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هللا عنهما: )اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم حديث عبد هللا بن عمر رضي 
 اْلُمَعذَِّبيَن( " دراسة تحليلية"

Hadith of Abdullah bin Omar, may Allah be pleased with 

them: (Do not enter upon these people who are tortured) 
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 :ملخصال

حديث عبد هللا بن عمر رضي  هللا عنهما )اَل َتْدُخُلوا َعَلى تناول الباحث في هذه الدراسة "
ج، ، وذلك من خالل دراسة ما يتعلق باإلسناد من: )التخرياْلُمَعذَِّبيَن( دراسة تحليلية"َهُؤاَلِء اْلَقْوِم 

وترجمة الرواة، ولطائف اإلسناد، وألفاظ التحمل واألداء، ونوع الترجمة وعالقتها بالحديث، وسبب 
فاد من تورود وإيراد الحديث(، وما يتعلق بالمتن )المتن الجامع، وشرح الحديث، واإلعراب، وما يس

الحديث(، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: "وجوب طاعة النبي صلى هللا عليه وسلم 
 فيما أمر به من عدم اإلقامة في ديار القوم المعذبين". 

 عبد هللا بن عمر، ال تدخلوا، القوم، المعذبين. الكلمات المفتاحية:

https://www.frontierventures.org/
mailto:Anas.redwan@outlook.com
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Abstract 
In this study, the researcher handled  an analytical study of the hadith 

(Do not enter upon these people who are tortured) through studying what 

is related to the attribution of  (The graduation, the translation of the 

narrators, the chain of transmission, the words of tolerance and 

performance, the type of translation and its relationship to the hadith, and 

the reason for the incidence and inclusion of the hadith), in addition to what 

is related to text of hadith (The Whole text,  explanation of Hadith, 

inflection, and what is learned from the hadith). Among the most important 

findings of the researcher are: The obligation to obey the Prophet, Allah 

blessings and peace be upon him, as he commanded not to reside in the 

homes of tortured people.  

Keywords: Omar ben Abd Allah, Do not enter, People, Tortured.  

    

 المقدمة

 نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئاتو إّن الحمد هلل نحمده، 
أعمالنا، من يهده هللا فهو المهتد، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 

ا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه  وخليله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح له وأشهد أن محمد 
األمة، وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ال يضل عنها إال هالك، اللهم صل وسلم وبارك 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:

فإّن علم الحديث النبوي هو من أجل العلوم وأشرفها، وحق له أن يكون كذلك؛ ألّنه 
 . بالحديث المنسوب إلى سيد الخلق وأفضلهم محمد  يتعلق

والحديث النبوي هو المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم، وقد 
لحفظه علماء أجالء، عملوا في شتى علومه، وشرحوا أحاديثه شرحا  تحليليا ، واستنبطوا  سخر هللا 

واجتهدوا في خدمة الحديث النبوي سندا  ومتنا  ببيان لطائف األحكام الشرعية من مصادرها األصيلة، 
اإلسناد، ودراسة الرواة، وأسباب ورود األحاديث، وبيان نوع الترجمة وعالقتها بالحديث، والشرح 

 التفصيلي للحديث، وما يستفاد منه.

 وانطالق ا من ذلك، تناولت في بحثي: 

( "دراسة ْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبينَ حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: )اَل تَ 
 تحليلية".
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الاى-أسأل هللا تاعا اناه  وا ب حا وع أن يلهمني ر شدي، ويعصمني من شرّ  تحريف الكل م، أو الوق-س 
ل ت  واإ لاي ه  أ ن يب  في الوهم،  كَّ لاي ه  تاوا ف يق ي إ الَّ ب اهللَّ  عا ا تاو  ما  [.88]هود:  وا

 أواًل: أهمية الموضوع وبواعث اختياره: 

إّن دراسة األحاديث النبوية دراسة تحليلية تفيد الباحثين في استنباط األحكام الشرعية، وباألخص  -1
 أن السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي.

 اع بماء ثمود.التعرف على آراء العلماء في مسألة المكوث في ديار المعذبين، واالنتف -2

 ثانًيا: أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى ما يلي: 

دراسة حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم "ال تدخلوا على  -1
 هؤالء القوم المعذبين" دراسة تحليلية" سندا  ومتنا .

 بيان حكم المكوث في ديار المعذبين. -2
 .بيان حكم االنتفاع بماء ثمود -3
 استنباط الفوائد المتعلقة بالحديث من خالل أقوال وشروح العلماء. -4

 ثالًثا: الدراسات السابقة:

تبّين للباحث بعد البحث بوسائل متعددة، والسؤال للشيوخ واألساتذة الكرام، عدم وجود دراسة 
ُؤاَلِء اْلَقْوِم هَ حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: )اَل َتْدُخُلوا َعَلى مستقلة تناولت موضوع: 

 اْلُمَعذَِّبيَن( " دراسة تحليلية".

 رابًعا: منهج البحث وطبيعة العمل فيه:

 اتبعت المنهج الوصفي التحليلي مستعينا  بالمنهج االستنباطي النقدي في الدراسة.

 : المنهج في تخريج الحديث
 .خرجت األحاديث بما يكفل بيان حالها من أغلب مصادر السنة النبوية  

 : المنهج في الترجمة للرواة
ترجمت للرواة بذكر اسم الراوي، ونسبته، وكنيته، ولقبه، وتاريخ مولده، ووفاته، من خالل    

كتاب تقريب التهذيب البن حجر العسقالني، فإن كان الراوي متفق ا على توثيقه، أو تضعيفه، اكتفيت 
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بقدر  -عت فيما يتعلق في الجرح والتعديلبذكر خالصة القول فيه، أما إذا كان مختلف ا فيه، توس
 بما يساعد في الوقوف على خالصة القول فيه، ورتبت األقوال حسب سني الوفاة. -الحاجة

 : المنهج في التوثيق
اكتفيت بالعزو إلى المصادر باختصار خالل التخريج، والتراجم، وذلك في متن البحث، مع   

، والصفحة، ورقم الحديث إن وجد، ثم ذكرت معلومات ذكر اسم المصنف أو ما اشتهر به، والجزء
 الكتاب كاملة في قائمة المراجع.

 خامًسا: خطة البحث:

 تتكون خطة البحث من مقدمة، ومبحثين، والخاتمة والمراجع.

: وتشتمل على أهمية الموضوع، وبواعث اختياره، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، المقدمة
 العمل فيه، وخطة البحث.ومنهج البحث وطبيعة 

المبحث األول: دراسة اإلسناد لحديث )اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبيَن(، وفيه ستة 
 مطالب:

 الحديث. تخريج-األولالمطلب 

 الرواة. دراسة-الثانيالمطلب 

 اإلسناد ومنهج اإلمام مسلم في السند. لطائف-الثالثالمطلب 

 ألفاظ التحمل واألداء. -الرابعالمطلب 

 الترجمة وعالقتها بالحديث. نوع-الخامسالمطلب 

 الورود وااليراد. سبب-السادسالمطلب 

المبحث الثاني: دراسة المتن لحديث )اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبيَن(، وفيه أربعة 
 مطالب:

 الجامع. المتن-األولالمطلب 

 الحديث. شرح-ثانيالالمطلب 

 الحديث. إعراب-الثالثالمطلب 
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 يستفاد من الحديث. ما-الرابعالمطلب 

 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

 المبحث األول: دراسة اإلسناد لحديث )اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبيَن(.

