
 

 سنن القرآن يف سقوط احلضارات

 حممد هيشور

 املقاالت اليت ال تصدر عن املركز ال تعرب ابلضرورة عن رأي املركز

 

 معىن السقوط احلضاري يف القرآن:
لعل ما يقصد ابلسقوط احلضاري من خالل القرآن ليس هو دائماً زوال األمم من الوجود وفناء أفرادها 
يف العدم ولكن ما يغين ابلسقوط احلضاري هو االهنيار الداخلي للمجتمعات وذهاب قوة األمم وعزهتا 

 يهرها وتنمىى خصصيتاا املعنوي  والرويي  وهذا ما وهواهنا على األمم األخرى، ذلك عندما تذوب يف
هو كائن يف يياة األمم اليت سقطت يضاراهتا. والثابت يف اتريخ اإلنساني  أن األمم اليت خادت تلك 
اإلمرباطورايت واحلضارات الغابرة مل ينقرض جنماا ويندثر كياهنا البشري كلي ، وإمنا ضعفت واستكانت 

يف مسرح احلياة االجتماعي والسياسي واالقتصادي، فاستوعبتاا يضارات أمم وياب أتثهرها املباخر 
أخرى هي أخد وأبقى يىت صارت جزءاً مناا ال ينفصل، وأنشئت على أنقاض كياهنا احلضاري 

 يضارات جديدة تسلمت علم الرايدة ووساد السيادة.
د ومثود الذين بلغوا خأانً عظيماً يف ولعل أوضح مثال تطبيقي يف هذه النقط  هو يضارة العرب البائدة كعا

التىضر يكى القرآن الكرمي بعضه لالعتبار ودلت عليه بقااي الدهر وأحباث التاريخ، والثابت أن هؤالء 
العرب العارب  ويهرهم من األمم اهلالك  مل يستأصلوا استئصااًل كلياً اتماً وإمنا أهلك هللا الظاملني والكافرين 

 لذين آمنوا منام ليستمروا يف عمارة احلياة.منام وأجنا رسلام وا
وقد جرت سن  هللا أن يعامل البش يسب ما عملوا، وهذا بصريح قوله تعاىل )إن هللا ال يغهر ما بقوم 

 يىت يغهروا ما أبنفسام(.
ل والفنت فاهلل عز وجل ال يزيل ما بقوم من العافي  والنعم ، والرخاء، واهلناء ويبدهلا ابآلالم واألمراض والنواز 

واأليداث ويهرها من ضروب العقاب الرابين يىت يزيلوا هم ويغهروا فيجىدون النعم  ويعلنون الكفر 
واملعاصي ويتمردون عن سنن هللا يف إسعاد البشر ويتظاهرون ابلفىش واملنكر والفساد، فتكون النتيج  أن 
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 حتل هبم قوارع الدهر، وينزل بسايتام عذاب من هللا.
ت اجلاحن  اليت نقرأ عناا يف بطون التاريخ، أو جند بقاايها وأطالهلا منثورة على جنبات وآف  احلضارا

األرض هي الفساد أو اإلفساد يف األرض بكاف  أخكاله وأنواعه فساد العقيدة ـ الشرك ـ فساد العالقات 
فساد النفوس ابلغرور بني أفراد األم  برتك التوادد والتعاون، مما يؤدي اىل العداء والتبايض مث الظلم، و 

والتكرب والعجب وهذا هو الفساد الذي ظل القرآن الكرمي يكرر احلديث عنه، ويكثر التىذير منه ويلفت 
نظر اإلنسان إىل مغبات التورط يف أسبابه وينبه إىل الرزااي واملصائب اليت البد أن يتىملاا اإلنسان على 

عوادى الطبيع  وال بسوء آخر أمل هبا من هياج  أعقابه وما فسدت هذه األرض يوماً ما بعادي  من
احليواانت والويوش، وإمنا استشرى فياا الفساد وأمل هبا البالء يوم اته بنو اإلنسان وخرجوا عن هواايهتم 

وطبيعتام ويقيق  خصائصام البشري  فتأله األقوايء وذل الضعفاء، وخرج بذلك كل فريق عن يدود 
التجرب يف األرض وذاك حنو اخلنوع، فتمت بذلك قص  الفساد يف األرض إنسانيته، ذلك حنو التعاىل و 

 وهي قص  قدمي  تتكرر أسباهبا أو عواملاا يف اإلنسان ذاته.
 

