الدينية فيه لإلله      ) ت  ر ع  ت       ( المعبد المسمى   

  ) . أ  ت  و ت  م (  كما أقيم له معبد آخر في المدينة حمل اسم المدينة 
نتيجة الرتفاع شأن   ) القرون األولى التالية للميالد     ( إلى منزلة رفيعة في     ) تألب( دعو  الم) القمر( فقد وصل شأن اإلله     

بني همدان أصحاب السيادة في قبيلة حاشد إذ كان اإلله تألب حاميهم ، كما أصبح يمثل مكانة هامة في الكيان الـديني                      
، ) يوسم ،  حاشد ، حمالن         ( لوائها ،     ، وكان يضم ثالثة شعوب تحت       ) سمعي  ( في منطقة التحالف القبلي المسمى      
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وقد انتشرت عبادته في أراضي تلك القبيلة ، والتي كانت تقطن في الجزء الشرقي من المرتفعات الشمالية الممتد مـن                    
فقد انتشرت في معظـم      ) تألب ريام   ( شمال مدينة صنعاء وحتى المناطق القريبة من صعدة ، أما بالنسبة لمعابد اإلله              

  : راضـي ، ومنها مثالً تلك األ
  . ويقع في مدينة حاز شمال غرب مدينة صنعاء –) ش  ص  ر  م (  معبد -
  .  ويقع بالقرب من حقة همدان شمال مدينة صنعاء –) ق  د  م  ن  (  معبد -
  . ويقع في ناعط شمال شرق مدينة عمران –) ح  د  ث  ن  ن (  معبد -
  . كانط شمال مدينة صنعاء  ويقع في–) خ  ض  ع  ت  ن (  معبد -
  . ويقع  في شبام الغراس  شمال شرق مدينة صنعاء –) ك  ب  د  م  (   معبد -
  . ويقع في شبام الغراس أيضاً –) ذ  م  ر  م   ر (   معبد -
  . ويقع  في بيت دغيش شمال مدينة صنعاء –) ظ  ب  ي  ن  (   معبد -
  .  بالقرب من جبل ريام شمال مدينة صنعاء  ويقع في مدر–) م  ر  ب  ض  ن  (   معبد -
  . ويقع في مدينة أتوة على جبل ريام شمال مدينة صنعاء –) أ  ت  و  ت  م  (   معبد -
  . ويقع على جبل ريام شمال مدينة صنعاء وهو من أهم معابده –) ت  ر  ع  ت  (   معبد -
  .صنعاء  ويقع في برأن شمال شرق مدينة –) م  خ  ل  ي  م (  معبد -

 وهو المعبـد  –، ـ كما سبق ذكره  ) تألب ريام ( الذي يقع على جبل ريام من أهم معابد اإلله ) ترعت ( ويعتبر معبد 
الذي كانت تحج إليه قبيلة ُسمعي ويقدم لنا أحد النقوش التي ُعثر عليها على صخرة في ذلك الجبـل وصـفاً مدهـشاً                       

 حيث يذكر هذا النقش األعمال المحظور القيام بها أثناء          RES.4176) (لطقوس هذا الحج ، وهو النقش الموسوم بـ         
فـي  ) المقة  ( الحج واألعمال المشروعة ، وقد ظهر أول نوع من طقوس الحج ، في مأرب وكانت تقام لإلله السبئي                   

تـسعة   (، وكان يستمر أكثر من    ) ذ أ ب هـ ي      ( محرم بلقيس في شهر محدد من السنة وهو شهر          ) أ و ا م     ( معبد  
، أما األشخاص الذين كانوا يؤدون طقوس الحج فقد كان يطلب من الجميع أداء هذه الطقوس ، الرجال ، النساء                    )أيام  

  .، األطفال ، وكان يتميز طقس الحج أن له مشروعية ، وله ُحكمه ووقته وكيفية أداء فروضه 
أمـر  : ( اإلله لُعباده قبيلة ُسمعى ، يقول فيه        حيث ذكر ذلك النقش الذي يحمل توجيه من         ) تألب ريام   ( وطقوس حج   

يقتضي فيه على قبيلة سمعي أن ال يسهو        ) أوس إل بن يهسحم     ( جلت إرادته بمرسوم  في سنة       ) يهرخم  ( تألب ريام   
أي إلى اإلله تألب    ( في مأرب بشهر أبهي في نفس األيام المقدسة التي يحجون إليه            ) المقة  ( عن الحج إلى معبد اإلله      

  -:في جبل ريام ، واألعمال المشروعة وهي كالتالي ) ترعت ( ، ثم حدد األعمال المحظورة أثناء الحج إلى معبده ) 
  :األعمال المحظورة 

  .على الحجاج دفع الرسوم الضريبية ضمن نطاق أراضيه في أيام الحج ) تألب (  يحظر اإلله -
  ) .ت ترع(  يحظر رعى الماشية تعمداً في أيام الحج إلى -
  . يحظر صيد الوعول الحوامل والمرضعات في أيام الحج –
 بمعنى تحريم ضرب اإلبـل أو       - يحظر على أتباعه إخراج ماشيتهم وخاصة اإلبل وسوقها بطريقة تسبب لها األذى ،             -

  .إيذائها في أيام اإلحرام ـ 
  .و عمل كمائن االصطياد في تلك األيام  يحظر على أفراد قبيلة سمعى نصب شباك صيد الحيوانات في أيام اإلحرام ، أ-
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 ) CIH.533(  يحظر في أيام اإلحرام الجماع ـ ممارسة الجنس ـ ، وهناك نقش آخر وهو النقش الموسوم بــ    -
 يحظر على األفـراد أن يتبـاهوا        –. يذكر أيضاً أن الجماع في الحج خطيئة يستوجب االعتراف بها والتكفير عن ذنبها            

  .حرام ، بمعنى أن الناس سواسية فـي تلك األيام وأنه ال يفضل هذا أو ذلك من أجل منزلة أبائهم بأبائهم في أيام اإل
  . تحظر النزاعات بين األفراد في أيام الحــج –

  :األعمال المشروعــة 
قـد   يحل ذبح الماشية ، ولكن أن يكون الذبح في الوادي وليس في المعبد عند القمة ، وأن يكون الوادي مغلـق ، و                 -