ثاناا قال اإلمام مسلم في صحيحه دَّ ل يُّ ب ن  ح  : "حا ، واعا يد  ع  ق تاي باة  ب ن  سا ، وا ياى ب ن  أايُّوبا يع ا ياح  م  ، جا ر  ج 
، أانَّ  يناار  ن ي عاب د  هللا  ب ن  د  بارا ، أاخ  فار  ع  يل  ب ن  جا مااع  ثاناا إ س  دَّ : حا ، قاالا اب ن  أايُّوبا يلا مااع  م عا عاب دا ه  عان  إ س   سا

: قاالا  ، ياق ول  :  هللا  ب نا ع مارا ر  ج  اب  ال ح  حا اص  لَّما أل  سا لاي ه  وا لَّى هللا  عا ول  هللا  صا ء  »راس  لاى هاؤ الا ل وا عا خ  الا تاد 
، أان  ي   م  لاي ه  ل وا عا خ  ، فاإ ن  لام  تاك ون وا بااك ينا فاالا تاد  ، إ الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا ذَّب ينا م  ال م عا ث ل  ماا ال قاو  يباك م  م  ص 

ابا   .(1)«"ه م  أاصا

 تخريج الحديث: -المطلب األول

( 157/ 10، وأحمد في مسنده )4702( 81/ 6، و)4420( 7/ 6أخرجه البخاري في صحيحه )
، والحميدي 4561( 167/ 8، كالهما من طريق مالك. وكذلك أخرجه أحمد في مسنده )5931

، من طريق 5441( 322/ 9، عن سفيان. وأخرجه أحمد في مسنده )668( 532/ 1في مسنده )
، من طريق عبد الرحمن بن 5645( 462/ 9عبد العزيز بن مسلم. وأخرجه أحمد في مسنده )

 كلهم عن عبد هللا بن دينار به.إسحاق. 

( 245/ 9، وأحمد في مسنده )4419( 7/ 6، و)3380( 149/ 4وأخرجه البخاري في صحيحه )
مار. وكذلك أخرجه البخاري  ، من طريق،1624( 415/ 1، وعبد الرزاق في مصنفه )5342 ماع 

، وابن حبان في صحيحه 5705( 517/ 9، وأحمد في مسنده )3381( 149/ 4في صحيحه )
 كالهما عن الزهري عن سالم بن عمر به.، من طريق ي ون س. 6199( 79/ 14)

( 81/ 14، وابن حبان في صحيحه )13654( 457/ 12وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير)
 طريق عمرو بن دينار به.، من 6200

 دراسة الرواة: -المطلب الثاني

                                                           

، إ الَّ أان  تاك ون وا با -( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق1( م  ه  ينا ظالام وا أان ف سا اك نا الَّذ  ل وا ماسا خ  / 4اك ينا )بااب  الا تاد 
2285 )38 - (2980.) 
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بمعجمة ثم فاء وقاف، أبو العباس المصري من السابعة، مات سنة ثمان (1)يحيى بن أيوب الغافقي -1
 .(2)وستين

ا(3)قال يحيى بن معين د"، وقال أيض  ع  ياى بن أيوب يقع في لاي ث بن سا انا ياح  انا ث قاة "، (4): " كا : "وكا
ي ث"، وقال أحمد بن حنبل(5)وقال د  ال ح ال حا انا يحيى بن أيـوب يجـــــــلس إ لاى اللَّي ـــث بن (6): "صا كا : "وا

ظ"، وقال ابن سعد ف  انا سيئ ال ح  كا : "ثقة"، وقال أبو (8): "كان منكر الحديث"، وقال العجلي(7)سعد وا
ال ح"، وقال أبو حاتم(9)داود : ليس بذاك القوي، وقال (11)قطني: "سيئ الحفظ"، وقال الدار (10): "صا

 قلت: صدوق يخطئ أحيان ا. : " صدوق ربما أخطأ".(12)ابن حجر

بفتح الموحدة وسكون  (13)قتيبة بن سعيد بن جميل بفتح الجيم ابن طريف الثقفي أبو رجاء البغالني -2
 .(14)المعجمة يقال اسمه يحيى وقيل علي ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة أربعين عن تسعين سنة

نزيل بغداد ثم مرو ثقة  (15)علي بن ح جر بضم المهملة وسكون الجيم ابن إياس السعدي المروزي  -3
 .(16)حافظ من صغار التاسعة مات سنة أربع وأربعين وقد قارب المائة أو جازها 

                                                           
بفتح الغين المعجمة وكسر الفاء والقاف، هذه النسبة إلى غافق. وهو اسم حصن باألندلس، واسم رجل وهو غافق بن (1)

 (.6/ 10العاصي بن عمرو بن مازن بن األزد بن الغوث. األنساب للسمعاني )
 .7511( 588تقرب التهذيب البن حجر العسقالني، )ص (2)
 .846( 224ابن معين )ص -معرفة الرجال لإلمام أبي زكريا يحيى بن معين رواية ابن محرز (3)
 .1384( 338المرجع السابق، )ص (4)
 .120( 53المرجع نفسه، )ص (5)
 (.52/ 3العلل ومعرفة الرجال ألحمد رواية ابنه عبد هللا، أحمد بن حنبل ) (6)
 (.357/ 7الطبقات الكبرى، ابن سعد ) (7)
 .1791( 468الثقات، العجلي )ص (8)
 .1527( 231سؤاالت أبي عبيد اآلجري لإلمام أبي داود السجستاني، أبو داود )ص (9)
 (.128/ 9الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم ) (10)
 .28( 98سؤاالت أبي عبد هللا بن بكير البغدادي لإلمام أبي الحسن الدارقطني، الدارقطني )ص (11)
 .7511( 588ابن حجر )صتقريب التهذيب،  (12)
بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الغين المعجمة وفي آخرها النون، هذه النسبة الى بغالن وهي بلدة بنواحي بلخ وظني  (13)

 (.276/ 2أنها من طخارستان. األنساب للسمعاني )
 .5522( 454تقريب التهذيب، ابن حجر )ص (14)
« الشاه جان»، وإنما قيل له « مرو الشاهجان»فتح الميم والواو بينهما الراء الساكنة وفي آخرها الزاى، هذه النسبة إلى  (15)

يعنى الشاه جانى موضع الملوك ومستقرهم، خرج منها جماعة كثيرة قديما وحديثا من أهل العلم والحديث، وكان فتح 
 (.12/207النعمان الباهلي. األنساب للسمعاني )مرو سنة ثالثين من الهجرة على يد حاتم بن 

 .4700( 399تقريب التهذيب، ابن حجر )ص: (16)
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، أبو إسحاق القارئ ثقة ثبت، من الثامنة، (1)إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير األنصاري الزرقي -4
 .(2)نين مات سنة ثما

موالهم أبو عبد الرحمن المدني مولى ابن عمر ثقة من الرابعة مات  (3)عبد هللا بن دينار العدوي  -5
 .(4)سنة سبع وعشرين 

عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمن ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد  -6
العبادلة وكان من أشد الناس اتباعا وهو ابن أربع عشرة ]سنة[ وهو أحد المكثرين من الصحابة و 
 .(5)لألثر مات سنة ثالث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها 

 

 لطائف اإلسناد ومنهج اإلمام مسلم في السند: -المطلب الثالث

 اإلمام مسلم.  (6)هذا السند من رباعيات -1
2-  ، ياى ب ن  أايُّوبا ثاناا ياح  دَّ ق تاي باة  ب ن  العطف بين الشيوخ بحرف العطف )و(: "حا ل يُّ ب ن   وا ، واعا يد  ع  سا

." ر  ج   ح 
3- ." فار  ع  يل  ب ن  جا مااع  ثاناا إ س  دَّ : حا  بيان صيغة األداء عند تعدد الشيوخ: " قاالا اب ن  أايُّوبا
يل   -4 مااع  ثاناا إ س  دَّ تحديد صاحب اللفظ، وتقديم المصرح بالسماع على غيره: "، قاالا ابن أايُّوب: حا

فا  ع  ".ب ن  جا  ر 

 ألفاظ التحمل واألداء: -المطلب الرابع

 فيه التحديث بصيغة: "الجمع، والتحديث، والعنعنة، والقول، والسماع".

