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  -:مديريات محافظة ريمة 
  مديرية الجبين

مديرية الجبين وتشمل عزلة الجبين ، وعزلة بني ناحت ، وعزلة بني الحوت ، وعزلة القبيلـة ، وعزلـة                    
الحدادة ، وعزلة شعبون ، وعزلة قعار ، وعزلة عدن ، وعزلة حورة ، وعزلة بني الضبيبي وفيها حـصن             

، وعزلة بني أبي الضيف وفيها حصن مشحم ، وعزلة ُبكـال ،             دنوه ، وعزلة الذاري ، وعزلة بني الدون         
وعزلة بني حاطب ، وعزلة مسور ريمة ، وعزلة خضم ، وعزلة المخـالف  ، وعزلـة بـدع ، وعزلـة                       

  .الحديدية ومنها كُبة الشاوش ، وعزلة  التكارير 
ة في الـرأس وهـذه      هي مركز مديريات ريمة ومركز مديرية الجبين ، ومعنى الجبين أعلى قم           :  الجبين   -

  .داللة على أنها مرتفعة وأهلها يفخرون بذلك 
  -:أهم المعالم التاريخية واألثرية والطبيعية في مديرية الجبين 

  : المساجد التاريخية -أ 
  :تتواجد في مديرية الجبين العديد من المساجد التاريخية وسوف نقتصر باإلشارة إلى أهمها وهي 

  ن  الجامع الكبير في الجبي-
   جامع رباط النهاري -
   مسجد األعور -
  :الجامع الكبير في الجبين -1

، ) التاسع عشر الميالدي ( ويعود تاريخ بنائه إلى القرن الماضي    ) الجبين  ( يقع الجامع في مركز المديرية      
كبر حجمه  من أمواله الخاصة ، يعتبر من أهم الجوامع في  ريمة نظراً ل            " محمد أحمد الجبيني    " بناه الشيخ   

وموقعه ، حيث يؤمه الكثير من الناس من مختلف عزل مديريات ريمة ، وذلك لقربه مـن أحـد األسـواق                     
  .الكبيرة وهو سوق الجبين 

  : مسجد األعور -2
تقريباً ، ويقـع    ) القرن الحادي عشر الهجري     ( يعتبر أهم وأقدم المساجد القديمة ، ويرجع تاريخ بنائه إلى           

 الجبين في قرية تسمى األعور التابعة لبني الضبيبي والقرية تنتسب إلى شيخ القرية              هذا المسجد في عزلة   
، ويضم صحناً للصالة    ) عشرة أمتار   ( الملقب باألعور ، والمسجد عبارة عن شكل مربع تقريباً طول ضلعه            

 القضاض لربط   بجانبه بركة مياه ، وقد استخدمت األحجار الجميلة المهذبة في عملية بناء المسجد ، ومادة              
  .أحجار بناء المسجد 

  : الحصون التاريخية -ب 
تتميز مديرية الجبين بوجود العديد من الحصون التاريخية المشيدة على قمم جبالهـا العاليـة والـشاهقة ،              
والتي تمثل حماية طبيعية لها ، إضافة إلى ما تتميز به مواقعها المطلة على عدد من القرى الجميلة وعلـى    

مة الواسعة ووصاب ، وعتمة ، وبالد آنس ، ويرجع تشيدها إلى فترات تأريخية متعاقبة ، ومن                 سهول تها 
 حـصن  - 4 حـصن دنـوة      -3 حصن مسعود   -2 حصن غوران   -1:  أشهر تلك الحصون وأهمها 

  . حصن الطويلة - 5مشحم   
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 دفاعية لتحصينها فوق أعلى     يعود تشييد تلك الحصون إلى فترات حكم العثمانيين اليمن ، استخدمت كمواقع           
قمم الجبال ؛ إضافة إلى أنها تطل على عدد من القرى الجميلة وعلى سهول تهامة ، ووصاب ، وعتمـة ،                     

  " .معجم بلدان اليمن وقبائها" وبالد آنس ، وقد ذكرت بعض الحصون في كتاب 
  : المباني التاريخية -ج 
  -: القشلة -1

لدولة العثمانية حيث كانت تستخدمها كمركز رئيسي لسكن موظفي وجنود          يعود تاريخ بناء القشلة إلى عهد ا      
  .الدولة العثمانية ، إضافة إلى استخدامها كمخازن لألسلحة 

  : المواقع الطبيعية –د 
  : قرية الغرة -1

، وسميت الغرة نسبة إلى غرة العلماء أو        " بنو أبي الضيف    " قرية الغرة قرية تاريخية قديمة تقع في عزلة         
  .غرة العلم 

   مديرية كسمة
مديرية كسمة وتـشمل علـى      
عزلة بنـي الطٌليلـي وفيهـا       
حصن حزر ، وحصن ظلملم ،      
وعزلة يامن وعزلة المغـارم     
وعزلة الحبوب ، وعزلة بني     
يعفــر ، وعزلــة األبــارة  ، 
وعزلة الرييم ، وعزلة الجون     
ــي   ــة بن ــشزب ، وعزل وال
منصور ، وعزلـة المصبحي    

  . وعزلة اليمانية ، وعزلة بني عبد العزيز، وعزلة بني مصعب ،
 2750( كسمة هي المركز الرئيسي لمديرية كسمة وتقع على مرتفع شاهق يصل ارتفاعه إلـى               :  كسمة   -

، وتعتبر من أهم مناطق إنتاج      )  كيلومتراً   25( عن مستوى سطح البحر ، وتبعد عن الجبين بحدود          ) متراً  
، كما يوجد فيها عدد من الوديان أهمها رماع وعلوجة ومزهر ، " نيبور  "  البن ، وقد ذكرها العالم األلماني

وتتساقط عليها األمطار في فصلي الصيف والخريف ، مناخها جميل صباحها صحو مشرق وظهيرتها ملبدة               
بالغيوم والضباب ، إن تعدد تضاريسها ما بين سهل وجبل وواٍد جعل الزراعة فيها متنوعة ومعظم سـكانها                  