في اليوم الواحد ، والماشية التي تـذبح البـد وأن           ) سبعمائة من الماشية    ( عن طريق الوحي أن تذبح      ) تألب  ( أمر  
  .تكون صحيحة وسليمة  

  . يحل فرض ضريبة العشر فقط على الماشية -
لقيام بذلك على أساس    ، ويجوز لهم ا   ) ترعت  (  يتحمل األقيال وسدنة وكهان المعبد في أيام الحج مراقبة أمالك معبد             -

  .صيانة أمالك اإلله من االنتهاك 
أمـا  : ( عن ريام ، وعن تلك الطقوس بقوله    " الهمداني  " وأخبار هذه الطقوس ظلت صداها فترة طويلة حيث ذكر لنا           

ئام بن  ر" ينسك عنده ويحج إليه ، وهو على رأس جبل أتوة من بلد همدان ، ينسب إلى                 ) كان متنسكاً   ( ريام فإنه بيت    
، ) تحل منه حرمة والرقـاب والموقـف        ( ، وحوله مواضع كانت الوفود      " نهفان بن بتع بن زيد بن عمرو بن همدان          

كان رئام بيتاً لهمـدان     " (  الهمداني  " ، على لسان    " معجم ما استعجم من أسماء المواضع والبلدان        " وذكر في كتاب    
  ) . م إلى اليوم ـ وهي سنة ثالثين وثلثمائة هجرية ـ تحج إليه العرب وتعظمه ، وقد بقى منه شئ قائ

وثم قصر مملكته وقدام باب القصر حائط فيـه         ( في وصف أتوة في كتاب اإلكليل الجزء الثامن ،          " الهمداني  " ويضيف  
 راحته  بالطة فيها صور الشمس والهالل فإذا خرج الملك لم يقع بصره إال على  أول منها فإذا رآها كفَّر لها بان يضع                     

فيما إذا كانت ريام هذه التي ذكرهـا األودى فـي   " الهمداني " تحت ذقنه عن وجه يستره ثم يخر بذقنه عليها ، ويسأل    
  :بيت الشعر 

  أتى ابنو أود الذي بلوائه     منعت رئام وقد غزاها األجرع
أجرع " و  " تبع األخير   " ير ، وهو    يحجونه ، فسارع ملك من ملوك حم      ) فإن يكن رئام لهمدان فالبيت لكهالن       ( أم ال ؟    

  : وفيه يقول علقمة - أيضاً –من ملوك همدان " بن سوران 
  وذا رئام وبين قارس        وأجرع القيل أخا يسحما

كانت تستقبل الحجيج في كل عام فذلك يدل على أنها كانت تشمل            ) ترعت  ( وطالما أن جبل ريام ومدينته أتوه ، ومعبد         
راضي الجبل إلقامة منشآت دينية تستطيع أن تستوعب عدداً كبيراً من الحجيج بمقياس ذلك العصر ، مساحة كبيرة من أ  

) سـبعمائة رأس    ( وتستدل بأن عددهم يقدر بأنه كم هائل من خالل أعداد الماشية التي كانت تذبح في كل يوم وهـي                    
مخلفات تلك الطقوس الدينية التي تعد شـاهدة        حيث تنتشر اآلن في جبل ريام ، وفي خرائب مدينة أتوه الكثير من آثار               

على ذلك باإلضافة إلى العديد من خرائب المنشآت التي كانت تستخدم إلقامة الطقوس الدينية ، أو تلـك التـي كانـت                      
  .تخصص أثناء مهرجان طقوس الحج 

ترعت ( ، وأن أمالك معبد     ومن الجانب االقتصادي من الواضح بأن تلك المنطقة كانت تجني مبالغ طائلة في أيام الحج                
في ) تألب  ( كانت ضخمة وهائلة لدرجة أن األقيال يشاركون سدنة وكهان المعبد في مراقبة أراضي وممتلكات اإلله                ) 

  .أيام الحج التي كانت تعد رافداً أساسياً من روافد ريع المعبد 
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 لما شاهده لتلك الخرائب ، ومعلومـات        ، وصفاً ) Glaser.E( إدوارد جالزر ــ    ( وقد قدم لنا المستشرق النمساوي      
كانت ريام مركزاً دينياً ، وهي مستوطنة نشأت في األصل من ذلك            : ( ، وجبلها ريام بقوله     ) أتوتم  ( هامة عن المدينة    

، أما اآلخر فيصفه مستخدماً عبارة قبة ، وقـد          ) تألب  ( المعبد فقد رأى بنائيين كبيرين أحدهما وكأنه قصر وهو معبد           
ر في ذلك المعبد على األلواح الحجرية المنصوبة التي عليها كتابات بخط المسند والتي يعود تاريخهـا إلـى فتـرة                     ُعث

، وتنبئ تلك الكتابات عن نجاحاتهم الخارجية ، خاصة وأن واحـداً            ) القرون الميالدية األولى    ( ازدهار الهمدانيين في    
  .ملك سبأ " وهب إل يحوز" ، وهو ) ن الثاني الميالدي القر( منهم وصل إلى سدة العرش السبئي في منتصف 

  مديرية نهــم
نهم مديرية من مديريات محافظة صنعاء ، ونهم قبيلة من قبائل اليمن ، تقع أراضي نهم في شمال شـرق العاصـمة                      

اليـة ،   صنعاء ، يحدها من الشمال الجوف وبالد سفيان ، ومن الشرق الجوف ، ومن الجنوب بنو حشيش وخوالن الع                  
  .ومن الغرب أرحـب 

وتنقسم قبيلة نهم إلى غُفيري ومحلفي ، ثم ينقسم الغُفيري إلى ثالثـة أقسام ، عيال غفير والحنشات والجدعان ومـن                    
عيال غفير سمح ، وهم حميدي وضحاكي وعبدلي وشوذري هوالء سـمح ، ثم عيال غفير المطيرة ، وعيـال أحمـد                     

ات العواصم والجفور والقميحات ومن الجدعان آل حرمل وآل جمعان وآل خضير ،             والنعيمات وبنو بارق ، ومن الحنش     
ومساكن الجدعان الجوف ، وأما المحلف فهم منصوري وصيادي ، ومن المنصوري مرهبة وبنو منصور ، ومن عيال                  