 كيفي  السقوط احلضاري يف القرآن:
أما عن كيفي  سقوط احلضارات ودمار األمم واجملتمعات فنجد أن أدق العلل وأصغرها، قد تؤدي إىل 

خطرها، ويعد عدم وجود صل  ظاهرة منظورة بني صغهر العلل وعظيم النتائج من أكثر أعظم النتائج وأ
احلوادث جناياً يف يياة األمم وتبدل ظروفاا احلضاري  سياسياً واجتماعياً، ذلك أن عيون املراقب  
ك واملاليظ  عادة ما تغفل اجلزئيات وهتمل صغائر األمور وأدقاا، ولعل هذا ما ميكن أن نفسر به تل

املفاجئات يف التقلبات السياسي  وتبديل القيادات العسكري  يف الدول واحلكومات، وكثهر ما يدخل 
التاريخ من هذا الباب أانس ال يساب هلم يف يس املراقبني واهتمامام، وقد كانوا يتىركون ويعيشون يف 

اىل: )إذ تلقونه أبلسنتكم منأى عن أنظار خصومام ويف القرآن الكرمي إخارات وتنبياات إىل هذا، قال تع
 وتقولون أبفواهكم ما ليس لكم به علم وحتسبونه هينا وهو عند هللا عظيم(.

 وللتذكهر فإن اآلي  نزلت يف قذف عائش ، وقد يسب بعض املؤمنني ذلك هيناً وعقوبته عند هللا خديدة.
فكرين وفالسف  التاريخ ولذا كان مبدأ العل  أو السببي  من أكرب القضااي الفلسفي  اليت خغلت امل

واالجتماع، والعل  هي يادث يؤدي إىل يادث آخر أو جمموع  من احلوادث ترتاكم يف خبك  وايدة 
ذات اجتاه معني يىت تؤلف عاماًل قد يكون له دور يف تغيهر وجه من أوجه احلياة أو تغيهر مسار التاريخ  

 كله.
 بفعل العوامل واألسباب الداخلي . وما العوامل اخلارجي  والثابت اترخيياً انه ما انتصرت أم  أو اهنزمت إال
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إال متمم  ومكمل  للداخلي ، ولعل هذا ما كان يطلق عليه مالك ابن نيب ـ رمحه هللا ـ القابيل  لالستعمار، 
 ويرى أنه العامل األكرب يف هزمي  املسلمني يف العصر احلديث.

ىل االهتمام بدور األسباب املباخرة والعوامل اخلارجي  الظاهرة وإن كان كثهر من املؤرخني واملفكرين مييلون إ
 يف دراس  األيداث التارخيي  والتبدالت االجتماعي  والسياسي  والتقلبات احلضاري .

ومن سن  هللا يف البشر أن كل ما يصيبام من بالء وأذى يف األنفس واألبدان وخئون امللك والسلطان إمنا 
للسلوك الفاسد، مع وجود عفو هللا الكثهر كما قال تعاىل: ) وما أصابكم من  هي آاثر لألعمال ونتائج

 مصيب  فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثهر(.
ولذا جند القرآن مل يغادر صغهرة وال كبهرة إال أيصاها ومل يرتك هللا ذرة من أعمال اإلنسان إال وسجلاا 

ا فيه ويقولون ايويلتنا مال هذا الكتاب ال يغادر يوم القيام : )ووضع الكتاب فرتى اجملرمني مشفقني مم
 صغهرة وال كبهرة إال أيصاها ووجدوا ما عملوا ياضراً وال يظلم ربك أيداً(.

وتبقى سن  هللا اثبت  تعمل عملاا يف يرك  التاريخ، وهللا يتصذ من الظاملني واملرتفني وأهل الشرك والضالل 
وات ووسائل يسوق هبا القرى والدول واحلضارات واألمم ويهرهم من كل ذوى الفساد واالحنراف أد
 واجملتمعات حنو الفواجع واملصائر الكاحل .

والقرآن الكرمي يطرح على اإلنساني  قضي  السقوط احلضاري من أوسع األبواب وأكثرها مشواًل، بصيغ 
 عديدة واصطاليات كثهرة كلاا تؤدي إىل يال  وايدة ابألم  وهي اهلالك والسقوط.

