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م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم اإلداري لعام   
 

   -:مديريات محافظة الحديدة 
 مديرية الحديدة ـ المركز اإلداري للمحافظة

  : مدينة الحديدة -أ 
تقع مدينة الحديدة في منتصف الساحل اليمني تقريباً على الضفة الشرقية للبحر األحمر أبتدًأ بـرأس        : الموقع  

شمال خط   ) 45َ,14ْ( ى منطقة منظر جنوباً ، وصحراء الزعفران شرقاً ، وعلى خط عرض             الكثيب شماالً إل  
 10( شرق خط االستواء ويتدرج ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حتـى            ) 43ْ( االستواء وعلى خط طول     

  . شرقاً ) متر 
تية ساكنة وتنتهي بتـاء التأنيـث   الُحَدْيَدة ـ بضم الحاء المهملة وفتح الدالين المهملتين بينهما ياء مثناه تح 

)  الرابع عـشر المـيالدي   -القرن الثامن الهجري ( المربوطة ـ يعود أول ظهور لمدينة الحديدة إلي بداية  
كمحطة يستريح فيها المسافرون ثم تدرجت لتصبح قرية صغيرة من قرى الصيد فاستقر فيهـا الـصيادون ،                  

( تسعت وكبرت فصارت بلدة من بلدان اليمن وذلك في أواخـر            واستخدمت كمحطة إلرشاد السفن الدولية ثم ا      
أي في أواخر دولة بني رسـول ، وذلـك مـا تـم          ) القرن التاسع الهجري    ( وأوائل  ) القرن الثامن الهجري    

الدرة الفريدة في " رحمه اهللا في كتابه " أحمد عثمان مطير " استنتاجه مما ذكره الشيخ العالمة الحجة القاضي 
إتحـاف  " في كتابه " أحمد عبد الباري عاموه " عند إشارته إلى ما ذكره الشيخ العالمة   " ينة الحديدة   تاريخ مد 

 مـا   34 ، ص    33ص  " األمة فيما اختص به األمام األعظم أبو حنيفة من المزايا والفضائل عن بقية األئمـة                
مرأة واسمها حديدة ـ بمهملتين  وقيل كان فيها ا)  هجرية 700( كان حدوث الحديدة في حدود عام : ( لفظه 

أولها مضمومة والثانية مفتوحة ثم مثناه تحتانية مشددة ـ لها محل ينزلون عندها الغرباء والمسافرون ألجل  
المبيت والراحة قال وكانت قرية صغيرة قرب البحر يأوي إليها أصحاب الزواريق الذين يـصطادون الحـوت                 

كما يظهر ذلـك    ) أوائل القرن الثامن الهجري     ( ذكورة قلت كان ذلك في      فنسبت القرية إليها أي إلى المرأة الم      
أواخـر  ( من تحديد الشيخ المذكور رحمه اهللا ، ثم اتسعت القرية وكبرت فصارت بلدة من بلدان اليمن فـي                   

" ، وورد في كتاب مخطـوط بعنـوان         " مطير  " انتهى ما ذكره الشيخ     ) . القرن الثامن وأوائل القرن التاسع      
رحمه اهللا ونفعنا بعلمه    " عبد الرحمن عبداهللا صالح الحضرمي      " لمؤلفه األستاذ المرحوم    " امة عبر التاريخ    ته

بعد أن مـر ُبحلـي بـن        )  هجرية   725(  التي ابتدأت عام     240قال ابن بطوطة في رحلته ص       : ( ما لفظه   
) رحلته إلى األهواب ، ثم نزل بزبيد يعقوب متجهاً إلى زبيد فقال أنه مر بمرسى الحادث ولم ينزل فيه فواصل              

الحضرمي من هذه الفقرة من أن الحديدة لم يكن لها ذكر إال كمرسى لقوارب الـصيد عـرف                  . واستنتج أ ( ،  
). بالمرسى الحادث أي الحديث لحداثته ثم حرف إلى الحديدا ثم حذف األلف وحل محله هاًء عرفت الحديـدة                   

تـاريخ الدولـة    " غير صحيح ؛ وذلك لورد الحادث، والحديدة في كتاب          وهذا االستنتاج حسب رأينا قد يكون       
في موضعيين مختلفين من الكتاب ،      ) القرن التاسع الهجري    ( لمؤلف مجهول عاش في     " الرسولية في اليمن    

كان مـن البـديهي أن      " الحضرمي  " فإذا كان الحادث ، والحديدة ، تعني موقعاً واحداً حسب استنتاج األستاذ             
: (  مـا لفظـه      58ص  " تاريخ الدولة الرسولية في اليمن      " ر مؤلف الكتاب إلى ذلك ، فقد ورد في كتاب           يشي
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  726(  من ذي القعدة سنة      29جمال الدين محمد بن موسى من مصر إلى الحادث في اليوم            " وصول القاضي   
( إلـى   " بـوبكر الـسنبلي     فخر الدين أ  " تقدم األمير   : ((   ما لفظه    227وورد في نفس الكتاب ص      ) هجرية  
  )).  هجرية 833( ن شهر شوال سنة ألمور بدت منهم توجب األدب وذلك نهار االثنين م) الُحَدْيَدة 

بغية " وُمنذ ذلك التاريخ تكرر ذكر مدينة الحديدة في العديد من الكتب التاريخية فقد ورد ذكرها في كتاب 
 ما 119ص )  هجرية 857( أثناء سرده أحداث عام " الديبع ابن " لمؤلفه " المستفيد في تاريخ مدينة زبيد 

 بضم الحاء المهملة وفتح الموحدة -وفي شوال من سنة سبع وخمسين غرقت سفينة ُحَبز: ( لفظه 
 ببطن الصفَّارية بين البقعة والحديدة ولم ينُج من أهلها سوى البحارين وامرأة واحدة - التحتانية ثم زاي

في موضع آخر أثناء سرده أعمال الملك مؤسس الدولة " ابن الديبع " ، كما ذكر )  باهللا وال حول وال قوة إال
 ما 123ص )  هجرية 859( ، في عام " عامر بن طاهر " الطاهرية في اليمن ، الملك المجاهد شمس الدين 

ب الحديدة ، صاح" عيسى بن عمر الثابتي " فدخل موزع في ذي القعدة واستقر بها وأرسل للشيخ : ( لفظه 
وكان قد وفد إلى الملك المجاهد وأخيه في مدينة عدن وحلف لهما ودعا إليهما فأمره أن يستقر ببيت الفقيه 
ابن عجيل ويمهد قواعد العرب هنالك وأرسل له من المال بما يعينه على ذلك فوصل إليها واستقر بها في 

شهد بداية انتعاش ) لسادس عشر الميالدي القرن العاشر الهجري ـ ا( ، ومع مطلع ) جماعة من أهله 
" بابن ماجد " الحديدة كمدينة وميناء من موانئ اليمن الهامة فقد ذكرها المالح العربي اليمني أصالً الشهير 

في كتابه " بامخرمة " وورد اسمها عند المؤرخ المعروف  " الفوائد في أصول البحر والقواعد " في كتابه 
، واستمرت مدينة الحديدة تحت والية الدولة الطاهرية إلى أن )  هجرية 920( م وذلك في عا" تغر عدن"

السواحل اليمنية بحجة مطاردة الوجود البرتغالي في " حسين الكردي " بقيادة ) المصريون ( غزا المماليك  
ق بهم حين فدخلوا ميناء الحديدة ، ولكن الحال ضا)  هجرية 921( البحر األحمر وذلك في ذي القعدة سنة 

أبوبكر بن مقبول " لم يجدوا فيها مواد غذائية فغادروها إلى ميناء اللحية ، فرحب بهم حاكم اللحية الفقيه 
وأمدهم بالطعام وبعد ذلك عادت السفن المصرية إلى مدينة الحديدة فقذفتها بالقنابل وأخذت " الزيلعي 

ذا أول غزو خارجي تتعرض له مدينة الحديدة أخشابها وأحجارها وبنت مسجداً في جزيرة كمران ، وكان ه
، ثم تعرضت طول تاريخها إلى العديد من الغزوات الخارجية التي كانت تأتيها عبر البحر األحمر سواًء من 

 هجرية 946( الشمال حيث الساحل المفتوح أو من الغرب نتيجة لقرب السواحل األفريقية منها ، ففي عام 
( في عام " محمد بن القاسم " حديدة واستمروا بها حتى دخلها األمام المؤيد باهللا دخل العثمانيون مدينة ال) 

، العام الذي خرج فيه على أمام )  هجرية 1217( ، واستمرت تحت حكم األئمة حتى عام )  هجرية 1038
هامة ـ الملقب بأبو مسمار ـ واستولى على ِت"حمود بن محمد الخيراتي " صنعاء أمير أبو عريش الشريف 

 1233( ، حتى وفاته عام )  هجرية 1221( اليمن بدعم من الوهابيون وسيطر على مدينة الحديدة عام 
( الذي كان ضعيفاً فلم تطول إمارته إلى عام " أحمد بن حمود " فخلفه على األمارة ولده الشريف ) هجرية 
على رأس حملة "  حيدر الخيراتي علي بن" يرافقه " خليل باشا " ، العام الذي وصل فيه  )  هجرية 1234

وأرسله إلى " أحمد " وبمجرد وصوله قبض على الشريف " محمد علي باشا " عسكرية كبيرة موفداً من قبل 
وتولى " عبداهللا ابن المتوكل أحمد " مصر وأعاد تهامة اليمن ومنها مدينة الحديدة إلى اإلمام المهدي 

استولى ابن مجثل )  هجرية 1246( ة الشمالية ، وفي عام على شطر من تهام" علي بن حيدر " الشريف 
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وصلت حملة عثمانية )  هجرية 1250( ـ صاحب عسير ـ على بالد تهامة اليمن ومدينة الحديدة ، وفي
الحسين " يقضي بإرسال أبنه " علي بن حيدر الخيراتي " الذي حمل كتاباً إلى الشريف " محمد أمين " بقيادة 

" علي الخيراتي " نطقة تهامة الستخالصها من العسيرين فنجحت الحملة واستعاد الشريف مع الحملة إلى م" 
بالسيطرة )  هجرية 1254 - 53( قام خالل عامي " محمد علي باشا " سلطته على مدينة الحديدة ، إال أن 

 ، وبطبيعة الحال الكاملة على الساحل الشرقي للبحر األحمر من ميناء العقبة شماالً حتى باب المندب جنوباً
وتنفيذاً )  ميالدية 1840) (  هجرية1256( ، وفي عام " محمد علي باشا"خضعت مدينة الحديدة لسيطرة 
لمغادرة المنطقة وتسليم مدينة الحديدة ومنطقة تهامة " محمد علي باشا " لقرارات مؤتمر لندرة اضطر 
طويالً ألن " حسين " مر سيطرة الشريف ولم تَُع" حسين بن علي حيدر " اليمن بالكامل إلى الشريف 
" وأمير مكة الشريف " توفيق باشا " وبقيادة " عبد المجيد بن محمود الثاني " العثمانيون بأمر من السلطان 

توفيق " واصبح )  هجرية 1265( استعادوا السيطرة مجدداً على مدينة الحديدة في عام " محمد بن عون 
" محمد بن عايض " غزا تهامة اليمن الشيخ )  هجرية 1288( ن ، وفي عام حاكماً على تهامة اليم" باشا 

أحمد مختار " و " رديف " ـ صاحب عسير ـ واستولى على مدينة الحديدة ، إال أن الجيش العثماني بقيادة 
بدأ العثمانيين )  ميالدية 1909) (  هجرية 1329( ضموا عسير إلى مدينة الحديدة ، وفي عام " باشا 
مل في مشروع إنشاء وربط طريق السكة الحديدية من رأس الكثيب إلى مدينة الحديدة ثم إلى الُحجيلة الع

بالقرب من مدينة باجل والذي كان مخطط له أن يمر بأغنى المراكز في اليمن كبيت الفقيه ابن عجيل ، وإلى 
 1911( مارس من عام زبيد ، وإلى تعز ، وإلى ذمار ، وإلى العاصمة صنعاء ، فمدينة عمران وفي 

بدأ العمل فعالً في إنشاء هذا الخط الحديدي ولكنه لم يتم ألن السفن والبوارج اإليطالية قامت ) ميالدية 
بضربه خالل فترة الحرب اإليطالية التركية فتوقف بناء طريق السكة الحديدية إال أن آثاره ما زالت موجودة 

تعرضت مدينة الحديدة لقصف ))  ميالدية 1912 ( - ) هجرية 1330(( في رأس الكثيب، وفي عام 
البوارج اإليطالية ، ففي شهر يناير من نفس العام قامت السفن والبوارج اإليطالية بتدمير مواقع التحصينات 
الدفاعية للجيش العثماني في الجبانة شمال مدينة الحديدة ، وفي شهر يوليو من نفس العام قامت سفينتين 

قلعتين خارج مدينة الحديدة وتدمير معسكر الجيش العثماني وسط مدينة الحديدة ، وفي إيطاليتين بقصف 
 قرية تقع نوب مدينة - يوليو من نفس العام أيضاً قامت السفن والبوارج اإليطالية بقصف قرية منظر 23

ة بتدمير قلعة  كما قامت السفن والبوارج اإليطالي-الحديدة وصل إليها التوسع العمراني في الوقت الحالي 
 أغسطس من نفس العام قامت السفن والبوارج 15في منطقة الحالي شمال شرق مدينة الحديدة ، وفي 
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اإليطالية بقصف المستشفى العسكري العثماني بمدينة الحديدة ، وخالل مرحلة الحرب العالمية األولى 
 1337–1333(( مرات خالل الفترة تعرضت مدينة الحديدة أيضاً لمواجهة السفن والبوارج البريطانية عدة

وذلك من جراء ضرب مواقع الجيش العثماني في شبه الجزيرة العربية ))  ميالدية1918–1914(ـ) هجرية
بعد حصارها )  هجرية 1337( حتى تمكنت من االستيالء على مدينة الحديدة في شهر محرم من عام 

سنوات ، فقامت بتطويقها بأسالك شائكة تمنع خمس وضربها بالمدافع والسفن والبوارج الحربية لمدة 
قامت القوات البريطانية بتسليم )  ميالدية 1921 هجرية ـ 1339( الداخل إليها والخارج منها ، وفي عام 

ونتيجة لذلك أقفلت ستة عشر شركة كبرى في مدينة " محمد بن علي األدريسي " مدينة الحديدة لألدارسة 
" يحيى بن محمد حميد الدين " الموانئ األخرى التي كان يسيطر عليها األمام الحديدة وحولت التجارة إلى 

وهي المخاء ، والخوخة وما يليها جنوب مدينة الحديدة ، وفي يوم الجمعة الثاني من شهر رمضان من عام 
يحيى " قام األمام )  هجرية 1342( 

بانتزاع مدينة " بن محمد حميد الدين 
" ى يد السيد الحديدة من األدارسة عل

بغير ضربة وال " محمد بن الوزير 
رمية ساعده في ذلك رفض األهالي 

 1353( لحكم األدارسة ، وفي عام 
احتلت )  ميالدية 1934هجرية ـ 

القوات السعودية مدينة الحديدة 
قرابة ستة أسابيع ، ثم أجلت قواتها 
وجيوشها عقب توقيع اتفاقية الطائف 

استمرت مدينة الحديدة ُمنذ ذلك التاريخ تحت سيطرة حكم األئمة حتى قيام و)  ميالدية 1934( في عام 
   ) . ميالدية 1962 سبتمبر  26( الثورة اليمنية المباركة في 

كان موقع ميناء الحديدة القديم غرب حارة داخل السور ، وكان يتكون من حاجزين لألمـواج                : ميناء الحديدة   
ورصيف صـغير ، وكانـت الـسفن        

 الكبيرة والتجاريـة ترسـوا      الشراعية
على بعد ميلين أو ثالثة مـن المينـاء         
القديم وكانت حمولتهـا تنقـل علـى        
السفن الشراعية الصغيرة حتى قـرب      
الساحل ، ثم يتم نقل البضائع إلى مبنى        
الجمرك على أكتاف العمال ، وبعد عام       

وضع العثمـانيون   )  ميالدية   1906( 
 خططاً إلنشاء ميناء جديد عمقه خمس     

)  سـفينة    12( قامات يصلح لرسـو     
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تفرغ حمولتها على رصيف من الحجـر ،        
ــام  ــي ع ــة 1911( وف شــرع )  ميالدي

العثمانيون في بناء الميناء الجديد بـرأس       
شـمال  )  كيلـومتر    17( الكثيب على بعد    

الحديدة تولى الفرنسيون بنـاؤه ، وخـالل        
فترة الحـرب اإليطاليـة العثمانيـة قـام         

وقف العمـل   المدافع فت اإليطاليين بضربه ب  
)  هجريـة    1332( في الميناء ، وفي عام      

جرت محاولة من الفرنسيون إلعادة بنـاء       
الميناء الجديد برأس الكثيب بمدينة الحديدة      
إال أن هذه المحاولة باءت بالفشل بـرفض        

يحيى بن محمـد    " اإلمام  عرضهم من قبل    
، وعلى الرغم مـن رفـضه       " حميد الدين   

، وبـدأ   )  هجرية   1342( أمر بوقف العمل في الميناء القديم في عام         " يحيى  " إال أن اإلمام    لطلب الفرنسيون   
قـام  )  ميالدية   1961 - 1958( استخدام الميناء الجديد برأس الكثيب أمام المالحة البحرية ، وخالل الفترة            

 400( برصيف يبلغ طولـه      )  كيلومتر 5( االتحاد السوفيتي ببناء ميناء جديد شمال مدينة الحديدة على بعد           
 سـبتمبر   26(وبعد قيام الثورة اليمنية الخالدة في       )  كيلومتر   6( مزوداً بممر مالحي يبلغ طوله حوالي       ) متر  

قامت حكومة الثورة بتوسيع الميناء بزيادة أرصفته فأصبح الميناء حديثاً قادراً على اسـتقبال             )  ميالدية 1962
آن واحد ، كما قامت الحكومة  بإعادة استكمال بناء الميناء العـائم بـرأس               العشرات من السفن التجارية في      

   .)1(الكثيب الذي أصبح فيما بعد ميناء القوات البحرية 
   -:ومن أهم المعالم التاريخية واألثرية والسياحية في مدينة الحديدة هي 

وتعود بدايتها مـع النـشأة األولـى        تعد حارة داخل السور أقدم أحياء مدينة الحديدة         : مدينة داخل السور     -1
وتحتوي على عدة مباِن ومنشآت حكومية قديمة أمام منطقة         ) القرن الثامن الهجري    ( للمدينة ، إي في بداية      

 ، وهي تمثل نمطـاً معماريـاً        - الطوب األحمر الصغير المحروق      -الميناء القديم ، تلك المباني مبنية باآلجر        
ير نمط البناء في الموانئ القديمة على ساحل البحر األحمر كميناء جدة وتتميـز              قديم الطراز يشابه إلى حد كب     

تلك المباني بأدوارها العالية التي تصل إلى خمسة أدوار ، كما تتميز بسقوفها الخـشبية المنقوشـة بأشـكال                   
 وباب الستر باب مشرف  وباب النخيل شرقاً ،  : هندسية بديعة ، وكان يوجد حولها سوراً له أربعة أبواب هي            

شماالً ، وباب اليمن جنوباً ، إال أن السور قد تهدم واندثر تماماً ولم يبق منه سوى باب مشرف والقلعة التي                     
بعمارة الـسور ، فـي      " حمود بن محمد الخيراتي     " قام  الشريف    )  هجرية   1222( تشرف عليه ، ففي عام      

، وفـي   )  هجريـة    1264( في عام   " يراتي  الحسين بن علي بن حيدر الخ     " حين عمر باب مشرف الشريف      
حارة داخل السور يوجد الجامع الكبير والسوق القديم ، كما يوجد وراء السور حارات سكنية عديدة مبنية من                  

   .)1(القش على شكل أكواخ مخروطية إال النادر منها فهو مبني من اآلجر 
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ر ويعتبر من المساجد الشهيرة بمدينة الحديـدة        يقع الجامع الكبير في حارة داخل السو      -: الجامع الكبير    -2 
)   هجريـة  1111( حيث بني في عـام     ) القرن الثاني عشر الهجري     ( ويعود تاريخ عمارة الجامع إلى مطلع       

والدها أحد تجار مدينة الحديدة القادمين      " فاطمة بنت أحمد الزراق     " قامت بعمارته امرأة من أهل الخير تدعى        
بتوسعته من جهة الشرق ، ثم فـي        " حمدون الجويد   " سه تولى أهل الخير توسعته فقام       من ُعمان وبعد تأسي   

بعمارة خمسة صفوف إضـافية مـن المـؤخرة         " محمد دحمان بادويالن    " قام الشيخ   )  هجرية   1255( عام  
 قام ولـي  )  هجرية   1370( مرتفعة عن الصفوف األولى من المقدمة وعمر المنارة والحمامات ، ثم في عام              

بإصالح سقوفه ورفعها عن مستواها الهابط      " محمد بن أحمد بن يحيى حميد الدين        " العهد سيف اإلسالم البدر     
هدم الجامع كلياً بحيث لم يبق أثـر للقـديم          )  هجرية   1394( بحيث تساوت مع صفوف المؤخرة، وفي عام        

" وكلف كالً من الـشيخ          "  لحوم   سنان أبو " سوى الجزء الخاص بالمرافق بأمر محافظ الحديدة آنذاك الشيخ          
بإعادة عمارته فقاما جزاهما اهللا خيراً بإعادة بناء الجامع         " عبداهللا عقيل باعبيد    " والشيخ  " علي محمد الجبلي    

هدم سقف الجامع وأعيد بناؤه على نفقة أهل الخير من )  هجرية 1411( وتوسعته عما كان عليه ، وفي عام 
لإلعادة بناء القباب والمنارتين بجوار المحراب وفي شهر رجب من كل عام تقام في              تجار مدينة الحديدة وذلك     

  .  الجامع حلقات قراءة البخاري 
يقع بحارة الصديقية وتتضارب الروايات حول من أسسه وبناه فمنهم من ينسب بناؤه             :  مسجد الجعيشية    - 3

ومنهم من يذكر أن الذي بناه هـو الجـيش   )  هجرية 1222( سنة " حمود بن محمد الخيراتي " إلى الشريف  
بأن تأسيسه يعـود إلى شـخص يـدعى   : العثماني فقد كان يعرف باسم مسجد الجيش ، ورواية أخرى تقول       

  . الجعيشي ، وقد سمى باسمه ، وظل يعرف به حتى اآلن 
ـ        ) قلعة  ( نوبة  :باب مشرف   ) قلعة  (  نوبة   – 4  سور القـديم   هي إحدى الحصون التي كانت موجودة على ال

الذي كان يحيط بحارة داخل السور ، وهي تشرف على باب مشرف أحد أبواب الـسور القـديم وقـد بناهـا                      
   .)2()  هجرية 1256( أثناء سيطرته على المنطقة في عام " الحسين بن علي حيدر الخيراتي " الشريف 

يباً جنوب الميناء القديم علـى أكمـة        تقر) واحد كيلومتر   ( تقع القلعة على بعد حوالي      :  قلعة الكورنيش    - 5
خالل فترة التواجـد العثمـاني   )  ميالدية 1538 هجرية ـ  946( مرتفعة قبالة البحر ، ويعود بنائها إلى عام 

األول في اليمن ، وكانت تستخدم كاستحكامات دفاعية ، كما استخدمت كسجن من قبل العثمانيون ومن بعدهم                 
شوي والطين والنورة البيضاء محافظة على طابعها المعماري العسكري عـدة           األئمة ، وهي مبنية باآلجر الم     

قرون حتى تعرضت في اآلونة األخيرة إلى التشويه وذلك باستخدام مواد بناء أسـمنتية بإضـافة عـدد مـن              
  . الدكاكين المالصقة لسورها العالي المشوه بالحجارة السوداء 

رة حكم العثمانيون ، وكان بمثابة مركز لجباية األموال ، واستمر           بني هذا المبني خالل فت    :  متحف الحديدة    -6
في وظيفته حتى العهد األخير لألئمة ، ثم استخدم كمركز إشرافي على الميناء القديم الذي كان يقـع بـالقرب                    

  . منه ، وبعد قيام الثورة استخدم المبنى كمكتب حكومي تابع لوزارة التربية والتعليم 
كانت مياه الشرب بمدينة الحديدة مملوحة الماء فتأتي خفيفة الملوحـة مـن             ) :المدبات  (  خزانات مياه    - 7