ون في الزراعة ، وأهم منتجاتها البن والحبوب ومنتجات العسل وأشجار الطنب والكافور والساج إلـى                يعمل
جانب أنواع من الزهور والورود ، كما يوجد فيها أنواع من الحيوانات كالثعالب والقرود التي تتواجد بأعداد                 

مواشـي ، ويعتبـر موسـما       كبيرة عجيبة ، ويوجد فيها عدد من الكهوف تستخدم للسكنى وخزن أعالف ال            
الصيف والخريف أجمل ، وأنسب مواسمها السياحية إذا تم االهتمام بها بتوفير الخدمات األساسية كـالطرق     
المؤدية إليها واإلمدادات بالكهرباء والمياه ، ومن أجمل مناطق كسمة السياحية هي عزل يـامن والمغـارم                 
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ومناطق أخرى عديدة حيث تكثر فيهـا غيـول الميـاه           وبنو مصعب وبنو عبد العزيز وبنو منصور والبقعة         
  .والشالالت ؛ إلى جانب أنها متعة للمغامرين وهواة التسلق على الجبال 

  : أهم المعالم التاريخية واألثرية والطبيعية في مديرية كسمة -
  : الحصون التاريخية واألثرية -أ 

  :ية أهمها يوجد في مديرية كسمة العديد من الحصون التاريخية واألثر
يقع هذا الجبل في عزلة الجون ، ويطل على وادي ضحيان ، وأهم آثار هذا الجبـل هـو                   :  جبل الجون   -1

موقع في أعاله ، وهي عبارة عن قلعة حصينة يعود تاريخها إلى الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن ، وقد                   
والعناية ، وتنتشر في القلعة المنشآت الدفاعية       بنيت باألحجار الصخرية المهندمة ، والبناء يظهر فيه الدقة          

؛ خاصة األبراج التي بنيت في أطرافها والتي تتميز بارتفاعاتها الشاهقة باإلضافة إلى طريقة توزيعها على                
األسوار المحيطة بالقلعة ، أما في داخل القلعة فتوجد صهاريج المياه المحفورة في الصخر ، والتي طليـت                  

قضاض لمنع تسرب المياه ، ونتيجة ألن هذا الصهريج عميق فقد تم حفر درج في الصخر                جدرانها بمادة ال  
  .ليسهل النزول إليه عندما يصل منسوب المياه إلى قاعه 

وفي الناحية الجنوبية من القلعة يوجد بناء مربع الشكل ربما كان يستخدم كمسجد للـصالة للـذين كـانوا                   
 من هذا المسجد بناء مربع كبير مبني بأحجار مهندمة ومـصقولة ،             يرابطون بداخل القلعة ، ويوجد بالقرب     

تحيط به أربعة أبراج دفاعية ، ويبدو أنه كان يستخدم إلقامة القادة العسكريين ، فبـرغم مـن التحـصين                    
  .الضخم للقلعة ككل إال أن هذا البناء ـ أيضاً ـ له تحصينانه الخاصة داخل القلعة 

الناحية الغربية ، وهي كغيرها من بوابات القالع الحربية محاطـة فـي جانبهـا           أما بوابة القلعة فتوجد في      
ببرجين دفاعيين ، وجدرانها مبنية بأحجار كبيرة نوعاً ما ، ولكنها اآلن قد دمرت ولم يبق منها سوى بعض                

بـق  الجدران واألطالل ، ويتم الوصول إلى هذه القلعة عبر طريق مرصوفة باألحجار من أسفل الجبل لـم ي                 
  .منها سوى جزء ممتد من منتصف الجبل تقريباً ، وحتى بوابة القلعة 

وتنتشر إلى جوار أسوار تلك القلعة العديد من صهاريج المياه المنحوتة في الصخر والمطليـة ـ أيـضاً ـ     
بمادة القضاض ولكنها تتميز عن ذلك الصهريج الذي سبق ذكره ـ في كونها مسقوفة ولها باب صغير يتم  

  )السقاية ( ل منه إلى الصهريج ـ وهذا النوع من الصهاريج أو األكرفة يعرف باللهجة المحلية باسم الدخو
 فتنشر العديد من الخرائب والجدران ؛ مما يدل أنه كان           - وفي أجزاء متفرقة من الجبل       -أما أسفل القلعة    

  .يحظى بالكثير من األهمية لوجود هذا القدر الكبير من المنشآت 
يحتوي جبل القفل في قمته ـ أيضاً ـ على قلعة حربية حصينة ، تشابه كثيراً من حيـث    :  القفل  جبل -2

  .التصميم  تلك القلعة التي في جبل الجون 
يقع جبل ظلملم  في الجهة الغربية من كسمة ، ويطل بارتفاعه الشاهق على مركـز                :  قلعة جبل ظلملم     -3

ه أقيمت قلعة حربية حصينة يعود تاريخها ـ أيـضاً ـ إلـى     ناحية الجعفرية من جهة الشرق ، وعلى قمت
الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن ، حيث رصفت طريق جميلة باألحجار من أسفل الجبل حتى بوابة القلعة                 
، وتتميز طريق قلعة جبل ظلملم بأنها تتكون في البداية من طريقين في جهتين متقابلتين مـن الجـب ثـم                     

نتصف لتفترقا بعد ذلك وتلتقيان ثانية في بوابة القلعة ، وقد جعلت تلك الطريق منظر الجبـل                 تلتقيان في الم  
  .وكأنه يرتدي قالدة جميلة وزعت عليه بشكل حلية جميلة رائعة المنظر 
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وفي القمة توجد القلعة ببوابتها التي يحفها برجان دفاعيان جانبيان إضافة إلى السور الذي يحـيط بهـا ،                   
براج الدفاعية ليتم مراقبة جميع االتجاهات المحيطة بالجبل ، وتوجد فيهـا صـهاريج الميـاه ،                 وتتخلله األ 

ومدافن للحبوب ، وخرائب في أجزاء متفرقة منها ، وتتميز مباني القلعة ، في كـون حجارتهـا مهندمـة                    
  .ومصقولة 