ي عـذر   صياد عواض وفهدي ، والمذكورون هم من قبائل مرهبة في عداد نهم ، والجميع من بكيل ، ومن المنـصور                   
  .وعدادهم في نهم " صفة جزيرة العرب " في كتابه" الهمداني " مطرة ، وهو في األصل من عذر حاشد ، كما جاء عند 

  . ومن قرى نهم المديد ، وبَّرأن ، وملح ، وثومة ، وخلقة ، وضبوعة ، ومسورة  ، ومجزر ، وثاجر
بلد قبيلة يام القديمـة ، وفيـه موضـع يعـرف            ومن أشهر جبالها جبل يام ، وهو جبل واسع متصل بالجوف ، وهو              

  ) . هجرية 1250( المتوفى في سنة " أحمد بن علي السراجي" بالغيضة قبر فيه اإلمام 
ومياه نهم ـ أودية نهم ـ تصب في الجوف ، وبعض أوديتها تصب في وادي الخارد الواقع غرب أراضي نهم ، ومن   

  .جزر ثم إلى الجوف ، ومنجم الرضراض أشهر معالم نهم أوديتها الشرقية وادي مالحا الذي يصب إلى م
  -: منجم الرضراض 

يقع منجم الرضراض في السفح الشمالي لجبل صلب في شعب يسمى المجني من أراضي نهم ، وهو عبارة عن مـنجم                  
، فقد  " لفضة  الجوهرتين العتيقتين من الذهب وا    " في كتابه   " الهمداني"قديم للفضة ، بدأت قصة الرضراض عندما ذكره         

ذكر أن معدن الفضة في الرضراض ال نظير له ، وقد قدم وصفاً بإسهاب عن المنطقة التي يقع فيها ، وما تحتوي من                       
  .أشجار ومصادر مياه والقبيلة التي يقع في أراضيها المنجم 

، ومجموعـة مـن    ) كرسـيتان روبـان   ( تمكنت البعثة األثرية الفرنسية برئاسة      " الهمداني  " وباالعتماد على وصف    
، الواقع فـي الـوادي      " نهم  " الجيولوجين الفرنسيين العاملين في اليمن من تحديد موقع المنجم ، في جبل صلب في               

 بين منطقة نهم ويام تحت قرية أثرية تسمى سامك ، ويبعد عن العاصمة صـنعاء باتجـاه الـشرق                    - الحد   -الفاصل  
الذي تولى والية " محمد بن يعفر " أن المنجم والقرية قد خربتا بعد مقتل  " انيالهمد" ، وقد ذكر  )  كيلومتراً   40( حوالي  

الذي قام بتوجيه عماله على المخاليف ، وفتح حضرموت ، وحقـق            )  هجرية   258( اليمن من قبل العباسيين في سنة       
إبراهيم " على الوالية ابنه   استخلف  )  هجرية   262( الكثير من المنجزات التي لم يحققها أحد من قبله ، ولكنه في سنة              

الوالية ، وعندما عـاد إلـى       " العباسي الموفق   " ؛ ألنه توجه إلى مكة ألداء مناسك الحج ، وخاللها جدد له الخليفة              " 
" الذي أمره بقتل أبنائه     " يعفر  " بأمر من جده    )  هجرية   272- 262( الذي تولى الحكم من     " إبراهيم  " اليمن قتله ابنه    
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  –سراً بعد المغرب في صومعة مسجد شبام كوكبان ، وهو األمر الذي أدى بالقبائل إلى الثورة عليه              "  أحمد   "و  " محمد  
 تلك الثورة التي قامت بها القبائل أدت إلى مقتل عمـال مـنجم              –" يعفر  " أبناء  " أحمد  " ، وعمه   " محمد  " لقتله أبيه   

، ويذكر أن عمال المنجم كانوا من الفرس ، وهم الذين كانوا            الرضراض وسكان قرية سامك إضافة إلى نهب الممتلكات         
يحتكرون صناعة واستخراج الفضة منه منذ عصور ما قبل اإلســالم ، وأنه كان منجماً غزير اإلنتـاج ال يـضاهيه                    

، أي مـا    ) عشرين ألف درهـم     ( منجم آخر في اليمن ، فقد كان ينتج في األسبوع حمل جمل من الفضة أي ما يعادل                  
سنوياً ، لقد كان يحتوي موقع الرضراض على أفران تـستخدم لفـصل             ) ثالثة آالف كيلو غرامات من الفضة       ( يقابل  

، وهي تعكس مدى اإلنتاج الغزير      ) أربعمائة فرن   ( الشوائب عن الفضة في المكان نفسه ، وكان يقدر عددها بحوالي            
  .للمنجم 

ليه التجار مـن العـراق وفـارس         من الموقع نفسه حيث كان يقدم إ       وهو الذي حدا بالتجار األجانب إلى شراء الفضة       
  .ومصر

متفاوتة في  ) ثالثين سرداباً   ( تقريباً ، ويتكون من منجم مكشوف و        ) عشرة هكتارات   ( أما مساحة المنجم فهي تقارب      
) بضعة أمتار( فاعه وارت)  متراً 40 - 30( وعرضه )  متراً 150( الطول والعرض واالرتفاع ، وأكبرها طوله حوالي      

  .، وهي للتهوية وإخراج المعدن الخام )  متراً 25 - 10( عمقها يتراوح فيما بين) عشرة آبار ( ، وله 
  مـديـريـة سـنحـان

تقع مديرية سنحان في جنوب شرق العاصمة صنعاء ومتصلة بها ، تحدها شماالً العاصمة صنعاء وجنوباً مديرية بالد                   
  .ني بهلول وغرباً مديرية بني مطر الروس وشرقاً مديرية ب

وبيت األحمر  " وريمة حميد   " وتشتمل مديرية سنحان على كثير من القرى منها حزيز ، ودبر ، ودار عمر ، ودار سلم                  
وبيت حاضر وسامك ، ومن قراها سَّيان وشعسان وضبوة وبيت نمير ومقولة والتخراف والمحـاقرة وعمـد ، وبيـت                   

لجام والجيرف وضبر خيرة وهجرة قروان وبيـر الهـذيل والجـردا وذراح والـضبعات               الشاطبي ونعض ومسعود واأل   
  .والتخراف 

يزيد بن الحارث بن كعب بن ُعلة  " ويذكر النسابة أن سنحان سميت بهذا االسم ، نسبة إلى سنحان من ولد ُصدا ، وهو                 
  " .يب بن زيد بن كهالن عمرو بن عر" وهو " مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب " وهو " بن جلد بن مالك 