 فينزح الماء من بئر تصب      - تقع في الشمال الشرقي للمدينة على بعد حوالي ثالثة كيلومتر            -منطقة الحالي   
، كما أمـر ببنـاء       " يحيى بن محمد حميد الدين    " في سرداب تحت األرض يمتد إلى المدينة أمر ببنائه األمام           
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 -مدبين ـ خزانين ـ ، األول بجوار باب مشرف ، والثاني بحارة الصديقية بجوار المدرسة السيفية سـابقاً    
أمر ببناء مـدبات ـ   "  أحمد بن يحيى بن حميد الدين "  ، وفي عهد األمام -مدرسة خولة بنت األزور حالياً 

السفلى ، ومدب بحارة المطراق ، ومدب بالمستشفى ، ومدب خزانات ـ أخرى ، مدبين بحارتي الحوك العليا و
بالعرضي ، ومدب بدار النصر ، ومدب بالمقام الشريف ، ومدب بدار النزهة ، وذلك بغرض خزن وحفظ المياه 
من منطقة الحالي في شمال مدينة الحديدة عبر سرداب تحت األرض إلى المدبات ، وقد بنيت هذه المدبات من                   

ة التي تم جلبها من مناطق الصليف وكمران وهي عبارة عن تجويف محفور تحت األرض يـتم                 األحجار الصلب 
النزول إليه عبر درج ـ ُسلََّم ـ مبني من الحجارة ، وفي األسفل يوجد حوض مياه ـ بركة ـ ، وفي أسـفل      

   .الحوض توجد شعاب مرجانية ثم جلبها من البحر ويعلو الحوض قبة ، بنيت من اآلجر والطين  
) النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي  ( بني المستشفي العسكري خالل     :  المستشفى العسكري    – 8

أنـه فـي    " أهم األحداث في تاريخ مدينة الحديدة       " في مقال له بعنوان     " جون بولدري   " ، ويشير  اإلنجليزي     
فـي ذلـك   " ك الفترة واصفاً إياه بأنه كان المستشفى موجوداً في تل)  ميالدية 1867 هجرية ـ  1283( عام 

 1912 ( -)  هجريـة    1330((  أغـسطس    15الحين كان في الحديدة أروع مستشفى عسكري ، وبتـاريخ           
 1360(( قام اإليطاليون في إطار صراعهم مع العثمانيين بقصف المستشفى العسكري ، وفي عام              )) ميالدية  
بوضع حجر األساس إلعـادة بنـاء   " يى بن محمد حميد الدين يح" قام اإلمام   ))  ميالدية   1941( ـ  ) هجرية  

المستشفى الذي دمر كامالً من قصف اإليطاليين له أثناء صراعهم مع العثمانيين وكان بنائه على يد أمير لواء                  
 شـوال   10(( ، وفي مساء ليلة الثالثاء بتـاريخ          "عبد اهللا بن يحيى بن حميد الدين        " الحديدة سيف اإلسالم    

جرت محاولة بمستشفى الحديدة العـسكري للقـضاء علـى    ))  ميالدية 1961 مارس 6 ( -) هجرية   1380
محمد بـن عبـد اهللا      " قاموا بها ثالثة من الضباط األحرار وهم المالزم         " أحمد بن يحيى حميد الدين      " األمام  
محسن الهندوانه ،   " المالزم  ، و " عبد اهللا اللقية    " ضابط أمن مستشفى الحديدة العسكري ، والمالزم        " العلفي  

تلك الليلة إلى المستشفى يحيط به الحرس وعكفتـه المـدججين           " أحمد  " الذين انتهزوا فرصة مجيء األمام      
بالسالح وكانت أول خطوة يقومون بها هي منع حرس األمام من دخول المستشفى وأقفاله في وجوههم اثـر                  

ج المرضى إال أقلية تمكنت من الدخول خلسة وبينما كـان           ولوج األمام الباب بحجة المحافظة على عدم إزعا       
األمام وحاشيته يطوفون األقسام إذ األنوار أطفأت وأطلق الثالثة من مسدساتهم ما يزيد على عشرين عيـاراً                 
نارياً أصيب منها األمام باثنتي عشرة رصاصة ولكنها كانت غير قاتلة وتمكن من النجاة بحيلة االستلقاء على                 

ــرب  األرض م ــاة ليه ــاهراً بالوف تظ
المباشرون وبعد ذلك تراجـع بعـض       
الحرس بعد أن قُتل منهم اثنان ونقـل        
األمام إلى اإلسعاف،أما الثالثة الضباط     
فقد تفرقوا معتقدين موت األمام حيـث       
تحصنوا في بعض النقاط بغية إعـالن       
الثورة ولكن الحرس أخـذوا يبحثـون       
عنهم وتمكنوا من تعقبهم فـي الحـال        
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صرتهم ثم تم إلقاء القبض على اللقية والهندوانه أما العلفي فقد قَتل نفسه وانتهى األمر بإعدام االثنـين                  ومحا
  .بقى شهوراً رهن المعالجةأما اإلمام فقد وذيب ، بالسيف بعد أن جرى لهما كل أنواع التع

ز المدينـة  علـى طريـق        من مرك )  كيلومتر   4( الحديقة العامة تقع على بعد حوالي       :  الحديقة العامة    - 9
الحديدة صنعاء ، تحتوي الحديقة على مالعب رياضية لكرة الطائرة والتـنس والـسلة ، ومـسبحين للكبـار         
والصغار ، وأقسام الحقول والبساتين متنوعة األشكال ، وكافتيريا ، وبحيرات صناعية ، ومدرجات تـشكيلية                

   .حديقة بالفعل من أهم متنزهات ومتنفسات المدينة  تحتوي على أشجار الزينة والزهور المختلفة وتعتبر ال
قامت الدولة خالل عقد الثمانينات بالبدء في تنفيذ مشروع شاطئ الكورنيش الـذي             : شاطئ الكورنيش    - 10

، وهو عبارة عن تعبيد جزء من الشاطئ وتبليطه بحيث ال يفصله عن البحر سوى               )  كيلومتر   2( يمتد قرابة   
قد تم إقامة عدة كافتيريات وتأجيرها للقطاع الخاص، كما تم إقامة كراسـي للجلـوس               مسافة رملية بسيطة و   

  .والراحة على طول شاطئ الكورنيش ، كما توجد به إنارة مالئمة على طول موقعه 
مصبين لواديين هما وادي سرُدد مـن الـشمال         )  كيلومتر   15( ، ويقع شمال مدينة الحديدة على بعد حوالي         

  . الجنوب ووادي سهام من 
 في جنوب غرب مدينـة      -حراج بيع السمك بالجملة   -يقع سوق حراج األسماك     :  سوق حراج األسماك     -12

  .الحديدة على مقربة من الساحل ، وعلى مقربة منه ترسوا قوارب وسفن الصيد 
  مديرية زبيد

  :مدينة زبيــد ) أ ( 
الوادي زبيد سمي باسم زبيد مشتق من قبيلـة         زبيد سميت باسم الوادي زبيد ألنها في منتصفه ، و         : التسمية  

  .  ُزبيد بالضم ورأسه واٍد بأرض السحول يسمى الزبيدي 
وأن ما يطلق عليه زبيد هو ما كان يسمى بمنطقة الُحَصْيْب ، والُحَصْيْب هو اسم ألرض زبيد بتهامة الغربيـة                    

َصْيْب عبد شمس بن وائل بن الغوث بـن         الُح" تقع في منتصف الوادي زبيد ، والُحَصْيْب بالتصغير نسبة إلى           
أحد أقيال  " حيدان بن يقطن بن غريب بن زهير بن ايمن بن الهميسع بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان                    

اليمن ، وسميت أرض الُحَصْيْب باسم الوادي زبيد فغلب عليها اسم الوادي وأصبحت تدعى زبيد نـسبة إلـى                   
   "  .تهامة عبر التاريخ " رحمه اهللا في كتابه المخطوط " الحضرمي " اذ ذلك ما استنتجه األست. الوادي زبيد 

أحمد "  حدثني   {{:   ما لفظه     70 ، ص    69ص  "  تاريخ المستبصر   " فقد أورد في كتابه     " ابن المجاور   " أمَّا  
إنَّي  : قال حدثني شيخ كبير قد ناطح عمره المائة قال حدثني أبي عن جدي قال" بن سعيد بن عمرو بن عويل      

مكة صـار   " ابن زياد   " ويقال لمَّا تعَّدى    . كَنتُ أرعى عند مسجد األشاعر وبها حينئذ ُعقدة شجر وغدير ماء            
كل منزل ينزله يأخذ تراب أرضه يشمَّه ويبني في ذلك المنزل قرية ، وال زال على حاله إلـى أن قـدم أرض                       

ألن هذه  : وِلَم  ؟ قال     : قالوا  ! أقيموا بنا هاهنا    : الدولة  الُحَصْيْب فأخذ من أرضه كفَّ تراب فشمَّه وقال ألهل          
ألنَّها طيبة بين واديـين يعنـي وادي        : وِبَم صّح عندك ذلك ؟ قال       : قالوا  . األرض أرض نزه َزبدُه هذه البالد       

ة على ما جرى في     دفلمَّا سكن المكان بناه مديَّنة سماها زبيد ، وما اشتُقَّ زبيد إال أنَّها الُزب             . زبيد ووادي رمع    
  .اليوم األول 



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 9

ملـك الـيمن   : قال " أحمد بن علّي بن عبداهللا الجماعي الواسطيَّ    "  حدثني   {: ما لفظه   " ابن المجاور   " وقال  
    .يد أي هلك فسّمى البلد َزب ِبيدب: ما فعل اهللا بزبا ؟ فقال : ملك من التبابعة ُيسمى الزبا فسأل رجل أخر فقال 

  .  ما ُسّميت َزبيُد زبيد ألّن لها واّديا ُيسَّمى زبيد فُسّميت البلد باسم الوادي إن: وقال آخرون 
بل كانت اإلبل ترعى في الُعقدة وفي جمع اإلبل ناقة تسمى زبيد عّضت الناقة في العقـدة فُعـرف                   : وقال أخر   

  . الموضع باسم الناقة 
زبيدة " ما أضنَّها إال    : وقال ابن المجاور    . بيدة  بل كانت امرأة تسكن رأس وادي َزبيد تسمَّى ز        : وقال آخرون   

بنى لها داراً ما بين وادي زبيـد وِرَمـع          " محمد المنصور بن زياد     " فإنَّ  " بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور       
   "  .ابن المجاور"  انتهى ما أورده }}وهي التي َسَعتْ في بناء المكان في دولة أمير المؤمنيين األمين 

تقع مدينة زبيد على مرتفع متوسط بين واديين هما وادي زبيد من الجنوب ووادي رمع من الشمال                 : الموقع  
، على طريق الحديدة تعز في منتصف المسافة مـا          )  كيلومتر   100( ، جنوب مدينة الحديدة على بعد حوالي        

  .بين الجبل والبحر 
تقرير البعثة األثريـة    " تهامة عبر التاريخ    " ط  في كتابه المخطو  " الحضرمي  " أورد األستاذ المرحوم    : النشأة  

 82( خالل الفترة " أدوارد كيل " الكندية ـ التي عملت في مدينة زبيد والمنطقة المحيطة بها برئاسة الدكتور  
عن " ابن الديبع   " ـ وقد عثرت البعثة على وجود أدلة تؤيد ما ذهب إليه المؤرخون مثل              )  ميالدية   1984 -

أنها كانت في األصل عبارة عن عدد من القرى السكنية لقبيلة األشاعرة ، وقـد سـاعد وجـود                   مدينة زبيد ب  
" ابـن زيـاد     " الوادي زبيد على وفرة المياه التي تعتبر من العوامل الالزمة ألي مجتمع سكاني قبل أن يقوم                 

، كمـا أن    )) يالدية   م 819 ( -)  هجرية   204(( بتخطيط المدينة ذاتها بالقرب من جامع األشاعرة في عام          
البعثة الكندية عثرت على مواقع أثرية متناثرة في أرجاء المدينة أهمها الموقع األثري في الجهـة الـشمالية                  

القـرن الثالـث    (للمدينة يعرف بمنطقة القصر فيه بعض القطع الفخارية السوداء يعود تاريخها إلى ما قبـل                
  .  العصر الحميري والبعض األخر إلى العصر الحجري وبعضها إلى" ابن زياد " أي قبل وصول ) الهجري

كانت مدينة زبيد في العصور التاريخية القديمة عبارة عن عقدة طرفاً وأراك وحول العقـدة قـصوراً وقـرى                   
سكنية متناثرة في أرض الُحَصْيْب لقبيلة األشاعرة قُبل وبعد اإلسالم إلى أن أصبحت قاعـدة ُملـك الـدويالت                   

المـأمون بـن    " ُمنذ اختطاطها بأمر الخليفة العباسـي       )  سنة   841( اقبة لفترة دامت حوالي     اإلسالمية المتع 
علـى يـد    ))  ميالديـة    819 ( -)  هجرية   204(( يوم االثنين الرابع من شهر شعبان سنة        " هارون الرشيد   

 1045( حديداً عام   مؤسس الدولة الزيادية حتى عصر الدولة القاسمية وت       " محمد بن عبداهللا بن زياد      " األمير  
القاسم بن  " ابن مؤسس الدولة القاسمية األمام المنصور       " محمد بن القاسم    " في عهد األمام المؤيد     ) هجرية  
الدولة النجاحية ، والدولة الـصليحية ،       : (( مروراً بالدويالت اإلسالمية المتعاقبة حسب تتابعها وهي        " محمد  

 والدولة الرسولية ، والدولة الطاهرية ، والعثمانيين ـ الفتـرة األولـى    والدولة المهدية ، والدولة األيوبية ،
، وعلى مدى تاريخها الطويل كانت شاهداً حضارياً متميزاً جابت شهرتها األفاق ووفد إليها )) لحكم اليمن ـ  

صبحت طالب العلوم والمعارف من كل حدب وصوب ، باعتبارها مركزاً للعلم واإلشعاع الحضاري اإلسالمي فأ              
بلد العلم والعلمـاء والفقـه والفقهـاء        (( بأنها    " ابن الديبع   " بحق زهرة مدائن تهامة واليمن حتى وصفها        

وانعكس ذلك على جميع جوانب النهوض الحضاري في مجـال الفنـون            )) والدين والصالح والخير والفالح     
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ر ذلك وضمت مدينة زبيد روائع الفن       والعمارة والتصنيع والتجارة والزراعة والحصون والقالع واألسوار وغي       
المعماري حيث لم تزل منازلها تحتفظ بتراثها المعماري الفريد فواجهات منازلها وبواباتها وزخارفها المتنوعة            
من الداخل ، وما نراه حول منابر ومحاريب وجدران وسقوف مساجدها ، وما بقى من مباني وقصور تاريخية                  

والقلعة وبعض األبراج ، جميع تلك المعالم تحكي قصص إضافات ما تفردت به             عظيمة مثل دار الناصر الكبير      
والمخطط العام للمدينة يتخذ شكل االستدارة محاطة بـسور بـه أربعـة             كل دولة من الدول المتعاقبة عليها ،        

 أبواب رئيسية ال تزال بعض أجزاءها قائمة تغلق عليها وقت الخطر ، وكان حجم المدينة أكبر مـن حجمهـا                   
الحالي ، أمَّا بناؤها فمعظمه باآلجر والنورة البيضاء وتتميز بأزقتها الصغيرة وحارتها الـضيقة ومـن أبـرز        
معالم مدينة زبيد السوق القديم ، وقد تغير وعد السوق من يوم الجمعة إلى يوم األحد من كل أسـبوع بـأمر                      

كما أنـه قـام بتجديـد       )  هجرية   796 (في شهر شوال سنة       " إسماعيل بن العباس    " الملك األشرف الثاني    
، والسوق القديم لمدينة زبيد التاريخيـة كـان مقـسماً           )  هجرية   798( عمارة السوق في ربيع األول سنة       

بحسب نوع السلعة أو الصنعة حيث اشتهرت زبيد على مدى تاريخها الطويل كمركز لصناعة النسيج والحياكة                
قطن ودباغة الجلود وصناعة السكر والصابون والـصناعات الفـضية          بأنواعها المختلفة الحرير والديباج وال    

)  هجريـة    1355( والصناعات الخزفية والحصير بأنواعه وصناعة الصباغة والتي وصل عددها في سـنة             
، ويأتي توسع صناعة الصباغة نظراً لالهتمام بزراعة الحور الذي يـستخدم فـي              )  مصباغة   155( حوالي  

النيلة ، كما أن زبيد تميزت بعادات وتقاليد وفلكلور شعبي وغنائي ورقصات تراثية             صباغة األقمشة وصناعة    
  .تتميز بها المنطقة  

  -:ومن أهم المعالم التاريخية واألثرية والسياحية في مدينة زبيد هي 
 : ما لفظه  74 ، ص    73ص  " تاريخ المستبصر   " قال ابن المجاور في كتابه      :  أسوار وأبواب مدينة زبيد      - 1
ُمعـاذ  )) النجـاحيين ـ وبعـدهما    (( وبعده الحبشة" الحسين بن سالمة " أن أول من أدار سور على زبيد ( {

" طغتكين بن أيوب  "فأن سيف اإلسالم    )) المهديين ، وبعد ذلك     (( وعبد النبي فأنهما أدارا على زبيد سوراً ثالثاً         
  :واب سوراً وركب على السور أربعة أب)) زبيد (( أدار على البلد 

  .  ـ باب سهام ينفذ إلى سهام    .         ـ باب غُالفقة ينفذ إلى غُالفقة 
  . ـ باب القُْرتُب ينفذ إلى الجبل .    ـ باب الشُبارق ينفذ إلى حصن قوارير 

عددت أبراج زبيد فوجدتها ماتة ُبـْرج       : ( وقال  . بالطين واللبن في عرض عشرة أذرع       )) وكانت عمارته   (( 
براج بين كل ُبْرج وُبْرج ثمانون ذراعاً ويدخل في كلَّ ُبْرج عشرون ذراعاً إال ُبْرج فإنـه ماتـة ذراع                    وتسعة أ 

  .  انتهى ما أورده ابن المجاور} )يصّح َدوُر البالد عشرة آالف ذراع وتسعمائة ذراع 
أول من أدار عليها    ( { :  ما لفظه  35ص  " بغية المستفيد في تاريخ مدينة زبيد       " في كتابه   " ابن الديبع   " وقال  
ثـم  . كما حكاه بن المجاور في كتابه المستبصر نـصاً          " أبي الجيش   " وزير ولد   " الحسين بن سالمة    " سوراً  

ثـم  ) . بضع وعشرين وخمـسمائة     ( في سنة   " أبو منصور من اهللا الفاتكي      " أدار عليها أسواراً أخو الوزير      
( في سنة " طغتكين بن أيوب " ثم أدار عليها سوراً رابعاً سيف اإلسالم       " . بني مهدي "أدير سوراً ثالثاً في أيام      

  :ر أربعة أبوابوركب على السو) تسع وثمانيين وخمسمائة 
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 ينفذ إلى المشرق وهو المسمى باب الشبارق ينفذ إلى الشبارق قرية من قرى الوادي زبيد ثم إلى حصن                   األول
  . قوارير وغيره 

  . مسمى باب سهام ينفذ إلى وادي رمع وسهام وهو وجه المدينة وغرتها والثاني إلى الشام وهو ال
والثالث إلى الغرب وهو الذي يسمى اآلن باب النخل وكان من قبل يسمى باب غُالفقة ينفذ إلى غُالفقة وإلـى                    

  .األهواب 
وهي قريـة مـن قـرى    والرابع إلى اليمن وهو المسمى باب القُْرتُب ينفذ إلى وادي زبيد ثم إلى قرية القُْرتُب    

وكان بناء السور المذكور باللبن والطين وأبوابه وشراريفه باآلجر في الهوى نحواً من عشرة              . الوادي زبيد   
  . انتهى ما أورده ابن الديبع} )أذرع 

الحـسين بـن    " أن    " تهامة عبر التاريخ    " رحمه اهللا في كتابه المخطوط      " الحضرمي  " وما استنتجه األستاذ    
لم يكن أول من أدار سوراً على زبيد وإنما كان مجدداً للسور مستنداً في ذلك على ما ذكره العالمـة                    " سالمة  

أحسن التقاسيم  " في كتابه   " محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي المقدسي المعروف بالبشاري            " المؤرخ  
أحد المصرين ألنه مـستقر ملـوك    زبيد قصبة تهامة وهو     : ( يقول المقدسي   )  هجرية   337( المتوفى عام   " 

اليمن بلد جليل حسن البنيان يسمونه بغداد اليمن لهم أدنى ظرف وبه تجار كبار وعلماء وأدباء مفيـد لمـن                    
وصله مبارك على من سكنه ،أبارهم حلوه، وحماماتهم نظيفة ، عليه حصن من الطين بأربعـة أبـواب بـاب     

ارق ، وحولهم قرى ومزارع أهم من مكة وأكبر وأرفق أكثـر            غُالفقه ، وباب عدن ، وباب سهام ، وباب الشب         
الحـسين بـن    " ذكر وجود السور وأبوابه قبل      " المقدسي  " وبهذا فإن   ) بنيانهم اآلجر ومنازلهم فسيحة طيبة      

وأن الثابت تاريخياً أن األسوار التي عمرت لزبيـد   ) . هجرية 404( وقيل )  هجرية 391( المتوفى  " سالمة  
كـان  " طغتكين بن أيـوب     " ار في الدولة الزيادية والدولة النجاحية والدولة المهدية وأن السلطان           ثالثة أسو 

مجدداً لبناء السور الثالث ، ونظراً ألهمية السور العسكرية في حماية وتحـصين المدينـة ، فـأن الـدويالت       
الدولة الرسولية جدد بنـاء الـسور       المتعاقبة أولًّت العناية واالهتمام بتجديد عمارة السور وأبوابه ففي عهد           

جـدد بنـاء    )  هجرية   764 - 721" ( علي بن داود    " وأبوابه مرات عديدة ففي أيام السلطان الملك المجاهد         
 - 778" ( إسماعيل بن العبـاس    " ، وفي أيام الملك األشرف الثاني       )  هجرية   739( السور وأبوابه في سنة     

" ( يحيى بن إسـماعيل     " ، وفي أيام الملك الظاهر        )  هجرية   791( جدد بناء السور في سنة      )  هجرية   803
عامر بن عبـد    " جدد بناء السور ، وفي عهد الدولة الطاهرية وفي أيام الملك الظافر             )  هجرية   842 - 831

جدد بناء ما خرب من السور ، ومما سبق فأن أسوار مدينة زبيـد ظلـت                )  هجرية   923 - 894" ( الوهاب  
لحـصار مدينـة    )  هجرية   1045( عام  " الحسن بن القاسم    " لحين واآلخر ، إلى أن قدم إلى زبيد         تجدد بين ا  

زبيد أثر انهيار الحكم العثماني األول في اليمن فاستعصت عليه فطوق على زبيد بحصار شديد ، ودخلها فهدم                  
حمـود  " شريف  األمير  ال  جدد عمارة سور زبيد     )  هجرية   1222( األسوار الثالثة وظلت بال أسوار حتى عام        

عبد الـرحمن بـن أحمـد    "  وذلك حسب ما أورده العالمة - أمير المخالف السليماني -" بن محمد الخيراتي    
وأسـند  )   هجريـة    1222( جدد عمارة سور مدينة زبيد عام       : (( بقوله  " نفح العود   " في مؤلفه   " البهكلي  

قاضي زبيد ، واستطرد قائالً أخبرني بعض من لـه          " ازمي  الحسين بن عقيل الح   " القيام بعمارته إلى القاضي     
ألـصقه بـالبيوت    " حمود  " خبرة بالتاريخ أن السور األول كان بينه وبين العمران فسحة ، وهذا أي الشريف               
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 1382( ، وعليه ظل السور يرمم إلى عام        )) حتى أن بعض المحالت يكتفى فيها بعمارة البيت الذي اتصل به            
  ) .  ميالدية 1962 ( -) هجرية 

أن صفة عمارة سور مدينة زبيد كانت تختلف عـن أسـوار المـدن              : رحمه اهللا   " الحضرمي  " وقال األستاذ   
التاريخية باليمن التي عمرت بالزابور والطين مثل سور مدينة صنعاء القديمة وسور مدينة صعدة ، أما سور                 

