لمحات تاريخية من القصص اإلخباري والقرآني لعاد وثمود
د  .محمد امحمد سالم ــ كلية اآلداب األصابعة ــ جامعة الجبل الغربي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد
عليه أفضل الصالة وأزكى السالم .
أما بعد
إن أفضل ما يقوم به الباحث من عمل  ،هو كل ما كان له صله بكتاب هللا وسنة
رسوله  ،لما فيهما من عظات وعبر نحن في أمس الحاجة إليها  ،لكوننا ابتعدنا عن
الطريق القويم بعدم تدبرنا  ،وتمعننا في الكون حتى ندرك عظمة الخالق جل عاله ،
ونشكره على نعمه التي أنعم هللا بها علينا  .ومن هذا الباب كان هذا البحث الذي
يتحدث عن قوم عاد وثمود الذين تكرر ذكر اسمهم في عدد من سور القرآن الكريم
واألحاديث الشريفة وفي كتب التاريخ  ،وصار يضرب بهم المثل في جحودهم
ونكرانهم لنعم هللا التي أنعم هللا بها عليهم  ،ثم ما حل هللا بهم من عقاب شديد  ،بسبب
غضب هللا عليهم  ،لعكوفهم على عبادة األصنام  ،وتركهم عبادة هللا  ،وتكذيبهم لرسلهم
 .وقبل الحديث عن هاتين القبيلتين البد من اإلشارة إلى القبائل العربية التي استوطنت
شبه الجزيرة العربية  ،وكان لها ذكر وتصدر في كتب التاريخ والقرآن الكريم والسنة
النبوية المطهرة .
يرى بعض المؤرخين واإلخباريين أن العرب القدماء انقسموا إلى قسمين هما :
العرب العاربة  ،والعرب المستعربة  ،فالعرب العاربـة هـم الذين ينتسبون إلى جدهـم
قحطـان الذي قيل إنـه كان أول من تكلـم العربية  ،والعرب المستعربة هم الذين
ينتسبون إلى سيدنا إسماعيل  الذي أخذ العربية من قبيلة جرهـم  ،التي نزلت مكـة
بعدما استأذنت من هاجـر زوج سيدنا إبراهيم عليه لإلقامة بها ( .)1وكان من ضمن
هؤالء األقوام التي تنتمي إلى العرب العاربة :عاد  ،وثمود  ،وطسم  ،وجديس وجرهم
 ،والعماليق  ،الذين انقطعت أخبارهم ومحيت آثارهم  ،كما يتبين لنا من هذا البحث
الذي يتحدث عن قوم عاد وثمود .فمن هم قوم عاد وثمود ؟ وأين كانوا يعيشون ؟ وما
أسباب نكراهم وجحودهم لنعم هللا ؟ وكيف كانت نهايتهم ؟.
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 )1قوم عــاد :
ينسب العاديون إلى عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح ( ،)2وهم من العرب
العاربة الذين كانوا
يسكنـون األحقاف  ،وهي جبال الرمل التي تقع بين اليمن وحضرموت على ساحل
بحر العرب  ،كانت تعرف بعالج أو بالشحر ( ، )3وكان الوادي الذي ينزلون به يس َّمى
مغيثا .
يقسم بعض المفسرين واإلخباريين عاد إلى عاد األولى  ،وعاد الثانية استنادا إلى
قولـه تعالى َ  :وأَنهُ أَ ْهلَكَ عَادا ْاألولَى  .)4( ولكن األستاذ محمود عرفه في كتابه
العرب قبل اإلسالم  ،يفند رأي من قال بعاد الثانية استنادا إلى هذه اآلية  ،فيقول إن
المراد هو البعد الزمني والتاريخي بين قوم عاد وثمود  ،ألن ثمود جاءت بعد عاد ،
وأنه ال وجود لقبيلتين باسم عاد  ،بل قبيلة واحدة ؛كما أنه ال توجد آية تشير إلى عاد
الثانية( ، )5وربما كان المقصود قبيلة ثمود التي كان اسمها كثيرا ما يقترن بعاد  ،وفي
الحقيقة أنه مهما اختلفت اآلراء بين المفسرين واإلخباريين والباحثين بهذا الشأن  ،فإن