 نوع الترجمة وعالقتها بالحديث: -المطلب الخامس

                                                           
بضم الزاى وفتح الراء وفي آخرها القاف، هذه النسبة إلى بنى زريق وهم بطن من األنصار يقال لهم بنو زريق. األنساب  (1)

 (.285/ 6للسمعاني )
 .431( 106تقريب التهذيب، ابن حجر )ص (2)
بفتح العين والدال المهملتين، هذه النسبة إلى خمسة رجال، منهم عدي بن كعب بن لؤّي بن غالب بن فهر، جد أمير  (3)

هم كثرة وشهرة. ينتسبون إليه، وفي -المؤمنين عمر بن الخطاب رضى هللا عنه، ورهطه وعشيرته وأوالده من بعده ومواليه
 (.251/ 9األنساب للسمعاني )

 .3300( 302ب، ابن حجر )ص: تقريب التهذي(4)
 .3045(3/300ابن األثير ) -. ينظر: أسد الغابة3490( 315المرجع السابق )ص: (5)
 وهي تفيد علو  في اإلسناد. (6)
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 .(1)الترجمة ظاهرة، وعالقتها ناقصة

 سبب الورود وااليراد: -المطلب السادس

 : (2)سبب ورود الحديث -أوالً 

ي ر ياةا، عان  قال: "(3)ما رواه اإلمام أحمد في مسنده  وا ن ي اب نا ج  ٌر ياع  خ  ثاناا صا دَّ ، حا ماد  ب د  الصَّ ثاناا عا دَّ حا
اما تاب وكا نازالا ب ه   لَّما ب النَّاس  عا سا لاي ه  وا لَّى هللا  عا ول  َّللاَّ  صا : نازالا راس  ، عان  اب ن  ع مارا قاالا را نااف ع  ج  م  ال ح 

نا  ا، وا ن ها ن وا م  ، فاعاجا ا ثام ود  ن ها راب  م  انا ياش  باار  الَّت ي كا قاى النَّاس  م نا اآل  تاس  ، فااس  ن دا ب ي وت  ثام ودا ب وا صا ع 
لاف وا ال عا  ، واعا ورا لَّما فاأاهرااق وا ال ق د  سا لاي ه  وا لَّى هللا  عا ول  َّللاَّ  صا م  فاأاماراه م  راس  ورا ب اللَّح  لا ج  ال ق د  تاحا ، ث مَّ ار  ب لا ينا اإل  

لاى ال   ل وا عا خ  اه م  أان  ياد  ناها ا النَّاقاة ، وا ن ها راب  م  انات  تاش  لاى ال ب ئ ر  الَّت ي كا م  عا تَّى نازالا ب ه  م  حا ينا ب ه  م  الَّذ  قاو 
 : ب وا قاالا ، فاالا »ع ذّ  م  اباه  ث ل  ماا أاصا يباك م  م  ى أان  ي ص  شا م   إ نّ ي أاخ  لاي ه  ل وا عا خ   ".«تاد 

 :(4)سبب ايراد الحديث -ثانياً 

ثان ي ي ون س  ب  (5)قال الطحاوي  دَّ : حا ب د  هللا  ب ن  واه ب  قاالا ثاناا عا دَّ : حا ثاناا قاالا دَّ ناا ي ون سا قاد  حا د  , : "فاواجا ن  ياز يدا
اك نا ثام ودا  را ماسا ج  ك ر  ال ح  , واه وا ياذ  اب  ها ال م  ب ن  عاب د  هللا : إ نَّ عا عان  اب ن  ش  : قاالا سا ب دا هللا  ب نا ع مارا قاالا

لَّى َّللاَّ   ول  هللا  صا ر  , فاقاالا لاناا راس  ج  لاى ال ح  لَّما عا سا لاي ه  وا لَّى َّللاَّ  عا ناا ماعا النَّب يّ  صا ر  : " مارا لَّما: قاالا سا لاي ه  وا  عا
ينا  اك نا الَّذ  ل وا ماسا خ  اباه م  " , ث   " الا تاد  يباك م  ماا أاصا ذار ا أان  ي ص  راعا ظالام وا إ الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا حا , فاأاس  را مَّ زاجا

ا ". لَّفاها تَّى خا  حا

 المبحث الثاني: دراسة المتن لحديث )اَل َتْدُخُلوا َعَلى َهُؤاَلِء اْلَقْوِم اْلُمَعذَِّبيَن(

 المتن الجامع: -المطلب األول

                                                           
"، ونصُّ ا (1) ، إ الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا م  ه  ينا ظالام وا أان ف سا اك نا الَّذ  ل وا ماسا خ  لاى »حديث: لترجم النووي له ب "بااب  الا تاد  ل وا عا خ  الا تاد 

لاي ه   ل وا عا خ  ، فاإ ن  لام  تاك ون وا بااك ينا فاالا تاد  ، إ الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا ذَّب ينا م  ال م عا ء  ال قاو  م  م  هاؤ الا اباه  ث ل  ماا أاصا يباك م  م   «.، أان  ي ص 
ومصطلح  الحديث. الوسيط في علوم -صلى هللا عليه وسلم-هو علم يبحث فيه عن األسباب الداعية إلى ذكر رسول هللا  (2)

 (.467الحديث، أبو شهبة )ص:
 .5984( 191/ 10( مسند أحمد، أحمد بن حنبل )3(
 وهو السبب الذي دعا الراوي لذكر الحديث. (4)
 .3742( 363/ 9( شرح مشكل اآلثار، الطحاوي )5(
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ب   :  (1)،" َقاَل: َمَرْرَنا َمَع َرُسوِل َّللاَِّ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِباْلِحْجِر، َفَقاَل َلَنا"د هللا ب ن ع مارعا ياق ول 
ر   ج  اب  ال ح  حا اص  لَّما أل  سا لاي ه  وا لَّى هللا  عا ول  هللا  صا ، "َلمَّا َنَزَل (2)ال""لما مر بأصحاب الحجر ق قاالا راس 

ل وا ": »(4)""َوُهَو ِباْلِحْجرِ ، (3)ْجَر"اْلحِ  خ  م   (5)َمَساِكَن الَِّذيَن َظَلُموا َأْنُفَسُهْم"الا تاد  ء  ال قاو  لاى هاؤ الا  "الَِّذينَ عا
ُبوا" ، إ الَّ " (7()6)ُعذِِ ذَّب ينا ، فاإ ن  لام  تاك ون وا بااك ينا  (8)"َأْنُتْم َباُكونَ ال م عا  (9)ًرا َأْن ُيِصيَبُكْم""َحذَ أان  تاك ون وا بااك ينا

اباه م   ث ل  ماا أاصا يباك م  م  ، أان  ي ص  م  لاي ه  ل وا عا خ  ْيَر َحتَّى َأَجاَز الَواِدَي"ُثمَّ َقنََّع َرْأَسُه َوَأْسَرَع ال« "فاالا تاد  ، (10)سَّ
ْحِل""  .(12)ى َخلَّْفَها"ُثمَّ َرَحَل َفَأْسَرَع َحتَّ ، "(11)َوَتَقنََّع ِبِرَداِئِه َوُهَو َعَلى الرَّ

 شرح الحديث: -المطلب الثاني

نبذة مختصرة عن قوم صالح عليه السالم، من خالل تفسير ييات من القرين الكريم  -أواًل 
 تحدثت عنهم:

ثمود، وهي من قبائل العرب،  عليه السالم إلى قبيلة صالحا   أرسل هللا عز وجل نبيه
ر(واحدا  منها، وكانت مساكنها بـ  صالح وكان ج  ، وهو مكان يقع اآلن بين الحدود الشمالية (13))الح 

عليه السالم قد أنعم هللا عليهم  صالح للمملكة العربية السعودية وشرق المملكة األردنية، وكان قوم
بمظاهر الحضارة من العمران والبنيان، بيد أنهم كانوا جاحدين ألنعمه، منكرين لوحدانيته، وقد 

، ت أنه رسول من هللا إليهم، فأتاهم بالناقة، وأمرهم أن يتركوا الناقة وشأنهاطالبوا نبيهم بمعجزة تثب