الطين والجص ـ النورة البلدي ـ وبين كل ذراعين   مدينة زبيد فعمارته كانت على شكل دائري مبني باآلجر و
فتحة مستقيمة على ارتفاع متر ، وفتحتين منحنيتين األولى فتحة تتجه إلى اليسار والثانية فتحة تتجه لليمين                 

خمسين ومأه متر ( من مستوى سطح األرض ، وبين كل )  أمتار 3( تسمى متاريس للرمي ، وارتفاع السور       
سكن للجنـود والبـاب     -لعلها لغة تركية  -، وبين كل باب ثكنة عسكرية تسمى كاووش         حصناً تسمى نوبة    ) 

يتوسطها ، وبأعلى الباب غرفة ُعليا تسمى أيضاً كاووش للجنود بها المتاريس وفوق الغرفة تجواب محـاط                 
  .بسور له متاريس للرمى 

وكانت " الكدف " بواب والسور ، نوبة رحمه اهللا من النوب الكبار المحاطة باأل" الحضرمي " وقد أدرك األستاذ 
تقع شمال باب الشبارق تطل على قارعة الطريـق بطـابقين وبهـا سـاحة               " الحسين  " تعرف نوبة الشريف    

سميت باسم عريـف    " شبيط  " وفتحات للمدافع وهي قديمة ، وتبعد عنها نوبة مستطيلة بطابقين تسمى نوبة               
بها فتحات كبيرة   " الجربة  " ةشرق باب سهام من الشمال تسمى       استقر بها مع جنوده ، ونوب     " شبيط  " يسمى  

أبو "  ، وغرب سهام وشمال باب النخل نوبة تسمى نوبة           - قام التعاون األهلي بإصالحها مكتباً له        -للمدافع  
، وثمة نوبة مواجه لمسجد الغصينية تسمى       " مقبرة أبو حسين    " بجوارها مقبرة داخل السور تسمى      " حسين  
وتقع شرق باب القُْرتُب مدوره وبأعالها تجواب بها متارس ، ونوبة           " الصديقية  " ، ونوبة   " الغصينية  " نوبة  

تقع شمال الدار الناصري الكبير ـ مبنى الحكومة ـ ملتصقة بها خصصت للمدافع الثقيلة ، وكلهـا    " المدافع"
   .مبنية باآلجر والطين والنورة  

  :  المساجد والمدارس اإلسالمية -2
ُمنذ فجر اإلسالم بدأ إنشاء المساجد والمدارس العلمية في مدينة زبيد ، وأستمر بناؤها في مختلـف الحقـب                   

إسماعيل بن  " التاريخية حتى بلغت ذروتها في عصر الدولة الرسولية وتحديداً في عهد الملك األشرف الثاني               
)  مسجداً ومدرسـةً     236(  يقارب من    فكان يوجد في مدينة زبيد آنذاك ما      )  هجرية   803 - 778" ( العباس  

كانت تضاهي أكبر المدن اإلسالمية أن لم تكن فاقتها جميعاً إال أن عدد تلك المساجد والمدارس العلمية تراجع                  
  . علمية )  مسجداً ومدرسةً 82( في الوقت الحالي إلى 

اشهرها جـامع األشـاعر     ) داً   مسج 29( يوجد في مدينة زبيد اآلن حوالي       :  المساجد اإلسالمية القديمة     -أ  
محمد بن  " بأمر من النبي    ) السنة الثامنة للهجرة    ( في  " أبو موسى األشعري    " الذي أسسه الصحابي الجليل     

 225( فـي عـام     " محمد بن زيـاد     " ، والجامع الكبير بزبيد الذي أسسه        ) صلى اهللا عليه وسلم   " ( عبداهللا  
معـاذ بـن   " الذي أسسه حين قدم إلى اليمن ، في قرية " ذ بن جبل معا" ، ومسجد الصحابي الجليل   ) هجرية  

التي تقع برأس وادي زبيد جنوب الفازة ، وسوف نتطرق بالتفصيل إلى  جامع األشـاعرة ، والجـامع                   " جبل  
  .  الكبير بزبيد لما تميزا به من هندسة معمارية فريدة 
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محمد بن  " المساجد في زبيد قبل أختطاطها من قبل        يعتبر جامع األشاعر من أول وأقدم       : جامع األشاعر   ) 1(
( بأمر من الرسول    ) الثامنة للهجرة   ( ، وقد تأسس المسجد في السنة       )  هجرية   204( عام  " عبداهللا بن زياد    

أبـو موسـى    " على يد جماعة من قبيلة األشاعرة وفي مقدمتهم الـصحابي الجليـل              ) صلى اهللا عليه وسلم   
لى شهرة واسعة باعتباره من المساجد المباركة ، وعلـى مـدى تعاقـب األجيـال                ، وقد حصل ع   " األشعري  

والحقب التاريخية استمر بقاء الجامع بفضل الترميم والتجديد الذي شمله في مراحل تاريخية متعددة منها على     
 الزيـاديين   مولى ووزير " الحسين بن سالمة    " سبيل المثال عناية ملوك ووزراء الدولة الزيادية خاصة القائد          

، ))  ميالدية   1016( ـ  )  هجرية   403(( الذي جدد عمارته في أواخر عهد الدولة الزيادية وتحديداً قبل عام            
يحيـى  " إنشاء األمير شهاب الدين منبر الحديث والوعظ ، وفي أيام الملك الظاهر             )  هجرية   695( وفي عام   

فـي  " برقوق الطاهري " ر زبيد األمير سيف الدين      جدد عمارته خازندا  )  هجرية   842 - 831" ( بن إسماعيل   
، فعمره عمارة متقنة وزاد فيه زيادات مستحسنة منها أجنحتـه           ))  ميالدية   1429 ( -)  هجرية   832(( عام  

الشرقي والغربي واليماني ومقصورة النساء وجعل للمسجد خزانة جيدة لحفـظ أمتعتـه وقضـضه بـالنورة                 
نواع النقوشات ونصب في المسجد منبراً مزين باآليات القرآنية وجعل نظر           وزخرفها وزخرف جداره القبلي بأ    

 1486 ( -)  هجريـة    891(  وفي شهر جمادى األول سـنة     " الصديق بن عمر الموزعي     " ذلك إلى المعمار    
 فبني بنـاءاً  " عبد الوهاب بن داود بن طاهر       " قام بهدمه وإعادة عمارته الملك المنصور تاج الدين       )) ميالدية  

حسناً ورفعه عن األرض نحو سبعة أذرع وزيدت فيه زيادات من جانبه األيمن وجعل في جداره القبلي شباكان            
من حديد عظيمان أضاءت منهما جوانب المسجد وأبدل ما تلف وجعل للبركة رواق يماني زيادة على الـرواق             

مطر صيانة للمسجد من النجاسات     األول الشرقي وجعل للبركة باب خارج عن المسجد يدخل منه الناس أيام ال            
)  هجرية 949(( في عام " مصطفى باشا النشار " ، وتم إصالح وترميم منبر الخطابة على يد الوالي العثماني 

 1859) (  هجريـة    1276(( ، كما تم تجديد وإصالح بعض سقوف الجامع فـي عـام             ))  ميالدية   1542( 
  .في اليمن خالل العهود األخيرة للعثمانيين )) ميالدية 

صحن ) فناء ( ، ويتوسط تلك المساحة  )  متر   24.50 × 35.50( تبلغ مساحته الداخلية    : الوصف التخطيطي   
، ويتكون رواق القبلة من ثالث بالطـات بواسـطة ثالثـة            )  متر   5.35 × 11( صغير مكشوف يبلغ مقاسه     

ذه األعمدة عقوداً مدببة واسعة     وتحمل ه )  ضلع   16( صفوف من األعمدة بعضها مستدير واآلخر مضلع من         
ُزخرفت بواطنها بالزخارف الُجصية ، ويغطي هذا الرواق سقف خشبي على بعض حشواته آثار األلوان التـي   

ويتوسط جدار القبلة تجويف المحراب يعلوه عقدان على شكل نصف دائري ، كما يوجد فـي                . كانت تزخرفه   
في الجدار الشمالي يعلوه عقد مفصص ، ويتكـون  الـرواق            جدار القبلة منبر قديم من الخشب داخل تجويف         

الجنوبي المقابل لرواق القبلة الشمالي من ثالث بالطات مقابل بالطتـين فـي الـرواقين الـشرقي والغربـي            
وتغطيهما سقوف مسطحة من الخشب ، ويغلب على عقود البائكات النوع المدبب المحمول على أعمدة ودعائم     

ر تشبه إلى حد ما مأذنة الجامع الكبير بزبيد في بعض تفاصيلها المعمارية رغم صـغر                ، ومئذنة جامع األشاع   
حجمها ، ويتم الصعود إليها عبر مدخل صغير من داخل المسجد ، وتزدان بالمقرنصات والفتحـات الـصماء                  

حتـوي  وغيرها من العناصر الزخرفية التي تتميز بها مآذن زبيد ،  ومنبر الخطابة مصنوع من خشب الحط ي                 
على تاريخ بناؤه واسم صانعه ، إال أن موقعه قد تغير إلى زاوية في الجامع وتم نـزع أرضـيته واسـتبدلت                      
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بخشب عادي وبقية المنبر في طريقها إلى الزوال ، ولجامع األشاعر ثالثة أبواب باب جنوبي ، وباب شـرقي                   
فذ إلى السوق ، وتوجـد للجـامع   يطل على ممر طويل ـ طارود ـ ينعطف متجهاً للشمال ، وباب شمالي ين  

آمنة بنت جمـال الـدين      " بركتان األولى باتجاه الشرق وتسمى الحربية ، وقد أنشأتها الحرة جهة الطواشي             
، وقـد   )  هجريـة    803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    " أم الملوك وزوجة الملك األشرف الثاني       " فرحان  

 ، والبركة الثانيـة باتجـاه       - الحنفيات   -نها بمياه الصنابير    ردمت في السنوات األخيرة ، وتم االستعاضة ع       
" المعروف  " محمد بن عبد الوهاب المقداد      " الغرب وال تزال قائمة ، وقد أرخ لجامع األشاعر مؤذنه وخطيبه            

قرة العيون وانـشراح الخـواطر      ( في كتابه   ) القرن العاشر الهجري    ( الذي عاش في    " بابن النقيب الزبيدي    
 1560 ( -)  هجرية   968(( والذي انتهى من تأليفه في عام       )  حكاه الصالحون في فضل مسجد األشاعر        فيما

، وقام بتحقيقه والتعليق عليه  المؤرخ المعاصر العالمة األستاذ عبـد الـرحمن عبـداهللا صـالح                  )) ميالدية  
تبة تحتوي أمهات الكتب في     ، ومك ) رباط  ( الحضرمي طيب اهللا ثراه ، ويوجد بالجامع مكان مخصص للتعليم           

منتـصف القـرن الحـادي عـشر        ( مختلف العلوم الدينية يرجع التاريخ الحقيقي لتأسيس هذه المكتبة إلـى            
، وكان التأسيس عن طريق مبادرة علماء زبيد األفاضل وذلك بأن قاموا بإيقاف ـ وهب ـ كتبهم  ) الهـجري 

وذلك في إطار مكتبة للبحث العلمي واالستفادة مـن فـيض           ومؤلفاتهم بغية استفادة طالب العلم والباحثين ،        
 1408( بحور العلوم الحياتية والدينية وباقي مختلف العلوم والفنون وذلك خوفاً من اندثارها ، وفـي عـام                  

  . ، قام المجلس المحلي لمدينة زبيد بإعادة بنائها وتأثيثها  ) هجرية 
بيد أكبر الجوامع باليمن بعد جامع صنعاء ويأتي في مقدمة اآلثـار            يعتبر الجامع الكبير بز   : الجامع الكبير   ) 2(

اإلسالمية العديدة التي تحتفظ بها مدينة زبيد العريقة ذات التاريخ المتواصل من العلم والعلماء وهذا الجـامع                 
هللا بن  محمد بن عبدا  " تعرض للعديد من اإلضافات والتجديدات على مر العصور اإلسالمية المتعاقبة فقد أسسه             

" الحسين بن سـالمة     " ، ولكن أهميته برزت كمسجد جامع حين جدده القائد          )  هجرية   225( في عام   " زياد  
قام نائبه علـى زبيـد سـيف        " توران شاه بن أيوب     " وفي أيام السلطان شمس الدولة      )  هجرية   393( عام  

 569( بإعادة بنائه في عام     "  الكناني   المبارك بن كامل بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ          " الدولة مجد الدين    
بنـى المـؤخر والجنـاحين      )  هجرية   579( عام  " طغتكين بن أيوب    " ، وجدده أيضاً سيف اإلسالم      ) هجرية  

 845 - 842" ( إسماعيل بـن يحيـى   " الشرقي والغربي والمنارة ، وفي أيام السلطان الملك األشرف الرابع   
ر بعمارة بركة جديدة وبتجديد ما خربه الدهر ، ثـم هدمـه الـسلطان               أم)  هجرية   842( وفي عام   ) هجرية  
( يوم السبت الثامن عشر من شهر شـوال سـنة           )  هجرية   923 - 894" ( عامر بن عبد الوهاب     " الظافر    

وقام بعمارته يوم األحد الخامس والعشرين منه فعمره عمارة عظيمة لم يسبق إلى مثلها على               )  هجرية   897
المعروف بالعكباز ، رفعه عن األرض نحو سبعة أذرع وجعل الجنـاحين            "  علي بن حسن المعمار      "يد المعلم   

والمؤخر عقوداً فسيحة على أعمدة من اآلجر والنورة وزاد في مقدمة إدخال الرواق القبلي من الشمسية فيه                 
وسـقف سـقفاً عجيبـاً      وزاد األروقة الباقية في تفسيح الشمسية واتسعت اتساعاً عظيماً اضاق منه السبيل             

وزخرف بأنواع النقوشات وزخرف جداره القبلي ومحرابه وجعل في مقدمه قبتين عظيمتين شرقية وغربيـة               
وزخرفتا بأنواع النقوشات وجعل في الشرقية دائرين خشب وأبواباً وعلقا ليصلي بها السلطان إذا كان بمدينة                

 باب محراب الجامع المبارك ، كما إنشاء مكتبة بالجامع          زبيد واشترى ُبرقع الكعبة المشرفة وأمر بتعليقه على       
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، )  قبةً   12( ،  )  أسطوانةً   90( ،  )  دعامةً   140( ،  )  عقداً   270( ، فاحتوي الجامع بعد هذه العمارة على        
، ومما تجدر اإلشارة إليه وجود النص التأسيـسي      )  برك   3( ،  )  مقاصير   7( ،  )  شباكاً   40( ،  )  باباً   13( 
 1131( ي يشير إلى أسمه على طول يمين ويسار كتلة المحراب في رواق القبلة بخط النسخ ، وفي عـام                    الذ

) أربعـة عـشر مقـصورة       ( عمرت المقاصير لطالب العلم بداخل الجامع بالجناح الشرقي وعددها          ) هجرية  
 1189 - 1161(( " المهـدي العبـاس   " جدد اإلمام )  هجرية 1185( ورباط آخر خارج الجامع ، وفي عام       

( سقوف وعقود أربعة طواريد بالمقدم مملؤة بالزخرفة ، وفي عام           ))  ميالدية   1775 - 1748 ( -) هجرية  
أعيد ترميم سقوف المؤخر    )  هجرية   1399( جددت بعض سقوف الجناح الغربي، وفي عام        )  هجرية   1291

وله منبر ال مثيل له باليمن كـان يتـصدر          والجناح الغربي والجناح الشرقي وطارود المقدم بالجناح الشرقي         
الجامع مرتفع بأربعة عشر درجة حيث يرى المصلي الخطيب ويسمع صوته ومن هذا االرتفاع يوجد به فتحة                 
واسعة يمتد من تحتها الصف األول دون انقطاع وظل على شكله وعلى وضعه عبر مراحل التاريخ ، وعلـى                   

إال أن المنبر لم يتغير فكان من الخشب الجيد المنقوش ،           )  هجرية   897( الرغم من تجديد عمارة الجامع عام       
استبدل المنبر بمنبر آخر مكون من مواد خشبية جديـدة ومنقوشـة ومزخرفـة              )  هجرية   1400( وفي عام   

تشابهه األول من حيث الشكل والوضع السابق ، وله بئرين وإحدى عشر مرحاضاً وله مدب إلى خارج بـاب                   
  . لقاذورات النخل للمياه وا

)  متر   57 × 59( شيد الجامع بمادتي اآلجر والنورة البلدي ، وتبلغ مساحته من الداخل            : الوصف التخطيطي   
، تحيط بالفناء أربعـة أروقـة ، يتكـون الـرواق            )  متر   14  × 26.90( ، يتوسطه فناء مكشوف مساحته      

ة المطلة على الفناء إلى فترة متأخرة إذ يعلو         من ست بالطات ترجع البالطة األخير     ) : رواق القبلة   ( الشمالي  
سقفها سقف البالطات الخمس وتتكون البائكات من صفوف من األعمدة المستديرة الـضخمة الـشكل محـيط      

وتحمل هذه األعمدة عقوداً مدببة واسعة من مركزين يرتكـز عليهـا سـقف الـرواق                )  متر   2.70( العمود  
رواق أو باألصح ما تبقى منه بأجمل الكتابات والزخارف الهندسـية           المصنوع من الخشب ويمتاز سقف هذا ال      

مـن خمـس بالطـات ،       : المتأثرة بمجمل المدارس الفنية وملونة بألوان مختلفة ، ويتكون الرواق الجنوبي            
من أربعة بالطات ولعل أهم ما يميز هذا الرواق وجود حجرات تعلوا البالطة األولى              : ويتكون الرواق الشرقي    

مـن أربعـة    : ، ويتكون الرواق الغربي     )  مقصورة   14( الجدار الشرقي يطلق عليها مقاصير وعددها       جهة  
  . بالطات تتعامد بائكاتها على رواق القبلة  

علمية إسـالمية كانـت تـضم كافـة         )  مدرسةً   53( يوجد في مدينة زبيد حوالي      : المدارس اإلسالمية   ) ب(
المذاهب اإلسالمية المختلفة وتعتبر مدينة زبيد من أشهر المراكز الفكرية          المدارس الفكرية والدينية التي تمثل      

العالمية ليس في اليمن فحسب بل على مستوى العالم اإلسالمي وال تزال بعـض تلـك المـدارس موجـودة                    
بمسمياتها الحقيقة ، وال تزال المكتبات الخاصة بزبيد تضم دوراً من المخطوطات النادرة وأمهات الكتب فـي                 

إسماعيل بـن أبـي بكـر       " ختلف العلوم ، وعبر تاريخها الطويل أبرزت فطاحل العلماء أمثال شيخ اإلسالم             م
الذي كان مفخرة عصره بعلمه وحجم مؤلفاته الشهيرة واهتمامات الجامعات األوروبيـة بمؤلفـات              " المقري  

 عالم من زبيـد ، فارتبطـت        علماء زبيد في الطب والزراعة والرياضة والتي تنتسب كلمة جبر المعروفة إلى           
زبيد بالمدارس الدينية والفكرية والعلمية وبرزت مجموعة من مشاهير علماء الدين والتفسير والحديث واللغة              
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وأصبح لها قيمتها التاريخية كمزارات لهوالء األئمة األوائل ومن مزاراتها قبر الزبيـدي أحـد رواة الحـديث         
وأحد فقهاء اللغة العربية وآخرون غيرهم كثيرون ومن هنا اكتسبت المشهورين والفيروزبادي صاحب المحيط  

يطلق على األبنية التي يأدى فيها الطالب : أهميتها ، ومن األربطة التي مازالت موجودة في المدينة ـ الرباط  
وترتبط بالمساجد التي يتلقون فيها الدروس عن العلماء ـ ، رباط يحيى بن عمر األهدل ، وربـاط الجـامع    
الكبير ، ورباط األشاعرة ، ورباط البطاح ، ورباط علي يوسف ، ورباط المهادلة ، ورباط الفرحانية ، ورباط                   
الخوازم ، ورباط الدارة ، ورباط الغصيني ، ورباط ومسجد الوهابية ، وهذه األربطة وأمثالها من المقاصـير                  

   :تفصيل إلى عدد من تلك المدارس التابعة بالمساجد كانت مشاعل للفكر اإلسالمي ، وسوف نتطرق بال
كان يطلق عليها في السابق مدرسة الميلين ويعود بناء وتأسيس هـذه المدرسـة              : المدرسة اإلسكندرية   ) 1(

الذي قام ببناءها شـرقي رحبـة   )  هجرية 598 ـ   593" ( المعز بن طغتكين " اإلسالمية إلى عهد السلطان 
 هجرية  612( في عام   " يوسف بن أيوب    "  الملك المسعود صالح الدين      الدار الناصري الكبير ، وقام بتجديدها     

، وأعاد )  هجرية 803 - 778" ( إسماعيل بن العباس " ، كما أعيد ترميمها في عهد الملك األشرف الثاني ) 
ـ " ، وفي عهد حكم العثمانيين األول لليمن قام الوالي        " عبد الوهاب بن داود     " ترميمها الملك المنصور     كندر إس

الذي قام ببعض اإلصالحات عليها أو أوقف لها أمواالً وأمالكاً إلدارة ورعاية )  هجرية 943 ـ  930" ( موز 
   .شئونها ، فأطلق األهالي عليها المدرسة اإلسكندرية نسبة إليه 

جـزء  تعد مدرسة اإلسكندرية من المدارس اإلسالمية الهامة بزبيد ، تقع المأذنة فـي ال             : الوصف التخطيطي   
الجنوبي الغربي من سور المدرسة ويبدوا أنها أضيفت على العمارة األصلية ويوجد بها تاريخ بنـاء المئذنـة     

علي بـن   " ، الذي ينتمي لفترة حكم السلطان الملك المجاهد         )  هجرية   744( المكتوب على أحد جوانبها عام      
 الوسطى لبيت الصالة مغطـاة بقبـة        ، والساحة ) ميالدية   1362 - 1321( -) هجرية   764 - 721" ( داود  

كبيرة وعالية تحيط بها أربعة قباب صغيرة جانبية أقل ارتفاعاً ، وفي مقدمة بيت الصالة فناء مكشوف أبعاده                  
، محاط بأربعة صفوف البائكات من النواحي األربعة تماثل الطـراز المعمـاري فـي               )  متر   6.42 × 9.85( 

ي داخل القبة فهي تمثل طرازاً فنياً أزدهر في اليمن ووصل ذروته في الدولة الدولة الرسولية ، أمَّا الزخارف ف
   .الطاهرية 

بهذا االسم نسبة إلى مؤسسها وبانيها ) الشرقية(سميت المدرسة المنصورية العليا : المدرسة المنصورية  ) 2(
سم المدرسة أتى من    ، أي أن ا   )  هجرية   647 - 626" ( عمر بن علي بن رسول      " السلطان الملك المنصور    

أبوبكر بن " لقب السلطان الذي اتخذه لنفسه ، وقد خصصت لتدريس فقه المذهب الشافعي ؛ وبطلب من الفقيه           
 1265(ــ  )  هجريـة  664(( ـ المعروف بابن حنكْاس ـ المتوفى في عـام   " عيسى بن عثمان األشعري 

قـد  ) الغربيـة ( المدرسة المنصورية السفلى     قام ببناء مدرسة أخرى سماها باسمه أيضاً ، وهي        ))  ميالدية  
خصصت لتدريس فقه المذهب الحنفي ،  وكان الفقيه المذكور أول من درس بها ، وعينه بها السلطان ُمدرساً                   
وإماماً وقد أقام فيها مؤذناً وقيماً ومعلماً ، وأيتاماً يتعلمون القرآن الكريم وأوقف للمدرسة وقفاً لرعايتهـا ،                  

، كمـا قـام     )  هجريـة    803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    "  في أيام الملك األشرف الثاني       وأعيد ترميمها 
  .)  هجرية 894 - 883" ( عبد الوهاب بن داود بن عامر " بترميمها الملك المنصور 
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مستطيل المدرسة أبعاده مـن الـشرق   " صحن " المدرسة مستطيلة الشكل يتوسطها فناء  :الوصف التخطيطي   
، ويقع بيت الصالة في الجهـة       )  متر   9.90( ، ومن الشمال إلى الجنوب حوالي       )  متر   11.30 (  إلى الغرب 