 وادي رماع ، وتوجد     يقع جبل هكر في عزلة الجبوب ، وهو جبل مرتفع يشرف على           :   قلعة جبل هكر     -4
في قمته قلعة حربية حصينة ـ أيضاً ـ لكن ال يعرف تاريخ بنائها إن لم يكن إلى الفتـرة األولـى لحكـم      
العثمانيين اليمن ، يتم الوصول إليها عبر طريق مرصوفة باألحجار في الجهة الغربية للجبل ، وفي القمـة                  

 صهريجان كبيران كان يستخدمان لحفظ مياه األمطار ،         توجد العديد من الخرائب ، ومن أهم آثار هذه القلعة         
ويتميزان بحجمهما الكبير وجدرانهما المغطاة بطبقة من القضاض لمنع تـسرب مياههـا إلـى الـصخور                 

  .المجاورة 
يقع جبل وزيم في منطقة الجبوب ـ أيضاً ـ إلى جوار جبل هكر ، والمقابر توجـد    :   مقابر جبل وزيم -5

، ويتم وضع الجثة فيها     ) قبر  ( ي من ذلك النوع المعروف بالمدافن ، حيث تحفر حفرة           في قمة الجبل ، وه    
وال يعرف بالتحديد إلى أي عصر يعود تاريخ هذه المقابر ، إذ أنها ليـست مقـابر إسـالمية والمعروفـة                     

ر لقتلى حـروب    ، ويحتمل بأنها تعود إلى فترة  ما قبل اإلسالم ، أو أنها مقاب             ) مكة  ( باتجاهها نحو القبلة    
أقيمت مؤخراً في الفترة اإلسالمية ولم يراع فيها اتجاه القبلة ألسباب غير معروفة ، إالّ أنه يزيد التـرجيح                   
أن تكون هذه المقابر تعود لفترة ما قبل اإلسالم ؛ وهو بسبب وجود كهوف في أسفل القمة ، وربما بأنها ـ  

تيطان المتتابع في الموقع أدى بالتـالي إلـى تخريبهـا    أيضاً ـ استخدمت كمقابر صخرية ولكن نتيجة لالس 
واستخدام الكهوف كمالجئ ، كما توجد إلى جانب المقابر المنتشرة في قمة الجبل بقايا أساسات مباٍن يصعب 

  .ـ أيضاً ـ تحديد تاريخها النطماس معالمها وتخطيطاتها 
ة ، في عزلة البقعة ، وعلى أجـزاء         يقع جبل حزر في الجهة الغربية لناحية كسم       :   جـبـل حــزر    -6

متفرقة من هذا الجبل  تنتشر خرائب وبقايا أساسات المباني يعود تاريخها إلى الفترة اإلسـالمية ، أهمهـا                   
بقايا قلعة حربية في القمة لم يبق منها سوى عدد قليل من صهاريج المياه المحفورة في الصخر ، والتـي                    

 إلى مدافن حبوب ، أما بقايا الطريق المرصوفة باألحجـار والتـي             طليت جدرانها بمادة القضاض ، إضافة     
كانت تمتد من أسفل الجبل حتى القلعة فهي تنتشر في الناحية الجنوبية للجبل ، وهي تشابه كثيراً الطريـق                   
المرصوفة لقلعة جبل الجون مما يدعونا إلى االعتقاد بأن تاريخ هذه القلعة يعود إلى الفترة األولـى لحكـم                   

  .عثمانيين اليمن ال
يقع جبل كبورة في الجهة الغربية لناحية كسمة ـ أيضاً ـ ، إلى جوار جبل حزر ، وتشابه   : جبل كبورة -7

خرائبه خرائب جبل حزر ، حيث تنتشر على قمته بقايا قلعة حربية ، وتوجد في داخلها صهاريج الميـاه ،                    
ريق مرصوفة باألحجار ولكنها مخربـة كثيـراً ،         ومدافن الحبوب ، إضافة إلى أن الوصول إليها يتم عبر ط          

ويحتمل أن تاريخ هذه القلعة يعود إلى الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن ـ أيضاً ـ بالمقارنة مع قلعـة    
  .جبل حزر 

يقع جبل يعشم إلى جانب جبل القفل الذي يقع في عزلة الجون ، ويطل جبل يعـشم علـى                   : جبل يعشم   -8
جهة الغربية ، ويحتوي في قمته ـ أيضاً ـ على قلعة حربية حصينة يعود تاريخها إلى   وادي ضحيان من ال
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الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن ، وهي قلعة لم يبق منها سوى بعض الخرائب وبعض جدران المبـاني                  
  .التي كانت قائمة فيها ؛ إضافة إلى صهاريج المياه ومدافن الحبوب

الشبوة في عزلة يامن ، ويشرف على قرية الروض من ناحية كسمـة ، وتوجد              يقع جبل   : جبل الشبوة   -9
ـ أيضاً ـ على قمته بقايا خرائب قلعة حربية لم يبق منها سوى بعض األساسات لجدرانها ،إضـافة إلـى    

  .صهاريج المياه ومدافن الحبوب 
لشبوة ، ويشرف ـ أيضاً   إلى جانب جبل ا- أيضاً -يقع جبل السحوة في عزلة يامن :  جبل السحوة -10

ـ على قرية الروض من ناحية كسمة ، وعلى قمته توجد ـ أيضاً ـ خرائب قلعة حربية تـشابه خرائـب     
  .قلعة جبل الشبوة 

يقع ـ أيضاً ـ جبل بلق في عزلة يامن ، ويشرف على وادي ضحيان ، وموقع هذا الجبل   : جبل بلق -11
وره مصقولة وال يمكن الوصول إلى قمته إال عبـر طريـق            موقع استراتيجي هام بالنسبة للمنطقة ، وصخ      

واحد فقط نحتت في ذلك الصخر المصقول شديد االنحدار ؛ وهو األمر الذي وفر حماية طبيعية للجبل ، وفي                   
 ولكنها تتميز بازدحامها وبتقارب مبانيها من بعـضها ، كمـا          - أيضاً -قمته توجد بقايا خرائب قلعة حربية       