فالظلم مثال عامل من أكرب عوامل سقوط احلضارات وله مفاوم خامل وعريض يؤدي إىل فقد التوازن يف  
كاف  جماالت احلياة، وعالقات اإلنسان مع نفسه ومع هللا ومع يهره، وعن هذا تنبثق ياالت وظواهر 

ياة اإلنساني  كاف ،  نفسي  واجتماعي  واقتصادي  مرضي  وتصورات فاسدة عن الوجود كله، فيعم الفساد احل
كما قال هللا تعاىل: )ظار الفساد يف الرب والبىر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقام بعض الذي عملوا لعلام 
يرجعون. قل سهروا يف األرض فانظروا كيف كان عاقب  الذين من قبل كان أكثرهم مشركني، فأقم وجاك 

 صدعون(.للدين من قبل أن أييت يوم ال مرد له من هللا يومئذ ي
"ظار الفساد يف الرب والبىر" حنو القىط واجلدب، وقل  الربك  يف الزراع  والتجارة، وكثر احلرائق والغرق،" 
مبا كسبت أيدى الناس" أي بسبب معاصيام وذنوهبم، وأن هللا أفسد بعض أسباب دنياهم ليذيقام وابل 

عىن لكي يرجعون عما هم عليه ويىت بعض أعماهلم يف الدنيا قبل اآلخرة واحلكم  "لعلام يرجعون" مب
ينجو من عذاب اآلخرة، وهو العذاب األكرب، مث أمر هللا األمم أن تسهر يف األرض وتنظر لرتى كيف 

أهلك هللا إمما كانت على الظلم وأذاقاا سوء العاقب  مبعاصيام. ودل قوله تعاىل )كان أكثرهم مشركني( 
 دمهر القرى واألمم بل هو سبب إىل جانب أسباب أخرى.على أن الشرك مل يكن هو السبب الوييد لت
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وتكشف اآلايت عن ارتباط أيوال احلياة وأوضاعاا السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي  واحلضاري  عام ، 
أبعمال الناس وسعيام، وأن فساد قلوب الناس وعقائدهم، وأعماهلم يوقع يف األرض الفساد، وميألها براً 

لفساد يف البالد واستفىال خره ال يتم عبثاً، وال يقع صدف ، وإمنا يكون وفق سن  جاري  وحبراً به، فظاور ا
ويكم  مدبرة، وهي )ليذيقام بعض الذي عملوا( من الشر والفساد واملنكر والباطل والظلم، وما إىل 

م أهل ذلك، وهللا يذيقام بعض أعماهلم وليس كل أعماهلم ذلك ألنه رمحن رييم يعفو عن كثهر، وها ه
القرى الظامل  واحلضارات الفاسدة يكتوون بنار أعماهلم وتصرفاهتم ويتأملون ملا يصيبام، مبا فكرت عقوهلم 

وصنعت أيديام و "لعلام يرجعون" لكي يرجعوا اىل هللا ابلعمل الصاحل والتوب ، ويعزموا على مقاوم  
عرف عاقب  السابقني وترى آاثرهم ومتر الفساد والظلم، ويف هذا حتذير ملن جاء من األمم من بعد، وهي ت

هبا، ويف العاقب  وآاثر الباقني من اهلالكني عرب وعظات تستصلص مناا التجارب والدروس وتستقرأ مناا 
 السنن والقوانني التارخيي  واحلضاري .

بىن وإننا جند صورة متكامل  لسنن اإلقبال واإلدابر احلاضرين يف قصص األمم يف القرآن كقص  فرعون و 
إسرائيل ذلك أن أهل مصر من آل فرعون ملا وصلوا إىل الرقى واالزدهار أخلدوا إىل األرض ومارسوا الظلم 

والعدوان كمناج سياسي واجتماعي وجعل فرعون يذبح أبنائام ويستىى نسائام، وملا بلغ ظلمه هنايته 
لك األم  املستضعف  بين جاءت سن  هللا وقضى رب امللك أن خيفض هذا الفرعون ويزول ملكه ويرفع ت

إسرائيل. وإذ أراد هللا أمراً هيأ له أسباابً ييث ولد موسى عليه السالم وترىب يف قصر فرعون كما ترىب كثهر 
من العظماء يف قصور الطغاة وتلك سن  من أعظم سنن هللا، وملا كرب عليه السالم آاته هللا الويى والعلم 

 واحلكم  كما هو خأن كل األنبياء.
 صح فرعون بلطف ومل ينتصح له كعادة الظاملني واملتجربين يف كل العصور.فن

مث جاءت النذر واإلنذارات لفرعون وآله فتعاقبت عليام اجملاعات والسنون ونزل عليام الدم وأذهتم كثرة 
يوت القمل والضفادع وأكل يرثام اجلراد ومسصوا مسصاً يريباً مىت كان منام اخلنازير والقردة وعبدة الطا

 و مليم.ويىت أخذهم الطوفان وأيرقوا يف إليم ِّ وه
وملا متت احلج  ومل يبق للظاملني عند هللا عذر سقطت احلضارة الفرعوني  وفق نفس السنن سقطت هبا 

يهرها من احلضارات سقوطاً مل تناض منه إىل األبد وهلك فرعون وآله هالك استئصال وتلك هي عاقب  
 الظاملني.