                                                           
 .6199( 79/ 14صحيح ابن حبان، ابن حبان ) (1)
 .3380( 149/ 4صحيح البخاري، البخاري ) (2)
 .13654( 457/ 12المعجم الكبير، الطبراني ) (3)
 .5441( 322/ 9مسند أحمد، أحمد بن حنبل ) (4)
 .3380( 149/ 4صحيح البخاري، البخاري ) (5)
 .4561( 167/ 8مسند أحمد، أحمد بن حنبل ) (6)
 .668( 532/ 1مسند الحميدي، الحميدي ) (7)
 .668( 532/ 1المرجع السابق) (8)
 .6199( 79/ 14صحيح ابن حبان، ابن حبان ) (9)
 .4419( 7/ 6صحيح البخاري، البخاري ) (10)
 .5342( 245/ 9مسند أحمد، أحمد بن حنبل ) (11)
 .6199( 79/ 14بن حبان )صحيح ابن حبان، ا (12)
بالكسر ثم السكون، وراء، وهو في اللغة ما حجرت عليه أي منعته من أن يوصل إليه، وكل ما منعت منه فقد حجرت (13)

عليه، والحجر العقل، واللب، والحجر، بالكسر والضم، الحرام، لغتان معروفتان فيه. والحجر: اسم ديار ثمود بوادي 
والشام، قال اإلصطخري: الحجر قرية صغيرة قليلة السكان، وهو من وادي القرى على يوم بين القرى بين المدينة 

 (.221-220/ 2جبال، وبها كانت منازل ثمود. معجم البلدان، ياقوت الحموي )
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وال يمسوها بسوء، غير أنهم لم يلتفتوا ألمره، وقتلوا الناقة، فعاقبهم سبحانه شر عقاب، ونجى 
 . والذين آمنوا معه صالحا   نبيه

لا {وذكر هللا عز وجل ما حصل مع قوم صالح في القرآن الكريم فقال:  اب  وا حا ذَّبا أاص  قاد  كا
ل ينا ) سا ر  ال م ر  ج  ينا )80ال ح  ر ض  ا م ع  ن ها باال  ب ي وت ا 81( واآتاي نااه م  آياات ناا فاكاان وا عا ت ونا م نا ال ج  ان وا يان ح  كا ( وا

ن ينا ) ينا )82آم  ب ح  ة  م ص  ي حا ذات ه م  الصَّ ان وا يا 83( فاأاخا ناى عان ه م  ماا كا ا أاغ  ب ونا )( فاما سورة  }(84ك س 
 :على اثنين منهم أقتصرُ  ،وقد عِلق كثير من المفسرين على هذه اآلية. }84-80{الحجر 

ر  : "(1)قال القرطبي رحمه هللا في تفسيره ج  باة ، واال ح  ر  ال كاع  ج  ا ح  ن ها : م  لاى ماعاان  ر  يان طال ق  عا ج  ال ح 
 ، ر  ال قام يص  ج  ر  ح  ج  ، واال ح  ل  ق  يااال عا ر  د  ج  ر  ال فاراس  األ  ن ثاى، واال ح  ج  ، واال ح  ح  ت ح  أاف صا ، واه وا واال فا ر  ثام ودا

تاب وكا  ال م رااد  هنا، ا باي نا ماكَّةا وا ٌض باي نا (2)أي المدينة، واه يا ما ، وه يا أار  ي ف يه  ثام ود  ، واه وا ال وااد ي الَّذ 
م   ام ، واه م  قاو  از  واالشَّ جا لام   ال ح  َّللاَّ  أاع  ال ح  وا  ".صا

ر" وذكر أن المراد به هي ديار ثمود، وحدد مكانها ما بين مكة  ج  هنا بّين القرطبي معاني لفظ "ح 
 المكرمة وتبوك. 

.   : "(3)وقال ابن كثير رحمه هللا في تفسيره م  ا ناب يَّه  ال ح  ذَّب وا صا ينا كا : ثام ود  الَّذ  ر  ه م  جا اب  ال حا حا أاص 
ذا  النَّاقاة  الَّت ي أا وا ال ٌح، كا اءاه م  ب ه  صا ق  ماا جا د  لاى ص  لُّه م  عا ياات  ماا ياد  الاى أانَّه  آتااه م  م نا اآل  هاا كارا تاعا راجا خ 

ر ب   لاه م  ش  ٌب وا ر  ا ش  ، لاها م  ه  د  راح  ف ي ب الا مَّاءا فاكاانات  تاس  راة  صا خ  ال ح  م ن  صا م  ب د عااء  صا ل وم . يا  َّللاَّ  لاه  م  ماع  و 
: م ن   { أاي  ن ينا باال  ب ي وت ا آم  ت ونا م نا ال ج  الاى: أانَّه م  }كاان وا يان ح  ذاكارا تاعا وهاا. وا لامَّا عاتاوا واعاقار  ف  غا  فا و  ي ر  خا

ن ي اهاد  م ن  صا ماا ه وا ال م شا باث ا، كا باطار ا واعا ر ا وا ا، بال  أاشا ت يااج  إ لاي ها م  واالا اح  ه  ، ع  ر  ج  م  ب وااد ي ال ح   ف ي ب ي وت ه 
راعا  ه  واأاس  لَّما واه وا ذااه ٌب إ لاى تاب وكا فاقانَّع راأ سا سا لاي ه  وا لَّى َّللاَّ  عا ول  َّللاَّ  صا قاالا  الَّذ ي مارَّ ب ه  راس  ابَّتاه ، وا دا

ذَّب ينا إ   م  ال م عا ل وا ب ي وتا ال قاو  خ  اب ه : "الا تاد  حا اص  ، فاإ ن  لام  تا أل  ياةا أان  الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا ش  ب ك وا فاتابااك وا خا
ناى عا  ا أاغ  ، }فاما بااح  ق تا الصَّ : وا { أاي  ينا ب ح  ة  م ص  ي حا م  الصَّ ذات ه  ل ه : }فاأاخا قاو  "، وا م  اباه  يباك م  ماا أاصا م  ماا ي ص  ن ه 

ان وا ياس   : ماا كا { أاي  ب ونا ا عا كاان وا ياك س  نُّوا ب ماائ ها م  الَّت ي ضا ث ماار ه  م  وا ه  وع  ر  لُّوناه  م ن  ز  تَّى تاغ  ن  النَّاقاة ، حا
ت ه م  لامَّ  ، واالا نافاعا واال  ام  ن ه م  ت ل كا األ  فاعات  عا يااه ، فاماا دا م  ف ي ال م  لاي ه  يّ قا عا وهاا ل ئاالَّ ت ضا ".عاقار  بّ كا ر  را اءا أام   ا جا

                                                           
 (.46+45/ 10ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي ) (1)
الشام، وقيل بركة ألبناء سعد من بني عذرة وقال أبو زيد: بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف: موضع بين وادي القرى و (2)

تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط 
 (.14/ 2ينسب إلى النبي، صلى هللا عليه وسلم. معجم البلدان، ياقوت الحموي )

 (.455/ 4تفسير ابن كثير، ابن كثير ) (2)
 (.545/ 4تفسير ابن كثير، ابن كثير ) (3)
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ر  نبيه صالح عليه تحدث ابن  كثير رحمه هللا عن ع ت ّو قوم ثمود ومعصيتهم ألمر هللا عز وجل وأام 
السالم، وعقرهم للناقة، ثم نزول العذاب من عند هللا عز وجل عليهم صباحا ، حسب ما وعدهم به 

 نبي هللا صالح عليه السالم.