الشمالية من المدرسة ، وتقع المأذنة في الجهة الشرقية من الفناء ، أما قاعة الـدرس فتقـع فـي الجهـة                      
لشمالية ؛ إضافة إلـى     الجنوبية من الفناء ، ويقع المدخل الرئيسي للمدرسة في الجزء الشرقي من الواجهة ا             

ذلك هناك البرك والدهليز وباقي المرافق األخرى ، وتعد المدرسة المنصورية السفلى مع العليـا مـن ٌأقـدم                   
  .المدارس اإلسالمية في اليمن 

" سميت المدرسة التاجية بهذا االسم نسبة إلى من قام بتشييدها ، وهو تاج الدين               : المدرسة التاجيــة   ) 3(
، وهو من األتباع المقـربين      )) ميالدية   1256( ـ  )  هجرية   654(( المتوفى عام   "  المظفري   بدر بن عبداهللا  
وقد خصصت لتدريس الفقـه الـشافعي ، وأعيـد          )  هجرية   694 - 647" ( يوسف بن عمر    " للملك المظفر   

قام بترميمهـا   ، كما   )  هجرية   803 - 778( " إسماعيل بن العباس    " ف الثاني   ترميمها في أيام الملك األشر    
   " .عبد الوهاب بن داود بن عامر " الملك المنصور 

المدرسة مستطيلة الشكل وغير منتظمة األضالع و أقرب إلى المسجد منه إلى المدرسة ،              :الوصف التخطيطي   
ويقع المدخل في الزاوية الجنوبية الغربية من سور المدرسة ، ومن المدخل يوجد ممر يؤدي باتجاه الـشمال                  

ناء المدرسة، ويحتل الفناء مساحة كبيرة من المدرسة ، ويأخذ شكالً شبه دائري حول بيت الصالة مـن                  إلى ف 
الجهتين الجنوبية والشرقية ، يقع بيت الصالة في الجهة الشمالية من الفناء ، والمادة المستخدمة في البنـاء                  

   .هي اآلجر المغطى بالجص من الداخل والخارج
 تقع المدرسة الدعاسية باتجاه الجنوب من مسجد األشاعر المعروف وقـد أنـشأها              :المدرسة الدعاسية   ) 4(

))  ميالديـة    1268) (  هجريـة    667(( المتوفى عـام    " أبوبكر بن إبراهيم بن دعسين      " الفقيه سراج الدين    
الفقيه وسميت نسبة إليه ، وقد خصصت لتدريس فقه المذهب الحنفي وقد أوقف عليها أمالكاً كثيرة ، وقد كان     

، وقد قام بترميمهـا الملـك   )  هجرية 694 - 647" ( يوسف بن عمر " المذكور من المقربين للملك المظفر     
   ) . هجرية 894 - 883"  ( عبد الوهاب بن داود بن عامر " المنصور 

عـة  المدرسة مستطيلة الشكل تتكون من بيت الصالة له باب من الجهة الغربية وتقابله قا             :الوصف التخطيطي   
مكشوف ، أما مدخل المدرسة فيقع في الجزء الجنوبي مـن الجـدار الـشرقي           ) صحن  ( الدرس وبينها فناء    

، ومن الـشمال    )  أمتار   5( متصل به ممر يؤدي إلى فناء المدرسة الذي تبلغ أطواله من الشرق إلى الغرب               
لي الشرقي من المدرسـة وهـو       ، أما بيت الصالة الذي يقع في الجزء الشما        )  متر   12( إلى الجنوب حوالي    

، وبالنسبة للقاعة المخصصة للدرس فهي تقع في الجهة )  متر 5.55( مربع الشكل ويبلغ طول ضلعه حوالي 
ومن الشرق إلـى    )  أمتار   7( الغربية من الفناء وهي مستطيلة وتبلغ أبعادها من الشمال إلى الجنوب حوالي             

وهو مالصـق لبيـت     ) السقاية  ( أخرى بالمدرسة هي السبيل     ، وهنالك مرافق    )  متر   2.50( الغرب حوالي   
   .  الصالة من جهة الجنوب، وكذلك هناك الميضاءة وتقع بالقرب من السبيل

زوجـة  "  الشيخ شمس الدين العفيف      بنتمريم  " ة المندوب شيدتها السيدة     تقع ببرح : المدرسة العفيفية   ) 5(
، وقد سميت بهـذا االسـم       ) هجرية   694 - 647( ل الفترة   الذي حكم خال  " يوسف بن عمر    " الملك المظفر   

مسجد " ، وهي اليوم تسمى     " مدرسة مريم   " نسبة إلى لقب أسرتها ، كما عرفت المدرسة بأسماء أخرى منها            
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، وقد أوقفت السيدة المذكورة أمواالً وأمالكاً إلدارة ورعاية شئون المدرسة ، وأعيد ترميمها في أيام                " العافية  
" ، كما قام بترميمها الملك المنـصور        )  هجرية   803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    "  األشرف الثاني    الملك

   " . عبد الوهاب بن داود بن عامر 
المدرسة مستطيل الشكل ، ويقع المدخل الرئيسي في منتصف الواجهة الشرقية للمدرسة            :الوصف التخطيطي   

)  متر   10.50( ل الشكل تبلغ أبعاده من الشرق إلى الغرب         ، ويتوسط المدرسة فناء مكشوف منخفض مستطي      
، أما بيت الصالة فيقع في الجهة الشمالية من المدرسـة ، وأّمـا              )  متر   6.30( ، ومن الشمال إلى الجنوب      

، ومن )  أمتار 7( قاعة الدرس فتقع في المؤخرة ، وهي مستطيلة الشكل طول أبعادها من الشرق إلى الغرب         
منهـا الـسبيل   " المسجد حاليـاً  " ، وهناك مرافـق أخرى تابعة للمدرسة       )  متر   3.20( الجنوب  الشمال إلى   

والميضأة وهما يقعان في الجزء الجنوبي من الفناء ويالصقان الجدار الشرقي لسور المدرسة ، والبناء مشيد                
   .من الطابوق المغطى بالجص من الداخل والخارج  

" ( إسماعيل بن عبد الصمد الجبرتـي       " ت المدرسة الجبرتية على يد الشيخ       تأسس: المدرسة الجبرتيـة   ) 6(
وهو أحد رجاالت الصوفية في عهد الدولة الرسولية ، وقد أسهم في بنائها الـسلطان    )  هجرية   806 –  722

 "وجدد عمارتها السلطان الملك الظـافر  )  هجرية 803 ـ  778"( إسماعيل بن العباس " الملك األشرف الثاني
" ، وأورد اإلشارة إليهـا      )  هجرية   909( في عام   )  هجرية   923 - 894" ( عامر بن عبد الوهاب بن داود       

( ، كما جدد بناؤها فـي عـام         ) فعمرت عمارة حسنه متقنة في غاية الحسن والهيئة         : ( بقوله  " ابن الديبع   
ت عمارة هذه المدرسة المباركـة      جدد: ( وفقاً للنص المكتوب أعلى عقد المدخل بخط الثلث         )  هجرية   1181

،  وتعـد مدرسـة      " ) سعد بن سعيد    " في شهر شعبان سنة ألف ومائة وواحد وثمانيين بعناية موالنا األكرم            
   .وخانقاه لتالميذها وطالبها من المتصوفة 

الة المدرسة في تكوينها مستطيلة الشكل ، وتتكون من بيت للصالة ، وفي مقابل بيت الص              :الوصف التخطيطي   
رواق يوجد بجداره الشرقي باب صغير يؤدي إلى حجرة صغيرة ، ويفصل بين بيت الصالة والـرواق فنـاء                   
مكشوف ، كما يوجد فناء آخر في الجهة الغربية من المدرسة ، ويوجد بالجهة الجنوبية من المدرسة البركة                  

رسـة ، واآلخـر فـي الواجهـة         والسقاية والبئر ، وللمدرسة بابان أحدهما في منتصف الجدار الشرقي للمد          
الجنوبية وهما يؤذيان إلى الفناء المكشوف الواقع وسط المدرسة ، ويوجد بالمدرسة مأذنة صغيرة على شكل                
جوسق في الناحية الجنوبية على مقربة من واجهة بيت الصالة، وكما يوجد في الطابق العلوي ـ الذي يـتم   

ع درجات ، الطابق العلوي الواقع في الجزء الجنـوبي مـن            الصعود إليه من الداخل عبر سلم يشتمل على تس        
الجدار الشرقي لسور المدرسة ـ غرفة صغيرة مربعة الشكل تزين أركانها األربعة شرفات ذات طابع معماري  
على هيئة أعمدة أسطوانية ، تزينها قباب صغيرة ، ومن الجائز والمرجح أن هذه الغرفة كانت تستخدم كسكن                  

   . وافدين للدراسة بالمدرسة  لبعض الطالب ال
تقع في قرية المسلب ، شيدت المدرسة الصالحية من قبل الـسيدة الحـرة جهـة                : المدرسة الصالحية   ) 7(

ــ ،    ـ المعروف بالنقاش  " آمنة بنت الشيخ الصالح إسماعيل بن عبداهللا بن علي الحلبي           " الطواشي صالح   
ر من بلده إلى مكة فأقام بها مدة ثم رحل إلى اليمن فأكرمـه              كان رجالً فاضالً ساف   )  هجرية   711( توفى عام   

 ـ  1321 ( -)  هجرية 764 ـ  721" (( علي بن داود "  فولدت له الملك المجاهد بنتهالملك المؤيد وتزوج ا
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( ــ   )  هجريـة    730(( ، فقد قامت ببنائها في عهد ولدها السلطان الملك المجاهد سـنة             ))  ميالدية   1362
، ويصف المؤرخون هذه المرأة برجاحة العقل وحسن تدبير األمور ، وبأنهـا كانـت ذات                )) ة   ميالدي 1329

سياسة ورياسة وكرم نفس ، قامت بتسيير أمور مملكة ولدها المجاهد لمدة أربعة عشر شهراً أثنـاء سـفره                   
طين ، أو لمصر ، ولها العديد من المآثر شأن النساء في زمن بني رسول من زيجات وبنات وأخـوات الـسال                 

، )  هجرية   762( الفضليات من النسوة ذوي الغنى واليسار والمتربيات في بيوتات العلم والمعرفة توفت سنة              
، كمـا قـام     )  هجريـة    803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    " وأعيد ترميمها في أيام الملك األشرف الثاني        

   ) .  هجرية 894 - 883( " عبد الوهاب بن داود بن عامر " بترميمها الملك المنصور 
المدرسة على شكل مستطيل ، يقع المدخل الرئيسي للمدرسة في الجـزء الجنـوبي مـن     :الوصف التخطيطي   

الجدار الشرقي للمدرسة ، وللمدرسة فناءان أحدهما شرقي متصل بالمدخل الرئيسي ، أما اآلخر فهو أوسط ،                 
( هو مستطيل الشكل تبلغ أبعاده من الشرق إلى الغرب          ويقع بيت الصالة في الجهة الشمالية من المدرسة ، و         

، وتقع قاعة الدرس قبالة بيت الـصالة فـي الجهـة            )  متر   3.60( ، ومن الشمال إلى الجنوب      )  متر   7.70
)  متر   4.80( الجنوبية من الفناء األوسط المكشوف ، وهي مستطيلة الشكل ذات أبعاد من الشرق إلى الغرب                

، أما المأذنة فتقع في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدرسة وهـي            )  متر   3.90( وب  ومن الشمال إلى الجن   
على هيئة برج صغير سداسي الشكل قصير االرتفاع على هيئة المآذن التي تميزت بها مساجد مدينة زبيـد ،                   

   .  أما المرافق األخرى مثل الميضأة والسقاية فهي تقع في الجزء الجنوبي من المدرسة 
ماء السماء أبنت السلطان الملـك      " تقع جنوب باب سهام شيدتها جهة فاتن المسماة           :  المدرسة الفاتنية    )8(

، في عهد أخيها    )  هجرية   734( وقد قامت ببناءها عام     )  هجرية   721 - 696" ( داود بن يوسف    " المؤيد  
يها إماماً ومؤذناً وقيماً ومعلمـاً      ، وقد أقامت ف   ) هجرية   764-721" (علي بن داود    " السلطان الملك المجاهد    

وأيتاماً يتعلمون القرآن الكريم وأوقفت لذلك أمالكا للقيام برعاية المدرسة ، وقد كانت من فضيالت النساء في                 
 هجرية  803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    " العهد الرسولي ، وأعيد ترميمها في أيام الملك األشرف الثاني           

  )  .  هجرية894 - 883" ( اود بن عامر عبد الوهاب بن د" الملك المنصور ، كما قام بترميمها ) 
المدرسة تأخذ شكال مستطيالً غير منتظم األضالع ، أقرب إلى المسجد منه إلى المدرسة ،               :الوصف التخطيطي   

ويقع المدخل الرئيسي في النصف الجنوبي من الجدار الشرقي للمدرسة ، ويتصل به ممر مـستطيل الـشكل                  
ؤدي إلى الفناء الوسطي ، أما بيت الصالة فيحتل الجزء الشمالي للمدرسة ويطل على الفناء ، وتبلغ أطـول                   ي

" أمـا الـسقاية     )  متـر    3.50( تقريباً ، ومن الشمال إلى الجنوب       )  متر   11( أبعاده من الشرق إلى الغرب      
  .   المدرسة ، والبناء مشيد من اآلجر  فتقع في الجزء الجنوبي الغربي من " الحمامات " والمطاهير " السبيل 

( فـي  " محمد بن عبد اهللا الريمـي  " شيدها الفقيه جمال الدين أبو عبد اهللا  : مدرسة جمال الدين الريمي     ) 9(
التفقيـه فـي شـرح      ( ، وقد كان فقيهاً عالماً عارفاً بالعلوم له مصنفات عديدة منها            ) القرن الثامن الهجري    

، وكـان   )  هجرية   803 - 778" ( إسماعيل بن العباس    "  للسلطان الملك األشرف الثاني      الذي قدمه ) التنبيه  
إكراماً للعلم وتشجيعاً للعلماء ،     ) أثناء عشر ألف دينار     ( ، فمنحه السلطان لقاء ذلك      )  مجلداً   24( يتكون من   

 -  710( ل الفتـرة    حملت إليه في أطباق من الفضة ، وقد تولى المذكور منصب قاضي القضاة ، عاش خال               
   ) . هجرية 894 - 883" ( عبد الوهاب بن داود بن عامر " ، قام بترميمها الملك المنصور )  هجرية 792
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تأخذ المدرسة شكالً مستطيالً غير منتظم األضالع وهي أقرب إلـى المـسجد منـه إلـى                 :الوصف التخطيطي   
لشمالي الغربي من المدرسة، يتصل بـه ممـر         المدرسة من حيث التخطيط والمدخل الرئيسي يقع في الجزء ا         

تقريباً )  أمتار   10( مكشوف مستطيل الشكل أما الفناء مستطيل الشكل مكشوف أبعاده من الشرق إلى الغرب              
تقريباً ، أما بيت الصالة فيحتل الجزء الشمالي للمدرسة ويأخذ شـكالً  )  متر 5.10( ومن الشمال إلى الجنوب  
تقريبـاً ،   )  متـر    10.40( ثالث قباب ، وتبلغ أبعاد أضالعه من الشرق إلى الغرب           مستطيالً ، وتغطي سقفه     
   .تقريباً ، أما السقاية فتقع في الجنوب  )  متر 3.60( ومن الشمال إلى الجنوب 

تقع المدرسة المزجاجية غرب الجامع الكبير بزبيد وقد قـام ببنائهـا وتـشييدها              : المدرسة المزجاجية   ) 10(
ويعد ))  ميالدية   1352) (  هجرية   753(( الذي ولد سنة    " مد بن محمد بن أبي القاسم المزجاجي        مح" الشيخ  

   . من متصوفة زبيد المعروفين " إسماعيل الجبرتي " من أصحاب الشيخ 
المدرسة تأخذ شكالً مستطيالً أما مدخلها فيقع في منتصف الضلع الـشرقي مـن جـدار                :الوصف التخطيطي   
( يؤدي إلى فناء المدرسة المكشوف الذي تبلغ أبعاده من الشرق إلى الغرب             " ردهة  "  ممر   السور ، يتصل به   

   . ، أما بيت الصالة فيتقدمه رواق القبلة )  أمتار 5( ومن الشمال إلى الجنوب )  متر 13
ي جمال  جهة الطواش " يعود تأسيس وإنشاء المدرسة إلى السيدة الحرة أم الملوك          : المدرسة الفرحانية   ) 11(

)  هجرية 803 ـ 778" (( إسماعيل بن العباس " ، وهي زوجة السلطان الملك األشرف الثاني " الدين فرحان 
، وقد سميت بالفرحانية نسبة إلى أبيها ، كما كانت تعرف أيضاً بمدرسـة أم  ))  ميالدية 1400 ـ  1376( ـ 

 803" (أحمد بن إسماعيل    " ان الملك الناصر    السلطان بزبيد ، وقد قامت ببناء المدرسة في عهد ولدها السلط          
" عبد الوهاب بن داود بن عامر       " ، قام بترميمها الملك المنصور      ) ميالدية 1418 - 1400(-) هجرية 827 -
، ))  ميالديـة    1432( -) هجريـة    836(( في عـام    " جهة الطواشي   " وقد توفيت   )  هجرية   894 - 883( 

يحيى بـن   "  الظاهر   ، وقد أقام لها ولدها السلطان الملك      "  طلحة الهتار    "ودفنت في محلة تُعرف بتربة الشيخ       
ضريحاً مشهوداً رتب فيه إماماً وخطيباً وأيتاماً ومعلماً لهم وعشرين قارئاً           )  هجرية   842 - 831" إسماعيل  

 لهـا   يقرؤون القرآن عند ضريحها عقيب كل صالة ، ورتب لهم ما يقوم بكفايتهم ، والمذكورة طيبـة الـذكر                  
في مسجد األشاعر ، وكذلك لها العديـد مـن          ) الحريبية  ( أعماالً ومآثر جليلة أخرى ، منها البركة المعروفة         

   .  األعمال الجليلة واآلثار الحميدة في العديد من البقاع كمكة المكرمة وزبيد وتعز ولحج 
تمثـل بنـاًء    )  متر 14.7 × 11.5( المدرسة عبارة عن مساحة مستطيلة الشكل أبعادها        : الوصف التخطيطي   

معمارياً مكوناً من اآلجر المغطى بالجص من الداخل والخارج ، وتتألف من فناء مكشوف يشرف عليـه مـن                   
جهة الشمال بيت الصالة ، ومن الجنوب رواق ، ومن الشرق دهليز ، ويوجد إلى يمـين المـدخل الرئيـسي                     

والبركة ، وتقع خلف ) الحمامات ( ة توجد المطاهير    حجرة مستطيلة الشكل ، وفي الجزء الجنوبي من المدرس        
الرواق ، ويوجد بالمدرسة مأذنة وغرف في الطابق العلوي لدارسين من الوافـدين ، وأرضـيتها مقضـضة                  
بالقضاض ، وتوجد على الجدار الغربي للفناء حنايا غائرة في أعالها عقود مدببة ، أما بيت الصالة فيقع في                   

األوسط متران عرضاً واآلخران متساويان عرض كل واحد ((  على الفناء ثالثة أبواب    الجهة الشمالية وتشرف  
، وتعلو األبواب الثالثـة     )  متر   2.20( واألبعاد بين األبواب الثالثة متساوية وارتفاع كل منها         ))  متر   1.6( 

د مدببة محاطـة    فتحات مغطاة بستائر جصية مخرمة لغرض دخول الضوء والتهوية ، كما تعلو األبواب عقو             
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بشريط كتابي بارز ، والمساحات بين األبواب من الجزء السفلي من الواجهة عليها زخرفة جصية بارزة تمثل                 
  . عقدين تحيط بهما كتابات آليات قرآنية بخط الثلث 

، )  متـر  10.70( أبعاده من الشرق إلى الغرب طوالً       ) شكل مستطيل   ( وتبلغ مساحة بيت الصالة من الداخل       
 متر  1.30( ، ويتوسط الجدار الشمالي محراب مجوف عمقه        )  متر   6.80( من الشمال إلى الجنوب عرضاً      و
، ويعلوه عقد نصف دائري عليه زخرفة باتـت مـشوهة           ) متر   2.20( وارتفاعه  )  متر   1.80( ، وعرضه   ) 

ن جـانبي المحـراب     بفعل الترميم الخاطئ ، وفي وسط المحراب آثار لشريط كتابي بخط الثلث ، وعلى كل م               
تقريباً تعمل للمساعدة في التهوية واإلضاءة ، وعلى الفتحتين أبواب          )  متر   1.30( فتحة واسعة يبلغ عرضها     

( خشبية ، وتقابل بيت الصالة في الجهة الجنوبية من الفناء الوسطي المكشوف قاعة مستطيلة الشكل طولها                 
ذه القاعة للدرس ، ويوجد بواجهتها عقـود زخرفيـة          ، وتستخدم ه  )  متر   3.10( ، وعرضها   )  متر   10.60

مفصصة من الجص ، وفي كوشات هذه العقود زخارف جصية تمثل دوائر داخلها زهرات ، ويعلو العقد األول                  
من جهة الشرق شريط عريض من زخرفة مجدولة على شكل سلسلة من المعينات المتصلة المحصورة داخل                

   .إطار  
، وقد أوقف عليها كثيراً     " أحمد بن إبراهيم المحالبي     " شيدها القاضي شهاب الدين     : المدرسة المحالبية   ) 12(

   . من كتبه ، وتعرف حالياً بالمدرسة األحمرية نسبة للفقهاء من بني األحمر 
تأخذ شكالً مستطيالً ، ويقع مدخلها الرئيسي في الجدار الغربي للمدرسة ، ويتصل به ممر       :الوصف التخطيطي   

، ومن الشمال إلى الجنوب     ) متر   12( صل بالفناء المكشوف الذي تبلغ أبعاده من الشرق إلى الغرب           صغير مت 
، ومـن   )  متر   12( ، أما بيت الصالة فيأخذ شكالً مستطيالً طول ضلعه من الشرق إلى الغرب              )  متر   6.20( 

لغربي وهي عبارة عن بـرج     ، وللمدرسة ومسجدها مأذنة تقع في الجدار ا       )  متر   3.70( الشمال إلى الجنوب    
والميضاءة قرب المدخل الرئيسي ، وأما البركـة        " السبيل  " صغير سداسي األضالع غير مرتفع ، أما السقاية         

فتقع في الزاوية الجنوبية الغربية من المدرسة ، وتوجد حجرة مالصقة للواجهة الغربية لبيت الصالة كانـت                 
   . تستخدم سكناً للفقهاء 

الـذي  " كمال بك   " يعود تاريخ تأسيس وعمارة هذه المدرسة إلى الوالي العثماني            : لكمالية  المدرسة ا ) 13(
 927(( أنشأها ، وسميت باسمه ، وكان ذلك إبان واليته على مدينة زبيد وتوليه مقاليد األمور فيهـا سـنة                    

ية المطلـة علـى الـدار       ، كما أن قبيلة يام قد هدمت منارة المدرسة الكمال         ))  ميالدية   1505(  ـ  ) هجرية  
الحـسين بـن    " حين سعت لإلفراج عن الشريف      )  هجرية   1264( الناصر الكبير ، عندما تمركزت فيها سنة        

  .أمير المخالف السليماني" علي بن حيدر الخيراتي 
تتميز هذه المدرسة بمدخلها البارز والواقع في الناحية الشمالية منها ، تتوسـطه فتحـة               :الوصف التخطيطي   

خل على هيئة عقد ، ويالحظ أنه مدبب ممتد يكتنفه من الناحيتين أعمدة مندمجة في الجدار على مـستوى                   مد
ارتفاع المدخل ، ويالحظ على يسار الداخل حنينه مصمتة معقودة ويؤدي المدخل المذكور إلى ردهة قـصيرة                 

 من المقرنصات ، كما تتصل      تغطيها قبة ، ومواضع انتقالها على شكل المثلثات الكروية مزخرفة بعشر حطات           
ويكون الـدخول إلـى فنـاء       . هذه الردهة في الناحية الجنوبية منها بحجرة أخرى صغيرة مغطاة بقبة أيضاً             

  .المدرسة من خالل فتحة على شكل عقد كبير في الضلع الشرقي من الردهة السابقة 
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عرضـاً ،  )  متـر  11.60( طوالً ، )  متر  16.17( ويتوسط المدرسة في الداخل فناء مكشوف أبعاده بمقاس         
  .ويقع بيت الصالة شمال الفناء واإليوان في جنوبه 