   .  المياه ، ومدافن الحبوب كغيرها من قالع المنطقة توجد فيها صهاريج
وكل قلعة أقيمت على جبل من جبال المديرية لعبت طبوغرافية قمة الجبل دوراً هاماً في تشكيل أسوار القلعة  
وتوزيع مبانيها ومنشآتها الدفاعية وأماكن حفر صهاريج المياه ، ومدافن الحبوب ، ويكفـي أن نعـرف أن            

 والتي يعود تاريخها إلـى     -ة في ريمة تميزت كغيرها من القالع والحصون الحربية في اليمن            القلعة الحربي 
 تميزت بعدة مميزات أهمها وجودها في منطقة مرتفعة بحيث تشرف           -الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن      

ث تتميز بوجود    حي – وهو تحصينها    –على أكبر مساحة من األراضي هذا من جانب ، أما من الجانب اآلخر              
أسوار محيطة بالقلعة غالباً ما يكون لها باب  واحد محاط ببرجين دفاعيين ، وبقية السور تنتـشر عليـه                     
أبراج دفاعية مرتفعة يشرف كل واحد منها على أراضي  شاسعة ، كما تنتشر بداخل القلعة المباني السكنية                  

 ممكنة من الغالل ، وتكون عادة صهاريج الميـاه          للفرقة العسكرية المرابطة فيها ، بحيث تتسع ألكبر كمية        
  .ومدافن الغالل ذات جدران مطلية بمادة القضاض تمنع تسرب المياه منها أو إليها 

  : المواقع الطبيعية -ب 
 تتميز العديد من عزل وقرى كسمة مثل عزلة بني مصعب وعزلة بني عبد العزيز وعزلة يامن وعزلـة                   -1

البلول بوجود العديد من األودية والغيول الجارية طوال العام ، عكـست بحـق              المغارم وعزلة شعف وقرية     
جمال الطبيعة وصفائها ، وتشرح النفس عند استنشاق نسيم هوائها ، وتتميز بجبالها الشاهقة ومـدرجاتها                

لـذرح  المكسية بالخضرة تتساقط مياه األمطار فيها مكونة العديد من الشالالت والغيول الطبيعية مثل شالل ا              
في عزلة يامن وشالل المورد في عزلة بني مصعب ، إنها لوحة طبيعية خالبة تـنعم بالهـدوء والـسكينة                    
والوداعة ، تلك المقومات الطبيعية تؤهلها لتتبؤ مركز الصدارة فـي عمليـة الجـذب الـسياحي الـداخلي                   

  .والخارجي إذا ما توفرت البنية التحتية الضرورية لها 
من الغيول الجميلة جداً ومياهه باردة ، يقع في الجهة اليسرى للطريق المؤدية إلـى               يعتبر  : غيل زكام   -2

كسمة من مدينة الشرق ، وتحيط به المدرجات الزراعية من كل الجهات ، وتجري فيه المياه طـوال العـام            
  .ويعتبر مورداً هاماً للمياه 
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ي البيوت فيها بالطراز اليمني التقليدي ،       وتقع في أعلى قمة في بني مصعب ، تتميز مبان         :  قرية البلول    -3
  .وتطل على العديد من األودية والسهول ، وتمتاز بجمال طبيعتها الخالبة 

   مديرية السلفية
مديرية السلفية تبعـد عـن      

 25( مدينة الشرق حـوالي     
تقريباً ، وتشتهر   ) كيلومتراً  

بزراعة البن والذرة بمختلف    
أنواعها ، وقـــد قاومـت      

ين بشراسة لتمركـز    العثماني
أهالي المديرية علـى قمـم      
جبالها فـسقط الكثيـر مـن       
العثمانيين فـي المعـارك ،      
ولهم العديد من المقابر فـي      

مقبرة صلبة الظاهر ، وتقع في مركز المديرية ، واألخرى مقبرة جاوة وتقع في عزلة بني                : المديرية منها   
  .نفيع إضافة إلى وجود مقابر عديدة في عزل أخرى 

هي عزلة الواحدي ومنها جعيرة ، وعزلة بني نفيع ، وعزلـة الـدومر              )  عزلة   19( تآلف المديرية من    وت
وفيها وادي ضحيان ، وعزلة بني الجرادي ، وعزلة بني الثميلي ، وعزلة قدرة ، وعزلـة بنـي قـشيب ،     

حـصن يفعـان ،     وعزلة نوفان ، وعزلة المشارعة ، وعزلة اٍألالف ، وعزلة كحلة ، وعزلة يفعان وفيها                
  .وعزلة بني القرضي ، وعزلة بني العبدي ، وعزلة النوية ، وعزلة بني العسكري 

  :أهم المعالم التاريخية واألثرية في مديرية السلفية هي 
  : المساجد التاريخية -أ

  :توجد في مديرية السلفية العديد من المساجد القديمة وسوف نقتصر اإلشارة على أهمها وهي 
  ) السبعة ( الع  جامع الض-
   مسجد رباط الدومر -
  ) :السبعة ( جامع الضالع -1

يقع في مركز المديرية ، ويعتبر من أهم ومن أقدم المساجد التاريخية في اليمن ، يقع في مركـز مديريـة                     
حسبما دون علـى    )  هجرية   724( ، وبالتحديد عام    ) القرن الثامن الهجري    ( السلفية ، ويعود تاريخه إلى      

  .الجامع سقف 
  :مسجد رباط الدومر -2

يقع في مركز المديرية ويعتبر من المساجد القديمة ، ويعود تأريخ بنائه حسب راوية أهالي مدينة الـسلفية                  
  .تقريباً  ) القرن الحادي عشر الهجري ( إلى 
  : الحصون التاريخية -ب 
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اإلشارة إلى الحـصون التاريخيـة      تنتشر في مديرية السلفية  العديد من الحصون التاريخية وسوف نقتصر            
  :التالية 