 ذكر عذاب قوم صالح عليه السالم: -ثانًيا

تفسيره قصة العذاب الذي نازالا بقوم نبي هللا صالح عليه السالم بعد أن عتوا عن ذاكارا الباغاوّي في 
ال ٌح  م  صا ماةا َّللاَّ  فأبشروا بعأي لقومه –أمر ربهم وعقروا الناقة: "فقال لاه  ر  ت م  ح  ك  ذاب هللا ونقمته، : ان تاها

ان وا  كا م  افقالوا وهم يهزؤون به: ومتى ذلك؟ وما آية ذلك يا صالح؟ وا ايَّاما ف يه  مُّونا األ  ٌل ي سا د  أاوَّ احا أل 
ان وا  كا بااٌر واألربعاء جبار والخميس مؤنسا والجمعة عروبة والسبت شبار، وا ثااءا د  ن  واالثُّالا ث ناي ن  أاه وا وااال 

ب   : ت ص  ينا قاال وا ذال كا ال ٌح ح  م  صا اءا، فاقاالا لاه  ب عا ار  ما األ  وا النَّاقاةا ياو  و ج وه ك م   ح ونا عاقار  ن س  وا م  م ؤ  اةا ياو  غادا
وا  و ج وه ك م  م س  ب ح ونا يوم شبار وا مارٌَّة، ث مَّ ت ص  و ج وه ك م  م ح  وباة  وا ما ال عار  ب ح ونا ياو  فارٌَّة، ث مَّ ت ص  ٌة، ث مَّ م ص  دَّ

ال ٌح ذا  م  صا لامَّا قاالا لاه  ، فا ل  ما أاوَّ ك م  ال عاذااب  ياو  بّ ح  قا ي صا ينا عا ة  الَّذ  عا ت ل  ل كا قاالا التّ س  ل ناق  وا النَّاقاةا: هال مَّ فا ر 
ه   نااه  ب نااقات ه  فاأاتاو  ق  نَّا أال حا ب ا قاد  ك  اذ  انا كا لاناا، واإ ن  كا ل نااه  قاب  ق ا عاجَّ اد  انا صا ا فاإ ن  كا ال ح  ي ال  ل ي بايّ ت وه  ف ي أاه ل ه ، لا  صا

م  ال   ماغات ه  اراة ، فلما أبطؤ ماالا فادا جا ال ح  لينظرو ئ كاة  ب ال ح  ن ز لا صا ا ما م  أاتاو  اب ه  حا لاى أاص  وه م  وا عا د  ا أصحابهم فاواجا
لا  وناه  وا ت ه  د  يرا ، ث مَّ هامُّوا ب ه  فاقاامات  عاش  : أان تا قاتال تاه م  ال ح  اراة ، فاقاال وا ل صا جا وا ب ال ح  خ  حا ب  قاد  ر ض  الا وا السّ  ، س 

، فاإ ن   ث  دا ثاالا م  باع  ك م  أانَّ ال عاذاابا نااز ٌل ب ك  ا فاقاد  واعادا ت ل وناه  أاباد  َّللاَّ  الا تاق  : وا قاال وا لاه م  وا  وا ق ا لام  تاز يد  اد  انا صا كا
لاتا  ب ا واإ ن  كان كاذبا  فأنتم وراء ما تريدون، فانصرفوا عنه لاي  لاي ك م  إ الَّ غاضا بَّك م  عا ما ه  را وا ياو  باح  م  فاأاص 

و ج وه ه م  مصفّرة كأّنما طليت بالخلوف صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، فعند ذلك أيقنوا  م يسا وا ال خا
اءا إ لاى با  تَّى جا م  حا ن ه  ال ٌح هاار ب ا م  ، فطلبوه ليقتلوه فخرج صا م  قاه  دا ا قاد  صا ال ح  ف وا أانَّ صا ط ن  العذاب واعارا

ب  م ن  ثام و  ي كانَّى ب أاب ي ه د  ٌل وا ٌل ي قاال  لاه : ن فاي  ه م  راج  يّ د  لاى سا ر ٌك دا ي قاال  لاه م  بان ي غان م ، فانازالا عا  واه وا م ش 
لاي ه ، فاقاالا  لُّوه م  عا ب وناه م  ل ياد  ذّ  ال ح  ي عا اب  صا حا لاى أاص  واا عا لاي ه  فاغادا وا عا ر  د  لام  ياق  ٌل م ن  را  فغّيبه عنهم وا ج 

لاي كا أافاناد   ب وناناا لنهديهم عا ذّ  م : ياا ناب يَّ َّللاَّ  إ نَّه م  لاي عا ع  ب ن  هارا ال ح  ي قاال  لاه  م ب د  اب  صا حا ما، أاص  : ناع  ؟ قاالا م  لُّه 
ا ن د ي صا ما ع  : ناع  ، فاقاالا ب  فاكالَّم وه  ف ي ذال كا ا أاباا ه د  لاي ه  واأاتاو  م  عا لَّه  وا ل  فادا راض  ب يٌل، فاأاع  لاي ه  سا لاي سا لاك م  عا ٌح وا

ا يا  ا ب ما ب ر  باع ض  م  ي خ  ه  لا باع ض  عا م  م ن  العذاب، فاجا لاه م  عان ه  ماا أان زالا َّللاَّ  ب ه  غا شا تاراك وه  وا ن ه  وا نا ف ي عا و  را
م  أاالَّ قاد  ما  ه  ماع  وا ب أاج  اح  ا صا و  سا لامَّا أام  ، فا م  و و ج وه ه  باح  لامَّا أاص  ، فا ل  اجا ٌم م نا األ  ى ياو  ما الثَّان ي إ ذاا ضا ا ال ياو 

ى  م  أاالَّ قاد  ماضا ه  ماع  وا ب أاج  اح  ا صا و  سا لامَّا أام  مارٌَّة كأنما خضبت بالدماء فصاحوا وبكوا، فا و ج وه ه م  م ح 
با  لامَّا أاص  ، فا راك م  ال عاذااب  ل  واحاضا اجا ماان  م نا األ  وا ياو  ما الثَّال ثا إ ذاا و ج وه ه م  م س  وا ال ياو  أانَّماا طليت ح  ٌة كا دَّ

ال ٌح م ن  باي ن   راجا صا د  خا احا لاة  األ  لامَّا أن كانت لاي  ، فا ذااب  راك م  ال عا بالقار فصاحوا بأجمعهم أاالا قاد  حاضا
ام ، فانازالا راما  ه  إ لاى الشَّ لاما ماعا مان  أاس  م  وا م  ت  أاظ ه ر ه  باحا ال قاو  لامَّا أاص  ، فا ينا ط  نَّط وا وألقوا لاةا ف لاس  تاحا كافَّن وا وا
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ونا م ن  أاي نا ياأ ت ي ر  ار ض  مارَّة  الا ياد  مااء  مارَّة  واإ لاى األ  اراه م  إ لاى السَّ لّ ب ونا أاب صا ، ه  أنفسهم باألرض ي قا م  ال عاذااب 
ى م ن  ياو   حا تادَّ الضُّ لامَّا اش  تا فا وَّ صا قاة ، وا اع  لّ  صا ت  ك  و  ا صا د  أتتهم صيحة من السماء ف يها احا  ك لَّ م  األ 

ب يٌر إ   يٌر واالا كا غ  ن ه م  صا لام  ياب قا م  م  فا ور ه  د  ار ض  فاقاطَّعات  ق ل وباه م  ف ي ص  ٌت ف ي األ  و  ء  لاه  صا ي  الَّ هالاكا شا
الاى:  ا قاالا َّللاَّ  تاعا و {كاما باح  م  جاث م ينا فاأاص  ال ف  }ا ف ي دار ه  ة  ب ن ت  سا ا ذار يعا ة  ي قاال  لاها دا عا ار ياة  م ق  ، إ الَّ جا

راع  ماا ي راى  أاس  راجات  كا انات  كافرة شديدة العداوة لصالح فأطلق هللا رجليها بعد ما عاايانات  ال عاذاابا فاخا كا وا
تَّى أاتات  قزح وهو واد ال ق راى، ٌء قاطُّ حا ي  ماا أاصا  شا ايانات ه  م نا ال عاذااب  وا ت ه م  ب ماا عا بارا ، ث مَّ فاأاخ  ابا ثام ودا

" ر بات  مااتات  لامَّا شا ق يات  فا . هكذا كانت نهاية قوم ثمود بعد أن عصوا أمر (1)استسقت م نا ال مااء  فاس 
 ربهم، أسأل هللا العافية، والثبات على الدين. 