   مديرية الزيدية
ل زيد بـن ذؤا   " مدينة تهامية عامرة بوادي سرُدد ، قبائلها عكية ، سميت بالزيدية نسبة إلى              : مدينة الزيدية   

، تقع شمال شرق مدينة الحديـدة ، علـى بعـد            ) القرن السابع الهجري    ( ، ظهرت في    " بن عك بن عدنان     
على الطريق اإلسفلتي الـذي يـربط الحديـدة حـرض ، وكـان انتعاشـها اإلداري                 )  كيلومتر   62( حوالي  

ـ         ن مدينـة المهجـم ،   واالقتصادي بعد اندثار مدينة المهجم التاريخية ، فقد جاء إليها سكان جدد وخاصـة م
 والنـورة البيـضاء     - الطوب األحمـر المحـرق       -والطابع المعماري لمنازلها يعتمد في قوامه على اآلجر         

 عتبارهـا اية الجمال واإلبداع ، واشتهرت با    فواجهات منازلها وبواباتها مزخرفة بأشكال هندسية ونباتية في غ        
شتهرت بسوقها الشعبي األسبوعي الذي يقام يوم الثالثاء مـن      مركزاً دينياً هاماً لتدريس العلوم الدينية ، كما ا        

كل أسبوع ، وتعتبر من أهم مراكز صناعة الحلي الفضية والذهبية وصـناعة الـسيوف والخنـاجر اليمنيـة                   
التهامية والصناعات الفخارية ، ويوجد بها معاصر زيت السمسم ، كما يوجد بها معامل لصناعة المـشغوالت                 

   .ير ومن أهم معالمها قلعتها األثرية والجامع الكبير ومسجد صائم الدهر اليدوية مثل الحص
 1635 - 1538( قلعة قديمة عمرتها الدولة العثمانية في الفترة األولـى لحكـم الـيمن              : قلعة الزيدية   ) 1(

 ومناطق  ، وكانت قاعدة رئيسية ينطلق الجيش العثماني منها للصعود إلى مناطق المرتفعات الجبلية            ) ميالدية  
حمـود  " الـشريف   )  هجرية   1220( عسير ، ونظراً ألهميتها االستراتيجية العسكرية فقد جدد عمارتها عام           

وعند عودة العثمانيين لحكم اليمن فـي       )  هجرية   1234 - 1170 ( - أمير المخالف السليماني     -" الخيراتي  
يحيـى بـن    " ا ، كما جدد عمارتها اإلمـام        قاموا بتجديد عمارته  )  ميالدية   1918 - 1849( الفترة األخيرة     

تطل على مدينة الزيديـة     )  متراً   12( ، يبلغ ارتفاع القلعة حوالي      )  هجرية   1357( عام  " محمد حميد الدين    
وتأخذ الشكل المستطيل ، وتتكون من أربعة واجهات مبنية باآلجر ومزخرفة بـالنورة البيـضاء ومـسقوفة                 

حاط بالمباني ، كما تحتوي القلعة على نوبات حراسـة مـستديرة الـشكل              باألخشاب يوجد في وسطها فناء م     
وعنبر للجنود ، وحالياً تعاني من اإلهمال والخراب ، وقد تهدم فيها الكثير من جدرانها في الجهتين الجنوبية                  

  .الغربية والجنوبية الشرقية وباقي الجدران تعاني من التشقق والتصدع ، وتحتاج إلى ترميم 
علي بن محمد   " يقع في الحارة الغربية أسس الجامع الكبير بمدينة الزبدية على يد الفقيه             : امع الكبير   الج) 2(
بأمر من  )  هجرية   1357( عندما كان عامالً على المدينة في عام        " يحيى بن أحمد الكبسي     " ، ثم جدد بناءه     " 

 1400( مت توسعات فـي الجـامع عـام         ، وقد ت  " أحمد بن يحيى بن حميد الدين       " ولي العهد سيف اإلسالم     
، يحتوي على خمسة عشر قبة وثالثة عشر دعامة ، وسبعة وأربعين عقداً ، ومحراباً ، وبجـواره                  ) هجرية  

منبراً صغيراً بأربع درجات ، وصحناً ، كما سقف الجامع بثمانية سقوف خشبية مربعة ، وفي وسطه قبـة ،                    
 مدهون بالنورة البيـضاء     - اآلجر   -ه بالطوب األحمر المحرق     وفي مؤخرته خزان مياه الوضوء، وكان بناؤ      
   .ومازال قائماً ، وتؤدى فيه الشعائر الدينية  

( في عام   " أبي بكر بن أبى القاسم صائم الدهر        " من المساجد المشهورة بناه الشيخ      : مسجد صائم الدهر    ) 3(
أن الشيخ المذكور كان أكله يقتصر علـى        ، وأطلق لقبه على المسجد ، وسبب تلك التسمية          )  هجرية   1010
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، وفـي   )  هجرية   1200( الليل ، ويصوم النهار ، وقد بنى مسجده من القش ، ثم عمر بعد ذلك باآلجر عام                  
" أعيد بناء منارة المسجد وعمرت عمارة أقوى من األولى وذلك على يد السيد الصالح               )  هجرية   1328( عام  

، يقع في الحارة الشرقية ، ويتم تـدريس         )  هجرية   1400( مسجد في عام    ، ثم رمم ال   " هادي بن أحمد هيج     
  . العلوم الدينية في زاوية ملحقة بالمسجد ، والمسجد بحالة جيدة ، وتؤدى فيه الشعائر الدينية 

   مديرية السخنة
مـر ،   تقع مدينة السخنة بحازة جبل برع من الغرب ووادي الملح ويعرف بـوادي ال             : مدينة وحمام السخنة    

قدم اإلمام  )  هجرية   1373( يوجد بها حمام معدني طبيعي يستحم به المصابين باألمراض الجلدية ، وفي عام              
واستحم به من الروماتيزم ، فأمر ببناء قصر له يشمل القصر على عدة مبـاٍن               " أحمد بن يحيى حميد الدين      " 

نى خاص للماليـة ، ومبنـى دار ضـيافة          سكنية ، ومقر لالستقبال ومكاتب ومبنى للجيش ومبنى للبرق ومب         
ومطار صغير ومسجد والمبنى مكون من دورين ، وهو مستطيل الشكل بني الدور األول منه مـن الحجـارة                   

فوق مـستوى  )  سم 170( ، وقد استعمل في بناء وتشييد أساسات البناء بارتفاع      " البازلت األصم   " السوداء  
نوع من الحجارة للرطوبة واألمالح ، وبقية الـدور األول والـدور            سطح األرض ، وذلك نظراً لمقاومة هذا ال       

، ويوجد  )  متر   34 × 16( الثاني بنيت من الحجارة البيضاء، والقصر مبٍن على مساحة تبلغ أبعادها حوالي             
بالدور الثاني نوافذ واسعة تعلوها قمريات جميلة الشكل ، وبني هذا القصر وسط عيـون وينـابيع حمامـات                   

الشهيرة بمياهها المعدنية الكبريتية، وتضم ملحقات القصر السفلية حمامين طبيعيين ، فـأمر اإلمـام               السخنة  
  : ببناء سواتر على الحمام وقسمه إلى قسمين 

 والحـوض الثالـث     100ْ ، والحوض الثـاني      125ْ قسم بداخل القصر له ثالثة أحواض حوض حرارته          -1
   .75ْخاص بالنساء ألسرته ودرجته 

  : قسم إلى قسمين 185ْ خارج القصر المنبع درجته  قسم-2
  . 100ْ، والثالث درجته 150ْ، والثاني درجته 185ْاألول درجته : قسم للرجال له ثالثة أحواض 
                            .100ْ، والثالث درجته 150ْ، والثاني درجته 185ْاألول درجته : قسم للنساء له ثالثة أحواض 

  .185ْ ثم ينتهي بدرجة 150ْ ثم الحوض درجة 100ْأ االستحمام أوالً  بالحوض درجة يبد-
لالستجمام شتاءاً  ، ومن ثم تحولت السخنة        " مشتى  " وقد كان اإلمام يستخدم القصر والحمام كمركز إقامة له          

 المنـصورية فبـرع     إلى ناحية ومنطقة سياحية وقـد أزداد فيها العمران بعد الثورة لوجود الطريق إليها من             
  .وريمة  

 مديرية الصليف
مدينة وميناء تاريخي نزح منها الصليفيين واستقر بهم العيش بجوار ضريح الفقيه الولي             :  مدينة الصليف    )أ(

) القرن الـسابع الهجـري      ( في      " بيت الفقيه ابن عجيل     " في مدينة   " أحمد بن موسى بن عجيل      " الصالح  
 بحارة الصليفيين المنسوبة إليهم والتي ما زال اسمها موجود حتـى اآلن ، وقـد                وسكنوا في الحارة المسماة   

قصفت مرتين ، مرة قصفها اإليطاليين بمدافع سفنهم وبوارجهم البحرية أبان صراعهم مع العثمانيين في عام                
( لمية الثانية   ، ومرة قصفها البريطانيين بمدافع سفنهم وبوارجهم البحرية أبان الحرب العا          )  ميالدية   1912( 

، أحرقها البريطانيين وخربوا بيوتها ومساجدها فخرج أهلها هاربين بأرواحهم ، ثم            )  ميالدية   1917 -1914



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 24

" يحيى بن محمد حميـد الـدين   " استولى عليها البريطانيين وقاموا بتسليمها إلى األدريسي ، واستطاع األمام  
هي ميناء طبيعي صالح لرسو السفن التجارية ، يقع شمال          ، و )  ميالدية   1924( انتزاعها من األدريسي عام     

وهي شبه جزيرة يحيط بها الماء من ثالثة جهات فهي منطقة           )  كيلومتر   65( مدينة الحديدة على بعد حوالي      
، )  هجريـة    1292( جميلة شاطئها نظيف ، ويوجد بها معدن الملح الطبيعي الذي اكتشفه المواطنين عـام               

ليف لكونها ميناء ولوجود مناجم الملح الصخري فيها ، والذي يعتبر من أجود األنواع ،               فاشتهرت مدينة الص  
وتغطيها طبقة  )  متراً   25 - 20( فيستخلص من تالل جبلية صخرية ، ترتفع عن مستوى سطح البحر حوالي             

 الملح وتصديره ،    خفيفة من األتربة ، وحالياً تتولى الشركة اليمنية لصناعة وتعليب الملح استغالل واستخراج            
ويكتسب ملح الصليف أهميته وشهرته الحتوائه على مادة اليود الهامة والضرورية لحياة اإلنسان ، وتـشتهر    

 .الصليف بصناعة قوارب الصيد  
ميناء صغير يقع في منطقة اللسان البحري ، يقع عليه ميناء رأس عيس الساحلية              : ميناء رأس عيسى    ) ب(

فن الشراعية الصغيرة وقوارب الصيد ، ويتصف ميناء رأس عيسى وساحله بنقاوة            الذي يستخدم كمرسى للس   
) واحد كيلـومتر    ( مياهه ونعومة تربة الشاطئ ويفصل ميناء رأس عيسى عن جزيرة كمران مسافة حوالي              

 وعن طريقه يتم تصدير النفط اليمني إلى الخارج الممتد عبر األنابيب من صافر بمأرب ، ويشتهر ميناء رأس                 
التي كانت تستخدم كفنار لمراقبة السفن وإرشادها وقد بناها العثمـانيون ، وال             " نوبة الجبل   " عيسى بوجود   

" عيسى بن أحمد    " تزال النوبة موجودة وبحالة جيدة ، كما يشتهر ميناء رأس عيسى بوجود مسجد وضريح               
، وهـو أول    )  هجرية   919(  سنة   في" عيسى بن أحمد الزيلعي العقيلي      " ويعود تأسيس المسجد إلى الشيخ      

من سكن المنطقة الواقعة على اللسان البحري فُسميت باسمه ويوجد بالمسجد ضريحه ، الذي كان وال يـزال                  
  .مزاراً للعديد من سكان تهامة ، أما المسجد فأنه يعاني من اإلهمال وقد تهدم أجزاء منه 

الممتدة ما بين شاطئ العرج بمدينة الحديدة وشاطئ يقع شاطئ بحر جابر في المنطقة       : شاطئ بحر جابر    ) ج(
الصليف ويتميز الساحل بنقاوة المياه ونعومة تربته ، ويستخدم ساحل بحر جابر لرسو سفن وقوارب الـصيد                 

  .الشراعية الصغيرة ، ومنطقة للصيد ، كما أنه مصيفاً رائعاً لالستجمام والترويح 
   مديرية اللُحّيْه

 بـضم الـالم     -اللُحّيْه   : مدينة اللُحّيهْ ) أ(
 تصغير لُحيْه   -وتشديد الياء وسكون الهاء     

، تقع على ساحل البحـر األحمـر شـمال          
 100(  مدينة الحديدة على بعـد حـوالي        

، غرب مدينة الزهرة على بعـد       ) كيلومتر  
، وهي ميناء قديم    )  كيلومتر   30( حوالي  

اشتهرت بصيد اللؤلؤ الذي كان يستخرجه      
حر غواصين مهرة أشـداء ،      من أعماق الب  

كما اشتهرت بتصدير البن اليمني الشهير ،       
 الطـوب   -وتميزت بعمارة منازلها وقصورها التاريخية القديمة المتميزة بفنها المعماري الفريد مبنية باآلجر             
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 ومطلية بالنورة البيضاء فواجهات منازلها مزخرفة بأشكال هندسية ونباتيـة فـي غايـة               -األحمر المحروق   
يحيى بن  المالك بن أبي      " لجمال واإلبداع ، كما يوجد في اللُحّيْه قبر السلطان األجل الملك العادل عماد الدين               ا

المتوفى " أحمد بن أبي بكر بن محمد الزيلعي العقيلي " ، سكنها الفقيه )  هجرية  619( المتوفى سنة   " الشداد  
اكتسبت أهمية دينية إلـى جانـب أهميتهـا التاريخيـة           القادم إليها من جزيرة زيلع ، ف      )  هجرية   704( سنة  

والتجارية ، فكانت مقر حاكم المخالف السليماني لفترات تاريخية طويلة ، ونظراً لذلك فقد اكتـسبت أهميـة                  
استراتيجية باعتبارها خط الدفاع األول لصد هجمات الطامعين فتعرضت خالل تاريخها الحافل بالبطوالت إلـى               

رية تسببت في خراب دورها وسورها العظيم ، كان آخر تلك الهجمات قـصفها بمـدافع                عدة اعتداءات عسك  
إبان حربهم مع الدولة العثمانية ، وإبان الحرب العالميـة          )  ميالدية   1912( السفن والبوارج اإليطالية عام       

فاسـتولى  ) يالدية   م 1918( األولى تعرضت مدينة اللُحّيْه إلى قصف بمدافع السفن والبوارج البريطانية عام            
 1919( عليها البريطانيين بعد هجوم مزدوج بحري وبري ، ثم سلمت من قبل البريطانيين إلى االدارسة عام                   

انتزاعهـا  ) يحيى بن محمد حميد الـدين       " ، واستمرت تحت سيطرة االدارسة حتى استطاع األمام         ) ميالدية  
قليدية الحرفية واليدويـة مثـل الـصناعات الفخاريـة          ، وتشتهر بصناعاتها الت   )  ميالدية   1924( منهم عام   

المنتشرة في قرى وادي مور التابعة لمديرية اللُحّيْه ، وصناعة قوارب الصيد المنتشرة في سواحل المديريـة                 
ومنها قرية الخوبة ، كما أنها تشتهر بسوقها الشعبي األسبوعي الذي يقام يوم األحد من كل أسبوع في قرية                   

ة للمديرية ، أمَّا أشهر معالمها التاريخية واألثرية والسياحية منظومة االستحكامات الدفاعية مـن              الداهر التابع 
القالع الحربية المنتشرة في المدينة ، وسورها المندثر ، وقصر عبد الودود ، إضافة إلـى شـاطئها المميـز                    

 ومجموعة الجـزر الـسياحية      بأشجار المنجروف واألعشاب البحرية المتواجدة على شاطئها بكميات كبيرة ،         
  .الملح هي امتداد لممالح الصليفالواقعة قبالة ساحلها ، وإلى شرقها توجد سلسلة من الهضاب تعرف بجبال 

)  هجريـة    444( يعد جامع الزيلعي أحد أقدم المساجد في مدينة اللُحّيْه ، وقد عمر عام              : جامع الزيلعي   ) 1(
" سيسي مكتوب على حجر اسود بالخط الكوفي ، وذلك ما ذكره األستاذ             وهذا حسبما تم اكتشافه حديثاً بنص تأ      

، وبناءاً على ذلك فأن تجديد عمارته قام        " تهامة عبر التاريخ    " طيب اهللا ثراه في كتابه المخطوط       " الحضرمي  
أوليـاء  الملقب بسلطان العارفين أحد     )  هجرية   650( عام  " أحمد بن أبي بكر بن محمد الزيلعي        " بها الفقيه   

اهللا الصالحين ، وله كرامات عديدة ، وضريحه الموجود بالجامع كان وال يزال مزاراً لسكان تهامة تقـام لـه                    
زيارة في ليلة النصف من شعبان من كل عام ، وأجمل ما في الجامع ثالثة قباب كبيرة ، وأربعة عـشر قبـة                       

 جيدة حيث تؤدى فيه الشعائر الدينية ، ويتم         صغيرة منتظمة في صفين رشيقين ، والجامع ال يزال بناؤه بحالة          
  . فيه تدريس طالب العلم 

تعتبر القالع الحربية من اآلثار التاريخية والشواهد السياحية المميزة ، ونظـراً          : القالع الحربية التاريخية    )2(
 خط الدفاع األول عـن    ألهمية موقع مدينة اللُحّيْه المتميز ، والذي أكسبها أهمية استراتيجية دفاعية باعتبارها           

األراضي اليمنية ، فانتشرت فيها عدداً من القالع الحربية التاريخية كمنظومة من االسـتحكامات الدفاعيـة ،                 
كانت تشيد بمواد بناء محلية كاآلجر والطين والنورة البيضاء ومسقوفة باألخشاب ، تميزت بتحـصينها مـن                 

دة الجيش فيستقر فيها الجنود ، ومن أهم هذه القالع الحربيـة            الداخل والخارج ، وكان يتواجد فيها مراكز قيا       
قلعة المسيلة ، وقلعة الدوم ، وقلعة الحمراء ، وقلعة نعمان ، وقلعة الكتـف ، وقلعـة القفـل ، إال أن                       : هي  
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العديد منها أصبحت مقفرة وبعضها مهدمة ومتصدعة الشقوق نتيجة اإلهمال الذي تعانيه ، وسـوف نتنـاول                 
لعة القفل ألنها تأتي في مقدمة تلك القالع الحربية من حيث اتساع حجمها وتحصينها وحفاظها على                بالشرح ق 

( طابعها المعماري القديم فهي تقع شرق مدينة اللُحّيْه ، يمكن رؤيتها عند دخول المدينة من على بعد حوالي                   
ها تقوم بقفل الطريق إلى مـدخل       شامخة على جبل القفل بجوار جامع الزيلعي ، سميت بذلك ألن          )  كيلومتر   5

المدينة والتحكم بحركة الدخول والخروج من وإلى مدينة اللحية ، وهي عبارة عن مبنى يرتفع عن مـستوى                  
تقريباً ، مكون من طابقين ، طابق فوق الجبل مباشرة ، وطابق عبارة عن              )  متراً   17( سطح األرض حوالي    

شعب البحر ذات المثانة والصالبة والتي تساعد على امتـصاص          غرف للقيادة والجنود ، أساساته من أحجار        
 والطـين والنـورة البيـضاء ،        - الطوب األحمر المحـروق      -المياه والرطوبة ، وجسم القلعة مبني باآلجر        

مسقوفة بأخشاب الزنجل التي تستخدم في بناء مراكب الصيد ، وللقلعة نوبتين مـستديرتين للحراسـة بهـا                  
ميداني ، كما توجد في سور المبنى فتحات للبنادق والتدشين بها فـي الوضـع واقفـاً                 متارس لفتحات مدفع    

والوضع مرتكزاً، كما يوجد للقلعة مدخل رئيسي في الجهة الغربية الجنوبية لمدينة اللُحّيْه باتجاه ساحل البحر                
، وباب في   )  غرف   3 ( ، ويوجد بعد المدخل الرئيسي بابين لدخول القلعة ، باب في شمال القلعة وتوجد عليه              

مبني بطريقة هندسـية    " صهريج  " جنوب شرق القلعة ، كما يوجد في الجهة الجنوبية المالصقة للقلعة خزان             
رائعة يمكن من خاللها استغالل كل قطرة من مياه األمطار المتساقطة من جميع الجهات ، كما يوجد في القلعة                   

على ساحل مدينة اللُحّيْه ، والقلعة تعاني من الدمار والخراب      سراديب سرية تمكنك من الخروج إلى بحر السر         
  .لسقوفها وجدرانها وال يوجد إال سورها الشرقي بحالة سليمة 

كان يوجد للمدينة سور كما تدل آثاره ، ولم يعد موجوداً سوى آثار أضرحة بعض األولياء : سور المدينة ) 3(
 جنوب غرب السور ، وكان مسمى ألحد أبواب المدينة األربعة           الذي يقع " أبو قبرين   " الصالحين منها ضريح    

" محمد بن حسين بن عبدويـه العراقـي         " نسبة إلى الولي الصالح     " العراقي  " ، أما الباب الثاني فيسمي باب       
المعروف بصاحب كمران ، والباب الثالث يسمى الباب الشرقي أو باب السوق ، والباب الرابع يـسمى بـاب                   

   .الخطيب
يعتبر قصر عبد الودود أو بيت عبد الودود ، كما يطلق عليه مواطنو مدينة اللُحّيـْه ،                 :قصر عبد الودود    ) 4 (

تقريباً ، حيث   )  سنة   250( أحد معالم المدينة ، ومعروف لدى الكثيرين ، ويشار إليه أنه قد شيد قبل حوالي                
خل الغرف والنوافذ ارتباط ذلـك بمرحلـة        يالحظ من خالل الزخارف والنقوش الموجودة بجدران المنزل وبدا        

 600( االزدهار التجاري التي شهدها ميناء اللُحّيْه في تلك الحقبة وبناء المنزل تم على مساحة تقدر بحوالي                 
، والمبنى مشيد من الطوب األحمر المحروق ـ اآلجر ـ والطين ومطٍل بالنورة وذلك تماشياً مع   ) متراً مربعاً 

" المنـزل   "لمناطق التهامية الحارة ، ويتكون البناء من طابقين ، وهنالك أجزاء من القـصر               أنماط البناء في ا   
  .وبالذات في الجهة الشمالية تعاني من التهدم والخراب ، فإذا لم يتم تدارك المبنى فسيصبح أثراً بعد عين 

يف ، وهي تبعـد عـن اللحيـة         ُيعد جبل الملح امتداداً لسلسلة جبال الملح الممتدة من الصل         : جبل الملح   ) 5(
على طريق اللُحّيْه الزهرة ، وفي قمة جبال الملح ثالث قالع أثرية من العهد العثماني               )  كيلومتر   14( بحوالي  

عن مستوى سـطح    )  متراً   70( وقد بنيت لحماية وتامين الطريق للجنود وقوافل البضائع ، وترتفع بحوالي            
الطين وأساساها من األحجار الصلدة ، وتعاني قلعتـان مـن القـالع          ، وهي مبنية من الطوب األحمر و       البحر
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الثالث من تهدم أجزاء كبيرة منها أما القلعة الثالثة والمبنية من طابقين ولها باب باتجاه الشرق فهي ال تزال                   
  .بحالة جيدة وبحاجة إلى ترميمات بسيطة

نتشر قبالة ساحل مديرية اللُحّيْه العديد من الجـزر  ت:مجموعة الجزر السياحية قبالة ساحل مديرية اللُحّيْه      ) 6(
السياحية البديعة الصالحة لالستغالل السياحي لمواقعها القريبة من ساحل مديرية اللُحّيْه ، وجمال شواطئها ،               
وصفاء وعمق مياهها ، وهواؤها العليل ، وطبيعتها البحرية الخاصة ، وبما تتميز به من غنى وتنوع للشعاب                  