ومن أشهر جبالها جبل كنن يقع ما بين سنحان وخوالن العالية ، وكذلك جبل الخطفة المطل على قرية التخراف وجبـل            
  .رهم وجبال حدَّين 

تشتهر هذه المديرية بالعديد من األودية والروافد ، أهمها وادي قروى ووادي سيَّان ووادي مقولـة                :  اشهر أوديتها    -
ي خدار ووعالن ووادي سامك ووادي مرحب ووادي هروب ووادي حبابض ووادي يكلى ووادي الـشرب ووادي                 وواد

ومن ناحيـة  " الحدا بن نمرة " عرقب ـ فالشرب وعرقب الحد ما بين ذي جرة وعنس ـ ، ويحدها من ناحية القحف   
ما بوسان واألهجر بالشرب وعرقب ،      يكلى جبرة ، وهي الحد الفاصل بينها وبين عنس وأودية عنس ، وقد يختلط بينه              

ويصب واديي سَّيان وسامك إلى فرش آنس جنوب سنحان ، أما أودية سنحان الشمالية فتصب إلـى صـنعاء فـوادي                     
  .الخارد في الجوف 

: وأراضي سنحان أراٍض زراعية خصبة ، تزرع فيها معظم الخضروات والفواكه ، ومن أهم الفواكه التي تزرع فيهـا                    
  .نب والرمان والمشمش والفرسك وغيرها من المحاصيل الحقلية  التين والع
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  : هجرة دبـر - 1

التي ) ظبر خيرة   ( هجرة دبر عبارة عن أطالل قرية ، تقع في وادي الفروات من مديرية سنحان على مقربة من قرية                   
جنوباً من صنعاء سـماها     ) تراً   كيلوم 32( تقع شرق الطريق العام التي تربط العاصمة صنعاء بمدينة تعز على مسافة             

" ، ودبر ِهَجرة ِعلم أسسها      ) وهي على نصف مرحلة من صنعاء       : ( فقال  ) َدَبَرة  ( المؤرخ الجندى في كتابه السلوك      
، وهو إمام عالم ومحدث حافظ أخذ عن كثير من العلماء وفي دبر يقع              " إسحاق بن إبراهيم بن عبَّاد بن سمعان الدَّبـر         

؛ مما  ) إثنين وسبعين ومائتين هجرية     ( لم كما جاء عند الجندي في كتابه السلوك وكان موجوداً في سنة             قبره وهو عا  
، وهي اليوم بقايا أطالل ، وينسب إلى األمام الشيخ          ) القرن الثالث الهجري    ( يدل على أن الهجرة قد ظهرت مع مطلع         

  د من صنعا وإن طـال السفر البـ:       البيت الشعري المشهور " إسحاق بن إبراهيم " 
  لطيبها والشـيخ فيها من دبـر                                   
  : مقولة سنحان - 2

تقريباً ، وتعود شـهرتها  )  كيلو متراً 15( تقع مقولة سنحان إلى الجنوب الشرقي من العاصمة صنعاء وعلى بعد نحو  
، والقيل كما هو معروف مصطلح كان يطلق في عصور ما قبل            ) لة  قيا/  قيل  (  التي أخذت من    ) مقولة  ( إلى اسمها   

 السياسية -اإلسالم ، على حاكم إقليم أو مقاطعة ، وهم أمراء محليون يتفاوتون من ناحية األهمية أو القوة االقتصادية 
فهناك مثال هام   بمقدار ما يملكون من أرض وعدد من يتبعهم من حملة السالح ، وقد يصل بعضهم إلى حكم المملكة ،                    

ملك سبأ وذي ريـدان الـذي       " انمار يهامن   " يذكر أن أحد أقيال هذه المنطقة بالذات وصل إلى حكم مملكة سبأ ، وهو               
  ) .النصف األول من القرن الثاني الميالدي ( حكم في 

)  ميالديـة  1998 - 97( وفي مقولة أسفرت الحفريات األثرية التي قام بها قسم اآلثار في جامعة صنعاء في عـامي                 
عن اكتشاف موقع هام يعود تاريخه إلى فترة ما قبل اإلسالم حيث ُعثر على أساسات لمبنى ضخم يعتقد أنه أحد معابـد              
اآللهة القديمة أو أنه أحد قصور الحكام الذين كانوا يحكمون في هذه المنطقة أولئك الحكام الذين كانوا يمتازون بالدهاء                   

 آنذاك في رخاء وازدهار األمر الذي أدى إلى عمران تلك المباني الضخمة ، التي عكـست                 الفطري ، وقد عاشت اليمن    
مدى تطور الفنون المعمارية ، فقد نحتت أحجار هذا الموقع بعناية ومهارة فائقة كشفت الحفريات عن أواني فخاريـة                   

د مثل تلك األواني الضخمة يـدل  كبيرة كانت تستخدم على األغلب لخزن الحبوب ـ المؤن الحياتية ـ وغيرها ، ووجو  
ـ أيضاً ـ على مدى الرخاء االقتصادي الذي كانت تعيش فيه هذه المنطقة والتي لن يأتي إال بوجود الحكام األقويـاء   
الذين استطاعوا أن يوفروا لمنطقتهم األمن واالستقرار المعيشي ، في الوقت الذي كانت تدور فيه رحى الحـروب فـي    

  . إلخ.ورة لها مثل حروب السبئيين مع الحميريين ، والسبئيين مع القتيانيينكافة األراضي المجا
  : جبل كـنـن - 3

يقع جبل كنن في جنوب مديرية سنحان إلى الشرق من نقيل يسلح ، وهو جبل مقدس مشهور منذ عـصور مـا قبـل                        
ت ـ ذي جرة ـ التـي اتخذتـه     ، وارتبطت بشهرة قبيلة ذي جر) القرن األول الميالدي ( اإلسالم ، بدأت شهرته في 

  .كحاضرة لها إلى جانب مدينة نعض القديمة التي يحتضنها الجبل في جهته الغربية 
وبنو جرت فرع من قبيلة كانت تتخذ من أراضي سنحان مناطق استقرار لها ، وقد شيدوا فيها عدة مدن أهمها  مدينة                      