ما يهمنا من هذا األمر هو أمر عاد المذكورة في القرآن الكريم .
تشير بعض المصادر إلى أن العاديين كانوا يسكنون الخيام ذات األعمدة الضخمة ،
ت
وقيل بل كانوا يسكنون البنيان  ،قال تعالى  :أَلَ ْم ت ََر َك ْيفَ فَ َع َل َربُّكَ بِ َعا ٍد إِ َر َم َذا ِ
ْال ِع َما ِد ْالَّتِي لَ ْم ي ُْخلَ ْق ِم ْثلُهَا فِي ْالبِال ِد  .)6( ويرى بعض المفسرين أن إرم هو اسم
أبيهم  ،وبعضهم اآلخر يرى أنه اسم القبيلة أو البلدة التي كانوا يعيشون فيها .وكان
خبر هؤالء القوم مشهورا في بالد العرب  ،حيث ظلت أخبارهم تنقلها األجيال حتى
عهد النبي  . وهناك من يرى أن إرم هو اسم مدينة دمشق  ،أو مدينة اإلسكندرية ،
وذهب بعضهم اآلخر أنها مدينة تقع في اليمن  ،ونسبوا بناءها إلى أحد أبناء عاد  ،كان
يدعى شدادا (.)7
ويعلق ابن خلدون على أقوال هؤالء اإلخباريين والمفسرين بقوله إنهم جعلوا اسم
إرم مدينة  ،قام شداد بن عاد ببنائها عندما سمع بوصف الجنـة  ،وخلص له الملك بعد
َّ
ألبنين مثلها  .فبنى مدينة إرم في صحاري
مقتل أخيه شديد  ،ونقلوا عن شداد قوله «:
عدن في مدة ثالثمائة سنة  ،وكان عمره تسعمائة سنة  ،وأنها مدينة عظيمة قصورها
من الذهب  ،وأساطينها من الزبرجد والياقوت  ،وفيها أصناف الشجر واألنهار
المطردة  .ول َّما تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته  ،حتى إذا كان منها على مسيرة يـوم
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ول يلة  ،بعث هللا عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم  ،ذكر ذلك الطبري والثعالبي
والزمخشري وغيرهم من المفسرين » ( .)8وهذه المدينة لم يسمع عنها خبر  ،وال
ذكرها أحد من اإلخباريين أو من غيرهم من األمم األخرى  ،أو دلت عليها المكتشفات
األثرية الحديثة ــ حسب علمنا حتى اآلن ــ  .ويرى ابن خلدون أن هذه األخبار هي
عبارة عن خرافات  ،ليس لها دليل يؤكدها  ،أو أثر يبينها  .وال شك أننا نتفق مع ابن
خلدون فيما ذهب إليه ؛ ألنه ليس من المعقول أن تبنى قصور المدينة من الذهب
والزبرجد والياقوت  ،وإنما هو الخيال الذي كان يطلقه الرواة واإلخباريون  ،وهو
ليس غريبا على األمم واألقوام القديمة التي كانت تغلف األعمال الجليلة  ،أو األشياء
التي يصعب عليهم تفسيرها  ،أو الشخصيات المتميزة في العالم القديم باألساطير .
وأغلب الظن أن إرم هو اسم الجد أو القبيلة  ،وليس اسم المدينة كما يظنون .
وقد منح هللا قوم عاد أراضي خصبة كانت بها بساتين وزروع  ،ونعم كثيرة ،
ومنحهم هللا إلى جانب ذلك بسطة في الجسم ،وقوة في البدن  ،وطوال في القامة  ،قال
تعالى َ  :وا ْذ ُكـر ْ
ق بَصطَة
وح َوزَ ا َد ُك ْم فِي ْالخَ ْل ِ
ُوا إِ ْذ َج َعلَ ُكـ ْم ُخلَفَـا َء ِمن بَ ْعـ ِد قَوْ ِم نُ ٍ
فَاْ ْذ ُكر ْ
ُوا َءاآل َء ْهللاِ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ .)9( لكنهم كانوا جفاة عتاة متمردين ،عاثوا في
األرض فسادا  ،واقترفوا المنكرات  ،وأذل منهم القوي الضعيف  ،وبطش الكبير
بالصغير  ،واتخذوا من األصنام آلهة لهم  ،وهي ثالثة أصنام  :كانت األولى تس َّمى