 ألفاظ الحديث: شرح-ثالًثا

ل يُّ ب  ال اإلمام مسلم في صحيحهق ، واعا يد  ع  ق تاي باة  ب ن  سا ، وا ياى ب ن  أايُّوبا ثاناا ياح  دَّ ، : "حا ر  ن  ح ج 
يناا باران ي عاب د  هللا  ب ن  د  ، أاخ  فار  ع  يل  ب ن  جا مااع  ثاناا إ س  دَّ : حا ، قاالا اب ن  أايُّوبا يلا مااع  ا عان  إ س  يع  م  ، أانَّه  ر  جا

م عا عا  : سا ر  ج  اب  ال ح  حا اص  لَّما أل  سا لاي ه  وا لَّى هللا  عا ول  هللا  صا : قاالا راس  ، ياق ول  ل وا »ب دا هللا  ب نا ع مارا خ  الا تاد 
ل وا عا  خ  ، فاإ ن  لام  تاك ون وا بااك ينا فاالا تاد  ، إ الَّ أان  تاك ون وا بااك ينا ذَّب ينا م  ال م عا ء  ال قاو  لاى هاؤ الا م  لا عا يباك م  ي ه  ، أان  ي ص 

م   اباه  ث ل  ماا أاصا  .(2)«"م 

: "وكان هذا في غزوة تبوك، والحجر بكسر الحاء (3)قال صاحب كتاب الكوكب الوهاج
وسكون الجيم هي منازل ثمود مر عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عند توجهه إلى غزوة تبوك 

 ليوم.وهي ما بين خيبر وتبوك يشاهد فيها آثارهم حتى ا

وقوله: )ال تدخلوا( أيها المؤمنون، )على( منازل، )هؤالء القوم المعذبين( يعني قوم ثمود، )ال أن 
تكونوا( معتبرين بهم، )باكين( عند مشاهدة ما أصابهم من العذاب عند عصيانهم خوف ا من وقوع 

فتح الهمزة يصيبكم( بمثله عليكم، )فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم( أي في منازلهم، )أن 
مفعول من أجله أي خشية أن يصيبكم أو كراهية أن يصيبكم، )مثل ما أصابهم( من العذاب، ومثال 

                                                           
بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة، وكاف: موضع بين وادي القرى والشام، وقيل بركة ألبناء سعد من بني عذرة وقال أبو زيد: (1)

تبوك بين الحجر وأول الشام على أربع مراحل من الحجر نحو نصف طريق الشام، وهو حصن به عين ونخل وحائط 
 (.14/ 2إلى النبي، صلى هللا عليه وسلم. معجم البلدان، ياقوت الحموي ) ينسب

 (.211-210/ 2تفسير البغوي، البغوي )(1)
، إ الَّ أان  تاك ون وا باا-أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق (2) م  ه  ينا ظالام وا أان ف سا اك نا الَّذ  ل وا ماسا خ  / 4ك ينا )بااب  الا تاد 

2285 )38 - (2980.) 
 [.377/ 7(، ينظر: عمدة القاري، العيني ]392/ 26الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد األمين الهرري ) (3)
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: "قوله )حذر ا أن يصيبكم (2)، وقال القرطبي(1)ديار ثمود منازل الظالمين ال تدخل إال لالعتبار"
لمخاطبين والموجودين في ذلك مثل ما أصابهم( أي خوف ا من أن تعاقبوا كما عوقبوا ألن أكثر ا

ا فيهم تعين  الوقت كانوا ظالمين ألنفسهم إما بالكفر وإما بالمعاصي وإذا كان سبب العقوبة موجود 
الخوف من وجود العقوبة فحق المار بموضع المعاقبين أن يجدد النظر ويخاف...، واالعتبار 

: "ففي (3)في تلك الديار"، وقال النووي ويكثر من االستغفار نقمة العزيز الجبار وأن ال يطيل اللبث 
هذا الحديث الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله اإلسراع في 
وادي محسر ألن أصحاب الفيل هلكوا هناك فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف 

 (4)من ذلك". والبكاء واالعتبار بهم وبمصارعهم وأن يستعيذ باهلل

 :-ديار ثمود–المكو َ في ديار المعذبين  حكم-رابًعا

ذكر أغلب العلماء كراهة المكوث في ديار قوم ثمود ألنها شهدت عذاب هللا الذي نزل على من 
كان يقيم فيها من المذنبين، وكراهة أن يصيب المسلم مثل ما أصابهم ألنها أرض عذاب وعقاب، 

لالعتبار فقط وعلى الهيئة التي علمنا النبي صلى هللا عليه وسلم، وإن كان من دخول لها فإنما 
من اإلسراع في المشي عند المرور بتلك الديار، ذكر صاحب كتاب الكوكب الوهاج آراء العلماء 

: "ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر فإن كان وال بد من (5)في ذلك ثم قال
أرشد إليها النبي صلى هللا عليه وسلم من االعتبار والخوف واإلسراع"،  دخولها فعلى الصفة التي

: "ومن عرف تقصير نفسه وعظيم سلطان ربه لم يأمن فإنه ال يأمن من (6)وقال القاضي عياض
مكر هللا إال القوم الخاسرون، وفي هذا الحديث داللة على أن منازل األقوام المعذبة ال ينبغي أن 

بكراهة دخول تلك المواضع،  (8). وكذلك حكم القرطبي(7)لضرورة أو لالعتبار"يدخلها المرء إال 
عاة   ب ق  ط  وا خ  ار  س  ا دا انَّها ا أل  ة  ف يها الا وز  الصَّ : "الا تاج  لا مان ع بعض العلماء الصالة بهذا الموضع، فقاالا  وناقا

ب يّ   "، قاالا اب ن  ال عارا ب  ه  (9)غاضا ارات  هاذ  سا : "فاصا لاي ه  وا لَّى َّللاَّ  عا ل ه  صا تاث نااة  م ن  قاو  عاة  م س  لات  ال ب ق  ع  لَّما:" ج 

                                                           
 (.393/ 26الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد األمين الهرري ) (1)
 (.52-46/ 10تفسير القرطبي، القرطبي )(2)
 (.١١١الصفحة  - ١٨المنهاج شرح صحيح مسلم بن حجاج، النووي ) ج (3)
 (.394/ 26الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد األمين الهرري ) (4)
 (.393/ 26المرجع نفسه )(5)
 (.393/ 26المرجع نفسه )(6)
 (.393/ 26المرجع نفسه )(7)
 (.52-46/ 10تفسير القرطبي، القرطبي ) (8)
 (.52-46/ 10المرجع السابق )(9)
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طاه ور ا" ا وا د  ج  ار ض  ماس  ة  ف يها  (1)ل يا األ  الا ا واالا الصَّ ائ ها وء  م ن  ما ا واالا ال و ض  وز  التَّيامُّم  ب ت رااب ها ا". وأكد فاالا ياج 
المرور بالوادي حتى ال يعذب الناس بذنوبهم التي يحملونها  الطحاوي على ضرورة اإلسراع عند

تَّى (2)هناك، فقال ر عاتاه  ف ي ذال كا ال وااد ي حا زاه ،: "ث مَّ تاأامَّل ناا س  اوا ن   جا ناا فاكاانا ذال كا ع  هللا  -دا لام   وا وا-أاع  تاد   ل ياق 
وا م ن  ذال   ر ج  تَّى ياخ  ت ه  حا ر عا ر ع وا ل س  م  أان  ي ؤ اخا ب ه  فاي س  لاي ه  ن ه  عا ف ا م  و  ماا كا ال وااد ي خا م  ه نااكا , كا ذ وا ب ذ ن وب ه 

." م  ه نااكا م  م ن  أاه ل  ذال كا ال وااد ي ب ذ ن وب ه  ماه  ذا مان  تاقادَّ  أ خ 

اب أصح–بعد ذكر أقوال العلماء نتوصل إلى الحكم بكراهة المرور بديار المعذبين قوم ثمود 
أرض شهدت عذاب وهالك المكذبين العصاة، فإن كان وال بد المرور منها فباإلسراع،  نهاأل-الحجر

والخشية والخوف من هللا عز وجل حتى ال يصيب المسلم بذنوبه مثل ما أصاب أصحاب الحجر 
 من العذاب.