وغيرها ، وكانت هذه العشيرة هـي التـي         ) يكلى  ( ة  ومدين) تعرمن  ( ومدينة  ) حضرم  ( نعض في جبل كنن ومدينة      
تتحمل زعامة قبيلة سمهرم وقبيلة ذمري التي كانت أراضيها هي محافظة ذمار اليوم ، وكانوا دائمـاً مـا يختـصون                     

والذي بفضل حنكته استطاع التوصل إلى      " مرثدم يهحمد   " وابنه  " سعد شمس أسرع    " بالقيالة إلى أن ظهر منها القيل       
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والذي بتربعه على عرش    ) منتصف القرن الثاني الميالدي     ( دولة سبأ ، وأصبح ملكاً لمملكة سبأ وذي ريدان في           حكم  
التـي  ) خوالن وردمان   ( استطاع أن يوجه سياسة الدولـة القديمة بحكمة وخـاض معـارك مع قبائل            ) سبأ  ( مملكة  

حاضرة قتبان  ) تمنع  ( ي المشرق في حضرموت وفي      كانت تتخذ من البيضاء ورداع مناطق استقرار لها ، وفي أراض          
" وابنـه  " سعد شمس أسـرع  " وبعد   )  Ja . 629(القديمة ، وهي المعارك التي جاء ذكرها في النقش الموسوم بـ 

، وذكـره   " فرعم ينهـب    "  إلى عرش مملكة سبأ الملك الجرتي        - أيضاً   -ملكي سبأ وذي ريدان صعد      " مرثدم يهحمد   
، وانضم  " فرعم ينهب   " ملك سبأ وذي ريدان بن      " إل شرح يحضب الثاني     "  حكمه ، ولكن جاء بعده أبنه        قليل في عهد  

، وهوالء الملوك الثالثة تلقبوا بلقب ملك سبأ        " نشأ كرب يأمن يهرحب     " ، وجاء بعدهما الحفيد     " يازل بين   " إليه أخوه   
لى عهود حكمهم بالمقارنة مع بقية ملوك سبأ وذي ريدان          وذي ريدان ، وقد وجدت أكبر كمية من النقوش التي تعود إ           

  .مما يدعو إلى االعتقاد أن عهود حكمهم كانت تمتاز بالرخاء واالزدهار
حروباً كثيرة ضد القـوى الداخليـة والغـزوات         " إل شرح يحضب    " وقد خاض أكبر ملوك هذه العشيرة وأكثرهم صيتاً         

يـأزل  "  ؛ حتى أن النقوش الكثيرة التي تـعود إلى عهده تذكر معه أخاه              الخارجية ؛ خاصة الغزوات الحبشية المبكرة     
وتصوره كأنه الفارس الذي يقود معظم معاركه بنفسه فيبدو وكأنه لم ينزل عن ظهر جـواده بعـد الحـروب إال                     " بين  

  . ليمتطيه ويخوض مع جيوشه حرباً جديدة 
إلى " نشأ كرب يأمن يهرحب "  ملكي سبأ وذي ريدان والملك "يازل بين " وأخيه " إل شرح يحضب " يعود عهد الملكين 
 -، ويحتـوي    ) أوائل القرن الثالث الميالدي     ( ، حتى   )النصف األخير من القرن الثاني الميالدي       ( الفترة الممتدة من    

الخاصان ببنـي   ، وهما اإللهان    ) ذات ظهران   ( واإللهة  ) عثتر  (  جبل كنن بقايا معبد كبير كان مخصصاً لإلله          -اآلن  
وغيرهـا ، وهـذه     ) حـضرم   ( ومدينة  ) نعض  ( مثالُ في مدينة    ) عثتر  ( جرت ، كما انتشرت عدة معابد أخرى لإلله         

المعابد لم يبق منها سوى األساسات وبعض الجدران ، حيث انتزع األهالي معظم أحجار المواقع األثرية ليـتم إعـادة                    
  .استخدامها في بناء المباني الحديثة  

   يرية بالد الروسمد
)  كيلومتراً   23( مديرية بالد الروس إحدى مديريات محافظة صنعاء ، مركزها اإلداري قرية وعالن التي تقع على بعد                 

تقريباً ، ومن أهم معالمها الـسياحية       )  متر   1500( جنوب العاصمة صنعاء ، وترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي           
  .حمام الجارف 

م طبيعي يقع بقرية الجارف فوق صخرة على مقربة من وادي أعشار الذي يمتاز بمناظر طبيعيـة         حما:  حمام الجارف   
مسالكه )  كيلومتراً   20( خالبة ، ويبعد عن الطريق الرئيسي اإلسفلتي الممتد بين العاصمة صنعاء ومدينة تعز حوالي               

قامت بإجراء تحاليل   )   ميالدية   1985 ( وعرة ، وقد سبق وزارته فرق دولية متخصصة منها البعثة التونسية في عام            
، كما أنها تحتـوي علـى مـواد       )  مئوية   55ْ( لمحتويات مياهه وأظهرت النتائج أن درجة حرارة مياهه تبلغ حوالي           

وعناصر كيمائية مفيدة في العالج الطبيعي ، األمر الذي يتميز به هذا الحمام عن غيره من الحمامات ، يؤمه العديد من                     
الل العام للعالج من أمراض الروماتيزم المزمن ، وأمراض الجلد ، والتخلص من السمنـة ، إال أن عمليـة                   المرضى خ 

علي عبد اهللا صـالح     / المعالجة تتم بطريقة بدائية ، مما تسبب في انتقال العدوى بين المرضى ، وقد قدم فخامة األخ                  
اض للحمام خاصة بالرجال وأخـرى خاصـة بالنـساء          مبادرة بناء أحو  )  ميالدية   1987( رئيس الجمهورية في عام     

  .واألطفال مبلطة من الداخل ، كما يوجد بجانب الحمام غرف شعبية بسيطة البناء لسكن المرضى 
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  مديرية مناخة

 
   
  

   
   
  
  

       
  منظر من جبال حراز                                             قرية الهجرة

  .عديد من المواقع التاريخية والسياحية منها ضم مديرية مناخة الت
  : حصن مسار -أ 

يقع حصن مسار على جبل مسار الذي يحده من الشرق حصن متوح ، ومن الغرب جبل شبام حـراز ، ومن الـشمال                      
وادي موسنة ، وتقع على سفحه الجنوبي قرية بيت شمران ، وقد احتل حصن مسار قمة الجبل كاملة تقريباً ، ولكـن                      

