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العدد ( )547األربعاء  1مارس 2017
وكانت مأرب العاصمة من أكثر
املناطق ازدهارا ً في ذلك الزمن.
وأشار الكاتب اإلغريقي بليني
ـ ال��ذي زار املنطقة وأسهب في
مدحها ـ إلى وق��ال أنها أراضي
واسعة وخضراء.
نقوش مكتوبة بلغة أهل سبأ
بلغ ارتفاع سد مأرب  16مترا ً
وعرضه 60مترا ً وطوله 620
مترا ً وه��ذا يعني حسابيا ً أنه
ميكن أن ي��روي  9600هكتارا ً
من األراض���ي منها  5300في
السهل اجلنوبي والباقي للسهل
الشمالي وكان يشار إلى هذين
السهلني في النقوش السبئية
«م����أرب وال��س��ه�لان» ويشير
التعبير ال��دق��ي��ق ف��ي ال��ق��رآن:
ني َو ِ
«ج َّنتاَنِ عَ ن مَ ِ
ي ٍ
ش َما ٍل» إلى
َ
وجود حدائق وكروم في هذين
الواديني أو السهلني لقد أصبحت
غنى
املنطقة أكثر مناطق اليمن
ً
وإنتاجا ً بفضل السد ومياهه
وأثبت الباحثان :الفرنسي ج.
هوفلي والنمساوي غالسر أن
س��د م���أرب ق��د أوج���د منذ زمن
بعيد .وتروي الوثائق املكتوبة
بلغة ِ
«ح ْمـيَر» أن هذا السد قد
جعل املنطقة في غاية اخلصوبة
والعطاء.
لقد مت إص�لاح هذا السد خالل
ال��ق��رن�ين اخل��ام��س وال��س��ادس
للميالد إال أن هذه اإلصالحات
لم متنع السد من االنهيار عام
 542للميالد وانهار السد بسبب
سيل ال��عَ � ِر ِم ال��ذي ذك��ره القرآن
َ
س َّب َب أضرارا ً بالغة
الكرمي والذي َ
لقد هلكت كل البساتني والكروم
واحلدائق ـ التي بقي السبئيون
يرعونها لعدة قرون ـ على َب ْك َر ِة
أبيها وبعد انهيار السد عانى
السبئيون من فترة ركود طويلة
لم تقم لهم قائمة بعدها ...وهذه
كانت نهاية القوم التي بدأت مع
انهيار السد.
سيل العَ رِم الذي أتى على سبأ

إذا ما تأملنا اآليات القرآنية على
ضوء املعلومات التاريخية التي
أتينا عليها لوجدنا توافقا ً كبيراً.
وتثبت املكتشفات اجليولوجية
واألثرية ما جاء في القرآن فكما
ذك��ر ال��ق��رآن لقد استحق هؤالء
القوم ـ الذين لم يستمعوا لنصح
رسولهم وكذبوا باحلق ملا جاءهم
ولم يؤمنوا به ـ العقاب بِسي ٍل
عَ � ِر ٍم ويصف القرآن الكرمي هذا
السيل في سورة سبأ:
« َل َق ْد َك َ
ان ِل َس َبأ ٍ في َم ْس َك ِن ِه ْم آي ٌة
ِ
ِ
ُ
ٍ
ُ
َج َّن َتانِ عَ ن مَ ِ
ي ٍ
ني َوش َمال كلوا من
ِّرزْقِ َر ِّب ُكم ْ
واش ُك ُروا َل ُه َبلْ َد ٌة َط ِّي َب ٌة
َو َر ٌّب َغ ُفو ٌر * َفأ َ ْع َر ُ
سلْ َنا
ضوا َفأ ْر َ