  .المنتصر ) قلعة (  حصن -
  . حصن دار الجبل -
  :حصن المنتصر -1

، وقـد   " علي بن يحيى المنتـصر      " ، وقد بناه الشيخ     )  هجرية   1208( يعود تاريخ بناء الحصن إلى عام       
  .تعرض الحصن إلى الضرب من قبل القوات العثمانية ومازال آثار ذلك موجوداً في الحصن 

  :حصن دار الجبل -2
  . تم بناؤه يقع الحصن على قمة جبل بني العبدى ال يعرف من بناه وفي أي حقبة زمنية

  -: المواقع األثرية -ج 
تعتبر مديرية السلفية من أهم مديريات ريمة بالنسبة لتوفر عدد كبير من المواقع األثرية التي يعود تاريخها                 

  :إلى فترات ما قبل اإلسالم ويمكننا اإلشارة هنا إلى المواقع األثرية التالية 
على هضبة مرتفعة فوق خرائب موقع أثري يعود تاريخه  أقيمت هذه القرية    ) : قرية الحقب   ( محل سبأ    -1

إلى عصور ما قبل اإلسالم ، ويعرف ذلك من خالل أنواع األحجار القديمة والتي يتم قطعها ونحتها وصقلها                  
بطريقة مميزة ، إضافة إلى الكتابات الموجودة على بعض األحجار التي استخدمت فـي جـدران المبـاني                  

دو خرائب المدينة في هيئة تل أثري يرتفع قليالً عن منـسوب الهـضبة ، وتوجـد              الحديثة في القرية ، وتب    
بأحجاره األثرية المميزة ، كما توجد بعض       ) مترين  ( بعض جدران المباني القديمة بارتفاع يصل أحياناً إلى         
)  الميالدي   ـ الثاني عشر   القرن السادس الهجري  ( المباني التي أقيمت في الفترة اإلسالمية ربما فيما بعد          

، منها قبة في الناحية الشرقية من القرية ربما كانت ضريح ألحد األوليـاء الـصالحين ، وتمتـاز القبـة                     
بزخرفتها الهندسية ، حيث بنيت بأحجار تبرز منها أجزاء إلى الداخل في مرحلة االنتقال ، ثم تتناقص تلـك                   

 جذاباً ، وفي إحدى جدران هذه القبة التي اسـتخدم           البروز تدريجياً في بدن القبة مما أعطاها منظراً جمالياً        
في بنائها األحجار القديمة ، حجر كتب عليه بخط المسند العبارة التقليدية التي كانت تكتب بـشكل ملحـوظ                   

، وتعتبر كتميمة بمعنى أن هـذا المبنى وضع في حماية اإلله           ) أ ب   /  و د   ( على المباني القتبانية ، وهي      
الجنوبي حيث كتبت تلك العبارة بشكل زخرفي       ) تمنع  ( ن مالحظة ذلك مثالً على سور مدينة        ، ويمك ) و د   ( 

، ويوجـد لتلك القبة محـراب صـغير ،         ) و د   ( جميل لتعني أن حاضرة دولة قتبان تقع تحت حماية اإلله           
ن فـي   وجدرانها من الداخل مطلية بمادة القضاض ، ويوجد في وسط قرية الحقب مسجد صغير وربما كـا                

السابق معبداً لوجود الكتابات المسندية ، وتوجد على واجهة بعض األحجار التي كتب عليها بخط المـسند                 
  .بعض الحروف ، ويبدو من طريقة كتابتها بأنها تعود إلى فترات مبكرة من تاريخ دولة قتبان 

دينة القديمـة التـي كانـت     هذا وتنتشر بين الحقول الزراعية بعض األحجار األثرية ، وهي بقايا جدران الم     
قائمة ، والتي على أنقاضها أقيمت الحقول الزراعية الحديثة ، وهذا الموقع بحاجة ماسة إلى التنقيب األثري            
لمعرفة اسم المدينة والحضارة التي كانت قائمة في تلك المنطقة وأما على واجهة المسجد الذي يقع بجوار                 

  .ليها كتابات بالخط المسند بشكل بارز جميل القرية فتوجد ثالثة أحجار جميلة كتب ع
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يقع بجوار جبل عزان ذلك الجبل الذي يحتوي في قمته على خرائب لقلعة حربية ، يعـود                 : جبل ذهبـو -2
تاريخها إلى الفترة األول لحكم العثمانيين اليمن ، وجبل ذهبو يقع في الناحية الشمالية من جبـل عـزان ،                    

دو لمدينة قديمة يعود تاريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم تميزها األحجـار             وعلى قمته توجد خرائب كما يب     
المنحوتة والمصقولة ، وهي من أحجار الجرانيت ، وتوجد في الناحية الجنوبية لسفح الجبل مقبـرة يعـود                  
تأريخها إلى عصور ما قبل اإلسالم ، وهي من ذلك النوع المحفور في األرض ، وقد كانت مغطـاة بـألواح            

ية من أحجار الجرانيت مصقولة بشكل بارع ، وربما أن خرائب هذا الجبل ما هي إال بقايا معبـد مـن                     حجر
معابد اآللهة القديمة ، فقد ذكر النقش الذي ُعثر عليه في جبل الدومر ثالثة معابد ، وكانت منتشرة بجـوار                    

، هذا  ) د ع ي ر م      ( ان يسمى   الذي ك ) سخرن  ( جبل الدومر ، ربما أن هذه الخرائب هي بقايا معبد اإلله            
التي توضع كتميمة لحماية المباني ،      ) و د ، أ ب      ( وقد وجدت بعض النقوش أهمها كتابة للعبارة التقليدية         

  . تقريباً ، عليه كتابة بخط المسند من نفس الموقع المذكور)   سم 70 × 70( كما وجد حجر يبلغ ارتفاعه 
ذي يجاور جبل عرشان توجد خرائب وأنقاض لقلعة حربيـة ، يبـدو            على قمة هذا الجبل ال    : جبل راعة   -3