ن لم يبق من هذا الحصن سوى خرائب منها بقايا السور واألبراج الدفاعية التي تتخلله فـي جميـع االتجاهـات ،                      اآل
 –وبوابة السور أقيمت في الجهة الجنوبية الشرقية ، وقد تهدمت ، أما خرائب الحصن الداخلية فهي أطـالل لمنـازل                     

 المياه والمـسجد ، ومـدافن الحبـوب ، ونتيجـة             إضافة إلى مكونات الحصن من صهاريج      -خاصة لمنزلين كبيرين    
  .للمساحة الشاسعة للحصن فقد استغلت أجزاء من أراضيه للزراعة 

ارتبط الحصن بتاريخ اليمن في الفترة اإلسالمية أشد االرتباط ، فقد انطلقت منه الدولة الـصليحية                :  تاريخ الحصن    -
، وقد بني هذا الحصن في )  هجرية 459 – 439(  في الفترة الذي حكم" علي بن محمد الصليحي " التي أسسها الملك  

، وكان الحصن يعتبر من أهم المواقع في منطقة مناخة ، ويرتفع عن مـستوى سـطح البحـر                   )  هجرية   439( سنة  
تقريباً، مما أضفى عليه ميزة وأهمية استراتيجية حربية في المنطقة ، وقد انطلقت منه الـدعوة        )  متر   3500( حوالي  

 اختفائها ، فقد ظهرت بقوة في عهد        – أو بمعنى آخر     –من ضعفها   ) قرن كامل   ( لفاطمية في اليمن للمرة الثانية بعد       ا
  ) .القرن الثالث الهجري ( في نهاية " المنصور بن الحسن بن زادان " 

ية في جيـوب صـغيرة ،       واعتالء ابنه الملك فقد خالف الدعوة الفاطمية ، وبقيت منها بق          " المنصور  " ولكن بعد وفاة    
حيث " علي بن محمد الصليحي     " ولكنها اشتهرت ووصلت إلى ذروتها في عهد الصليحيين ، والدولة الصليحية أسسها             

" ظهر هذا الملك في طفولته بمظهر النجابة ، وهو ينتسب إلى قبيلة األصلوح من بالد حراز تلك القبيلة التي وصـفها                      
اء وقد نشأ هذا الطفل نشأة طيبة ألن أباه القاضي محمداًً كان حسن السيرة مطاعاً فـي                 بأن أهلها أنجاد كرم   " الهمداني  

)  إن أهل حراز كانوا أربعين ألفاً يدينون له بالطاعة          : ( أهله وجماعته وال يخرجون عن أمره ، وقد قال عمارة اليمني            
وقد بدأت عليه مخايل النجابة ودالئل الفـضائل        وأبوه كان سنياً ، شافعي المذهب ، لذلك نشأ هذا الطفل في بيت علم ،                

رئيس الدعوة الفاطمية في الـيمن يقـوم        " سليمان بن عبداهللا الزواحي   " وطموح النفس ، وهو األمر الذي جعل الشيخ         
باحتضانه وتدريسه وغرس فيه مبادئ وعلوم الدعوة بعد موافقة المستنصر الفاطمي في مصر على ذلك ، وبعدها حمل          

يصطحب ) خمسة عشر عاماً    (  مهام الدعوة ليتخذ في بادئ األمر طريقة جديدة في الدعوة ، فقد ظل طوال                على عاتقه 
الحجاج ويحج بهم وبالتالي تكونت جماعة بالرغم من قلتها إال أنها كانت تدين له باإلخالص وبالوالء خاصة في بـالده        
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 ، ولما وصلت أخبار دعوته وأنه سـيقوم بثـورة تعـرض             حراز ، ثم من قبيلة همدان ، ثم قرر القيام بثورة في بالده            
  .أصحاب دعوته في حراز إلى متاعب كثيرة 

وقد بدأت ثورته باستيالئه على قمة جبل مسار ، وقد وصلته الشيعة من أنحاء اليمن بعد علمهم بإذن اإلمام المستنصر                    
معوا له أمواالً جليلة بعدها بدأ الصليحي بعمـارة         بإقامة الدعوة في اليمن وج    " لعلي بن محمد الصليحي     " باهللا الفاطمي   

  .، وقد استمرت فترة بناء هذا الحصن شهراً كامالً ) هجرية 439( حصن مسار في شهر جمادى األولى سنة 
بخطاب أمر وقام ببثه في أرجاء حراز بدأه بمقدمـة طويلـة            " علي بن محمد الصليحي     " وبعد بناء حصن مسار توجه      

أما بعد يا أهـل حـراز   : ( رسول ، وذكر بعض مناقب الشيعة الميامين  ، ثم تالها بالخطاب ، بقوله             صلى فيها على ال   
إلهكم اهللا رشدكم ، وجعل الجنة قصدكم ، فلم أطلع إلى حصن مسار متجبراً باغياً وال متكبراً على العبـاد عاتيـاً ، وال                        

 ألن لى بحمد اهللا ورعا يحجزني عما تطمع النفوس إليـه            أطلب الدنيا وحطامها ، وال طالباً أملك غوغاءها وطغامها ،         
وديناً أعتمد عليه ، وإنما قيامي بالحق الذي أمر اهللا عز وجل به ، والعدل الذي أنزله في محكم كتابه ، أحكم فيه بحكم                        

 ذوي الـزور    أوليائه ، وسنن أنبيائه ، وأدعو إلى حجته الذي أرضه ، والقائم بفرضه ، لست من أهل البدع ، وال من                    
والشنع ، الذين يعملون في الدين بأرائهم ، ويحكمون بأهوائهم ، بل أنا متمسك بحبل اهللا المتين ، عامل بما شرع اهللا                      
في الدين ، وداع إلى أمير المؤمنين ، عليه صلوات رب العالمين ، ال أقول إال سدداً ، وال أكره في الدين أحداً ، فمـن                          

، ومـن ضل فإنما يضل عليها وما اهللا يريد ظلماً للعباد ، واعلموا ، يا أهل حراز أني بكـم                    اهتدى فإنما يهتدي لنفسه     
رؤوف ، وعلى جماعتكم عطوف ، الذي يجب عليَّ من رعايتكم وحياطتكم ، ويلزمني من عشرتكم وقرابتكم ، أعـرف                    