• مبان قدمية

س ْي َل ال��عَ �رِم َو َب َّد ْل َناهُ م
عَ لَ ْيهِم َ
ب َِج َّن َت ْي ِه ْم َج َّن َتينْ ِ َذ َوا َت ْي أ ُ ُك ٍل َخ ْم ٍط
َوأ َ ْث ٍل َ
وش ْي ٍء ِّمنْ ِ
س ْد ٍر َقلِي ٍل* َذ ِل َك
َج َز ْي َناهُ م مِبَا َك َف ُروا َوهَ ْل جُ َ
نازِي
إِالَّ ال َك ُفو َر» «سبأ.»17-15 :
لقد كان السبئيون كما تدل اآلية
ال��ك��رمي��ة يعيشون ف��ي منطقة
مشهورة بجمالها جنان وكروم
وكانت تقع على طرق التجارة
لقد كانت على مستوى متقدم
جدا ً بالنسبة لغيرها من مدن ذلك
الزمان.
وكانت ظ��روف العيش في بلدة
كهذه ممتازة ولم يكن للقوم من
جهد يبذلونه س��وى « ُك �لُ��وا ِمن
ِّرزْقِ َر ِّب ُك ْم َو ْ
اش ُك ُروا َله» كما تقول
اآلية إال أنهم لم يفعلوا ذلك بل
نسبوا ما ميلكونه ألنفسهم لقد
ظنوا أنهم أصحاب ه��ذه البلدة
وأنهم هم الذين أوج��دوا مافيها
من الرخاء واالزده���ار اختاروا
ال��غ��رور والتكبر على الشكر
والتواضع لله وكما تقول اآلية:
« َفأ َ ْع َر ُ
ضوا .» ...ألنهم نسبوا كل
ما أنعم الله به عليهم ألنفسهم
وأصروا أنه من صنعهم خسروا
كل شيء لقد أهلك سي ُل العَ رِم ك َّل
ما صنعت أيديهم.
يذكر ال��ق��رآن أن العقاب اإللهي
«س ْي َل العَ ِرمِ» .وهذا
كان بإرسال َ

• احد بيوت قرى سبأ

التعبير القرآني يخبرنا كيف
وقعت الواقعة فكلمة «عَ ��رِم»
تعني احلاجز أو السد .ويصف
«س ْي َل العَ ِرمِ» السيل الذي
تعبير َ
جاء ليدمر هذا احلاجز.
ل��ق��د ح��ل امل��ف��س��رون املسلمون
م��وض��وع ال��زم��ان وامل��ك��ان على
ضوء األلفاظ القرآنية التي وردت
ف��ي وص��ف سيل ال��ع��رم يقول
املودودي في تفسيره:
«كما استخدم في التعبير سيل
العرم فإن كلمة «عَ �رِم» مشتقة
من كلمة «عرميني» املستخدمة
في لهجة سكان جنوب اجلزيرة
وال��ت��ي تعني «ال��س��د احلاجز»
وق��د عثر على ه��ذه الكلمة في
أثناء احلفريات التي نفذت في
جنوب اليمن باستعماالت كثيرة
تفيد ه���ذا امل��ع��ن��ى ع��ل��ى سبيل
املثال :استخدمت هذه الكلمة في
الكتابات التي كانت متلى من قبل
ملك اليمن احلبشي «أبرهة» بعد
تعمير وأصالح سد مأرب في 542
و 543م لتعني السد «احلاجز»
«س ْي َل العَ رِم»
مرة أخرى .أذن فأن َ
يعني «كارثة السيل التي حدثت
بعد حتطم سد».
ِج َّن َت ْي ِه ْم َج َّن َتينْ ِ
« َو َب� َّد ْل� َن��اهُ ��م ب َ
��ي أ ُ ُك � ٍل َخ ْم ٍط َوأ َ ْث�� ٍل َو َ
�ي ٍء
ش� ْ
َذ َوا َت� ْ
ِّمنْ ِ
س ْد ٍر َقلِي ٍل» «سبأ .»16 :أي:

إن البلدة بكاملها قد غرقت بعد
انهيار السد بسبب السيل لقد
حتطمت جميع أقنية الري التي
حفرها السبئيون وكذلك احلائط
الذي أنشؤوه ببنائهم حواجز بني
اجلبال ولم يعد لنظام الري أي
وجود وهكذا حتولت اجلنان إلى
أدغ��ال ولم َ
يبق من الثمار شيئا
سوى ثمار تشبه الكرز وأشجار
قصيرة كثيرة اجلذور.
وأقر الكاتب وعالم اآلثار املسيحي
وورنر كيلر Werner Keller
صاحب كتاب «الكتاب املقدس
كان صحيحاً» أن سيل العرم قد
حدث كما ورد وصفه في القرآن
الكرمي وأنه وقع في تلك املنطقة
وأن هالك املنطقة بكاملها بسبب
انهياره إمنا يبرهن على أن املثال
الذي ورد في القرآن الكرمي عن
قوم اجلنتني قد وقع فعالً.
وبعد وق��وع كارثة السد بدأت
أراضي املنطقة بالتصحر وفقد
قوم سبأ أهم مصادر الدخل لديهم
مع اختفاء أراضيهم الزراعية
وهكذا كانت عاقبة القوم الذين
أع��رض��وا عن الله وترفعوا عن
شكره وت��ف� ّرق القوم بعد هذه
الكارثة وبدأ السبئيون يهجرون
أراضيهم مهاجرين إلى شمالي
اجلزيرة مكة وسوريا.

وي��أ ُت��ي احل��ي��ز ال��زم��ان��ي ال��ذي
شغلته ه��ذه الكارثة بعد زمن
العهد القدمي والعهد اجلديد لذلك
لم يرد ذكره إال في القرآن الكرمي.
وتقف آثار مأرب املهجورة والتي
كانت في يوم من األي��ام موطنا ً
للسبئيني كآية من آيات العذاب
ت��ن��ذر أول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ك��ررون
خطيئة القوم لم يكن السبئيون
هم القوم الوحيدون الذين أهلكهم
السيل ففي سورة الكهف يروي
لنا القرآن الكرمي قصة صاحب
اجلنتني امتلك هذا الرجل جنتني
خصبتني جميلتني تشبهان جنان
ق��وم س��ب��أ إال أن��ه ارت��ك��ب نفس
خطيئتهم ..أعرض عن الله لقد
ظن أن هذه النعمة من صنعه هو
وهي له دون عن غيره:
( َو ْ
ِب َل � ُه��م َّم�� َث�لاً َّر ُج��لَ�ْي�نْ ِ
اض�����ر ْ
َجعَ لْ َنا ألَ َح ِد ِه َما َج َّن َتينْ ِ ِمنْ أ َ ْع َنابٍ
وح َف ْف َناهُ َما ِب َن ْخ ٍل َو َج ْعل َنا َب ْي َن ُه َما
َ
َز ْرع�ا ً * ِكلْ َتا ا َ
جل َّن َتينْ ِ آ َتتْ أ ُ ُكلَهَا
َو َل��م َت ْظلِم ِّم� ْن� ُه َ
ش ْيئا ً َو َف َّج ْر َنا
ِخالَ َل ُه َما َنهَرا ً * َو َك َ
ان َل ُه َث َم ٌر َف َقا َل
ص ِ
اح ِب ِه وَهُ َو ُي َحاو ُر ُه أ َ َنا أ َ ْك َث ُر
ِل َ
نك َماالً َوأَعَ ُّز َن َفرا ً * َود َ
ِم َ
َخ َل َج َّن َت ُه
وَهُ َو َظا ِل ٌم ِّل َن ْف ِس ِه َقا َل َمآ أ َ ُظ ُّن أَن
الساعَ َة
َتبِي َد هَ ِذ ِه أَبَدا ً * َو َمآ أ َ ُظ ُّن َّ
ِل��ى َر ِّب��ي
َقآئ َم ًة َو َل � ِئ��ن ُّر ِد ُّ
دت إ َ
ألَجِ �د ََّن َخ ْيرا ً ِّم ْنها ُمن َقلَبا ً * َقا َل