منها أنها تعود إلى الفترة األول لحكم العثمانيين اليمن ، فهي تشابه تلك القالع التي سبق ذكرها مثل قلعـة                    
  .جبل الجون 

قالع على جبال   هذا وتنتشر العديد من القالع المشابهة في قمم جبال مديرية السلفية ، فهناك بقايا وخرائب ل               
، وجميعها تقريباً تعود إلـى الفتـرة األولـى لحكـم            ) ظفار، الجب الشرف ، عرشان ، يفعان ، شهران          ( 

  .العثمانيين اليمن ، والعصور الالحقة 
تتبع هذه القرية بني الواحدي ، وفيها آثار تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم وأخـرى إلـى                  :  قرية العدن    -4

يث يوجد إلى جوار هذه القرية خرائب وبقايا لمدينة يعود تأريخها إلى فترة مـا قبـل                 العصور اإلسالمية ح  
اإلسالم ، ُعثر فيه على تمثال برونزي المرأة ، وهو ما يؤكد أن هذه الخرائب هي بقايا للمعبد الثاني الـذي                     

  .ذكره نقش جبل الدومر المجاور والمشرف على هذه القرية 
ية ففيها مسجد يعود تأريخه إلى شهر ربيـع أول مـن سـنة اثنـين وخمـسين                  أما بالنسبة لآلثار اإلسالم   
، وهو مسجد يبدو مربع الشكل بعض الشيء ، له مـدخل فـي              )  هجرية   852( وثمانمائة للهجرة النبوية    

جداره الجنوبي ، وأجمل ما فيه مصندقاته الخشبية حيث يحتوي سقفه على مـصندقات خـشبية مزخرفـة                  
ها تفريعات ووريقات نباتية متداخلة ومتكررة استخدم في تلوينها ماء الـذهب وبعـض   بزخارف نباتية قوام  

األلوان األخرى مثل األخضر واألحمر واألصفر ، وذلك السقف محمول على دعامة خشبية ـ أيضاً ـ مربعة 
لـشكل  وإلى جوار ذلك المسجد يوجد ضريح ألحد األولياء الصالحين ، وهو عبارة عن بناء مربع ا               . الشكل  

أقيمت عليه قبة متوسطة االرتفاع ويوجد في القبة من الداخل أشرطة كتابية نفذت على الجص ، يبدو أنها                  
آيات قرآنية ، حيث يصعب قراءتها نتيجة النطماسها بسبب تكرار استخدام الطالء عليها ، وعلى قبر الولي                 

  .خارف نباتية وكتابات بخط النسخ الذي ينتصف المبنى أقيم تابوت خشبي ـ التركيبة ـ ، نفذت عليه ز
 ، يتم الوصول    – أو بعبارة أخرى سلسلة جبلية       –جبل الدومر جبل كبير مترامي األطراف       : جبل الدومر   -5

إلى قمته عبر طريق ترابية وعرة ، ويتميز بالمدرجات الزراعية التي تنتشر على أجزاء متفرقة منه ، وقد                  
 قرى صغيرة متناثرة تزين بعضها بعض القباب الجميلة ، وأهم           –  خاصة الشمالية  –وزعت على أجزاء منه     

وقرية محالية ، فلقد كانت تقوم أسـفل        ) ذهاني  ( موقع في هذا الجبل يقع في سفحه الغربي ، وهو حصن            
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قرية محالية مدينة قديمة تعود إلى فترة ما قبل اإلسالم أطلق عليها النقش الذي ُعثر عليه في خرائبها اسم                   
، وكانت تسكن فيها عشيرة تنتسب إلى       ) عجب  ( ، أي مدينة عجبم     ) ع  ج  ب  م          /   ج  ر  ن         هـ  (  

) ع  م    ( ، وهي عشيرة تابعـة التحـاد عـشائر أوالد اإللـه             ) عجبم  / بني  ( تلك المدينة ، وهي عشيرة      
يحمل ـ أيضاً  ) م ع( القتبانية ، وقد كان في هذه المدينة كما يظهر من النقش والخرائب معبد ضخم لإلله 

ربما أنه ذلك الذي يقع في ) عم ( ، كما أن النقش يذكر معبداً آخر لإلله ) ع  ج  ب  م  (  ـ اسم المدينة  
، وربما أن خرائبـه هـي   ) س  خ  ر  ن  (  قرية العدن ، كما أن النقش ذكر اسم معبد إله آخر هو اإلله          

تنتشر أسفل قرية محالية وحصن ذهاني ، وتلك الخرائب         والخرائب التي   ) ذهبو  ( تلك التي وجدت في جبل      
والمعبـد  ) عجبم  ( التي طمرتها األراضي الزراعية التي استصلحت في القرون المتأخرة هي خرائب مدينة             

الذي توجد بعض أحجاره في مسجد القرية وعلى المبنى الشاهق في حصن ذهاني الذي يقع أعلى القرية ،                  
 إلى العديد من الدراسات واألبحاث األثرية لتقرير متى استوطن في بادئ األمـر              وهذا الموقع مازال بحاجة   

خاصة إذا علمنا أنه توجد به بعض المخربشات الصخرية على بعض األحجار التي وضـعت فـي جـدران                   
المدرجات الزراعية ، يدل تاريخها أن هذا الموقع قد استوطن في عصور قديمة ثم في فترة الدولة القتبانية                  

، ثم إن هذا الموقع اندرج فيما بعد ضمن         ) القرون األولى للميالد    ( وحتى) القرن السابع قبل الميالد     ( نذ  م
أمالك مملكة سبأ وذي ريدان ، فالنقش الذي سبق ذكره يذكر أنه بنى ماجل ماء ـ صهريج لحفظ المياه ـ   

عـرف بالـضبط فيمـا إذا كـانوا     وذلك بعون اإللهة وشعبهم ـ قبيلتهم ـ وملوك سبأ وذي ريدان ، وال ن  
، وإن كنا نرجع انضمامهم إلى ملـوك  ) بني ذي ريدان ـ الحميريين  ( يقصدون ملوك مملكة سبأ أم ملوك 