 ، وأبث فيكم العدل ، وأشملكم بالفضل    لذي الحق حقه ، وال أظلم سابقاً سبقه ، وأنصف المظلوم ، وأقمع الظالم الغشوم              
 ، فيحملونكم من ذلك على البغي - الذين من بقايا أهل الكفر-فاستديموا ذلك بالشكر ، وال تصغوا إلى قول أهل الكفر ، 

 والعدوان والخالف والعصيان ، وكفر األنعام ، واإلحسان ، تستوجبوا بذلك تغيير اإلنعام وتعجيل االنتقام ، وكتابي هـذا                 
" علي بن محمد الصليحي     " ، وقد ملك    ) حجة عليكم ومعذرة إليكم ، والسالم على من اتبع الهدى وتجنب أمور الردى              

اليمن بعدها ، وتميزت فترة حكمه بتوحد اليمن كاملة إضافة إلى انتشار األمن والرخاء وقد استخدم في حروبه العديدة                   
  . قادتها مع القبائل المتمردة نظام التسامح معها ، ومع

 477 – 459" ( أحمد بن علي بن محمـد الـصليحي         " وقد شهد حصن مسار بعد ذلك أحداثاً عاصفة في عهد المكرم            
، حيث استولت عليه بعض القبائل التي خرجت على الصليحيين ، ولكن الملك المكرم استطاع استعادته ، أما                  ) هجرية  

  ).القرن العاشر الهجري ( ين في رة العثمانيعن تاريخ خرابه فغير معروف تماماً ، ربما في فت
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  ) :حصن وضريح الحطيب (  قرية الحطيب -ب 
" حصن الحطيب ، وضريح الداعي      : تقع هذه القرية في شرق مناخة ، وتحتوي هذه القرية على معلمين تاريخين هما               

  ) . هجرية 596 – 557" ( حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي 
 أقيم هذا الحصن في السفوح الشرقية لجبل مسار ، وهو حصن مأهول بالـسكان ـ حاليـاً ـ ،     : حصن الحطيب -1

توجد بعض أساسات للسور الذي كان يحيط به ، أما مباني الحصن القديمة فقد طمـست معالمهـا بـسبب اسـتمرار                      
 القديمة التي يعود تاريخها إلى      االستيطان  فيه بتحويله إلى قرية ، وقد استخدم األهالي في بناء منازلهم أحجار الحصن              

علي بن محمـد    " ، والذي أقام الحصن في بادئ األمر مؤسس الدولة الصليحية في اليمن             ) القرن السادس الهجري    ( 
 خاصـة حـصن مـسار       -، وقد أقامه إلى جانب العديد من حصون بالد حـراز            )  هجرية   459 - 439" ( الصليحي  

" حاتم بن إبراهيم بن الحسين الحامدي       " الحطيب استمد شهرته في فترة الداعي        إال أن حصن     -المجاور لهذا الحصن    
الذي تحمل على   )  هجرية   557 - 536" ( إبراهيم بن الحسين الحامدي     " ، وهو ابن الداعي     )  هجرية   596 - 557( 

رة في نشر الدعوة وألـف      عاتقه نشر الدعوة الفاطمية في اليمن وما جاورها وفي الهند والسند ، وقد بذل جهوداً جبا               
العديد من الكتب من أهمها كتابه الجليل في علم الحقائق الموسوم بكنز الولد ، ذكر فيه رسائل إخوان الـصفا وخـالن                  
الوفاء والرسالة األخيرة الجامعة منها ، وأشار إلى نظرية مؤلف الرسائل والجامعة ، فأخذ علماء اليمن بعد ذلك اتجاه                   

 كتاب االبتداء واالنتهاء وكتاب تسع وتـسعين مـسألة فـي            - أيضاً   – الرسائل والجامعة ، وله      في درس " الحامدي  " 
  .الحقائق 

، وقد قام بالدعوة في اليمن والجزيرة العربية والهند والسند وقد كان عالماً             " حاتم  " وبعد وفاته قام بالدعوة بعده ابنه       
بي ، وقد عرف الناس فضله وبيان حجته فمال إليه كثير منهم ، وقد ملك فقيهاً كثير اإلطالع وكثير التأليف واإلنتاج األد  

الذي كان في وقتها سلطان صنعاء وقف ضده بـأن          " على بن حاتم اليامي     " في البداية حصن كوكبان ، ولكن السلطان        
حاتم بن إبراهيم   " داعي  أمال القبائل التي كانت تؤازره بإغرائها بالمال ، وذلك ألنه خاف منه على ملكه وبذلك انتقل ال                

إلى حراز، وقد أخذ يدعو الناس إليه ، ولما رأوا فضله وزهده وفصاحته وحسن موعظته وعذوبة قوله ومـا نـشر                     " 
ـ رضي اهللا عنه ـ دخلوا تحت لواء دعوته ، ثم تسلم حصن  " علي بن أبي طالب " عليهم من فضائل أمير المؤمنين 

لرفيعة وحصونها المنيعة ، وهناك توالى عليه أهـل دعوتـه ، وكـان زعـيمهم       الُحطيب والذي كان من معاقل حراز ا      
"  وقد أحكم الـداعي  – حصن شبام حراز -على فتح " حاتماً " الذي ساعد الداعي   " سبأ بن يوسف اليعبري     " السلطان  

لـي بـن محمـد      ع"  الذي بني في بادئ األمر في عهـد            - عمارة حصن شبام حراز    -بعد هذا الفتح    " حاتم الحامدي   
، وبعد فتح هذا الحصن اتجه إلى حصن لهاب ففتحه ، ثم حارب حـصن حمـضة     )  هجرية   459 - 439" ( الصليحي  

 - كما سبق أن ذكرنـا       -" حاتماً"حتى ملكه عنوة وهو أرفع طود في لهاب ، وكانت الحطيب وحصنها حاضرة الداعي               
فعينه رئيساً للدعوة في صنعاء ، وجعل في كـل          "  الحارثي   محمد بن طاهر  " وقد كان يعاضده في إقامة الدعوة الشيخ        

صقيع من أصقاع اليمن داعية له ، فواصله أهل الدعوة من الهند والسند وأقطار اليمن ، وكان يجتمع بأهل دعوته في                     
 أن ينـشئ ُملكـاً فـي    - بدون نجـاح –كهف كبير يقع تحت حصن الحطيب يزودهم بعلمه ، وقد حـاول هذا الداعي    