صدا والثانية صمود والثالثة هرا ( .)10قال محمد بن إسحاق بن يسار إن سيدنا هود
 بعد أن قضى ثالثين سنة من عمره  ،أخذ يدعوهم إلى عبادة هللا  ،فكذبوه  ،وقالوا
من أشد منا قوة وبطشا  ،ثم أخذوا يبنون المصانع لعلهم يخلدون  ،قال تعالى   :فَأَ َّما
ق َوقَالُ ْ
عَاد فَاْ ْستَ ْكبَر ْ
وا َم ْن أَ َش ُّد ِمنَّا قُ َّوة أَ َو لَ ْم يَ َروْ ا أَ َّن ْهللاَ ْالَّ ِذي
ض بِ َغي ِْر ْا َ
لح ِ
ُوا فِي ْاألَرْ ِ
خَ لَقَهُ ْم هُ َو أَ َش ُّد ِم ْنهُ ْم قُ َوة َو َكانُ ْ
وا بِآيا َتِنَا يَجْ َح ُدونَ  . )11( ورغم ذلك أخـذ سيدنا هود
يدعوهم إلى عبادة هللا الواحد القهار  ،وينذرهم من عقابه الشديد  ،إذا تمادوا في غيهم
وطغيانهم  ،لكنهم أبوا عليه ذلك  ،قال تعالى ْ  :
اف
وا ْذ ُكرْ أَخَ ا عَا ٍد إِ ْذ أَن َذ َر قَوْ َمهُ بِاْألَحْ قَ ِ
من خَ ْلفِ ِه أَالَّ تَ ْعبُ ُد ْ
ت ْالنُّ ُذ ُر ِمن بَي ِْن يَ َد ْي ِه َو ْ
وا إِالَّ ْهللاَ إِنِي أَخ ُ
اب يَوْ ٍم
َاف َعلَ ْي ُك ْم َع َذ َ
َوقَ ْد خَ لَ ِ
َظ ٍيم  .)12( وأخا عاد المذكور في هذه اآلية هـو هـود عليـه  الذي اتهموه
ع ِ
بالجنـون  ،أو أن آلهتهم أصابته بالسوء  ،قال تعالى  :قَالُ ْ
وا يَا هُو ُد َما ِج ْئتَنَا بِبَيِّنَ ٍة َو َما
ك َو َما نَحْ ُن لَكَ بِ ُم ْؤ ِمنِينَ إِن نقُو ُل إِالَّ ْا ْعتِ ِراكَ بَعْضُ ََْ َءالِهَتِنَا
َار ِكي آلِهَتِنَا عَن قَوْ لِ َ
نَحْ ُن بِت ِ
ال إِنِّي أُ ْش ِه ُد ْهللاَ َو ْا ْشهَ ُد ْ
وا أَنِّ بَ ِرئ م َّما تُ ْش ِر ُكونَ  .)13( يخبر هللا تعالى أنهم
بِسُو ٍء قَ َ
قالوا لنبيهم  ،إنك لم تأت بحجة أو برهان على ما تدعيه  ،وإننا لن نصدقك  ،ونترك
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عبادة آلهتنا بمجرد قولك إن اعبدوا هللا  ،بل إننا نظن أن بعض آلهتنا أصابتك بجنون
وخبل في عقلك ،ويرد عليهم سيدنا هود  أنه يشهد هللا على براءته من عبادة األصنام
واألنداد  .وذكر بعض المفسرين ومنهم محمد بن إسحاق بن بشار أنهم ل ّما أصروا
على عنادهم وكفرهم وتكذيبهم لرسولهم  ،انحبس عنهم المطر ثالث سنين  ،حتى هلك
منهم الضرع والزرع  ،وكان من عادة العرب  ،أنه إذا حل بهم مكروه  ،أو أصابهم
جفاف ذهبوا إلى بيت هللا بمكة يطلبون فيه الفرج  ،ومن أجل هذه الغاية خرج منهم
وفد يستسقون  ،قيل إنه كان مكونا من سبعين رجال  ،نزلوا على معاوية بن بكر
بظاهر مكة ( .)14وذكر اإلخباريون أنه كان على رأس الوفد  :قيل بن عنز والقيم بن
هـزال بن هزيل وعبيل ابن ضـد بن عـاد وجهامة بن الخبيرى ولقمان بن عـاد ومرثـد
بن عفير  ،وكان األخير مسلما يكتـم إسالمه ( .)15ول َّما وصلوا إلى مكة أقاموا عند
معاوية شهرا يشربون الخمر  ،ويستمعون إلى غناء الجرادتين (وهما قينتان لمعاوية
بن بكر )  ،كانتا تنشدان الشعر  ،وقد شغلهم ذلك عن قومهم الذين كانوا ينتظرون هذا
الوفد  ،والنتائج التي ستتمخض عنها رحلتهم إلى بيت هللا الحرام  .وكان معاوية قد
استحى من أن يذ ِّكرهم بمهمتهم التي جاءوا من أجلها  ،فأشارت عليه الجرادتان أن
يقول شعرا تغنيانه له يذكرهم بمهمتهم  ،فقالتا (: )16
أال يا قيــل ويحـك قــم فيهـم