جنوب نقيـل   ) ضاف  ( على قاع جهران وحتى مدينة      ) القرن الثاني الميالدي    ( ِحمير الذين سيطروا مطلع     
ه عقب استيالئه على تلك األراضي التي كانت تعتبـر          الذي لقب نفس  " ياسر يهصدق   " يسلح في عهد ملكهم     

، وهكذا نهج ملوك حمير الذين جاءوا من بعده         ) ملك سبأ وذي ريدان     ( أراضي من أمالك مملكة سبأ بلقب       
 يـدعى بهذا اللقب الـذي      – كان   -عندما يصعد ملك منهم     ) القرن الثالث الميالدي    ( إلى الربع األخير من     

الذي استطاع توحيد األراضي اليمنية القديمة ليطلق على نفسه لقب ملك سبأ وذي             " شمر يهرعش   " أسسه  
( تقريبـاً وعرضـه     ) متـر   ( ريدان وحضرموت ويمنات والنقش السابق ذكره وجد على حجر يبلغ طوله            

   . تقريباً  ) سبعين سنتيمتر 
 مديرية الجعفرية
من الشرق مديرية كسمة ومن الغـرب بيـت         مديرية الجعفرية تقع جنوب غرب العاصمة صنعاء ، وتحدها          

الفقيه ومن الشمال مديرية الجبين ومن الجنوب وصاب السافل ، وقد سميت الجعفرية بهذا االسم نسبة إلى                 
الذين حكموا جبل الظلملم أهم المرتفعات فيها جـبل يفور وجـبل بطول ، وجـبل عـرف ،                " بني جعفر   " 

 وتتساقط عليها األمطار في معظم فصول السنة باستثناء فـصل           وجبل أسود وجـبل صلبة ، وجبل النجد ،       
ووادي علوجـة   ) بني الفخـري    ( الشتاء ، ويوجد فيها عدة وديان أشهرها وادي السيد والوادي األخضر            

ووادي بني الحرازي ووادي الزغم الذي تكثر فيه المنتجات الزراعية ، وأشهر األودية على اإلطـالق وادي       
دية مركز المديرية ، تتميز طبيعتها بسحر مناظرها وشالالتها وغيولها الوفيرة طوال العام    رماع ، وتمثل الح   

  .، ويوجد فيها سوق شعبي رئيسي كل يومي أحد وأربعاء من كل أسبوع 
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وتتألف مديرية الجعفرية من العزل التالية عزلة بني أحمد ، وعزلة بني سعيد ، وعزلة نفيع ، وعزلة بنـي         
ة بني القحوي الشرف ، عزلة بني واقد ، وعزلة بني الغربي ، وعزلة بني جديع وعزلـة                  الحرازي ، وعزل  

  .بني الجعد ، وعزلة الحوادل ، وعزلة رمح ، وعزلة البيادح وبني القحوي 
  : أهم المواقع التأريخية واألثرية والطبيعية في مديرية الجعفرية 

  : المعالم التاريخية واألثرية -أ 
  : جبل أســود -ا 

  .عبارة عن حصن قديم شيد في الفترة األولى لحكم العثمانيين اليمن
  :المواقع الطبيعية -ب

تتميز الجعفرية بوجود عدد كبير من المناظر والمواقع الطبيعية وسوف نقتـصر اإلشـارة إلـى المواقـع                  
  -:التالية

ى الحدَّية مركز المديرية ، يقع في الحدَّية عزلة بني الجعد ، وهو عبارة عن جبل يطل عل:  جبل الشرف    -1
وعند الصعود إليه تستقبلك أشجاره المرصوفة على جانبي الطريق المعبدة المؤدية إليه ، وعند قمته يقـع                 
نظرك على لوحة بديعة الجمال تزينها الجبال المكسية بالخضرة ، والمدرجات الجميلة الرائعة ، كما يتميـز                 

، وهي مدببة من الـرأس      ) متر  ( ريبة ، أطوال بعضها حوالي        الجبل بوجود أحجار في أعلى قمته تبدو غ       
كالهرم سهلة االستخراج ، واستخدم جزء منها في ترميم ورصف الطريق وأضفت عليه جماالً وروعـة إال                 

  .أنه يحتمل أن يكون هذا الجبل بركانياً 
مصب مائي يتـدفق منـذ      يعتبر من الشالالت الكبيرة والجميلة ، فهو عبارة عن          :  شالل ضاحية الركب     -2

قابل للتوسع  ) بخمسة أمتار   ( القدم من أعلى الجبال المحيطة بالحدَّية ، ويجري عبر الصخور بعرض يقدر               
مكوناً لوحة جميلة إال أنه موسـمي يـرتبط         ) بني الغربي   ( ، ويمتد طوله حتى يصب في الوادي األخضر         

  .بسقوط األمطار 
ن عزل المديرية تتمتع بمناظر طبيعية خالبة ، فعلى قمم جبالها ترى            عزلة كغيرها م  :  عزلة بني الجعد     -3

الغيوم الملبدة بالخير لهذه األرض المعطاءة ، وتتساقط األمطار مكونة الشالالت العديدة وتحس وأنت بـين                
جداولها بمعنى الحياة الطبيعية ، فهي لوحة ربانية بديعة الجمال فسبحان الذي وهـب أرض الـيمن هـذا                   

 .ل الخالب الجما
  مديرية بالد الطعام

فوق مـستوى سـطح البحـر ،    )  متر 1800 - 1500( تقع مديرية بالد الطعام على ارتفاع يتراوح بين        
وتمر بالمديرية العديد من الوديان مثل وادي سهام من الجهة الشمالية الشرقية ووادي جاحف من الجهـة                 

اللذين يـصبان فـي وادي      "  ووادي سير ووادي الكداري      "الغربية ووادي كالبه الذي يمر وسط المديرية ،         
عرفت ببالد الطعام لوفرة منتجاتها من المحاصيل الزراعيـة ومركـز           : سهام ، وبالنسبة إلى تسميتها يقال       