ية التي تتواجد بكميات كبيرة وعلى أعماق قريبة بعضها ال يتجاوز المترين فقط ، كما تتواجد األعشاب     المرجان
البحرية واألحياء البحرية وقنافذ البحر مما يجعل من هذه الجزر ذات أهمية خاصة لممارسة سياحة الغـوص                 

ف ، والسباحة ودراسـة علـوم       في األعماق ، وممارسة  ألعاب الرياضة البحرية مثل سباقات قوارب التجدي           
 جزيرة المـرك     -ب  ) انتوفيش  (  جزيرة طقفاش    -أ  : إلخ ، ومن أهم هذه الجزر هي        ..…الكائنات البحرية   

  . جزيرة كدمان - جزيرة بوارد  د -ج
  مديرية المراوعة

مدينـة عـامرة    : مدينة المراوعة   ) أ(
بوادي سـهام ، تقـع شـرق مدينـة       

)  كيلومتر 22( الحديدة على بعد حوالي   
، على خط الطريق الرئيسي الحديـدة       
صنعاء ، ازدهرت بعد انـدثار مدينـة        
الكدراء التاريخية ، كما أنها اشتهرت      
كمعقل للعلوم الدينية وخاصة في عهد      
دولة بني رسول والدولة الطاهريـة ،       
" أول من سكنها من بيت األهدل السيد        

اشتهر باألهدل وإليه ينتسب األهدليون بتهامة وذلك أبتـدًأ         الذي  " علي بن عمر بن محمد بن سليمان العراقي         
" جياش بن نجـاح     " ذكرها  ) القرن الخامس الهجري    ( ، وذكرت في منتصف     ) القرن السابع الهجري    ( من  

اظلم علينا الليل ونحن بالمراوعة من أعمال الكدراء ، فخرج علينا رجل من تالل الوادي وقال أظنكم                 ( بقوله  
، ومن أهم معالمها مبنى الحكومة ، والجامع الكبيـر الـذي أسـسه              ) يق فقلنا نعم فقال اتبعوني      عريتم الطر 

، وقد تم بناؤه في أول األمر مـن         ) القرن السابع الهجري    ( ، يعود بناؤه إلى     " علي بن عمر األهدل     " الشيخ  
(  وزينه بالقباب، وفي مطلع      وعمره باآلجر والطين  " أحمد بن علي بن عمر      " القش ، وجاء بعده ولده الشيخ       

وإبان الحرب العالمية األولى تعرض لقذيفة من البريطانيين هدمت جزء كبير مـن             ) القرن العشرين الميالدي    
عبد الحميد  " بأمر من السلطان العثماني     )  ميالدية   1916 – هجرية   1334( الجامع ، وقد أعيد بناؤه في عام        

، وفي  )  متر 30  × 40( ب غربي واحد ، وتبلغ أبعاد مساحته حوالي         وعمر فيه ثالث قباب وبا    " بن محمود   
الجزء الجنوبي من الجامع توجد مدرسة لتحفيظ القرآن ، والجامع ال يزال قائماً تؤدى به الشعائر الدينية ، إال                   

   .أنه بحاجة إلى بعض الترميمات  
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( وعة شرق مدينة الحديدة على بعد حوالي        تقع مدينة القطيع شمال وادي سهام من المرا       : مدينة القطيع   ) ب(
" عمر بن أبي القاسم األهدل      " على طريق صنعاء الحديدة ، أول من اختططها وسكن بها السيد            )  كيلومتر   30

، ويروى في تسميتها أن الخزان رأى نوراً فـضل يمـشي            )  هجرية   834( المشهور بالخزان المتوفى سنة     
حيث استقر وبنى مسجده ، ومن أهم معالم مدينة القطيع القلعة التاريخية            ليصل إليه حتى انقطع النور وسكن       

 هجرية  777(( بتاريخ  " أحمد بن سليمان األهدل     " وضريح الخزان والجامع الكبير الذي أسسه الشيخ السيد             
ه مأذنـة   وكان بناؤه باآلجر والطين ، وطالء جدرانه بالنورة البيضاء ، كما توجد في            ))  ميالدية   1375 ( -) 

  .طويلة وثالث قباب ونوافذ خشبية ، والجامع ال يزال قائماً تؤدي فيه شعائر الصلوات والجمعة  
 مديرية كمران

ـ بفتح الكاف والميم وقبل األلف راء مهملة وبعده نون ـ هي من الجزر المأهولة بالسكان  : جزيرة كََمران 
وهي جزيـرة ذات أهميـة      )  ميالً مربعاً  35( بلغ مساحتها وت) ميالً بحرياً   ( وتبعد عن ميناء الصليف بحوالي      

وذلك بعد أن استعـصت علـيهم       )  ميالدية   1513( استراتيجية ، وقد دخلها البرتغاليون بضعة أيام من عام          
 1515 ( -)  هجريـة    921(( عـام   " حسين الكـردي    " مدينة عدن ، كما دخلها المصريون المماليك بقيادة         

استولى عليها البرتغاليون بقيادة    )  ميالدية   1517(  حصناً ومسجداً وجبانة ، وفي عام        ، وبنى بها  )) ميالدية  
وبنى بها حصناً وظل بها ثالثة أشهر فغادرها متجهاً إلى مدينة عدن فالهند ، وبعد انـضواء                 " لوب سوليز   " 

 حكم العثمانيين حتى    قوات المماليك المتواجدة في اليمن تحت الحكم العثماني ظلت جزيرة كمران تحت سيطرة            
سيطر األسطول العثمـاني علـى      )  ميالدية   1882( ، وفي عام    )  ميالدية   1867( احتلتها بريطانيا في عام     

جزيرة كمران وطرد البريطانيون منها ، وفي نفس العام أسسوا بها محجراً صحياً للحجاج ، فاستفاد سـكانها                  
 قام العثمانيون ببناء محطة تقطير الماء العذب من مـاء           ) ميالدية   1895( من مرور الحجاج بها ، وفي عام        

البحر ، وفي أثناء الحرب العالمية األولى أنتزع البريطانيون الجزيرة من العثمانيون وظلـت تحـت سـيطرة                  
، وحالياً بها قاعدة عسكرية يمنية      )  ميالدية   1967( االحتالل البريطاني حتى جالء المستعمر البريطاني عام        

لسواحل والجزر اليمنية ، كما يوجد بها نادي للغوص يستغل سياحياً نظراً لما تمتلكه جزيرة كمـران                 لحماية ا 
من مواصفات وبما تمتلكه من حدائق ومنتزهات وشواطئ سياحية ومعالم أثرية وتاريخية ، فشاطئها الجميـل   

يقوم بزيارتها في عام    " وقفار" يحيط بها من كل الجهات ، ومناخها البحري اللطيف ، جعل ملك مصر الملك               
عندما كانت في ظل االحتالل البريطاني ، كما يتواجد على طول شاطئها أشجار المنجـروف               )  ميالدية 1948( 

بكميات كبيرة واإلسفنج واألعشاب البحرية وقنافذ البحر والشعاب المرجانية لذلك يمكن إعالنها محمية طبيعية              
معاملتها على أساس أنها محمية طبيعية ، وتـشتهر بـصناعة الحـصير    وعلى الدولة االهتمام والعناية بها و 

 .وقوارب الصيد  
   مديرية المغالف

 ، بلدة تهامية عامرة تقع فـي  - بكسر الميم وسكون العين وفتح الالم الممدودة      -الِمغْالَف  :  مدينة المغالف   
هر المغالف بخصوبة أراضيها الزراعية     ، تشت )  كيلومتر   80( الشمال الشرقي لمدينة الحديدة على بعد حوالي        

، وصناعاتها التقليدية الحرفية واليدوية ، وكانت قديماً تسمى بالمغلف ، تشتهر بسوقها الشعبي األسـبوعي                
  . الذي يقام في يوم السبت من كل أسبوع ومن أهم معالمها التاريخية واألثرية والسياحية قلعتها
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 ميالدية  1635 - 1538( ى الدولة العثمانية في الفترة األولى لحكم اليمن         يعود بناء القلعة إل   : قلعة المغالف   
 - 1254( ـ أميـر المخـالف الـسليماني ـ     " الحسين بن علي حيدر الخيراتي " وجدد عمارتها الشريف ) 

وقد تهدمت معظـم    )  متراً مربعاً    150( ، وهي مبنية من طابقين وعلى مساحة تبلغ حوالي          )  هجرية   1264
  . ها وجدرانها ، ولم يبق إال الجدار الشمالي وجزء من الجدار الغربي سقوف

 مديرية المنصورية
 30( تقع مدينة المنصورية على تل رملي جنوب شرق مدينة الحديدة على بعـد حـوالي        : مدينة المنصورية   

باسـم الـسلطان    ، سميت المنصورية    )  كيلومتر   20( ، وشمال مدينة بيت الفقيه على بعد حوالي         ) كيلومتر  
أحمد " أول من سكنها السيد     ) القرن العاشر الهجري    ( اشتهرت في   " عبد الوهاب بن طاهر     " الملك المنصور   

وقبر به وعـرف    ) القرن التاسع الهجري    ( المكنى بالبحر وبنى بها الجامع الكبير في        " محمد حميدة الخطيب    
المها التاريخية ، أول تأسيس لجامع بني بحر كان فـي           أل البحر بكنيته ، ويعتبر جامع بني البحر من أهم مع          

ثم حدثت توسعة له مـن جهـة الـشرق          " الجزء الخلفي   " وهو اآلن مؤخرة الجامع     )  هجرية   1132( عام  
كانت أخر توسعة له على ) القرن الخامس عشر الهجري ( ، وفي بداية )  هجرية 1166( والشمال في عام   

يستخدم كمدفن لألموات ، ويبلغ     " نفق  " جار ، ويوجد بالجامع من الناحية الجنوبية        نفقة أحد أهل الخير من الت     
، كما يوجد بالجامع بئر ، وتوجد مكتبة بها نفـائس           )  أمتار   8( وعرضه حوالي   )  أمتار   10( طوله حوالي   

  . زال بحالة جيدة من الكتب المخطوطة القديمة النادرة ، وهي بحاجة إلى اهتمام المعنيين بها ، والجامع ال ي
   مديرية المنيرة

، )  كيلومتر 72( ديدة على بعد حوالي     بلدة تهامية عامرة بوادي سرُدد تقع شمال مدينة الح        :   مدينة المنيرة   
" عبداهللا بن عمر بن علي بـن أبـي بكـر األهـدل              " اشتهرت بالعلماء األهدليون ، نسبت إلى الفقيه العالمة         

، روى أنه كان يتهجد في القحرية ، فرأى نوراً يسطع مـن             ) وسبعمائة هجرية   بضع وسبعين   ( المتوفى عام   
" محل مسجدهم اآلن فتبعه حتى وقف فابتناه مسجداً ، فسميت المنيرة ، قبره بها ، ذلك مـا ذكـره األسـتاذ                       

، " هر  تحفة الـد  " حسبما جاء في كتاب     " تهامة عبر التاريخ    " طيب اهللا ثراه في كتابه المخطوط       " الحضرمي  
الذي يشتهر بصناعة سفن الصيد التقليدية وبشاطئه الجميل وأبرز         " ابن عباس " ويتبع مديرية المنيرة ، ميناء      

  .معالم المديرية جامع المنيرة ، وقرية أبن عباس  
عبداهللا بن عمر " على يد السيد )  هجرية   813( يعود تاريخ إنشاء وبناء الجامع إلى عام        : جامع المنيرة   ) 1(

، وقد كان الجامع صغيراً عندما ُبني أول مرة ، وتمت توسعته عدة مرات منها على يـد                  " بن إبراهيم األهدل    
 1213( شقيق مؤسس الجامع ثم على يد أحد أحفاده فـي عـام             " يحيى بن عمر بن إبراهيم األهدل       " السيد  

يحيى بن أبي القاسم    " لسيد العالمة   ، ثم جدد عمارة الجامع ا     " محمد بن يحي األهدل     " ، وهو السيد    ) هجرية  
فعمر منارة الجامع وكانت في غاية من الطول والعمارة العظيمة حتى عام            )  هجرية   1274( في عام   " األهدل  

)  هجرية 1325( عام  " محمد بن يحيى األهدل     " سقطت ثم أعاد بناؤها ولده السيد العالمة        )  هجرية   1325( 
رد تاريخي بذلك ، ويقع الجامع في منتصف مدينة المنيرة علـى الـشارع              ، ويوجد في أحد جدران الجامع س      

مبني باآلجر ومطلي بالنورة البيضاء ، والجـامع ال يـزال قائمـاً             )  قبة   12( الرئيسي ، وتوجد في الجامع      
  .وبحالة جيدة ، وتؤدى فيه الشعائر الدينية 
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الذي كان فقيهاً   " عباس الزيلعي   " ت باسم الفقيه    ميناء صغير جنوب مدينة اللُحّيْه سمي     : قرية ابن عباس    ) 2(
وبامتداد شاطئها حتـى مدينـة      )  كيلومتر   8( وعالماً ومعلماً فيها ، تقع غرب مدينة المنيرة على بعد حوالي            

اللحية باتجاه الشمال تعتبر من أجمل الشواطئ اليمنية ، ويتواجد على طول شـواطئها اشـجار المنجـروف                  
شكل مناظر طبيعية ساحرة ، وكان ميناءها يستخدم لرسو الـسفن الـشراعية وقـوارب               واألعشاب البحرية ت  

، قام ببنـاؤه    ) القرن الثالث الهجري    ( الذي يعود تاريخ بناءه إلى      " ابن عباس   " الصيد ، ويوجد بها مسجد      
ضـريحه  ، والذي سميت القرية نسبة إلـى كنيتـه ويوجـد            " عبد اهللا بن جعفر المكنى بابن عباس        " الشيخ  

بالمسجد الذي كان وال يزال مزاراً لسكان تهامة تقام له زيارة في ليلة النصف من شعبان مـن كـل عـام ،                       
  .والمسجد ال يزال قائماً ، وتُودى فيه الشعائر الدينية 

   مديرية برع
اف الواقع توجد غابة جبل برع الطبيعية في الجنوب الغربي من مدينة ُرقاب في وادي ُرج     : غابة جبل ٌبرع    ) أ(

 50( في الناحية الغربية من منطقة مرتفعات برع الجبلية ، التي تقع شرق مدينة الحديدة على بعـد حـوالي                    
 - 300( من الطريق الرئيسي الحديدة صنعاء ، وترتفع مـن          )  كيلومتر   20( ، وعلى بعد حوالي     ) كيلومتر  

عـن  )  متر   800 - 300( لى ارتفاع ما بين     عن مستوى سطح البحر ، أمَّا الغابة فأنها تقع ع         )  متر   2200
، ويبلغ طـول الغابـة      )  هكتار   200( مستوى سطح البحر ، وتبلغ مساحتها في منطقة وادي رجاف حوالي            

أبتدًأ من منطقة سوق السبت نزوالً حتى منطقتي قريتي الكاحـل والمرخـام ، ويبلـغ                )  كيلومتر   5( حوالي  
 ، وتقع الغابة في مناطق سفوح التالل التهامية ، ويوجد بها إحراج ) متر 400( متوسط عرض الغابة حوالي 

أشجار ونباتات مختلفة ونادرة وتعتبر أكبر غابة حراجية مدارية في اليمن ومنطقة شبه الجزيرة العربية حيث                
وعة تشير الدراسات المتخصصة إلى ذلك ، وقد ساهم التنوع المناخي لهذه المنطقة في تشكيل بيئة نباتية متن                

ومتميزة جمعت خصائص النطاقات النباتية المختلفة والمنتشرة في بالدنا وشبه جزيرة العرب وإذا ما نظرنـا                
وتتـألف مـن    )  هكتـار    4100( إلى غابة جبل برع بصورة إجمالية فإن مساحتها اإلجمالية تقدر بحـوالي             
وادي ُرجـاف ،    طقة المنحصرة في    منطقتين من حيث الكثافة الشجرية ، منطقة ذات كثافة ضئيلة ، وهي المن            

، ويوجـد   )  مليمتـر    600( والغابة تنعم بمعدل إمطار موسمي سنوي يصل إلى حوالي           ومنطقة أكبر كثافة ،   
 22( بالغابة حسبما تشير إليه الدراسات المتخصصة تنوعاً بيولوجياً وبيئياً ، حيث يوجد في الغابـة حـوالي                  

، وتقدر بشكل إجمالي  وجود األشجار المتنوعة        )  عائلة نباتية    11( ، و ) اً   جنساً نباتي  12( ، و ) نوعاً نباتياً   
  .من األشجار المختلفة في عموم الغابة )  نوعاً 64( حوالي  

" الُمـر  " وأشـجار  " Acacia ask " " العـشق  " أشـجار  :  في الغابة نذكر منهـا  الحراجية ومن األشجار 
Commiphora myrrha"  "   ـ " وأشـجار " الخَـَرْس  " ، وأشـجار   " " Acacia mellifera" ة الظُب

Sageretia thea "  "  الـذرح  " وأشجار" "Breanadia salicina  "   القـض " وأشـجار " Anisotes 
trisuleus " " 300( ، كما توجد أشجار أخرى كبيرة باسقة مثل أشجار الُحَمر التي يصل أعمار بعضها إلى 

  ) .عام 
ل ُبرع العديد من الحيوانات واألحياء البرية ، بعض منها حيوانات متوحشة منها على               وتتواجد في غابة جب     

المستوطنة التي تشاهد في أماكن مختلفـة       " قرود البابون   " و" الضباع  " و" الثعالب  " و" الذئاب  " سبيل المثال   
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" و" الوشـق     " و" القـط البـري     " من الغابة وقد انقرضت من معظم مناطق البالد ، وحيوانات أخرى مثـل              
  .التي تعيش في مياه وادي ُرجاف الجارية في أغلب أشهر السنة " السالحف الصغيرة " و" الزواحف 

نقـار  " و" الحـسون اليمـاني   " و" الحمام البري   "  وتوجد بالغابة أيضاً أنواع نادرة من الطيور الجميلة منها          
ذو المنقـار   " طائر الطليـق    " الصوت الحسن المغرد و   ذو  " طائر الزرياب   " و" الحمامة المطوقة   " و" الخشب  

، إضافة إلى أنواع عديدة من      " الطائر الُمهلل   " و" طائر الحجل   " المميز بألوانه الزاهية بحجمه الكبير نسبياً و      
  .الفراشات الجميلة ذات األلوان واألشكال البديعة 

   مديرية الخوخة
المعجمة األولى وفتح الثانية وسكون الواو ثم تاء التأنيث المربوطة الخُْوخَة ـ بضم الخاء  : مدينة الخوخة -أ

ـ ، وهي مدينة تهاميـة عـامرة        
على ساحل البحر األحمر ، كانـت       

بفـتح  " بالخوهـة   " تعرف قـديماً    
الخاء المعجمة ثم حرفـت الكلمـة       
وآلت تصحيفاً إلى لفظها الحـالي ،       
والخوخة لغةً تعني النافذة أو الكوة      

ي يدخل منها الـضوء     الصغيرة الت 
إلى المنزل وبهذا المعنى فهي تعـد       
نافذة حيس على البحر األحمـر ،       
تقع مدينة الخوخة غـرب مدينـة       

 28( حــيس علــى بعــد حــوالي 
تقريباً بمحاذاة الساحل يربط بينهما طريق مسفلت ، تتوسط مصبين وادي زبيد من الـشمال ووادي           ) كيلومتر  

نوباً بشاطئ المحرق وشماالً بشاطئ القطابا ، وتعتبـر أحـد المـوانئ             رسيان من الجنوب ، يتصل شاطئها ج      
، وتعد بحق من أجمل شواطئ وسـواحل الـيمن ،           ) القرن الخامس الهجري    ( اليمنية القديمة، اشتهرت في     

وتظلل شواطئها غابات النخيل وأشجار الدوم ، ويكفي أن ينحسر الموج عن ساحلها بضعة أقدام فتحفر بيديك                 
ل إلى عمق سنتمترات لتحصل على مياه عذبة ، وهو أمر تتميز به شواطئ مديرية الخوخة السياحية                 في الرم 

الجميلة ، وترتبط مدينة الخوخة ببعض الشخصيات التاريخية التي عاشت فيها أو كانت مسقط رأسهم ، فقـد                  
أخـذ علمـه عـن      ) ية   هجر 582 - 501" ( أبي بكر اختيار الشيباني     " عاش فيها الفقيه الشيخ أبو الحسن       

   . علماء عصره وكان يتردد بين عدن وزبيد عرض عليه القضاء فامتنع  
  : والسياحية في مدينة الخوخة هي أهم المواقع األثرية والتاريخية

، ويعود تـاريخ بنـاء      )  متر   800( يقع الجامع غرب سوق المدينة على بعد حوالي         :الجامع الكبيــر   ) 1(
)  هجرية 694 - 647" ( وسف بن عمر  ي" الدولة الرسولية وتحديداً بناه الملك المظفر       الجامع إلى فترة عصر     

، وجدد بناء الجامع في فترات تاريخية مختلفة كان أخرها حديثاً ، فقد جدد بصورة كليـة باسـتثناء مئذنتـه                   



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 32

نارة الجامع وترميمهـا  تقريباً ، ونرى أن يتم المحافظة على م)  متراً 20( القديمة التي يبلغ ارتفاعها حوالي    
   .باستمرار ، وعدم طمس معالمها لتبقى شاهداً على  فنون العمارة اإلسالمية 

، ويعود تاريخ بنائـه إلـى قبـل         )  متراً   200( يقع المبنى شرق سوق المدينة على بعد        :دار الُعميسي   )  2(
شـكل متـاريس  ـ مزاغـل ـ ،      على " محمد علي الُعميسي " ، فقد قام ببنائه الشيخ )  عام 200( حوالي 

والدار مبٍن بأسلوب هندسي فريد في روعته حيث تغطي المتاريس جميع اتجاهات المنزل على غـرار بنـاء                  
" القالع والحصون ، ويوجد بباب الدار فتحة صغيرة للمراقبة ، والمبنى ال يزال  قائماً ، ويقطنه أحد أحفـاد                     

عات الحرفية ، ويعاني المبنى من بعض التصدعات والشقوق ،          ، ويستخدم كسكن ، وكمركز للصنا     " الُعميسي  
كما يوجد بأعلى السطح باتجاه مدخل البوابة مترس يعاني هو اآلخر من الخراب وانسداده بـبعض األتربـة                  

   . والحجارة 
القطابا ، الكداح   ( يمكن أن نسرد شواطئ مديرية الخوخة الجميلة من الشمال          :  شواطئ مديرية الخوخة     -ب  

  ) المحرق ، الوعرة ، العنبره ، موشج ( ، وباتجاه الجنوب ) ، أبو زهر ، الجشة 
يقع على مصب وادي نخلة الذي يشطر قرية القطابا إلى نصفين ، شمال شاطئ الكـداح                :  شاطئ القطابا    -1

خـة ،   وجنوب شاطئ مدينة الخوخة ، ويعتبر شاطئ القطابا جزءاً من الشريط الساحلي الجميل لمديرية الخو              
حيث تنتشر على شاطئه آبار مياه عذبة تبعد عن تربة الشاطئ بعمق سنتمترات ، عرفت قرية القطابـا بهـذا            
االسم ألن أهلها كانوا ومازالوا يصنعون أقطاب السفن الشراعية ، وعلى القطب الخشبي تتكون السفينة وبـه                 

اللقاء طاب فسميت القطابا ، ويوجد شـمال        سميت القطابا ، وقيل أنها سميت بلقاء الناس فيها لجمالها فقيل            
المشهور بالجالب الـذي قبـر فـي    " أحمد بن أبي بكر مقبول األهدل    " قرية القطابا قبر الشيخ الولي الصالح       

قرية تتبع مديرية الخوخة وهي غير الحيمة التابعة لمحافظة صنعاء وغيـر  : صحراء قرية الحيمة ـ الحيمة  
 شعبان من كل عام ، يحضرها الناس من كل أنحاء تهامة وتقام 28م له زيارة في التابعة لمحافظة تعز ـ  تقا 

فيها األلعاب الشعبية المختلفة بمهارة وقد ضربت قرية القطابا بمدافع السفن والبوارج البحريـة البريطانيـة                
ويوجد بمحـاذاة   ،  )  ميالدية   1919 - 1914( أثناء حربهم مع العثمانيين خالل فترة الحرب العالمية األولى          