ة بين إسرائيل وفق سنن االستصالف وسارت يرك  التاريخ ودارت احلضارة دورهتا وجاءت نوب  أو دور 
والوراث  أو التداول واالستبدال احلضاري. وبعد أن نصرهم هللا على فرعون هبالكه آاتهم امللك وأورثام 
األرض. ولكن هذه الوراث  واالستصالف كاان منوطني بسن  االستقام  ابالعتقاد السليم والعمل الصاحل 
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ليس خاص ببين إسرائيل ويدهم يف التاريخ بل جيب أن  وهذه سن  وخرط لالستمرار ولالستصالف،
 تلزمه كل أم  متنح يكوم  األرض.

وملا كان احنراف بين إسرائيل يف اتريخ اإلنساني  كاحنراف الفراعني أو أخد نزعت من أيديام الوراث ، 
بابرة أمثاهلم وسلبوا التمكني وامللك بنفس السنن العادل  وسلطت عليام ساام املؤمنني اترة وساام اجل

اترات أخرى، وأخرجوا من دايرهم وخردوا يف األرض مرات ومرات يف بؤس وخقاء، وضربت عليام الذل  
واملسكن  إىل يوم القيام  ولن يرفعاا عنام هللا إال إذا عادوا للىق ويكموا ابلعدل، وإن كانوا متكنوا يف 

القوم، ومن ابب وسن  تسليط الظاملني على ظاملني األرض هذه األايم فما تلك إال فرتة استثنائي  يف اتريخ 
 مثلام أو أخد.

 
 صيغ السقوط احلضاري يف القرآن

إن هللا تعاىل ما ذكر أم  أصيبت ابلدمار واهلالك، إال وقد ذكر جبانب ذلك جرميتاا وفسادها يف األرض 
ئات، أو فرح وقرح أو واحنرافاا وفسوقاا عن أمر رهبا، يىت يعلم الناس أن ما يصيبام من يسنات وسي

سعادة وخقاء فبما كسبت أيديام، قال تعاىل: )ظار الفساد يف الرب والبىر مبا كسبت أيدى الناس 
 ليذيقام بعض الذي عملوا لعلام يرجعون(.

كما أنه ال يكون ابعث الدمار واهلالك فساداً فرداي بل هو الفساد اجلماعي والظلم العام الذي يشمل كل 
اني  الشصصي  والعالقات السياسي  واالجتماعي  واالقتصادي  ويىت على مستوى االعتقاد العالقات اإلنس

واإلميان الذي يسوده الظلم ابلشرك ابهلل. والتناقض الداخلي ابلتظاهر ابإلميان والعمل الصاحل واستبطان 
قي ليس مدعاة يهره وهو النفاق. ومعىن هذا أن ظلم اإلنسان لنفسه بفساده العقيدي والعملي واألخال

للاالك وسبب للدمار والسقوط ما دام قاصراً على األفراد واألم  حمتفظ  بكيان استمرايتاا وصاليي  
دميومتاا وبقائاا، ولكن إذ جتاوز الظلم والفساد مستوى األفراد الذين ال يشكلون القاعدة أو الظاهرة 

علياء الكرام  والعز إىل درك الذل واهلوان  العام  إىل مستوى دائرة األم  أخذت تلك األم  يف اهلبوط من
 يىت حتني ساع  الدمار والسقوط.

ولقد بني هللا يف القرآن أن األمم اليت أهلكت كان أكثر أفرادها يهر مؤمنني فقال هللا يبني هذه السن  يف 
ذلك آلي  وما  قوم نوح عليه السالم )فأجنيناه ومن معه يف الفلك املشىون مث أيرقنا بعد الباقني. إن يف 

 كان أكثرهم مؤمنني(.
 وعن مثود قوم صاحل: )فأخذهم العذاب إن يف ذلك آلي  وما كان أكثرهم مؤمنني(.