• انقاض أبنية للجهة اليسرى

ص ِ
اح ُب ُه وَهُ َو ُي َحاو ُر ُه أ َ َك َف ْرتَ
َل ُه َ
ِب��ا َّل � ِذي َخلَ َق َك ِم��ن ُت��� َرابٍ ُث � َّم ِمن
س َّو َ
اك َر ُجالً * َّل ِك َّنا هُ َو
ُّن ْط َف ٍة ُث َّم َ
َ
ً
ُ
ْ
ُ
الل ُه َر ِّبي وآل أشرِك ِب َر ِّبي أ َحدا *
َخلْتَ َج َّن َت َك ُقلْتَ َما َ
َو َلوآل إ ِ ْذ د َ
شآ َء
الل ُه الَ ُق َّو َة إِالَّ بِالل ِه إنْ َت َرنِ أ َ َنا أ َ َق َّل
ِم َ
نك َماالً َو َو َلدا ً * َفعَ سى َر ِّبي أَن
َي ْؤ ِتينَ ِ َخ ْيرا ً ِّمن َج َّن ِت َك َو ُي ْر ِ
سلَ
صب َِح
عَ لَ ْيها ُح ْسبَانا ً ِّم َن َّ
الس َما ِء َف ُت ْ
صب َِح َمآ ُؤهَ ا
َ
ص ِعيدا ً َز َلقا ً * أ َ ْو ُي ْ
َغ�� ْورا ً َفلَن َت ْس َت ِطي َع َل� ُه َطلَبا ً *
َوأ ُ ِح َ
صب ََح ُي َقلِّ ُب َك َّف ْي ِه
يط ِب َث َم ِر ِه َفأ َ ْ
َ
َ
َ
ِ
�ي َخاو َي ٌة
�
ه
و
َا
ه
ي
ف
ق
ف
ن
أ
آ
عَ لَى َم
َ
َ
عَ لَى عُ ُر ِ
وشهَا َو َي ُق ُ
ول يَا َل ْي َت ِني َل ْم
أ ُ ْش�ر ِْك ب َر ِّبي أ َ َحدا ً * َو َلم َت ُكن َّل ُه
َنص ُرو َن ُه ِمن ُدونِ الل ِه َو َما
ِف َئ ٌة ي ُ
ان ُمن َت ِ
َك َ
صرا ً * هُ َنا ِل َك ال َوال َي ُة لل ِه
ا َ
حل ِّق هُ َو َخ ْي ٌر َث َوابا ً َو َخ ْي ٌر عُ ْقباً»
«الكهف. »44-32 :
كما نفهم من تلك اآليات أن صاحب
اجلنة لم يكن ناكرا ً لوجود الله
بل على العكس فهو يتصور أنه
حتى لو عاد إلى ربه فسيجد خيرا ً
من هذه اجلنة لقد عزا كل ما هو
فيه من النعم ملا حققه من أعمال
ناجحة قام بها وحده.
وم���ن ال���واض���ح أن ه���ذا يصب
متاما ً في منحى الشرك بالله:
محاولة نسب كل ما يخص الله
إل��ى غيره وف��ق��دان اخلشية من
الله مع االعتقاد بأن هذا الشريك
لديه امتياز خ��اص و «حظوة»
عند الله.
وه��ذا ما فعله ق��وم سبأ فكانت
ع��اق��ب��ت��ه��م أن غ��رق��ت ب�لاده��م
وجنانهم ليفهموا أنهم ليسوا
أص��ح��اب ال��ق��وة ب��ل أن��ه��ا نعمة
أُسبغت عليهم فحسب أصبح
السبئيون أصحاب أعظم حضارة
قامت على الري بعد بنائهم سد
م��أرب بأحدث الوسائل التقنية
لقد سمحت لهم أرضهم اخلصبة
التي امتلكوها وسيطرتهم على
ال��ط��رق ال��ت��ج��اري��ة أن ينعموا
بالرخاء واالزده���ار ال��ذي طبع
أس���ل���وب ح��ي��ات��ه��م وم���ع ذل��ك
«أعرضوا عن الله» الذي يتوجب
عليهم أن يكونوا ممتنني شاكرين
له وألَ ْن ُع ِمه لذلك انهار سدهم
وأهلك «سيل العَ رِم»ك َّل ما بنوه.
عاد اليوم السد السبئي املشهور
مرة أخ��رى إلى ما كان عليه من
إمكانات الري السابقة.
ويخبرنا القرآن الكرمي أن ملكة
سبأ وق��وم��ه��ا ك��ان��وا «يعبدون
الشمس مع الله» قبل أن ت ّتبع
سليمان وتوضح املعلومات التي
حتملها هذه النقوش هذه احلقيقة
كما تشير إلى أنهم كانوا يعبدون
الشمس وال��ق��م��ر ف��ي معابدهم
والتي يظهر أحدها في األعلى.