الساحل تل رملي مرتفع ، يوجد في أعاله آثار بناء قديم مهدم كلياً ، وهو اآلن بحاجة إلى إعادة بنائه نظـراً                      
لطبيعة وأهمية موقعه فهو يطل على الشاطئ ويشكل مع الشاطئ موقعاً ساحراً لالستجمام والتمتـع بمنظـر                 

   .  البحر والشاطئ معاً 
، يقع جنوب شاطئ القطابا ، وشمال شاطئ أبـو          )  كيلومتر   3( ل الشاطئ حوالي    يبلغ طو : شاطئ الكداح   -2

زهر ، ويعتبر شاطئ الكداح جزءاً من الشريط الساحلي الجميل لمديرية الخوخة ، تظلل شاطئه الجميل أشجار                 
   .النخيل والدوم ، ويمتاز شاطئه بمياهه العذبة المتوفرة على عمق سنتمترات في تربة شاطئه 

يقع شمال شاطئ الكداح ، وجنوب شاطئ الجشة ، ويعتبر من أجمل الشواطئ اليمنيـة               : اطئ أبو زهر    ش-3
التي نالت شهرة عالمية كبيرة باعتباره مصيفاً رائعاً يمتاز بهوائه العليل تحيط به أشجار النخيل التي يـستظل       

اً من الـشريط الـساحلي الجميـل        بها السيارة بجوار البحر وماؤه حلو المذاق ، ويعتبر شاطئ أبو زهر جزء            
   .لمديرية الخوخة ، يشتهر أهله بصيد السمك ، كما يشتهروا بصناعة الحصير 
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يقع جنوب شاطئ أبو زهر ، وشمال شاطئ مديرية زبيد ، ويعتبر شاطئ الجشة جـزءاً                :  شاطئ الجشة    -4
ارب الصيد ، التي تعـد مـن        من الشريط الساحلي الجميل لمديرية الخوخة ، يشتهر أهله بصناعة مراكب وقو           

   .أهم الصناعات الحرفية في مديرية الخوخة  
يقع جنوب شاطئ مدينة الخوخة وشمال شاطئ الوعرة ، ويعتبر جـزءاً مـن الـشريط     :  شاطئ المحرق    -5

الساحلي الجميل لمديرية الخوخة ، يوجد على الشاطئ أطالل مبنى قديم كان يستخدم فـي الـسابق كمبنـى                   
   .للجمارك  

يقع جنوب شاطئ المحرق وشمال شاطئ العنبرة ، يمتاز بطبيعة خالبة ، ويعتبر جـزءاً               :  شاطئ الوعرة    -6
من الشريط الساحلي الجميل لمديرية الخوخة الذي يمتاز بسمعة محلية ويرتـاده بعـض األهـالي للـسباحة                  

   .  واالستجمام والتنزه 
ئ موشج ، ويعتبر جزءاً من شاطئ ساحل مديرية         يقع جنوب شاطئ الوعرة وشمال شاط     :  شاطئ العنبرة    -7

الخوخة ، فهو يمتاز بصفائه ، وترتبط قرية العنبرة ببعض الشخصيات التاريخية التي طاب لها العيش فيهـا                  
   . مؤسس الدولة المهدية في زبيد )  هجرية 554( المتوفى عام " علي بن مهدي الرعيني الحميري " مثل 

 شاطئ العنبرة وشمال شاطئ يختل في مديرية المخاء بمحافظة تعز ، ويعتبر يقع جنوب:  شاطئ موشـج  -8
جزءاً من الشريط الساحلي الجميل لمديرية الخوخة ، وكانت قرية موشج تعرف قديماً باألوشج ، وهي تقـع                  

، أراضيها زراعية رغم وجودها على ساحل البحـر ،          )  كيلومتر   13( جنوب مدينة الخوخة على بعد حوالي       
جد بها مسجد قديم بثالث قباب ومنارة متوسطة ، وقبة رابعة منفردة بها ضريح يزار ، كمـا يوجـد بهـا                      يو

( عام  " عبداهللا بن عبداهللا دريب     " مسجد ثاني أيضاً بطارودين يعد األن جامعاً للقرية بناه أمير ميناء المخاء               
  .ن تاريخ بنائه ه قصيدة شعرية تبي، كتب في لوحة خشبية على محراب)  هجرية 1295

  مديرية الدريهمي
مدينة تهامية عامرة ، تقع في وادي ِرَماْن ـ بكسر الراء وفتح الميم وسـكون النـون ـ     :  مدينة الدريهمي 

عبر طريق يمتد من الحديدة إلـى الـدريهمي نـصفه           )  كيلومتر   20( جنوب مدينة الحديدة على بعد حوالي       
لممالح الذي تغطيه أسراب من الطيور البحرية ، وحسبما جـاء فـي             مسفلت ونصفه اآلخر ترابي ، مروراً با      

طيب اهللا ثراه ، الذي أورد فيه ما جاء         " الحضرمي  " لمؤلفه األستاذ     " تهامة عبر التاريخ    " الكتاب المخطوط   
علي بن أحمد بن يحيى بن إبراهيم بن محمـد بـن            " بأن الذي قام باختطاطها السيد      " تحفة الدهر   " في كتاب   

وهي تصغير درهم ، تغطيها أشجار      )  هجرية   815( المتوفى عام   " عمر بن علي بن أبي بكر بن علي األهدل          
   .  النخيل الباسقة وأشجار الدوم ، ومنطقة الدريهمي أحد المراكز التقليدية الهامة لصناعة اللحافات الملونة 

  -:ومن أهم معالمها التاريخية واألثرية والسياحية هي 
" ، قام بتأسيسه السيد ) القرن الثامن الهجري ( ُبني الجامع في أواخر " : علي بن المقبول  " ع السيد   جام) 1(

، والجـامع   )  متر   50( وعرضه حوالي   )  متر   100( ، ويبلغ طول الجامع حوالي      "علي بن المقبول األهدل     
" جبانـة   " ة ، وحالياً بات ُمـصلى       مبٍن من اآلجر ، وتوجد للجامع تسع قباب ، وتقع منارته في الجهة الغربي             

تؤدى فيه صالة العيدين ، ألن الجامع شبه مهجور وقلما تؤدى فيه الشعائر الدينية ، وذلك لوقوعه بـالقرب                   
من مجرى الوادي من جهة الجنوب لبعده عن مدينة الدريهمي الحالية ، حيث كان الجامع يقع فـي منتـصف           
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ألهالي ألضرار فيضان مجرى وادي رمان ، فقد أضطروا األهالي إلى           مدينة الدريهمي القديمة ونتيجة تعرض ا     
 تتميز بطرازها المعماري    نقل مدينتهم في موقعها الحالي ، ويعتبر الجامع من المساجد التاريخية القديمة التي            

  .القديم
 على شاطئ البحـر     نظراً الحتالل مديرية الدريهمي موقعاً متميزاً     : القالع التاريخية في مديرية الدريهمي      ) 2(

األحمر فأن ذلك أكسبها أهمية استراتيجية دفاعية ، فانتشرت فيها العديد مـن القـالع الحربيـة التاريخيـة                   
 ، وقلعـة    - قلعة أبكر هادي     -كمنظومة متكاملة من التحصينات الدفاعية مثل قلعة الدريهمي ، وقلعة رمال            

يحيـى  " مختلفة ، وكان آخر تجديد لها أيام حكم األمام          الطائف ، وقلعة قضبة ، ثم تشييدها في حقب تاريخية           
آبان حربه مع قبيلة الزرانيق ، فُبنيت بمواد بناء محلية وذلك           )  هجرية   1347( سنة  " بن محمد حميد الدين     

 ومسقوفة بجذوع األشجار ، مما أضفى عليها تميزهـا بطـراز   - اآلجر -باستخدام الطوب األحمر المحروق    
وكان يراعى في بنائها أن تكون على ربوات عالية للتحكم في األرض المحيطة بهـا والمـدن   معماري فريد ،  

التي تشرف عليها ، كما كانت تتميز بتحصينها من الداخل والخارج ، إال أن العديد من تلك القـالع أصـبحت                     
   .مقفرة ومتصدعة الشقوق نتيجة اإلهمال الذي تعانيه وبعض أجزاؤها مهدمة 

شـاطئ  ( يمكن أن نسرد شواطئ مديرية الدريهمي من الشمال إلى الجنوب           : ديرية الدريهمي   شواطئ م ) 3(
، وتعد بحق من أجمل شواطئ اليمن ، وتظلـل شـواطئها غابـات              ) القضبة ، شاطئ رمال ، شاطئ الطايف        

ت النخيل ، حيث يوجد حوالي مليون شجرة نخيل في منطقة الدريهمي ، حيث يمكنك السير بـضع كيلـومترا                  
تظللك غابات أشجار النخيل وتمتاز مساكن سكانها بأكواخ العشش المخروطية المعمرة بمواد محلية من نفس               

 كما تمتاز شـواطئها بكثبـان       - رمال   -بيئتها ، ومعظم شواطئها تقع على مصبات األودية مثل وادي رمان            
لمنطقة تعاني من عدم توفر خـدمات       رملية ناعمة ، كما أن سماؤها تغطيها أسراب الطيور البحرية ، إال أن ا             

   .  البنية التحتية وخدمات البنية الفوقية المساعدة إضافة إلى قصور في الترويج السياحي 
يقام في شهر أغسطس من كل عام في منطقة الدريهمي بقرية الشجيرة وفي قرية : مهرجان جني التمور ) 4(

ة عن احتفاالت ومهرجانـات شـعبية كبيـرة تتميـز           الخمس قبيل االنتهاء من موسم جني التمور وهو عبار        
بالرقصات الشعبية والسباقات الرياضية مثل سباق الهجن وسباق الخيول والقفز من على الجمـال وسـباقات                
المسافات المختلفة ، يرتاده العديد من سكان مدينة الحديدة ويتسابقون في الوصـول إليـه ، كمـا تتواجـد                    

  .واء من أكواخ العشش المخروطية المعدة لهذا الغرض  للضيوف العديد من مساكن اإلي
 مديرية الضحي

( تقع مدينة الضحي في وادي سرُدد ، في الشمال الشرقي لمدينة الحديدة على بعد حـوالي                 :  مدينة الضحي   
 692( المتـوفى   " إسماعيل بن محمد الحـضرمي      " ، استوطنها الولي الصالح العالمة الشيخ       )  كيلومتر   54

وقبره بها مشهور كان وال يزال مزاراً للعديد من سكان تهامة ، ومن قبائلها بنـي كنانـة ومنهـا                     ) هجرية
 – 1233" ( أحمد بن محمد بن إسماعيل المعـافى الـضحوي التهـامي            " الجرابح ، ومن مشاهيرها األديب      

" وكتـاب   " الملحقات  عقود الآللى المتسقات في شرح السبع المعلقات والثالث         " مؤلف كتاب   )  هجرية   1280
وبها سوق شعبي كبير يقام يوم االثنين من كل أسبوع وتشتهر بصناعة الحصير ، ومـن          " شرح المية العرب    

 .أهم معالمها األثرية والتاريخية والسياحية قلعتها وسوقها الشعبي األسبوعي وأراضيها الزراعية الخصبة  
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بناء القلعة إلى الدولة العثمانية في الفترة األولى لحكـم          تقع وسط مدينة الضحي ، ويعود       : قلعة الضحي   ) 1(
 أميـر  -" الحسين بن علي حيـدر الخيراتـي   " ، وجدد عمارتها الشريف )  ميالدية 1635 - 1538( اليمن  

، كما جددت الدولة العثمانية عمارتها في الفترة األخيـرة          )  هجرية   1264 - 1254 ( -المخالف السليماني   
 - 1918" ( يحيى بن محمد حميد الـدين       " ، وجدد عمارتها اإلمام     )  ميالدية   1918 - 1849( لحكم اليمن   

تطل على مدينة الضحي تحيط بها المباني الـسكنية ،          )  متراً   15( ،  يبلغ ارتفاعها حوالي      )  ميالدية   1948
اها من األحجار الصلدة    ، وقد تم بناء أساس    )   متر    60   ×  30( تأخذ القلعة الشكل المستطيل أبعاده حوالي       

، تتكون من أربعة واجهات مبنية باآلجر ومزخرفة بالنورة البيضاء ومسقوفة باألخشاب ، تقع بوابة القلعـة                 
الرئيسية إلى الشمال ، وتوجد بها أربعة نوبات للحراسة مستديرة الشكل مبنية بطراز هندسي معماري رائع ،                 

 وفي مقدمة المدخل توجد غرفة لقيادة الجنود ، ويوجد في وسطها          تقع كل نوبة في ركن من أركانها األربعة ،        
فناء ، يقع في الجنوب الشرقي منه بئر ، والقلعة ال زالت قائمة وبحالة جيدة ، وبناؤها متـين ، وتـستخدم                      

  .حالياً مقر إلدارة المديرية 
ع ، يؤمـه النـاس مـن        يقام السوق الشعبي في مدينة الضحي يوم االثنين من كل أسبو          : سوق الضحي   ) 2(

مختلف محافظات اليمن ، ويعتبر سوق الضحي من أقدم األسواق الشعبية األسبوعية في تهامـة ، ويـرتبط                  
، وعلى الرغم من وجـود المحـالت التجاريـة الحديثـة     ) القرن السابع الهجري ( ببدايات نشأة المدينة في  

 ما ، إال أن سوق الضحى لم يفقد أهميته بـشكل            وتضاؤل أهمية األسواق الشعبية األسبوعية في تهامة نوعاً       
كامل إذ ال يزال منتظماً في موعده ، ويحتوي السوق على أقسام حسب طبيعة السلعة ، فيها قسم يختص ببيع                    

إلخ ، وقسم يختص ببيع المنتجات الزارعيـة ، وقـسم           . …وأغنام  وانات من مواشي ، وأبقار ،       وشراء الحي 
، وقسم يختص ببيع المالبس ذات الطابع الشعبي        " السالم  "  وخاصة العسل البلدي     يختص ببيع المواد الغذائية   

  . ، وقسم يختص  ببيع مصنوعات الحصير الحرفية واليدوية المصنوعة من سعف النخيل 
هي منطقة زراعية خضراء واسعة االمتداد تقع في الجرابح العليا التابعة لمديرية الضحي             : منطقة الكدن   ) 3(

، ويروي أرضها وادي سرُدد ، األمر الذي        )  كيلومتر   22( نوب شرق مدينة الضحي على بعد حوالي        ، تقع ج  
جعلها تربة زراعية خصبة بها بساتين فاكهة المانجو والموز ، وتطل جبال ملحان الخضراء على هذه المنطقة         

لمناطق الزراعيـة الخـضراء     ، وتعود غالبية االستثمارات الزراعية فيها للقطاع الخاص ، وتعتبر من أجمل ا            
  .الجميلة 

   مديرية القناوص
 مدينـة تهاميـة   - بفتح القاف والنون الممدودة ثم واو مكسورة وأخرى صاد مهملة           -: مدينة القَناِوص   ) أ(

، وشمال مدينة الزيدية أيـضاً علـى بعـد          )   كيلومتر    86( عامرة تقع شمال مدينة الحديدة على بعد حوالي         
، وهي منطقة زراعية خصبة يمر بها وادي تباب الذي ينزل من ملحان ومـن جبـل                 ) متر   كيلو 20( حوالي  

الضامر فيسقي أراضيها ، عمارة منازلها مبنية من مادة اآلجر ، وتشتهر بالـصناعات التقليديـة الحرفيـة                  
بوع يوفـد   واليدوية ومنها صناعات األدوات الزراعية ، كما تشتهر بسوقها الذي يقام يوم الخميس من كل أس               

إليه من مختلف مناطق اليمن ، ومن أهم معالمها منارة مدينة المهجم التاريخية المندثرة وقلعـة القنـاوص                  
  .وقلعة الكلفود 
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تقع مدينة المهجم غرب مدينة المغالف ، وهي بلدة تهامية خربة ، ولـم              : منارة مدينة المهجم المندثرة     ) 1(
روفة والتي تهدم مسجدها والمهجم مدينة تاريخية تقع في شمال تهامـة ،             يعد باقياً من آثارها إال المنارة المع      

، وقد كانـت مدينـة      )  كيلومتر   65( ، كما تبعد عن الحديدة حوالي       )  كيلومتر   165( وتبعد عن زبيد حوالي     
سم المهجم قبل اإلسالم مركزاً لقبيلة عك ، تقع على وادي سرُدد في سهل منبسط فسيح ، وقد عرفت قديماً با                   

، وقد ُسميت المهجم بهذا االسم اشتقاقا لمصدر الفعل هجم ، ويقـع إلـى               " أم معبد   " وبئر  " أم دهيم   " ضيعة  
شرقها جبل ملحان الذي يمدها بالمياه العذبة من سفوحه ، فتصب في حوض بالمدينة ، واتخذت مدينة المهجم 

الحسين بـن   " اديين ، ووزيرهم الذائع الصيت      قاعدة حكم للعديد من الدول المتعاقبة على حكم اليمن فمن الزي          
، وقد شهدت مدينة المهجـم ازدهـاراً        " يحيى بن إسماعيل    " إلى النجاحيين ثم الرسوليين ، وخاصة       " سالمة  
عندما بدأت العديد من المدن التهامية بسحب البساط منها مثـل مدينـة             ) القرن الثالث عشر الهجري     ( حتى  

حديدة ، ونتيجة لما سبق ذكره نجد أن مدينة المهجم بدأ نجمها في األفول ومـدينتها                الزيدية ومدينة وميناء ال   
، ) الجـامع الـشهير   ( في االضمحالل ، ولم يبق منها سوى أساسات دور ومنازل مهدمة ، ومنارة مسجدها          

  .حيث لم يبقى منها إال نصف منارتها 
في " عبداهللا بن إبراهيم بن عبداهللا      " ى يد الشيخ    عل)  هجرية   1214( تأسست القلعة في    : قلعة القناوص   ) 2(

أبـو  ( الـشهير   " حمود بن محمد بن أحمد الحـسيني        " جنوب القناوص بغرفة واحدة ، ثم في عهد الشريف          
الذي قام ببناء الطابقين العلويين ، أمـا        )  هجرية   1233 – 1170 ( - أمير المخالف السليماني     -) مسمار  

، " غالب المـداني    " من قبل أحد المواطنين ، ويدعى       )  ميالدية   1970( يمه في عام    الجزء الشمالي ، تم ترم    
وقد استخدمت كسجن في بعض األوقات ، تهدمت بعض سقوف القلعة وخاصة الغرفتين الشماليتين ، وتهدمت                

   .الجدران الشرقية ، وباتت القلعة مكاناً للقمامـة ، وقد انهارت سقوف الطابقين العلويين تماماً
قلعة الكلفود وتسمى قلعة دوعان كانت مركزاً لقبيلة صليل ، تق شرق القناوص وفي عام               : قلعة الكلفود   ) 3(

بمحاصرتها حتى استسلم أصـحابها فاصـطفى       " علي بن مجثل العسيري     " قام أمير عسير    )  هجرية   1246( 
  . أموالهم وسالمتهم ، فقام بدكها وتركوها أثراً بعد عين 

، وفي  )  كيلومتر   15( يقع جبل المنار شرق مدينة القناوص على بعد حوالي        : نار وجبل الوقيمة    جبل الم ) 4(
أعالي الجبل توجد حصون من عهد العثمانيين ، كما توجد خزانات لحفظ المياه بجوار الحصون ، وتقع تحـت         

نبـسط مـن الجهـة      الجبل قرية المقاعشة ، وعلى الجانب األخر من وادي تباب يقع جبل الوقيمة ، وهـو م                
الشرقية وأعلى من جبل المنار ، ومازالت بقايا آثار الحصون قائمة في أعلى الجبل ، ويرتفع عـن مـستوى                    

 الجبلين  ، ومازال يوجد هناك ملعباً للخيول قائماً عليها  ، وتوجد على قمتي            )  قدم   900( سطح البحر بحوالي    
  .بقايا آثار الحصون

 مديرية الحجَّْيلْة
التعريف يليها جيم مفتوحة مشدودة وياء مثناه تحتية        ) ال( حاء مهملة بعد     -وادي الحجَّْيلْة   : جَّْيلْة  وادي الح  

 يقع هذا الوادي شرق مدينة الحديدة ويـصب فـي وادي            -ساكنه ثم الم ساكنه تنتهي بتاء التأنيث المربوطة         
ة إلى جنوب غرب مديرية الحجيلـة       سهام وتأتى مصادر مياه هذا الوادي من جبال حراز ومناخه شرقاً متجه           
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 5( لتصل في النهاية إلى وادي سهام ، وتقع مدينة الحجيلة على الضفة الشمالية للوادي ، وهي تبعد بحوالي            
  .عن منطقة حراز بداية مصب الوادي ) كيلومتر 

 مديرية حيس
قوافل التجارية وقوافل   هي مدينة تاريخية قديمة ، كانت عبارة عن إحدى محطات توقف ال           :  مدينة حيس    -أ  

( الحجيج على الطريق الوسطى ، المعروف بطريق الجادة السلطانية ، تقع جنوب مدينة زبيد على بعد حوالي                  
)  كيلـومتر    130( على الضفة الجنوبية لوادي نخلة ، وجنوب مدينة الحديدة على بعد حوالي             )  كيلومتر   35

حيس بن يريم بن ذي رعين بن تريب بن نعامه بـن             " :في منتصف طريق الحديدة تعز ، سميت حيس باسم          
مؤسـس الدولـة المهديـة    " علي " ، وابنه " مهدي الرعيني الحميري " ، ومنها الفقيه   " شرحبيل الحميري   

، اشتهرت مدينة حيس بالصناعات الفخارية المتنوعة مثل الـصحون والفنـاجين            )  هجرية   554( بزبيد عام   
" قت بهذه الصناعة عن قرى ومدن اليمن حتـى عرفـت آنيـة شـرب القهـوة                      والجرار واألكواز وقد تفو   

نسبة إلى منطقة حيس ، طابعها المعماري مشابه لطابع مدينة زبيد من حيث قوام مـادة البنـاء                  " بالحياسي  
باآلجر وكذلك من حيث الزخرفة الفنية الخارجية لواجهات المنازل باإلضافة إلى طالء المنازل بـالنورة مـن                 

لداخل والخارج ، وقد اتخذت المدينة شكل الحصن ذو القالع والحصون ، كما يوجد بمدينة حيس عـدد مـن                    ا
المدارس اإلسالمية القديمة بنيت في عهد دولة بني رسول ، تلك المعالم التاريخية تحتاج إلى دراسات جديرة                 

  . تكشف النقاب عن مؤسَّسيها ومجدَّديها عبر تاريخها الطويل  
   :ية والسياحية في مديرية حيس  المعالم التاريخية واألثرومن أهم

عمر " يرجع بناء الجامع إلى فترة حكم مؤسس الدولة الرسولية السلطان الملك المنصور             : الجامع الكبير   ) 1(
، الذي بني الخانقاه أيضاً في  مدينة حيس ، ويوجد في الجامع             )  هجرية   647 - 626" ( بن علي بن رسول     

، أيـام   )  هجريـة    738( ابية بخط النسخ تشير إلى تجديد عمارة الجامع أو إعادة بنائه في عام              نصوص كت 
، تقع تلك النصوص فـي جـدار زاويـة          )  هجرية   764 - 721" ( علي بن داود    " السلطان الملك المجاهد    

سـطوانية ومكتـوب    المدخل بالواجهة األمامية للجامع ، كما يوجد في العقد األوسط باتجاه المحراب دائـرة أ              
، ولعله لقب أحد أمراء الدولة الرسولية أو من تالهم ويالحظ أنه قد تلقـب               " أسعد الكامل   " عليها اسم الملك    

  " . أسعد الكامل " بلقب ملك حميري معروف هو التبع اليماني 
ل فترة حكم الملك    يرجع تاريخ بناؤها إلى عهد الدولة الرسولية وتحديداً خال        : مسجد ومدرسة اإلسكندرية    ) 2(

كانـت تـسمى بالمدرسـة      ))  ميالدية   1362-1321 ( -)  هجرية   764-721" (( علي بن داود    " المجاهد  
والتي كان لهـا    " جهة الطواشي اختيار الدين ياقوت      " الياقوتية ، نسبة إلى زوجة السلطان المذكور ، الحرة          

ها من زوجات وبنات ملوك الدولة الرسـولية ،         مآثر حميدة وأعمال خيرة ، وتعد من النساء المحسنات كغير         
حيث رتب مدرساً بها فـي      " أبوبكر بن أحمد بن دعسين القرشي       " وقد درس بها الشيخ العالمة رضى الدين        