لعـل اللـه يمنحنـا غمـامــا

فيسقـي أرض عــاد أن عــادا

قد أمسوا ال يبينون الكالمـا

من العطش الشديد فليس نرجو

به الشيخ الكبير وال الغالما

وقــد كانت نســاؤهـــم بخـير

فقد أمست نساؤهـم أيامـى

وإن الـوحش يأتيهــم جهـــارا

وال يخشى لعادى سهامـــا

وأنتـم هـاهنــا فيمــا اشتهيتـم

نهـاركــم وليلكــم تمــامــا

فقبـح وفدكـم مـن وفــد قـــوم

وال لقـوا التحيـة والسالمــا

وفي أثناء تماديهم في الكفر والمعاصي أرسل هللا إليهم الريح  ،فخرجت عليهم من
واد يقال له المغيث  ،وهو الوادي الذي كانت تأتي منه الرياح الممطرة من قبل ،
َارضا ُم ْستَ ْقبِ َل
ولذلك ل َّمـا رأوا السحاب استبشروا به خيرا  ،قال تعالى  :فَلَ َّما َرأَوْ هُ ع ِ
أَوْ ِديَتِ ِه ْم قَالُ ْ
ْج ْلتُ ْم بِ ِه ِريح فِيهَا َع َذاب أَلِيم تُ َد ِّم ُر ُك َّل
َارض ُم ْم ِط ُرنَا بَلْ هُ َو َما ْا ْستَع َ
وا هَ َذا ع ِ
َش ْي ٍء بِأ َ ْم ِر َربِّهَا فَأَصْ بَح ْ
ُوا ال ي َُرى َم َس ِكنُهُ ْم َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْالقَـوْ َم ْا ْل ُمجْ ِر ِمينَ  . )17( قال
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ابن عبـاس إن العارض الذي ُذ ِكر في هذه اآلية هو السحاب الذي يعترض األفق
ب َِ َما تَ ََ ِع ُدنَا إن ُكنتَ ِمنَ ْالصَّا ِدقينَ  ،)19( قال لهم هللا
( ،)18ول ّما قالوا   :فَأتِنَا ِ
ريح ْال َعقِي َم َما تَ َذ ُر
ْج ْلتُ ْم بِ ِه .وقال تعالى َ :وفِي عَا ٍد إِ ْذ أَرْ َس ْلنَا َعلَ ْي ِه ْم ْالِّ َ
 :بَلْ هُ َو َما ْا ْستَع َ
ِمن َش ْي ٍء أَت ْ
َت َعلَ ْي ِه إِالَّ َج َعلَ ْتهُ َكاْل َّر ِم ِيم  . )20( وقال تعالى  :فَأَرْ َس ْلنَا َعلَ ْي ِه ْم ِريحا
آلخ َر ِة أَ ْخزَى
صرا فِي أَي ٍَّام ن َِح َسا ٍ
ت لِنُ ِذيقَهُ ْم َع َذ َ
صرْ َ
َ
ي فِي ْا ْل َحيَا ِة ْال ُّد ْنيَا َولَ َع َذابُ ْا ِ
اب ْا ْل ِخ ْز ِ
ُنصرُونَ  . )21(وقال أيضا َ :ك َّذبَ ْ
ت عَاد فَ َك ْيفَ َكانَ عَذابِي َونُ ُذ ِر إِنَّا أَرْ َس ْلنَا
َوهُ ْم ال ي َ
َنز ُ
اس َكأَنَّهُ ْم أَ ْع َجا ُز ن َْخ ٍل ُمنقَ ِع ٍر فَ َك ْيفَ َكانَ
ع ْالنَّ َ
َعلَ ْي ِه ْم ِريحا فِي يَوْ ِم نَحْ ٍ
س ُم ْستَ ِم ٍر ت ِ
َع َذابِي َونُ ُذ ِر.)22( 
وكان أول من أبصر هذه الريـح امـرأة من عـاد يقال لها (مهد)  ،صعقت عندمـا
رأت ما فيها  ،فل َّما أفاقت قالوا لها ماذا رأيت يا مهد ؟ قالت رأيت ريحا فيها ُشهب من
نار  ،وأمامها رجال يقودونها ( .)23وقد وصف هللا هذه الريح بالريح العقيم ؛ ألنها
ريح ال تلقح سحابا وال شجرا  ،وال رحمة فيها وال منفعة  ،جاءتهم من الجنوب (.)24
عن ابن عباس رضي هللا عنه عن النبي  قال  « :نُصرت بالصبا ،وأهلكت عاد
بالدبور » ( .)25والصبا ريح الشمال  ،والدبور ريح الجنوب  ،وهذه الريح هي التي
جاءت لقوم عاد  .روي عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت كان النبي إذا رأى
الريح قال « :اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما أرسلت
به  ،وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به » ( .)26وقد وصف هللا
هذه الريح في آيات أخرى بأنها ريح صرصر  ،وريح الصرصر في كالم العرب
الريح العاصفة شديد البرودة  ،قال أمرؤ القيس (:)27
ُر ِّكن في يوم صرصر