وال يظن أيد أن الصيغ  الوييدة لسقوط احلضارات وهالك األمم هي يف ذلك األسلوب الذي حتدث 
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ي  متقدم  بسبب مواقفاا عنه القرآن هو الدمار املباخر الذي ياق بعدد من القرى عرب عصور اترخي
اجلائرة من دعوات األنبياء والرسل، كال إن األمم الظامل  املنىرف  واجملتمعات الفاسدة يهر الصاحل  للبقاء 
اليت أخذت اجلزاء من جنس عملاا، واليت ما زالت هي أمام قوتني: سصرمها مالك امللك لتىقيق أمره 

وة الرويي  يهر املنظورة، والناس يف األوىل ميرون يف اآلاثر الباقي  وتنفيذ سنته، القوة املادي  املنظورة والق
ويقرءون يف التاريخ مناذج خىت من تسصهر هللا للطبيع  يف إيقاق احلق وإزهاق الباطل، وذلك كالسيول 
اجلارف  والرايح العاصف  واهلزات العنيف  والصيى  والرجف ، والغرق، وإن اختلفت التعليالت والتصورات 

 سباب يدوث هذه العوامل املدمرة بني االجتاهات واملذاهب التفسهري .أل
أما صيغ  القوة الثاني  الالمرئي  يهر املنظورة فاي صيغ  رويي  معنوي  أكثر مشولي  وأخد خطراً، وهي اليت 

كل فرد حتتضر هبا األم  املصاب  كثهراً، وسن  هللا أن تنشأ أضرارها من داخل النفس اإلنساني ، وهي أن  
حييد عن االستقام  ويزيغ عن أمر ربه يصاب ابليأس واإليباط والقنوط وفشل اإلرادة أو ابلغرور والتجرب 

 والظلم والعدوان، وأخف األمراض من هذه أخر من اآلخر.
ويىت ال حيسب اإلنسان املعاصر نفسه أنه أصبح مبفازة ومناع  من هذه األمراض واملاالك مع أنه أييت 

ميارس عواملاا ـ جملرد انتمائه لعصر التكنولوجيا واالزدهار الطيب وتقدم وسائل العالج، فليقرأ عن أسباهبا و 
هذه األمراض يف احلضارة الغربي  املعاصرة وما تفعله يف أكرب عواصماا وما يعانيه أبناؤها من دمار 

ىل: )فلما زايوا أزاغ هللا قلوهبم وانتىار، وألمر بسيط جداً وهو أهنم زايوا عن أمر هللا فىق عليام قوله تعا
 وهللا ال يادي القوم الفاسقني(.

ويقيناً يف عدال  الرمحن انه سيىيق هبؤالء ما ياق أبهل تلك القرى الظامل  اليت سبقتام يف التاريخ واليت 
 قال هللا يف أهلاا: )فما زالت تلك دعواهم يىت جعلناهم يصيداً خامدين(.

ابقي  ببقاء اخللق، ومن عدل هللا يف اإلنساني  أال خيص األمم بنوع وايد أو صيغ  وسن  هللا سائرة، اثبت ، 
وايدة من الدمار والسقوط بل جرت سنته تعاىل بتنويع العذاب وكثرة ألوانه واختالفاا بطرق عديدة )وما 

 يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبشر(.
ون اهلالك والتعذيب الذي قد جيئ صاعق ، أو يرقاً، أو وحبسب فساد األم  واحنرافاا كما ذكران يك

فيضاانً، أو رحياً، أو خسفاً أو قىطاً، أو جماع  وارتفاعاً يف االسعار،أو امراضاً، وأوجاعاً، أو ظلما وجوراً 
أو فتناً واختالفاً بني الناس، أو مسصاً يف الصور واألخكال كما فعل ببين إسرائيل، أو ضعفاً يف القلوب، 

 وهنا يف النفوس كما هو يال  األم  اإلسالمي .و 
فعن هالك قوم نوح عليه السالم يقول تعاىل: )ولقد أرسلنا نوياً إىل قومه فلبث فيام ألف سن  إال 

 مخسني عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظاملون(.
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 احلياة الدنيا وعن عاد قال تعاىل: )فأرسلنا عليام رحياً صرصراً يف أايم حنسات لنذيقام عذاب اخلزى يف
 ولعذاب اآلخرة أخزى وهم ال ينصرون(.

 وعن مثود قال تعاىل: )وأما مثود فأهلكوا ابلطايي (.
 والطايي  هي الصاعق .

 وهكذا كل األمم آاتها ما يناسب إجراماا، ففي الغرق يقول هللا: )فأيرقناهم يف اليم(.
 ي (.ويف الريح يقول تعاىل: )وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عات

 ويف الصاعق  يقول تعاىل: )فأخذهتم الصاعق  وهم ينظرون(.