إسماعيل بـن   "، ثم قام بتجديد عمارتها السلطان الملك األشرف الثاني          )  هجرية   752( آخر عمره توفى عام     
" ( عامر بن عبد الوهاب     " ، كما قام بتجديد عمارتها السلطان الملك الظافر         ) هجرية   803 - 778" ( العباس

)  هجريـة    946 - 923(( ، وأعيد بناؤها خالل حكم المماليك المصريين في الـيمن           )  هجرية   923 - 894
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مالكـاً  الذي قام بتجديد عمارتها كما أوقف لها أمواالً وأ        )  هجرية   943 - 930" ( إسكندر موز   " بأمر الوالي   
  .فأطلق األهالي عليها المدرسة اإلسكندرية نسبة إليه ، بدالً عن اسمها القديم المدرسة الياقوتية 

فـي  " النهـاري   " تنتشر عدد من األضرحة في مديرية حيس منها ضريح            : ضريحّي الغريب والسراج    ) 3(
يحّي الغريب والسراج في قرية   ، كما يوجد ضر   )  من رجب    27( مدينة حيس والذي تقام له زيارة سنوية يوم         

السالمة بمديرية حيس ، وهي قرية خربة مندثرة ومهدمة ، ولم يعد فيها لألهالي حياة تذكر ، ولم يبق فيهـا                     
، وعـن   )  كيلـومتر    7( سوى أضرحة أولياء اهللا الصالحين وتبعد قرية السالمة عن مدينة حيس بحـوالي              

   : لما يليحديث عنهما بإيجاز وفقاًالضريحين يمكننا ال
علي "  ترجمة الشيخ أبو الحسن      209للشرجي ، ص    " طبقات الخواص   "  ورد في كتاب     : ضريح الغريب    -أ  

وأورد له العديد من الكرامات ، ويوجد ضريح الغريب في مبنى مكون مـن              " بن محمد المعروف بابن الغريب      
الجهة الغربيـة   ( ، ويوجد ضريح الغريب في      تقريباً  )  متراً مربعاً    27( ثالث قباب على مساحة تقدر بحوالي       

، وبنفس الموقع يوجد ضريح السراج ، وقد تم بناء القباب بمادة اآلجر مطلية بـالنورة  ) بداخل القبة الغربية  
  . البيضاء من الداخل والخارج عليها بعض النقوشات واآليات القرآنية 

أبـوبكر بـن    "  ترجمة الشيخ    385جي ، ص    للشر" طبقات الخواص   " ورد في كتاب    :  ضريح السراج    -ب  
تقريبـاً ،   ) أواخر القرن الثامن الهجري     ( وكانت وفاته في  " محمد بن إبراهيم بن أبي بكر المعروف بالسراج         

وأورد له العديد من الكرامات ، ويوجد ضريحه إلى جانب ضريح الغريب بداخل القبة الشرقية ، فـي الجهـة                    
  . طلي بالنورة البيضاء  الشرقية وهو مبٍن من اآلجر وم

عبارة عن جبل يسمى جبل مستور يقع ضمن سلسلة جبال الفوهـة الواقعـة              ) :جبل مستور ( قرية كيده   ) 4(
بالقرب من وادي الفوهـة ، وتقع بالقرب من موقع الجبل ـ قرية كيدة ـ ، عثر في أسـفل الجبـل علـى       

)  أمتار   6( ب الحفر الغائر على الصخور بارتفاع       مخربشات ملونة باألحمر األرجواني القاتم المرسومة بأسلو      
، وهي رسوم تمثل مجموعة من األشخاص الواقفين وحيوانات مثل الوعول والنسور، وهذه األشـكال تمثـل                 

  . مرحلة متقدمة من مراحل فن الرسوم الصخرية لعصر ما قبل التاريخ 
 مديرية باجل

كان فـارس   " باجل بن أبي القاسم     "  ، سميت باسم     -كسر الجيم    بفتح الباء الموحدة و    -َباِجل  :  مدينة َباِجل   
العرب وأحد شجعانها في عصره معروف بالديانة والرصافة كريم النفس جميـل الوصـف ، وتقـول بعـض                   

الذي قدم من بالد الزيدية وسكنها فعرفت باسمه ولـه قبيلـة            " علي حميدة باجل    " الروايات أنها سميت باسم     
، قبائلها عكيه منها القحري ، وهي مدينة تهامية عامرة ، تقع شرق مدينة              " ل بن علي    بباج" مشهورة تعرف   

على الطريق الرئيسي الحديدة صنعاء ، الذي ساهم فـي ازدهارهـا            )  كيلومتر   55( الحديدة على بعد حوالي     
باجـل سـوقها    بحركة عمرانية وتجارية نشيطة ، ومن أهم المواقع التاريخية واألثرية والسياحية بمديريـة              

  .األسبوعي ، وحصن باجل ، والجامع الكبير ، وحصن الضامر 
يعتبر سوق باجل األسبوعي أحد أهم األسواق الرئيسية في تهامة، يقام في يـوم              :سوق باجل األسبوعي    ) 1(

األربعاء من كل أسبوع ويأتي إليه المتسوقون الوافدون من مختلف مناطق الـيمن ، وقـد اكتـسب أهميـة                    
جية كونه ملتقى عدة محافظات ، ويقدر عدد الذين يرتادون السوق حـوالي عـشرة آالف شـخص ،                   استراتي



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 39

ويقسم إلى عدد من األسواق ، منها ما يختص بالمواد الغذائية والزراعية ، ومنها ما يختص ببيـع األبقـار                    
ـ                ة كالحـصير   واألغنام والماعز والجمال والحمير ، ومنها ما يختص ببيـع المـصنوعات الحرفيـة واليدوي

والملبوسات الشعبية ، وال يزال السوق األسبوعي بمدينة باجل يقام فـي موعـده بـصورة دائمـة ، إال أن                     
  .المتسوقين يفترشون األرض لبيع معروضاتهم 

حصن باجل يعود تشييده إلى الدولة العثمانية في الفترة األولى لحكـم             : - حصن باجل    -مبنى المحكمة   ) 2(
 أميـر المخـالف     -" حمود الخيراتي   " ، ثم جدد عمارته األمير الشريف       )  ميالدية   1635 - 1538( اليمن  

( ، وأعادت الدولة العثمانية تجديد عمارته في الفترة األخيرة لحكم اليمن            )  هجرية   1220(  عام   -السليماني  
ي العثمـاني الـذي     ، وكان المبنى في بداية األمر يستخدم كمقر لقائم مقام الـوال           )  ميالدية   1918 - 1849

طوالً ممتداً مـن الـشمال   )  متراً 80( تخضع لسلطاته باجل وما جاورها ، وتبلغ أبعاد مساحة المبنى حوالي       
عرضاً ممتداً من الشرق إلى الغرب ، وهو المبنى التاريخي الـذي شـهد       )  متراً   50( إلى الجنوب ، وحوالي     

، البعثة التي كان مقرر     " أبو هادي   "  شيخ قبيلة القحري     من قبل )  ميالدية   1919( عام  " جاكوب  " آسر بعثة   
بعد خروج العثمـانيين مـن      " يحيى بن محمد حميد الدين      " لها التفاوض باسم الحكومة البريطانية مع اإلمام        

اليمن إال أن شيخ قبيلة القحري قام بآسر البعثة واحتجزهم داخل مبنى حصن باجل حوالي أربعـة أشـهر ،                    
 بعد عمليات من الترغيب والتهديد التي لم يكن لها أي أثر يذكر ، وحالياً المبنى يعـاني مـن                    فأطلق سراحهم 

  .الخراب خاصة الجزء الغربي منه الذي تهدمت أجزاء كبيرة منه 
منزل قديم ذو طابع أثري وطراز معماري فريد ، وهـو مـن القـصور               " : حسن محسن   " منزل الشيخ   ) 3(

تقريباً ، وتعود ملكية المنـزل إلـى   )  عام 300( ود تاريخ بنائها إلى ما قبل حوالي        التاريخية القديمة التي يع   
حـسن  " أسره تدعى آل الحجازي ، وقد انتقلت ملكية المنزل في السنوات األخيرة إلى مالكه الحالي الـشيخ                  

 الميـاه إلـى     إليصال" سواقي  " ، والمنزل مكون من طابقين ، ويوجد بالمنزل خزان للمياه وقنوات            " محسن  
الخزان سواء من مياه األمطار أو من مصادر أخرى ، وحالياً المبنى ال يزال بحالة جيدة ، وقد تم ترميم بعض                     
التشققات فيه بمادة اإلسمنت مما أفقده جماله ، وهناك بعض التصدعات والتشققات موجودة ببعض جدرانـه                

  .وسقوفه 
 ، يقع في منطقة جبل الضامر الواقع جنوب شرق مدينة           حصن الضامر موقع أثري قديم    :حصن الضامـر   ) 4(

فوق مستوى سـطح البحـر ،       )  متر   800( ، وعلى ارتفاع حوالي     )  كيلومتر   25( باجل ، على بعد حوالي      
وهو عبارة عن حصن يحوي بداخله قرية صغيرة على قمة الجبل ، ويبدوا أنه من ضمن الحصون التاريخية                  

وجـدد  )  ميالديـة    1635 - 1538(  العثمانيين في الفترة األولى لحكـم الـيمن          واألثرية التي قام بعمارتها   
 ، كما قـام     - أمير المخالف السليماني     -" حمود الخيراتي   " األمير الشريف     )  هجرية   1220( عمارتها عام   

" ه اإلمام   ، وجدد عمارت  )  ميالدية   1918 - 1849( العثمانيون بتجديد عمارته في الفترة األخيرة لحكم اليمن         
، والحصن مبٍن من الحجارة الـسوداء الـصلدة ،          )  ميالدية   1948 - 1918" ( يحيى بن محمد حميد الدين      

ألغراض المراقبة والحراسة تهدمت منها اثنتان ، كما يوجـد للحـصن بوابـة              )  نوبات   3( ويوجد بالحصن   
ان تم استحداثهما عنـدما كـان يـتم         رئيسية ومنفذان آخران في السور يستخدمان كبوابتين ، وهذان المنفذ         

استخدام البوابة الرئيسية فقط في بداية األمر ، وحالياً القرية وحصنها ال يزاالن قائمان ومعظم المبـاني فـي            
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القرية بحالة جيدة ، وهو عبارة عن حصن يحوى قرية عامرة بالسكان ، تتمتع بطبيعة ساحرة وهواء عليل ،                   
  .تشقوقات وبعض أجزاءه مهدمة إال أن سور الحصن يعاني من ال

   مديرية بيت الفقيه
الـذي قـام    " أحمد بن موسـى بـن عجيـل         " سميت المدينة باسم الفقيه الولي الصالح       :  مدينة بيت الفقيه    

تميزاً لها  " بيت الفقيه ابن عجيل     " ، فسميت في أول األمر      ) منتصف القرن السابع الهجري     ( باختطاطها في   
" بيت الفقيه ابن حـشيبر      " المجاورة لمدينة الزيدية ، وبعد اندثار قرية        " فقيه ابن حشيبر    بيت ال " عن القرية   

واشتهرت بهذه التسمية ، وكان إنشائها في أول األمر عبارة عن بيت            " بيت الفقيه   " اصبح يطلق عليها مدينة     
هي عبارة  " : كثيب شوكة   " ـ  " كثيب شوكة   " ومسجد بناهما الفقيه المذكور طيب اهللا ثراه في منطقة تسمى           

عن كثبان رملية مترامية األطراف ذات طابع صحراوي تكثر فيها األشجار الشوكية ،ـ فجاء الناس وسـكنوا                 
، فاكتسبت لذلك وُمنذ تأسيسها أهمية دينية وعلمية باعتبارها مركـز إشـعاع             " ابن عجيل   " إلى جوار الفقيه    

قبـر  )  هجرية   690( سع بسكانه إلى أن توفى الفقيه رحمه اهللا سنة          يتوافد إليه طالب العلم ، فأخذ المكان يت       
في مسجده الذي بناه بالتربة ، فنمت مدينة بيت الفقيه حول ضريحه الذي كان وال يزال مـزاراً للعديـد مـن                      

في الجنوب الشرقي من مدينة الحديدة فـي        )  كيلومتر   60( سكان تهامة تقع مدينة بيت الفقيه على بعد نحو          
صف المسافة تقريباً بين ساحل البحر األحمر وحواز ريمة ، فأكسبها موقعها أهمية اقتـصادية وتاريخيـة                 منت

من المرتفعات الجبلية المجاورة وإعداده في مدينة بيت الفقيـه          " البن  " ترجع إلى كونها كانت مركزاً لتجميع       
ميزت بنمطها المعماري السائد في الـسهل       للتصدير عبر الموانئ اليمنية مثل المخاء والفازة وغليفقة ، كما ت          

الساحلي باستخدام المواد المحلية في البناء كاآلجر والنورة البيضاء ، فواجهات منازلها وبواباتها مزخرفـة               
بأشكال هندسية ونباتية عالية الجودة والجمال ، وتعتبر مدينة بيت الفقيه أحد أهم معاقـل قبيلـة الزرانيـق                   

  . روحية واالقتصادية  ، ومن سواحلها الجاح وغليفقة وعاصمتهم الثقافية وال
  :السياحية في مديرية بيت الفقيه  ومن أهم المعالم األثرية والتاريخية و

يقع الجامع في حارة الصليفيين ، ويعود تأسيس الجامع إلى تاريخ إختطاط مدينـة بيـت                :  الجامع الكبير  -1
، ثم أعيـد    ) منتصف القرن السابع الهجري     ( في  " بن عجيل   أحمد بن موسى    " الفقيه على يد الشيخ الفقيه      
جدد ) القرن العاشر الهجري    ( ، وفي أوائل    ))  ميالدية   1318) (  هجرية   718(( بنائة وتأسيسه كجامع عام     

قـام  )  هجرية   923 - 894" ( عامر بن عبد الوهاب     " في عهد الدولة الطاهرية بأمر السلطان الملك الظافر         
، كما تمت توسعة عمارة الجهة الشرقية له        )  هجرية   902( عام  " محمد بن محمد النظاري     " مير  بتجديده األ 

على نفقة إحدى النساء الخيرات ، وفي عهـد العثمـانيين           ))  ميالدية   1703 ( -)  هجرية   1115(( في عام   
" وعرفت اإلضافة بزائـد     " شا  محمود با " األخير بنيت منارة الجامع العالية أضافها الوالي العثماني قائم مقام           

وتعد من أطول المنارات الموجودة في بيت الفقيه ، ويبلغ أبعـاد            )  متراً   30( ، ويبلغ طولها حوالي     " محمود  
عرضاً ، منها أبعاد مساحة الجامع القـديم        )  متراً   80( طوالً ، وحوالي    )  متراً   150( مساحة الجامع حوالي    
عرضاً ، والذي كان يشمل على المحـراب والمنبـر          )  متر   30( طوالً ، و   )  متر 60( التي كانت تبلغ حوالي     

 وثالثة أروقة ، الرواق الشرقي والرواق الغربـي والـرواق المـؤخر ،              - صحن -وثالثة طوابير مقدم وفناء   
، كما توجد فـي الجـامع مكتبـة خطيـة           " ابن عجيل   " وبالجامع ثمان قباب ، وبركة للوضوء تسمى بركة         
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ي الفقه والتفسير والحديث ، وكانت تقام فيه حلقات العلم ، كما يقرأ البخاري فيه في شهر رجـب        ومطبوعة ف 
من كل عام ، وأضيف إلى الجامع القديم عمارات حديثة في الرواق الشرقي والرواق الجنوبي ، أما الـرواق                   

لى مواصـير وحنفيـات ،      الغربي فهو مازال مسقوفاً بالخشب وللجامع ثمانية أبواب وخزان لمياه الوضوء ع           
وتوجد في الجامع تسع قباب متعددة في مقدمة ومؤخرة الجامع ، كما يوجد في الجامع صـحن وبـه مكتبـة          
وثالثة محاريب وله أربعة وعشرون عموداً وأربعة أخرى من الغرب منفصلة ووضع له سقف حديث واألبواب 

رق وثالثة من الشمال واألبواب الداخلية ثالثـة        الخارجية أربعة من الغرب واثنان من الجنوب وثالثة من الش         
ابن " من الغرب وثالثة من الجنوب وأربعة شرقية والصفان األماميين والبركة الشرقية التي كانت تسمى بركة         

وقد استخدمت عدة   " أحمد بن موسى بن عجيل      " والبئر هي العمارة القديمة التي بناها الفقيه الصالح         " عجيل  
  ".الطوب األحمر "  والشرق والغرب ، والجامع مبنى من اآلجر صفوف من الجنوب

يقع المسجد والضريح في مبنى واحد مضاف إلى المسجد الضريح في قرية            -: مسجد وضريح ابن عجيل      -2
التربة إحدى قرى مدينة بيت الفقيه ، والضريح عبارة عن قبة مبنية باآلجر والقضاض من الجص وفي داخل                  

أحمد بـن موسـى     " مزخرف بالنقوش والكتابات وبداخله ثالثة قبور أوسطهم قبر الشيخ          القبة تابوت خشبي    
والقبـر الثالـث    " أحمد بن موسى المـشرع      " والقبر الثاني للفقيه    )  هجرية   690( المقبور في عام    " عجيل  
 هجرية  884( توفى عام   "  عبد الوهاب بن داود بن طاهر       " ابن عم السلطان الملك     " أحمد بن عامر    " لألمير  

، " أحمد بن موسى بـن عجيـل        " أثر سقوطه من على جواده في منطقة عبس ودفن بجوار الفقيه الصالح             ) 
بعـد  " أحمد بن يحيـى حميـد الـدين         " وقد هدم الضريح أثناء دخول جيش ولي العهد األمير سيف اإلسالم            

  .هالي بهيئته وشكله السابق ، فأعاد بناؤه األ)  هجرية 1349( انتصاره على قبيلة الزرانيق عام 
 هجرية  1045 - 946(( يعود تأسيس بناؤها إلى فترة وجود العثمانيين األول في اليمن           : قلعة بيت الفقيه     -3
، تقع  )  هجرية   1038( في عام   " مصطفى باشا   " ، وقد قام ببناءها األمير      ))  ميالدية   1630- 1538 ( -) 

الفقيه على ربوة عالية عن مستوى سطح األرض شديدة االنحدار يبلـغ            القلعة في الجهة الشرقية لمدينة بيت       
، تطل على المدينة القديمة محاطة بالمباني السكنية ، وقد جدد بناؤهـا مـرات               )  متراً   14( ارتفاعها حوالي   

 ( في شهر جمادى األولى سنة    " يحيى بن محمد حميد الدين      " عديدة ، كان أخر تجديد لها في فترة حكم اإلمام           
، الذي أمر بتجديد عمارتها وعمارة مسجدها، كما أمر بعمارة طابقين إضافيين، وتأخذ القلعة              )  هجرية   1349

وتتكون من أربعة واجهات مبنيـة بـاآلجر ، ومزخرفـة           )  متر   57 × 39( الشكل المستطيل أبعادها حوالي     
يتوسطها فناء مكـشوف أبعـاده تقـدر        بالنورة البيضاء ، ومسقوفة بجذوع األشجار ، أمَّا تقسيمها الداخلي           

محاط بالمباني المسقوفة ، لها بوابتين ، البوابة الرئيسية في الجهـة الغربيـة ،               )  متر   47 × 32( بحوالي  
والبوابة الخلفية في الجهة الشرقية ، كما تحتوي على أربعة نوبات حراسة مستديرة تقع في األركان الرئيسية           

نبر كبير للجنود في الطابق السفلى وجامع للصالة ومازالـت بحالـة جيـدة ،               للقلعة ، وإسطبل للخيول ، وع     
  . ويرتادها السياح األجانب ضمن جولة زيارتهم لسوق مدينة بيت الفقيه 

يقام يوم الجمعة من كل أسبوع ، ويعتبر أكبر األسواق التهامية وأجملها بصفة             :  سوق مدينة بيت الفقيه      -4
كأحد األسواق العالمية لـشراء الـبن اليمنـي         ) القرن السابع عشر ميالدي     منتصف  ( عامة وقد تأسس في     

الشهير ، وكان يقام مرتين في العام ، يأتون رواده من مختلف البلدان مثل سوريا ، ومـصر ، والمغـرب ،                      
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ج ،  وتركيا ، وإيران ، والهند ، وأوروبا ، كما اشتهرت بيت الفقيه من خالل سوقها بصناعة الحياكة ، والنسي                  
  . والمغازل القديمة إلنتاج الخيوط الالزمة للصناعات النسيجية ، واشتهرت أيضاً بمعاصر زيت السمسم 

ويتبع مديرية بيت )  كيلومتر 58( يقع شاطئ الجاح جنوب مدينة الحديدة على بعد حوالي   :  شاطئ الجاح    -5
ملية ناعمة تظلله أشجار النخيل الباسقة ،       الفقيه ، ويعتبر من أجمل الشواطئ اليمنية ، يمتاز شاطئه بكثبان ر           

فهو مصب وادي رمع الذي يقسم مدينة الجاح إلى قسمين الجاح األعلى ، والجاح األسفل الذي تعـرض فـي                
إلى  حرق نخله ، ثم استصلحت أرضه فيما بعد وزرعت نخالً            )  هجرية   923 - 858( عهد الدولة الطاهرية    

 حوالي مليون نخلة حيث يمكنك السير بضع كيلومترات تظللك غابات أشجار ، ويقدر عدد نخل الجاح حالياً إلى
النخيل ، كما تمتاز تلك الغابات بعمارتها بمواد محلية من نفس بيئتها ، ويقام على شاطئ الجاح فـي شـهر                     
أغسطس من كل عام قبيل االنتهاء من موسم جني التمور احتفاالت ومهرجانات شعبية كبيرة منها الراقـصة                 

منها السباقات الرياضية مثل سباق الهجن وسباق الخيول والقفز من على الجمال إضافة إلى جري المسافات                و
العديدة ، كما تنتشر في مدينة الجاح عدد من القالع والحصون الحربية التي تمثل المعالم التاريخية للمدينة ،                  

المعماري القديم الذي ال زال أثاره باقيـة ،  وكان بناؤها باآلجر ومسقوفة بجذوع األشجار ، وتميزت بطرازها        
 1349( آبان حربه مع قبيلة الزرانيـق فـي سـنة           " يحيى بن محمد حميد الدين      " وقد جدد عمارتها األمام     

وقد تهدم بعض أجزاءها نتيجة األهمال ، كما تعاني مدينة الجاح من عدم توفر خدمات البنية التحتية                 ) هجرية  
  .ية المساعدة ، إضافة إلى قصور في الترويج السياحي  والخدمات البنية الفوق

يقام مهرجان الحسينية في مدينة الحسينية ، التي تقع في سهل وادي رمع تتوسـط           :  مهرجان الحسينينة    -6
رحمه اهللا ،   " حسين بن سليمان بن أبي القاسم بن أحمد األهدل          " البحر والجبل ، تنتسب إلى بدر الدين السيد         

بغية المـستفيد فـي تـاريخ    " في كتابه " ابن الديبع " ، وقد ذكرها )  هجرية 870(  سكنها عام    فهو أول من  
أتخذها )  هجرية   1347( قلعة حربية في سنة     " يحيى بن محمد حميد الدين      " ، وعمر بها األمام     " مدينة زبيد   

بتوجيه من فخامة األخ الرئيس     وتحديداً في شهر مارس ، و     )  ميالدية   1987( مقراً لجيشه ، وأبتدأ من العام       
على عبداهللا صالح ثم تنظيم أول مهرجان رياضي وتراثي كبير في مدينة الحسينية ، استندت فكرته في بعـث                   
األلعاب الرياضية ذات األصول التاريخية التي كانت تشتهر بها المنطقة مثل سباق الهجن والخيول والقفز من                

 100.000( نوعة وكان ناجحاً بكل المقاييس حيث كان يرتاده حوالي          فوق الجمال وسباق جري المسافات المت     
من اليمنيين من مختلف المناطق كسياحة داخلية يستفيد منها أبناء المنطقة ،إال أن هذا المهرجان لم                ) شخص  

ـ                   ى يعمر طويالً فبعد قيام أربعة فعاليات في سنوات مختلفة لم يستطيع االستمرار لتأدية دوره في الحفـاظ عل
   .األلعاب ذات الموروث الشعبي فتوقف المهرجان وتوقفت معه أحالم مدينة الحسينية
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