  .المديرية مغربة رواس 
نـي  عزلة بني حسن ، وعزلة بني وقيد ، وعزلة العساكرة ، وعزلة ب            : وتتألف المديرية من العزل التالية      

  . نديب ، وعزلة الجداجد ، وعزلة بني أعسر ، وعزلة ذرحان ، وعزلة العر، وعزلة بني خـولي 
   -:أهم المعالم األثرية والطبيعية في مديرية بالد الطعام 
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  :  المساجد التاريخية -أ
 أهمهـا   تنتشر في مديرية بالد الطعام العديد من المساجد التاريخية القديمة ، وسوف نقتصر اإلشارة إلـى               

  :وهي 
   جامع القزعة -
   جامع قرية المرواح -
  :جامع القزعــة -1

)  كيلـو متـر      0.5( المديريـة حـوالي     يقع الجامع في قرية القزعة أسفل جبل نجمان ، ويبعد عن مركز             
والطريق المؤدية إليه ترابية ، ويعتبر جامع القزعة من المساجد التاريخية القديمة في مديرية بالد الطعـام                 

 هجرية  934( ، وبالتحديد يعود بناء الجامع إلى تاريخ عام         ) القرن العاشر الهجري    ( والتي تم بناؤها في     
 – أيضاً –حسبما دون في سقفه ، وشيد الجامع بأحجار الحبش ، وُعمل سقفه من الخشب العتيق ، وبابه               ) 

وعرضه مـا   )  أمتار   5( ه حوالي   ، وطول )  أمتار   6 - 5(  من الخشب العتيق ، ويتراوح ارتفاعه ما بين         
، كما يحتوي في مؤخرته على فناء فسيح يستخدم للصالة ، وتوجد بجانبه بركـة               )  أمتار   4.5 – 4( بين  

  .تستخدم للوضوء 
أهم ما يتميز به الجامع سقفه المزخرف البديع ، فهو عبارة عن مصندقات خشبية مزدانة بزخارف نباتيـة                  

مة بألوان عديدة ومزين ـ أيضاً ـ بزخارف أشرطة كتابية تتضمن آيـات    قديمة ، وزخارف هندسية مرسو
  .قرآنية ونصوص تسجيلية وأحاديث نبوية وعبارات دعائية 

  : جامع قرية المرواح -2
يقع الجامع في عزلة بني نديب ، ويعتبر من المساجد القديمة في مديرية بالد الطعام ، والتي تم بناؤها في                    

 مـن ذي القعـدة      22، وبالتحديد يعود تاريخ بناء الجامع إلى يوم الجمعة          ) الهجري  القرن الحادي عشر    ( 
 أمتار  5( وعرضه حوالي   )  أمتار   7( ، حسبما دون في سقفه ، يبلغ طوله حوالي          )  هجرية   1089( عام  

، وهو مبني بأحجار الحبش وسقفه من الخشب العتيـق ، وتوجـد فـي               )  أمتار   4( ، وارتفاعه حوالي    ) 
خرته غرفة تستخدم لتدريس وتحفيظ القرآن الكريم ، وبجوارها توجد بركتان األولى كبيـرة وتـستخدم                مؤ

  .للوضوء والثانية صغيرة مغلقة كانت تستخدم للشرب 
أهم ما يتميز به الجامع سقفه المصنوع من المصندقات الخشبية المزخرفة والمزدانة بزخارف عديدة أضفت               

ن ، كما يحتوي على أشرطة كتابية تشتمل على بعض اآليات القرآنية واألحاديـث              عليه جماالً ورونقاً بهيجي   
  .النبوية وبعض األدعية المختارة 

  -: مواقع أثرية -ب
 يوجد في مديرية بالد الطعام عدد من المواقع األثرية المتفرقة والتي يعود تأريخها إلى فتـرات مـا قبـل                    

  -:الية اإلسالم ويمكننا اإلشارة إلى المواقع الت
) خمسة أمتار ( تقع في عزلة الجداجد ، ويوجد فيها صخرة كبيرة يزداد ارتفاعها على :  قرية المكتوب  -1

، وعليها كتابات بلغة يمنية قديمة ، وتقع هذه الصخرة في واٍد منبسط             ) ستة أمتار   ( وعرضها يزداد على    
، أحجارها متناثرة يبدو عليها بأنها قديمة جداً        ، كما يوجد في قمة الجبل بقايا أساسات بنايات لقرية قديمة            
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،وتتعرض أحجار هذه القرية للنهب من قبل األهالي الذين يقومون ببناء منازل جديدة لهم من أحجار هـذه                  
  .القرية األثرية 

، وهي عبارة عـن بقايـا أساسـات    ) نصف كيلومتر ( تبعد عن مركز المديرية بحدود :  قرية الثوري    -2
يمة تهدمت ، وال يعرف إلى أي عصر تعود ، وأثناء مرحلة شق الطريق إلى المديرية تم العثـور                   لبنايات قد 

على حجر عليها كتابات بلغة يمنية قديمة ، تم نقلها إلى صنعاء بواسطة أحد أعيان المديرية ، كما يوجـد                    
قد فتح المـدفن الـسياح      بالقرية مدفنان األول مازال مقفالً والثاني تعرض للفتح ، وحسب روايات األهالي             

الفرنسيون الذين كثيراً ما يخيمون في هذه القرية بالذات ، وقد لوحظ بأن المدفن المفتوح مبن من الـداخل                   
بطريقة تلفت النظر ، كما تعرضت أحجار هذه القرية لالستخدام الجائر من قبل األهالي الذين يقومون ببناء                 

  .منازل جديدة لهم من أحجار هذه القرية 
ويقع على الطريق العام المؤدية إلى سوق ربوع بني خولي ، وهو عبارة عـن               :  كهف عزلة الُمسخن     -3

، يوجد فيه كتابات بلغة يمنية قديمة ونقـوش إضـافة     ) المسهرة  ( كهف على قمة جبل في عزلة الُمسخن        
  .إلى بقايا عظام لعدد سبعة أشخاص تبدو هيئتهم بأنهم قبروا منذُ عصور قديمة 
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