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 الحكم على األحادیث واآلثار
 »ال تدخلوا مدائن صالح إال وأنتم تبكون « :حدیث درجة

 
أو ما » فإن لم تبكوا فتباكوا ،ال تدخلوا مدائن صالح إال وأنتم تبكون «ما صحة حدیث  :السؤال

 و�یف �كون التباكي في هذا؟     ؟في معناه

ال  )إال وأنتم تبكون فإن لم تبكوا فتباكواال تدخلوا مدائن صالح (الحدیث بهذا اللفظ  :الجواب
بل هي  ،وذلك ألن هذه التسمیة ال تعرف فیما سلف ؛)ال تدخلوا مدائن صالح(أعرفه بهذا اللفظ 

أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-و�نما جاء في الصحیحین عن عبد هللا بن عمر  ،تسمیة حادثة
فإن لم  ،ء المعذبین إال أن تكونوا �اكینال تدخلوا على هؤال«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-

وفي روا�ة عند  ،]٤٣٣[البخاري:  »ال �صیبكم ما أصابهم ؛تكونوا �اكین فال تدخلوا علیهم
ظلموا  نال تدخلوا مساكن الذی« :لما مر �الِحْجر قال -علیه الصالة والسالم-البخاري أن النبي 

ثم " ،�عني خشیة أن �صیبكم ما أصابهم ،»أن �صیبكم ما أصابهم ؛أنفسهم إال أن تكونوا �اكین
جاز أرأسه وأسرع السیر حتى  َقنَّعَ ثم "وله  ،]٣٣٨٠[البخاري:  "تقنع بردائه وهو على الرحل

 ]٢٩٨٠[مسلم:  "َخلََّفَهافأسرع حتى  -�عني دابته-ثم زجر "ولمسلم  ،]٤٤١٩[البخاري: " الوادي
ء القوم المعذبین الال تدخلوا على هؤ «عند أحمد بلفظ و  ،وخرج منها ،�عني تر�ها وراء ظهره

أن �صییبكم ما  ؛فإن لم تكونوا �اكین فال تدخلوا علیهم ،أصحاب الحجر إال أن تكونوا �اكین
وهو  -صلى هللا علیه وسلم-وألحمد قال رسول هللا )، فتباكوا(فیه  ، ولیس]٥٢٢٥[ »أصابهم

فتح (�قول الحافظ ابن حجر في  ،]٥٤٤١[ إلى آخر الحدیث »هؤالء..ال تدخلوا على «�الحجر: 
�الِحجر د�ار ثمود في حال  -صلى هللا علیه وسلم-كان هذا النهي لما مروا مع النبي ): (الباري 

ولهذا جاء عند عبد بن حمید بلفظ لما نزل الناس الحجر في غزوة تبوك قال  )،توجههم إلى تبوك
إال أن  ،�عني قوم صالحتدخلوا على هؤالء القوم المعذبین، ال « :-سلمصلى هللا علیه و -النبي 

[المنتخب من مسند عبد بن  »ال �صیبكم ما أصابهم ؛ تكونوا �اكین فال تدخلوافإالَّ  ،تكونوا �اكین
هذا الحدیث: نص في المنع من الدخول على رجب في شرحه: (�قول الحافظ ابن  ،]٧٩٨حمید: 

على أكمل حاالت الخشوع واالعتبار، وهو البكاء من خشیة هللا وخوف مواضع العذاب، إال 
خشى منه إصا�ة ن الدخول على غیر هذا الوجه �ُ أعقا�ه الذي نزل �من �ان في تلك البقعة، و 

العذاب الذي أصابهم. وفي هذا تحذیر من الغفلة عن تدبر اآل�ات فمن رأى ما حل �العصاة ولم 
یتفكر في حالهم، و�عتبر بهم فلیحذر من حلول العقو�ة �ه، فإنها إنما یتنبه بذلك من غفلته، ولم 

وهذا یدل على أنه ال �جوز السكنى  حلت �العصاة لغفلتهم عن التدبر و�همالهم الیقظة والتذ�ر.
�مثل هذه األرض، وال اإلقامة بها، وقد صرح بذلك طائفة من العلماء، منهم: الخطابي وغیره، 



٢ 
 

مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر: أ�شرب من مائها و�عجن �ه؟ قال: قال  ونص علیه أحمد.
و�هذا نعلم أن من اتخذ هذه األماكن وهذه البقاع للسیاحة والنزهة  )ال، إال لضرورة، وال �قیم بها

خشى علیه مما جاء في هذه النصوص أن �قع علیه العذاب وأن �صیبه ما والفرجة أنه �ُ 
 �هللا أعلم. ،أصابهم
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