راز ، وأراد أن يحمي الدعوة بالدولة كما كان الحال في أيام الصليحيين فقد وجد نفسه أمام عقبات لـم يـستطع أن                       ح
يذللها ثم انسحب عن الميدان السياسي ، واكتفى بنشر علوم الدعوة من كهفه الواقع تحت حصن الحطيب بعد أن مات                    

" طغتكـين   " ثـم     "  توران شاه   " ني أيوب اليمن تحت قيادة      ، وبعد دخول ب   " سبأ بن يوسف اليعبري     " قائده السلطان   
  .استولوا على اليمن وقضوا على جميع الممالك والدويالت
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ونقل الروايات على صحتها من المحدثين، ولـه فـي الـدعوة            " حاتم الحامدي للتأليف    " تفرغ الداعي   :  الضريح   -2
  :كتب فيها ، منها النصيب األكبر والمكانة األعلى وقد ألف العديد من ال

في األخالق وذم الرذيلتين ، التحاسد والتباغض ، وضمنـه رسالتين مـن رسائل إخوان الصفا          ) كتاب تنبيه الغافلين    ( 
 52( والموجود منه   ) كتاب المجالس   . ( في آداب اإلخوان وحسن المعاشرة وفصالً مـن مجلس العزيز باهللا الفاطمي            

ـ رضي اهللا عنه ـ وشئ من قـضاياه   " علي بن أبي طالب " السبعين في مناقب سيدنا من المجلس السابع و) مجلساً 
تعالج مسائل مختلفة مثل المحنة  واالمتحان وشأن العلماء ومعنـى الـنفس             ) مجلساً  ( خمسة عشر مجلداً     .وغزواته  

  .آليات واألحاديث وغيرها وحقيقتها ووجوب اإلمامة في كل زمان وامتثال أمر أولياء اهللا والنصائح وتفسير بعض ا
إلى أن توفي هذا العالمـة فـي يـوم الـسبت             .وكتب أخرى كثيرة ال يوجد هنا حيزاً كافياً لذكرها بالرغم من أهميتها           

وقبر في ضريحه الذي يقـع أسـفل حـصن          ) ست وتسعين وخمسمائة هجرية     ( السادس عشر من شهر المحرم سنة       
اً ، عليه قبة مرتفعة وبداخله التركيبة ـ التـابوت الخـشبي ـ ، ومـازال      الحطيب ، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريب

. يزوره العديد من الجماعات التي تتبع مذهبه ، من أنحاء متفرقة من اليمن ، وبعضها يأتي من بالد الهند وباكـستان                      
 مـن الجنـوب ،   تقع قرية شبام حراز ، على جبل شبام ، وهو جبل يطل على مدينة مناخـة             :  حصن شبام حراز     -ج  

تقريباً ، وعليه حصن متين أقيم تقريباً في عهـد الدولـة            ) ثالثة آالف متر    ( يرتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي       
هو الذي أنشأ هذا الحصن ،      )  هجرية   459 – 439" ( علي بن محمد الصليحي     " الصليحية ، وربما أن مؤسس الدولة       

الـذي فـتح هـذا      )  هجرية   596 – 557" ( اتم بن إبراهيم الحامدي     ح" حيث جاء ذكر هذا الحصن في عهد الداعي         
الحصن وقام بإحكام عمارته ، ثم ظهر بعد ذلك كحصن منيع في عهد العثمانيين ألنه يشرف على أراضي وقرى كثيرة                    

 مـن   ، وأصبح إلى جانب حصن مسار     )   ميالدية    1871( بسبب ارتفاع قمة الجبل ، استولى العثمانيين عليه في عام           
( فيما بعد بين    " يحيى بن محمد بن حميد الدين       " أمنع حصونهم في حراز ، ثم تم تسليمه من قبل العثمانيين إلى اإلمام              

  .  عقب هزيمتهم في الحرب العالمية األولى)  هجرية 1337 – 1336
 على طابعها المعمـاري     تقع قرية الهجرة بالقرب من مدينة مناخة ، وهي عبارة عن قرية محافظة            :  قرية الهجرة    -د  

القديم ال يقل ارتفاع منازلها عن ثالثة أدوار متالصقة بعضها ببعض تكون حصن الهجرة تقع على حافة هضبة شديدة                   
االنحدار تشكل سوراً طبيعياً لها ، وال يمكن الدخول إليها إال عبر بوابة واحدة رئيسية ومنازل قرية الهجرة يعود إلـى                     

حية ، قوام بنائها األحجار المهندمة المبنية بمواد محلية غاية في الجمال والروعة تطـل علـى                 فترة حكم الدولة الصلي   
للحبوب ويؤمها السياح القادمين إلى اليمن ، كما يتوفر فيها          )  مدفناً   360( مدرجات زراعية ، كما يوجد بداخل القرية        
  .عدداً من خدمات اإليواء واإلطعام السياحي 
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  مديرية صعفان
  : متوح  حصن

، )   كيلـومتر    8( ويبعد عن جبل مسار بمسافة      " مدينة مناخة   " يقع جبل صعفان في الجهة الغربية من مديرية حراز          
والطريق إليه من مسار عبر قرية شمران إلى قرية القدم مشياً على األقدام ، ومن قرية القدم يمكن مواصلة الطريـق                     

حصن متوح الذي يعتبر مركز مديرية صعفان ، ويضم الحصن عدداً مـن             بالسيارة عبر خط ترابي شديد الصعوبة إلى        
المنازل القديمة قوام بنائها األحجار المهندمة ، ويحيط به سور تتخلله األبراج الدائرية الشكل ، ويمكن الوصول إلـى                   

يرية صعفان  الحصن عبر طريق مرصوفة باألحجار تؤدي إلى البوابة الوحيدة للحصن الذي يطل على قرى وحصون مد               
مثل حصن الرباط وقرية المرباء باإلضافة إلى المدرجات الزراعية الجميلة التي تشتهر بزراعة البـن ، وعلى الـرغم                  

مواقـع جـذب سـياحية جـديرة     من صعوبة الوصول إلي هذه المديرية إال أنها مقصداً للسياح نظراً لما تحتويه مـن    
  .بالزيارة

  
:المصدر   
  م1996لمسح السياحي ا •