 االنتفاع بماء ثمود:  حكم-خامًسا

 نجس أم ال:تعددت آراء العلماء بحكم االنتفاع بماء ثمود وهل هو ماء 

لا قول ماالك  أن ما ال يجوز استعماله يجوز أن  بأنه هذا الماء على (3)َحَكَم الُقرطبي نجس، وناقا
تعلف به البهائم أنها غير مكلفة، ثم ذكر حكم جواز حمل الرجل النجاسة إلى كالبه ليأكلوها، على 

 وها.أساس أن ماء ثمود نجس وقد حمل الصحابة ما عجن به إلى إبلهم ليأكل

ن وع ا (4)أن الماء ممنوع استعماله، فقال ثم ذكر الَبيهقي انا مام  ينا كا ا فاح  س  : "واهاذاا ال مااء  واإ ن  لام  ياك ن  ناج 
ن وع ا ما  ا ياك ون  مام  ذال كا ما كا ب لا وا نا ب ه  اإل   عاام  ماا ع ج  ال ه  أامارا ب إ رااقات ه  واأامارا ب إ ط  ما ت ع  ن ه  اس  ت ه ".ن ه  ما اسا  ل ناجا

انا م ن  ع ق وبات ه  (5)وقال الطَّحاوي  لاى أاه ل  ذال كا ال وااد ي كا با عا لَّ لامَّا غاض  تام ل أان  ياك ونا هللا  عازَّ واجا  : "م ح 
ينا ع ق وباة  لا  بّ د  ثاالاه م  م نا ال م تاعا رُّ أام  ي ضا رُّه م  , وا لا مااءاه م  ماا ياض  عا يااء  الَّت ي ه  إ يَّاه م  أان  جا اش  لاى األ  م  عا

لا  م  عا وااه م  أان  ياك ونا ذال كا ع ق وباة  لاه  لاى مان  س  ف ا عا و  ا , واخا ل ها ي م ن  أاج  لاى أاه ل  ذال كا ال وااد  با عا ى غ ض 
لَّما ف   سا لاي ه  وا لَّى َّللاَّ  عا ؛... فاأاماراه م  صا م  ن ه  لافات  م  م  الَّت ي قاد  سا ن وه  ب ذال كا ال مااء  أان  الا ياأ ك ل وه  , يذ ن وب ه  ماا عاجا

ا"، ثم ذكر الطحاوي رأيه في وصف ا , واالا ذ ن وبا لاها لاي ها بُّدا عا م  الَّت ي الا تاعا م وه  إ ب لاه  ع  ه م  أان  ي ط   واأابااحا
ته ب ذال كا أاه لا ال   يالنبي صلى هللا عليه وسلم الوادي باللعن، فقال: "إ راادا ي الَّذ  با وااد  م  ماا غاض  ن ه  انا م  نا كا

                                                           
 .438(95/ 1صحيح البخاري، البخاري )(1)
 (.369-365/ 9شرح مشكل اآلثار، الطحاوي ) (2)
 (.52-46/ 10ينظر: تفسير القرطبي، القرطبي ) (3)
 (.358/ 1السنن الكبرى، البيهقي ) (4)
 (.369-365/ 9شرح مشكل اآلثار، الطحاوي ) (5)
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ناة  , واال م رااد  أاه لاه   ذ ك را ال وااد ي ب ت ل كا اللَّع  . وا م  ل ذال كا ناه  لاعا ل ه , فا م  م ن  أاج  لاي ه  لَّ عا ا قاالا عازَّ  عازَّ واجا ما وناه  , كا د 
ناة   انات  آم  ياة  كا ثاال  قار  رابا هللا  ما ضا : }وا لَّ لّ  ماكا  واجا ا م ن  ك  ا راغاد  ق ها ز  ا ر  ئ نَّة  ياأ ت يها ما ان  فاكافارات  ب أان ع م  هللا  م ط 

{ ]النحل:  ناع ونا ان وا ياص  ف  ب ماا كا و  ا هللا  ل بااسا ال ج وع  واال خا يا 112فاأاذااقاها انَّ ال قار  ناع  [ أل  انات  تاص  ةا ماا كا
ي ئ ا ا ه م  اشا ا أاه ل ها ا أ ه ل ك وا ب ه "., واإ نَّما ناع ونا ما ان وا ياص  ينا كا  لَّذ 

: "النهي من االنتفاع من اآلبار والعيون التي تحقق فيها أن المعذبين كانوا يستقون (1)وقال الَعيني
منها، وليس المراد سائر اآلبار والعيون التي كانت في تلك المنطقة بدليل أن النبي صلى هللا عليه 

 يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة". وسلم أمر الصحابة أن

: "الماء لم تكن فيه نجاسة ظاهرة وإنما منع من شربها لئال يورث (2)وقال صاحُب الَكوكب الوهَّاج
 ذلك العجين". تعلف اإلبلأخالقهم الباطنة، واإلبل غير مكلفة فلم يكن هناك بأس في أن 

أو مكروه استعماله، إذ ال يجوز للمسلم أن ينتفع  تعددت أقوال العلماء في اعتبار أن الماء نجس
 به لنفسه، ويجوز تقديمه للدواب ألنها غير م كالَّفاة.

 الحديث: إعراب-الثالثالمطلب 

تدخلوا: فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والواو "، ال "ناهية اَل َتْدُخُلوا:
 .ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

 .جار ومجرورى َهُؤاَلِء: َعلَ 

 بالكسرة.بدل مجرور  اْلَقْوِم:

 .جمع مذكر سالم ابالياء ألنه ةمنصوب صفةاْلُمَعذَِّبيَن: 

 :  حرف استثناء مبني ال محل له من اإلعراب.ِإالَّ

 .حرف مصدري ونصب مبني ال محل من اإلعرابَأْن: 

 النون، والواو ضمير متصل مبني في محلفعل مضارع ناسخ ناقص وعالمة نصبه حذف َتُكوُنوا: 
 اسم تكون.

                                                           
 [.381/ 7ينظر: عمدة القاري، العيني ](1)
 (.396+395/ 26الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، محمد األمين الهرري ) (2)
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 .وعالمة نصبه الياء الياء  خبر تكون منصوبَباِكيَن: 

 .ف: حرف عطف مبني على الفتح، إن: حرف شرط مبني على السكون َفِإْن: 

 حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون.َلْم: 

او ضمير متصل مبني في محل رفع فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، والو َتُكوُنوا: 
 خبرها منصوب.، َباِكيَن: اسمها

 .كإعراب الجملة األولىَفاَل َتْدُخُلوا: 

 .جار ومجرورَعَلْيِهْم: 

يصيبكم: فعل مضارع منصوب بالفتحة، كم: ضمير متصل مبني "، حرف نصبَأْن ُيِصيَبُكْم: أن "
 في محل نصب مفعول به.

 فاعل مرفوع بالضمة.ِمْثُل: 

أصابهم: فعل ماض مبني على  جر مضاف إليه،ما: اسم موصول مبني في محل  َما َأَصاَبُهْم:
الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هم: ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، 

 .والجملة صلة الموصول ال محل من اإلعراب

 يستفاد من الحديث: ما-الرابعالمطلب 

يب النبي صلى هللا عليه وسلم في تعليم هذه األمة، وهو من خالل بيان أسلوب جديد من أسال -1
التطبيق على أرض الواقع، وتحذيرهم من الديار بعد المرور فيها، فهو أبلغ لهم في تلقي العلم 

 والفائدة.
 قامة في ديار القوم المعذبين.اإلطاعة النبي صلى هللا عليه وسلم فيما أمر به من عدم  -2
 هم، ولم يطيعوا أمر ربهم.سابقة من العذاب حين كذبوا أنبياءحصل لألمم الالعبرة والعظة مما  -3
اإلسراع بالسير عند الوصول أو االقتراب من ديار المعذبين، خشية أن يصيب المسلم مثل ما  -4

أصابهم، وداللة على الخوف من عذاب هللا والخشية والتذلل هلل عز وجل، فحق المار بموضع 
ر ويخاف من عذاب هللا، ويكثر من االستغفار خشية نقمة العزيز الجبار، المعاقبين أن يجدد النظ

 وأن ال يطيل اللبث في تلك الديار.
ويستفاد منه كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر فإن كان وال بد من دخولها فعلى الصفة  -5

 التي أرشد إليها النبي صلى هللا عليه وسلم من االعتبار والخوف واإلسراع.
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 الخاتمة
الحمد هلل الذي بفضله تتم الصالحات، والصالة والسالم على نبي الهدى والرحمات، وعلى يله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: بفضل هللا ومِنته انتهيت من الدراسة 