لها ُعذر كقرون النسـاء

وقولـه في أيام نحسات  ،أي مشؤمـات ومتتابعـات  ،حلت بهم يـوم األربعـاء
واستمرت سبـع ليال وثمانية أيام  ،وقيل إن هذه الريح كانت تقلع األشجار من
عروقها ،وتهدم البيوت  ،وتقلع الناس من بيوتهم  ،وصاروا كأعجاز نخل خاوية
( ،)28ليس لهم من باقية .
إذن هذه هي قصة قوم عاد الذين طغوا وبغوا  ،وجحدوا نعمة هللا  ،وعكفوا على
عبادة األصنام  ،وك َّذبوا رسولهم سيدنا هـود عليـه  ، فكان من نتيجة ذلك أن حل بهم
العقاب الشديد الذي قضى عليهم  ،ولم يبق من آثارهم إال ديارهم الخالية  ،وصاروا
عبرة لمن يعتبر .
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 )2قوم ثمـود :
ورد اسم ثمود في المصادر العربية مقترنا مع قوم عاد أو نوح وأصحاب الرس في
تعط صورة متكاملة عنهم  ،سواء أحوالهم المعيشية
الغالب  ،وأغلب هذه المصادر لم ِ
أو الحضارية  ،وأغلب ما ذكر عنهم كانت أخبارا مغلفة باألساطير  .أما من أراد
معرفة أخبارهم فالبد له أن يتتبع قصصهم في القرآن الكريم واألحاديث الشريفة ،
ليتعرف عليهم من مصادر صحيحة موثوقة  .وقد ورد ذكر هؤالء القوم في عدد من
سور القرآن الكريم  ،مثل :األعراف وإبراهيم والحج والفرقان والعنكبوت وغافر
وفصلت والنجم والحاقة والفجر .
وقد نسب اإلخباريون ثمود إلى ثمود بن عابر بن سام بن نوح عليـه  ، )29( وهم
من العرب العاربـة البائدة  ،الذين اشتهروا باسـم أبيهم  ،وأصبح اسمهم معروفا عنـد
ال ُمو َسى إن تَ ْكفُـ ُرو ْا
بني إسرائيـل في عهد سيدنا مـوسى عليـه  ، قال تعالى َ  :وقَ َ
ْ
وح
ض َج ِميعا فَإ ِ َّن ْهللاَ لَغ ٌّ
َني َح ِميد أَلَ ْم يَأتِ ُك ْم نَبَ ُؤ ْا ْالَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ُك ْم قَوْ ِم نُ ٍ
أَنتُـ ْم َو َمن فِي ْاألَرْ ِ
َوعَا ٍد َوثَ ُمو َد َو ْالَّ ِذينَ ِمن بَ ْع ِد ِه ْم ال يَ ْعلَمهُ ْم إِالَّ ْهللاُ .)30( وذكر ابن كثير أنه ل َّما كان
هؤالء القوم من العرب فإن بني إسرائيل تجاهلوا أمرهم  ،وسكتوا عن خبرهم  ،ولم
يهتموا بهم ( .)31لكن هناك بعض الكتابات الكالسيكية تشير إلى أن اسمهم وجد
مكتوبا في النصوص األشورية التي تعود إلى أيام سرجون الثاني ( 721ــ  705ق.م )
باسم  Tamudiأو  . )32( Thamudiأما اليونانيون فكانوا يطلقون عليهـم اسم
.)33(Thamudeni
كان الثموديون يسكنون اليمن في وادي صنعاء الخصب  ،كثير األمطار  ،وفير
اإلنتاج  ،ويستدل على ذلك من الكتابات الثمودية التي اكتشفها المنقبون عن اآلثار في
عدة مناطق  ،وكانت تلك الكتابات تشير إلى أنهم كانوا زراعا وأصحاب ماشية (،)34
وربما كانت هجرتهم بسبب ازدياد السكان ،أو بسبب صراعات بينهم وبين الحميريين
على األرض  ،وكانت الغلبـة فيها للحميريين الذين تمكنوا من إخراجهم إلى الحجاز ،
حيث استقروا بالحجر  ،وهي منطقة تقع بين الحجاز والشام .قال األصطخري إن
الحجـر هي قريـة صغيرة في وادي القـرى بها منازل ثمود التي نحتوهـا في الجبال
( .)35وكانت الحجر كثيرة الزرع والنخل والعيون  ،قال تعالى  :أَتُ ْت َر ُكونَ فِي ما
ال بُيُوتا
هَاهُنَا َءا ِمنِينَ فِي َجنَّا ٍ
ُوع َون َْخ ٍل طَ ْل ُعهَا ه ِ
َضيم َوتَ ْن ِحتُونَ ِمنَ ْا ْل ِجبَ ِ
ت َو ُعي ٍ
ُون َو ُزر ٍ
ار ِهينَ .)36( 
فَ ِ