 ويقول يف اخلسف )فصسفنا به وبداره األرض(، وهو قارون.
ويقول تعاىل يف القىط واجملاعات واالرتفاع يف األسعار وانتشار األمراض )وبلوانهم ابحلسنات والسيئات 

 لعلام يرجعون(.
تشيع لألفراد: )قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاابً من فوقكم ويقول تعاىل يف الفنت بني الناس وال

أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم خيعا ويذيق بعضكم أبس بعض انظر كيف نصرف اآلايت لعلام 
 يفقاون(.

وقيل أن العذاب من فوق قد يكون هو القذف ابلقنابل على الناس من الطائرات والعذاب من حتت قد 
يت اعتاد املقاتلون استعماهلا يف احلروب، وقيل ليس الشيع هي كثرة الفرق واملذاهب يكون هو األلغام ال
 املتنايرة واملتصاذل .

ويقول تعاىل عن مسخ الصور: )فلما عتوا عن ما هنوا عنه قلنا هلم كونوا قردة خاسئني وإذ أتذن ربك 
 ليبعثن عليام إىل يوم القيام  من يسومام سوء العذاب(.

دث لبين إسرائيل، وكان مسصاً وتغيهراً يقيقياً وحتوياًل من الصور اآلدمي  إىل صورة قردة وهذا املسخ ي
 وخنازير وهذا هو ظاهر النص القرآين.

أما مسخ القلوب فقد يصل للكثهر من ذلك قارون وابن ابعوراء، الذي قال هللا فيه: )واتل عليام نبأ 
ن فكان من الغاوين ولو خئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل الذي آتيناه آايتنا فانسلخ مناا فأتبعه الشيطا

األرض وأتبع هواه فمثله كمثل الكلب أن حتمل عليه يلاث أو ترتكه يلاث ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
 آبايتنا فاقصص القصص لعلكم يتفكرون(.

د مسوم  عند وعن إمطار احلجارة على قوم لوط قال تعاىل: )وأمطران علياا يجارة من سجيل منضو 
 ربك وما هي من الظاملني ببعيد(.

ولقد أنذر هللا الذين كذبوا برسوله )ص( من أن ينزل هبم ما نزل بتلك األمم السابق  اليت خرجت عن 
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سنن االستقام  ويدود االمتثال ألمر هللا فقال تعاىل: )... وعاد ومثود وقد تبني لكم من مساكنام وزين 
عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى  هلم الشيطان أعماهلم فصدهم

ابلبينات فاستكربوا يف األرض وما كانوا سابقني فكال أخذان بذنبه فمنام من أرسلنا عليه ياصباً ومنام 
من أخذته الصيى  ومنام من خسفنا به األرض ومنام من أيرقنا وما كان هللا ليظلمام ولكن كانوا 

 يظلمون(.أنفسام 
وكانت اإلخارة األخرى إىل قارون وفرعون وهامان الذين جاءهم موسى ابلبينات فاستكربوا يف األرض، 

فاؤالء وأولئك قد كانوا أصىاب قوة ومال ويلب  وسلطان، وانلوا ملكاً وجاهاً فظنوا أن تلك عوامل بقاء 
حيتسبوا. قال تعاىل: )فكال أخذان وخلود وأسباب يصان  ومناع  فأاتهم هللا بسبب ذنوهبم من ييث مل 

بذنبه فمنام من أرسلنا عليه ياصباً ومنام من أخذته الصيى  ومنام من خسفنا به األرض ومنام من 
 أيرقنا وما كان هللا ليظلمام ولكن كانوا أنفسام يظلمون(.

 فاذه مصارع بعض العتاة الطغاة على مدار التاريخ الذين بقوا عربا ودروساً لإلنساني .
أما ما عوقب به الظاملون العرب بسبب تكذيبام برسول هللا عليه الصالة والسالم فقد كان يوم بدر الذي 

أخذ هللا فيه رؤوس الكفر والشرك ونصر املسلمني عليام وهم أذل  وهو نوع من أنواع عقوابت األمم 
م فلم ميوتوا فياا كلي  ومل السابق  بل لعله أخد وأخقى الن تلك األمم استؤصلت ابلعذاب مث املوت أما ه

 حييوا يياة طيب .
 وبقت سن  هللا وايدة ال تتبدل تعامل هبا القرون احلاضرة مبثل ما عملت هبا القرون الذاهب  اخلالي .

 املصدر:سنن القران يف قيام احلضارات وسقوطاا .
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