 :ىالتحليلية لحديث عبد هللا بن عمر "ال تدخلوا على هؤالء القوم المعذبين"، وقد توصلت إل

 :النتائج-أوالً 

 هذا السند من رباعيات اإلمام مسلم. -1
 ين.قامة في ديار القوم المعذبأمر به من عدم اإل وجوب طاعة النبي صلى هللا عليه وسلم فيما -2
با أصحابها فإن كان وال بد من دخولها  -3 كراهة دخول أمثال تلك المواضع والمقابر التي ع ذّ 

 صلى هللا عليه وسلم من االعتبار والخوف واإلسراع.فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي 
 هم.هم، ولم يطيعوا أمر ربب حين كذبوا أنبياءالعبرة والعظة مما حصل لألمم السابقة من العذا -4

 :التوصيات-ثانياً 

أوصي طلبة العلم كافة بتقوى هللا تعالى في جميع تفاصيل حياتهم؛ إن أرادوا نيل العلم 
لّ م ك م  لقوله تعالى: ﴿وااتَّق و  ي عا  [، ثم نوصي باألمور اآلتية:282البقرة: َّللاَّ ﴾]ا َّللاَّا وا

االهتمام بالشرح التحليلي ألحاديث الرحمة والعذاب التي تفيد المرء المسلم في حياته، واالستفادة  -1
 من آراء العلماء والفقهاء في ذلك.

لال  االهتمام بالسنة النبوية والحذر من التسرع في الحكم على األح -2 ها، اديث دون البحث عن ع 
 ودراسة أقوال العلماء فيها. 

 َُسْبَحاَن َربَِِك َربِِ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن، َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِليَن، َواْلَحْمُد هللَِّ َربِِ اْلَعاَلِمين 

 [182 - 180]الصافات: 

 المراجع قائمة

 القرآن الكريم

محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي  حاتم، أبوابن أبي  .1
 . بيروت:  دار إحياء التراث العربي .1. طالجرح والتعديلالحنظلي الرازي. 

صحيح ابن م(. 1993هـ / 1414ابن حبان، ألبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميميّ  . ) .2
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.2ط بترتيب ابن بلبان. تحقيق: شعيب األرنؤوط . حبان
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. تحقيق: محمد تقريب التهذيبم(.  1991هـ / 1411ابن حجر، ألحمد بن علي بن حجر. ) .3
 . سوريا: دار الرشيد.3عوامة. ط

.  تحقيق: د. الطبقات الكبيرم(.  2001هـ / 1421ابن سعد، لمحمد بن سعد بن منيع. ) .4
 . القاهرة: مكتبة الخانجي.1علي محمد عمر . ط

ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  .5
. ت: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، تفسير القرين العظيم )ابن كثير(هـ(. 774

 هـ. 1419 - 1بيروت. ط –منشورات محمد علي بيضون 

والء، بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالابن معين، أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد  .6
معرفة الرجال عن يحيى بن معين وفيه عن علي بن المديني هـ(. 233البغدادي )المتوفى: 

وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد هللا بن نمير وغيرهم/ رواية أحمد بن محمد بن 
هـ، 1405) مشقد -مجمع اللغة العربية ، 1.طت: محمد كامل القصارالقاسم بن محرز. 

 (.م1985

هبة ت  .7 هبة، محمد بن محمد بن سويلم أبو ش  الوسيط في علوم ومصطلح ه. 1403أبو ش 
 . دار الفكر العربي.الحديث

سؤاالت أبي عبيد اآلجري أبا داود اآلجري، أبو عبيد اآلجري أبو داود سليمان بن األشعث.  .8
يم قيق: د. عبد العليم عبد العظ. تحسليمان بن األشعث في معرفة الرجال وجرحهم وتعديلهم

 م(.1997-هـ1418. )د.م(: مكتبة دار االستقامة، )1البستوي. ط

م(، 1999،  1420أحمد، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني ) .9
 ، مؤسسة الرسالة.2، حققه: شعيب األرنؤوط وآخرون، طمسند أحمد

 .العلل ومعرفة الرجال، رواية ابنه عبد هللاأحمد، اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل.  .10
 م(.2001-هـ1422. الرياض: دار الخاني، )2تحقيق: د. وصي هللا بن محمد عباس. ط

صحيح البخاري . 256البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي ت .11
ر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه المسمى الجامع المسند الصحيح المختص

 .1422، 1بيروت، ط: -، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة وأيامه
البغوي، محيي السنة  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  .12

دار  عبد الرزاق المهدي، ، ت:معالم التنزيل في تفسير القرين = تفسير البغوي هـ. 510ت 
 هـ. 1420، 1بيروت، ط–إحياء التراث العربي 
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ردي الخراسانيالبيهقي،  .13 ج  و  را س   .أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 
-هـ1424. بيروت: دار الكتب العلمية، )3. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طالسنن الكبرى 

 م(.2003
سليم  . تحقيق: حسنمسند الحميديالحميدي، أبو بكر عبد هللا بن الزبير القرشي.  .14

اراانّي. ط  م(.1996. دمشق: دار السقا، )1أسد الدَّ

، )ت: الدارقطني، علي .15 ن يّ  ق ط  ارا . سؤاالت أبي عبد هللا بن بكير هـ(385بن عمر الدَّ
القاهرة.  -الفاروق  1هري. ط. ت: محمد بن علي أز البغدادي لإلمام أبي الحسن الدارقطني

 م2006-ه1427
. لكبيرالمعجم االطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي.  .16

 م(.1983-هـ1404. القاهرة: مكتبة ابن تيمية، )2تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. ط
. تحقيق: شعيب شرح مشكل اآلثارالطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة.  .17

 م(.1494-هـ1415. بيروت: مؤسسة الرسالة، )1األرنؤوط. ط

عبد الرزاق، لمعمر بن أبي عمرو راشد األزدي موالهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن  .18
، تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي مصنف عبد الرزاقهـ(. 153)المتوفى: 

 هـ. 1403يروت، الطبعة: الثانية، بباكستان، وتوزيع المكتب اإلسالمي بب

.)د.ت(.   .19 ل يّ  ن معرفة الثقات مالعجلي، ألبي الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح الع ج 
. تحقيق: عبد العليم عبد رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم

 العظيم البستوي )د.ط(. المدينة المنورة: مكتبة الدار.
العيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر  .20

 –، دار إحياء التراث العربي عمدة القاري شرح صحيح البخاري هـ. 855الدين العينى ت 
 بيروت.

القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس  .21
. تحقيق: أحمد الجامع ألحكام القرين = تفسير القرطبيهـ(. 671: الدين القرطبي )المتوفى

 م. 1964 -هـ 1384، 2القاهرة. ط –البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية 

دار  .منة المنعم في شرح صحيح مسلمالمباركفوري، صفي الرحمن المباركفوري.  .22
 م.1999 -هـ  1420، 1السعودية طالمملكة العربية  -السالم للنشر والتوزيع، الرياض 

ري الشافعي، نزيل مكة  .23 لاوي الهارا محمد األمين، محمد األمين بن عبد هللا األ رامي العا
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اج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، المكرمة والمجاور بها.  وض الَبهَّ الكوكب الوهَّاج والرَّ
 المستشار برابطة العالم مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور هاشم محمد علي مهدي

 .م 2009 -هـ  1430، 1ط. دار طوق النجاة -دار المنهاج . مكة المكرمة -اإلسالمي 

24.  . ي ر يّ  بد . تحقيق: محمد فؤاد عصحيح مسلممسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج الق شا
 م(.1991-هـ1412. بيروت: دار إحياء الكتب العربية، دار الكتب العلمية، )1الباقي. ط

)لدار  1،  دار الشروق، طفتح المنعم شرح صحيح مسلمموسى شاهين الشين،  .25
 م. 2002 -هـ  1423الشروق(، 

. هـ626ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ت .26
 م. 1995، 2، دار صادر، بيروت، طمعجم البلدان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