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ويذكر بطليموس الجغرافي أن منازل ثمود كانت تقع شمال غرب اليمن قرب
ساحل بحر القُ ْلزم (البحر األحمر) ( ،)37في المنطقة الجبلية التي تقع في أعالي
الحجاز  ،وهذا يتطابق مع الروايات العربية التي ترجح أن تكون الحجر المقصودة في
القرآن الكريم  ،هي التي تقع بالقرب من مكة  ،التي كانوا ينحتون فيها بيوتهم  ،وهي
جبال البحر األحمر الشرقية التي أشارت إليها اآلية الكريمة َ :وثَ ُمو َد ْالَّ ِذينَ َجاب ْ
ُوا
ْالص َّْخ َر بِاْ ْل َوا ِد  .)38( وتقع في هذه الجبال بئر ثمود التي شربت منها الناقة .
كان الثموديون في رغد من العيش  ،وسعة من الرزق ،فلم يحمدوا هللا على ما
أتاهم من رزق  ،فعاثوا في األرض فسادا  ،وعبدوا األصنام  ،مثلما كان يعبد غيرهم
مـن سكان شبه الجزيرة العربية  ،وكانت من أهم هذه األصنام صنم يسمى ( صلم ) ،
كان يرمز له بـرأس ثـور  ،وأصنـام أخـرى تدعى  ( :ود ) و ( شمس ) و ( بعـل ) و
( هبـل ) و ( يغـوث ) و ( الالت ) ( .)39وقد أرسل هللا إليهم سيدنا صالحا يدعوهم
لعبادة هللا الواحد القهار  ،فكذبوه وسفهوه  ،وقالوا أنت رجل مثلنا  ،فكيف نؤمن بك
ت بآيَ ٍة إِن ُكنتَ ِمنَ ْالصَّا ِدقِينَ
ونصدقك ؟  .قال تعالى َ :مآ أَنتَ إِالَّ بَ َشر ِم ْثلُنَا فَأْ ِ
صحابُ ْا ْل ِحجْ ِر ْا ْل ُمرْ َس ِلينَ .)41( 
ب أَ َ
 ،)40(وقال تعالى َ :ولَقَ ْد َك َّذ َ
وكان لهؤالء القوم عيد يخرجون فيه يلهون  ،وينحرون  ،ويأكلون  ،ويشربون
الخمر  ،وكانوا يحملون معهم أصنامهم  ،يقدمون لها القرابين  ،ويقيمون أياما تغني
لهم القيان  .وكان على رأس هؤالء القوم جندع بن عمرو صاحب األمر والنهي فيهم ،
وكاهنهم ريان بن صمغة  ،وصاحب أوثانهم ذؤاب بن عمرو  .وقد خرج معهم سيدنا
صالح  ليجدد دعوته لهم  ،لعلهم يعودون إلى رشدهم  ،ويعبدون هللا  ،ويتركون
عبادة األصنام  ،فأبوا عليه ذلك  ،وقالوا لن نصدقك  ،إالَّ إذا جئتنا بآية  .ثم نظروا إلى
صخرة عظيمة كانت بالقرب منهم  ،وطلبوا منه أن يخرج لهم منها ناقة حمراء شعراء
وبراء مهبرجـة ( ، )42استهزاء بـه  ،وظنـا منهم أنـه غير قادر على ذلك  .وكان
طلبهـم للناقـة دون سائـر الحيوانات حبا في اإلبل دون غيرها من الحيوانات  ،لكونهم
يعيشون في بيئة صحراوية كانت تشتهر بتربية اإلبل التي تكون لها األفضلية على
سائر الحيوانات  ،كما أنهم كانوا يحتاجون إليها في النقل واللبن واللحم  .وطمعا في
إيمانهم طلب منهم سيدنا صالح  أن يعطوه موثقا وعهدا أن يؤمنوا باهلل إذا حقق لهم
ما طلبوه  ،ثم أخذ يصلي ويدعو ربه  ،وعندئذ تمخضت الصخرة  ،وخرجت منها
ناقـة عظيمة بالـوصف الذي طلبوه  ،فلما رأى رئيسهم جندع بن عمرو ذلك خرَّا
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ساجدا  ،وخ َّر معه بشر كثير من رؤسائهم وعظمائهم ( ،)43ثم قام فيهم بعض من
رؤسائهم فزجروا قومهم عن اإلسالم  ،فرجع بعضهم  ،وهم الذين قال فيهم الحق
تبارك وتعالىَ  :وأَ َّما ثَ ُمو ُد فَهَ َد ْينَاهُ ْم فَاْ ْستَ َحب ْ
صا ِعقَةُ
ُّوا ْا ْل َع َمى َعلَى ْا ْلهُدَى فَأ َ َّخ َذ ْتهُ ْم َ
ُون بِ َما َكانُ ْ
وا يَ ْك ِسبُونَ .)44( 
ْا ْل َع َذا ِ
ب ْا ْله ِ
وقيل إن رجال من ثمود قال في هذه العصبة (:)45
وكانت عصبة من آل عمرو

إلى ديـن النبي دعـوا شهابا

عزيـز ثمـود كلهـم جميعـا

فهب أن يجيب ولـو أجابا

فأصبح صالحا فينـا عزيـزا

ومـا بدلوا بصاحبهـم ذؤابا

ول َّكن الغـواة مـن آل حجر

نالـوا بعـد رشـدهـم ذبابـا

وكانت الناقة ترعى الشجر  ،وتشرب الماء  .ثم أوحى هللا إلى سيدنا صالح  أن
يقسم الماء بينها وبين قومه  ،بحيث تشرب الناقة يوما  ،ويشربون يوما آخر  ،وكانوا
ير ُدون الماء يشربون لبنها  ،وي َّدخرون ما يريدون منه إلى اليوم
في اليوم الذي ال ِ
َضر  .)46( يقول
اآلخر  ،قال تعالى َ  :ونَبِ ْئهُ ْم أَ َّن ْا ْل َما َء قِ ْس َمةُ بَ ْينَهُ ْم ُكلُّ ِشرْ ٍ
ب ُمحْ ت َ
وهب بن منبه عن الناقة  ... « :ثم تصدر من غير الموضع الذي وردت منه  .وإذا
ظهر الصيف طلعت ظهر الوادي  ،فهربت منها المواشي والدواب من البقر والغنم
والوحوش  ،فهبطت المواشي إلى بطن الوادي في برد شديد وحر شديد  ،وكانت
الدواب تنفر منها وتخافها  .وقد أضر ذلك بالمواشي وذلك للبالء الذي أراده وقدره
عليهم  .ولما كان ذات يوم أصبحت الناقة في بطن الوادي ومعها ( سقب ) لها على
مثل خلقها وهيئتها .)47( »...
وقد خاف سيدنا صالح  من سفهاء قومه أن يتعرضوا لها فحذرهم من ذلك  ،لكي
ال يحل عليهم غضب هللا  ،ويأخذهم العذاب األليم  ،قال تعالى َ :ويَا قَََ وْ ِم هَ ِذ ِه نَاقَةُ
ْ
ض ْهللاِ َوالَ تَ َم ُّسوهَا بِسُو ٍء فَيَأْ ُخ َذ ُك ْم َع َذاب قَ ِريب
ْهللاِ لَ ُك ْم َءايَة فَ َذ ُروهَا تَأ ُكلْ فِي أَرْ ِ
 .)48(لكن بعض األفراد من ثمود لم يعجبهم أمر الناقة ومشاركتها لهم في المرعى
والماء  ،وكان من أشد هؤالء عداوة للناقة وسيدنا صالح امرأة يقال لها عنيزة ( أم غنم
)  ،كانت تملك ماشية وإبال وغنما كثيرة  ،وكانت لها بنت من أجمل بنات العرب
تس َّمى الرباب  ،وأخت تس ّمى صدوف  ،وقـد حاولـت هـاتان المـرأتان دعـوة عـدد مـن
رجـال القبيلـة للتعرض للناقة  ،ولكنهم رفضوا  ،عدا رجلين كان أحدهما يدعى
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مصدع بن مهرج  ،واآلخر قدار بن سالف  ،وهو الذي أغرته بالزواج بابنتها الرباب ،
كما أغرت آخرين إذا تمكنوا من عقر الناقة ( .)50وقد خرج قدار ومصدع
وأصحابهما لعقرها فكمنا لها في الشجر  ،ولما اقتربت منهما رماها مصدع بسهم ،
وحمل عليها قدار فضرب عرقوبها ونحرها  .أما سقبها فقد هرب إلى الجبل ورغا
ثالثا ( ، )51ثم دخل الصخرة التي خرجت منها الناقة.
ولما سمع سيدنا صالح  بما فعله هؤالء األشرار بشر ثمود بأن عمرهم لن يتجاوز
ال تَ َمتَّع ْ
َار ُك ْم ثَالَثَةَ أَي ٍَّام َذلِكَ َو ْعد َغ ْي ُر
ثالثة أيام  ،قال تعالى  :فَ َعقَ ُروهَا فَقَ َ
ُوا فِي د ِ
ب  .)51( وقال لهم أن عالمة حلول العذاب بكم أن تصفر وجوهكم في اليوم
َم ْك ُذو ٍ
ص ِعقوا وماتوا ،ولم يبق
األول وتحم َّر في الثاني وتسود في الثالث وفي اليوم الرابع ُ
منهم أحد  ،قال الحق تبارك وتعالى   :فَأَخَ َذ ْتهُ ُم ْالرَّجْ فَةُ فَأَصْ بَح ْ
َار ِه ْم َجاثِ ِمينَ 
ُوا فِي د ِ
( .)52وقال بعض المفسرين ( )53إن الرجفة هي الزلزلة التي تأخذ األلباب  ،أو هي
الصيحة القوية التي جعلتهم جثثا هامدة  ،ليس لهم من باقية  .وكان الثموديون قد حل
بهم العقاب نتيجة لطلبهم هذه اآلية التي كانت سببا في هالكهم  ،ولهذا حذر رسول هللا
 في الحديث المروي عن عبد الرزاق بن معمر عن جابر السؤال عن اآليات فقال :
« ال تسألوا اآليات فقد سألها قوم صالح  ،فكانت (أي الناقة) ترد من هذا الفج ،
وتصدر من هذا الفج  ،فعتوا عن أمر ربهم فعقروا  .وكانت تشرب ماءهم يوما ،
ويشربون لبنها يوما  ،فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد هللا من تحت أديم السماء منهم ،
إال رجال واحدا كان في حرم هللا » ( .)54ولما مر النبي  وأصحابه بالحجر في
غزوة تبوك  ،أمرهم  « :أالَّ يشربوا من بئرها  ،وال يستقوا منها « فقالوا قد عجنا منها
واستقينا  ،فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين  ،ويُهريقُوا ذلك الماء » ( .)55وهذا دليل
على أن هذا المكان  ،هو الذي حل به غضب هللا  ،وهو الذي شهد فناء ثمود الذين بغوا
وطغوا  ،وأفسدوا في األرض  ،وعصوا رسولهم  ،بدال من طاعته  ،والشكر هلل الذي
أنعم عليهم بنعم كثيرة  .وهذا حال األمم السابقة التي كانت تنال جزاءها في الدنيا قبل
اآلخرة  ،مثل قوم عاد وثمود ولوط  .أما أمة محمد فقد أجل هللا لها العقاب والثواب إلى
اليوم اآلخر ،عسى أن يتوب اإلنسان  ،ويرجع عن المعاصي .
وال شك أن في هذا القصص عبرة ألولي األلباب الذين يؤمنون بآيات هللا الظاهرة
للعيان  ،التي ال تخفى عن كل إنسان ذي بصيرة يتفكر في خلق السموات واألرض ،
كما ينبغي عليه أالَّ يسأل عن اآليات ؛ ألن في ذلك إنكار لها  ،ومعاندة هلل  ،والشك في
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وجوده حتى ال يشدد هللا علينا  ،كما ُشدد على بني إسرائيل عندما أخذوا يسألون عن
البقرة  ،وكل َّما سألوا عنها زاد التشديد عليهم  .ويجب أن يؤمن اإلنسان باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله واليوم اآلخر  ،وقضائه خيره وشره  ،وأن يحمد هللا على نعمه الكثيرة ،
وهذا هو اإليمان الذي يقود إلى الجنة التي وعد بها المتقون.
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